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ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ฉบับพิเศษ พฤษภาคม 2560 Vol.6 No.2  special issue May 2017

กำาหนดการเผยแพร่ ปีละ 4 ฉบับ 
 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม / ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน / ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน / ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม
วัตถุประสงค์
 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผูสนใจทั่วไปไดมีโอกาสเผยแพรผลงานทางวิชาการและผล
งานวิจัยทางสังคมศาสตรและแขนงวิชาที่เกี่ยวของอันไดแก พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร นิติศาสตร การจัดการ สังคมวิทยา 
เศรษฐศาสตร พัฒนาสังคมและการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะหที่เสนอทางออกของปัญหาใหแกสังคม
คณะกรรมการที่ปรึกษาวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน
 พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.  อธิการบดี
 พระราชวรเมธี, ดร.   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 พระสุวรรณเมธาภรณ, ผศ.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 พระราชวรมุนี, ดร.   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
 พระเมธีธรรมาจารย   รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธและเผยแผ
 พระโสภณวชิราภรณ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการตางประเทศ
 พระครูปริยัติกิตติธํารง, รศ.ดร.  คณบดีคณะสังคมศาสตร
 ผศ. ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ  อัจฉริยปัญญากุล  ที่ปรึกษาอธิการบดีดานกฎหมาย
บรรณาธิการ :  รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม      
ผู้ช่วยบรรณาธิการ :  พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ,  ผศ.ดร. - ผศ.ดร.บุษกร  วัฒนบุตร  
กองบรรณาธิการ   :  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย         หนวยงานภายนอก        
  พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร, ดร                   ผศ.ดร.วิโรจน  อินทนนท       มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร.                   ผศ.ดร.สมคิด  ดวงจักร          มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
  พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ดร.                 ผศ.ดร.ธนกร  สิริสุคันธา        มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
  ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี                 ผศ.ดร.อุทัย  สติมั่น            มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
       อ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา                  อ.ดร.เดโชพล  เหมนาไลย      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
       อ.ดร.ประเสริฐ  ธิลาว                 พล.ท.ดร.วีระ  วงคสรรค       วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  อ.ดร.พงศพัฒน  จิตตานุรักษ                                   น.อ.ดร.นภัทร  แกวนาค        วิทยาลัยการทัพอากาศ   
                             ผศ.ดร.เศรษฐวัฒน  โชควรกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
                    อ.ดร.วันชัย  สุขตาม              มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรนิทร                   
                        อ.ดร.อํานาจ  ยอดทอง          มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขานุการ : 
              ผศ.ดร.อนุวัต  กระสังข
ศิลปกรรม : 
 ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข - อ.ดร.สุริยา  รักษาเมือง - อ.ประสิทธิ์  พุทธศาสนศรัทธา - อ.กรกต  ชาบัณฑิต 
สำานักงาน : 
              สํานักงานวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน
              บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนรวมโซน B  ชั้น 5
 เลขที่ 79 หมู 1 ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐   โทร. ๐๙-๘๘๓๒-๘๓๑๒
จัดพิมพ์โดย :
 โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200 
 โทร. 022 218892, 026 235623  โทรสาร 026 235623

จํานวนพิมพ  : 1,000 เลม



ผูทรงคุณวุฒิจากภายใน
1. พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2. พระเทพปริยัติเมธี, ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3. พระครูปริยัติกิตธํารง, รองศาสตราจารย ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4. พระครูปุริมานุรักษ, รองศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
5. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รองศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
6. พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รองศาสตราจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
7. พระมหาสมบูรณ  วุฑฺฒิกโร, ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
8. พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
9. ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
10. ศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
11. ศาสตราจารย พลตํารวจโทหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
12. รองศาสตรจารย ดร.สุรินทร  นิยมางกูร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
13. รองศาสตราจารย ดร.อภินันท จันตะนี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
14. รองศาสตราจารย ดร.ชาติชาย พิทักษธนาคม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
15. รองศาสตราจารย ดร. กิตติทัศน  ผกาทอง   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
16. รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  บุญปู่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
17. รองศาสตราจารย ดร.สมชัย  ศรีนอก  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
18. รองศาสตราจารย ดร.สุทธิพงษ  ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
19. รองศาสตราจารย ดร.วรกฤต  เถื่อนชาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
20. รองศาสตราจารย ดร.สมาน งามสนิท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
21. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
22. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โกนิฏฐ ศรีทอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
23. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัชชนันท  อิศรเดช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
24. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภัทรพล ใจเย็น  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
25. ผูชวยศาสตราจารย สถิตย  ศิลปะชัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
26. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพรต  บุญออน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
27. ผูชวยศาสตราจารย อนุภูมิ  โซวเกษม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
28. ผูชวยศาสตราจารย อานนท  เมธีวรฉัตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
29. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิเชฐ  ทั่งโต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
30. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษกร  วัฒนบุตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
31. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิติวุฒิ  หมั่นมี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
32. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัต  กระสังข มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
33. อาจารย ดร.ธีรพงษ  สมเขาใหญ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
34. อาจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
35. อาจารย ดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ 
วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (Peer Review)



ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
1. พระเมธาวินัยรส, ผูชวยศาสตราจารย ดร.  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2. ศาสตราจารย ดร.กาญจนา  เงารังษี  มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. รองศาสตราจารย  วราคม ทีสุกะ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
4. รองศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
5. รองศาสตราจารย ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล
6. รองศาสตราจารย พัฒนะ เรือนใจดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
7. รองศาสตราจารย ดร.กาสัก  เต๊ะขันหมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
8. รองศาสตราจารย ดร.ธีระพงษ  แกนอินทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
9. รองศาสตราจารย ดร.สรรเสริญ  อินทรัตน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
10. รองศาสตราจารย ดร.จําเริญ  ชูชวยสุวรรณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
11. รองศาสตราจารย ดร.ชัชวาลย  ศรีจันทรโคตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏบานจอมบึง
12. รองศาสตราจารย ดร.สัญญา  เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลวิทย   เจียรจิตต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรจบ บรรณรุจิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยนต  ชิโนกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จตุภูมิ  เขตจัตุรัส มหาวิทยาลัยขอนแกน
18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พลับพลึง  คงชนะ มหาวิทยาลัยพะเยา
19. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตรี  เพชรนาจักร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ
20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒินันท  กันทะเตียน มหาวิทยาลัยมหิดล
21. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล   มหาวิทยาลัยนเรศวร
22. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนีย  เจนวิถีสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
23. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
24. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  อติศัพท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล  สรรสรวิสุทธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
26. เรือโท.ผูชวยศาสตราจารย. ดร.อนันท  ใจสมุทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
27. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชยสร สมบุญมาก มหาวิทยาลัยนครพนม 
28. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ
29. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รวิวงศ  ศรีทองรุง  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
30. ผูชวยศาสตราจารย กัลยาณี พรพิเนตพงศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
31. ผูชวยศาสตราจารย เมินรัตน นวะบุศย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสิมา
32. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชชุกร  นาคธน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
33. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา  หลอตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
34. ผูชวยศาสตราจารย หทัยรัตน ทรรพวสุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
35. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย  สติมั่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
36. อาจารย ดร.ถนัด  แกวเจริญไพศาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
37. อาจารย พลเอก ดร.เอกชัย ศรีวิลาศ สถาบันพระปกเกลา
38. อาจารย ดร.จิตตวิมล คลายสุบรรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
39. อาจารย ดร.วรอนงค  โกวิทเสถียรชัย มหาวิทยาลัยมหิดล
40. อาจารย ดร.ธงชัย นิลคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ 
วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (Peer Review)





บรรณาธิการ 

 

 ดวย วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน ฉบับนี้เปนฉบับพิเศษเนื่องในโอกาสท่ีหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ไดจัดงานครบรอบ “๑ ทศวรรษ การจัดการเชิงพุทธ”  โดยหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) นั้น มีความ
พิเศษแตกตางไปจากการเรียนการศึกษาท่ัวไป คือนอกจากจะไดเรียนวิชาการจัดการแลวยังไดศึกษา
การบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนาควบคูไปดวย นับวาไดศึกษาท้ังหลักการบริหารองคกรและ
หลักการบริหารจิตใจ สมดังปรัชญาของ มจร ท่ีวา “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับ
ศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม” กลาวคือ “พระพุทธศาสนาพัฒนาจิตใจ ศาสตรสมัยใหม
พัฒนาสังคม” ในวารสารฉบับนี้ มีคณาจารยของมหาวิทยาลัยจากสถาบันภายนอกไดนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการท่ีหลากหลายหัวขอจากหลากหลายสาขาวิชาเชนเคย ท้ังนี้ กองบรรณาธิการได
สงผลงานทางวิชาการเหลานี้ไปใหกรรมการกลั่นกรองบทความทางวิชาการของแตละสาขาเปน
ผูอานและมอบใหเจาของบทความนําไปปรับปรุงแกไขกอนการตีพิมพแลว และดวยความต้ังใจของ
คณะกองบรรณาธิการท่ีมีความประสงคจะทําวารสารเลมนี้ใหสมบูรณตามเกณฑของศูนยดัชนีการ
อางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre)  

คณะกองบรรณาธิการขอขอบคุณเจาของผลงานบทความทุกทานท่ีไดมีสวนรวมทําให
วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศนไดเผยแพรความรูทางวิชาการสูสาธารณะตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองทุกทานท่ีไดใช
ความเพียรพยายามชี้แนะใหมีการปรับปรุงแกไขงานของแตละทานใหออกมาไดอยางถูกตองนาอาน
เปนประโยชนตอแวดวงวิชาการ และทายสุดขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของทุกทานท่ีไดทําใหมีวารสาร
ฉบับนี้และโปรดติดตามฉบับตอไป 

 

 

  

 
ดวยความปรารถนาดียิ่ง 

 

 

 

(รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 
บรรณาธิการ 





สารบัญ 

กองบรรณาธิการ   
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ  
บทบรรณาธิการ   
  

บทความวิจัย:  
การอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะเกี่ยวกับการดูแลสมรรถภาพทางเพศชาย 1 
 : สัมพันธ์ กล ่ำโกมล,  ทรงคุณ จันทจร  

รูปแบบคุณลักษณะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 

 : จำรุพิชญำ ตลับนำค  

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 25 

 : สรรเพชร โทวิชำ และคณะ  

การมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนในการเฝ้าระวังความรุนแรง 
ในครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 37 

 : กัณฐิกำ พลอยทับทิม และคณะ  

ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ยังมีคู่สมรส 51 

 : กำนต์สินี ทิพย์มณเทียร และคณะ  

อนาคตภาพของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน 
ในศูนย์เยาวชน เขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 63 

 : จุฑำรัตน์ คชรัตน์ และคณะ  

ปัจจัยการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลนของโรงพยาบาล 81 

 : กิตติยำ ชัชวำลชำญชนกิจ และคณะ  

ปัญหาเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 87 

 : อิทธ ค่ำตะลุง และคณะ  

มาตรการทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทในชุมชนด้วยกระบวนการยุติธรรม 
เชิงสมานฉันท์เพื่อลดขั้นตอนการร้องทุกข์เข้าสู่กระบวนการสอบสวน 101 

 : วัลลภ เก็จมะยูร และคณะ  

การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ของสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

113 

 : วรเชษฐ์  โทอ้ืน และคณะ  



การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 127 
 : วันเฉลิม จันทรำกุล และคณะ  

การจัดการสังคมและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ 143 

 : อำภรณ์รัตน์ เลิศไผ่รอด และคณะ  

การพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตปกครอง 
คณะสงฆ์ภาค 2 161 

 : พระมหำไชยณรงค์ ภทฺทมุนี (เสริมแก้ว) และคณะ  

การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี 175 

 : พระครูประศำสน์ธรรมนันท์ (สมเดช ฐิติสมฺปนฺโน) และคณะ  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ าเพื่อการเกษตรในลุ่มน้ าป่าสัก  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 189 

 : ณัฏยำณี  บุญทองค่ำ  

การพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 203 

 : พระครูเวฬุวันพัฒนำทร (ชัยวัฒน์  ชุตินฺธโร)  

พุทธบูรณาการพัฒนาภาวะผู้น าที่มีความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับความยั่งยืนของ
องค์กร 221 

 : ณ ัฏฐพงศ ์จันทรำทิพย์  

การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันสถานการณ์อุทกภัย 
ในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้ าบางปะกง 229 

 : ทิพย์สุดำ  ภูมิพำณิชย์ และคณะ  

การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์  
ภาค 14 239 

 : พระครูศรีอรรถศำสก ์(อรรถชัย มหำอตฺโถ) และคณะ  

การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 255 

 : ประจักษ์ ขุรำษ ีและคณะ  

รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนา 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 269 

 : ชนะยุทธ เกตุอยู่ และคณะ  

กระบวนการประชาคมจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 281 

 : ธวัชชัย  แสวงทรัพย์ และคณะ  

ผลสัมฤทธิ์คุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 293 



 : สมชาย  รัตนภูมิภิญโญ และคณะ  

การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 305 

 :โสภาพิมพ์  สิมะก าธร และคณะ  

การพัฒนาการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยใช้ 
แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 315 

 : รัชฎำพร ธิรำวรรณ และคณะ  

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเยาวชนของสภาเด็กและเยาวชน
แห่งประเทศไทย เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 331 

 : วนิดำ  เลิศทองค่ำ และคณะ  

รูปแบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่ระบุวันหมดอายุส าหรับวัดพุทธ 341 
 : ณัจฉรียำ ค่ำยัง และคณะ  

การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงาน 353 

 : บุษบง ธัยมำตร  

การพัฒนารูปแบบตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 369 

 : รัชฎำ พงษ์ประยูร และคณะ  

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารหลักสูตรผลิตครู 5 ปี  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

383 

 : สำโรจน์ เผ่ำวงศำกุล และคณะ  

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสู่ประชาคมอาเซียน : 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

397 

 : กอบกุล ประเสริฐลำภ และคณะ  

อุดมการณ์รัฐไทยกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา 413 

 : พระมหำสมเด็จ มหำสมิทฺธิ (อัตสำร)   

ความสุขและความทุกข์ในทัศนะของเจรามี เบนธัม : การศึกษาเชิงวิพากย์ 425 

 : มณเฑียร อรรถวำที  

บทบาทผู้นาสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน  441 

 : กิตติทัศน ์ผกำทอง  

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพระพุทธศาสนา  453 

 : ศรำวุฒิ เมืองอินทร์  

วิพากษ์ทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมายของฮาเบอร์มาส  467 

 : สรรธำน ภู่คำ  

การบูรณาการหลักความยุติธรรมเชิงพุทธในกระบวนการริบทรัพย์สิน คดียาเสพติด  477 

 : พฒนดล พลเยี ยม  



 
 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรม การจัดงานศพ 
ของชาวล้านนา  

 
 

487 

 : ศิลำวัฒน์ ชัยวงศ ์  

การมีส่วนร่วมตามแนวพระพุทธศาสนาของประชาชนในการดาเนินงานของสภาองค์กร
ชุมชนในจังหวัดชลบุรี  

501 

 : เจ้ำอธิกำรพิชิตศักดิ์ สุภำจำโร (จีบสันเทียะ)  

การส่งเสริมหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนดีเด่นในจังหวัดราชบุรี  515 

 : พระสุรวุฒิ สิริวฑฒฺโก (อุกฤษโชค)  

การศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผ้าไหม  
ในอาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น  

527 

 : จีรำวัฒน์ มันทรำ  

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะที่เกี่ยวกับการดูแลภาวะ
สตรีวัยทอง  

545 

 : นงลักษณ์ ศรขีจรเกียรติ, ฐิติศักดิ์  เวชกำมำ  

รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขตกรุงเทพมหานคร  555 

 : พระครูสุนทรจำรุวรรณ  

การพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวัดในกรุงเทพมหานคร  571 

 : พระครูรัตนเขมำกร (ประเมิน เขมนนฺโท)  

ทัศนภาพการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชนในการจัดการความ
ขัดแย้งที่เกิดจากโครงการพัฒนาของภาครัฐในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  

583 

 : วิชำญ  น้อยโต  

การบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ ร่วมกันของชุมชน
ต้นแบบภาคเหนือตอนล่าง  

597 

 : พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร (ใยอินทร์)  

กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองกับความขัดแย้งในองค์การ 619 

 : วรวุฒิ  อินทนนท์  

แรงงานคุณภาพอาชีวศึกษาสู่เศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 635 

 : พีรพล ไทยทอง  

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด 647 

 : กิตติพงษ ์พิพิธกุล  

ภาวะผู้น าเพื่อการบริหารส านักงานสมัยใหม่ 659 

 : เขมิกำ  ทองเรือง  



การพัฒนาศักยภาพแรงงานรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 673 

 : พีรพล ไทยทอง  

ศักยภาพเพื่อการพัฒนาตลาดประชารัฐชายแดนไทยลาวบ้านหม้อ 685 

 : พระมหำปรัชญ์ อัตถำพร  

การบริหารการพัฒนาราชการไทย 697 

 : วรวุฒิ  อินทนนท์  

รูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานกลุ่มองค์กรของสภาองค์กรชุมชนต าบล   
จังหวัดนครพนม 

709 

 : อภิกนิษฐำ  นำเลำห์  

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบการคุ้มครองเงินฝากของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 725 

 : ฐปณวัชร์  สระสม  

บทบาทวัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาวัดหลวงพ่อสดธรรม 
กายาราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

735 

 : พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโตและคณะ  

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา 

753 

 : อัจจิมำ มำศนิยม  

แนวทางการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครตามแนวทางประเทศไทย 
4.0 

765 

 : วีรณัฐ โรจนประภำ  

การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 16 

779 

 : ไวริญ พยุงเกียรติคุณ  

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

793 

 : วรรณภำ    งอกนำวัง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา 809 

 : พัฒน์  มำศนิยม  

การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน  ด้าน
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา   สังกัดเทศบาลนครสงขลา 

823 

 : ณัฐพันธ์  วรกุล  



การพัฒนารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

837 

 : ชุติมำ  รักอำชำ  

สมรรถนะผู้บริหารกรมสรรพสามิตที่มีประสิทธิผลต่อการจัดเก็บภาษี 849 

 : จุฬำลักษณ์  บุญอินททร ์  

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับคุ้มครองแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน 861 

 : ฉิ้น ประสบพิชัย  

สมรรถนะการบริหารงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 873 

 : คมสัน  ศุภวิมุติ  

การจัดการความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับองค์การของรัฐโดยการอนุมัติโครงการด้าน
พลังงานชีวมวล  ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

883 

 : อนันต์  ไกรบ่ำรุง  

การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

893 

 : ปรธภร  ปุระกัน  

แนวทางกฎหมายเพื่อการก าหนดบทลงโทษผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ประพฤติผิด
จริยธรรม 

905 

 : ธรรศไนย  พึ งสันเทียะ  

รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

915 

 : ฐิติพร  เปกะมล  

ระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยสมุนไพรไทยโดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร 

925 

 : น้่ำฝน  ศิริวันสำณฑ์  

จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่  21 ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 4 

937 

 : วรรณพัทร  ซื อตรง  

การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

949 

 : โชติกำ  ปิลำผล  

การท างานของข้าราชการประจ าต่อการเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณ์การบริหารภาครัฐ 963 

 : นพรัตน ์จันทร์เกษม  

 
 

 
 



รูปแบบการปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานด้านการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

977 

 : พิมพ์ชนก  ธีรยศภูวนันท์  

รูปแบบภาวะผู้น าทางการศึกษาในยุคสังคมเปลี่ยนแปลงส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

989 

 : ภรำดำ  ศำสตร์พำณิช  

กลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่นสู่ผลสัมฤทธิ์ กรณีเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา 997 

 : อำรี  หนูชูสุข  

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่ความเป็นเลิศ 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1007 

 : ณัฐนันท ์ ชุมแก้ว  

การปรับโครงสร้างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 1019 

 : กวีวัฒน์  คงพงศำ  

การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษที่ 21 1029 

 : ลักษณพร  ใจด ี  

การยกเลิกสัมปทานเหมืองแร่ทองค าชาตรีโดยค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 1041 

 : กวินกำญจน์  ธนชัยวุฒิพงศ์  

การปฏิรูปด้านการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ประเทศไทย 1051 

 : ปิยมิตร   แสงทอง  

บุพปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลจากการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 

1061 

 : พฤทธ์สรรค์  สุทธิไชยเมธี  
 

ภาคผนวก  1067 
 ขั้นตอนกำรด่ำเนินงำนวำรสำร มจร สังคมศำสตร์ปริทรรศน์ 1068 
 ค่ำแนะน่ำส่ำหรับผู้นิพนธ์บทควำม 1069 
 หนังสือส่งบทควำมทำงวิชำกำรเพื อเผยแพร่  1074 
 ใบตอบรับเป็นสมำชิก 1075 
 





1วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

การอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะเกี่ยวกับการดแูลสมรรถภาพทางเพศชาย 
THAI LONGEVITY TONIC HERBS WITH PROPERTIES OF TREATING  
A SYNDROME CONCERNING SEXUAL POTENCY AND IMPOTENCY 

ACCORDING TO THE PHARMACOPEIAS OF WASTING DISEASE 
 

สัมพันธ์ กล ่ำโกมล  ทรงคุณ จันทจร 
 

บทคัดย่อ 
 กำรศึกษำครั้งนี ้มีวัตถุประสงค ์คือ ๑. เพื อศึกษำบริบทภำยในชุมชนและบริบทภำยนอก
ชุมชน ที เกี ยวข้องกับแนวทำงกำรอนุรักษ์สมุนไพรไทยอำยุวัฒนะที เกี ยวกับกำรดูแลสมรรถภำพทำง
เพศชำย ๒. เพื อศึกษำผลของกำรอนุรักษ์สมุนไพรไทยอำยุวัฒนะที เกี ยวกับกำรดูแลสมรรถภำพทำง
เพศชำย และ๓. เพื อศึกษำรูปแบบกำรอนุรักษ์สมุนไพรไทยอำยุวัฒนะที เกี ยวกับกำรดูแลสมรรถภำพ
ทำงเพศชำย  กำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรศึกษำโดยกำรใช้กำรวิจัยแบบคุณภำพ (Qualitative 
Research) ด้วยกำรวิจัยเชิงเอกสำร (Documentary Research)   กำรสัมภำษณ์เชิงลึก(In-Depth 
Interview) แบบบันทึกกำรสนทนำกลุ่ม และ กำรประชุมเชิงปฎิบัติกำร กำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรวิจัย
แบบคุณภำพ (Qualitative Research) โดยรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรและงำนวิจัยที เกี ยวข้อง  
น่ำเสนอผลกำรวิจัยโดยพรรณนำวิเครำะห์  
 ผลการวิจัยพบว่า กำรอนุรักษ์สมุนไพรไทยอำยุวัฒนะที เกี ยวกับกำรดูแลสมรรถภำพทำง
เพศชำยเริ มด้วยกำรรู้จักสมุนไพรไทย ที ประกอบไปด้วย 2 ประกำร คือ 1) ควำมรู้เกี ยวกับสมุนไพร
ที สืบทอดจำกบรรพบุรุษ ด้วยวิธีท่องจ่ำและจำกต่ำรำที มีกำรรวบรวมเอำไว้ และจำกประสบกำรณ์
ของผู้สืบทอดกันมำ 2)สมุนไพรไทยอำยุวัฒนะที เกี ยวกับกำรดูแลสมรรถภำพทำงเพศชำย ซึ งเกิดกำร
สูญหำยจำกป่ำธรรมชำติ ที มีกำรบุกรุกท่ำลำยป่ำ ส่งผลให้สมุนไพรมีจ่ำนวนน้อยลง จึงต้องอนุรักษ์
สมุนไพรไทยประกอบด้วย 7 ขั้นตอน 1. กำรคัดพันธุ์ 2. กำรเตรียมดิน 3. กำรปลูก    4. กำรให้น้่ำ 
5. กำรให้ปุ๋ย 6. กำรก่ำจัดวัชพืช 7. กำรขยำยพันธุ์ กำรอนุรักษ์สมุนไพรของชุมชนเทศบำลต่ำบล
เชียงใหม่ เป็นกำรเรียนรู้โดยลงมือท่ำจริงควบคู่กำรเรียนรู้ โดยผ่ำนกำรเรียนรู้ กำรสังเกตจำกผู้รู้และ
ประสบกำรณ์ มีกำรทดลองปลูกในแปลงทดลอง แล้วน่ำมำปรับปรุงให้ได้ผลดี ถูกต้องตำมหลัก
วิธีกำร ซึ งได้รับค่ำแนะน่ำจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน จนประสบควำมส่ำเร็จในชุมชน ใน
ขณะเดียวกันประชำชนในชุมชนทำงครอบครัวได้ ปลูกสมุนไพรแทนกำรปลูกพืชเชิงเดี ยว สำมำรถ
ท่ำเป็นอำชีพหลักจนสำมำรถด่ำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงมั นคง 
ค าส าคัญ : กำรอนุรักษ์,  สมุนไพรไทย, อำยุวัฒนะ,  สมรรถภำพทำงเพศชำย   
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ABSTRACT 
 The 0bjectives of this research were 1. To study was to examine the 
context within the community and outside the community context. A conservative 
approach involves herbal elixir Thailand to care about male sexual performance. 2. 
To study the effects of conservation Thailand herbal elixir that care about male 
sexual performance. And 3. To study the conservation of medicinal elixir Thailand 
to care about male sexual performance. This research study using qualitative 
research with documentary research and in-depth interviews.  Community 
Population Municipality Mai. Pho Chai Roi Et province consisting of 84 people who 
were among the 21 professionals who perform the work of 42 people and general 
groups of 20 people and the general public of this research. The qualitative 
research.  
 The research findings wear as follows:   
 The research results indicated that elements of the conservation of 
Thai longevity tonic herbs with properties of treating a syndrome concerning sexual 
potency and impotency according to the pharmacopeias of wasting disease 
consisted of 2 elements : 1) the body of knowledge of ancient wisdom inherited 
from ancestors through a recitation from  recipes and an interpretation using 
knowledge and experience of descendants , 2) the situation of problems and the 
ways of conservation of Thai longevity tonic herbs with properties of treating a 
syndrome concerning sexual potency and impotency according to the 
pharmacopeias of wasting disease. Many kinds of herbs were extinct in natural 
forests because the natural forests were destroyed so the herbs were also 
decreased. Thus, they must be conserved through 7 stages : 1. plant selection , 2. 

soil preparation , 3. planting 4. Watering, 5. fertilizing, 6. weeding, and plant 
propagation. The pattern of conservation of herbs of Chiang Mai Sub-District 
municipal community was conducted in a form of learning by doing through 
learning , observing from learned persons and one’sexperience. The herbs were 
planted in experimental patches and improved properties according to the 
principles guided by state and private organizations , this way led to community’s 
success while each family planted herbs instead of a mono crop and they could 
firmly lead their life by this occupation.        
Keywords : Conservation , Thai longevity tonic herbs , Treatment of sexual potency,  
                Pharmacopeias of wasting disease.  
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1. บทน า 
 ปัญหำอำกำรเสื อมสมรรถภำพทำงเพศชำย นับว่ำเป็นปัญหำที ท่ำลำยควำมเป็นชำย 
ควำมบกพร่องในกำรแข็งตัวขององคชำติ ไม่ได้เป็นปัญหำเฉพำะตัวบุคคลเท่ำนั้น แต่มีผลกระทบต่อ
ครอบครัว และรวมไปถึงสังคมอีกด้วย จำกกำรส่ำรวจพบว่ำ ชำยทั วโลกมีอำกำรหย่อนสมรรถภำพ
ทำงเพศสูงถึง 55 ล้ำนคน โดยพบต้ังแต่วัยหนุ่มจนถึงวัยสูงอำยุ ในประเทศไทยพบว่ำชำยไทยที มี
อำยุ 40-70 ปี มีอำกำรหย่อนสมรรถภำพทำงเพศ ส่งผลให้เกิดกำรหย่ำร้ำงในที สุด (อนุพันธ์  ตันติ
วงศ์. 2544 : 11) แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปลำกร โฆษกกระทรวงสำธำรณสุข กล่ำวว่ำในปี 2555 
มีผู้จดทะเบียนสมรสใหม่ทั วประเทศ จ่ำนวน 314,338 คู่ แต่มีคู่สมรสหย่ำร้ำงจ่ำนวน 111,377 คู่ 
สำเหตุกำรหย่ำร้ำงส่วนหนึ งมำจำกปัญหำควำมเสื อมสมรรถภำพทำงเพศชำย (กำรหย่ำร้ำง 
“ฐำนเศรษฐกิจ” 14 เมษำยน 2557 : 1)  
 ภำยใต้สภำวกำรณ์ของปัญหำที ยำกต่อกำรแก้ไข ดังกล่ำวนี้ ท่ำให้รำษฎร์กลุ่มหนึ งจำก
ชุมชนเทศบำลต่ำบลเชียงใหม่ อ่ำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ควำมส่ำคัญในกำรรักษำสุขภำพ 
โดยใช้สมุนไพรอำยุวัฒนะในกำรดูแลตนเองเบ้ืองต้น เนื องจำกปัจจุบันกระแสของสมุนไพรน้ีมำแรง
มำก ประกอบกับวิวัฒนำกำรของเทคโนโลยีเข้ำมำเกี ยวข้อง กำรประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำในกำรอนุรักษ์
สมุนไพร จึงเป็นกำรพัฒนำ กำรแลกเปลี ยนควำมรู้ แต่ปัญหำพบว่ำทรัพยำกรสมุนไพรขำดแคลน 
ต้องน่ำเข้ำจำกต่ำงประเทศเพื อนบ้ำน เนื องจำกระบบนิเวศที ไม่สมบูรณ์ ขำดองค์ควำมรู้ถึง
ควำมส่ำคัญของสมุนไพร เพื ออนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของถิ นก่ำเนิดจำกระบบนิเวศที ไม่สมบูรณ์  
สำเหตุจำกกำรตัดไม้ท่ำลำยป่ำ เพื อปลูกพืชชนิดใหม่ กำรเก็บสมุนไพรจำกป่ำไปขำยแล้วไม่กำรปลูก
ทดแทน จึงท่ำให้กำรประยุกต์ใช้ไม่แพร่หลำย 
 ภูมิปัญญำท้องถิ น เกิดจำกกำรสะสมประสบกำรณ์ และกำรเรียนรู้มำยำวนำน องค์
ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ เชื อมโยงกันไปหมดทุกด้ำนของสังคม ระบบควำมคิดที ชุมชนมีต่อสมุนไพรอย่ำงมี
พลวัต (Dynamic) หมอพ้ืนบ้ำนและยำสมุนไพรซึ งเป็นแหล่งที พึ งที ส่ำคัญที สุด ชุมชนเป็น
ควำมสัมพันธ์เชื อมโยงกัน ระหว่ำงมนุษย์และธรรมชำติ โรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื องของกำรเสียสมดุลของ
ร่ำงกำย จิตใจ และสภำพแวดล้อม กำรรักษำพยำบำลเพื อให้หำยจำกเจ็บป่วย จึงต้องรักษำให้เกิด
กำรสมดุลของระบบนิเวศ รักษำวัฒนธรรมน้ันเอง กำรล่มสลำยของระบบนิเวศอันเนื องจำกกำรตัด
ไม้ท่ำลำยป่ำ เพื อขยำยพ้ืนที เพำะปลูกด้วยกำรเผำ กำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิต ท่ำให้เกิดกำรตกค้ำง
ของสำรเคมี ท่ำให้เกิดกำรสูญหำยของพืชพันธุ์สมุนไพรและสัตว์ต่ำงๆ (เสถียร  ฉันทะ. 2542 : 4) 
ซึ งสอดคล้องกับเพ็ญนภำ  ทรัพย์เจริญ กล่ำวว่ำปัญหำของประชำชนยังขำดควำมเข้ำใจที ถูกต้อง
เกี ยวกับสมุนไพร  เนื องจำกปัจจุบันมีกำรน่ำสมุนไพรมำใช้ในระบบกำรแพทย์  และแต่ละระบบ
กำรแพทย์มีฐำนคิดวิธีกำรผลิต กำรใช้ แตกต่ำงกัน เช่น ระบบกำรแพทย์จำกภูมิปัญญำดั้งเดิม 
(Traditional Medicine) ระบบกำรกำรแพทย์แผนใหม่ (Modern Medicine) (เพ็ญนภำ  ทรัพย์
เจริญ. 2543 : 60) 
 ผู้วิจัยจึงสนใจที จะศึกษำกำรเลือกยุทธวิธีกำรประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำในกำรอนุรักษ์ของ
ชุมชน ตำมระบบนิเวศวิทยำวัฒนธรรม เทศบำลต่ำบลเชียงใหม่ อ่ำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดย
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มีค่ำถำมวิจัยว่ำภูมิปัญญำกำรอนุรักษ์สมุนไพรอำยุวัฒนะ ของชุมชนเทศบำลต่ำบลเชียงใหม่เป็น
อย่ำงไร และสภำพปัญหำกำรอนุรักษ์สมุนไพรอำยุวัฒนะเป็นอย่ำงไร อีกท้ังประสบกำรณ์ประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญำในกำรอนุรักษ์สมุนไพรอำยุวัฒนะ จะสำมำรถท่ำให้ชุมชนฟันฝ่ำอุปสรรคต่ำงๆ ได้หรือไม่ 
โดยผู้วิจัยจะมุ่งเน้นกำรศึกษำท่ำควำมเข้ำใจ องค์ควำมรู้น่ำไปสู่กำรอนุรักษ์สมุนไพรอำยุวัฒนะ ทั้ง
ยังสำมำรถใช้องค์ควำมรู้ที ใช้ในกำรด่ำรงชีวิตประจ่ำวัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ งกำรดูแลสุขภำพแบบองค์
รวม ซึ งเป็นสิ งส่ำคัญที ท่ำให้โครงสร้ำงของสังคมสมบูรณ์แบบ ได้อย่ำงผสมผสำนกลมกลืนกับสภำพ
ควำมเป็นอยู่ และกำรประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันได้ ต่อไป      
 งำนวิจัยนี้  ผู้วิจัยจึงสนใจที จะศึกษำและแสวงหำค่ำตอบเกี ยวกับ ยุทธวิธีกำรอนุรักษ์
สมุนไพรไทยอำยุวัฒนะที เกี ยวกับกำรดูแลสมรรถภำพทำงเพศชำยตำมคัมภีร์กษัย แนวทำงกำรปลูก
สมุนไพร และรูปแบบกำรอนุรักษ์สมุนไพรไทย    กำรอนุรักษ์สมุนไพรไทยจะสำมำรถท่ำให้  ชุมชน
สำมำรถปรับปรุงแก้ไข กำรปลูกสมุนไพรเพื อสำมำรถน่ำไปใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงำน ที เกี ยวข้องกับ
กำรใช้สมุนไพร ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน และบริษัทผลิตยำ หรือวิสำหกิจชุมชนที ผลิตยำสมุนไพร 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ ต่ำบล องค์กำรเภสัชกรรม กระทรวงสำธำรณสุข  กรมกำรแพทย์แผน
ไทย  เพื อให้เกิดประโยชน์ในด้ำนกำรอนุรักษ์  และเผยแพร่สมุนไพรไปสู่กลุ่มเป้ ำหมำย อย่ำงมี
ประสิทธิภำพต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื อศึกษำบริบทภำยในชุมชนและบริบทภำยนอกชุมชน ที เกี ยวข้องกับแนวทำงกำร
อนุรักษ์สมุนไพรไทยอำยุวัฒนะที เกี ยวกับกำรดูแลสมรรถภำพทำงเพศชำย  
 2. เพื อ ศึกษำผลของกำรอนุรักษ์สมุนไพรไทยอำยุวัฒนะที เกี ยวกับกำรดูแลสมรรถภำพ
ทำงเพศชำย  
 3. เพื อศึกษำรูปแบบกำรอนุรักษ์สมุนไพรไทยอำยุวัฒนะที เกี ยวกับกำรดูแลสมรรถภำพ
ทำงเพศชำย 
 

3.วิธีด าเนินการวิจัย 
 กำรศึกษำวิจัย เรื อง กำรอนุรักษ์สมุนไพรไทยอำยุวัฒนะเกี ยวกับกำรดูแลสมรรถภำพทำง
เพศชำย เป็นกำรศึกษำโดยกำรใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ(Qualitative Research) โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจำกเอกสำร (Document) และเก็บรวบรวมข้อมูลในภำคสนำม (Field 
Study) เพื อศึกษำองค์ควำมรู้ ควำมเป็นมำ เพื อประยุกต์ใช้ในกำรที เกี ยวข้องกับแนวทำงกำร
อนุรักษ์สมุนไพรไทยอำยุวัฒนะที เกี ยวกับกำรดูแลสมรรถภำพทำงเพศชำย โดยใช้กรอบแนวคิดกำร
วิจัยเป็นตัวก่ำหนดทิศทำงในกำรวิจัย ซึ งผู้วิจัยได้ก่ำหนดขั้นตอนในกำรด่ำเนินกำรวิจัยไว้ ดังนี้ คือ 
ใช้ระเบียบวิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยมีวิธีกำรศึกษำ 2 ลักษณะ  
 1. ศึกษำวิจัยเอกสำร (Documentary Research) ได้ศึกษำจำกแหล่งข้อมูลชั้นปฐมภูมิ 
(Primary Source) และข้อมูลชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) โดยเฉพำะข้อมูลผลงำนวิจัยเพื อ
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ศึกษำบริบทภำยในชุมชนและบริบทภำยนอกชุมชน ที เกี ยวข้องกับแนวทำงกำรอนุรักษ์สมุนไพรไทย
อำยุวัฒนะที เกี ยวกับกำรดูแลสมรรถภำพทำงเพศชำย 
 2. ศึกษำภำคสนำม  โดยกำรสัมภำษณ์แบบรำยกลุ่ม  (Group  Interview)  โดยกำร
สัมภำษณ์แบบรำยกลุ่มและรำยบุคคล  แบบเจำะจง  โดยวิธีกำรสโนว์บอลเทคนิค  (Snow  Ball  
Technique)  และคัดเลือกบุคคล  (Key Informant) เพื อศึกษำผลของกำรอนุรักษ์สมุนไพรไทย
อำยุวัฒนะที เกี ยวกับกำรดูแลสมรรถภำพทำงเพศชำยและกลุ่มผู้ปฏิบัติ  (Casual  Informant) กลุ่ม
ชำวบ้ำนและประชำชนทั วไป (General  Informant) 
 เพื อศึกษำบริบทภำยในชุมชนและบริบทภำยนอกชุมชน ที เกี ยวข้องกับแนวทำงกำร
อนุรักษ์สมุนไพรไทยอำยุวัฒนะที เกี ยวกับกำรดูแลสมรรถภำพทำงเพศชำย.เพื อศึกษำผลของกำร
อนุรักษ์สมุนไพรไทยอำยุวัฒนะที เกี ยวกับกำรดูแลสมรรถภำพทำงเพศชำย และเพื อศึกษำรูปแบบ
กำรอนุรักษ์สมุนไพรไทยอำยุวัฒนะที เกี ยวกับกำรดูแลสมรรถภำพทำงเพศชำย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ    
 1. แบบส่ำรวจ (Survey) เป็นกำรส่ำรวจเบื้องต้นเกี ยวกับบริบทพ้ืนที และส่ำรวจจำก
จุดมุ่งหมำยที ก่ำหนดไว้ เช่น สภำพชุมชน  วิถีชีวิตลักษณะสภำพแวดล้อมในชุมชนเพื อก่ำหนดพ้ืนที 
วิจัยโดยด่ำเนินกำรตรวจภำคสนำมเกี ยวกับสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ  ภูมิศำสตร์  สังคม  กำร
ประกอบอำชีพ  ศำสนำ  ภำษำ  ควำมเชื อ  กำรตั้งหลักแหล่งของชุมชน  สถำนที ส่ำคัญของชุมชน 
เช่น วัด  ศำลตำปู่ เป็นต้น โดยเน้นเนื้อหำที ครอบคลุม ใช้ภำษำชัดเจนเข้ำใจง่ำยไม่ซับซ้อน 
 2. แบบสัมภำษณ์ (Interview) แบ่งเป็นแบบสัมภำษณ์ที มีโครงสร้ำง (Structured 
Interview) และไม่มีโครสร้ำง (Non-Structured Interview) เพื อกำรอนุรักษ์สมุนไพรไทย
อำยุวัฒนะเกี ยวกับกำรดูแลสมรรถภำพทำงเพศชำย กำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก ซึ งผู้วิจัยได้เจำะจง
คัดเลือก (Purposive Selection) และวิธีกำรสโนว์บอลเทคนิค (Snow Ball Technique) 
กลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วย กลุ่มผู้อำวุโส ปรำชญ์ชุมชน และผู้ปฎิบัติ และกำรประชุมเชิงปฎิบัติกำร 
หมอพ้ืนบ้ำน และเกษตรกร โดยกำรบันทึก และร่วมกันท่ำโครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้วัฒนธรรม
สมุนไพรเพื อสุขภำพ 
 3. กำรสังเกต (Observation) มีสองชนิด คือ แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Partipatory 
Observation) และ แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non - Partipatory Observation) ใช้สังเกต
ภำคสนำม เกี ยวกับสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ ภูมิศำสตร์ สังคม กำรประกอบอำชีพ ศำสนำ ภำษำ 
ควำมเชื อ วิถีชีวิต กำรใช้ภูมิปัญญำ กำรตั้งหลักแหล่งของชุมชน พิธีกรรม สถำนที ในชุมชน เช่น 
บ้ำนเรือน วัด ศำลตำปู่ ร้ำนค้ำขำยอำหำรในชุมชน สถำนที อยู่อำศัย เป็นต้น  
 4. กำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นกำรจัดสนทนำโดยใช้ตัวแทน จำก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ก่ำหนดประเด็นหัวเรื องตำมจุดมุ่งหมำยของกำรวิจัย เพื อให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐำนและ
ข้อมูลที จ่ำเป็นในกำรวิจัย โดยเน้นกลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้น่ำ กลุ่มผู้สนับสนุนส่งเสริม และกลุ่มทั วไปไม่เกิน 
6-8 คน ต่อกำรจัดสนทนำกลุ่มในแต่ละครั้งนี้เป็นกำรศึกษำเฉพำะกรณีชุมชนที มีกำรอนุรักษ์และ
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รูปแบบกำรอนุรักษ์สมุนไพรไทย ให้ด่ำรงคงอยู่อย่ำงยั งยืน  โดยเลือกท่ำกำรศึกษำเฉพำะในเขตพ้ืนที 
ของชุมชนเทศบำลต่ำบลเชียงใหม่ อ่ำเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 การตรวจสอบข้อมูล 
 กำรตรวจสอบควำมเชื อได้ของข้อมูลที ได้จำกกำรรวบรวมภำคสนำม ด่ำเนินกำรโดยใช้
วิธีกำรตรวจสอบแบบสำมเส้ำ (Triangulation) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 1) กำรตรวจสอบข้อมูลจำกหลำยแหล่ง (Data Triangulation) เป็นกำรตรวจสอบข้อมูล
ชุดเดียวกันที ได้จำกกำรเก็บรวบรวมจำกหลำยแหล่ง กล่ำวคือ เมื อผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจำก
ผู้ให้ข้อมูลมำแล้ว ได้ท่ำกำรตรวจสอบว่ำข้อมูลนั้นถูกต้องหรือไม่ ด้วยกำรตรวจสอบข้อมูลชุด
เดียวกันจำกหลำยแหล่งข้อมูลที มำของข้อมูล เช่น ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลส่ำคัญหลำย
คน และข้อมูลที ได้จำกกรณีศึกษำครัวเรือน เพื อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลจำกแหล่ง
ว่ำ ข้อมูลที ได้มำนั้นเหมือนกันหรือไม่อย่ำงไร หำกเหมือนกัน สอดคล้องกัน หรือเสริมซึ งกันและกัน 
แสดงว่ำข้อมูลมีควำมถูกต้อง และมีควำมกระจ่ำง หำกไม่ตรงกันก็ท่ำกำรตรวจสอบ หรือหำข้อมูล
เพิ มเติมจนกว่ำจะมีควำมชัดเจน  
 2) กำรตรวจสอบข้อมูลจำกกำรใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลมำกกว่ ำหนึ งวิ ธี 
(Methodological Triangulation) เป็นกำรตรวจสอบข้อมูลที ผู้วิจัยใช้กำรเก็บข้อมูลที หลำกหลำย
วิธีเปรียบเทียบกัน โดยพิจำรณำควำมสอดคล้องของข้อมูลที ได้จำกวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
มำกกว่ำหนึ งวิธี คือ กำรสัมภำษณ์เชิงลึก กำรสังเกต และกำรศึกษำครัวเรือนเป็นกรณีศึกษำ รวมทั้ง
กำรค้นคว้ำเอกสำรต่ำงๆ ที เกี ยวข้อง จึงได้พิจำรณำตัดสินจำกควำมสอดคล้องของข้อมูลชุดเดียวกัน
ที ได้มำ โดยใช้วิธีกำรต่ำงกันเหล่ำนี้ด้วย 
 กำรวิจัยครั้งนี้ ใช้กำรวิเครำะห์เน้ือหำ  กำรวิเครำะห์เหตุผลเชิงตรรกะ (Logical 
Reasoning) และกำรหำข้อสรุปเชิงอุปนัย (Analytic Induction) ซึ งเริ มดก้วยกำรท่ำควำมเข้ำใจ
กับควำมหมำยของแต่ละเรื อง กำรจัดหมวดหมู่ตำมประเด็น กำรหำควำมสัมพันธ์เชื อมโยงอย่ำงเป็น
เหตุผลระหว่ำงประเด็นต่ำงๆ และกับบริบทของชุมชน ทั้งน้ีเพื ออธิบำยปรำกฎกำรณ์ในชุมชน และ
ตอบโจทย์ของกำรวิจัยที ต้องกำรศึกษำกระบวนกำรเรียนรู้ของชุมชน ในกำรเลือกยุทธวิธีกำรด่ำรง
ชีพสู่ควำมยั งยืน ภำยใต้บริบทที เป็นอยู่น่ำมำสังเคร่ำห์ข้อสรุป และอภิปรำยผลกำรวิจัย แล้วจึงน่ำมำ
เขียนเป็นรำยงำนเชิงพรรณนำ 
 

4. ผลการวิจัย 
 พบว่ำบริบทของชุมชนต่ำบลเชียงใหม่ และแนวทำงกำรอนุรักษ์สมุนไพรไทยอำยุวัฒนะ 
สภำพปัญหำกำรอนุรักษ์สมุนไพร 
 1) สมุนไพรไทยนับวันจะหำยำกข้ึนมำก เพรำะส่วนใหญ่สมุนไพรจะได้มำจำกป่ำ
ธรรมชำติ แต่ป่ำไม้ถูกบุกรุกมีกำรตัดไม้ท่ำลำยป่ำอย่ำงต่อเนื อง  มีผลท่ำให้สมุนไพร ลดน้อยลงหรือ
บำงชนิดก็สูญหำยไป เนื องจำกสมดุลทำงธรรมชำติ เมื อควำมต้องกำรกำรใช้สมุนไพรมำกขึ้น จึงท่ำ
ให้เกิดกำรปลอมปนของสมุนไพร  
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 2) กำรเตรียมดินที จะใช้ในกำรปลูกสมุนไพร  ดินที ใช้ในกำรปลูกสมุนไพร ดินไม่ร่วนซุย 
ท่ำให้อำกำศถ่ำยเทไม่ดีเท่ำที ควร ท่ำให้รำกของสมุนไพรไม่สำมำรถชอนไชหำอำกำศได้ดี สมุนไพร
บำงชนิดมีรำกมำก ก็จะไม่สำมำรถเกำะยึดทรงล่ำต้นได้ ท่ำให้โค่นล้มง่ำย ดินที เหมำะกับกำรปลูก
สมุนไพรต้องเป็นดินที ร่วนซุย  
 3) กำรปลูกสมุนไพรไทย  ขำดผู้ให้ควำมรู้ทำงด้ำนสมุนไพรที มีควำมรู้จริง สภำพของดิน
ไม่เหมำะสมกับกำรปลูกสมุนไพรเช่น ระบบกำรระบำยน้่ำในดินไม่ดีเท่ำที ควร ดินแข็งแน่นทึบ ท่ำให้
รำกของพืชสมุนไพรดูดน้่ำ เพื อไปเลี้ยงล่ำต้นรับน้่ำไม่เพียงพอ      
 4) กำรให้น้่ำส่ำหรับกำรปลูกสมุนไพร  น้่ำเป็นปัจจัยที ส่ำคัญทีสุดปัจจัยหนึ ง ขำดแหล่งน้่ำ
สะอำดที เหมำะแก่กำรปลูกสมุนไพร ต้องไม่มีน้่ำท่วมขังที ท่ำควำมเสียหำยแก่สวนสมุนไพรได้ ฝน
ตำมธรรมชำติไม่ตกต้องตำมฤดูกำล เกิดกำรแห้งแล้งขำดน้่ำ ในกำรปลูกสมุนไพร ต้องอำศัยน้่ำใน
แม่น้่ำล่ำคลอง หนองบึง คู ร่องสวน หรือน้่ำบำดำล กำรให้น้่ำต้องมีเพียงพอและสม ่ำเสมอ  
 5) กำรให้ปุ๋ยเป็นอีกเรื องที ส่ำคัญ ในกำรบ่ำรุงต้นสมุนไพร กำรให้ปุ๋ยก่อนปลูกต้น
สมุนไพร จะต้องมีกำรให้ปุ๋ยเวลำปลูกครั้งที หนึ งที ก้นหลุม โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักก็
ได้ เพรำะกำรให้ปุ๋ยจ่ำพวกนี้จะท่ำให้ดินมีกำรอุ้มน้่ำได้  
 6) กำรก่ำจัดวัชพืช  เป็นปัญหำต่อกำรปลูกสมุนไพรประกำรหนึ ง สำรเคมีป้องกันก่ำจัด
ศัตรูพืช โดยเฉพำะสำรก่ำจัดวัชพืชที ใช้ไม่ได้ผลในกำรก่ำจัดวัชพืช ท่ำให้สำรก่ำจัดวัชพืชที ใช้ตกค้ำง
ในดิน ท่ำให้พืชปลูกในแปลงหรือพืชที ปลูกใกล้เคียงเป็นพิษ 
 7) กำรขยำยพันธุ์  คือกำรเพิ มจ่ำนวนต้นและพันธุ์ของสมุนไพรที มีอยู่ให้มีเพิ มมำกยิ งขึ้น 
พันธุ์สมุนไพรที ต้องกำรน่ำมำขยำยพันธุ์ขึ้นอยู่กับลักษณะของพันธุ์สมุนไพร ซึ งมีลักษณะประจ่ำพันธุ์
หรือเพรำะสภำพแวดล้อม ท่ำให้มีกำรกลำยพันธุ์ไม่ตรงตำมควำมต้องกำรของพันธุ์ที ดี ขำดกำร
สนับสนุนกำรขยำยพันธุ์ อย่ำงเป็นรูปธรรม จึงเสี ยงต่อกำรสูญพันธุ์สมุนไพร 
 สรุปผลกำรวิจัย ได้ว่ำ 
 ชุมชนต่ำบลเชียงใหม่ ที เกี ยวกับกำรอนุรักษ์สมุนไพรไทยอำยุวัฒนะ ประกอบไปด้วย 7 
ประกำร ได้แก่  
 1) ควำมรู้เกี ยวกับภูมิปัญญำทำงกำรอนุรักษ์สมุนไพรไทย กล่ำว คือ หม้อพ้ืนบ้ำนจะรู้กำร
อนุรักษ์สมุนไพรไทย จำกกำรสืบทอดจำกบรรพบุรุษด้วยวิธีท่องจ่ำจำกต่ำรำ หรือสมุดข่อย มีกำร
รวบรวมและแปลควำมหมำยจำกหลักฐำนต่ำงๆ นั้น ซึ งได้จำกควำมรู้และประสบกำรณ์จำกผู้สืบ
ทอด ยึดถือค่ำสั งสอนจำกบรรพบุรุษ แต่ก่อนชำยป่ำ ซึ งอยู่ไม่ไกลจำกเขตเทศบำลเชียงใหม่ อุดมไป
ด้วยป่ำไม้และสัตว์ป่ำ พืชสมุนไพรมำกมำยหลำยร้อยหลำยพันชนิดไม่ต้องไปหำซื้อที ไหน จำกกำร
สืบทอดประสบกำรณ์จำกบรรพบุรุษ ท่ำให้เขำรู้ว่ำสมุนไพรแต่ละชนิด มีกำรเก็บเวลำใด ฤดูกำลใด 
เก็บส่วนไหน เพื อน่ำมำปรุงเป็นยำในกำรรักษำดูแลสุขภำพ ภูมิปัญญำพ้ืนบ้ำนในกำรอนุรักษ์
สมุนไพร ได้รับกำรสืบทอดจำกบรรพบุรุษ และกำรน่ำไปใช้ประโยชน์โดยบูรณำกำรศำสตร์ของควำม
เชื อเกี ยวกับกำรอนุรักษ์ ตำมภูมิปัญญำอย่ำงชำญฉลำดจำกประสบกำรณ์และหลักวิชำกำรของ
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ขั้นตอนแต่ละอย่ำง ประกอบด้วย กำรคัดพันธุ์ กำรเตรียมดิน กำรปลูก  กำรให้น้่ำ กำรให้ปุ๋ย  กำร
ก่ำจัดวัชพืช/แมลง และกำรขยำยพันธุ์ 
 2) สภำพปัญหำของกำรอนุรักษ์สมุนไพรไทยอำยุวัฒนะ สมุนไพรในชุมชนเกิดกำรสูญ
หำย และถูกท่ำลำยไปอย่ำงมำกและต่อเนื อง มีผลท่ำให้สมุนไพรลดน้อยลงหรือบำงชนิดก็สูญหำยไป 
เมื อควำมต้องกำรใช้สมุนไพรมำกข้ึน พันธ์ของสมุนไพรจึงเกิดกำรปลอมปนของสมุนไพรมำกขึ้น  
 3) กำรเตรียมดินที จะใช้ในกำรปลูกสมุนไพร ดินที ใช้ในกำรปลูกสมุนไพร ดินไม่ร่วนซุย 
ท่ำให้อำกำศถ่ำยเทไม่ดีเท่ำที ควร ท่ำให้รำกของสมุนไพรไม่สำมำรถชอนไชหำอำกำศได้ดี สมุนไพร
บำงชนิดมีรำกมำก ก็จะไม่สำมำรถเกำะยึดทรงล่ำต้นได้ ท่ำให้โค่นล้มง่ำย ดินที เหมำะกับกำรปลูก
สมุนไพรต้องเป็นดินที ร่วนซุย กำรปลูกสมุนไพรไทย ขำดผู้ให้ควำมรู้ทำงด้ำนสมุนไพรที มีควำมรู้จริง 
สภำพของดินไม่เหมำะสมกับกำรปลูกสมุนไพรเช่น ระบบกำรระบำยน้่ำในดินไม่ดีเท่ำที ควร ดินแข็ง
แน่นทึบ ท่ำให้รำกของพืชสมุนไพรดูดน้่ำ เพื อไปเลี้ยงล่ำต้นรับน้่ำไม่เพียงพอ  
 4) กำรให้น้่ำส่ำหรับกำรปลูกสมุนไพร น้่ำเป็นปัจจัยที ส่ำคัญทีสุดปัจจัยหนึ ง ขำดแหล่งน้่ำ
สะอำดที เหมำะแก่กำรปลูกสมุนไพร ต้องไม่มีน้่ำท่วมขังที ท่ำควำมเสียหำยแก่สวนสมุนไพรได้ ฝน
ตำมธรรมชำติไม่ตกต้องตำมฤดูกำล เกิดกำรแห้งแล้งขำดน้่ำ ในกำรปลูกสมุนไพร ต้องอำศัยน้่ำใน
แม่น้่ำล่ำคลอง หนองบึง คู ร่องสวน หรือน้่ำบำดำล กำรให้น้่ำต้องมีเพียงพอและสม ่ำเสมอ  
 5) กำรให้ปุ๋ยเป็นอีกเรื องที ส่ำคัญ ในกำรบ่ำรุงต้นสมุนไพร กำรให้ปุ๋ยก่อนปลูกต้น
สมุนไพร จะต้องมีกำรให้ปุ๋ยเวลำปลูกครั้งที หนึ งที ก้นหลุม โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ ยหมักก็
ได้ เพรำะกำรให้ปุ๋ยจ่ำพวกนี้จะท่ำให้ดินมีกำรอุ้มน้่ำได้  
 6) กำรก่ำจัดวัชพืช เป็นปัญหำต่อกำรปลูกสมุนไพรประกำรหนึ ง สำรเคมีป้องกันก่ำจัด
ศัตรูพืช โดยเฉพำะสำรก่ำจัดวัชพืชที ใช้ไม่ได้ผลในกำรก่ำจัดวัชพืช ท่ำให้สำรก่ำจัดวัชพืชที ใช้ตกค้ำง
ในดิน ท่ำให้พืชปลูกในแปลงหรือพืชที ปลูกใกล้เคียงเป็นพิษ 
 7) กำรขยำยพันธุ์ คือกำรเพิ มจ่ำนวนต้นและพันธุ์ของสมุนไพรที มีอยู่ให้มีเพิ มมำกยิ งขึ้น 
พันธุ์สมุนไพรที ต้องกำรน่ำมำขยำยพันธุ์ขึ้นอยู่กับลักษณะของพันธุ์สมุนไพร ซึ งมีลักษณะประจ่ำพันธุ์
หรือเพรำะสภำพแวดล้อม ท่ำให้มีกำรกลำยพันธุ์ไม่ตรงตำมควำมต้องกำรของพันธุ์ที ดี ขำดกำร
สนับสนุนกำรขยำยพันธุ์ อย่ำงเป็นรูปธรรม จึงเสี ยงต่อกำรสูญพันธุ์สมุนไพร 
 

5. อภิปรายผล 
 ผลของกระบวนกำรอนุรักษ์และรูปแบบกำรอนุรักษ์สมุนไพรไทยอำยุวัฒนะ ของชุมชน
ต่ำบลเชียงใหม่ ท่ำให้คนรุ่นใหม่สำมำรถอนุรักษ์สมุนไพรไทยอำยุวัฒนะด้วยคุณภำพ ซึ งสืบทอดจำก
บรรพบุรุษ เพื อน่ำไปประกอบกับควำมสัมพันธ์ในชุมชน ส่งผลให้มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที มีอยู่
ให้แก่กัน ในลักษณะโครงสร้ำงทำงสังคมด้ำนสุขภำพ ที มีส่วนท่ำให้สังคมนั้นมีควำมมั งคง ในกำร
อนุรักษ์สมุนไพรอย่ำงเป็นระบบ ไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบกำรอนุรักษ์และพัฒนำ สอดคล้องกับงำนวิจัย
ของ เศรษฐกิจ น้อยศรี (2530 : 1-6) พบว่ำประชำชนส่วนใหญ่มีควำมเข้ำใจ รู้จักสรรพคุณของ
สมุนไพรและเกิดควำมพอใจ ที จะรักษำด้วยสมุนไพร สภำพปัจจุบันเกิดกำรสูญหำยของสมุนไพรบำง
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ชนิด กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสมุนไพรต้องด่ำเนินกำรโดยเร่งด่วน โดยให้ชุ่มชนมีส่วนร่วมโดยกำร
จัดระบบนิเวศวิทยำ ให้เหมือนกับป่ำธรรมชำติ (Reforestation) เพื อให้สมุนไพรที ปลูกมีคุณภำพคง
เดิมและสูงสุด สมุนไพรส่วนใหญ่ที ปลูกจะเป็นพืชล้มลุก ต้งปรับปรุงสภำพดินให้เหมำะสมกับกำร
ปลูก กำรปลูกสมุนไพรยังสร้ำงรำยได้เป็นอำชีพเสริม หรืออำชีพประจ่ำให้แก่ชุมชน รูปแบบของกำร
พัฒนำกำรอนุรักษ์สมุนไพร หำกน่ำมำจัดเป็นระบบและมีกำรน่ำเสนอที ดี จะท่ำให้ผู้ที สนใจมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจและเห็นประโยชน์ ตลอดจนเข้ำถึงข้อมูลกระท่ำได้อย่ำงรวดเร็วขึ้น เพื อให้เกิดกำรพัฒนำ
อย่ำงแพร่หลำย ควรร่วมมือกันพัฒนำกำรอนุรักษ์สมุนไพรอย่ำงจัดเป็นระบบ ส่งเสริมพัฒนำองค์
ควำมรู้ จัดตั้งเครือข่ำยกำรอนุรักษ์สมุนไพรให้เข้มแข็ง เพื อถ่ำยทอดภูมิปัญญำสมุนไพรในกำรพัฒนำ
ทุกด้ำนจริง โดยที สังคมนั้นไม่อำจจะละเลยได้ หำกไม่กระท่ำเช่นนั้น สังคมนั้นๆ ไม่สำมำรถคงรูปอยู่
ต่อไปได้ รุจินำถ  อรรถสิษฐ์ (2535 : 33-35) ข้อค้นพบดังกล่ำวนี้ เป็นกำรยืนยันว่ำแนวคิดกำร
อนุรักษ์สมุนไพรไทยอำยุวัฒนะ เป็นกรอบแนวคิดที ส่ำคัญในกำรวิเครำะห์และท่ำอย่ำงเข้ำใจ วิธีกำร
อนุรักษ์สมุนไพรไทยของประชำชนในชุมชน ที มีลักษณะเป็นองค์รวมโดยมีคนเป็นศูนย์กลำง มุ่งเน้น
ไปที คนให้มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์สมุนไพร เป็นวิธีกำรที เริ มต้นด้วยกำรท่ำควำมเข้ำใจในกำร
อนุรักษ์ ซึ งในปัจจุบันชุมชนต่ำบลเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ได้ค้นพบตนเองที มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
สมุนไพร สำมำรถท่ำเป็นอำชีพในกำรผลิตสมุนไพร จนสำมำรถด่ำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงต่อเนื อง แม้บำง
ครอบครัวที มีลูกหลำนท่ำงำนภำคอุตสำหกรรม แต่ก็มีบำงส่วนที อำจจะกลับมำท่ำอำชีพนี้ เมื อถึงวัย
อันควรเพื อให้สำมำรถอยู่ร่วมกับครอบครัวอย่ำงมีควำมสุข            
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 ผลกำรวิจัย เรื องกำรอนุรักษ์สมุนไพรไทยอำยุวัฒนะเกี ยวกับกำรดูแลสมรรถภำพทำงเพศ
ชำย ผู้วิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ควรมีหน่วยงำนที เกี ยวข้องควรเข้ำมำมีบทบำทส่ำคัญในกำรอนุรักษ์สมุนไพรไทย
อำยุวัฒนะ โดยก่ำหนดไว้เป็นนโยบำยหรือกฎหมำย โดยเฉพำะกฎหมำยที เกี ยวข้องกับป่ำชุมชนและ
สิทธิชน มีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์สมุนไพรอย่ำงเป็นระบบ 
กำรอนุรักษ์สมุนไพรที หำยำกในรูปแบบของสวนสมุนไพร โดยควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ 
ภำคเอกชน และภำคชุมชน นับว่ำเป็นอีกนโยบำยหนึ งที ควรมีกำรด่ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม เป็น
ต้นว่ำ สวนสมุนไพรของแต่ละชุมชน พ้ืนที อนุรักษ์สมุนไพร ป่ำสมุนไพรชุมชน แปลงทดลองและ
ขยำยพันธุ์สมุนไพร และกำรด่ำเนินกำรในรูปแบบอื นๆ 
 2. ควรมีกำรด่ำเนินกำรอนุรักษ์สมุนไพรโดยกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนใน
ชุมชน เป็นต้นว่ำ โรงพยำบำลชุมชน โรงเรียนวัด และสมำชิกในชุมชนทุกคน กำรระดมควำมคิด
ระหว่ำงหมอสมุนไพรพ้ืนบ้ำนแพทย์แผนปัจจุบัน และผู้ที สนใจโดยทั วไปควรจัดให้มีขึ้น เพื อกระตุ้น
ให้ทุกภำคส่วนมีควำมตระหนักในกำรที จะอนุรักษ์สมุนไพรอย่ำงเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ ผ่ำน
กิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ เช่น   กำรปลูกสมุนไพรในวัด ในโรงเรียนและในบ้ำน เป็นต้น 
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นอกจำกนั้นแล้ว ควรมีกำรจัดกำรประชุมสัมมนำเกี ยวกับควำมรู้ควำมก้ำวหน้ำใหม่ๆทำงด้ำน
สมุนไพรขึ้นตำมโอกำสที เหมำะสม 
 2.ข้อเสนอแนะเชิงปฎิบัติ  
 ในกำรอนุรักษ์สมุนไพรไทยอำยุวัฒนะเกี ยวกับกำรดูแลสมรรถภำพทำงเพศชำย ควรมี
แนวทำงในกำรปฏิบัติกำรอนุรักษ์สมุนไพรไทยวัฒนะและสมุนไพรที มีสรรพคุณทำงกำรแพทย์ซึ งหำ
ยำกนั้น ควรมีกำรศึกษำกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื อ (Tissue Culture) อย่ำงเป็นทำงกำรซึ งเป็นอีก
ทำงเลือกหนึ งที จะช่วยอนุรักษ์และป้องกันไม่ให้สมุนไพรสูญพันธุ์ วิทยำกำรด้ำนกำรเพำะเลี้ยง
เนื้อเยื อจะช่วยเพิ มปริมำณสมุนไพร ช่วยด่ำรงคุณสมบัติทำงกำรแพทย์ ช่วยด่ำรงสำยพันธุ์ด้ังเดิม
ของสมุนไพรโดนไม่มีข้อจ่ำกัดทำงด้ำนเวลำ 
 3.ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย ครั้งต่อไป 
 1. ควรด่ำเนินกำรวิจัยด้ำนกำรขยำยพันธุ์สมุนไพร ด้วยวิธีกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื อส่ำหรับ
สมุนไพรที หำยำกและก่ำลังจะสูญพันธุ์ 
 2. ควรศึกษำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรในกำรอนุรักษ์สมุนไพรอย่ำงเป็นระบบ โดยรูป
ของศูนย์กำรเรียนรู้ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ น จังหวัด และระดับประเทศ 
 3. ควรด่ำเนินกำรวิจัยด้ำนสมุนไพรที มีคุณสมบัติทำงยำในพ้ืนที ของแต่ละชุมชนเพื อหำ
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เอกสารอ้างอิง 
 
กัณฑ์วีร์  วิวัฒน์พำณิชย์.   ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรและการแพทย์แผน

ไทย. กรุงเทพฯ : คณะแพทย์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ , 2544. ฐำนเศรษฐกิจ. 
กำรหย่ำร้ำง. 14 เมษำยน 2557 : 1. 

เปี่ยม  บุญยโชติ.  ต ารายาไทยโบราณ ว่าด้วยโรคต่าง ๆ เล่ม 1,  พระนคร : เกษมบรรณกิจ,  
2514.  (รวบรวมจำกต่ำรำยำจำกภำคกลำง และภำคอื น ๆ และได้มำจำกท่ำนอำจำรย์ 
พระครูวิมลนวกำร (เผ้ง) เจ้ำอำวำสวัดหน้ำพระบรมธำตุ เมืองนครศรีธรรมรำช ซึ งเป็นยำ
ที ชำวใต้นิยม). ต่ำรำยำไทยโบรำณ ว่ำด้วยโรคต่ำง ๆ เล่ม 6,  พระนคร : เกษมบรรณกิจ, 
2518. (ว่ำด้วยเรื องยำเด็กและยำท่ำนสุภำพสตรี) 

รุจินำถ   อรรถสิษฐ.  “คุณสมบัติและพฤติกรรมของหมอพื้นบ้านในชุมชน ,” สาธารณสุข
ปริทัศน์. 3 (1) :  33-38  ;  มีนำคม  2535. 

ลือชัย   ศรีเงินยวง และคณะ. สถานการณ์การใช้สมุนไพรในประเทศไทย. พิษณุโลก : วิทยำลัย
กำรสำธำรณสุขจังหวัด, 2545 

 



11วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 
ส่ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรสำธำรณสุขมูลฐำน  ส่ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข กระทรวง    

สำธำรณสุข.  ยาสมุนไพรส าหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน.  2540. 
สุรนัย   อมรไชย.  การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายในเขตอ าเภอ

ตระการพืชผล.  จังหวัดอุบลรำชธำนี,  2550. 
อุดมศักดิ์   มหำวิรวัฒน์, เทอดศักดิ์  พรหมอำรักษ์.  การรับรู้อาการพร่องฮอร์โมนเพศชายและ

หย่อนสมรรถภาพทางเพศของชาย.  มหำสำรคำม, 2550. 
อำรีกำ  วีระพงส์  การแพทย์พื้นบ้านและยาสมุนไพร ชนชาติกุ่ยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย, 2549  
Das, S., et al. Standardised extract of safed musli (Chlorophytum borivilianum) 

increases aphrodisiac potential besides being safe in male Wistar rats,  
2016 

Kemp,  Tanja. "The Prevalence and Associations of Low Testosterone Levels and   
Erectile Dysfunction in A Male Diabetic Urban Population," Dissertation 
Abstract  International.  54(06) : 79 ; December 2016. 

Gabriel  K.Kigan, Hillary K. Ronoh, Wilson K. Kipkore, and Joseph K. Rotich (2003). 
Current Trends Of Traditional Herbal Medicine practice in Kenya : A review. 
African Journal of pharmacology And Therapeutics. Vol. 2(1) p. 32-37 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 256012



13วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

รูปแบบคุณลักษณะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
MODEL OF ADMINISTRATION TRAITS  CHILD DEVELOPMENT CENTER UNDER 

LOCAL GOVERNMENT ORGANIZATION 
 

จารุพิชญา   ตลับนาค 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ีอวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2) เพ่ือสร้างรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) เพ่ือตรวจสอบความตรงของรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนวิธีการด าเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 
วิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้วิจัยวิเคราะห์ 
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน าข้อมูลที่ได้มา สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 3 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างได้คุณลักษณะ
ผู้บริหารปัจจุบัน ขั้นตอนที่ 2สร้างรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างรูปแบบเชิงคุณภาพ ด้วยการจัดสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 9 

ท่านโดยเลือกแบบเจาะจงขั้นตอนที่ 3ตรวจสอบความตรงของรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความตรงของรูปแบบเชิงปริมาณโดย
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก200 คนโดยการสุ่มใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
20 เท่าของตัวแปร และวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตร
ประมาณค่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น 0.98  สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยัน  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. วิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย 7 องค์ประกอบ ดังน้ี  1.1 
คุณลักษณะทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ(1) ด้านความเป็นผู้น า (2) ด้านการ
สร้างแรงจูงใจ และ (3) ด้านทักษะทางปัญญา  1.2 คุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบย่อย คือ (1) ด้านสังคม  (2) ด้านบุคลิกภาพ  (3) ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ (4) ด้าน
กายภาพ 
 2. สร้างรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยการจัดสนทนากลุ่ม ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 ท่าน พบว่า รูปแบบคุณลักษณะ
                                                           

หลักสูตรปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษาปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก 
และองค์ประกอบย่อย 7 องค์ประกอบ ดังนี้ คุณลักษณะทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
ย่อย คือ(1) ด้านความเป็นผู้น า (2) ด้านการสร้างแรงจูงใจ และ (3) ด้านทักษะทางปัญญาและ (4) 
ด้านความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ คือ(1) ด้านสังคม  (2) 
ด้านบุคลิกภาพ และ (3) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 3. ตรวจสอบความตรงของรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ายอมรับได้ว่าโมเดลทางทฤษฎีคุณลักษณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าสถิติที่บ่งบอกถึง
ความสอดคล้อง ค่าไค-สแควร์= 17.07p-value = 0.20ค่า GFI = 0.98และค่า AGFI = 0.95 
RMSEA = 0.035 

ค าส าคัญ: รูปแบบ, คุณลักษณะผู้บริหาร, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study 1)Administration of Child    
Development Center Under Local Government Organization.  2)  The Found a 
model of the Administration Traits of Child Development Center Under Local 
Government Organization.  3)  A Confirmation the Administration Traits of Child 
Development Center Under Local Government Organization. The research was 
divided into 3 phases :  Phases 1: Study conceptual knowledge, theory and related 
document to the research conceptual framework using documentary and using 
field studies with 3 experts under Local Government Organization. The samples 
were 3  experts by purposive sampling. The instrument used was semi- structure 
interview.  Phases 2 : The Found a model were Qualitative investigation of model 
using focus group with 9 experts by purposive sampling . Phases 3 : A confirm 
themodel were Quantitative  investigation using 200 experts by factor analysis using 
were 20 be equal to variable and multi-stage method questionnaire  with Index of 
Consistency (IOC) between .80-1.00 and reliability at .98  and using were  analyzed 
using confirmatory factor analysis. 
 The findings were as follows : 
 1. The components of administration of child development center under 
Local Government Organization consisted of two main features and seven traits 
consisted . The main features are as below : 1.1 The  three Professional traits 
consisted  of  (1)  Intellect skill consisted  (2) leader ship consisted  and (3) 
Motivation consisted. 1.2 The  four Personality  traits consisted of  (1) social 
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consisted  (2) personality consisted  (3) morality and ethics consisted and  (4) 
physicalconsisted. 
 2. The Found  model of administration of child development center under 
Local Government Organization were Qualitative investigation of model using focus 
group with 9 experts consisted of two main features and seventraits consisted. The 
main features are as below : 2.1 The  four Professional traits consisted of (1)  
Intellect skill consisted  (2) leader ship consisted  (3) Motivation consisted  and  (4)  
knowledge consisted  2.2 The  three Personality traits consisted of  (1) social 
consisted  (2) personality consisted   and (3) morality and ethics consisted  3. A 
confirmation model  of administration of child development center under Local 
Government Organization were as follows : A model  of administration of 
childdevelopmentcenter under Local Government Organization were rerated to 
empirical data with Chi-Square= 17.07, p-value = 0.20, df = 13, GFI = 0.98, AGFI = 
0.95, RMSEA = 0.035 

Keyword: Model, Administration Traits ,Child Development Center  Local  
              Government Organization 
 

1. บทน า 
 การเจริญเติบโตและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยช่วงอายุ0-5ปีถือว่ามีความส าคัญต่อ
พัฒนาการของเด็กที่จะปลูกฝังให้เด็กเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นรากฐานการด าเนินชีวิตใน
อนาคตต่อไปซิกมันด์ฟรอยด์ (Sigmund Freud, 1949) นักจิตวิเคราะห์กล่าวว่าวัยเร่ิมต้นของชีวิต
มนุษย์คือระยะ5ปีแรกของคนเราประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับในตอนต้นๆของชีวิตจะมีอิทธิพลต่อชีวิต
ของคนเราตลอดจนถึงวาระสุดท้ายเขาเชื่อว่าการอบรมเลี้ยงดูในระยะปฐมวัยน้ันจะมีผลต่อการ
พัฒนาบุคลิกภาพของเด็กในอนาคต  อิริคสัน (Erikson, 1967) กล่าวว่าวัยทารกตอนปลายเป็นช่วง
ที่บุคคลเรียนรู้เจตคติของความมั่นใจหรือไม่มั่นใจซึ่งขึ้นอยู่กับการที่พ่อแม่ให้สิ่งที่เด็กต้องการได้แก่ 
อาหารการเอาใจใส่และความรักอย่างชื่นชมเจตคติเหล่าน้ีจะสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจและ
สถานการณ์ของบุคคลได้แต่ด้วยภาวะสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันพ่อแม่ต้องออกไปท างานนอก
บ้านเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวจึงไม่มีเวลาอบรมเลี้ยงดูลูกด้วยตนเองท าให้พ่อแม่ต้องพ่ึงสถานรับ
เลี้ยงเด็กทั้งของภาครัฐและเอกชนด้วยคาดหวังให้สถานรับเลี้ยงเด็กดูแลลูกเป็นอย่างดีดังนั้นภาครัฐ
ควรตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลเด็กปฐมวัยและสถานรับเลี้ยงเด็กให้มีคุณภาพเพ่ือเด็กจะ
ได้รับการส่งเสริมและเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพและป้องกันปัญหาสังคมในระยะยาว 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับการถ่ายโอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ตามพระราชก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 16 ได้บัญญัติให้อ านาจ
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และหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท อันได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เทศบาลกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยารับผิดชอบจัดการศึกษา
ให้เด็กก่อนวัยเรียน ซ่ึงการถ่ายโอนภารกิจ อ านาจหน้าที่และงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากภายหลังรัฐบาลได้มีนโยบาย ที่จะกระจาย
กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพและความพร้อม ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามก าลังขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2541 เป็นต้นมาปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นจ านวน 7,853 แห่งประกอบด้วย
อบจ. 75 แห่ง อบต. 6,157 แห่งเทศบาล 1,619 แห่งกรุงเทพมหานคร 1 แห่งและเมืองพัทยา 1 
แห่งมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก18,988 แห่ง ( ข้อมูลจากการส ารวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ 
วันที่ 10  มิถุนายน  2558)รายงานการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาด้านปฐมวัยตาม
มาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี พ.ศ.2553 ซึ่งปรับปรุงมาจากมาตรฐานการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าขึ้นในปี พ.ศ.2547 พบว่าการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังมีปัญหาการบริหารจัดการ เช่น หัวหน้า
ศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความรู้ความเข้าใจด้านการศึกษา ไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา 
บุคลากรด้านการบริหารการศึกษาไม่พอเพียง  
 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดวิสัยทัศน์และขาดคุณลักษณะขาดการนิเทศ ก ากับติดตาม
และประเมินผล ขาดความชัดเจนในเรื่องความก้าวหน้าของบุคลากร การจัดประสบการณ์แก่เด็กยัง
ไม่เตรียมความพร้อมให้กับเด็กอย่างจริงจังส่วนใหญ่มุ่งเร่งให้เด็กเรียนรู้หนังสือ อ่านออก เขียนได้ 
คิดเลขเป็น การกระท าดังกล่าวเป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง ด้านบุคลากรยัง
พบว่ายังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์เด็ก ด้านงบประมาณยังขาดงบประมาณ
สนับสนุน ด้านอาคารสถานที่บางแห่งต้องอาศัยอาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นอกจากน้ีพบว่าพ่อแม่ขาดโอกาส
การเรียนรู้วิธีการเป็นพ่อแม่ท่ีดีและวิธีรักลูกให้ถูกทางยังมีความเข้าใจผิดในการเลี้ยงดูลูก ครอบครัว 
ชุมชน และประชาชนขาดการมีส่วนร่วม ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยขาดความ
เข้าใจในจิตวิทยาเด็กท าให้เด็กปฐมวัยไม่ได้รับการพัฒนาการเท่าที่ควร (สถาบันแห่งชาติเพ่ือ
การศึกษาเด็กปฐมวัย, 2554) นอกจากนี้พบว่าผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดคู่มือในการ
ด าเนินการประเมินเด็ก เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมินพัฒนา
เด็ก และจากงานวิจัยการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 20,010 ศูนย์ โดยมีภาพรวมของสภาพปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและการประชาสัมพันธ์ ด้านบุคลากร ด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม ยกเว้นด้านวิชาการ และการจัดประสบการณ์แก่เด็ก ด้านธุรการ การเงิน 
และพัสดุ มีสภาพปัญหาอยู่ในระดับน้อย และจากผลงานวิจัยยังพบว่าการศึกษาปัญหาอุปสรรคและ
ปัจจัยในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
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ส่วนต าบล ตามความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารสถานที่ อยู่ในระดับปานกลาง 
(สุชาดา สมสวนจิตร, 2554) ดังที่ได้กล่าวมาขั้นต้นนั้นภารกิจการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังมีความพร้อมไม่แตกต่างกันมากนัก สภาพปัญหาที่พบยังเป็นปัญหาด้าน
โครงสร้างองค์กร ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการศึกษาของผู้บริหาร (กรมการปกครอง, 2550)  
 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบคุณลักษณะ
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสม เพ่ือเป็นแนวทางในการที่จะ
น ามาประยุกต์ใช้พัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เหมาะสมกับบริบทในการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่งผลต่อการบริหาร
จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพของเด็กเล็ก ที่จะเป็นพ้ืนฐานส าหรับ
การศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐานต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมจน
เป็นที่ยอมรับในศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ีอวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 2.2 เพ่ือสร้างรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 2.3 เพ่ือตรวจสอบความตรงของรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ  
 ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัย และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือได้
คุณลักษณะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1 วิเคราะห์ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
รูปแบบ คุณลักษณะผู้บริหาร การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สังเคราะห์เนื้อหาโดยสรุปเนื้อหาประเด็นต่างๆ และสาระส าคัญขององค์ประกอบคุณลักษณะของ
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.2 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยแบบส ัมภาษณ ์แบบมีโครงสร ้าง (Structured interview)
เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 3 ท่าน แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา จ านวน 1 ท่าน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 1 ท่าน และ 
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 ท่าน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบคุณลักษณะ
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ของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและน ามาวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) 
 ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
 1.1 ยกร่างรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยน าข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนที่ 1.1 และ 1.2  
 1.2 สร้างรูปแบบโดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 9 ท่าน ได้แก่ (1)ผู้เชี่ยวชาญด้านการก าหนดนโยบายและวางแผนการบริหาร
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและมีส่วนสนับสนุนการบริหาร
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3) ผู้เชี่ยวชาญด้านประสบการณ์การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(4) นักวิชาการบริหารการศึกษาจ านวน 9 ท่าน ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง(Purposive Sampling)
เพ่ือขอความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความตรงของรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis) 
 ตรวจสอบความตรงของรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : 
CFA)กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยกเว้นกรุงเทพและเมืองพัทยา รวมทั้งสิ้น 200คน โดยวิธีการสุ่มแบบหลายข้ันตอน 
(Multistage Random Sampling) ซึ่งผู้วิจัยได้มาโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  ใช้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 20 เท่าของตัวต่อ 1 ตัวแปร (Schumacker and Lomax: 2004) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 180 คน ผู้วิจัยก าหนดให้เขตภูมิศาสตร์และจังหวัดเป็นชั้นภูมิ (Strata)และ
ก าหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Units) โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละจังหวัด ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(simple random sampling) 
 

4. ผลการวิจัย 
 1. วิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1.1 คุณลักษณะทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ(1) ด้านความเป็นผู้น า 
(2) ด้านการสร้างแรงจูงใจ และ (3) ด้านทักษะทางปัญญา 
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 1.2 คุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ (1) ด้านสังคม   
(2) ด้านบุคลิกภาพ  (3) ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ (4) ด้านกายภาพ 
 2. สร้างรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยการจัดสนทนากลุ่ม ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 ท่าน พบว่า รูปแบบคุณลักษณะ
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก 
และองค์ประกอบย่อย 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 คุณลักษณะทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ(1) ด้านความเป็นผู้น า (2) 
ด้านการสร้างแรงจูงใจ และ (3) ด้านทักษะทางปัญญาและ (4) ด้านความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ คือ(1) ด้านสังคม  (2) ด้านบุคลิกภาพ และ (3) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
 3. ตรวจสอบความตรงของรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ายอมรับได้ว่าโมเดลทางทฤษฎีคุณลักษณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าสถิติที่บ่งบอกถึง
ความสอดคล้อง ค่าไค-สแควร์= 17.07p-value = 0.20ค่า GFI = 0.98และค่า AGFI = 0.95 
RMSEA = 0.035 
  

ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านความเป็นผู้น า 

ด้านแรงจูงใจ 

ด้านความรู้ 

คุณลักษณ
ะทาง

วิชาชีพ 

ด้านสังคม 

ด้านบุคลิกภาพ 

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

คุณลักษณ
ะส่วน
บุคคล 

คุณลักษณะ
ผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

0.48 0.72 

0.83 

0.81 

0.79 

0.90 

0.74 

0.53 

0.86 

1.00 

0.32 

0.35 

0.37 

0.1 

0.45 

0.72
 

0.26 

0.00 
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5. การอภิปรายผล 
 5.1 จากการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับคุณลักษณะผู้บริหารของ 
ผู้วิจัยพบว่าคุณลักษณะร่วมของผู้บริหารที่ควรจะเป็นจะประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก และ
องค์ประกอบย่อย 7 องค์ประกอบ อันได้แก่ องค์ประกอบคุณลักษณะทางวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย 
3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ด้านความเป็นผู้น า ด้านการสร้างแรงจูงใจ และด้านทักษะทางปัญญา
และองค์ประกอบคุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ด้านสังคม 
ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านกายภาพ และเพ่ือเป็นการช่วยให้ผลการวิเคราะห์
จากเอกสารต่างๆ เป็นที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญเพ่ิมเติม 
เพ่ือน าเอามุมมองของผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาสังเคราะห์เพ่ิมเติมร่วมกับผลการวิเคราะห์ที่ ได้ก่อนหน้า โดยผลการ
สังเคราะห์ข้อมูลร่วมกันของทั้งสองแหล่ง พบข้อสรุปที่ออกมาในลักษณะเป็นเห็นเป็นผลซึ่งกันและ
กันหรือออกมาในลักษณะที่เสริมกันว่า องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย 
7 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบคุณลักษณะทางวิชาชีพ ซ่ึงประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 
ได้แก่ ด้านความเป็นผู้น า ด้านการสร้างแรงจูงใจ และด้านทักษะทางปัญญาและองค์ประกอบ
คุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ด้านสังคม ด้านบุคลิกภาพ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และด้านกายภาพ  
 5.2 จากผลการสร้างรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) คุณลักษณะทางวิชาชีพ 
ประกอบด้วย  องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ด้านความเป็นผู้น า ด้านการสร้างแรงจูงใจ และด้านทักษะ
ทางปัญญาและ (2) คุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ด้านสังคม 
ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านกายภาพผลปรากฎว่า ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็น
ด้วยกับรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
สอดคล้องกับที่แมกนูสัน (Magnuson) ได้กล่าวเอาไว้ในการวิจัยที่ว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร
โรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนน้ัน จะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะทั้งในด้าน
ส่วนตัวและลักษณะทางด้านวิชาชีพ 2 คุณลักษณะหลักดังกล่าวถือเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การที่ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีคุณลักษณะเช่นเดียวกันกับที่กล่าวมาแล้วนั้น จะท าให้ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถ
ที่จะบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างประสบความส าเร็จ 
 5.3 จากโมเดลทางทฤษฎีรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการสนทนากลุ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 น่ันหมายความว่า โมเดลทางทฤษฎี
รูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าวนี้ 
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สามารถวัดได้หรือประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ คุณลักษณะส่วนบุคคล และคุณลักษณะ
ทางวิชาชีพ อย่างแท้จริง ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ยังพบอีกว่า ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีคุณลักษณะใน 2 องค์ประกอบหลักดังกล่าวอยู่ในระดับมากอีกด้วย 
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า องค์ประกอบหลักคุณลักษณะส่วนบุคคลและคุณลักษณะทาง
วิชาชีพ มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงและเป็นไปในทิศทางบวก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.87 นั่นหมายความว่า หากผู้บริหารมีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่เพ่ิมสูงขึ้นก็จะท าให้มี
คุณลักษณะทางวิชาชีพที่เพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า หากผู้บริหารมี
คุณลักษณะทางวิชาชีพที่เพ่ิมสูงขึ้นก็จะท าให้มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่เพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. จากการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะส่วนบุคคล เป็นคุณลักษณะหลักที่ส าคัญของ
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาใน
คุณลักษณะย่อยจะพบได้ว่า คุณลักษณะด้านสังคม ซึ่งในการวิจัยนี้หมายความถึง ลักษณะเฉพาะตัว
ของผู้บริหารที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงานและชุมชน มีความยืดหยุ่น การบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้ประชาชนและมีโอกาสเข้ามาตัดสินใจและพัฒนาองค์กร ผู้ที่สามารถปรับตัว
ท างานกับผู้อ่ืนได้เพ่ือด ารงอยู่ในสังคมและกระท าตนเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ร่วมงานและคนอ่ืนๆ มีการปรับเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามวัฒนธรรมองค์กร อันจะส่งผลให้เกิด
ความร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นั่นหมายความว่า ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีคุณลักษณะในการเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อเ พ่ือ
ร่วมงาน และรวมถึงชุมชนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญในการที่จะบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สามารถด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ในการด าเนินงานด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะทางวิชาชีพ ก็เป็นอีกคุณลักษณะหนึ่งที่มีความส าคัญ
เช่นเดียวกัน แม้ว่าจะมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยกว่าคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยคุณลักษณะย่อย
ด้านความเป็นผู้น า และด้านแรงจูงใจ ถือได้ว่าเป็นคุณลักษณะย่อยที่ส าคัญในล าดับต้นๆ ของ
คุณลักษณะนี้ นั่นหมายความว่า นอกเหนือจากผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควรมีคุณลักษณะที่ดีทางด้านสังคมแล้ว ก็ยังคงต้องมีในส่วนของความเป็นผู้น าที่ดีอีก
ด้วย พร้อมทั้งยังต้องมีคุณลักษณะด้านแรงจูงใจเพ่ือใช้ในการกระตุ้นให้เพ่ือนร่วมงานเกิดความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน และสามารถที่จะท างานอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้เอง กระบวนการ
ในการพิจารณาคัดเลือกหรือแม้แต่การฝึกอบรมส าหรับผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีคุณลักษณะย่อยทั้งสองลักษณะนี้ประกอบเกณฑ์ในการพิจารณาหรือ
เสริมสร้างให้มีคุณลักษณะดังกล่าวเพ่ิมมากยิ่งขึ้น เพ่ือก่อให้เกิดคุณลักษณะของผู้บริหารที่พึง
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ประสงค์ในการที่จะบริหารจัดการทางด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. เนื่องด้วยคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เกือบร้อยละ 70 เป็นผู้บริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มาจากสังกัดเทศบาล ด้วยเหตุนี้เอง จึงอาจจะท าให้รูปแบบคุณลักษณะ
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการวิจัยครั้งนี้ มีความสอดคล้อง
กับผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มาจากสังกัดเทศบาลเป็นหลัก เพ่ือให้เกิดความมั่นใจของรูปแบบ
คุณลักษณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าสามารถที่จะน าไป
ประยุกต์ใช้กับผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทั้งในบริบทผู้บริหาร
ที่มาจากสังกัดเทศบาล และผู้บริหารที่มาจากสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้วิจัยเห็นควรที่จะน า
รูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้จากการวิจัย
ครั้งนี้ ไปศึกษากับกลุ่มผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มาจากสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
โดยเฉพาะอีกครั้ง 
 2. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในลักษณะรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal 
Relationship) ระหว่างรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษา หรือคุณภาพในการให้บริการการศึ กษา 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหาร และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษาหรือคุณภาพในการ
ให้บริการการศึกษา อีกท้ังยังเป็นการยืนยันได้เพ่ิมเติมอีกว่า หากผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีคุณลักษณะดังกล่าวแล้วจะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
การศึกษาหรือส่งผลต่อคุณภาพในการให้บริการการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 2) พัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา วิธีการด าเนินการวิจัยมี 2 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่  1 ศึกษา
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  โดยใช้แบบศึกษา
เอกสารขั้นตอนที่  2 พัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  โดยศึกษาภาคสนามกับสถานศึกษา  จ านวน   3  แห่ง  ผู้ให้ข้อมูล  คือ  ผู้บริหาร
สถานศึกษา  จ านวน   3  คน  โดยเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือได้แก่  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  น าผลจาก
ขั้นตอนที่  1 และ  2 มายกร่างกลยุทธ์  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา พบว่า บางพ้ืนที่ๆมีเศรษฐกิจดี มีการส่งบุตรหลานไป
เรียนภายนอกชุมชน สถานศึกษามีครูเพียงพอและสอนตรงกับสาระวิชา  มีความทุ่มเทให้กับงาน
และมีการนิเทศการท างานของครู ท าให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาได้รับการ
สนับสนุนจากชุมชนภายนอกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา ปัญหาของ
สถานศึกษา พบว่า รัฐบาลออกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา ขาด
ความต่อเน่ืองในด้านนโยบาย งบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางไม่เพียงพอ นักเรียนยังมีความ
ต้องการเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง แต่สถานศึกษาไม่สามารถรับได้ทั้งหมด 
สถานศึกษาบางแห่งว่างเว้นจากผู้บริหารระดับสูงเป็นเวลานาน ท าให้ไม่สามารถตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ ได้ 
 2) การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา มีองค์ประกอบของกลยุทธ์ คือ 1) วิสัยทัศน์ 2) พันธกิจ 3) กลยุทธ์ย่อย   4  กล
ยุทธ์ ได้แก่ 3.1) กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานวิชาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็น
                                                           

 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
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สถานศึกษาสมรรถนะสูง  (กลยุทธ์การบริหารงานด้านวิชาการ  ประกอบด้วย เป้าประสงค์ และ 6 ยุทธวิธี 
3.2) กลยุทธ์การบริหารงานงบประมาณด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ( กลยุทธ์ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ  )ประกอบด้วย เป้าประสงค์ และ 6 ยุทธวิธี 3.3) กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์สู่มืออาชีพ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสร้างวินัยสูค่วามเป็นเลิศ (กล
ยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล) ประกอบด้วย เป้าประสงค์ และ 5 ยุทธวิธี 3.4) กลยุทธ์การบริหารงาน
ธุรการอย่างมีระบบ พัฒนากิจการนักเรียน อาคารสถานที่ และสร้างความสัมพันธ์แก่ชุมชน ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลยุทธ์ด้านการบริหารทั่วไป) ประกอบด้วย เป้าประสงค์ และ 5 ยุทธวิธี 
ค าส าคัญ:  กลยุทธ์ การบริหารสถานศึกษา สมรรถนะสูง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to, 1) study the current situations and the 
problems of schools under Secondary Educational Service Area Office, 2) develop an 
appropriate strategy of Administrative Strategy Development of High Performance School 
under Secondary Educational Service Area Office and The research was divided into 2 
phases: Phase 1: Study conceptual knowledge, theory and related documents to 
determine the research conceptual framework using documentary examination from. 
Phase 2: Develop strategy using field studies with 3 schools under Secondary Educational 
Service Area Office. The samples were 3 school administrators selected by purposive 
sampling. The instrument used was indepth-interview. The results from Phase 1 and 2, 
then were brought to draft the strategy. The data were analyzed by using content 
analysis. 
 The findings were as follows: 
 1) The current situations  found that;  some areas had economy to send their 
children  go to studied to the outside community  .The school haก enough teachers  and 
teaching the subject of study  .The teachers Defending the work  and supervision of the 
work of teachers  making continuous improvement  .The school is supported by the 
community. The stakeholders cooperation in education. The problems  found that; 
government legislation to barrier to management school and had not continuous 
in policy , budget support from centrally not enough  .The student wanted  to study  in 
the schools were highly competitive  but the schools can not get them all  .Some schools 
no senior executives for a long time It is impossible to decide on the matter.  

 2) Develop strategy of high performance school administration under Local 
Administrative  Organization  had components strategy: 1) vision 2) mission 3) sub strategy ; 3.1) 
Strategies  to improve academic administration  with information technology  to high 
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performance school (Academic  Administration Strategy) consisted of goal and 6 tactics.  3.2) 
The administration 's budget strategy  with information technology effectively (Budgets 
Administration Strategy) consisted of goal and 6 tactics. 3.3) Strategic Human Resource 
Professional to enhance the efficiency of operations and Promote discipline to excellence 
(Personnel Administration Strategy) consisted of goal and 5 tactics 3.4)  Strategic Administration 
systemically development of student affairs building and place and building relationships with 
the community with information technology (General Administration Strategy) consisted of goal 
and 5 tactics.  
Keyword: strategy marketing school under local administrative organization. 
 
1. บทน า  
 จากรายงานสภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2556 ด้านคุณภาพการศึกษามี
ข้อสรุปว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานานาชาติ จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานานาชาติ
โครงการ PISA 2009 จ านวน 65 ประเทศ ในภาพรวมพบว่า นักเรียนไทยมีผลการประเมินต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยนานาชาติ )OECD) ทุกวิชา และมีแนวโน้มผลการประเมินต่ าลงทุกวิชาเมื่อเทียบกับการ
ประเมินครั้งแรก )PISA 2000) เมื่อเทียบกับ PISA 2006 พบว่า นักเรียนมีผลการประเมินเพ่ิมสูงขึ้น
เล็กน้อย )ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2556) และรายงานการศึกษาเร่ืองสมรรถนะในเวที
สากลและ ในเวทีสากล พ. ศ.2551 ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา )2552, หน้า ฉ( พบว่า 
ในด้านการศึกษา เป็นจุดอ่อนที่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในด้านอ่ืน ๆ แม้เกณฑ์ชี้วัดหลา
เกณฑ์ของประเทศไทยจะอยู่ในอันดับที่ดี เช่น การตอบสนองความสามารถในการแข่งขันของระบบ
การศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัย และการจัดการศึกษาที่ตอบสองต่อความต้องการของภาคธุรกิจ  

แต่เมื่อพิจารณาอันดับในภาพรวมด้านการศึกษาแล้วอยู่ในอันดับที่ 43 ถือว่าการศึกษาของประเทศ
เป็นจุดอ่อนที่รั้งให้ศักยภาพของคนไทยและการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง ดังนั้นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจึงควรเร่งแก้ไขจุดอ่อน อีกทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาจุดแข็ง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศให้มากยิ่งข้ึนไป 
 ดังนั้น การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จะต้องเพ่ิมขีดความสามารถ
ขององค์การแต่ละองค์การให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น ซึ่งสาเหตุที่องค์การต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง )High Performance Organization) น้ัน เป็นเพราะความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ระหว่างองค์การและพนักงาน ในอดีตพนักงานจะมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับองค์กร เพราะองค์กร
มีการจ้างงานในระยะยาว แต่ความสัมพันธ์เหล่านั้นได้เปลี่ยนแปลงและมีรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่
เกิดขึ้นซึ่งในความสัมพันธ์แบบใหม่นี้คนถือเป็นปัจจัยเชิงกลยุทธ์ท าให้องค์การได้เปรียบในการ
แข่งขันการที่องค์การปฏิสัมพันธ์ต่อพนักงานจะส่งผลท าให้พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์กร  ถ้า
องค์กรปฏิบัติต่อพนักงานอย่างดี ก็จะส่งผลดีท าให้พนักงานทุ่มเทความสามารถของเขาให้กับ
องค์การได้ )Lawler, 2005( จากความเป็นมาและความส าคัญข้างต้น ทางสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษามัธยมศึกษา มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียนในสังกัด โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่จะมุ่งสู่
การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง โดยได้ปรับแต่งในส่วน
ต่างๆ เช่น โครงสร้าง กระบวนการ เทคโนโลยี บุคลากร วัฒนธรรมและค่านิยมให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร แต่ยังไม่มีแนวทางการด าเนินงานหรือรูปแบบที่
จะน าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและ
เสนอกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาซึ่ง
จะสามารถน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของสถานศึกษา
ได้ดังที่คาดหวัง และต้องการให้เป็นอย่างแท้จริง 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  
 2. พัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย  
 วิธีการด าเนินการวิจัยมี 2 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาก าหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัย โดยใช้แบบศึกษาเอกสาร ขั้นตอนที่  2 พัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  โดยศึกษาภาคสนามกับสถานศึกษา  จ านวน   3  แห่ง 
ผู้ให้ข้อมูล  คือ  ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน   3  คน  โดยเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือได้แก่  แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก  น าผลจากขั้นตอนที่   1  และ   2  มาท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยตาราง SWOT 
Matrix จนได้วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ และน าจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสใส่ตาราง TOWS 
Matrix มายกร่างกลยุทธ์  และได้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 
4.  ผลการวิจัย  
 4.1 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา พบว่า บางพ้ืนที่ๆมีเศรษฐกิจดี มีการส่งบุตรหลานไป
เรียนภายนอกชุมชน สถานศึกษามีครูเพียงพอและสอนตรงกับสาระวิชา  มีความทุ่มเทให้กับงาน
และมีการนิเทศการท างานของครู ท าให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาได้รับการ
สนับสนุนจากชุมชนภายนอกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาปัญหาของ
สถานศึกษา พบว่า รัฐบาลออกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา ขาด
ความต่อเน่ืองในด้านนโยบาย งบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางไม่เพียงพอ นักเรียนยังมีความ
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ต้องการเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง แต่สถานศึกษาไม่สามารถรับได้ทั้งหมด 
สถานศึกษา  
 4.2 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารของสถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ดังนี ้
 วิสัยทัศน์ )Vision) สถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างมีคุณภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน และ
รองรับกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี 
 พันธกิจ )Mission) 
 1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถานศึกษา 
 2) มีความพร้อมที่สามารถรองรับกับสถานการณ์ที่การเปลี่ยนแปลงไป 
 3) มีความพร้อมสามารถตอบสนองความต้องการของสังคม 
 4) มีความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืน  
 ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 1. กลยุทธ์การพัฒนาความสามารถในการบริหารงานวิชาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบสู่ความเป็นสถานศึกษาสมรรถนะสูง  (กลยุทธ์การบริหารงานด้านวิชาการ : 
Academic  Administration Strategy) 
 เป้าประสงค์ท่ี (Goal):  
 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง จัดการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย โดยการพัฒนาสื่อและจัดหาแหล่งเรียนรู้ให้
ทันสมัย และการประกันคุณภาพภายอย่างต่อเนื่อง 
 ยุทธวิธี )Tactics) 
 1. ผู้บริหารมีการวางแผนของการยกระดับผลการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
 2. มีการพัฒนาบุคลากรให้ความสามารถทันกับวิชาการสมัยใหม่ 
 3. มีสื่อการสอนและนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 4. มีการท างานเป็นทีมในการให้การบริการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความพึงพอใจ 
 5. มีการประเมินผลการศึกษาอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 
 6. มีการให้การบริการทางวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป หรือโรงเรียนคู่พัฒนา 
  
 2. กลยุทธ์การบริหารงานงบประมาณด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ )กล
ยุทธ์ด้านการบริหารงานงบประมาณ: Budgets Administration Strategy) 
  เป้าประสงค์ท่ี )Goal):  
 ปรับปรุงการบริหารการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงาน มีการตรวจติดตามการใช้
งบประมาณอย่างรอบด้าน มีการระดมทรัพย์ จากการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ การบริหารการเงิน
และการบัญชีให้สอดคล้องกับการวางแผนที่ตั้งไว้ 
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 ยุทธวิธี 
  1. ผู้บริหารมีการวางแผนการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
 2. มีการพัฒนาบุคลากรให้ความสามารถในการเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเงิน 
 3. มีการพัฒนาวิธีการด าเนินงานด้านการเงินให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
 4. มีการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติด้านการเงินของสถานศึกษา 
 5. มีการใช้เงินอย่างโปรงใสและคุ้มค่า 
 6. มีการสร้างความมือในการช่วยเหลือสังคม 
  
 3. กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นมืออาชีพ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศ    (กลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล :  
Personnel Administration Strategy) 
 เป้าประสงค์ท่ี (Goal):  
 พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นผู้น าและมีความรู้ความสามารถ และเป็นบุคลากรต้นแบบ
ของสังคม มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของการเป็นบุคลากรทาง
การศึกษา 
 ยุทธวิธี 
 1. ผู้บริหารมีการวางแผนในจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างสูงสุด 
 3. จัดสรรหน้าที่ให้เหมาะและเกิดความพึงพอใจต่อตนเองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 4. จัดการประเมินผลงานของบุคลากรอย่างเสมอภาค 
 5. มีส่งบุคลากรต้นแบบเพื่อช่วยเหลือสังคม 
 
 4. กลยุทธ์การบริหารงานธุรการอย่างมีระบบ พัฒนากิจการนักเรียน อาคารสถานที่ และ
สร้างความสัมพันธ์แก่ชุมชน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (กลยุทธ์ด้านการบริหารทั่วไป: 
General Administration Strategy) 
  เป้าประสงค์ท่ี (Goal):  
  พัฒนาการบริหารงานธุรการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีระบบ พัฒนากิจการ
นักเรียน อาคารสถานที่ และสร้างความสัมพันธ์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนและสถานศึกษา 
  ยุทธวิธี 
 1.ผู้บริหารมีการวางแผนในการปรับปรุงอาคารสถานที่ข้อมูลสารสนเทศให้เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 
 2. การพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารการให้สามารถท างานด้านสารสนเทศให้
ทันสมัย 
 3. มีการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่ให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 4. มีใช้อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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 5. มีการให้บริการอาคารสถานที่กับชุมชนหรือหน่วยงานอื่นๆ 
 

5. การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของกลยุทธ์นั้นมีองค์ประกอบทั้งหมด  5 ส่วน 

ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์ 2) พันธกิจ 3) กลยุทธ์ 4) เป้าประสงค์ 5) ยุทธวิธี สอดคล้องกับเดวิด เฟ
รด )David Fred R., 2005 (ทศพร ศิริสัมพันธ์(  2539)สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ) 2543)พสุ 
เดชะรินทร์ ) 2552) ที่กล่าวว่ากลยุทธ์นั้นจะต้องประกอบด้วยวิสัยทัศน์  พันธกิจ กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ซึ่งในปัจจุบันสถาบันการศึกษาทุกระดับมีสภาวะการแข่งขันสูง เนื่องจากมี
จ านวนสถาบันการศึกษาเพ่ิมมากข้ึนทั้งที่จัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ  ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้มี
วิสัยทัศน์ว่า สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการศึกษา พัฒนาวิชาการ เพ่ิมปริมาณ
ผู้เรียน ส่งเสริมคุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติร่วมรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้อง
กับกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2557 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม )ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 รวมทั้งข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง )พ.ศ. 2552-2561) ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ซึ่งกล่าวว่าการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ภาคเอกชน และ
ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้ให้มากขึ้น ผลการวิจัยในครั้งนี้ 
พบว่า วิสัยทัศน์ )Vision) คือ สถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างมีคุณภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน และ
รองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีวิสัยทัศน์สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานั้นควรมีความโดดเด่น มีความสามารถ
ในการแข่งขัน และรองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี  การที่จะท าให้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวบรรลุเป้าหมายสูงสุดนั้น ย่อมต้องก าหนด พันธกิจที่สอดคล้อง และแสดงถึงแนวทางการ
ปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น โดยผู้วิจัยได้ก าหนดพันธกิจไว้ 4 ประการส าคัญ โดยเฉพาะ
พัฒนาความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืน  ดังได้กล่าวมาแล้วใน
สรุปผลการวิจัย ซึ่งการท าให้เกิดความยั่งยืนให้เป็นส่วนส าคัญให้สถานศึกษาเป็นองค์การสมรรถนะ
สูง สอดคล้องกับ ศรีสมบัติ นวนพรัตน์สกุล และคนอ่ืนๆ )2553)  ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการ
พัฒนาเพื่อเป็นองค์กรสมรรถนะสูง: กรณีศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจัย
พบว่า องค์ประกอบที่ส าคัญขององค์กร สมรรถนะสูง คือ ความต่อเนื่อง คือให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างหรือน าเสนอความสามารถหลัก ความโดดเดน คือมีผลผลิต/ผลลัพธ์ที่
มีคุณภาพและโดดเดน ความยั่งยืน คือ มีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พรอมที่จะ
ปรับตัวเพ่ือการเปลี่ยนแปลง ความเหนือกว่า คือ มีมาตรฐานอย่างยั่งยืนและเหนือกว่าลักษณะที่
แสดงของกลุ่มที่เทียบเคียงกัน  เพ่ือให้ผู้น ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติสามารถประเมินภาพความส าเร็จ
ของพันธกิจได้ จึงมีการก าหนดเป้าประสงค์ไว้เป็นแนวทางในการประเมินด้วย ส าหรับการวิจัยครั้ง
นี้ก าหนดกลยุทธ์ไว้ทั้งหมด 4 กลยุทธ์  น ามาอภิปรายได้ดังนี้ 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 256032

 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานวิชาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็น
สถานศึกษาสมรรถนะสูง( การบริหารงานด้านวิชาการ: Academic  Administration Strategy) 
มีเป้าประสงค์ )Goal) คือการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เกี่ยวข้อง จัดการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย โดยการพัฒนาสื่อและจัดหาแหล่ง
เรียนรู้ให้ทันสมัย และการประกันคุณภาพภายอย่างต่อเน่ือง โดยมี  6 ยุทธวิธี สอดคล้องกับเยาว
เรศ ตระกูลวีระยุทธ  )2558) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า วิธีการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสู่ องค์การขีด
สมรรถนะสูง ต้องมีมีวิธีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศของงานบริหารวิชาการมาสนับสนุนการตัดสินใจ
และสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ ICT ได้อย่างเหมาะสม  ซึ่ง
สถานศึกษาจะต้องมีวิธีการท างานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และมีความคิดสร้างสรรค์
ในการน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานบริหารวิชาการและแสวงหาวิธีการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
 กลยุทธ์การบริหารงานงบประมาณด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพกลยุทธ์
ด้านการบริหารงานงบประมาณ: Budgets Administration Strategy) โดยมีเป้าประสงค์ )Goal): 
ปรับระดับการบริหารการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงาน มีการตรวจติดตามการใช้
งบประมาณ มีการระดมทรัพย์ จากการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ การบริหารการเงินและการบัญชี
ให้สอดคล้องกับการวางแผนที่ตั้งไว้ มี 6 ยุทธวิธี  สอดคล้องกับเยาวเรศ ตระกูลวีระยุทธ )2558) 
ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พบว่า วิธีการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาสู่องค์การขีดสมรรถนะสูงนั้น 
สถานศึกษาต้องมีวิธีการท างานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และมีความคิดสร้างสรรค์ใน
การน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณและแสวงหา
วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ มีการมุ่งเน้นในสิ่งที่สถานศึกษามีความโดดเด่นสร้างจุดแข็งในการ
บริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาและพัฒนาจุดแข็งเพ่ือยกระดับของสถานศึกษา และมี
วิธีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศของงานบริหารงบประมาณมาสนับสนุนการตัดสินใจและสนับสนุนให้
เกิดนวัตกรรมและมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ ICT ได้อย่างเหมาะสม 
 กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่มืออาชีพ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และส่งเสริมสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศ )กลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล:  Personnel 
Administration Strategy) มีเป้าประสงค์ )Goal) คือ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นผู้น าและมี
ความรู้ความสามารถ และเป็นบุคลากรต้นแบบของสังคม มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการเป็นบุคลากรทางการศึกษา โดยม ี 5 ยุทธวิธี  สอดคล้องกับเยาวเรศ 
ตระกูลวีระยุทธ  )2558) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่า วิธีการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาสู่องค์การขีดสมรรถนะ
สูง สถานศึกษาต้องสามารถน าความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ในครูและบุคลากรออกมาใช้ในการ
บริหารงานบุคคลอย่างเต็มศักยภาพเพราะครูและบุคลากรคือผู้ขับเคลื่อนสถานศึกษาให้สถานศึกษา
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ประสบผลส าเร็จ มีการมุ่งเน้นในสิ่งที่สถานศึกษามีความโดดเด่นสร้างจุดแข็งในการบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษาและพัฒนาจุดแข็งเพ่ือยกระดับของสถานศึกษามุ่ งผลิตองค์ความรู้ ช่วยให้
ผู้บริหารครูและบุคลากรเปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถมีความกระตือรือร้นและรอบรู้ในงานของ
สถานศึกษา และ พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ในการบริหารงานบุคคล มีความ
เชี่ยวชาญ ความช านาญสูงขึ้นและมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงโดยมีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยน
ความรู้หรือทักษะระหว่างครูและบุคลากรและสร้างครูและบุคลากรต้นแบบในสถานศึกษาที่สามารถ
เป็นผู้ริเริ่มให้กับบุคคลอื่น  
 กลยุทธ์การบริหารงานธุรการอย่างมีระบบ พัฒนากิจการนักเรียน อาคารสถานที่ และ
สร้างความสัมพันธ์แก่ชุมชน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ )กลยุทธ์ด้านการบริหารทั่วไป:  General 
Administration Strategy) โดยมีเป้าประสงค์ )Goal) ปรับการบริหารงานธุรการด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีระบบ พัฒนากิจการนักเรียน อาคารสถานที่ และสร้างความสัมพันธ์แก่ชุมชน
อย่างยั่งยืน โดยมี 5 ยุทธวิธี สอดคล้องกับเยาวเรศ ตระกูลวีระยุทธ) 2558) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า วิธีการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาสู่องค์การขีดสมรรถนะสูง ต้องมีวิธีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ
ของงานบริหารทั่วไปมาสนับสนุนการตัดสินใจและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและมีความสามารถใน
การประยุกต์ใช้ ICT ได้อย่างเหมาะสม มีการจัดล าดับความส าคัญของงานบริหารทั่วไปให้เกิดการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเกิดนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการน าองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปและแสวงหาวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
 

6. บทสรุป 
 งานวิจัยน้ีโดยสรุป พบว่า กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ได้จากการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนน ามา
ก าหนดเป็น วิสัยทัศน์ คือ สถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างมีคุณภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน และรองรับกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี และพันธกิจ )Mission) ได้แก่ 1) เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้กับสถานศึกษา 2) มีความพร้อมที่สามารถรองรับกับสถานการณ์ที่การเปลี่ยนแปลงไป
3) มีความพร้อมสามารถตอบสนองความต้องการของสังคม 4) มีความสามารถในการด าเนินงานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างยั่นยืน และน าผลของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใส่ตาราง TOWS 
Matrix ได้กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานวิชาการด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศสู่ความเป็นสถานศึกษาสมรรถนะสูง)กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ Academic  
Administration Strategy) กลยุทธ์การบริหารงานงบประมาณด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ )กลยุทธ์ด้านการบริหารงานงบประมาณ: Budgets Administration Strategy) กล
ยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่มืออาชีพ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ
ส่งเสริมสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศ )กลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล : Personnel Administration   
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Strategy) กลยุทธ์การบริหารงานธุรการอย่างมีระบบ พัฒนากิจการนักเรียน อาคารสถานที่ และ
สร้างความสัมพันธ์แก่ชุมชน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์การบริหารทั่วไปGeneral 
Administration )Strategy)   
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ดังนี้ 
  1) หน่วยงานระดับนโยบาย สามารถน าผลของการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูล ในการ
ก าหนดนโยบาย และข้ันตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานได้มากยิ่งขึ้น 
  2) หน่วยงานระดับปฏิบัติ สามารถน าผลของการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพทางการบริหารองค์การให้ประสบความส าเร็จมากข้ึน 
  3) ผู้บริหารควรน ากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ไปประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของ
สถานศึกษาในแต่ละที ่
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท ากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
สมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
  2) ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาถึงประสิทธิผลของสถานศึกษาที่น ากลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาไปใช้ 
  3) ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสังกัดอ่ืน ๆ เพ่ือหากล
ยุทธ์สถานศึกษาที่เหมาะสม 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีผู้วิจัยขอขอบคุณกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมเป็น
กรรมสอบและให้ค าแนะน า พร้อมทั้งประธานกรรมที่ปรึกษา และกรรมการที่ปรึกษาร่วมที่ช่วยให้
ค าแนะน าในการท าวิจัย และผู้บริหารโรงเรียนที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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การมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนในการเฝ้าระวังความรุนแรงใน
ครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 

PARTICIPATION OF COMMUNITY FAMILY DEVELOPMENT CENTERS ON 
DOMESTIC VIOLENCE SURVEILLANCE, PATHUMTHANI PROVINCE 

 

กัณฐิกาพลอยทับทิมจตุพร บานชื่นชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนต่อการเฝูาระวังความรุนแรงในครอบครัว จังหวัดปทุมธานี เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วน
ร่วมของคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จ าแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล และเพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังความรุนแรงในครอบครัวของ
คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ คณะท างาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จังหวัดปทุมธานี จ านวน 255คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ทดสอบสมมติฐาน
ด้วยการทดสอบแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน หาความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟุ  
และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ก าหนดนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 ผลการศึกษาพบว่า คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง
ความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในระดับมาก มีการรับรู้บทบาทหน้าที่และการเฝูาระวังความรุนแรงใน
ครอบครัวในระดับมาก รวมถึงมีความคิดเห็นต่อแนวคิดความรุนแรงในครอบครัวในระดับมาก ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้บทบาทหน้าที่และการเฝูาระวังความรุนแรงในครอบครัวมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนในการเฝูาระวังความ
รุนแรงในครอบครัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05นอกจากนี้ ความคิดเห็นต่อแนวคิดความ
รุนแรงในครอบครัวยังมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนในการเฝูาระวังความรุนแรงในครอบครัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
ค าส าคัญ: ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน,การมีส่วนร่วม, การเฝูาระวังความรุนแรงในครอบครัว ,
จังหวัดปทุมธานี 
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ABSTRACT 
 The purpose of this study was to study the participation of Community 
Family Development Center in domestic violence surveillance in Pathumthani 
province.  Sampling consisted of 255 working groups.  Questionnaire was the 
research tool for data collection.  The statictics utilized for data analysis included 
the percentage, and the mean.  Hypothesis was tested by t-test and one way 
analysis of variance.  The Scheffe's test used to find a pair comparison and the 
Pearson's technique was used to find correlation coefficient.  Statistical significance 
level was set at 0.05. 
 In this study, it was found that the working groups in the Community 
Family Development Center has level of participation in surveillance domestic 
violence in high level.  The study also indicated that role recognition and violence 
surveillance in the family has significantly relations toward the working-group 
participation at its significantly as of 0.05.  In addition, the opinion toward violence 
in family also has relations toward the participation of community working groups 
for family in violence surveillance at its significantly as of 0.001. 
Keywords: Community Family Development Centers, Public Participation, Domestic  
               Violence Surveillance, Pathumthani Province 
 

1. บทน า 
 ความรุนแรงในครอบครัว (Family Violence) หมายถึง การที่บุคคลมีพฤติกรรมข่มขู่
เพ่ือควบคุมหรือคุกคามต่อสมาชิกในครอบครัว หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 
อาทิ ความรุนแรงระหว่างคู่สมรส ผู้ปกครองกระท าต่อเด็ก เด็กกระท าต่อเด็ก เด็กกระท าต่อ
ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ปกครองและเด็กกระท าต่อผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งอาจครอบคลุมถึงการกระท าต่อ
ร่างกาย ทางเพศ ทางอารมณ์ ทางเศรษฐกิจ และการทอดทิ้ง (Department of Justice, November 

20, 2016]  ความรุนแรงในครอบครัวจึงสามารถเกิดข้ึนในในทุกประเทศ ทุกวัฒนธรรม และต่อทุก
เพศทุกวัย โดยเฉพาะต่อผู้หญิง เด็ก คนพิการทางกายและจิตใจ และคนยากจน ซึ่งล้วนแต่เป็นกลุ่ม
เสี่ยงที่จะประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้ตลอดชีวิต และจะมีผลกระทยทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยาวนาน (American Psychiatric Association. [November 20, 2016] 
การใช้ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมานานเป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อน
ซับซ้อนเป็นปัญหาที่สังคมไทยปกปิดเพราะความเชื่อที่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่แตกต่างจากการท าร้าย
ร่างกายระหว่างบุคคลทั่วไปการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยการใช้กลไกทางกฎหมายที่มี
อยู่คือประมวลกฎหมายอาญายังไม่เอ้ือต่อการใช้สิทธิผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวส่วนมาก
ไม่ไปแจ้งความเนื่องจากเกิดความอับอายและหวาดกลัวส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวยังคงมีอยู่ใน
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สังคมไทยการใช้ความรุนแรงในครอบครัวมีสาเหตุปัจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องหลายระดับหลายมิติ
โดยสาเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหามาจากความเชื่อวัฒนธรรมและค่านิยมดั้งเดิมของสังคมไทยที่ให้
สิทธิและอ านาจผู้ชายอยู่เหนือผู้หญิงจนเกิดความไม่เสมอภาคระหว่างชายหญิงประกอบกับสภาพ
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมที่สลับซับซ้อนมากรวมทั้งปัญหา
เศรษฐกิจตกต่าค่าครองชีพสูงข้ึนเกิดความเครียดในครอบครัวการใช้สารเสพติดการด่ืมสุราการเล่น
การพนันซึ่งเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวไม่เ พียงแต่จะมีผลกระทบต่อ
ผู้ถูกกระท าและครอบครัวเท่านั้นแต่ยังมีผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม 
 สถิติการให้บริการของศูนย์พ่ึงได้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขพ .ศ. 
2549–2553พบว่ามีเด็กและสตรีที่ถูกกระท ารุนแรงทั้งหมด 110,184 รายโดยใน พ.ศ. 2549 มีเด็ก
และสตรีที่ถูกกระท าความรุนแรงร้อยละ 14.41 และในพ.ศ. 2553 มีจ านวนเด็กและสตรีที่ถูก
กระท าความรุนแรงเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 23.36 ในจ านวนนี้เป็นเด็กร้อยละ 51 สตรีร้อยละ 48ส่วน
ใหญ่มีมูลเหตุมาจากปัญหาครอบครัวจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าจ านวนเด็กและสตรีที่มารับบริการใน
ศูนย์พ่ึงได้มีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งปัญหาและขนาดความรุนแรง (กระทรวงสาธารณสุข, 2553) 
 ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากระบบข้อมูลความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงใน
ครอบครัวของ พ.ศ. 2553 รายงานว่าความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัวที่มีความ
รุนแรงมากที่สุด 5 ประเภทประกอบด้วย 1) การท าร้ายร่างกายเป็นจ านวน 761 เหตุการณ์2) ทาง
จิตใจหยาบคาย/ตะคอก/ประจาน/ขู่/บังคับเป็นจ านวน 361 เหตุการณ์ 3) ทางเพศข่มขืน/กระท า
ช าเราเป็นจ านวน 60 เหตุการณ์ 4) ทางสังคมดุด่า/ดูถูก/ละเลย/ทอดทิ้งเป็นจ านวน 59เหตุการณ์ 
5) ไม่ระบุเป็นจ านวน 21 เหตุการณ์จากรายงานสถิติความรุนแรงของส านักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวระบุว่าผู้กระท าความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัวส่วนใหญ่เป็น
เพ่ือนหรือคนรู้จักรองลงมาเป็นสามีและบุคคลในครอบครัว 
 จากการรายงานข้างต้นท าให้ทราบว่าความรุนแรงในครอบครัวของสังคมยิ่ งทวีความ
รุนแรงและมีการพัฒนาการจากการท าร้ายด้านจิตใจท าร้ายร่างกายเล็กๆน้อยๆมาเป็นการท าร้าย
ร่างกายจนถึงแก่ชีวิตซึ่งไม่น่าเชื่อว่าการกระท าความรุนแรงนั้นจะมาจากบุคคลภายในครอบครัวและ
เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกันมากท่ีสุดจะท าร้ายกันจนถึงแก่ความตายรวมทั้งท าร้ายตนเองและบุตร
โครงสร้างของสังคมและครอบครัวที่เปลี่ยนไปจากการละทิ้งชนบทมาสู่เมืองมากขึ้นท าให้เกิดการดิ้น
รนอยู่รอดภาวะของสังคมที่ขาดระเบียบวินัยการแก่งแย่งแข่งขันกันท าให้สังคมละทิ้งคุณค่าทาง
วัฒนธรรมความล้มเหลวของการท าหน้าที่ในครอบครัวของสมาชิกหน้าที่ของพ่อแม่ลูกเกิดการผัน
แปรบิดเบี้ยวไปตามสภาพสังคม 
 การด าเนินงานเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวของจังหวัดปทุมธานีเนื่องจากปทุมธานี
เป็นจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วท าให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพทาง
สังคมจากเดิมที่เป็นสังคมชนบทกลายเป็นสังคมเมืองและมีการเปลี่ยนแปลงการผลิตจากภาคเกษตร
เป็นการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเป็นแหล่งรองรับการเข้ามาหางานทาจากคนในทุกภูมิภาคของ
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ประเทศนอกจากนี้การที่เป็นที่ตั้งของสถานศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาหลายแห่ง
ท าให้มีเยาวชนเข้ามาศึกษาในจังหวัดปทุมธานีเป็นจ านวนมากจึงเป็นแหล่งรองรับปัญหาที่เกิดขึ้น
จากปัจจัยดังกล่าวเช่นปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดปัญหาอาชญากรรมปัญหาสิ่งแวดล้อม
และชุมชนมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วปทุมธานียังเป็นจังหวัดปริมณฑลซึ่งอยู่ใกล้ความเจริญจึงท าให้
เกิดการเรียกร้องต้องการในการรับบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากส่วนราชการ 
 สถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดปทุมธานีจากสถิติผู้ใช้บริการบ้านพัก
เด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี
และสถิติการให้บริการศูนย์พ่ึงได้จังหวัดปทุมธานีแสดงให้เห็นว่าจ านวนผู้เข้ารับบริการบ้านพักเด็ก
และครอบครัวส่วนใหญ่เป็นเด็กรองลงมาเป็นสตรีและผู้สูงอายุจะมีจ านวนที่ลดลงขณะเดียวกัน
พบว่ามีเด็กและสตรีเข้ารับบริการในศูนย์พ่ึงได้เป็นเด็กจ านวนสูงกว่าสตรี (ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดปทุมธานี, 2554) 
 ปัญหาความรุนแรงเป็นปัญหาหนึ่งที่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างให้ความส าคัญในการด าเนินการเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมี
หลายหน่วยงานให้ความส าคัญและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเช่นศูนย์พ่ึงได้บ้านพักเด็กและ
ครอบครัวส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีที่ให้บริการทั้งเชิงรุกและ
เชิงรับในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและการให้ความช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไม่สามารถสิ้นสุดหรือส าเร็จได้โดยลาพังเพียงหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชน
และภาคประชาชนซึ่งในจังหวัดปทุมธานีมีหน่วยงานที่เป็นกลไกส าคัญในการให้การช่วยเหลือเช่น
ศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือปูองกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัวบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
ปทุมธานีศูนย์พ่ึงได้โรงพยาบาลปทุมธานีมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพ่ือเด็กและสตรีศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน 
 ความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องที่สังคมต้องตระหนักและ
เข้าไปแทรกแซงให้ทันท่วงทีก่อนที่จะสายเกินเยียวยาอีกทั้งพระราชบัญญัติติคุ้มครองผู้ถูกกระท า
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดบทบาทและภารกิจของหน่วยงานกลไกที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้ความคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวและ
จากข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวเหตุการณ์การกระท าความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงใน
ครอบครัวทั่วไปซ่ึงหน่วยงานส่วนกลางได้ด าเนินการตามนโยบายหรือกฎหมายเพ่ือปูองกันแก้ไข
ความรุนแรงในครอบครัวแล้วหน่วยงานระดับท้องถิ่นรวมทั้งคนในหมู่บ้านชุมชนมีความส าคัญและ
ถือเป็นกลไกหลักในการปูองกันความรุนแรงในครอบครัวภายในชุมชนเพราะชุมชนนั้นเป็นสถาบันที่
ใกล้ชิดกับสถาบันครอบครัวมากที่สุดโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนซึ่งมีจุดเด่นที่น่าสนใจ
คือเป็นศูนย์ที่มีการจัดตั้งขึ้นโดยมีประธานและคณะท างานเป็นบุคคลในหมู่บ้านชุมชนท าให้ทราบ
และเข้าใจถึงสภาพและปัญหาที่แท้จริงรวมทั้งรู้แหล่งทรัพยากรในหมู่บ้านชุมชนได้เป็นอย่างดีซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถเข้าถึงและแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างทันท่วงทีที่ส าคัญคณะท างาน
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ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของครอบครัว
ปูองกันแก้ไขปัญหาครอบครัวการส ารวจและจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวและการให้ค าปรึกษา
แนะนาในการแก้ไขปัญหาครอบครัวจากการที่คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเป็นบุคคล
ที่มีความใกล้ชิดและเข้าใจกับสภาพปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชนมากที่สุดจึงได้เห็น
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะท างานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนต่อการเฝูาระวังความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้เพ่ือให้สามารถน า
ผลการศึกษามาวางแผนการจัดการเฝูาระวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนการจัดท าแนว
ทางการปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และการเสริมสร้างกลไกการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบและเกิดความยั่งยืนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต่อการเฝูา
ระวังความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
จังหวัดปทุมธานีจ าแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 
 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยการรับรู้บทบาทหน้าที่และการเฝูาวังของคณะท างานและความ
คิดเห็นต่อแนวคิดความรุนแรงในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังความ
รุนแรงในครอบครัวของคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัดปทุมธานี 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยท าการศึกษาคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัด
ปทุมธานีมีจ านวนทั้งสิ้น705คน (ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี, 
2555) 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ(Survey Research) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณมีรายละเอียดดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัด
ปทุมธานี ที่มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจ านวน 47 ต าบล จ านวนประชากรทั้งสิ้น 705
คน (ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี, 2555) 
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 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้วิจัยได้ค านวณหาขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตร
ของ Taro Yamane (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544) 
 ด้วยความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ5 ซึ่งจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 255 คน
หลังจากนั้นได้น าขนาดตัวอย่างมาเปรียบเทียบอัตราส่วนในแต่ละอ าเภอของจังหวัดปทุมธานี 
จากนั้นผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดย
วิธีการจับสลากแบบไม่กลับคืนจนได้ครบตามจ านวนที่ก าหนด 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยพ้ืนฐาน
ส่วนบุคคลการรับรู้บทบาทหน้าที่ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและการเฝูาระวังความรุนแรงใน
ครอบครัว ความคิดเห็นต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การมีส่วนร่วมต่อการเฝูาระวังปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว  
 การทดสอบและหาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาการวิจัยเพ่ือทดสอบความเที่ยงตรง
ตามเน้ือหา (Content Validity) และน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับคณะท างานศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัดนนทบุรีจ านวน 30 คน และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใช้ค่า KR20 ส าหรับการหาค่าความเชื่อมั่นของการรับรู้บทบาทหน้าที่
ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและการเฝูาระวังความรุนแรงในครอบครัว มีค่าเท่ากับ 0.9000 
ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟุาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ส าหรับการหาค่าความ
เชื่อมั่นของความคิดเห็นต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ได้ค่าเท่ากับ 0.9327 และการมีส่วนร่วม
ต่อการเฝูาระวังปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้ค่าเท่ากับ 0.9502 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพรรณนา ใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 สถิติอนุมาน ใช้การทดสอบแบบที การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีเชฟเฟ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค่านัยส าคัญทางสถิติก าหนดไว้ที่ระดับ 0.05 
 

5. ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 
 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีจ านวน 255 คน เป็นเพศหญิงร้อยละ 68.6 และเพศชายร้อยละ
31.4 โดยพบว่าคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนมีอายุเฉลี่ย 32.16 ปี ได้รับการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อนุปริญญาร้อยละ 45.5 มีการประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/
แม่บ้าน/พ่อบ้านร้อยละ 42.0 ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 5,001-15,000 บาทรายได้เฉลี่ย 13,200
บาทระยะเวลาเป็นคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนอยู่ระหว่าง1-2 ปี ร้อยละ 66.3 การ
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ด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ เช่น เป็น อสม. ร้อยละ 60.0 เป็นอพม. ร้อยละ 86.7 เป็น กพสต., กพสอ. ร้อย
ละ 41.2 และมีประสบการณ์การฝึกอบรมเช่น อบรมการปูองกัน/ความรุนแรงในครอบครัวร้อยละ
69.4 และอบรมเฝูาระวัง/ปูองกันยาเสพติดร้อยละ 73.0 
 ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนในแต่ละ
พ้ืนที่มาจากการประสานเชิญเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมเป็นคณะท างานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง
มากกว่าผู้ชายเนื่องจากในพ้ืนที่ผู้หญิงประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านจึงมีเวลามากกว่าและมีการส่งเสริมให้
สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆมากขึ้นบุคคลดังกล่าวจะเป็นบุคคลที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีมีความพร้อมในการท างานด้วยใจอาสาผู้ที่เข้ามาเป็นคณะท างานศพค. มี
ระยะเวลาการเป็นคณะท างานและผ่านประสบการณ์การฝึกอบรมจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานสูงจึงปฏิบัติงานได้มากกว่าผู้ที่มีระยะเวลาการเป็นคณะท างานน้อยและไม่ผ่านการอบรม 
 2. การรับรู้บทบาทหน้าที่และการเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว 
 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้บทบาทหน้าที่และการเฝูาระวังความรุนแรงใน
ครอบครัวอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 0.75) เมื่อศึกษาเปรียบเทียบรายข้อพบว่าคณะท างานศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนรับรู้บทบาทหน้าที่และการเฝูาระวังความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 0.86) โดยพบว่ามีการรับรู้อยู่ในระดับมาก10ประเด็นโดยประเด็นที่มีการรับรู้มาก
ที่สุดคือคือการด าเนินงานของคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต้องอาศัยกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกันในการทากิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 0.84) รองลงมาคือคณะท างานศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนมีบทบาทในการสนับสนุนให้เครือข่ายครอบครัวมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีด้านครอบครัวสุขภาพอนามัยที่อยู่อาศัยและการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 0.82) และในการเฝูาระวังความ
รุนแรงในครอบครัวระดับชุมชนกลุ่มเปูาหมายที่ต้องทาการเฝูาระวังเริ่มจากตัวบุคคลครอบครัวและ
ชุมชน (ค่าเฉลี่ย 0.80) โดยภาพรวมคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองบทบาทหน้าที่และการเฝูาระวังความรุนแรงในครอบครัวจากคู่มือในการจัดต้ังศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , ส านักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว, 2547) 
 ประสบการณ์ในการท างานการอบรมเฝูาระวังปัญหาสังคมความรุนแรงในครอบครัวการ
ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงและจากการเข้าร่วมกิจกรรมกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีสม่ าเสมอซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของลักษณ์นาราจรัณยานนท์ว่า
ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และเรื่องการเฝูาระวังปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว (ลักษณ์นาราจรัณยานนท์, 2549) และถ้าหากมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550คนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวและสามารถดูแลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในเบื้องต้นได้  (กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2550) 
 ส่วนประเด็นที่คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนมีการรับรู้ในระดับปานกลางคือ
คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนมีบทบาทในการเฝูาระวังความรุนแรงเรื่องพฤติกรรมเสี่ยง
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ของเด็กและเยาวชน (การติดสุรายาเสพติดการใช้ความรุนแรงเป็นบทบาทหน้าที่ที่คณะท างานศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนยังมองเป็นปัญหาความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองเป็น
บทบาทหน้าที่ที่คณะท างานต้องทากิจกรรมเองโดยล าพังจึงมีส่วนท าให้ขาดความไม่ม่ันใจในการ
ท างานและในส่วนประเด็นคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนมีบทบาทในการให้ค าปรึกษา
แนะนาในการแก้ไขปัญหาครอบครัวอาจเน่ืองมาจากคณะท างานยังเข้าใจในปัญหาครอบครัวไม่
ถูกต้องและเป็นคณะท างานรุ่นใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาจึงมีการรับรู้ในส่วนของบทบาทหน้าที่
และการเฝูาระวังความรุนแรงในครอบครัวที่ยังไม่ชัดเจน 
 3. ความคิดเห็นต่อแนวคิดความรุนแรงในครอบครัว 
 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อแนวคิดความรุนแรงในครอบครัวอยู่ใน
ระดับมาก (คะแนนค่าเฉลี่ย47.0) เม่ือศึกษาเปรียบเทียบรายข้อพบว่าคณะท างานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนมีความคิดเห็นต่อแนวคิดความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
4.03) โดยพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 12 ประเด็นโดยประเด็นที่มีความคิดเห็นด้วยมาก
ที่สุดคือคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเห็นด้วยมากที่สุดเกี่ยวกับการที่พ่อแม่ท าร้าย
ร่างกายกันส่งผลต่อการเกิดความเครียดและวิตกกังวลของเด็กในครอบครัว  (ค่าเฉลี่ย 4.51) 
รองลงมาได้แก่เมื่อเกิดความรุนแรงในครอบครัวจะเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นต่อไปใช้ความรุนแรง
มากขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.47) และเม่ือมีปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอาจจะท าให้เด็กที่อยู่ในครอบครัว
ใช้สารเสพติดได้ (ค่าเฉลี่ย 4.44) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในทุกประเด็นคณะท างานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนส่วนใหญ่ได้รับทราบแนวความคิดความรุนแรงในครอบครัวอยู่สม่ าเสมอหรือมี
ส่วนในการที่พบเจอปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้เข้ามามีส่วนในการแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงในครอบครัวได้ผ่านการอบรมเพ่ิมความรู้และเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์
 ส่วนประเด็นที่คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลางคือการที่ชายหญิงจะแต่งงานกันต้องให้ความรู้ในการเตรียมตัวและปรับตัวในการใช้ชีวิตคู่จะ
ปูองกันความรุนแรงได้ (ค่าเฉลี่ย 3.62) คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนมีความคิดเห็น
และความเชื่อว่าชายหญิงเมื่อแต่งงานกันแล้วก็สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ปัญหาภายในครอบครัว
สามารถแก้ไขได้การทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างสามีภรรยาว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่ควรเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวและความรุนแรงในครอบครัวคือการที่คนในครอบครัวเดียวกันใช้วาจาและการกระท าที่ท าให้
กระทบกระเทือนต่อจิตใจ (ค่าเฉลี่ย 3.53) เน่ืองมาจากคณะท างานศพค. บางส่วนเป็นคณะท างาน
รุ่นใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาจึงมีการรับรู้เรื่องความรุนแรงในครอบครัวที่ยังไม่ชัดเจนต้องได้รับ
การอบรมและเข้าไปมีส่วนร่วมและเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวอย่างของสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว 
 4. การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของคณะท างานศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัวของคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัดปทุมธานีทั้งภาพรวมและ
รายด้าน 
 

การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหา 
ความรุนแรงในครอบครัว 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับการมีส่วนร่วม 

1. ด าเนินการในสถานการณ์ที่ไมม่ี
เหตุการณ์ใช้ความรุนแรง 

3.80 0.53 มาก 

2. ด าเนินการเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงใน
ครอบครัว 

3.75 0.66 มาก 

 
 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 45.23) ผู้ศึกษาได้ศึกษาการมีส่วนร่วม 2 ด้าน
คือร่วมด าเนินการในสถานการณ์ที่ไม่มีเหตุการณ์ใช้ความรุนแรง (ค่าเฉลี่ย 3.80) และร่วมด าเนินการ
เม่ือเกิดเหตุความรุนแรงในครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 3.75) การที่คณะท างานมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเน่ืองจากเข้าร่วมตามภาระหน้าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการตาม
ความสนใจมีเวลาว่างที่สะดวกเพ่ือนชักชวนและประเด็นส าคัญเป็นการขอความร่วมมือให้เข้าร่วม
และภาระหน้าที่ที่มีรูปแบบสนับสนุนให้มีการท างานแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องการสนับสนุนให้
คณะท างานเกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ในการท างานและยังเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญใน
ความสามารถในการจัดการปัญหาของคณะท างานด้วยซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
 1. ด าเนินการในสถานการณ์ที่ไม่มีเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงในครอบครัวผลการศึกษา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย
3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าคณะท างานมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังความรุนแรงในครอบครัว
ในสถานการณ์ที่ไม่มีเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงอยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง  (ค่าเฉลี่ย3.63 – 
3.91) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในช่วงที่ไม่เกิดเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงคณะท างานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการส ารวจจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวการเข้าไปจัด
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว (เช่นการให้ความรู้ก่อนการสมรส) และให้ค าปรึกษา
แนะนาในการแก้ไขปัญหาครอบครัวและมีการท างานร่วมกับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การขจัดสถานที่ซึ่งเป็นพ้ืนที่เสียงต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจึงเกิดเป็นพลังในการท างาน
แบบมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดีซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของไชยาเรืองดีที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาท
พระธรรมวิทยากรต่อการเฝูาระวังปัญหาเยาวชนผลการศึกษาพบว่าในการมีส่วนร่วมจะน าไปสู่การ
ปูองกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยการมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังปัญหามี4ประเด็นคือการมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาซึ่งพบว่าควรให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมรณรงค์เป็น
ระยะเวลาต่อเนื่องการมีส่วนร่วมในกลุ่มเครือข่ายการปูองกันปัญหาพบว่าควรมีการประชุมของ
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เครือข่ายการเฝูาระวังปัญหาและควรท างานร่วมเป็นเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนการมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนเฝูาระวังปัญหาควรร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้น าชาวบ้าน
อาสาสมัครซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด าเนินงานและการมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์
ปัญหาพบว่าควรมีการจัดเก็บข้อมูลหลังพบประเด็นปัญหาจากการได้ฟังและชมสื่อวิทยุโทรทัศน์ (ไช
ยา เรืองด,ี 2550)  
 2. ด าเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงในครอบครัวผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย3.74) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าคณะท างานมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังความรุนแรงในครอบครัวเมื่อเกิด
เหตุการณ์ใช้ความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง  (ค่าเฉลี่ย3.53 – 3.93) 
ในประเด็นที่ว่าท่านร่วมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเบื้องต้นด้วยการห้ามปรามและ
ท่านร่วมในการเฝูาระวังการกระท าความรุนแรงในครอบครัวซ้าเนื่องมาจากมีบางประเด็นที่กลุ่ม
ตัวอย่างยังเข้าใจไม่ถูกต้องข้อค าถามที่เป็นงานที่ตัวคณะท างานต้องเข้าไปร่วมด าเนินการด้วยตัวเอง
มีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากและไม่ม่ันใจในการท างานซึ่งในการเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝูาระวังความ
รุนแรงสอดคล้องกับแนวคิดของ Reader ได้สรุปปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมว่าบุคคล
และกลุ่มบุคคลมักจะเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบของการปฏิบัติของสังคมโดยเฉพาะในทางที่
เกี่ยวข้องกับจ านวนและชนิดของโอกาสตามที่โครงสร้างของสังคมเอ้ืออานวยให้  (สถาบันวิจัยและ
พัฒนามหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2537) 

5. การทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตัวแปร การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังความรุนแรง 
ในครอบครัว 

เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

P-value 

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล  / .339 
- เพศ  / .808 
- อาย ุ  / .433 
- สถานภาพสมรส  / .742 
- การศึกษา  / .055 
- อาชีพ  / .454 
- รายไดต้่อเดือน  / .689 
- ระยะเวลาเป็นคณะท างาน  / .597 
- ด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ(อสม.)  / .194 
                         (อพม.)  / .032* 
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                         (กพสต., กพสอ.)  / .002** 
- ประสบการณ์อบรม (ปูองกัน/ความรุนแรง) /  .020* 
                          (เฝูาระวัง/ปอูงกันยาเสพติด) /  .000*** 
การรับรูบ้ทบาทหน้าท่ีและการเฝูาระวังความรุนแรง
ในครอบครัว 

/   

ความคิดเห็นต่อแนวคิดความรุนแรงในครอบครัว /   

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 
*** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.001 

 
 สมมติฐานที่1คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศ
อายุสถานภาพสมรสระดับการศึกษาอาชีพรายได้ต่อเดือนต าแหน่งอ่ืนทางสังคมระยะเวลาในการ
เป็นคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนการได้รับการอบรมต่างกันมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง
ความรุนแรงในครอบครัวแตกต่างกัน 
 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัด
ปทุมธานีที่มีประสบการณ์การฝึกอบรมที่ต่างกันมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังความรุนแรงในครอบครัว
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 0.01 โดยพบว่าคณะท างานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนที่มีประสบการณ์การฝึกอบรมในด้านการปูองกัน/ความรุนแรงในครอบครัว 
(ค่าเฉลี่ย 2.79) และอบรมเฝูาระวัง/ปูองกันปัญหายาเสพติด (ค่าเฉลี่ย 2.77) มีส่วนร่วมในการเฝูา
ระวังความรุนแรงในครอบครัวทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากคณะท างานที่มีประสบการณ์การฝึกอบรมจะได้
รับทราบแนวคิดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและเป็นบุคคลที่มีใจอาสาในการมี
ส่วนร่วมท างานด้านสังคม 
 ส าหรับคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัดปทุมธานีที่มีเพศอายุสถานภาพ
การสมรสการศึกษาอาชีพรายได้ต่อเดือนระยะเวลาเป็นคณะท างานดารงต าแหน่งอ่ืนๆต่างกันมีส่วน
ร่วมในการเฝูาระวังความรุนแรงในครอบครัวไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้บทบาทหน้าที่และการเฝูาระวังความรุนแรงในครอบครัวมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต่อการเฝูาระวังความ
รุนแรงในครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  
 ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้บทบาทหน้าที่และการเฝูาระวังความรุนแรงในครอบครัวของ
คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัดปทุมธานีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
เฝูาระวังความรุนแรงในครอบครัวในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05โดยพบว่า
คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่มีการรับรู้บทบาทหน้าที่และการเฝูาระวังความรุนแรง
ในครอบครัวมากมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังความรุนแรงในครอบครัวในภาพรวมมากกว่าคณะท างาน
ที่มีการรับรู้น้อยและปานกลางทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคณะท างานฯที่มีการรับรู้บทบาทหน้าที่และ
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ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานด้านความรุนแรงในครอบครัวมากกว่าคณะท างานที่ไม่เคย
เข้าร่วมการด าเนินงานด้านความรุนแรงในครอบครัวจึงท าให้เกิดความกระตือรือร้นเป็นแรงผลักดัน
ให้เกิดการมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับผลการวิจัยของอมรรัตน์ศรีฉ่าที่ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็น
ของนิสิตต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน (อมรรัตน์ ศรีฉ่า, 2552) 
 สมมติฐานที่3ความคิดเห็นต่อแนวคิดความรุนแรงในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการมี
ส่วนร่วมของคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต่อการเฝูาระวังปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 
 ผลการศึกษาพบว่าคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัดปทุมธานีที่มีความ
คิดเห็นต่อแนวคิดความรุนแรงในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังความ
รุนแรงในครอบครัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยพบว่าคณะท างานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการเฝูาระวังปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในระดับ
มากทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคณะท างานฯที่มีการอบรมและผ่านประสบการณ์ปัญหาด้านความรุนแรง
ในครอบครัวจะสามารถปรับตัวและน ามาใช้ในครอบครัวตนเองจนเกิดการขยายผลสู่ครอบครัว
ข้างเคียงและยังท าให้เกิดความกระตือรือร้นเป็นแรงผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของขวัญเนตรคาวีวงษ์ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเฝูาระวังทางสังคมเพ่ือปูองกัน
การหนีเรียนของนักเรียนวัยรุ่นในเขตพ้ืนที่การศึกษา2อ าเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีผลการศึกษา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังปัญหาการหนีเรียนของนักเรียนวัยรุ่นในทุกด้านอยู่ใน
ระดับปานกลางโดยการมีส่วนร่วมในการนาเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงเพ่ือปูองกันการหนีเรียนรองลงมา
คือการมีส่วนร่วมการติดตามและประเมินผลเพ่ือปูองกันการหนีเรียนมีส่วนร่วมติดตามข้อมูล
ข่าวสารทางสังคมที่มีผลต่อการหนีเรียนและการมีส่วนร่วมการตัดสินใจเพ่ือวางแผนปูองกันการหนี
เรียน (ขวัญเนตร คาวีวงษ์, 2552) 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาผู้ศึกษาได้พบว่าคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนมีความ
คิดเห็นว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อนซับซ้อนและเกิดขึ้น
เนื่องจากทัศนคติค่านิยมความเชื่อที่ถูกถ่ายทอดมาทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ว่า
การกระท าความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวและผู้ชายเป็นใหญ่ในสังคมการยอมรับให้การ
ทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างสามีภรรยาว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวรวมทั้งบทบาททาง
เพศที่ไม่เท่าเทียมกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอีกทั้งความรุนแรงในครอบครัวยังเกิด
จากการขาดความพร้อมในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่ขาดการ
อบรมเลี้ยงดูความเข้าใจความเอาใจใส่หรือครอบครัวที่มีการแสดงพฤติกรรมที่ใช้ความรุนแรงใน
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ครอบครัวนอกจากนี้ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวยังขาดความเข้าใจความตระหนักและ
ไม่สามารถปกปูองคุ้มครองตนเองจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลสิทธิสตรีและสิทธิเด็กรวมทั้งชุมชนก็
ยังมิได้มีส่วนรับผิดชอบและไม่สามารถช่วยเหลือปกปูองและคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกระท าได้ 
 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการท างานของคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนในการเฝูาระวังการปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครั วและเพ่ือให้ผล
การศึกษาครั้งนี้เกิดประโยชน์ในการน าไปปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ
ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ดังนี้ 
 1. มีการสร้างเครือข่ายให้หลากหลายกลุ่มโดยเน้นบุคคลที่สามารถสละเวลาท างานด้าน
ครอบครัวได้อย่างจริงจังมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสที่สะดวกรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติด าเนินการอย่างจริงจังเคร่งครัดและมีระบบการคุ้มครองผู้ที่ให้เบาะแส 
 2. เน้นให้ชุมชนมีบทบาทในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในการ
ท าหน้าที่เฝูาระวังความรุนแรงในครอบครัวและส่งเสริมให้มีบทบาทในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวการแจ้งเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวและรายงานผลการ
ให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพโดยมีทีมสหวิชาขีพเป็นผู้สนับสนุนการ
ปฏิบัติ 
 3. ควรสร้างแรงจูงใจและเสริมพลังในการปฏิบัติงานจัดกิจกรรมสนับสนุนให้คณะท างาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนมีการท างานเป็นทีมก าหนดแนวทางการด าเนินงานด้านการเฝูาระวัง
ความรุนแรงในครอบครัวที่ง่ายและชัดเจนมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพ่ือเป็น
การสร้างความเชื่อใจเชื่อมั่นในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือมีค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยเลี้ยงค่า
พาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุม 
 4. ควรจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวแก่คณะท างานศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนอย่างสม่ าเสมอก าหนดแผนงานในการนิเทศงานและติดตามการด าเนินงาน
ด้านการเฝูาระวังความรุนแรงในครอบครัวมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการให้ คณะท างานได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อใจเชื่อมั่นในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 5. ควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 อย่างสม่ าเสมอโดยเฉพาะความหมายของความ
รุนแรงในครอบครัวให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนเช่นสถานศึกษาส่วนท้องถิ่นหมู่บ้าน/ชุมชนเพ่ือให้
สมาชิกทุกคนได้มีความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงเพ่ือจะได้ปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. การด าเนินการเพ่ือเฝูาระวังปูองกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวควรสร้างความ
ตระหนักให้ประชาชนโดยทั่วไปมองปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นประเด็นสาธารณะที่ทุกคน
หรือทุกภาคส่วนในสังคมต้องมีส่วนเข้าไปมีบทบาทและด าเนินการช่วยเหลือ 
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ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ยังมีคู่สมรส 
PROPERTIES OF BUDDHIST MONK WHO HAVING SPOUSE 

 
กานต์สินี ทิพย์มณเทียร ชัชวรรณ์ ลีโรจนวุฒิกุล 

 
บทคัดย่อ 

 เมื่อชายและหญิงจดทะเบียนสมรส บุคคลทั้งสองย่อมเป็นสามีภริยากันตามกฎหมาย 
หากยังไม่มีการหย่าหรือศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรส การสมรสยังคงอยู่ การที่สามีบวชเป็น
พระภิกษุไม่ท าให้การสมรสสิ้นสุด ทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาระหว่าง เป็นพระภิกษุแบ่งเป็นสิน
ส่วนตัวและสินสมรส หากต่อมาการสมรสสิ้นสุดด้วยการหย่าหรือศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรส 
ต้องแบ่งทรัพย์สินดังกล่าว สินส่วนตัวของฝ่ายใดก็เป็นของฝ่ายนั้น ส่วนสินสมรสต้องจัดแบ่งกันให้
คนละครึ่ง หากการสมรสสิ้นสุดลงด้วยความตายของภริยา ต้องแบ่งทรัพย์สินในลักษณะดังกล่าว สิน
ส่วนตัวกับสินสมรสส่วนของภริยาเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท แต่หากการสมรสสิ้นสุดด้วยการ
มรณภาพของพระภิกษุ สินส่วนตัวและสินสมรสส่วนของพระภิกษุตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็น
ภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้น ไม่เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท 
ค าส าคัญ : การสมรส, สินส่วนตัว, สินสมรส, มรดก, ทรัพย์สินของพระภิกษุ 

 
ABSTRACT 

 When the marriage between man and woman is registered, the spouses 
are husband and wife. If divorce does not happen or marriage is not cancelled by 
the Court, the marriage still exists.  Marriage shall not be terminated by obtaining 
Buddhist monkhood of husband. Properties acquired during his monkhood are set 
as separate properties and community properties. If marriage is terminated by 
divorce or being cancelled by the Court, they shall be divided to the spouses ; 
each spouse’s separate properties belong to his or her, community properties shall 
be divided equally between man and woman. If marriage is terminated  
by wife’s death, spouses’ properties shall be divided in the same way and wife’s 
separate properties and community properties divided as her belongings shall 
devolve on her statutory heirs. If marriage is terminated by Buddhist monk’s death, 
his separate properties and community properties divided as his belongings shall 
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become property of the monastery which is his domicile, shall not devolve on his 
statutory heirs.        
Keywords : Marriage, Separate properties, Community properties,  
               Inheritance,Property of Buddhist Monks   
 

1. บทน า 
 พระภิกษุคือชายที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554 : หน้า 
870) หรือแปลตามรูปศัพท์ว่า ผู้ขอ หรือ ผู้มองเห็นภัยในสงสาร หรือ ผู้ท าลายกิเลส  (พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2551 : หน้า 288)  เมื่อบวชเป็นพระภิกษุแล้วต้องถือเพศพรหมจรรย์ไม่มี
คู่สมรส ถือปฏิบัติตามนิสสัย 4 คือ ปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต 4 อย่าง ได้แก่ (1) ปิณฑิยาโลป
โภชนะ โภชนะที่ได้มาด้วยก าลังปลีแข้งคือเที่ยวบิณฑบาต รวมทั้งภัตตาหารที่เป็นอติเรกลาภ 10 

อย่าง (2) บังสุกุลจีวร ผ้านุ่งห่มที่ท าจากของเขาทิ้งรวมทั้งผ้าที่เป็นอติเรกลาภ 6 อย่าง (3) รุกขมูล
เสนาสนะ ที่อยู่อาศัยคือโคนไม้ รวมทั้งที่อยู่อาศัยที่เป็นอติเรก ลาภ 5 อย่าง (4) ปูติมุตตเภสัช ยาน้ า
มูตรเน่า รวมทั้งเภสัชที่เป็นอติเรกลาภ 5 อย่าง (พระพรหมคุณาภรณ์, เรื่องเดียวกัน, หน้า 170 – 

171) ละเว้นอกรณียกิจคือกิจที่บรรพชิตท าไม่ได้ 4 อย่าง ท าแล้วขาดจากความเป็นพระภิกษุ คือ (1) 

เสพเมถุน (2) ลักเอาของเขาตั้งแต่ 5 มาสกขึ้นไป (3) ฆ่ามนุษย์ (4) อวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตน (เรื่อง
เดียวกัน, หน้า 471)  และไม่ล่วงละเมิดศีล 227 สิกขาบท เมื่อพิจารณาตามหลักการดังกล่าวแล้ว
เห็นได้ว่าวิถีชีวิตของพระภิกษุไม่อาจมีคู่สมรส ไม่อาจพักอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวส่วนในเรื่อง
ทรัพย์สินก็ควรครอบครองมีเฉพาะปัจจัย 4 และทรัพย์สินที่จ าเป็นส าหรับการบรรพชิตเท่านั้น 
เพราะวิถีชีวิตของพระภิกษุเป็นอยู่ด้วยความเรียบง่าย ด ารงชีวิตอยู่ด้วยความมักน้อยสันโดษ ปัจจัย
ทั้งหลายที่จะได้รับก็แล้วแต่มีผู้บริจาคให้และเป็นไปเพ่ือด ารงชีวิตตามอัตภาพแก่สมณภาวะเท่าน้ัน 

(ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์, 2552 :) 
 อย่างไรก็ตาม ในสังคมไทยปัจจุบัน เมื่อชายบวชเป็นพระภิกษุแล้ว พุทธศาสนิกชนย่อม
ให้ความเคารพนับถือและถวายสิ่งของให้เพ่ือท าบุญ ไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารหรือยา รวมถึง
ทรัพย์สินอย่างอ่ืน เช่น รถยนต์ ที่ดิน หรือเงิน เป็นต้น หรือบางครั้งพระภิกษุก็ได้ทรัพย์สินมาโดย
ทางอ่ืน เช่น ได้รับเงินรางวัลจากการถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือได้รับค่าตอบแทนจากการเป็น
วิทยากร เป็นต้น แม้ตามหลักการในพระธรรมวินัยก าหนดให้พระภิกษุมีทรัพย์สินได้เท่าที่จ าเป็น
ส าหรับการด ารงเพศบรรพชิต แต่ตามกฎหมายพระภิกษุยังมีฐานะเป็นบุคคลธรรมดา มีสิทธิหน้าที่
เหมือนบุคคลอ่ืนทั่วไป เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติจ ากัดสิทธิไว้เฉพาะ ดังนั้น หากพระภิกษุได้
ทรัพย์สินมาโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ได้ลักขโมยมาหรือกระท าการอย่างอ่ืนที่ผิดกฎหมาย พระภิกษุ
นั้นย่อมมีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น มีสิทธิใช้สอย จ าหน่ายจ่ายโอน หรือหวงกันผู้อ่ืนเข้า
เกี่ยวข้องได้เหมือนบุคคลอ่ืนโดยทั่วไป ส่วนการมีทรัพย์สินไว้ในครอบครองนั้นจะชอบตามหลักพระ
ธรรมวินัยหรือเหมาะสมควรหรือไม่เป็นปัญหาในทางพระธรรมวินัยของสงฆ์ 
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 เนื่องจากชายที่บวชเป็นพระภิกษุได้ต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ดังนั้น จึงมีชาย
บางส่วนที่บวชขณะยังมีคู่สมรส บางส่วนบวชขณะไม่มีคู่สมรส หากเป็นกรณีที่ชายบวชเป็นพระภิกษุ
โดยไม่มีคู่สมรสอยู่ก่อน และต่อมาได้รับทรัพย์สินขณะอยู่ในสมณเพศมักไม่ค่อยมีปัญหาทาง
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวมากนักเพราะทรัพย์สินที่พระภิกษุได้รับมาย่อมเป็นกรรมสิทธิ์
ของพระภิกษุน้ัน หากพระภิกษุน้ันมรณภาพ ทรัพย์สินที่ยังเหลือจากการจ าหน่ายจ่ายโอนในขณะ
พระภิกษุยังมีชีวิตหรือเหลือจากการท าพินัยกรรมย่อมตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของ
พระภิกษุน้ันตามที่บัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1623 ว่า “ทรัพย์สินของ
พระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศนั้น เมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็น
สมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้น เว้นไว้แต่พระภิกษุนั้นจะได้จ าหน่ายไปในระหว่างชีวิต
หรือโดยพินัยกรรม” แต่ส าหรับกรณีที่ชายบวชเป็นพระภิกษุขณะยังมีคู่สมรสจะมีปัญหาเกี่ยวกับ
กฎหมายครอบครัวและกฎหมายมรดกที่น่าพิจารณาหลายประการ ดังจะน ามาพิจารณาในหัวข้อ
ต่อไป 
 
2. ปัญหาทางกฎหมายของชายที่บวชเป็นพระภิกษุขณะมีคู่สมรส 
 ค าว่า ชายที่บวชเป็นพระภิกษุขณะมีคู่สมรส หมายถึงชายที่จดทะเบียนสมรสกับหญิงเป็น
สามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าหรือศาลยังไม่มีค าพิพากษาให้เพิก
ถอนการสมรส ต่อมาชายผู้เป็นสามีไปบวชเป็นพระภิกษุ การที่ชายสามีบวชเป็นพระภิกษุในขณะยัง
มีคู่สมรสอยู่เช่นนี้มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวและกฎหมายมรดกที่น่าพิจารณาคือ (1) สามี
บวชเป็นพระภิกษุขณะมีคู่สมรสมีผลให้การสมรสสิ้นสุดลงหรือไม่ (2) ทรัพย์สินที่พระภิกษุนั้นได้
รับมาในขณะเป็นพระภิกษุต้องแยกเป็นสินส่วนตัวและสินสมรสหรือไม่ (3) กรณีการสมรสสิ้นสุดลง
ด้วยการหย่าหรือศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรส ทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาขณะเป็นพระภิกษุจะ
ถูกจัดสรรอย่างไร (4) กรณีการสมรสสิ้นสุดลงด้วยความตาย ทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาขณะเป็น
พระภิกษุและยังเหลืออยู่จะถูกจัดสรรอย่างไร จะตกเป็นสมบัติของวัดซ่ึงเป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุ
นั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1263 หรือต้องแบ่งสินสมรสครึ่งหนึ่งให้แก่ภริยา
ก่อนแล้วสินส่วนตัวและสินสมรสส่วนของพระภิกษุจึงตกเป็นสมบัติของวัด (5) ควรตีความ
บทบัญญัติ มาตรา 1623 อย่างไร  
 (1) สามีบวชเป็นพระภิกษุขณะมีคู่สมรสท าให้การสมรสสิ้นสุดลงหรือไม่ 
 กฎหมายตราสามดวงมีกฎหมายลักษณะผัวเมียบทที่ 38 บัญญัติว่า “หญิงชายราษฎรอยู่
กินเปนผัวเมียกัน สามีสรัทธาสละภรรยาแลทรัพยสิ่งของบวดเปนภิษุ สามเณรแล้ว แลสึกออกมาจะ
คืนอยู่กินด้วยหญิงอีกไซ้ ถ้าหญิงมิสมักเปนภรรยาชายนั้นต่อไปก็ตามใจหญิง เหดุว่าบวดแล้วขาด
จากผัวเมียกัน ถ้าชายถูลากข่มขืนหญิงนั้น ท่านให้ไหมชายดุจท าแก่หญิงหม้ายนั้น” ซึ่งหมายความ
ว่า การที่สามีทิ้งภริยาและทรัพย์บวชเป็นพระภิกษุท าให้การสมรสสิ้นสุดลง ทั้งสองฝ่ายไม่ใช่สามี
ภริยากันอีกต่อไป หากชายขืนใจข่มขืนหญิง ชายต้องใช้ค่าสินไหม ทดแทนแก่หญิง   
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 แต่กฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบันคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 
ครอบครัว ก าหนดให้การสมรสสิ้นสุดลงด้วยสาเหตุ 3 ประการ อย่างใดอย่างหนึ่งกล่าวคือความตาย 
การหย่า หรือศาลพิพากษาให้เพิกถอน (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1501) การ
สมรสสิ้นสุดลงด้วยความตายคือคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตายตามความจริง ไม่รวมถึงการถูกศาล สั่ง
ให้เป็นคนสาบสูญ การถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญไม่ท าให้การสมรสสิ้นสุดลง แต่เป็นเหตุให้คู่สมรส
อีกฝ่ายฟ้องหย่าได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 : 5) การสมรสสิ้นสุดลงด้วย
การหย่าได้แก่หย่าโดยความยินยอมของคู่สมรสทั้งสองฝ่ายกล่าวคือสามีภริยาจดทะเบียนหย่า และ
หย่าโดยค าพิพากษาของศาลคือคู่สมรสฟ้องหย่าอีกฝ่ายโดยอ้างเหตุหย่าในมาตรา 1516 (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1514, 1515 และ 1516) การสมรสสิ้นสุดลงด้วยศาลพิพากษาให้
เพิกถอนได้แก่การสมรสที่เป็นโมฆียะ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1502) เนื่องจาก
ชายหญิงที่สมรสกันมีอายุไม่ครบสิบเจ็ดปีบริบูรณ์ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1488 
ประกอบมาตรา 1503) การสมรสที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งส าคัญผิดในคู่สมรส (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1505 ประกอบมาตรา 1503) การสมรสที่คู่สมรสถูกกลฉ้อฉลให้สมรส (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1506 ประกอบมาตรา 1503) การสมรสที่คู่สมรสถูกข่มขู่ให้สมรส 
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1507 ประกอบมาตรา 1503) และการสมรสของผู้เยาว์
อายุเกินสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แต่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม (ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1509 ประกอบมาตรา 1503)    
 เมื่อพิจารณาตามหลักกฎหมายดังกล่าวแล้วพบว่า การที่สามีบวชเป็นพระภิกษุไม่ใช่กรณี
ที่คู่สมรสตาย ไม่ใช่การสมรสเป็นโมฆียะที่อาจจะถูกศาลพิพากษาให้เพิกถอน และไม่ใช่กรณีที่สามี
ภริยาจดทะเบียนหย่าด้วยความยินยอมหรือกรณีที่สามีภริยาฟ้องหย่า ดังนั้น การที่สามีบวชเป็น
พระภิกษุไม่ว่าจะบวชนานเพียงใดไม่ท าให้การสมรสสิ้นสุด สามีที่บวชเป็นพระภิกษุกับภริยายังเป็นคู่
สมรส มีสิทธิหน้าที่ของสามีภริยาต่อกัน แต่พระภิกษุไม่อาจร่วมใช้ชีวิตคู่ อยู่กินกับภริยาได้
เหมือนเดิมต่อไปเพราะขัดกับหลักธรรมวินัยของสงฆ์ อย่างไรก็ตาม หากสามีจงใจทิ้งภริยาบวชนาน
เกินหนึ่งปีโดยภริยาไม่ยินยอม ภริยาฟ้องหย่าพระภิกษุสามีได้  (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1516 : 4) หรือหากสามีไปบวชเป็นพระภิกษุนานเกินสามปีโดยภริยายินยอม พระภิกษุหรือ
ภริยามีอ านาจฟ้องหย่าอีกฝ่ายได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 : 4/2) การฟ้อง
หย่าน้ีอาจเกิดค าถามว่า หากมีเหตุฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 
พระภิกษุผู้เป็นยังสามีมีอ านาจฟ้องหย่าภริยา หรือภริยามีอ านาจฟ้องหย่าพระภิกษุผู้เป็นสามีได้
หรือไม่ ตอบว่า ตามกฎหมายแล้วพระภิกษุมีฐานะเป็นบุคคลธรรมดา เมื่อมีเหตุให้ฟ้องหย่าพระภิกษุ
ย่อมมีอ านาจฟ้องหย่าภริยาหรือถูกภริยาฟ้องหย่าได้เหมือนบุคคลธรรมดาทั่วไป ส่วนการฟ้องหรือ
ถูกฟ้องดังกล่าวจะเหมาะสมแก่ความเป็นพระภิกษุหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง    
 (2) ทรัพย์สินที่พระภิกษุนั้นได้มาในขณะเป็นพระภิกษุต้องแยกเป็นสินส่วนตัวและ
สินสมรสหรือไม่  
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 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว บัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่าง
สามีภริยาไว้ว่า ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา นอกจากที่ได้แยกไว้เป็นสินส่วนตัวย่อมเป็นสิ นสมรส 
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1470) สินส่วนตัวได้แก่ทรัพย์สิน (1) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมี
อยู่ก่อนสมรส (2) ที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับตามควรแก่ฐานะหรือ
เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (3) ที่ฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หา (4) ที่เป็นของหมั้น 
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1471) สินส่วนตัวนั้นถ้าได้แลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอ่ืนก็
ดี ซื้อทรัพย์สินอ่ืนมาก็ดีหรือขายได้เป็นเงินมาก็ดี ทรัพย์สินอ่ืนหรือเงินที่ได้มาเป็นสินส่วนตัว สิน
ส่วนตัวที่ถูกท าลายทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแต่ได้ทรัพย์สินอ่ืนหรือเงินมาทดแทน ทรัพย์สินอ่ืนหรือ
เงินที่ได้มานั้นเป็นสินส่วนตัว (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1472)  สินสมรสได้แก่
ทรัพย์สิน (1) ที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส (2) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรม
หรือโดยการให้เป็นหนังสือ เมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรส (3) ที่เป็นดอกผล
ของสินส่วนตัว ถ้าสงสัยว่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือมิใช่ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็น
สินสมรส (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1474)   
 เมื่อการที่สามีบวชเป็นพระภิกษุไม่ท าให้การสมรสสิ้นสุดดังกล่าว พระภิกษุจึงยังเป็นสามี
ตามกฎหมาย และไม่มีบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว ห้ามน า
บทบัญญัติเรื่องทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาคือสินส่วนตัวและสินสมรสมาใช้บังคับแก่กรณีที่สามีบวช
เป็นพระภิกษุ ดังนั้น ทรัพย์สินของพระภิกษุหรือทรัพย์สินที่ได้มาขณะเป็นพระภิกษุจึงอยู่ในบังคับ
ระบบทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาตามกฎหมายครอบครัว กล่าวคือต้องแยกเป็นสินส่วนตัวและ
สินสมรสตามมาตรา 1471, 1472 และ 1474 ทรัพย์สินใดเข้าลักษณะตามมาตรา 1471 และ 1472 
ทรัพย์สินนั้นเป็นสินส่วนตัวของพระภิกษุ เช่น ทรัพย์สินที่พระภิกษุมีอยู่ก่อนสมรสย่อมเป็นสิน
ส่วนตัวตามมาตรา 1471 (1) เครื่องใช้ส่วนตัวหรือเครื่องแต่งกายตามสมควรแก่ฐานานุรูปของ
พระภิกษุเป็นสินส่วนตัวตามมาตรา 1471 (2) หรือพระภิกษุรับโอนที่ดินมาโดยการรับมรดกหรือ
พุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธาในพระภิกษุจึงถวายที่ดิน รถยนต์หรือเงินให้แก่พระภิกษุ หรือถวาย
ทรัพย์สินท าบุญอันเน่ืองจากการประกอบกิจนิมนต์เป็นการได้รับมาโดยการให้โดยเสน่หา เพราะ
ถวายให้แก่พระภิกษุนั้น ทรัพย์สินนั้นเป็นสินส่วนตามมาตรา 1471 (3) หรือพระภิกษุขายที่ดินที่รับ
ถวายและได้เงินค่าที่ดิน เงินค่าที่ดินเป็นสินส่วนตัวตามมาตรา 1472 ส่วนทรัพย์สินใดเข้าลักษณะ
ตามมาตรา 1474 ทรัพย์สินนั้นเป็นสินสมรส เช่น พระภิกษุถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ
บรรยายได้เงินค่าวิทยากร หรือได้เงินก าไรจากกิจการบางอย่าง ทรัพย์สินน้ันเป็นสินสมรสเพราะ
ได้มาระหว่างสมรสตามมาตรา 1474 (1) หรือพระภิกษุได้รับทรัพย์สินตามพินัยกรรมโดยพินัยกรรม
ระบุให้เป็นสินสมรส ทรัพย์สินนั้นเป็นสินสมรสตามมาตรา 1474 (2) หรือดอกผลของสินส่วนตัวของ
พระภิกษุย่อมเป็นสินสมรส เช่น พุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธาในพระภิกษุ ถวายที่ดิน รถยนต์ หรือ
เงินให้แก่พระภิกษุ ที่ดิน รถยนต์ หรือเงินดังกล่าวเป็นสินส่วนตัว พระภิกษุให้บุคคลภายนอกเช่า
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ที่ดินหรือรถยนต์ หรือฝากเงินไว้ในธนาคาร ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่ารถยนต์ และดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับ
มาจัดเป็นสินสมรสตามมาตรา 1474 (3)  
 เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายดังกล่าวประกอบกับสถานะของพระภิกษุโดยทั่วไปแล้วอาจ
กล่าวได้ว่า กรณีที่สามีบวชเป็นพระภิกษุขณะมีคู่สมรสนั้น ทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาขณะเป็น
พระภิกษุมีทั้งที่เป็นสินส่วนตัวและที่เป็นสินสมรส แต่ทรัพย์สินดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นสินส่วนตัว
เพราะได้รับมาโดยการให้โดยเสน่หา ส าหรับทรัพย์สินที่พุทธศาสนิกชนถวายให้แก่วัดหรือส านักสงฆ์
ผ่านพระภิกษุ เช่นถวายที่ดินให้เป็นสมบัติของวัดหรือส านักสงฆ์ หรือท าบุญถวายปัจจัยให้แก่วัดหรือ
ส านักสงฆ์เพ่ือน าไปก่อสร้างอุโบสถหรือศาลาหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ผู้เขียนเห็นว่า ที่ดินหรือทรัพย์สิน
นั้นย่อมตกเป็นที่ธรณีสงฆ์หรือสมบัติของวัด หรือเป็นสมบัติส่วนรวมของส านักสงฆ์แห่งนั้น ไม่ใช่
ทรัพย์สินของพระภิกษุผู้รับการถวาย จึงไม่ใช่สินส่วนตัวของพระภิกษุ ส่วนทรัพย์สินของภริยาหรือที่
ภริยาได้มาระหว่างที่สามีบวชเป็นพระภิกษุก็จัดเป็นสินส่วนตัวและสินสมรสในลักษณะดังกล่าว
ข้างต้นเช่นกัน 
 ในเรื่องการจัดการทรัพย์สินนั้น สินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายใดก็ให้ฝ่ายนั้นเป็นผู้จัดการ 
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1473) ส่วนสินสมรสสามีและภริยาต้องจัดการร่วมกัน
หรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายในกรณีต่อไปนี้ (1) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จ านอง 
ปลดจ านอง หรือโอนสิทธิจ านองซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจ านองได้ (2) ก่อตั้ง
หรือท าให้สิ้นสุดลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งภาระจ ายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน 
หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ (3) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินสามปี (4) ให้กู้ยืมเงิน (5) ให้โดย
เสน่หา เว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปของครอบครัวเพ่ือการกุศล สังคม หรือตามหน้าที่
ธรรมจรรยา (6) ประนีประนอมยอมความ (7) มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย และ (8) 
น าทรัพย์สินไปเป็นประกันหรือหลักประกันต่อเจ้าพนักงานหรือศาล การจัดการสินสมรสนอกจาก
กรณีดังกล่าวนี้ สามีหรือภริยาจัดการได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง  (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1476) ดังนั้น การจัดการทรัพย์สินซึ่งหมายถึงการจ าหน่ายจ่าย
โอนหรือการก่อภาระติดพันแก่ทรัพย์สินที่ได้มาในขณะที่สามีบวชเป็นพระภิกษุก็ต้องจัดการตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว หากเป็นการจัดการทรัพย์สินที่เป็นสินส่วนตัว พระภิกษุและภริยาจัดการได้เอง 
หากเป็นการจัดการสินสมรสซึ่งมีลักษณะส าคัญ 8 กรณี ต้องจัดการร่วมกันหรือได้รับความยินยอม
จากอีกฝ่าย หากไม่ใช่การจัดการสินสมรสซึ่งมีลักษณะส าคัญดังกล่าว แต่ละฝ่ายก็จัดการได้เอง   
 สรุปได้ว่า กรณีที่สามีบวชเป็นพระภิกษุขณะยังมีคู่สมรส ทรัพยสินของพระภิกษุหรือ
ทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาขณะเป็นพระภิกษุต้องแบ่งเป็นสินส่วนตัวและสินสมรสตามระบบ
ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว หากเป็นสิน
ส่วนตัวพระภิกษุย่อมจัดการทรัพย์สินนั้นได้เอง หากเป็นการจัดการสินสมรสที่มีลักษณะส าคัญ 8 
กรณี ตามที่ระบุในมาตรา 1476 พระภิกษุต้องจัดการร่วมกันกับภริยาหรือได้รับความยินยอมจาก
ภริยา จะจัดการล าพังไม่ได้ หากเป็นการจัดการสินสมรสที่ไม่ส าคัญ พระภิกษุสามารถจัดการได้เอง
โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากภริยาแต่อย่างใด ในฝ่ายภริยาก็เช่นเดียวกัน 
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 (3) กรณีการสมรสส้ินสุดลงด้วยการหย่าหรือศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรส 
ทรัพย์สินที่พระ ภิกษุได้มาขณะเป็นพระภิกษุจะถูกจัดสรรอย่างไร  
 แม้ว่าสามีจะบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็ตาม แต่ตามกฎหมายพระภิกษุยังมีฐานะเป็นบุคคล
ธรรมดา มีสิทธิและหน้าที่เหมือนบุคคลทั่วไป เมื่อพระภิกษุนั้นยังมีคู่สมรสตามที่กล่าวมาในข้อ (1) 
หากพระภิกษุและภริยาประสงค์จะหย่าโดยความสมัครใจคือไปจดทะเบียนหย่า หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ฟ้องหย่าก็สามารถด าเนินการได้ เมื่อหย่ากันแล้วการสมรสก็สิ้นสุดลง หากการสมรสเป็นโมฆียะ 
พระภิกษุหรือภริยาอาจฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการสมรสได้ เม่ือศาลพิพากษาให้เพิกถอน
การสมรสแล้ว การสมรสย่อมสิ้นสุดลง เมื่อการสมรสสิ้นสุดแล้วระบบทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาที่
จัดเป็นสินส่วนตัวและสินสมรสย่อมสิ้นสุดลง กล่าวคือ ทรัพย์สินที่แต่ละฝ่ายได้รับมาหลังจากนั้นไม่
จัดเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรสอีกต่อไป แต่เป็นทรัพย์สินของฝ่ายที่ได้ทรัพย์สินมาเพียงล าพัง   
 กรณีที่การสมรสสิ้นสุดเพราะการหย่าโดยความยินยอมหรือค าพิพากษาของศาล ต้องมี
การแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา หากเป็นการหย่าโดยความยินยอม ให้แบ่งทรัพย์สินที่มีอยู่ใน
เวลาแบ่งทรัพย์สิน แต่หากเป็นการหย่าตามค าพิพากษาของศาล การแบ่งทรัพย์สินตามค าพิพากษา
ให้ย้อนหลังไปมีผลตั้งแต่วันฟ้องหย่า (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1532) สินส่วนตัว
ของคู่สมรสฝ่ายใด ฝ่ายนั้นเอาคืนไปได้ เพราะแม้ระหว่างสมรสก็ถือว่าสินส่วนตัวของฝ่ายไหนก็เป็น
สิทธิของฝ่ายนั้นที่จะจ าหน่ายจ่ายโอน หรือก่อให้เกิดภาระติดพันได้อยู่แล้ว  (ประสพสุข บุญเดช, 
2552 : หน้า 509) ส่วนสินสมรสต้องแบ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1533 คือ
แบ่งให้ชายและหญิงได้ส่วนเท่ากัน โดยต้องมีการชดใช้สินสมรสที่ คู่สมรสฝ่ายหนึ่งจ าหน่ายไปเป็นที่
เสียหายแก่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1534 (ถ้ามี) การแบ่ง
สินสมรสให้ชายและหญิงได้ส่วนเท่ากันคือแบ่งให้คนละครึ่งหรือขายแล้วเอาเงินที่ขายได้ มาแบ่งกัน 
หรือขายโดยประมูลราคาระหว่างชายหญิง หรือขายทอดตลาด แม้สินสมรสเป็นทรัพย์ที่มีทะเบียนมี
ชื่อสามีหรือภริยาเป็นเจ้าของคนเดียวก็ต้องน ามาแบ่งคนละครึ่ง  (ประสพสุข บุญเดช, หน้า 508 - 
509) กรณีที่การสมรสสิ้นสุดเพราะศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรส ต้องมีการแบ่งทรัพย์สิน
ระหว่างสามีภริยาเช่นเดียวกับการหย่าโดยค าพิพากษาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1512 กล่าวคือ สินส่วนตัวของฝ่ายใดฝ่ายนั้นก็รับไป สินสมรสต้องแบ่งกันคนละครึ่งตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1533 โดยต้องชดใช้สินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1534 (ถ้ามี) ค าพิพากษาส่วนที่บังคับทรัพย์สินระหว่างสามีภริยามีผลย้อนหลัง
ไปถึงวันฟ้องให้เพิกถอนการสมรส (เรื่องเดียวกัน, หน้า 355)  
 กล่าวโดยสรุป เมื่อพระภิกษุหย่าภริยาโดยการจดทะเบียนหย่าหรือโดยค าพิพากษาของ
ศาล หรือศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรสที่เป็นโมฆียะ ต้องมีการแบ่งทรัพย์สินของพระภิกษุกับ
ภริยาโดยแยกทรัพย์สินเป็นสินส่วนตัวของแต่ละฝ่าย และสินสมรส ทรัพย์สินที่เป็นสินส่วนตัวของ
ฝ่ายใดย่อมเป็นของฝ่ายนั้น ส่วนทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสต้องแบ่งให้พระภิกษุและภริยาได้ส่วน
เท่ากัน ดังนั้น ทรัพย์สินที่พระภิกษุได้รับมรดกมาหรือมีญาติโยมถวายแก่พระภิกษุซึ่งเป็นสินส่วนตัว 
เมื่อพระภิกษุหย่ากับภริยาแล้วหรือศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรสแล้ว สินส่วนตัวดังกล่าวย่อม
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เป็นของพระภิกษุ ส่วนดอกผลของสินส่วนตัวจัดเป็นสินสมรสต้องแบ่งให้แก่ภริยาครึ่งหนึ่ง และ
ทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาโดยทางอ่ืนซึ่งไม่ใช่การได้รับมรดกหรือได้รับการยกให้โดยเสน่หา เป็น
สินสมรส ต้องแบ่งให้แก่ภริยาครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกัน  
 (4) กรณีการสมรสสิ้นสุดลงด้วยความตาย ทรัพย์สินที่พระภิกษุที่ได้มาขณะเป็น
พระภิกษุจะถูกจัดสรรอย่างไร 
 การสมรสสิ้นสุดลงเพราะความตายนั้นมีผลที่ส าคัญคือต้องมีการแบ่งทรัพย์สินระหว่าง
สามีภริยาเพ่ือให้ทราบจ านวนทรัพย์มรดกของผู้ตายว่ามีอยู่มากน้อยเท่าใด โดยขั้นแรกต้องแยก
ทรัพย์สินระหว่างสามีกับภริยาในวันที่ผู้ตายถึงแก่ความตายก่อนว่ามีสินส่วนตัวของผู้ตายอะไรบ้าง มี
สินสมรสครึ่งหนึ่งที่เป็นของผู้ตายอะไรบ้าง แล้วน าสินส่วนตัวและสินสมรสเช่นว่านี้มารวมกันเป็น
ทรัพย์มรดกของผู้ตายเพ่ือแบ่งให้แก่ทายาทของคู่สมรสที่ถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1625 และคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งมรดกอีก โดยถือว่าเป็น
ทายาทโดยธรรมตามที่ได้ระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1635 (ประสพสุข 
บุญเดช, หน้า 337) การแบ่งทรัพย์สินสามีภริยาจึงต้องพิจาณาตามกฎหมายครอบครัวและกฎหมาย
ลักษณะมรดก ในส่วนของกฎหมายครอบครัวนั้น ต้องแบ่งทรัพย์สินซึ่งมีอยู่ในขณะคู่สมรสตาย สิน
ส่วนตัวของฝ่ายใดก็เป็นของฝ่ายนั้น แต่สินสมรสต้องแบ่งให้คนละส่วนเท่ากัน คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ก็
จะได้รับทรัพย์สินที่เป็นสินส่วนตัวและสินสมรสส่วนของตน ส่วนทรัพย์สินที่เป็นสินส่วนตัวและ
สินสมรสส่วนของคู่สมรสผู้ตายจะเป็นทรัพย์มรดกตกทอดไปยังทายาท และคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่เป็น
ทายาทมีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกผู้ตายอีกด้วย  
 กรณีที่ภริยาตาย พระภิกษุคู่สมรสยังมีชีวิตอยู่ ต้องแบ่งทรัพย์สินในลักษณะดังกล่าวไว้
ข้างต้น ทรัพย์สิน ที่เป็นสินส่วนตัวของพระภิกษุก็เป็นของพระภิกษุ ทรัพย์สินที่เป็นสินส่วนตัวของ
ภริยาผู้ตายเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท ส่วนทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสต้องแบ่งให้แก่พระภิกษุ
ครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งของภริยาผู้ตายเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท และพระภิกษุคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่
มีสิทธิได้มรดกของภริยาด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 วรรคท้าย 
ประกอบมาตรา 1635 แต่กรณีพระภิกษุคู่สมรสถึงแก่มรณภาพ ภริยายังมีชีวิตอยู่ จะเกิดปัญหาว่า
จะแบ่งทรัพย์สินของพระภิกษุในลักษณะดังกล่าวได้หรือไม่ เพราะประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1623 บัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์สินของพระภิกษุไว้เฉพาะว่า “ทรัพย์สินของพระภิกษุที่
ได้มาระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศนั้น เมื่อพระภิกษุถึงแก่มรณภาพ ให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็น
ภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้น เว้นแต่พระภิกษุนั้นจะได้จ าหน่ายไปในระหว่างชีวิต หรือโดยพินัยกรรม” 
ปัญหาดังกล่าวนั้นคือ ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศซึ่งเหลืออยู่ที่จะตก
เป็นสมบัติของวัดนั้น ตกเป็นสมบัติของวัดทั้งหมดโดยไม่แบ่งสินสมรสครึ่งหนึ่งให้แก่ภริยา หรือต้อง
แบ่งสินสมรสให้แก่ภริยาครึ่งหนึ่งแล้วสินสมรสส่วนของพระภิกษุจึงตกเป็นสมบัติของวัด ปัญหานี้มี
ความส าคัญอยู่ไม่น้อยในกรณีที่พระภิกษุคู่สมรสได้รับทรัพย์สินมาเป็นจ านวนมากขณะยังเป็น
พระภิกษุ และทรัพย์สินบางส่วนเป็นสินสมรสดังที่กล่าวข้างต้น เมื่อพระภิกษุถึงแก่มรณภาพและ
ภริยาต้องการได้สินสมรสส่วนของตนก็จะเกิดปัญหาฟ้องเรียกร้องเอาทรัพย์สินดังกล่าวได้ 
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 ปัญหานี้มีความเห็นเป็นสองฝ่าย (พรชัย สุนทรพันธุ์, 2558 : หน้า 158) ผ่ายแรกเห็นว่า 
ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในขณะอยู่ในสมณเพศไม่ใช่มรดก เพราะกฎหมายบัญญัติให้ตกเป็น
สมบัติของวัดโดยเฉพาะ กฎหมายไม่ใช้ค าว่าเป็นมรดกตกทอดแก่วัด ดังนั้น ทรัพย์สินของพระภิกษุที่
ได้มาขณะอยู่ในสมณเพศ หากพระภิกษุไม่จ าหน่ายจ่ายโอนขณะยังมีชีวิตย่อมตกเป็นสมบัติของวัด
ทั้งสิ้น คู่สมรสไม่มีสิทธิขอแบ่งสินสมรสได้ (อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง, 2553 : หน้า 78 - 80) ทรัพย์สินที่
ได้มาระหว่างอุปสมบท ไม่ว่าจะได้มาโดยมีผู้ท าบุญถวายหรือโดยทางใดก็ตาม และจะได้น าเข้ามา
ปกครองอยู่ในอารามหรือไม่ก็ตาม ย่อมตกเป็นสมบัติของวัดเสมอไป เว้นแต่พระภิกษุนั้นได้อุทิศไว้
เป็นทานแก่ผู้ใด จึงจะตกเป็นของผู้นั้นโดยไม่ตกเป็นสมบัติของวัด (โชค จารุจินดา, 2531 : หน้า 51) 

ฝ่ายที่สองเห็นว่า เมื่อพระภิกษุถึงแก่มรณภาพ แต่ภริยายังมีชีวิตอยู่ ต้องแบ่งทรัพย์สินเป็นสิน
ส่วนตัวและสินสมรส สินส่วนตัวของฝ่ายใดก็เป็นของฝ่ายนั้น สินส่วนตัวของพระภิกษุตกเป็นสมบัติ
ของวัดตามมาตรา 1623 สินส่วนตัวของภริยาเป็นของภริยา ส่วนสินสมรสต้องแบ่งให้แก่ภริยา
ครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่งของพระ ภิกษุตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้น (พินัย ณ นคร
, 2554 : 264 - 265) ตามความเห็นของฝ่ายที่สอง ทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาระหว่างอยู่ในสมณเพศ
ที่จะตกเป็นสมบัติของวัดคือสินส่วนตัวของพระภิกษุและสินสมรสส่วนของพระภิกษุภายหลังจากที่
แบ่งครึ่งหนึ่งแก่ภริยาแล้ว ผู้เขียนเห็นด้วยกับความเห็นของฝ่ายที่สองด้วยเหตุผลดังจะกล่าวในข้อ
ต่อไป 
 (5) ควรตีความบทบัญญัติมาตรา 1623 อย่างไร 
 แม้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1623 จะบัญญัติไว้ท านองว่าให้ทรัพย์สินที่
พระภิกษุได้รับมาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุ
ทุกกรณีเพราะไม่ได้บัญญัติยกเว้นแก่กรณีชายสามีบวชเป็นพระภิกษุขณะยังมีคู่สมรส การสมรสยัง
ไม่สิ้นสุดด้วยการหย่า หรือศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรส และต่อมาพระภิกษุนั้นถึงแก่
มรณภาพด้วย แต่ผู้เขียนเห็นว่า ควรตีความบทบัญญัติมาตรา 1623 เป็น 2 กรณี กล่าวคือ กรณี
แรก หากพระภิกษุถึงแก่มรณภาพโดยไม่มีคู่สมรส ไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าชายบวชขณะไม่มีคู่สมรส
หรือชายบวชหลังจาการสมรสสิ้นสุดลง ทรัพย์สินที่พระภิกษุได้รับมาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณ
เพศซึ่งเหลืออยู่ย่อมตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1623 กรณีที่สอง หากพระภิกษุที่ถึงแก่มรณภาพยังมีคู่สมรสและการสมรสยัง
ไม่สิ้นสุดลงโดยการหย่าหรือศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรส ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาใน
ระหว่างที่อยู่ในสมณเพศ ซึ่งเหลืออยู่ต้องแยกเป็นสินส่วนตัวและสินสมรส ส าหรับสินสมรสต้องแบ่ง
ให้แก่ภริยาคร่ึงหน่ึง โดยต้องชดใช้สินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1637 

และ 1638 (ถ้ามี) ก่อน เฉพาะสินส่วนตัวของพระภิกษุและสินสมรสส่วนของพระภิกษุเท่านั้นที่ตก
เป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 
 (1) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว สามีที่บวชเป็นพระภิกษุ
ขณะมีคู่สมรสและการสมรสยังไม่สิ้นสุดลง ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้รับมาในระหว่างเวลาที่อยู่ใน
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สมณเพศอยู่ในบังคับของระบบทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา กล่าวคือต้องแบ่งเป็นสินส่วนตัวและ
สินสมรส  
 (2) หากการสมรสสิ้นสุดลงด้วยการหย่าไม่ว่าจะหย่าด้วยความยินยอมโดยการจด
ทะเบียนหย่าหรือโดยค าพิพากษาของศาล หรือศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรส ต้องมีการแบ่ ง
ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาเป็นสินส่วนตัวและสินสมรส สินส่วนตัวของฝ่ายใดเป็นของฝ่ายนั้น ส่วน
สินสมรสให้แบ่งคนละครึ่ง 
 (3) หากการสมรสสิ้นสุดลงโดยภริยาถึงแก่ความตาย ต้องแบ่งทรัพย์สินสามีภริยาเป็นสิน
ส่วนตัวและสินสมรส สินส่วนตัวของฝ่ายใดก็เป็นของฝ่ายนั้น สินส่วนตัวของพระภิกษุคู่สมรส 
พระภิกษุก็ได้รับไป สินส่วนตัวส่วนของภริยาเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท ส่วนสินสมรสต้องแบ่งกัน
คนละครึ่ง พระภิกษุคู่สมรสได้รับครึ่งหนึ่ง ส่วนสินสมรสอีกครึ่งหนึ่งของภริยาเป็นมรดกตกทอดแก่
ทายาท และพระภิกษุมีสิทธิได้รับมรดกของภริยาด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 6 มรดก ดังนั้น หากเป็นกรณีพระภิกษุคู่สมรสถึงแก่มรณภาพ   ก็ควรจัดแบ่งทรัพย์สินใน
ลักษณะเดียวกันเพ่ือให้สอดคล้องกับระบบทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาตามกฎหมายครอบครัวและ
กฎหมายมรดกดังกล่าว และท าให้เกิดความเป็นธรรมแก่ภริยาที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วย 
 (4) ส าหรับเหตุผลที่ว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1623 เป็นกฎหมาย
เฉพาะที่มุ่งให้ ทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศท่ีเหลืออยู่ตกเป็นสมบัติของ
วัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้น เนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวพุทธศาสนิกชนถวายให้มาด้วยความ
เคารพศรัทธาในพระภิกษุหรือพุทธศาสนา ผู้เขียนเห็นว่า กรณีพระภิกษุถึงแก่มรณภาพขณะยังมีคู่
สมรส แม้จะตีความว่าต้องแบ่งทรัพย์สินที่ได้มาขณะเป็นพระภิกษุเป็นสินส่วนตัวและสินสมรส และ
ต้องแบ่งสินสมรสครึ่งหนึ่งให้แก่ภริยาก่อน สินส่วนตัวและสินสมรสส่วนของพระภิกษุจึงตกเป็น
สมบัติของวัด ก็ไม่น่าจะกระทบต่อความเคารพหรือศรัทธาในพระภิกษุหรือพุทธศาสนาของ
พุทธศาสนิกชน เพราะหากพุทธศาสนิกชนถวายทรัพย์สินให้แก่วัดหรือส านักสงฆ์โดยพระภิกษุนั้น
เป็นผู้รับแทน ทรัพย์สินนั้นก็เป็นของวัดหรือส่วนรวมของส านักสงฆ์นั้น ไม่เป็นทรัพย์สินของ
พระภิกษุผู้รับแทนวัดหรือส านักสงฆ์ ส่วนทรัพย์สินที่พุทธศาสนิกชนถวายให้แก่พระภิกษุด้วยความ
ศรัทธาเลื่อมใสในพระภิกษุหรือถวายให้เนื่องจากปฏิบัติศาสนกิจเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยการให้โดย
เสน่หา อันเป็นสินส่วนตัวของพระภิกษุที่ได้มาระหว่างเวลาอยู่ในสมณเพศซึ่งตกเป็นสมบัติของวัดที่
เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุอยู่นั้นแล้ว ส่วนสินสมรสส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาโดยทาง
อ่ืนซึ่งไม่ใช่การรับถวายหรือเป็นดอกผลของสินส่วนตัว และเมื่อแบ่งสินสมรสดังกล่าวครึ่งหนึ่งให้แก่
ภริยาแล้ว สินสมรสครึ่งหนึ่งส่วนของพระภิกษุยังตกเป็นสมบัติของวัดด้วย ผู้เขียนเห็นว่า การตีความ
เช่นนี้เป็นธรรมทั้งแก่ภริยาคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่และวัดซึ่งเป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุทั้งสองฝ่าย 
เพราะภริยามีสิทธิได้รับสินสมรสส่วนของตนอยู่บ้าง ขณะเดียวกันทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาขณะ
เป็นพระภิกษุส่วนใหญ่ยังตกเป็นสมบัติของวัดซึ่งเป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้น ตามเจตนารมณ์ของ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1623  
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3. บทสรุป  
 การที่สามีบวชเป็นพระภิกษุบวชขณะยังมีคู่สมรสไม่ท าให้การสมรสไม่สิ้นสุดลง ทรัพย์สิน
ของพระภิกษุที่ได้มาขณะเป็นพระภิกษุ ต้องแบ่งเป็นสินส่วนตัวและสินสมรส หากต่อมาการสมรส
ระหว่างพระภิกษุกับภริยาสิ้นสุดลงโดยการหย่าหรือศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรส ต้องแบ่ง
ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสินส่วนตัวและสินสมรส สินส่วนตัวของฝ่ายใดก็เป็นของฝ่ายนั้น สินสมรสต้อง
แบ่งคนละครึ่ง หากการสมรสสิ้นสุดเพราะภริยาถึงแก่ความตายต้องแบ่งทรัพย์สินในลักษณะ
ดังกล่าว สินส่วนตัวของภริยาและสินสมรสส่วนของภริยาเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท และพระภิกษุ
คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่มีสิทธิได้รับมรดกของภริยาผู้ตายด้วย แต่กรณีที่พระภิกษุ คู่สมรสมรณภาพ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1623 ก าหนดให้ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่าง
เวลาอยู่ในสมณเพศที่เหลืออยู่ตกเป็นสมบัติของวัดซึ่งเป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุ ผู้เขียนเห็นว่า 
กรณีที่พระภิกษุถึงแก่มรณภาพโดยไม่มีคู่สมรส ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาระหว่างเวลาที่อยู่ใน
สมณเพศที่เหลืออยู่ย่อมตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้น ส่วนกรณีที่พระภิกษุ
ถึงแก่มรณภาพขณะยังมีคู่สมรส ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้รับมาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศ
ซึ่งจะตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนานั้น ได้แก่ทรัพย์สินที่เป็นสินส่วนตัวและสินส่วนสมรสส่วน
ของพระภิกษุหลังจากที่แบ่งสินสมรสครึ่งหนึ่งแก่ภริยาแล้ว การตีความเช่นนี้สอดคล้องกับระบบ
ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาและการแบ่งทรัพย์มรดกในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 
ครอบครัว และบรรพ 6 มรดก และเป็นธรรมแก่ภริยาคู่สมรสที่ยังมีชีวิตและแก่วัดซึ่งเป็นภูมิล าเนา
ของพระภิกษุด้วยกันทั้งสองฝ่าย 
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อนาคตภาพของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนใน
ศูนย์เยาวชน เขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

SCENARIO OF LIFELONG EDUCATION MANAGEMENT TO DEVELOP THE 
QUALITY OF LIFE  OF THE YOUTH IN SPECIAL ADMINISTRATION ZONE IN 

SOUTHERN BORDER 
 

จุฑารัตน์ คชรัตน์*  มนต์ทิวา ไชยแก้ว**  นุรซีตา เพอแสละ*** 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของการจัดการศึกษา

ตลอดชีวิตและเพ่ือน าเสนอภาพอนาคตที่เป็นไปได้ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตส าหรับเยาวชนในศูนย์เยาวชนเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2556-2565) การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview) 
เพ่ือส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของเยาวชนในเขตพัฒนา
พ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research)  และท าการวิเคราะห์ผลกระทบภาคตัดขวาง (Cross-Impact Analysis) และ
วางแผนภาพอนาคต (Scenario  Planning) เพ่ือแสวงหาแนวคิดหรือบทบาทส าหรับหน่วยงานหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้องซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา การ
ส่งเสริม สนับสนุน การเตรียมตัวป้องกันและการเตรียมการต่าง ๆ ส าหรับการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในศูนย์เยาวชนเขตพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2556-2565) ที่ชัดเจนต่อไป   ผลการวิจัยพบว่า  

อนาคตภาพที่พึงประสงค์ (Optimistic-Realistic Scenario) จะต้องมีการก าหนด
หลักสูตร/ เนื้อหาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่และค านึงถึงความต้องการของชุมชนเป็น
หลัก ไม่ควรยึดนโยบายมาจากต่างประเทศให้เน้นการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่
ความเป็นพลเมือง รวมทั้งเร่งเพิ่มทักษะ/อาชีพในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการเรียน   การสอนด้าน
ภาษาอังกฤษ 
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อนาคตภาพที่ไม่พึงประสงค์ (Pessimistic-Realistic Scenario) ต้องไม่พิจารณาเรื่องความ
มั่นคงของมนุษย์มากกว่าความมั่นคงของรัฐในการก าหนดนโยบายการศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

อนาคตภาพที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด (Most-Probable Scenario) เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในศูนย์เยาวชนเขตพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านหลักสูตร/เนื้อหา : เปิดโอกาสให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ทุกฝ่ายเข้าไปมีส่วนร่วมให้มากท่ีสุด  2) ด้านวิธีสอน/กิจกรรม : สนับสนุนให้ปฏิบัติศาสนกิจ
ตามศาสนาของผู้เรียนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมโดยมีการหลอมรวม  บูรณาการศาสนา วิชา
สามัญ สอดแทรกวิชาชีพเพ่ือให้เยาวชนสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ 3) ด้านผู้สอน/วิทยากร 

: ครูจะต้องรักและเข้าใจท้องถิ่น มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริงจะต้องค านึงถึงสัจธรรม 
(Truth) ความยุติธรรม (Justice) ความรัก (Love) และเสรีภาพ (Freedom)  4) ด้านบรรยากาศ/
สภาพแวดล้อม : สนับสนุนให้เอกชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง องค์กรชุมชน สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยส่งเสริมให้
สถานศึกษาระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน/
ท้องถิ่นเพ่ือเป็นผู้สอนและพัฒนาการเรียนรู้5) ด้านการวัดและการประเมินผล : มีวิธีการประเมินผล
อย่างหลากหลาย  ควรเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี ปฏิรูปการทดสอบมาตรฐานในระดับประเทศ
เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจและทักษะ (Literacy - Based Test) ซึ่งสามารถประยุกต์
เน้ือหาเข้ากับโจทย์จริงในชีวิตประจ าวันได้และน าผลการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบใหม่
ไปสร้างความรับผิดชอบในระบบการศึกษา เช่น การประเมินผลงานของครู การประเมินสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
ค าส าคัญ : เขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษาตลอดชีวิต เยาวชน 
 

ABSTRACT 
Purposes of the present study were 1) to survey problems and needs of 

lifelong education management for quality of life of the youth in special 
administration zone in the southern border (SAZSB) and 2) to present the possible 
scenario for lifelong education management for quality of life of youth in the 
SAZSB. In-depth interviews were conducted for problems and needs survey. 

Ethnographic Delphi Futures Research, Cross-impact analysis, and Scenario planning 
were also employed for searching of ideas and roles of educational agencies and 
related organizations. The results may be used for making policies, strategies, 
measures for promoting lifelong education management and for quality of life of 
youth in the SAZSB in the next decade. The results revealed that; 
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The Optimistic-realistic Scenario showed that curriculum and learning 
contents should agree with ways of life and needs of people in this area. The 
curriculum development should not be based only on foreign theory. The 
following contents should be emphasized in the lifelong education curriculum; 
nation’s history, civics, vocational skills of the 21th century, and English 
communication skills. 

The Pessimistic-realistic Scenario suggested that educational policy making 
in the SAZSB should not emphasize human stability than national security. 

The Most-probable Scenario for lifelong education management for quality 
of life of youth in the SAZSB can be divided into 5 scenes. Firstly, various clusters 
of people in the SAZSB should get involve in lifelong education curriculum process.  

Secondly, teaching methods and activities in the youth center should 
equally allow the youth to conduct their religious activities. Religious and 
vocational skills should be included in the leaning activities, thus the youth can use 
these skills for their jobs in the future.  

Thirdly,teachers and trainers should love and understand nature of the 
SAZSB area. They should have authentic spirit of teachers and should consider in 
principle of truth, justice, love, and freedom.  

Fourthly, private sectors, parents, community organizations, religious 
organizations, local businesses, and other organizations should be promoted to 
participate in education process. The youth center should recruits allvalued-human 
resources in the community for youth learning activities, for examples, local 
wisdomand local experts. 

Finally, various measurement methods should be employed in learning 
measurement process. Standardized national test should be reformed to be a 
literacy-based test which should conform to the youth’s daily life situations. A new 
standardized national test results should be used for educational accountability, for 
examples, teacher and learning center evaluation. 
Keywords : Special Administration Zone In Southern Border Lifelong Education  
                  Youth 
 

1. บทน า 
เยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของประเทศ เป็นก าลังส าคัญที่จะสืบทอด

ความเป็นไปของสังคมและพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ซ่ึงเด็กและเยาวชนทุกคนถือเป็น
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ทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องได้รับการพัฒนาตามศักยภาพเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
คุณภาพและมีความสุข จึงกล่าวได้ว่า คุณภาพของเยาวชนในชาติจัดเป็นทรัพยากรมนุษย์  ที่เป็นสิ่ง
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองประเทศชาติจะพัฒนาได้นั้นมิได้ขึ้นอยู่กับการเงิน
หรือทรัพยากรธรรมชาติหากแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนที่จะสามารถจัดการกับทรัพยากรอ่ืนๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพและท าให้เกิดความสมดุลในสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2555 : 8) (Green and Happiness 
Society) หากแต่จากสภาวะสังคมในปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับปัญหาทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม การศึกษา ส่งผลให้สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป อีกท้ังการก้าวเข้าสู่ยุคของความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ท าให้ความเจริญทางด้านวัตถุเพ่ิมมากเจริญก้าวหน้า
ทางด้านวัตถุเพ่ิมมากข้ึนแต่ความเจริญทางด้านจิตใจกลับลดลงเยาวชนก าลังเผชิญกับปัญหาที่รุมเร้า 
โดยจะเห็นได้จากเยาวชนในสังคมเกิดปัญหาในด้านต่างๆ มากมาย ทั้งปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว ปัญหายาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  มีพฤติกรรมเสี่ยงและประพฤติตัวไม่
เหมาะสม (คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 2554 : 10) ปัญหาทั้งหลาย
มาจากตัวของเยาวชนเองและจากผู้ใหญ่ซึ่งสร้างปัญหาให้กับเยาวชนรวมทั้งกระแสโลกาภิวัตน์ 
ระบบเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาที่ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

 จากสภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยที่ประชาชนต้องอยู่ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่วิกฤติและอันตรายนานาประการ รวมถึงไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงตลอดจนขาดโอกาสการเข้ารับบริการทางการศึกษาในระบบเป็นจ านวนมากและ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติมากนั้น  (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, [18 ตุลาคม 2558]) 

รัฐบาลได้มีนโยบายที่ต้องการให้พ้ืนที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดสตูล จังหวัด
ยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอจะนะ นาทวี 
เทพา  และสะบ้าย้อย เป็น “เขตพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้” ที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเนื่องจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะ
พิเศษมากกว่าท้องถ่ินอ่ืนๆ ทั้งทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ต้อง
จัดให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมให้เกิดสันติสุขเพ่ือสร้างความรู้สึกผูกพัน
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพ่ือความเป็นเอกภาพอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ , 2550) 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนเพ่ือการมีชีวิตที่เป็นปรกติสุขในสังคมจึงเป็นการพัฒนาตนเอง
เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปรับปรุงการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องและรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ซึ่งการมีคุณภาพที่ดีประกอบด้วยองค์ประกอบพ้ืนฐาน 4 ด้าน 
ได้แก่1. ด้านร่างกาย (Physical Domain)  2. ด้านจิตใจ (Psychological Domain)  3. ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationship)  และ 4. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) (สุวัฒน์ 
มหัตนิรันดร์กุล, 2540 : หน้า 45) แผนพัฒนาประชากรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555- 2559) ในเร่ืองของโครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่กระทบ
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ต่อระบบการจัดการศึกษาของชาติ โดยข้อมูลของส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุ
ว่า อัตราเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นเด็กชายและมีแนวโน้มก่อ
ปัญหาอาชญากรรมหรือสร้างความรุนแรงมากข้ึน ขณะนี้มีเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาประมาณ 
5 ล้านคน ทั้งกลุ่มเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน แรงงานเด็ก แม่วัยรุ่น เด็กด้อย
โอกาสและเด็กยากจน ทางออกของเรื่องนี้คือ การปรับระบบการศึกษาในระบบให้มีความยืดหยุ่น 
ดึงเด็กและผู้สูงอายุเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุและชุมชน ขณะเดียวกันก็
ต้องเร่งคลอด พ.ร.บ.จัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือจัดการศึกษาให้กับเด็กท่ีหลุดนอกระบบไปจนถึง
ผู้สูงอายุเพราะเป็นกฎหมายที่ยืดหยุ่นรองรับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของสังคมไทย (สยามรัฐ
, 2557 : 11) ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้รับมอบหมายก็ได้จัดท า
แผนการจัดการศึกษาพร้อมทั้งส ารวจจ านวนเด็กที่ตกหล่นจากระบบโรงเรียนที่ยังไม่จบการศึกษา
ภาคบังคับในเขตพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจ านวนทั้งสิ้น 9,805 
คน  แยกเป็นตกหล่นจากระบบโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3,331 
คน ตกหล่นจากระบบโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 185 คน และตกหล่นจากระบบ
โรงเรียนสังกัดโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม/สถาบันการศึกษาปอเนาะ จ านวน  6,289 คน  ส าหรับ
จังหวัดที่มีกลุ่มเด็กที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับสูงสุด คือ 5 อ าเภอใน จังหวัดสงขลา 
ประกอบด้วย อ.จะนะ อ.นาทวี อ.สะบ้าย้อย อ.เทพา และ อ.สะเดา มีจ านวน 2,632 คน รองลงมา
คือจังหวัดปัตตานี  2,461 คน จังหวัดยะลา  2,408 คน จังหวัดนราธิวาส 1,848 คน ส่วนที่น้อย
ที่สุดคือ จังหวัดสตูล 456 คน (อติภา พิสณฑ,์ (26 มิถุนายน 2557) : 13) 

 การวิจัยเร่ืองอนาคตภาพของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เยาวชนในศูนย์เยาวชนเขตพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงมุ่งที่จะศึกษาใน
ประเด็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยให้ประชากรไทยทุกช่วงวัยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, [18 ตุลาคม 2558]) สอดคล้องกับข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 
2552–2561)และวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี 2570 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 : 24)  
ที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ซึ่งให้ความส าคัญกับ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Lifelong learning) โดย
ก าหนดเป็น “ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน” กล่าวคือ เป็น
การศึกษาที่ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไป
อย่างต่อเน่ือง เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงเพ่ือสนองความจ าเป็นและความต้องการในการเรียนรู้ของบุคคลและ
ชุมชน และเป็นกระบวนการจัดการศึกษาในภาพรวมที่จะสนองความต้องการทางการศึกษาของแต่
ละบุคคล แต่ละกลุ่ม ตั้งแต่การศึกษาส าหรับเด็กไปจนถึงการศึกษาส าหรับผู้ใหญ่อย่างเป็น
กระบวนการทีต่อเนื่องตลอดชีวิต (UNESCO, 1970 : 71) ดังนั้น การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเป็นวิธี
ที่เหมาะสมกับกลุ่มเยาวชนที่เรียนจบแล้วในโรงเรียนปกติหรือไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียนปกติแต่ต้อง
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ออกไปท างานเพราะการศึกษาตลอดชีวิตเป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นสูงในทุกๆ ด้านไม่ว่า
เร่ือง การก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาในการจัดการศึกษา การวัด
และประเมินผล รวมทั้งเนื้อหาและหลักสูตรก็สามารถก าหนดให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของเยาวชนนอกระบบโรงเรียนได้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ที่ระบุหลักการของการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความเสมอภาค 
มีการกระจายอ านาจให้เครือข่ายเน้นศักยภาพก าลังคน ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายในการสร้างสังคมอุดม
ปัญญา  กลยุทธ์ส าคัญในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ได้แก่ การลงไปสร้างกระบวนการการเรียนรู้ให้เยาวชนเกิดการ
เรียนรู้ในเรื่องท่ีอยากจะเรียนรู้ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาให้กับตนเอง สังคม 
และชุมชนได้อย่างแท้จริง เพราะในสภาพความเป็นจริงบริบทของชุมชนย่อมมีความแตกต่างกัน 
สภาพ ปัญหาและความต้องการ ความอยากรู้อยากเรียนของคนในแต่ละพ้ืนที่ก็ย่อมแตกต่างกันตาม
ไปด้วย ดังนั้น กระบวนการจัดการเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงมีความจ าเป็นส าหรับการค้นหา
รูปแบบ วิธีการ หลักสูตร และเนื้อหาให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการโดยให้มีการ
ประสานสัมพันธ์กันทั้งในด้านความต่อเนื่องของเวลา (ตลอดช่วงชีวิตคน) และเน้ือหาสาระที่คนเรา
จะต้องน าความรู้ไปใช้ตลอดชีวิต ผู้เกี่ยวข้องต้องเข้าใจ ต้องรู้ว่าหลักสูตรและเนื้อหาที่คนในพ้ืนที่
หรือชุมชนต้องการคืออะไร เป็นหลักสูตรและเน้ือหาที่เยาวชนหรือคนในชุมชนสนใจอยากจะเรียน
หรือไม่ เมื่อเรียนแล้วเกิดประโยชน์สามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ดังนั้น การจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนเน่ืองจากเป็น
กระบวนการเพ่ือความเจริญงอกงามของเยาวชน โดยถือเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานส าหรับคนทุกกลุ่มอายุ
และเป็นแนวทางที่ช่วยให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพของตนในการพัฒนาประเทศทั้งในระดับปัจเจก
บุคคลและสังคม โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติให้การจัดการศึกษายึดหลักการที่ส าคัญ
ประการหน่ึงคือเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ซึ่งเป็นการศึกษาที่ผสมผสานระหว่าง
การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต หากแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปรากฏว่า มีปัญหาต้อง
เร่งพัฒนาปรับปรุงแก้ไขหลายประการ โดยเฉพาะคุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการ รวมทั้งการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา หน่วยปฏิบัติยังไม่มีอิสระและความคล่องตัวในการ
บริหารและการจัดการศึกษาเท่าที ่ควร การให้บริการการศึกษาแก่ผู ้ด้อยโอกาส ยังไม่ทั ่วถึง 
การศึกษาตลอดชีวิตขาดเนื้อหาและวิธีการที่เหมาะสมที่จะท าให้มีสัมฤทธิผลตามที่ควร ขาด
การปรับปรุงกฎระเบียบที่จะเอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้การศึกษาตลอด
ชีวิตยังไม่เป็นวิถีชีวิตของคนในชาติ รวมทั้งยังขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา แม้ว่า
จะมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นกลไกขับเคลื่อน
หลักการและเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่ส าคัญกลไกหนึ่งก็ตาม เพื่อให้
การศึกษาตลอดชีวิตเป็นวิถีชีวิตของคนในชาติทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา สามารถพัฒนา
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คุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการสร้างสรรค์ 
ระบบการศึกษาและเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการพัฒนาประเทศที่มีศักยภาพอย่างแท้จริง 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554 : 12) 

การจัดการศึกษาตลอดชีวิตในปัจจุบัน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักใน
การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
โดยมีพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 เป็น
กฎหมายในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งได้ก าหนดบทบัญญัติในการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต
ส าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสาระและกระบวนการ
เรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่กลไกดังกล่าวยังไม่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิตที่
บรรลุตามหลักการและเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชนในชาติได้อย่าง
แท้จริง เนื่องจากการจัดการศึกษาตลอดชีวิตจะต้องมีองค์กรที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่ระดับชาติ
จนถึงระดับท้องถ่ินอันจะเป็นหลักประกันได้ว่าประชาชนไทยทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างเท่า
เทียมกันและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริงเพ่ือให้การศึกษาตลอดชีวิตเป็นวิถีชีวิตของคนใน
ชาติอย่างแท้จริงและคนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและสามารถพัฒนาตนเองให้เป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ มีโอกาสเรียนรู้และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอันจะ
น าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา ตลอดจนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – 2561) รัฐบาลได้ให้ความส าคัญเรื่อง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การ
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือให้คนไทยได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมี
คุณภาพในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ “คนไทยได้เรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ”โดยเฉพาะได้ด าเนินการจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการเรียนรู้
ที่เหมาะสมในทุกพ้ืนที่ เติมเต็มระบบการศึกษาให้รองรับการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง  
ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือแสวงหาแนวคิดหรือบทบาทส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้องซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา การส่งเสริม 
สนับสนุน การเตรียมตัวป้องกันและการเตรียมการต่าง ๆ ส าหรับการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในศูนย์เยาวชนเขตพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2556-2565) ที่ชัดเจนต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
           1. ส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของเยาวชนใน
ศูนย์เยาวชนเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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2. เพื่อน าเสนอภาพอนาคตที่เป็นไปได้ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตส าหรับเยาวชนในศูนย์เยาวชนเขตพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2556-2565) 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 ในเขตพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 29,342 คน  (จังหวัดนราธิวาส 
7,245 คน  จังหวัดปัตตานี 10,512 คน  จังหวัดยะลา 7,299 คน  จังหวัดสตูล 2,194 คน จังหวัด
สงขลา 4 อ าเภอ คือ จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย 2,092 คน) (ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, [18 ตุลาคม 2558]) 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรเป้าหมาย โดยการศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด เน่ืองจากในทางปฏิบัติไม่สามารถท าการศึกษา
ประชากรทั้งหมดได้ เพราะปัญหาและอุปสรรคในด้านค่าใช้จ่ายและเวลาในการศึกษา จึงต้องมี
ความจ าเป็นจะต้องก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมกับงานวิจัย โดยใช้เกณฑ์ก าหนด
ขนาดและวิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการยอมรับในการศึกษา  โดยผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในเขตพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  จ านวน 395 คน  ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันว่าประชากรมีโอกาสรับเลือก
เป็นตัวแทนของประชากรในการวิจัย ผู้ศึกษาได้ใช้สูตรค านวณกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ Taro 
Yamane ที่ความคลาดเคลื่อน 0.05 (วรรณ ีแกมเกตุ, 2551 : 283) 

 
        เมื่อแทนค่าตามสูตรของ Taro Yamane จะได้ดังนี้  

 
          n  = 31,250 

                                 1 + (31,250 x 0.05)2 

    =              395           คน 
 
 เมื่อค านวณด้วยสูตรดังกล่าวตามวิธีของ Taro Yamane จากประชากรจ านวนทั้งสิ้น 
31,250 คน จึงก าหนดประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (n) จ านวนทั้งสิ้น 395  คน ที่ค่าความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ (e) 5 เปอร์เซ็นต์  
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 ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แบบสอบถามกับคืนมาจ านวน 365 ชุด  โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิงจ านวน 200 คน (ร้อยละ 54.80) เป็นชายจ านวน 165 คน  (ร้อย
ละ 45.20)   

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรที่ศึกษาในการศึกษาในกิจกรรมได้แก่  สภาพปัญหาและความต้องการของการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตของเยาวชนในศูนย์เยาวชนเขตพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ซึ่งแยกออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลักสูตร/เนื้อหา  2) ด้านวิธีสอน/กิจกรรม  3) ด้าน
ผู้สอน/วิทยากร  4) ด้านบรรยากาศ/สภาพแวดล้อม  และ 5) ด้านการวัดและการประเมินผล 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยอนาคต (Future Research) 

ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)และการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ 
(Cross Impact Analysis)โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

การเลือกผู้ เชี่ยวชาญงานวิจัยนี้มีกลุ่มผู้ เชี่ ยวชาญจ า นวน 10 คนที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
การตอบค าถามและให้ข้อมูล การเลือกสรรกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง การพิจารณาผู้ที่ได้รับการ
ฝึกฝนและมีความรู้เป็นเลิศในเรื่องนั้นๆ และรวมไปถึงผู้ที่มีประสบการณ์สามารถให้ข้อมูลที่ผู้วิจัย
ต้องการได้ การคัดสรรผู้เชี่ยวชาญเพ่ือใช้ในงานวิจัยที่ใช้เทคนิคเดลฟายมีความส าคัญเป็นอย่างมาก
เนื่องจากผลการวิจัยจะถูกต้องมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญที่ผู้วิจัยคัดสรรมา 
ในงานวิจัยนี้จะน าเทคนิคการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) มาใช้ในการเลือก
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเป็นการเลือกตัวอย่างในลักษณะการสร้างเครือข่ายข้อมูล โดยเลือกจากหน่วย
ตัวอย่างกลุ่มแรกและตัวอย่างกลุ่มนี้เสนอบุคคลอ่ืนที่มี ลักษณะใกล้เคียงต่อๆไปโดยสามารถ
แบ่งกลุ่มตัวอย่างได้เป็นสี่กลุ่มดังนี้ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จ านวน 6 คน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชน จ านวน 2 คน 
และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 2 คน  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ผลกระทบภาคตัดขวาง (Cross Impact 
Analysis) จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จ านวน 50 คน โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มตามพ้ืนที่ของเขตพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัด
นราธิวาส 
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ภาพที่ 1 กระบวนการในการท าวิจัย 

 

 
 
 
 

คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ 

สร้างเครื่องมือในการวิจัย 

รอบที่ ๑ : แบบ Open  End 

รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามรอบที ่๑เพื่อวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และสร้างเป็นแบบสอบถาม 

ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับอนาคตภาพทางบวก  
ทางลบ และที่เป็นไปได้มากท่ีสุด 

แบบสอบถาม 

สรุปผลเป็นอนาคตภาพ 

รอบท่ี ๒ : แบบ Rating  Scale 

รอบท่ี ๓ :แบบRatingScale 

วิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

การประเมินสถานการณ ์
ที่ได้จากการท าเดลฟาย 

ผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๑๐ท่านที่มีความรู้และประสบการณ์ด้าน
การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษจังหวัดชายแดนใต้ 

น าค าถามจากแบบสอบถามรอบที ่๒มาถามซ้ าเพื่อยืนยัน
ค าตอบ โดยพิจารณาค่า Interquartile  Range 

สรุปผลการวิจัย 

พิจารณาความสอดคล้องของค่า Interquartile  Rangeและ
ค่า Median กับค่า Mode ของแต่ละขอ้ 

ผลกระทบภาคตัดขวาง (Cross – Impact Analysis) 
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5. ผลการวิจัย 
ตอนที่  1  การวิเคราะห์ปัญหา 
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปัญหาเป็นรายด้าน 

ด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ด้านหลักสูตร/เนื้อหา 3.35 0.54 

ด้านวิธีสอน/กิจกรรม 3.12 0.70 

ด้านผู้สอน/วิทยากร 3.04 0.84 

ด้านบรรยากาศ/สภาพแวดล้อม 3.00 0.83 

ด้านการวัดและการประเมินผล 3.14 0.75 

 
ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตจากการรายงานของเยาวชนเม่ือ

พิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่าด้านหลักสูตรหรือเนื้อหามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย 3.35 (ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.54) รองลงมาคือด้านการวัดและประเมินผลที่มีค่าเฉลี่ย 3.14 (ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75) ต่อด้วยด้านวิธีสอนหรือกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 3.12  (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.70) และด้านผู้สอนหรือวิทยากร ค่าเฉลี่ย 3.04 (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84) และค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดด้านบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อม ที่มีค่าเฉลี่ย 3.00 (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83) 

 
ตารางที่ 2  ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกของแต่ละด้าน 

 
ด้าน 

 
ปัญหา ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ด้านหลักสูตร 
/เนื้อหา 

จ านวนรายวิชามากเกินไป 3.65 0.82 
เนื้อหาในแต่ละรายวิชามากเกินไป 3.51 0.79 
เวลาเรียนในแต่ละรายวิชาสั้นเกินไป 3.38 0.75 

ด้านวิธีสอน 
/กิจกรรม 

ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายเป็นหลัก 3.41 0.80 
ให้เรียนรู้จากหนังสือเป็นหลัก 3.35 0.90 
ขาดกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน 3.21 1.07 

ด้านผู้สอน 
/วิทยากร 

ผู้สอนมีน้อยเม่ือเทียบกับจ านวนผู้เรียน 3.20 1.03 
ผู้สอนคนเดียวสอนหลายวิชามากเกินไป 3.19 1.13 
ผู้สอนขาดความรู้ความช านาญในวิชา      
ที่สอน 

3.18 1.15 

ด้านบรรยากาศ 
/สภาพแวดล้อม 

ผู้เรียนมีภาระงานประจ าไม่สามารถมา
เรียนได้ 

3.28 1.04 
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ขาดแคลนสื่อเทคโนโลยี 3.18 1.11 
หนั งสื อ เ รี ยน ไม่ เ พี ย งพอกั บจ านวน
นักศึกษา 

3.14 1.06 

ด้านการวัดและ
การประเมินผล 

การวัดผลใช้ข้อสอบปรนัยเพียงอย่างเดียว 3.40 0.94 
เนื้อหาที่สอบยาก ไม่ตรงกับท่ีเรียน 3.25 0.98 
จ านวนวันที่สอบมากเกินไป 3.23 1.03 

 
 เมื่อพิจารณาปัญหาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของแต่ละด้านเป็นรายข้อ  สามารถระบุ
ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกในแต่ละด้านได้ดังนี้ 
 ด้านหลักสูตร/เนื้อหาพบว่าปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสามอันดับสูงสุดได้แก่ปัญหาจ านวนรายวิชาที่
มาก เนื้อหาในแต่ละวิชามีปริมาณมาก  แต่ให้เวลาเรียนสั้นเกินไป 

 ด้านวิธีสอน/กิจกรรม  พบว่าเป็นปัญหาเก่ียวกับวิธีการสอนที่ผู้สอนสอนแบบบรรยายเป็น
หลักโดยให้เรียนรู้จากหนังสือ และขาดกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน 

 ด้านผู้สอน/วิทยากรพบว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับจ านวนผู้สอน 2 ข้อ  คือมีจ านวนผู้สอนน้อย
เมื่อเทียบกับจ านวนผู้เรียน และจ านวนวิชาที่สอน  นอกจากนั้นยังเป็นปัญหาผู้สอนที่ขาดความ
ช านาญในวิชาที่สอน 

 ด้านบรรยายกาศ/สภาพแวดล้อมพบว่าปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือสภาพการจัดเวลาเรียนที่
ตรงกับเวลาที่ผู้เรียนมีภาระงานประจ าท าให้ไม่สามารถมาเรียนใน อีกสองปัญหาเป็นปัญหาเกี่ยวกับ
สื่อการเรียนการสอนที่มีการขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีและหนังสือเรียนมีจ านวนไม่เพียงพอกับจ านวน
ผู้เรียน 

 ด้านการวัดและการประเมินผลพบว่าเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับรูปแบบของการวัดและ
ประเมินผลที่ใช้ข้อสอบแบบปรนัยเป็นส่วนใหญ่  ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของเครื่องมือที่มีเนื้อหาที่
ไม่ตรงกับที่เรียน และเนื้อหาที่สอบยาก  นอกจากนั้นยังมีปัญหาเก่ียวกับจ านวนวันสอบที่มากเกินไป 
 

ตอนที่  2  การวิเคราะห์ความต้องการ 

ตารางที่ 3    ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพความต้องการเป็นรายด้าน 
 

ด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ด้านหลักสูตร/เนื้อหา 3.37 0.55 
ด้านวิธีสอน/กิจกรรม 3.64 0.59 
ด้านผู้สอน/วิทยากร 3.71 0.59 
ด้านบรรยากาศ/สภาพแวดล้อม 3.71 0.61 
ด้านการวัดและการประเมินผล 3.73 0.64 
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 ผลการศึกษาความต้องการการจัดการศึกษาตลอดชีวิตจากการรายงานของเยาวชน  เมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่าด้านการวัดและประเมินผล โดยมีค่าเฉลี่ย 3.73  (ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.64) รองลงมาคือ ด้านบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อม  และ    ด้านผู้สอนหรือวิทยากร
ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 3.71 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 และ 0.59 ตามล าดับ) ต่อด้วยด้านวิธีสอน
หรือกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 3.64 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดด้านหลักสูตรหรือ
เนื้อหา ที่มีค่าเฉลี่ย 3.37 (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55) 
ตารางที่ 4  ความต้องการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกของแต่ละด้าน 

ด้าน ปัญหา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ด้านหลักสูตร 
/เนื้อหา 

หลักสูตรที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม
กับผู้เรียน 

3.69 0.84 

หลักสูตรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 3.67 0.94 
หลั กสู ตรที่ ส ามารถน า ไป ใช้ ในชี วิ ต   
ประจ าวัน 

3.65 0.98 

ด้านวิธีสอน 
/กิจกรรม 

มี สื่ อก า ร เ รี ยนรู้ ที่ ส ามารถศึ กษา ได้      
ด้วยตนเอง 

3.87 0.81 

ให้ นั กศึ กษ ามี ส่ ว น ร่ ว ม ในกิ จก ร รม       
การเรียนรู้มากขึ้น 

3.73 0.82 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ต่อเนื่องทุก
สัปดาห์ 

3.71 0.88 

ด้านผู้สอน 
/วิทยากร 

ครูผู้สอนมีความตั้งใจในการสอน 3.85 0.83 
ครูผู้ สอนมีความสามารถในการสอน 
สามารถอธิบายเนื้อหาที่สอนให้เข้าใจได้ 

3.79 0.80 

ครูผู้สอนมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 3.76 0.91 
ด้านบรรยากาศ 
/สภาพแวดล้อม 

มีสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมของนักศึกษา 3.90 0.78 
ห้องเรียนสะอาด เงียบสงบ เย็นสบาย 3.80 0.92 
มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยพร้อมใช้ 3.77 0.86 

ด้านการวัดและ
การประเมินผล 

มีเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนให้ชัดเจน 3.82 0.88 
แจ้ง เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนให้
ผู้เรียนทราบ 

3.79 0.85 

การตัดสินผลการเรียนอย่างบริสุทธิ์
ยุติธรรม 

3.77 0.85 
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เม่ือพิจารณาความต้องการการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของแต่ละด้านเป็นรายข้อ  สามารถ
ระบุความต้องการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกในแต่ละด้านได้ดังนี้ 
 ด้านหลักสูตร/เนื้อหา  พบว่าความต้องการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่  ความ
ต้องการหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมกับผู้เรียน หลักสูตรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนและ
หลักสูตรผู้เรียนสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 

 ด้านวิธีสอน/กิจกรรม  พบว่ามีความต้องการให้จัดหาสื่อที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จัด
กิจกรรมให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากข้ึนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ต่อเนื่องสัปดาห์ 
 ด้านผู้สอน/วิทยากร พบว่าเป็นความต้องการเกี่ยวกับความตั้งใจในการสอนของผู้สอน  
ความสามารถในการสอน และบุคลิกภาพของผู้สอน 

 ด้านบรรยากาศ/สภาพแวดล้อม พบว่าสองข้อแรกเป็นความต้องการเกี่ยวกับสถานที่ คือมี
สถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมของนักศึกษาและ ห้องเรียนสะอาด เงียบสงบ เย็นสบาย  อีกข้อเป็น
ความต้องการเกี่ยวกับสื่อคือการมีสื่อที่ทันสมัยพร้อมใช้ 
 ด้านการวัดและการประเมินผล  พบว่ามีความต้องการเกี่ยวกับการก าหนดเกณฑ์การตัดสิน
ให้ชัดเจนและแจ้งให้ผู้เรียนทราบ  อีกข้อหนึ่งเป็นความต้องการให้ตัดสินผลการเรียนอย่างบริสุทธิ์
ยุติธรรม 

 

6. อภิปรายผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ด้วย

ตนเอง โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) การใช้ แบบสอบถามปลายเปิดในรอบแรก
แล้วท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากผลการสอบถามในรอบแรกแล้ว น ามาสร้าง
เป็นแบบสอบถาม รอบที่ 2 ในแบบเลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 สเกล น าค าตอบจาก
แบบสอบถามรอบท่ี 2 มาวิเคราะห์ค่าความถ่ี ค่ามัธยฐาน และพิสัยระหว่าง   ควอไทล์และต าแหน่ง
ที่ผู้ เชี่ยวชาญแต่ละคนตอบในการตอบแบบสอบถามรอบที่ 2 ของแต่ละ ค าถามสร้างเป็น
แบบสอบถามรอบที่ 3 นี้ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์หาค่าความถี่ ร้อยละมัธยฐาน ฐานนิยม ความ
แตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์น าผล ที่ได้มาสรุปและสร้าง
อนาคตภาพจากการท าวิจัย 

การวิเคราะห์ผลกระทบภาคตัดขวาง (Cross Impact Analysis)เป็นขั้นตอนของการ
ประเมินสถานการณ์ที่ได้จากการจากการท าเดลฟายโดยสร้างเมตริกซ์ของเหตุการณ์และผลของ
แนวโน้มโดยสร้างทั้งแนวนอนและแนวตั้ง และท าการวิเคราะห์โดยที่ท าเคร่ืองหมายลงในเมตริกซ์ว่า
ความเป็นไปได้แค่ไหนและแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ต่างๆการวิเคราะห์เมท
ริกซ์ผลกระทบไขว้ของอนาคตภาพโดยใช้เกณฑ์ค่ามัธยฐานเช่นเดียวกันกับเทคนิคเดลฟาย (Delphi 
Technique) และใช้ค่าเปอร์เซ็นในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ ตัวแปร 

ตารางที่ 5 ความคิดเห็นต่อภาพอนาคตในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเยาวชนในศูนย์เยาวชนเขตพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทศวรรษ
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หน้า (พ.ศ.2556 – 2565) ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการศึกษาในเขตเขตพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
ภาพอนาคต ความเห็นต่อภาพอนาคต 

Mean Median Mode Std.Deviatio
n 

อนาคตภาพทางบวก 4.19 5.00 5.00 0.42 
อนาคตภาพทางลบ 3.12 2.00 2.00 0.00 
อนาคตภาพ 
ด้านหลักสูตร/เนื้อหา 4.08 4.00 4.00 0.52 
อนาคตภาพด้านวิธีสอน/กิจกรรม 3.73 4.00 4.00 0.52 
อนาคตภาพด้านผู้สอน/ วิทยากร 4.23 5.00 5.00 0.42 
อนาคตภาพด้านบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม 4.90 5.00 5.00 0.32 
อ น า ค ต ภ า พ ด้ า น ก า ร วั ด
ประเมินผล 4.60 5.00 5.00 0.52 

 
ผลจากการเก็บข้อมูลการวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (Cross – Impact  

Analysis) จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จ านวน 10 คน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพ้ืนที่
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นด้วยกับภาพอนาคตโดยมีภาพอนาคตในด้านบรรยากาศ /
สภาพแวดล้อม เป็นภาพที่เห็นด้วยมากที่สุดและด้านการวัดประเมินผลและด้านผู้สอน/ วิทยากร
เป็นอนาคตภาพที่เป็นไปได้มากที่สุด และด้านวิธีสอน/กิจกรรมมี         ความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึน
น้อยที่สุด 

ตารางที่ 12 ค่าผลกระทบระหว่างอนาคตภาพในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเยาวชนในศูนย์เยาวชนเขตพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2556 – 2565) 

 
ภาพอนาคตของการจัดการศึกษาตลอด

ชีวิต 
ค่าผลกระทบต่อภาพอนาคต 

1 2 3 4 5 6 7 
1. อนาคตภาพทางบวก X - 1.19 1.91 0.72 0.62 0.30 
2. อนาคตภาพทางลบ 0 X 0 0 0 0 0 
3. อนาคตภาพด้านหลักสูตร/เนื้อหา 1.44 - X 2.16 0.52 0.59 0.82 
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4. อนาคตภาพด้านวิธีสอน/กิจกรรม 0.11 - 0 X 0 0.36 0.24 
5. อนาคตภาพด้านผู้สอน/ วิทยากร 0.89 - 0.75 2.91 X 1.83 0.88 
6.  อ น า ค ต ภ า พ ด้ า น บ ร ร ย า ก า ศ  /
สภาพแวดล้อม 

0.05 - 0 0 0.43 X 0 

7. อนาคตภาพด้านการวัดประเมินผล 0.13 - 0.12 1.04 0.37 0.48 X 
 

ค่าผลกระทบระหว่างอนาคตภาพในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เยาวชนในศูนย์เยาวชนเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.
2556 – 2565)  ในส่วนผลของปฎิสัมพันธ์จากเมทริกซ์ผลกระทบไขว้ พบว่า อนาคตภาพทางบวก
ส่งผลกระทบต่อภาพอนาคตด้านหลักสูตร/เนื้อหาและภาพอนาคตด้านวิธีสอน/กิจกรรม ภาพ
อนาคตด้านหลักสูตร/เนื้อหาส่งผลต่ออนาคตภาพทางบวกและอนาคตภาพด้านวิธีสอน/กิจกรรม
อนาคตภาพด้านผู้สอน/ วิทยากรส่งผลต่ออนาคตภาพด้านวิธีสอน/กิจกรรมและอนาคตภาพด้าน
บรรยากาศ /สภาพแวดล้อม  อนาคตภาพด้านการวัดประเมินผลส่งผลต่ออนาคตภาพด้านวิธีสอน/
กิจกรรมอนาคตภาพด้านวิธีสอน/กิจกรรมพบว่าไม่มีแนวโน้มของปฎิสัมพันธ์ที่จะส่งเสริมเหตุการณ์
อ่ืนๆ  

 

7. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยชิ้นนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายชุมชนและสังคม  

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และงบประมาณสมทบจากส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ขอขอบคุณ ดร.อมรวิชช์  นาครทรรพ  ผศ.ดร.เลขา ปิยอัจฉริยะ และ ดร.จุฬากรณ์  
มาเสถียรวงศ์ ที่มองเห็นและให้โอกาสผู้วิจัยให้ได้เข้ามาเรียนรู้ประสบการณ์และได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ที่มีค่ายิ่ง ทั้งความรู้ด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์และความรู้ อันเกี่ยวกับเขตพัฒนาพ้ืนที่
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่หลากหลายประเด็นและหลากหลายมุมมอง ซึ่งถือว่ามี
ประโยชน์ต่อผู้วิจัยอย่างหาค่ามิได้ ขอขอบคุณ รศ.ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ า รศ.ดร.สมจิต แดนสีแก้ว 
และ พ.อ.ดร. สมคิด ทับทิม ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะแก่งานวิจัยซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่ผู้วิจัยได้
น ามาปรับใช้กับงานวิจัยชิ้นนี้  

ขอขอบคุณน้องๆ เยาวชนในพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ส าหรับมิตรไมตรี 
ข้อเสนอแนะแนวคิดตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ ทั้งประเด็นการวิจัย แนวคิดเกี่ยวกับ      ภาพอนาคต
ของกาจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่หลากหลาย รวมถึงปัญหาที่พบเจอได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็น
ประสบการณ์และความรู้ของผู้วิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิด    ความเท่าเทียมด้าน
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสังคมไทย โดยหวังให้การศึกษาเป็นเครื่อง
สะท้อนความเคารพในประวัติศาสตร์ ศาสนา และความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่ควบคู่กับ
การให้การศึกษาที่มีคุณภาพที่จะวางรากฐานอนาคตที่ดีให้แก่เยาวชน ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ที่เอ้ืออ านวยความสะดวกในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตลอดการวิจัย 
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งานวิจัยชิ้นนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นการท างานวิจัยเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมด้านโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของผู้วิจัย ทุกความรู้และประสบการณ์ที่ ได้จาก
โครงการวิจัยนี้เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยจะเก็บรักษาไว้และพัฒนาให้ยิ่งขึ้นไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนยุทธศาสตร์การศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในระดับของ
การออกแบบการเรียนรู้ใหม่และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตที่มี
คุณภาพเพ่ือการเจริญงอกงามอย่างมั่นคงของเยาวชนในพื้นที่ต่อไป  
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ปัจจัยการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลนของโรงพยาบาล 
FACTORS OF JOB RETENTION IN THE SCARCE REGISTERED NURSE 

PROFESSION IN REGIONAL HOSPITALS UNDER OFFICE OF PERMANENT 
SECRETARY 

 
กิตติยา ชัชวาลชาญชนกิจ  จดิาภา ถิรศิริกุล  พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยข้อมูลเอกสาร โดยการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจาก
สื่อต่างๆ ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต มาเป็นข้อมูลเบื้องต้น จากนั้นน าข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาร่วมกับแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย 

ผลการศึกษาแนวคิดโครงสร้างการบริหารจัดการโรงพยาบาล แนวคิดการคงอยู่ใน
องค์การพยาบาลวิชาชีพ แนวคิดความผูกพันองค์การ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โอกาสของความก้าวในวิชาชีพ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและ 
ความสุขในการท างานน ามาซึ่งปัจจัยการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลนของ
โรงพยาบาลในด้านปัจจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมศักยภาพทุนมนุษย์ มีองค์ประกอบคือการ
ก าหนดความก้าวหน้าในวิชาชีพ แนวทางการพัฒนาทักษะที่ใช้ในงาน  มีการด าเนินงานที่ชัดเจน
ในการปฏิบัติกลยุทธ์  ด้านปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีองค์ประกอบคือเป็นผู้มี
อุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ  การกระตุ้นปัญญา  ค านึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล  ด้าน
ปัจจัยการรับรู้ความยุติธรรม  มีองค์ประกอบคือการจัดสรรผลตอบแทน  การมอบหมายงาน  
การเลื่อนต าแหน่ง  ด้านปัจจัยความก้าวหน้าในวิชาชีพในองค์การที่ปฏิบัติ งานอยู่   มี
องค์ประกอบคือมีการวางแผนการก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งสูงขึ้น  มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
และด้านปัจจัยความสุขในการท างาน มีองค์ประกอบคือบรรยากาศการท างาน ลักษณะงานและ
ภาระงาน คุณภาพชีวิต  
คําสําคัญ: พยาบาลวิชาชีพ, การคงอยู่, โรงพยาบาล 
 

ABSTRACT 
 This research employedthe documentary research methodology. 
Information was collected through different sources such as academic 
documents, journals, articles, theses, research reports,and information on the 
internet.These primary sources along with related researches and theories were 
used to develop the conceptual framework and research hypotheses. 
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 The result of the study showed that factors of job retention in the scarce 
registered nurse profession derived from conceptual review of hotel 
management structure, the concept of professional nurse retention, the concept 
of organizational commitment, transformational leadership concept, human 
capital development strategy, a chance for career progression, perception of 
organizational justice and happiness at work. In addition, the factors of human 
capital development consisted of career progression planning, skill development 
guidance, and clear execution plan in accordance to strategy, whereas the 
factors of transformational leadership were an ideologist, motivation, knowledge 
stimulation, and consideration of individualism. The factors of perception of 
organizational justice comprised compensation and benefits management, job 
assignment, and job promotion. Moreover, the factors of career achievement 
were composed of career advancement planning and human resource 
development, whereas the factors of happiness at work were workplace 
environment, job description and responsibilities, and quality of life. 
Keywords: registered nurse profession, retention, hospitals 
 

1. บทนํา 
สภาพการณ์ของโลกในปัจจุบันมีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง และมีความก้าวหน้า

อย่างมากไม่ว่าทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง บนความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจ าเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์ต้องมีการบริหารจัดการที่ปรับเปลี่ยนให้ทันและ
เหมาะสมต่อสภาวการณ์ต่างๆ แต่ไม่ว่าทิศทางการเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดมีความเจริญ
ทางด้านวัตถุอย่างไร คนยังเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ที่ทุกองค์การต้องใส่ใจอยู่เสมอ ดังเห็นได้ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 8(พ.ศ.2545-2549) จนถึง ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-1559) ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ก็เช่นกัน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติมีแผนและวางแนวทางที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยพัฒนาศักยภาพคนในด้านความรู้ ด้านความเท่าเทียม 
ด้านสุขภาพ ด้านอยู่ดีมีสุขของคน โดยล้วนมุ่งเน้นการพัฒนาแบบบูรณการเป็นองค์รวมโดยมีคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และเป็นปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้องค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ขับเคลื่อนไปจนถึงเปูาหมายท่ีองค์กรวางไว้  

การให้บริการได้แบ่งการบริหารจัดการแบ่ง 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่บริหารจัดการโดย
ภาครัฐซึ่งมีอัตราส่วนถึงร้อยละ 80 และบริหารจัดการโดยภาคเอกชนร้อยละ 20  จ านวน
สถานพยาบาลที่ให้ผู้ปุวยค้างคืนทั้งหมดทั่วประเทศมีทั้งสิ้น1,303 สถานพยาบาล เป็นสถาน
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บริการสังกัดกระทรวงสาธารณะสุข904 สถานพยาบาล (ส านักนโยบายยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณะสุข, 2557, 2)  ภาระงานของสถานพยาบาล คือการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การ
ปูองกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย ตลอดจน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของประชาชน นายแพทย์พงษ์
พิสุทธิ์ จงอุดมสุข อดีตผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่ให้สัมภาษณ์ส านัก
ข่าวเจาะลึกระบบสุขภาพ (Hfocus) ว่า “ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบ
ต่อระบบบริการและคุณภาพการรักษามาก โรงพยาบาลจ าเป็นต้องใช้พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน
แทนแพทย์ในบางโอกาส เนื่องจากเรามีอัตราแพทย์ต่อพยาบาลจ านวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศอ่ืนๆที่อัตราแพทย์ต่อพยาบาลมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันท าให้ระบบสาธารณสุขไทยมีการ
ใช้พยาบาลในการท าหน้าที่แทนแพทย์ เพ่ือดูแลสุขภาพประชาชนเบื้องต้น เรียกว่าเป็นกลไก
ทดแทน โดยเฉพาะในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) และใน รพช. โดยเฉพาะ 
โรงพยาบาลที่มีแพทย์ประจ าเพียงคนเดียว เรียกว่าเป็นการจัดระบบทดแทนที่ดีแ ละมี
ประสิทธิภาพ”  สอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ(2556) ศึกษาเร่ืองการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของโรงพยาบาลรัฐ ในระดับตติยภูมิ พบว่า บุคลากรทาง
การแพทย์เป็นปัจจัยส าคัญโดยเฉพาะบุคลากรทางการพยาบาลวิชาชีพซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่ม
บุคลากรที่มีเป็นจ านวนมากในโรงพยาบาล มีบทบาทภาระการท างานโดยตรงต่อผู้รับริการ เมื่อ
บุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอในบางแผนกโดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพย่อมน ามาซ่ึงปัญหา
ประกอบกับการให้บริการผู้ปุวยพักค้างคืนในโรงพยาบาลมีความหนักเบาที่แตกต่างกันและ
ขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ปุวยกรณีผู้ปุวยวิกฤติมากต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดในห้อง ICU โดย
พบว่าทั้งประเทศมีเตียง ICU ทั้งหมด 7,295 เตียง โดยอยู่ในสังกัดสาธารณสุขทั้งหมด 3,816 
เตียง (เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ, 2556) 

น ามาซึ่งการศึกษาวิจัยเพ่ือค้นหาปัจจัยของในการให้พยาบาลวิชาชีพคงอยู่กับองค์การ
และสามารถท างานให้องค์การได้ยาวนานให้มีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แทนการ
มุ่งเน้นการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพียงด้านเดียว มีการพัฒนาให้สร้างเสริมศักยภาพตามที่องค์การ
ต้องการ ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทกับงานในวิชาชีพและกับองค์การ การคงอยู่ในงานและองค์การ
ของพยาบาลวิชาชีพ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ศึกษาปัจจัยการจัดการที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลนของ

โรงพยาบาล 
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3. ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยครั้งนี้จะท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลนในโรงพยาบาล โดยมีขอบเขตเน้ือหา
ครอบคลุม 1) แนวคิดโครงสร้างการบริหารจัดการโรงพยาบาล 2) แนวคิดการคงอยู่ในองค์การ
พยาบาลวิชาชีพ 3) แนวคิดความผูกพันองค์การ 4) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 5) กลยุทธ์การ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 6) โอกาสของความก้าวในวิชาชีพ 7) การรับรู้ความยุติธรรมใน
องคก์าร 8) ความสุขในการท างาน 
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีใช้รูปแบบการวิจัยข้อมูลเอกสาร (Documentary Research)โดย

การศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างๆ ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ 
วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต มาเป็นข้อมูลเบื้องต้น จากนั้นน า
ข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาร่วมกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาสร้างกรอบแนวคิด
ในการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย 
 

5. ผลการวิจัย 
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมต่างๆพบว่ามีปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจที่จะ

อยู่หรือไม่อยู่ในองค์การโดยพบว่าองค์การสุขภาพภาครัฐให้ความสนใจกับการบริหารด้าน soft 
side ของแนวคิด 7S’ คือ ด้านพนักงาน ทักษะ รูปแบบ การแบ่งปั่น (เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญ
ชนกิจ, 2556)  ด้วยองค์การสุขภาพ(โรงพยาบาล)เป็นองค์การที่ให้บริการโดยมีคนเป็นปัจจัย
หลักและเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญ แต่คนไม่ใช่เครื่องจักร การท างานควรมีขอบเขต ระยะเวลา
และภาระงานที่ชัดเจน (ศิริพร จิรวัฒน์กุล และ คณะ, 2554, อรุณรัตน์ คันธา, 2556) อีกทั้ง
พยาบาลเป็นมนุษย์ย่อมมีความรู้สึกกับสิ่งที่มากระทบท าให้เกิดความเหนื่อยล้าทั้งทางร่างกาย
และจิตใจจนน าไปสู่การโยกย้าย การลาออกจากองค์การหรือออกจากวิชาชีพ  (Tummers, 
Groeneveld & Lankhaar, 2013 ; รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ และ คณะ, 2556)  ดังน้ันการบริหาร
จัดการเพ่ือลดความรู้สึกดังกล่าวและสร้างการรับรู้และความพึงพอใจกับพนักงานคงเป็นสิ่งที่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องควรใส่ใจและตระหนัก จากงานวิจัยที่ศึกษาพบว่าสิ่งที่จะท าให้บรรยากาศของการ
ท างานในองค์การดีและเป็นแรงจูงใจในการท างานได้ประกอบด้วย ผู้น าต้องมีภาวะผู้น า มี
วิสัยทัศน์ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและให้ความเป็นอิสระในการท างานกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้โอกาส ให้ความเป็นธรรมและความเสมอภาคโปร่งใสในการจัดสรร
ค่าตอบแทน สวัสดิการและการฝึกอบรมโดยมีกระบวนการจัดการที่สามารถตรวจสอบ  
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อย่างไรก็ตามค่าตอบแทนอาจจะไม่ใช่เหตุผลที่ส าคัญที่สุดของการคงอยู่ในองค์การ 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน 
ความสัมพันธ์ผู้ให้บริการกับผู้รับบริการความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
ตัดสินใจลาออกมากกว่าผลประโยชน์ (จิรัชยา เจียวก๊ก, 2556)  เมื่อพยาบาลมีความสุขในการ
ท างานโดยปัจจัยเอ้ือดังที่กล่าว ส่งผลท าให้พยาบาลเกิดความรักความผูกพันองค์การและ
ผู้ร่วมงานท าให้พยาบาลเกิดก าลังที่จะท างานอย่างขยันขันแข็ง ทุ่มเท และเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกับงานรักในวิชาชีพ มีความสุขการท างาน(หทัยกร กิตติมานนท์, 2557;นวิยา ผ่องพรรณ, 
2557; ศรัณย์ พิมพ์ทอง, 2557; สมหญิง ลมูลพักตร์, 2558; สมนันท์สุทธารัตน์, 2558; Wang, 
2012) บนความพึงพอใจในงาน และผลตอบแทนที่ได้รับตลอดจนความผูกพันต่างๆนั้น ใน
ปัจจุบันการบริหารจัดการไม่ได้สนใจหรือใส่ใจในลูกค้าภายนอกเพียงอย่างเดียว ต้องใส่ใจใน
ลูกค้า(พนักงาน) ภายในด้วย การท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการบริหารจัดการของ
องค์การ เกิดความไว้วางใจจนเป็นความจงรักภักดีได้เมื่อไหร่จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความมั่นคง
และยั่งยืนอันเป็นสิ่งที่ทุกองค์การต้องการเพราะบุคลากรที่จงรักภักดีไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรก็
จะยึดมั่นผูกพันกับองค์การอันเป็นที่มาของงานวิจัยว่าปัจจัยหรือรูปแบบการบริหารจัดการ
ใดบ้างที่มีน้ าหนักมากเพียงพอที่จะส่งผลท าให้พยาบาลเกิดความพึงพอ ไว้ใจจนพัฒนาสู่การ
จงรักภักด ี

ผลการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาซึ่งกรอบแนวคิด
ในการวิจัยที่ประกอบด้วยปัจจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมศักยภาพทุนมนุษย์ ประกอบด้วย  ก าหนด
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ แนวทางการพัฒนาทักษะที่ใช้ในงาน  มีการด าเนินงานที่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติกลยุทธ์  ปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย เป็นผู้มีอุดมการณ์ การสร้างแรง
บันดาลใจ  การกระตุ้นปัญญา  ค านึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล  ปัจจัยการรับรู้ความยุติธรรม  
ประกอบด้วย  การจัดสรรผลตอบแทน  การมอบหมายงาน  การเลื่อนต าแหน่ง  ปัจจัย
ความก้าวหน้าในวิชาชีพในองค์การที่ปฏิบัติงานอยู่  ประกอบด้วย  มีการวางแผนการก้าวขึ้นสู่
ต าแหน่งสูงขึ้น  มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ปัจจัยความสุขในการท างาน ประกอบด้วย  
บรรยากาศการท างาน ลักษณะงานและภาระงาน คุณภาพชีวิต  
 

6. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 7.1  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าปัจจัยที่ได้จากการศึกษาไปก าหนดแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ  ที่สามารถท าให้องค์กรบริหารจัดการเพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพ
พยาบาลต่อไป 

7.2  เป็นแนวทางในศึกษาลักษณะของการบริหารจัดการการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์และเป็นแนวทางในการจัดการเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กรท าให้เกิดการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพต่อไป 
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ปัญหาเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 
PROBLEMS CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF THE MASS MEDIA 

PROFESSIONAL ASSOCIATION 
 

อิทธ ค าตะลุง  ปุ่น วิชชุไตรภพ 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือท าการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานแนวคิดหลักการและ

ทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ตลอดจนศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์กรสื่อมวลชนในต่างประเทศและประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้ศึกษา
และวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรของสื่อมวลชนในประเทศไทย เพ่ือที่จะศึกษาและ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมกับประเทศไทยในการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการ
จัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน       
สืบต่อไป 
 โดยวิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนแรกเป็นการศึกษา ความเป็นมาและ
แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน บทบาทหน้าที่ของสื่อสารมวลชนรวมไปถึงรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสื่อสารมวลชน ตลอดจนสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน และองค์กร
สื่อสารมวลชนกับหลักภารกิจของรัฐและการจัดองค์กรของรัฐ ลักษณะขององค์กรควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน  ส่วนที่สองเป็นการศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างขององค์กรวิชาชีพ
สื่อมวลชนในต่างประเทศและประเทศไทย เพ่ือที่จะท าการศึกษาว่ามีเหมือนหรือมีความ
แตกต่างกันอย่างไร 
 ผลการศึกษาพบว่า 1)  ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการขาดกลไกทางกฎหมาย     
เพ่ือควบคุมการท างานของสื่อสารมวลชน จะเห็นได้ว่ากลไกทางกฎหมายที่ควบคุมการท างาน
ของสื่อมวลชนอันมีลักษณะที่เป็นข้อบังคับระหว่างองค์กร จึงไม่มีผลบังคับกับสื่อมวลชนทั้งหมด 
เน่ืองจากกฎหมายไม่ได้รองรับให้จริยธรรมทางวิชาชีพมีสภาพบังคับทางกฎหมาย จึงส่งผลให้
ประชาชนได้รับความเดือนร้อนจากการท าหน้าที่ของสื่อมวลชนที่มุ่งเน้นไปในเชิงธุรกิจ และเน้น
การท าข่าวสารที่สื่อมวลชนนั้น ๆ สังกัดอยู่ ไม่ได้เน้นการท าหน้าที่ที่เป็นความต้องการของ
ประชาชน 2)  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงานกลางในการก ากับดูแลและ
ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถควบคุม ก ากับดูแล    
การท าหน้าที่ของสื่อมวลชนได้ เมื่อสื่อมวลชนท าหน้าที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ส่งผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนรับผิดเฉพาะในส่วนของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
พระราชบัญญัติอ่ืน ๆ ที่มีโทษทางปกครองและอาญา ท าให้ส่งผลเสียต่อการควบคุมการท างาน



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 256088

ของสื่อมวลชน ท าให้ปฏิบัติหน้าที่ขอสื่อมวลชนได้ไม่สมบูรณ์ 3) ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน จะเห็นได้ว่าองค์กรสื่อมวลชนในประเทศไทยมี
จ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็น สมาคม ชมรม อ านาจในการก ากับดูแลสื่อมวลชนนั้นไม่มีสถานะ
ในทางกฎหมาย ในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของผู้ที่ปฏิบัติงาน
สื่อมวลชน 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยควรน าเอาแนวความคิดพร้อมทั้งหลักการในทางทฤษฎี
และหลังกฎหมายของต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่ได้มีกลไกในการก ากับดูแลการท างานของสื่อมวลชน     
ที่ เป็นมาตรฐานสากล ในการที่จะจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนที่ เหมาะสม เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการท างานของสื่อมวลชนในประเทศไทย โดยการให้มีกฎหมาย
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน  พร้อมกันนี้ยังให้มีการ
จัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ เพ่ือที่จะมีวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ ในการสนับสนุน
การท างานของสื่อมวลชนและก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกลาง พร้อมกับพัฒนา
วิชาชีพสื่อมวลชนให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน  นอกจากนี้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ    
ยังมีอ านาจในการก ากับดูแลกันเองในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ของผู้ที่ปฏิบัติงานสื่อมวลชน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาการท างานของสื่อมวลชนให้มีความ
สมบูรณ์และเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
ค าส าคัญ : สื่อมวลชน, จริยธรรม, อ านาจหน้าที่. 
 

ABSTRACT 
This dissertation aims to investigate basic principles and fundamental 

legal theories with regard to the establishment of the Mass Media Professional 
Association both in Thailand and in foreign countries. Furthermore, this 
dissertation also examines some problems regarding the establishment of the 
Mass Media Professional Association in Thailand in order to offer some solutions 
and suggestions, which could effectively and sustainably solve the problems 
concerning this matter.      
 The method of investigating in this dissertation resolves itself into two 
parts: namely, first, the study of backgrounds and underlying concepts as to the 
mass media, its functional role, the relation between its state and the mass 
media, right and freedom of the mass media, and also the mass media and its 
state main mission, the state organisation, and the regulating organization of 
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mass media profession; second, the comparative study of the Mass Media 
Professional Association between that in Thailand and that in foreign countries. 
  The study pointed to three facts. Firstly, there has been a problem 
regarding the lack of legal procedure for regulating the mass media. Legal 
procedures for regulating the mass media are valid only between associations, 
thereby having no compulsory effect on every kind of the mass media. And 
owing to the fact that there is no legal enforcement of professional ethics, the 
mass media that seek profits, and only gather pieces of news exclusively 
appertaining to their own type frequently have the people inflicted since the 
mass media do not serve what they need. Secondly, there has been no central 
organisation responsible for superintending and regulating the activities done by 
the mass media. When the mass media encroach upon right and freedom of the 
people, those from the media held accountable will be only punished in 
accordance with civil and commercial law, and other acts which dictate criminal 
and administrative penalties. This occurrence interferes with the regulation of 
the mass media. Thirdly, there have been problems concerning the authority of 
the mass media. There are mass media associations aplenty in Thailand, for 
instance, clubs, societies. When it comes to regulating the mass media, the 
authority of enforcing the ethical code has no legal status in judging the mass 
media. 
 Consequently, it is advisable to conduct a thorough study of legal 
concepts and ideas effectively implemented for regulating the mass media in 
many countries, e.g. Federal Republic of Germany, United States of America, 
French Republic, and Republic of Indonesia. Thailand should find the 
appropriate way of establishing the Mass Media Professional Association by 
enforcing the right and freedom protection law, and encouraging ethics and the 
mass media professional standard. Moreover, the foundation of the national 
council of the mass media profession is of paramount importance.  This council 
shall be obliged, by following the common standard, to support, and regulate 
the mass media, and is also held responsible for the betterment of the 
standard of mass media profession. In addition, so as to improve the standard 
of the mass media, which will allow the mass media to carry on its activities 
more effectively, the national council of the mass media profession has the 
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authority to superintend the judgement of enforcing the ethical code of those 
who work in the media. 
Keywords: Mass media, Ethics, Authority. 
 

1. บทน า 
สื่อสารมวลชนเปรียบเสมือนองค์กรทางสังคมที่มีความส าคัญในยุคปัจจุบัน มีบทบาท

หน้าที่ส าคัญต่อสังคมเป็นอย่างมากในการน าเสนอข่าวสารต่าง  ๆ ท าให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารและรับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนภายในสังคมทั้งอดีตและปัจจุบัน รวมถึงอนาคตที่ก าลัง
จะเกิดขึ้น ภายใต้บทบาทหน้าที่ของสื่อสารมวลชนดังกล่าว จึงมีลักษณะที่เป็นเฉพาะ โดยยึด
กระบวนการสื่อสารการเป็นหลัก กล่าวคือ ผู้ส่งสารในระบบการสื่อสารจะมีลักษณะเป็นองค์กร 
มีการแบ่งงานกันท าและมีค่าใช้จ่ายในการท างานสูง เน่ืองจากการด าเนินกิจการด้าน
สื่อสารมวลชนเป็นการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ  นอกจากนี้สื่อสารมวลชนยังมีการสื่อสาร      
ในลักษณะมุ่งสู่สาธารณชนเป็นหลักหาได้สื่อสารเฉพาะรายบุคคลไม่ ด้วยเหตุนี้ เน้ือหาสาระของ
สารที่แพร่ออกไปจึงกว้างขวางเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ อย่างไรก็ตามข่าวสารที่
เผยแพร่ออกไปนั้นมีความรวดเร็วและไปถึงผู้รับสารจ านวนมากในระยะเวลาใกล้เคียงกัน หรือ
แม้แต่ในเวลาเดียวกัน แต่เนื่องด้วยมีผู้ที่รับสารเป็นจ านวนมาก และมีความคิดที่แตกต่างกันใน
การรับสาร ไม่ว่าจะเป็นการรับสารผ่านโทรศัพท์มือถือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง หรือสื่อ
วิทยุโทรทัศน์ (วนิดา แสงสารพันธ์, 2554: 25-28) 

จากที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าสื่อสารมวลชนนั้น มีหน้าที่ในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร
ให้กับประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบข่าวสารที่แท้จริง สื่อสารมวลชนจึงจ าเป็นต้อง
มีหน้าที่ของตนเองโดยตั้งอยู่บทพ้ืนฐานของความเป็นกลาง ความถูกต้องเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง 
โดยยึดหลักประโยชน์สาธารณะเป็นหลักในการน าเสนอข้อมูลที่แท้จริงต่อประชาชนโดยที่ไม่ตก
อยู่ภายใต้อาณัติของบุคคลใด เพ่ือคุ้มครองสื่อมวลชนให้มีอิสระ สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
และตรงไปตรงมา เนื่องจากสื่อมวลชนนั้นมีลักษณะพิเศษของบทบาทหน้าที่ เพราะเป็นอาชีพที่
จะต้องใช้ความรู้ความช านาญ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของงาน ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา       
ใช้สติปัญญามากกว่าฝีมือ รวมไปถึงการใช้วาจาที่จะท าให้ผู้ที่รับข่าวสารได้ติดตาม ผู้ประกอบ
วิชาชีพของสื่อมวลชนนั้นยังต้องค านึกถึงหลักเกณฑ์ทางศีลธรรม พร้อมกับความซื่อสัตย์ในการ
ท าหน้าที่ของตนเองเหมือนการท าหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล ทนายความ สถาปัตยกรรม     
เป็นต้น   

อนึ่ง ตัวของสื่อดังกล่าวนั้นไม่ได้มีชีวิตและจิตวิญญาณเหมือนกับมนุษย์ที่จะมี
ความสามารถผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมแต่ตัวของมนุษย์ที่เป็นผู้ประกอบการ
เป็นเจ้าของกิจการที่ใช้สื่อในการประกอบอาชีพได้ใช้การสื่อสารมวลชนเป็นทั้งคุณและโทษ   
เป็นอันตรายต่อมวลชน และในขณะเดียวกันสื่อมวลชนก็มีบทบาทเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม    
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ของมนุษย์ไปในทางที่ดีและไม่ดีต่อประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  (วัฒนา พุทธางกูรานนท์, 
2531: 2) 

จากความส าคัญของสื่อมวลชนที่มีต่ออิทธิพลสังคมดังกล่าว ประเทศไทยจึงได้เริ่มมีการ
ตรากฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนฉบับแรกของประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยสมุด 
เอกสารและหนังสือสิ่งพิมพ์ พ.ศ. 2465 จึงชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของกฎหมายไม่ว่าจะเป็นยุค
สมัยใด กฎหมายได้ท าหน้าที่ส าคัญในการก าหนดสิทธิและหน้าที่ตลอดจนความรับผิดชอบ     
ซ่ึงเป็นบทบาทของกฎหมายในการบังคับให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสังคม   นอกจากนี้แล้ว
ประเทศไทยยังมีการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในอดีตได้บัญญัติรับรองสิทธิในการจัดตั้ง
องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนไว้ในมาตรา 46 ที่ให้พนักงานลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบ
กิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอ่ืน ย่อมมีเสรีภาพในการ
น าเสนอข่าวสารและแสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจ ากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้
อาณัติของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการนั้นแต่ต้องไม่ขัด
ต่อจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ และมีสิทธิจัดตั้งองค์กรเพ่ือปกป้องสิทธิ เสรีภาพและ
ความเป็นธรรม รวมทั้งมีกลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ  ตลอดจครอบคลุมไปถึง
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ใน
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอ่ืน ๆ ก็ย่อมมีเสรีภาพเช่นเดียวกับ
พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทเอกชน รัฐธรรมนูญยังได้ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าของกิจการ ห้ามขัดขวางการน าเสนอข่าว หรือแสดงความคิดเห็นที่
เป็นประเด็นสาธารณะของสื่อมวลชน โดยมีข้อยกเว้นเฉพาะการกระท าเพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมายหรือจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพ  (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย , 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 46) 

จากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาในข้างต้น พบว่า กระบวนการสื่อสารประเภทต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์  ก็มีส่วนส าคัญที่ได้เป็นแรงผลักดันการปฏิรูปสังคม      
หลายด้าน แต่ถึงอย่างไรก็ดีสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ก็ยังกลับนิ่งเฉยต่อการปฏิรูปการท างาน
ของตนเอง เพราะสื่อมวลชนเป็นการท างานที่มุ่งแต่วิพากษ์ วิจารณ์ ปัญหาของกระบวนการ   
อ่ืน ๆ โดยที่ไม่ได้หันกลับมามองปัญหาในองค์กรของตนเอง เมื่อสื่อมวลชนนั้นเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งของสังคมแล้วมีปัญหาหลาย ๆ ด้านรวมไปถึงหน่วยงานกลางก ากับควบคุมการปฏิบัติหน้าที่
ของสื่อมวลชนในการควบคุมดูแลความประพฤติหรือจริยธรรมในหมู่ของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนนั้น ส่งผลให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลอย่างง่ายดายโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ และเกิดการ
แข่งขันทางการตลาดในการหาแหล่งข่าว ขาดการตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลที่แท้จริงหรือไม่ หรือ
เป็นข่าวลือ การเผยแพร่ขอมูลที่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน ขาดเนื้อหาสาระ ขาดความสร้างสรรค์ 
และในบางกรณีมีเนื้อหาที่ไม่ผิดกฎหมาย แต่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีของประเทศ 
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รวมทั้งบุคคลที่ท าอาชีพเกี่ยวกับสื่อมวลชนไม่มีต้นสังกัดที่เป็นสมาชิกองค์กรเดียวกัน อยู่เป็น
เอกเทศโดยไร้การควบคุม เช่น วิทยุ-โทรทัศน์: สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย, สื่อสิ่งพิมพ์: 
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, สื่อออนไลน์: สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ท าให้ประชนหรือ
หน่วยงานที่จะร้องเรียนเกี่ยวกับการท าหน้าที่ของสื่อมวลชนนั้นไม่ท าให้เกิดประสิทธิภาพ และ
สิ่งที่ส าคัญตัวของสื่อมวลชนเองนั้น ขาดการอบรมอย่างต่อเนื่องในการท างานจึงพบปัญหา      
ที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายต่าง ๆ ดังนี้ 1)  ปัญหาการที่ขาดกลไกทางกฎหมายเพ่ือควบคุม    
การท างานของสื่อสารมวลชน 2)  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงานกลางในการ
ก ากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน และ 3)  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่ขององค์กรที่ก ากับดูแลการท างานของสื่อมวลชน 

 

2.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1  เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการ

จัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน 
 2.2  เพ่ือศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์กรสื่อสารมวลชนในต่างประเทศ
และประเทศไทย 
 2.3  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรของ
สื่อสารมวลชนในประเทศไทย 
 2.4  เพ่ือศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยในการแก้ไข
ปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนสืบต่อไป 
 

3.  ขอบเขตของการศึกษา 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มุ่งศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพ
สื่อสารมวลชน โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการจัดตั้งองค์กร
วิชาชีพสื่อสารมวลชนในต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี รวมทั้งกฎหมายในประเทศไทย โดยน ามาเปรียบเทียบกับกฎหมาย      
การจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน ทั้งนี้เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการ
จัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนในประเทศไทย เพ่ือให้เป็นสากล และทัดเทียมนานาประเทศ
ต่อไป 
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4.  สมมติฐานของการศึกษา 
 นับแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในอดีต และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน พบว่าเกิดปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพ
สื่อสารมวลชน ซึ่งมีประเด็นปัญหาทางกฎหมายอยู่สามประการ ประการที่แรก คือ ปัญหาทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงานกลางในการก ากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ ของ
สื่อสารมวลชน ประการที่สอง คือ ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนดใบอนุญาตในการ
ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน และประการที่สาม คือ ปัญหาการที่ขาดกลไกทางกฎหมายเพ่ือ
ควบคุมการท างานของสื่อสารมวลชน ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการแก้ไขโดยการให้มีการ
จัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่กฎหมายก าหนดโดยเฉพาะ รวมไปถึงการก าหนดให้มี
ใบอนุญาตประกอบอาชีพสื่อมวลชน ตลอดจนก าหนดข้อบังคับที่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย 
เพ่ือให้สามารถควบคุมการท างานของสื่อมวลชนในประเทศไทย โดยผู้วิจัยจะน าหลักการและ
ทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน และแนวคิดทางกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในประเทศไทย และ
ต่างประเทศ เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่เกิดข้ึนในประเทศไทยได้เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักการทางกฎหมาย สืบต่อไป 
 

5.  วิธีการศึกษา 
การด าเนินการศึกษาวิทยานิพนธ์เล่มน้ีใช้วิธีการวิจัยทางเอกสาร (Documentary 

Research) โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ได้แก่ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ    
ต่าง ๆ ตลอดจนบทความทางวิชาการ รายงาน งานวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสาร และการค้นคว้า
จากข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือวิเคราะห์และสรุปผล
การศึกษาหาข้อเสนอแนะต่อไป 
 

6.  อภิปรายผล  
ในส่วนของการอภิปรายผลน้ันจะเป็นบทที่ใช้วิเคราะห์ที่เกี่ยวกับการจัดต้ังองค์กร

วิชาชีพของสื่อมวลชน โดยที่ผู้ศึกษาได้แบ่งประเด็นในการใช้วิเคราะห์เพ่ือที่จะได้ท าการศึกษา
อย่างละเอียดโดยที่ ไ ด้แบ่งประเด็นเพ่ือน าออกมาด้วยกันทั้ งหมดสามประการ ได้แก่       
ประการแรก ปัญหาการที่ขาดกลไกทางกฎหมายเพ่ือควบคุมการท างานของสื่อสารมวลชน
ประการที่สอง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงานกลางในการก ากับดูแลและ
ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน และประการสุดท้าย ปัญหาทางกฎหมายเกี่ย วกับ
อ านาจหน้าที่ขององค์กรที่ก ากับดูแลการท างานของสื่อมวลชนซึ่งผู้เขียนจะได้วิเคราะห์ถึงสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในเชิงลึก รวมไปถึงการได้วิเคราะห์ถึงข้อเท็จจริงที่ผู้ศึกษาจะได้
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น าข้อเท็จจริงดังกล่าว มาประกอบในงานชิ้นนี้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท าวิทยานิพนธ์
อย่างสูงสุด 

7.1  ปัญหาการที่ขาดกลไกทางกฎหมายเพื่อควบคุมการท างานของสื่อสารมวลชน 
กลไกทางกฎหมายนั้นเป็นเครื่องมือในการก ากับให้สื่อมวลชนปฏิบัติหน้าที่เพ่ือไม่ ให้

เกิดความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่นในสังคมและเป็นการควบคุมสื่อมวลชนตามประมวลกฎหมายซึ่ง
ศาลยุติธรรมจะเป็นผู้ตัดสินและวินิจฉัยโดยค านึงถึงความถูกต้อง ในขณะเดียวกันเป็นช่องทางที่
รัฐและหน่วยงานของรัฐสามารถที่จะออกกฎหมายเพ่ือให้กฎหมายควบคุมสื่อมวลชน (สุกานดา 
วรพันธุ์พงศ์ และสมหมาย ปาริจฉัตต์, 2547: 205) ในปัจจุบันกลไกในการท าหน้าที่ของ
สื่อมวลชน คือ ข้อตกลงที่กฎหมายให้อ านาจแก่เอกชน ท าหน้าที่แทนรัฐในการเข้าไปท าหน้าที่
ควบคุมสื่อมวลชนกันเอง เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรวิชาชีพนั้นมีประสิทธิภาพ และ
สามารถควบคุมการท าหน้าที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  และเจตนารมณ์ของเอกชนด้วยกันเอง 
จึงหมายถึงการท าหน้าที่ของสื่อมวลชน ว่ามีกรอบการท าหน้าที่เพ่ือไม่ให้กระทบต่อประชาชน 
จึงได้ก าหนดเป็นข้อบังคับเพ่ือให้เป็นไปตามกลไกในการควบคุมการท างาน ซึ่งมีลักษณะเป็น
ข้อบังคับท่ีใช้บังคับสมาชิกของสมาคม จึงเห็นได้ว่าในทางกฎหมายมหาชน ข้อบังคับต่าง ๆ ของ
สมาคมที่ได้ก าหนดขึ้นไม่มีสภาพบังคับเหมือนกับกฎหมาย และข้อบังคับดังกล่าวไม่มีความ
ชัดเจนแน่นอน ไม่ครอบคลุมทุก ๆ สื่อมวลชน ดังนั้นข้อบังคับของสมาคมนั้นไม่มีผลบังคับเป็น
การทั่วไป ใช้บังคับได้แต่เฉพาะสมาคมของสื่อมวลชนนั้น ๆ 
 กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทยได้อธิบายว่า กฎหมายคือค าสั่ง
ทั้งหลายของผู้ปกครองแผ่นดินต่อราษฎรทั้งหลาย เมื่อไม่ท าตามแล้วตามธรรมดาต้องโทษ รัฐจึง
มีอ านาจในการออกกฎหมายโดยผ่านกระบวนการนิติบัญญัติและก่อให้เกิดกระแสแห่งความเชื่อ
ว่าอ านาจรัฐเท่านั้นที่มีหน้าที่ในการสร้างกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาสังคม 
 จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่า กลไกทางกฎหมายที่ควบคุมการท างานของ
สื่อมวลชนอันมีลักษณะที่เป็นข้อบังคับระหว่างองค์กร จึงไม่มีผลบังคับกับสื่อมวลชนทั้งหมด 
เน่ืองจากกฎหมายไม่ได้รองรับให้จริยธรรมทางวิชาชีพมีสภาพบังคับทางกฎหมาย ที่สื่อมวลชน
ทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมิได้มีการก าหนดบทบัญญัติ การควบคุม
การด าเนินงานของสื่อมวลชน เพ่ือที่จะเป็นกลไกในการควบคุมการท างานของสื่อมวลชน 
เพราะหากไม่มีการควบคุมการท างานของสื่อมวลชน จะส่งผลให้สื่อมวลชนกระท าการ  ต่าง ๆ 
โดยไม่สนใจกฎ กติกาของสังคม ซ่ึงในประเทศไทยน้ัน สิ่งที่คอยควบคุมจริยธรรมทางวิชาชีพ    
ที่มีลักษณะเป็นข้อบังคับที่มีผลต่อสมาชิกองค์กรวิชาชีพ มีเฉพาะแต่การก าหนดกระบวนการ
พิจารณาเร่ืองราวร้องทุกข์ ที่มีการกระท าความผิดทางวิชาชีพ เช่น ธรรมนูญสภาวิชาชีพข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2552 ข้อบังคับด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 
จะเห็นได้ว่า ธรรมนูญและข้อบังคับดังกล่าวนั้นไม่มีสภาพบังคับเหมือนกับกฎหมาย ซึ่งมีความ
แตกต่างจากวิชาชีพทนายความ วิชาชีพบัญชี เน่ืองจากจริยธรรมทางวิชาชีพของทนายความ 
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หรือบัญชี มีลักษณะเป็นข้อบังคับระหว่างสมาชิกในองค์กร ซึ่งกฎหมายรองรับให้มีสภาพบังคับ
ทางกฎหมาย จึงมีผลในการก าหนดจริยธรรมทางวิชาชีพ ที่มีวัตถุประสงค์ส าคัญ    ในการ
ควบคุมมารยาททนายความ และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  

นอกจากนี้ กฎหมายได้ก าหนดผลทางกฎหมายของการฝ่าฝืนมารยาททนายความ และ
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ตามความหนักเบาของการประพฤติที่ฝ่าฝืน เช่น 
ภาคทัณฑ์ ห้ามเป็นทนายความ มีก าหนดไม่เกิน 3 ปี ลงชื่อให้ออกจากทะเบียนทนายความ 
ส าหรับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีก็ได้ก าหนดโทษเอาไว้เหมือนกัน เช่น ตักเตือนเป็นหนังสือ    
พักใช้ใบอนุญาต ห้ามประกอบวิชาชีพบัญชีด้านที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ โดยมีก าหนดเวลา       
ไม่เกิน 3 ปี เพิกถอนใบอนุญาต เป็นต้น 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ปี 2534 ถึง 2546 ซึ่งพบปัญหาบ่อยครั้ง ได้แก่ ปัญหาความไม่
เป็นกลางการน าเสนอเนื้อหาไม่ถูกต้อง การน าเสนอเนื้อหารุนแรง การละเมิดสิทธิ   ส่วนบุคคล 
การตัดสินผู้ตกเป็นข่าว และการรับอามิสสินจ้าง ในการท างาน ปัญหาของกลไกการก ากับดูแล
อ านาจภายนอกและความคลุมเครือของหลักการทางกฎหมาย (ดวงกมล ชาติประเสริฐ, 2547) 
เข้ามาท าหน้าที่ควบคุมการท างานของสื่อมวลชน จะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
สื่อมวลชน ไม่มีกฎหมายควบคุมก าหนดขอบเขตในเร่ืองของจรรยาบรรณ จริยธรรม และ
บทลงโทษในการท าผิด นอกจากนั้นแล้วไม่มีการไปก าหนดขอบเขตการท างานสื่อมวลชน จึง
ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อนจากการท าหน้าที่ของสื่อมวลชนที่มุ่งเน้นไปในเชิงธุรกิจ 
และเน้นการท าข่าวสารที่สื่อมวลชนนั้น ๆ สังกัดอยู่ ไม่ได้เน้นการท าหน้าที่ที่เป็นความต้องการ
ของประชาชน นอกจากนั้นแล้วสื่อมวลชนยังมีหน้าที่จะต้องน าเสนอข่าวสารในด้านต่าง ๆ ของ
สังคม เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูล เนื่องจากในสังคมปัจจุบันการท าหน้าที่สื่อมวลชน
น้ัน จะเป็นการน าเสนอข่าวสารที่เกี่ยวกับข่าวชาวบ้าน เชิงธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง บันเทิง 
ดังนั้นข่าว  ต่าง ๆ จึงมีลักษณะเฉพาะกลุ่มตามที่ต้นสังกัดของสื่อมวลชนนั้นต้องการ จะน าเสนอ
ในด้าน  นั้น ๆ รวมไปถึงผู้ประกาศข่าวยังท าหน้าที่เสนอข่าวสารที่ขาดความเป็นกลางอีกด้วย 
ดังนั้น   จึงขาดกลไกการแก้ปัญหาในกรณีที่มีการปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนกับจริยธรรมทางวิชาชีพ
ดังกล่าว 

7.2  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงานกลางในการก ากับดูแลและควบคุม
การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน 

ปัจจุบันประเทศไทยมีสมาคม ที่เก่ียวข้องกับสื่อมวลชนอยู่หลายองค์กรในการท าหน้าที่
ก ากับดูแลกันเองตามลักษณะของสื่อต่าง ๆ โดยมีลักษณะเป็นการรวมตัวกันตามลักษณะของ
วิชาชีพสื่อมวลชนที่ไม่มีกฎหมายก าหนดให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล (คณาธิป ทองรวีวงศ์, 2555, 
หน้า 464) เช่น ชมรม หรือเป็นองค์กรที่มีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลโดยการจดทะเบียน
เป็นสมาคม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือเป็นการรวมตัวกันโดยมีกฎหมาย
ก าหนดโดยเฉพาะ ที่ให้มีพระราชบัญญัติส าหรับวิชาชีพนั้น ที่ให้จัดตั้งเป็นองค์กรวิชาชีพเป็นนิติ
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บุคคลตามกฎหมายมหาชน เหมือนกับสภาทนายความ สภาวิชาชีพบัญชี นอกจากน้ันแล้ว
องค์กรสื่อมวลชนในประเทศไทย เป็นการรวมตัวกันโดยที่กฎหมายรองรับสิทธิในการจัดตั้งเป็น
องค์กรวิชาชีพ เช่น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วน
ภูมิภาคแห่งประเทศไทย, สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้สื่อข่าว
บันเทิงแห่งประเทศไทย, สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ
ไทย, สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่ง
ประเทศไทย, สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ, สมาคม
นักข่าวภาพกีฬาแห่งประเทศไทย, สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, สมาคมนักวิทยุและ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิอิสรา อมันตกุล และมูลนิธิหนังสือพิมพ์ 
เป็นต้น 
 จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่า วิชาชีพสื่อสารมวลชนไม่มีกฎหมายใดที่ได้
ก าหนดให้มีองค์กรวิชาชีพที่เป็นองค์กรกลางของสื่อมวลชน ส่งผลให้การท างานของสื่อมวลชน  
มีเพียงสมาคมที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้นในการก ากับ
ดูแล (คณาธิป ทองรวีวงศ์, เรื่องเดิม: 465.) จึงท าให้ไม่มีหน่วยงานกลางที่เป็นของรัฐเข้ามาดูแล
ควบคุมเหนือสมาคมต่าง ๆ ดังน้ันการท างานของสมาคมจึงเป็นการท างานเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของสมาคม ส่งผลท าให้การท างานของสมาคมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเท่านั้น แต่ในทางกฎหมายมหาชนยังไม่มี
องค์กรกลางในการก ากับดูแลและสามารถควบคุมการท างานของสื่อมวลชน เพราะฉะน้ัน
สมาคมที่ดูแลเกี่ยวกับสื่อมวลชนนั้น ไม่มีอ านาจในการก ากับดูแลทางมหาชน จึงส่งผลให้
ประเทศไทยไม่สามารถควบคุมหรือก ากับดูแลการท าหน้าที่ของสื่อมวลชนได้ เพราะสื่อมวลชน
ในบางครั้งท าหน้าที่ไปกระทบสิทธิของประชาชน เมื่อมีการกระทบต่อประชาชนจึงส่งผลให้
สมาคมได้รับผลกระทบตามกฎหมายแพ่ง จึงไม่มีผลต่อการเข้าไปควบคุมของสมาคม หากมี
องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนที่มีอ านาจในทางมหาชนนั้น จะส่งผลดีในการก ากับดูแลการท างานของ
สื่อมวลชน ที่มีองค์กรของรัฐเข้ามาก ากับดูแล พร้อมกันน้ีจะส่งผลให้เป็นการยกระดับการ
ท างานของสื่อมวลชนในการท าหน้าที่ เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือในการก ากับดูแลการท าหน้าที่
ของสื่อมวลชน โดยการที่มีองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมหาชนในการก ากับดูแล  นอกจากนี้ 
ยังไม่เป็นไปตามแนวความคิดเรื่ององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ (นพดล เฮงเจริญ, 2550: 10) ที่
หมายถึง องค์กรของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเกี่ยวกับภารกิจของรัฐตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยเป็นองค์กรของรัฐที่มีสถานะพิเศษ ซึ่งได้รับหลักประกันให้
สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้โดยอิสระ หลุดพ้นจากการแทรกแซงขององค์กรอ่ืนหรือสถาบัน
การเมืองอ่ืน รวมทั้งอยู่เหนือกระแสการกดดันใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังในสังคมช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ง และเป็นสถาบันบริหารที่จ าเป็นส าหรับรัฐประชาธิปไตยสมัยใหม่ซึ่งเห็นความจ าเป็นของ
การสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารที่มีประสิทธิภาพกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของราษฎร  
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เพ่ือให้เกิดกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอย่างเป็นธรรม หรืออาจหมายถึง
หน่วยงานรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่บริหารซึ่งจะต้องอาศัยความคล่องตัวสูงและสามารถ
แยกตัวออกจากส่วนราชการ 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การที่ประเทศไทยไม่มีกฎหมายก าหนดให้มีพระราชบัญญัติในการ
จัดตั้งองค์กรวิชาชีพนั้น ส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถควบคุม ก ากับดูแล การท าหน้าที่ของ
สื่อมวลชนได้ กล่าวคือ เมื่อสื่อมวลชนท าหน้าที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน            
ผู้ ป ระกอบวิ ช าชีพสื่ อมวลชนรับผิด เฉพาะในส่ วนของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                   
หามีพระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่มีโทษทางปกครองและอาญามาควบคุม ก ากับดูแลไม่ แสดงให้เห็น
ถึงการควบคุมการท างานของสื่อมวลชน และการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนไม่มีประสิทธิภาพ 
ด้วยเหตุนี้การที่ไม่มีองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน จึงท าให้สื่อมวลชนขาดความน่าเชื่อถือในการ     
ท าหน้าที่ เพราะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนเองโดยที่ไม่ให้ความส าคัญกับการท าหน้าที่
สื่อมวลชน ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชน อันเนื่องมาจากการ
ท างานของสมาคมสื่อมวลชนนั้นไม่มีมาตรการใดที่จะไปบังคับให้สื่อมวลชนท าหน้าที่ตามสิทธิ
เสรีภาพให้อยู่ภายในกรอบของรัฐธรรมนูญ กฎเกณฑ์ของสังคม  

นอกจากนี้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนประกอบอาชีพโดยยึดถือหลักสิทธิเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ ที่ไม่ได้มีกรอบก าหนดขอบเขตการใช้สิทธิเสรีภาพไว้ จึงส่งผลให้การท าหน้าที่ของ
สื่อมวลชนที่ยึดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนั้น ขาดกลไกในการควบคุมก าหนดขอบเขตของ
การใช้สิทธิเสรีภาพว่ามากน้อยเพียงใด กับการท าหน้าที่ของสื่อมวลชนให้กระทบต่อประชาชน
น้อยที่สุด เพ่ือให้เกิดดุลยภาพแก่สังคมเพราะสื่อมวลชนถือเป็นวิชาชีพที่จะต้องหาความจริงเพ่ือ 
น าเสนอต่อสังคมดังนั้นการก ากับดูแลกันเองโดยองค์กรวิชาชีพจึงถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเพียง 
“เสือกระดาษ” ไม่สามารถก ากับดูด้านจริยธรรมของสมาชิกได้อย่างแท้จริง  (วนิดา แสงสาร
พันธ์ และคณะ, : 2555:  6) 
 7.3  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรที่ก ากับดูแลการท างานของ
สื่อมวลชน 
 อ านาจหน้าที่ คือ สิ่งที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติ หรือองค์กรของรัฐสามารถเลือกตัดสินใจออก
ค าสั่ง หรือเลือกสั่งการอย่างใด ๆ ได้ตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุผลตามความ
มุ่งหมายหรือตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย กล่าวอีกนัยหนึ่ง อ านาจก็คืออ านาจที่กฎหมายเปิด
ช่องให้องค์กรฝ่ายปกครองของรัฐมีอิสระในการตัดสินใจ  เมื่อมีเหตุการณ์หรือมีข้อเท็จจริงใด ๆ
ที่กฎหมายก าหนดไว้เกิดขึ้นทั้งอ านาจผูกพันและอ านาจดุลพินิจส่วนใหญ่แล้วกฎหมาย          
จะก าหนดให้ใช้อ านาจทั้งสองนี้ไปด้วยกัน กล่าวคือ เมื่อมีข้อเท็จจริงอย่างใดเกิดขึ้นแล้ว องค์กร
ฝ่ายปกครองของรัฐจะต้องออกค าสั่งในเรื่องนั้น ๆ แต่จะออกค าสั่งอย่างไรหรือจะเลือกใช้
มาตรการอย่างไรนั้นฝ่ายปกครองสามารถตัดสินใจได้อย่างมีอิสระตามท่ีกฎหมายเปิดช่องไว้ เช่น 
ข้าราชการกระท าผิดวินัยร้ายแรง กฎหมายบังคับไว้ชัดเจนว่า ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
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แต่งตั้งต้องสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการผู้นั้นแต่ผู้บังคับบัญชาก็มีอิสระในการ
ตัดสินใจว่าจะสั่งลงโทษข้าราชการผู้นั้นสถานใด กล่าวคือ จะสั่งปลดออก หรือไล่ออกจาก
ราชการ เป็นต้น 
 จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่า อ านาจหน้าที่ขององค์กรที่ก ากับดูแลการท างาน
ของสื่อมวลชนนั้น รัฐเองไม่ได้มอบอ านาจให้องค์กรดังกล่าวเพ่ือที่จะให้ด าเนินกิจกรรมทาง
ปกครอง เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในอดีต มาตรา 46 ได้ก าหนด
รับรองสิทธิในการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งในปัจจุบันน้ัน มีการก าหนดหลักการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพและการควบคุมกันเองในทางวิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพ
สื่อมวลชน จะเห็นได้จากกฎหมายในการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนไม่ได้ก าหนดจัดตั้ง
องค์กรวิชาชีพใดสื่อมวลชนหนึ่งเป็นเฉพาะ สื่อมวลชนเองจึงได้จัดตั้งสมาคมที่มีสถานะเป็นนิติ
บุคคลขึ้นมาโดยสถานะของนิติบุคคลดังกล่าวนั้น มีอ านาจตามสถานะของนิติบุคคลที่ได้จัดตั้ง
ข้ึนมา และเป็นอ านาจในทางเอกชน ท าให้การควบคุมการท างานของสื่อมวลไม่มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และแบบแผนที่ดีขาดความเด็ดขาดในอ านาจ ซ่ึงจะแตกต่างจาก       สภา
ทนายความ แพทย์สภา ถึงแม้จะเป็นเอกชนแต่ก็มีกฎหมายหรือกฎที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายมอบหมายให้ใช้อ านาจในทางปกครองของรัฐ หรือมอบหมายให้ด าเนิน
กิจกรรมทางปกครอง เพ่ือที่จะเป็นการป้องกันความเสียหายแก่ประชาชน 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การที่องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนไม่มีอ านาจในการที่จะออกกฎ หรือ
ค าสั่ง ในทางปกครอง จะส่งผลเสียต่อประเทศไทยในการที่จะควบคุมการท างานของสื่อมวลชน
ให้เป็นมาตรฐานกลางในการก ากับดูแลสมาชิกภายในองค์กรสื่อมวลชน ตลอดจนอ านาจการ
ก าหนดคุณสมบัติการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน จึงส่งผลให้เกิดปัญหา เกี่ยวกับการท างานของ
สื่อมวลชนที่น าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ขาดความเป็นกลาง และข่าวที่เป็นความจริงเสนอต่อ
ประชาชน ถ้าหากสื่อมวลชนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว หรือสื่อมวลชนเห็นแก่ประโยชน์อ่ืนใด     
ที่สามารถจูงใจให้ปล่อยข่าวลือ หรือปล่อยข่าวที่เป็นความเท็จ ท าให้เกิดความเสียหายแ ก่
ประชาชน จึงไม่มีผู้รับผิดชอบต่อการกระท าดังกล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นไม่
ตระหนักถึงการท าหน้าที่ต่อประชาชน จึงก่อให้เกิดผลเสียและกระทบความเชื่อมั่นของ
สื่อมวลชน นอกจากนั้นแล้ว ท าให้ขาดการคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพ เพ่ือเป็น
หลักเกณฑ์เบื้องต้นว่า ผู้ที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้สอดรับกับความ
ต้องการของประชาชน ดังนั้นอ านาจในการออก กฎ ข้อบังคับ ในทางปกครอง จึงเป็นสิ่งส าคัญ
ที่องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนจะต้องมี เพ่ือที่จะใช้อ านาจให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 
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8.  ข้อเสนอแนะ 
 ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการท างานของสื่อมวลชนยังเป็นปัญหาอีกมากมายที่จะต้อง
ศึกษาแก้วิธีการแก้ไขให้ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักการและทฤษฎี เนื่องจาก
สื่อมวลชนในประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองในรูปแบบประชาธิปไตย การก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ในอดีตได้บัญญัติรับรองสิทธิในการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวกับ
สื่อมวลชนไว้ในมาตรา 46 ที่ให้พนักงานลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอ่ืน ย่อมมีเสรีภาพในการน าเสนอข่าวสารและ
แสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจ ากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการนั้นแต่ต้องไม่ขัดต่อจริยธรรมแห่งการ
ประกอบวิชาชีพ และมีสิทธิจัดตั้งองค์กรเพ่ือปกป้องสิทธิ เสรีภาพและความเป็นธรรม รวมทั้งมี
กลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ  นอกจากนั้นแล้วยังครอบคลุมไปถึงข้าราชการ พนักงาน 
หรือลูกจ้ างของหน่วยงานราชการ  หน่วยงานของรัฐ  ห รือรัฐวิสาหกิจ  ใน กิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอ่ืน ๆ ก็ย่อมมีเสรีภาพเช่นเดียวกับพนักงาน 
หรือลูกจ้างของบริษัทเอกชน รัฐธรรมนูญยังได้ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือเจ้าของกิจการ ห้ามขัดขวางการน าเสนอข่าว หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประเด็น
สาธารณะของสื่อมวลชน โดยมีข้อยกเว้นเฉพาะการกระท าเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายหรือ
จริยธรรมของการประกอบวิชาชีพ   

นอกจากรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติการจัดตั้งองค์กรสื่อมวลชนแล้วยังส่งเสริมให้มีการ
รวมกลุ่มของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์ เพ่ือที่จะ
ท าหน้าที่จัดท ามาตรฐานจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบ
อาชีพวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม โดยส่งเสริมให้มีการจัดต้ังองค์กรอิสระท า
หน้าที่ควบคุมกันเองในหมู่คณะของผู้ที่ประกอบวิชาชีพกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ จึงเกิด ธรรมนูญสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ. 2552 ธรรมนูญสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540 ขึ้นมา จะเห็นได้ว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นไม่ได้บัญญัติ      
ในการจัดต้ังองค์กรวิชาชีพข้ึนโดยตรง เพียงแต่ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มทางวิชาชีพ เพ่ือให้
การรวมกลุ่มทางวิชาชีพได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกกันเองในรูปแบบที่
เหมาะสมกับประเทศไทยซึ่งผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางแก้ไข ดังนี ้
 8.1  ออกกฎหมายในการก ากับดูแล เพ่ือที่จะส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชน ที่ เป็นมาตรฐานกลางในการน าเสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร ที่จะต้องมี
ผู้รับผิดชอบในผลกระทบที่เกินขึ้นจากการท างานของสื่อมวลชน ในกรณีที่เสนอเน้ือหาและ
ข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาดหรือก่อให้เกิดผลกระทบ จะต้องแสดงความรับผิดชอบและประกาศ
การแก้ไขข้อบกพร่องต่อสาธารณชนในทันที 
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8.2  ให้มีองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน โดยการรวมตัวของสื่อมวลชนทุกแขนง มีกฎหมาย
รับรองคัดสรรกรรมการสภาวิชาชีพ และมีระบบกลไกในการบริหารจัดการ เพ่ือที่จะรองรับ
บทบาทขององค์กรในฐานะท่ีพ่ึงพาของสื่อมวลชนและประชาชน 

8.3  ให้องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนได้รับมอบหมายให้ใช้อ านาจในทางปกครอง หรือให้
ด าเนินกิจกรรมในทางปกครอง โดยที่อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ได้มอบหมาย
ให้ใช้อ านาจทางปกครองของรัฐ หรือมอบหมายให้ด าเนินกิจกรรมทางปกครองหรืออีกนัยหน่ึง
คือการจัดท าบริการสาธารณะ 
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มาตรการทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทในชุมชน 
ด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพ่ือลดขั้นตอนการร้องทุกข์ 

เข้าสู่กระบวนการสอบสวน 
MEASURES TO RESOLVE THE DISPUTE IN A COMMUNITY-ORIENTED 

RECONCILIATION PROCESS TO STEP INTO THECOMPLAINT  
INVESTIGATION PROCESS 

 
วัลลภ เก็จมะยูร   อดุลย์ ทานาราช 

 
บทคัดย่อ 

 ดุษฎีนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาเกี่ยวกับมาตรการในการระงับข้อพิพาทในชุมชน
ด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพ่ือลดขั้นตอนการร้องทุกข์เข้าสู่กระบวนการสอบสวนเพ่ือ
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับมาตรการระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ของ
ไทยเปรียบเทียบกับของต่างประเทศในกลุ่มที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร เช่น ประมวล
กฎหมายอาญาของสเปนปีค.ศ. 1996 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝร่ังเศสและกลุ่ม
ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณีเช่น The Criminal Code และThe Young Offenders 
Act 1984 ของแคนนาดา เป็นต้น การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การระงับคดีในชั้นสอบสวนตามระเบียบ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายอาญามี
การสัมภาษณ์เชิงลึก ต ารวจผู้พิพากษาอัยการผู้น าชุมชน และผู้เสียหายและคู่กรณีคดีพิพาทที่ได้รับ
การไกล่เกลี่ย 
 จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่รองรับสิทธิของต ารวจในการน า
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เช่น การไกล่เกลี่ย มาใช้ในคดีอาญาที่มีความผิดต่อแผ่นดินที่
ยอมความไม่ได้ แม้จะเป็นคดีที่มีโทษจ าคุกไม่ถึง 5 ปี จึงท าให้ต ารวจที่ท าการไกล่เกลี่ยอาจถูก
ร้องเรียนว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 
กระทรวงยุติธรรมจึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ... เพ่ือให้
อ านาจต ารวจสามารถท าการไกล่เกลี่ยในชั้นสอบสวนได้ แต่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีปัญหาเกี่ยวกับ
การไกล่เกลี่ยในชั้นสอบสวน คือ มาตรา 11 (3) การก าหนดให้คดีความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่าง
สูงไม่เกินห้าปีตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้สามารถไกล่เกลี่ยได้ ซึ่งมีผู้คัดค้านว่าอาจเป็นช่องทาง
ให้ต ารวจใช้ดุลพินิจตั้งข้อหาโดยไม่ชอบได ้
 ผลการศึกษาวิจัยคือ ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ... ควรจะ
มีการเพ่ิมแนวทางหรือลักษณะการกระท าผิดที่จะให้ไกล่เกลี่ยเป็นมาตรฐานที่ชัดเจนขึ้น และ
ส านักงานยุติธรรมควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงมาตรการต่าง ๆ ของร่าง
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พระราชบัญญัติดังกล่าวให้มากขึ้น เพ่ือประชาชนจะได้ทราบถึงสิทธิที่ตนพึงมีหากต้องเกี่ยวข้องกับ
คดีความทางอาญา 
ค าส าคัญ: กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์, การสืบสวน 
 

ABSTRACT 
 This dissertation aims to study about. Measures to resolve the dispute in a 
community-oriented reconciliation process to step into the complaint investigation 
process. To study theories on measures to settle the disputes with justice-oriented 
reconciliation.Thailand's comparison to the use of foreign law written like the 
Spanish Penal Code of Criminal Procedure 1996, France.And countries that use the 
common law system, such as The Criminal Code and The Young Offenders Act 
1984 of Canada, etc. This research is qualitative research papers on process-
oriented reconciliation. Mediation Settlements during the investigation by the Office 
of Criminal Procedure. Penal Code and in-depth interviews with police, prosecutors, 
judges, victims and community leaders and the parties dispute that has been 
mediated. 
 The study found that Thailand has no law that supports the rights of the 
police in bringing to justice-oriented reconciliation, such as mediation. Used in a 
criminal case against the land does not compromise. Despite a lawsuit with 
imprisonment up to five years, the Police mediation may be alleged omissions of 
duty, wrongful punishable under Section 157 of the Ministry of Justice has 
proposed draft measures instead of criminal charges. Fri. . ... to enable the police to 
mediate in the investigation. But there are problems with the law during the 
investigation, mediation is Section 11 (3) of the offense with an imprisonment rate is 
not higher than five years. According to this Act annexed mediation. The objection 
that could be channeled to the police discretion was wrongfully charged. 
 The research is Draft measures instead of criminal charges should be 
added to the ... guidelines or characteristics of the perpetrator to give mediation a 
standard clear. Office of Justice and the promotion of the public should be aware 
of different measures of the bill even more. The public will be informed of their 
rights if they are closely related to the criminal case. 
Keywords: Restorative Justice Process, Inquiry 
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1. บทน า 
 ต ารวจเป็นองค์กรที่ควบคุมสังคมให้มีความสงบสุข เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนและสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา โดยจะเห็นได้ว่าสถานีต ารวจนั้นไม่มีวันและเวลาหยุดท า
การเหมือนหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ เหตุด้วยการก่ออาชญากรรมในสังคม หรือในชุมชนเกิดข้ึนได้
ตลอดเวลา ดังนั้นต ารวจจึงต้องพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพ่ือคอยระงับเหตุด่วนเหตุร้ายอยู่เสมอ และ
จากแนวคิดของ Sir Robert Peel บิดาของการต ารวจยุคใหม่ ที่เน้นให้บุคลากรต ารวจได้ตระหนัก
ว่า การป้องกันอาชญากรรมคืองานหลักของต ารวจและมีความส าคัญยิ่งกว่า การสืบสวนสอบสวน 
การจับกุมและลงโทษผู้กระท าผิด ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการก่อก าเนิดแนวทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย 
(Law Enforcement Approach) เพ่ือป้องกันอาชญากรรมข้ึน ยุทธวิธีหลักของต ารวจในการ
ป้องกันอาชญากรรมตามทฤษฎีบังคับใช้กฎหมายก็คือ การตรวจท้องที่ ซ่ึงได้รับการขนานนามว่า
เป็นกระดูกสันหลังของงานต ารวจ  แต่ในการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ใน
กระบวนการสอบสวนก็ยังมีปัญหาดังต่อไปนี้ 
 ปัญหาข้อเท็จจริง 
 เน่ืองจากปัจจุบันไม่มีกฎหมายรองรับให้น ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ใน
คดีอาญาได้ จึงท าให้มีปัญหา ดังนี้ 
 ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ  เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้
อ านาจต ารวจสามารถไกล่เกลี่ยในชั้นสอบสวนได้ แต่ในทางปฏิบัติปกติในการปฏิบัติงานของเจ้า
พนักงานต ารวจเมื่อมีข้อพิพาทในทางอาญา ที่เป็นความผิดอันยอมความได้มาสู่โรงพัก พนักงาน
สอบสวนจะพยายามไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีให้ก่อน เนื่องจากเห็นว่าเป็นคดีเล็กน้อยและมี
ความเสียหายไม่มาก จึงท าให้ผู้เสียหายมีความเห็นว่า ต ารวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและรับสินบน
จากผู้ต้องหา จึงได้พยายามพูดโน้มน้าวให้ผู้เสียหายยอมความ  หรือในบางกรณีถ้าผู้เสียหายทราบ
ว่าต ารวจไม่มีอ านาจในการไกล่เกลี่ย ก็จะไม่ยอมรับฟังความใดๆ ยืนยันจะให้ต ารวจส่งส านวนต่อ
อัยการเพ่ือด าเนินการฟ้องร้องต่อศาล ทั้งท่ี ผู้เสียหายไม่ได้รับความเสียหายมากมายแต่อย่างใด  
 ต ารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่กล้าน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เช่น การไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทมาใช้กับคดีอาญาที่มีความผิดเล็กน้อย เพราะกลัวจะมีความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามกฎหมายอาญามาตรา 157 จึงท าให้มีจ านวนคดีอาญาที่ เข้าสู่
กระบวนการสอบสวน และอัยการสั่งฟ้องให้เป็นคดีขึ้นสู่ศาลมีเป็นจ านวนมาก ซึ่งดูได้จากสถิติคดีปี 
2557 – 2558 ที่ศาลชั้นต้นมีปริมาณคดีอาญาที่ข้ึนสู่การพิจารณาในปี พ.ศ. 2558 ถึง 647,664 คดี
ไม่มีกฎหมายรองรับให้ต ารวจสายตรวจมีอ านาจไกล่เกลี่ยทั้งคดียอมความได้ และคดีอาญาแผ่นดิน 
ต ารวจสายตรวจ เป็นกลุ่มแรกที่ผู้เสียหายจะเข้าไปหาเมื่อเกิดคดีความขึ้น แต่ต ารวจสายตรวจไม่ มี
อ านาจในการไกล่เกลี่ยทั้งคดีที่ยอมความได้ และยอมความไม่ได้ เพราะกฎหมายให้อ านาจเฉพาะเจ้า
พนักงานสอบสวนเท่านั้น จึงท าให้เกิดปัญหาท าให้มีคดีไปสู่พนักงานสอบสวนเป็นจ านวนมากนั่นเอง  
 ปัญหาข้อกฎหมาย  



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560104

 ปัจจุบันไม่มีกฎหมายรองรับให้น ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มาใช้ในคดีอาญาที่
เป็นความผิดต่อแผ่นดิน แต่เป็นความผิดเล็กๆ น้อยๆ เช่น คดีลักทรัพย์ที่เป็นการลักเล็กขโมยน้อย 
การบุกรุกในเวลากลางคืน แต่ไม่ได้ไปท าความเสียหายร้ายแรงอะไรให้กับเจ้าของบ้าน ความผิดฐาน
ท าร้ายร่างกาย แต่ผู้ถูกท าร้ายบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึงกับสาหัส ซึ่งหากพิจารณากฎหมายที่ให้อ านาจ
พนักงานสอบสวนสามารถน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ได้ ก็จะมีในส่วนของระเบียบ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยข้อบังคับในการปฏิบัติงานด้านคดีที่เกี่ยวกับการใช้หลักการ
ประนอมข้อพิพาททางอาญาข้อ 583 ที่ก าหนดว่าในกรณีที่สามีภรรยาทะเลาะวิวาทและมีการท า
ร้ายร่างกายกัน เมื่อมีการร้องทุกข์กล่าวโทษและคดีเข้ามาสู่การพิจารณาของพนักงานสอบสวน ให้
พนักงานสอบสวนพยายามท าการประนอมข้อพิพาทโดยจัดให้มีการเจรจาระหว่างผู้กระท าความผิด
และผู้เสียหาย เพ่ือให้ข้อพิพาทนั้นระงับลง และไม่ต้องด าเนินกระบวนการตามที่ กฎหมายก าหนด 
ทั้งนี้ ก็เพ่ือรักษาไว้ซึ่งสถาบันครอบครัว และหากได้พยายามจนถึงที่สุดแล้วไม่สามารถประนอมข้อ
พิพาทได้จึงด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  และมีอ านาจหน้าที่ท าให้คดีอาญาเลิกกันได้ ตามที่ระบุ
ไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 37 และเปรียบเทียบปรับตามมาตรา 38 
เท่านั้น คดีที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวตามมาตรา 39 (2) คดีอาญาย่อมระงับในคดีความผิดต่อส่วนตัว 
เมื่อได้ถอนค าร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือยอมความกัน โดยถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น หากเกิดกรณีมี
การไปร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ต ารวจในคดีที่ยอมความไม่ได้ เช่น คดีลักทรัพย์ที่เป็นความผิดเล็กน้อย
หากต่อมาคู่กรณีเห็นว่าน่าจะพูดจาไกล่เกลี่ยกันได้ ตามกฎหมายแล้วต ารวจไม่สามารถปฏิบัติได้ แต่
หากต ารวจด าเนินการไกล่เกลี่ยตามความประสงค์ของคู่กรณี ก็จะเสี่ยงต่อความผิดฐานเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ทั้งที่ต ารวจน้ันกระท าไปด้วยเจตนา
บริสุทธิ์ที่ต้องการจะให้คู่กรณีไม่ต้องเป็นคดีความขึ้นสู่ศาล เพ่ือลดค่าใช้จ่าย การเสียเวลา และเพ่ือ
เป็นการยุติข้อพิพาทในชั้นต ารวจไม่ให้มีคดีอาญาขึ้นสู่ศาลมากจนเกินไป แต่ก็ไม่มีกฎหมายรับรอง
และให้ความคุ้มครองแก่ต ารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตนั่นเอง 
 และจากปัญหาที่ได้กล่าวมานั้น ท าให้นักวิชาการ และองค์กรต่าง ๆ มีความพยายามที่จะ
ศึกษาและเสนอแนวคิดให้ประเทศไทย มีการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ใน
คดีอาญา ทั้งคดีอาญาที่เป็นความผิดต่อส่วนตัว คดีอาญาแผ่นดินที่เป็นความผิดเล็กน้อย คดีอาญาที่
มีความผิดลหุโทษจนในที่สุดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ก็ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน พ.ศ.... ซึ่งก าหนดให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจสั่งให้มีการไกล่
เกลี่ยคดีอาญาที่มีความผิดอันยอมความได้ คดีความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่า
ความผิดลหุโทษ คดีความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท ยกเว้นการกระท าความผิดที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง และคดีความผิดที่มีโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ด้วย
ความยินยอมของผู้ต้องหาและผู้เสียหาย และหากตกลงกันได้ ให้คดีก็เป็นอันยุติ และให้สิทธิ น า
คดีอาญามาฟ้องระงับลง แต่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ยังไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ต่อมากระทรวงยุติธรรมต่อมา กระทรวงยุติธรรมได้น าร่างพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ย
คดีอาญาในชั้นสอบสวน พ.ศ. … มารวมกันกับร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. … แล้ว
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เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น “ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. …” และมีการเสนอ
ร่างกฎหมายฉบับน้ี ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้วไปแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาบรรจุเป็นวาระเพ่ือพิจารณาของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เหตุผลในการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ก็เพ่ือไม่ให้ผู้กระท าความผิดเล็กน้อย (โทษ
จ าคุกไม่เกิน 5 ปี) ได้รับโทษจ าคุก หรือต้องถูกฟ้องจนศาลมีค าพิพากษา และเพ่ือลดปริมาณคดีขึ้นสู่
ศาล ดังนั้น ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษา ผลดีและผลเสียของร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทน
การฟ้องคดีอาญา พ.ศ. … ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ และศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับมาตรการใน
การระงับข้อพิพาททางอาญาในชั้นสอบสวนด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของประเทศ
ไทย ของต่างประเทศ แนวค าพิพากษาศาล มาตรการทางกฎหมาย และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษาปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของประเทศไทยว่ามีปัญหาอย่างไรและควรแก้ไขอย่างไร 
พร้อมกับวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศกับของประเทศไทยว่าเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร เพ่ือมาปรับใช้กับกฎหมายไทยให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับมาตรการในการระงับข้อพิพาทในชุมชนด้วย
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพ่ือลดขั้นตอนการร้องทุกข์เข้าสู่กระบวนการสอบสวนของ
ประเทศไทย ของต่างประเทศ แนวค าพิพากษาศาล มาตรการทางกฎหมาย และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการในการระงับข้อพิพาทใน
ชุมชนด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพ่ือลดขั้นตอนการร้องทุกข์เข้าสู่กระบวนการ
สอบสวนของประเทศไทย 
 3. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการในการระงับข้อพิพาทในชุมชนด้วย
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพ่ือลดขั้นตอนการร้องทุกข์เข้าสู่กระบวนการสอบสวนของ
ต่างประเทศกับของประเทศไทย 
 4. เพ่ือเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการในการระงับข้อพิพาทในชุมชน
ด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพ่ือลดขั้นตอนการร้องทุกข์เข้าสู่กระบวนการสอบสวนของ
ต่างประเทศประเทศที่มีความเหมาะสม มาปรับใช้กับกฎหมายไทย 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์
และกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด ในการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายใช้
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วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) และเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง พิจารณาจากการตัดสินใจของ
ผู้วิจัย และกลุ่มเป้าหมายที่เลือกในการสัมภาษณ์หาข้อมูลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
คือบุคลากรผู้ที่มีความช านาญและประสบการณ์ในเรื่อง การน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
มาใช้ในกระบวนการสอบสวน ดังน้ี  กลุ่มที่ 1 ต ารวจ  กลุ่มที่ 2 ผู้พิพากษา  กลุ่มที่ 3 อัยการ 
กลุ่มท่ี 4 ผู้น าชุมชน  กลุ่มท่ี 5 ผู้ต้องหาและคู่กรณีคดีพิพาทที่ได้รับการไกล่เกลี่ย 
 วิธีการเก็บข้อมูล 
 1. การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) คือสัมภาษณ์ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างโดยเรียงล าดับประเด็นค าถามตามแบบฟอร์มสัมภาษณ์เชิงลึก  
 2. บันทึกการสนทนาในกระดาษ เครื่องบันทึกภาพ และเครื่องบันทึกเสียงแหล่งทุติยภูมิ 
ได้มาจากการศึกษาเอกสารจากตัวบท กฎหมาย ต าราทางวิชาการ งานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ บทความ
จากวารสารหรือนิตยาสารทากฎหมาย เอกสารประกอบการสัมมนา สถิติ ข้อมูลจากเว็ปไซต์ทาง
อินเตอร์เน็ตทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศ เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
4. ผลการวิจัย 
 การศึกษาเร่ือง มาตรการในการระงับข้อพิพาทในชุมชนด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์เพ่ือลดขั้นตอนการร้องทุกข์เข้าสู่กระบวนการสอบสวน เนื่องจากมีปัญหาจ านวน
คดีอาญาขึ้นสู่ศาลยุติธรรมเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดปรากฏการณ์นักโทษล้นคุก รัฐจึงได้มีความ
พยายามที่จะน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในขั้นตอนก่อนฟ้องคดีเพ่ือให้มีจ านวนคดี
ขึ้นสู่ศาลน้อยลง แต่ปรากฏว่าในชั้นต ารวจไม่มีกฎหมายรองรับให้ต ารวจน ากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ เช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือการประนีประนอมมาใช้ในคดีอาญาที่มีความผิดเล็ก ๆ 
น้อย ทั้งที่ต ารวจเป็นข้ันตอนแรกของกระบวนการยุติธรรมและเป็นชั้นที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมาก
ที่สุด จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์พบว่ามีแนวคิดทฤษฎีของต่างประเทศและของประเทศไทยที่
น ามาปรับใช้กับงานวิจัยนี้ คือ แนวคิดทฤษฎีความขัดแย้งแนวคิดการบริหารความขัดแย้ง แนวคิด
วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก แนวคิดกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในคดีอาญา แนวคิด
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรและบุลากรในกระบวนการทาง
อาญา นอกจากน้ันยังได้ศึกษาค าพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับกรณีคดีอาญาระงับในชั้นต ารวจตามมาตรา 
37 คดีมีโทษปรับ กรณีถอนค าร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือยอมความกัน ในคดีความผิดส่วนตัวตาม
มาตรา 39 (2) และกรณีต ารวจถูกกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อีกทั้งยังได้ศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการระงับข้อพิพาท
คดีอาญาในข้ันตอนก่อนฟ้องคดี  
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 จากการศึกษาสภาพปัญหาข้อเท็จจริงพบว่า มีปัญหาที่ส าคัญ คือ ประชาชนขาดความ
เชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ เพราะไม่มีกฎหมายรองรับให้ต ารวจสามารถไกล่เกลี่ย
คดีอาญาที่มีความผิดเล็กน้อยได้  ต ารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่กล้าน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
เช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้กับคดีอาญาที่มีความผิดเล็กน้อย เพราะกลัวจะมีความผิดฐาน
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามกฎหมายอาญามาตรา 157 และไม่มีกฎหมาย
รองรับให้ต ารวจสายตรวจมีอ านาจไกล่เกลี่ยทั้งคดียอมความได้ และคดีอาญาแผ่นดิน เพราะ
กฎหมายให้อ านาจเฉพาะเจ้าพนักงานสอบสวนเท่านั้นที่มีอ านาจสอบสวนคดีได้ 
 จากการศึกษาปัญหาข้อกฎหมายพบว่า ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติลักษณะที 18 
ว่าด้วยกรณีบางเรื่องทีมีวิธีปฏิบัติเป็นพิเศษ (ฉบับที 2) พ.ศ.2543 ข้อ 538 ให้อาจพนักงานสอบสวน
พยายามชี้แจงตักเตือนให้เร่ืองยุติกันเสียเฉพาะในเร่ืองของการทะเลาะวิวาทระหว่างสามีภรรยากัน
เท่านั้น ดังนั้นหากเป็นบุคคลอ่ืนทะเลาะกันก็พนักงานสอบสวนก็ไม่มีอ านาจชี้แจงตักเตือนให้ยุติกัน
ได้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก็บัญญัติให้คดียุติหรือเลิกกันได้ในชั้นสอบสวนเฉพาะ
คดีท่ีมีโทษปรับตามมาตรา 37 และคดีที่มีความผิดต่อส่วนตัวตามมาตรา 39 (2) เท่านั้น ดังนั้นหาก
เป็นคดีอาญาแผ่นดินถึงแม้จะมีความผิดเล็กน้อยก็ไม่สามารถท าให้คดียุติในชั้นสอบสวนตาม
กฎหมายมาตรา 39 (2) ได้ ส่วนร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ... ก็มี
ปัญหาที่มาตรา 11 (3) ที่ก าหนดให้คดีความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกินห้าปี ตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัตินี้สามารถไกล่เกลี่ยในชั้นสอบสวนได้โดยมีปัญหาคือ พนังงานสอบสวนอาจปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในเรื่องของการตั้งข้อหาแก่จ าเลยให้สามารถมาอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ไกล่เกลี่ยได้ เช่น 
คดีเรื่องประมาท เป็นต้น  
 
5. สรุป 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง มาตรการในการระงับข้อพิพาทในชุมชนด้วยกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพ่ือลดขั้นตอนการร้องทุกข์เข้าสู่กระบวนการสอบสวน มีวัตถุประสงค์ที่
ส าคัญ คือ ศึกษาแนวคิดทฤษฎี แนวค าพิพากษาศาล มาตรการทางกฎหมาย และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับมาตรการในการระงับข้อพิพาทในชุมชนด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ศึกษา
ปัญหาข้อเท็จจริง และปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการในการระงับข้อพิพาทในชุมชนด้วย
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการในการระงับข้อพิพาทใน
ชุมชนด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของไทยกับของต่างประเทศ และเสนอแนะแนวทาง
ของต่างประเทศที่เหมาสมมาปรับใช้กับกฎหมายของประเทศ 
 จากสมมติฐานที่ว่าในระบบกฎหมายของประเทศไทย ไม่มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ให้
ต ารวจน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในการระงับข้อพิพาทในชั้นสอบสวน หาก
ประเทศไทยมีการแก้ไขกฎหมาย หรือมีการตรากฎหมายเพ่ือให้อ านาจต ารวจเป็นคนกลางในการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท้ังคดีท่ียอมความได้ คดีที่มีความผิดลหุโทษ คดีประมาท และคดีทีมีอัตราโทษไม่
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เกิน 5 ปี จะท าให้การแก้ปัญหาอาชญากรรมในสังคมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน และ
จากผลการวิจัยพบว่า 
 ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
กฎหมายไม่ให้อ านาจต ารวจสามารถท าการไกล่เกลี่ยคดีอาญาที่มีความผิดเล็กน้อย โดยเฉพาะ
คดีอาญาแผ่นดินที่ยอมความกันไม่ได้ ดังนั้น เมื่อต ารวจพยายามที่จะพูดให้ผู้เสียหายและคู่กรณีไกล่
เกลี่ย หรือประนีประนอมกันก็จะเกิดความคลางแคลงใจว่า ต ารวจต้องการจะเข้าข้างอีกฝ่ายหน่ึง
หรือไม่ จึงไม่เชื่อถือและอาจมีการฟ้องร้องต ารวจว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้ และในบางคดีหาก
ยอมพูดจาตกลงกันด้วยดีเพราะมีโทษเพียงเล็กน้อย และผู้เสียหายก็ไม่ได้เสียหายมากมายแต่อย่าง
ใด ก็สามารถจบเรื่องที่ชั้นต ารวจได้ และไม่ต้องเสียเวลาไปขึ้นศาลซึ่งมีค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก แต่
เพราะกฎหมายไม่ให้อ านาจต ารวจสามารถท าการไกล่เกลี่ยคดีอาญาที่มีความผิดเล็กน้อย 
โดยเฉพาะคดีอาญาแผ่นดินที่ยอมความกันไม่ได้ ต ารวจก็ไม่สามารถน ากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์มาใช้ได้ จึงต้องด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมสายหลัก ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้
มีคดีความขึ้นสู่ศาลมากเกินความจ าเป็น ดังนั้น หากมีการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ให้อ านาจต ารวจท า
การไกล่เกลี่ยในชั้นสอบสวนได้ ทั้งคดีที่เป็นความผิดต่อส่วนตัว ความผิดลหุโทษ และคดีอาญา
แผ่นดินที่มีความผิดจ าคุกไม่เกิน 5 ปี ประชาชนก็จะมีความเชื่อมั่นว่าต ารวจได้กระท าการไกล่เกลี่ย
โดยชอบด้วยกฎหมาย ลดอคติที่มีต่อต ารวจว่าต้องการจะหาประโยชน์จากผู้ต้องหา จึงยอมเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ยแต่โดยดี และท าให้คดีท่ีจะข้ึนสู่ศาลมีจ านวนที่ลดลงได้ 
 ต ารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่กล้าน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เช่น การไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทมาใช้กับคดีอาญาที่มีความผิดเล็กน้อย อาจเป็นเพราะว่ากลัวที่จะมีความผิดฐานปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามกฎหมายอาญามาตรา 157 โดยปกติเมื่อมีประชาชนมาแจ้งความ
ในคดีอาญาที่มีความผิดเล็กน้อย ต ารวจจะสอบถามปัญหาและรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหา ต่อมาก็
สอบถามความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามีความเสียหายอย่างไรบ้าง จากนั้นก็สอบถามความผู้เสียหายว่า
ที่มาแจ้งความนั้นต้องการให้ต ารวจช่วยเหลืออย่างไร เมื่อได้ความแล้วจึงเรียกทั้ง 2 ฝ่ายมาตกลง
เจรจาเพ่ือให้ได้ข้อยุติ และน าข้อยุติที่ได้มาบังคับใช้ทั้ง 2 ฝ่าย แต่การกระท าเหล่านี้นั้น ไม่มี
กฎหมายรองรับให้ท าได้จึงเหมือนกับเป็นการที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้อง แม้บางกรณีเป็น
ความประสงค์ของทั้งผู้เสียหายและคู่กรณีที่ต้องการจะไกล่เกลี่ยกันแต่หากเป็นคดีอาญาแผ่นดินที่
ยอมความกันไม่ได้ ก็ไม่สามารถท าเช่นนั้นได้เลย ซึ่งหากต ารวจท าการไกล่เกลี่ยให้ก็จะมีความผิด
ฐานเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 แม้
ต ารวจจะท าไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์ที่ต้องการจะช่วยลดจ านวนคดีขึ้นสู่ศาล และเพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือประชาชนไม่ให้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย แต่ก็ไม่สามารถท าได้อย่างถูต้องและสบายใจ 
จึงเห็นได้ว่าหลักสุจริตและหลักนิติศาสตร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สามารถคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานต ารวจในการยุติข้อพิพาทตามเหตุผล ความจ าเป็น และความต้องการของคู่กรณีได้ 
(คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการต ารวจ วุฒิสภา.2555:1) และจากการที่ไม่มีกฎหมายรองรับ
ให้ต ารวจท าการไกล่เกลี่ยในคดีอาญาที่มีความผิดเล็กน้อยได้ ต ารวจบางท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการ
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ยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด ก็จะไม่ยอมท าการไกล่เกลี่ยคดีอาญาที่มีความผิดหรือความเสียหาย
เพียงเล็กน้อยให้กับคู่กรณีเลย คือเมื่อมีประชาชนมาแจ้งความก็ในคดีความผิดส่วนตัวที่ยอมความกัน
ได้ ก็ให้ประชาชนร้องทุกข์ หรือคดีอาญาแผ่นดินที่ยอมความกันไม่ได้ และประชาชนไม่ต้องร้องทุกข์ 
ก็ท าการสอบสวนตามขั้นตอน สรุปส านวนส่งให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง ซึ่งการ
ปฏิบัติงานเช่นนี้มีข้อดีคือ ผู้เสียหายวางใจได้ว่าได้รับความเป็นธรรมอย่างแน่นอนเพราะผ่านการ
พิจารณาจากศาลแล้ว แต่มีข้อเสียคือ คดีที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการสอบสวนในแต่ละวันนั้นจะมีเป็น
จ านวนมาก และพนักงานสอบสวนจะท างานไม่ทัน เช่น ในเขตพ้ืนที่ชุมชนเล็กๆ ที่มีประชากรอยู่
จ านวนไม่มากวันหนึ่ง ๆ มีผู้มาแจ้งความคดีอาญาถึง 13 เรื่อง (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก) แต่
จ านวนพนักงานสอบสวนในสถานีต ารวจมีจ านวนน้อย และหากเป็นพ้ืนที่ใหญ่ ๆ เช่นในสังคมเมืองที่
มีประชากรอยู่กันเป็นหมื่นเป็นแสนคนคดีความก็จะมีมากขึ้นตามล าดับ ทั้งคดี ฉก ชิง วิ่งราว คดีลัก
เล็กขโมยน้อย เพ่ือนบ้านทะเลาะกัน รถเฉี่ยวชนกัน บุกรุกเคหสถาน และคดีอ่ืน ๆ อีกจ านวนมาก 
จึงด้วยเหตุนี้เองจึงท าให้เกิดปัญหา ปริมาณส านวนการสอบสวนในความรับผิดชอบของพนักงาน
สอบสวนมีมากจนเกิดไป ซึ่งประชาชนก็จะไม่เข้าในและมองว่าต ารวจปฏิบัติงานล่าช้านั่นเอง  
 ในส่วนของต ารวจสายตรวจมีปัญหา คือ ต ารวจสายตรวจน้ันไม่มีอ านาจในการน า
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ได้เลยไม่ว่าในกรณีใด เพราะผู้ที่จะมีอ านาจสอบสวนได้ต้อง
เป็นพนักงานสอบสวนเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงของการปฏิบัติงานบ าบัดทุ กข์บ ารุงสุขของ
ประชาชน ต ารวจสายตรวจนี้ถือเป็นผู้ที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด เป็นกลุ่มแรกที่ประชาชนจะเข้า
มาหาและขอความช่วยเหลือ เพราะต ารวจสายตรวจแบ่งออกเป็นหลายหน่วยงานทั้ง สายตรวจ
ชุมชน สายตรวจหมู่บ้าน สายตรวจเดินเท้า สายตรวจรถยนต์ และสายตรวจรถจักรยานยนต์ มีป้อม
ยามประจ าจุดเกือบทุกหมู่บ้าน ดังนั้น เมื่อประชาชนในชุมชนเกิดปัญหาใด ๆ ขึ้นก็จะมาหาต ารวจ
สายตรวจนี้ก่อนเป็นด่านแรก ซึ่งถึงแม้ต ารวจสายตรวจจะไปถึงที่เกิดเหตุเป็นกลุ่มแรกแต่ก็ท าการ
สอบสวนไม่ได้ เพราะจะต้องแจ้งให้พนักงานสอบสวนมายังที่เกิดเหตุเพ่ือท าการสอบสวนโดยเร็ว แต่
ในการปฏิบัติงานจริงอีกเช่นกัน หากต ารวจสายตรวจเห็นว่าเป็นคดีที่มีความผิดเพียงเล็กน้อย ก็จะ
พยายามพูดจาไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีตกลงกันด้วยดี จะได้ไม่ต้องไปถึงโรงพักเพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนการ
สอบสวนที่มีความยุ่งยาก แต่ด้วยต ารวจสายตรวจไม่มีอ านาจเช่นนั้น เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็เสี่ยงที่จะ
โดนร้องเรียนว่าเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มีโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
157 เช่นกัน ดังนั้นหากมีการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ หรือมีการตรากฎหมายใหม่เพ่ือให้อ านาจต ารวจ
ท าการไกล่เกลี่ยในชั้นสอบสวนได้ ทั้งคดีที่เป็นความผิดต่อส่วนตัว  ความผิดลหุโทษ และคดีอาญา
แผ่นดินที่มีความผิดจ าคุกไม่เกิน 5 ปี ก็จะท าให้ต ารวจปฏิบัติหน้าที่อย่างสบายใจเพราะมั่นใจได้ว่า
ปฏิบัติถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด เมื่อต ารวจกล้าที่จะปฏิบัติงานไกล่เกลี่ยอย่างเต็มที่ จ านวนคดี
ที่ยุติในชั้นสอบสวนก็จะมีมากข้ึน อคติท่ีว่าต ารวจท างานล่าช้าก็จะน้อยลงเพราะคดีของผู้เสียหายไม่
ต้องยืดเยื้อไปจนถึงชั้นศาลนั่นเอง  
 ปัญหาข้อกฎหมาย ปัจจุบันมีกฎหมายที่ให้อ านาจต ารวจสามารถน ากระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์มาใช้ในคดีอาญาได้ คือ ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติลักษณะที 18 ว่าด้วยกรณี
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บางเรื่องทีมีวิธีปฏิบัติเป็นพิเศษ (ฉบับที 2) พ.ศ.2543 ก าหนดไว้ในบทที 13 ว่าด้วยเรืองสามีภริยา
วิวาทกัน ข้อ 583 ซึ่งถ้าไม่มีการใช้อาวุธ ไม่บาดเจ็บสาหัส และไม่ได้ทะเลาะกันบนถนนหลวง 
ต ารวจก็มีอ านาจชี้แจงตักเตือนให้เรื่องยุติกันเสียได้ เหตุผลที่ก าหนดไว้เช่นนี้ เพราะว่าต้องการรักษา
สถาบันครอบครัวไม่ให้มีความแตกแยกกัน จึงให้อ านาจต ารวจชี้แจงตักเตือนให้เรื่องยุติกันได้ แต่ที่
ไม่ก าหนดให้ความผิดอาญาประเภทอ่ืนท าได้เหมือนกับกรณีการทะเลาะวิวาทระหว่างสามีภรรยานั้น 
ก็อาจเป็นเพราะว่าระเบียบส านักงานต ารวจเป็นเพียงแนวทางปฏิบัติงานของต ารวจ ไม่ใช่กฎหมาย
เหมือนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงให้แนวทางปฏิบัติได้ในบางเรื่องเท่านั้น 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้อ านาจต ารวจยุติคดีได้ในคดีที่มีโทษปรับตาม
มาตรา 37 ซึ่งเป็นคดีที่มีอัตราโทษไม่สูง เช่น จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
อาทิ ความผิดตามกฎหมายจราจร หรือความผิดตามกฎหมายความสะอาด ที่ต ารวจมีอ านาจ 
“เปรียบเทียบปรับ” หรือการตีราคาค่าปรับตามความร้ายแรงของพฤติการณ์ แล้วให้คดีจบไปได้เลย 
โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้อัยการและศาล แต่ถ้าเป็นคดีที่มีโทษสูงกว่านี้ต้องส่งให้ศาลเป็นผู้พิจารณา
ทั้งหมด ตามมาตรา 39 (2) สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอน
ค าร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือยอมความกัน โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในคดีเหล่านี้เมื่อประชาชนมาแจ้ง
ความ ต ารวจยังสามารถท่ีจะพูดจาให้ผู้เสียหายและคู่กรณีตกลงยินยอมและท าให้คดียุติกันได้ แต่ที่มี
ปัญหามากที่สุดคือ คดีอาญาแผ่นดินอันยอมความกันไม่ได้ และต ารวจก็ไม่มีอ านาจอย่างเด็ดขาดที่
จะไปท าการไกล่เกลี่ย แต่ในทางปฏิบัติในคดีที่มีโทษจ าคุกไม่ถึง 5 ปี ต ารวจมักจะพยายามท าให้
คู่กรณีตกลงกันเพ่ือจะได้ไม่ต้องเป็นคดีความขึ้นสู่ศาล ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดตามกฎหมายอาญามาตรา 
157 ต ารวจผู้ปฏิบัติอาจถูกลงโทษได้ ดังนั้น หากมีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 39 (2) ให้สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับในคดีคดีความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่
เกินห้าปีด้วย ก็จะท าให้คดีอาญาสามารถยุติในชั้นสอบสวนได้มากข้ึนและมีคดีขึ้นสู่ศาลน้อยลง 
 และด้วยเหตุที่กฎหมายไม่รองรับให้ต ารวจท าการไกล่เกลี่ยในชั้นสอบสวน จึงท าให้มี
ปัญหาต่าง ๆ นั้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกระทรวงยุติธรรมจึงได้มีความพยายามที่จะเสนอ
ร่างกฎหมายเพื่อให้อ านาจต ารวจสามารถท าการไกล่เกลี่ยในชั้นสอบสวนได้ คือ ร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ... ข้ึนมา แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีนักวิชาการ และผู้พิพากษา
คัดค้านพระราชบัญญัติฉบับนี้อยู่ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยในชั้นสอบสวน คือ ปัญหา
การก าหนดให้คดีความผิดทางอาญาที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกินห้าปี ต ามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัตินี้สามารถไกล่เกลี่ยได้ตามมาตรา 11 (3) โดยมีความกังวลว่าต ารวจจะอาศัยอ านาจ
นี้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ด้วยการตกลงกับผู้ต้องหาที่มีอ านาจทางการเงินสูงในการตั้งข้อหา
ให้เป็นข้อหาที่อยู่ในหลักเกณฑ์ไกล่เกลี่ยได้ เช่น คดีขับรถชนบุคคลอ่ืนเป็นเหตุให้ได้รับอันตราย
สาหัส หากความจริงเป็นเรื่องเจตนาเล็งเห็นผล ต ารวจอาจตกลงกับผู้ต้องหาให้เป็นการขับรถโดย
ประมาทท าให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสเพ่ือน าคดีมาสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้  
 ในประเด็นที่กลัวว่าต ารวจจะปฏิบัติงานไกล่เกลี่ยโดยไม่เป็นธรรมนั้น ผู้วิ จัยเห็นว่า ใน
พระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้ผู้ไกล่เกลี่ยต้องได้รับการแต่งตั้งจากคู่กรณี ผ่านการอบรมหลักสูตร
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การไกล่เกลี่ย มีกระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบัติ การถอนชื่อ การต้ังรังเกียจ รวมถึงมี
กระบวนการในการตรวจสอบถ่วงดุลในหลายข้ันตอน จึงถือว่ามีความเป็นกลางในระดับหนึ่ง ท าให้
กระบวนการไกล่เกลี่ยเกิดความเป็นธรรมกับคู่กรณีได้ (ส านักงานกิจการยุติธรรม.2559:ออนไลน์) 
แต่ควรจะมีการเพ่ิมแนวทางหรือลักษณะการกระท าผิดที่จะให้ไกล่เกลี่ยเป็นมาตรฐานที่ชัดเจนขึ้น 
มากกว่าการที่ก าหนดไว้แค่เพียงให้ “ความผิดตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ” สามารถไกล่เกลี่ยใน
ชั้นสอบสวนได้ เพ่ือความชัดเจนและมากขึ้น  
 การศึกษาวิจัยนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิกร ศักดิ์แสง เรื่อง
ปัญหาการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการระงับข้อพิพาทคดีอาญาในขั้นตอนก่อนฟ้อง
คดี ในประเด็นที่ควรมีการร่างกฎหมาย ให้น าคดีอาญาแผ่นดินที่ยอมความไม่ได้ ซึ่งมีโทษจ าคุกไม่
เกิน 5 ปี มาท าการไกล่เกลี่ยในชั้นสอบสวนของต ารวจได้ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องมาตรการในการระงับข้อพิพาทในชุมชนด้วยกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์เพ่ือลดขั้นตอนการร้องทุกข์เข้าสู่กระบวนการสอบสวน ซึ่งพบปัญหาที่ส าคัญหลาย
ประการดังได้กล่าวมาแล้วจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้ 
 1. ควรมีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 39 (2) จากเดิมที่
บัญญัติว่า มาตรา 39 สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับ 
  (1) ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนค าร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือยอมความกัน 
โดยถูกต้องตามกฎหมาย ให้เพ่ิมคดีที่เป็นความผิดอาญาแผ่นดินที่มีโทษจ าคุกไว้ใน (2) ด้วย ดังนี้ 
  (2) ในคดีความผิดต่อส่วนตัว หรือคดีความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกินห้า
ปี เมื่อได้ถอนค าร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือยอมความกัน โดยถูกต้องตามกฎหมาย 
 2. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ... ควรจะมีการเพ่ิมแนวทาง
หรือลักษณะการกระท าผิดที่จะให้ไกล่เกลี่ยเป็นมาตรฐานที่ชัดเจนขึ้น และส านักงานยุติธรรมควรมี
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงมาตรการต่าง ๆ ของร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทน
การฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ...ให้มากขึ้น เพื่อประชาชนจะได้ทราบถึงสิทธิที่ตนพึงมีหากต้องเกี่ยวข้องกับ
คดีความทางอาญาและหากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่านแล้ว ควรมีการแยกพนักงานสอบสวนที่ท า
หน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ออกจากพนักงานสอบสวนที่ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนตามปกติ เพ่ือจะได้เป็น
การลดภาระงานของพนักงานสอบสวนตามปกติ และจะได้เลือกพนักงานสอบสวนที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านไกล่เกลี่ยโดยตรงมาท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยได ้
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การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ของสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

STUDENT’S OPINIONS TO INSTRUCTIONAL PROCESS OF POLITICAL SCIENCE 
OF MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY YASOTHON BUDDHIST COLLAGE 

วรเชษฐ์  โทอ้ืน  ณัฐพล  จินดารัมย์  ชัชพงศ์  เทียมทันวณิช 
worachet  Tho-un  Natthapol  Jindarum  Chatpong  Thiamthanwanich 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียน
การสอนของสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ คือ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
โครงสร้างของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปี 2554) และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 3) เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและการวิจัยในครั้งนี้ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการ
ปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2559) 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ นักศึกษาที่ก าลังศึกษา
อยู่ที่ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ านวน 494 คน (ข้อมูลฝ่าย
ทะเบียนและวัดผล ปีการศึกษา 2558) โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 220 คน ตามวิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างตามสูตรการค านวณของ ทาโร ยามเน่ (Taro Yamane) จากแบบสอบถามที่เป็นลักษณะ
ปลายปิด จ านวน 2 ตอน และ แบบสอบถามที่เป็นลักษณะปลายเปิด จ านวน 1 ตอน รวมทั้งหมด 3 
ตอน  
 จากผลการวิจัยการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย 

                                                        
 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มหามวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย 
  วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มหามวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มหามวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร พบว่า อยู่ในระดับ มาก ทุกด้าน โดยเรียงล าดับจาก มาก ไปหา น้อย 
ดังนี้ คือ 1) ด้านการจัดการเรียนการสอน 2) ด้านเน้ือหารายวิชา และ 3) ด้านการวัดและ
ประเมินผล เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 1) ด้านการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับ มาก 2) ด้าน
เนื้อหารายวิชาอยู่ในระดับ มาก และ 3) ด้านการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับ มาก  
 ส่วนข้อเสนอแนะที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชา
รัฐศาสตร์การปกครอง จากการประมวลข้อเสนอแนะโดยภาพรวม พบว่า วิทยาลัยศาสนศาสตร์
ยโสธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ควรมีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักศึกษาส่วนมากได้ดี การจัดการเรียนการสอนควรมีความกระชับในด้านเนื้อหา 
ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากเพ่ิมข้ึน และอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้บรรยาย
พิเศษ ควรมีการเอาใจใส่ต่อการออกเกรดทุกรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาของนักศึกษาให้รวดเร็วขึ้น 

สามารถเข้าถึงได้ในระบบออนไลน์ (Checking Online Systems) 

ค าส าคัญ : การศึกษาความคิดเห็น, นักศึกษา, กระบวนการจัดการเรียนการสอนของ, สาขาวิชา 
             รัฐศาสตร์การปกครอง, วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร. 

 

ABSTRACT 

 The Objective of research “Student’s opinions to instructional process of 

political science of mahamakut buddhist university yasothon buddhist collage 

consisted of 3 main objectives : the first was study students’ opinion consequences 

to the instructional process of political science of yasothon buddhist collage the 

second one was study students’ suggestions about the instructional process of 

political science of yasothon buddhist collage and the Third was study information 

In the course of political science for Improve and develop. 

 According to the study, 220 of students of political science as a sampling 

group, however, they were randomized by the Taro Yamane formula to answer the 

questionnaire with two part close-ended questions and one part open-ended 

questions. 

 The result of the student’s opinions to instructional process of political 

science of mahamakut buddhist university yasothon buddhist collage showed that 

the overall scale or 3 consequences were instruction, subject contents, and 

assessment and evaluation. While consideration on every questions of each issue 
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instruction respectively, subject contents, and assessment and evaluation were all a 

high level respectively. 

 The Student’s opinions to instructional process of political science of 

mahamakut buddhist university yasothon buddhist collage showed that the 

program should provide suitable activities, define contents coherent to the 

instruction, offer the students to participate in the activities and play attention to 

grading for the students in time by internet checking online systems. 

Keywords : Opinions, Students, Instructional Process, Political Science, Yasothon  

                Buddhist Collage. 

 

1. บทน า 
 สืบเนื่องจากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง (มคอ.2 

หลักสูตรปรับปรุง : 2554) คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับทราบการจัดการ
เรียนการสอนและให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย ได้ก าหนดโครงสร้างหลักสูตร การเรียนการสอนและจ านวนหน่วยกิจรวมตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต (1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต  2. หมวดวิชาเฉพาะไม่
น้อยกว่า 109 หน่วยกิต  และ 3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) โดยเปิดการเรียนการ
สอน จ านวน 7 วิทยาเขต 2 วิทยาลัย ซึ่งจากผลการด าเนินการที่ผ่านมานั้น วิทยาลัยศาสนศาสตร์
ยโสธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เปิดท าการเรียนการสอนตามกระบวนการและ
มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ก าหนดไว้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 –2558 ปรากฏว่า มีนักศึกษา
ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ที่สมัครเข้ามาเรียนในวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทุกๆ ปี แต่มีจ านวนนักศึกษาท่ีลดลงทุกๆ ปี หลังจากที่ได้เข้ามา
ศึกษาแล้ว เช่น กรณีนักศึกษาบางกลุ่มศึกษาในหลักสูตรฯ ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา แล้วออกไป
โดยไม่รักษาสถานภาพ กรณีนักศึกษาบางกลุ่มศึกษาในหลักสูตร ระยะเวลา 1 ปีการศึกษาแล้วยุติ
การศึกษา โดยภาพรวมประมาณ 25 % (ข้อมูลงานทะเบียนและวัดผล ปีการศึกษา 2558) จึงท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนในหลักสูตรน้ี ไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ของวิทยาลัยศาสนศาสตร์
ยโสธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดังน้ัน การแก้ไขปัญหาการลดจ านวนลงของนักศึกษา
และการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยการใช้ฐานข้อมูลทางสถิติความเคลื่อนไหว
ด้านการลดจ านวนลงและการส าเร็จการศึกษาย้อนหลังไม่ต่ ากว่า 5 ปี ย้อนหลังของวิทยาลัยศาสน
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ศาสตร์ยโสธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในประเด็นนี้ได้
สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ (Strategic Objectives / Targets) 

เป้าหมายเชิงปริมาณของมหาวิทยาลัยฯ (Quantity) ข้อที่ 1) นักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นจาก
เดิม ร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 15 / ปี ข้อที่ (1) มีการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ระบบการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเป็นเครื่องมือ เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ใน
ปรัชญา  (2) มีการจัดหลักสูตรที่เน้นทางด้านพระพุทธศาสนาเถรวาท และเน้นภาษาบาลีเชิงลึกเพ่ือ
การศึกษาวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนา (3) มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และส่งเสริมการสร้างประสบการณ์จริง  (4) มีการเน้นพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านการใช้
ภาษาอังกฤษและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ (5) การเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ รวมถึงรูปแบบปกติ (ระบบ
เข้าห้องเรียน) การศึกษาทางไกลและรูปแบบอ่ืนที่เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่มวลชน ให้สามารถ
เข้าถึงได้ (Accessibility) ตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยต้องการ และให้ความส าคัญต่อ
การยกระดับการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ว่ามุ่งพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือรองรับต่อประชาคม
อาเซียน (แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย : 2558) 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้บรรยายและอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
จึงมีความสนใจที่จะมุ่งค้นหาค าตอบใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
โครงสร้างของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปี 2554) และที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์
ยโสธร 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การ
ปกครอง (มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง : 2554) 3) ศึกษาความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการ
ของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร และ 4) น าความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองให้สอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัย และเชื่อมโยงกับความต้องการ
ของนักศึกษาในโอกาสต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อโครงสร้างของหลักสูตร (หลักสูตรปี 2554) 
และที่มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย 
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 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียน
การสอนของคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร 

มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย 
 3) เพ่ือน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความต้องการทางการศึกษาของนักศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบททางการศึกษา
และเชื่อมสัมพันธ์กับความต้องการของผู้เรียน 
 4) เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะ
สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ตามกรอบระยะเวลาตามที่ สกอ. ก าหนด (หลักสูตร
ปรับปรุง ปี 2559) 
 

3. วิธีด าเนินการการวิจัย 
 3.1 ด้านพื้นหน่วยงานหรือพื้นที่ 
 การศึกษาวิจัยในเรื่อง “การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย” จะครอบคลุมเฉพาะนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
การปกครอง จากช่วงชั้นปีที่ 1- ปีที่ 4 (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ของวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เท่านั้น ต าบลทุ่งแต้ อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร เท่านั้น 
 2.2 ด้านเนื้อหา 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียน
การสอนของสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสน
ศาสตร์ยโสธร” จะมีขอบเขตครอบคลุมถึงโครงสร้างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
การปกครอง (มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง : 2554) ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ให้การรับรองและอนุญาตให้เปิดท าการเรียนการสอน การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต าราและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ พร้อมทั้งศึกษาความคิดเห็น ความต้องการ และข้อเสนอแนะของนักศึกษา
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย ที่มีต่อโครงสร้างของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปี 2554) และที่มีต่อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 และผลสัมฤทธิ์รายวิชาตามที่
ปรากฏใน มคอ.5 และ มคอ.7 ของแต่ละรายวิชา เช่น 1) ทักษะทางความรู้ 2) ทักษะทางปัญญา 3) 

ทักษะคุณธรรมจริยธรรม 4) ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ  5) 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น และศึกษา
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แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เก่ียวข้องและเชื่อมโยงต่อความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการเรียนการสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรฯ ดังกล่าว 
 3.3 ด้านตัวแปร 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยง และสัมพันธ์กับนักศึกษา คณะ
สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง (ภาคปกติและภาคพิเศษ) แบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ 
ได้แก่  
  1) เพศ อายุ อาชีพ และระดับชั้นปี 
  2) ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย) 
  3) ปัจจัยด้านเนื้อหารายวิชา (ตามโครงสร้างของ มคอ.2 ของหลักสูตรปี 2554) 
  4) ปัจจัยด้านการวัดและประเมินผล (ตามรายวิชาที่เปิดท าการเรียนการสอนในแต่
ละภาคการศึกษา มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7) 
 ตัวแปรตาม 
 ได้แก่ ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การ
ปกครอง วิทยาลัยศาสฯศาสตร์ยโสธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 3.4 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ศึกษาวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2  ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 494 คน 
(ข้อมูลฝ่ายทะเบียนและวัดผล ปีการศึกษา 2558) และกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 220 คน ตามสูตรการ
ค านวณของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) 
 3.5 ด้านระยะเวลา 
 กรอบระยะการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ครอบคลุมเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 31 

มีนาคม 2559) ของปีการศึกษา 2558 เท่านั้น 
 

4. ผลการวิจัย 
 4.1 การวิเคราะห์คุณลักษณะทั่วไป (ปัจจัยส่วนบุคคล) ของผู้ตอบแบบสอบถาม (กลุ่ม
ตัวอย่าง) พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 220 คน เป็นเพศชาย จ านวน 80 คน เป็นเพศหญิง 
จ านวน 140 คนจ าแนกเป็น อายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18 - 30 ปี จ านวน 130 คน อายุ
ระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 50 คน อายุระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 30 คน และอายุระหว่าง 51 - 
60 ปี จ านวน 11 คน จ าแนกตามชั้นปีนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 จ านวน 60 คน อยู่ชั้นปีที่ 2 จ านวน 50 
คน อยู่ในชั้นปีที่ 3 จ านวน 70 คน และอยู่ในชั้นปีที่ 4 จ านวน 40 คน 
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 4.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น ของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของ
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ทั้ง 3 ด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านเนื้อหาวิชา และด้านการวัดและประเมินผล ดังนี้ 
 1) ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการ
การจัดการเรียนการสอน คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์
ยโสธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในด้านการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก ( X = 3.86) และจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ มาก ทุกข้อ โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ชี้แจงแนวการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาทราบอย่าง
ชัดเจน ( X = 3.97) 2) แนะน าแนวทางการเรียนให้นักศึกษาทราบ ( X = 3.91) 3) มีเทคนิคการ
สอนที่ท าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานและสนใจการเรียน ( X = 3.85) 4) มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความ
จริงใจ เอาใจใส่ต่อการสอน ( X = 3.83) และ 5) เปิดโอกาสให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาด้วยกัน (X = 3.76) 
 2) ด้านเนื้อหาวิชา พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการการจัดการเรียน
การสอน คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในด้านเน้ือหาวิชา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( X = 3.93) 

และจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ มาก ทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ 1) วัตถุประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจน ( X = 4.21) 2) เนื้อหามีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ ( X = 4.01) 3) เนื้อหาที่อาจารย์สอนตรงกับหลักสูตรที่ก าหนดไว้ ( X = 

3.87) 4) เนื้อหาที่สอนถูกต้อง ทันสมัย ( X = 3.93) และ 5) เนื้อหามีประโยชน์และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ (X = 3.74) 
 3) ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการวัด
และประเมินผล คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในด้านเน้ือหาวิชา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( X = 3.93) 

และจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ มาก ทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ 1) จัดให้มีการทดสอบก่อและหลังเรียน มอบหมายงานให้นักศึกษาท าเพ่ือเก็บคะแนนระหว่าง
ภาคเรียนได้เหมาะสม (X = 4.07) 2) แจ้งเกณฑ์การสอบผ่านและเครื่องมือประเมินผลการเรียนให้
นักศึกษาทราบล่วงหน้า( X = 4.02) 3) วัดและประเมินผลได้ครอบคลุมจุดประสงค์ที่ศึกษา ( X = 

4.00) 4) การตัดสินผลการสอบของอาจารย์มีความยุติธรรม (X = 3.85) และ 5) ให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการประเมินผลการเรียน (X = 3.72) 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560120

 4.3 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับความคิดเห็น ข้อแนะน า และความต้องการของ
นักศึกษาที่มีต่อโครงสร้างรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปี 2554) และที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียน
การสอนของคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
 1) ด้านการจัดการเรียนการสอน เน้ือหาในรายวิชาทางพระพุทธศาสนาในการจัดการ
เรียนการสอนมีจ านวนมาก, กิจกรรมในรายวิชามีมากเกินไป จนท าให้บางทีค้นคว้าและส่งงานไม่
ทันเวลา, และบางรายวิชามีเนื้อหาสาระท่ีสัมพันธ์กันและมีการรายงานที่บางทีซ้ าซ้อนกัน 
 2) ด้านเนื้อหาวิชา เน้ือหาบางรายวิชาไม่ค่อยสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน เช่น ภาษา
บาลี-สันสกฤต, เน้ือหาสาระบางรายวิชามีความยากต่อการเรียน เช่น วิชาพระไตรปิฎกศึกษา  3, 
และนักศึกษาต้องการให้เ พ่ิมบางรายวิชาที่น าไปใช้จริงในการท างาน เช่น ภาษาอังกฤษ  

คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 3) ด้านการวัดและประเมินผล นักศึกษามีการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้บรรยาย
อย่างเดียว, อาจารย์มีการประเมินบางด้าน เช่น คุณธรรมและจริยธรรมที่แตกต่างกัน, และการออก
เกรดของอาจารย์ผู้บรรยายมีความล่าช้ามาก 
 
5. อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย “การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียน
การสอนของสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มหาวิทยาลัยมหากุฏราช
วิทยาลัย” มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 8.1 สมมติฐานการวิจัย ความคิดเห็นต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของ
นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 8.2 จากผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของ
นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อยู่ในระดับ มาก และไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 จากการศึกษาผลการวิจัยความคิดเห็นต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของ
นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  โดยภาพรวมและรายข้อ
อยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 1) คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มี
จุดประสงค์และเป้าหมายของการเรียนการสอนที่ชัดเจนตามโครงสร้างของหลักสูตร  2) โครงสร้าง
ของหลักสูตรคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง เน้ือหารายวิชามีความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น รายวิชาเฉพาะ รายวิชากฎหมาย เป็นต้น  3) อาจารย์
ประจ าหลักสูตรคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มีการชี้แจงแนวการสอนให้
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นักศึกษาทราบอย่างชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 4) อาจารย์ประจ าหลักสูตรคณะสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มีการแนะน าแนวทางให้นักศึกษาทราบ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาให้กับนักศึกษาทุกชั้น/ปี 5) อาจารย์ผู้บรรยายรายวิชานั้นๆ ได้มีการทดสอบก่อนและหลัง
เรียน มอบหมายงานให้นักศึกษาท าเพ่ือเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียนได้เหมาะสม  6) อาจารย์
ประจ าหลักสูตรคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มีการแจ้งเกณฑ์การสอบผ่าน
และเครื่องมือประเมินผลการเรียนให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า 
 ดังนั้น  ความคิดเห็นที่มีต่อโครงสร้างของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปี 2554) 

และท่ีมตี่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
การปกครองวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยภาพรวมจึงอยู่ใน
ระดับ มาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวตามที่ผู้วิจัยได้น าเสนอ จึงน่าจะเป็นเหตุผลที่ท าให้ผลการวิจัยในทุก
ด้าน ทุกปัจจัย และกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านเนื้อหาวิชา 

และด้านการวัดและประเมินผล มีออยู่ในระดับ มาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมคิด 
สวนศรี (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ที่มีต่อการเรียนการสอนกลุ่มวิชาพลศึกษา มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มีทัศนะต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาพละศึกษาเท่านั้น ประชากร กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนกลุ่มวิชาพลศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 360 คน ซึ่ง
ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เป็นนักศึกษาชาย จ านวน 

138 คน เป็นนักศึกษาหญิง จ านวน 229 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
วิชาพลศึกษา ด้านอาจารย์ผู้สอนกลุ่มพลศึกษา ด้านสนาม ด้านอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ด้านวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านหลักสูตร
และเนื้อหารายวิชา อยู่ในระดับ เห็นด้วย ทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ย  4.23, 4.23, 4.19, และ 3.77 

ตามล าดับ ความคิดเห็นของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มวิชาพลศึกษา ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พัชราภรณ์ ว่อง
รักษาสัตว์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน และการน าหลักสูตรไปใช้ในการประกอบ
วิชาชีพ ความคิดเห็นหลังจากเรียนจบหลักสูตร (5 ปี) ของสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวม 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านการเรียนการสอน 3) ด้าน
สถานที่และวัสดุอุปกรณ์การท างาน 4) ด้านการวัดและประเมินผล 5) ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6) 
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ด้านการน าความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่จบ
การศึกษาจาก สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน พ.ศ. 2551 
(หลักสูตร 5 ปี) รุ่นที่ 1 จ านวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม
ออนไลน์ที่จัดท าขึ้น และท าการประมวลข้อมูล วิเคราะห์ โดยเชิงปริมาณหาค่าความถี่ หาค่าร้อยละ 
หาค่าเฉลี่ย และหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ววิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณาและเชิงปริมาณ 
 ผลการวิจัยได้ข้อค้นพบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรวมทุกด้านมีความเหมาะสมที่
อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสถานที่และวัสดุอุปกรณ์การท างาน และด้าน
การวัดและประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ปานกลาง ส าหรับรายอ่ืน มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับ มาก การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชา
ศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ าแนกตามเพศ นักศึกษาที่ได้รับทุนกับไม่ได้
รับทุน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประสบการณ์ในการท างาน อาชีพ เงินเดือน และนักศึกษาที่ท างาน
เกี่ยวกับสาขาที่จบการศึกษาและไม่เกี่ยวข้อง โดยรวม มีความแตกต่างกัน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.74 มีการกระจายตัวไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากน้ียังได้รับแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ จากที่ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะเป็นประโยชน์แก่ทาง
สาขาวิชา ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและถูกต้อง ตรงตาม
ความต้องการของนักศึกษา และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธาริณี พวงสุนทร (2554: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาธุรกิจทั่วไป ส าหรับนักเรียนชั้นปีที่ 
1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ใน 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านหลักสูตร ด้านผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านและ
ด้านการวัดและประเมินผล และ (2) ศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาธุรกิจทั่วไป 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยมี 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) นักเรียนชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553 มีจ านวน 6 
ห้องเรียน รวม 180 คน ศึกษาโดยการใช้แบบสอบถาม และ (2) ครูสอนวิชาธุรกิจทั่วไป จ านวน 2 
คน ศึกษาโดยการใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาธุรกิจ
ทั่วไป ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มนักเรียน จ านวน 6 ห้อง ห้องละ 4 คน ใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ศึกษาโดยการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนวิชาธุรกิจทั่วไป ส าหรับแบบสอบถามใช้มาตราส่วนส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มี
ความตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและความตรงเฉพาะหน้าโดยผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบความ
เที่ยงโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ทั้งฉบับ ค านวณได้เท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี
ความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาการเรียนการสอนวิชาธุรกิจทั่วไป คะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน อยู่ใน
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ระดับ มาก จากการศึกษาพบปัญหาความไม่เหมาะสมของจ านวน คาบเรียน กับ เน้ือหาวิชา ใน
หลักสูตรและผู้เรียนยังมีความรู้และประสบการณ์ไม่เพียงพอต่อการท างานชิ้นบูรณาการวิชาชีพ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
 1) คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ควรพิจารณาในประเด็นการจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เหมาะสม
กับบริบทของมหาวิทยาลัยและเชื่อมสัมพันธ์กับความต้องการของผู้ศึกษาให้มากที่สุด ซึ่งจะได้
สอดคล้องกับกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 2) คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร (มคอ.2) ให้กระชับและ
ชัดเจนมากข้ึนในเน้ือหาสาระรายวิชาหมวดพระพุทธศาสนา จ านวน 30 หน่วยกิต ในการจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3) คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ควรปรับปรุงบางรายวิชาที่มีความยากและเพ่ิมรายวิชาที่
นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
เช่น รายวิชาภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4) อาจารประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ควรมีการปรับปรุงและเอาใจใส่ต่อการออกเกรดทุกรายวิชา
ภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม เพราะจากการส ารวจความคิดเห็นและผลการด าเนินการที่ผ่าน
มาพบว่า มีการส่งผลการเรียนและการประกาศเกรดที่ล่าช้ามากและไม่เชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การประกาศเกรด online เป็นต้น 
 5.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
 1) วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ควรมีการศึกษา
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่เป็นพลวัตรและเชื่อมสัมพันธ์กับการจัดการเรียนการสอนให้เข้ า
กับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากขึ้น 
 2) วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ควรมีการท าวิจัย
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา หรือกับองค์กรทางการศึกษาที่
มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น การส ารวจความคิดเห็นของคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย ทุกวิทยาเขต และทุกวิทยาลัย 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน – 
มีนาคม 

วิภา  อร่ามรุ่งโรจน์ชัย (2544) แรงจูงใจในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาสถาบัน
ราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ, ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต , 
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สมลักษณ์  ลันสุชีพ (2545) แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อวิทยาลัยนานาชาติ มหาลัยมหิดล , 
วิทยานิพนธ์ ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยมหิดล 

กรรณิการ์  ใหม่ตาจักร และคณะ (2547) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกับสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียน
เบญมราชูทิศ สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 

กิ่งแก้ว  เอ่ียมแฉล้ม (2542) ภาพการจัดการเรียนการสอนคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆตามทัศนะของนักศึกษา, ปริญญานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

ชวนชัย  เชื้อสาธุชน (2541) โครงการประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษาตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2539  จังหวัดอุบลราชธานี , 
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ชูรัตน์ เจริญสุข (2545) ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ธาริณี พวงสุนทร (2554) ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาธุรกิจทั่วไป ส าหรับ
นักเรียนชั้นปีที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชการ  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสิงห์บุรี 

สมคิด สวนศรี (2550) ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่มีต่อ
การเรียนการสอนกลุ่มวิชาพลศึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พัชราภรณ์ ว่องรักษาสัตว์ (2553) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ส า ข า วิ ช า ศิ ล ปศึ ก ษ า  ค ณ ะศึ กษ า ศ า สต ร์ ,  ศึ ก ษ า ศ า สต ร์ มห า บัณ ฑิ ต , 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์จังหวดัเชียงใหม ่
MANAGEMENT  OF SEED VAULT BUILDING ON DOI  INTHANON 

CHIANG MAI PROVINCE 
 

วันเฉลิม จันทรากุล   อภินันท์ จันตะนี   บุษกร วัฒนบุตร 
Wanchalerm Chantrakul   Aphinant Chantanee  Busakorn Watthanabut 

 
บทคัดต่อ 

 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1.เพ่ือศึกษาตัวแบบอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์
พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวทางโครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด นอร์เวย์    
2. เพ่ือศึกษาถึงตัวชี้วัดที่มีผลต่อการก่อเกิดนโยบายการสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ 
จังหวัดเชียงใหม่  3. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการการสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ 
จังหวัดเชียงใหม่  ตามแนวทางโครงการอุโมงก์จัดเก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด นอร์เวย์   โดยผู้วิจัยได้ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยคือการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 25 รูป/คน   และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน 12 รูป/คน  จากผู้เกี่ยวข้องกับนโยบายและผู้ที่ได้รับผลกระทบหากมี
การจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่  จากนั้นได้น าข้อมูลที่ได้มาท า
การอธิบายความ ตีความ และแปลความตามนัยยะ  โดย 1) การวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา ทั้งหมดโดยใช้เทคนิค 6’ C คือ Concept(มโนทัศน์), Contents  
(สาระส าคัญ), Classify (จ าแนกกลุ่ม/ระบุประเด็นส าคัญ) ,Category (จัดหมวดหมู่), 
Communication (การแปลความ ตีความข้อมูล) และ Conceptualize  (การจัดท ากรอบความคิด
การวิจัย) 2) การวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่มเฉพาะ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  
ผู้วิจัยใช้วิธีการตีความหมาย และแปลความหมายในรูปของการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ด้วยเทคนิค
กระบวนการวิภาษวิธี  ซึ่งมี 3 ลักษณะ คือ ข้อมูลเชิงข้อเสนอ (Thesis) เชิงปฏิเสธ (Anti Thesis) 
และข้อมูลเชิงสรุป/สังเคราะห์ (Synthesis)  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ตัวแบบอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์  จังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวทาง
โครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ดนอร์เวย์ พบว่า องค์ประกอบของตัวแบบการจัดสร้างอุโมงค์
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เก็บพันธุ์พืชดอยอินทนนท์ตามแนวอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ดประกอบด้วย 8 ประการคือ 1.

ท าเล 2.ผู้ผลักดันโครงการ 3. การบริหารจัดการและการด าเนินงาน 4.กฎระเบียบระหว่างประเทศที่
ใช้ร่วมกัน 5.งบประมาณ  6.อาคารและระบบความปลอดภัย 7.แนวทางในการฝากเมล็ดพันธุ์และ 
8.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 2. ตัวชี้วัดที่มีผลต่อการก่อเกิดนโยบายการสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ 
จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า มี 4 กลุ่ม ดังนี้คือ 1. ระบบทุนนิยมโลก 2. โครงสร้างส่วนบนของไทย  3. 
อุปทานนโยบาย  4. อุปสงค์นโยบาย    โดยเฉพาะโครงสร้างส่วนบน ต้องให้ความส าคัญในเรื่อง 
ความคิด ความเชื่อ และข้อกฎหมาย 
 3. การบริหารจัดการการสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่ามี  7  ข้ันตอนคือ การวางแผน  การจัดองค์กร การจัดหาบุคคล การอ านวยการ กา ร
ประสานงาน การรายงาน และการจัดการงบประมาณ    ส่วนกระบวนการก่อเกิดนโยบาย แบ่งเป็น 
3 ขั้นตอนที่ส าคัญ คือ การระบุปัญหา การก าหนดข้อนโยบาย และการสร้างความชอบธรรมให้กับ
นโยบาย ทั้งนี้การด าเนินการต้องยึดการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมทิฏฐิสามัญญตา และการมีส่วนร่วม
ตามหลักธรรมสีลสามัญญตา  และการด าเนินการต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อม คือ  ระบบทุนนิยม
โลก,  โครงสร้างส่วนบน,อุปทานนโยบาย, และอุปสงค์นโยบาย       
ค าส าคัญ: อุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์, การบริหารจัดการ  
 

ABSTRACT 
 Objectives of this study were of 3; 1. To study the model of the seed 
vault construction on Doi Inthanon, Chiangmai Province according to the Svalbard 
Global Seed Vault, Norway, 2) To study the indicators that affected the formulation 
of public policy in building seed vault on Doi Inthanon, Chiang Mai Province and 3) 
To study the management of seed vault buiding to store grain on Doi Inthanon 
Chiangmai Province according to the Svalbard Global Seed Vault, Norway. 
Methodology was the qualitative research collected data from 25 key informants 
with in-depth-interview form and from 12 participants in focus group discussion, 
purposefully selected from policy experts and effected groups from the seed vault 
building. Data were analyzed by 6c’s; Concept, Contents, Classify,Category , 
Communication and Conceptualize  . Data from focus group discussion were 
analyzed by analytical interpretation with 3 dialectic process;  Thesis, Anti Thesis 
and Synthesis. 
 Findings were as follows:  
 1. The model of seed vault on Doi Inthanon,Chiangmai Province according 
to the Svalbard seed vault, Norway consisted of 8 components,1) Location 2) 
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Project promoter 3) Management and Operations, 4) Common international rules, 5) 
Project costs, 6) Building characteristics and building safety system, 7) Guidelines for 
seed deposit and 8) Laws.  
 2. Indicators that influenced policy formulation to build the seed vault on 
Doi Inthanon,Chiangmai Province consisted of four groups, 1) global capitalism, 2) 
The Thai upper structure, 3) supply policy, 4) demand Policy. Especially the upper 
structure must focus on ideas, beliefs and laws.  
 3. Management of the seed vault buiding on Doi Inthanon in Chiang Mai 
Province consisted of 7 steps; planning, organizing, Staffing, Directing, Coordinating, 
Reporting, and Budgeting. While, the process of policy making was divided into 
three major steps: identify the problem, to determine the policy, creating legitimacy 
for policy. However, action must be based on participation in accordance with the 
principle of Ditthi-samannata and participation in Sila-samannata principles. And the 
action must be taken into account the environment. That is the global capitalism, 
the upper structure, supply policy and demand Policy. 
Keywords: Vault Storage Plant On Doi Inthanon,Management, Public Policy 
 

1. บทน า 
 นับตั้งแต่เริ่มก าเนิดโลกมา โลกของเราได้ประสบกับวิกฤติการณ์ความรุนแรง และการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย  อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันโลกก็ยังประสบอยู่ ภัย
ธรรมชาตินี้ เป็นกระบวนการทางธรรมชาติ ทั้งเกิดขึ้นทั้งในบรรยากาศภาคพ้ืนสมุทรและภาคพ้ืนดิน  
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนับเป็นภัยพิบัติที่มีต่อมนุษย์ ทรัพย์สิน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายมหาศาล ชีวิตและทรัพย์สินทั้งของส่วนตัวและของส่วนรวม รัฐและประชาชนต้องใช้
ทรัพยากรจ านวนมากเพ่ือช่วยเหลือ และบูรณะฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 
(สมิทธ  ธรรมสโรช, 2546 : 2) ส าหรับผลกระทบต่อประเทศไทยที่ชัดเจนได้แก่ ภัยธรรมชาติ
ทั้งหลาย ทั้งภัยแล้ง น้ าท่วม พายุหมุนต่างๆ รวมถึงพายุฤดูร้อนที่ทวีความรุนแรง รายงานหลายฉบับ
ยืนยันแนวโน้มการเพ่ิมจ้านวนพายุหมุนที่คาดว่าจะพัดเข้าประเทศไทยมากข้ึนในอนาคตโดยเฉพาะ
พายุขนาดใหญ่จากทะเลจีนใต้ (ธงชัย โรจนกนันท์, 2557: 75) จากปัจจัยดังที่กล่าวมา การจัดเก็บ
แหล่งพันธุกรรมพืช หรือ ในรูปของธนาคารพันธุกรรมจึงมีความจ าเป็นอย่างมาก โดยที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้มีการจัดตั้งแล้วหลายแหล่งทั้งของหน่วยงานของรัฐรวมทั้งมหาวิทยาลัยและ
สถานศึกษาต่างๆ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ออนไลน์)  อาทิ ศูนย์ปฏิบัติการและเก็บรักษา
เมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร ประเทศ
ไทยได้เริ่มด าเนินการเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2480  และกระท ากันอย่าง
จริงจังเมื่อปี พ.ศ.2493   
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 อย่างไรก็ตาม เป็นที่สังเกตุว่าแหล่งจัดเก็บพันธุกรรมพืชเหล่านี้ ทั้งหมดมีจุดอ่อนที่อยู่ใน
พ้ืนที่ที่ไม่สูงและไม่แข็งแรงพอ ซึ่งอาจสุ่มเสี่ยงการได้รับความเสียหายได้จากภัยพิบัติ ในขณะที่
ต่างประเทศ ได้ให้ความสนใจเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยเมื่อปี ค.ศ.2008 ประเทศนอร์เวย์  
ได้เปิดเผยอุโมงค์ลับเก็บเมล็ดพันธุ์พืชทั่วโลก เพ่ือเตรียมไว้เมื่อเกิดสงครามนิวเคลียร์หรือหายนะ
อ่ืนๆ   โดยก่อสร้างขึ้นบนเกาะ Spitsbergen ในแถบขั้วโลกเหนือ  โดยสามารถเก็บตัวอย่างเมล็ด
พันธุ์พืช ได้ประมาณ  3  ล้านชนิด  (มติชน, ออนไลน์) 
 ส าหรับประเทศไทยยังไม่มีการด าเนินหรือมีแผนการการด าเนินโครงการลักษณะนี้ ดังนั้น
ผู้ศึกษาจึงต้องการสร้างตัวแบบสร้างอุโมค์เก็บพันธุกรรมลักษณะดังกล่าวขึ้นมาบริเวณยอดดอยอิน
ทนนท์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  จังหวัดเชียงใหม่  เพราะมีความเหมาะสมที่สุดในประเทศ
ไทย จากนั้นจึงศึกษาการบริหารการจัดการการจัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชและผลักดันให้เป็น
นโยบายสาธารณะ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาตัวแบบอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ตาม
แนวทางโครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด นอร์เวย์   
 2. เพ่ือศึกษาตัวชี้วัดที่มีผลต่อการก่อเกิดนโยบายการจัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบน
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่     
 3. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัด
เชียงใหม่ 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่  
เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 3.1 เนื้อหา  จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ คือ 1)  หลักบริหาร
จัดการ POSDCoRB  2) ตัวแบบกระบวนการ (Process)  3) หลักธรรมพุทธศาสนา คือ โยนิโส
มนสิการ และหลักธรรมสาราณียธรรม 6    
 3.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 1)การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  โดยผู้วิจัยคัดเลือก
แบบเจาะจงเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและคาดว่าได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์
เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จ านวน 25รูป/คน  2) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) โดยผู้วิจัยคัดเลือกแบบเจาะจงเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและคาดว่าได้รับผลกระทบจากการ
บริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จ านวน 12 รูป/คน 
 3.3 ประชากร ได้แก่ นักการเมือง ข้าราชการ นักวิชาการ ภาคประชาชน องค์กรพัฒนา
เอกชน/มูลนิธิ นักกฎหมาย สื่อมวลชน เกษตรกร และพระสงฆ์ 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยน้ี ศึกษาเร่ืองการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอิน
ทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยคือการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
และน าผลการวิจัยเชิงคุณภาพไปวิเคราะห์ เพ่ือสร้างรูปแบบในการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์
เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
5. ผลการวิจัย 
 การศึกษาการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า มีดังนี้คือ  
 5.1 การบริหารจัดการตามหลัก POSDCoRB (Gulick L. and Urwick J.,1937, pp. 17-

18.) 
 1.การวางแผน (P=Planning) :  
 1.1  การวางแผนเก็บข้อมูล 
 1) การวางแผนควรเริ่มจากการเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ความสนใจของผู้คนที่เล็งเห็นว่าการ
เก็บพันธุ์พืชนี้มีความจ าเป็นต่อมนุษยชาติมากน้อยแค่ไหน  
 2) เมื่อผู้คนตระหนักเห็นความส าคัญของการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือจุดประสงค์ดังกล่าว
ส าหรับโลกในอนาคต ก็ถึงค่อยวางแผนเรื่องการจัดการสถานที่จัดเก็บ และผลักดันเป็นนโยบาย  
 3) โครงการนี้ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพราะถ้ารัฐมีแผนก็เป็นเรื่องง่าย แต่ถ้ายังไม่มีแผนก็เป็นเรื่องยาก   
 2.การจัดองค์กร(O=Oganizing) :   
 2.1 ควรจะร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคประชาชน เป็นโครงการลักษณะความร่วมมือจาก
หลายฝ่าย คือทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม แต่แม่งานหรือเจ้าของงานอาจเป็นภาครัฐ    
 2.2 ควรจัดตั้งองค์กรในลักษณะ Triple Helix ร่วมภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา 
เพ่ือก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ของโครงการขึ้นมา 
 3. การจัดหาบุคคล (S-Staffing) :  
 3.1 การจัดหาบุคคล (S-Staffing) ควรใช้บุคลากรของภาครัฐ ร่วมกับภาคการศึกษา   
 3.2 การจัดหาบุคคลต้อง เป็นลักษณะของการสรรหาแล้วก็มีลักษณะของอาสาสมัครที่มี
จิตมุ่งมั่นเก่ียวกับเรื่องนี้โดยตรง อาจจะไปอาศัยฐานจากกลุ่มที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ เช่น กลุ่มโจนจัน
ได  เกษตรกรชาวนา เป็นต้น 
 3.3 ถ้ามีลักษณะเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ  NGO ได้ จะท าให้ความเป็นคณะท างาน
และผู้บริหารองค์กรมีความสะดวกคล่องตัวสูง 
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 4. การอ านวยการ (D-Directing) :   
 4.1ควรมีการจัดตั้ง Command Center โดยขึ้นอยู่กับส านักนายกรัฐมนตรี   แต่ต้องยึด
หลักความอิสระคล่องตัวสูง  
 4.2 ถ้าเป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับของรัฐ ให้ขึ้นตรงกับส านักนายกรัฐมนตรี ไม่ต้อง
ไปอยู่ใต้กระทรวง ทบวง กรมใด  
 5. การประสานงาน(Co=Coordinating) :   
 5.1 ประสานงานสร้างเครือข่ายให้มันเกิดความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น
ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาชน หรือภาคบริษัทธุรกิจ เพราะจะได้พันธมิตรและได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ          
 6. การรายงาน (R-Reporting) :  
 6.1 การจัดท ารายงาน ต้องเป็นระบบ มีกระบวนการศึกษา มียุทธศาสตร์ที่จะท าตาม
แผนที่ตั้งแต่ต้นที่  
 6.2 พอมาถึงขั้นการรายงานผลให้เป็นการรายงานประจ าปีขึ้นมา ให้กับทุกภาคี ทุกภาค
ส่วนได้รับทราบถึงความก้าวหน้า  
 6.3 ในปัจจุบันการสื่อสารเร็วขึ้น โดยเฉพาะการสื่อสารทางไลน์ ทาง messenger ควร
จะน าเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ 
 7. การจัดการงบประมาณ(B-Budgeting) :   
 7.1 ใช้งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นหลัก   
 7.2 การสนับสนุนองค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์กรอาหาร FAO   
 7.3 การสนับสนุนจากภาคเอกชน  
 
 5.2 การบริหารจัดการกระบวนการก่อเกิดนโยบายการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบน
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 
 ก. การระบุปัญหา:(Identifying Problems)   
 1.1 การพิจารณาปัญหานโยบายจากคุณลักษณะ :  
 (1) ความรุนแรงของปัญหา  
 สังคมไทยเขายังรู้สึกว่าปัญหานี้มันไกลตัวเขามาก จนกว่ามันจะเกิดแล้ว ซึ่งถ้าปัญหา
มาแล้วจะท าไม่ทัน ดังนั้นสิ่งที่ต้องท าคือจะท าอย่างไรให้คนเห็นด้วยหรือตระหนักในเรื่องนี้  โดยต้อง
แยกกลุ่มคนในสังคมก่อนว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง หรือใครมีส่วนได้ส่วยเสียบ้าง ดังนั้นค าถามนี้คือ
ว่าจะท าอย่างไรให้คนส่วนใหญ่ซึ่งไม่เชื่อในเรื่องพวกนี้หันกลับมาเชื่อและให้ความส าคัญ ถ้าปล่อยให้
เป็นไปตามข้ันตอนคงใช้เวลานานมาก  
  (2) จ านวนคนที่เห็นปัญหา 
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 จ านวนคนที่มองเห็นเรื่องตรงนี้ยังมีไม่มาก แต่ว่าเราจะท าอย่างไรให้เขายอมรับตรงนี้ได้ 
ให้เข้าใจ หากใช้กระบวนการท า work shop คนที่มาร่วมท างาน work shop อาจจะเข้ามาเห็น
ด้วยกับการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชมากขึ้น  และคนที่ได้ฟังเวทีสาธารณะก็จะคล้อยตาม นี่คือ
วิธีการสร้างแนวร่วม 
  (3) การมองเห็นได้ชัด 
 เกิดแผ่นดินไหวมีมากขึ้น และภัยพิบัติเกิดแต่ละครั้งรุนแรงมาก แต่มีทางที่จะสร้างความ
เข้าใจตรงนี้ได้ โดยสื่อประชาสัมพันธ์ได้ส่วนหนึ่ง  และช่องทางสื่อ Social media  โดยต้องเตรียม
ข้อมูลให้เห็นชัดเจน จะท าให้คนที่ได้รับข้อมูลคิดถึงเรื่องนี้มากขึ้น   
 1.2 การพิจาณาถึงสาเหตุของการหยิบยกปัญหาขึ้นเป็นปัญหาเชิงนโยบาย:  
 จากปัญญหาภัยพิบัติท่ีมีมากข้ึนคาดว่าจะส่งผลต่อการสูญพันธุ์ของพืชชนิดต่างๆ และต่อ
ความม่ันคงทางอาหารในอนาคต แม้กระทั่งในปัจจุบัน  เช่น ข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ 
สูญพันธุ์ไปมากกว่า 60 กว่าเปอร์เซ็น   ซ่ึงหากมีอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชก็สามารถเก็บไว้ได้หลายพันธุ์  
อาหารจะอุดมสมบูรณ์ ชาวสวนชาวเกษตรจะมีเมล็ดพันธุ์ต่อเนื่องในการเพาะปลูก   ซึ่งการท า
โครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์บนอินทนนท์  จะเป็นประโยชน์มาก  
 1.3 บุคคล หรือองค์การที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการก่อรูปนโยบายสาธารณะ: 
 ประกอบด้วย หนึ่ง -ฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรี  ประกอบด้วยกระทรวงการ
ต่างประเทศ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงยุติธรรม  สอง- องค์กรราชการ  ประกอบด้วย ธนาคารเชื้อพันธุ์แห่งชาติ  ส านักวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สาม-กลุ่มนักวิชาการ  
ประกอบด้วย  นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ อาทิ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้    
มหาวิทยาลัยนอกพ้ืนที่ อาทิ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น สี่ - 
ภาคประชาชน  ได้แก่  กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มูลนิธิที่ด าเนินเกี่ยวกับพันธุกรรมพืช  
ปราชญ์ท้องถิ่น  ผู้น าทางศาสนา เป็นต้น  รวมถึงสื่อมวลชน ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นด้วย  และห้า-

การเคหะแห่งชาติ  เป็นผู้รับผิดชอบในก่อสร้างและยังมีส่วนร่วมใน"กลุ่มท างาน"ในฐานะผู้
สังเกตการณ์  
 ข.การก าหนดข้อนโยบาย (formulating policy proposals)   
 ก) สถานการณ์เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ท าไมจึงเป็นปัญหา  
 การรักษาพันธุกรรมพืชเพ่ือใช้เป็นแหล่งอาหารในยามที่ประสบวิกฤติเป็นเรื่องที่ส าคัญ   
โดยประเทศไทยมีแหล่งจัดเก็บพันธุกรรมพืชหลายแห่ง แต่แหล่งจัดเก็บพันธุกรรมพืชเหล่านี้ทั้งหมด
มีจุดอ่อนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่สูง และอาจสุ่มเสี่ยงการได้รับความเสียหายได้จากภัยพิบัติและประสบการ
ขาดแคลนอาหารตามมาได้ หากไม่เตรียมพร้อมในเรื่องนี้ให้ดีพอ 
 ข) ใครบ้างที่เชื่อว่า สถานการณ์นั้นมีปัญหา 
 กลุ่มที่หนึ่ง คือ ตัวนักวิชาการที่อยู่ในฝ่ายของการท างานเชิงอนุรักษ์ หน่วยงานหรือ
สถาบันที่ท างานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง  คนในท้องถิ่น คนดั้งเดิมผู้สูงอายุ เชื่อว่าเขาจะเห็น
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ปัญหาตรงนี้  นี่คือกลุ่มท่ีออกมาในแนวอนุรักษ์ กลุ่มที่สองนี่น่าสนใจ คือ กลุ่มที่ท างานเกี่ยวกับเรื่อง 
GMO  กลุ่มท่ีสามคือ กลุ่มท่ีรับรู้เรื่องของภัยพิบัติ และกลุ่มที่สี่คือ กลุ่มท่ีบริโภคของสมัยใหม่  
 ค)  หากมีการวิเคราะห์ปัญหาจะต้องท าอะไรบ้าง 
 1) การก าหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ 
  (1) การก าหนดปัญหา 
 -ปัจจุบันพบว่าการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมยุค
ใหม่ เกิดข้ึนในอัตรารวดเร็ว 
 -การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง  น้ าท่วม   โรคภัยไข้
เจ็บต่างๆ  หรือ ภัยจากมนุษย์ด้วยกัน เช่น สงคราม  นิวเคลียร์    ซึ่งเป็นอันตรายต่อโลกและมนุษย์ 
 -ประเทศไทยมีแหล่งจัดเก็บพันธุกรรมพืชหลายแห่ง แต่แหล่งจัดเก็บพันธุกรรมพืชเหล่านี้ 
ทั้งหมดมีจุดอ่อนที่อยู่ในพื้นท่ีที่ไม่สูง และอาจสุ่มเสี่ยงต่อการได้รับความเสียหายได้จากภัยพิบัติ   
 (2) การก าหนดวัตถุประสงค์ 
 -สร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวทางอุโมงค์เก็บพันธุ์
พืชสวาลบาร์ด ราชอาณานอร์เวย์   เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงทางอาหารส าหรับมนุษยชาติใน
อนาคต 
 -เปิดรับการฝากพันธุ์พืช ทั้งของไทยและจากต่างประเทศ หรือ รับฝากเฉพาะของไทย 
 2) ก าหนดทางเลือกนโยบาย      
 โดยในส่วนของทางเลือก ผู้วิจัยจะเสนอทางเลือกโดยมีรายละเอียดดัวนี้คือ 
 (1) รูปแบบของอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช 
 ในการศึกษาทางเลือก การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชนี้ผู้วิจัยได้
น าเสนอรูปแบบของโครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชดอยอินทนนท์จ านวน 4 รูปแบบคือ 1)  ยึดรูปแบบ
ขนาดตัวอาคารอุโมงค์เหมือนอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ดและเปิดรับจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชทั่วโลก   
2)ย่อขนาดลงครึ่งหนึ่งของอุโมงค์สวาลบาร์ดและรับฝากพันธุ์พืชเฉพาะของไทย 3) ยึดรูปแบบขนาด
ตัวอาคารอุโมงค์เหมือนอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ดและเปิดรับจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชทั่วโลก แต่ให้
มีการน าเมล็ดพืชเฉพาะของไทยไปให้เกษตรกรเพาะปลูก และน าพันธุ์มาเก็บใหม่ได้ 4) ย่อขนาดลง
ครึ่งหนึ่งของอุโมงค์สวาลบาร์ดและรับฝากพันธุ์พืชเฉพาะของไทย และ ให้มีการน าเมล็ดพืชไปให้
เกษตรกรเพาะปลูกและน าพันธุ์มาเก็บใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของผู้วิจัยเห็นว่า แนวทางที่ 3 
คือ ยึดรูปแบบขนาดตัวอาคารอุโมงค์เหมือนอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ดและเปิดรับจัดเก็บเมล็ด
พันธุ์พืชทั่วโลก แต่ให้มีการน าเมล็ดพืชเฉพาะของไทยไปให้เกษตรกรเพาะปลูก และน าพันธุ์มาเก็บ
ใหม่ได้เหมาะสมที่สุด เพราะว่า นอกจากประเทศไทยจะกลายเป็นแหล่งเก็บเมล็ดพันธุ์พืชของโลก
แล้ว ยังจะช่วยให้เกษตรกร ได้รับประโยชน์ด้วยจากโครงการนี้จากการได้เมล็ดพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ
จริงๆ ไปใช้ประโยชน์ และยังช่วยเก็บเมล็ดพันธุ์เมืองให้แก่เกษตรกร สามารถน าออกมาใช้ได้เมื่อมี
ความต้องการ  และจะเป็นหลักประกันถึงประสิทธิภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ได้จริง เพราะมีการน า
เมล็ดพันธุ์ที่ใหม่เข้าไปเก็บเป็นระยะๆ อันจะน าไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารที่แท้จริง และแนวทางนี้
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ยังสอดคล้องกับแนวคิดความหลากหลายความมั่นคงที่สุดคือ อยู่ในถิ่น อยู่ในภูมินิเวศน์ และความ
หลากหลายทางพันธุกรรม เพราะมีการเติบโตอย่างหลากหลาย ดังนั้นถ้าจะตั้งยืนแบงก์(แหล่งเก็บ
พันธุ์พืช)ต้องอนุรักษ์ในไร่นาไปคู่กันเสมอ ไม่เช่นนั้นการอนุรักษ์พันธุกรรมไม่สามารถเกิดได้ สรุปคือ 
การอนุรักษ์ในสภาพไร่นาจะช่วยเติมเต็มและการอนุรักษ์ในไร่นาแท้จริงจะเป็นการสร้างหลักประกัน
ให้มีเมล็ดพันธุ์อย่างยั่งยืน  
 (2) องค์กรที่ท าหน้าที่บริหารจัดการ 
 ในการด าเนินการโครงการให้ลุล่วง ผู้บริหารจัดการนับเป็นเรื่องส าคัญ  แต่องค์กรที่จะ
เข้ามาจัดการควรเป็นแบบใด ควรตั้งองค์กรใหม่ หรือ ใช้หน่วยงานของราชการที่มีอยู่แล้ว  จาก
การศึกษาพบว่าการจัดตั้งองค์กรข้ึนใหม่ในรูปขององค์การมหาชนจะเหมาะสม เพราะจะมีความ
สะดวกและอิสระในการบริหารงานระดับหน่ึง และเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของการบริหาร
จัดการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช   แต่อย่างไรก็ตามระบบบริหารจัดการ ต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วม เพราะถ้า
ชุมชนมีส่วนร่วมจะตอบค าถามเรื่องของการใช้ประโยชน์ความคล่องตัว   
 3) การพยากรณ์ทางเลือก (forecasting) 
 ประเด็นที่ยังเป็นข้อกังวลของทั้ง 4 ทางเลือกของรูปแบบอุโมงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้นคือ  เหตุ
แผ่นดินไหวและการถูกคัดค้านจากกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ กล่าวคือ  
  (1) เหตุแผ่นดินไหว   เนื่องจากแนวรอยเลื่อนด้วยที่ภาคเหนือมีหลายแห่ง จะท าให้มี
ความเหมาะสมในการสร้างอุโมงค์น้อยกว่าทางภาคอีสาน   แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้นัก
ธรณีวิทยาระบุว่า ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะถ้าอยู่ในถ้ าส่วนใหญ่ถ้าไม่มีอะไรห้อยค่อนข้างจะปลอดภัย 
ไม่ต้องห่วงเรื่องแผ่นดินไหว  นอกจากนี้ ประเทศไทยมีอุโมงค์ที่เกิดจากการขุดเจาะภูเขาอยู่แล้วที่
ส าคัญ 3 แห่ง คือ อุโมงค์ขุนตาล   อุโมงค์เขาพังเหย และ อุโมงค์พระพุทธฉาย ซ่ึงขุดมานานแล้ว 
แต่ไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวแต่อย่างไร  
 (2) การถูกคัดค้าน 
 ในประเด็นการถูกคัดค้านจากประชาชน หรือ กลุ่มองค์กรต่างๆ ที่เห็นว่า อาจจะส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอีกประเด็นที่ต้องพิจารณา   โดยเรื่องนี้กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)  
หรือ กลุ่มอนุรักษ์ต่างๆ คงจะเป็นห่วงเรื่องผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า ส่วนเร่ืองของการ
อนุรักษไ์ม่น่าจะมีปัญหา เพราะมันยิ่งดีกว่า ถ้ามีการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์แบบนี้   ซึ่งทางออกในเรื่องนี้
ผู้ด าเนินนโยบาย ต้องให้หลักประกันเรื่องการไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และชี้ให้เห็นว่าการสร้าง
อุโมงค์ลักษณะนี้จะช่วยสร้างหลักประกันในเร่ืองแหล่งอาหารในอนาคต และผลกระทบจากปัญหา
อ่ืนๆ  อาทิ ปัญหาจากโลกร้อน สงคราม และอ่ืนๆ  
 ค.การสร้างความชอบธรรมให้กับนโยบาย(Legitimating policies) หรือ การอนุมัติ
นโยบาย (Legitimating Policy) 
 ส าหรับการสร้างความชอบธรรมให้กับนโยบาย(Legitimating policies) หรือ การอนุมัติ
นโยบาย (Legitimating Policy)  น่าจะใช้ช่องทาง มติคณะรัฐมนตรี  เพราะว่าเหมาะที่สุด หรือ จะ
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เสนอผ่านช่องทางพรรคการเมืองก็ได้   หรือ ผ่านช่องทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก็
ได้เพราะสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้เริ่มนโยบายเกือบทุกอย่าง 
 ทั้งการการด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ทั้งหมดจะต้องให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
ตามหลักธรรมสาราณียธรรม 6 กล่าวคือ 
 1) การมีส่วนร่วมตามตามหลักธรรมทิฏฐิสามัญญตา คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   
 2) การมีส่วนร่วมตามหลักธรรมสีลสามัญญตา คือ การน านโยบายไปปฏิบัติ โดยแบ่งเป็น 
3 ประเด็น ดังนี้ คือ 
 ก) การมีส่วนร่วมปฏิบัติ  
 ข) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน 
 ค) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 
 อย่างไรก็ตาม ในการวิเคราะห์กระบวนการต่างๆ จะต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อม
(Environment) คือ ตัวชี้วัดที่มีผลต่อการก่อเกิดนโยบายการสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอิน
ทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีอยู่ 4 กลุ่มดังนี้คือ  
 1. ระบบทุนนิยมโลก ได้แก่ 1.1  ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (รังสรรค์  ธนะพร
พันธุ์, 2546 : 6-7) อาทิ ระเบียบเกี่ยวกับผลประโยชน์พันธุกรรมพืช อาทิ  อนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (International Convention for the Protection of New Varieties of 
Plants) หรือที่เรียกกันว่าอนุสัญญายูปอฟ  ,การคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้ความตกลงว่าด้วยสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าขององค์กรการค้าโลก (Agreement on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights หรือ TRIPs) ,อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ(CBD), สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร 
(ITPGR)   เป็นต้น   
 1.2 บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ (อ้างแล้ว) : องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับพันธุกรรมพืช ที่ส าคัญมี 4 หน่วยงานหลักๆ คือ 1) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
หรือ FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 2) สภาที่ปรึกษา
ด้านการวิจัยทางการเกษตรนานาชาติ (Consultative Group On International Agricultural 
Research – CGIAR)  3) กองทุนความหลากหลายแห่งธัญพืชของโลก (Global Crop Diversity 
Trust)  4) องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพนานาชาติ (Bioversity International)   
 1.3 บทบาทของบรรษัทนานาชาติ (อ้างแล้ว)  ในปัจจุบันบริษัทผู้ค้าเมล็ดพันธุ์รายใหญ่ใน
เมืองไทย ประกอบด้วย บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ ถือเป็นบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาตั้งฐานการ
ผลิตและส่งออกเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยมายาวนาน มียอดขายสินค้าและบริการปีละกว่า 1.3

พันล้านบาท ปัจจุบันผู้ถือหุ้นใหญ่ของมอนซานโต้คือ บริษัท เซมินีส เวเจ็ทเทเบิ้ล สีดส์, อ้ิงค์
โอลิมเปีย คอร์ป บริษัท มอนซานโต้ คาไรบ์ แอล แอล ซี และบริษัท มอนซานโต้ อินเตอร์ อเมริกา 
จ ากัด ซึ่งทั้งหมดเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกัน มอนซานโต้เคยมีบทบาทส าคัญในการผลักดันเรื่องการ
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ทดลองวิจัยพืชตัดแต่งพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอในประเทศไทย แต่จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ได้รับการ
ตอบสนองจากภาครัฐ    
 2. โครงสร้างส่วนบนของระบบเศรษฐกิจ (Super-structure) (อ้างแล้ว) ตัวชี้วัดในกลุ่มนี้
ประกอบด้วยระบอบการเมืองการปกครอง จารีตธรรมเนียมและวัฒนธรรมทางการเมือง ตลอดจน
ระบบความสัมพันธ์ในสังคม  เช่น ระบบอุปถัมภ์ และร่วมไปถึงความคิดความเชื่อ และข้อกฎหมาย
ต่างๆ ทั้ง น้ีความคิดความเชื่อ จากการศึกษาพบว่า การจะด าเนินการโครงการน้ีให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ต้องน าความคิดความเชื่อของท้องถิ่นล้านนา หรือ จังหวัดเชียงใหม่ มาพิจารณาด้วย  
โดยเฉพาะเรื่องหลองข้าวหรือยุ้งข้าว ทั้งเรื่องพิธีกรรมต่างๆ และสถาบัตยกรรม  ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่า
ควรใช้ชื่ออุโมงค์แห่งนี้ว่า "ยุ้งเก็บพันธุ์พืชลานนา”และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  “lanna global 
seed barn " เพ่ือให้ประชาชนรู้ว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้ว 
 3. อุปทานของนโยบาย ประกอบด้วย  1)กลุ่มขุนนางนักวิชาการ  2)กลุ่มผู้ทรงอ านาจ
หรือชนชั้นน าทางอ านาจ  อันได้แก่ ผู้ทรงอ านาจทางการเมืองที่ยึดกุมอ านาจรัฐ  3)พรรคการเมือง  
4) รัฐสภา (อ้างแล้ว) 
 4. อุปสงค์ของนโยบายเศรษฐกิจ  อุปสงค์ที่มีต่อนโยบายเศรษฐกิจใดๆ มาจากกลุ่มบุคคล
อย่างน้อย  4 กลุ่ม (1) ประชาชน   (2) สื่อมวลชน  (3) นักวิชาการ   (4) กลุ่มผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ (Interest Groups) มีทั้งกลุ่มผลประโยชน์อย่างไม่เป็นทางการ    และกลุ่มผลประโยชน์
อย่างเป็นทางการ (อ้างแล้ว)  เช่น  (1) สมาคมการค้า ส าหรับสมาคมการค้าที่เก่ียวกับพันธุกรรมพืช
ได้แก่ 1.)สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย มีสมาชิกที่ส าคัญ เช่น บริษัท เจียไต๋ จ ากัด  บริษัท มอนซาน
โต้ไทยแลนด์ จ ากัด  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จ ากัด  บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) 
จ ากัด บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จ ากัด  สมาคมการค้าเหล่านี้ยังได้เข้าไปมีบทบาทในการผลักดัน
นโยบายของรัฐด้วย  (2) กลุ่มวิชาชีพ อาทิ  1) สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย  2) สมาคม
ปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย  การด าเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุโมงค์
พันธุกรรมพืช   ปัจจัยความเป็นไปได้ต้องขึ้นอยู่กับกลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นทางการเหล่านี้ด้วย    
เป็นที่น่าสังเกตุว่า ในกรณีของอุโมงค์สวาลบาร์ด น้ันได้รับการช่วยเหลืองบประมาณบางส่วนจาก
บริษัท มอนซานโต (Monsanto)  บริษัท ดูปองท์  (DuPont)  ดังนั้น เป็นไปได้ที่จะต้องขอความ
ร่วมมือจากบริษัทเอกชน ที่เก่ียวกับเรื่องพันธุ์พืชด้วย  
 สรุปว่า  การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัด
เชียงใหม่  สามารถสรุปกระบวนการได้ดังนี้คือ  1. การบริหารจัดการตามหลัก POSDCoRB มี 7 
ข้ันตอนคือ   การวางแผน  การจัดองค์กร การจัดหาบุคคล การอ านวยการ การประสานงาน การ
รายงาน และการจัดการงบประมาณ   2.กระบวนการก่อเกิดนโยบายว่าด้วยการจัดสร้างอุโมงค์เก็บ
พันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ การระบุปัญหา การ
ก าหนดข้อนโยบาย และการสร้างความชอบธรรมให้กับนโยบาย  ทั้งนี้ในขั้นตอนทั้งหมด ทั้งการ
บริหารจัดการ และกระบวนการก่อเกิดนโยบายการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ 
จังหวัดเชียงใหม่ ต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมตามตามหลักธรรมทิฏฐิสามัญญตา และการมีส่วนร่วม
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ตามหลักธรรมสีลสามัญญตา อย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์กระบวนการต่างๆ จะต้องค านึงถึง
สภาพแวดล้อม(Environment) คือ ตัวชี้วัดที่มีผลต่อการก่อเกิดนโยบายการสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์
พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีอยู่ 4 กลุ่มดังนี้คือ  1. ระบบทุนนิยมโลก  2. โครงสร้าง
ส่วนบนของระบบเศรษฐกิจ 3. อุปทานของนโยบาย 4.อุปสงค์ของนโยบาย เพ่ือให้การด าเนินการ
สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 

7. การอภิปราย 
 ผลการวิจัยศึกษาเรื่องการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์  
จังหวัดเชียงใหม่  สามารถอภิปรายผลได้ 3 ประเด็นหลักๆ คือ   
 ประเด็นแรกตัวแบบอุโมงก์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ตาม
แนวทางโครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชของอุโมงก์สวาลบาร์ด นอร์เวย์   จากการใช้กรอบการ
พิจารณาตามหลักธรรมโยนิโสมนสิการ คือ การคิดอย่างถูกวิธีที่จะให้เข้าถึงความจริง  จากนั้นได้ใช้
หลักธรรมที่เรียกว่า วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ มาแยกแยะส่วนประกอบกระจายเน้ือหา
ออกเป็นข้อๆ และประยุกต์เข้ากับองค์ประกอบในประเทศไทย  ซึ่งจากองค์ประกอบของตัวแบบที่
น ามาวิเคราะห์น้ี แสดงให้เห็นว่า การจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์มีความเป็นไปได้
สูง โดยเฉพาะในประเด็นที่ตั้งของโครงการนั้นมีความเหมาะสม เพราะพ้ืนที่ดังกล่าวตั้งอยู่บนภูเขาที่
สูงที่สุดในประเทศไทย และมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี รวมถึงประเทศไทยมีองค์ประกอบหลายอย่าง
ที่สามารถจะสร้างโครงการดังกล่าวได้ โดยเฉพาะการมีองค์ความรู้ทางด้านธนาคารเชื้อพันธุ์ และมี
การตั้งองค์กรคือธนาคารเชื้อพันธุ์พันธุ์อยู่แล้วเพ่ือวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมพันธุ์พืช ซึ่งจากผล
การศึกษานี้ท าให้เข้าใจองค์ประกอบของการสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชที่ครบถ้วนได้  จะเป็นแนวทาง
ในการผลักดันเป็นนโยบายที่เหมาะสมกับประเทศไทยและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ประเด็นที่สอง- ตัวช้ีวัดที่มีผลต่อกระบวนการนโยบายการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช
บนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่  จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าปัจจัยผลกระทบ มีทั้งปัจจัยภายนอก
ประเทศ  และภายในประเทศ โดยเฉพาะปัจจัยภายนอกประเทศที่ส าคัญคือความพยายามของ
ประเทศมหาอ านาจและบรรษัทข้ามชาติ ได้เข้ามามีบทบาทต่อผลประโยชน์จากพันธุ์พืชอาหารและ
การเกษตรและพยายามรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง  โดยตลอดที่ผ่านมาประเทศมหาอ านาจและ
บรรษัทข้ามชาติ  ได้ผลักดันวางระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวกับระเบียบเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์พันธุกรรมพืช เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ หรือที่เรียกกันว่า
อนุสัญญายูปอฟ, สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและ
การเกษตร (ITPGR)   เป็นต้น  โดยใช้เคร่ืองมือคือ องค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO   ผลักดันให้ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ
ระเบียบเกี่ยวกับผลประโยชน์พันธุกรรมพืชเป็นไปตามท่ีพวกตนต้องการ  ซึ่งระเบียบนี้ประเทศต่างๆ 
ในโลกนี้ โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนาไม่สามารถปฏิเสธได้รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะ
ล่าสุดคือ สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร 
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(ITPGR) ซ่ึงประเทศไทยได้ลงนามแล้วและรอตัดสินใจลงสัตยาบัน  หากประเทศไทยมีการสร้าง
อุโมงค์เก็บพันธุ์พืชดอยอินทนนท์  ก็ไม่สามารถปฏิเสธสนธิสัญญาฯฉบับนี้ได้  เนื่องจากเป็นหลัก
สากลที่ประเทศต่างๆยอมรับและตามหลักของสนธิสัญญาฯนี้  นอกจากนี้ ยังพบว่า บรรษัทข้ามชาติ 
ที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับพันธุ์พืช ได้เข้ามาขยายสาขาในประเทศไทย เช่น บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ 
บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จ ากัด   โดยบริษัทเหล่านี้ได้ใช้
รัฐของไทย เป็นเคร่ืองมือในการเอ้ือการออกนโยบาย และได้มีการก่อต้ังเป็นสมาคมต่างๆ  เช่น 
สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย เพ่ือผลักดันให้รัฐบาลไทยด าเนินนโยบายพันธุ์พืชที่สอดคล้องกับพวก
ตน  เร่ืองน้ีสอดคล้องกับบทความเร่ืองนโยบายเกี่ยวกับพันธุ์พืชของประเทศไทย ของมูลนิธิชีววิถี 
ระบุว่า นโยบายส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุนการให้บริษัทเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรพันธุกรรมของรัฐ ท าให้บรรษัทข้ามชาติ เช่น มอนซานโต้ คาร์กิล ไพโอเนียร์ แปซิฟิค  ซิน
เจนทา สามารถผูกขาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและ พืชไร่หลายชนิดได้ อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดภายใน
ระยะเวลาไม่ถึงสองทศวรรษ  (มูลนิธิชีววิถี,ออนไลน์)  ส่วนกรณีของผลกระทบต่อการก่อสร้าง
อุโมงค์เก็บพันธุ์พืช บรรษัทฯเหล่าน้ีอาจจะขัดขวางโครงการอุโมงค์แห่งน้ีเพราะเห็นว่าอุโมงค์เก็บ
พันธุ์พืชจะเป็นแหล่งสร้างความมั่นคงด้านพันธุ์พืชในอนาคตและอาจจะเป็นขัดกับประโยชน์ของ
บรรษัทเหล่านี้ เพราะเป็นธุรกิจของตน   แต่อย่างไรก็ตามในทางกลับกันบรรษัทเหล่านี้พร้อมให้
ความร่วมมือกับโครงการอุโมงค์การเก็บพันธุ์พืช หากเห็นว่าบริษัทได้รับประโยชน์ในแง่ชื่อเสียงใน
ฐานะผู้ให้การสนับสนุนโครงการด้วย  ดังเช่นในกรณีของอุโมงค์สวาลบาร์ด ได้รับการช่วยเหลือ
งบประมาณบางส่วนจากบริษัท มอนซานโต บริษัท ดูปองท์  บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด และ มูลนิธิ 
Rockefeller  
 ประเด็นที่สาม-การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงก์จัดเก็บพันธุ์พืช จากการศึกษา
กระบวนการนโยบายในแต่ละขั้นตอนนั้น แสดงให้เห็นองค์ประกอบที่ส าคัญคือ แต่ละขั้นตอนต่างๆ 
ของกระบวนการนโยบายจะเป็นการปฏิสัมพันธ์เชิงอ านาจของแต่ละตัวละคร ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ โธมัส ดาย ที่มองว่านโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมทางการเมือง ในกระบวนการ
นโยบายทุกข้ันตอนมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ  ดังนั้นแล้วโจย์ใหญ่จึงอยู่ที่ว่าจะท าอย่างไร
ที่จะอย่างไรที่จะจัดสรรความขัดแย้งหรือผลประโยชน์ให้ผลประโยชน์ทางการเมืองในแต่ละขั้นตอน
ลงตัว  
 แต่อย่างไรก็ตามเพ่ือให้นโยบายเหล่านั้นลุล่วง ผู้ศึกษามีความเห็นเพ่ิมว่า ไม่ควรมองข้าม
ประเด็นดังต่อไปนี้ด้วยคือ 
 1) การน าหลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์เพ่ือหาทางออก เช่น ใน
การก่อรูปของนโยบายสาธารณะ นอกจากค านึงถึงหลักวิชาการเพื่อให้นโยบายลุล่วงไปด้วยดีผู้ศึกษา
เห็นว่า ผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ จะต้องร่วมมือกันภายใต้หลักธรรมสาราณียธรรม 6     
คือ เรื่องความสามัคคี  ซึ่งในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสหลักธรรมอันจะเป็น
แนวทาง ในการเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคม  ซึ่งการน าหลักธรรมเข้ามาใช้ใน
ด าเนินงานให้บรรลุนี้ ซึ่งเรื่องนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของสุทธิพร สายทอง (2556)  ที่ได้วิจัยเรื่อง 
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การจัดการความรู้เชิงพุทธสู่การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาคเหนือตอนบน  โดยได้
เสนอรูปแบบการจัดการความรู้เชิงพุทธสู่การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบน 
พบว่าควรมีการบูรณาการน าหลักธรรม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ การพัฒนางาน 
พัฒนาคน และการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 2) การด าเนินการนโยบายสาธารณะ ต้องไม่ท าให้เกิดความแปลกแยกส าหรับประชาชน 
ต้องให้สอดคล้องกับความคิดความเชื่อของท้องถิ่น เช่น ความเรื่องยุ้งข้าวของทางภาคเหนือ โดย
ต้องท าให้ประชาชนในพื้นท่ีมีความเชื่อว่าโครงการนี้ เป็นยุ้งข้าวขนาดใหญ่ ส าหรับเก็บพันธุ์ข้าวและ
พันธุ์พืช ไว้เพ่ือมนุษย์ทุกคนในกรณีที่เกิดปัญหาภัยภิบัติ ที่อาจจะท าให้พันธุ์พืชเหล่านั้นเกิดการสูญ
พันธุ์ได้ ซึ่งจะมีการท าตามพิธีกรรมตามความเชื่อเดิมทุกอย่าง ซึ่งเรื่องนี้สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง 
"ปัจจัยความสู่ความส าเร็จในการน านโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไป
ปฏิบัติ" ของ อิทธิชัย สีด า(2556) ได้ศึกษาปัจจัยความสู่ความส าเร็จในการน านโยบายการค านึงถึง
วัฒนธรรม อัตลักษณ์ ของพ้ืนที่ เป็นไปได้ยากอย่างยิ่งที่นโยบายที่ขัดต่อวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ใน
พ้ืนที่จะได้รับความส าเร็จเพราะจะน าไปสู่การต่อต้านการน านโยบายไปปฏิบัติจนนโยบายล้มเหลวใน
ที่สุด และ ยังสอดคล้องกับ กันยารัตน์ รินศรี  (2556)  ได้วิจัยเรื่อง  การจัดการทรัพยากรน้ าเชิง
บูรณาการแนวพุทธ: กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ าปิง จังหวัดเชียงใหม่  โดยได้เสนอรูปแบบการ
จัดการทรัพยากรน้ า ประกอบด้วย “สร้างคุณธรรมในจิตใจ ใช้กฎหมายควบคุมพฤติกรรม 
ด าเนินงานแบบเครือข่าย และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น"  
 3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการผลักดันนโยบายสาธารณะ รวมถึงโครงการอุโมงค์
เก็บพันธุ์พืชดอยอินทนนท์  การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองข้ามได้  เนื่องจาก
ปัจจุบันสิทธิของประชาชนได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันการมีส่วน
ร่วมของประชาชนจะได้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปัญหาอุปสรรคต่างๆ หากมีการก่อสร้างโครงการ
ขึ้นมาจริงๆ และจะได้ช่วยผลักดันโครงการให้ลุล่วงไปได้ ในขณะเดียวกัน หากไม่เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้าร่วมในกระบวนการของนโยบาย อาจจะท าให้ความไม่เข้าใจ และ อาจจะมีการ
ขัดขวางการด าเนินโครงการ ซึ่งจะท าให้โครงการไม่สามารถเกิดขึ้นได้  ซึ่งเรื่องนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยเรื่อง" ปัจจัยความสู่ความส าเร็จในการน านโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ไปปฏิบัติ" ของ อิทธิชัย สีด า (2556) ได้ศึกษาปัจจัยความสู่ความส าเร็จในการน านโยบาย 
โดยระบุว่า ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน นั้นคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  และ
ยังสอดคล้องกับการศึกษาของสุวัฒน์ อินทรประไพ(2556)  ได้วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าป่าสัก ผลการศึกษาพบว่า แก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดย ต้องเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่ว 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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 1) รัฐบาลควรเร่งจัดให้มีการสัมมนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมพืช เพ่ือศึกษา
ถึงความเป็นได้ในแง่มุมต่างๆ และสรุปออกมาเป็นแผนการเบื้องต้น 
 2) รัฐบาลควรจัดตั้งคณะท างานที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการจัดตั้งอุโมงค์เก็บพันธุ์
พืชดอยอินทนนท์  โดยมีประชาชน เกษตรกร และนักวิชการ เป็นแกนกลางเพ่ือศึกษาความเป็นได้ 
และหารือกับฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง ทั้งใน และต่างประเทศ   
 3) จัดส่งนักวิจัยหรือนักศึกษาไปศึกษาความเป็นได้จากอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด 
นอร์เวย์      
 8.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1) รัฐบาลควรมีแผนงานในการปฏิบัติการต้นแบบในการผลักดันนโยบายการก่อสร้าง
อุโมงค์เก็บพันธุ์พืช เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของทุกภาคส่วน 
 2) รัฐบาล ควรสนับสนุนการจัดท าแหล่งเก็บพันธุพืชในชุมชนเพ่ือเป็นแหล่งการรู้เกี่ยวกับ
พันธุกรรมพืช และน าไปใช้ประโยชน์   
 6.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ศึกษาการบริหารจัดการที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการก่อสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์  
 2) ศึกษาการบริหารจัดการเครือข่ายของยีนแบงก์ ที่เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ให้สภาพไร่
นา ผนวกกับภูมิปัญญาไปด้วย เพ่ือเป็นโมเดลของประเทศ  จากนั้นขยายและเชื่อมโยงกันระหว่าง
ภูมิภาค 
 3) ศึกษานโยบายที่เหมาะสม ในการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยให้สามารถอนุรักษ์
พันธุกรรมที่หลากหลายในสภาพไร่นา  และการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชในอุโมงค์ โดยให้อุโมงค์เก็บพันธุ์
พืชมีหน้าที่ในการเติมเต็มการอนุรักษ์ในสภาพไร่นา 
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บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพ่ือศึกษาระดับการจัดการสังคมและวัฒนธรรม      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนครสวรรค์ 2.เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการสังคม
และวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดนครสวรรค์ และ3.เพ่ือน าเสนอแนวทาง    
การจัดการสังคมและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนครสวรรค์ 
 การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือ
วิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.967 ในการเก็บข้อมูลผู้วิจัย
ได้ท าการเก็บข้อมูลด้วยตัวเองกับกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 355คน ซึ่งได้มาจากสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ          
การวิเคราะห์การถดถอยพหุ ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพใช้เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก   
โดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 25 รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
11 รูป/คน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การจัดการสังคมและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนครสวรรค์ 
พบว่า การจัดการสังคมโดยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับชุมชนและระดับครัวเรือน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน และการจัดการ
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วัฒนธรรมโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติและสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X =3.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การพัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและธรรมชาติ การส่งเสริมกิจกรรมตามปฏิทินการท่องเที่ยวประจ าปีและประเพณีส าคัญ 
การส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์และการบริการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
 
 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการสังคมและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ในจังหวัดนครสวรรค์พบว่า การจัดการองค์กร ท านายการจัดการสังคมและวัฒนธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดนครสวรรค์ได้ร้อยละ 62.90 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการองค์กร      
มีจ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านภาคี/เครือข่าย ด้านการสื่อสาร/เทคโนโลยี ด้านนโยบาย ด้านบุคลากร  
และหลักอิทธิบาท 4 ท านายการจัดการสังคมและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
จังหวัดนครสวรรค์ ได้ร้อยละ 17.50 ปัจจัยที่ส่งผลต่อหลักอิทธิบาท 4 มีจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ฉันทะ ความพึงพอใจ และด้านวิมังสา การหมั่นตริตรองพิจารณา 
 3. แนวทางการจัดการสังคมและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า 1) การจัดการสังคมโดยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คือ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือให้เกิด
ความเข้มแข็ง ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การเสริมสร้างจุดแข็ง ปิดจุดอ่อน และพัฒนา
สมาชิกในชุมชนให้เป็นคนเก่ง คนดี ในระดับชุมชน การสร้างคุณภาพชีวิตและการด ารงชีวิตอย่างมี
เหตุมีผล ในระดับครัวเรือน 2) การจัดการวัฒนธรรมโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ธรรมชาติและสุขภาพ คือ การพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้อยู่ในมิติความเจริญงดงามและ
ยั่งยืน     การส่งเสริมกิจกรรมตามปฏิทินการท่องเที่ยวให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้ง 12 เดือนหรือ
อย่างน้อยให้เป็นไปตามฤดูกาล การส่งเสริมการตลาดการประชาสัมพันธ์และการบริการ ให้เห็น
ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวในนครสวรรค์ทั้งเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาและเชิงเกษตรสร้างสรรค์ การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการน าสุขภาพดีคืน
สู่ชีวิต 
 
 

ค าส าคัญ: การจัดการ, สังคมและวัฒนธรรม, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
 

ABSTRACT 
 
This research has the following objectives: 1) to study the level of social and 

cultural management of local government in NakhonSawan Province; 2) to study 
the factors which impact social and cultural management of local government in 
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NakhonSawan Province; and 3) to present guidelines for social and cultural 
management of local government in NakhonSawan Province.  

The research used a methodology model mixing quantitative and qualitative 
approaches. The quantitative research tools used a questionnaire with a reliability 
coefficient of 0.967 for data collection carried out by the researcher on a sample 
group of administrators, civil servants and employees of the local government 
totaling 355 people chosen by simple random sampling. The data were analyzed 
with a statistical package to arrive at values for frequency, percentage, mean, 
standard deviation and multiple regression analysis. The tools used for qualitative 
research consisted of in-depth interviews of 25 key informants and a panel 
discussion with 11 specific experts using descriptive content analysis techniques. 

The research found that: 
1. In the social and cultural management of local government in 

NakhonSawan Province, social management by strengthening the community 
according to a philosophy of economic sufficiency was at a high level overall 
(=3.66). When considering categories at the levels of local government, community 
and household, the mean of each category was at a high level. Cultural 
management through the promotion of cultural, natural and health tourism was 
also at a high level overall (=3.57). Considering each category, it was found that the 
development and upgrade of cultural and natural attractions, promotion of events 
based on the annual tour calendar and important traditions, marketing promotion, 
public relations, and tour service have a mean at a high level level, and the 
development and promotion of health tourism has a medium-level mean. 

 
2. In the factors that affect the social and cultural management of local 

government in NakhonSawan Province, organization management can predict the 
social and cultural management of local government in NakhonSawan Province at 
62.90%. The factors affecting the result of organization management have 4 
aspects, namely party/network, communication/technology, policy and personnel, 
and the Four Rddhippada (effective means to attain success) predict the social and 
cultural management of local government in NakhonSawan Province at 17.50%. 
The factors which impact the Four Rddhippada have 2 aspects, Chanda 
(satisfaction) and Vimamsa (diligent reflection and appraisal). 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560146

3. The guidelines found for social and cultural management of local 
government in NakhonSawan are: 1) social management by strengthening the 
community according to the philosophy of economic sufficiency through the 
integrated collaboration between government and civil society in order to 
strengthen the organization at the local government level, enhance strength, cover 
weaknesses and develop good, skillful community members at the community 
level, and create quality of life and rational living at the household level; and 2) 
cultural management by promoting cultural, natural and health tourism through 
the development and upgrade of cultural and natural attractions to be prosperous 
and sustainable, by promoting tour calendar-based events to take place all 12 
months, or at least seasonally, and by market promotion, public relations and 
services to present the diversity of tourist attractions in NakhonSawan, be they 
ecological, historical, cultural, intellectual or agricultural initiatives, and by 
developing health tourism promoting the restauration of better health to life.  

 
Keywords: management, social and culture, local administrative organization 
 

1.  บทน า 
 แนวคิดการจัดการร่วมสมัย ในปัจจุบันจะพบแนวคิดและวิธีการหลายประการที่น ามา
ศึกษาและประยุกต์ใช้ เป็นการมองว่าองค์กรทุกองค์กรเป็นระบบใหญ่ ซ่ึงประกอบด้วยระบบย่อย
ต่างๆภายในองค์กร อาทิ การวางแผน การบริหารทรัพยากรบุคคล การประเมินผล การจ่าย
ค่าตอบแทน การควบคุม ตลอดจนการเงินและการผลิต ดังน้ัน การบริหารจัดการให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีระบบย่อยเหล่านี้จะมีผลกระทบซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา (สาคร สุขศรีวงศ์, หน้า 
๔๖-๕๑) อาทิ ผู้น าภายในองค์กร ในด้านของภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท า เป็นการจัดระเบียบทรัพยากร
ต่างๆในองค์กรและการประสานกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน ในด้านของความรับผิดชอบ ดังน้ัน งาน
บริหารจัดการ เป็นการท าให้งานต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยการอาศัยบุคคลต่างๆ เข้าด้วยกัน 
(ธงชัย สันติวงษ์, ๒๕๔๓ : หน้า ๒๑-๒๒) และประกอบไปด้วยกระบวนการในการน าทรัพยากรทางการ
บริหารทั้งวัตถุและคนมาด าเนินการ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ อัน
ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของและวิธีปฏิบัติงานเป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ (G. John Hutchinson, 2010 : p.133) 

 เม่ือพิจารณาประเด็นการจัดการสังคมและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
จังหวัดนครสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญในด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ดังจะเห็นได้จากส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มีนโยบายในการสนับสนุนให้มีการขยาย
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องค์กรเครือข่ายการด าเนินงานวัฒนธรรมให้เกิดการกระจายอ านาจทางวัฒนธรรมไปทุกชุมชน ทุกท้องถิ่น 
โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการด าเนินงานวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ของตนเองในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถสร้างกระแสการรับรู้ทางด้านวัฒนธรรม การเชื่อมโยงการด าเนินงาน
วัฒนธรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีส่วนร่วมในการด าเนินงานวัฒนธรรมทั้งในระดับชุมชน 
ภูมิภาค และระดับประเทศ ซึ่งเป็นการบูรณาการงานวัฒนธรรมเข้ากับยุทธศาสตร์จังหวัดโดยสามารถ
บรรจุโครงการและกิจกรรมทางวัฒนธรรม เข้าในแผนการด าเนินงานของหน่วยงานและบูรณาการ
เข้ากับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด (G. John Hutchinson, 2010 : p.133) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นก าลังส าคัญในการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน และขับเคลื่อน
งานวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งพัฒนาและสร้างสรรค์งานด้านวัฒนธรรมของท้องถ่ิน สร้างกระแส
การรับรู้ไปสู่ชุมชนได้อย่างกว้างขวาง (หนังสือพิมพ์แนวหน้า, [๓ พ.ค. ๒๕๕๙] ) 

อย่างไรก็ตามการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนครสวรรค์
ปรากฏมียุทธศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการจัดการสังคมในด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการวัฒนธรรม ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ธรรมชาติและสุขภาพ ซึ่งทั้ง 2 ด้านตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครสวรรค์น้ัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด โดยเชื่อมโยงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินการและก าหนดเป็นกลยุทธ์ซึ่งแต่ละท้องถิ่นสามารถปรับให้เข้ากับบริบท
ของแต่ละท้องถิ่น เช่นเดียวกันกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่
สมดุลและยั่งยืน (ส านักงานจังหวัดนครสวรรค์, [๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙]) ในการจัดการดังกล่าวจะเกิด
ผลส าเร็จมากน้อยเพียงไรยังมีปัจจัยที่ต้องค านึงถึง อาทิ ด้านนโยบาย ด้านกระบวนการ ความพร้อม
ด้านบุคลากร เทคโนโลยี และด้านเครือข่าย และอีกประการหนึ่งเนื่องด้วยสังคมไทย และในองค์กร
ต่างๆ ให้ความส าคัญกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเกิดผลส าเร็จ
ยิ่งขึ้น (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ๒๕๕๑ : หน้า ๙๒) 
 เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ เกิดแนวทางจัดการ
ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการจัดการสังคมและวัฒนธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการสังคมและวัฒนธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเสนอแนวทางการจัดการสังคมและวัฒนธรรม อันจะเป็นประโยชน์
ต่อในการเสริมสร้างบทบาทส าคัญในการอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอด รวมทั้งพัฒนาและสร้างสรรค์
งานด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่นสืบต่อไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการสังคมและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
จังหวัดนครสวรรค์ 
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 2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการสังคมและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดนครสวรรค์ 
 2.3 เพ่ือน าเสนอแนวทางการจัดการสังคมและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดนครสวรรค์ 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

 งานวิจัยเรื่อง “การจัดการสังคมและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดนครสวรรค์” ในคร้ังน้ีเป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) เป็นการ
ผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ได้ก าหนดขอบข่ายประชากร และกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือศึกษาจัดการ
สังคมและวัฒนธรรมอันประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี และการบูรณาการหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้อง 
 3.1ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางการจัดการสังคมและวัฒนธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ 
 3.1.1ขอบเขตด้านหลักพุทธธรรมที่สามารถน ามาบูรณาการกับการจัดการสังคมและ
วัฒนธรรม ได้แก่ หลักอิทธิบาท 4 ซึ่งเป็นธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบความส าเร็จ มี 4 ประการ คือ 
 1) ฉันทะ พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 
 2) วิริยะ เพียรประกอบสิ่งนั้น 
 3) จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นไม่วางธุระ 
 4) วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น 
 3.1.2 ขอบเขตด้านแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการสังคมและวัฒนธรรม ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 1) ด้านนโยบาย 
 2) ด้านกระบวนการจัดการ 
 3) ด้านบุคลากร 
 4) ด้านการสื่อสาร/เทคโนโลยี 
 5) ด้านภาคี/เครื่อข่าย 
 3.1.3ขอบเขตด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค ์
(พ.ศ. 2557–2560) โดยศึกษาเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ธรรมชาติและสุขภาพ ดังนี้ 
 1) การพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
 2) การส่งเสริมกิจกรรมตามปฏิทินการท่องเที่ยวประจ าปี และงานประเพณีส าคัญ 
 3) การส่งเสริมด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการบริการการท่องเที่ยว 
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 4) การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 และยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ดังนี ้

๑) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) ระดับชุมชน 
๓) ระดับครัวเรือน 

 3.2ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญไว้ดังนี้  
 1) ประชากร ได้แก่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์           
ประกอบด้วย (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (อบจ.) (2) เทศบาล มี 21 แห่ง โดยแยก
เป็นเทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลต าบล 18 แห่ง และ (3) องค์การบริหารส่วน
ต าบล มี 121 แห่งรวมทั้งหมด 143 แห่ง มีจ านวนประชากรทั้งหมด 3,141 คน (ส านักงานกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, [๔พ.ค. ๒๕๕๙]) 
 2) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ(Key Informants) ด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) โดยผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมี
ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นบุคคลส าคัญในพ้ืนที่จังหวัด
นครสวรรค์ จ านวน 25 ท่าน  
 3) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือ
ปรับปรุงการจัดการสังคมและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยนักวิชาการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 11 คน 
 

 3.3ขอบเขตด้านพื้นที่/สถานที ่
 ผู้วิจัยได้ก าหนดพ้ืนที่ในการท าวิจัย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนครสวรรค์  
(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (อบจ.) (2) เทศบาล มี 21 แห่ง โดยแยกเป็นเทศบาล
นคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลต าบล 18 แห่ง และ (3) องค์การบริหารส่วนต าบล มี 
121 แห่งรวมทั้งหมด 143 แห่ง 
 3.4ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาในการท าวิจัยระหว่างเดือน สิงหาคม2559–มีนาคม2560 รวมระยะเวลา 8 
เดือน 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 

 งานวิจัยเร่ือง “การจัดการสังคมวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัด
นครสวรรค์” ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดย
ด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณก่อน แล้วจึงท าการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
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Research) ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วยการใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire)ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เร่ิมด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) แล้วน าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสัมภาษณ์โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) เพ่ือเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขเสนอต่อเวทีการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) พัฒนาแนวทางการจัดการให้สมบูรณ์ก่อนน าเข้าสู่การสอบ
ดุษฎีพิจารณ์เพ่ือหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการจัดการสังคมและวัฒนธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นมาตรฐานก่อนที่จะเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณะในล าดับ
ต่อไป 

4.1การวิจัยเชิงปริมาณ 
4.1.1ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  

 จังหวัดนครสวรรค์ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งหมด จ านวน 143 แห่ง คัดเลือกเหลือ
เพียง 16 แห่ง โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกพ้ืนที่วิจัย จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 355 คน 
 4.1.2 วิธีการสร้างเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม  ซึ่งมีล าดับขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 
 1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีต่างๆ รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ คือ จากพระไตรปิฎก และข้อมูลทุติยภูมิ 
โดยศึกษาจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมและสอดคล้องกับงานวิจัยฉบับนี้ 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม และร่างแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย ก าหนดกรอบแนวคิด 
วัตถุประสงค์ ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 2) ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสังคมและวัฒนธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยแบบสอบถามเป็นค าถามประเภทค าถาม
ปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 
 4.1.3การหาคุณภาพของแบบสอบถาม   
 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1) น าแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบ เพ่ือขอค าแนะน าเพ่ิมเติม 
เพ่ือปรับปรุงแก้ไข ให้ได้ข้อความที่ถูกต้องสมบูรณ์ที่สื่อความหมายชัดเจน เข้าใจง่ายตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2) หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ เสนอประธานและ
กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสม จ านวน 5 ท่าน เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเน้ือหาสาระ และโครงสร้างของค าถาม 
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รูปแบบของแบบสอบถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายข้อ (Index of Item-Objective Congruent: IOC) (สุวรีย์ ศิ
ริโภคารภิรมย์, ๒๕๔๖ : หน้า๑๒๙-๑๓๐) 

4.2การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structure In-
depth Interview) เพ่ือศึกษาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดนครสวรรค์   
 2) การสร้างเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการสังคมและวัฒนธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักพุทธธรรมที่สามารถน ามา
บูรณาการกับการจัดการ และน ามาร่างข้อค าถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ ไปปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึกษา เกี่ยวกับความถูกต้องของแบบสัมภาษณ์ ในส่วนของความสอดคล้องกับเนื้อหาและทฤษฎี 
และน ามาปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์  

4.3การเก็บรวบรวมข้อมูล(Instrument) 
ผู้วิจัยได้น าหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย

แจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยตนเองและได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาครบทั้ง 355 ฉบับ คิดเป็นร้อย
ละ 100 (Silverman, D., 2000 : p.90) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 25 
รูป/คน จะใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง พร้อมกับส่งบริบทเนื้อหา ต่างๆ ที่จะใช้ในการ
สัมภาษณ์ล่วงหน้า และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ส่วนในขณะการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะขออนุญาต
จากผู้เชี่ยวชาญใช้เครื่องบันทึกเสียง (Creswell, J. W., p.121)และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สนทนากลุ่ม จ านวน 11รูป/คน จะใช้การสนทนากลุ่มแบบที่มีโครงสร้าง 

 
 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.4.1การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ มีข้ันตอนดังนี ้
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นหลักก่อน 

โดยการด าเนินการข้ันแรก คือ น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบส ารวจ (Editing) แล้วด าเนินการลงรหัสตามคู่มือการลงรหัส (Code Book)แล้วจึงด าเนินการ
ถ่ายรหัสทั้งหลายลงในแบบฟอร์มถ่ายข้อมูล (Transfer Sheet) บรรจุข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์และ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพ่ือหาค่าทางสถิต ิ

สถิติที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  คือ สถิติพรรณนา หรือสถิติบรรยาย  (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย X  (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) ส าหรับบรรยายข้อมูลทั่วไปและใช้สัมประสิทธิ์การถดถอย 
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(regression coefficient)”เป็นการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) 
เพ่ือใช้อธิบายผลของตัวแปรเกิดข้ึน (สิน พันธ์พินิจ, ๒๕๕๔ : หน้า ๒๔๒) 

4.4.2.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีข้ันตอนดังนี ้
1) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเน้ือหา (Content 

Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
2) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 

induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียง และจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมาย 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไปพร้อมๆ กับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็นต่างๆ ได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้ว ไม่มีความ
ชัดเจน ก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ เหล่านั้น เพ่ือตอบค าถามหลักตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์ เพ่ือหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์
เชิงทฤษฎี 

3) การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการน าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย ต่างๆ 
ทางวิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่เชื่อถือได้ อีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นความเชื่อมโยงเพ่ือ
น าไปสู่การพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริง ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่ม  

 

5. ผลการวิจัย 

 5.1 การจัดการสังคมและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด
นครสวรรค์ 

 ผู้วิจัยต้องการทราบประเด็นการจัดการสังคมและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 262 คนคิดเป็นร้อย
ละ 73.8 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 93คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 ส่วนใหญ่มีอายุ31–40 ปี 
จ านวน151คน คิดเป็นร้อยละ 42.5ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 214 คน คิด
เป็นร้อยละ 60.3 ส่วนใหญ่มีคนได้รายได้เฉลี่ยต่อเดือน20,001 - 30,000 บาท จ านวน 114คนคิด
เป็นร้อยละ 32.1ส่วนใหญ่ประสบการณ์ในการท างาน 1–10 ปี จ านวน 171 คนคิดเป็นร้อยละ 48.2
ส่วนใหญ่ อปท. ที่ท่านก าลังปฏิบัติงาน เทศบาลจ านวน250 คนคิดเป็นร้อยละ70.4ส่วนใหญ่
ต าแหน่งข้าราชการมากท่ีสุด จ านวน 230 คนคิดเป็นร้อยละ 64.8 ผลการวิเคราะห์การจัดการ
สังคมโดยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชุมชน
ระดับครัวเรือนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 ผลการวิเคราะห์การจัดการวัฒนธรรมโดยการส่งเสริมการท่อง เที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ธรรมชาติ และสุขภาพ โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  



153วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

การพัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมกิจกรรมตามปฏิทินการท่องเที่ยวประจ าปีและ
ประเพณีส าคัญ การส่งเสริมการตลาดการประชาสัมพันธ์และการบริการท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ส าหรับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 

 5.2ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการสังคมและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ 

 ผู้วิจัยต้องการทราบประเด็นว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการสังคมและวัฒนธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ค าตอบจากการวิจัยครั้งนี้ คือ 
 1) การจัดการองค์กร ท านายการจัดการสังคมและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดนครสวรรค์ได้ร้อยละ 62.90 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการองค์กร มีจ านวน 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านภาคี/เครือข่าย ด้านการสื่อสาร/เทคโนโลยี ด้านนโยบาย ด้านบุคลากร   
 2) หลักอิทธิบาท 4 ท านายการจัดการสังคมและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดนครสวรรค์ ได้ร้อยละ 17.50 ปัจจัยที่ส่งผลต่อหลักอิทธิบาท 4 มีจ านวน 2 ด้าน 
ได้แก่ ด้านฉันทะ ความพึงพอใจ และด้านวิมังสา การหมั่นตริตรองพิจารณา 
 
 5.3แนวทางการจัดการสังคมและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
จังหวัดนครสวรรค์ 

 ผู้วิจัยต้องการทราบแนวทางการจัดการสังคมและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ค าตอบจากการวิจัยครั้งนี้ คือ  

 1) การจัดการสังคมโดยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับชุมชน เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้องเสริมสร้างจุดแข็งปิดจุดอ่อน และพัฒนาสมาชิกใน
ชุมชนให้เป็นคนเก่ง คนดี เพื่อน าไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง และในระดับครัวเรือน เป็นครอบครัวเศรษฐกิจ
พอเพียงต้องส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตและการด ารงชีวิตอย่างมีเหตุมีผล ให้คนในชุมชนเกิด
ความรู้ความเข้าใจหลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข รู้อยู่ รู้กิน รู้ใช้ 
 2) การจัดการวัฒนธรรมโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติและ
สุขภาพ ประกอบด้วย การพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว ให้อยู่ในมิติความเจริญงดงาม และ
ยั่งยืน เพ่ือการรักษาและส่งเสริมความหลากหลายของวัฒนธรรมและธรรมชาติในระยะยาว          
การส่งเสริมกิจกรรมตามปฏิทินการท่องเที่ยว ให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมให้ครบทั้ง 12 
เดือนหรืออย่างน้อยให้เป็นไปตามฤดูกาล และการก าหนดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นไปตาม
ทรัพยากรท่องเที่ยวของท้องถิ่นนั้นๆ การส่งเสริมการตลาดการประชาสัมพันธ์และการบริการ ให้
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เห็นความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวในนครสวรรค์ทั้งเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาและเชิงเกษตรสร้างสรรค์ การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้เป็นไปตามแนว
ทางการน าสุขภาพที่ดีคืนสู่ชีวิต โดยการจัดบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

6. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาข้อมูลการจัดการสังคมและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
จังหวัดนครสวรรค์สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาการการจัดการสังคมและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
จังหวัดนครสวรรค์โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเน่ืองจากการจัดการสังคมและวัฒนธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ให้ความร่วมมือดีมีการบริหารจัดการเป็นการ
สร้างความรู้การจัดเก็บความรู้การน าความรู้ไปใช้การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้การบริการความรู้
การสื่อสารความรู้การใช้เทคโนโลยีวัฒนธรรมการไว้วางใจการบริหารจัดการความรู้ลักษณะงานที่
ผู้บริหารมีความต้องการที่จะให้มีการน าความรู้ใหม่ๆซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการความรู้ไปใช้ ด้าน
ภาวะผู้น าและด้านกระบวนการบริหารจัดการเป็นการก าหนดวิสัยทัศน์การก าหนดแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการที่น าไปสู่การปฏิบัติได้จริงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของภาวินีย์ มีผดุง (ภาวินีย์ มี
ผดุง, ๒๕๕๔)ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร:การส ารวจ
ความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยผลการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
สรุปได้ว่า1.อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อปัจจัยภายในองค์กรมิติด้าน
วัฒนธรรมองค์กรการบริหารจัดการที่ดีแรงจูงใจความผูกพันองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีในองค์กรในระดับมาก 
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการสังคมและวัฒนธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดนครสวรรค์โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเนื่องจากการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรความรู้สึกของข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ประจ าอยู่ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิผลองค์กรแบบมุ่งการมีส่วนร่วมองค์กรแบบมุ่งสามัคคีวัฒนธรรมองค์กร
แบบยึดถือยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสังคมการสื่อสารนั้นมีอิทธิพลและสัมพันธ์กับการ
เปลี่ยนแปลงสังคมด้านการสื่อสารเชิงพุทธคือสื่อสารด้วยสติบนพื้นฐานของความเข้าใจและเคารพใน
ตนเองและผู้อ่ืนบนหลักการของเหตุและผลตามความเป็นจริงก่อให้เกิดปัญญาสร้างสรรค์ต่อการบูร
ณาการงานวัฒนธรรมควรให้ความส าคัญด้านต่างๆในการการส่งเสริมรักษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
เช่นด้านสภาพแวดล้อมพุทธศาสนพิธี/พิธีกรรมสื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมเชิงวิชาการในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและเครือข่ายภาคีทางวัฒนธรรมมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของภาวินีย ์มีผดุง (ภาวินีย์ มีผดุง, ๒๕๕๔) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร:การส ารวจความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในประเทศไทยผลการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า1.อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อปัจจัยภายในองค์กรมิติด้านวัฒนธรรมองค์กรการบริหารจัดการที่ดีแรงจูงใจ
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ความผูกพันองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์กรในระดับมากยกเว้นปัจจัยด้าน
แรงจูงใจที่มีมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในระดับปานกลาง2.การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการที่ดีด้านแรงจูงใจด้าน
ความผูกพันองคก์รและด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์กรและปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีในองค์กรทั้ง2ประการได้แก่ความจงรักภักดีและรักษากฎระเบียบขององค์กรและความมี
จิตสาธารณะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายด้านการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏและสอดคล้องกับงานวิจัยของพระสุมทรวชิรโสภณ(โสภณธมฺมโสภโณ) (พระ
สมุทรวชิรโสภณ (โสภณ ธมฺมโสภโณ), ๒๕๕๗) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของ
คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงครามผลการศึกษาพบว่าการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน
โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาจะได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจและการเมืองอย่างมากอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อวัฒนธรรมเช่นสิ่งที่เป็นโบราณสถาน
โบราณวัตถุประเพณีศิลปวัฒนธรรมนิสัยความเมตตาปราณีและความโอบอ้อมอารีสิ่งเหล่านี้เป็น
ลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในสังคมไทยพระภิกษุสงฆ์ยังท าหน้าที่ส่งเสริมรักษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ให้บริการด้านอ่ืนๆที่กลไกของรัฐบาลเข้าไปให้บริการไม่ทั่วถึงทั้งยังมีส่วนช่วยเสริมกลไกของรัฐให้
บรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้นและทั้งยังมีส่วนช่วยสังคมในด้านอ่ืนอีกด้วย 
 1. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4คือ ธรรมอันเป็นเครื่อง
ให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการจัดการสังคม
และวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยรวมพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของฌานตรรกวิจารณ์ (ฌาน ตรรกวิจารณ์, ๒๕๕๐) ได้วิจัยเรื่อง“การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ”ผลจากการวิจัยพบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธจะมีพุทธ
ธรรมเป็นฐานคิดในการพัฒนาโดยมีพุทธเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีระบบทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้และ
อริยมรรคมีองค์8เป็นแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาโดยมีเป้าหมายการพัฒนา2ระดับคือ
ระดับโลกียธรรมและระดับโลกุตรธรรมส่วนปรัชญาในการพัฒนานั้นตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่ามนุษย์
สามารถพัฒนาได้พุทธธรรมมีเป้าหมายที่การพัฒนาปรับปรุงมนุษย์ใช้ปัญหาของมนุษย์คือ“ทุกข์”
เป็นตัวตั้งใช้หลักธรรมอริยสัจ4เป็นหลักคิดในการพัฒนาและมีการคิดเชิงระบบและกระบวนทัศน์
การพัฒนาระดับโลกุตรธรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับบุคคลและระดับองค์การจะมีตัว
แบบในการพัฒนาซ่ึงสามารถใช้เป็นกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธได้ด้วยและ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชภูมิ สีชมภู (ชัชภูมิ สีชมพู, ๒๕๔๘) ได้วิจัยวิจัยเรื่อง“รูปแบบการ
บริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล”ผลจากการวิจัยพบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความต้องการการบริหารจัดการที่ดีทุกด้านส่วนรูปแบบการบริหารจัดการมีองค์ประกอบ2ด้านคือ
ด้านปัจจัยน าเข้าและด้านกระบวนการบริหารจัดการและส่วนด้านภาวะผู้น าและด้านกระบวนการ
บริหารจัดการเป็นการก าหนดวิสัยทัศน์การก าหนดแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ 
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7. กิตติกรรมประกาศ 

 ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การจัดการสังคมและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
จังหวัดนครสวรรค์” ฉบับนี้จัดท าขึ้นตามหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะได้รับ
ความเมตตาและการช่วยเหลือแนะน าอย่างดียิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ คือ อาจารย์         
ดร.อนุวัต กระสังข์ และพระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ , ดร.ที่กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน า 
ตลอดจนช่วยตรวจสอบความถูกต้องทั้งด้านภาษา เนื้อหาสาระ ความครบถ้วนถูกต้องตามหลักวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และวิธีการเขียนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นอย่างด ี
 ขอกราบขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth  Interview)   
เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดถึงผู้เชี่ยวชาญที่ได้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus  Group  
Discussion) ทุกรูป ทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มาร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะใน
การสนทนา และชี้แนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้ผลงานวิจัยครั้งนี้ดียิ่งขึ้นไป 
 ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ช่วยแนะน าและจุดประกาย
แนวคิดในการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตครั้งนี ้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ที่กรุณาให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน การประชุมสัมมนา
วิชาการและการอ านวยการติดต่อภายในส านักงาน 

คุณค่าและประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้าดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ขอมอบเป็นเครื่องบูชา 
คุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธศาสนาที่ก่อให้เกิดสติปัญญาและคุณูปการอันมหาศาลแก่ข้าพเจ้า  
คุณบิดามารดาผู้มีพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือและคุณครูอาจารย์ที่มีส่วนในการ
อบรมสั่งสอนศิษย์ให้ประสบความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียนและเป็นแรงบันดาลใจให้ก าลังใจใน
การศึกษาด้วยความรักและเมตตาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน และได้วางพ้ืนฐานทางการศึกษาแก่ผู้วิจัย 
จนได้รับความส าเร็จในการศึกษาในที่สุด สมดังเจตนามุ่งหมายที่ร่วมกันสรรค์สร้างงานวิจัยฉบับนี้
ให้แก่ผู้วิจัยจนประสบผลส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทุกประการ 

8. ข้อเสนอแนะ 
งานศึกษาวิจัย“การจัดการสังคมและวัฒนธรรมขององค์การปกครองท้องถ่ินใน

จังหวัดนครสวรรค์”ที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
8.1ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. หน่วยงานของรัฐโดยกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นควรมี

การก าหนดแนวทางเผยแพร่การจัดการสังคมและวัฒนธรรมต้นแบบสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง 

2. กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสร้างแรงจูงใจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานในรูปแบบใหม่ ๆ เชิงสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรมีการก าหนดแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบครบวงจร 

4. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการเร่งพัฒนาศักยภาพของผู้น าท้องถิ่น
และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

หากมีการระบุก าหนดการจัดการสังคมและวัฒนธรรมที่ชัดเจนจะส่งผลให้มีการน า
ก าหนดการจัดการสังคมและวัฒนธรรมไปประยุกต์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

8.2ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. ด้านหลักอิทธิบาท 4องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรรับฟังปัญหาเพ่ือน ามาปรับปรุง

การปฏิบัติงานใคร่ครวญถึงผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นและขั้นตอนและวิธีการท างานก่อนปฏิบัติงาน
มากกว่านี้และควรมีการวางแผนในการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าเพิ่มมากข้ึน  

2. ด้านการจัดการสังคมและวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเพ่ิมมีเครือข่าย
องค์ความรู้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายด้านผู้น า เครือข่ายการเฝ้าระวังด้านสังคม
และวัฒนธรรม เช่นในกรณีเกิดปัญหาในระบบสังคม หรือการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมเครือข่าย
ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสังคมและวัฒนธรรม เครือข่ายด้านนักวิชาการ/นักวิจัยมากขึ้น  

3. ด้านการจัดการสังคมและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควร ยุทธศาสตร์ของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และสุขภาพเช่น 
การเพ่ิม แหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ เช่นการนวดแผนไทย การจ าหน่ายสินค้าOTOPด้าน
อาหารของดีเพ่ือสุขภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงบ าบัดรักษาสุขภาพการส่งเสริมสินค้า/ผลิตภัณฑ์/ของ
ฝากที่ระลึกให้มีเอกลักษณ์เช่นมีชื่อของตราสินค้าโลโก้ของตราสินค้าเพ่ือสร้างความจดจ าของตรา
สินค้ามีการจัดประกวดสินค้า/ผลิตภัณฑ์เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของสินค้าเพ่ิมมากข้ึน 

8.3.ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1)ควรท าการศึกษาวิจัยลักษณะของทุนทางสังคมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 
2)ควรท าการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสังคมและวัฒนธรรม

ขององค์การปกครองท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ 
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การพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2  

A DEVELOPMENT OF THE BEST MEDITATION CENTER  
OF PROVINCE MANAGEMENT IN SANGHA  ADMINISTRATION REGION 2 

 

พระมหาไชยณรงค์ ภทฺทมุนี (เสริมแก้ว)
 พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ  

 บุษกร วัฒนบุตร 
PhramahaChainarong Bhaddamuni (Sermkaew)   PhramahaKrissada Kittisopano 

Budsakorn Wattanaboot 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ  1) เพ่ือวิเคราะห์สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคในการ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2  2) เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2   
และ 3) เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2   
 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลสองขั้นตอน ขั้นตอนที่หนึ่งจากผู้ให้
ข้อมูลหลัก 30 รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประสิทธิผล การ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม ด้วยแบบสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง เก็บ
ข้อมูลด้วยการแบบตัวต่อตัว ขั้นตอนที่สองเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่มเฉพาะ
จ านวน 9 รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอนที่สองด้วยการ
พรรณนาความ 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
ดีเด่นในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านสถานที่ ด้านวิทยากรและด้านการจัดการ  
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ไม่เพียงพอแก่ความต้องการ คือ ด้านสถานที่ ส านักปฏิบัติธรรมมีชื่อเสียงมากขึ้นขึ้นท าให้จ านวนคน
มากขึ้นเกิดปัญหาเรื่องอาคารสถานที่ไม่เพียงพอ  ด้านวิทยากร มีจ านวนผู้เข้าปฏิบัติมากขึ้นตลอด
ทุกๆปี จึงเกิดอุปสรรคด้านการขาดแคลนพระวิปัสสนาจารย์หรือวิทยากรในการบรรยายธรรม ด้าน
การจัดการปัจจุบันแก้ไขปัญหาอาคารสถานที่ไม่พอด้วยการก่อสร้างเพ่ิมแต่ท าให้เกิดอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติธรรมในด้านเสียงรบกวนจากเครื่องจักรที่ก าลังด าเนินการก่อสร้าง 
 2. ประสิทธิผลการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 2 ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านสถานที่ มีความสะอาด สงบ เป็นระเบียบ มีความเป็นธรรมชาติ 
มีมุมสบาย มีมุมผ่อนคลาย ไร้เสียงรบกวน ไม่แออัดเกินไป ที่พัก ที่ปฏิบัติ และห้องน้ าห้องสุขา ถูก
หลักสุขอนามัย เป็นที่ดึงดูดความสนใจของผู้ปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก ด้านวิทยากร พระวิปัสสนา
จารย์ วิทยากร มีความรู้ดี มีเทคนิควิธีการสอนกรรมฐาน ให้เข้าใจง่าย มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส สนใจ
ศึกษาค้นคว้าลงมือปฏิบัติเองแล้วจึง มาสอนต่อ มีจิตวิญญาณความเป็นครูผู้เสียสละสูง มีลักษณะ
สัตบุรุษ ด้วยการหลักสปุริสธรรม 7 ประการเป็นที่ตั้ง จึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติธรรมสนใจและเข้า
มาปฏิบัติธรรมมากขึ้น  ด้านการจัดการ มีระบบการจัดการที่เป็นไปในทิศทางที่ดีโดยน าระบบ
สมัยใหม่มาใช้เช่นการจัดเก็บข้อมูล การประชาสัมพันธ์ การรักษาความปลอดภัย การให้ความดูแล
เรื่องสุขอนามัยที่ด ี
 3. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 ทั้ง 3 ด้าน คือ  ด้านสถานที่ ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค2มีชื่อเสียงมากขึ้นผู้คนมากขึ้น จึงต้องปรับและพัฒนาสถานที่ ให้มีความสัป
ปายะมากข้ึน เช่น ขยายอาคารปฏิบัติธรรมเพ่ือรองรับจ านวนคนที่มากขึ้น เพ่ิมสถานที่จอดรถ ปลูก
ต้นไม้ให้มีโซนอากาศบริสุทธิ์แบบธรรมชาติมากขึ้น  ด้านวิทยากรส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
ดีเด่นในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 เดิมมีพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักปฏิบัติ
ธรรม จ านวนคนมากย่อมไม่ทั่วถึงในการสอนของพระอาจารย์รุ่นเดิม จึงต้องมีการพัฒนาพระ
วิทยากรรุ่นใหม่มาเสริม ด้วยหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ คือการศึกษาตามแบบอย่างพระเถระรุ่น
เก่า  ด้านการจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 ได้น า
ระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่มาผสมผสานกับหลัก อปริหานิยธรรม 7 ให้เกิดความพอดี โดยไม่
แสวงผลก าไรจากการบริหารจัดการเป็นตัวเลขทางการเงิน แต่ให้ได้ผลก าไรทางจิตใจของผู้เข้า
ปฏิบัติธรรม 
ค าส าคัญ: การพัฒนาการบริหารจัดการ. ส านักปฏิบัติธรรม. เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 

 

ABSTRACT 
 Objectives of this research were; 1. to study the present administrative 
conditions and problems of the provincial best meditation centers at Sangha 
administration region 2, 2. To study the administrative approaches of the provincial 
best meditation practice centers at Sangha administration, region 2 and 3. To 
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propose the guidelines for  administration development of the provincial best 
meditation practice centers at Sangha administration region 2.    
 Methodology was the qualitative research collected data by two steps; 
step 1, data were collected from 30 key informants, purposefully selected from 
experts in effectiveness of meditation center with structured in-depth-interview by 
face-to-face-in-depth-interviewing. Step 2, data were collected from 9 participants, 
purposefully selected from experts and data from both steps were analyzed by 
descriptive interpretation.    
 Findings were as follows:  
 1. The administrative conditions and problems of the provincial best 
meditation centers at Sangha administration region 2 were that: The place; 
meditation hall was wide and large, clean and quiet without disturbing noise. The 
resource persons; there famous mediation teachers who were able to teach with 
easily understanding techniques. The administration; there was good administration. 
There were clear and checkable accounts payable and receivable. There was the 
good safety protection system. Problems and obstacles were that, some center had 
limited space, crowded halls. Resource persons were limited, not in good 
proportion with practitioners who are increased every year. Administration; some 
centers had  facility problems, not the comfortable and convenient places. Abodes, 
food, toilets, sanitaries and health care, safety, routine work and hospitality  were 
not effectively managed.    
 2. Guidelines for Administrative effectiveness development of the 
provincial best meditation practice centers at the Sangha administration region 2 in 
3 areas were: 1) the place; using Sappayadhamma to make the place clean, 
peaceful, orderly, natural and attractive to Dhamma practitioners,such as 
Avasasappaya, abodes and Dhamma practice halls were clearly separated. 
Kojarasappaya, travelling to and from the meditation centers were convenient, not 
too far, etc. 2) resource persons; using Sappurisadhamm 7 to train meditation 
teachers to have skill, teaching techniques, good conduct, at the meditation training 
centers according to the Sangha resolutions and 3) the management; using 
Apparihaniyadhamma in the managerial system in the good directions. The 
meditation centers operators or masters should undergo the training course of laws, 
rules and regulations of Sangha Order in order to use in the meditation centers 
management.  
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 3. Methods of developing the provincial best meditation practice centers 
at the Sangha administration region 2 in 3 areas: 1) the place, facility; manage the 
places clean with convenient walkway, leisure and private corners, safety from 
dangerous animals and enough parking spaces. 2) the resource persons; using 
Sappurisadhamma to train meditation teachers for more knowledge with target for 
practice, good human relations, pleasant teaching styles, smarty look posture and 
know how to separate people and 3) management; using new managerial 
techniques to integrate with Apparihaniyadhamma 7 to train the centers operators 
or masters to have leadership. Account receivable and payable must be clean and 
transparent. Let practitioners practice safely and continuously all year round. There 
should have common rules and regulations, participations from the communities 
and regularly monitoring and evaluation. 
 

1. บทน า 
 หลังจากท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธองค์ทรงมีพระประสงค์
ให้สัตว์โลกทั้งหลาย เข้าใจในพระสัทธรรม สามารถด าเนินชีวิตของตนได้อย่างถูกต้อง ไม่เป็นทาส
ของกิเลส สามารถสร้างเสริมบารมีสลัดตนออกจากทุกข์ กระท าตนให้แจ้งถึงพระนิพพาน พระองค์
ได้ทรงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน แต่กงล้อแห่งพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงประกาศไว้ดีแล้วก็ยังคง
หมุนไปอย่างไม่หยุดยั้ง กระบวนการในการปฏิบัติธรรม ก็ยังเจริญรุ่งเรืองสืบเนื่องมาโดยอาศัยพระ
ธรรมวินัยเป็นตัวแทนพระพุทธองค์ ในการท าสังคายนาแต่ละครั้ง 
 การปฏิบัติธรรมในประเทศไทยเป็นการปลูกฝังให้ราษฎรรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
พุทธวิธีในการด าเนินชีวิตแบบเรียบง่ายเป็นกันเอง ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ความเจริญวัตถุยังมีน้อย 
สภาพครอบครัวเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ ผู้คนยังไม่หลงโลกหลงวัตถุมากเหมือนในยุคปัจจุบัน
สถานภาพสังคมในปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ มีการใช้เคร่ืองมือใน
การสื่อสารที่ทันสมัย ความเจริญทางด้านวัตถุมีมากขึ้น สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือสนองความ
สะดวกสบาย ส่งผลให้มนุษย์เห็นแก่ตัวมากข้ึน หลงโลกมากข้ึน จากการเน้นวัตถุในการพัฒนามาก
จนเกินไป ท าให้สภาพจิตใจของมนุษย์เสื่อมถอยออกจากความดี เป็นเหตุให้ปัญหาต่างๆ ทางสังคม
เกิดขึ้นมากมาย ประชาชนก็ห่างจากศีลธรรม ดังที่ท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าวไว้ว่า “ศีลธรรมไม่
กลับมาโลกาจะวินาศ มนุษยชาติจะเลวร้างกว่าสัตว์เดรัจฉาน มัวหลงเร่ืองกินกามเกียรติเกลียด
นิพพานล้วนดื้อด้านไม่เหนี่ยวรั้งบังคับใจ”(พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), 2539 : 2) เป็นการ
เตือนสติให้เราทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่ให้ประมาท 
 ปัญหาสังคมปัจจุบันได้กลายมาเป็นปัญหาทางสังคม (Global Social Problems. ตาม
ยุคโลกาภิวัฒน์ประชากรแต่ละประเทศมีปัญหาทางสังคมเช่นเดียวกัน เช่นปัญหาความยากจน ซ่ึง
เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการเมือง ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาโรคระบาด ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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เป็นต้น ผู้คนส่วนมากได้รับผลกระทบจากปัญหามากมายเพราะความเห็นผิดเห็นความสุขที่แท้จริง
ได้มาจากวัตถุภายนอก ซึ่งท าให้เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลง มีการแสดงออกโดยการเอารัด
เอาเปรียบกัน เกิดการต่อสู้การท าลายซึ่งกันและกัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ความไม่สงบสุขจึงเกิด
ปัญหาตามมา ปัญหาในสังคมเริ่มจากคน ปัญหาคนเริ่มจากจิต เมื่อจิตมีความเห็นผิดแล้ว มนุษย์ก็ไร้
ระเบียบวินัย ขาดจิตส านึกที่ดี ปัญหาต่างๆ ก็ตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาความยากจน ปัญหาว่างงาน ปัญหาหนี้สิน ปัญหาครอบครัว เป็นต้น 
 แนวทางการแก้ปัญหาชีวิตและการแก้ปัญหาของสังคม พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้มากมาย
ในคัมภีร์พระไตรปิฎก เช่น “อริยมรรคมีองค์ 8” สรุปใจความ คือ การศึกษา “ไตรสิกขา” 
ประกอบด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ถือว่าเป็นหลักในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ การพัฒนา
สังคมต้องเริ่มที่คน การพัฒนาคนต้องเริ่มท่ีจิต โดยพิจารณาตรวจสอบจิตตนเองอยู่เสมอ การปฏิบัติ
ธรรมเป็นวิธีการฝึกอบรมให้คนเจริญงอกงาม ให้เข้าใจถึงสภาวธรรมตามที่เป็นจริง จิตที่ได้รับการ
ฝึกฝนอบรมเป็นพ้ืนฐานที่มั่นคงดีแล้วย่อมจะปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดความ
เจริญงอกงามสามารถพัฒนาทางกาย วาจา ใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทางไปสู่อิสรภาพและ
สันติสุขอย่างแท้จริง โดยการส ารวมใจให้มีสติ การปฏิบัติธรรมเป็นแนวทางในการฝึกจิตให้มีสติมี
สมาธิเป็นการพัฒนาจิตใจให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไป 
 ปัจจุบันมีประชาชนมุ่งต่อการปฏิบัติธรรมเพ่ือพัฒนาจิตมากมายจึงต่างแสวงหาส านัก
ปฏิบัติธรรมจึงเกิดขึ้นมากการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมจึงมีส่วนอย่างยิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้ดี
ขึ้น และท าให้สังคมเกิดความสงบสุขได้ ในปี พ.ศ.2543 องค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์คือ มหา
เถรสมาคมร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ส่งเสริมให้มีส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นแนวทางในการเผยแผ่ธรรมะในแนวปฏิบัติ จึงได้จัดตั้งส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดขึ้นทั่วประเทศไทย 
 ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 ฝ่ายมหานิกาย มี 3 จังหวัด ซ่ึงประกอบไปด้วย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง นับว่าเป็นเขตปกครองคณะสงฆ์อีกเขตหนึ่งที่มีผู้
นิยมไปปฏิบัติธรรมกันเป็นจ านวนมาก เพราะมีพ้ืนที่ หลากหลาย ทั้งป่าเขา และเรือกสวนไร่นา อีก
ทั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครละปริมณฑล สะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติธรรม มีวัดที่ได้รับการ
พิจารณาจากมหาเถรสมาคม ให้ต้ังเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดรวมทั้งสิ้น 41 ส านักแบ่ง
ออกได้ดังนี้ 
 1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมทั้งหมด 20 แห่ง ประกอบ
ไปด้วย วัดตึกคชหิรัญ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร วัดใหญ่ชัยมงคล วัดมเหยงค์ วัดทางหลวง วัดเจ้าเจ็ด
ใน วัดสีกุก วัดบึงลัฏฐิวัน วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดบ้านแพน วัดโคก
ทอง วัดสุทธาวาส วัดนครหลวง วัดตาลเอน วัดท่าการ้อง วัดเสาธง วัดโคกและวัดเวฬุวัน 
 2. จังหวัดสระบุรี ได้มีการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมทั้งหมด 12 แห่ง ประกอบไปด้วย วัด
ศรีบุรีรตนาราม วัดทองพุ่มพวง วัดเขาพระ วัดมะขามเรียง วัดพระพุทธบาท วัดเขาวง วัดเกาะแก้ว
อรุณคาม วัดสมุหประดิษฐาราม วัดถ้ าดาวเขาแก้ว วัดดอนพุด วัดท่าพง และวัดแก่งป่าสัก 
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 3. จังหวัดอ่างทองได้มีการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมทั้งหมด 9 แห่ง ประกอบไปด้วย วัดต้น
สน วัดช้าง วัดท่าโขลงกิตติยาราม วัดเกาะ วัดป่าโมก วัดสระแก้ว วัดมหานาม วัดม่วง และวัด
อ่างทองวรวิหาร 
 ในจ านวนนี้มีส านักปฏิบัติธรรมที่ได้รับรางวัลดีเด่นรวมทั้งสิ้น 15 ส านักแบ่งออกได้ดังนี้ 
1.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี 8 ส านัก 2.จังหวัดสระบุรี มี 4 ส านัก 3.จังหวัดอ่างทอง มี 3 ส านัก 
 โดยมีรูปแบบการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฏฐาน 4 ซึ่งส านักปฏิบัติ
ธรรมแต่ละส านัก ก็จะมีการจัดสถานที่และปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการในการปฏิบัติไปตามบริบท
ของแต่ละพ้ืนที่ แต่ละชุมชน ซึ่งท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในเรื่องระดับของการปฏิบัติ ว่า ส านัก
ปฏิบัติธรรมนี้ดีกว่า ส านักปฏิบัติธรรมโน้นสะดวกสบายกว่า ส านักปฏิบัติธรรมนั้นสอนดีกว่า เหล่านี้ 
เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาที่เห็นได้ว่า ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแต่ละส านักนั้น แตกต่างกัน มี
รูปแบบและวิธีการ รวมถึงการบริหารจัดการไม่เหมือนกัน ทั้งที่ยึดหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ตามแนวมหาสติปัฏฐาน 4 เหมือนกัน จึงเป็นเรื่องที่ควรจะต้องศึกษาและด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 ดังนั้น ผู้วิจัยเอง ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 และมีความ
มุ่งหวังว่า หากมีโอกาส มีเหตุปัจจัยพร้อม จะด าเนินการเพ่ือให้วัดที่ตนเองดูแลอยู่ได้เป็นส านัก
ปฏิบัติธรรมที่มีประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจ จึงมีความสนใจที่จะศึกษา เรื่อง “การพัฒนาการบริหาร
จัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค  2” เพ่ือจะได้น าผลการ
ศึกษาวิจัย มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมดีเด่นในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค  

2 ให้มีรูปแบบและทิศทางการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือเป็นประโยชน์แก่คณะสงฆ์ส่วนอ่ืนๆ 
ด้วย รวมถึงเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความม่ันคงถาวรสืบต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือวิเคราะห์สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 
 2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
ดีเด่นในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 
 2.3 เพ่ือเสนอวิธีการพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดให้ดีเด่นใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยการศึกษาครั้งนี้เป็นวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลสองขั้นตอน ขั้นตอนที่หนึ่งจาก
ผู้ให้ข้อมูลหลัก 30 รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประสิทธิผล 
การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม ด้วยแบบสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง เก็บ
ข้อมูลด้วยการแบบตัวต่อตัว ขั้นตอนที่สองเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่มเฉพาะ



167วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
 

จ านวน 9 รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอนที่สองด้วยการ
พรรณาความ 
 

4. ผลการวิจัย 
 1. สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
ดีเด่นในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านสถานที่ ด้านวิทยากรและด้านการจัดการ  
ไม่เพียงพอแก่ความต้องการ คือ ด้านสถานที่ ส านักปฏิบัติธรรมมีชื่อเสียงมากขึ้นขึ้นท าให้จ านวนคน
มากขึ้นเกิดปัญหาเรื่องอาคารสถานที่ไม่เพียงพอ  ด้านวิทยากร มีจ านวนผู้เข้าปฏิบัติมากขึ้นตลอด
ทุกๆปี จึงเกิดอุปสรรคด้านการขาดแคลนพระวิปัสสนาจารย์หรือวิทยากรในการบรรยายธรรม ด้าน
การจัดการ ปัจจุบันแก้ไขปัญหาอาคารสถานที่ไม่พอด้วยการก่อสร้างเพ่ิมแต่ท าให้เกิดอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติธรรมในด้านเสียงรบกวนจากเครื่องจักรที่ก าลังด าเนินการก่อสร้าง 
 2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 ทั้ง 3 ด้าน คือ  ด้านสถานที่ มีความสะอาด สงบ เป็นระเบียบ มีความเป็น
ธรรมชาติ มีมุมสบาย มีมุมผ่อนคลาย ไร้เสียงรบกวน ไม่แออัดเกินไป ที่พัก ที่ปฏิบัติ และห้องน้ า
ห้องสุขา ถูกหลักสุขอนามัย เป็นที่ดึงดูดความสนใจของผู้ปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก ด้านวิทยากร 
พระวิปัสสนาจารย์ วิทยากร มีความรู้ดี มีเทคนิควิธีการสอนกรรมฐาน ให้เข้าใจง่าย มีปฏิปทาน่า
เลื่อมใส สนใจศึกษาค้นคว้าลงมือปฏิบัติเองแล้วจึง มาสอนต่อ มีจิตวิญญาณความเป็นครูผู้เสียสละ
สูง มีลักษณะสัตบุรุษ ด้วยการหลักสปุริสธรรม 7ประการเป็นที่ตั้ง จึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติธรรม
สนใจและเข้ามาปฏิบัติธรรมมากขึ้น  ด้านการจัดการ มีระบบการจัดการที่เป็นไปในทิศทางที่ดีโดย
น าระบบสมัยใหม่มาใช้เช่นการจัดเก็บข้อมูล การประชาสัมพันธ์ การรักษาความปลอดภัย การให้
ความดูแลเรื่องสุขอนามัยที่ด ี
 3. วิธีการพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค2 ทั้ง 3 ด้าน คือ 1. ด้านสถานที่ ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค2มีชื่อเสียงมากขึ้นผู้คนมากขึ้น จึงต้องปรับและพัฒนาสถานที่ ให้มีความสัปปายะมาก
ขึ้น เช่น ขยายอาคารปฏิบัติธรรมเพ่ือรองรับจ านวนคนที่มากขึ้น เพ่ิมสถานที่จอดรถ ปลูกต้นไม้ให้มี
โซนอากาศบริสุทธิ์แบบธรรมชาติมากขึ้น 2. ด้านวิทยากรส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 เดิมมีพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักปฏิบัติธรรม 
จ านวนคนมากย่อมไม่ทั่วถึงในการสอนของพระอาจารย์รุ่นเดิม จึงต้องมีการพัฒนาพระวิทยากรรุ่น
ใหม่มาเสริม ด้วยหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ คือการศึกษาตามแบบอย่างพระเถระรุ่นเก่า 3. ด้าน
การจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 ได้น าระบบการ
บริหารจัดการสมัยใหม่มาผสมผสานกับหลัก อปริหานิยธรรม 7 ให้เกิดความพอดี โดยไม่แสวงผล
ก าไรจากการบริหารจัดการเป็นตัวเลขทางการเงิน แต่ให้ได้ผลก าไรทางจิตใจของผู้เข้าปฏิบัติธรรม 
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5. อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยจนได้ข้อสรุปผลของการวิจัยที่ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยครบถ้วน
ทั้ง 3 ข้อมาแล้วข้างต้น และยังมีประเด็นการวิจัยที่น่าสนใจ เพ่ือการอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
 1. วิธีการพัฒนาด้านสถานที่ 
 2. วิธีการพัฒนาด้านวิทยากร 
 3.  วิธีการพัฒนาการด้านการจัดการ 
 โดยทีละประเด็นการวิจัยที่น าเสนอนี้ มีสาระส าคัญเพ่ืออภิปรายผลการวิจัย คือ  
 1. วิธีการพัฒนาด้านสถานที่ 
 เรื่องสถานที่เป็นปัจจัยส าคัญอีกด้านหนึ่งและมีอิทธิพลอย่างยิ่งแก่การศึกษาและปฏิบัติ
ธรรมและดึงให้คนสนใจไปปฏิบัติธรรมที่วัดหรือส านักวิปัสสนากัมมัฏฐาน แม้จะเป็นวัดนอก  คือ
อาคารสถานที่ ก็จ าเป็นต้องมีความสะอาดเป็นระเบียบเป็นสัดส่วนเมื่อผู้มาวัดแล้วก็จะเจริญตาเจริญ
ใจ  และที่ส าคัญวัดหรือส านักปฏิบัติธรรมต้องมีความปลอดภัย  และสามารถป้องกันอันตรายจาก
สัตว์และสภาพดินฟ้าอากาศที่หนาวเย็น และมีความสะดวกสบายในการเดินทางมาวัดหรือส านัก
ปฏิบัติธรรม   ที่ส าคัญอีกประการคือ วัดต้องมีสัปปายะทั้ง เ ม่ือแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ด้านสถานที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วความสะดวกใน
ด้านต่างๆ ก็ตามมา  เพราะเม่ืออาวาสสัปปายะ  มีความเหมาะสมแก่การศึกษาและปฏิบัติธรรมแล้ว 
สัปปายะด้านอ่ืนๆ สอดคล้องกับ พระมหาประสาน  อนุวตฺโต (ทัศนารุณพงศ์) ได้วิจัยเรื่อง “การ
พัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านสถานที่  คือ มีการแบ่งแยกท่ีพัก ตามเพศของผู้ใช้ มีความสะอาด บรรยากาศ
ร่มรื่นมีต้นไม้เยอะ มีการจัดสถานที่ส าหรับการเดินจงกรม มีอาคารน่ังฟังธรรมะบรรยายเพียงพอ มี
อาคาร ศาลามีอากาศถ่ายเทสะดวกไม่อึดอัด มีอาหารพร้อมเพียงพอ ด้านวิทยากร คือ วิทยากรมี
ความเข้าใจหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี เจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความเป็นผู้น า ด้าน
การบริหาร คือ เจ้าส านักสนใจเห็นความส าคัญของการศึกษาปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมะอย่าง
แท้จริง มีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่ชัดเจน (พระมหาประสาน  อนุวตฺโต (ทัศนารุณพงศ์) : 
2557) สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านสภาพแวดล้อม ที่บรรจง  โสดาดี และคณะ ได้วิจัยเรื่อง 
“การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 11” ผลการวิจัย
พบว่า แนวทางพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ ส าหรับส านักปฏิบัติธรรมที่ยังไม่พร้อม
ด้านสภาพแวดล้อมและอาคารสิ่งปลูกสร้าง ควรปลูกต้นไม้เพ่ิมเติม และอาคารสิ่งปลูกสร้างให้เป็น
ระเบียบเพียงพอต่อการด าเนินการ โดยรัฐกับคณะสงฆ์และคนในชุมชนให้ความร่วมมือกับส านัก
ปฏิบัติธรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (บรรจง  โสดาดี และคณะ : 2549)  
 2. วิธีการพัฒนาด้านวิทยากร 
 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านวิทยากรนั้น เป็นรูปแบบเกิดจากการที่วิทยากร
มีความรู้ มีความประพฤติที่เหมาะสมและมีความสามารถดี รู้เหตุแห่งการเกิดของสุขหรือทุกข์ที่จะ
เกิด  และผลที่จะเกิดจากเหตุ รู้จักตนเอง รู้จักประมาณ รู้จักกาละเทสะ รู้จักบริษัทชุมชน และ
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บุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วน ากระบวนการพัฒนาเชิงระบบมาใช้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ด้านบุคลากร ที่บรรจง  โสดาดี และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรม
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 11” ผลการวิจัยพบว่า แนวทางพัฒนาด้านบุคลากร ท าได้โดยรัฐ
และคณะสงฆ์ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ เข้าไปสนับสนุนกิจกรรมข้ันพ้ืนฐาน 
ส านักปฏิบัติธรรมที่มีอยู่แล้วให้ยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เน้นการสร้างจิตส านึกสร้างแรงจูงใจให้เห็นความส าคัญและคุณค่าการปฏิบัติธรรม แนวทางที่
เป็นรูปธรรมอาจตั้งศูนย์ผลิตบุคลากรด้านนี้ เหมือนกับระบบโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เร่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ให้ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณบรรจง (โสดาดี และคณะ : 2549) สอดคล้องกับงานวิจัยของแม่ชีเณ
รัชฌา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ ได้วิจัยเรื่อง “พุทธวิธีบริหารเพ่ือการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรม” ผลการวิจัย
พบว่า การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมโดยคณะสงฆ์พบว่ามีการพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่ พัฒนา
สื่อ และพัฒนาหลักสูตร ส่วนรูปแบบในการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมโดยคฤหัสถ์พบว่าเป็นการ
พัฒนา 6 ด้านได้แก่ พัฒนาโครงสร้างในการบริหาร พัฒนาบุคลากร พัฒนาสื่อ พัฒนาร่างกายและ
จิตใจ พัฒนาหลักสูตร และพัฒนาสถานที่ รูปแบบการปฏิบัติทางฝั่งคณะสงฆ์ใช้หลักสติปัฏฐาน 4 
ส่วนการปฏิบัติโดยคฤหัสถ์เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมครบวงจร โดยมีหลักสูตรเป็นตัวก าหนดให้
สอดคล้องกับผู้มาปฏิบัติ (แม่ชีเณรัชฌา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ : 2556)  
 3.  วิธีการพัฒนาด้านการจัดการ 
 เรื่องการจัดการที่เป็นปัจจัยส าคัญอีกด้านหนึ่งและมีอิทธิพลอย่างยิ่งแก่การศึกษาและ
ปฏิบัติธรรมและดึงให้คนสนใจไปปฏิบัติธรรมที่วัดหรือส านักวิปัสสนากัมมัฏฐานและสื่อบุคคลที่
ส าคัญในการสอนการปฏิบัติกรรมฐานและให้ข้อมูลด้านเนื้อหาสารธรรมะที่เหมาะสมกับการจริตหรื
อุปนิสัยผู้มาศึกษาและปฏิบัติธรรม รูปแบบวิทยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น จากการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิดังที่กล่าวมา ณ เบื้องต้นแล้ว  พบว่า  การบริหารจัดการที่ดีนั้น ต้องมีการประชุม
ปรึกษาหารือกันเนืองๆ  และจะให้ดีต้องการมีวางแผนประจ าปี  แผนประจ าเดือน และแผนระยะ
ยาว 3 ปี  5 ปี และต้องประสานกับชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะการจัดการเรื่องที่จอดรถและช่วงจัด
กิจกรรมการปฏิบัติธรรม  ในการจัดการเรื่องวิทยากร เสนอให้มีการเตรียมฝึกพระวิปัสสนาจารย์ ให้
มีเพียงพอแก่ความต้องการ โดยภาพรวมแนวทางการพัฒนาด้านจัดการ ประกอบด้วย เจ้าส านักมี
ความสนใจ และเห็นความส าคัญ จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างเป็นระบบ มีบุคลากร/เจ้าหน้าที่
เพียงพอ  มีการรักษาความปลอดภัย  มีการดูแลด้านสุขอนามัย มีการจัดปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปี มีกฎบังคับ/หลักปฏิบัติเหมาะสมชัดเจน ประสานงานกับชุมชนจัดอาหารและน้ าดื่ม 
(โภชนสัปปายะ.มีการประชาสัมพันธ์ สอดคล้องกับพระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ (ปกานนท์ พิลาพันธุ์). 
ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการส านักปฏิบัติกัมมัฏฐานของผู้น าชาวพุทธในประเทศอังกฤษ” 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบที่ควรพัฒนาคือ ด้านสถานที่ให้มีความเป็นสัปปายะ ส าหรับจัดการ
กิจกรรมการสอนกัมมัฏฐานให้เพียงพอ และให้มีความอบอุ่นเพียงพอ  (พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ 
(ปกานนท์ พิลาพันธุ์) : 2557)  สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ที่บรรจง  
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โสดาดี และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ ภาค 11” ผลการวิจัยพบว่า แนวทางพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยรัฐและคณะสงฆ์ร่วม
ก าหนดเป้าหมายทิศทางชัดเจน ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวและเชื่อมโยงกัน มี
การก ากับควบคุมตรวจสอบประเมินการด าเนินการได้ ให้มีศูนย์ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ระดับต าบลขึ้นไป 
อาจจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมต้นแบบเพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับส านักปฏิบัติธรรมต่างๆ ควรให้มี
คณะกรรมการจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคคณะสงฆ์ และภาคประชาชน เข้ามาร่วมบริหาร
ร่วมรับผิดชอบกับส านักปฏิบัติธรรม (บรรจง  โสดาดี และคณะ : 2549)   
 การพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 2 ด้านสถานที่ 
 มีสถานที่กว้างขวาง สงบ ร่มรื่น สวยงามมีความเป็นสัปปายะมีการจัดลานธรรมและปลูก
ไม้ดอกไม้ประดับเพ่ิมเติมมีอาคารที่พักและอาคารปฎิบัติธรรม รองรับผู้เข้าปฏิบัติธรรมเอย่าง
พอเพียง ไม่แออัดคับแคบ มีมุ้งลวดป้องกันยุงแมลงรบกวนได้เป็นอย่างดี มีห้องน้ าห้องส้วมสะอาด 
และมีจ านวนเพียงพอต่อผู้เข้าปฏิบัติธรรม เป็นทั้งห้องน้ าส่วนตัวในที่พัก และห้องน้ ารวมนอก
สถานที่พักอาศัยมีลานจอดรถกว้างขวาง รองรับรถยนต์ได้มาก แม้จะมีนักท่องเที่ยวมาในช่วง
เทศกาลกันมาก ก็สามารถรองรับได้อย่างพอเพียงมีความเป็นธรรมชาติ รักษาธรรมชาติไว้เป็นอย่าง
ดี ถึงอยู่ในเมืองก็สามารถรักษาสภาพของความเป็นป่าเอาไว้ได้สถานที่ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากชุมชน
มากนักท าให้มีความสงบ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม แต่ยังเดินทางไปมาได้สะดวกมีการรักษาความ
สะอาดเป็นอย่างดี ทั้งอาคารสถานที่ ห้องน้ าห้องสุขา ตลอดจนเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆ ในที่พักอาศัย 
มีโรงครัวสะอาด ปราศจากแมลงรบกวนประกอบอาหารที่มีคุณค่ามีรสชาติเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติ
ธรรมทั่วไป และพอเพียงไม่ขาดแคลน  มีการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าปฎิบัติธรรมเป็น
อย่างดี ตลอดจนขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ต ารวจมาอ านวยความสะดวกด้านการจราจรให้มีส่ง
ศักดิ์สิทธิ์ประจ าส านัก หรือมีอดีตเจ้าส านักเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนท าให้ประชาชนเข้าไป
กราบไหว้ขอพรกันเป็นปกติ มีสถานที่ปฏิบิตธรรมแยกส่วนไปจากพ้ืนที่วัด บางส านักมีการซื้อที่เพ่ือ
สร้างเป็นส่วนปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะสามารถวางแผนพัฒนาสถานที่ได้ตามต้องการ  มีสาธารณูปโภค
พร้อมสมบูรณ์ ทั้งน้ าประปา ไฟฟ้า มีการระบายน้ าและจัดเก็บขยะเป็ยอย่างดี ท าให่ส านักสะอาดตา 
น่าเข้าไปปฏิบัติธรรม 
 การพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 2 ด้านวิทยากร 
 มีเจ้าส านักทีมีชื่อเสียง มีศีลจารวัตรที่งดงาม เป็นที่เคารพเสื่อมใสของประชาชน หรือมี
อดีตเจ้าส านักที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณ ทีประชามชนยังระลึกถึงคุณความดีอยู่เสมอ  เจ้าอาวาส เป็น
หัวใจเป็นศูนย์รวมในการบริหารงานของส านัก ต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล หมั่นศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมอยู่เสมอ ควรอยู่ต้อนรับญาติโยมที่เดินทางมาหาในวัดหยุดราชการและวัดหยุดนักขัตฤกษ์ 
เพ่ือรักษาศรัทธาของผู้ตั้งใจเดินทางมาไกล มีพระวิปัสสนาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถในการสอน
ธรรมน าปฏิบัติ พูดเข้าใจได้ง่าย ตอบปัญหาธรรมได้ชัดเจน รักษาสมณสารูปตามพระธรรมวินัย มี
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คณะท างานทีเข้มแข็ง รู้งานรับผิดชอบงานด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าส านัก ตลอดจน
มีศรัทธาญาติโยมมาช่วยเหลือเวลาที่มีการจัดงาน ถ้าเป็นงานใหญ่จนเกินก าลังของบุคลากรที่มีอยู่ ก็
มีการประสานงานเพ่ือขอบุคลากรมาช่วยเหลือ หรือขอแรงจากผู้ปฏิบัติธรรมให้มาช่วยงานได้มีการ
ส่งบุคลากรของทางส านัก ไปศึกษาอบรมเพ่ิมความรู้ความสามารถ หรือส่งให้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ไป เป็นการสร้างบุคลากรไว้รองรับงานที่เพ่ิมมากขึ้น บุคลากรของส านักไม่ว่าจะเป็นเจ้าส านัก พระ
วิปัสสนาจารย์ คณะท างาน ต้องทุ่มเท จิตใจให้กับการท าหน้าที่ เพ่ือให้ผลงานออกมาดีที่สุดบุคลากร
ชองทางส านัก โดยเฉพาะพระวิปัสสนาจารย์ ควรศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีทันสมัย เพ่ือ
น ามาใช้เผยแผ่ธรรมะ ให้ทันยุคสมัย 
 การพัฒนาบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 2  ด้านการจัดการ 
 มีการน าเอาระบบการบริหารจัดการแบบสมัยใหม่ เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรม เจ้าส านักดูแลการบริหารจัดการในภาพรวม เมื่อมีปัญหาที่เกินก าลังของคณะท างาน จึง
ลงไปช่วยแก้ไขปัญหาให้ ตั้งคณะท างานเข้ามารับผิดชอบในแต่ละส่วนของงาน ก าหนดการหรือ
ตารางเวลาในการปฏิบัติธรรมแต่ละวันอย่างชัดเจน มีผู้ให้ค าแนะน าหรือแจกเอกสารทีมีรายละเอียด
ของส านักให้แก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรม มีการตั้งกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ เพ่ือการอยู่รวมกันอย่างมี
ความสุขของผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของส านักผ่านสื่อต่างๆ ทั้งเสียงตาม
สาย สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  มีการประสานงานกับทางต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือ
ขอบุคลากรมาช่วยงาน สามารถขอแรงจากผู้เข้าปฏิบัติธรรม มาช่วยเสริมในงานส่วนที่บุคลากรยังไม่
พอเพียงได้  มีการลงทะเบียนข้อมูลของผู้เข้าปฏิบัติธรรมอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ 
มีการวางแผนการจัดงาน ล่วงหน้าใน ระยะยาว เพ่ือความสะดวกในการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม
ของประชาชนทั่วไป มีการวางแผนหางบประมาณเพ่ือเอามารองรับการจัดกิจกรรมประจ าปีของ
ส านัก  มีการส่งคณะท างานออกไปศึกษาดูงานจากส านักปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงอ่ืน สนับสนุนให้
บุคลากรเข้ารับการอบรมและศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ มีการสร้างเสริมบุคลากร เพ่ือ
ทดแทนบุคลากรชุดเดิม หรือเพ่ือหมุนเวียนกันปฏิบัติงาน มีการประสานงานและสร้างเครือข่ าย
เชื่อมโยงกับส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการประชุมสัมมนา
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกนและกัน เพ่ือน าเอาส่วนดีที่สุดของส านักอ่ืนไปประยุกต์ใช้กับส านักของ
ตน มีการประสานงานกับหน่วยราชการ โรงเรียน  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้น าคนเข้ามา
ปฏิบัติธรรมได้ มีการบริหารงานที่เป็นระบบ โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา  มีโครงการ
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาส านักของตน ทั้งด้านสถานที่  บุคลากร งบประมาณ และการจัดการอยู่
เสมอ 
 สรุปการพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ดีเด่นในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 2  ได้ความว่า ส านักปฏิบัติธรรมประจ าหวัดทุกแห่ง มีเจ้าอาวาสหรือเจ้า
ส านักเป็นหัวใจของการบริหารจัดการ มีความยินดีพอใจในการเปิดเป็นส านักปฎิบัติธรรม มีความ
เพียรในการบริหารงานของส านักให้เป็นไปด้วยดี มีใจจดจ่อแน่วแน่ไม่ผันแปรต่อเป้าหมายงานของ



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560172

 

ตน และมีการไตร่ตรองทบทวนและประเมินผลงานเพ่ือท าการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาส านักของ
ตนอยู่เสมอ จึงสามารถบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมดีเด่นได้ดีมีประสิทธิผล 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ดีเด่นใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2”   ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 หากมีการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ดีเด่น 
ในครั้งต่อไป ควรจะไปลักษณะต่อไปนี้   
 1) ด้านก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะวัด ปัญหาที่พบคือ ขาดการดูแลเอาใจใส่ จึง
จ าเป็นต้องมีนโยบายการตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแล ให้มีผู้รับผิดชอบที่เป็นรูปธรรมและเอาใจใส่
จริงๆ ส่วนการที่ทางการให้ความช่วยเหลือน้อยมาก จึงควรท าหนังสือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
อบต. โดยจัดท าโครงการเสนอกับทางราชการก่อนด าเนินการก่อสร้าง ตลอดจนชาวบ้านมีส่วนร่วม
ค่อนข้างน้อยจึงจ าเป็นต้องมีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนและก าหนดนโยบาย พร้อมกับติด
ป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือประกาศเชิญชวนชาวบ้าน ให้เข้ามามีส่วนร่วม
อธิบายให้เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ในการบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ   
 2) ด้านการพัฒนาวัด ปัญหาที่พบคือ งบประมาณก่อสร้างไม่เพียงพอ จึงต้องมีนโยบายที่
ชัดเจนในการจัดหางบประมาณก่อนที่จะสร้าง โดยจัดหางบประมาณสารองไว้มากๆ จะได้ไม่มีปัญหา
ภายหลัง ตลอดจนช่วงเวลาก่อสร้าง ควรวางแผนในการก่อสร้างให้เสร็จก่อนเข้าหน้าฝนและวางแผน
ล่วงหน้ากอ่นมีการก่อสร้างสัก 2 – 3 ปี   
 3) ด้านบุคคลากร ปัญหาที่พบคือ ไม่เพียงพอ จึงควรมีนโยบายการประสานหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมทั้งศูนย์ประสานงานส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.. เพ่ือจัดท าโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ และอบรม
พระภิกษุใหม่ให้มากขึ้น เพ่ือการพัฒนาบุคคลากร   
 4) ด้านการบริหารจัดการ ปัญหาที่พบคือ การท างานยังไม่เป็นระบบท าให้ขาดประสิทธิผล
สูงสุดในการประสานงาน จึงควรมีการประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือจัดสัมมนาและเชิญ
วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาบุคคลากรและองค์กรให้ความรู้ในวัดเพ่ิมเติม 
 2.  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1) ควรมีการจัดการเรื่องสถานทีปฏิบัติให้เป็นสัดส่วนมากกว่าเดิม ทั้งในส่วนที่พักชาย หญิง 
ห้องพักส าหรับผู้ปฏิบัติ ควรมีความเป็นส่วนตัวมากข้ึน เพ่ือไม่ให้เป็นการรบกวนกันในระหว่างปฏิบัติ
และมีเครื่องปรับอากาศให้พอเพียงในอาคารสถานที่พักและปฏิบัติ และสถานที่ปฏิบัติควรแยกออกจาก
กัน  และแยกเป็นสัดส่วนในสถานที่ โรงอาหาร  ห้องสุขา ห้องอาบน้ า 
 2) ควรเพ่ิมเรื่องที่จอดรถและสถานบริเวณสวนที่เขียวสดงดงามในบริเวณที่ปฏิบัติ    
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 3) ควรเพ่ิมการรับสมัคร ลงทะเบียนผู้เข้าปฏิบัติโดยมีกรอกประวัติและแสดงหลักฐานว่า มี
ที่อยู่ชัดเจน พร้อมทั้งประวัติสุขภาพส่วนตัว เพ่ือป้องกันความผิดพลาด และส าหรับท่านที่ป่วยเป็นโรค
ชนิดใด จะได้มีความพร้อมที่จะรับหรือปฏิเสธให้เข้าปฏิบัติ 
 4) ควรมีการแนะน าปฐมนิเทศก่อนวันเริ่มปฏิบัติธรรม เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติ
ธรรมให้เป็นไปทางเดี่ยวกัน ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายในที่ประชุม หรือรูปแบบเอกสาร ควรมีการอบรม
การสื่อสารถึงกันภายในวัด และส่งเสริมเมตตาธรรม จัดท าองค์ความรู้เพ่ิม ควรให้ผู้บริหารมาดูและ
รับทราบปัญหาของผู้ปฏิบัติมากข้ึน  พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารให้เห็นได้เป็น
รูปธรรม  รวมถึงการดุแลผู้ปฏิบัติอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ต้องมีศักยภาพนอกเหนือจากความรู้
เรื่องการปฏิบัติธรรมแล้ว ควรมีทักษะในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี มีรูปแบบที่ชัดเจน เพ่ือ
สร้างความเคารพซึ่งกันและกัน รวมให้รับทราบระเบียบการต่างๆ ในการมาอยู่ภาวนา รวมถึงการใช้
สอยและการรักษาอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เต็นท์ และเครื่องใช้ของส่วนกลาง แล้วเก็บรักษาส่งคืนเจ้าหน้าที่
ก่อนกลับและน าเอาจุดอ่อนมาปรับปรุงแก้ไข  
 3.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 หากมีการวิจัยเกี่ยวการพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น ใน
ครั้งต่อไป  ผู้วิจัยขอเสนอแนะ การด าเนินการวิจัยครั้งต่อไปในลักษณะต่อไปนี้  
 1) ควรศึกษาจากกลุ่มประชากร หรือกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่านี้  เช่น ระดับวัดไทยใน
ต่างประเทศ เป็นต้น เพ่ือศึกษาข้อมูลว่ามีวิธีการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม มีความเหมือน หรือ
แตกต่างจากการวิจัยครั้งนี้   
 2) ควรศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม โดยมุ่งเน้นในด้านต่างๆ ให้
มากขึ้น เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้วิธีการพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมต่อไป   
 3) ควรศึกษาวิธีการพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมตามวัดที่ขึ้นตรงต่อ
ส านักงานพระพุทธศาสนา เพ่ือพัฒนาวิธีการและรักษารูปแบบ รวมถึงส่งเสริมโครงการปฏิบัติธรรม ให้
คงอยู่เป็นโครงการพัฒนาสังคมให้ได้รับความสุขต่อไป 
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BUDDHISM PROPAGATION MODEL OF SAGNHA ODER  

IN CHONBURI PROVINCE 
พระครูประศาสน์ธรรมนันท์ (สมเดช  ฐิติสมฺปนฺโน)    อนุวัต กระสังข์  

สุรินทร์  นิยมางกูร 
Phrakruprasasanathammananta (Somdej Titisampanno) *  Anuwat Krasang**  

Surin niyamangkul*** 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรคการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดชลบุ รี  2 )  เ พ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดชลบุ รี  3 )  เ พ่ือน าการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี 
 ระเบียบวิธีวิจัยใช้การวิจัยแบบผสมผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัย
เชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 277 คน สุ่มตัวอย่างแบบง่าย จากประชากร 
403 รูป โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน เครื่องมือเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 25 รูป เลือกแบบ
เจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือในการเก็บข้อมูลได้แก่แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง เก็บ
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว และเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๑๔ 
รูป วิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งสองขั้นตอนโดยการพรรณนาความ  
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1.  สภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรคการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด
ชลบุรีที่ ไม่ เด่นชัดและชัดเจน ไม่ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เนื่องจากมีบุคลากรเผยแผ่
พระพุทธศาสนานั้นแตกต่างกันโดยพื้นที่ ต่างมีวิธีการ จึงท าให้มีการด าเนินงานได้ยาก จึงเกิดปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดข้ึนสามารถจ าแนกดังน้ี ขาดองค์กรการสนับสนุน ด้านงบประมาณบุคลากร ขาด
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ความรู้ด้านการใช้สื่อขยายความ บุคลากรขาดความทันสมัยในข้อมูลปัจจุบัน เช่น การพูดเหตุการณ์
ปัจจุบัน ควบคู่กับการบรรยายธรรมและยังมีการใช้ข้อมูลแบบเดิมๆ ฉะนั้น บุคลากรควรสร้างองค์
ความรู้ด้านการผลิตสื่อขยายความ องค์กรควรเล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ทั้งด้านงบประมาณและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ บุคลากรควรศึกษาปรับข้อมูลให้มี
ความทันสมัย และให้ควบคู่ไปกับธรรมะ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตแก่ผู้ฟัง การปรับปรุง 
ควรปรับปรุงโดยสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด โดยการจัดให้มีการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดทักษะ เกิดความช านาญเกี่ยวกับการเผยแผ่และการแนะน าในรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีการพัฒนาเพ่ือให้เกิดศักยภาพที่ดีมากข้ึน 

2.  ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี 
โดยรวมพบว่า  อยู่ในระดับมาก  ( = 4.16)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้ด้านปัจจัยที่มีผลมากที่สุดคือ  ด้านเนื้อหา  ( =4.28)  รองลงมาคือ ด้านผู้รับสาร ( =
4.23) และด้านปัจจัยที่มีผลน้อยที่สุด คือ ด้านช่องทางสื่อสาร  ( =4.13) ตามล าดับ 

3.  การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี พบว่า
รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี 1) ควรเพ่ิมการจัดอบรมและเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้แก่พระภิกษุสามเณรภายในวัดให้มากกว่านี้ เพ่ือให้พระภิกษุและสามเณร
สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนได้ถูกต้องตรงตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 2) 
ควรตั้งทุนมูลนิธิเพ่ือเตรียมด าเนินการเผยแผ่ไว้โดยเฉพาะ 3) ควรจัดหาบุคลากรด้านการเผยแผ่
เพ่ิมเติม 4) ต้องเริ่มต้นสร้างทีมงานในกลุ่มพระเผยแผ่ด้วยกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน 5) ควร
มีการฝึกฝนอบรมในเร่ืองอาจาระความประพฤติตลอดถึงฝ่ายปกครองก็ต้องดูแล พระภิกษุสามเณร
อย่างเคร่งครัด 6) ควรมีการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนามากกว่านี้ และในการเผยแผ่ควรมี
การสอดแทรกวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตในชนบทด้วย 7) ควรให้โอกาสพระรุ่นใหม่ๆ ได้มีโอกาส
ฝกึหัดการแสดงธรรมในโอกาสต่างๆ  8) ควรมีเวทีส าหรับให้พระภิกษุสามเณรได้มีโอกาสแสดงธรรม
บ้าง ๙) ควรมีการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่ให้ทันยุคสมัยเพื่อไม่ให้เกิดความน่าเบื่อหน่าย ๑๐) ควรมี
การจัดหาทรัพยากรที่ส าคัญในการเผยแผ่ให้เพียงพอ เช่น ควรมีสถานที่ในการศึกษาธรรมะประจ า
วัดต่างๆ หรือประจ าหมู่บ้านเป็นต้น 

 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to: 1. study present condition, 

problems and obstacles of Buddhism propagation of Sangha Oder in Chonburi 
Province, 2. to study the factors affecting Buddhism propagation of Sangha Order In 
Chonburi Province and 3.  to propose a Buddhism propagation  model of Sangha 
Order in  Chonburi Province.    
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Methodology was the mixed methods. Quantitative research collected 
data with questionnaires from 237 samples by simple random sampling from 403 
people based on Taro Yamane’ formula. The tools to collect data were 
questionnaires with reliability coefficient value at  0.96 The data were analyzed by 
descriptive statistics, frequency, percentage, mean, and standard deviation. The 
qualitative research collected data from 25 key informants, purposefully selected 
with structured in-depth-interview form by face-to-face interviewing and data were 
also collected from 14 participants in focus group discussion, analyzed data by 
descriptive interpretation.   

Findings were as follows : 

1. Present condition, probles and obstacles of Buddhism propagation of 
Sangha Order in Chonburi Province were not prominent and clear in the same 
direction due to different background and locations. Each individuals had their own 
methods of teaching that caused difficulty in development due to these problems: 
organizations lacked supporting budget, personnel lacked knowledge in using new 
media, new data and new technology to support the Dhamma lecture. Buddhism 
propagating monks were used to old data and methods. Organizations should be 
aware of the importance of Buddhism dissemination by using public relations and 
supporting budget. Personnel should adopt new technique of teaching with new 
data along with Dhamma so that people could apply in their daily livelihood. 
Preachers should be improved and developed so that they would have new 
knowledge of communication and dissemination. Preachers should be developed 
with new knowledge and skill in dissemination by different methods and styles for 
more potentials and  competency. 

2) Factors affecting results of Buddhism propagation of Sangha Order in 
Chonburi Province by overall were at high level (  = 4.16) and all aspects were at 
high level, the highest level was the content of propagation ( = 4.28), the 
receivers were at = 4.23) and at the lowest level was the channel of 
communication  = 4.13) respecdtively  

3) Buddhism propagation model development of Sangha Order monks  
in Chonburi Province was that 1) There should be more training of Buddhism 
progagation for novices and monks so that they would be able to deliverBuddhism 
to lay people directly, correctly and effectively,2) there should foundation 
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establishment specifically for Buddhism progation, 3) more personnel recruitment 
was needed 4) starting to build team of Buddhism propagation to learn and 
exchange knowledge and experience, 5) rhere should be training in appropriate 
behavioral conducts and the administration should look after behaviors of novices 
and monks closely,6) there should be more Buddhism propagations and 
incorporated local culture and ways of life with propagation, 7) there should be 
opportunities for new monks to preach Dhamma occasionally,8) there should be 
arenas for novices and monkd to express and preach Dhamma, 9) there should be 
training for new techniques and styles of Buddhism propagation to avoid boring and 
10) there should enough resources allocations such as places for Dhamma teaching 
practice at various monasteries and villages. 
 
 

1. บทน า 
ในอดีตการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงใช้แบบแผนคือพระธรรมวินัย มี

เป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพาน มีขั้นตอนในการเข้าถึงคือปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ มีกลยุทธ์กลวิธีที่
แตกต่างกันไปตามภูมิปัญญาของผู้รับ ทรงอาศัยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ในหมู่สัตว์ เสด็จ
จาริกไปเพ่ือเผยแผ่พระธรรมค าสั่งสอนที่ตรัสรู้แก่เวไนยสัตว์ทั้งหลาย ในเบื้องต้น พระองค์ทรงได้
เสด็จไปแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตร แก่หมู่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคท ายวัน ท าให้ปัญจวัคคีย์
ได้ดวงตาเห็นธรรมตามที่พระองค์ทรงสั่งสอน ต่อจากนั้น ทรงแสดงธรรมแก่ยสกุลบุตรและสหาย จึง
ท าให้เกิดมีพระอรหันตสาวกในพระพุทธศาสนาจ านวน 60 องค์ พระองค์ทรงส่งพระสาวกทั้งหมดไป
เผยแผ่ธรรมะในที่ต่าง ๆ โดยไม่ซ้ ากัน โดยมีพุทธด ารัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพ่ือ
ประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่ทวย
เทพและมนุษย์ทั้งหลาย” (Winai.Maha. 4/32/40) 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ท ากันหลายรูปแบบได้แก่ การปฏิบัติตนที่น่าเลื่อมใส การ
สนทนา การแนะน า การตอบปัญหาข้อข้องใจและการแสดงธรรมไปตามล าดับโดยท่ีพระพุทธเจ้า
ทรงประทานหลักการเผยแผ่ให้พระสาวกยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ ว่า ให้แสดงธรรมด้วยจิตเมตตา
อนุเคราะห์มุ่งจะให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภสักการะ แสดงธรรมไม่ยก
ตน ไม่เสียดสีผู้อ่ืน (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2540: 13) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกยุคทุกสมัยที่ผ่าน
มา พระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทส าคัญ เพราะท่านเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย เป็นหน่ึงในพุทธบริษัท 
ถือว่าเป็นก าลังส าคัญของพระพุทธศาสนา ด้วยเพราะพระสงฆ์สาวกส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฎิบัติ
ชอบ ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควร เป็นผู้ควรแก่การค านับควรแก่การต้อนรับ ควรแก่ของ
ท า บุญ  คว รแ ก่การกราบไหว้  เ ป็น เ น้ื อนา บุญ อัน ยอด เยี่ ยมของ โลก  (Machimanigai. 
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Mula/12/74/66) มีปณิธานในการเผยแผ่ และไม่เพียงแต่ท่านจะอบบรมสั่งสอนคุณธรรมในแก่
พุทธศาสนิกชนเท่านั้นท่านยังสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคมด้วย 

สมัยปัจจุบันพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้ ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาและคุณภาพชีวิต จึงจ าเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปรับตัวเองไม่พอ ยังต้องปรับกลยุทธ์ปรับกลวิธีในการเผยแผ่ให้เข้ากับ
ยุคสมัย อย่างที่พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูรธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาควร
มีทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เชิงรับหมายถึง การเผยแผ่ด้วยการเทศน์การสั่งสอนเป็นหลัก การเผยแผ่เชิก
รุกหมายถึงในการสงเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นตัวน าคนเข้าหาธรรม การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความสามารถ มีการก าหนดยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์ก่อนที่จะ
ลงมือปฏิบัติจริง มีการท างานเป็นทีมโดยการสร้างเครือข่ายในการท างาน การเผยแผ่หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาต้องมีการประยุกต์หลักธรรมให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ มีการใช้สื่อ 
ชี้ ให้ เห็นภาพ มีการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่หลักธรรมทางพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
(PhraDhammakosajan (Prayoon Dhammachitto, 2548: 18) 

วิธีการเผยแผ่ธรรมหรือกลยุทธ์การด าเนินการประกาศธรรม ถ้าจะวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน จะมีอยู่ 4 ประเด็น หรือเรียกว่าทฤษฎี 4 ส. (Ibiden: 44) อันเป็นหลักการที่ว่า ลีลาการ
เทศนาธรรม หมายถึง การสอนของพระพุทธเจ้าในแต่ละครั้งจะประกอบด้วยคุณลักษณะ 4 
ประการ ได้แก่ 

1)  สันทัสนาการ คือ การชี้แจงเรื่องที่ทรงสอนให้เห็นชัดเป็นการแยกแยะ อธิบาย และ 
แสดงเหตุผลชัดเจนจนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง หรือเห็นจริงเห็นจัง ดังได้เห็นกับตา 

2)  สมาทปนา คือ ชวนใจให้อยากปฏิบัติ เป็นการสอนให้เห็นว่าสิ่ งที่ควรปฏิบัติ ก็
แนะน าหรือบรรยายให้ซาบซึ้งในคุณค่าและเห็นความส าคัญที่จะต้องฝึกฝน จนยอมรับและน าไป
ปฏิบัติ 

3)  สมุตเตชนา คือ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า เป็นการปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้น เกิด
ความอุตสาหะมีก าลังใจที่จะท าให้ส าเร็จลงได้ 

4)  สัมปหังสนา คือ ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงเป็นการบ ารุงจิตใจให้แช่มชื่นเบิกบาน
เห็นคุณประโยชน์ที่จะได้รับ และทางที่จะก้าวหน้าบรรลุผลส าเร็จยิ่งขึ้นไป ท าให้ผู้ฟังมีความหวังและ
เบิกบานใจ (Teekanigai. Sila 9/198/161) 

จากการศึกษากลยุทธ์และวิธีการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้าและพระสาวกตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันมีวิธีการที่หลากหลาย น่าจะเป็นประโยชน์แก่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดชลบุรี เพราะโครงการการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีทั้งที่
ประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จ และมีปัญหาอาทิเช่น พระสงฆ์ขาดศักยภาพในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ขาดอุปกรณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี ขาด
การบูรณาการหลักพุทธธรรม 
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การท างานที่ผ่านมาของผู้วิจัย ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดชลบุรี มีทั้งที่
ประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จ มาระยะหลังโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
จังหวัดชลบุรีมีปัญหาคือ พระที่มีจิตอาสามาสมัครในโครงการลดลง โครงการขาดงบประมาณ
สนับสนุน ขาดอุปกรณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ขาดแรงเสริมในการท างาน การเข้าไม่ถึงจิตใจ
ชาวบ้าน พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่างคนต่าง
ท างาน ไม่มีทีมงาน ไม่มีคณะท างานที่รู้งานและมีความเข็มแข็ง ขาดกลยุทธ์ในการท างาน ท าให้
พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดชลบุรีหลายรูปท้อแท้หมดก าลังใจลาออก
จากโครงการ  

จากสภาพดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัย สนใจที่จะสร้างการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์เพ่ือการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา  จังหวัดชลบุรี เพ่ือการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในจังหวัดชลบุรีให้มีประสิทธิภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้นในบริบทแห่ง
สังคมไทยยุคปัจจุบันต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรคการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ 

ในจังหวัดชลบุรี 
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี 
2.3 เพ่ือน าการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี 

 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด
ชลบุรี” ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)  ศึกษาการวิจัย
เชิงปริมาณเป็นงานวิจัยหลัก และศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นงานวิจัยสนับสนุน  
 1. งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาสภาพการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี ดังต่อไปนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
จัดเก็บข้อมูล ดังนี ้
 1) เชิงปริมาณ 
 (1) ประชากร คือ พระสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี จ านวน ๔๐๓ รูป 
 (2) กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น ๒๓๗ รูป 
 (3) ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูล จ านวนทั้งสิ้น 234 คน  
 2) งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  
 งานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นงานวิจัยหลัก ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary 
research) โดยท าการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารเช่น หนังสือ เอกสารทาง



181วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 
 
วิชาการบทความ งานวิทยานิพนธ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยการสัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะลึก (In-
depth interview) เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
จังหวัดชลบุรี และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ
ของพระสงฆ์เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก 2 กลุ่ม 
ได้แก่ 
 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยผู้วิจัยคัดเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ 
เจ้าคณะปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี จ านวน 25 รูป  
 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้วิจัยคัดเลือกแบบเจาะจง
จ านวน 14 รูป/คน  
  
4. ผลการวิจัย  
 1.  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี  
 ในการเผยแผ่ที่ไม่เด่นชัดและชัดเจน ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เนื่องจากมีบุคลากร
เผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นแตกต่างกันโดยพื้นที่ ต่างมีวิธีการ จึงท าให้มีการด าเนินงานได้ยาก จึงเกิด
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นสามารถจ าแนกดังนี้ ขาดองค์กรการสนับสนุน ด้านงบประมาณ
บุคลากร ขาดความรู้ด้านการใช้สื่อขยายความ บุคลากรขาดความทันสมัยในข้อมูลปัจจุบัน เช่น การ
พูดเหตุการณ์ปัจจุบัน ควบคู่กับการบรรยายธรรมและยังมีการใช้ข้อมูลแบบเดิมๆ ฉะนั้น บุคลากร
ควรสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตสื่อขยายความ องค์กรควรเล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งด้านงบประมาณและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ บุคลากรควรศึกษาปรับ
ข้อมูลให้มีความทันสมัย และให้ควบคู่ไปกับธรรมะ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตแก่ผู้ฟัง การ
ปรับปรุง ควรปรับปรุงโดยสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด โดยการจัดให้มี
การฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดทักษะ เกิดความช านาญเกี่ยวกับการเผยแผ่และการแนะน าในรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีการพัฒนาเพ่ือให้เกิดศักยภาพที่ดีมากข้ึน 
 2.  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี  
 จะมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพได้ จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิ
การ ให้มีความสามารถที่จะบริหารจัดการได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซ่ึงมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพ
พระสังฆาธิการ คือ การฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา เพ่ือให้เป็นพระสังฆาธิการที่มีศักยภาพ
ในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม 
 3.  การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี  
 โดยการเผยแผ่เชิงรับท าให้เราตามไม่ทันศาสนาอ่ืน ถ้าขืนเราใช้วิธีการตั้งรับต่อไป เรา
จะสูญเสียพระพุทธศาสนาไปให้ศาสนาอื่น ในสมัยพระพุทธเจ้า ศาสนาพราหมณ์การเผยแผ่แบบเชิง
รับ เราจึงพอแข่งขันกับศาสนาพราหมณ์ในอินเดียได้ ต่อมาเมื่อศาสนาพราหมณ์ใช้วิธีการเผยแผ่เชิง
รุกพระพุทธศาสนาก็ต้องเสียที่ในอินเดียให้ศาสนาพราหมณ์ พระพุทธศาสนาย้ายมาลงหลักปักฐาน
ในเมืองไทย แต่ก็พบคู่แข่งใหม่คือศาสนาคริสต์และอิสลาม ศาสนาทั้ง 2 ใช้วิธีการเผยแผ่เชิงรุก 
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ดังนั้น การเผยแผ่ในยุคปัจจุบันจึงไม่สามารถจ ากัดอยู่เพียงแค่ภายในวัดโดยพระสงฆ์เท่านั้น  หากแต่
พุทธบริษัท อันได้แก่ อุบาสก อุบาสิกา ก็มีส่วนส าคัญในการเผยแผ่ท่ามกลางสังคมที่มีการแข่งขันสูง 
ต้องการความรวดเร็วทันใจ การที่จะให้ธรรมะเข้าไปถึงจิตใจได้ ต้องท างานในลักษณะเชิงรุก จึงมี
การเผยแผ่ในรูปแบบอ่ืนที่หลากหลาย พร้อมที่จะน าเสนอถึงที่บ้าน ที่ท างานหรือที่สาธารณะต่างๆ 
เช่น ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ เป็นต้น การใช้สื่อก็เป็นการบริหารจัดการจัดการด้านการเผย
แผ่เชิงรุกแบบสื่อธรรมะยุกต์ใหม่ ในรูปแบบการ์ตูนแอนนิเมชั่น บทเพลงธรรมะ มิวสิควีดิโอธรรมะ 
สื่อธรรมะทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ท าให้สะดวกสบายในการสื่อ โดยไม่ต้องเสียเวลารอให้ถึงวันพระ
หรือวันหยุดทางพระพุทธศาสนาแล้วจึงเข้าวัด 
 

5.  อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยคร้ังน้ี จะกล่าวถึงการศึกษาการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญน่าสนใจและน ามา
อภิปรายผลดังนี้  
 1) ด้านบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  ข้อค้นพบ ยังมีแนวทางในการเผยแผ่ที่ไม่เด่นชัดและชัดเจน ไม่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน เนื่องจากมีบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นแตกต่างกันโดยพ้ืนที่ ต่างมีวิธีการ จึงท าให้มี
การด าเนินงานได้ยาก จึงเกิดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นสามารถจ าแนกดังนี้ ขาดองค์กรการ
สนับสนุน ด้านงบประมาณบุคลากร ขาดความรู้ด้านการใช้สื่อขยายความ บุคลากรขาดความ
ทันสมัยในข้อมูลปัจจุบัน เช่น การพูดเหตุการณ์ปัจจุบัน ควบคู่กับการบรรยายธรรมและยังมีการใช้
ข้อมูลแบบเดิมๆ ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับ พันต ารวจโทนาวิน วงศ์รัตนมัจฉา  กล่าวว่า คณะ
สงฆ์ได้วางแผนด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้แก่ศาสนทายาทและประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบในทุกๆ วิธีการที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมแล้วน้อมน าเอาหลักธรรมค าสั่งสอนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน (พันต ารวจโทนาวิน วงศ์รัตน
มัจฉา, 2555)  การเผยแผ่พระพุทธธรรมค าสอน ถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์เพ่ือปลูกฝัง
อบรมให้พุทธศาสนิกชนเป็นคนดี มีศีลธรรมและประพฤติดีปฏิบัติชอบนั้น อบรมสั่งสอนประชาชน
ให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 
สั่งสอนให้ผู้เรียนบังเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมก่อให้เกิดความเลื่อมใส ศรัทธา และตั้งตนอยู่
ในสัมมาปฏิบัติ พระสงฆ์จึงได้ตระหนักในการเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธศาสนา โดยยึดหลักวัตถุ
ประสงฆ์ ๓ ประการ คือ  
 (1) ทิฎฐธรรมิกกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ในชาตินี้ 
 (2) สัมปรายิกกัตถประโยชน์  คือ ประโยชน์ในชาติหน้า 
 (3) ปรมัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์อย่างยิ่งคือ พระนิพพาน 
 บุคลากรสงฆ์ควรสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตสื่อขยายความ องค์กรควรเล็งเห็น
ความส าคัญในการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งด้านงบประมาณและการประชาสัมพันธ์
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ต่างๆ บุคลากรควรศึกษาปรับข้อมูลให้มีความทันสมัย และให้ควบคู่ไปกับธรรมะ เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิตแก่ผู้ฟัง การปรับปรุง ควรปรับปรุงโดยสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถใน
การถ่ายทอด โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดทักษะ เกิดความช านาญเกี่ยวกับการเผยแผ่
และการแนะน าในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและพัฒนาเพ่ือให้เกิดศักยภาพที่ดีมาก
ขึ้น   
 2. ด้านเทคนิควิธีการน าเสนอเนื้อหาสาระ  

ข้อค้นพบ มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันและมีความคล้ายคลึงกันคือว่า ใน
ด้านเทคนิควิธีการเผยแผ่นั้น ไม่ค่อยจะสอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ส่วนมากจะยกเรื่องใน
อดีตมาเผยแผ่ ซึ่งเป็นเรื่องราวต่างยุคต่างสมัย ท าให้ผู้ฟังเกิดความเบื่อหน่าย นอกจากนั้นยังมีการใช้
เทคนิคแบบเก่าอยู่นั่นคือการพูดคุย ซึ่งในกรณีนี้ก็เกิดขึ้นอยู่กับความถนัดของพระสงฆ์แต่ละท่าน
ด้วยเช่นกัน จากข้อค้นพบเกี่ยวกับสภาพปัญหาเกี่ยวกับสาร (เนื้อหา) พบว่า การสนทนาด้วยวาจา
เป็นส่วนมาก เพราะว่าจะมีความสะดวกคล่องตัว  ถ้าเป็นสื่อทางอิเล็คทรอนิคจะต้องใช้คนช่วยเหลือ 
ในแต่ละวัดนั้นศักยภาพไม่เท่ากันจึงต้องใช้อุปกรณ์ที่ติดมากับธรรมชาติ คือ อิริยาบถ ลักษณะ
ท่าทาง ความสุขุมเยือกเย็น และธรรมะที่เกิดจากการเรียนรู้ปฏิบัติ ดังที่ พระครูวิสิฐพัฒนพิธาน ได้
ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “การเสนอดั่งเดิมก็จะเป็นพวกเอกสาร  ในเมื่อเป็นเอกสาร ผู้ที่จะถ่ายทอดความรู้
ที่เป็นเอกสารชี้แจงตรงนั้นค่อนข้างที่จะยากนี้ประการหนึ่ง  สองมีการเผยแผ่ทางสถานีวิทยุหรือ
ลักษณะการเผยแผ่ที่เป็นเทปหรือ ชีดี เป็นสื่อช่วยการเรียนการสอน”     ข้อค้นพบดังกล่าว
สอดคล้องกับพระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์) กล่าวว่า นักเทศน์ชั้นแนวหน้าถือหลักว่า 
“ก่อนจะเทศน์ต้องเตรียม ถ้าไม่เตรียมก็เสียเหลี่ยมนักเทศน์”การเตรียมตัวของการเป็นนักเทศน์ที่ดี
นั้นจะต้องเตรียมสิ่งที่เป็นพื้นฐาน ดังนี้ (พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์, 2553) 
 1) เตรียมตัว คือ เรียนรู้วิชาการต่างๆ ให้ถูกต้องตามข้ันตอนของจรรยาหรือศาสนพิธีที่
เกี่ยวกับการเทศน ์
 2) เตรียมใจ คือ  ผู้ที่จะเป็นนักเทศน์ต้องควบคุมใจให้มีสมาธิมีใจปลอดโปร่งสร้าง
ความเชื่อมั่น ไม่หวั่นไหว กังวล พรรณนาว่าในใจไปเป็นตอนๆ 
 3) เตรียมวิจัยผู้ฟัง คือ รู้ลักษณะคนฟัง และเลือกวิธีการเทศนาให้เหมาะสมกับคนฟัง
เหมือนกับการป้อนข้าวว่าจะป้อนค าเล็กหรือค าโต ต้องดูขนาดปากของผู้ที่จะทานเสียก่อน 
 4) เตรียมหลักการเทศน์ คือ ถ้าต้องการให้เทศนางามในเบื้องต้น ในท่ามกลางและใน
ที่สุด ก็ต้องอธิบายตามพุทธวิธี ๔ ส. คือ  
  ส.1 สันทัสสนา  คือ เทศน์ได้แจ่มแจ้ง 
  ส.2 สมาทปนา  คือ เทศน์ได้จูงใจ 
  ส.3 สมุตเตชนา  คือ เทศน์ปลุกให้กล้า 
  ส.4 สัมปหังสนา  คือ เทศน์ให้ร่าเริง  
 วิธีการเผยแผ่นหลักธรรมค าสอนนี้ เป็นเหตุให้ประชาชนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
พร้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันอย่างได้ผล  คณะสงฆ์ภาค 2  ท่านได้มีรูปแบบและวิธีการในการ
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เผยแผ่พุทธธรรม ซ่ึงจะมีรูปแบบตามศักยภาพของวัดและบุคลากรภายในวัด โดยมีการเรียบเรียง
เนื้อหาและการสรุปข้อคิดที่เป็นประโยชน์ทุกครั้ง จึงเป็นเหตุให้ประชาชนมีความเข้าใจในหลักธรรม
ค าสอนอย่างชัดแจ้ง โดยเฉพาะการฟังเรื่องที่เข้าใจยากให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น อันเนื่องจากได้ฟัง
การยกอุทาหรณ์และตัวอย่างมาประกอบเรื่อง สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ดี 
 3. ด้านสื่อในการเผยแผ่ 

ข้อค้นพบ มีแนวความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันและมีความคล้ายคลึงกันคือว่า 
ปัจจุบันสื่อการสอนนั้น ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นเพราะว่าบุคลากร
ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ขาดอุปกรณ์ในการเผยแผ่ ทั้งนี้เพราะขาดการสนับสนุนทั้งในภาครัฐและ
คณะสงฆ์เอง ไม่มีการด าเนินงานจัดสรรงบประมาณเพ่ือมาด าเนินการในการสนับสนุนการเผยแผ่
อย่างชัดเจน  นอกจากนี้บางพ้ืนที่ยังมีการใช้สื่อที่ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและไม่ครอบคลุมเพียงพอ 
ท าให้ไม่มีประสิทธิภาพในการเผยแผ่ เพราะขาดบุคลากรที่มีความรู้ บุคลากรไม่นิยมใช้สื่อการสอน 
จากข้อค้นพบเกี่ยวกับสภาพปัญหาเกี่ยวกับสื่อ (ช่องทาง) พบว่า จะใช้สื่อเทคโนโลยีหรือสิ่งที่เป็น
พาวเวอร์พอยต์  สื่อที่เป็นอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นภาพได้ง่าย  เข้าใจได้ง่าย  ตามสถานะของผู้รับ
ฟังในที่นั้นๆ ดังที่ พระปลัดปัญญา  ปญฺญาคโม ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “ในส่วนของวัดเราจะเน้น
เพาเวอร์พอยและอินเตอร์เน็ต เฟรชบุ๊ค ทวิสเตอร์” เหมือนกับท่านพระครูเวชคามธรรมนุกิจ ได้ให้
สัมภาษณ์ไว้ว่า “พระวิทยากรที่จะมาสอนเตรียมมาเอง ใช้รูปแบบการเขียนกระดานและใช้รูปภาพ
ประกอบพร้อมกับสื่อสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น” ข้อค้นพบมีความสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ดร.ทรงวิทย์ แก้วศรี ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนา
ของพระพุทธเจ้า” (ดร.ทรงวิทย์ แก้วศรี, 2550) เก่ียวกับพุทธวิธีการบริหารจัดการของพระพุทธเจ้า
ไม่ว่าจะเป็นการแสดงธรรมการสื่อสาร ซึ่งแต่ละครั้งพระพุทธเจ้าทรงใช้หลัก 4 ส.  ซ่ึงสามารถ
อธิบายเชิงประยุกต์เข้ากับการบริหารดังต่อไปนี้ 
 1) แบบสันทัสสนา หมายถึง ทรงอธิบายให้เห็นได้ชัดเจนและแจ่มแจ้ง เช่นเดียวกับการ
จูงมือพาไปดูให้เห็นด้วยสายตาตนเอง 
 2) แบบสมาทปนา หมายถึง ทรงชักจูงให้เห็นจริง ด้วยชวนให้คล้อยตามน้ัน จนต้อง
ยอมรับและน าไปปฏิบัติให้ได้ผลตามนั้น 
 3) แบบสมุตเตชนา หมายถึง ทรงสอนให้เร้าใจ ให้แกล้วกล้า บังเกิดก าลังใจ ปลุกให้มี
อุตสาหะ มั่นใจว่าจะท าส าเร็จ 
 4) แบบสัมปหังสนา หมายถึง ทรงชโลมใจให้ร่าเริง แช่มชื่น ไม่เบื่อหน่ายและเปี่ยมด้วย
ความหวัง เพราะเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติ 
 4. ด้านบุคคลผู้ฟังธรรม 
 ข้อค้นพบ มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันและมีความคล้ายคลึงกันคือว่า 
ประชาชนไม่มีความเข้าใจในการที่พระสงฆ์เข้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในที่ต่างๆซึ่งบางครั้ง
ประชาชนยังให้น้ าหนักของศรัทธาไปที่บุคคลมากกว่าการเชื่อและศรัทธาในหลักธรรม ยุคสมัย
ปัจจุบันพุทธศาสนิกชนมีอุปสรรคเกี่ยวเนื่องด้วยเวลาที่จะมาฟังธรรม มีกิจกรรมเพียงแค่ศาสนพิธี 
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ดังนั้น ความเกี่ยวข้องกับบุคคลกล่าวคือการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับระดับครูบาอาจารย์  พวก
ศึกษานิเทศก์  ข้าราชการ  พยายามให้มีส่วนร่วมซึ่งจะเป็นก าลังให้พระสงฆ์ได้  ดังที่ พระครูโสภณ
ปริยัตยานุยุต ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “ถ้าไปสอนเด็กอย่างน้อยเด็กก็จ าชื่อได้ ทักทายกัน” ข้อค้นพบมี
ความสอดคลองกับ เอื้อมอร ชลวร (เอ้ือมอร ชลวร, 2556) ว่าพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า ไม่
ว่าจะแสดงที่ใดและแก่ใครย่อมมีจุดหมายเป็นแนวเดียวกันคือมุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสภาพ
ของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ให้มีทัศนคติและปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้อง ในทางที่เป็น
ประโยชน์ทั้งแก่ตนและบุคคลอ่ืน แต่เนื้อเรื่องและวิธีการสอนย่อมแตกต่างกันไปตามอุปนิสัย ความ
ถนัดและความสนใจของผู้ฟัง สุดแต่เร่ืองใดวิธีใด จะช่วยให้เขาเข้าใจธรรมได้ดี พุทธวิธีในการสอน
เป็นความยิ่งใหญ่และพระปรีชาสามารถของพระพุทธเจ้าในการถ่ายทอด พระองค์ทรงมีหลักสอน 
แยกแยะกลุ่มเป้าหมาย ลีลาการสอนเทคนิคการสอน กลวิธีและกุศโลบายประกอบการสอนต่างๆ ได้
อย่างยอดเยี่ยมจนได้รับการยกย่องว่าเป็นนักการสอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จนได้รับการขนานพระนามว่า
เป็นพระบรมครู 
 การเสนอการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด
ชลบุรี  พบว่าการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดชลบุรีใน
ปัจจุบันนั้น ก็เนื่องมาจากการมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่างๆ ของคณะสงฆ์ในการ
บริหารจัดการด้านการเผยแผ่ เม่ือวัฒนธรรมทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปการเผยแผ่ในวัด ก่อเกิด
ปัญหากระทบอันเนื่องมาจากลักษณะเป็นการเผยแผ่ในเชิงรับ ไม่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่
ที่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมีเวลาน้อยลง ท าให้ขาดการสนใจต่อพระสงฆ์และเข้าวัดน้อยลง 
 การเผยแผ่เชิงรับท าให้เราตามไม่ทันศาสนาอ่ืน ถ้าขืนเราใช้วิธีการต้ังรับต่อไป เราจะ
สูญเสียพระพุทธศาสนาไปให้ศาสนาอื่น ในสมัยพระพุทธเจ้า ศาสนาพราหมณ์การเผยแผ่แบบเชิงรับ 
เราจึงพอแข่งขันกับศาสนาพราหมณ์ในอินเดียได้ ต่อมาเมื่อศาสนาพราหมณ์ใช้วิธีการเผยแผ่เชิงรุก
พระพุทธศาสนาก็ต้องเสียที่ในอินเดียให้ศาสนาพราหมณ์ พระพุทธศาสนาย้ายมาลงหลักปักฐานใน
เมืองไทย แต่ก็พบคู่แข่งใหม่คือศาสนาคริสต์และอิสลาม ศาสนาทั้ง ๒ ใช้วิธีการเผยแผ่เชิงรุก ดังน้ัน 
การเผยแผ่ในยุคปัจจุบันจึงไม่สามารถจ ากัดอยู่เพียงแค่ภายในวัดโดยพระสงฆ์เท่านั้น  หากแต่พุทธ
บริษัท อันได้แก่ อุบาสก อุบาสิกา ก็มีส่วนส าคัญในการเผยแผ่ท่ามกลางสังคมที่มีการแข่งขันสูง 
ต้องการความรวดเร็วทันใจ การที่จะให้ธรรมะเข้าไปถึงจิตใจได้ ต้องท างานในลักษณะเชิงรุก จึงมี
การเผยแผ่ในรูปแบบอ่ืนที่หลากหลาย พร้อมที่จะน าเสนอถึงที่บ้าน ที่ท างานหรือที่สาธารณะต่างๆ 
เช่น ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ เป็นต้น การใช้สื่อก็เป็นการบริหารจัดการจัดการด้านการเผย
แผ่เชิงรุกแบบสื่อธรรมะยุกต์ใหม่ ในรูปแบบการ์ตูนแอนนิเมชั่น บทเพลงธรรมะ มิวสิควีดิโอธรรมะ 
สื่อธรรมะทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ท าให้สะดวกสบายในการสื่อ โดยไม่ต้องเสียเวลารอให้ถึงวันพระ
หรือวันหยุดทางพระพุทธศาสนาแล้วจึงเข้าวัด ซึ่งมีความสอดคล้องกับพุทธพจน์ที่ว่า “จรถภิกฺขเว 
จาริก  พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปายอตฺถายหิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน ” ซึ่งมีใจความ
ส าคัญว่า "เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์โลก เพ่ือ
ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์” 
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 จากข้อมูลเชิงลึกของการเผยแผ่ได้ชี้ให้เห็นรูปแบบวิธีการ เทคนิคการท างานของบุคคล
ผู้ท าหน้าที่เผยแผ่ค าสอน โดยเฉพาะหลักการกระบวนการสอน การน าเสนอ การสื่อทางกาย ทางใจ 
ทางวาจา มีการประยุกต์ลอกเลียนแบบอย่างมีความหมายส่งเสริมให้เกิดปัญญา เพ่ิมทักษะและ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับยุคสมัยอย่างกลมกลืนตามความสามารถของแต่ละบุคคลผู้ท าหน้าที่เผย
แผ่อย่างต่อเนื่อง ทุกคนที่ได้ศึกษาวิจัยมีผลงานออกมาสู่สังคมท าให้สังคมยอมรับและเป็นแบบอย่าง
ที่ดีส าหรับรุ่นต่อไป 

 
6. ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยท าให้ได้ข้อเสนอในประเด็นหลักแก่หน่วยงานวิจัย หน่วยงานปฏิบัติการ
เพ่ือคุ้มครองพระพุทธศาสนาหน่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและผู้ศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

(1) คณะสงฆ์ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรมีการเทศน์ สอน 
แสดงธรรม หรือปาฐกถาธรรม เพ่ือขัดเกลาจิตใจญาติโยม 

(2) คณะสงฆ์ควรพัฒนาสื่อที่ใช้ในการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ ซีดี เป็นต้น 

(3) ส านักงานพระพุทธศาสนาควรสนับงบประมาณในการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วทุกวัด ไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะเขตเมือง หรือเขตที่เจริญแล้วเพียงอย่าง
เดียว 

๔. รัฐบาลควรก าหนดให้เป็นนโยบายแห่งชาติ ให้คนในชาติได้รับการขัดเกลา
คุณธรรมจริยธรรมจากพระสงฆ์โดยตรง 
 2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

(1) คณะสงฆ์ควรประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี น่าเสื่อมใส เคารพศรัทธา 
เช่น พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน ไม่พูดค าหยาบ ประพฤติตนสมเหมาะสมแก่ตามสมณะสารูป เป็นต้น  

(2) คณะสงฆ์ควรรับฟังค าเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ได้  ตรงต่อเวลาและไม่เห็น
แก่ลาภสักการะมากจนเกินไป   

(3) คณะสงฆ์ควรเทศน์ให้กระชับเวลา ได้ใจความเทศน์เฉพาะสาระส าคัญๆ 
ไม่นานเกินไป  ทันสมัย และเข้ากับโลกปัจจุบันได้    

(4) คณะสงฆ์ควรมีลีลาและวิธีการเทศน์ที่น่าฟัง มีการยกอุทาหรณ์หรือ
ยกตัวอย่างประกอบ   

(5) คณะสงฆ์ควรจัดอบรมฝึกเทศน์เป็นประจ า เพ่ือเพ่ิมทักษะให้แก่พระ
สังฆาธิการ   

(6) คณะสงฆ์ควรน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เช่น การสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่ออินเตอร์เน็ต เป็นต้น   



187วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
 
 

(7) คณะสงฆ์ควรมีการจัดท าเอกสาร แผ่นผับ หรือหนังสือธรรมะเพ่ือใช้ใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นธรรมทานเพิ่มอีกด้วย 
 3) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  

การวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะการด าเนินการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้  
(1) ควรศึกษาความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการพัฒนาศักยภาพของ

พระสงฆ์ เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดอ่ืนๆ  
(2) ควรศึกษาทัศนะของประชาชนในเขตปกครองที่มีต่อการพัฒนาศักยภาพ

ของพระสงฆ์ เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการระดับหนหรือระดับประเทศ 
(3) ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์เพ่ือการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในเชิงเปรียบเทียบกับศาสนาอ่ืนๆ 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน ้าเพ่ือการเกษตร 
ในลุ่มน ้าป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

PEOPLE’S PARTICIPATION IN AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT AT 
PASAK BASIN, PHETCHABUN PROVINCE 

 
ณัฏยาณี  บุญทองค า* 

Nattayanee Boontongkham* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรในลุ่มน้ าป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์    2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรในลุ่มน้ าป่าสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ และ 3. เพื่อน าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร
ในลุ่มน้ าป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ระเบียบวิธีวิจัยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง
คุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยบริเวณพ้ืนที่แม่น้ าป่า
สักไหลผ่านในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 400 คน สุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือเก็บข้อมูลได้แก่ 
แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.960 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์พหูคูณ การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูล
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 27 รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลได้แก่แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว และเก็บ
ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ 12 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งสองขั้นตอนโดย
การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาความ  

ผลการวิจัยพบว่า 
1.  สภาพทั่วไปของการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรในลุ่มน้ าป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

พบว่า สภาพทั่วไปของการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรโดยรวมทั้งหมด 4 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( x = 3.85) โดย 1) ความตระหนักของสมาชิก มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ( x = 4.58) เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า การมีจิตส านึกรักท้องถ่ิน การมีส านึกถึงความเป็นเจ้าของทรัพยากร และ
การตระหนักถึงปัญหาหรือการได้รับผลกระทบ ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 2) ความใส่ใจในกิจกรรม
ชุมชน มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( x = 4.34) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  มีความรู้ความเข้าใจต่อ
ความส าคัญของกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในชุมชน มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน 
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เช่น มีเวลา มีความสนใจ มีความต้ังใจ และสามารถเรียนรู้ น าไปใช้ประโยชน์ได้ ภาพรวมอยู่ ใน
ระดับมาก 3) ความเข้มแข็งของชุมชน มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( x = 4.27) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะของชุมชน การแสดงความคิดเห็นเพ่ือประโยชน์ของชุมชน 
และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 4) การได้รับการสนับสนุน มีค่าเฉลี่ย
ในระดับน้อย ( x = 2.20) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า การได้รับการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง การได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดการน้ า และการได้ไปศึกษาดู
งานการจัดการน้ าที่อ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 

2.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรในลุ่ม
น้ าป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า การได้รับการสนับสนุน ความใส่ใจในกิจกรรมของชุมชน และ
ความเข้มแข็งของชุมชน ที่ส่งผลต่อการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ลุ่มน้ าป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร้อยละ 18.3 ส่วนปัจจัยที่ส่งผลการมีส่วนร่วมในจัดการน้ าเพ่ือ
การเกษตร มี 2 ด้าน ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ าตามหลักอปริหานิยธรรม มี 2 ด้าน ได้แก่ 1) หมั่นประชุม
เนืองนิตย์  2) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้  

3.  รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรในลุ่มน้ าป่าสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงต้องมีการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน การรับฟังความคิดเห็น การเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการน้ าตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การ
ตัดสินใจการเข้าร่วมกิจกรรม และการตรวจสอบประเมินผล เช่น การเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วม
กิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า ด้วยการน าหลักอปริหานิยธรรมมาบูรณา
การ ใช้ควบคู่กับการจัดการน้ า ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการน าน้ ามาใช้เพ่ือการเกษตรได้ทุก
ฤดูกาล ตลอดถึงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ าให้คงอยู่และมีใช้อย่างยืนยาว การจัดสรรน้ าด้วย
ความยุติธรรม เคารพกฎ ระเบียบของชุมชน และการควบคุมการใช้น้ าการใช้น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพรู้คุณค่า เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในทุกชุมชน ตระหนักถึง
ความส าคัญของทรัพยากรน้ า เกิดการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่าและใช้น้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะน าไปสู่
กระบวนการจัดการน้ า ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของโครงการเกี่ยวกับการจัดการน้ า การ
จัดสรรน้ าก็จะเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน และยุติธรรม ได้ใช้น้ าที่เหมาะสมเพ่ือการด าเนินงานด้าน
การเกษตร และการควบคุมการใช้น้ าในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของพืช ก่อให้เกิดผลผลิต
ที่มีคุณภาพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน น าไปสู่การจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 
ค้าส้าคัญ: การมีส่วนร่วม, การจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร 
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ABSTRACT 
Objectives of this research were: 1. to study the general condition of 

agricultural water management at Pasak basin,  Phetchabun Province, 2. to study 
factors affecting the agricultural water management at Pasak basin, Phetchabun 
Province and 3. to propose a model of people’s participation in agricultural water 
management at Pasak basin, Phetchabun Province. 

Methodology was the mixed methods. The quantitative research collect 
data from 400 samples by simple random sampling using questionnaires with 
people in the Pasak River in Phetchabun province. The data collection instrument 
was a questionnaire with the reliability coefficient value  of 0.960. Data were 
analyzed by frequency, percentage, mean, and standard deviation and multiple 
correlation coefficient. Qualitative research Collect data from 27 key informants, 
purposefully selected from experts with structured in-depth-interview form by face-
to-face interviewing. Data were also collected from 12 participants in focus group 
discussion and were analyzed in descriptive interpretation.  

Findings were as follows: 
1. General conditions of agricultural water management at Pasak basin, 

Phetchabun Province was found that  overall conditions of total agricultural water 
management in all 4 areas were at high level ( x = 3.85). Members’ conscious 
sense of responsibility was at the highest level ( x = 4.58). Each areas of agricultural 
water management revealed that; local loving consciousness. Sense of resource 
ownership and awareness of the problem and impact were at high level.  
Community Concern was at very high level ( x = 4.34). Each aspects of concern 
were that understand the importance of activities held in the community, being 
ready to participate in community activities such as having time, attention, 
willingness and ability to learn and use the benefits by overall were at very high 
level.  Strength of the community was at high level with the mean level at ( x = 
4.27). Each aspect of the community strength were that participation in public 
activities, idea expression for the benefit of the community, duty responsibility, by 
overall were at high level. The support receiving was at low level ( x = 2.20). Each 
aspect of support were that  information support was at middle level, budget 
supporting for agricultural water and study tour to other areas were at low level.    

2. Factors Affecting people’s participation in agricultural water 
management the basin Pasak Phetchabun Province were found that the community 
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support, community concern and strength were at 18.3 percents.  Factors affecting 
people’s participation in agricultural water management  at Pasak Basin, 
Phetchabun Province in 2 areas were participation in decision making and in benefit 
sharing. Factors affecting people’s participation in agricultural water managent 
according to Apparihaniyadhamma  had 2 aspects; 1) regular meeting and 2) not to 
initiate new rules. 

3. A model for agricultural Water management model by peopl’s 
participation a Pasak basin, Phetchabun Province was that the participation of the 
people was the sensitive matter Therefore, it is necessary to develop knowledge 
and understanding in providing accurate information to the people. People’s 
opinions hearing, opening opportunities for people to be involved in the water 
management process from the planning stage, activities participation, monitoring 
and evaluation, participation in meeting, in activities involving water cnservation by 
integrating Apparihaniyadhamma with agricultural water management in oder to use 
water in all seasons as well as water resource improvement and development for 
long lasting, water allocation with just and rescpecting rules and regulations of the 
communities, effective water uses controlling, enhancing people’s knowledge in 
every community, enhancing the importance of water resource, using water with 
awareness to the fullest benefits. This criteria would hold people’s participatory 
agricultural water resource management process that would bring the justice and 
equality to the water sharing and using with the appropriate amount for plants. In 
return, the plants would yield good crops for high incomes and the people’s 
participation in agricultural water management would be the sustainable and long 
lasting process. 
Keywords: Participation, Agricultural Water Management 
 
 

1. บทน้า 
น้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต และการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ น้ าตามสภาพธรรมชาติที่ประชาชนทุกท้องที่อาศัยใช้ ได้แก่ น้ าในบรรยากาศ (ฝน) น้ าผิว
ดิน และน้ าบาดาล นับเป็นผลิตผลจากธรรมชาติที่เราไม่สามารถผลิตเพ่ิมขึ้นมา หรือลดปริมาณที่มี
อยู่ในธรรมชาติได้เองตามต้องการบางปีอาจเกิดฝนแล้งเป็นเหตุให้น้ าในแม่น้ าล าธารมีน้อย จนไม่
สามารถแบ่งปันได้ทั่วถึง หรือบางปีฝนตกชุกต่อเนื่องจนเกิดความเสียหายเนื่องจากน้ าท่วมทรัพย์สิน
และพ้ืนที่ชุมชน ตลอดจนการมีน้ าเสียหรือมลพิษทางน้ าเกิดขึ้นในหลายท้องที่ตามมาอีกด้วย 
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นับเป็นวิกฤตการณ์เกี่ยวกับน้ า ซึ่งปัจจุบันนี้เกิดขึ้นอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆ ทุกภาคของประเทศไทยใน
สภาพค่อนข้างใกล้เคียงกันแทบทุกปี น้ าจึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติของคนไทยที่ต้องมีการจัดการทั้ง
ปริมาณและคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และชุมชนในลุ่มน้ า ควรต้องร่วมกันทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการจัดการน้ าบางส่วนให้มีความเหมาะสม กับกาลปัจจุบันด้วยแนวคิดของนโยบายที่ตั้งอยู่
บนฐานแห่งความเป็นจริง และสามารถปฏิบัติได้โดยอาศัยข้อมูล ความรอบรู้ และสติปัญญาของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เข้าใจในรากเหง้าแห่งปัญหา (Pamot  Maikut, 2540 : 26) ซึ่งการจัดการน้ าใน
ปัจจุบันควรมีกลไกส าคัญได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการท างานแบบร่วมด้วยช่วยกันคิด 
ช่วยกันหารูปแบบและวิธีด าเนินการแก้ปัญหาต่างๆ แบบบูรณาการในทุกมิติเสมอ จึงจะบังเกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนโดยไม่เกิดความขัดแย้งในสังคม  

การจัดการน้ า ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเน้นหนักในเรื่องการจัดหาน้ า ส าหรับฤดูแล้ง
การเพ่ิมของประชากรและความเข้มข้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้ง ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
ได้เพ่ิมความต้องการน้ ามาเป็นล าดับ การขนาดแคลนน้ าเริ่มเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและ
ถาวรมากข้ึน สถาบันการจัดการน้ าหลักของไทย คือ กรมชลประทานประสบปัญหาการจัดหาน้ า
มากขึ้นเรื่อยๆ เช่น ปัญหาจากการต่อต้านสร้างเข่ือน เพราะปัญหาด้านการชดเชยชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบ และผลการะทบต่อสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะด้านระบบนิเวศของป่าไม้ หน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งแต่เดิมเคยมีหน้าที่จัดหาน้ า (Provision) จึงจ าเป็นต้องมารับหน้าที่จัดสรร (Allocation) แต่รัฐ
ขาดทั้งกติกาและเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรน้ า เนื่องด้วยกฎหมายไทยก าหนดสิทธิการใช้
ทรัพยากรน้ าอย่างกว้างๆ ว่า ทรัพยากรน้ าเป็นของไทยทุกคน จึงเป็นการเปิดช่องให้ทุกคนสามารถ
ใช้น้ าอย่างไม่จ ากัด ท าให้ทุกคนมีสิทธิที่จะใช้ได้อย่างเสรี นับเป็นต้นเหตุให้เกิดการใช้น้ าที่ด้อย
ประสิทธิภาพ จึงถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องรู้จักประหยัดในการใช้น้ า ไม่ใช้น้ าอย่างฟุ่มเฟือย 
นอกจากนี้ยังต้องระวังในเรื่องสิทธิของผู้ใช้ทรัพยากรน้ าว่าต้องได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียมกันอีก
ด้วย ความขัดแย้งด้านการจัดสรรน้ าได้กลายเป็นปัญหาส าคัญในภาคเกษตร ทั้งในระหว่างราษฎร
ด้วยกันระหว่างราษฎรกับรัฐ และระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน การขยายตัวอย่างรวดเร็วของ
ความต้องการน้ าของเมืองและภาคอุตสาหกรรม ท าให้เกิดการช่วงชิงทรัพยากรน้ า ระหว่างเมืองกับ
ชนบท ถึงแม้โดยเปรียบเทียบกับนานาประเทศในโลก ประเทศไทยได้จัดว่าไม่ขาดแคลนน้ ามากนัก 
และสัดส่วนการกักเก็บน้ าของไทยอยู่ในระดับสูง แต่ไทยมีภาคเกษตรซึ่งปลูกข้าวเป็นหลัก ข้าวเป็น
พืชที่ใช้น้ ามาก สถานการณ์น้ าของประเทศไทยจึงจะตึงตัวตลอด 20 ปีข้างหน้า และตึงตัวสูงสุด
ปลายทศวรรษนี้ เกษตรกรได้ใช้น้ าใต้ดินเป็นน้ าส ารองเพ่ือการเกษตร การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วน
แต่ท้าทาย และสร้างความกดดันต่อระบบการจัดการน้ าแบบจ ากัดและควบคุมในปัจจุบัน การปล่อย
ให้เกิดการเข้าถึงน้ าโดยเสรีเป็นระบบที่ขาดความเป็นธรรม ไม่สนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด 
และไม่เอ้ืออ านวยให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ประสิทธิภาพในการใช้น้ าของชาวนาแตกต่างกัน
มากภายในลุ่มน้ า เดียวกัน และผลตอบแทนต่อหน่วยของน้ าโครงการอ่ืนๆ ในลุ่มน้ าเดียวกันขาด
สมรรถนะที่จะยึดหยุ่นไปตามสถานการณ์ความต้องการและอุปทาน  
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เนื่องจากจังหวัดเพชรบูรณ์ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกะทะ ดังนั้นจึงมีห้วย คลอง 
บึง กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่ และแม่น้ าที่ส าคัญเพียงสายเดียว คือ แม่น้ าป่าสัก ต้นก าเนิด
จากภูเขาผาลาจังหวัดเลย เป็นแม่น้ าส าคัญที่สุดของจังหวัด ไหลผ่านอ าเภอหล่มเก่า อ าเภอหล่มสัก 
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ อ าเภอหนองไผ่ อ าเภอบึงสามพัน อ าเภอวิเชียรบุรี และอ าเภอศรีเทพ รวม 7 
อ าเภอ คิดเป็นระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร เดิมแม่น้ าป่าสักมีความอุดมสมบูรณ์มาก เพราะมี
น้ าใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี แต่ในปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน มีน้ าเฉพาะในฤดูฝน ส่วนในฤดูแล้งน้ า
จะแห้งขาดเป็นตอนๆ ไม่เพียงพอแก่การเพาะปลูกและมีห้วยล าธาร (Pichet  Detpei, 2546 : 111 
- 112) นอกจากนี้ยังมีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกป่าและผู้ทิ้งขยะลงแม่น้ าอีกด้วย ในการ
แก้ปัญหาดังกล่าว ประชาชนได้มีการรวมตัวกันในรูปแบบองค์กรท้องถิ่นที่เกิดจากการรวมตัวกัน
ของประชาชน และเอกชนเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาอยู่บ้าง แต่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ พบว่า
การรวมตัวกันของประชาชนยังไม่มีเอกภาพและไม่มีความเข้มแข็งเท่าที่ควร เพราะเป็นการรวมตัว
ของชุมชนและมีความไม่ต่อเนื่องของกิจกรรมในการอนุรักษ์อีกทั้งยังมีชุมชนอีกหลายชุมชนในเขต
ลุ่มน้ าป่าสักไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 

ดังนั้น “น้ า” จึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่จะได้รับการจัดการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ปัจจุบันจังหวัดเพชรบูรณ์มีอ่างเก็บน้ าจ านวน 8 แห่ง และฝายจ านวน 3 แห่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุน
จากกรมชลประทาน เมื่อเทียบกับจ านวนครัวเรือนกับอ่างเก็บน้ าและฝายแล้วถือว่ายังไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งจะประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ า ใน
การเกษตร ในการวิจัยครั้งนี้ จึงได้เลือกเอาโครงการน าร่องลุ่มน้ าป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพ้ืนที่
การศึกษา โดยพิจารณาเห็นว่าการแก้ไขปัญหาน้ า ทั้งน้ าท่วม น้ าแล้ง น้ าเสีย เป็นเรื่องการบริหาร
จัดการที่ผิดพลาดไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งไม่อาจโยนความผิดไปให้ผู้ใดหรือหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดได้ 
และเป็นเรื่องที่ป้องกันหรือบรรเทาไม่ให้เกิดผลกระทบรุนแรงได้ ถ้ามีความคิด ข้อมูลความรู้ มีการ
เตรียมการวางแผนและปฏิบัติการที่ดี และประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแข่งขัน  ทุกฝ่ายจึงต้องมา
แก้ปัญหาร่วมกัน ในการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเข้มข้น และมีประสิทธิภาพ มีการก าหนด
แนวทางการจัดการกับปัญหาต่างๆ เพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรใหม่ที่มีกติกาที่
ชัดเจน และในขณะเดียวกันก็ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได้ตามความเหมาะสม  

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรในลุ่มน้ าป่าสัก จังหวัด

เพชรบูรณ์ 
2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ าเพ่ือ

การเกษตรในลุ่มน้ าป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
3.  เพ่ือน าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรใน

ลุ่มน้ าป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 



195วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
 

3. วิธีด้าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) โดยด าเนินการ

วิจัยเชิงปริมาณก่อน แล้วจึงท าการวิจัยเชิงคุณภาพ วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้
การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire แจก
แบบสอบถามโดยการสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) แต่ละข้อจะมี Scale ระดับความคิดเห็น
ในการจัดการให้เลือกตอบ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด เมื่อได้ข้อมูลจาก
แบบสอบถามแล้ว จึงน ามาวิเคราะห์ก่อนที่จะขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
เห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการวิจัยต่อไป 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เริ่มด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) แล้วน าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสัมภาษณ์โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) เพ่ือเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จากนั้น ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์แบบสามเส้า 
(Triangulation Method) คือ ตรวจสอบความแตกต่างของผู้ให้ข้อมูลหลัก ความแตกต่างของเวลา
ที่ได้ข้อมูล และความแตกต่างของสถานที่ที่ได้ข้อมูล เมื่อตรวจดูแล้วปรากฏว่าข้อมูลเป็นไป ใน
ทิศทางเดียวกนัหรือสอดคล้องกัน จึงน ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือตอบโจทย์
วิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัย ร่วมกับข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถาม แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขเสนอต่อเวทีการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  

 

4. ผลการวิจัย 
1. สภาพทั่วไปของการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรในลุ่มน้ าป่าสัก พบว่า การใช้น้ าเฉพาะ

ในเขตพ้ืนที่โครงการชลประทานนั้นๆ มีการบริหารจัดการน้ า โดยคณะกรรมการบริหารจัดการน้ า
โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ในการประชุมหารือก าหนดแนวทางการจัดการน้ า เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าด้านการอุปโภค-บริโภค รวมทั้งมีการประชุมตกลง ก าหนดระยะเวลาเริ่มการปลูกข้าว
นาปีตามสภาพน้ าต้นทุนที่มีอยู่ของแต่ละอ่างเก็บน้ าให้เหมาะสมกับสภาพน้ า ของแต่ละอ่างเก็บน้ า
ส่วนร่วมในการก าหนดและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ขาดระบบและกลไกการ
ประสานท างานร่วมกัน 

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรในลุ่ม
น้ าป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า การได้รับการสนับสนุน ความใส่ใจในกิจกรรมของชุมชน และ
ความเข้มแข็งของชุมชน ที่ส่งผลต่อการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ลุ่มน้ าป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร้อยละ 18.3 ส่วนปัจจัยที่ส่งผลการมีส่วนร่วมในจัดการน้ าเพ่ือ
การเกษตร มี 2 ด้าน ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ าตามหลักอปริหานิยธรรม มี 2 ด้าน ได้แก่ 1) หมั่นประชุม
เนืองนิตย์  2) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้  



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560196

 

3. รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรในลุ่มน้ าป่าสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ รูปที่เหมาะสมคือ 

3.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการน้ าเพื่อการเกษตรในลุ่มน้ าป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

3.2 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
น้ าเพื่อการเกษตรในลุ่มน้ าป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

3.3 รูปแบบการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการน้ าเพื่อการเกษตรในลุ่มน้ าป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

3.4 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการประเมินผลในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการน้ าเพ่ือการเกษตรในลุ่มน้ าป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  

5. อภิปรายผล 
1. สภาพทั่วไปของการจัดการน้ าเพื่อการเกษตรในลุ่มน้ าป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า 

เนื่องแม่น้ าป่าสักเป็นแม่น้ าที่บริหารจัดการยากที่สุดในประเทศไทย เพราะมีความลาดชัน ความขด
เคี่ยว น้ าในแม่น้ าไหลเชี่ยวกราด จึงไม่สามารถจัดเก็บน้ าไว้ใช้ได้ในช่วงฤดูน้ าหลาก ในฤดูฝนปริมาณ
น้ าในแม่น้ าแต่ละปี มีเพียงพอต่อพ้ืนที่การเกษตร แต่ประชาชนก็ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้ ในฤดู
แล้ง เนื่องจากงบประมาณที่จะใช้ในการกักเก็บน้ าต้องใช้งบประมาณสูง การแก้ไขปัญหาการส่งน้ า
จากอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ การขุดบ่อบาดาลก็ไม่สามารถท าได้ทุก
ชุมชน เน่ืองจากบ่อบาดาลต้องใช้งบประมาณสูง เพราะบ่าบาดาลอยู่ลึกลงไปจากผิวดินลึกมาก
ประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยเมตร ถึงช่วงฤดูแล้งต่างพาการอพยพไปหางานท าในเมืองหลวง ทิ้งให้คน
แก่กับเดก็อยู่บ้านอย่างล าบาก  

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรโดยรวมทั้งหมด 4 ด้าน โดยภาพรวม
ทั้งหมด 4 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ความตระหนักของสมาชิกอยู่
ในระดับมากท่ีสุด ความใส่ใจในกิจกรรมของชุมชนและความเข้มแข็งของชุมชนอยู่ในระดับมาก และ
การได้รับการสนับสนุนและการยอมรับอยู่ในระดับ  

3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรใน
ลุ่มน้ าป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อพิจารณาผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปราย รูปแบบการมีส่วน
ร่วมได้ดังนี้ 

3.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการน้ าเพื่อการเกษตรในลุ่มน้ าป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญ
ของการจัดการน้ า เพราะถ้ามีน้ าไว้ใช้ตลอดทั้งปี ก็จะท าให้เกิดอาชีพ เกิดรายได้ ไว้เลี้ยงครอบครัว 
ไม่ต้องอพยพ ย้ายถิ่นฐานไปหางานท าในเมืองหลวง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kanyarat  Rinsri 
(2556) ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการทรัพยากรน้ าเชิงบูรณาการแนวพุทธ : กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ า
ปิง จ.เชียงใหม่” พบว่า การจัดการทรัพยากรน้ าตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นการจัดการทรัพยากร
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น้ าให้คุ้มค่าและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องอิงอาศัยการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นเหตุ
ปัจจัยให้เกิดทรัพยากรน้ าด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Wanmaka  Kasondungmai (2558) ได้
วิจัยเร่ือง การบริหารจัดการชุมชนโดยการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาแบบยั่งยืนของโบราณสถาน
ประวัติศาสตร์วัดเขาไม้เดน ต าบลท่าน้ าอ้อย อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ แนวทางการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน แยกเป็นรายด้านดังน้ี 1) การ โดยใช้สื่อต่างๆ ในการจัด
กิจกรรม 2) การปลูกฝังจิตส านึก ในการมองเห็นคุณค่า โดยการให้ผู้สูงอายุมาเล่าเรื่องราวที่มา 3) 

การเสียสละเพ่ือส่วนร่วมของชาวบ้านในการจัดเวณยามเพ่ือท าการดูแล บ ารุงรักษา และ 4) 

งบประมาณที่เพียงพอ เพ่ือการด าเนินการส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชนให้มีรายได้มากขึ้น และมี
กิจกรรมที่เน้นให้ประชาชนให้มีบทบาทหน้าที่ควบคุมและดูแลท าการติดตามผลการด าเนินการของ
ทางการที่มากขึ้น 

3.2 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
น้ าเพ่ือการเกษตรในลุ่มน้ าป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการท างาน
แบบร่วมด้วยช่วยกันคิด ช่วยกันหารูปแบบและวิธีด าเนินการแก้ปัญหาต่างๆ แบบบูรณาการ ในทุก
มิติเสมอ จึงจะบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนโดยไม่เกิดความขัดแย้งในสังคม หน้าที่ในการให้น้ าแก่
ผู้ใช้น้ าที่ร้องขอและใช้น้ านั้นตามที่ได้รับอนุญาต ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ดูแลทรัพยากรน้ าของประเทศ การที่
จะตัดสินใจว่าใครควรจะน าน้ าไปใช้ประโยชน์และไปใช้ ในกิจกรรมใด ควรเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
รัฐบาล น้ าที่จัดสรรจะให้แก่ภาคอุตสาหกรรม หรือการชลประทานในปริมาณมาก ต้องมาแบ่งปันน้ า
กันตามสัดส่วนของพ้ืนที่ แล้วในแต่ละพ้ืนที่ต้องดูว่าพ้ืนที่สัดส่วนย่อยๆ ภาครัฐจะต้องร่วมมือกันเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพ่ือท าให้เกิดการจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพ เกิดการแบ่งสรร
ทรัพยากรอย่างยุติธรรม และลดความขัดแย้งในสังคม และที่ส าคัญที่สุด คือ ประชาชนจะมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Veerachai  Jitbuntao (2552) ได้วิจัยเรื่อง  การมีส
วนรวมของเกษตรกรในการจัดการชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ปจจัยที่มีผลตอการ
มีสวนรวม ไดแก 1) ความตระหนักถึงปญหาทรัพยากรน้ า 2) การเขารวมกิจกรรมอบรมสัมมนา 
และทัศนศึกษาในด้านที่เกี่ยวกับการชลประทาน 3) อิทธิพลของกลุมเพ่ือนบาน 4) ความเชื่อถือ
บุคคลส าคัญในทองถิ่น 5) การไดรับน้ าและการใชน้ า 6) ลักษณะของโครงการชลประทาน 7) การ
สรางแรงจูงใจในการบริหารจัดการชลประทาน และ 8) บทบาทผูน าส าหรับปญหาและอุปสรรคใน
การมีสวนรวมไดแก 1) ดานการสงน้ าและบ ารุงรักษา (2) ดานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ชลประทาน (3) ดานสมาชิกกลุมผูใชน้ า  

3.3 รูปแบบการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการน้ าเพ่ือการเกษตรในลุ่มน้ าป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ทุกคนในชุมชมต้องช่วยกัน
รับผิดชอบ ใช้น้ าอย่างประหยัด ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของพืชด้วยการรับฟัง
ค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ หมั่นเข้าร่วมประชุมหากมีการจัดประชุม เข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดการน้ า เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ท าการเกษตรของตนเอง ประชาชน
จะต้องมีความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส มีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซึ่งจะน าไปสู่การ
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ควบคุมการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Suwat  Intraprapai 
(2557) ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าป่าสัก 
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ า ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดท าให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ ามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ได้แก่ 
คุณลักษณะด้านคุณธรรมของผู้น า ความเข็มแข็งของชุมชนการได้รับสนับสนุนและการยอมรับการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chanchai  Chairukrank (2559) ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. พบว่า 
กระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญเพราะ  รัฐบาลมีวัตถุประสงค์ในการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง นับเป็นหัวใจ ของการพัฒนาในทุกระดับ 
เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ การวางแผน การปฏิบัติตาม
แผน เป็นการสร้างความเป็นเจ้าของกิจกรรม/โครงการ ประชาชนที่มี ความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมจะ
สนใจเข้ามาร่วมด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของรัฐ ต้ังแต่กระบวนการ เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ 
การก าหนดความต้องการของตนเอง การให้ความเห็น การริเริ่ม การคิดและตัดสินใจ การด าเนินการ 
การตรวจสอบ เพราะมีความรู้ 

3.4 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการน้ าเพ่ือการเกษตรในลุ่มน้ าป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า การมีส่วนร่วมตรวจสอบ
ประเมินผลโครงการกับเกษตรผู้น า การควบคุมก ากับประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ท าให้มีกรอบการ
ท างานชัดเจนยิ่งขึ้น และมีการต่อรองที่แตกต่างกันออกไป ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เข้าร่วม
ในกระบวนการจัดการน้ า ท าให้ต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ในการจัดล าดับความส าคัญ และเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืนจ าเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูล รับฟังความคิดเห็นจากมุมมองที่แตกต่าง ตระหนักถึง
ความรู้และบทบาทของผู้มีส่วนร่วม ท าให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในการประเมินผล สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Anekpong  Thammathiwat and Boonchuey  Suthiraksa (2555) ได้วิจัยเรื่อง  
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้ าของจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างยั่งยืน พบว่า การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและประชาชนในการจัดการน้ าจึงต้องพัฒนา
กลไกและกระบวนการบริหารจัดการเชิงบูรณาการข้ึนมา (ปัจจุบันไม่มีกลไกด้านนี้ที่ชัดเจน) โดย
เสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานและการท างานร่วมกัน ของฝ่ายราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน และประชาชนในท้องถิ่น ในการพัฒนา การใช้และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรน้ า โดยให้ความส าคัญกับการให้ความรู้แก่แกนน าชุมชน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพกระบวนการ
เรียนรู้และริเริ่มในชุมชน พัฒนาระบบรวบรวมและจัดท าข้อมูลระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกัน สร้าง
กระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมคิดร่วมท า ฯลฯ เหล่านี้จะช่วยเพ่ิมศักยภาพทางสังคม สามารถ
ร่วมกันน าพาให้การจัดการทรัพยากรน้ าทุกด้านเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กระบวนการจัดการน้ า การจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ตาม
หลักอปริหานิยธรรม 7 โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนน่ัน การเข้าร่วมประชุมในกิจกรรม 
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โครงการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างพร้อมเพียงกัน เลิกประชุมตามเวลาที่
ก าหนด แสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ า
ใช่เพ่ือการเกษตร ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม มีส่วนร่วมในการวางแผน ออกกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ในการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรด้วยความยุติธรรม เคารพเชื่อฟังผู้น า สนับสนุนในสตรีเข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดการน้ า ด้วยการตระหนักถึงการใช้น้ าอย่างคุ้มค่า ใช้น้ าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ใช้ในปริมาณที่พอเหมาะ และมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของโครงการเกี่ยวกับการ
จัดการน้ า ร่วมประเมินผลโครงการทุกข้ันตอน หากมีปัญหาร่วมกันแก้ไข ปรับปรุงต่อไป 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.1 ก าหนดให้การจัดการภัยพิบัติเป็นวาระแห่งชาติต้องด าเนินการด้วยการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน ปรับปรุง-เพ่ิมเติม-แก้ไข-ก าหนดให้มีกฏหมายที่ทันสมัยสอดคลองความจริง 
เพ่ือการจัดการภัยพิบัติอย่างเที่ยงธรรม ให้มีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นกฎหมายหลัก
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ 

1.2 สร้างระบบบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องภัยพิบัติและด าเนินการด้วย
พ้ืนฐานความรู้ทางเทคนิค และความรู้ในการจัดการที่ถูกต้องแม่นย า  

1.3 น าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นไปสร้างกลไกการปฏิบัติเพ่ือป้องกันภัยพิบัติที่อาจ
เกิดข้ึนอีกในอนาคตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับธรรมชาติ ด้วยการมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วน 

1.4 การจัดการภัยพิบัติต้องมีความโปร่งใสเท่าเทียมและทั่วถึง อ านวยประโยชน์ให้
ประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างเสมอภาค เคารพสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมและเคารพวิถีเกษตรกรรม 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

2.1 สนับสนุนงบประมาณในการจัดการน้ าให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่อย่างพอเพียง 
2.2 การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือน าไปสู่การป้องกัน เฝ้าระวัง การเกิด

ภัยพิบัติต่างๆ  
2.3 ให้ภาครัฐที่ด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา

มีส่วนร่วมมากข้ึน ทุกขั้นตอน ไม่ใช่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง 
2.4 การถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร ให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.5 การวางแผนการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ า ควรเน้นการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่โดย

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นทุกขั้นตอน โดยเฉพาะให้การส่วนร่วมขั้นติดตามผลและ
ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไขปัญหา 

2.6 ควรมีการสร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านตระหนักร่วมกันในการจัดการใช้น้ าเพ่ือ
การเกษตรจากการใช้น้ าของประชาชนที่ขาดการตระหนักการใช้น้ า 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งตอไป  
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3.1 ควรท าการวิจัยปัญหาและอุปสรรคการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรโดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในลุ่มน้ าป่าสัก 

3.2 ควรท าการศึกษาวิจัยโดยการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในหัวข้ออปริ
หานิยธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร 

3 . 3  ควรท าการศึกษาวิ จั ยผลสัมฤทธิ์ หลั งจากมี การน าหลั กธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาใช้กับการจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 

3.4 ควรมีการจัดรูปแบบการจัดการน้ าเชิงนโยบายของระดับประเทศต่อผลกระทบ
เรื่องการจัดการน้ าด้วยตนเองของชาวบ้าน 
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การพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 พระครูเวฬุวันพัฒนาทร (ชัยวัฒน์  ชุตินฺธโร) 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพโดยทั่วไปในการบริหาร

จัดการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพ่ือศึกษาทฤษฎี
การบริหารและหลักพุทธธรรมส าหรับการพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณูปการของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 3) เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน 20 รูป/คน ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง โดยวิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ และการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.866 กับกลุ่มตัวอย่าง คือพระสังฆาธิการใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 16 อ าเภอ จ านวน 247 รูป ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่าง
ง่าย (Simple random sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และการวิจัยเชิง
คุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
 ผลการวิจัยพบว่า 

1.สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการงานสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ด้าน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบูรณปฏิสังขรณ์ และด้านการก่อสร้าง อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน  ส่วนปัญหาในการบริหารจัดการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ขาดความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน เช่น กฎหมายเกี่ยวกับ
กฎระเบียบปฏิบัติต่างๆ งานก่อสร้าง การก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ ขาดการวางแผนผัง จึงไม่
ค่อยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประโยชน์ใช้สอยน้อยไม่คุ้มค่ากับเงินทุน งานบูรณะ
ปฎิสังขรณ์ ขาดความเอาใจใส่ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นของดั้งเดิม  
                                                 

  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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2. ทฤษฎีการบริหารและหลักพุทธธรรมที่น ามาพัฒนา ได้แก่ หลักการบริหาร 
(PDCA) คู่กับหลักธรรม คือ (อปริหานิยะธรรม) ดังนี้ ด้านการวางแผน โดยการน าหลัก   
อปริหานิยธรรม เข้ามาบูรณาการให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม โดยพระสังฆาธิการเป็น
ผู้บริหารจัดการวัด บริหารพระเณรได้ ให้ร่วมในการพัฒนา ด้านการก่อสร้าง การ
บูรณปฏิสังขรณ์ และการบริหาร โดยมีการวางแผนตั้งแต่การเรียกประชุม เพ่ือแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ก าหนดความรับผิดชอบของแต่ละส่วน ศึกษาความเป็นไปได้ของกฎหมาย 
เนื่องจากพระไม่ช านาญ คงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น การปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามแผนในการพัฒนาในการก่อสร้างสาธารณูปการ ต้องมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามความถนัด ความรู้ ความสามารถ มีกรอบระยะเวลา มีการวางแผน สามารถตรวจสอบ 
และหาแหล่งทุน ในการก่อสร้าง บูรณปฏิสังขรณ์ ด้านการตรวจสอบ ต้องร่วมกันปรึกษา 
หารือ และตรวจสอบ ตามความถนัดของพระสังฆาธิการแต่ละรูป ให้คงไว้ซึ่งสิ่งก่อสร้างที่เป็น
มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม ส าหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านการแก้ปัญหา 
สาธารณูปการของวัดให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สวยงาม สามารถดึงคนเข้าวัดหรือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว มีโบราณสถานที่พร้อมให้ทุกคนได้ศึกษา และมีความปลอดภัยทั้งวัด พระสงฆ์ 
ประชาชน นักท่องเที่ยว จากการก่อสร้าง การปฏิสังขรณ์ หลักอปริหานิยธรรมเป็นการ
บริหารที่ดี ที่รวมคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมาร่วม 

3. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 1) ด้านการก่อสร้าง ก่อนด าเนินการต้องมีการประชุม
แต่งต้ังคณะกรรมการ ร่วมวางแผน ศึกษากฎหมาย และระเบียบการก่อสร้าง เน้นอัตลักษณ์ 
ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว วางแผนระบบควบคุมการเงิน
การบัญชีโปร่งใสโดยคณะกรรมการของวัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ตรวจสอบการรักษา
คุณค่าทางพุทธศิลป์ ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการก่อสร้าง การแก้ปัญหาโดย
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น เน้นศิลปวัฒนธรรมด้ังเดิม  2) ด้านการ
ปฏิสังขรณ์ มีการวางแผนเพ่ือให้วัดสะอาดร่มร่ืนและสวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพุทธ
ศาสนา ด าเนินการโดยผู้รู้เฉพาะทาง ช านาญเฉพาะด้าน ตรวจสอบข้อมูล ก าหนดตารางการ
ท างาน ศึกษาปัญหา ระดมแหล่งทุน เพ่ือวางระบบควบคุมการเงินการบัญชีที่โปร่งใส ใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาคุณค่าทางพุทธศิลป์ โดยรวบรวมผู้รู้เฉพาะทาง ก าหนดตารางการ
ท างาน ตรวจสอบข้อมูล ศึกษาปัญหา ระดมแหล่งทุน เพ่ือบูรณปฏิสังขรณ์ ควบคุมการใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า รักษาคุณค่างานพุทธศิลป์คงความเป็นเอกลักษณ์และโครงสร้างแข็งแรงมั่นคง 
และ 3) ด้านการบริหารจัดการ มีการวางแผนบริหารบริเวณวัด สิ่งก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม ให้
สะอาดร่มรื่นและสวยงาม ยึดประโยชน์ที่วัดจะได้รับในการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์นั้นๆ 
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ด าเนินการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ พิจารณาความคุ้มค่าในการก่อสร้าง ในการ
แก้ปัญหา ให้ความส าคัญกับการจัดสภาพแวดล้อม ระบบการเงิน ระบบจัดเก็บหลักฐานแบบ
แปลน สิ่งก่อสร้างต่างๆ โดยการระดมความคิด สร้างความร่วมมือระหว่างวัดชุมชน ผู้มีความรู้ 
ความสามารถ ในชุมชน ตรวจสอบความก้าวหน้า เน้นความเป็นระเบียบ สะอาดร่มรื่น  
 

ABSTRACT 

  The Objective of this Research were: 1) to study the of Sangha 
Administrators in Ayutthaya Province general condition of Buddhist Construction and 
Renovation Management, 2) to study construction theory and Buddhist doctrines 
related to development of Buddhist Construction and Renovation  Management 
of Sangha Administrators in Ayutthaya Province. and 3) to propose the guideline for 
Development of Buddhist Construction and Renovation  Management of 
Sangha Administrators in Ayutthaya  Province. 

Methodology was the mixed methods; The qualitative research 
collected data from 20 key informants, purposefully selected, with the 
structured in-depth-interview, by face-to-face-interviewing. Data were 
analyzed by descriptive interpretation. The quantitative research collected 
data from 247 samples from monks who lived in monasteries from 16 
districks in Ayuthaya Province and analyzed data by frequency, percentile, 
mean and standard deviation.   

Findings were as follows: 
1. general condition of Buddhist Construction and Renovation  

Management administrative monks in Ayuthaya Province by overall was at high 
level, Details in each aspect were that management of construction and 
renovation were at high level. The problems of Buddhist Construction and 
Renovation Management of administrative monks in Ayuthaya Province were that 
administrative. monks lacked specific knowledge about construction 
laws, construction was carried out without proper plan causing disorder 
and less cost effectiveness. Ancient buildings and cultural sites were left 
unattended.  
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2.  Theory and Buddhadhamma for development using PDCA model 
along with Apparihaniyadhamma were that; planning; applying Apparihaniyadhamma 
to open the opportunity for all parties to participate in development of construction 
and restoration and administration, in calling for meeting to appoint administrative 
committee, scheduling working framework and responsibility for each sections, 
feasibility study of laws because monks were not keen on restoring community 
identity. Operation should go along with development plan in construction and 
restoration. Administration must divide responsibility according to expertise, 
knowledge and capacity of each working committee, setting up time frame of 
planning that could be checked and fund raising for construction and restoration. 
Operation check and monitoring; applying Apparihaniyadhamma for consulting, 
discussion and checking according to each individual expertise to restore the old 
buildings for cultural heritage and cultural tourism. Problem solving; facilities in 
monasteries were in good order and beautiful setting in order to draw people to 
come to monasteries for educational tour. Monasteries must be safe places for monks 
and lay people. Construction and restoration with Apparihaniyadhamma was the good 
administration that united good and expert persons to participate in administration in 
one place. 

3. Guidelines for construction and restoration movement  
Development of administrative monks in Ayuthaya Province was that: 1) 
construction; there must be appointment of committee to study plan, rules and 
regulations, people participation, emphasizing community identity, former arts and 
cultural buildings were the place of worship, innovation style for tourists to visit. 
Construction cost should be supervised by monastery warden, people or 
monastery committee, 2) renovation and repair, using specialists and experts in 
specific areas, setting up time frame, data examining, problem identifying, budget 
collaborating for renovation and repairs, clear budget controlling, effective use of 
materials, renovation controlling to restore the Buddhist arts and 3) Administration; 
brain storming, cooperating between monasteries and communities, community 
wise persons, progress monitoring, pitfall examining for problem solving. 
Monasteries must be in good order, clean, beautiful and peaceful atmosphere. 
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Buddhist construction and restoration were the Buddhist arts for Buddhism 
learning center. 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   
ชาวพุทธไทยเรามีความคุ้นเคยกับค าว่า “วัด” เพราะวัดเป็นสถานที่ทาง

พระพุทธศาสนา ซึ่งปกติมีพระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์  รวมทั้งมีพระภิกษุสงฆ์อาศัยอยู่
ใช้ปฏิบัติภารกิจที่พึงกระท าด ารงตนอยู่ในศีล  เจริญภาวนา สมัยครั้งพุทธกาลไม่มีการสร้าง
อาคารถาวรจะท าให้เกิดการยึดติดทรัพย์ก าหนดสถานที่อาศัยพ้ืนฐาน การดูแลบริหารจัดการ
ที่มีอ านาจชี้ขาดได้นั้นก็คือ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการผู้มีหน้าที่บริหารและปกครอง
วัด ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ได้บัญญัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสในมาตรา 37 (1) เจ้าอาวาสมีหน้าที่
บ ารุงรักษาวัด จัดกิจกรรมและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี จะเห็นได้ว่าโดยหน้าที่ๆ 
ได้รับมอบหมายตามหน้าที่โดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์นั้นก็ชัดเจนอยู่แล้วถึงหน้าที่ของเจ้าอาวาสใน
เรื่องการดูแลจัดการภายในวัดให้เรียบร้อย ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการศึกษา 
ด้านการเผยแผ่ ด้านการสาธารณูปการ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และด้านการสาธารณะ
สงเคราะห์ อาคารสิ่งปลูกสร้าง ได้รับการยกเว้นผ่อนผันการควบคุมทางกฎหมายไม่ต้องมี
การขออนุญาตก่อสร้าง โดยเนื้อหากฎหมายตามกระทรวงฉบับที่  9 ข้อ 1(4) ออกความตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งให้อ านาจรัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวง แต่
ในปัจจุบันยังไม่มีการออกกฎหมายมาใช้ควบคุมอาคารทางศาสนาข้ันตอนการะบวนการใน
ปัจจุบันจึงเป็นเพียงการส่งแบบเพ่ือแจ้งให้ทราบเท่านั้น โดยมีเจ้าคณะทุกส่วนทุกชั้นต้องมี
ความสัมพันธ์กัน 2 ประการคือ 1. ควบคุมสาธารณูปการ 2. ส่งเสริมสาธารณูปการ 

การก่อสร้างปฏิสังขรณ์ นับเป็นหน้าที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของพระสงฆ์เป็นการ
ช่วยบ ารุงรักษาพุทธสถานและเสนาสนะสงฆ์ (คืออาคารที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์) ให้คงดีอยู่
ตลอดไป รวมทั้งเป็นโอกาสให้มีการสร้างสรรค์ศิลปกรรม เช่น โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ 
สถูปเจดีย์ ตลอดไปถึงจิตรกรรม และลายวิจิตรต่างๆ  

งานสาธารณูปการในยุคสมัยปัจจุบัน เป็นศิลปกรรมวัฒนธรรมแบบผสมผสาน 
แต่ละวัดพยายามแข่งขันกันที่จะสร้างถาวรวัตถุ เพ่ือเป็นตัวกระตุ้นในการท าบุญและดึงดูดให้
พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเข้ามาท าบุญที่วัดให้มากๆ แนวความคิดแบบนี้ไม่ได้ส่งผลแต่ใน
ด้านบวกเพียงอย่างเดียว เช่น การสร้างพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ของวัดไผ่โรงวัว จังหวัด
สุพรรณบุรี ที่ได้ด าเนินการก่อสร้างมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี แต่สุดท้ายยังด าเนินการไม่
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บรรลุเป้าหมายสิ่งก่อสร้างนี้ได้พังทลายลงมาจนในที่สุดทางวัดก็ได้รื้อถอนพระปางไสยยาสน์
องค์น้ีออกไป เน่ืองจากการก่อสร้างที่ผิดแบบแปลนโครงสร้าง หรืออีกตัวอย่างในการสร้าง
ศาลาการเปรียญของวัดราษฎร์ประชุมชนาราม (วัดท่ามะขาม) จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้ท า
การก่อสร้างศาลาการเปรียญจตุรมุข การก่อสร้างได้ด าเนินการมาจนส าเร็จแต่ภายหลัว
ปรากฏว่าสิ่งก่อสร้างนี้ได้มีการทรุดตัวลงและมีการแตกร้าวของคานด้านล่างและผนังศาลา 
ซึ่งในอนาคตอาจสร้างปัญหาตามมาในภายหลัง   

งานสาธารณูปการทีข่าดความรู้  ความเข้าใจ การบริหารไม่เหมาะสม เช่น การ
ก่อสร้างของทางวัดเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ก่อสร้างรูปปั้นหลวงปูทวด และสมเด็จโตองค์
ใหญ่ประดิษฐานอยู่บนแท่นสิ่งก่อสร้างเดียวกันสูง 10 เมตร โดยที่บริเวณก่อสร้างนั้นเดิมเป็น
ทุ่งนา ในการก่อสร้างในตอนแรกอาจเป็นเพราะไม่ได้ตอกเสาเข็มเพียงพอ จึงส่งผลให้
สิ่งก่อสร้างนั้นซึ่งยังไม่เสร็จการด าเนินงานก็มีการทรุดตัวลงทั้ง (ส านักงานเลขานุการเจ้าคณะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, รวมเล่มเอกสารส าคัญ ปี 2555 งานคณะสงฆ์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, (พระนครศรีอยุธยา : วัดพนัญเชิงวรวิหาร, 2555, หน้า 196–226)  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
2.1 เพ่ือศึกษาสภาพโดยทั่วไปในการบริหารจัดการสาธารณูปการของพระ

สังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2.2 เพ่ือศึกษาทฤษฎีการบริหารและหลักพุทธธรรมส าหรับการพัฒนาการ

บริหารจัดการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2.3 เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณูปการของพระ

สงัฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย   
3.1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 20 รูป/คน จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) โดยการสุ่มแบบเจาะจงเลือกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่ 
คณะพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส นักวิชาการศาสนา และผู้ให้ข้อมูลหลักในการสนทนากลุ่ม
เฉพาะผู้เชี่ยวชาญ (Focus Group Discussion) จ านวน 12 รูป/คน 

3.2  ประชากร ได้แก ่พระสังฆาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 648 รูป 
3.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา งานวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ การ

สาธารณูปการ ด้านการก่อสร้าง และการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุ  
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3.4 ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ ได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่ง
ประกอบด้วย คณะสงฆ์อ าเภอจ านวน 16 อ าเภอ, คณะสงฆ์ต าบลจ านวน 77 ต าบล, และวัด
จ านวน 493 วัด 

 

4. วิธีการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mix Method) ทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังนี ้

4.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-

depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน 20 รูป/คน และ การ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 12 รูป/คน  

4.2  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantity Research) ใช้แบบสอบถาม เป็น
เครื่องมือในการวิจัย ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 

 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้จัดการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยได้น าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล  
2. น าหนังสือขอเก็บข้อมูลไปท าการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
3. ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธี แจกแบบสอบถาม และได้รับคืนทั้งหมด  
4. ในการแจกและเก็บแบบสอบถามผู้ศึกษาวิจัยได้แจกและเก็บคืนด้วยตนเอง

ทั้งหมด 
 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยรวบรวม และประมวลผลข้อมูลที่ได้
จากการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม และใช้เครื่องมือทางสถิติเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อย
ละ (Percentage)  

ตอนที่  2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณูปการของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิเคราะห์โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่า
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ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย ดังนี้ 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ   

ระดับค่า ช่วงค่าเฉลี่ย การแปลผล 

5 4.21 – 5.00 มากที่สุด 

4 3.41 – 4.20 มาก 

3 2.61 – 3.40 ปานกลาง 
2 1.81 – 2.60 น้อย 

1 1.00 – 1.80 น้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่า F-test (One-way ANOVA) วิเคราะห์
เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ 

7. ผลการวิจัย 

แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตามความคิดเห็นของ
พระสังฆาธิการกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมเป็นรายด้าน 

n=247 

การบริหารจัดการสาธารณูปการ 

ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระดับความคิดเห็น การ
แปลผล  . S.D. 

1. ด้านการก่อสร้าง 3.70 0.90 มาก 

2. ด้านการบูรณปฏิสังขรณ์          3.72 0.92 มาก 

3. ด้านการบริหารจัดการ 3.87 0.83 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.76 0.88 มาก 

 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการจัดงานสาธารณูปการของพระสังฆาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
ภาพรวม อยู่ ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย ( =3.76 , S.D.=0.88) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า การบริหารสาธารณูปการอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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8. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณูปการของพระสังฆาธิ
การในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พระสังฆาธิการจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีมีความสามารถใน
การบริหารคน พัฒนางาน ส่งเสริมชุมชน อนุรักษ์งานพุทธศิลป์ และโบราณสถาน ในการ
บริหารและการพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณูปการของวัด ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การปฏิบัติตามแผน 3) การตรวจสอบผลการปฏิบัติ และ 4) การ
แก้ไขปัญหา ในการก่อสร้าง การบูรณปฎิสังขรณ์ และสร้างระบบการบริหารที่ดี ตามหลักอป
ริหานิยธรรมในการคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์และอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม ท าให้ผู้วิจัยค้นพบองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ดังนี้  
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แผนภาพที่ 4.4 องค์ความรู้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณูปการของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑) วางแผนระบบควบคุมการเงินการ
บัญชีโปร่งใสโดยเจ้าอาวาส หรือ 
ไวยาวัจกรและคณะกรรมการของวัด 

๒) ด าเนินการควบคุมการใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่างคุ้มค่าไม่ให้เกิดความเสียหาย 

๓) ตรวจสอบการรักษาคุณค่าทางพุทธ
ศิลป์ และเอกลักษณ์เฉพาะ 

๔) ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับการก่อสร้าง 

๕) แก้ปัญหาโดยใหป้ระชาชนมีสว่น
ร่วมในการออกความคิดเห็น ชว่ย
ควบคุมงานก่อสร้าง 

๖) เน้นอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม
ดั้งเดิมสอดคล้องกับท้องถิ่น 

๗) เคารพ นับถือ ปูชนียสถานทั้งหลาย 
ก่อสร้างเชิงสร้างสรรค์ 

 

ด้านการปฏิสังขรณ์   ด้านการก่อสร้าง  

 

ด้านการบริหาร   

 

๑) วางแผนโดยยึดหลักการกอ่สร้าง
และบูรณปฏิสังขรณ์เพื่อให้วัด
สะอาดร่มรื่นและสวยงาม  

๒) คงงานพุทธศิลป์ในการ
บูรณปฏิสังขรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางพุทธศาสนา 

๓) ด าเนินการโดยการรวบรวม ผู้รู้
เฉพาะทาง ช านาญเฉพาะดา้น 

๔) ตรวจสอบข้อมูล ก าหนดตารางการ
ท างาน 

๕) ศึกษาปัญหา ระดมแหล่งทุน เพื่อ
บูรณปฏิสังขรณ์ 

๖) มีระบบควบคุมการเงินการบัญชีที่
โปร่งใส 

๗) ควบคุมการใชว้ัสดุอปุกรณอ์ยา่ง
คุ้มค่า และรกัษาคุณค่าทางพุทธศิลป ์

 

๑) วางแผนการบริหารบริ เวณวัด
สิ่งก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม ให้สะอาด
ร่มรื่นและสวยงาม (Green and 
Clean)”  

๒) ยึดประโยชน์ที่วัดจะได้รับในการ
ก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์นั้นๆ  

๓) ด าเนินการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ 

๔) สร้างความร่วมมือระหว่างวัด ชุมชน 
ผู้มีความรู้ ความสามารถ ในชุมชน 

๕) พิ จารณาถึ งความ คุ้ม ค่ า ในการ
ก่อสร้างและการบูรณนั้นๆ 

๖)  ตรวจสอบพิจารณาถึงประโยชน์ของ
สิ่งก่อสร้างนั้นๆ 

๗)  การแก้ปัญหา ให้ความส าคัญกับการ
จัดสภาพแวดล้อม ระบบการเงิน 
ระบบจัดเก็บหลักฐานแบบแปลน 
สิ่งก่อสร้างต่างๆ 

PDCA 
การวางแผน การด าเนินการ การตรวจสอบ แก้ปญัหา 

 

แนวทางการพัฒนา 
การบริหารจัดการสาธารณูปการ 

หลักอปริหานิยธรรม 
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 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย อธิบายได้ว่า การพัฒนาการบริหารจัดการ
สาธารณูปการของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การวางแผน การจัดการ
องค์กร การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ การประสานงาน การประเมินและ
งบประมาณ พระสังฆาธิการจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีมีความสามารถในการบริหารคน พัฒนา
งาน ส่งเสริมชุมชน อนุรักษ์งานพุทธศิลป์ และโบราณสถาน ในการบริหารและการ
พัฒนาการบริหารจัดการสาธารณูปการของวัด เพ่ือปรับปรุงสภาพวัดและการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของวัดจนกระทั่งมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและ
เป็นศูนย์กลางของชุมชน ในด้านการก่อสร้าง การบูรณปฎิสังขรณ์ และสร้างระบบการ
บริหารที่ดี ดังนี้  

ด้านการก่อสร้าง การพัฒนาวัดให้ชุมชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมว่าวัดเป็นของตน 
มีความรู้สึก หวงแหน และช่วยกันดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างของวัด จะต้องเป็นที่พักอาศัยของ
พระภิกษุสามเณร เป็นที่บวชเรียนศึกษาปฏิบัติธรรม เป็นที่ท าบุญบ าเพ็ญกุศลของชาวบ้าน 
เป็นที่ที่ชาวบ้านได้เข้ามาหาความสงบทางกายทางใจ เป็นศูนย์กลางส าหรับท ากิจกรรมทาง
สังคมร่วมกันของชาวบ้าน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับประชาชนในท้องถิ่น  

การวางแผน โดยการประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการ ร่วมพิจารณาศึกษา 
วางแผน ศึกษากฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการก่อสร้าง ให้ประชาชนมีส่วนร่วม เน้นอัต
ลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สอดคล้องกับท้องถิ่น ให้ปูชนียสถานทั้งหลายได้เป็นที่เคารพ
สักการะ เข้ามาท่องเที่ยว เป็นสิ่งก่อสร้างเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน  

การปฏิบัติ มีระบบควบคุมการเงินการบัญชีโปร่งใสโดยเจ้าอาวาส หรือ
ไวยาวัจกรและคณะกรรมการของวัด ควบคุมการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าไม่ให้เกิดความ
เสียหาย พระสังฆาธิการต้องเอาใจใส่ ติดตามตรวจสอบดูงานอย่างใกล้ชิด ศึกษาลักษณะงาน 
ที่จะต้องปฏิบัติถึงลักษณะโครงการ งบประมาณ ค่าแรง ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุ จะท าให้การ
ก่อสร้างต่างๆ มีความผิดพลาดน้อยส าเร็จตามเป้าหมายได้ด ี 

การตรวจสอบ พระสังฆาธิการต้องเอาใจใส่ ติดตามตรวจสอบดูงานอย่าง
ใกล้ชิด พระสังฆาธิการควรมอบหมายหน้าที่การตรวจสอบดูแลงานแก่ ผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ เฉพาะด้านในการก ากับดูแล อยู่เสมอในส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง กับงานการ
ก่อสร้างรวมทั้งงานปรับภูมิทัศน์ของวัด เช่นเร่ืองเอกสารต่างๆ พวกบัญชีรายรับรายจ่าย การ
จัดท าแผนผังวัด เพ่ือใช้ก าหนดสิ่งก่อสร้างที่จะท าข้ึนใหม่ได้อย่างเหมาะสม ส่วนใดที่เกะกะรก
รุงรังก็ควรปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น  

การแก้ไขปัญหา เป็นสิ่งที่คณะสงฆ์จะต้องช่วยกันดูแล และร่วมมือกันแก้ไข 
ที่ใดเกิดความผิดพลาดจากการก่อสร้าง ก็ต้องมีการศึกษาถึงข้อผิดพลาด และน ามาเป็นครู
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เพ่ือการเรียนรู้ชี้แจงแก่พระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และ
ระมัดระวังที่ไม่ให้เกิดความผิดพลาดเสียหายในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ศาสนสถานต่างๆ ที่
สร้างข้ึนมาในวัดต่างๆ เป็นที่ทราบกันดี 

2. ด้านการปฏิสังขรณ์ เป็นภารกิจที่วัดหรือพระภิกษุด าเนินการเกี่ยวกับการ 
พัฒนาวัด ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การบูรณปฏิสังขรณ์ในเขตพุทธาวาส และเขต
สังฆาวาส หรือกล่าวง่าย ๆ ก็คือ ภารกิจด้านการก่อสร้าง การซ่อมแซม การจัดให้มีการบ ารุง
ดูแลรักษาถาวรวัตถุหรือ     สาธารณสมบัติของวัด เช่น การสร้างอุโบสถ วิหาร อาคารเรียน 
ศาลาการเปรียญ หอธรรม กุฏิ เมรุ การจัดการศาสนสมบัติให้เป็นไปด้วยดี การจัดท าบัญชี
เสนาสนะและศาสนสมบัติของวัด เป็นต้น 

การวางแผน โดยการรวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ศึกษาปัญหา ความจ าเป็น
ในการปฏิสังขรณ์ต่างๆ การอนุรักษ์ โบราณสถานโบราณวัตถุ เช่น หอพระไตรปิฎก ตู้พระ
อภิธรรมเก่าๆ เป็นสมบัติของวัด ระดมแหล่งทุน เพ่ือบูรณปฏิสังขรณ์ วางระบบควบคุมการเงิน
การบัญชีที่โปร่งใส ควบคุมการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า  

การด าเนินการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ตนเอง การสร้างความเข้าใจ 
การระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน การจัดท าแผนการด าเนินการ และการด าเนินการ
ตามแผน โดยพระสังฆาธิการจัดประชุม ไวยาวัจกรและคณะกรรมการเพ่ือร่วมตัดสินใจก่อน
ท าการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนสถานหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในวัด  

การตรวจสอบ ในการบูรณปฏิสังขรณ์ต้องพิจารณารายละเอียดของเน้ือ
งานให้ดี งานบูรณปฏิสังขรณ์ในส่วนที่ช ารุดทรุดโทรมอาจจะมองไม่เห็น จึงต้องท าสัญญา
ว่าจ้างกันให้ดีเป็นที่ยอมรับเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย สัญญาท าให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ให้เกิด
การได้เปรียบ เสียเปรียบกัน วัดก็ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ช่างก็ได้ค่าจ้างพอเลี้ยงตัวได้ไม่มากไม่
น้อยเกินไป เห็นอกเห็นใจกันเพราะเป็นชาวพุทธด้วยกัน การที่จะบูรณะต่อเติมต้องมีการ
รักษาลักษณะในด้านงานทางพุทธศิลป์และศิลปวัฒนธรรมไว้ให้ดีที่สุด  

การแก้ปัญหา การที่จะบูรณะต่อเติมต้องมีการรักษาลักษณะในด้านงาน
ทางพุทธศิลป์และศิลปวัฒนธรรมไว้ให้ดีที่สุด เพราะงานแต่ละอย่างมีเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่า
และมีเสน่ห์เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน และถือได้ว่าเป็นสมบัติของชาติด้วย 
เน้นคุณค่าทางวัฒนธรรมดั้งเดิม คงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์  

3. ด้านการบริหารจัดการ มีแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับ 1) บริเวณวัด 
ภายในบริเวณวัด มีสิ่งต่างๆ ที่จ าเป็นเหมาะสม สิ่งเสริมสภาพความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โดย
ด าเนินการในสิ่งต่างๆ ดังเช่น ป้ายชื่อวัด ตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสม มีแนวทางดังนี้ 
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การวางแผน ระดมความคิด สร้างความร่วมมือระหว่างวัดชุมชน ผู้มีความรู้ 
ความสามารถ ในชุมชน ในการพัฒนาบริเวณวัด ภายในบริเวณวัด มีสิ่งต่างๆ ที่จ าเป็น
เหมาะสม ส่งเสริมสภาพความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เพ่ือเป็นช่องทางในการเรียนรู้แก่บุคคล
ทั่วไปที่สนใจ การปรับปรุง พัฒนา ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในวัด   

การด าเนินการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากบุคคลหลายๆ ฝ่าย การสร้าง
สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เป็นศาสนสถาน เช่น ศาลา อุโบสถ เป็นต้น หรือ ศาสนวัตถุเช่น 
พระพุทธรูป รูปเคารพบูชาของพระสงฆ์ เป็นต้น การพัฒนาบริเวณวัดที่จ าเป็นและส่งเสริม
สภาพความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  

การตรวจสอบ ความก้าวหน้า โดยการศึกษาข้อบกพร่อง หาแนวทางแก้ไข เน้น
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดร่มร่ืน ยึดหลักวัดสะอาด ร่มรื่น และสวยงาม การ
ก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ เป็นงานพุทธศิลป์และแหล่งเรียนรู้ทางพุทธศาสนา  

การแก้ปัญหา ได้รับความร่วมมือ และได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลหลายๆ 
ฝ่าย การสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เป็นศาสนสถาน เช่น ศาลา อุโบสถ เป็นต้น หรือ ศาสน
วัตถุเช่น พระพุทธรูป รูปเคารพบูชาของพระสงฆ์ เป็นต้น ก็จะต้องขออนุญาตกับทางหน่วย
ราชการในเขตของตน และแจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองเหนือตนให้ทราบ โดยมีแบบพิมพ์เขียว ที่มี
วิศวกรเป็นผู้เขียนออกแบบให้ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องก่อนท าการก่อสร้าง  

๑. ด้านการก่อสร้าง ก่อนด าเนินการต้องมีการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ร่วมพิจารณาศึกษา วางแผน  ศึกษากฎหมายและระเบียบการก่อสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วม
เน้นอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สอดคล้องกับท้องถิ่นให้ปูชนียสถานทั้งหลายได้เป็นที่
เคารพสักการะ เข้ามาท่องเที่ยวเป็นสิ่งก่อสร้างเชิงสร้างสรรค์ ควบคุมค่าใช้จ่ายโดยไวยาวัจกร 
ประชาชนในชุมชน หรือคณะกรรมการของวัด อภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการไม่ช านาญ
เฉพาะด้านงานกฎหมาย งานก่อสร้าง งานพุทธศิลป์ จึงต้องหาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เฉพาะทาง ต้องระดมคนที่มีความรู้ความสามารถ อาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนนั้น และสามารถ
ลดต้นทุนการด าเนินงานได้ ถ้าหากได้คนในพ้ืนที่มาช่วย ดังนั้น พระสังฆาธิการ ต้องมีมนุษย์
สัมพันธ์ ท างานเป็นทีมได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ, 2553) ได้
วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ร่วมกันด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดย
ใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้กัน เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เป็นทีมของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการสร้างความรู้
ร่วมกันที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ (1) ทีม (2) กระบวนการวิจัย (3) 
คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน (4) การแบ่งปันความรู้ และ (5) การประเมินผล 
ขั้นตอนการสร้างความรู้ร่วมกัน 9 ขั้นตอน (1) เตรียมความพร้อม (2) ตั้งทีมวิจัย (3) ก าหนด
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ประเด็นปัญหาวิจัยและแบ่งปันประสบการณ์ (4) วางแผนการวิจัย อภิปรายร่วมกัน (5) เก็บ
รวบรวมข้อมูล (6) วิเคราะห์ข้อมูล (7) สะท้อนผลการปฏิบัติงาน (8) ผสานความรู้เพ่ือสร้าง
ความรู้ใหม่ และ (9) น าเสนอรายงานวิจัยและประเมินผล  

๒. ด้านการปฏิสังขรณ์ รวบรวมผู้รู้เฉพาะทางช านาญเฉพาะด้านก าหนดตาราง
การท างานตรวจสอบข้อมูล ศึกษาปัญหาระดมแหล่งทุน เพ่ือบูรณปฏิสังขรณ์มีระบบควบคุม
การเงินการบัญชีที่โปร่งใสควบคุมการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าควบคุมการบูรณปฏิสังขรณ์ให้
รักษาคุณค่าทางพุทธศิลป์อภิปรายได้ว่า เจ้าอาวาส ต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในการบริหารงาน 
มีความสามารถควบคุมบุคคลากรให้อยู่ในกฎระเบียบ มีวิสัยทัศนกว้างไกลเพ่ือพัฒนาวัดและ
ชุมชนให้มีความเจริญ และมีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน การพัฒนาเจ้าอาวาส ด้านการปกครอง ด้านการจัดการศึกษา ด้านการเผยแผ่ 
ด้านการสาธารณูปการ ด้วยหลักการบริหารจัดการซึ่งเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย การ
บริหารคน การบริหารเงิน การบริหารวัสดุ และการจัดการ ทั้งหมดน้ีเข้ามามีบทบาทในการ
พัฒนาภาวะผู้น า การเป็นผู้น าของเจ้าอาวาสอย่างสมบูรณ์แบบและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
พัฒนาภาวะผู้น า การบูรณปฏิสังขรณ์ ต้องอาศัยทั้งคน เงินทุน ต้องมีการวางแผน การบริหาร
จัดการ การประสานและเชื่อมโยง และงานการติดตาม และประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (พระปลัดเกียรติศักดิ์  สินทวีวรกุล, 2548) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระ
สังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ ” ผลการวิจัยพบว่าด้านการ
สาธารณูปการ พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมากถึงมากที่สุด ได้แก่การขจัดความ
ขัดแย้งระหว่างวัดกับชาวบ้านซึ่งมีสาธารณูปการเป็นเหตุ การดูแลซ่อมแซมและปฏิสังขรณ์
ถาวรวัตถุภายในวัดที่ช ารุดทรุดโทรม และการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ส่วนการก่อสร้าง
เสนาสนะด้วยการขอเงินงบประมาณอุดหนุนจากราชการและการจัดงานวัดเพ่ือหารรายได้
บ ารุงพระอารามการสาธารณูปการจะเน้นในส่วนรักษาวัดและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไป
ด้วยดี เป็นหน้าที่ของผู้บริหารวัดและคณะสงฆ์โดยตรง ในส่วนของรัฐและพุทธบริษัท จะต้อง
อุปถัมภ์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะของพระสงฆ์ พระสังฆาธิ
การทุกรูป ต้องมองเห็นความส าคัญของการจัดท าแผนแม่บทการก่อสร้าง และรู้จักวิธีการ
บริหารงานสาธารณูปการเป็นอย่างดี มีเทคนิคและวิธีการขอค าปรึกษากับหน่วยงานราชการที่
รับผิดชอบ การบริหารจัดการงานสาธารณูปการที่ดี จะต้องรู้วิธีบูรณปฏิสังขรณ์ โดยยึด
หลักการบุรณปฏิสังขรณ์ การศึกษาดูแลท านุบ ารุง ศาสนวัตถุและศาสนสถานและการจัดท า
วัดให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง งานสาธารณูปการเป็นงานส าคัญ โดยเฉพาะเป็นงานประดับ
บารมีเจ้าอาวาส และเป็นงานละเอียดอ่อน เป็นงานประดับท้องถ่ินและการพระศาสนา เป็น
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งานที่ให้ความส าคัญแก่เจ้าอาวาสและเห็นผลงานของเจ้าอาวาสได้เร็วกว่างานด้านอ่ืนๆ การ
ควบคุมส่งเสริมการสาธารณูปการ จึงถือเป็นหน้าที่อันส าคัญของเจ้าคณะทุกระดับชั้น  

ด้านการบริหารจัดการ ระดมความคิด สร้างความร่วมมือระหว่างวัดชุมชน ผู้มี
ความรู้ ความสามารถ ในชุมชนตรวจสอบความก้าวหน้าศึกษาข้อบกพร่อง หาแนวทางแก้ไข
เน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดร่มร่ืนยึดหลักวัดสะอาดร่มร่ืนและสวยงามการ
ก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เป็นงานพุทธศิลป์และแหล่งเรียนรู้ทางพุทธศาสนาอภิปรายได้ว่า 
พระสังฆาธิการต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารคน บริหารวัด บริหารพระ เณร มี
วิสัยทัศน์ ในการบริหารจัดการ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  (พระมหาฐณวัฒน์ ศรี
ประเสริฐ, 2553) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการภารกิจคณะสงฆ์ในเขตการปกครอง
จังหวัดสิงห์บุรี” ผลการวิจัยพบว่าการบริหารจัดการภารกิจของคณะสงฆ์ พบว่า ด้าน
การศึกษานั้น คณะสงฆ์ควรเป็นผู้ก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนในแผนกสามัญเองส่วน
ด้านการปกครอง คณะสงฆ์ควรให้พระในวัดทุกรูปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท า งานเป็นทีม 
ด้านสาธารณูปการ คณะสงฆ์ควรจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในการใช้ทรัพยากรและ
อุปกรณ์ต่างๆ ของวัด เพ่ือป้องกันการช า รุดสูญหายและควรจัดให้มีการท า รายงาน 
ทรัพย์สินของวัด  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย    
1) ด้านการก่อสร้าง การบูรณปฏิสังขรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรจัด

งบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ด้านสาธารณูปการ วัดในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และน านโยบายคณะสงฆ์มาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายพัฒนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

2) ด้านการก่อสร้าง พระสังฆาธิการควรเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมเติมด้านกฎหมาย การ
บริหาร คณะสงฆ์ควรเข้าไปมีส่วนร่วมกับการวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัดพระนครศร ีอยุธยา  
เพ่ือขอสนับสนุนจากภาครัฐ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะสงฆ์ที่ขับเคลื่อนโดยพระ
สังฆาธิการ 

 
5.3.2ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
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1) เจ้าอาวาสควรบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างภายในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
สงเคราะห์ประชาชน  โดยคงความเป็นเอกลักษณ์วัดไทยภาคกลางไว้ และเป็นสถานที่ให้
ประชาชน คณะสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้าง 

2)  เจ้าอาวาสควรบริหารจัดการศาลาของวัดรองรับการจัดกิจกรรมเผยแผ่ของ
คณะสงฆ์  รวมถึงการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ควบคู่กับการบ ารุงรักษาศาลา 
หรือสิ่งปลูกสร้างภายในวัด 

3)  เจ้าอาวาสควรบริหารจัดการกับสิ่งปลูกสร้างภายในวัด  โดยจัดท าป้ายเพ่ือ
แนะน าประวัติเร่ืองราวภายในวัด  ป้ายส าหรับชี้แนะแนวทางการใช้ประโยชน์จากสถานที่
เพ่ือให้เกิดการดูแลรักษาร่วมกัน 

4)  เจ้าอาวาสควรบริหารจัดการสถานที่โดยจัดสถานที่ภายในวัดให้เป็นสัดส่วน
รองรับการพัฒนาและสงเคราะห์ประชาชนที่มีแนวโน้มเป็นชุมชนหนาแน่นในอนาคตอาจมี
การรุกล้ าพ้ืนที่ของวัด  

5)  เจ้าอาวาสควรบริหารจัดการให้พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาวัดให้อยู่
ในสภาพสามารถรองรับการใช้ประโยชน์ของชุมชน 

 
  5.3.3ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการวัดสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

2) ควรศึกษาเกี่ยวกับ การเพ่ิมมูลค่าและรักษาวัฒนธรรมของวัดไทยในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

3) ควรศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ินร่วม
อนุรักษ์งานพุทธศิลป์ 
4) ควรศึกษาเก่ียวกับ แนวทางการศึกษากฎหมายการบริหารจัดการวัดส าหรับพระภิกษุสงฆ์ 
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พุทธบูรณาการพัฒนาภาวะผู้น าที่มีความฉลาดทางอารมณ์  
ส าหรับความยั่งยืนขององค์กร  

EMOTIONAL INTELLIGENT LEADERSHIP BUDDHISM INTEGRATED 
DEVELOPMENT APPROACH FOR ORGANIZATIONAL SUSTAINABILITY  

  
ณัฏฐพงศ์  จันทราทิพย์ 

  
บทคัดย่อ  

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพ่ือวิเคราะห์ระดับระหว่างการบูรณาการภาวะ
ผู้น าที่มีความฉลาดทางอารมณ์และหลักพุทธธรรม (2) เพ่ือได้ข้อมูลความฉลาดทางอารมณ์เชิงพุทธ
ส าหรับผู้น าองค์กร และ (3) เพ่ือน าเสนอรูปแบบของการบูรณาการ เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าที่มีความ
ฉลาดทางอารมณ์ด้วยหลักพุทธธรรม ส าหรับความยั่งยืนขององค์กร  การวิจัยเป็นแบบผสานวิธ ี
ระหว่างการวิจัยเชิงเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มผู้น าหรือผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้น าในองค์กรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
และองค์กรภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขนาดตัวอย่าง ก าหนดขนาดตัวอย่างใน
การวิจัยคร้ังน้ีใช้วิธีการของ Taro Yamane ซึ่งหากจ านวนประชากรตั้งแต่ 500 ,000 คนขึ้นไป ที่
ความเชื่อมั่น 95 %  จะได้จ านวนตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง   วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหา 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์วิเคราะห์สถิติส าเร็จรูป  

ผลการวิจัยพบว่า ระดับการรับรู้ของผู้น าโดยภาพรวมเกี่ยวกับพุทธบูรณาการพัฒนา
ภาวะผู้น าที่มีความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับความยั่งยืนขององค์กร ทั้ง 4 ด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ภาวะผู้น าด้านการตระหนักรู้ในตนเอง  (Self  Awareness) พบว่าผู้น าที่มีความฉลาดทาง
อารมณ์มีความเป็นผู้รู้จักตน รู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความพยายาม   มีความม่ันใจในงาน 
และมีการพิจารณาด้วยใจที่เป็นธรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดความยั่งยืนขององค์กร ภาวะผู้น าด้าน
ความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตนเอง (Self  Management)พบว่าผู้น าที่มีความฉลาดทาง
อารมณ์ควรมีความมุ่งมั่นต่อสิ่งที่รู้จักชุมชน  และรู้จักประมาณ สามารถวางใจเป็นกลาง เข้าใจและ
ควบคุมความรู้สึกของตนเอง รวมถึงมีความสามารถในการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อ่ืน ภาวะผู้น าด้าน
การตระหนักรู้ทางสังคม (Social Awareness) พบว่าผู้น าที่มีความฉลาดทางอารมณ์ควรท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม มีความเป็นผู้รู้จักเหตุ และความเป็นผู้รู้จักผล และควรท าประโยชน์แก่
ส่วนรวม ภาวะผู้น าด้านการมีความสามารถในการจัดการความสัมพันธ์  (Relationship 
Management) พบว่าผู้น าที่มีความฉลาดทางอารมณ์ควรท าตัวเสมอต้นเสมอปลาย ไม่หยิ่งยโส
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โอหังและเป็นผู้รู้จักบุคคล มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับคนทุกระดับในองค์กร มีความรู้จักพิจารณาหา
เหตุผล (วิมังสา) และมองด้วยใจที่เป็นธรรม (อุเบกขา) อีกทั้งยังควรมีความรักที่จะท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
(ฉันทะ) และเป็นผู้รู้จักบุคคล (ปุคคลัญญุตา) พร้อมที่จะเปิดใจกว้าง  
ค าส าคัญ: พุทธบูรณาการ, ความฉลาดทางอารมณ์, ความยั่งยืน   
  

ABSTRACT  
The three main objects of this research are 1) to analyze the level 

between an integration of Emotional Intelligence Leadership with Buddhist principle 
for organization leader 2) to receive data of the Buddhist Emotional Intelligence for 
organization leader 3) to present the model of  Buddhist Integrated Approach to 
Emotional Intelligence Leadership Development for the Organizational Sustainability 
by the research methodology of this research is a mixed method research. 

The findings of this research were as follow: The level of perception of 
leader concerning Emotional Intelligent leadership Buddhism Integrated 
Development approach for Organizational Sustainability on four aspects were on a 
high level. Emotional Intelligent Leadership regarding Self-awareness aspects, 
leaders should understand oneself, role and responsibility. Confident and fair 
considerations are the result to Organizational Sustainability. Emotional Intelligent 
leadership regarding Self-management aspect, leaders should be able to 
understand and control their own thoughts and also be able to listen to others 
opinion. On Social-awareness, leader should be able to contribute theirs afford to 
the society. On Relationship-management aspect, leader must have good 
relationship with people in all levels and should be a reasonable person. Moreover, 
leader must believe in good deed and must be ready for open mind.    
Keywords : BUDDHISM INTEGRATED, .EMOTIONAL INTELLIGENT, SUSTAINABILITY  
  
 
1. บทน า  

องค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะมีขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ต่างก็เผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการแข่งขันของ
เศรษฐกิจโลก ตลอดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ (Tierney P, Farmer SM, Graen GB, 1999; 52 : 
591–620) ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีมามักจะพร้อมด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสลับซับซ้อน
ของการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ผู้จัดการหรือผู้น าองค์กร รวมทั้งปัจเจกบุคคลที่มีหน้าที่บริหารจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรเพ่ือบรรลุเป้าหมายนั้น จะต้องเป็นผู้ที่สามารถมองไปข้างหน้าและ
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พยากรณ์ผลที่จะเกิดข้ึนกับองค์กรได้อย่างแม่นย า องค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนจะต้อง
มีเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพ่ือความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถในการ
ท างาน การแข่งขัน ผลของการเปลี่ยนแปลงย่อมสร้างความกดดันให้กับองค์กรและพนักงาน ในการ
ตัดสินใจและมอบหมายภาระหน้าที่ไปสู่ความส าเร็จ ดังนั้นองค์กรจะต้องมีการสร้างกฎและเกมที่จะ
ปฏิบัติกันใหม่ แต่ในขณะเดียวกันองค์กรจะต้องคงไว้ซ่ึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ระบบและ
กระบวนการใหม่ เพ่ือให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัตน์  

ในอดีตภาวะผู้น าเป็นการศึกษาการสื่อสารทางเดียว (Halpin, A.W. and Winer, B.J. 

1973) แต่ปัจจุบันนี้ ภาวะผู้น าแบบใหม่ เช่น ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นการสื่อสารสองทาง
(Morgan, R.J.M., et al, 1997) ซึ่งหมายถึงการสั่งการและการรับฟัง ความคิดเห็นหรือปัญหาของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ความฉลาดทางอารมณ์จึงเข้ามามีบทบาทต่อกระบวนการของภาวะผู้น าที่มี
ประสิทธิผล ความฉลาดทางอารมณ์เป็นองค์ประกอบที่ท าให้ผู้น าเป็นผู้น าที่มีประสิทธิผล มีความ
เชื่อว่า เพราะในทางทฤษฎีผู้น าสามารถใช้อารมณ์ช่วยในกระบวนการสร้างความแข็งแกร่งในการ
สื่อสารการสร้างโอกาส แก้ปัญหาจุดอ่อน หรือในกรณีคล้ายๆ กัน ผู้น าสามารถใช้การตระหนักรู้ใน
ตนเองช่วยในการท าความเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชาว่ารู้สึกอย่างไร หรือการสื่อสารเพ่ือสร้างอิทธิพล
ทางความคิดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และมากกว่านั้น ความฉลาดทางอารมณ์ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
สามารถรับรู้ในเป้าหมายและสนับสนุนการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ  

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ผู้สร้างทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจากยังชี้ให้เห็นว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชา ก็มีอารมณ์ตอบสนองต่อผู้น าการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันเช่นกัน ทฤษฎี
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership Theories) Bass ได้กล่าวถึงผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงว่า อารมณ์ที่มีหลายๆอย่างจะมีอิทธิพลต่อผู้ตาม และอารมณ์คือส่วนที่กระท าลง
ไป  เพ่ือสร้างผลการท างานที่มีประสิทธิผล (Kahn, W.A.,2009) เพราะเมื่อผู้น าการเปลี่ยนแปลงแสดง
อารมณ์ในทางบวก ในการสื่อสาร เพ่ือกระตุ้นให้สนใจในวิสัยทัศน์ ความรู้สึกของอารมณ์ในทางบวก
นั้นสื่อสารไปยังระดับความคาดหวังในการบรรลุความส าเร็จไปสู่เป้าหมาย การแสดงออกทางบวกจะ
ช่วยเพ่ิมความมั่นใจให้กับตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาในความคาดหวังที่เป็นจริงในการบรรลุ
เป้าหมาย (Eden, C., 1992)  นอกจากน้ัน ความไว้เน้ือเชื่อใจ ความมั่นใจในตนเองสามารถสร้าง
อิทธิพลทางด้านจิตวิทยาได้อย่างง่ายดาย เพราะสิ่งเหล่าน้ีแสดงหรืออ้างถึงความมีตัวตน อารมณ์
และจิตวิทยาในการท างานน้ัน มากไปกว่าน้ัน ผู้น าการเปลี่ยนแปลงแสดงให้เห็นความสัมพันธ์กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาว่ารู้สึกว่ามั่นคง ปลอดภัย (Rich, B., Lepine, J. and Crawford, E., 2010 )   

การประยุกต์ใช้หลักธรรมของพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาภาวะความเป็นผู้น า ตามลักษณะ
ของหลักธรรมที่มักจะเรียกว่าภาวะผู้น าเชิงพุทธ ซึ่งมีการน าหลักพุทธธรรมหลายระดับทั้งที่เป็นสัจ
ธรรมเบื้องต้น จนถึงหลักพุทธธรรมขั้นสูงไปปรับใช้กับการบริหารองค์กร ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน 
(Transactional Leadership) และภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 
ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนได้ ผู้น าที่ มีความฉลาดทางอารมณ์เพียงแค่การครองตน 
(Managing Self ) การครองคน (Managing Other) การครองงาน (Managing Career) ก็ยังไม่
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เพียงพอต่อการพัฒนาองค์กร นอกจากนี้ภาวะผู้น าเชิงพุทธเพียงอย่างเดียวไม่สามารถต่อสู้กับบริบท
ของสังคมโลกที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างก้าวกระโดด 
ดังนั้นภาวะผู้น าเชิงพุทธที่มีความฉลาดทางอารมณ์  สามารถเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาองค์กรให้
ยั่งยืนได้ ความฉลาดทางอารมณ์ในทัศนะของพระพุทธศาสนา  หมายถึงการฝึกจิตให้มีคุณภาพดี มี
สมรรถภาพดี และมีสุขภาพดี ต้องประกอบด้วยคุณธรรม เ ช่น       มีเมตตา กรุณา ขันติ 
หิริโอตตัปปะ เป็นต้น มีสมรรถภาพดี หมายความว่าเป็นจิตที่เหมาะแก่การใช้งานได้ดี ตรงกับ
คุณสมบัติส าคัญของการเป็นผู้น าหรือนักปกครองในการที่จะท าให้ผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเกิด
ความเคารพนับถือ เชื่อมั่น และปฏิบัติตาม ผู้น าเชิงพุทธที่มีความฉลาดทางอารมณ์ สามารถก ากับ 
และควบคุมอารมณ์ ให้สามารถบริหารจัดการอารมณ์ และความรู้สึก ของตัวเองให้มีสุขภาพจิตดี 
คุณภาพจิตดี และสมรรถภาพจิตดี และพร้อมที่จะพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน  

 

.2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพ่ือวิเคราะห์ระดับระหว่างการบูรณาการภาวะผู้น าที่มีความฉลาดทางอารมณ์และหลัก

พุทธธรรม  
2. เพื่อได้ข้อมูลความฉลาดทางอารมณ์เชิงพุทธส าหรับผู้น าองค์กร   
3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบของการบูรณาการ เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าที่มีความฉลาดทางอารมณ์

ด้วยหลักพุทธธรรม ส าหรับความยั่งยืนขององค์กร  
  
3. ขอบเขตของการวิจัย  

งานวิจัยเรื่องนี้โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้  
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ 1) ทฤษฏีภาวะผู้น า 2) การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3) ความ

ฉลาดทางอารมณ์ 4) หลักพุทธธรรมต่างๆ และผลวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ หรือ
รูปแบบของพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาภาวะผู้น าที่มีความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับความยั่งยืน
ขององค์กร  

2. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ กลุ่มผู้น าหรือผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาของ
ผู้น าในองค์กรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจและองค์กรภาคเอกชน.ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   

3. ขอบเขตด้านสถานที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลPage Break  
4. วิธีด าเนินการวิจัย  

4.1 รูปแบบการวิจัย  
การวิจัยเร่ือง"พุทธบูรณาการ เพ่ือการพัฒนาภาวะผู้น าที่มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ส าหรับความยั่งยืนขององค์กร"ครั้งนี้ เป็นการวิจัยโดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Method Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
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4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มผู้น าหรือผู้บังคับบัญชา

และผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้น าในองค์กรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจและองค์กรภาคเอกชน  
กลุ่มตัวอย่าง ขนาดตัวอย่างเชิงปริมาณ ก าหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการ

ของ Taro Yamane ซ่ึงหากจ านวนประชากรต้ังแต่ 500,000 คนข้ึนไป ที่ความเชื่อม่ัน 95 %   จะ
ได้จ านวนตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง (Yamane, Taro, 1967, p. 110.)  

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง และสนทนากลุ่มแบบไม่มีโครงสร้าง ได้สร้างขึ้นมาจากการศึกษาค้นคว้าแนวคิดและ
ทฤษฏีต่างๆ รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล   

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ได้ศึกษาเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 

เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณจะด าเนินการดังนี้ 1) รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างผู้บริหาร 2) รวบรวมแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างผู้ใต้บังคับบัญชา แบ่งออกเป็น 3 
ขั้นตอน  

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์    
   การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)        เป็น

หลักก่อน 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  (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) ส าหรับบรรยายข้อมูลทั่วไป   

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีข้ันตอนดังนี้  
1) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content 

Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา  
2) ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย 

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

3) การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการน าแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ 
ทางวิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่เชื่อถือได้โดยเน้นความเชื่อมโยง เพ่ือน าไปสู่การ
พิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริง   
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4) การวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความแตกต่างของผู้ให้
ข้อมูลหลัก ความแตกต่างของเวลาที่ได้ข้อมูล และความแตกต่างของสถานที่ที่ได้ข้อมูล เมื่อตรวจดู
แล้วปรากฏว่า ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือสอดคล้องกัน จึงน ามาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 
(Content Analysis) เพ่ือตอบโจทย์วิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัย ร่วมกับข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้
จากแบบสอบถาม ซ่ึงสตรอส และกอบิน ได้น าเสนอในประเด็นว่า “ในการวิจัยเชิงคุณภาพจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการประเมินอย่างแม่นย า เพ่ือตอกย้ าถึงความชัดแจ้งที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือว่า
ผู้อ่านผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์สามารถประเมินคุณค่าของงานวิจัยได้  
  
5. ผลการวิจัย  

ระดับการรับรู้ของผู้น าโดยภาพรวมเกี่ยวกับพุทธบูรณาการพัฒนาภาวะผู้น าที่มีความ
ฉลาดทางอารมณ์ส าหรับความยั่งยืนขององค์กร ทั้ง 4 ด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (= 4.11 )  

โดยทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน เพ่ือพิจารณาแยกตามรายด้าน พบว่า ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness) สัปปุริสธรรม 7  อิทธิบาท 4 
พรหมวิหาร 4  (= 4.19 ) รองลงมา คือ ด้านความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตนเอง (Self 
Management) พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 สัปปุริสธรรม 7 (= 4.14 ) และด้านการมีความสามารถ
ในการจัดการความสัมพันธ์ (Relationship Management) อิทธิบาท 4 พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 
4 สัปปุริสธรรม 7 (= 4.09 ) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการตระหนักรู้ทางสังคม 
(Social Awareness) พรหมวิหาร 4 สัปปุริสธรรม 7 สังคหวัตถุ 4 อิทธิบาท 4  (= 4.01 )  
  
6. อภิปรายผล  

การวิจัยเรื่องนี้ซึ่งสามารถอภิปรายได้ดังนี้  
 ภาวะผู้น าด้านการตระหนักรู้ในตนเอง  (Self  Awareness) พบว่าผู้น าที่มีความฉลาด

ทางอารมณ์มีความเป็นผู้รู้จักตน (อัตตัญญุตา) (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต, 2546, หน้า 25 – 28) รู้
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความพยายาม (วิริยะ) (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2548, หน้า 
19) มีความม่ันใจในงาน และมีการพิจารณาด้วยใจที่เป็นธรรม (อุเบกขา) (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ป
ยุตฺโต), 2553, หน้า 210 – 211) ซ่ึงส่งผลให้เกิดความยั่งยืนขององค์กร ภาวะผู้น าด้านความสามารถใน
การจัดการอารมณ์ของตนเอง (Self Management)พบว่าผู้น าที่มึความฉลาดทางอารมณ์ควรมี
ความมุ่งม่ันต่อสิ่งที่ท า (จิตตะ)  รู้จักชุมชน (ปริสัญญุตา) (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2553, หน้า 
160) และรู้จักประมาณ (มัตตัญญุตา) สมมารถวางใจเป็นกลาง (อุเบกขา เข้าใจและควบคุม
ความรู้สึกของตนเอง รวมถึงมีความสามารถในการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อ่ืน 

ภาวะผู้น าด้านการตระหนักรู้ทางสังคม (Social Awareness) พบว่าผู้น าที่มึความฉลาด
ทางอารมณ์ควรท าประโยชน์แก่ส่วนรวม (อัตถะจริยา) มีความเป็นผู้รู้จักเหตุ (ธัมมัญญุตา) และ
ความเป็นผู้รู้จักผล (อัตถัญญุตา) และควรท าประโยชน์แก่ส่วนรวม (อัตถะจริยา) 
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ภาวะผู้น าด้านการมีความสามารถในการจัดการความสัมพันธ์  (Relationship 
Management) พบว่าผู้น าที่มีความฉลาดทางอารมณ์ควรท าตัวเสมอต้นเสมอปลาย ไม่หยิ่งยโส
โอหัง (สมานัตตา) และเป็นผู้รู้จักบุคคล (ปุคคลัญญุตา) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับคนทุกระดับในองค์กร 
มีความรู้จักพิจารณาหาเหตุผล (วิมังสา)และมองด้วยใจที่เป็นธรรม (อุเบกขา) อีกทั้งยังควรมีความ
รักที่จะท าในสิ่งที่ถูกต้อง (ฉันทะ) และเป็นผู้รู้จักบุคคล (ปุคคลัญญุตา) พร้อมที่จะเปิดใจกว้าง  (พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2548, หน้า 19) 

  
  
7. ข้อเสนอแนะ  

8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1)  องค์กรที่ดีทีมีความประสงค์จะพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนควรก าหนดนโยบายพัฒนา

บุคลากรในด้านความฉลาดทางอารมณ์ควบคู่ไปกับหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บุคลากรทุกคน
ได้ฝึกเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน  

2)องค์กรที่ดีควรจะสนับสนุนส่งเสริมนโยบายพัฒนาบุคลากรเชิงจิตพิสัยเน้นด้านอารมณ์ 
จิตใจ ปลูกฝังศีลธรรมและความรู้ด้านพุทธศาสนา โดยจะต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จโดยมี
กระบวนการติดตามและประเมินผล   

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป  
1) ควรศึกษาเกี่ยวกับ ควรท าการวิจัยเปรียบเทียบการพัฒนาภาวะผู้น าที่มีความฉลาด

ทางอารมณ์ เปลี่ยนขนาดพื้นท่ีในการศึกษาวิจัยให้กว้าง และขนาดใหญ่ข้ึน อาจเป็นการเปรียบเทียบ
ระหว่างองค์กรกับองค์กรคู่ค้า หรือเปรียบเทียบระหว่างองค์กรเอกชนกับหน่วยงานราชการ เป็นต้น  

2) ควรศึกษาเกี่ยวกับ ควรท าการวิจัยกระบวนการที่ท าให้เกิดพัฒนาภาวะผู้น าที่มีความ
ฉลาดทางอารมณ์ในองค์การโดยใช้การศึกษาในเชิงการทดลอง ปฏิบัติจริง มีการวัดผลก่อน และหลัง 
และติดตามประเมินผล    
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การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือป้องกันสถานการณ์อุทกภัย
ในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้้าบางปะกง 

Preparation of Local Governments to Protect the Flood’s Situation in 
the Bangpakong Basin 

ทิพย์สุดา  ภูมิพาณิชย์*๑ ยุทธนา ประณตี**๒ เติมศักดิ์  ทองอินทร*์**๓ 
Tipsuda Phoompanit* Yutthana Praneet** Temsuk Thong-In*** 

บทคัดย่อ 
   

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค ์คือ 1) เพ่ือปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันสถานการณ์อุทกภัยในเขตพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้าบางปะกง  2) เพ่ือ
ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาในการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน
สถานการณ์อุทกภัยในเขตพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้าบางปะกง และ 3) เพ่ือน้าเสนอการเตรียมความพร้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันสถานการณ์อุทกภัยในเขตพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้าบางปะกง 
  
ผลการวิจัยพบว่า   
  1. ปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
รองรับสถานการณ์อุทกภัยในเขตพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้าบางปะกง พบว่า ดังนี้ 1) ปัญหาการแทรกแซงจาก
ด้านการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ในการบริหารและจัดการน้้า 2) ปัญหาด้านข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
เชื่อมต่อประสานงานระหว่างกันในการบริหารและจัดการน้้า 3) ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการ
ประสานงานในการบริหารและจัดการน้้า 4. ปัญหาขาดด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 5) ปัญหาการขาดการ
ประสานงานระหว่างกันในการบริหารและจัดการน้้า 6) ปัญหาการประสานงานระหว่างองค์การ 7) 
ปัญหาทางการเมืองและการปกครอง 8) ปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ 9) ปัญหาการขาดความรู้ความ
เข้าใจของผู้เกี่ยวข้อง 10) ปัญหาเรื่องงบประมาณ 
 2. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการรองรับสถานการณ์อุทกภัยในเขตพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้าบางปะกง มี 5 แนวทางได้แก่ 1) การ
ก้าหนดกฎหมายด้านการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 2) การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์องค์รวมใน
ระดับชาติ 3) การจัดท้าศูนย์ข้อมูลหรือคลังข้อมูลระดับชาติ 4) การจัดท้าระบบผังเมืองเพ่ือก้าหนด
พ้ืนที่ที่อยู่อาศัย พื้นที่อุตสาหกรรม พ้ืนที่สีเขียว และพ้ืนที่ส้าหรับจัดท้าอ่างเก็บน้้าและระบายน้้า และ
5. การสร้างการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วน  
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 3. รูปแบบการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรองรับ
สถานการณ์อุทกภัยในเขตพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้าบางปะกง มีข้อเสนอแนะรูปแบบแนวปฏิบัติในการรองรับ
สถานการณ์อุทกภัยได้แก่ 1) ระบบการแจ้งเตือนภัย คือ การแจ้งเตือนประชาชนโดยตรง และแจ้ง
เตือนผ่านหน่วยงาน  โดยใช้กลไกระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 2) การจัดตั้ง
องค์กร ให้รับผิดชอบการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย  และ 3) การก้าหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและลดผลกระทบจากภาวะอุกภัย   
ค้าส้าคัญ : การเตรียมความพร้อม, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, อุทกภัยลุ่มน้้าบางปะกง  
 

ABSTRACT 
   The Objectives of this research were 1) to study the problems in the 
preparation of local governments to accommodate the flood situation in the area of 
lowland river 2) to solve the problems and difficulties in the preparation of the 
government. to support local flood in the river basin district and 3) to offer a pattern 
of preparation of the local government. To accommodate the flood situation in the 
area of the river basin. 

Finding were as follows :    
1. Barriers to prepare local governments to accommodate the flood situation 

in the river basin district and found that: 1) the problem of interference from political 
and interest groups in the administration and management of water, 2) issues. 
Information to connect liaison between the administration and management of 
water, 3) information technology management and coordination of water 
management problems, lack of equipment 4 5) the lack of coordination between the 
executive. and water management, 6) issue of coordination between organizations 7) 
political and governance 8) problems with benefits 9) lack of understanding of the 
associated 10) the budget. 

2. Solve the problems and difficulties in the preparation of local government 
to support flood in the river basin area has five ways: 1) the law on prevention and 
flood mitigation 2) the preparation of the strategic plan. Total national 3) the 
preparation of a national data center or data warehouse 4) preparation of system 
planning for residential areas. industrial area Green Area And space for a reservoir and 
drainage and creating 5. Participation integration of all sectors. 

3. Form the preparation of local governments. To accommodate the flood 
situation in the area of the river basin. A feedback form practices to accommodate 
the flood situation: 1) the warning is to alert the public directly. And alert authorities 
The engine management system of provincial and local government 2) the 
establishment of the organization. Responsible for the protection and mitigation of 
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floods and 3) determine procedures for the prevention and reduction of the impact 
of an adventure.  
Keywords: Preparation, Local Governments, Flood’s Situation, Bangpakong Basin 
 

1.บทน้า 
 การเปลี่ยนแปลงด้านการกระจายตัวของปริมาณฝนที่ตกในบริเวณลุ่มแม่น้้าบางประกง 

อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตในทุกๆ ด้าน ฝนที่ตกติดต่อกันหลายเดือน และการระบายน้้าฝนมากกว่า
ปกติในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้เกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นเป็นประจ้าทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชนที่อาศัย
อยู่ในพื้นท่ี โดยเฉพาะผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย ในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยาในช่วงปี พ.ศ. 
2554 ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่ตั้ง ของชุมชนในเขตลุ่มแม่น้้าบางปะกงอย่างมหาศาล 
เนื่องจากมีการผลักดันน้้าบางส่วนมาทางด้านตะวันออกเพ่ือป้องกันพ้ืนที่เศรษฐกิจ  ซึ่งจากเหตุการณ์
ดังกล่าวได้ส่งผลให้มีการขยายตัวของพ้ืนที่อุทกภัยมายังลุ่มแม่น้้าบางปะกงท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของวงรอบฤดูกาล วิถีชีวิตดั้งเดิมเปลี่ยนไปในช่วงฤดูฝนได้ส่งผลให้เกิดปริมาณน้้าหลากที่มีแนวโน้มจะ
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ในแต่ละปีอาจมีพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบแตกต่างกันไป จนสร้างความ
เสียหายต่อพ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่การเกษตร และพ้ืนที่อุตสาหกรรมบางพ้ืนที่ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้า
บางปะกงที่ล้าน้้าไหลผ่านเป็นบริเวณกว้าง จะส่งผลต่อการด้ารงชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรอบได้ 
ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุดังกล่าว จะเห็นได้ว่าปัญหาอุทกภัยมีแนวโน้มในการเกิดขึ้นในพ้ืนที่อย่าง
ซ้้าซาก และสามารถขยายตัวรุนแรงข้ึนตามสภาพทางกายภาพ รวมถึงสภาวะจากปัจจัยภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงไป ประชาชน/ชุมชน ในพ้ืนที่ ย่อมเป็นผู้ที่ต้องเผชิญกับสภาวะปัญหาดังกล่าวอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ พลังของคนในชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งที่
จ้าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ก็ได้ให้การสนับสนุน ทั้งด้านกฎหมาย 
งบประมาณ องค์ความรู้ ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นได้ทางตรงหรือทางอ้อมอยู่เสมอ หากแต่ประชาชนที่ยัง
ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองอย่างแท้จริง ดังนั้น การวิจัยเรื่อง “การเตรียม
ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการป้องกันสถานการณ์อุทกภัยในเขตพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้า
บางปะกง” จึงได้มุ่ งศึกษาการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนโดยบูรณาการหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เพ่ือหาต้นเหตุของปัญหาน้ามาสร้างรูปแบบในการส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการ
จัดการกับอุทกภัยต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2.1 เพ่ือปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การรองรับสถานการณ์อุทกภัยในเขตพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้าบางปะกง  
 2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาในการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการรองรับสถานการณ์อุทกภัยในเขตพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้าบางปะกง  
 2.3 เพ่ือน้าเสนอรูปแบบการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
รองรับสถานการณ์อุทกภัยในเขตพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้าบางปะกง 
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3. ขอบเขตการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก้าหนดขอบเขตของการวิจัยได้ดังนี้   

 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก้าหนดขอบเขตด้านเนื้อหา โดยศึกษาเอกสาร ต้ารา แนวคิด 

ทฤษฎี และ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยศึกษาเฉพาะประเด็นที่ครอบคลุมเนื้อหา เกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรองรับสถานการณ์อุทกภัยในเขตพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้า
บางปะกง  โดยผู้วิจัยจะน้าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ ร่วมกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ และน้าเสนอการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน
การป้องกันสถานการณ์อุทกภัยในเขตพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้าบางปะกง 

 3.2 ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ 

(Key Informant) ด้านการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)  มีจ้านวน 25 รูป/คน   
 3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 

พ้ืนที่เสี่ยงต่ออุทกภัยลุ่มแม่น้้าบางประกง ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 จังหวัด 10 อ้าเภอ ดังนี้  
1) จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ 1.1) อ้าเภอบางคล้า 1.2) อ้าเภอบางน้้าเปร้ียว 1.3) อ้าเภอสนาม

ชัยเขต  
1.4) อ้าเภอท่าตะเกียบ 1.5) อ้าเภอราชสาส์น 1.6) อ้าเภอแปลงยาว  1.7) อ้าเภอคลอง

เขื่อน และ 1.8) อ้าเภอพนมสารคาม 2) จังหวัดนครนายก ได้แก่ 2.1) อ้าเภอองครักษ์ และ 2.2) 
อ้าเภอเมืองนครนายก 

 3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ในการวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
รองรับสถานการณ์อุทกภัยในเขตพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้าบางปะกง ผู้วิจัยไดก้าหนดกรอบระยะเวลาแผนการ
ด้าเนินการวิจัยไว้ 12 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 รวม
ระยะเวลา 14 เดือน   
 
4. วิธีด้าเนินการวิจัย 

 งานวิจัยเรื่องนี้ด้าเนินงานวิจัยตามล้าดับขั้นตอน ดังนี ้
 4.1 รูปแบบการวิจัย งานวิจัยเรื่องนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการมุ่งเน้นศึกษาประสบการณ์และความต้องการของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ ในการ
รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้าบางปะกง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบ
อยู่  ทั้งน้้าท่วมฉับพลัน และน้้าล้นตลิ่ง ตามกรอบการปฏิบัติงานในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
ตั้งแต่ ก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิด อันจะน้าไปสู่ “การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือป้องกันสถานการณ์อุทกภัยในเขตพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้าบางปะกง” 
  4.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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 การวิจัยในครั้งนี้ ก้าหนดขอบเขตผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือให้
สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย และการสนทนากลุ่ม เพ่ือยืนยันรูปแบบ/วิธีการเตรียมความ
พร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือป้องกันสถานการณ์อุทกภัยในเขตพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้าบางปะกง ดังนี้ 

 4.2.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ 25 คน   
  4.2.2 การสนทนากลุ่ม จากผู้ปฏิบัติงานด้านอุทกภัย ผู้น้าชุมชน และประชาชน ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ในเขตพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้าบางปะกง จ้านวน 3 กลุ่ม จ้านวน 9 รูป/คน 
 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส้าหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  

 2) แบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  
ผู้วิจัยน้า ร่างผลการวิจัยที่ผ่านการสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และการ

สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ มาก้าหนดประเด็นค้าถามเพ่ือเป็นกรอบในการสนทนากลุ่ม  ส้าหรับ
ยืนยัน และ/หรือเพ่ิมเติมผลการวิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก้าหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล้าดับ ดังนี้ 
 4.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

 ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ดังนี้  
 1) ติดต่อประสานงานผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 25 คน เพ่ือขอความร่วมมือในการ
สัมภาษณ์ พร้อมชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ ข้ันตอน กระบวนการ สถานที่ วันและเวลาในการ
สัมภาษณ์  2) ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3) ประสานงานเพื่อยืนยัน วัน เวลา สถานที่กับผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน  
 ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการท้าสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) ดังนี้  
 1) ติดต่อประสานงานผู้เชี่ยวชาญ 8 รูป/คน เพ่ือขอความร่วมมือในการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ พร้อมชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ ข้ันตอน กระบวนการ สถานที่ วัน และเวลาในการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ 2) ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ เป็นผู้ เชี่ยวชาญจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 4) ประสานงานเพ่ือยืนยัน วัน เวลาและสถานที่กับ
ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน   
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและจากภาคสนามและน้ามาวิเคราะห์   
เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยอาศัย หลัก 
ตรรกะวิเคราะห์ (Logical Analysis) และเชิงเปรียบเทียบโดยการน้าข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์จาก 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศและจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
ภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลส้าคัญ และน้าข้อมูลที่ได้มาจัดอภิปรายกลุ่มโดย
ผู้ เชี่ยวชาญ จึงน้ามาสังเคราะห์โดยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหาและน้าเสนอเน้ือหาบรรยายเชิง
เปรียบเทียบ  
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5. ผลการวิจัย 
  1. ปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
รองรับสถานการณ์อุทกภัยในเขตพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้าบางปะกง พบว่า ดังนี้  
 1) ปัญหาการแทรกแซงจากด้านการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ในการบริหารและจัดการ
น้้า 2) ปัญหาด้านข้อมูลข่าวสารเพ่ือเชื่อมต่อประสานงานระหว่างกันในการบริหารและจัดการน้้า  3) 
ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการประสานงานในการบริหารและจัดการน้้า  4. ปัญหาขาดด้าน
เครื่องมือ อุปกรณ์ 5) ปัญหาการขาดการประสานงานระหว่างกันในการบริหารและจัดการน้้า  6) 
ปัญหาการประสานงานระหว่างองค์การ 7) ปัญหาทางการเมืองและการปกครอง 8) ปัญหาเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ 9) ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจของผู้เกี่ยวข้อง 10) ปัญหาเรื่องงบประมาณ 
 2. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการรองรับสถานการณ์อุทกภัยในเขตพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้าบางปะกง มี 5 แนวทางได้แก่ 1) การ
ก้าหนดกฎหมายด้านการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย  2) การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์องค์รวมใน
ระดับชาติ 3) การจัดท้าศูนย์ข้อมูลหรือคลังข้อมูลระดับชาติ 4) การจัดท้าระบบผังเมืองเพ่ือก้าหนด
พ้ืนที่ที่อยู่อาศัย พื้นที่อุตสาหกรรม พ้ืนที่สีเขียว และพ้ืนที่ส้าหรับจัดท้าอ่างเก็บน้้าและระบายน้้า และ
5. การสร้างการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วน  
 3. รูปแบบการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรองรับ
สถานการณ์อุทกภัยในเขตพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้าบางปะกง มีข้อเสนอแนะรูปแบบแนวปฏิบัติในการรองรับ
สถานการณ์อุทกภัยได้แก่ 1) ระบบการแจ้งเตือนภัย คือ การแจ้งเตือนประชาชนโดยตรง และแจ้ง
เตือนผ่านหน่วยงาน  โดยใช้กลไกระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 2) การจัดตั้ง
องค์กร ให้รับผิดชอบการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย  และ 3) การก้าหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและลดผลกระทบจากภาวะอุกภัย   
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 ในการวิจัยเร่ือง “การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรองรับ
สถานการณ์อุทกภัยในเขตพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้าบางปะกง”  น้ี ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัย โดยมี
ประเด็นส้าคัญ ดังนี้  
 1. ปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
รองรับสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้้าบางปะกง พบว่า  
  ปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
รองรับสถานการณ์อุทกภัยในเขตพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้าบางปะกง สรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 1) ปัญหาการ
แทรกแซงจากด้านการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ในการบริหารและจัดการน้้า  2) ปัญหาด้านข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือเชื่อมต่อประสานงานระหว่างกันในการบริหารและจัดการน้้า  3) ปัญหาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศการประสานงานในการบริหารและจัดการน้้า 4. ปัญหาขาดด้านเครื่องมือ อุปกรณ์  5) 
ปัญหาการขาดการประสานงานระหว่างกันในการบริหารและจัดการน้้า   6) ปัญหาการประสานงาน
ระหว่างองค์การ 7) ปัญหาทางการเมืองและการปกครอง 8) ปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์9) ปัญหาการ



235วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

ขาดความรู้ความเข้าใจของผู้เกี่ยวข้อง 10) ปัญหาเร่ืองงบประมาณ จากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ (Nonphithak Paksahan,2552) ได้วิจัยเรื่อง การจัดการทรัพยากรน้้าในลุ่มน้้าชี-มูล 
เพ่ือป้องกันอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี  
  ผลการวิจัยพบว่า การจัดการทรัพยากรน้้า ในลุ่มน้้าชี-มูล ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีผลต่อปัญหาอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี 
หลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ไม่มีการวางแผนงานร่วมกัน จากการที่ขาดการประสานงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประสานงานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องแผนป้องกันอุทกภัยอย่าง
ถาวร ตลอดจนขาดความระมัดระวังในการพัฒนาชุมชน ควรค้านึงถึงผลกระทบท้าให้อุทกภัยรุนแรง
ขึ้น มาประกอบการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีผลท้าให้อุทกภัยที่เกิดขึ้นยังคงรุนแรงและยัง
ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได ้ 
  

  2. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการรองรับสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้้าบางปะกง จากการรวบรวมข้อมูลแล้ว
น้ามาวิเคราะห์ข้อมูล 1) การก้าหนดกฎหมายด้านการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 2. การจัดท้าแผน
ยุทธศาสตร์องค์รวมในระดับชาติ 3.การจัดท้าศูนย์ข้อมูลหรือคลังข้อมูลระดับชาติ 4. การจัดท้าระบบ
ผังเมืองเพ่ือก้าหนดพ้ืนที่ที่อยู่อาศัย พ้ืนที่อุตสาหกรรม พ้ืนที่สีเขียว และพ้ืนที่ส้าหรับจัดท้าอ่างเก็บน้้า
และระบายน้้า  5. การสร้างการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วน จากผลการวิจัยดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Suwat  Inpraphai,2557) ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าลุ่มน้้าป่าสัก  
  ผลการวิจัย พบว่า ผลองค์ความรู้น้าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าลุ่มน้้าป่าสัก พบว่า ได้ 4 รูปแบบคือ 1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าลุ่มน้้าป่าสัก 2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนควรด้าเนินการ 3) องค์กรภายนอกชุมชนเช่น องค์การบริหาร
ส่วนต้าบล เทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้้า ส้านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน ควรด้าเนินการและให้การสนับสนุน 4) บูรณาการ
หลักพุทธธรรมประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
 3. รูปแบบการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการรองรับ
สถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้้าบางปะกง 
 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการน้้าและอุทกภัย หมายความว่า การก้าหนดแผนหรือ
การด้าเนินการบริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบเพ่ือก้าหนดมาตรการการใช้ประโยชน์ การบ้ารุงรักษา 
การพัฒนา การป้องกันภัยพิบัติ การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ การฟ้ืนฟูและการด้าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับแหล่งน้้า หรือลุ่มน้้า สิ่งที่ใช้ในการกักเก็บน้้า ระบายน้้า หรือกั้นน้้าและการจัดการพ้ืนที่รองรับน้้า 
จึงมีแนวปฏิบัติในการรองรับสถานการณ์อุทกภัยดังนี้ 1) ระบบการแจ้งเตือนภัย 2) การจัดตั้งองค์กร 
3) การก้าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและลดผลกระทบ  ซึ่งแนวทางดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  (Thanat Keawcharearnphisan,2557) ได้วิจัยเรื่อง ตัวแบบป้องกันและ



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560236

จัดการวิกฤตอุทกภัย ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาวิจัยน้ีได้น้าแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบเป็นกรอบใน
การศึกษา แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเข้าสู่ระบบอุทกภัย พบว่า ผู้วิจัยได้เสนอตัวแบบป้องกัน
และจัดการวิกฤตอุทกภัยพิจารณาจากความจ้าเป็นของระยะเวลาในการน้าสู่การปฏิบัติเป็น 3 ระยะ 
รวม 10 ตัวแบบ คือ ตัวแบบระยะเร่งด่วน และตัวแบบระยะยาว 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยเร่ือง “การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการป้องกัน
สถานการณ์อุทกภัยในเขตพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้าบางปะกง” จากข้อค้นพบจากการวิจัย ผู้วิจัย จึงเสนอแนะ
แนวทางเพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกน้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในพ้ืนที่ ดังนี้   
 7.1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 1. แผนระยะสั้น ได้แก่ แผนฉุกเฉินเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่าง เช่น เทศบาล ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส้านักงานชลประทาน 
หน่วยงานเหล่าน้ีควรที่จะมีการเตือนภัยให้กับประชาชนโดยทางเจ้าหน้าที่เทศบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นผู้บอกข่าวเตือนภัยด้วยตนเอง โดยวิธีการเรียกประชุมชาวบ้านในช่วงก่อนที่เกิดอุทกภัย 
 2. แผนระยะยาว ได้แก่ การวางแผนทางด้านผังเมืองในการควบคุมการใช้ที่ดินและมีการ
ควบคุมการใช้พ้ืนที่ให้เป็นไปตามข้อก้าหนดอย่างเข้มงวด เช่น การก้าหนดระยะถอยร่นหรือให้มีพ้ืนที่
ว่างริมคลองและพ้ืนที่ขนานริมฝั่งแม่น้้าบางปะกงในระยะที่เหมาะสม 
 7.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 
 1. การปรับปรุงระบบระบายน้้าสายหลักและก่อสร้างระบบระบายน้้าสายย่อยเพ่ิมเติมใน
เขตพ้ืนที่เทศบาล รวมทั้งการก่อสร้างสถานีสูบน้้าบริเวณที่ลุ่ มต่้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถในการระบายน้้าของระบบระบายน้้าของเทศบาล 
 2. การขยายปรับปรุงทางน้้าที่ไหลอยู่ให้กว้างออก ท้าให้น้้าปริมาณมากไหลได้เร็วขึ้น น้้า
จะไม่เอ่อล้นตลิ่ง การปรับปรุงร่องน้้าอาจท้าได้หลายวิธี เช่น การเคลื่อนย้ายวัตถุที่มาปิดกั้นทางน้้า
ไหล เพ่ือให้น้้าไหลสะดวกในฤดูน้้าหลาก การก่อสร้างสะพานให้มีเสาน้อยที่สุดเพ่ือไม่ให้กีดขวางการ
ไหลของน้้า  
  3. การขุดลอกคูคลอง ร่องน้้า เพ่ือเพ่ิมความจุของน้้าในฤดูน้้าหลาก นับว่าควรด้าเนินการ
ไว้แต่เนิ่น ๆ เช่น การเตรียมลอกท่อน้้าทิ้งสาธารณะก่อนฤดูฝนจะมาถึง รวมทั้งการไม่ถมคูระบายน้้า
เพ่ือขยายถนน เป็นต้น 
 4. การสร้างอ่างเก็บน้้าขึ้นในเขตใกล้แม่น้้า เมื่อน้้าในแม่น้้าไหลอย่างรุนแรง จะท้าให้เกิด
อุทกภัยขึ้นได้ การผันน้้าจากแม่น้้าให้ไหลลงสู่อ่างเก็บน้้าและค่อย ๆ ระบายออกเป็นระยะ จะท้าให้ที่
ราบสองข้างฝั่งไม่เกิดน้้าท่วม 
 5. การก่อสร้างและปรับปรุงประตูน้้าตามจุดทิ้งน้้าจากท่อระบายน้้าลงสู่ไม่น้้าสายหลัก 
เพ่ือควบคุมการระบายน้้าลงสู่แม่น้้าสายหลัก และป้องกันการไหลย้อนกลับเข้าท่อระบายน้้าในแม่น้้า
สูงในฤดูน้้าหลาก 
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 6. การก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่งหรือแม่น้้าล้าคลอง เพ่ือป้องกันการไหลล้นตลิ่งของน้้าป่าไหล
ที่หลากผ่านพ้ืนที่ชุมชน หรือการปรับปรุงและยกระดับคันดินริมแม่น้้าสายหลัก เพ่ือป้องกันการไหล
ล้นตลิ่งของแม่น้้าในฤดูน้้าหลาก 
 7. ควรก้าหนดช่องทางผันน้้า (Flood Way) ควรผันน้้าเข้าทุ่งนาหรือพ้ืนที่เก็บน้้า ในพ้ืนที่
ใกล้เคียงลุ่มน้้าบางปะกง เนื่องจากเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เช่น ทุ่งนา เหมาะส้าหรับใช้เป็นพ้ืนที่เก็บน้้า
หรือเป็นแอ่งชะลอการไหลตามธรรมชาติ (Flood prone) 
 7.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 หากมีการวิจัยเกี่ยวกับ “รูปแบบการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการรองรับสถานการณ์อุทกภัยในเขตพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้าบางปะกง” ในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะการ
ด้าเนินการวิจัยในลักษณะต่อไปนี้ 
 1) ควรด้าเนินการในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research) ซึ่งเป็นใช้วิธีการปฏิบัติ กระบวนการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จาก
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการรองรับสถานการณ์อุทกภัยเป็นการเฉพาะ   
 2) ควรเพิ่มกรณีศึกษาจากพ้ืนที่ของประเทศไทยในภาคอ่ืน ๆ เช่น ภาคเหนือ หรือภาคใต้
เพ่ือเพ่ิมบริบทของการวิจัยให้ได้องค์ความรู้และรูปแบบในการรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่หลากหลาย
วิธีการ  
 
 

 

References 
Nonphithak Paksahan. (2552). Water Human Resort Management for Protect of flood 

in the river Chee-Moon in Ubonratchathani Province. Dissertation 
Graduate School :   MCU.  

Suwat  Inpraphai. (2557). The Participation of the People in Water Human Resources 
Management for od in the Paasak River , Dissertation Graduate School :   
MCU.  

Thanat Keawcharearnphisan. (2557). Water Human Resort Management for Protect of 
flood in the river Chee-Moon in Ubonratchathani Province, Dissertation 
Graduate School :   MCU.  



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560238



239วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาล ี
ของคณะสงฆ ์ภาค 14 

Development Effective of Phrapariyattidhamma Schools,  
Pali Section Education Management Region 14 
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** พระสุธีวีรบณัฑติ๓
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาของการจัดการ
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในส านักเรียนคณะสงฆ์ ภาค 14 2) เพ่ือศึกษาการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ ภาค 14และ 3) เพ่ือน าเสนอ
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีคณะสงฆ์ ภาค 14 

การวิจัยเป็นการใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง จาก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 27 รูป/คน เพ่ือหาการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีของคณะสงฆ์ ภาค 14 ก่อนจะน าข้อมูลที่ ได้น าไปสู่การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Qualitative Research) จากกลุ่มตัวอย่าง 269 รูป โดย
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) และการสนทนากลุ่มเฉพาะจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 12 รูป/คน น าไปวิเคราะห์
แบบพรรณาความ 

ผลการวิจัย พบว่า  
 1. สภาพทั่วไปของการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในส านักเรียนคณะ
สงฆ์ ภาค 144 พบว่า สภาพทั่วไปของการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นการศึกษาความเป็นมาการศึกษา
ของคณะสงฆ์ที่มีการพัฒนาการบริหารการศึกษาตามระยะเวลาแบบมีโครงสร้าง พระสังฆาธิการมี
บทบาทส าคัญในการด าเนินการศึกษาตามพระราชบัญญัติ ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
พระปริยัติธรรมในส านักเรียน   
 2. การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ 
ภาค 14 พบว่า 1) สภาพปัญหาด้านหลักสูตร คือ เนื้อหาสาระเก่าเกินไป และภาษาที่ใช้ในหนังสือเป็น
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ภาษาที่เข้าใจยาก  โดยเฉพาะเน้ือหาสาระในแผนกบาลีเน้นการจ าและการแปลมากกว่าความเข้าใจ  
2) สภาพปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน คือ ครูผู้สอนไม่เพียงพอ มักใช้ระบบพ่ีสอนน้อง  
ครูผู้สอนขาดความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งขาดประสบการณ์ ไม่สามารถประยุกต์ใช้กับสภาพจริง  3) 
สภาพปัญหาด้านปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน คือ หนังสือ ต าราประกอบการเรียนเป็นต าราเก่า
เกินไป  ขาดการปรับปรุงและภาษาที่ใช้ยาก อาคารสถานที่มักใช้ศาลาการเปรียญ ซึ่งมักมีเสียงรบกวน 
และบรรยากาศไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้  4) สภาพปัญหาด้านกิจกรรมการเรียนการสอน คือ วิธีการเรียน
การสอนขึ้นอยู่กับครูผู้สอนขาดวิธีการที่ทันสมัย  การเรียนการสอนไม่ค่อยเพ่ิมการคิดวิเคราะห์       
5) สภาพปัญหาด้านการวัดผลและประเมินผล คือ เกณฑ์การวัดและประเมินผลมักวัดความจ ามากกว่า
ความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์   
 3. รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีคณะ
สงฆ์ ภาค 14 พบว่า 1) ด้านการวางแผน คือ ให้มีนโยบายถึงผู้บริหารให้รับผิดชอบของการศึกษาเป็น
รูปธรรมที่แน่นอน ให้สนับสนุนการศึกษาที่จริงจัง 2) ด้านการจัดองค์การ คือ โครงสร้างของส านัก
เรียนปริยัติธรรมแผนกบาลีน้ันควรจัดวางโครงสร้างออกเป็นหน่วยงานที่แน่นอน การจัดสรรคนเข้า
ท างานในต าแหน่งงานให้เหมาะสมกับองค์กร 3) ด้านการบริหารงานบุคคล คือ  การบริหารบุคคล
ตามท่ีได้ประชุมสนทนากับส านักเรียนปริยัติธรรมแผนกบาลี ได้ทราบว่า อยากให้มีครูสอนบาลีประจ า
โรงเรียนเพ่ือช่วยในการเรียนการสอนบาลีตามจุดประสงค์ของโรงเรียนและเป้าหมายให้นักเรียนสอบ
ผ่านทุกชั้น 4) ด้านการอ านวยการ คือ  การอ านวยได้ด าเนินการตามกฎเกณฑ์แม่กองบาลีสนามหลวง
คือ ก ากับดูแลครูสอนตามล าดับชั้นธรรมศึกษาประโยค 1-2 ถึง ประโยค ป.ธ.5 ให้ปฏิบัติงานตรงเวลา 
ก ากับดูแลนักเรียนทุกชั้นตั้งแต่เรียนไวยากรณ์ 5) ด้านการควบคุม คือ จ านวนระดับชั้นแต่ละสายไม่
ควรให้มีจ านวนมากเกินไป จะท าให้ไม่สะดวกแก่การควบคุม อาจท าให้งานคั่งค้างได้   
 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนา, ประสิทธิภาพ, การจัดการศึกษา, พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ภาค 14  
 

ABSTRACT 
   1) to study the Development Effective of Phrapariyattidhamma Schools, Pali 
Section Education Management Region 14 2) to study Development Effective of 
Phrapariyattidhamma Schools, Pali Section Education Management Region 14  3) to 
propose the Development Effective of Phrapariyattidhamma Schools, Pali Section 
Education Management Region 14. 

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 25 key informants as 
Development Effective of Phrapariyattidhamma Schools, Pali Section Education 
Management Region 14 and the quantitative research used the 169 questionnaires. 
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The data analysis was used the social sciences programme for descriptive statistics 
were the frequency, percentage, mean, standard deviation (S.D.) 

The finding of the research as follows: 
1. State Administration of Development Effective of Phrapariyattidhamma 

Schools, Pali Section Education Management Region 14 today. Buddhist Monks have 
developed the model management related to the Development Effective of 
Phrapariyattidhamma Schools, Pali Section Education Management Region 14. As well 
as rules related to court. should planning for the future Organizes the structure of 
the school device the position to management of the power should commanding the 
staff is equal by the status of the position the Coordinating between various affair in 
another place and the controlling is should the stability is to promote the creation of 
a novice monk, who is heir to inherit the old Buddhist monastery in addition to 
integrating the management problems that do not fit with the Development Effective 
of Phrapariyattidhamma Schools, Pali Section Education Management Region 14 
Studies today. The major cause of blurred vision. Mission in appropriate the learning 
process is not clear. 

2. Annalise the Concepts related to Development Effective of 
Phrapariyattidhamma Schools, Pali Section Education Management Region 14. The 
results of questionnaires to a sample of 169 people found that a series of opinions 
on Development Effective of Phrapariyattidhamma Schools, Pali Section Education 
Management Region 14. The overall high level. When considering each aspect found 
that opinions on Development Effective of Phrapariyattidhamma Schools, Pali Section 
Education Management Region 14 in each level is based on the principles of 
management include planning, organizing. The executive director of the control and 
so on. 

3. Guidelines for Development Effective of Phrapariyattidhamma Schools, 
Pali Section Education Management Region 14 that 1) Planning policy, as a practical 
measure to achieve that goal. Management practitioners at all levels is to practice as 
planned. Improvements Plan ahead and consult the conference. Working plans 
According to the scheduled time. To achieve 2) Organization, the relationships 
between individuals within the agency itself. The assignment of authority and 
responsibility. The management structure and systems to ensure compliance with 
the distribution of authority. Determine individual responsibility Lange. People known 
to carry out various projects provide appropriate resources appropriately. 3) 
Commanding, executives ordered subordinates to work either. And to confirm that he 
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has fulfilled the task assigned by the potential or not. Responsible management 
requires the ability to motivate subordinates to perform their best.  

 
Keywords: Development, Effective, Phrapariyattidhamma Schools, Pali Section, 
Education Management, Region 14 

 

1. บทน า 
 ภาษาเป็นกุญแจไขไปสู่โลกของการเรียนรู้  การเรียนรู้ภาษาจึงเป็นการเร่ิมต้นของ
การศึกษาในทุกแขนงวิชา ซึ่งภาษานั้นก็มีทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาสัญลักษณ์หรือรูปภาพ รวม
ไปถึงภาษาใบ้ ซึ่งใช้ส าหรับผู้พูดหรือเขียนไม่ได้ แม้แต่ภาษาของคนตาบอดก็ยังมี นี่แหละคือความ
จ าเป็นของภาษา ใครรู้ภาษามากก็ย่อมมีความสามารถในการไขเอาวิชาความรู้ใส่ตนได้มาก ใครรู้
ภาษาน้อยก็จะไปสู่การไขไปสู่ความรู้ได้น้อย ภาษาจึงมีความส าคัญเป็นอันดับหนึ่งของการศึกษาของ
ศาสตร์ทั้งปวง  
 ดังนั้น การพัฒนาประสิทธิภาพรูปแบบของการศึกษา ผู้บริหารจะต้องมองให้ถึงมิติของ
ความคิดว่า ควรจะให้ผู้เรียนมีความคิดอย่างไร มีขอบเขตวิสัยทัศน์อย่างไร การพัฒนาประสิทธิภาพ
รูปแบบการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้บริหารต้องมองให้ชัดว่า นักเรียนจะต้องเรียนรู้ควบคู่ไป
กับการศึกษาสภาพแวดล้อม การเรียนรู้ที่จะต้องเสียสละเพ่ือส่วนรวม ต้องรับรู้ปัญหาของตนเองและ
ปัญหาของสังคม (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), 2551 : 19) ก็จะสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม 
แม้ว่าการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีซึ่งเป็นการศึกษาระดับสูงที่คณะสงฆ์ยอมรับ โดยสมบูรณ์ว่า
เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์ และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพของบุคลากรของ
ศาสนา ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนทางศาสนาและน าค าสอนเหล่านั้นไปเผยแผ่สู่
ประชาชน และเพ่ือความร่มเย็นเป็นสุขของสังคมโดยส่วนรวมก็ตามแต่  
 การจัดการศึกษาในแผนกนี้ยังมีปัญหาอีกมากมายที่รอเวลาให้มีการแก้ไข  ดังจะเห็นได้
จากผลการวิจัยเรื่อง“แนวทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542”พบว่า การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผกบาลีมีสภาพปัญหาและอุปสรรค 
ดังนี้ 1) ด้านหลักสูตร เน้ือหาสาระเก่าเกินไป และภาษาที่ใช้ ในหนังสือเป็นภาษาที่เข้าใจยาก 
โดยเฉพาะเนื้อหาสาระในแผนกบาลี การจัดการเรียนการสอน ยังไม่เป็นระบบใช้วิธีการเรียนการสอน
เน้นการท่องจ าและการแปลไม่ค่อยมีการประยุกต์ใช้และขาดการวิเคราะห์  2) ด้านกระบวนการเรียน
การสอน ครูผู้สอนมีไม่เพียงพอมักใช้ระบบการศึกษาแบบพ่ีสอนน้อง ครูสอนขาดความเข้าใจอย่าง
ลึกซ้ึงขาดประสบการณ์ไม่สามารถประยุกต์ใช้กับสภาพจริงได้ 3) ด้านการวัดและประเมินผลเกณฑ์
การวัดและประเมินผล มักวัดความจ ามากกว่าความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ ไม่มีเกณฑ์มาตรฐาน
และกฎเกณฑ์แน่นอน ในผลงานวิจัยน้ี ยังได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีไว้ดังนี้ คือหน่วยงานที่รับผิดชอบควร จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริมจัดท าและ
พัฒนาสื่อให้น่าสนใจ และใช้อย่างแพร่หลาย และควรมีการทดสอบความยากง่ายของข้อสอบเพ่ือวัด
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกด้าน (นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม และวลัยพร ศิริภิรมย์, 2545 : 
15) จะเห็นได้ว่าจากงานวิจัยน้ีปัญหาขบวนการเรียนการสอนเร่ืองบาลียังขาดเร่ืองการพัฒนา
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ประสิทธิภาพ เพราะการจัดให้มีการเรียนการสอนเพียงอย่างเดียวก็อาจเป็นการส่งเสริมการศึกษาของ
คณะสงฆ์ที่ยังไม่เพียงพอ หากจะท าให้มีประสิทธิผลที่ดีต้องเริ่มจากขบวนการที่มีรูปแบบอันมี
ประสิทธิภาพ  
 การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเหตุจูงใจ
ให้ผู้วิจัยต้องการจะศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ของ
คณะสงฆ์ ภาค 14 เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมในการจัดการศึกษา สภาพการจัดการเรียนการ
สอน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการน าไปปรับปรุงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาภาษาบาลี ในส าเรียนที่อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 ที่มีการ
จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีกันหลายส านัก แม้บางจังหวัดจะมีการปรับเปลี่ยนโดย
การรวมส านักเรียนเป็นโรงเรียนสหบาลีเช่น จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น แต่
ประสิทธิผลก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ด้วยเหตุผลและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเรื่อง “การ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ของคณะสงฆ์ ภาค 14”เพ่ือต้องการ
น าเสนอผลจากการวิจัยครั้งนี้ต่อผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้
ประโยชน์เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาประสิทธิภาพ รูปแบบการจัดการการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมให้มีประสิทธิภาพและเจริญรุ่งเรืองต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาของการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน
ส านักเรียนคณะสงฆ์ ภาค 14 

 1.3.2 เพ่ือศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของ
คณะสงฆ์ ภาค 14 
 1.3.3 เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีคณะสงฆ์ ภาค 14 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
บาลี ของคณะสงฆ์ภาค 14” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยประกอบด้วย ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ขอบเขตด้านตัวแปร ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขตด้านสถานที่ ขอบเขตด้านระยะเวลา เป็นต้น มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหา โดยการทบทวนเอกสาร ต ารา 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค 14 ในประเด็น ดังต่อไปนี้ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการ 
ด้านปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล  
 2. ขอบเขตด้านประชากร และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
   ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ ให้ข้อมูลส าคัญที่ ใช้ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
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ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค 14” นั้นผู้วิจัยได้จ าแนกไว้ 
3 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค 14 
ประกอบด้วยพระสังฆาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา/ส านักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
จ านวน 27 รูป/คน  
 2. เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ส าหรับการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค 14” ผู้วิจัยได้ก าหนด
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่เป็นนักเรียนบาลีศึกษาซึ่งสังกัดในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 14 จ านวน 891 รูป  
 3. สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยได้คัดเลือกจากพระสังฆาธิ
การ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเพ่ือแสวงหา
ข้อเท็จจริง ปัญหา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค 14 จ านวน 9 รูป 
  

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
   สถานที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ที่ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 14 ประกอบด้วย  
  1. จังหวัดนครปฐม 
  2. จังหวัดสุพรรณบุรี 
  3. จังหวัดกาญจนบุรี 
  4. จังหวัดสมุทรสาคร 

  4. ขอบเขตด้านระยะเวลา  
  การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของ
คณะสงฆ์ภาค 14” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัย ตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 จนถึงเดือนตุลาคม 
พ.ศ.2558 รวมเป็นระยะเวลา 10 เดือน 
 

4. นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

ของคณะสงฆ์ภาค 14” ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยไว้ ดังนี้  
การพัฒนา หมายถึง การพัฒนารูปแบบหรือการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนให้ทันยุค

สมัยโดยใช้วิธีการบูรณาการหรือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แล้วน าเสนอการ
พัฒนารูปแบบข้ันตอนของการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม ผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียนต้องมี
ทักษะและประสบการณ์ในเชิงการบริหารแบบบูรณาการ คือส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบอย่าง
ต่อเนื่องและทันยุคสมัย มีการก าหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และขบวนการจัดการที่ชัดเจน
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เป็นต้น 

ประสิทธิภาพ หมายถึง ภาวะที่ท าให้เกิดความส าเร็จ หรือความสามารถที่ท าให้เกิดผล
ในการงาน เมื่อใช้กับบุคคล หมายถึงความสามารถในการท างานได้ดี รวดเร็ว และเสร็จตรงเวลา เมื่อ
ใช้กับองค์กรหรือหน่วยงาน หมายถึงระบบการด าเนินงานที่ท าให้เกิดความส าเร็จได้อย่างดี  

การจัดการ หมายถึง ผู้บริหารในส านักเรียนมีการวางแผน การจัดองค์การ การบริหาร
บุคคล การอ านวยการ และการควบคุม เป็นต้น 

การศึกษาภาษาบาลี หมายถึง การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ธรรมที่พึงศึกษาเล่า
เรียนได้แก่ พระพุทธพจน์ หรือพระไตรปิฎก (พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), 2551 : 542) ซึ่ง
แบ่งระดับชั้นการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย  มี 9 ชั้น 8 ระดับ แบ่งเป็นชั้น
ประโยค 1-2 คือ (ระดับที่ 1 ใช้เวลาเรียน 1-2 ปี) และระดับเปรียญ (ป.ธ.3 - 9) (7 ระดับ) รวม 8 

ระดับ 
 ด้านหลักสูตร หมายถึง แผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน

ฝ่ายพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประโยค 1-2 ถึง ประโยค ป.ธ.9 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ตามที่โรงเรียนก าหนดความมุ่งหมายไว้ เพ่ือให้เป็นคนดี และคนเก่ง
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร ซึ่งเป็นกิจกรรมระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน ที่ผ่านการถ่ายทอดสิ่งที่เป็นหลักการทฤษฎี โดย
อาศัยเทคนิควิธีการ ที่จะท าให้การเรียนการสอน และผู้เรียนแผนกบาลีบรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้ 

ด้านปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน หมายถึง บรรยากาศการเรียนการสอน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี 

 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง สภาพการณ์ของการจัดประสบการณ์และ
การกระท าทุกอย่าง ที่จัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เพ่ือให้การเรียนการสอน
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพน่าสนใจ และผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดหมายที่
ก าหนดไว้ 

 ด้านการวัดผลและประเมินผล หมายถึง กระบวนการที่ตอเนื่องกัน มีความหมาย
ครอบคลุมกิจกรรม ที่มีความสัมพันธ และเกี่ยวของกัน 2 ลักษณะ คือ “การวัดผล” และ “การ
ประเมินผล” กระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งครูผูสอนจะตองก าหนดจุดประสงคการเรียนรู แล้ว
จึงจัดกิจกรรม การเรียนการสอน หลังจากน้ันจึงท าการวัดและประเมินผลการสอนวาเปนไปตามจุด
ประสงคที่ก าหนดไวหรือไม เช่นการสอบ กับผลการสอบ เป็นต้น 

คณะสงฆ์ภาค 14 หมายถึง เขตการปกครองภายใต้การปกครองของเจ้าคณะใหญ่หน
กลาง โดยเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 14 มีเขตอ านาจในการปกครองครอบคลุมตลอด 4 จังหวัด 
ประกอบด้วย นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และสมุทรสาคร  

พระสงฆ์ หมายถึง บุคคลที่อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาตามพุทธบัญญัติ          
ซึ่งสังกัดเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 14 ใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย นครปฐม สุพรรณบุรี 
กาญจนบุรี และสมุทรสาคร 
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5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 5.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดย
การสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
 5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตที่ก าลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น  
วิทยาเขตเชียงใหม่ ส่วนกลาง และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จ านวน 600 รูป/คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เลือกศึกษากลุ่มตัวอย่าง จากนิสิตที่ก าลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 และชั้นปี
ที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้ง 4 ภาค 
วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตเชียงใหม่ ส่วนกลาง และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จ านวน 400 
ตัวอย่าง ตามสัดส่วนแต่ละวิทยาเขต  
 5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะใช้วิธีการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ลักษณะของแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยศึกษาทฤษฎี  
และแนวคิด ต ารา เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม โดยครอบคลุมตัวแปรทุกตัวที่ใช้ในการศึกษา โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น  
3 ตอน 
 5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิ จั ย ครั้ งนี้  ผู้ วิ จั ย ได้ ด า เนิ นการ เก็ บร วบรวมข้ อมู ล โดย ใช้ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยท าหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์
จากคณบดีคณะสังคมศาสตร์เพ่ือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 5.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้รับข้อมูลคืนผู้วิจัย ได้จัดระบบข้อมูลและประมวลผล  
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์  ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและน ามาจัดท าเป็นรายงานผลการวิจัยในรูปของตารางประกอบความเรียง ประกอบด้วย  
 1. สถิติพรรณนาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล เพ่ืออธิบายข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของ
ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ วิทยาเขตที่ศึกษา สถานภาพ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ สถิติที่ใช้  
ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentages)  
 2. ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้ง 6 ปัจจัย ด้าน
จิตวิทยา ประกอบด้วย 1) แรงจูงใจในการเรียน 2) แรงจูงใจในการท างาน 3) ทัศนคติต่อวิชารัฐศาสตร์ 
และด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 1) ระบบการบริหารงานของสาขาวิชา 2) บรรยากาศในการ
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เรียนการสอน และ 3) ความเอาใจใส่ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3 .  การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่ างปัจจัยที่ ส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ของนิสิตระดับ 

พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Pearson Product Moment Correlation) เพ่ือบอกทิศทางและขนาดความสัมพันธ์ 
โดยใช้ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 

5. ผลการวิจัย 
 1. สภาพทั่วไปของการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในส านักเรียน
คณะสงฆ์ ภาค 14 พบว่า สภาพทั่วไปของการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นการศึกษาความเป็นมา
การศึกษาของคณะสงฆ์ที่มีการพัฒนาการบริหารการศึกษาตามระยะเวลาแบบมีโครงสร้าง พระสังฆาธิ
การมีบทบาทส าคัญในการด าเนินการศึกษาตามพระราชบัญญัติ ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาพระปริยัติธรรมในส านักเรียน  การจัดการศึกษามีวัตถุประสงค์ให้บุคคลที่เข้ามาบรรพชา
อุปสมบทให้ได้รับการศึกษาที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยเป็นแนวทางสร้างบุคลากร คือ พระภิกษุ
และสามเณรให้มีความรู้ ภาคทฤษฎีและการจัดการเชิงพุทธตามหลักสูตรบาลีสนามหลวง  ส านักเรียน
ให้การสนับสนุนนักเรียนบาลีทุกประชั้นประโยคด้วยการตามสั่งสอนนักเรียน คือ สามเณรและภิกษุผู้
เข้ามาศึกษาให้พยายามเรียนหนังสือ ดูหนังสือ ขยันท่องหนังสือและสอบให้ได้ทุกรูป  การอบรมสั่ง
สอนนักเรียน จะมอบหมายให้อาจารย์สอนประจ าชั้นแต่ละชั้นเป็นธุระสั่งสอนนักเรียนให้ต้ังใจเรียน
หนังสือ เคารพครูอาจารย์ เคารพกฎระเบียบของส านักเรียนเป็นต้น  ส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลี มีการจัดการเรียนการสอนแผนกบาลีและได้จัดการเรียนการสอนทางโลก เพ่ือรองรับแก่นักเรียน
ที่สนใจ โดยทางส านักเรียนจะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนฟรีพร้อมที่พัก  โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี ด าเนินการเรียนการสอนบาลีต้ังแต่เปรียญธรรม 1-2 ประโยค ถึงเปรียญธรรม 
5 ประโยค มีการจัดการศึกษาบาลีมาเป็นระยะเวลานาน มีการด าเนินการให้เป็นไปตามสภาพเป็นจริง 
  2. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการส าหรับการเรียนการสอนที่มีการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ ภาค 14 พบว่า 1) สภาพ
ปัญหาด้านหลักสูตร คือ เนื้อหาสาระเก่าเกินไป และภาษาที่ใช้ในหนังสือเป็นภาษาที่เข้าใจยาก  
โดยเฉพาะเน้ือหาสาระในแผนกบาลีเน้นการจ าและการแปลมากกว่าความเข้าใจ ขาดการประยุกต์ใช้
ไม่เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียน  หลักสูตรไม่ค่อยปรับปรุงในภาษาที่ใช้ให้เป็นภาษาที่เข้าใจยาก  
จัดระบบเนื้อหาในการสอนไม่ค่อยอธิบายให้เข้าใจต่อผู้เรียน  ผู้สอนไม่ค่อยขัดเกลาส านวนต่างๆ ของ
เนื้อหาให้สั้นและน้อยลง ผู้เรียนมีความเบื่อหลักสูตรที่ไม่ค่อยชัดเจน มีแต่ท่องจ าอย่างเดียว 
 2) สภาพปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน คือ ครูผู้สอนไม่เพียงพอ มักใช้ระบบพ่ี
สอนน้อง  ครูผู้สอนขาดความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งขาดประสบการณ์ ไม่สามารถประยุกต์ใช้กับ
สภาพจริง  ขาดการศึกษาอบรมที่เป็นประโยชน์และขาดขวัญก าลังใจ ซึ่งครูผู้สอนไม่ค่อยอธิบายขยาย
ความให้ชัดเจนในการแยกศัพท์บาลี  ครูผู้สอนใช้เวลาน้อยเกินไป สอนวันละ 2 ชั่วโมงเท่านั้น  อีกทั้ง
ยังไม่ค่อยส่งเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่ครูผู้สอน  ครูผู้สอน ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณวุฒิและมี
ประสบการณ์ทางภาษาบาลีมีน้อยลง 
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 3) สภาพปัญหาด้านปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน  คือ หนังสือ ต ารา
ประกอบการเรียนเป็นต าราเก่าเกินไป  ขาดการปรับปรุงและภาษาที่ใช้ยาก อาคารสถานที่มักใช้ศาลา
การเปรียญ ซ่ึงมักมีเสียงรบกวน และบรรยากาศไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้เป็นหลักสูตรกลางและขัด
เกลาส านวนต่างๆ ไม่ทันสมัยยังใช้ของเดิมในการเรียนรู้  สื่ออุปกรณ์ประกอบการสอนมีการใช้น้อย
หรือแทบไม่ม ีต าราสากลไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยคณะสงฆ์รับรองอย่างเป็นทางการ 
 4) สภาพปัญหาด้านกิจกรรมการเรียนการสอน คือ วิธีการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับ
ครูผู้สอนขาดวิธีการที่ทันสมัย  การเรียนการสอนไม่ค่อยเพ่ิมการคิดวิเคราะห์ และปรับปรุงวิธีการ
เรียนการสอนให้ทันสมัยเน้นการท่องจ าและการแปลมากเกินไป  ไม่ค่อยมีการประยุกต์ใช้และขาดการ
คิดวิเคราะห์ จึงไม่ค่อยเน้นทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน  โดยปรับวิธีการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ร่วมกัน 
 5) สภาพปัญหาด้านการวัดผลและประเมินผล คือ เกณฑ์การวัดและประเมินผลมักวัด
ความจ ามากกว่าความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์  ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานและกฎเกณฑ์แน่นอน  ไม่ค่อย
ปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีอ่ืนมีแต่เขียนอย่างเดียว  การวัดผลไม่ค่อยอธิบายหลังการ
ทดสอบการเขียนภาษาบาลี ให้คะแนนแล้วจบ  การวัดความเข้าใจและการประยุกต์ใช้น้อยกว่าวัด
ความจ า 
 3. รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
คณะสงฆ์ ภาค 14 พบว่า 1) ด้านการวางแผน คือ ให้มีนโยบายถึงผู้บริหารให้รับผิดชอบของ
การศึกษาเป็นรูปธรรมที่แน่นอน ให้สนับสนุนการศึกษาท่ีจริงจัง การก าหนดโครงการอย่างกว้างๆ ว่ามี
อะไรที่จะต้องปฏิบัติตามล าดับ วางแนววิธีปฏิบัติพร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานนั้นก่อนลง
มือปฏิบัติการ  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศาสนศึกษาแผนกบาลีน้ัน ควรมีการวาง
แผนการด าเนินงาน ควรส ารวจด้วยการลงพ้ืนที่จริงที่เป็นสภาพปัญหาอันเกี่ยวกับการด าเนินการ
จัดการศาสนศึกษา เพ่ือทราบปัญหาที่แท้จริงและเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการก าหนดการวางแผนงาน 
รวบรวมและแยกแยะข้อมูลเพ่ือจัดกลุ่มปัญหาที่ลักษณะเดียวกันไว้รวมกันง่ายต่อการวางนโยบาย
แก้ไขต่อไป   
 2) ด้านการจัดองค์การ คือ  โครงสร้างของส านักเรียนปริยัติธรรมแผนกบาลีน้ันควรจัด
วางโครงสร้างออกเป็นหน่วยงานที่แน่นอน การจัดสรรคนเข้าท างานในต าแหน่งงานให้เหมาะสมกับ
องค์กร โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน การจัดโครงสร้างของ
หน่วยงานหรือองค์การออกเป็นหน่วยงานย่อยๆ ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน การ
จัดสรรคนเข้าท างานในต าแหน่งงาน ส านักเรียนปริยัติธรรมแผนกบาลีสามารถแบ่งออกเป็นหน่วยงาน
หลักคือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายธุรการ ฝ่ายติดตามและประเมินผล เป็นต้น 
 3) ด้านการบริหารงานบุคคล คือ  การบริหารบุคคลตามที่ได้ประชุมสนทนากับส านัก
เรียนปริยัติธรรมแผนกบาลี ได้ทราบว่า อยากให้มีครูสอนบาลีประจ าโรงเรียนเพ่ือช่วยในการเรียนการ
สอนบาลีตามจุดประสงค์ของโรงเรียนและเป้าหมายให้นักเรียนสอบผ่านทุกชั้น  การบริหารบุคคลควร
เพ่ิมจ านวนครูสอนบาลีที่มีความสามารถและอธิบายเนื้อหาได้เข้าใจง่าย ท าให้ผู้เรียนอยากเรียน   
 4) ด้านการอ านวยการ คือ  การอ านวยได้ด าเนินการตามกฎเกณฑ์แม่กองบาลี
สนามหลวงคือ ก ากับดูแลครูสอนตามล าดับชั้นธรรมศึกษาประโยค 1-2 ถึง ประโยค ป.ธ.5 ให้
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ปฏิบัติงานตรงเวลา ก ากับดูแลนักเรียนทุกชั้นตั้งแต่เรียนไวยากรณ์ และประโยค 1-2 ถึง ประโยค ป.ธ.
5 ให้เข้าเรียนตามเวลา ก ากับดูแลเสนาสนะให้อยู่ในความพร้อมสมบูรณ์ เป็นต้น 
 5) ด้านการควบคุม คือ จ านวนระดับชั้นแต่ละสายไม่ควรให้มีจ านวนมากเกินไป จะท า
ให้ไม่สะดวกแก่การควบคุม อาจท าให้งานคั่งค้างได้  สายการบังคับบัญชามีความสัมพันธ์ตามล าดับขั้น
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้ทราบว่าการติดต่อสื่อสารมีทางเดินอย่างไร มีการ
ควบคุมและรับผิดชอบอย่างไร   
 

7. อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ ภาค 14 ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญ
น่าสนใจและน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1. ด้านการวางแผน : การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีของคณะสงฆ์ ภาค 14   
 ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีคณะสงฆ์ ภาค 14 ด้านหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก ซึ่งสอดคล้องกับ พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
รูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม” ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการจัดการการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมในปัจจุบันนี้ พระสังฆาธิการได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพ่ือ
การบูรณาการที่เหมาะสมกับการศึกษาพระปริยัติธรรมให้มีความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ ตลอดจนถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส านักเรียนเพ่ือส่งเสริมการสร้างทรัพยากรบุคคลคือ
พระภิกษุ สามเณร ผู้เป็นศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในอนาคต นอกจากนั้น ปัญหา
อุปสรรคการจัดการเพ่ือการบูรณาการที่ไม่เหมาะสมกับการศึกษาพระปริยัติธรรมในปัจจุบันนี้ สาเหตุ
ส าคัญมาจากวิสัยทัศน์ไม่ชัดเจน พันธกิจไม่เหมาะสม กระบวนการจัดการภายในส านักเรียนไม่ชัดเจน 
เช่น การบริหารบุคคล (Man) การบริหารการเงิน (Money) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Materials) 
และการจัดการ (Management) เป็นต้น 2. การบูรณาการหลักพุทธธรรมส าหรับส าหรับการจัดการ
การศึกษาพระปริยัติธรรม ตามหลักการจัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหาร
บุคคล การอ านวยการ และการควบคุมเป็นต้น ตามหลักอิทธิบาท 4 ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
และวิมังสาเป็นต้น ตามหลักสาราณียธรรม 6 ประกอบด้วย เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตา
มโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตาเป็นต้น 3. น าเสนอการพัฒนารูปแบบการ
จัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ผลการแจกแบบสอบถามแก่บุคลากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 317 ชุด 
พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการ
การศึกษาพระปริยัติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผู้บริหาร 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือ ตามหลักการจัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัด
องค์การ การบริหารบุคคล การอ านวยการ และการควบคุมเป็นต้น ตามหลักอิทธิบาท 4 
ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา (พระมหาอ านาจ  ปวฑฺฒโน, 2556) 
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 2. ด้านการจัดการองค์กร : การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีของคณะสงฆ์ ภาค 14   
 ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีคณะสงฆ์ ภาค 14  ด้านการจัดการเรียนการสอน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งสอดคล้องกับ พระมหาไกรวรรณ ปุณขันธ์ (2552) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “ผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารส านักเรียนพระปริยัติธรรม” ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบ
ผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารส านักเรียนพระปริยัติธรรม ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) การวางแผนกลยุทธ์ 2) ภาวะผู้น า 3) วิสัยทัศน์ 4) คุณธรรมจริยธรรมและ 5) การบริหาร
องค์กร 2. รูปแบบผู้น าเชิงกลยุทธ์ เป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 องค์ประกอบ 
ซึ่งมีความเป็นไปได้ ถูกต้อง เหมาะสม และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด
ทฤษฎีของการวิจัย (พระมหาไกรวรรณ ปุณขันธ์, 2552) 

 3. ด้านการบริหารบุคคล : การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีของคณะสงฆ์ ภาค 14   
 ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีคณะสงฆ์ ภาค 14 ด้านปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเรียนการ
สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งสอดคล้องกับ กีรติ ศรีวิเชียร(2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี” ผลการวิจัยพบว่า 1. ตัว
แปรที่เก่ียวข้องกับผลสัมฤทธิ์ในวิชาบาลีไวยากรณ์เมื่อวิเคราะห์ด้วยสหสัมพันธ์พหุคูณได้แก่ สัดส่วนครู
ต่อนักเรียน จ านวนวิชาที่สอน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และประสบการณ์การสอน 2. ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ
ทัศนคติต่อวิชาบาลีไวยากรณ์ เมื่อวิเคราะห์ด้วยสหสัมพันธ์พหุคูณ ได้แก่ ความสนใจในการเรียนและ
บรรยากาศในชั้นเรียน 3. ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับผลการเรียนรวมเม่ือวิเคราะห์ด้วยสหสัมพันธ์คาโนนิคอ
ลชุดแรก ได้แก่ ความสนใจในการเรียน และบรรยากาศในชั้นเรียน ชุดที่สอง ได้แก่ สัดส่วนครูต่อ
นักเรียน ระดับการศึกษาทางบาลีของครู พิสัยอายุของนักเรียนในชั้นและค่านิตยภัต และในการ
ปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้ดีข้ึน ควรให้ความส าคัญแก่การพัฒนา
ความสนใจในการเรียนของนักเรียนและการจัดบรรยากาศในการเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้มาก
ยิ่งขึ้น (กีรติ ศรีวิเชียร, 2558) 

 4. ด้านการอ านวยการ : การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีของคณะสงฆ์ ภาค 14   
 ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีคณะสงฆ์ ภาค 14 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งสอดคล้องกับ สมคิด สกุลสถาปัตย์ (2558) ได้วิจัยเรื่องงานวิจัยที่
เกี่ยวกับ “รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน” 

ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย การ
สร้างสื่อกลางที่มีศักยภาพการใช้ความฉลาดทางอารมณ์เป็นฐาน การสร้างแรงบันดาลใจ การค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล การกระตุ้นการใช้ปัญญาและการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ส าหรับ
องค์ประกอบของการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน ประกอบด้วย กระบวนการเปลี่ยนแปลงสมดุล 
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ต่อเนื่อง เน้นผู้เรียน ปัจจัยน าเข้ามีพลังขับเคลื่อน ผลผลิตมีคุณภาพ ผลลัพธ์มีดุลยภาพ เชิงพลวัด 
บริบทเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้แบบพอเพียง 2. รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล
ในการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน เป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพหุตัวแปรที่ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ส าคัญ 11 องค์ประกอบ กล่าวคือ การสร้างสื่อกาลางที่มีศักยภาพ การใช้ความฉลาด
ทางอารมณ์เป็นฐาน การสร้างแรงบันดาลใจ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การกระตุ้นการใช้
ปัญญา และการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล) ซึ่งมีอิทธิพล
ต่อปัจจัยน าเข้ามีพลังขับเคลื่อน กระบวนการเปลี่ยนแปลงสมดุล ต่อเนื่อง เน้นผู้เรียน ผลผลิตมี
คุณภาพ ผลลัพธ์มีดุลยภาพเชิงพลวัด บริบทเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้แบบพอเพียง (การปฏิรูป
การศึกษาแบบยั่งยืน) ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 
 5. ด้านการควบคุม : การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีของคณะสงฆ์ ภาค 14   
 ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีคณะสงฆ์ ภาค 14 ด้านการวัดผลและประเมินผล โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซ่ึงสอดคล้องกับ ชวนพิศ สิทธิ์ธาดา (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“รูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสิทธิผล” ผลการวิจัยพบว่า 1. 
องค์ประกอบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสิทธิผลประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ คือ 1) สมรรถนะด้านวิชาชีพ 2) สมรรถนะด้านภาวะผู้น า 3) สมรรถนะด้านหน้าที่ 4) 
สมรรถนะด้านบุคคลและ 5) สมรรถนะด้านการบังคับบัญชา 2. รูปแบบสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีประสิทธิผล เป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 5 องค์ประกอบ
ที่มีความถูกต้อง เหมาะสมเป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิด
ทฤษฎีของการวิจัย (ชวนพิศ สิทธิ์ธาดา, 2552) 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) ด้านแรงจูงใจในการเรียน ควรส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยให้นิสิตได้ไปทัศน
ศึกษานอกสถานที่เพ่ือสร้างประสบการณ์เรียนรู้จากสถานที่จริง  
 2) ด้านแรงจูงใจในการท างาน  ควรส่งเสริมการมีอาชีพรองรับหลังจบการศึกษา  
โดยมหาวิทยาลัยจัดให้มีหน่วยงานภายในที่คอยประสานงานกับหน่วยงานอื่น ให้นิสิ  ทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชนซึ่งมีความประสงค์ต้องการใช้บัณฑิต 
 3) ด้านทัศนคติต่อวิชารัฐศาสตร์ ควรท าให้นิสิตได้มีโอกาสพบปะบุคลากรและผู้น าทาง
รัฐศาสตร์ โดยการเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างทางรัฐศาสตร์ เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจและ
สร้างความกระตือรือร้น เมื่อได้เรียนสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 4) ด้านระบบการบริหารงานของสาขาวิชา ควรสร้างความร่วมมือและความสามัคคีใน
การบริหารจัดการ โดยการให้นิสิตร่วมแสดงความคิดเห็นและความประสงค์ ให้เกิดความรวดเร็ว  

ในการติดต่องาน กิจกรรมของสาขาวิชารัฐศาสตร์  
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 5) ด้านบรรยากาศในการเรียนการสอน ควรให้อาจารย์ผู้บรรยายปรับเปลี่ยนหาวิธีการ
ถ่ายทอดในรูปแบบใหม่ โดยการเชิญอาจารย์ผู้สอนที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาบรรยายเพ่ือสร้างความรู้
จากผู้มีประสบการณ์ตรงกับนิสิต  
 6) ด้านความเอาใจใส่ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ควรให้อาจารย์สอนสนใจว่านิสิตจะ
เข้าใจหรือไม่เวลาที่ตนเองบรรยาย โดยก าหนดเวลาให้นิสิตได้ซักถาม เพ่ือเปิดโอกาสและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันกับอาจารย์และเพ่ือนนิสิตร่วมชั้นเรียน ทุกครั้งที่มีการบรรยายจบในแต่ละครั้ง 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาเกี่ยวกับ “ติดตามประสิทธิผลนิสิตที่จบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 
 2) ควรศึกษาเกี่ยวกับ “ประเมินประสิทธิภาพบัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 
 3) ควรศึกษาเกี่ยวกับ “ความต้องการของตลาดแรงงานของบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์” 
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การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น า 
ทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 

BUDDHADHAMMA INTEGRATION FOR EXECUTIVE LEADERSHIP 
DEVELOPMENT OF BANGKOK METROPOLITAN  

                          ประจักษ์ ขุราษี๑  อภินันท์ จันตะนี  ประเสริฐ ธิลาว 
                        prajuckkhurasee  Aphinant  Chantanee Prasert  Tilao 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  2) เพ่ือศึกษาการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร และ 3) เพ่ือ
น า เสนอรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเ พ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ
กรุงเทพมหานคร  

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และสนับสนุนโดยการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยก าหนดการวิจัย ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 1) รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ใช้การศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยแจกแบบสอบถามซ่ึงมีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 กับกลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานของ กรุงเทพมหานคร จ านวน  
378  คน ซึ่งสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่ายวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ  
เพียร์สัน 2) รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญกับ จ านวน 21 คน และ การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จ านวน 8 รูป/คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า 
1.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อการบูรณาการเพ่ือพัฒนาภาวะผู้ น าทางการบริหารของ 

กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านพรหมวิหาร 4 ด้านสังคหวัตถุ 4 ด้านสัปปุริสธรรม 4 และด้านอิทธิบาท 
4 คิดเป็นร้อยละ 88.7 (R2.887) โดยจ าแนกตามหลักพุทธธรรมที่มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้เชิงทฤษฎี 
กล่าวคือ หลักพรหมวิหาร 4 ที่มีความสัมพันธ์กับผู้น าแบบบงการ (.782)  ผู้น าแบบสนับสนุน (.780) ผู้น า
แบบมีส่วนร่วม (.799) และผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ (.775) ส่วนหลักสังคหวัตถุ 4 ที่มีความสัมพันธ์กับผู้น า
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แบบบงการ (.760)  ผู้น าแบบสนับสนุน (.778)  ผู้น าแบบมีส่วนร่วม (.797)  และผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ  (.
770) หลักสัปปุริสธรรม 7  ที่มีความสัมพันธ์กับผู้น าแบบบงการ (.860)  ผู้น าแบบสนับสนุน (.888)    ผู้น า
แบบให้มีส่วนร่วม (.893) และผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ (.867)  และหลักอิทธิบาท 4 ที่มีความสัมพันธ์กับผู้น า
แบบบงการ (.866) ผู้น าแบบสนับสนุน (.873) ผู้น าแบบมีส่วนร่วม (.867) และผู้น าแบบ มุ่งความส าเร็จ (.866) 

2.การบูรณาการหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร  โดยหลักพรหมวิหาร 4  คือ มีเมตตา  ความรักใคร่ปรารถนาดี มีไมตรี ต้องการ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนให้มีความสุข กรุณา คือ ความสงสาร อยากช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์  มุทิตา คือ  
ความพลอยยินดี เมื่อเห็นผู้ใต้บังคับบัญชามีความสุข และอุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง ไม่ยินดี  
ยินร้าย ปฏิบัติด้วยความเที่ยงธรรม ส่วนหลักสังคหวัตถุ 4 มี ทาน คือต้องมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันให้ความรู้และค าแนะน า  ปิยวาจา คือ การพูดด้วยถ้อยค าสุภาพอ่อนหวาน
น่าฟัง และการแสดงออกด้วยการจริงใจ อัตถจิรยา คือ ท าประโยชน์ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวด้วย
ความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทน และ สมานัตตา คือ การวางตัวเหมาะสมถูกกาลเทศะ  หลักอิทธิบาท 
4 มี ฉันทะ คือ ความพอใจ ต้องการที่จะท า ใฝ่ใจรักและท าสิ่งนั้นอยู่เสมอ  วิริยะ คือ ความเพียรขยัน
หมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน ไม่ย่อท้อ จิตตะ คือ ความคิดตั้งใจรับรู้ในสิ่งที่
ท า และท าสิ่งน้ันด้วยความคิดและวิมังสาคือ ความไตร่ตรองหรือทดลองหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาหา
เหตุผล ซึ่งหลักพุทธธรรมดังกล่าวผู้น าหรือผู้บริหารสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาองค์กรต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภาวะผู้น าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหลักสัปปุริสธรรม 7 คือ รู้หลักการ รู้หน้าที่ รู้จุดหมาย รู้ความมุ่งหมาย 
รู้จักผล รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี รู้จักเวลา รู้คุณค่าเวลา รู้จักการ
บริหารเวลาอย่างเหมาะสม รู้ชุมชน รู้สังคม รู้บุคคล รู้ประเภท ของบุคคลที่ร่วมงานด้วยกัน  
 3.รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร ในด้านการพัฒนาตน ผู้น าควรใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ซึ่งหลักธรรมนี้มีครบด้าน
เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ผู้น าจะต้องมีและยึดถือในการปฏิบัติงาน ในด้านการพัฒนาคน 
ต้องใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4  ผู้น าต้องมีการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน การพูดจาต้องมีความ
ไพเราะ วางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ให้ความยุติธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชาในด้านการ
พัฒนางานผู้น าต้องใช้หลักพุทธธรรมสัปปุริสธรรม 7 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เช่น รู้จักเหตุ 
รู้จักผล รู้จักประมาณ รู้กาลเวลา รู้ชุมชน ในด้านการบริหารองค์กรผู้น าต้องน าหลักพุทธธรรมอิทธิ
บาท 4 มาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาบริหารองค์กร ให้ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน เพราะฉะนั้น
การบูรณาการหลักพุทธธรรมทั้ง 4 ด้านผู้น าควรน าหลักธรรมต่างๆเหล่านี้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้มี
จิตส านึกในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

 

ABSTRACT 

  The Objectives of this Research were: 1. to study factors relating to 
Buddhadhamma integration for administrative leadership development of Bangkok 
Administration, 2. to study methods of appropriate Buddhadhamma integration for 
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administrative leadership development of Bangkok Administration and 3. to propose a 
model of Buddhadhamma integration for administrative leadership development of 
Bangkok  Administration.   

Methodology was the mixed methods using the quantitative research as 
the principal method, supported by the qualitative method. 1) the quantitative 
method collected data by survey method using questionnaires with reliability score 
of 0.96 from 378 samples who were personnel at Bangkok administrative branches 
and analyzed data with frequency, percentile, mean, standard deviation and 
Pearson’s correlations. 2) the qualitative research collected data from 21 key 
informants and 8 participants in focus group discussion, analyzed data by descriptive 
interpretation.   

Findings were as follows: 
1. Factors relating to Buddhadhamma integration for  

administrative leadership development of Bangkok administration were of 4: 
Brahmavihara 4, Sanghahavattu 4, Sappurisadhamma 7 and Itthipadha 4 together 
were at 88.7 percent (R2 .887). These 4 Dhamma had relations to leadership theories 
as follows: Brahmmavihara 4 was related to dictatorship leader at 78.2 percent, 
supportive leader at 78.0 percent, participatory leader at 79.9 percent and success 
leader at 77.5 percent.  Sanghahavattu 4 was related to dictatorship leader at 76.0 
percent, supportive leader at 77.8 percent, participatory leader at 79.7 percent and 
success leader at 77.0 percent.  Sappurisadhamma 7 was related to dictatorship 
leader at 86.0 percent, supportive leader at 88.8 percent, participatory leader at 89.3 
percent and success leader at 86.7 percent. Itthipadha 4 was related to dictatorship 
leader at 86.6 percent, supportive leader at 87.3 percent, participatory leader at 86,7 
percent and success leader at 86.6 percent. 

2. Buddhadhamma integration for administrative Leadership development 
of Bangkok Administration with Brahmaviharadhamma 4: Metta; loving-kindness, love 
and well wishing and helping others to be happy, Karuna; kindness, wishing to help 
other for suffering release, Mutita; sympathetic joy, joyous with subordinates with 
their success and happiness, Upekkha; neutrality, not to be glad or sorry with sides, 
performing with integrity. Sanghahavattu 4: Dana; giving, sacrifice, helping, sharing and 
advising with loving kindness, Piyavaca; speaking with sweet, kind and pleasant words 
and sincerity, Attacariya; being beneficiary to others with personal and organizational 
benefit without expecting things in return,  Samanattata; proper conduct within time 
and place. Ittipadha4: Chanta; aspiration to perform duty, Viriya, effort to do things 
with exertion,  Chitta: attention to what is being done, Vimamsa; examining and 
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testing things with wisdom to find out  causes and effects. These Dhamma principles 
were used by leaders or administrators to develop local administrative organizations, 
both private and public, for highest effectiveness. Sappurisadhamma 7: knowing 
principles, duties, objectives, targets, results, self, moderation, time, time values, 
appropriate time management, community, society, and knowing types of persons 
working together. 

3. A model of Buddhadhamma integration for administrative leadership 
development of Bangkok Administration were that: Self development; leaders should 
use Brahmaviharadhamma 4: Metta; loving-kindness, Karuna; kindness, Mutita; 
sympathetic joy and Upekkha; neutrality the leaders must apply in duty 
performance. Man development; leaders should use Sanghahavattu 4: giving, helping 
one anothers, Piyavaca, talking nicely to each other, behaving in neautrality,         
not taking sides, being just to subordinates. Work Development; leaders should     
use Sappurisadhamma 7 in administration by knowing cause, effects, moderation, 
time, place and knowing community. Organization development; leaders should   
use Itthipata 4 for successful operation of these 4 areas of development. These       
4 groups of Buddhadhamma, when appropriately applied, will create good sense    
of performance responsibility and lead the organizations to the set success. 

 
1.บทน า 

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่แตกต่างจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 ประเภท อีกทั้งพ้ืนที่หรือเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครยังเป็นส่วน
เดียวกับเมืองหลวง ซึ่งเป็นที่ตั้งของราชการบริหารส่วนกลางอีกด้วย และก่อนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งนี้จะมีโครงสร้างและอ านาจหน้าที่เช่นในปัจจุบันได้ผ่านการเปลี่ยนแปลง แก้ไขมาแล้ว
หลายครั้ง บทบาทและความส าคัญท้ังในฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษที่แตกต่างจากพ้ืนที่ อ่ืนๆ ของประเทศ ความเป็นรูปแบบพิเศษของ
กรุงเทพมหานคร ดังเห็นจากการมีพระราชบัญญัติเฉพาะองค์การ นั่นคือ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยก าหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นนิติบุคคลและเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นเขต ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งหมด 50 เขต มีฐานะคล้ายกับ
การปกครองระดับอ าเภอ และแต่ละเขตยังแบ่งเป็นแขวง มีฐานะคล้ายกับต าบล  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ซึ่งต่อมาได้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัยได้แก่พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2534 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)   พ.ศ. 
2539 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แก้ไขเพ่ิมเติม 
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(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดสาระส าคัญในการบริหารงาน
กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร ช่วยลดภาระของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ในลักษณะรวม
ศูนย์หรือรวมอ านาจการบริหารที่รัฐบาลในส่วนกลางนั้น  ความเป็นจริงแล้วรวมทั้งอ านาจและ
ผลประโยชน์ ซึ่งเป็นการขัดขวางความเจริญก้าวหน้า เพราะรัฐไม่สามารถจัดสรรผลประโยชน์และการ
ให้บริการ แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ประหยัด ใกล้ชิด ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ เพราะรัฐบาล
ต้องบริหารงานระดับชาติที่เกี่ยวกับการจัดหาและสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 
ถนน และทางด่วน การติดต่อกับต่างประเทศ การป้องกันประเทศ การจัดเก็บภาษี การส่งเสริมอาชีพ 
เพ่ิมรายได้ และการลงทุน ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในบริการหลัก ๆ เช่น การรักษาพยาบาล 
การจัดสวัสดิการสังคม  

กรุงเทพมหานครได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2325 
และมีการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนขนาดเล็กริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยามาเป็นมหานครที่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 
1,568.74 ตารางกิโลเมตร มีประชากรตามทะเบียนราษฎร 5,710,883 คน (พ.ศ.2551) และมี
ลักษณะเป็นเมืองเอกนคร หรือ เมืองโตเดี่ยว (Primate City) ซึ่งหมายถึง เมืองที่เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาจนท าให้มีการเติบโตเหนือเมืองอ่ืนๆ คาดการณ์ว่ารวมประชากรแฝงของกรุงเทพมหานครมี
ประชากรราว 10 ล้านคน การขยายตัวอย่างรวดเร็วและความส าคัญของกรุงเทพมหานครในฐานะ
เมืองหลวงส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานครอยู่ตลอดเวลา จากเดิมการ
บริหารกรุงเทพมหานครอยู่ในความรับผิดชอบของกรมเวียง ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นกระทรวงเมืองและ
กระทรวงนครบาล ตามล าดับและต่อมามีการจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพในสมัยรัชกาลที่ 5 ในช่วงหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ จัดระเบียบเทศบาล        
พ.ศ. 2476 ท าให้มีการจัดต้ังเทศบาลนครกรุงเทพข้ึน และได้พัฒนาเป็นเทศบาลนครหลวงกรุงเทพ
ธนบุรี และสุดท้ายจัดตั้งเป็นกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

กรุงเทพมหานครเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีลักษณะเป็นเขต
การปกครองแบบพิเศษตามพระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการกรุงเทพหานคร พ.ศ. 2528     ซึ่ง
ก าหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นทบวงการเมือง มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ินนครหลวง   มี
ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกต้ังจากประชาชน และเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานอยู่ใน
ต าแหน่งตามวาระคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง การด าเนินงานมีสภากรุงเทพมหานครที่ได้รับการ
เลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงท างานร่วมกัน มีเขตการปกครองอยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด จ านวน 
50 เขตด้วยกัน ผู้ว่ากรุงเทพมหานครถือว่าเป็นผู้แทนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด 
ซึ่งจะเรียกได้ว่าเป็น “ผู้น าท้องถิ่น” ซึ่งผู้น าท้องถิ่นนั้นถือได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางราชการที่เป็น
ตัวแทนและกลไกของรัฐบาลมีความใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชน นอกจากจะเป็นเจ้าหน้าที่ของ
ราชการแล้ว ผู้น าท้องถิ่นยังเป็นผู้ที่ประชาชนในชุมชนนั้นๆให้ความเคารพนับถือ จึงมีอิทธิพลที่จะชี้น า
ความคิดของประชาชนในพื้นท่ีที่รับผิดชอบ เช่น การแนะน าให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทางการเมือง 
โดยการโน้มน้าวให้ประชาชนในเขตต่างๆท่ีตนรับผิดชอบไปออกเสียงเลือกตั้ง เพราะผู้น าท้องถิ่นเป็นผู้
ที่มีความรู้กว่าผู้อื่น เป็นคนที่ประชาชนนับถือจะท าสิ่งใดมักมีคนเอาเป็นตัวอย่างท าตาม เป็นที่พ่ึงของ



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560260

ผู้อื่นยามที่ผู้อ่ืนมีปัญหา มีทุกข์ และท่ีส าคัญผู้น าท้องถิ่นมักเป็นผู้พิจารณาท าความเข้าใจสิ่งแปลกใหม่
ได้ง่ายและยอมรับไปปฏิบัติ 

ความส าคัญอีกประการ คือ ผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาชีวิต ให้กั บ
ประชาชนในสังคมหรือชุมชน ความส าคัญของผู้น าไม่ว่าจะด ารงอยู่ในฐานะใด ต าแหน่งใด มีที่มาโดย
การสมมติแต่งตั้ง หรือเลือกตั้งให้มีอ านาจ ในสถานะผู้น าประชาชนเป็นสมมติราชพระราชามี
ความส าคัญต่อการก าหนดทิศทางความเป็นสังคมและรัฐยังผลถึงความเป็นอยู่ ของสมาชิกหรือ
ประชาชนภายใต้การน านั้น แม้ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาก็ได้ให้ความส าคัญ กับผู้น าโดยตรัส
ถึงความเป็นผู้น ามีปรากฏดังพุทธพจน์ว่า   

“เมื่อโคท้ังหลายว่ายข้ามแม่น้ าไป โคหัวหน้าฝูงว่ายคด เมื่อมีโคหัวหน้าฝูงว่ายคดอย่างนี้ 
โคท้ังหมดก็ย่อมว่ายคดไปตามกัน ในหมู่มนุษย์ท้ังหลายก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับสมมติแต่งตั้งให้เป็นใหญ่
ถ้าผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรม ประชาชนนอกนี้ประพฤติไม่เป็นธรรมโดยแท้ ถ้าพระราชาเป็นใหญ่ไม่
ตั้งอยู่ในธรรม รัฐก็ย่อมไม่เป็นสุขทั่วกัน เมื่อโคทั้งหลายว่ายข้ามแม่น้ าไป โคหัวหน้าฝูงว่ายข้ามตรง 
เมื่อมีโคผู้น าฝูงว่ายข้ามตรงอย่างนั้น โคทั้งหลายก็ย่อมว่ายข้ามตรงไปตามกัน ในมนุษย์ทั้งหลายก็
เหมือนกัน ผู้ใดได้รับสมมติแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติธรรม ประชาชนนอกนี้ก็ย่อมประพฤติ
ธรรมไปตามโดยแท้ ถ้าพระราชา เป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมรัฐก็ย่อมเป็นสุขทั่วกัน”  

พุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นความส าคัญของผู้น า ต่อความอยู่สวัสดิ์ภาพ และสันติสุขของตน 
องค์กร สังคมและประเทศชาติทั้งหมด 

ผู้น าจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาคน  พัฒนาประเทศและจะต้องมีคุณลักษณะ คือ      
มีสติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความดีงาม และความสามารถของบุคคล ที่ชักน าให้คนทั้งหลายมา
ประสานกันและพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงามและลักษณะผู้น าที่มีคุณภาพต้องประกอบด้วย หลัก 3 
ประการ คือ มองกว้าง คิดไกล และใฝ่สูง ตลอดจนต้องมีประสิทธิภาพตามแนวทางของหลักพุทธ
ธรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อการการพัฒนาคนและสังคม 

ดังนั้น การพัฒนาภาวะผู้น า เพ่ือขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง 
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมที่
เน้นหนักและให้ความส าคัญเฉพาะการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะแต่ขาดการน า
หลักธรรมเข้ามาเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาจิตใจ (Attribute) และเพ่ือให้การพัฒนาภาวะผู้น าตาม
หลักธรรมเกิดผลกระทบที่เป็นรูปธรรมทั้งเรื่องการเป็นผู้น าที่ดี ผู้น าที่มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จและเป็นผู้น า
ที่สามารถโน้มน้าวใจคนให้ปฏิบัติตามได้อย่างแท้จริง โดยเลือกหลักพุทธธรรมธรรมสัปปุริสธรรม 7 คือ 
ธัมมัญญุตา (รู้จักเหตุ), ตถัญญุตา (รู้จักผล), อัตตัญญุตา (รู้จักตน), มัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ), 
กาลัญญุตา (รู้จักเวลา), ปริสัญญุตา (รู้จักชุมชน), ปุคลปโรปรัญญุตา (รู้จักบุคคล) , หลักพุทธธรรม
พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา (ความรัก), กรุณา (ความสงสาร), มุทิตา (ความพลอยยินดี), อุเบกขา (ความ
มีน้ าใจเป็นกลาง), และ หลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ 4 คือ ทาน การให้สิ่งของ และให้ความช่วยเหลือ, 
ปิยวาจา การพูด การแสดงออกด้วยความจริงใจ, อัตถจริยา การท าประโยชน์ เร่ืองงาน เร่ืองส่วนตัว 
ด้วยความเต็มใจ, สมานัตตตา การวางตนเหมาะสม ถูกกาลเทศะ และปฏิบัติไปตามความเที่ยงธรรม 
และหลักพุทธธรรมอิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ (ความพอใจ), วิริยะ (ความเพียร), จิตตะ (ความคิด), 
วิมังสา (ความไตร่ตรอง) ภาวะผู้น าตามทฤษฎีเชิงสถานการณ์ และผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
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องค์การที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ามาบูรณาการในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้จากการ
วิจัยไปปรับใช้ในการพัฒนาภาวะผู้น าให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการน าองค์กรขึ้นเป็นองค์การ
ประสิทธิภาพสูงได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน 

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ
กรุงเทพมหานคร  

2.2 เพ่ือศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาภาวะผู้น าทางการ
บริหารของ กรุงเทพมหานคร    

2.3 เพ่ือน าเสนอรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการ
บริหารของ กรุงเทพมหานคร  

3.ขอบเขตของการวิจัย 

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากพระไตรปิฎก ต ารา บทความ เอกสารทางวิชาการ และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนา
ภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงการวิเคราะห์เอกสาร 
(Documentary Analysis) ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร  

3.2.1 ตัวแปรเชิงปริมาณ ได้แก่ การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมทางการ
บริหารของกรุงเทพมหานคร 

3.2.2 ตัวแปรเชิงคุณภาพ ได้แก่ หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะ
ผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 

3.3  ขอบเขตด้านประชากรและ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  3.3.1 งานวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ บุคลากร พนักงาน

เจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาพ้ืนที่ไว้ 9 เขต                          
ซึ่งประกอบด้วย  เขตพระนคร, เขตปทุมวัน, เขตจตุจักร, เขตหนองจอก, เขตบางกอกน้อย, เขตบางขุน
เทียน, เขตสายไหม, เขตวังทองหลาง และ เขตคันนายาว 

 3.3.2  ขอบเขตด้านพ้ืนที่  
พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยก าหนดขอบเขตการศึกษาพ้ืนที่ไว้  9 เขต ดังนี ้คือ เขต   พระ

นคร, เขตปทุมวัน, เขตจตุจักร, เขตหนองจอก, เขตบางกอกน้อย, เขตบางขุนเทียน, เขตสายไหม, เขต   วัง
ทองหลาง และเขตคันนายาว ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 378 คน 

 3.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
การวิจัยน้ีใช้ระยะเวลาในการศึกษาระหว่างเดือน พฤษภาคม 2559  ถึงเดือน 

กุมภาพันธ์ 2560 รวมเป็นระยะเวลา  10  เดือน  
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4.วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยเรือง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 

กรุงเทพมหานคร”เป็นการเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และสนับสนุนโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 

4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้ก าหนดการวิจัย ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

4.2.1 รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ใช้การศึกษาเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยแจกแบบสอบถามกับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน่วยงานของ 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 378 คน 

4.2.2 รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้เสีย (In-depth Interview) จ านวน 21 คน และ การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) จ านวน  8  รูป/คน 

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยใช้ลักษณะของแบบสอบถาม (Questionnaire) และโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
และผู้มีส่วนได้เสีย (In-depth Interview) และ การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ซึ่งผู้วิจัย
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิด ต ารา เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม โดยครอบคลุมตัวแปรทุกตัวที่ได้ศึกษา 

4.4 การเก็บข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และโดย

การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้เสีย (In-depth Interview) และ การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) โดยผู้วิจัยได้ท าหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากผู้อ านวยการหลักสูตรเพ่ือขอ
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และสัมภาษณ์จากบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน่วยงานและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และผู้มีส่วนได้เสียของ กรุงเทพมหานคร 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลการใช้

สถิติค่าความถี่และร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ด้วยสถิติ (t-test, ANOVA: F- test ) และ LSD. ( least- Significant Different) ดังนี้  

4.5.1 ค่าความถี่และค่าร้อยละ (Frequency and Percentage) เพ่ือใช้อธิบายความถ่ี
และร้อยละของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 ปัจจัยกลุ่มบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็น
ในแต่ละด้านและสรุปในค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแต่ละกลุ่มด้วย 

4.5.2 ค่าเฉลี่ย (X) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.) ใช้อธิบาย
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นระดับความคิดเห็นในแต่ละ
ด้าน และสรุปในค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแต่ละกลุ่มด้วย 
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4.5.3 การทดสอบสมมติฐานด้วย t – test, ANOVA : F – test และ LSD. (Least – 
Significant Different) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นว่ามีความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งถ้ามีค่าเท่ากับหรือน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า Sig. 
มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน 

4.5.4 การทดสอบสหสัมพันธ์ (Multiple Correlation) โดยใช้วิธีวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson s moment Correlation analysis) ส าหรับทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรม  ส าหรับการน าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ที่ค านวณได้มาแปรผลในรูปของความสัมพันธ์นั้นใช้เกณฑ์ เช่น ถ้าหากค่าสัมประสิทธิ์มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่า
ตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน แต่ถ้าค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์มีค่าไม่เท่ากับ 0 แสดงว่าตัวแปรทั้งสอง
มีความสัมพันธ์กัน โดยที่ทิศทางของความสัมพันธ์พิจารณาจากเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ที่
ค านวณได้ โดยจะต้องแปรผลไปตามเกณฑ์การวัดระดับความสัมพันธ์ ที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์การแปรผลระดับ
ความสัมพันธ์นั้นๆ  

5.ผลการวิจัย 
5.1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบูรณาการเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 

กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 คือด้านพรหมวิหาร 4 ด้านสังคหวัตถุ 4 ด้านสัปปุริสธรรม 4 และด้านอิทธิบาท 4 คิด
เป็นร้อยละ 88.7 (R2.887) โดยจ าแนกตามหลักพุทธธรรมที่มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้เชิงทฤษฎี กล่าวคือ 
หลักพรหมวิหาร 4 ที่มีความสัมพันธ์กับผู้น าแบบบงการ (.782)  ผู้น าแบบสนับสนุน (.780) ผู้น าแบบมีส่วน
ร่วม (.799) และผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ (.775) ส่วนหลักสังคหวัตถุ 4 ที่มีความสัมพันธ์กับผู้น าแบบบงการ (.
760)  ผู้น าแบบสนับสนุน (.778)  ผู้น าแบบมีส่วนร่วม (.797)  และผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ  (.770) หลักสัปปุ
ริสธรรม 7  ที่มีความสัมพันธ์กับผู้น าแบบบงการ (.860)  ผู้น าแบบสนับสนุน (.888)    ผู้น าแบบมีส่วนร่วม (.
893) และผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ (.867)  และหลักอิทธิบาท 4 ที่มีความสัมพันธ์กับผู้น าแบบบงการ (.866) 
ผู้น าแบบสนับสนุน (.873) ผู้น าแบบมีส่วนร่วม (.867) และผู้น าแบบ มุ่งความส าเร็จ (.866) 

5.2 การบูรณาการหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร  โดยหลักพรหมวิหาร 4  คือ มีเมตตา  ความรักใคร่ปรารถนาดี มีไมตรี ต้องการ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนให้มีความสุข กรุณา คือ ความสงสาร อยากช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์  มุทิตา คือ  
ความพลอยยินดี เมื่อเห็นผู้ใต้บังคับบัญชามีความสุข และอุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง ไม่ยินดี  
ยินร้าย ปฏิบัติด้วยความเที่ยงธรรม ส่วนหลักสังคหวัตถุ 4 มี ทาน คือต้องมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันให้ความรู้และค าแนะน า  ปิยวาจา คือ การพูดด้วยถ้อยค าสุภาพอ่อนหวาน
น่าฟัง และการแสดงออกด้วยการจริงใจ อัตถจิรยา คือ ท าประโยชน์ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวด้วย
ความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทน และ สมานัตตา คือ การวางตัวเหมาะสมถูกกาลเทศะ  หลักอิทธิบาท 
4 มี ฉันทะ คือ ความพอใจ ต้องการที่จะท า ใฝ่ใจรักและท าสิ่งนั้นอยู่เสมอ  วิริยะ คือ ความเพียรขยัน
หมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน ไม่ย่อท้อ จิตตะ คือ ความคิดตั้งใจรับรู้ในสิ่งที่
ท า และท าสิ่งน้ันด้วยความคิดและวิมังสาคือ ความไตร่ตรองหรือทดลองหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาหา
เหตุผล ซึ่งหลักพุทธธรรมดังกล่าวผู้น าหรือผู้บริหารสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาองค์กรต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภาวะผู้น าองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหลักสัปปุริสธรรม 7 คือ รู้หลักการ รู้หน้าที่ รู้จุดหมาย รู้ความมุ่งหมาย 
รู้จักผล รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี รู้จักเวลา รู้ คุณค่าเวลา รู้จักการ
บริหารเวลาอย่างเหมาะสม รู้ชุมชน รู้สังคม รู้บุคคล รู้ประเภท ของบุคคลที่ร่วมงานด้วยกัน  

5.3 รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร ในด้านการพัฒนาตน ผู้น าควรใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ซึ่งหลักธรรมนี้มีครบด้าน
เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ผู้น าจะต้องมีและยึดถือในการปฏิบัติงาน ในด้านการพัฒนาคน 
ต้องใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4  ผู้น าต้องมีการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน การพูดจาต้องมีความ
ไพเราะ วางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ให้ความยุติธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชาในด้านการ
พัฒนางานผู้น าต้องใช้หลักพุทธธรรมสัปปุริสธรรม 7 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เช่น รู้จักเหตุ 
รู้จักผล รู้จักประมาณ รู้กาลเวลา รู้ชุมชน ในด้านการบริหารองค์กรผู้น าต้องน าหลักพุทธธรรม     
อิทธิบาท 4 มาประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนาบริหารองค์กร ให้ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
เพราะฉะนั้นการบูรณาการหลักพุทธธรรมทั้ง 4 ด้านผู้น าควรน าหลักธรรมต่างๆเหล่านี้มาประยุกต์  ใช้
เพ่ือให้มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

6. อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง “การบูรณาการพัฒนาหลักธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ

กรุงเทพมหานคร” ให้มีการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง จึง
จ าเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบการบูรณาการพัฒนาหลักธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น า
ทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร ในกรุงเทพมหานคร โดยมีประเด็นส าคัญที่จะน ามาอภิปรายผล 
ดังนี ้

6.1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น า
ทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  

กระบวนการที่ผู้น าใช้อิทธิพลและอ านาจที่มีของตนกระตุ้นชี้น าให้บุคคลอ่ืนเกิดความ
เต็มใจแล้วกระตือรือร้นปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือของกลุ่มเมื่อ
เปรียบเทียบความหมายของค าว่าผู้น ากับภาวะผู้น าพบว่า มีความแตกต่างและคล้ายคลึงกันที่ผู้น า
หมายถึงบุคคล ส่วนภาวะผู้น าหมายถึงการใช้กระบวนการของความสามารถของบุคคลที่ใช้อิทธิพล
ของตนในการชักชวน ชี้น าหรือชักจูงผู้อื่นให้ร่วมมือร่วมใจกับตนในการ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง  

ปัจจัยที่ท าให้เกิดภาวะผู้น า คือ ศรัทธาบารมี ทางการบริหารใช้ค าว่า มี Power ซึ่งท า
ให้คนยอมรับ นับถือ เลื่อมใสเต็มใจปฏิบัติตาม อาจเทียบได้กับค าว่า “พระคุณ”ภาวะของผู้น าเกิด
จากปัจจัยต่าง ๆ เรียกว่าวุฒิ 6 ประการ คือ ชาติวุฒิ เพศวุฒิ วัยวุฒิ ธนาวุฒิ คุณวุฒิ และปัญญาวุฒิ   

ความเป็นผู้น าของแต่ละคน เกิดหรือได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากตัวตนแต่ละคนทั้งสิ้น 
นั่นคือทุกคนจะมีภาวะผู้น าอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าแต่ละคนจะรู้จักที่จะเรียนรู้ เข้าใจ  และสามารถพัฒนา
ความเป็นผู้น าในตัวเราให้ออกมา และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืนหรือไม่ ผู้น าที่ดีไม่ได้เป็นมาตั้งแต่
เกิด หรือเป็นเพราะได้รับการคัดเลือกจากเจ้านาย แต่เกิดขึ้นจากความสามารถของคนๆ นั้น ในการที่
จะรู้จักและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว) คนจะเป็นผู้น า ได้นั้นจะต้องเร่ิมจากการ
ท าความเข้าใจ และรู้จักตัวเองก่อน และไม่ใช่เพียงแค่รู้จักตัวเองเพียงอย่างเดียว  ยังจะต้องมีการ



265วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของธนัสถา โรจนตระกูล (2556) ได้
วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าที่มีวิสัยทัศน์สู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ” พบว่า
ภาวะผู้น าที่มีวิสัยทัศน์สู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ในภาพรวมและ
องค์ประกอบนั้นอยู่ในระดับที่สูงมาก ส่วนตัวบ่งชี้ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมากเช่นกัน โดยภาวะผู้น าด้าน
คุณธรรม จริยธรรมทางการบริหารมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด ด้านการบริหารจัดการ และด้านการ
บริหารงานวิชาการ รองลงไปตามล าดับ เพราะผู้บริหารส่วนใหญ่ได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็น
เครื่องก ากับในการบริหารงานทุกด้าน ย่อมเป็นการประสานความเชื่อ แนวคิดในเชิงจริยธรรมสังคมเข้ากับการ
ปฏิบัติหน้าที่ จึงท าให้เป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมทางการบริหารสูง  

6.2 การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ
กรุงเทพมหานคร 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมมาพัฒนาภาวะผู้น าจะต้องน าหลักพุทธธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนาที่สามารถมาบูรณาการเข้ากับหลักทั่วไปได้อย่างลงตั ว เช่นเดียวกับหลักภาวะผู้น า
เพ่ือให้การท างานให้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประโยชน์สูงสุดขององค์กร ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมการพัฒนาภาวะผู้น าเรามีหลายระดับ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง 
เราคิดเรื่องการวางแผน วิสัยทัศน์ การสร้างเครือข่ายผู้น ายุคใหม่หรือผู้บริหารยุคใหม่ต้องถอดหัวโขน
เพ่ือลดระดับลงมาคลุกคลีกับผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นฟันเฟืองเล็กๆ เพ่ิมแรงผลักดันให้งานแต่ละส่วน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลส าเร็จ ผู้น าหรือผู้บริหารต้องมหลักพุทธธรรมน ามา
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาตนเองควบคู่ไปกับการปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกที่ควรอย่างสม่ าเสมอ รู้จักเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ยอมรับในผลของการกระท า และน าไปแก้ไขให้ดีขึ้น มีสติในการท างาน ปลูกฝัง      
หลักพุทธธรรมลงในจิตใจทุกระดับและโดยทุกส่วนขององค์กร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ    
ไพโรจน์ พรหมมีเนตร (2549) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักพุทธ
ธรรม” พบว่า แนวความคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธจะมีพุทธธรรมเป็นฐานคิดในการพัฒนา โดย
มีพุทธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีจิตวิทยา การเรียนรู้และอริยมรรคมีองค์ 8 เป็นแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ใน
การพัฒนา โดยมีเป้าหมายการพัฒนา 2 ระดับ คือ ระดับโลกียธรรม และระดับโลกุตรธรรม ส่วนปรัชญาใน
การพัฒนานั้นตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า มนุษย์สามารถพัฒนาได้ พุทธธรรมมีเป้าหมายที่การพัฒนาปรับปรุง
มนุษย์ใช้ปัญหาของมนุษย์ คือ “ทุกข”์ เป็นตัวตั้งใช้หลักธรรม อริยสัจ 4 เป็นหลักคิดในการพัฒนา และมีการ
คิดเชิงระบบ และสอดคล้องกับงานวิจัยของมนูญ คันธประภา (2553) ในงานวิจัยเร่ือง “ทัศนคติในการ
นาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร” พบว่าทัศนคติในการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต  โดย
เฉลี่ยเห็นด้วยกับเรื่องการเห็นคุณค่าความส าคัญและประโยชน์ในการนับถือพระพุทธศาสนา เห็นด้วย
กับกฎแห่งกรรม พระพุทธศาสนาสอนให้มองโลกตามความเป็นจริง นิพพานเป็นภาวะที่ปราศจาก
กิเลสและเครื่องเศร้าหมอง นรกสวรรค์ เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงในพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนาเป็น
เอกลักษณ์ของสังคมไทยที่ควรช่วยกันบ ารุงส่งเสริมและรักษาไว ้ 

6.3 รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ
กรุงเทพมหานคร  



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560266

การบูรณาการหลักพุทธธรรมซ่ึงประกอบด้วยหลักพรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4           
สัปปุริสธรรม 7 และอิทธิบาท 4 กับหลักผู้น า 4 ด้าน ประกอบด้วยผู้น าแบบบงการ ผู้น าแบบ
สนับสนุน ผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม และผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ จะเห็นได้ว่าเป็นการบูรณาการได้อย่าง
ลงตัว โดยมีการเชื่อมโยงหลักธรรมทั้ง 4 หลักเข้ากับหลักผู้น าทีละด้าน กล่าวคือหลักพรหมวิหาร 4 
หรือหลักพัฒนาตน ผู้น าด้านนี้ต้องมีคุณลักษณะประกอบด้วย 1) เป็นมิตรไมตรี มีความโอบอ้อมอารี
ต่อผู้อื่น 2) มีการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา 3) มีการแสดงความยินดีทุกครั้งเมื่อผู้อ่ืน
ได้เลื่อนต าแหน่ง 4) ได้วางตนยึดถือความถูกต้องดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต ผู้น าแบบสนับสนุน 
ควบคู่กับหลักสังคหวัตถุ 4 หรือหลักพัฒนาคน ผู้น าด้านนี้ต้องมีคุณลักษณะประกอบด้วย 1) ให้ความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์ / เครื่องใช้ ในการท างาน2) ให้ค าแนะน าด้วยถ้อยค าสุภาพ 
อ่อนหวาน 3) ดูแลช่วยเหลือเอาใจใส่ให้ค าปรึกษาแก่บุคลากร 4) กระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรเกิด
ความร่วมมือในการตั้งเป้าหมาย ผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม ควบคู่กับหลักสัปปุริสธรรม 7 หรือหลักพัฒนา
งาน ผู้น าด้านนี้ต้องมีคุณลักษณะประกอบด้วย 1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในระบบบริหารเป็น
อย่างดี 2) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างาน 3) เป็นผู้เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 4) เป็นผู้มีความรอบคอบในการท ากิจกรรม 5) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน 
6) มีความสามารถในการสื่อสาร 7) มีความสามารถในการประสานงานเป็น ผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ 
ควบคู่กับหลักอิทธิบาท 4 หรือหลักพัฒนาองค์กร ผู้น าด้านนี้ต้องมีคุณลักษณะประกอบด้วย         1) 
ปรารถนาที่จะท าผลงานให้มีระสิทธิผล 2) มีความขยันหมั่นเพียร 3) สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
บุคลากร 4) หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ควร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภาส ภาสสัทธา (2558) ได้
วิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พบว่า สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้าน
ความโปร่งใส ด้านการน าหลักนิติธรรมมาปฏิบัติ เ พ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน 
ประกอบด้วย 3 ประเด็นส าคัญ คือ (1) กฎเกณฑ์ (2) ระเบียบ (3) กฎหมาย การบริหารงานและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารงานและบุคลากร ด้านการน าการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงาน ประกอบด้วย 3 ประเด็นส าคัญ คือ (1) ร่วมคิด  (2) ร่วมท า  (3) ร่วมตรวจสอบ และ  
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรินทร์ธร ศิธรกุล (2557) ได้วิจัยเรื่อง ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผลการวิจัยพบว่า  
ความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ งมากที่สุดคือด้านหลักนิติ
ธรรม รองลงมาหลักคุณธรรม น้อยที่สุดคือหลักความคุ้มค่า ส่วนความคิดเห็นของประชาชน ต่อการ
บริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านที่มากที่สุดคือ 
หลักนิติธรรม รองลงมาคือหลักคุณธรรม น้อยที่สุดคือด้านหลักการมีส่วนร่วม 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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  1)ควรก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม
ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ระดับต้น และ การเตรียมคนเพ่ือก้าวขึ้นสู่ผู้น าในอนาคต โดยการระบุไว้
ในแผนวิสาหกิจ ระยะ 5 ปี ของเขตพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานคร 
  2)ผู้บริหารระดับสูง ควรประพฤติปฏิบัติตนเป็นต้นแบบ (Role Model) ในการ
ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมให้เห็น 
  3)ก าหนดนโยบายและถ่ายทอดการปฏิบั ติผ่ านกระบวนการวัดและ
ประเมินผลการด าเนินงาน (Key Performance Individual : KPl) ของผู้บริหารระดับสูงทุกต าแหน่ง
และสิทธิประโยชน์ (Compensation & Benefit) 
  4)ควรขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานหรือส านักงานเขตพ้ืนที่ใน
กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาจิตใจควบคู่กับศาสตร์สมัยใหม่ เร่งการท า 
MOU กับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) 

7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1)หน่วยงานวิจัยและพัฒนาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานคร ควร
จัดท าแผนพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักคุณธรรมบรรจุอยู่ในแผนทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี ที่รับการ
ถ่ายทอดกลยุทธ์จากแผนวิสาหกิจ 
 2)ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับปฏิบัติ เพ่ือร่วมกันพัฒนาภาวะ
ผู้น าตามหลักธรรมควบคู่กับการบริหารพัฒนาองค์กร โดยอาจร่วมมือกับสถานบันวิปัสสนาธุระ 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เพ่ือน ากลุ่มเป้าหมายเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่
เหมาะสม 
 3)ควรจัดกิจกรรมน าผู้บริหารหรือผู้น าที่ก้าวขึ้นเป็นผู้น า (น าร่อง) ไปร่วมพิธี
งานทางพุทธศาสนา เช่น การถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์และร่วมปฏิบัติยามเที่ยง ณ วัด
ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับหน่วยงานหรือส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 4)ควรจัดกิจกรรมขยายผลลงสู่การปฏิบัติในระดับพนักงาน ลูกจ้าง ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั่วทั้งองค์กร (ไม่เน้นเรื่องการพัฒนาภาวะผู้น า) 
 5)ควรวัดและประเมินผลทุกกิจกรรม 

7.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1)ควรท าวิจัยเรื่องเกี่ยวกับวัดและประเมินผลการพัฒนาภาวะผู้น าตาม
หลักธรรมของผู้บริหารทุกระดับ 
 2)ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการพัฒนาภาวะผู้น า 
 3)ควรน าผลการวิจัยในคร้ังน้ีไปศึกษาหาประสิทธิภาพ เพ่ือให้เหมาะกับการ
ด าเนินงานของภาวะผู้น าของผู้บริหาร ทั่วไป 
 4)ควรน าการศึกษารูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น า
ทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร จากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในองค์กรต่างๆ เพ่ือเปรียบเทียบว่ามี
ประสิทธิภาพแตกต่างกันหรือไม่ 
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รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของ 
พระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการได้แก่ 1)  เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2)  เพ่ือศึกษาการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและหลักพระพุทธศาสนาที่
เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ 3) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ
ตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์   
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาเชิงเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 25 รูป/คนโดยใช้การเลือกแบบเจาะจง พิจารณาถึงการได้ข้อมูลที่
ครอบคลุมประเด็นส าคัญเกี่ยวกับ รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของ
พระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นส าคัญ ร่วมกับการสนทนากลุ่มเฉพาะ เครื่องมือการวิจัย
ได้แก่ แบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ได้แก่ การแสวงหาความเชื่อถือได้
ของข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกันทั้งในด้านข้อมูล ด้านแนวคิดทฤษฎี และด้านผู้วิจัย แล้วน ามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลเชิงเอกสารเพื่อให้เกิดความถูกต้อง 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1)  สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า 1) ด้านการศึกษา ได้แก่ 
การสอนศีลธรรมในโรงเรียน การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน 2) ด้านการฝึกอบรม ได้แก่ 
โครงการค่ายพุทธบุตร โครงการธรรมะสู่โรงเรียน 3)  ด้านการพัฒนา ได้แก่ การน าบุคคลนั้นมาเป็น
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ตัวอย่างในการพัฒนาบุคคลอ่ืน การให้รางวัล เกิดจากผลของศึกษาและฝึกอบรม ท าให้เกิดความ
สงบเรียบร้อยในชุมชน เกิดความไม่ประมาทในกิจวัตรประจ าวันความขัดแย้งลดลง และเกิดความรัก
ความสามัคคีมากยิ่งขึ้น         
 2)  การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเหมาะสมมี  3 
องค์ประกอบได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา ที่สามารถบูรณาการน าไปสู่การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนหลักพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ได้แก่ หลักไตรสิกขา คือ หลักศีล น าไปสู่การพัฒนาพฤติกรรม หลักสมาธิน าไปสู่
การพัฒนาจิตใจ และ หลักปัญญา น าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้  
 3)  รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า 1)  รูปแบบการศึกษาตามแนวทางพระพุทธศาสนาพบว่า การพัฒนาต้อง
เริ่มต้นจากตนเองด้วยการควบคุมกายวาจาใจมีเหตุผลในการด าเนินชีวิตตามหลักธรรมน าไปสู่การ
พัฒนาผู้อ่ืนและสังคม 2)  รูปแบบการฝึกอบรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา พบว่าสร้างการมีส่วน
ร่วมในชุมชน โดยอาศัยการจัดกิจกรรมหรือโครงการตามวันส าคัญต่างๆ ให้ความรู้ความเข้าใจใน
ด้านการศึกษามาเป็นพ้ืนฐาน ท าให้เกิดความชัดเจนในการพัฒนาพฤติกรรม เกิดแนวคิดที่ถูกต้อง
และมีเหตุผล 3)  รูปแบบการพัฒนาตามแนวทางพระพุทธศาสนา พบว่า การจัดกิจกรรมให้มีความ
สนุกสนานมีการยกย่องบุคคลดีเป็นตัวอย่าง และการให้รางวัล ท าให้เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ
ตาม การชี้แนะให้เห็นถึงความไม่ประมาทในชีวิต และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท าให้เกิดความสงบ
สุขต่อตนเองและสังคม 
ค าส าคัญ: รูปแบบ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, เชิงพุทธ, พระสังฆพัฒนา,   
 

ABSTRACT 
 Objectives of this Research were 1) to study condition of human resource 
development in Petchaboon province to study applied concepts, theory and 
Buddhadhamma relating  to the human resource development, 2) to study applied 
concepts, theory and Buddhadhamma relating  to the human resource 
development and 3) to propose a model of human resource development in 
accordance with Sangha Development in Petchaboon province. 
 Findings were as follows: 
 1. The condition of human resource development according to 
Buddhadhamma in Petchaboon Province was that; 1) education; teaching morality 
in schools and social service for public benefits, 2) training; Buddhaputra, sons of 
Buddha, camping activities and Dhamma to schools, and 3) Development; setting 
good example from model persons and rewarding and precaution resulting from 
education and training that brought peace and order in community, mindfulness in 
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daily activities. This practice reduced conflict and increased more love and 
harmony.     
 2. Concept and theory of human resource development consisted of 4 
elements; education, training, morale enrichment, accident prevention and safety 
precaution that can be effectively integrated in human resource development. 
Buddhadhamma related to human resource development are Tisihhka; Sila, 
precepts,for behavioral development, Samadhi, meditation, for mental 
development and Panna, wisdom, for body of knowledge development.    
 3. A model of human resource development in accordance with the 
Sangha development in Petchaboon Province revealed as followers; 1) model of 
education in line with Buddhism indicated that development began with self by 
controlling body, speech and mind, living livelihood with reasons leading to others 
and society development, 2) model of training according to Buddhism revealed that 
community participation in occasional activities on important days, using education 
as good basis of understanding, of behavioral development and right and 
reasonable concept, and 3) model of Development according to Buddhism was 
that there should be joyous activities, honoring good persons as examples and 
rewarding to help people have good morale to follow examples and indicated that 
guideline for mindfulness in life and daily activities induced peace and happiness 
for self and society.   
Keyword: Model, Human resource Development, Buddhist, Sangha Development. 
 
1.  บทน า   
 การพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศ ที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคม
อาเซียนในปี 2558 จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้
เข้มแข็งข้ึนมาใช้ในการเตรียมความพร้อมในแก่คนในสังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศ 
เพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555 : 2 - 3)   
 การด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ ทุกภาคส่วนจะต้องมีบทบาทในการขับเคลื่อน ให้
สามารถด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอาทิ พัฒนาศักยภาพประชาชน ให้มีบทบาทส าคัญใน
กระบวนการพัฒนา สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง เสริมสร้าง
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ความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ผลักดันให้สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เข้าร่วม
พัฒนาชุมชนให้มากขึ้น สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาทน าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่ดี 
และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง จึงเห็นได้ว่าการพัฒนาคนในยุคปัจจุบัน 
หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น ต้องมีการพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกับการพัฒนาชุมชน องค์กร 
สังคมและประเทศชาติรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลทางธรรมชาติ (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555 : 10 – 11, 18)   
 การที่จะสามารถพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคง ควบคู่กับคุณธรรม
และจริยธรรม จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งผู้วิจัยได้เห็นการด าเนินการของพระสงฆ์ในต าบลแคมป์สน 
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยพระสงฆ์ที่อยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าวได้เข้ามามีส่วนร่วมในการน าหลัก
พระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  อีกท้ังพ้ืนที่ดังกล่าวนั้นเป็นที่ตั้งของสังฆมณฑล
หลายแห่ง  โดยชักน าให้ประชากรในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันทางด้านพระพุทธศาสนา ทั้งในด้าน 
พิธีกรรม ทางด้านสาธารณกุศล และการรักษาศีล ปฏิบัติธรรม ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
 จากเหตุผลที่กล่าว ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาวิจัย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิด
ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของนัทเลอร์ (Leonard Nadler) ร่วมกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา และสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์  
เพ่ือให้ผลงานวิจัยน้ี สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยอาศัยสังฆพัฒนา
เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสังคมต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2. เพ่ือศึกษาการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและหลักพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
 3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆ
พัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
3.  วิธีด าเนินการวิจัย  
 ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง "รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆ
พัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์" เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) โดยศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสาร (Document Analysis)  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interviews ) และ การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) โดยผู้วิจัยล าดับขั้นตอนการวิจัยไว้ดังนี้ 
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 ขั้นตอนที่ 1 ภาคสนาม (Field Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย 4 ชุมชนได้แก่ 1) ชุมชนบ้านเหล่าหญ้า (Laoya 
community 2) ชุมชนบ้านแคมป์สน (Campson Community) 3) ชุมชนบ้านทางแดง 
(Tangdang community) และ 4) ชุมชนบ้านห้วยหมาก (Huaymark community)ในด้านการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมรวม  (Participatory Observation) รวม 4 ด้าน   ได้แก่ 1) ด้านสภาพทั่วไป
ของกลุ่มเป้าหมาย (Condition) 2) กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Activities 3) 
โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Projects) และ 4) ผลที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (HRD results) ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interviews) เกี่ยวกับสภาพการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จ านวน 14 ประเด็น จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 25รูป/คน ผู้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  1) กลุ่มพระสงฆ์ผู้ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  10 รูป 
(Senders) 2) กลุ่มพุทธศาสนิกชนผู้ได้รับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Receivers) และ กลุ่มผู้น า
ชุมชนผู้สันับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Supporters) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) จากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์
จ านวน 10รูป/คน เพ่ือรับรองรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆ
พัฒนาที่เกิดข้ึนจากการสังเคราะห์ (Synthetic) องค์ความรู้  
 ขั้นตอนที่ 2 ภาคเอกสารงานวิจัย (Documentary Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีและหลักพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการพัฒนทรัพ
ยากรมนุษย์ (Review Literature)  จ าแนกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) แนวคิดทฤษฎีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของนัทเลอร์ (Leonard Nadler) คือ การฝึกอบรม (Training) การศึกษา 
(Education) และการพัฒนา (Development) และ 2 แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
ไตรสิกขา (Threefold training) คือ ศีล (Precept) สมาธิ (Concentration) และ ปัญญา 
(Wisdom) จากการประยุกต์องค์ความรู้ทั้ง 2 นั้น เห็นว่า หลักไตรสิกขาสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้เกิดข้ึนกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งสามด้านในส่วนของคุณธรรมจริยธรรม (Moral and 
Ethical) ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ(Quality) และ คุณธรรม (Morality) ในบุคคลเดียวกัน  
 ขั้นตอนที่ 3 ภาคน าเสนอรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของ
พระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ (SSW Model) ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์จากการสังเคราะห์
องค์ความรู้ทั้งการวิจัยภาคสนาม(Field Research) จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
observation) เพ่ือให้เห็นสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interviews) เกี่ยวกับทัศนคติในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับ หลักการ วิธีการ และแนวทาง
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและหลักพระพุทธศาสนาเพ่ือให้
ครอบคลุมบริบทของภาพรวมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท์ี่เกิดขึ้นในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย น าไปสู่การ
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สนทนากลุ่มเฉพาะ (focus Group Discussion) เพ่ือรับรองรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิง
พุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาสภาพการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดเพชบูรณ์ และการวิจัยภาคเอกสาร (Documentary Research) ทั้งการ
ประยุกตร์ะหว่าง แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของนัทเลอร์ (Leonard Nadler) ทั้งการ
ฝึกอบรม (Training) การศึกษา (Education) และการพัฒนา (Development) แนวคิดการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา (Three fold Training) ทั้งศีล (Precept) สมาธิ 
(Concentration) และ ปัญญา (wisdom) จึงท าให้สามารถสังเคราะห์ (Synthetic) เป็นรูปแบบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จากองค์
ความรู้ที่ผู้วิจัยได้ศึกษามา           
 
4.  ผลการวิจัย  
 4.1  สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์   
 จากการศึกษาสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์นั้น สภาพการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา นั้นพบว่า จะให้ความส าคัญในการให้การศึกษา
เกี่ยวกับหลักธรรมที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมให้เป็นปกติรวมไปถึงกิจกรรมในด้านศาสนพิธี เช่น
การไหว้ การกราบ มารยาททางสังคม หรือกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา มีหลักธรรมที่มุ่งเน้นใน
การพัฒนาพฤติกรรมคือ เบญจศีล หรือ ศีล 5 ท าให้พุทธศาสนิกชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งสังเกตเห็นได้จากการปฏิบัติตน
ที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถควบคุมพฤติกรรมให้เป็นปกติ มีการช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน
ของตน ไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ ร่วมกับกิจกรรมการพัฒนาจิตโดยการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน 4   รวมไปถึงกิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้เกิดความรักความ
สามัคคี เพื่อให้มีสติรู้ว่าสิ่งที่ตนเองแสดงออกก่อนว่าเป็นกุศลหรืออกุศล สามารถควบคุมจิตใจให้เป็น
ปกติ ท าให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแต่ตนเองและผู้อ่ืน และ ให้ความส าคัญในด้าน
การใช้เหตุผล มีการสั่งสอนหลักพระพุทธศาสนาที่มีความเหมาะสมกับเป็นอยู่ในสังคม เพ่ือให้มี
สติปัญญาที่ประกอบด้วยกุศล เช่น เมื่อมีสติปัญญามาใช้ในการปรับปรุงความคิดและพฤติกรรม จาก
การเทศนาสั่งสอนในช่วงวันธัมมัสวนะ เพ่ือให้เกิดสติปัญญาเข้าใจ  ในสิ่งที่ถูกต้องสามารถน ามา
พัฒนาความคิดและพฤติกรรมให้เกิดประโยชน์ 
 ในด้านกิจกรรมการฝึกอบรม มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการโดยอาศัยความร่วมมือใน
ชุมชน หรือ บวร (บ้าน,วัด,โรงเรียน) มาเป็นแบบแผนในการจัดกิจกรรมหรือโครงการฝึกอบรม  นั้น
ก็มีการฝึกอบรมตามหลักศีล 5 การประกอบอาชีพสุจริต การลดละเลิกอบายมุข สร้างความเข้าใจใน
การปฏิบัติตนถูกต้องมากข้ึน มีการไหว้พระสวดมนต์เช้า - เย็น  การแสดงพระธรรมเทศนา รักษา
อุโบสถศีลทุกวันธัมมัสวนะและฤดูพรรษา และกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา รวมถึง
โครงการต่างๆ เช่น ค่ายพุทธบุตร ไปจนถึงโครงการหน่ึงวันหน่ึงโรงเรียนถวายในหลวง เป็นต้น ซ่ึง
หลักการหรือหลักธรรมต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแต่สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน เพราะพุทธศาสนิกชนก็ได้
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เข้าร่วมหลักสูตร โครงการ หรือ
กิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ส่งเสริม
การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเกิดความ
รักความสามัคคีในชุมชน ร่วมกับ
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตาม
แนวทางสติปัฏฐาน 4 แล้ว ยัง
ฝึกอบรมเกี่ยวกับ วิธีการก าหนด
จิตต่อเวทนาที่ถูกต้อง มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการควบคุมจิตใจจากกิเลสที่ถูกต้อง และความรู้เกี่ยวกับ
หลักธรรมที่ขัดขวางและส่งเสริมการพัฒนาจิตใจได้ถูกต้อง เกิดการช าระจิตใจจากกิเลสที่ถูกต้อง มี
จิตใจที่ประกอบด้วยสติ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม อีกท้ังมีหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมอยู่
เสมอ เป็นการสร้างองค์ความรู้ในเชิงบูรณาการ เช่น ต ารวจจะให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพย์ติด ในขณะเดียวกันพระวิทยากรก็จะฝึกอบรมโดยใช้หลักพระพุทธศาสนา
เพ่ือให้มีความรู้ว่า สิ่งไหนควรท า สิ่งไหนไม่ควรธรรม  มีการให้ความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทย ไป
จนถึงศาสนพิธีต่าง ๆ รวมทั้งประวัติของพระพุทธเจ้า ทุกกิจกรรมอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี ท าให้เกิดสติปัญญาสามารถควบคุมจิตใจให้
ประกอบด้วยเหตุผลในการแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องตามแนวทางพระพุทธศาสนา    
 4.2 การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและหลักพระพุทธศาสนาที่เ ก่ียวกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์   
 จากการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและหลักพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ พบว่า การฝึกอบรมเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ทักษะ ความช านาญ
จากประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้สั่งสมมา เพ่ือให้บุคคลน ามาตน พัฒนางาน พัฒนาทัศนคติ เป็นการ
ยกระดับความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และ
เป็นไปในทิศทาง เป้าหมาย นโยบาย ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนการศึกษาเป็นรากฐาน
ของความรู้ที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลทุกคน เป็นสิ่งที่ต้องกระท าตลอดชีวิต เนื่องจากวิทยาการและ
สิ่งแวดล้อม มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มนุษย์ทุกคนมีเสรีภาพที่จะศึกษาในสิ่งที่ควรศึกษา
อย่างกว้างขวาง เพ่ือให้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ น ามาใช้ในการด าเนินชีวิต พัฒนา
ศักยภาพของตน การประกอบอาชีพ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีก
ทั้ง การพัฒนาเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับงาน คน และ องค์กร ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และทัศนคติ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ การที่จะเลือกวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบใด ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 
และข้อจ ากัดต่างๆ ขององค์กร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ ในขณะเดียวกัน   
หลักพระพุทธศาสนาที่ผู้วิจัยได้น าเสนอในงานวิจัยนี้ ได้แก่หลักไตรสิกขา ซึ่งเป็นหลักธรรมที่พัฒนา
มนุษย์เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ได้แก่ การศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนา ใน 3 ด้าน 
คือ ศีล สมาธิ และปัญญา การด าเนินชีวิตในทัศนะของพระพุทธศาสนาน้ัน พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้

สมาธิ 

ปัญญา 
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แนวทางโดยผ่านหลักธรรมต่างๆ มากมาย แต่สามารถสรุปลงได้ในหลักไตรสิกขาทั้งสิ้น จึงสามารถ
แสดงแผนภาพในดังนี้ 
 4.3 น าเสนอรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางพระสังฆพัฒนา
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 จากการศึกษาวิ จั ย เรื่ อง  " รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรม นุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์" จากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ท า
ให้ผู้วิจัยได้ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการวิเคราะห์องค์ความรู้ทั้ง 2 ส่วน อันน ามาสู่การ
สังเคราะห์เป็นรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 รูปแบบ (Synthetic Model) ดังต่อไปนี้ 
 1)  รูปแบบสัมมาทัศน์เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของ
พระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์  2)  รูปแบบทักษะนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 3) รูปแบบปัญญา 3 เพ่ือการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์  
 
5.  อภิปรายผล 
 5.1 สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์น้ัน การจัดกิจกรรมโดยอาศัย
การมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี แสดงพระธรรมเทศนา
เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ รวมทั้งศาสนพิธีซึ่งถือเป็นแนวทางในการสร้างกุศลที่ถูกต้องตามหลัก
พระพุทธศาสนา ท าให้มีสติปัญญาสามารถควบคุมจิตใจให้ประกอบด้วยเหตุผลในการแสดง
พฤติกรรม  ไม่ให้สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นต่อตนเองผู้อ่ืน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร. ฌาณ ตรรก
วิจารณ์ (2550) เห็นว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เชิงพุทธมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ 1)  พัฒนาให้
มนุษย์เป็นคนมีประสิทธิภาพในการท างาน 2)  เป็นคนดีมีความสุข และ 3)  พ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง 
โดยเข้าสู่ภาวะนิพพานหรือนิโรธ โดยกระบวนทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธมี 4 กระบวน
ทัศน์ คือ 1) กระบวนทัศน์การพัฒนาเพ่ือผลงาน 2) กระบวนทัศน์การพัฒนาเพ่ือการเรียนรู้ 3)  
กระบวนทัศน์พัฒนาระดับโลกียธรรม และ 4) กระบวนทัศน์การพัฒนาระดับโลกุตรธรรม ซ่ึงการ
พัฒนาจะความส าเร็จได้ต้องมีการพัฒนาครบทุกองค์ประกอบ คือ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และ
ระดับองค์กร        
 5.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้มีแนวคิดทฤษฎีอยู่หลากหลาย ซึ่งการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์นี้มีวิวัฒนาการมาจากการบริหารงานบุคคลซึ่งประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีที่มีความแตกต่าง 
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยจะให้ความส าคัญกับ แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ 3 
ประการโดยเร่ิมจาก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการฝึกอบรม เนื่องจากมีทัศนะว่า
กระบวนการฝึกอบรมนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เป็นกระบวนการที่น าความรู้ความเข้าใจที่
เกิดขึ้นจากการศึกษาบูรณาการให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น การฝึกอบรมเป็นการเพ่ิมพูนความรู้
ความเข้าใจ ความสามารถของบุคลากร ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับปรุงระบบการท างานของ



277วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

ตนเองให้มีคุณภาพมากขึ้น สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้สอดคล้องกับสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมอยู่ตลอดเวลา การฝึกอบรมท าให้เกิดการยกระดับความสามารถของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายขององค์กร ซ่ึงสอดคล้อง
กับ พระมหาธฤติ รุ่งชัยวิทูร  (2557) กล่าวไว้ในบทความวิจัยรูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการ เพ่ือ
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ว่า การฝึกอบรม เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญ  
ความสามารถ และเปลี่ยนแปลงทัศนคติท่าที ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม เพ่ือให้เขา
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขข้อบกพร่องในการท างานใน
ปัจจุบันและการท างานให้ประสบผลส าเร็จในอนาคต ตลอดจนการเตรียมคนให้พร้อมเพรียง เพ่ือรับ
หน้าที่ที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้นไป ถือเป็นงานส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหาร ซึ่งต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ดร. เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย (2552) ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ าเป็นต้องมีกิจกรรมการฝึกอบรม พัฒนาพนักงาน เพ่ือให้พนักงานได้
เรียนรู้ พัฒนาที่ตรงกับปัญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน  
 5.3  รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของสังฆพัฒนาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ จากการศึกษาวิเคราะห์ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ไว้ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.  การศึกษาฯ 2. การ
ฝึกอบรมฯ และ 3. การพัฒนาฯ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร.  เสง่ียม สายวรรณะ ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคของเยาวชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
หรือ โฟโมรสสิ (4MORSSI) ที่ประกอบด้วยสื่อและกระบวนการพัฒนาที่ส าคัญ คือ 1) แบบ 
(Model) เพราะการใช้ตัวแบบจะสามารถดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าสื่อประเภทอ่ืนๆ 2) แรงจูงใจ 
(Motivation) จะเป็นแรงกระตุ้นเพ่ือโน้มน้าวให้เกิดจิตส านึก เกิดความรู้สึกที่ดีเพ่ือสร้างความ
ศรัทธาในสิ่งที่จะเรียน 3) คุณธรรม (Morality) จะเป็นพ้ืนฐานที่ดีของการน าไปสู่การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้มีความเหมาะสม 4)  การปรับพฤติกรรม (Modification) โดยการปรับพฤติกรรมจะ
เกิดผลดีและเห็นเป็นรูปธรรมได้นั้น ต้องเกิดมาจากความพึงพอใจและความต้องการของผู้ที่จะปรับ
พฤติกรรม เป็นไปด้วยความสมัครใจ 5) การเสริมแรง (Reinforcement) เพ่ือให้เกิดก าลังใจและ
เป็นรางวัลในการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม 6)  การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) เป็น
การเรียนรู้ทางสังคมและการอบรมสั่งสอนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้ปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 7)  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy) ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง ชัดเจน
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และ 8)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
(Integration) จะช่วยให้เด็กได้รับรู้และเรียนรู้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงความรู้จากหลายๆด้าน เกิด
การปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบองค์รวม  และสอดคล้องกับ ผศ.
อนุรักษ์ นวพรไพศาล งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้คู่คุณธรรมใน
ระดับอุดมศึกษา” พบว่า ทุกองค์ประกอบมีความสอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมในระดับอุดมศึกษา ในระดับมากเกือบทุกองค์ประกอบ ยกเว้น
องค์ประกอบด้านเนื้อหาของหลักสูตรที่มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
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เพราะว่าในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมในระดับอุดมศึกษา
จ าเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบ โดยเฉพาะองค์ประกอบด้านเน้ือหาของ
หลักสูตรที่จะต้องพิจารณาเป็นพิเศษเพราะเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตโดย
ตรงที่ต้องการให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม สามารถน าความรู้ ความคิด 
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตลอดจนสร้างบุคลิกภาพ พัฒนานิสัยและ
พฤติกรรม ให้พร้อมที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงชีวิตและท างาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืน ในสังคมได้อย่างมีความสุข พร้อมที่จะช่วยสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า
ต่อไป ตามหลักพระพุทธศาสนา พบว่า แนวคิดทางการสอน เพ่ือพัฒนาปัญญาตามหลักพุทธศาสนา
ประกอบด้วย 3 แนวทาง ได้แก่ การสอนเพ่ือพัฒนามนุษย์ การสอนที่ส่งผลให้เกิดปัญญา และการ
สอนเพ่ือให้เกิดปัญญาตามหลักไตรสิกขา และแนวคิดท้ังสามเป็นกระบวนการสอนเพ่ือให้เกิดปัญญา
โดยตรง คือการพัฒนาความเจริญงอกงามของมนุษย์ ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
สังคม ตลอดจนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของมนุษย์อีกด้วย  
 

6.  ข้อเสนอแนะ     
 6.1  ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย ได้แก่ 6.1.1 ผู้น าหรือบริหารจะต้องจัดท านโยบายใน
การสร้างตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเชิง
คุณธรรม ซึ่งอาจจะอาศัยหน่วยงานจากภายนอกที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้มาแนะน า ตรวจสอบ 
และประเมินผลเพ่ือให้เกิดการยอมรับในสากล 6.1.2  ผู้น าหรือผู้บริหารจะต้องมีนโยบายในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยน าหลักธรรมในหมวดต่างๆ มาบูรณาการ
กับรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมทุกระดับ มีนโยบายในการจัดการเรียนรู้ (KM) โดย
อาศัยการเพ่ิมกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาให้เท่ากับการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับกรสร้างวัฒนธรรมในองค์กร 6.1.3 ผู้น าผู้บริหาร
จะต้องมีนโยบายในการจัดการเรียนรู้ (KM) โดยอาศัยการเพ่ิมกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาให้เท่ากับการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับกรสร้าง
วัฒนธรรมในองค์กร 6.1.4  ผู้น าหรือผู้บริหารจะต้องจัดท านโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ด้านต่างๆที่มีความทันสมัยโดยอาศัยการบูรณาการระหว่างหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
สากลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาให้สอดคล้องเหมาะสมกับยุคสมัย
แห่งความเจริญในยุคโลกาภิวัตน์ 
 6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ 6.2.1 ผู้บริหารและพนักงานทุกองค์กรควร
จัดสรรเวลาในทุกสัปดาห์ให้เป็นเวลาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
โดยการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดบริเวณใกล้เคียงมาให้การศึกษาและฝึกอบรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา  รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในโอกาสต่างๆ ที่ทางวัดหรือที่
ทางองค์กรได้จัดขึ้น 6.2.2 ดังน้ันผู้บริหารและพนักงานควรสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
หรือโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และต้องมีการ
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ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นโดยอาศัยหลักการที่มีความ
เหมาะสมกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) ให้มี
คุณค่าในปัจจุบัน เพ่ือที่จะสร้างทุนมนุษย์ (Human Capital) ให้เกิดขึ้นในอนาคต 6.2.3 ผู้บริหาร
และพนักงานควรสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุก
ระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และต้องมีการประเมินผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพ่ือ
ปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นโดยการอาราธนานิมนต์พระภิกษุสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ใ ห้ เ ข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาโดยอาศัยกิจกรรมทางด้านศาสนพิธีโดยจัดกิจกรรมอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 6.2.4 
ผู้บริหารและพนักงานควรปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์กรโดยจัดบริเวณในการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ
องค์ความรู้ทั้ง 2 ส่วน โดยจัดให้มีห้องสมุด หรือ สื่อวิดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บุคลากรได้เข้ามา
ศึกษาเรียนรู้ในช่วงที่มีเวลาว่าง   
 6.3  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ได้แก่   6.3.1 ควรมีการศึกษาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยใช้หลักธรรมหมวดอ่ืน เช่น เบญจศีล กุศล
กรรมบถ 10 อิทธิบาท 4 สังคหวัตถุ 4 สัปปุริสสธรรม 7 หรือสติปัฏฐาน 4 เป็นต้น 6.3.2 ควรมีการ
ประเมินผลความสอดคล้องระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักสากล และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ เช่น ด้านจิตใจ หรือ พฤติกรรม รวมไป
ถึงสติปัญญา หรือการตัดสินใจ เป็นต้น  6.3.3 ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาองค์การต่างๆ ในยุคปัจจุบัน 6.3.4 ควรมีการประเมิน
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาสังคมแห่งความ
แตกต่างระหว่างชาติพันธุ์ 6.3.5  ควรน าเอาผลของการวิจัยนี้ไปศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรูปแบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนากับวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมแห่งเทคโนโลยี
โดยอาศัยงานวิจัยเชิงอ่ืน ๆ ต่อไป   
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บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการ
ประชาคมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า อ าเภอ
พระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ   และเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการ
ประชาคมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า อ าเภอ
พระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  จ าแนกตาม เพศ อายุ และหมู่บ้านที่อาศัย และเพ่ือศึกษา
ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อกระบวนการประชาคมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ  จ านวน 90 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่   การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ t-test  และ F-test 
(One – Way ANOVA) โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ถ้าพบความแตกต่างจะวิเคราะห์
ความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Seheffe) 
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 1.  ความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการประชาคมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยรวมอยู่ในระดับดี  
 2.  เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการประชาคมในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง  จังหวัด
สมุทรปราการ จ าแนกตาม เพศ อายุ หมู่บ้านที่อาศัย แตกต่างกัน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น 
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ : กระบวนการประชาคม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ABSTRACT 
 

 This research has a purpose to study the public opinion on community 
processes in strategic development plan of Bankhachao Subdistrict Administrative 
Organization, Phrapradaeng District, Samutprakarn Province and to compare the 
public opinion towards the community process in the development strategy of the 
Bangkhachao Subdistrict Administrative Organization, Phrapradaeng District, 
Samutprakan Province by sex, age, and village, and to study people's suggestions to 
the community process in strategic development plan of Bangkhachao Subdistrict 
Administrative Organization, Phrapradaeng District, Samutprakarn Province.  The 
population used in this research was the people in Bankhachao Subdistrict 
Administrative Organization, Phrapradaeng District, Samutprakarn Province. The 
instrument used to collect data was a questionnaire. The statistics used in data 
analysis include frequency, percentage, mean, and standard deviation.  The 
statistics for hypotheses testing were t-test and F-test (One-way ANOVA) with 
statistically significant at .05 level. If the difference was found, the difference was 
analyzed by Scheffe's method. 
  The research found that : 
 1. People's opinion on the community process in the strategic development 
plan of  
Bang khachao Subdistrict Administrative Organization, Phrapradaeng District, 
Samutprakan Province  was overall good. 
 2. Comparison of public opinion towards community process in the strategic 
development plan of Bangkhachao Subdistrict Administrative Organization, 
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Phrapradaeng District, Samutprakarn Province  by sex, age, and village are different 
but not different with a significant at the .05 level.  
Keywords :  strategic development plan 
 

1.บทน า 
 การวางแผนเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่ง เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโยงจากปัจจุบัน 

สู่อนาคต ท าให้ทราบถึงศักยภาพของปัญหาและโอกาสที่ปัญหาเหล่านั้นจะเกิดขึ้น เพ่ือน ามา
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ การตัดสินใจภายในองค์การ การวางแผนเป็นเคร่ืองมือของการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ เพราะจะเอ้ือให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดและเป็นระบบมากที่สุด ซึ่งปัญหาเล็กๆ 
อาจจะได้รับการแก้ไขในทันที ส่วนปัญหาที่ใหญ่ และมีความส าคัญจะต้องมีการวางแผนอย่าง
รอบคอบ นอกจากน้ีการวางแผนยังสามารถสนองตอบความต้องการของมนุษย์ได้ แม้ว่าความ
ต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด แต่การวางแผนเป็นวิธีที่จะท าให้ความต้องการได้รับการตอบสนอง
ในเวลาที่รวดเร็ว และประหยัด ทั้งนี้นโยบายหรือค าสั่งที่ผู้บังคับบัญชา ก าหนดให้มีการวางแผน ผู้
วางแผนจะต้องมีการท าความเข้าใจในนโยบายหรือค าสั่งน้ันๆ ก่อนจะด าเนินการวางแผน เพราะ
อาจจะมีข้อมูลหรือมูลเหตุที่ผู้วางแผนอาจจะไม่ทราบหรือไม่เข้าใจการบริหารกิจการขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้นั้น นอกจากการวางแผนที่ดีแล้ว จะต้องให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการ
ปกครองเพ่ือสนองตอบความต้องการหรือแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และควบคุมติดตามการ
บริหารงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการจัดหารายได้ ก าหนดรายจ่าย มีความสามารถในการจัดท างบประมาณ การ
ปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ต่างก็ไม่ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากนัก จึง
เป็นที่น่าสนใจว่าสาเหตุของการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาน้ันมีส่วนท าให้การพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นได้มากหรือน้อย 

 เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย เพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายใน
การพัฒนาต าบล การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจึงเป็น
กระบวนการก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยก าหนดสภาพการณ์ที่
ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบ
ด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา/ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นด้วย 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงมีความส าคัญต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
อย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้
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เกิดข้ึนในอนาคต เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มุ่งไปสู่
สภาพการณ์ให้ทันการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ท่ีต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะ
ก าหนดให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  และที่ผ่านมาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า พบว่าโครงสร้างพ้ืนฐานยังต้องได้รับการพัฒนาอย่างมาก ประชาชนยัง
มีรายได้ต่อครัวเรือนที่ค่อนข้างต่ า ขาดทักษะในการประกอบอาชีพ มีการว่างงานตามฤดูกาล 
เยาวชนส่วนหนึ่งติดยาเสพติด เด็กและผู้สูงอายุยังต้องการดูแลมากขึ้น สุ ขภาพอนามัยของ
ประชาชนยังต้องมีการพัฒนา การให้บริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการยังไม่ทั่วถึงและ
เพียงพอ ขาดการด าเนินงานในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขาดการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร 
 ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการ
ประชาคมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า อ าเภอ
พระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  เพ่ือจะได้ทราบผลการศึกษาที่น าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสนองตอบความ
ต้องการของประชาชนได้มากข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการประชาคมในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง  จังหวัด
สมุทรปราการ 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการประชาคมในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง  จังหวัด
สมุทรปราการ จ าแนกตาม เพศ อายุ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ 
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 3.  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อกระบวนการประชาคมในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง  จังหวัด
สมุทรปราการ 
 
3. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาเรื่องกระบวนการ
ประชาคมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า อ าเภอ
พระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ มีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังต่อไปนี้  
 
 
 
 ตัวแปรอิสระ (Independent)     ตัวแปรตาม (Dependent) 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
กระบวนการประชาคม 
  ประชาคมเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยหลากหลายวิธีการ และขั้นตอนที่ชัดเจน 
ที่จัดขึ้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นที่หลากหลาย ข้อสังเกต และ/หรือข้อสรุป ของประชาชนหรือ
คนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ว่ามีความรู้สึก หรือมีความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตความ

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย 

1.  เพศ 
2.  อายุ 
3.  หมู่บ้านที่อยู่อาศัย 

กระบวนการประชาคมในการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบางกะเจา้ อ าเภอพระประแดง  จงัหวดั
สมุทรปราการ  จ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1.  ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 
2.  ดา้นการพฒันาสังคมและการส่งเสริม

คุณภาพชีวติ 
3.  ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
4.  ดา้นการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
5.  ดา้นการพฒันาการเมืองและการบริหาร

จดัการบา้นเมืองท่ีดี 
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เป็นอยู่ของเขาทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างไร และมีแนวทางที่จะแก้ปัญหา หรือผลักดันในประเด็น
นั้นๆ อย่างไร และมีแนวทางท่ีจะแก้ปัญหา หรือผลักดันในประเด็นนั้นๆ อย่างไร ทั้งนี้เพ่ือเป้าหมาย
สุดท้ายคือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประชาชนมีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของในการพัฒนานั้น 
การจัดท าประชาคมเป็นวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้าได้ด าเนินการทุกปี เพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝางกับประชาชนในเขต
พ้ืนที่ โดยมีการก าหนดประเด็นหรือปัญหาร่วมกัน โดยใช้เวทีในการสื่อสารเพ่ือรับรู้และเข้าใจใน
ประเด็นปัญหา และช่วยผลักดัน หรือหาข้อสรุปเป็นแนวทางแก้ไขประเด็นปัญหาน้ันๆ และน ามา
ก าหนดเป็นแผนพัฒนา 
     เมื่อได้ผลสรุปจากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางกะเจ้าแล้ว ขั้นตอนต่อไปผู้จัดท าโครงการจัดท า (ร่าง) โครงการให้เรียบร้อยและ
น าเข้าสู่กระบวนการประชาคม เพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ และเป็นการ
ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชนโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีการประสานงานและความ
ร่วมมือกันเสนอนโยบายหรือความต้องการของชุมชนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การท างาน
ของประชาคมน้ีท าให้การท างานของท้องถ่ินเป็นระบบ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้น 
      ลักษณะท่ีดีของประชาคม 
  ประชาคมท่ีดีควรมีลักษณะ ดังนี้ (มนตรี เกิดมีมูล.  2551 : 93-94)  
  4.1  เป็นการรวมตัวที่เกิดข้ึนด้วยความสมัครใจ มิได้เกิดจากการจัดตั้ง หรือถูกเกณฑ์
มาโดยผู้ใดผู้หนึ่ง หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
  4.2  เป็นการรวมที่มีความหลากหลาย ประกอบด้วยคนทุกส่วน ทุกกลุ่มทุกฝ่ายของ
คนในชุมชน 
  4.3  เป็นการรวมตัวกันด้วยความรัก ความผูกพัน หรือมีความสนใจหรือมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน 
  4.4  ผู้ที่มาร่วมกันจะต้องมีจิตส านึกสาธารณะ คือ มีจิตใจที่จะท าเพ่ือส่ วนรวมเป็น
ส าคัญ 
  4.5  ผู้น าต้องเปิดใจกว้างทางความคิดและมีภาวะผู้น า 
  4.6  มีกระบวนการเรียนรู้และการตัดสินใจ 
  4.7  มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
  4.8  มีเครือข่ายและช่องทางการติดต่อสื่อสารเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและเป็นระบบ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 
 1.  ความหมายการพัฒนา 
  มีผู้ให้ความหมายของ “การพัฒนา” ไว้หลากหลายดังนี้  
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  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 779) อธิบายว่า  
“การพัฒนา” หมายถึง ท าให้เจริญ 
  สรุปได้ว่า การพัฒนา หมายถึง กิจกรรมที่บุคคล คณะบุคคล องค์กร ซึ่ งอาจเป็น
องค์กรเอกชนหรือองค์กรของรัฐมุ่งกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีจุดมุ่งหมายที่ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น กิจกรรมดังกล่าวต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมและความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 2.  หลักการพัฒนา 
  องค์การสหประชาชาติได้ให้แนวคิด ในหลักการด าเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน 10 
ประการ ดังนี้ (ยุวัฒน์ วุฒิเมธี.  2534 : 11-14) 
  2.1  โครงการด าเนินงานพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับความต้องการอันแท้จริงของ
ประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  2.2  โครงการพัฒนาน้ันจะต้องเป็นโครงการเอนกประสงค์คือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แก้ปัญหาของชุมชน หรือปรับปรุงความสุข ความเจริญได้ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  2.3  การพัฒนาจะต้องเร่ิมด าเนินการ เพ่ือเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนไป
พร้อม ๆ กับการด าเนินงาน 

  2.4  ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างเต็มที่เพ่ือเป็นการ
สร้างพลังชุมชนและจัดรูปสถาบัน หรือหน่วยงานปกครองหน่วยงานบริการของประชาชนขึ้น 
  2.5  ต้องแสวงหาผู้น าในท้องถิ่นและพัฒนาคุณลักษณะของผู้น าท้องถิ่นตามลักษณะ
ของกิจกรรมและความจ าเป็น 
  2.6  ต้องยอมเปิดโอกาสให้สตรีและเยาวชนได้เข้ามามีบทบาทร่วมพัฒนามากที่สุด 
เพราะสตรีมีบทบาทต่อการขยายตัวของงานและแนวคิดต่าง ๆ ส่วนเยาวชนนั้นจะสามารถเป็นก าลัง
รับช่วงได้เป็นอย่างดี 
  2.7  รัฐบาลจะต้องจัดบริการไว้ให้พร้อม เพ่ือคอยเสริมงานของประชาชน และเป็น
หลักประกันความส าเร็จของงานและเป็นก าลังใจของผู้ปฏิบัติ 
  2.8  มีการวางแผนเพ่ือการพัฒนาอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ต้ังแต่ระดับชาติ
จนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งการจัดบริการงานในทุกระดับ จะต้องมีความคล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
  2.9  ในการด าเนินงานพัฒนาน้ัน ควรสนับสนุนให้องค์การเอกชน องค์การ
อาสาสมัครต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
  2.10  ในการวางแผนเพ่ือพัฒนาน้ัน ต้องมีการวางแผนด าเนินงานให้เกิดความเจริญ
พร้อม ๆ กันไปทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติด้วย ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างความเจริญให้ได้ระดับกัน
ทุกส่วนของประเทศ 
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5.วิธีด าเนนิการวิจัย    
                การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการประชาคมในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาคมในพ้ืนที่หมู่บ้านในต าบลบางกะเจ้า 
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 4 หมู่บ้าน รวมทั้งหมด 90 คน  เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงสร้างตามความมุ่งหมายของ
การศึกษาและใช้กรอบแนวคิดที่ก าหนดขึ้น    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติพ้ืนฐาน ได้แก ่
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  สถิติที่ใช้
ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  F-test (One-way ANOVA) 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 1.  ความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการประชาคมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า อ าเภอพะประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับดี เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อย คือ ด้านการพัฒนาสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต รองลงมาคือ ด้านการพัฒนา
การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รองลงมาคือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามล าดับ  
 2.  เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการประชาคมในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ จ าแนกตาม เพศ อายุ หมู่บ้านที่อาศัยอยู่  แตกต่างกัน พบว่า ประชาชนมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3.  ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อกระบวนการประชาคมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
พิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  3.1  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ควรเพิ่มงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพในแต่ละหมู่บ้าน ควรส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้าน ส่งเสริมให้ปลูกพืชปลอดสารพิษ 
และควรจัดหาตลาดเพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
  3.2  ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ควรหาแนวทางเพ่ือป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในชุมชน สอดส่องดูแลอย่างต่อเนื่อง ควรมีการฉีดพ่นยาก าจัดยุ่งลายในแต่ละ
หมู่บ้านให้เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างสม่ าเสมอทุกเดือน ควรจัดหาถังขยะให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน และควร
มีการจัดเก็บขยะเป็นประจ าทุกวัน เพ่ือลดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นของขยะ และจัดหาที่ทิ้งขยะให้
พอเพียง และท่ัวถึงท้ังต าบล 
  3.3  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ควรวางท่อระบายน้ าให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
และปรับปรุงท่อระบายน้ าให้ใช้การได้ดีเสมอ ควรติดต้ังไฟส่องสว่างตามหมู่บ้านให้ครอบคลุมและ
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ซ่อมแซมให้ใช้การได้ดี ควรก่อสร้างระบบประปาให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและบ ารุงรักษาให้ใช้การได้
ดีอยู่เสมอ  
  3.4  ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ประชาชนปลูก
ต้นไม้ ตามที่สาธารณะต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ ริมถนนสาธารณะ เป็นต้น  ควรสนับสนุนให้
ประชาชนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีความสวยงาม น่ามอง น่าอยู่อาศัย 
  3.5  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ผู้บริหารควรมี
วิสัยทัศน์ ในการพัฒนา เช่น ตัวบุคคล   และสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
สิ่งแวดล้อมทางวัตถุ ควรด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ควรบริหารงานอยู่บนพ้ืนฐานของความ
ประหยัด ประชาชนสามารถตรวจสอบโครงการได้  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการ
บริหารงานได้ และควรเปิดโอกาสให้ประชาชน สตรี และเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาให้
มากขึ้น 

7. อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการประชาคมในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
     1.  ความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการประชาคมในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ  พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับดี สอดคล้องกับ สมคิด ปัญญาดี  (2556 : 
บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
ในเขตจังหวัดสุรินทร์ พบว่า สมาชิกสภาเทศบาลมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
ในเขตจังหวัดสุรินทร์ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ คนิณ ณัฐฐาวัฒน์ (2557 : บทคัดย่อ) ได้ท า
การวิจัยเร่ืองการด าเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดยโสธร ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยส่วนรวมเห็นว่า มีการ
ด าเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่ อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการประชาคมในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า อ า เภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตาม เพศ อายุ และหมู่บ้านที่อาศัย  พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ 
และหมู่บ้านที่อาศัย แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกระบวนการประชาคมในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับปนัดดา จันทร์ดี  (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความ
คิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด พบว่า คณะกรรมการชุมชน ที่มีเพศ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน  
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  3.  ผลการศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อกระบวนการประชาคมในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการพบว่า ประชาชนมีข้อเสนอแนะในหลายประเด็น ดังน้ี ควรมีการส ารวจและซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ช ารุดเสียหายอย่างทั่วถึง มีติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง
และอันตรายในเวลากลางคืน ควรเพ่ิมงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในแต่ละ
หมู่บ้านให้มากขึ้น หาแนวทางเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน สอดส่องดูแลอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ข้อเสนอแนะที่กล่าวมาข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินงานแต่ละด้านเป็นอย่างดี  
 
8.ข้อเสนอแนะ 
 
    1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
   1)  ควรส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบธุรกิจขนาดเล็ก เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนเพิ่มขึ้น  
   2)  ควรเพิม่งบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในแต่ละหมู่บ้าน 
   3)  ควรหาแนวทางป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน และจัดอาสาสมัครชุมชนช่วย
สอดส่องดูแล  
        4)  ควรมีการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงและอันตรายในเวลา
กลางคืน  
  2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
      1)  ศึกษาความต้องการของประชาชนต่อการการพัฒนาเศรษฐกิจและด้านการ
พัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล 

      2) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นต่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้โปร่งใส
และคุ้มค่า 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์คุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบล
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  จ าแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ และเพ่ือศึกษาถึงปัญหา 
อุปสรรค ตลอดจนความต้องการของประชาชนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์คุณภาพการให้บริการของเทศบาล
ต าบลก าแพงแสน   กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนผู้มาใช้บริการกับเทศบาลต าบล
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทั้ง 5 กอง ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา 
และกองสาธารณสุข จ านวน  400  คน และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 355 ฉบับ ใช้วิธีการ
เลือกสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่า 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มี
อายุระหว่าง 20 – 30 ปี ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ปวส.หรือ
อนุปริญญาตรี และอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท    
 2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์คุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบล
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  โดยรวม อยู่ในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
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ระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้านพนักงานผู้ให้บริการและด้านความรู้ของ
พนักงานผู้ให้บริการ  
3. การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์คุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลต าบลก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ที่
แตกต่างกัน พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์คุณภาพ
การให้บริการของเทศบาลต าบลก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนรายด้าน พบว่า ด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการให้บริการและ
ด้านความรู้ของพนักงานผู้ให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนไม่
แตกต่างกันโดยเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์คุณภาพ
การให้บริการของเทศบาลต าบลก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  สูงกว่าเพศชาย 
ค าส าคัญ :  ผลสัมฤทธิ์คุณภาพการให้บริการ 
 

ABSTRACT 
 

 This research aimed to study the quality service achievement of 
Kamphaengsaen  Subdistrict Municipality. Nakhonpathom Province by sex, age, 
education and income, and to study problems and obstacles and needs of people 
towards the quality service achievement of Kamphaengsaen Subdistrict 
Municipality.  The samples used in this study were the people who came to 
Kamphaengsaen Subdistrict Municipality in five divisions  namely :  the Permanent 
Bureau, the Division of Finance, Division of Engineering, Division of Education and 
Public Health, totalling 400 respondents and received 355 questionnaires. The 
research instrument was a 5-level scale questionnaire. Data were analyzed by 
computer program for percentage, mean and standard deviation. 
 The research found that : 
 1. The basic information of the respondents is mostly female than male. 
They are between 20 and 30 years of age. and diploma.  The occupations of most 
respondents are government officers/ enterprises. The average monthly income 
found that most of them earn 10,001 - 15,000 baht. 
 2. The level of people's satisfaction toward the quality service 
achievement of Kamphaengsaen Subdistrict Municipality, Nakornpathom Province is 
at a high level. And when considering each aspect is found to be at a high level. 
The highest average of two aspects was staffs, service providers, and service 
knowledge of staffs. 
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 3. Comparison of satisfaction level of people towards the quality service 
achievement of Kamphaengsaen Subdistrict Municipality, Nakhonpathom Province, 
sex, age, education, occupation and income were different. The satisfaction with 
the quality service achievement of Kamphaengsaen  Subdistrict Municipality. 
Nakhonpathom Province, overall were not dissimilar.  The statistical significance at 
the level was found at the .05 level.  However, the information obtained from the 
service and the knowledge of personnel service provider were significantly different 
at .05 level. There was no difference in the opinions of the respondents about 
people satisfaction with the quality service achievement of Kamphaengsaen 
Subdistrict Municipality, Nakhonpathom Province were higher than male                
Keywords : quality service achievement 
  

1.ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
   การบริหารคุณภาพเป็นระบบการบริหารงานที่ต้องอาศัยการท างานประสานกัน  ระบบ

คุณภาพเป็นที่รู้จักแพร่หลายระบบหนึ่งในการท างานที่บุคลากรทุกคนต้องมีจิตส านึกของคุณภาพ
การให้บริการและร่วมมือกันปรับปรุงการท างานให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนองตอบความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ TQM (Total Quality Management) ระบบบริหารเชิงคุณภาพรวม คือ  
กรจัดระบบและวินัยในการท างานเพ่ือป้องกันความผิดพลาด เสียหาย และมุ่งสร้างคุณค่าใน
กระบวนการท างานในทุกขั้นตอน ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญในการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านการ
บริหารองค์กร การบริหารการผลิต การบริหารการตลาด การบริหารการค้า  การบริหารบุคลากร 
การบริหารการเงิน เป็นระบบการบริหารทางซีกโลกตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา เป็นระบบ
การจัดการที่ร่วมมือกันของพนักงานทั่วทั้งองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพ่ือสร้างให้เกิดคุณภาพในทุกคน
และทุกระดับขององค์กรที่จะน าไปสู่คุณภาพโดยรวมได้  

การบริหารท้องถ่ินต้องมีการน าการบริหารเชิงคุณภาพมาใช้เพ่ือให้เป็นไปตามการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีที่ระบุไว้ในคู่มือการจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการก ากับดูและมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมและชุมชน ก าหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยปฏิบัติให้มีตัวชี้วัดหลักของ
การด าเนินงานและมีการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน  การมุ่งเน้นประชาชนผู้รับบริการโดยจะต้อง
ค านึงถึงความต้องการของประชาชน การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนรวมถึงค านึงความ
พอใจของผู้รับบริการ  เป็นต้น   ดังน้ัน การแก้ไขปัญหาและการสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นจากเดิมเป็นการพิจารณาจากส่วนกลาง ซึ่งเป็นการคิดแบบเดียวกันทั่วประเทศ
ไม่ได้ค านึงมุมมองความแตกต่างในด้านพ้ืนที่ภูมิประเทศ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา สภาพของปัญหาที่มี
ปัจจัยต่างๆ ไม่เหมือนกัน แบละขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น แต่ปัจจุบันรัฐได้มีการ
กระจายอ านาจการปกครองโดยสนับสนุนส่งเสริมให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเอง และตัดสินใจในกิจการท้องถิ่น 
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ได้เองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รวมทั้งได้มอบหมายให้ประชาชน
ในท้องถิ่นด าเนินการปกครองตนเอง และจัดตั้งบริการสาธารณะบางประการเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ดังที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 78 และมาตรา 281 ได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการด าเนินนโยบายการปกครอง การบริหาร บริหารงานบุคคล 
การเงินและการคลัง อย่างอิสระตามขอบเขตของกฎหมาย ซ่ึงเป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจ
การปกครอง(Decentralization) ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
และความต้องการของตนเองภายใต้กรอบความคิดที่ว่าไม่มีองค์กรราชการใดที่ใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด อยู่กับปัญหาความต้องการมากที่สุด (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น : 2550 :10) 

เทศบาลต าบลก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้บริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาและ
สนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าได้โดยน าการ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจซึ่ งประกอบด้วย 4 มิติ คือ ด้านประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพการให้บริหาร ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และด้านการ
พัฒนาองค์กร (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : 2546 : 67) การประเมินทั้ง 4 มิติ นี้ 
จะเป็นกรอบในการประเมินการให้บริการที่มีคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือสามารถ
เพ่ิมผลงานหรือผลสัมฤทธิ์โดยไม่เพ่ิมค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ หรือสามารถด าเนินการ
ได้ตามแผนการลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วย เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  : 
2546 :11) 
 การวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์คุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม  และเพ่ือศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์คุณภาพคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  และน าผล
การศึกษาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลต าบลก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
เพ่ือให้ผู้รับการบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์การวิจัย 
            1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์คุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม 
            2. เพ่ือศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
คุณภาพ 
คุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 
3.กรอบแนวคดิการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการศึกษาตามกรอบแนวคิดการวิจัย ซ่ึงประกอบด้วย ตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม ดังต่อไปนี้  
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                  ตัวแปรอิสระ                                                             ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 
1. ทราบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์คุณภาพการให้บริการของเทศบาล

ต าบลก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
            2. ทราบปัญหาและอุปสรรคของผลสัมฤทธิ์คุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบล
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

3.น าผลการวิจัยและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อผลสัมฤทธิ์คุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลต าบลก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น  
 
5.แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ความหมายการบริการ 

การบริการเป็นสินค้าชนิดหน่ึง ไม่มีตัวตน แต่การบริการทุกประเภทเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
การประกอบธุรกิจที่สามารถสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการในภาพรวมได้ 
ดังนั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของการบริการได้ดังต่อไปนี้ 

บรรจบ กาญจนดุล (2535 : 19) ได้กล่าวถึงการบริการให้กับประชาชน ว่าเป็นกิจการทุก
ประเภทที่รัฐจัดท าขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 

3. การศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได ้

ผลสัมฤทธิ์ คุณภาพการให้บ ริการของ
เทศบาลต า บลก า แพงแสน  จั งห วัด
นครปฐม 

 ใน 5 ด้าน 

1. ด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการ
ให้บริการ 
2. ด้านความสะดวกของสถานที่ให้บริการ 
3. ด้านพนักงานผู้ให้บริการ 
4. ด้านความรู้ของพนักงานผู้ให้บริการ 
5. ด้านคุณภาพของงานบริการ 
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ประเภท คือ กิจการที่ตอบสนองความต้องการได้รับความปลอดภัยอย่างหนึ่งและกิจการที่
ตอบสนองความต้องการในด้านความสะดวกในการด าเนินชีวิต 

รัชยา กุลวานิชไชยนันท์ (2535: 13) ได้กล่าวถึง งานบริการมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. งานบริการเป็นงานที่มีการผลิตและการบริโภคซึ่งเกิดขึ้นควบคู่พร้อมกัน คือ ไม่อาจ

ก าหนดความต้องการแน่นอนได้ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการว่าต้องการเมื่อใด และต้องการอะไร เมื่อไหร่
หรือสถานที่ใด เป็นต้น 

2. งานบริการเป็นงานที่ไม่อาจก าหนดปริมาณงานล่วงหน้าได้ การมาใช้บริการหรือไม่ขึ้นอยู่
กับเงื่อนไขของผู้มาใช้บริการ ดังนั้นการก าหนดปริมาณงานล่วงหน้าจึงไม่อาจท าได้นอกจากการ
คาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้น 

3. งานบริการเป็นงานที่ไม่มีตัวสินค้า ไม่มีผลผลิต สิ่งที่ผู้ใช้บริการจะได้คือความพึงพอใจ
ความรู้สึกคุ้มค่าที่ได้มาใช้บริการ ดังนั้น คุณภาพของงานจึงเป็นสิ่งส าคัญมาก 

4. งานบริการเป็นงานที่ต้องการตอบสนองในทันที ผู้ใช้บริการต้องการให้ลงมือปฏิบัติ
ในทันท ีดังนั้น ผู้ให้บริการจะต้องพร้อมที่จะตอบสนองตลอดเวลาและเมื่อนัดเวลาก็ต้องตรงเวลา 
 

องค์ประกอบของกลยุทธ์การบริการ 
อดุลย์ จาตุรงคกุล และคณะ (2546 : 12-14) ได้กล่าวถึง กลยุทธ์ของการบริการในการ

บริหารแบบบูรณาการมีดังต่อไปนี้ คือ (1) องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ผู้บริหารจะต้องพิจารณา
ผลิตภัณฑ์ทั้งผลิตภัณฑ์หลัก และองค์ประกอบเสริมในส่วนที่เป็นบริการควบคู่กับตัวผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า (2) สถานที่และเวลาในการส่งมอบ
องค์ประกอบของสินค้าไปสู่ลูกค้านั้นต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ทั้งในเรื่องเวลาและสถานที่(3) 
กระบวนการ เป็นวิธีการและล าดับขั้นตอนซึ่งระบบริการต้องด าเนินไป กระบวนการผลิตบริการที่
ออกมาไม่ดีมักจะสร้างความไม่พอใจให้ลูกค้า เน่ืองจากอาจมีความล่าช้า มีขั้นตอนมากและมีประ 
สิทธิภาพในการบริการต่ า ในขณะเดียวกัน กระบวนการผลิตบริการที่ไม่ดีก็ส่งผลกระทบแก่พนัก 
งานที่ให้บริการแก่ลูกค้าในการท างาน สิ่งเหล่านี้จะส่งผลถึงคุณภาพของผลผลิตในการบริการและ
ความล้มเหลวในการบริการในที่สุด (4) ผลผลิตและคุณภาพ การปรับปรุงผลผลิตเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะ
ท าให้การควบคุมต้นทุนมีประสิทธิภาพ แต่ผู้บริหารต้องระวังไม่ให้มีการลดคุณภาพและระดับบริการ
ลงอย่างไม่เหมาะสมจนลูกค้าเกิดความไม่พอใจ คุณภาพของบริการตามที่ลูกค้าก าหนดเป็นสิ่งส าคัญ 
ธุรกิจจ าเป็นต้องมีการรักษาระดับบริการ เพ่ือสร้างให้ผู้บริโภคพอใจและเกิดความภักดีในการใช้
บริการ (5) บุคคล ผลิตภัณฑ์บริการทั้งหลายขึ้นอยู่กับการที่บุคคลปฏิบัติตอบต่อกันสองฝ่าย คือ
ระหว่างลูกค้ากับพนักงานผู้ให้บริการ สภาพของการปฏิบัติตอบต่อกันสองฝ่ายมีอิทธิพลต่อการรับรู้
ของลูกค้าในด้านคุณภาพของบริการเป็นอย่างมาก ลูกค้ามักตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพของบริการที่เขา
รับจากการประเมินบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ องค์กรที่ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่มักทุ่มเทความ
พยายามอย่างมากกับการรับและคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรม การจูงใจพนักงานโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู้ที่มีหน้าที่ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า (6) การส่งเสริมการตลาดและการให้การศึกษาลูกค้า 
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องค์ประกอบนี้มีบทบาทส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ ให้ข่าวสารและค าแนะน าที่จ าเป็น จูงใจ
กลุ่มเป้าหมายให้เห็นถึงความดีของผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมลูกค้าให้ก่อปฏิกิริยาเมื่อถึงเวลาอันควร
องค์กรอาจต้องให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของการบริการ  สถานที่และเวลาที่จะใช้
บริการ การสื่อสารอาจท าโดยตัวบุคคล เช่น พนักงานผู้ให้บริการ หรือผ่านสื่อต่างๆ เช่น นิตยสาร
แผ่นพับและเวปไซด์ (7) หลักฐานที่เป็นวัตถุ รูปร่างของอาคาร สวนหย่อม พาหนะ เฟอร์นิเจอร์
ตกแต่ง เครื่องมือ สมาชิกท่ีเป็นพนักงาน ป้าย วัสดุสิ่งพิมพ์และสิ่งเร้าที่มองเห็นด้วยตาเปล่า ทั้งหมด
นี้เป็นหลักฐานเสริมที่มองเห็นได้ และแสดงถึงรูปแบบและคุณภาพบริการขององค์กร ธุรกิจด้าน
บริการจ าต้องบริหารหลักฐานที่เป็นตัววัตถุอย่างรอบคอบ เนื่องจากอาจมีผลกระทบอย่างแรงต่อ
ความประทับใจและความรู้สึกของลูกค้าได้ และ (8) ราคาและค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการ ดังนั้น
องค์ประกอบที่ได้กล่าวมานี้ จึงชี้ให้เห็นถึงการบริหารค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เนื่องจากลูกค้าได้รับ
คุณประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ในรูปการบริการ 

 

แนวติดและทฤษฎีความพึงพอใจ 
ความหมายของความพึงพอใจ  มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลายประการ ดังนี ้
กฤษดา  ณรงค์ฤทธิ์ (2540: 38) ได้ให้ความหมายตามแนวคิดของ พาวเวล (Powell)ไว้ว่า 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความสุขที่เกิดจากการปรับตัวของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีและ
เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของบุคคลและการได้รับการตอบสนอง 

สุชิน  หมอนทอง (2543: 9-10) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกตอบสนองของ
มนุษย์ คือ ความรู้สึกในทางเชิงบวกและทางลบ ความรู้สึกเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะท าให้เกิดความสุข
ความสุขนี้เป็นความรู้สึกซึ่งเกิดแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือเป็นความรู้สึกที่มีระบบ
ย้อนกลับ ความสุขสามารถท าให้เกิดความสุข หรือความรู้สึกทางบวกเพ่ิมขึ้นได้อีก ดังนั้นจะเห็นได้
ว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่มีความสลับซับซ้อนและความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึก
ทางบวกอ่ืนๆ 

 
แนวคิดและทฤษฎีความต้องการของแอลเดอร์เฟอร์ 
แนวความคิดของแอลเดอร์เฟอร์ (อ้างใน บุญเลิศ สิริภัทร วณิชม, 2541 : 74) ได้เกิดขึ้น

ประมาณในปี ค.ศ. 1972 โดยกล่าวเรียกว่า ทฤษฎีอีอาร์จี (E R G : Existence–Relatedness 
Growth Theory) สืบเนื่องจากได้มีการวิจัยเพ่ือทดสอบทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของมาส
โลว์ พบว่า  ไม่ได้เป็นไปตามลักษณะการล าดับขั้นของมาสโลว์   แอลเดอร์เฟอร์จึงได้เสนอทฤษฎี
ความต้องการแบบอีอาร์จีขึ้นโดยแบ่งความต้องการของบุคคลเป็น 3 ประเภท ดังนี ้

1. ความต้องการมีชีวิตอยู่ (Existence Needs) เป็นความต้องการที่จะตอบสนองเพ่ือให้มี
ชีวิตอยู่ ต่อไป ได้แก่ ความต้องการทางกายภาพ และความต้องการความปลอดภัย 

2. ความต้องการมีสัมพันธภาพกับคนอ่ืน (Relatedness Needs) ยังเป็นความต้องการของ
บุคคลที่จะมีมิตร 
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3. ความต้องการเจริญก้าวหน้า (Growth Needs) เป็นความต้องการสูงสุด ซ่ึงรวมถึงความ
ต้องการได้รับการยกย่องและความส าเร็จในชีวิตจากแนวคิดทฤษฎีความต้องการของแอลเดอร์เฟอร์
จะเห็นได้ว่า ความต้องการที่เกิดข้ึนเป็นความต้องการทางด้านกายภาพ ซ่ึงต้องการยอมรับและยก
ย่องจากสังคม ความคาดหวังในการรับบริการจากผู้ให้บริการ ผู้รับบริการก็ต้องการให้ผู้ให้บริการ
ยอมรับและให้เกียรติผู้รับบริการ 

 
6.วิธีด าเนินการวิจัย   
 การวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์คุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม   ได้ศึกษาจาก ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม   จ านวน 4,592 คน (ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม, คุลาคม, 2558) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยการก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด โดยการใช้ตารางการก าหนดขนาดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ของเครซี  และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน  355 คน โดยการสุ่ม
ตัวอย่ างแบบบั งเ อิญ เครื่ องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้ งนี้ เป็น แบบสอบถาม 
(Questionnaire)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
ได้แก่ F-test (One-way ANOVA) 
 
 7.สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์คุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบล
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม   พบว่า  

1. ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มี
อายุระหว่าง 20 – 30 ปี ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ปวส.หรือ
อนุปริญญาตรี และอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท    

2. ระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
โดยรวมและรายด้าน เมื่อพิจารณาโดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.06)  และเม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ผลสัมฤทธิ์คุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  อยู่
ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยมากสูงสุดเท่ากัน 2 ด้าน คือ 
ด้านพนักงานผู้ให้บริการ และด้านความรู้ของพนักงานผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.11) รองลงมา คือ 
ด้านความสะดวกของสถานที่ให้บริการ(ค่าเฉลี่ย= 4.09) ด้านคุณภาพของงานบริการ(ค่าเฉลี่ย = 
4.04) และด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.96)   

3. การเปรียบเทียบระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม  จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน พบว่า 
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3.1 ประชาชนผู้ได้รับบริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์คุณภาพ
การให้บริการของเทศบาลต าบลก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนรายด้าน พบว่า ด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการให้บริการและ
ด้านความรู้ของพนักงานผู้ให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนไม่
แตกต่างกัน โดยเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
คุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  สูงกว่าเพศชาย 

3.2 ประชาชนผู้ได้รับบริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์คุณภาพ
การให้บริการของเทศบาลต าบลก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม   โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน มี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.3 ประชาชนผู้ได้รับบริการที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์
คุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม   โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกันมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.4 ประชาชนผู้ได้รับบริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์คุณภาพ
การให้บริการของเทศบาลต าบลก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม   แตกต่างกันมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

3.5 ประชาชนผู้ได้รับบริการที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์
คุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม   โดยรวมแตกต่างกัน ส่วน
รายด้านพบว่า ด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการให้บริการและด้านคุณภาพของงานบริการแตกต่าง
ต่างกัน ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกันมีนัย ส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
8.อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์คุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม  ซึ่งผลในการวิเคราะห์พบว่า เมื่อเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยมากสูงสุดเท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ และด้านความรู้ของพนักงานผู้
ให้บริการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.11)  รองลงมา คือ ด้านความสะดวกของสถานที่ให้บริการ(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.09) ด้านคุณภาพของงานบริการ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04)  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
อินทิรา  พัฒนเดช (2554, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของเทศบาลต าบลทุ่งยั้งอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.54) ส่วนความพึงพอใจในรายด้าน
เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือด้านความสะดวกของสถานที่ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 3.87) ด้าน
ความรู้ของพนักงานผู้ให้บริการ (ค่า เฉลี่ย 3.54) ด้านพนักงานผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 3.52) ด้าน
คุณภาพของงานบริการ (ค่าเฉลี่ย3.46) และด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 
3.30)  สอดคล้องกับ สามารถ เดชอ านาจ (2555, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  5 ด้าน 1) ด้านข้อมูล
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ข่าวสารที่ได้รับจากการให้บริการ 2) ด้านความสะดวกของสถานที่ให้บริการ 3) ด้านพนักงานผู้
ให้บริการ 4) ด้านความรู้ของพนักงานผู้ให้บริการ 5) ด้านคุณภาพของงาน ผลการวิจัยพบว่า 1. 
ประชาชนที่มารับบริการจากเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 - 
40 ปี ซึ่งอยู่ในวัยท างาน มีการศึกษาอยู่ในระดับจบชั้น ป.6 - 7 อาชีพลูกจ้าง ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย
เดือนละ 5,001 - 10,000 บาท 2. ผลการวิจัยพบว่า 1 ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดย
มีด้านอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาด้านพนักงานผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก และด้านข้อมูล
ข่ าวสารที่ ได้ รับจากการให้บริการอยู่ ในระดับน้อยที่ สุ ด  สอดคล้องกับ ปริศนา จันต๊ ะ  
(2555,บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลต าบลเนินขาม อ าเภอ
เนินขาม จังหวัดชัยนาท พบว่าผู้มาใช้บริการที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการให้บริการ
ของเทศบาลต าบลเนินขาม ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏว่า ในด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก ผู้มาใช้บริการเพศหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการให้บริการของเทศบาล
ต าบลเนินขาม มากกว่า เพศชาย ส าหรับผู้มาใช้บริการที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านอาคารสถานที่ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
พบว่าแตกต่างกัน แต่เมื่อทดสอบเป็นรายคู่ไม่พบความแตกต่าง และผู้มาใช้บริการที่มีระดับ
การศึกษา รายได้  ที่แตกต่างกัน  มีความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับมาริษา ขันอาสา (256,บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลแสลง จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลแสลง จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ด้านกระบวน การข้ันตอนการให้บริการ ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศวิทยาการสมัยใหม่ ส าหรับด้าน
การประชาสัมพันธ์มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เสีย
ภาษี พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี เพศ สถานภาพการสมรส อายุ อาชีพ ต่างกัน ประชาชนมีความพึง
พอใจ ไม่แตก ต่างกัน 

 

9.ข้อเสนอแนะ 
1)  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

 1. ส่งเสริมให้มีการอบรมพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือ
เพ่ิมความรู้ในเรื่องนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่จ าเป็นในการให้บริการแก่ประชาชน 
 2. การปรับลดระยะเวลาในการให้บริการไม่กิน 10 นาที หรือออกไปให้บริการตามชุมชน
ทีอ่ยู่ห่างไกล 
 3. การเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ เช่น การขยายพ้ืนที่ในการให้บริการ  
และขยายเวลาให้บริการนอกเวลาราชการ 
 

2)  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
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 1. ศึกษารูปแบบวิธีการด าเนินงานการให้บริการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือน าผลมาพัฒนา
องค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2. ศึกษาเปรียบเทียบการให้บริการของเทศบาลต าบลที่มีขนาดเดียวกัน เพ่ือให้เป็น
มาตรฐานในการให้บริการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 3. ศึกษาช่วงเวลาของการให้บริการที่เหมาะสมของงานแต่ละฝ่าย เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการติดต่อราชการ  
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การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุร ี
Evaluation of Personnel Management of 

Chonburi  Provincial Administrative Organization 
 

 โสภาพิมพ์  สิมะก าธร  กมลพร  กัลยาณมิตร ปรียาพร  เหตระกูล  
Sophapim Simakumtorn* Kamolporn Kanlayanmitr**Preeyaporn Hetrakul**                

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบการประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตามความคิดเห็นของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
จ าแนกตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จ านวน 175 คน  ซึ่ง
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม
แบบประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ 

 ผลการวิจัยพบว่า  
1. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อย

ละ 50.86 มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 44.57 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 36.57 และมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 16-20 ปี ร้อยละ 34.29  

2. การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ย            
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการวางแผน
ก าลังคน ด้านการสรรหาบุคคลเข้าท างาน ด้านการคัดเลือกบุคคล และด้านการให้บุคลากรพ้นจาก
งาน ตามล าดับ 

3. ผลการเปรียบเทียบการประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ชลบุรี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า 
บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็น
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เกี่ยวกับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยรวมไม่
แตกต่างกัน  
 

ค าส าคัญ :  การประเมินผล การบริหารงานบุคคล 

 
ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study the evaluation of personnel 
management of Chonburi Provincial Administrative Organization and to compare 
the evaluation of personnel administration of Chonburi Provincial Administrative 
Organization. According to the opinions of personnel of Chonburi Provincial 
Administrative Organization classified by gender, age, educational level and work 
experience.  The samples used in the study were 175 personnel working in the 
Chonburi Provincial Administrative Organization who determined the sample size 
using the Krejcie and Morgan schedules.  The instruments used to collect data were 
5-level questionnaires. The statistics used for data analysis were percentage, mean, 
standard deviation. T-test  and the F-test. 
 The research found that : 
 1. Personnel performing duties of Chonburi Provincial Administrative 
Organization ; most of them were female, 50.86%, 31-40 years old, 44.57% had 
primary education, 36.57% and had experience of 16-20 years, 34.29%. 
 2. Evaluation of Personnel Management of Chonburi Provincial 
Administrative Organization  : the overall level is moderate. On the other hand, it 
was found that all aspects were at a moderate level., sort order by average From 
descending to include human resources development,  manpower planning, 
recruiting people to work person selection and the personnel out of the job, 
respectively. 
 3.  The results of the comparison of the evaluation of personnel 
management of the Chonburi Provincial Administrative Organization were classified 
by sex, age, educational  level, and experience in work, The results found that the 
personnel of gender, age, education and different operational experience of the 
opinions on the evaluation of personnel management of Chonburi  Provincial 
Administrative Organization were overall not dissimilar 
 

Keywords :  evaluation of personnel management 
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1.ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และ
เหมาะสมตามความต้องการขององค์กรเข้ามาท างานให้เพียงพอและบรรลุผลส าเร็จตามความมุ่ง
หมายขององค์การ โดยมีขอบเขตของการบริหารงานบุคคลตั้งแต่ การวางแผนการวิเคราะห์งานการ
บริหารบุคคล การได้มาซ่ึงทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร  การประเมินผล
การปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ สุขภาพและความปลอดภัย และการพัฒนาองค์กร     
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถือว่าเป็นการกระจาย
อ านาจให้แก่ประชาชนในการปกครองตนเอง ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มาจาก
ราษฎรในท้องถ่ินเอง โดยการเลือกต้ังโดยตรง ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่รัฐต้องให้ความ
เป็นอิสระแก่ท้องถิ่น ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ินตาม
หลักส าคัญของระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยการจัดให้มีการเลือกตั้ง (Election) 
เพ่ือให้คนในท้องถิ่นนั้นไค้มีโอกาสเข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชนในการปกครองตนเองในรูปแบบ
สภานิติบุคคล เพ่ือผลสมบูรณ์ในการด าเนินการก่อนิติสัมพันธ์หรือนิติกรรม (Legal Act) หรือมี
รายได้ (Revenue) มีอ านาจในการจัดท างบประมาณ และมีความเป็นอิสระในการการปกครอง 
ตนเอง โดยมีเพียงองค์กรที่คอยก ากับดูแลในระดับนโยบายทั่วไป  ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย
ระเบียบ ค าสั่งของรัฐบาลกลางตามระบบการกระจายอ านาจ (Decentralization Theory) (จรัส 
สุวรรณมาลา, 2542, หน้า  12-25) 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา 70 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2546)  ซึ่ง
เป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถ่ินเพ่ือให้มีอ านาจในการบริหารงานของตนเอง    ซ่ึง
กระทรวงมหาดไทยก็ได้ด าเนินการมาตลอด จนกระทั่งปัจจุบันนี้ ก็ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ขึ้น โดยได้
ปรับปรุงแก้ไขบทบาท อ านาจหน้าที่ และปรับปรุงโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด             
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น การจัดต้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ขึ้น ซึ่งได้
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ และให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการส่วนท้องถิ่น และก าหนดเขตขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดคือเขตจังหวัด และในพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดไว้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจท ากิจการใดอันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้ เมื่อได้รับความยินยอมจาก
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ก าหนดใน กฎกระทรวง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 2550) 
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งมีพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบทั้งจังหวัดโดยรวมพ้ืนที่ของหน่วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนทั้งหมด  อาทิ 
เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบลต่าง ๆ ท าให้การบริหารงานด้านงานบุคคลมีปัญหาหลาย
ประการ เช่น ปัญหาด้านการวางแผนก าลังคน ซ่ึงขาดแคลนก าลังคน ปัญหาด้านการสรรหาบุคคล
เข้าท างานยังไมน่ าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการสรรหา  ปัญหาด้านการบรรจุแต่งต้ังข้าราชการและ
พนักงานจ้างชั่วคราวไม่ตรงตามวุฒิที่ต้องการ เป็นต้น  จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท าการวิจัยเรื่อง 
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพ่ือน าผลการศึกษามาใช้
เป็นข้อมูลให้แก่หน่วยงานอ่ืนได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 

2.วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชลบุรี ตามความคิดเห็นของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามเพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 
3.กรอบแนวคิดการวิจัย 

  
 ตัวแปรอิสระ                                       ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่  

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังาน 

 การประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี ออกเป็น 6 

ดา้น ไดแ้ก่  
 1. ดา้นการวางแผนก าลงัคน  
 2. ดา้นการสรรหาบุคคลเขา้ท างาน  
 3. ดา้นการคดัเลือกบุคคล  
 4. ดา้นการบรรจุแต่งตั้ง  
 5. ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 
 6. ดา้นการใหบุ้คลากรพน้จากงาน 
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3.ความหมายของการบริหารงานบุคคล 
 สุวัฒน์ วรวัฒน์ (2542, หน้า 12-13) กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลไม่ว่าจะเป็นภาค
ราชการหรือภาคเอกชน ประกอบด้วย ปัจจัยส าคัญ 4 ประการคือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุ
สิ่งของ (Materials) และการจัดการ (Management) หรือที่เรียกว่า 4 M’s ปัจจัย 4 ประการ
ดังกล่าวนี้ คน นับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญท่ีสุด เพราะเป็นผู้น าปัจจัยอ่ืนอีก 3 ประการไปบริหารงานให้
เกิดผลออกมา 
 การบริหารงานบุคลากรเป็นการบริหารหรือการจัดการที่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือผู้ปฏิบัติงาน
ในองค์การหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือจะเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างานให้มี
จ านวนเพียงพอ เพ่ือให้การใช้คนให้เกิดประโยชน์เต็มที่ และรักษาก าลังแรงาน ตลอดจนการ
บ ารุงรักษาส่งเสริมสมรรถภาพและบรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมายขององค์การ  การบริหารงาน
บุคลากรเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับนโยบายการวางแผนโครงการ  ระเบียบและวิธีด าเนินการ
เกี่ยวกับบุคคล เพ่ือประโยชน์และบ ารุงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ และปริมาณที่
เพียงพอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  การบริหารงานน้ันผู้บริหารไม่
สามารถที่จะด าเนินงานทั้งหมดให้ส าเร็จโดยล าพังได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน
หรือบุคลากรเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการบริหาร 
 เสนาะ ติเยาว์ (2546, หน้า 7) กล่าวว่า การบริหารงานบุคคล คือ การจัดระเบียบดูแล
บุคคลเพื่อให้บุคคลใช้ประโยชน์และความรู้ความสามารถ ของแต่ละบุคคลให้มากที่สุดอันเป็นผลท า
ให้องค์การได้เปรียบทางด้านการแข่งขันและได้รับผลงานมากที่สุด  รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับสูงสุดและต่ าสุด รวมตลอดจนถึงการด าเนินงาน          
ต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับทุกคนในองค์การนั้น 
 กระบวนการบริหารงานบุคคล 
 บรรยงค์  โตจินดา (2543, หน้า 114) ได้แบ่งกระบวนการวางแผนบุคลากรเป็น 3 
ขั้นตอน คือ 
 1. ศึกษานโยบายและแผนขององค์การ การวางแผนก าลังคนจ าเป็นต้องศึกษา
นโยบายและแผนขององค์การก่อน เพ่ือให้สอดคล้องกัน ศึกษาถึงโครงสร้างองค์การ และศึกษาถึง
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงนโยบายของการบริหารตลอดจนสภาวะแวดล้อมภายนอก  ด้านสังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองด้วย 
 2. การวิเคราะห์คนเป็นการท าอย่างเป็นระบบเดียวกัน  สภาพก าลังคนที่มีอยู่ใน
องค์การท าการวิเคราะห์งานแต่ละต าแหน่ง โดยดูต าแหน่งงาน ขอบเขตการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ
ของพนักงาน ความรู้ความสามารถ รวมทั้งคาดการณ์ความสูญเสียก าลังคนในอนาคตด้วย 
 3. การพยากรณ์ความต้องการก าลังคน เป็นการมุ้งเน้นก าลังคนในอนาคตการปรับตัว
ขององค์การในอนาคต อันจะเกิดแรงผลักดันภายนอกและภายในองค์การ เป็นการก าหนด              
ความต้องการจ านวนคนที่มีคุณสมบัติที่ระบุไว้ส าหรับต าแหน่งงาน และส าหรับระยะเวลาหน่ึงใน
อนาคตและการคาดคะเนว่าจะมีการเกษียณอายุ การปลดออก การแต่งต้ัง ความต้องการก าลังคน                      
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การพยากรณ์ความต้องการขององค์การต่าง ๆ ในระยะการวางแผนเปรียบเทียบความต้องการ
ก าลังคนกับการผลิตก าลังคน 
 

 การสรรหาบุคคลเข้าท างาน 

 ธงชัย  สันติวงษ์ (2542 : 123) กล่าวว่า การสรรหา หมายถึง การด าเนินงานใน
กิจกรรมหลายๆ อย่างที่หน่วยงานจัดท าขึ้น เพ่ือจูงใจผู้สมัครที่มีความรู้ ความสามารถและมีทัศนคติ
ที่ดีตรงตามความต้องการให้เข้ามาร่วมงาน ในอันที่จะช่วยให้องค์การประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2545, หน้า 183) กล่าวว่า การสรรหาบุคลากร คือ                
การค้นหาบุคคลต่างๆ ที่มีความสามารถในการที่จะสมัครงานในต าแหน่งที่ว่างอยู่ในองค์การการสรร
หาจึงเป็นการด าเนินงานในกิจกรรมหลายๆ อย่างที่หน่วยงานได้จัดท าขึ้น เพ่ือจูงใจผู้สมัครที่มี
ความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่องค์การต้องการให้เข้ามาท างาน เพ่ือช่วยให้
องค์การประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 
 นอกจากนี้ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2545, หน้า 183) กล่าวว่า ระบบการสรรหา 
(Recruitment System) มี 2 ระบบ คือ  
 1. ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) เป็นการสรรหาบุคคลเข้าท างานโดยไม่ได้ให้
ความสนใจเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถของผู้สมัครว่าจะเหมาะสมหรือไม่ วิธีการนี้ท าให้ขวัญและ
ก าลังใจของพนักงานเสีย ไม่มีความเชื่อมั่นในการท างานในองค์การ จึงท าให้ความจงรักภักดีต่อ
องค์การมีน้อย วิธีนี้เรียกว่า การใช้เส้นสาย 
 2. ระบบคุณธรรม เป็นการคัดเลือกสรรหาคนที่ค านึงถึงความรู้ ความสามารถของ
บุคคลเป็นหลัก และมีบุคลากรในองค์การหลายแห่งได้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องท าให้
องค์การได้มีโอกาสเลือกสรรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีการแข่งขันด้วยความเป็นธรรมใน
องค์การหลากหลายมากข้ึน 
 

4.วิธีด าเนินการวิจัย   
 การวิจัยเรื่อง การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
จ านวน 324 คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี จ านวน 175 คน  ซึ่งก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติ
พ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ F-test (One-way ANOVA) 
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5.สรุปผลการวิจัย 
 บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
50.86 มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 44.57 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 36.57 และมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 16-20 ปี ร้อยละ 34.29  
 การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =2.98) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบรรจุแต่งต้ัง และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ( X = 

3.04) เท่ากัน รองลงมาคือ ด้านการวางแผนก าลังคน ( X = 2.97) ด้านการสรรหาบุคคลเข้าท างาน 
( X = 2.96) ด้านการคัดเลือกบุคคล และด้านการให้บุคลากรพ้นจากงาน ( X = 2.92) ตามล าดับ 
 ผลการเปรียบเทียบการประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรที่
มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน  

 

6.การอภิปรายผล 
 จากการวิจัยเร่ือง การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรีมีประเด็นที่น่าสนใจสามารถน าไปอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดชลบุรี โดยรวม                

อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุดร  ธนะโส (2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัญหา
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม มีปัญหาการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทรา   สันตะคีรี (2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัญหาการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่ง
ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติยังมีปัญหาในการด าเนินงาน ท าให้ระบบโครงสร้างย่อยมี
ปัญหาตามมาด้วย และอีกประการหนึ่งอาจเนื่องมาจากบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ยังขาดความเข้าใจในบทบาทและอ านาจหน้าที่ว่าแท้ที่จริงแล้วมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในเร่ืองอะไร ขอบข่ายการท างานขาดการต่อเนื่องและการเชื่อมโยงระหว่างภายใน
องค์การ ระเบียบ กฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล และขาดการประสานงานกันระหว่างส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง  
 2. ผลการเปรียบเทียบการประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ชลบุรี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า 
บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็น
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เกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดา  ใฝ่ดี (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  ผลการวิจัยพบว่า บุคคลที่มีเพศ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งงานต่างกัน มีปัญหาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
สวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย  โดยปกติคณะผู้บริหารซึ่งเป็นฝ่ายก าหนด
นโยบาย และพนักงานเป็นฝ่ายปฏิบัติตามนโยบายของคณะผู้บริหารจะมีการปฏิบัติงานให้บรรลุ
นโยบายของฝ่ายบริหารที่ได้ก าหนดไว้ ถึงแม้บุคลากรจะมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันก็ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เห็นว่ามีปัญหา
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สุโขทัย โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 

7.ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1. ด้านการวางแผนก าลังคน ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการด้านบุคลากร
เพ่ือใช้ในการวางแผนก าลังคน 

2. ด้านการสรรหาบุคคลเข้าท างาน ควรมีการประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคลากร
ให้ชัดเจน และท่ัวถึง 

3. ด้านการคัดเลือกบุคคล ควรปรับปรุงการวิธีการประเมินที่มีประสิทธิภาพที่สามารถ
คัดเลือกให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถได้เข้ามารับราชการ  

4. ด้านการบรรจุแต่งตั้ง ควรมีการบรรจุแต่งตั้งพนักงาน ไม่ตรงตามวุฒิ และวิชาเอกที่
หน่วยงานต้องการ เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

5. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควรจัดให้มีการมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ 
ความสามารถความสนใจ และความถนัดของบุคลากร 

6. ด้านการให้บุคลากรพ้นจากงาน ควรมีการรับพิจารณาค าอุทธรณ์ ค าร้องทุกข์ของ
บุคลากรทุกคน  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในด้านต่าง ๆ เพื่อน าไปปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 2. ควรศึกษาโดยวิธีเชิงคุณภาพให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด โดยใช้วิธี การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In 
depth Interview)  
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การพัฒนาการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยใช้ 
แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Development of Ethical Information Literacy and Moral Behavior by 
Using Ethical Resource-based Learning for Students in the 

Information Technology Program 
 

รัชฎาพร ธิราวรรณ ฐิติยา  เนตรวงษ์ 

Ratchadaphorn  Thirawan
*
 Titiya  Netwong** 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)  เพ่ือศึกษาผลการใช้แหล่งเรียนรู้เชิง

คุณธรรมที่ส่งผลต่อการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมและพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 2) เพ่ือ
พัฒนาการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมและพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชากร คือ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการบูรณาการสารสนเทศ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  ตอนเรียน B1 จ านวน 38 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  
แบบสอบถามการพัฒนาการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมของ
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และแบบสอบถามพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยใช้
แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมส าหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและ t-test dependent  ซึ่งผลการศึกษาพบว่า 1) การจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม ประกอบด้วยกิจกรรมดังน้ี 1. จัดเตรียมเนื้อหา ทรัพยากร 
แหล่งเรียนรู้  2. ให้ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และประสบการณ์ กระตุ้นความสนใจ ให้ผู้เรียน
อภิปราย  3. เลือกแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาโดยศึกษาผ่านเว็บไซต์ 
แหล่งเรียนรู้ทางออนไลน์ก่อน ติดต่อประสานงานกับแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมเพ่ือ
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เตรียมการก่อนลงพ้ืนที่ศึกษาจริง  4. ขั้นกิจกรรมกลุ่ม ลงมือกระท ากิจกรรมที่ได้วางแผนไว้
โดยลงพ้ืนที่ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมที่ผู้เรียนสนใจและเลือกไว้ โดยผู้สอนมี
บทบาทให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก  5. อภิปราย เชื่อมโยงความรู้ เพ่ือน าไปสู่
ประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์อ่ืนๆ  6. ส ารวจทัศนคติต่อกิจกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง และมีทัศนคติเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจากการใช้แหล่งเรียนรู้เชิง
คุณธรรม  7. น าเสนอผลการด าเนินงานด้วยมัลติมีเดีย และ 8. สรุปและประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 2) การรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมของกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลอง
พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมอยู่ในระดับมาก ( x  = 
3.56, S.D. = 0.63)    เมื่อท าการประเมินหลังการทดลองการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมของ
กลุ่มตัวอย่างสูงขึ้น  ( x  = 3.77, S.D. = 0.74)  3) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยภาพรวม
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.73, S.D. = 0.83) เมื่อท า
การประเมินหลังการทดลองพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของกลุ่มตัวอย่างสูงขึ้น ( x  = 3.91, 
S.D. = 0.77)   
ค าส าคัญ : การรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรม / พฤติกรรมเชิงจริยธรรม /แหล่งเรียนรู้เชิง
คุณธรรม 
 

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

using ethical resource-based learning to enhance ethical information literacy 
and moral behavior, and 2) to develop ethical information literacy and 
moral behavior of students in the Information Technology program. The 
population were student of Information Technology program, Suan Dusit 
University. The sample used for  the experimental group consisted of 38 
undergraduate students, section B1 to the Information Integration course in 
the 2015 academic year, Suan Dusit University by purposive sampling. The 
research instruments were the ethical information literacy questionnaire and 
moral behavior questionnaire. The data obtained were analyzed by using 
mean, standard deviation and dependent t-test. The results of the study 
were as follows: 1) The activities of ethical resource- based learning include: 
1. providing content, resources and learning resources, 2. offering 
knowledge, skills, attitudes and experience to arouse interest for students 
discussion, 3. selecting ethical resources, 4. group process to study the area 
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of ethical resources and the teacher's role to provide assistance and 
facilitate, 5. discussing knowledge in order to apply this knowledge in other 
situations, 6. exploring attitudes towards learning activities using ethical 
resources, 7. presenting a multimedia performance and 8. summarizing  and 
evaluating group activities. 2) Overall ethical information literacy of  the 
experimental sample before undertaking teaching was high  ( x  = 3.56, S.D. = 
0.63) ; the ethical information literacy after undertaking teaching was 
increase ( x  = 3.77, S.D. = 0.74). 3) Overall moral behavior of the 
experimental sample before undertaking teaching was high  ( x  = 3.73, S.D. = 
0.83), when evaluating the moral behavior after undertaking teaching was 
increased ( x  = 3.91, S.D. = 0.77). Keyword : Ethical Information Literacy / 
Moral Behavior / Ethical Resource-based Learning 
 
1.ความเป็นมาและความส าคัญ 

ในสังคมยุคปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยทั้งวิถีชีวิต ค่านิยมในวัตถุ 
รวมทั้งวัฒนธรรมการบริโภคที่มากข้ึน เกิดผลกระทบต่อระดับจริยธรรมของคนไทยอย่าง
มาก ท าให้สังคมไทยมีระดับจริยธรรมถดถอยลงเร่ือยๆ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ.  2545, หน้า 24) และจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการด าเนินชีวิตของ
นักศึกษานั้น พบว่า นักศึกษามาเรียนสาย ไม่มีสมาธิในการเรียน ง่วงนอนขณะเรียน ส่งงาน
ไม่ตรงตามก าหนด  ยึดติดกับเทคโนโลยีมากเกินไป ขาดเหตุผลเชื่อมโยงทางความคิด และ
ขาดจริยธรรมในการท างานที่ได้รับมอบหมายหรือการทดสอบ ท าทุกอย่างเพ่ือคะแนนแม้
จะผิดจริยธรรม ไม่สนใจความรู้ที่อาจารย์สอนหรือศึกษาเพ่ิมเติมนอกห้องเรียน เห็นคุณค่า
สิ่งอ่ืนมากกว่าการเข้าชั้นเรียน ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ต้ องเร่งพัฒนาจริยธรรมในระบบ
การศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เพ่ิมมากขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
และการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ในหมวด 1 มาตรา 6 ได้ก าหนด
หลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญาความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่กับคน
อ่ืนได้อย่างมีความสุข มาตรฐานด้านผู้เรียนมาตรฐานที่ 1 ก าหนดให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยมีตัวชี้วัดของความมีวินัย มีความรับผิดชอบ และ
ปฏิบัติตนตามหลักเบื้องต้นของแต่ละศาสนา มีความเมตตากรุณา ซื่อสัตย์สุจริต ใช้สิ่งของ
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และทรัพย์สินอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทั้งของตนเองและส่วนรวม และปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยและค่านิยมที่พึงประสงค์  (ส านักงานปฏิรูป
การศึกษา, 2544: 8)  สังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ท าให้เกิดปัญหา
มากมายรวมทั้งปัญหาด้านเยาวชนขาดคุณธรรมจริยธรรม ขาดระเบียบวินัยในตนเองในการ
อยู่ร่วมกัน ในสังคมรวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม สังคมประสบปัญหาและทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นทุกด้าน (ประมวล  รุจนเสรี. 2540 : 96-98) และปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็น
ปัญหาที่เป็นต้นเหตุของปัญหาอ่ืน ๆ ท าให้เยาวชนวัยเรียนจ านวนมากมีคุณลักษณะอันไม่
เหมาะสม มีพฤติกรรมก่อให้เกิดปัญหาและความเดือดร้อนแก่สังคมเพ่ิมขึ้น (พูนทรัพย์  
จันทร์พันทร,์ 2542 : 243-244) ดังนั้น การส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมในด้านความ
กตัญญูกตเวที  ความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร 
และความเสียสละ เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญในการพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณภาพ มาตรฐาน เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรและเป็นที่ยอมรับของ
สังคม การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมเพ่ือการรู้สารสนเทศ  
สารสนเทศเชิงคุณธรรมจึงมีส่วนส าคัญในการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและส่งผลถึง
การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมให้กับนักศึกษาได้ เน ื่องจากการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรม 
ของนักศึกษานั้นท าให้นักศึกษาสามารถประเมินสารสนเทศในด้านคุณธรรมได้อย่างถูกต้อง
และน ามาประยุกต์ใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไม่ว่าจะกระท าหรือการแสดงออกทางกาย วาจา ใจ ที่ถูกตอง 
ดีงามทั้งภายนอกและภายใน รู้สิ่งที่ควรประพฤติหรือสิ่งที่ควรงดเว้น ตามกฎเกณฑของ
สังคมซึ่งจะท าให้นักศึกษาสามารถพ่ึงตนเองได้ มีความสุขกับตนเองและสามารถอยู่ในสังคม
ได้อย่างสง่างาม อันกอใหเกิดประโยชน์ตอตนเองและผูอ่ืน  
 จากความเป็นมาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการใช้แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม
เพ่ือการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมและพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม เพ่ือเป็นการส่งเสริม
พัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพตรงตามความ
ต้องการของสังคม 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลการใช้แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมที่ส่งผลต่อการรู้สารสนเทศเชิง
คุณธรรมและพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
 2. เพ่ือพัฒนาการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมและพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3.วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 1.  ประชากร 
 ประชากรคือ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 2.  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการบูรณาการสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 
2  ปีการศึกษา 2558  ตอนเรียน B1 จ านวน 38 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)   
 

เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 1.  ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี ้
 1.1  แบบสอบถามการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1.2  แบบสอบถามพฤติกรรมเชิงจริยธรรมส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  แบบสอบถาม  มีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับดังนี้ 
   5    หมายถึง    ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง    ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
  3  หมายถึง    ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง    ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
   1 หมายถึง    ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
               ส าหรับเกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายความว่า ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายความว่า ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายความว่า ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปาน
กลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายความว่า ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80  หมายความว่า ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
ที่สุด  
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 2.  การสร้างเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ  
 2.1.1  การสร้างแบบสอบถามการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) ศึกษาข้อมูลให้ครอบคลุมประเด็นการรู้สารสนเทศและพฤติกรรมเชิง
จริยธรรม ตามแนวคิดของ เดชดนัย  จุ้ยชุม  ฤทัยชนนี  สิทธิชัย และอ่ิมจิต  เลิศพงษ์
สมบัติ (2556) ฐิติยา  เนตรวงษ์  (2556) และ อารีย ชื่นวัฒนาและคณะ (2555) เพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดท าแบบสอบถามการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรม  ประกอบด้วยด้านการ
รับรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรม ด้านการประเมินสารสนเทศเชิงคุณธรรมและการประยุกต์ใช้
สารสนเทศเชิงคุณธรรม  
   2) น าเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจ านวน 5 คน ตรวจสอบและพิจารณา
ให้ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์การวิ จัย พิจารณาหาค่าความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ (IOC: Index of Objective Congruence) โดยค่า IOC ที่เหมาะสมของข้อ
ค าถามต้องมากกว่า 0.50 หากไม่ผ่านเกณฑ์น ามาปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบพิจารณาอีก 

    3) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กับกลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่าของคอนบราค 0.927 
 2.1.2 การสร้างแบบสอบถามพฤติกรรมเชิงจริยธรรมส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ศึกษาข้อมูลให้ครอบคลุมประเด็นการรู้สารสนเทศและพฤติกรรมเชิง
จริยธรรม ตามแนวคิดของ กรมวิชาการ (2547) พระมหาวัฒนา สุรจิตโต (ขันทะชา)  
(2547)  และจิณห์นิภา  ชูใจ  (2553) เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแบบสอบถามการรู้
สารสนเทศเชิงคุณธรรม  ประกอบด้วย การรับรู้ การประเมิน และการประยุกต์ใช้
สารสนเทศเชิงคุณธรรมและพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  ประกอบ ดวย  5 ดาน คือ กตัญญู
กตเวที  ความซ่ือสัตย์   ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ (ความขยันหมั่นเพียร) และความ
เสียสละ  
   2) น าเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจ านวน 5 คน ตรวจสอบและ
พิจารณาให้ครอบคลุมเน้ือหาตามวัตถุประสงค์การวิจัย พิจารณาหาค่าความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ (IOC: Index of Objective Congruence) โดยค่า IOC ที่เหมาะสมของข้อ
ค าถามต้องมากกว่า 0.50 หากไม่ผ่านเกณฑ์น ามาปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบพิจารณาอีก 
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    3) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กับกลุ่ม
ตัวอย่าง นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ของคอนบราค 0.915 

4.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. ผู้วิจัยด าเนินการก ากับการเรียนการสอนด้วยวิธีการใช้แหล่งเรียนรู้เชิง
คุณธรรมที่ส่งผลต่อการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมและพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
 2. เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วผู้เรียนจะท าแบบสอบถามการรู้
สารสนเทศเชิงคุณธรรม และแบบสอบถามพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
 
5.การวิเคราะห์ข้อมูล 

  วิเคราะห์การรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดย
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่า t-test ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
6.สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการใช้แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมที่ส่งผลต่อการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรม
และพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  ดังนี ้
 คณะผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม ใน
รายวิชาการการบูรณาการสารสนเทศ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างไป
ด าเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม ตามก าหนดการเรียนดัง
ภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1  กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม 
  

จากภาพที่ 1 การใช้แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม ประกอบด้วยกิจกรรมมีรายละเอียด
ดังนี ้
 1) จัดเตรียมเนื้อหา ทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ 
     ขั้นจัดเตรียมเนื้อหา ทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ โดยชี้แจงเกี่ยวกับรายวิชา แนะน า
สิ่งที่ควรปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางการด า เนินโครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิง
คุณธรรม แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ผู้สอนระบุกิจกรรม เกณฑ์ความส าเร็จและ
ระยะเวลาการท างาน เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงเกณฑ์มาตรฐานการท างาน และระยะเวลาการ
ท างานในแต่ละกิจกรรม แล้วด าเนินการวัดการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรม และพฤติกรรมเชิง
จริยธรรม  ให้ผู้เรียนก าหนดบทบาทหน้าที่ กฎ กติกามารยาทของสมาชิกในกลุ่ม เช่น การ

กระบวนการใช้แหล่ง
เรียนรู้เชิงคุณธรรม
เป็นฐานการเรียนรู ้

1) จัดเตรียมเนื้อหา 
ทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ 2) ให้ความรู้ ทักษะ 

ทัศนคติ และประสบการณ์ 
กระตุ้นความสนใจ 

3) สืบค้นหาข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้เชิงคุณธรรม 

อภิปราย เลือกแหล่งเรียนรู้
เชิงคุณธรรม 

4) ด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 
ลงพื้นท่ีไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้เชิงคุณธรรม 5) อภิปราย เช่ือมโยง

ความรู้ สู่การประยุกต์ใช้
ความรู้ในสถานการณ์

อื่นๆ 

6) ส ารวจทัศนคติต่อ
กิจกรรม 

7) น าเสนอผลการ
ด าเนินงานด้วย

มัลติมีเดีย 

8) สรุปและประเมินผล
การด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 
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หาข้อมูลเบื้องต้น ทรัพยากรสารสนเทศที่จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม แหล่งเรียนรู้เชิง
คุณธรรม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อสถานที่เพ่ือไปด าเนินกิจกรรม การสรุป และการ
น าเสนอกิจกรรมด้วยสื่อมัลติมีเดีย 
 2) ให้ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และประสบการณ์ กระตุ้นความสนใจ 
     ให้ผู้เรียนอภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา
เชื่อมโยงกับแนวคิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม ผู้เรียนร่วมอภิปราย
สถานที่ต้องการด าเนินกิจกรรมในเบื้องต้น วางแผนการด าเนินกิจกรรม เลือกเวลาที่จะลง
พ้ืนที่ด าเนินโครงการ แนวทางท่ีจะปฏิบัติกิจกรรม การติดต่อสื่อสารทั้งแบบเผชิญหน้าและ
แบบออนไลน์จากทั้งจากเว็บไซต์ประจ ารายวิชา รวมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 3) สืบค้นหาข้อมูลแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม อภิปราย เลือกแหล่งเรียนรู้เชิง
คุณธรรม 

    เลือกแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม โดยให้ผู้เรียนศึกษาโดยศึกษาผ่านเว็บไซต์ แหล่ง
เรียนรู้ทางออนไลน์ก่อน ติดต่อประสานงานกับแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมเพ่ือเตรียมการก่อน
ลงพื้นที่ศึกษาจริง แต่ละกลุ่มน าเสนอสถานที่ด าเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิง
คุณธรรม ตามที่สมาชิกทุกคนในกลุ่มเห็นพ้องกันและตัดสินใจเลือกสถานที่นั้นๆ ผู้สอนให้
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นสถานที่ที่ได้เลือก แล้วด าเนินการออกหนังสือราชการเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ผู้สอนให้พ้ืนฐานความรู้เรื่องการเตรียมตัวเพ่ือการไปด าเนินกิจกรรม 
การเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการไปด าเนินกิจกรรม ค่าใช้จ่ายอยู่ในงบประมาณที่
วางแผนไว้ หลังจากนั้นผู้เรียนท าการระดมความคิดวางแผนงานร่วมกันในการด าเนินงาน
ต่อไป  

4) ด าเนินกิจกรรมกลุ่ม ลงพื้นที่ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม  
     ลงมือกระท ากิจกรรมที่ได้วางแผนไว้โดยลงพ้ืนที่ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิง
คุณธรรมที่ผู้เรียนสนใจและเลือกไว้ โดยผู้สอนมีบทบาทให้ความช่วยเหลือ อ านวยความ
สะดวก  โดยสถานที่ที่ผู้เรียนเลือกไปด าเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้
เชิงคุณธรรมมี ดังนี้ 

   (1) คริสตจักรแห่งพระพรของพระเจ้า ด าเนินกิจกรรมตรวจเช็คปัญหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน แก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเบื้องต้น ให้
ความรู้ด้านการใช้สมาร์ทโฟนแต่งภาพพร้อมใส่ข้อความในภาพ ท าความสะอาดอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนและจัดท าสื่อส าหรับใช้ในศาสนพิธีในรูปแบบ e-book 

   (2) วัดดวงแข ด าเนินกิจกรรมจัดท าป้ายข้อปฏิบัติการไปวัด จัดสภาพแวดล้อม
แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดวัดดวงแข และจัดท าสื่อมัลติมีเดียธรรมะน่ารู้ 
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   (3) วัดพระยาสุเรนทร์ จัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ภายในวัด จัดท าป้าย
แนะน าการแต่งกายเข้าวัดที่เหมาะสม และจัดท าหนังสือสวดมนต์อิเล็กทรอนิกส์ 

   (4) วัดราชาธิวาสวิหาร ด าเนินกิจกรรมตรวจเช็คปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ให้แก่วัด จัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดวัดราชาธิวาสวิหาร 
 5) อภิปราย เชื่อมโยงความรู้ สู่การประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์อื่นๆ 
    ขั้นอภิปรายสิ่งที่ได้รับ และเตรียมการน าเสนอกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้เชิงคุณธรรม โดยแต่ละกลุ่มให้แสดงความคิดเห็นสิ่งที่ได้รับ ผู้เรียนแต่ละคนใน
สมาชิกกลุ่มน าเสนอประสบการณ์และข้อมูลที่ตนได้จากการศึกษาและอภิปรายร่วมกัน 
สรุปประเด็นการเรียนรู้ที่ได้รับประเมินค่าการเรียนรู้ที่ได้รับเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
มากน้อยเพียงใด แล้วแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนรายงานจากที่ได้ไปศึกษา และเตรียมการ
น าเสนอสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งบางกลุ่มหากยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ต้องแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติม 
จากเว็บไซต์ หรือแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมอ่ืนๆ  เพ่ือให้ได้ข้อมูลหรือสารสนเทศที่สามารถ
น าเสนอได้ครบถ้วน 
 6) ส ารวจทัศนคติต่อกิจกรรม 
     ส ารวจทัศนคติต่อกิจกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง 
และมีทัศนคติเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจากการใช้แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม ทบทวนความรู้ 
ผู้เรียนแต่ละคนน าเสนอทบทวนความรู้ที่ได้รับ วัตถุประสงค์การด าเนินกิจกรรมไปใน
ทิศทางเดียวกัน วิธีการแก้ปัญหาเมื่อพบปัญหาขณะด าเนินกิจกรรม แนวทางปฏิบัติที่ได้
รวมถึงเขียนแผนที่ความรู้  สัปดาห์นี้ผู้สอนแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ อธิบายและ
ชี้แนะตามความเหมาะสม แนวทางการจัดท าสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการน าเสนอกิจกรรมจิต
อาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม  
 7) น าเสนอผลการด าเนินงานด้วยมัลติมีเดีย 

    น าเสนอสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสา จากที่ได้ไปด าเนินกิจกรรมจิต
อาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับ โดยน าเสนอกับ
ผู้เรียนกลุ่มอ่ืนๆ ในประเด็นความรู้ที่ได้รับ ในการเห็นคุณค่า และกระบวนการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม กระบวนการคิด กระบวนการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การ
รู้สารสนเทศเชิงคุณธรรม และพฤติกรรมเชิงจริยธรรม เป็นต้น ผู้เรียนสรุปการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็น คุณค่าการท ากิจกรรมร่วมกัน 
 
 8) สรุปและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 
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     สรุปและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมกลุ่มแล้วน าเสนอผลการด าเนินงาน
ด้วยมัลติมีเดียผ่าน Youtube เมื่อได้ท าการแก้ไขสื่อมัลติมีเดียเรียบร้อยแล้ว และ
ด าเนินการวัดการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมและพฤติกรรมเชิงจริยธรรม   
 สรุปได้ว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม ในรายวิชาการการบูรณา
การสารสนเทศ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ประกอบด้วย 1) จัดเตรียมเนื้อหา ทรัพยากร 
แหล่งเรียนรู้  2) ให้ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และประสบการณ์ กระตุ้นความสนใจ 3) สืบ
ค้นหาข้อมูลแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม อภิปราย เลือกแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม   4) ด าเนิน
กิจกรรมกลุ่ม ลงพ้ืนที่ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม 5) อภิปราย เชื่อมโยงความรู้ สู่การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์อ่ืนๆ 6) ส ารวจทัศนคติต่อกิจกรรม 7) น าเสนอผลการ
ด าเนินงานด้วยมัลติมีเดีย และ 8) สรุปและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 
 
 2. ผลพัฒนาการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมและพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้   

2.1 ผลพัฒนาการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรม 
 การรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมของกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลอง
พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมอยู่ในระดับมาก  เมื่อท าการ
ประเมินหลังการทดลองการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมของกลุ่มตัวอย่างสูงขึ้นอยู่ในระดับ
มาก  เมื่อแยกเป็นรายด้าน ทุกด้านมีการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมอยู่ในระดับมากสามารถ
เรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ ด้านการรับรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรม ด้านการประยุกต์ใช้
สารสนเทศเชิงคุณธรรม และด้านการประเมินสารสนเทศเชิงคุณธรรม  
 การเปรียบเทียบการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคล 
พบว่าผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการการรู้สารสนเทศสูงข้ึน โดยภาพรวมพัฒนาการการรู้
สารสนเทศเชิงคุณธรรม สูงขึ้นร้อยละ 4.22 เปรียบเทียบการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมก่อน
และหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคล โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) ใช้ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 % ผลการทดสอบกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีค่า Sig. น้อยกว่า .05 (Sig. = 
0.00) แสดงว่า การรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเรียนมีความ
แตกต่างกัน โดยการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่าการรู้
สารสนเทศเชิงคุณธรรมของผู้เรียนหลังจากเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมเป็นฐาน
การเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนสูงขึ้น 

2.2 ผลพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
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 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลองพบว่า โดยภาพรวมกลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับมาก เมื่อท าการประเมินหลังการทดลอง
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของกลุ่มตัวอย่างสูงขึ้นอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายด้าน ด้านที่
มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ด้านความซื่อสัตย์ ส่วนด้านที่มีพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมอยู่ในระดับมากสามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ ด้านความรับผิดชอบ 
(ความขยันหมั่นเพียร) ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความกตัญญู และด้านความเสียสละ  
 เปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคล พบว่าผู้เรียน
ทุกคนมีพัฒนาการพฤติกรรมเชิงจริยธรรมสูงข้ึน โดยภาพรวมพัฒนาการพฤติกรรมเชิง
จริยธรรม สูงขึ้นร้อยละ 3.52 เปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมก่อนและหลังเรียนของ
กลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคล โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
ผลการทดสอบกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีค่า Sig. น้อยกว่า .05 (Sig. = 0.00) แสดงว่า พฤติกรรม
เชิงจริยธรรมของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 โดยพฤติกรรมเชิงจริยธรรมหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่าพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของผู้เรียนหลังจากเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมเป็นฐานการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนสูงขึ้น 
 
7.อภิปรายผล 

1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม 
 การใช้แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 1) จัดเตรียมเนื้อหา 
ทรัพยากร แหล่งเรียนรู้  2) ให้ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และประสบการณ์ กระตุ้นความ
สนใจ ให้ผู้เรียนอภิปราย  3) เลือกแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาโดยศึกษา
ผ่านเว็บไซต์ แหล่งเรียนรู้ทางออนไลน์ก่อน ติดต่อประสานงานกับแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม
เพ่ือเตรียมการก่อนลงพ้ืนที่ศึกษาจริง  4) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม ลงมือกระท ากิจกรรมที่ได้
วางแผนไว้โดยลงพ้ืนที่ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมที่ผู้เรียนสนใจและเลือกไว้  โดย
ผู้สอนมีบทบาทให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก  5) อภิปราย เชื่อมโยงความรู้ เพ่ือ
น าไปสู่ประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์อ่ืนๆ  6) ส ารวจทัศนคติต่อกิจกรรม เพ่ือให้ผู้เรียน
มีความเข้าใจว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง และมีทัศนคติเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจากการใช้แหล่ง
เรียนรู้เชิงคุณธรรม  7) น าเสนอผลการด าเนินงานด้วยมัลติมีเดีย และ 8) สรุปและ
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติยา  เนตรวงษ์ (2555) ที่
พบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบสอบและ
ใช้โครงงานคุณธรรมเป็นฐาน มีขั้นตอนการเตรียมการและปฐมนิเทศ ขั้นจัดเตรียมเนื้อหา 
ทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีความตั้งใจที่จะท างานให้
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เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดของแต่ละกิจกรรม  และท างานตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ท างาน ผู้เรียนมีความรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรม และพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  ผู้เรียนทราบ
บทบาทหน้าที่ กฎ กติกามารยาทของสมาชิกในกลุ่มและสามารถท างานกับเพ่ือนได้อย่างมี
ความสุข การรวบรวมประมวลข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
และประสบการณ์ กระตุ้นความสนใจ ให้ผู้เรียนอภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการหาข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับเนื้อหาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม ทรัพยากร
สารสนเทศที่จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การ
ติดต่อสถานที่เพ่ือไปด าเนินกิจกรรม และสุดท้ายขั้นสรุปประเมินผลและเขียนรายงานการ
สรุปและการน าเสนอกิจกรรมด้วยสื่อมัลติมีเดีย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สรรเสริญ  อินทรัตน์และคณะ (2557) ที่พบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี 10 ขั้นประกอบด้วย ขั้น
เตรียมการและปฐมนิเทศ  ขั้นให้ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนเชื่อมโยงหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ขั้นด าเนินกิจกรรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง   ขั้นการรวบรวม ประมวล
ข้อมูล และความองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง   ขั้นแจกแจง เตรียมโครงการฯ และจัดท าร่าง
โครงการฯ   ขั้นด าเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรมด้วยการรับใช้สังคมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ขั้นทบทวนความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้  ขั้นการสรุปประเมินผล
โครงการฯ และเขียนรายงาน   ขั้นการน าเสนอโครงการฯ และวิพากษ์  และขั้นสรุปผลการ
ด าเนินการ 

2. การรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรม 
การรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมของกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลอง พบว่า โดยภาพรวม

กลุ่มตัวอย่างมีการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมอยู่ในระดับมาก  เมื่อท าการประเมินหลังการ
ทดลองการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมของกลุ่มตัวอย่างสูงขึ้น เมื่อแยกเป็นรายด้าน ทุกด้านมี
การรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมอยู่ในระดับมากสามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ ด้าน
การรับรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรม ด้านการประยุกต์ใช้สารสนเทศเชิงคุณธรรม และด้านการ
ประเมินสารสนเทศเชิงคุณธรรม จึงกล่าวได้ว่าผู้เรียนมีการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมมากขึ้น 
หลังจากได้ท ากิจกรรมและสามารถประเมินผลได้  นอกจากน้ีการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรม
ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างกัน โดยการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรม
หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่าการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมของผู้เรียนหลังจากเรียน
โดยใช้แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมเป็นฐานการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฐิติยา  เนตรวงษ์ (2555) ที่พบว่า  การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
โดยใช้แหล่งข้อมูลวัฒนธรรมเป็นฐานในการเรียนรู้  สามารถพัฒนาการรู้สารสนเทศแก่
ผู้เรียนได้ และการรู้สารสนเทศของกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีพัฒนาการที่สูงขึ้นโดยการรู้
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สารสนเทศอยู่ในระดับมาก  นอกจากน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ  เดชดนัย จุ้ยชุม  ฤทัย
ชนนี สิทธิชัย และ อ่ิมจิต เลิศพงษ์สมบัติ (2556) ที่พบว่า นักศึกษามีการรู้สารสนเทศจาก 
2 มาตรฐานที ่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศ คะแนนรวม อยู่ในระดับปานกลาง การ
แสวงหา สารสนเทศมีความสัมพันธ์กับระดับการรู้สารสนเทศจาก 2 มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการแสวงหาสารสนเทศใน ทิศทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลองพบว่า โดยภาพรวมกลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับมาก เม่ือท าการประเมินหลังการทดลอง
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของกลุ่มตัวอย่างสูงขึ้น เมื่อแยกเป็นรายด้าน ด้านที่มีพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ด้านความซื่อสัตย์ ส่วนด้านที่มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยู่
ในระดับมากสามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ ด้านความรับผิดชอบ (ความ
ขยันหมั่นเพียร) ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความกตัญญู และด้านความเสียสละ จึงกล่าว
ได้ว่าผู้เรียนมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ที่มากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (2559 : ออนไลน์)ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐส่งเสริมให้คนไทยมีความซื่อสัตย์สุจริต โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และหอ
จดหมายเหตุการณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti 
Corruption Museum)  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หวังร่วมสร้างสังคมไทยโปรงใสและปลอดทุจริตส่งผลให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์มาก  
 เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคล พบว่า
ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการพฤติกรรมเชิงจริยธรรมสูงข้ึน โดยภาพรวมพัฒนาการพฤติกรรม
เชิงจริยธรรม สูงขึ้น โดยพฤติกรรมเชิงจริยธรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่า
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้เรียนหลังจากเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมเป็นฐาน
การเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญเรือน  เติมสารทรัพย์ (2552) 
ที่พบว่าพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความมี
ระเบียบวินัย ด้านความสามัคคี ด้านความขยันหม่ันเพียรและด้านความยุติธรรม อยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิณห์นิภา  ชูใจ (2553) พบว่า ระดับการรับรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนอยู่ในระดับมากและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยู่ใน
ระดับสงู  
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8.ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
      1.1 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมที่ส่งผลต่อการรู้
สารสนเทศเชิงคุณธรรมและพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ผู้สอนจึงต้องเปลี่ยนบทบาทเป็น
ที่ปรึกษา คอยอ านวยความสะดวกและติดตามการด าเนินกิจกรรมของผู้ เรียนอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษา 
     1.2 การพัฒนาการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมและพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของนักศึกษาโดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจริยธรรม ตามแหล่ง
เรียนรู้เชิงคุณธรรมที่นักศึกษาสนใจเพ่ือฝึกประสบการณ์ ฝึกคิดอย่างสร้างสรรค์และน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต 
 2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
                  2.1 ควรศึกษาค้นคว้าการพัฒนาการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมและ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมของนักศึกษาหลักสูตรอ่ืน ๆ  
  2.2 ควรศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยในด้านอ่ืน ๆ   เช่น ความประหยัด ความสามัคคี  ความ
ยุติธรรม ความเมตตากรุณา 
     2.3 ควรศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการแสวงหาสารสนเทศเชิงคุณธรรม 
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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเยาวชน 
ของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

The Development of Training Curriculum to Promote Leadership of The 
Children and Youth Council of Thailand to Support Association of South 

East Asian Nations (ASEAN) 

 

วนิดา  เลิศทองค า๑พิมพ์ประภา  อมรกิจภิญโญ**ธนินาฏ  ณ สุนทร*** 

Vanida Letthongkhum* Pimprapha Amornkijphinyo**Thaninath N  Suntorn*** 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น า

เยาวชนของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 2) เพ่ือทดลองใช้
หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าเยาวชนของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เพ่ือ
รองรับประชาคมอาเซียน และ 3) เพ่ือประเมินผลการทดลองใช้และปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างภาวะผู้น าเยาวชนของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้น าเยาวชนของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จ านวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดความรู้ 2) แบบวัดเจตคติ 3) แบบประเมินทักษะ/พฤติกรรม 
และ 4) แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ Independent 
t-test 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าเยาวชนของสภาเด็ก
และเยาวชนแห่งประเทศไทย เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยเนื้อหา 7 องค์ประกอบ 
จัดเป็น 6 โมดูล คือ โมดูลที่ 1 การมีบุคลิกภาพที่ดี โมดูลที่ 2  มีทักษะการท างานเป็นทีม โมดูลที่ 3  มี
คุณธรรม จริยธรรม โมดูลที่ 4  มีทักษะการคิด  โมดูลที่ 5  เทคโนโลยีการสื่อสารและการแสวงหา
ความรู้ และ โมดูลที่ 6  ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 2) ผลการทดลองใช้หลักสูตร หลังการอบรมภาวะผู้น า
ของเยาวชนในสภาเด็กและเยาวชน มีความรู้และเจตคติ สูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และผลการประเมินทักษะภาวะผู้น าเยาวชน พบว่า สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมฝึกอบรม มีทักษะอยู่ในระดับมากทั้ง 7 ทักษะ และ 3) ผลการประเมินความเหมาะสมของ
หลักสูตร อยู่ในระดับดีมาก และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม โดยการขยายเวลาในการฝึกอบรม  
  

                                                           
๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า มหาวิทยาลัยเซ็นตจ์อห์น 
** สาขาวิชาการบรหิารการศึกษาและภาวะผู้น า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเซ็นตจ์อห์น 
*** สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเซ็นตจ์อห์น 
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เป็นเวลา 3 โดยเพ่ิมกิจกรรม “สร้างวินัยในการอยู่ร่วมกัน” เพ่ือเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง 
กิจกรรม “ร่วมด้วยช่วยกันสังคมฉันน่าอยู่”  เพ่ือเสริมสร้างความมีจิตสาธารณะ และเพ่ิมกิจกรรม 
“เรียนรู้กับเกมพับกระดาษ” เพ่ือเพ่ิมทักษะในการแสวงหาความรู้ 
 

ค าส าคัญ : หลักสูตรฝึกอบรม, ภาวะผู้น าเยาวชน  
 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to 1) develop training curriculum to 
promote leadership of the Children and Youth Council of Thailand to support 
Association of South East Asian Nations (ASEAN), 2) experiment training curriculum 
to promote leadership of the Children and Youth Council of Thailand to support 
Association of South East Asian Nations (ASEAN), and 3) evaluate results and 
improve training curriculum to promote leadership of the Children and Youth 
Council of Thailand to support Association of South East Asian Nations (ASEAN).  
The samples consisted of 28 young leaders of the Children and Youth Council of 
Thailand.  The data were collected using several research tools including 1) 
knowledge test, 2) attitude test, 3) skill/behavior test, and 4) curriculum 
appropriateness test.  Then the data were analyzed applying independent t-test. 

The findings were presented as follows: 1) the training curriculum to 
promote leadership of the Children and Youth Council of Thailand to support 
Association of South East Asian Nations (ASEAN) comprised 7 elements, divided into 
6 modules; module 1 – good personality, module 2 – teamwork skill, module 3 – 
morality and ethics, module 4 – thinking skill, module 5 – communication 
technology and knowledge acquisition, and module 6 – knowledge about ASEAN, 2) 
the knowledge and the attitude of the members of the Children and Youth Council 
of Thailand after the training curriculum were higher with a .05 level of statistical 
significance and all 7 leadership skills of the members of the Children and Youth 
Council of Thailand were at very good level, and 3) the curriculum appropriateness 
was at very good level and the duration of curriculum was extended to 3 days by 
adding more activities such as “Good Discipline for Living Together” to promote self 
discipline, “Help for Happy Society” to encourage public mind, and “Learning with 
Origami Game” to increase knowledge acquisition skill. 

Keywords : training curriculum, leadership of the Children 
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1. บทน า 
การพัฒนาประเทศในปัจจุบัน จ าเป็นต้องยึดหลัก “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 

เนื่องมาจากคนเป็นทั้งผู้ริเริ่ม ผู้กระท า และผู้ได้รับผลในการพัฒนา  ถ้ามุ่งให้คนได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ โดยในการพัฒนาคนน้ัน ควรมุ่งพัฒนาคนให้เกิดคุณลักษณะเพ่ือการพัฒนาให้มี
ความเป็นผู้น า เพราะผู้น าที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการสร้างสังคมในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นที่
ยอมรับกันว่า ภาวะผู้น ามีความส าคัญต่อการพัฒนาสังคม และเป็นกลไกส าคัญที่จะก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงสังคมในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ในปัจจุบันสังคมไทย  “ขาดภาวะผู้น า” (Leadership 
Vacuums) ในทุกระดับ1 ท าให้มีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะในสภาวะที่สังคมไทยเตรียม
ความพร้อมในการรองรับประชาคมอาเซียนเด็กและเยาวชนไทยยังมีจุดอ่อนในการเตรียมความ
พร้อมรองรับประชาคมอาเซียน ได้แก่ มีจุดอ่อนด้านภาษา ขาดทักษะการสื่อสาร ขาดความอดทน 
ขาดการคิดวิเคราะห์ การคิดที่เป็นระบบ ขาดระเบียบในการใช้ชีวิต ไม่ตรงต่อเวลา ไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็น ไม่ชอบท างานเป็นทีม และขาดการเรียนรู้ การพัฒนาภาวะผู้น าเป็นสิ่งที่สามารถท าได้ 
และพัฒนาได้ตลอดช่วงชีวิต แต่วัยที่เหมาะสมที่สุดช่วงหนึ่งในการพัฒนาภาวะผู้น า คือ ในวัยเด็ก
และเยาวชน ซึ่งเป็นช่วงวัยที่อยู่ในขั้นพัฒนาการ “ความเป็นเอกลักษณ์- ความสับสนในบทบาท” ท า
ให้เยาวชนมีเอกลักษณ์ของตนเอง มีพลังสร้างสรรค์ ในการพัฒนาตน พัฒนาสังคม และประเทศชาติใน
อนาคต  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาภาวะผู้น าเยาวชนของสภาเด็กและเยาวชนแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ทางสังคมที่จะช่วยบ่มเพาะพัฒนาภาวะผู้น าเยาวชน โดยใช้หลักสูตรการ
ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าเยาวชน ของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน ที่พัฒนาขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาภาวะผู้น าเยาวชน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการสร้างภาวะผู้น าให้กับเยาวชน และสามารถน าหลักสูตรไปใช้กับสภาเด็กและ
เยาวชนแห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ประชาคมอาเซียน ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในวงกว้างต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าเยาวชนของสภาเด็กและ
เยาวชนแห่งประเทศไทย เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

2.  เพ่ือทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าเยาวชนของสภาเด็กและ
เยาวชนแห่งประเทศไทย เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

3.  เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าเยาวชนของสภาเด็กและ
เยาวชนแห่งประเทศไทย เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
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3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental Designs) ใช้แบบ

แผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลัง (One Group Pre-test Post-test Design)   
โดยมีการวัดตัวแปรตามก่อนและหลังการทดลอง  กลุ่มตัวอย่าง เป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสมัครใจ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าเยาวชน ของ
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน  และสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 28 คน โดยมีกระบวนการด าเนินการทดลอง ดังนี ้

1.  ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการอบรมก่อนการฝึกอบรม และท าการทดสอบวัด
ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าเยาวชนอาเซียน และวัดเจตคติเกี่ยวกับผู้น าเยาวชนอาเซียน  ก่อนการท า
กิจกรรม (Pre-test) 

2.  ผู้วิจัยจัดกิจกรรมเพ่ือท าความรู้จักกับผู้เข้ารับการอบรม มีการแนะน าคณะ
วิทยากร  ทีมงาน หลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาการเรียนรู้ การจูงใจให้เห็นความส าคัญ
และประโยชน์ของการเข้ารับการฝึกอบรม และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และผู้ฝึกอบรม ซึ่งจะช่วยท าให้ผู้รับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้  

3.  ด าเนินการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ท าการประเมินทักษะ
ภาวะผู้น าเยาวชนอาเซียน ที่เกิดขึ้นในระหว่างการอบรม และหลังจากการฝึกอบรมด าเนินการวัด
ความรู้เกี่ยวกับผู้น าเยาวชนอาเซียน และวัดเจตคติเกี่ยวกับภาวะผู้น าเยาวชนอาเซียน (Post-test) 

4. เปรียบเทียบผลการฝึกอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม ทดสอบโดยการหาค่า         
Paired t – test 

5. หลังจากการฝึกอบรมด าเนินการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร 

 

4. ผลการวิจัย 

1. ผลพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าเยาวชนของสภาเด็กและเยาวชน
แห่งประเทศไทย เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยเน้ือหา 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน องค์ประกอบที่ 2 ทักษะการคิด องค์ประกอบที่ 3 
ทักษะการท างานเป็นทีม องค์ประกอบที่ 4 ทักษะในการแสวงหาความรู้ องค์ประกอบที่ 5 ทักษะ
เทคโนโลยีและการสื่อสาร องค์ประกอบที่ 6 มีบุคลิกภาพที่ดี และองค์ประกอบที่ 7 มีคุณธรรม
จริยธรรม  ซึ่งน าเนื้อหาหลักสูตรมาจัดเป็นหลักสูตรฝึกอบรม ได้ 6 โมดูล ได้แก่  โมดูลที่ 1 มี
บุคลิกภาพที่ดี ใช้กิจกรรม “ผู้น าสี่ทิศ” “Who are you”   โมดูลที่ 2 ทักษะการท างานเป็นทีม ใช้
กิจกรรม “เรือไทยทานิค”   โมดูลที่ 3 มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ใช้กิจกรรม “ตาข่ายใยแมง
มุม”  โมดูลที่ 4 ทักษะการคิด ใช้กิจกรรม “หอคอยในฝัน” โมดูลที่ 5  ทักษะเทคโนโลยีการสื่อสาร
และการแสวงหา ใช้ใบงาน 2 ชิ้น และ โมดูลที่ 6  มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ใช้ประกวด “ASEAN ที่
ภูมิใจ” เป็นกิจกรรมในการฝึกอบรม ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 2 วัน ประเมินผลก่อนและหลัง
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การฝึกอบรม โดยใช้ แบบทดสอบวัดความรู้ จ านวน 28 ข้อ ใช้แบบประเมินเจตคติ โดยใช้
แบบสอบถาม จ านวน 21 ข้อ และใช้แบบประเมินทักษะ โดยการสังเกต จ านวน 35 ข้อ  
 2. ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าเยาวชน ของสภาเด็ก
และเยาวชนแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  

2.1 ผลการเปรียบเทียบความรู้ภาวะผู้น าเยาวชน ของสภาเด็กและเยาวชนแห่ง
ประเทศไทย เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน พบว่า ผู้น าของเยาวชนของสภาเด็กและเยาวชน หลัง
การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม ทั้งในภาพรวมและรายองค์ประกอบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยหลังการอบรม สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน มีความรู้สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม โดย
ภาพรวมสูงขึ้น 4.32  คะแนน และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ  พบว่า  หลังการอบรมสมาชิก
สภาเด็กและเยาวชน มีความรู้สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม ตามองค์ประกอบที่ 1 – 7  เท่ากับ 1.00, 
0.43, 0.32, 0.93, 0.47, 0.57  และ 0.61 คะแนน ตามล าดับ 

2.2 ผลการเปรียบเทียบเจตคติภาวะผู้น าเยาวชน ของสภาเด็กและเยาวชนแห่ง
ประเทศไทย เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน พบว่า เจตคติภาวะผู้น าเยาวชน ของสภาเด็กและ
เยาวชน หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม ทั้งในภาพรวมและรายองค์ประกอบ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการอบรม สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน มีเจตคติสูงกว่าก่อน
การฝึกอบรม โดยภาพรวมสูงขึ้น 0.46 คะแนน และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า  หลังการ
อบรมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน มีเจตคติสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม ตามองค์ประกอบที่ 1 – 7 
เท่ากับ 0.49, 0.39, 0.50, 0.48, 0.45, 0.50  และ 0.41 คะแนน ตามล าดับ 

2.3 ผลการประเมินทักษะภาวะผู้น าเยาวชน ของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศ
ไทย เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน พบว่า สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม มี
ทักษะในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทักษะการ
ท างานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  (  = 4.74)  และด้านทักษะการแสวงหาความรู้ มีเฉลี่ยต่ าสุด (   
= 4.09)  

2.4 ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น า
เยาวชนของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน พบว่า ในภาพรวม 
หลักสูตรมีความเหมาะสม อยู่ในระดับดีมาก  เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า  หลักสูตรมีความ
เหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (  = 4.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิทยากร 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.68) และ ด้านกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (  = 4.58) 

3. ผลการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าเยาวชน ของสภาเด็ก
และเยาวชนแห่งประเทศไทย เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม 
จากหลักสูตร 2 วัน เป็น หลักสูตร 3 วัน โดย วันที่ 1 ประกอบด้วย  โมดูลที่ 1 มีบุคลิกภาพที่ดี มี
กิจกรรม “ผู้น าสี่ทิศ” “Who are you”  และ  โมดูลที่ 2 ทักษะการท างานเป็นทีม มีกิจกรรม “เรือ
ไทยทานิค”  วันที่ 2 ประกอบด้วย โมดูลที่ 3 มีคุณธรรม จริยธรรม มีกิจกรรม “ตาข่ายใยแมงมุม” 
และเพ่ิมกิจกรรม “สร้างวินัยในการอยู่ร่วมกัน”  และกิจกรรม “ร่วมด้วยช่วยกันสังคมฉันน่าอยู่”  
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และวันที่ 3 ประกอบด้วย โมดูลที่ 4 ทักษะการคิด มีกิจกรรม “หอคอยในฝัน” และ โมดูลที่ 5  
ทักษะเทคโนโลยีการสื่อสารและการแสวงหาความรู้ เพ่ิมกิจกรรม “เรียนรู้กับเกมพับกระดาษ”  
และยังคงใบงาน 2 ชิ้น และ โมดูลที่ 6  มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน มีกิจกรรมประกวด “ASEAN ที่
ภูมิใจ”  ในการประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรม ใช้ แบบทดสอบวัดความรู้ จ านวน 28 ข้อ ใช้
แบบประเมินเจตคติ โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 21 ข้อ และใช้แบบประเมินทักษะ โดยการสังเกต 
จ านวน 35 ข้อ  

 

5. การอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าเยาวชน 

ของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน มีประเด็นอภิปรายผล ดังนี้  
 1. หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าเยาวชน ของสภาเด็กและเยาวชนแห่ง

ประเทศไทย เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน มีเนื้อหาทั้งหมด 7 องค์ประกอบ  6 โมดูล นั้น เป็น
เนื้อหาที่มีความจ าเป็นส าหรับการพัฒนาภาวะผู้น าเยาวชน ซึ่งเป็นจุดอ่อนของเยาวชนไทย ในการ
เตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะจุดอ่อนด้านภาษา ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
การคิด ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะการค้นคว้าหาความรู้ และขาดคุณธรรมจริยธรรมที่มีความ
จ าเป็นในสังคม เช่น ความมีวินัย ความตรงต่อเวลา และความซื่อสัตย์ ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการศึกษา
ของ   สมใจ กงเติม3 ที่พบว่าเยาวชนไทยควรพัฒนาทักษะอาเซียน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ทักษะการ
สื่อสาร (Communication Skill) การสื่อสารกับชาวต่างชาติ (2) ทักษะการคิด (Thinking Skill) 
โดยเฉพาะทักษะการคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ (3) การพัฒนาทักษะการมีส่วนร่วม (Participation 
Skill) หรือการท างานเป็นทีม (4) ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem solving Skill) โดยการใช้
ทักษะในการค้นหาข้อมูล ด้วยความปรารถนาจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่หลากหลาย และทักษะในการคิด
เชิงวิเคราะห์ เพ่ือการแก้ปัญหาที่เป็นระบบ และ (5) ทักษะจิตสาธารณะ (Public mind Skill) 
ดังนั้นหลักสูตรดังกล่าว จึงเป็นหลักสูตรที่มีความเหมาะสมส าหรับการฝึกอบรมภาวะผู้น าเยาวชน 
ของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เพ่ือที่จะพัฒนาให้เยาวชนมีความเท่าเทียมกับเยาวชนของ
อาเซียน และให้มีความพร้อมที่จะแข็งขันได้ในประชาคมอาเซียน   และนอกจากนี้เนื้อหาทั้ง 7 
องค์ประกอบ ก็เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานที่ก ากับดูแลสภาเด็กและเยาวชนแห่ง
ประเทศไทย และความต้องการในการพัฒนาตนของเด็กและเยาวชน  

2. ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าเยาวชน ของสภาเด็ก
และเยาวชนแห่งประเทศไทย เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน  

2.1 ด้านความรู้ หลังการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ความรู้เกี่ยวกับทักษะ
การคิด ความรู้เกี่ยวกับการท างานเป็นทีม ความรู้เกี่ยวกับการแสวงหาความรู้ ความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ดี และความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 
ผู้น าเยาวชนของสภาเด็กและเยาวชน มีความรู้เพ่ิมสูงขึ้นกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ  ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจาก การที่ผู้วิจัยได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กและ
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เยาวชน ได้เรียนรู้ผ่านการใช้เทคนิคต่างๆ ได้แก่ การใช้การบรรยาย การใช้สื่อ วีดีทัศน์  การใช้เกม 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้สื่อเทคโนโลยี การแสดงละคร การระดมความคิดเห็น การ
วางแผนร่วมกัน การอภิปรายร่วมกัน การให้ข้อเสนอแนะ ท าให้ผู้เข้ารับการอบรบ เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ ในเนื้อหาของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี มีความรู้เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในด้านความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน โดยในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านทักษะในการแสวงหาความรู้ ผู้วิจัยได้ใช้ความรู้
อาเซียนเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ที่ท าให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความกระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรู้ เพ่ิมเติมจากความรู้เดิม โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการแสวงหา
ความรู้ ซึ่งท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม สอดคล้องกับผลการวิจั ยของ
กานต์ธีรา ปัญจะทองค า (2558)  ที่ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ เรื่อง ภาวะผู้น าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับ
ผลการศึกษาของ ไพศาล จันทรภักดี ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาภาวะผู้น าเยาวชนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ที่พบว่า 
นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมในด้านความรู้ การประเมินผลหลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรม มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.2 ด้านเจตคติ ผู้น าเยาวชนของสภาเด็กและเยาวชน หลังการฝึกอบรมสูงกว่า
ก่อนการฝึกอบรม ทั้งในภาพรวมและรายองค์ประกอบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
หลังการอบรมผู้น าของเยาวชนของสภาเด็กและเยาวชน มีเจตคติสู งกว่าก่อนการฝึกอบรม โดย
ภาพรวมสูงขึ้น 0.46 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าเยาวชน ของสภา
เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ที่พัฒนาขึ้น สามารถเปลี่ยนแปลง  
เจตคติด้านภาวะผู้น าเยาวชน ของสภาเด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรมได้ ทั้งนี้อาจเกิดจาก
ส่วนประกอบของหลักสูตร ได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ สื่อ กิจกรรม วิธีการฝึกอบรม 
รวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผล มีความเหมาะสม โดยเฉพาะวิธีการฝึกอบรมที่ผู้วิจัยได้น าหลักการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การใช้ เกมส์ การมอบหมายงาน การแสดง
ละคร การระดมความคิดเห็น การวางแผนร่วมกัน การอภิปรายร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ ในกิจกรรมการฝึกอบรม จนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ดังที่จิรวัฒน์ วงศ์สวัสดิ
วัฒน์ (2538) กล่าวว่า ยุทธวิธีในการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมได้มากกว่าการ
เรียนรู้เฉยๆ คือ การเล่นเกมประกอบการเรียนรู้  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของวรวุฒิ จิรสุจริต
ธรรม (2553) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะภาวะผู้น าเยาวชนใน
โรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิก  ผลการประเมินการพัฒนาทักษะภาวะผู้น าเยาวชน ด้านเจตคติ  หลัง
การทดลองใช้ หลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลการประเมินก่อนการทดลองใช้หลักสูตรอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  

2.3 ผลการประเมินทักษะภาวะผู้น าเยาวชน ของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศ
ไทย เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน พบว่า สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม มี
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ทักษะอยู่ในระดับมากทั้ง 7 ทักษะ โดย ทักษะการท างานเป็นทีม เฉลี่ยสูงสุด และทักษะการแสวงหา
ความรู้ เฉลี่ยต่ าสุด  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้วิจัยได้จัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องและตรงกับความ
ต้องการ มีกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เข้ารับการอบรมได้ท ากิจกรรมเกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี  
และปฏิบัติ มีประสบการณ์การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ผลมาจากการที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าร่วม
และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรม ลงมือปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มในทุกสถานการณ์ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
กานต์ธีรา ปัญจะทองค า (2558)

  ที่ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย   พบว่า ทักษะภาวะผู้น าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อยู่ในระดับ
มากเช่นเดียวกับผลการศึกษาของไพศาล จันทรภักดี (2548) ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาภาวะผู้น า
เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ที่พบว่า พฤติกรรมความเป็นผู้น า พบว่า พฤติกรรมความเป็นผู้น า ของเยาวชนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรม มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   

2.4 ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น า
เยาวชนของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน  ผู้น าของเยาวชนของ
สภาเด็กและเยาวชน ที่เข้ารับการอบรม ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร อยู่ ในระดับมากท่ีสุด  
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้ง  
3 ด้าน โดยด้านวิทยากร มีความเหมาะสมเฉลี่ยสูงสุด  แสดงว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจ
ในหลักสูตร และมีความพึงพอใจในการเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้เป็นเพราะวิทยากรซึ่งมีความรู้
ความสามารถด้านการฝึกอบรม มาเป็นวิทยากร ท าให้การด าเนินการฝึกอบรมด าเนินไปในรูปแบบ
และกิจกรรมที่น่าสนใจ  มีกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลา มีกิจกรรมนันทนาการ โดยเฉพาะการคิด
กิจกรรมและการท ากิจกรรมที่มีความตื่นเต้น มีความน่าสนใจเหมาะสมกับวัยของผู้น าเยาวชนของ
สภาเด็กและเยาวชน ที่มีความฝัน มีพลัง มีความคิด มีความสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความต้องการ
อยากรู้อยากเห็น มีความพร้อมเต็มที่ในการที่จะเรียนรู้ ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงออกได้อย่าง
เต็มที่ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และการพัฒนางานของสภาเด็กและ
เยาวชนแห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของกานต์ธีรา ปัญจะทองค า (2558) ท าการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผลการวิจัย
พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น า ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อยู่
ในระดับมาก เช่นเดียวกับผลการวิจัยของวรวุฒิ จิรสุจริตธรรม (2553) ที่ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
หลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะภาวะผู้น าเยาวชนในโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิก ผลการประเมิน
ความเหมาะสมด้านองค์ประกอบของหลักสูตรเสริม โดยหัวหน้านักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการสอน พบว่า มี
ความเหมาะสมในระดับมากในทุกองค์ประกอบ ซึ่งแสดงว่า หลักสูตรเสริมมีประสิทธิภาพและ
สามารถใช้พัฒนาทักษะภาวะผู้น าเยาวชนได้  
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3. ผลการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าเยาวชน ของสภาเด็กและ
เยาวชนแห่งประเทศไทย เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ผู้วิจัยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม โดย
การขยายเวลาในการฝึกอบรม เป็นเวลา 3 วัน และเพ่ิมกิจกรรม เพ่ือให้ ระยะเวลาในการฝึกอบรมที่
เหมาะสม และเนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรมที่กระชับ เฉพาะเจาะจง  ซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ในส่วนที่บกพร่องอยู่ เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่สมบูรณ์  ซึ่งจะท าให้หลักสูตรฝึกอบรมบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของชัยนิตย์ พรรณาวร และ รุจิร์ ภู่สาระ (2556) ท า
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการเป็นพลเมืองดี ส าหรับเยาวชน ที่พบว่า  การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรฝึกอบรม จากผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการเพ่ิมจ านวนเวลาของแต่ละหน่วยซึ่งผู้วิจัยเห็น
สอดคล้อง และได้น ามาปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมให้เหมาะสมต่อไป 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
  6.1 ข้อเสนอแนะในการน าหลักสูตรไปใช้ 

1) หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าเยาวชนของสภาเด็กและเยาวชนแห่ง
ประเทศไทย เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน เป็นการสังเคราะห์องค์ประกอบที่จ าเป็นส าหรับผู้น า
เยาวชน และจุดอ่อนของเยาวชนไทย  ดังน้ัน ควรจะมีการศึกษาและน าหลักสูตรน้ีไปใช้ฝึกอบรม
เพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าของเยาวชนให้กว้างขวางมากขึ้น กับเยาวชนโดยทั่วไป นิสิต นักเรียน
นักศึกษา โดยผู้น าหลักสูตรไปใช้ จะต้อง ควบคุมกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้อยู่ในช่วงวัยเดียวกัน 
และมีความรู้พื้นฐานที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือให้การฝึกอบรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

2) ผู้ที่จะน าหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าเยาวชนของสภาเด็กและ
เยาวชนแห่งประเทศไทย เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ไปใช้ ควรค านึงถึงสภาพอากาศ 
สภาพแวดล้อม และสถานที่ในการฝึกอบรม เพราะกิจกรรมในหลักสูตร มีทั้ งกิจกรรมให้
ห้องฝึกอบรม และกิจกรรมกลางแจ้ง จึงไม่เหมาะสมในช่วงฤดูฝน หรือช่วงที่อากาศร้อนจัด เพ่ือให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

3) กรมกิจการเด็กและเยาวชน ซ่ึงเป็นหน่วยงานเชิงนโยบายและปฏิบัติ ที่มีภารกิจ
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน ควรน าเอาหลักสูตรฝึกอบรม ไปใช้
ขยายผลและส่งต่อกับสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับต าบล ให้
ครอบคลุมทั้งประเทศ  
 6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1) จากผลการวิจัยพบว่า ทักษะการแสวงหาความรู้ของผู้น าเยาวชนของสภาเด็กและ
เยาวชนแห่งประเทศไทย เฉลี่ยน้อยที่สุด โดยเฉพาะในประเด็นความสามารถในการแยกแยะ และ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการแสดงความรู้ในการให้เหตุผลเชิงวิพากษ์ การ
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งก าลังเป็นจุดอ่อนของเด็กและเยาวชน 
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จึงควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน เป็นหลักสูตรเฉพาะ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2) การฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าเยาวชนของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศ
ไทย เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน เป็นการฝึกอบรมที่มีระยะเวลาที่จ ากัด จึงสามารถประเมิน
ความรู้ เจตคติ และทักษะของผู้เข้ารับการอบรมได้จากแบบสอบถาม และแบบสังเกต เบื้องต้น ซึ่งมี
ผลท าให้ทักษะบางประการอาจยังไม่เกิดขึ้นในขณะฝึกอบรม ในการวิจัยครั้งต่อไป จึงควรมีการ
ประเมินและติดตามผลภายหลังการฝึกอบรม ประมาณ 3 เดือน เพ่ือสังเกตการพัฒนาทักษะ ซ่ึงจะ
ช่วยให้การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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รูปแบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่ระบุวันหมดอายุส าหรับวัดพุทธ 
Expired Date Food Safety Management Model for Buddhist Temples 
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บทคัดย่อ 

ระบบการจัดการอาหารส าเร็จรูปที่ตกค้างภายในวัดเป็นเรื่องที่จ าเป็นเกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยต่อสุขภาพ การวิจัยพัฒนานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการอาหาร
ส าเร็จรูปที่มีฉลากระบุวันหมดอายุภายในวัดพุทธ ด าเนินการโดยการวิเคราะห์สถานการณ์ 
สร้างรูปแบบและตรวจสอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและเทคนิคเดลฟาย ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้
จากการประชุมกลุ่มเฉพาะ 3 กลุ่ม รวมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการอาหารของพระสงฆ์ 
จ านวน 23 คน สัมภาษณ์เชิงลึก จากพระสงฆ์ที่มีส่วนรับผิดชอบในการจัดการอาหารภายในวัด 
3 กลุ่มตามขนาดความศรัทธาจ านวน 9 รูป เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง ด้วย
เทคนิคเดลฟาย จ านวน 20 รูป/คน ใช้การวิเคราะห์สถิติด้วยค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยรควอไทล์ 
และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า  

1) มีอาหารหมดอายุในเกือบทุกประเภทของอาหารที่พบในวัด พบหมดอายุไปแล้ว 
ระหว่าง 45-2,155 วัน 

2) รูปแบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่ระบุวันหมดอายุ มีการบูรณาการ
ระบบเป็น 5 รูปแบบย่อยคือ  พระสงฆ์จัดการเอง ส่วนกลางของวัดจัดการ เสริมสร้างความรู้
พระสงฆ์ และผู้น าอาหารมาถวายพระสงฆ์ รวมทั้งก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ 
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3) รูปแบบย่อยของพระสงฆ์จัดการเอง และส่วนกลางของวัดจัดการ มี 5 ขั้นตอน คือ 
การคัดแยกอาหาร การจัดล าดับอาหารที่คัดแยกแล้ว การตรวจสอบอาหารหมดอายุ การ
แจกจ่ายอาหารที่ใกล้หมดอายุ และก าจัดอาหารที่หมดอายุแล้ว  

4) รูปแบบย่อยการเสริมสร้างความรู้พระสงฆ์ และผู้น าอาหารมาถวายพระสงฆ์มี 2 
ด้าน คือ ด้านเนื้อหาความรู้ และด้านรูปแบบการให้ความรู้ 

5) รูปแบบย่อย การก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะโดยการ ประกาศเป็นนโยบายการ
จัดการความปลอดภัยของอาหารส าหรับวัด ก าหนดแนวทางการจัดหาบุคคลท่ีเหมาะสมมา
รับผิดชอบการปฏิบัติตามนโยบาย และก าหนดเป็นกฎระเบียบหรือข้อบัญญัติให้ทุกวัดจัดท า
มาตรการให้สอดคล้องกับคู่มือการจัดการอาหารปลอดภัยภายในวัด  

ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่ระบุวัน
หมดอายุส าหรับวัดพุทธต่าง ๆ โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และกิจการพระ
ศาสนา จะช่วยยกระดับความปลอดภัยและผลสัมฤทธิ์ด้านต่าง ๆ ทางพุทธศาสนาได้สมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น 
ค าส าคัญ: การจัดการความปลอดภัย, อาหารที่ระบุวันหมดอายุ, วัดพุทธ  

 
ABSTRACT 

The food management system of the remaining instant food within 
temple was necessary to the health and safety.  This research and 
development aimed to establish the instant food management model which 
identify the expired date in the Buddhist temples. The research method were 
using the situation analysis, model construction, and confirm by in-depth 
interview and Delphi technique. The key informants were from 3 focus group 
discussions, including 23 people who involved in managing the food in temple. 
The in-depth interview of 9 monks who had responsibility of the food 
management in 3 group of temples, which classified by the size of worship. 
Delphi technique was performed in 20 experts who had the direct experience. 
The statistical analysis were median, inter-quartile range and the content 
analysis. The research finding were;  

1) There were the expired food in almost every type of food within 
temple. The expired duration was between 45 to 2,155 days.  

2) The food safety management model were integrated in 5 subordinate 
models, which are managing by monks, managing by temple central, knowledge 
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engagement in monks and the food offering people, and determining the public 
policy.  

3) The subordinate model of managing by monks and managing by 
temple central had 5 steps as follows; food separation, prioritizing the 
separated food, inspecting the expired food, distributing the nearly expired food 
and terminated the expired food.  

4) The subordinated model of the knowledge engagement in monks and 
the food offering people has 2 parts which are; the knowledge content part and 
the pattern of the knowledge transfer.  

5) The subordinated model of determining the public policy will be 
performed by announcement the food safety management policy for temple. 
Assignment of the guideline to obtain the suitable person who has responsibility 
of following the given policy and define the rule and regulation for every 
temples to practice in the standard relevant to the food safety management 
manual in temple. 

The result can be used as the guideline for the expired date food safety 
management for Buddhist temples by cooperated with the government and 
private sector and the religious affairs. This will more completely enhance of 
the safety and other achievement in Buddhism. 

 
Keywords: Safety management, Expired date food, Buddhist temples   

  

1. บทน า 
การด ารงชีวิตของคนไทยในปัจจุบันมีการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ จึงมักพบการน าอาหาร

ส าเร็จรูปมาถวายพระเพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน ดังเห็นได้จากการศึกษาของ ศนิกานต์ ศรีมณี และ
คณะ (2013) พบว่า ประชาชนนิยมเลือกอาหารส าเร็จรูปมาท าบุญมากถึง ร้อยละ 54.9 อาหาร
ส าเร็จรูปเป็นอาหารที่มีปริมาณน้ าตาล เกลือโซเดียม และไขมันชนิดทรานส์สูง  ซึ่งเป็นสารที่มี
อันตรายต่อหัวใจและหลอดเลือด (Choonhahirun, A. (2009:124-135) และจากสถิติการเข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาลสงฆ์ประจ าปี พ.ศ. 2548 (Priest Hospital. (2005) พบว่า โรคที่
พระภิกษุสงฆ์อาพาธมากที่สุดคือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ถุงลมปอดโป่งพอง โรคหัวใจและ
หลอดเลือด และไขมันในเลือดสูง ตามล าดับ และผลการส ารวจโรคในกลุ่มพระสงฆ์ทั่วประเทศ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2552 ของโรงพยาบาลสงฆ์พบว่า ร้อยละ 29.5 พระภิกษุสงฆ์อาพาธด้วย
โรคเรื้อรัง4  

(Pongnumkul, A., Saneha, C., Panithat, R., Kusuma S.,Ayuthdaya, & 
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Sangkapong, T. ,2011:37-45) โดยมีสาเหตุของการอาพาธมาจากฉันภัตตาหารที่ญาติโยม
น าไปถวาย  

(Kiatkanon, K. ,2016) อาหารส าเร็จรูปเป็นอาหารที่มีการตกค้างภายในวัด 
เน่ืองจากพระสงฆ์จะพิจารณาฉันอาหารปรุงส าเร็จที่ได้จากการบิณฑบาตก่อน  (Suksawat, P. 
,2013) และเม่ือน าอาหารส าเร็จรูปที่ตกค้างภายในวัดออกฉันมักพบอาหารหมดอายุแล้ว หรือมี
การเสื่อมสภาพก่อนวันหมดอายุ โดยอาหารส าเร็จรูปนั้นเป็นอาหารที่มีฉลากระบุวันหมดอายุ 
ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของอาหารภายหลังการเก็บในช่วงระยะเวลาหน่ึง คุณภาพอาหารหลังจาก
ช่วงระยะเวลาที่มีการก าหนดไว้คุณภาพของอาหารจะไม่ เหมาะต่อการบริโภค  (Martins, R.C., 
Lopes, V.V., Vicente, A.A., & Teixeira, J.A. ,2008 : 207-222) ด้วยข้อจ ากัดด้านวัน
หมดอายุที่มีการระบุไว้บนฉลากอาหาร พบเพียงแนวทางที่กรมอนามัย (Ministry of Public 
Health, Department of Health, Bureau of Food and Water Sanitation,2014) ให้
โรงแรมจัดการสุขาภิบาลอาหารส าเร็จรูป โดยให้โรงแรมท าการจัดระบบการหมุนเวียนอาหาร
ตามล าดับอายุ  และแยกอาหารที่หมดอายุแล้วน าไปก าจัดทิ้ง  ในส่วนของการจัดการอาหาร
ส าเร็จรูปที่มีภายในวัดพบว่าเป็นเพียงการคัดแยกอาหารปรุงส าเร็จออกจากอาหารส าเร็จรูป
เท่านั้นโดยไม่มีการตรวจสอบวันหมดอายุที่ระบุบนฉลากอาหาร 

ด้วยเหตุดังกล่าว หากยังไม่มีรูปแบบที่จะน ามาใช้ในการจัดการอาหารส าเร็จรูปภายใน
วัด จะส่งผลต่อปริมาณอาหารส าเร็จรูปที่หมดอายุก่อนการบริโภค มีการเสื่อมสภาพที่ต้องก าจัด
ทิ้งเพ่ิมมากขึ้น  และหากมีการน าอาหารที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพมาบริโภคโดยไม่มีการ
ตรวจสอบ อาจส่งผลต่อความเสี่ยงทางสุขภาพของพระภิกษุตามมา  ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ 
จึงเป็นการวิจัยเพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่ระบุวันหมดอายุส าหรับ
วัดพุทธ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการจัดระบบอาหารที่ได้รับการถวายจากญาติโยมต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการอาหารส าเร็จรูปที่มีฉลากระบุวันหมดอายุภายในวัดพุทธ  
 
3. ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตเชิงเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้ได้มุ่งศึกษาเฉพาะสถานการณ์ของอาหารที่ระบุวันหมดอายุที่พบในวัด

พุทธ ระบบการคัดแยก การจัดล าดับ การตรวจสอบ และระบบการก าจัดอาหารที่หมดอายุและ
น าเสนอรูปแบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่ระบุวันหมดอายุส าหรับวัดพุทธ 

ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
กลุ่มศึกษาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ใช้

วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการประชุมกลุ่มเฉพาะและการสัมภาษณ์เชิงลึกและกลุ่มที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญ
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เดลฟาย ผู้ให้ข้อมูลในการประชุมกลุ่มเฉพาะ เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการอาหารของวัด 
จ านวน 23 คน จ าแนกตามจ านวนผู้มีจิตศรัทธาน าอาหารที่มีฉลากมาถวายพระทั้งขนาด
มากกว่า 50 คน ปานกลาง และน้อยกว่า 20 คน/วัน ทั้งสังกัดธรรมยุติกนิกาย มหานิกาย และ
ที่มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยใช้แนวค าถาม เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บข้อมูล 
จ านวน 7 ข้อ ผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นพระสงฆ์ที่มีส่วนรับผิดชอบในการ
จัดการอาหารภายในวัด จ านวน 9 รูป จากวัด 3 ขนาด สังกัดธรรมยุติกนิกาย มหานิกาย และ
วัดที่มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยใช้แนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 8 ข้อ ส่วน
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเดลฟาย ประกอบด้วย นักวิชาการศาสนา นักวิชาการสายปฏิบัติธรรม 
พระภิกษุในพ้ืนที่ศึกษา นักวิชาการจากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด นักวิชาการสาธารณสุขใน
มหาวิทยาลัย และนักวิชาการสาธารณสุขในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ จ านวน 20 รูป/คน โดยใช้
แบบสอบถามเดลฟาย มีเนื้อหาประกอบทั้งหมด 5 ส่วน ตามลักษณะรูปแบบย่อย  

ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 การวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษาวัดพุทธ สังกัดวัดธรรมยุติกนิกาย มหานิกาย และวัดที่มีโรงเรียน
พระปริยัติธรรม  ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดเลย  

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา โดยท าการประชุมกลุ่มเฉพาะ สัมภาษณ์เชิงลึก 
และเทคนิคเดลฟาย จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยผู้วิจัยสรุปขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยการส ารวจในพื้นที ่
ขั้นตอนที่ 2 ยกร่างรูปแบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่ระบุวันหมดอายุ

ภายในวัด โดยการประชุมกลุ่มเฉพาะ  
ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยน าร่างรูปแบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่ระบุวัน

หมดอายุภายในวัดที่ได้จากการประชุมกลุ่มเฉพาะ ไปสัมภาษณ์เชิงลึกพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นผู้ให้
ข้อมูลส าคัญเพ่ือหาประเด็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการประชุมกลุ่มเฉพาะ และเพ่ือยืนยันความ
เป็นไปได้ของผลที่ได้จากการประชุมกลุ่มเฉพาะ  

ขั้นตอนที่ 4 ผู้วิจัยน าร่างรูปแบบการจัดการความปลอดภัยอาหารที่ระบุวันหมดอายุ
ภายในวัด ที่ปรับปรุงแล้วจากขั้นตอนที่ 2 และ 3 ไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้วยเทคนิคเดลฟาย 
จ านวน 2 รอบ โดยใช้แบบสอบถาม 2 ฉบับ ท าการสังเคราะห์คุณลักษณะและองค์ประกอบการ
จัดรูปแบบการจัดการความปลอดภัยอาหารที่ระบุวันหมดอายุ เพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการ
ความปลอดภัยอาหารที่ระบุวันหมดอายุภายในวัดพุทธ 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างโดยขออนุญาตจาก
คณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 
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020/2559 รับรองวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพ่ือขออนุมัติเก็บข้อมูลและมีการแจ้งกลุ่ม
ตัวอย่างถึงสิทธิการเข้าร่วมวิจัยหรือปฏิเสธในการเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้ ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใดๆ 
สามารถยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล และข้อมูลต่างๆ จะเก็บเป็นความลับและถูกท าลาย
ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการวิจัย การน าเสนอข้อมูลจะน าเสนอในภาพรวม 

 
5. ผลการวิจัย 

 5.1 สถานการณ์ของอาหารที่มีฉลากระบุวันหมดอายุภายในวัดพุทธ พบว่า 
 อาหารที่ตกค้างภายในวัดทุกขนาดความศรัทธามีการตรวจพบ อาหารเกือบทุกประเภท
หมดอายุแล้ว โดยพบอาหารหมดอายใุนภาพรวมเรียงล าดับดังนี้ คือ  
 วันปกติ พบเครื่องปรุงรส อาหารแห้ง และเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท นมและ
ผลิตภัณฑ์จากนม ผลิตภัณฑ์จากแป้ง หมดอายุแล้ว 2,155  650  258  107 และ 77 วัน 
ตามล าดับ 
 วันพระ พบเครื่องปรุงรส และเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท นมและผลิตภัณฑ์จาก
นม ผลิตภัณฑ์จากแป้ง อาหารแห้ง หมดอายุแล้ว 187  170  73  51 และ 45 วัน ตามล าดับ 
 ส่วนอาหารประเภทอาหารกระปอ๋ง และอาหารประเภทอ่ืน ๆ ไม่พบมีอาหารหมดอายุ 
 5.2 รูปแบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่ระบุวันหมดอายุ พบว่า  

จากการประชุมกลุ่มเฉพาะและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้สรุปและสร้างรูปแบบการ
จัดการความปลอดภัยของอาหารที่ระบุวันหมดอายุส าหรับวัดพุทธ จากนั้นจึงน าข้อสรุปดังกล่าว
ไปสอบถามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 20 รูป/คน จ านวน 2 รอบ ด้วยเทคนิคเดลฟาย ผล
การศึกษาพบว่าผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นด้วยในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยพบค่าพิสัย   ควอไทล์ (IQR) 
ไม่เกิน 1.5 ได้รูปแบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่ระบุวันหมดอายุ มีการบูรณาการ
เป็น 5 รูปแบบย่อย คือ 1) ระบบการจัดการอาหารที่ระบุวันหมดอายุที่พระสงฆ์จัดการเอง 2) 
ระบบการจัดการอาหารที่ระบุวันหมดอายุที่ส่วนกลางของวัดจัดการ 3) การเสริมสร้างความรู้กับ
พระสงฆ์ 4) การเสริมสร้างความรู้กับผู้น าอาหารมาถวายพระสงฆ์ 5) การก าหนดเป็นนโยบาย
สาธารณะ 
 5.3 รูปแบบย่อยของระบบการจัดการอาหารที่ระบุวันหมดอายุที่พระสงฆ์จัดการเอง  
และส่วนกลางของวัดจัดการ พบว่า  
 1) ระบบการจัดการอาหารที่ระบุวันหมดอายุที่พระสงฆ์ได้รับและจัดการเอง มี 5 
ขั้นตอน คือ การคัดแยกอาหาร การจัดล าดับอาหารที่คัดแยกแล้ว การตรวจสอบอาหาร
หมดอายุ การแจกจ่ายอาหารที่ใกล้หมดอายุ และการก าจัดอาหารที่หมดอายุแล้ว ดังต่อไปนี้ 

(1) การคัดแยกอาหาร ควรแยกออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 อาหารที่ต้องฉัน
(รับประทาน)ภายใน 1-3 ชั่วโมง หากไม่สามารถเก็บในตู้เย็น เช่น นมพาสเจอร์ไรท์ ข้าวกล่อง
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แช่แข็ง  กลุ่มท่ี 2 อาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเสียเร็ว เป็นอาหารที่มีระยะเวลาการเก็บได้ไม่เกิน 
7 วัน หรือก่อนหมดอายุ เช่น ขนมปัง ขนมเค้ก กลุ่มที่ 3 อาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเสียใน
ระดับปานกลาง มีระยะเวลาการเก็บได้ไม่เกิน 6 เดือน หรือก่อนหมดอายุ โดยคุณภาพของ
อาหารจะลดลง เช่น บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ขนมขบเค้ียว และกลุ่มท่ี 4 อาหารที่มีความเสี่ยงต่อการ
เสียได้ช้า มีระยะเวลาในการเก็บได้ไม่เกิน 2 ปี หรือก่อนหมดอายุ โดยคุณภาพอาหารอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามวิธีการเก็บรักษา เช่น นมยูเอชที น้ าผลไม้ ปลากระป๋อง เครื่องปรุงรส   

(2) การจัดล าดับอาหารที่คัดแยกแล้ว โดยการจัดการควรแบ่งตามโซนสี
ออกเป็น 3 สี คือ  โซนสีแดง อาหารในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเสียเร็ว ระยะเวลาการเก็บได้ไม่เกิน 7 
วัน โซนสีเหลือง อาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเสียในระดับปานกลาง มีระยะเวลาการเก็บตั้งแต่ 7 
วัน แต่ไม่เกิน 6 เดือน และโซนสีเขียว อาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเสียได้ช้า มีระยะเวลาตั้งแต่ 
6 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี   

(3) การตรวจสอบอาหารหมดอายุ  ควรด าเนินการแต่ละกลุ่ม ดังนี้คือ  กลุ่ม
อาหารโซนสีแดง ควรตรวจสอบทุกวัน กลุ่มอาหารโซนสีเหลือง ควรตรวจสอบทุก 7 วัน โดย
ก าหนดวันที่แน่นอนให้ตรงกันทุกสัปดาห์ เพ่ือตรวจสอบ และกลุ่มอาหารโซนสีเขียว ควร
ตรวจสอบทุกเดือนโดยก าหนดวันที่แน่นอนให้ตรงกันทุกเดือน เพ่ือตรวจสอบ  

(4) การแจกจ่ายอาหารที่ใกล้หมดอายุ ในโซนสีแดง ก าหนดระยะเวลาไม่ต่ า
กว่า 7 วัน ในการแจกจ่ายผู้อ่ืน สามารถปฏิบัติได้ 7 วิธี คือ รีบน าออกมารับประทาน แจกจ่าย
ให้ญาติโยม แจกจ่ายค่ายทหาร/โรงทาน โรงพยาบาล/สถานสงเคราะห์ โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก 
ให้ญาติโยมหรือแม่ครัวที่รับผิดชอบน าอาหารในส่วนนี้ ขายน าเงินเข้าวัด และน าไปเลี้ยงสัตว์
  (5) ก าจัดอาหารที่หมดอายุตามที่เขียนไว้ในฉลาก สามารถท าได้ 2 วิธี คือ ถ้า
ยังไม่เปลี่ยนแปลงสภาพคือ สี กลิ่น หรือรสชาติยังไม่เปลี่ยนแปลง น าไปเลี้ยงสัตว์ได้ และให้ทิ้ง
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสภาพ  

2) ระบบการจัดการอาหารที่ระบุวันหมดอายุส่วนกลางของวัดจัดการ มี 5 ขั้นตอน
เช่นเดียวกัน โดยมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับการจัดการโดยพระสงฆ์เองยกเว้นในเร่ือง การคัด
แยกอาหาร ส่วนกลางสามารถคัดแยกได้ 2 วิธี คือ คัดแยกตามวันหมดอายุที่มีการระบุไว้ใน
ฉลาก และ คัดแยกตามประเภทของอาหาร ดังนี้คือ 

  (1) การคัดแยกตามวันหมดอายุที่มีการระบุไว้ในฉลาก สามารถแยกออกเป็น 
4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 อาหารที่ต้องฉัน(รับประทาน) ภายใน 1-3 ชั่วโมง หากไม่สามารถเก็บใน
ตู้เย็น กลุ่มท่ี 2 อาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเสียเร็ว เป็นอาหารที่มีระยะเวลาการเก็บได้ไม่เกิน 7 
วัน หรือก่อนหมดอายุ กลุ่มที่ 3 อาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเสียในระดับปานกลาง มีระยะเวลา
การเก็บได้ไม่เกิน 6 เดือน หรือก่อนหมดอายุ โดยคุณภาพของอาหารจะลดลง และกลุ่มที่ 4 
อาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเสียช้า มีระยะเวลาในการเก็บได้ไม่เกิน 2 ปี หรือก่อนหมดอายุ โดย
คุณภาพอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวิธีการเก็บรักษา  
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(2) คัดแยกตามประเภทของอาหาร  สามารถแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่  
1 ข้าวกล่องแช่แข็ง ของหวาน อาหารกลุ่มนี้ เป็นอาหารที่เสี่ยงต่อการเสียง่าย กลุ่มที่ 2 
เครื่องดื่มท่ีควรบริโภคทันที เสี่ยงต่อการเสียง่าย กลุ่มท่ี 3 ขนม เป็นอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการ
เสียในระดับปานกลาง มีระยะเวลาการเก็บได้ไม่เกิน 6 เดือน กลุ่มที่ 4 อาหารกึ่งส าเร็จรูป เป็น
อาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเสียในระดับปานกลาง มีระยะเวลาการเก็บได้ไม่เกิน 6 เดือน กลุ่มที่ 
5 อาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท มีระยะเวลาในการเก็บได้ไม่เกิน 2 ปี กลุ่มที่ 6 นมกล่อง นมยู
เอชที หรือนมกระป๋อง เป็นนมเสี่ยงต่อการเสียยาก และกลุ่มที่ 7 เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิด
สนิท ที่มีความเสี่ยงต่อการเสียช้า เช่น น้ าดื่มบรรจุขวด  น้ าผลไม้  น้ าอัดลม เครื่องดื่มชูก าลัง 
 5.4 รูปแบบย่อยการเสริมสร้างความรู้กับพระสงฆ์ และผู้น าอาหารมาถวายพระสงฆ์ 
พบว่า มีการเสริมสร้างความรู้ 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาความรู้ และด้านรูปแบบการให้ความรู้ 
 1) การเสริมสร้างความรู้กับพระสงฆ์ ควรเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับ ความหมายของฉลาก
ต าแหน่งวันหมดอายุ การคัดเลือกอาหาร โทษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ วิธีการเก็บรักษา
คุณภาพอาหารแต่ละประเภท ความแตกต่างของอายุอาหารแต่ละประเภท การจัดล าดับ การ
เก็บรักษาอาหาร เพ่ือเลือกบริโภคให้ทันต่ออายุของอาหารแต่ละประเภท การตรวจสอบอาหาร
หมดอายุ การแจกจ่ายอาหารที่ใกล้หมดอายุ และก าจัดอาหารที่หมดอายุแล้ว โดยเน้นรูปแบบ
การให้ความรู้ ในลักษณะของติดป้ายไวนิล(การพิมพ์ข้อความลงบนแผ่นพลาสติก)ที่บริเวณวัดที่
สามารถเห็นได้ชัดเจน การแจกแผ่นพับที่มีเน้ือหา จัดท าคู่มือในการจัดการอาหารปลอดภัย
ภายในวัด และการอบรมให้ความรู้กับพระสงฆ์เป็นระยะๆ   
 2) การเสริมสร้างความรู้กับผู้น าอาหารมาถวายพระสงฆ์ ควรเน้นเน้ือหาเช่นเดียวกับ
การถวายความรู้พระสงฆ์ แต่แตกต่างในส่วนของรูปแบบการให้ความรู้ คือ ใช้วิธีการเทศนาญาติ
โยม ติดป้ายไวนิล การแจกแผ่นพับ ออกเสียงกระจายข่าวผ่านวิทยุชุมชน /หอกระจายข่าว สื่อ
โฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง คู่มือในการเลือกอาหารมาถวายพระ ผ่านFacebook หรือ Line 

 
5.5 รูปแบบย่อยการก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ พบว่า 
การจัดการอาหารปลอดภัยที่มีฉลากวันหมดอายุ ควรประกาศเป็นนโยบายการจัดการ

ความปลอดภัยของอาหารส าหรับวัด ก าหนดแนวทางการจัดหาบุคคลที่เหมาะสมมารับผิดชอบ 
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6. อภิปรายผล 
ผู้วิจัยได้อภิปรายผลในประเด็นต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1) การคัดแยกอาหาร สามารถท าได้ 2 วิธี คือ การคัดแยกตามวันหมดอายุที่มีการระบุ

ไว้ในฉลาก และการคัดแยกตามประเภทของอาหารเป็น 7 กลุ่ม สอดคล้องกับ S. Lebersorfer & 
F. Schneider (2014:1912-1919) และคณะกรรมการคุ้มครองสุขภาพและผู้บริโภคทั่วไป 
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission,2005) นอกจากนี้ยังพบว่าวันหมดอายุของ
อาหารมีความสัมพันธ์กับประเภทผลิตภัณฑ์ของอาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.019 
โดยการคัดแยกอาหารออกเป็นกลุ่มไม่ว่าจะแบ่งแบบใดก็ล้วนแต่ช่วยให้เกิดความสะดวกในการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ   

2) การจัดล าดับอาหารที่คัดแยกแล้ว สามารถจัดการได้ 2 วิธี คือ การจัดล าดับอาหาร
ตามโซนสี และการจัดล าดับอาหาร โดยใช้ภาชนะในการแยกเพ่ือบอกประเภทความเสี่ยงของ
อาหาร สอดคล้องกับ J. Morton (2017) ที่ได้ศึกษาเรื่องการแนะน าสัญลักษณ์ของสี โดยมีการ
กล่าวถึงการใช้สีที่แทนสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น สีแดงหมายถึงอันตราย สีเหลืองหมายถึงการเตือน 
และสีเขียวหมายถึงปลอดภัย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการ ท าให้รู้ว่าอาหารใน 

โซนหรือภาชนะใดจะหมดอายุก่อน ก็จะได้เร่งด าเนินการต่ออาหารในโซนหรือภาชนะดังกล่าว 

3) การตรวจสอบอาหารหมดอายุ จะตรวจสอบในแต่ละกลุ่ม โดยพิจารณาจากวัน
หมดอายุของอาหารแต่ละประเภท  โดยการพิจารณาวันหมดอายุดังกล่าวสอดคล้องกับรายงาน
ของหทัยรัตน์ ริมคีรี และคณะ (2001) ทีพ่บว่าการตรวจสอบอาหารหมดอายุจะช่วยป้องกันโรคที่
เกิดจากอาหารเป็นสื่อ โรคอาหารเป็นพิษ และโรคติดเชื้อจากอาหาร ซึ่งหากเกิดการบริโภค
อาหารหรือน้ าดื่มที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย แล้วเชื้อโรคเจริญและเพ่ิมจ านวน
ในระบบทางอาหารของคนจนท าให้เกิดการเจ็บป่วยได้ (Ministry of Public Health, 
Department of Health, Bureau of Food and Water Sanitation,2014) 

4) การแจกจ่ายอาหารที่ใกล้หมดอายุ ทั้ง 7 วิธี คือ รีบน ามารับประทาน แจกจ่ายให้
ญาติโยม/ค่ายทหาร/โรงทาน/โรงพยาบาล/สถานสงเคราะห์ /โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก จ าหน่าย
หรือน าไปเลี้ยงสัตว์ จะพิจารณาจากประโยชน์และความจ าเป็นของผู้ได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับ
คณะผู้แทนไทยประจ าสหภาพยุโรป (Thailand delegation of the European Union, 
2017) ที่ได้รายงานแนวโน้มใหม่ในการแก้ไขปัญหาอาหารเหลือทิ้งในสหภาพยุโรปว่าองค์กร 
European Federation of Food Banks (FPBA)  ได้ด าเนินการเก็บอาหารเหลือทิ้งที่มีการ
ทดสอบว่าไม่เป็นภัยต่อสุขภาพ ออกแจกจ่าย โดยในปี 2557 FPBA แจกจ่ายอาหารเหลือทิ้งไป
ยังธนาคารอาหาร 264 แห่งใน 22 ประเทศสมาชิก เป็นจ านวน 0.41 ตัน ดังนั้นการแจกจ่าย
อาหารที่ใกล้หมดอายุที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าไม่เป็นภัยต่อสุขภาพเพ่ือที่จะไม่ให้อาหารเกิดการ
เสียเปล่าและยังคงประโยชน์ต่อผู้ที่มีความขาดแคลน 
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 5) ก าจัดอาหารที่หมดอายุ สามารถท าได้ 2 วิธี คือ ถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงสภาพคือ สี 
กลิ่น หรือรสชาติยังไม่เปลี่ยนแปลง น าไปเลี้ยงสัตว์ได้ และให้ทิ้งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสภาพ โดย
การก าจัดอาหารดังกล่าวจะพิจารณาถึงระดับการหมดอายุของอาหารด้วยว่าอยู่ในระดับที่เป็น 
อันตรายหรือไม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของชนิดา เพชรทองค าและคณะ (2011)  ที่พบว่า ขยะ
เปียกที่เป็นเศษอาหาร เมื่อย่อยสลายละเอียดแล้วสามารถน ามาหมัก ด้วยกากน้ าตาล ท าเป็นปุ๋ย
ชีวภาพส าหรับใส่ต้นไม้ได้เป็นอย่างดี 

6) การให้ความรู้กับพระสงฆแ์ละผู้น าอาหารมาถวาย สามารถท าได้ด้วยสื่อหลากหลาย
รูปแบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริวรรณ เลิศสุชาตวนิช และมณฑา เก่งการวานิช 

(2007)  ที่
พบว่า อิทธพลจากสื่อมีต่อพฤติกรรมการบริโภคถึงร้อยละ 50.4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ดังนั้นหากต้องการให้ผู้มีจิตศรัทธาน าอาหารมาถวายพระโดยใส่ใจถึงวันหมดอายุ
ของอาหาร จึงควรประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อต่าง ๆ 

 
7. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประกาศนโยบายการจัดการความปลอดภัยของอาหารส าหรับ

วัด ก าหนดแนวทางการจัดหาบุคคลที่เหมาะสมมารับผิดชอบการปฏิบัติตามนโยบาย และ
ก าหนดเป็นกฎระเบียบหรือข้อบัญญัติให้ทุกวัดจัดท ามาตรการให้สอดคล้องกับคู่มือการจัดการ
อาหารปลอดภัยภายในวัด 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
วัดต่าง ๆ ควรน าแนวทางในการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่ระบุวันหมดอายุนี้ 

ไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับคู่มือการจัดการอาหารปลอดภัยภายในวัด  
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ควรมีการน าผลการวิจัยที่ได้ ไปทดลองใช้ในแต่ละบริบทชุมชนที่มีความแตกต่างกัน 

แล้วท าการวิเคราะห์ผลดีผลเสียของวิธีการดังกล่าวในแต่ละบริบท แล้วสร้างเป็นข้อแนะน าของ
วิธีการดังกล่าวให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่นั้น 
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การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงาน 

HUMAN RELATIONSHIPS 
 

บุษบง  ธัยมาตร 
 
 

บทน า 
  มนุษยสัมพันธ์  เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคลที่มาเกี่ยวข้องในการท างาน
ในองค์กรหรือหน่วยงาน  เพ่ือให้การท างานด าเนินไปได้อย่างราบรื่น  ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์
ในการท างานก็คือ  สร้างความราบรื่นในการท างานร่วมกัน  สร้างความเข้าใจอันดีและความสามัคคี
ก่อให้เกิดความรักใคร่และความส าเร็จในการท างานร่วมกัน  เป็นปัจจัยที่ช่วยเพ่ิมผลผลิต  และเป็น
เครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้ง  หลักของมนุษยสัมพันธ์คือ  การตอบสนอง
ความต้องการมนุษย์  โดยใช้หลักปฏิบัติที่ว่าเมื่อเราต้องการสิ่งใด  ผู้อ่ืนก็มีความต้องการสิ่งนั้น
เช่นกัน  ส่วนในด้านจิตใจก็ให้ยึดหลักที่ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรา ถ้าหากบรรยากาศของความสัมพันธ์
เป็นไปด้วยดีมักส่งผลให้บุคคลนั้นเป็นสุขเนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมความสุขส่วนใหญ่ของชีวิตจึง
มักขึ้นอยู่กับ   มนุษยสัมพันธ์ทั้งในแง่การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและท างานร่วมกับผู้อ่ืน  ดังนั้นเพ่ือให้มี
ความสุขในการอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนและท างานร่วมกับผู้อ่ืน  บุคคลจึงควรเรียนรู้และปรับปรุงตนเอง
ในเรื่องมนุษยสัมพันธ์เพ่ือก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลต่างๆ  ในหน่วยงานนั่นเอง 
  ในที่นี้จะกล่าวถึงความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ  องค์ประกอบ
ของมนุษยสัมพันธ์  ลักษณะของกลุ่มท างานที่มีความสัมพันธ์อันดีและการพัฒนาตนเพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน     
 

1.  ความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธใ์นองค์การ 
  ค าว่า “มนุษยสัมพันธ์” (human relations)นี้ มีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้ 
            เอ็ดวิน  บีฟลิปโป (Flippo  1966:15  อ้างถึงในจรูญ ทองถาวร  2536:2) ให้
ความหมายไว้ว่ามนุษยสัมพันธ์คือ การรวมคนให้ท างานร่วมกันในลักษณะที่มุ่งให้เกิดความร่วมมือ
ประสานงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือให้บังเกิดผลตามเป้าหมาย 
            คีธ เดวิส   (Davis 1957:9)    กล่าวว่า  มนุษยสัมพันธ์เป็นการจูงใจบุคคลในกลุ่มให้
ร่วมมือกันเพ่ือท างานอย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดผลเป็นที่น่าพอใจทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม 
            มนุษยสัมพันธ์  หมายถึง  ความสัมพันธ์ในทางสังคม  ระหว่างมนุษย์ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความเข้าใจอันดีต่อกัน  พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525:402)  
            จากความหมายของมนุษยสัมพันธ์ดังกล่าวอาจสรุปได้ว่ามนุษยสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่มบุคคลในองค์การใดองค์การหนึ่งหรือสังคมใดสังคมหนึ่งเพ่ือ

                                                           
 ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธร ภาค ๑ 
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ด าเนินการให้องค์การนั้นหรือสังคมนั้นบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้   ถ้ามีมนุษยสัมพันธ์อันดี
บุคคลในองค์การหรือสังคมดังกล่าวก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจต่อกันและมีความเข้าใจอันดีต่อกันร่วมมือกัน
ประสานงาน ช่วยเหลือ แบ่งปันและให้อภัยต่อกัน แต่ถ้ามนุษยสัมพันธ์ไม่ดีบุคคลในองค์การนั้นหรือสังคมนั้นก็
มักจะไม่ชอบพอกัน ขัดแย้งกัน ไม่ร่วมมือกัน ต่างคนต่างอยู่หรือกลั่นแกล้งกันส่งผลให้งานส่วนรวมของ
องค์การหรือกลุ่มสังคมนั้น  ๆ  เสียหายอันจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
            ที่กล่าวมานี้นอกจากเป็นการอธิบายความหมายของมนุษยสัมพันธ์ ยังสะท้อนให้เห็นได้
ว่านักวิชาการส่วนใหญ่มักมองความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ในแง่ของการน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ท างานร่วมกันในหน่วยงานซ่ึงถ้าท างานร่วมกันในบรรยากาศของความสัมพันธ์ อันดีต่อกันนอกจาก    
จะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพของงานแล้วยังส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลที่มาท างานร่วมกันด้วย    
การมองเห็นความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ต่อการท างานในหน่วยงานนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ 
แมรี่ ปาร์กเกอร์โฟลเล็ตต์ซึ่งเป็นนักบริหารที่ท างานทางด้านเศรษฐกิจ   การเมือง  และการแนะแนว
อาชีพโดย   โฟลเล็ตต์ มีความเห็นว่า ในการด าเนินงานนั้น ผู้เป็นนายทุนไม่ควรคิดแต่เรื่องเงิน
หากแต่ควรใช้จิตวิทยา ในการบริหารงานและในการสร้างความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงานถ้า
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกผูกพันต่อกันและต่อองค์การ คือมีมนุษยสัมพันธ์อันดีจะช่วยลดความขัดแย้ง
ในหน่วยงานลงได้ซึ่งถ้าความขัดแย้งลดลงก็น่าจะเป็นแนวทางให้ประสิทธิภาพของงานเพ่ิมขึ้น   
แนวคิดดังกล่าวนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาค้นคว้าของสถาบันเทคโนโลยีคาร์เนกีสถาบันดังกล่าว
ได้วิเคราะห์ประวัติของบุคคลถึงหมื่นคนและผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยด้านบุคลิกภาพ  ลักษณะ
ส่วนตัวและการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนช่วยให้กลุ่มตัวอย่างประสบความส าเร็จถึงร้อยละ 85  แต่ปัจจัยด้าน
ความสามารถในการมีมนุษยสัมพันธ์            มีความส าคัญมากทั้งต่องานและชีวิตส่วนตัวของ
บุคคล ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ามนุษยสัมพันธ์เป็นปัจจัยที่ส าคัญท่ีช่วยให้บุคคลประสบความส าเร็จในชีวิต
และการงาน  เรื่องของมนุษยสัมพันธ์จึงเป็นเรื่องที่ควรเรียนรู้และน ามาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต
และการท างานร่วมกันในสังคม 
 

2. องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ ์
            การสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดจะต้องค านึ งถึง
องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ ส าหรับองค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์   พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์   
ได้กล่าวไว้  3 ประการด้วยกัน ได้แก่  การเข้าใจตนเอง  การเข้าใจผู้อ่ืน  และการเข้าใจสิ่งแวดล้อม
โดยได้เสนอเป็นแผนภูมิแสดงองค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงานได้ดังนี้ 
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แผนผังแสดงองค์ประกอบและผลของการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
                  
 
  จากแผนภูมิซึ่งแสดงความสัมพันธ์ในหน่วยงานจะเห็นได้ว่ามนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงานมี
องค์ประกอบเป็น 3 ประการ คือ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อ่ืน  และเข้าใจสิ่งแวดล้อม  ในเรื่อง
ของการรู้จักตนนั้นบุคคลควรต้องวิเคราะห์ตน  เพ่ือให้รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงทั้งลักษณะที่ดีและไม่ดี
แล้วปรับปรุงตนในส่วนที่เป็นลักษณะที่ไม่ดี    ซ่ึงอาจสร้างปัญหาและอุปสรรคในการท างานและ
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน    นอกจากจะเป็นแนวทางให้วิเคราะห์เพ่ือนร่วมงาน    และเข้าใจ

ปรับตนให้เข้ากับผู้อ่ืน                 
และสิ่งแวดล้อม 

แลกเปลี่ยนผลประโยชน์                 
ซึ่งกันและกัน 

 

ผู้อื่นเป็นสุข 
 

สังคมมีประสิทธิภาพ 
 
 

ตนเองเป็นสุข 

มนุษยสัมพันธ์ 

การศึกษาและปรับปรุง
ตนเอง 

 

ศึกษา เข้าใจและ                 
ยอมรับผู้อ่ืน 

 

ศึกษา และเข้าใจ                 
สิ่งแวดล้อม 
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เพ่ือนร่วมงานให้มากขึ้นแล้ว   ยังช่วยยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาตนให้เข้ากับ
เพ่ือนร่วมงานได้ดี  ส่วนความเข้าใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในที่ท างานจะเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคล
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในที่ท างานแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งทั้งหมดดังกล่าวนั้นจะส่งผลต่อมนุษย
สัมพันธ์ในองค์การ   เมื่อมนุษยสัมพันธ์ในองค์การดีก็จะท าให้    บุคคลเป็นสุข   เพ่ือนร่วมงานเป็นสุข
และสิ่งแวดล้อมในท่ีท างานดี ซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพที่ดีขององค์การ จึงเห็นได้ว่าการศึกษาในเรื่อง
องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ดังกล่าวจะช่วยให้บุคคลเกิดความเข้าใจและเกิดแรงกระตุ้นในการ
ประพฤติปฏิบัติให้เกิดองค์ประกอบดังกล่าวอันน ามาซึ่งความสัมพันธ์อันดีในองค์การ 
 

3.  ลักษณะของกลุม่ท างานที่มีความสัมพันธ์อันดี 
            การศึกษาเรื่องลักษณะของกลุ่มท างานที่มีความสัมพันธ์อันดีในที่นี้เพ่ือให้ผู้ศึกษาเกิด
ความเข้าใจและค้นหาแนวทางสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกันในหน่วยงานที่ตนเองเป็นสมาชิก
ตามบทบาทหน้าที่ของตนในหน่วยงานน้ันๆ  ค าว่า  “ลักษณะของกลุ่มท างาน”   ที่กล่าวถึงในที่นี้
มุ่งเน้นที่พฤติกรรมการกระท า  การปฏิบัติต่อกันและกันของผู้ท างานร่วมกลุ่มซึ่งมีลักษณะที่ส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 
  3.1  มีการท างานร่วมกันแบบประชาธิปไตย 
            บุคคลส่วนใหญ่มักต้องการมีส่วนร่วมในกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิกซึ่งการท างานร่วมกันแบบ
ประชาธิปไตยจะสนองความต้องการน้ีได้ โดยที่ทุกคนต่างมีสิทธิมีเสียงในการแสดงความคิดเห็นต่อ
งานรับฟังความคิดเห็นของกันและกันและเคารพในมติของเสียงส่วนใหญ่ซ่ึงจากผลการศึกษาวิจัย
ของเลอวินนักจิตวิทยากลุ่มทฤษฎีสนาม     พบว่าการท างานร่วมกันแบบประชาธิปไตยช่วยให้กลุ่ม
มีความร่วมมือและงานส าเร็จดีกว่ากลุ่มเผด็จการ  หรือกลุ่มเสรีนิยม   จึงกล่าวได้ว่าการท างาน
ร่วมกันแบบประชาธิปไตยช่วยเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงานได้ 
       3.2  มีความไว้วางใจและเชื่อในความสามารถซึ่งกันและกัน 
            บุคคลทั่วไปมักต้องการความเชื่อถือไว้วางใจจากผู้อ่ืนดังนั้นในการท างานร่วมกันทุกคน
ควรต้องให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ให้เกียรติและเชื่อถือในความสามารถของเพ่ือนร่วมงาน ไม่
เข้าไปก้าวก่ายถ้าเขาไม่ขอความช่วยเหลือการก้าวก่ายเกินหน้าที่มักก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
สร้างผลเสียต่องานมากกว่าผลดี 
       3.3 มีการติดต่อสื่อสารที่ดีในหน่วยงาน 
            มนุษย์ทุกคนมักต้องการความชัดเจนในงาน  และต้องการความสบายใจในการอยู่
ร่วมกันซึ่งการติดต่อสื่อสารที่ดีนอกจากช่วยสร้างความเข้าใจในงานร่วมกันแล้วยังช่วยเสริม
ความสัมพันธ์ส่วนตัวกันด้วย  ถ้ากลุ่มมีการติดต่อสื่อสารที่ดีจะมีส่วนส่งเสริมทั้งประสิทธิภาพของ
งานและการอยู่ร่วมกัน ในกลุ่มท างานที่ดีน้ันมักใช้การสื่อสารสองทางหรือหลายทางมากกว่าสื่อสาร
ทางเดียวคือให้มีการตอบโต้ อภิปราย แสดงความเห็นหรือซักถามข้อสงสัยร่วมกันมากกว่าที่จะรับ
ค าสั่ง หรือรับฟังความคิดอยู่ข้างเดียวขณะเดียวกันในการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการพูด
หรือเขียนก็ให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ให้เกิดผลดีต่อกันและกัน 
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       3.4 มีการช่วยเหลือกันในขอบเขตที่เหมาะสม 
            ในการท างานและอยู่ร่วมกันในกลุ่มถ้าทุกคนพร้อมต่อการเป็นผู้ให้ย่อมท าให้เกิด
ความสุขในกลุ่มได้  การช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานจัดว่าเป็นการให้อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งก่อให้เกิด
ความรู้สึกเป็นมิตร   ซาบซึ้งใจ  พึงพอใจ  และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  แต่ทั้งนี้ต้องเป็นการให้
ในขอบเขตที่เหมาะสมเช่น ให้เม่ืออีกฝ่ายต้องการความช่วยเหลือ   ให้โดยไม่มีผลกระทบในทาง
เสียหายต่องานส่วนรวม  การช่วยเหลือโดยเลือกที่รักมักที่ชังคือขาดความยุติธรรมจะน าไปสู่การ
แตกความสามัคคีหรืออิจฉาริษยากันในหน่วยงาน  การช่วยเหลือกันในขอบเขตที่เหมาะสมไม่ว่าจะ
อยู่ในสถานะของผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ระดับเดียวกันหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา    ก็ย่อมน ามาซึ่งการอยู่
ร่วมกันโดยราบรื่นสงบสุข 
      3.5  มีการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
            ในการท างานร่วมกัน  ถ้ามีทีมงาน  (team work)  ที่เหมาะสม   คือ   มีระบบงานที่ดี 
มีสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจนทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ และมีขอบข่ายงานที่ก าหนดเด่นชัดการ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีข้ันตอน และมีการร่วมมือประสานงานกันเป็นอย่างดีมักส่งผลให้งานส าเร็จ 
และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันด้วย 
       3.6  มีการร่วมมือที่ดี 
            การร่วมมือเป็นพฤติกรรมของกลุ่มที่มีลักษณะไปในทางเดียวกันของสมาชิกกลุ่มคือ  

แต่ละบุคคลจะได้รับความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายก็ต่อเมื่อกลุ่มได้รับความส าเร็จดังนั้นจึงจัดได้ว่าใน
การท างานร่วมกันนั้นถ้าท าให้ทุกคนร่วมมือกันท าเพ่ือให้กลุ่มท างานส าเร็จได้ก็จัดว่ากลุ่มดังกล่าวมี
ความสามัคคีและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันวิธีนี้จะเป็นที่ยอมรับของนักจิตวิทยามากกว่าการแข่งขัน 

เนื่องจากในกระบวนการของการแข่งขันนั้น เมื่อฝ่ายหนึ่งได้ อีกฝ่ายหนึ่งจะเสียแม้บางครั้งการ
แข่งขันอาจท าให้ผลงานของกลุ่มดีขึ้นแต่ในแง่ของสัมพันธภาพมักเสียไป 
       3.7  ผู้มาร่วมกลุ่มท างานมีลักษณะที่เอ้ือต่อการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
            ในการท างานร่วมกันถ้าสมาชิกในกลุ่ม  มีลักษณะบางประการ  ที่เอ้ือต่อการมี   มนุษย
สัมพันธ์ที่ดีคือมีลักษณะส่วนตัวที่ดี ก็ย่อมส่งผลให้การท างานกลุ่มเป็นไปด้วยไมตรีอันดี เช่นสมาชิก
กลุ่มมีความสมัครใจในการท างานนั้น รู้สึกมีส่วนร่วมในกลุ่ม  รู้วิธีด าเนินงานกลุ่ม   รู้นโยบายและ
เป้าหมายของงาน มีความเป็นกันเอง คบคนง่ายมีลักษณะให้ก าลังใจผู้อ่ืน ฯลฯ  ลักษณะของสมาชิก
กลุ่มดังกล่าวนี้มักส่งผลให้เกิดมนุษยสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน 
            ลักษณะ 7  ประการของกลุ่มท างานที่มีความสัมพันธ์ที่ดีดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีทั้งส่วน
ที่เป็นรูปแบบของการท างานร่วมกันและส่วนที่เป็นลักษณะส่วนตัวของผู้มาร่วมกลุ่มท างาน  ในส่วน
ที่เป็นรูปแบบการท างาน   เช่น  มีการท างานร่วมกันแบบประชาธิปไตย  มีความไว้วางใจและเชื่อใน
ความสามารถ    มีการติดต่อสื่อสารที่ดีในหน่วยงาน มีการช่วยเหลือกันในขอบเขตที่เหมาะสม มี
การท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบและมีการร่วมมือที่ดี ส าหรับส่วนที่เป็นลักษณะส่วนตัวของผู้
มาร่วมกลุ่มท างานนั้นจัดเป็นปัจจัยส าคัญมากที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานเป็นไป
ด้วยดี  ได้แก่ความคิด  จิตใจ  เจตคติ บุคลิกภาพส่วนตัวของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าสิ่ง
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เหล่านี้มีอิทธิพลมากต่อความสัมพันธ์ภายในกลุ่มแต่อย่างไรก็ตามลักษณะดังกล่าว นั กจิตวิทยามี
ความเชื่อว่าสามารถปรับเปลี่ยนพัฒนาได้ถ้าบุคคลมีความตั้งใจจริงจึงถือเป็นความรับผิดชอบที่ผู้
ท างานร่วมกันจะต้องปรับเปลี่ยนพัฒนาตนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในหน่วยงาน 
4.  การพัฒนาตนเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกบัเพื่อนร่วมงาน 
            การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท างานร่วมกันน้ันบุคคลควรตระหนักในความ
รับผิดชอบร่วมกันว่าทุกคนจะเริ่มที่ตัวของตัวเองการปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
เป็นสุขนั้นจะอยู่ในวิสัยที่จะจัดการได้ดีกว่าการมุ่งปรับเปลี่ยนผู้อ่ืนหรือสิ่งแวดล้อม   เมื่อบุคคลมี
พฤติกรรมที่ดีกับผู้ อ่ืนในที่สุดก็จะได้ปฏิกิริยาตอบสนองที่ดีจากผู้อ่ืนกลับคืนมาดังมีค ากล่าวใน
สุภาษิตไทยตอนหนึ่งในประชุมโคลงโลกนิติ ที่ว่า 
                    ให้ท่านท่านจักให้ ตอบสนอง           นบท่านท่านจักปอง นอบไหว้ 
                    รักท่านควรครองความรัก ไว้นา        สามสิ่งนี้เว้นไว้ แด่ผู้ทรชน 
            ค ากลอนดังกล่าวมีความหมายว่าการที่บุคคลให้สิ่งใดแก่ผู้อ่ืนก็มีแนวโน้มจะได้รับสิ่งนั้น
สะท้อนกลับคืนมาเช่นเดียวกันซึ่งบางทีการสะท้อนกลับคืนมานั้นอาจมิใช่เพราะผู้อ่ืนน ามาให้เสมอ
ไป   ในหลายเรื่องได้รับจากความรู้สึกของตัวเราเอง เช่นเมื่อให้ความรักให้น้ าใจแก่คนอ่ืนผลจากการ
ให้ท าให้ตนเองรู้สึกปลาบปลื้มเป็นสุขภาคภูมิใจในตนเอง ความรู้สึกดีๆดังกล่าวนี้เป็นผลสะท้อนจาก
การให้ที่เกิดขึ้นในใจของเราเองโดยที่คนอื่นไม่ต้องน าความรู้สึกนี้มาให้และนับว่ามีค่าสูงส่ง เนื่องจาก
เรื่องของความรู้สึกดีๆ  นั้นซื้อหาไม่ได้ด้วยเงิน 
            การพัฒนาตนเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงานอาจท าได้หลาย
ลักษณะ หลายแนวทางในที่นี้จะกล่าวโดยสังเขปในแนวปฏิบัติบางประการที่เหมาะสมกับผู้ท างาน 
ได้แก่การสร้างอัตตมโนทัศน์ที่ตรงตามความเป็นจริง  การมองตนเองและผู้อ่ืนในทางที่ดี  การปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นในทางที่ดี การพัฒนาการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน  การพัฒนาการวางตนตามสถานะและบทบาท
ในองค์การ  การมีเทคนิคในการสร้างมนุษยสัมพันธ์  โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้
       4.1 การสร้างอัตตมโนทัศน์ ที่ตรงตามความเป็นจริง 
            ค าว่า อัตตมโนทัศน์ซึ่งบางคนเรียกว่า ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเองนี้ โรเจอร์ซึ่ง
เป็นผู้น าของนักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม กล่าวว่าเป็นความคิดความรู้สึกที่เป็นข้อสรุปต่อตนเอง       
ของบุคคล     ความคิดความรู้สึกดังกล่าวเป็นผลิตผลจากประสบการณ์ในชีวิตที่ได้มีการปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลรอบข้าง อัตตมโนทัศน์เป็นภาพทั้งหมดของบุคคลในความคิดค านึงซึ่งมิได้ เจาะจงที่จุดใด
จุดหน่ึงโดยเฉพาะ  เช่น  ไม่เจาะจงว่าเป็นคนสูงมาก อ้วนมากโกรธง่าย หงุดหงิด หรือเป็นคน
อารมณ์ขัน ฯลฯหากแต่เป็นความคิดความรู้สึกเกี่ยวกับตนเองในภาพรวมทั้งหมดเช่นความรู้สึก
เกี่ยวกับสภาพอารมณ์และร่างกายทั้งหมด กิจกรรมทุกอย่างที่ปฏิบัติ  ทุกสิ่งที่ปฏิบัติและล้มเหลว
รวมทั้งความรู้สึกของบุคคลที่ว่าบุคคลอื่นมองเขาอย่างไร ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เกิดจากการที่บุคคล
ติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืนโดยสังเกตจากกริยาอาการของผู้อ่ืนที่แสดงต่อตนจากการได้รับการยอมรับ
หรือไม่ได้รับการยอมรับ   จากต าแหน่งหน้าที่ในสังคม ฯลฯ  ซึ่งอัตตมโนทัศน์เหล่านี้จะมีทั้งบวก
และลบ  แต่อย่างไรก็ตามมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือบุคคลแต่ละคนมิได้มีอัตตมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
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เที่ยงแท้เสมอไปบางคร้ังมีการเข้าใจตนเองผิดจากประสบการณ์บางประการ โดยอาจจะมองบวก
มากไปเกี่ยวกับตนเอง เช่น มีเสน่ห์แรง ท างานเก่ง สติปัญญาเป็นเลิศหรืออาจจะมองลบเป็นส่วน
ใหญ่ เช่นอาจคิดว่าตนเองพูดไม่เป็น อ่อนแอ งุ่มง่าม บุคลิกภาพไม่ดี ฯลฯ คนบางคนมองแต่แง่ดีใน
ตัวเองไม่ยอมรับข้อเสีย บางคนมองแต่ข้อเสียไม่ยอมรับข้อดี แท้ที่จริงแล้วบุคคลมักจะมีทั้งข้อดีและ
ข้อจ ากัด     ในตัวเองซึ่งบุคคลควรที่จะพยายามสร้างอัตตมโนทัศน์ให้ตรงตามความเป็นจริงโดย
หมั่นส ารวจตรวจสอบตนเองอยู่เสมอ โดยอาจจะพูดหรือเขียนประโยคต่างๆที่เป็นการบรรยาย
ตนเองแล้วพูดคุยกับผู้ใกล้ชิดว่าบุคคลเหล่านั้นเห็นด้วยกับสิ่งที่พูดหรือเขียนอย่างไรหรืออีกวิธีหนึ่งที่
อาจจะช่วยให้การส ารวจตรวจสอบตนเองเป็นไปได้ด้วยดีคือการใช้แบบส ารวจตนเองซ่ึงบุคคล
จะต้องควบคุมตนให้ตอบอย่างซื่อตรงและจริงใจต่อตนเองเพ่ือให้ค้นพบตัวเองที่แท้จริง   ตัวอย่าง
แบบส ารวจตนเองชุดหนึ่งที่น่าสนใจ เช่น  แบบส ารวจชื่อ “มองตนเพ่ือสร้างสัมพันธ์” ของวัชรี 
ธุวรรมอันเป็นแบบส ารวจที่สร้างและปรับปรุงขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับให้บุคคลส ารวจตรวจสอบตนเองใน
ลักษณะของตนบางด้านที่เก่ียวกับพัฒนาการทางสังคมเพ่ือให้รู้จักตนเองเพ่ิมข้ึนเกี่ยวกับลักษณะทาง
สังคมของตนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนด้านสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนางานในหน้าที่ได้
ด้วย 
      4.2  การมองตนเองและผู้อ่ืนในทางท่ีดี 
            นักจิตวิทยาส่วนใหญ่ซึ่งโดยมากมักเป็นนักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม มีความเห็นว่าเรื่อง
ของมนุษยสัมพันธ์นั้น ควรเริ่มที่ตัวเองเป็นจุดแรก ทั้งนี้เพราะข้อเท็จจริงที่ว่าการที่บุคคลรู้สึกต่อ
ผู้อ่ืนเช่นไร ส่วนใหญ่มักขึ้นอยู่กับความรู้สึกของตนเอง ถ้ามีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง และมอง
ตนเองในทางที่ดีก็มีแนวโน้มที่จะรู้สึกต่อผู้อ่ืนในทางที่ดี และมองผู้อ่ืนดีด้วย ค าว่า  “มองตนเอง
ในทางที่ดี”     ในความหมายของนักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยมนั้นมิได้หมายความว่าจะให้บุคคล
หลอกตนเองไม่ว่าดีหรือไม่ดีก็ให้มองดีไปหมด แต่หมายถึงการมุ่งให้ความสนใจกับจุดดีของตนเอง
การคิดถึงตนเองในจุดที่ดีงาม เช่น มีน้ าใจ รับผิดชอบ ตรงเวลา รักความยุติธรรม ฯลฯจะส่งผลให้ยึด
ปฏิบัติในสิ่งดีดังกล่าว จนอาจไม่มีเวลาคิดไม่ดี ท าไม่ดีด้วย  กระบวนการดังกล่าวนี้นักจิตวิทยาเชื่อ
ว่าจะยิ่งท าให้ตนเองมีความดีเพ่ิมขึ้นส่วนความไม่ดีก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ซึ่งเมื่อเป็นดังนี้จะท าให้
เกิดความคิดความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเองเพ่ิมขึ้นดังค าสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ ซ่ึงกล่าวถึงการ
มองผู้อื่นในแง่ดี ดังนี้ 
                   เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขา                 จงเลือกเอา ส่วนที่ดีเขามีอยู่ 
                   เป็นประโยชน์ แก่โลกบ้างยังน่าดู           ส่วนที่ชั่ว อย่าไปรู้ของเขาเลย 
                   จะหาคน มีดีโดยส่วนเดียว                  อย่ามัวเที่ยว ค้นหาสหายเอ๋ย 
                   เหมือนเที่ยวหา หนวดเต่าตายเปล่าเลย     ฝึกให้เคย มองแต่ดีมีคุณจริง 
                 จากค าสอนของท่านพุทธทาสภิกขุดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เราทุกคนต่างมีส่วนที่ไม่
ดีอยู่ในตนเองด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นในการท างานร่วมกันในหน่วยงาน ทุกคนควรถือเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดาและไม่ควรมุ่งให้ความสนใจกับความไม่ดีของเพ่ือนร่วมงานไม่มีใครที่จะมีแต่ความดีโดย
ปราศจากความไม่ดีถ้ามัวเสียเวลากับการค้นหาคนดีที่ปราศจากความไม่ดีก็จะพบว่าหาไม่ได้ในโลกนี้
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เสียเวลาและแรงงานโดยเปล่าประโยชน์แต่ถ้าพยายามมองข้ามความไม่ดีของเขาและมุ่งเลือกส่วน
ดีๆ  เอามาให้เป็นประโยชน์ในการท างานร่วมกันก็จะช่วยให้บรรยากาศในการท างานดีขึ้นได้ทั้งยังมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วย กล่าวได้ว่าการมองกันในแง่ดีนั้นเป็นประโยชน์ทั้งกับผู้มอง ผู้ถูกมองและ
หน่วยงานเองก็ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกัน 
       4.3 การปฏิบัติต่อผู้อ่ืนในทางท่ีดี 
           4.3.1  การสนใจในตัวบุคคลอ่ืน 
 มีค ากล่าวไว้ว่าถ้าเรามีความสนใจในตัวบุคคลอ่ืนแล้วเราอาจจะหาเพ่ือนใหม่ได้ภายใน 2 

เดือน  แต่ถ้าหากเราจะหาเพ่ือนใหม่  โดยการจูงใจเขามาสนใจในตัวเรา  อาจจะต้องใช้เวลา
มากกว่า 2 ปี  เราจะสังเกตได้ว่าบุคคลผู้เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปนั้น  ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มี ความ
สนใจในบุคคลอ่ืน  ดังนั้นถ้าเราอยากเป็นที่รักใคร่ของผู้อ่ืนจึงต้องรู้จักแสดงความสนใจในตัวบุคคล
อ่ืนอาจจะโดยการไต่ถามสารทุกข์สุขดิบ  ส่งการ์ดอวยพรหรือของขวัญให้เขาในวันเกิดหรือเทศกาล
ส าคัญๆ  ส่งบทความ  การ์ตูน  หรือสิ่งอื่นๆ  ที่คิดว่าน่าสนใจให้แก่เพ่ือนร่วมงาน  สมาชิกในทีมงาน
โดยอาจส่งทาง E-mail  ก็ได้และเม่ือเพ่ือนร่วมงานมีปัญหาก็ควรเสนอตนเองช่วยเหลือด้วยความ
เตม็ใจ 
 4.3.2  การยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ 
 บุคคลที่จะเป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็นมากที่สุด  และนานที่สุดก็คือ  บุคคลที่มีใบหน้า
ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ  เมื่อเราพบปะกับบุคคลเช่นนี้เราจะรู้สึกว่าเกิดความรัก  ความนับถือขึ้นมา
ทันที  ทั้งๆ ที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลยก็ตามและจะสังเกตได้ว่าหัวหน้าที่มีใบหน้ายิ้ม
แย้มแจ่มใส  มีผลต่อจิตใจของผู้ ใต้บังคับบัญชาได้อย่างประหลาด  ใบหน้าที่ยิ้มแย้มจะท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเกรงใจ  ความกระตือรือร้นและความขยันขันแข็งมาเองโดยมิต้องใช้
อ านาจบังคับแต่อย่างใด  แต่การยิ้มในที่นี้ก็ต้องเป็นการยิ้มอย่างเต็มอกเต็มใจ  ยิ้มอย่างเปิดเผย  
มิใช่แสร้งยิ้มชั่วครั้งชั่วคราวเพ่ือหาประโยชน์  เพราะการยิ้มเช่นนั้นจะไม่ท าให้เกิดความประทับใจ
แก่ผู้ที่ได้พบเห็นเลย 
                                              
 

                                                4.3.3  การจ าชื่อบุคคลต่างๆ 
 คนเราย่อมสนใจและพึงพอใจในชื่อของตนเองมากกว่าชื่อใดๆ  ในโลก  ดังน้ันการที่เรา
สามารถจ าชื่อบุคคลอ่ืนได้และสามารถเรียกชื่อเขาได้  อย่างถูกต้องจะท าให้เขาเกิดความภาคภูมิใจ
และคิดว่าเราระลึกถึงความส าคัญของเขาอยู่เสมอเขาจะเกิดความพอใจ  และจดจ าเราได้ตลอดไป
เช่นเดียวกัน 
 4.3.4  การเป็นผู้ฟังที่ด ี
 บุคคลที่เราสนทนาด้วยนั้นย่อมสนใจในตัวของเขาและความต้องการของเขา  ดังนั้นถ้า
เราปรารถนาจะเป็นที่รักใคร่ของบุคคลอ่ืนก็จะต้องรู้จักเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยการสนใจในเรื่องที่บุคคลอ่ืน
พูดไมพู่ดขัดคอขึ้นมาในขณะที่คู่สนทนายังพูดไม่จบพยายามจูงใจให้เขาสนทนาในเรื่องที่เขาสบายใจ
และควรสนับสนุนหรือชมเชยคู่สนทนาเป็นครั้งคราว 
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 4.3.5  การพูดในเรื่องที่ผู้ฟังสนใจ 
 เดล  คาร์เนกี้  เคยกล่าวไว้ว่าถ้าเราปรารถนาจะสร้างความนิยมขึ้นในตัวเองแล้วจง
สนทนาแต่ในเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคู่สนทนา  ดังนั้นเมื่อเราต้องการเป็นที่รักใคร่ชอบพอของ
บุคคลอ่ืนเราก็ต้องรู้ว่าคู่สนทนาของเรา  สนใจในเร่ืองอะไรและต้องพยายามแสวงหาข้อมูลจากที่
ต่างๆ  แต่ไม่จ าเป็นว่าเราจะต้องรู้ข้อมูลทุกอย่างทั้งหมด  ในบางเรื่องเรารู้เพียงแต่จะกล่าวน าหรื อ
คอยรับฟังก็เพียงพอแล้ว 
 4.3.6  การรู้จักยกย่องบุคคลอื่น 
 นักจิตวิทยาหลายท่านกล่าวไว้ว่าความปรารถนาอันแรงกล้าอย่างหนึ่งของมนุษย์ก็คือ
ความปรารถนาที่จะได้รับค าสรรเสริญ  คนเราต้องการได้รับค ายกย่องจากผู้ที่เราติดต่อด้วย  
ต้องการให้ผู้อ่ืนรู้ว่าเรามีความส าคัญ  และต้องการให้เพื่อนของเรายกย่องสรรเสริญเราอย่างเต็มอกเต็ม
ใจ  และชมเชยเราในทุกโอกาสที่จะท าได้  ดังนั้นเมื่อเราปรารถนาจะเป็นที่ชอบพอของบุคคลอ่ืน  
เราก็ต้องปฏิบัติต่อคนอ่ืน  เช่นเดียวกับที่เราต้องการให้คนอ่ืนปฏิบัติต่อเรา  นั่นก็คือการระลึกถึง
ความส าคัญของผู้อ่ืนในทุกโอกาส 

           จากที่กล่าวมาทั้งหมดในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนในทางที่ดีสิ่งเหล่านี้จัดเป็นการสร้าง
สิ่งแวดล้อมหรือบรรยากาศทางจิตวิทยาที่ดีในที่ท างานซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นการสนองตอบที่ดีจาก
อีกฝ่ายหนึ่งช่วยให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมากขึ้นในหน่วยงาน หลักปฏิบัติดังกล่าวนี้เมื่อพิจารณา
ให้ดีจะเห็นได้ว่าตรงกับหลักสังคหวัตถุ  4  ในค าสอนของพระพุทธศาสนาซ่ึงเป็นหลักธรรม 4 
ประการที่ใช้ปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานได้ อันได้แก่ทาน ปิยะวาจา อัตถ
จริยา และสมานัตตตา ค าว่า “ทาน” หมายถึงการให้น้ าใจ ให้เกียรติให้ค าแนะน าช่วยเหลือ ให้ความ
เป็นมิตร     ค าว่า “ปิยะวาจา” หมายถึงการใช้วาจาดีรู้จักการพูดยกย่องชมเชยผู้อ่ืน ไม่พูดจาเหน็บ
แนมส่อเสียดใส่ร้ายผู้อ่ืน ไม่พูดในสิ่งที่ผู้อ่ืนไม่อยากฟัง ค าว่า “อัตถจริยา” หมายถึงการปฏิบัติในสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อ่ืนในแนวทางที่ดีงามและค าว่า “สมานัตตตา” หมายถึงการ
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างเสมอต้นเสมอปลายในแนวทางที่เหมาะสมซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวทางปฏิบัติต่อ
ผู้อ่ืนในทางที่ดีนั้นมีลักษณะเป็นสากลและไม่ล้าสมัยไม่ว่าชาติใดภาษาใด หรือยุคสมัย ใดก็ยังยึดถือ
หลักท่ีคล้ายคลึงกันดังเช่นแนวคิดของนักจิตวิทยาที่สอดคล้องกับหลักค าสอนของพุทธศาสนาซึ่งมีมา
ช้านานแล้ว 
       4.4 การพัฒนาการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน 
            จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนในทางที่ดีจะเห็นว่ามีหลายประการที่ต้อง
อาศัยทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร เช่นการให้ความสนใจเพ่ือนร่วมงาน การแสดงการจ าได้ การเป็น
คู่สนทนาที่ดีการแสดงการยอมรับผู้อื่น และการแสดงความชื่นชมยินดี ฯลฯ  ถ้าบุคคลมีทักษะที่ดีด้านการ
สื่อสารกับผู้อ่ืนจะช่วยเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างกันได้เป็นอย่างมาก  ซึ่งเรื่องนี้วอลซ์และเบจามิน 

ลิบบี้กล่าวว่าหัวใจของมนุษยสัมพันธ์คือทักษะด้านการสื่อสารกับผู้อ่ืนโดยท าให้ผู้อ่ืนเกิดความรู้สึกที่
ดีเกี่ยวกับตัวของเขาเอง  เขาได้ยกตัวอย่างเรื่องที่เล่าต่อกันมาแต่ครั้งโบราณเกี่ยวกับสตรีผู้หนึ่งซึ่ง
เป็นที่ รักของผู้คนในละแวกบ้านใกล้ เรื อนเคียงคุณสมบัติที่น่าทึ่ งประจ าตัวของเธอก็คือ 
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ความสามารถดึงดูดใจใครๆ       ให้ชอบ ไว้ใจและอยากอยู่ใกล้ชิด วันหนึ่งหญิงสาวผู้นี้เสียชีวิตทุก
คนในหมู่บ้านต่างเสียใจและเสียดายและพยายามสรรค์หาค าพูดเกี่ยวกับคุณสมบัติประจ าตัวของเธอ
ซึ่งท าให้ใครๆรักเพ่ือเขียนค าไว้อาลัยเมื่อต่างก็ได้บรรยายคุณสมบัติมากมายของหญิงสาวผู้นี้ตามที่
แต่ละคนได้พบเห็นทุกคนได้พบปัญหาอย่างหนึ่งก็คือไม่สามารถสรรค์หาค าที่จะมาแทนคุณสมบัติ
พิเศษเฉพาะตัวของหญิงสาวผู้นี้ได้ตรงตามลักษณะจริงๆจนกระทั่งเพ่ือนของเธอคนหนึ่งกล่าวค าพูด
ซ่ึงดูเหมือนจะตรงกับความรู้สึกของทุกคนในที่นั้นขึ้นมาเมื่อได้ฟังประโยคดังกล่าวทุกคนก็กล่าวเป็น
เสียงเดียวกันว่า “ใช่แล้ว! ข้อความนี้แหละตรงกับความรู้สึกของฉันมาก” ประโยคที่ตรงกับความคิด
ของทุกคนในที่นั้นเกี่ยวกับสุภาพสตรีดังกล่าวคือ      “เมื่อฉันอยู่ใกล้ชิดเธอเธอมักท าให้ฉันมี
ความรู้สึกที่ดีเก่ียวกับตัวฉันเอง” ซึ่งหมายถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนของหญิงสาวผู้นี้
ที่แสดงการยอมรับชื่นชม ให้ความส าคัญกับผู้อื่น ท าให้ผู้อ่ืนรู้สึกอบอุ่น สบายใจ ไว้วางใจและเป็นสุข 
            วิธีการที่บุคคลติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นมักเป็นเครื่องตัดสินความสามารถในการสร้าง   สื่อ
สัมพันธ์ของบุคคลว่าจะน าไปสู่ความใกล้ชิดกับผู้อ่ืนมากขึ้นหรือคงเดิมหรือท าให้ยิ่งห่างเหินกับเขา
ออกไปและเมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติอย่างไรในการติดต่อสื่อสารกับคนๆ หนึ่งก็มักท าอย่างนั้น
เร่ือยไปกับคนอ่ืน จนในที่สุดกลายเป็นความเคยชินกลายเป็นลักษณะนิสัยประจ าตัวซึ่งจะเห็นได้ว่า
ทักษะด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นนั้นบุคคลควรฝึกฝนตนเองให้ท าให้ได้ และเมื่อท าได้แล้วกับคนๆ
หนึ่งก็มักมีแนวโน้มในการน าไปใช้กับบุคคลอื่นๆ ต่อไปการฝึกฝนตนเองดังกล่าวอาจเริ่มได้โดยศึกษา
หลักปฏิบัติเพื่อพัฒนาการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนแล้วหมั่นฝึกตนเองให้ท าตามหลักดังกล่าวทีละเล็กที
ละน้อยจนกลายเป็นความเคยชิน 
            หลักปฏิบัติเพื่อพัฒนาการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนในที่ท างานซึ่งช่วยให้เกิดสัมพันธภาพที่
ดี อาจกล่าวโดยสังเขปได้ดังต่อไปนี้ 
            4.4.1 สนใจเอาใจใส่ให้ความส าคัญกับผู้ที่ติดต่อสื่อสารด้วย  ทั้งนี้เนื่องจากการให้ความ
สนใจเอาใจใส่ให้ความส าคัญกับคู่สนทนาหรือผู้ที่ติดต่อสื่อสาร จะท าให้จับใจความการพูดการคุยได้
ครบถ้วนสมบูรณ์ถ้าเป็นการท างานร่วมกันในองค์การธุรกิจก็จะท าให้เข้าใจเรื่องงานได้ถูกต้อง  
ท างานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ทุกคนมีความเข้าใจในงานตรงกัน การแสดงความสนใจเอาใจใส่และ
ให้ความส าคัญกับผู้ที่ติดต่อสื่อสารด้วยนั้น อาจกระท าได้ทั้งโดยสีหน้า ท่าทาง น้ าเสียงและค าพูด ซึ่ง
แสดงการยอมรับ กระตือรือร้นต่อการสนทนา  มองสบตาโดยเปิดเผยจริงใจ เต็มใจต่อการพูดคุยให้เวลา
เพียงพอต่อการพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารกันพยายามท าความเข้าใจกับสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการให้
รับทราบ 
           4.4.2 หลีกเลี่ยงการพูดพาดพิงถึง “คน” เมื่อสนทนาเรื่องภายนอกตัว   คือในกรณีที่
เป็นการสนทนาแบบกันเองทั่วไป หรือแม้แต่เรื่องงานบางเรื่องถ้าคู่สนทนาต่างพยายามหลีกเลี่ยง
การพูดพาดพิงถึงคนจะช่วยให้แต่ละฝ่ายสนใจสิ่งภายนอกตัว ลดการเพ่งเล็งที่คนซ่ึงอาจจะหมายถึง
คูส่นทนาหรือบุคคลที่สาม  เป็นการป้องกันการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งบางทีเป็น น้ าผึ้งหยดเดียว อันอาจ
น าไปสู่การขัดแย้งกันต่อไปก็ได้ 
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ตัวอย่างที่ 1 

  การพูดพาดพิงถึงคน “คุณสมศรีท างานผิดพลาด เขาจะต้องแก้ไขใหม่” 
  การพูดที่หลีกเลี่ยงการพาดพิงถึงคน “งานส่วนนั้นผิดพลาดไปบ้างคงจะต้องแก้ไขใหม่” 
 

ตัวอย่างที่ 2 
  การพูดพาดพิงถึงคน “สมชายผมว่าความคิดของคุณยังแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้” 
  การพูดที่หลีกเลี่ยงการพาดพิงถึงคน “ความคิดเช่นนั้นอาจจะยังแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้
มากนัก” 
            4.4.3 ต้ังค าถามไม่เจาะจง   การต้ังค าถามเพ่ือให้คู่สนทนาตอบโดยประเด็นค าถามพุ่ง
ไปสู่คู่สนทนารู้สึกว่าเขาก าลังถูกวิพากษ์วิจารณ์จากอีกฝ่ายหนึ่งแต่ค าถามก็มีข้อดีตรงที่ว่าท าให้คู่
สนทนาฟังด้วยเหตุผลมากขึ้น ดังน้ันการถามยังมีความจ าเป็นต้องใช้อยู่ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
กันเมื่อต้องท างานร่วมกันหรือเกี่ยวข้องกันอยู่แต่ทั้งนี้ควรระวังอย่าให้ค าถามเป็นชนวนไปสู่อุปสรรค
ของ     มนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงานโดยพยายามต้ังค าถามที่ไม่เจาะจงไปสู่คู่สนทนาหรือคนใดคน
หนึ่งในกลุ่มสนทนาหรือกลุ่มอภิปราย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
ตัวอย่าง 
  ค าถามเจาะจง “คุณภา..คุณจะจัดการอย่างไรกับเรื่องนี้” 
  ค าถามไม่เจาะจง “เรื่องนี้จะจัดการอย่างไรดี” 
            4.4.4 ใช้ค าถามเชิงอธิบายแทนการสั่งสอนหรือแนะน า  มนุษย์โดยทั่วไปมักไม่ชอบให้
ใครมาอบรมสั่งสอนเรื่องการวางตัวหรือการประพฤติปฏิบัติ  ยกเว้นเรื่องทักษะหรือความรู้ทาง
เทคนิคในงานบางเรื่องที่ท าไม่เป็นและจ าเป็นต้องเรียนรู้หรือมีใครมาสอน  ดั้งนั้นเมื่อจ าเป็นต้องให้
พนักงานหรือเพ่ือนร่วมงานได้แนวทางปฏิบัติบางประการเพ่ือกระตุ้นให้อีกฝ่ายหนึ่งได้คิดทบทวนหา
เหตุผลในบางเรื่องซึ่งอาจจะช่วยให้เจ้าตัวคิดหาทางออกของปัญหาหรือหาวิธีท างานได้หลาย
แนวทางข้ึนโดยที่ลดความรู้สึกขัดแย้ง คับข้องใจจากการถูกอบรมสั่งสอนดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
ตัวอย่าง 
                     การอบรมสั่งสอน “คุณไม่ควรท าอย่างนั้น” 
                     ค าถามเชิงอธิบาย “การท าอย่างนั้นอาจไม่สมควรใช่หรือไม่” 
            4.4.5 ใช้ประโยคที่เริ่มต้นด้วยสรรพนามบุรุษที่สองเมื่อพูดถึงสิ่งดี   เน่ืองจากการใช้
ประโยคที่เริ่มต้นด้วยสรรพนามบุรุษที่สองเช่นท่าน หรือ คุณ หรือ พ่ี หรือเธอ… ช่วยให้คู่สนทนาเห็น
ว่าเราสนใจเขายอมรับเขานอกจากนั้นยังช่วยแทนความรู้สึกในใจของผู้พูดแฝงออกมาด้วย เช่น ถ้าผู้
พูดพูดว่า “ คุณเป็นคนเฉียบแหลมจริงๆ “ อาจหมายความว่า “ฉันชื่นชมคุณเหลือเกินเพราะคุณ
เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถมาก” การใช้สรรพนามบุรุษที่สองช่วยเผยความรู้สึก
ในใจที่ดีๆ  ของผู้พูดออกมาได้โดยไม่ต้องบรรยายความรู้สึกออกมาตรง 
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            4.4.6  ใช้ค าว่า “เรา” เมื่อต้องการให้เกิดความรู้สึกเป็นกลุ่มเป็นพวก   การใช้ค าว่า 
เราในการพูดคุย บางทีหมายถึง คุณ หรือ ท่าน ก็ได้ เช่น เมื่อพูดว่าเราควรพยายามท างานชิ้นนี้ให้
เสร็จเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ อาจหมายความว่าคุณเร่งมือท างานชิ้นนี้ขึ้นอีกหน่อย นอกจากน้ัน การใช้ เราในการ
สนทนายังท าให้เกิดความรู้สึกเป็นพวกพ้องเดียวกันลดความรู้สึกแบ่งแยกและใช้พูดชักจูงใจได้ดี เช่น        

เมื่อพูดว่าเรามคีวามรู้สึกท านองเดียวกันเกี่ยวกับ ....  ท าให้ผู้ฟังคล้อยตามผู้พูดโดยง่ายหรือเมื่อใช้เรา
ในการต าหนิ ผู้ถูกต าหนิก็จะไม่เสียหน้ามากนักดังนั้นแทนที่จะพูดว่าคุณ ก็ใช้ค าว่า เรา ท าให้มี
ความรู้สึกเป็นหมู่เป็นพวกร่วมแรงร่วมใจ ถึงแม้จะพูดในสิ่งที่เป็นทางลบก็ยังไม่ดูเป็นการติเตียนดูว่า
เป็นความผิดของเราร่วมกัน 
           4.4.7 ใช้ประโยคที่เริ่มต้นด้วยสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง   เมื่อต้องการแสดงความรับผิดชอบ
ในสิ่งที่พูดการใช้ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง  หมายถึงว่าผู้พูดตระหนักดีถึงความ
รับผิดชอบส่วนตัวในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ใช้ในการแสดงออกซ่ึงประสบการณ์หรือแนวคิด
ส่วนตัว   ผู้พูดมิได้พยายามปิดบังหรือหลบเลี่ยงความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนพูด และมีความเต็มใจใน
การแสดงความรู้สึกส่วนตัวกับผู้อ่ืน แต่บางทีการใช้สรรพนามบุรุษที่หน่ึงบ่อยเกินไปในการสนทนาก็
อาจแสดงให้เห็นว่าผู้พูดมีลักษณะยึดถือตนเองเป็นศูนย์กลาง  และชอบท่ีจะแสดงตัวว่าความคิดเห็น
ของตนนั้นเหนือกว่าผู้ อ่ืน   จึงควรระวังการใช้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไป      

และไม่ควรใช้  
สรรพนามบุรุษท่ีหนึ่งเพื่อการยกตนข่มท่าน   เพ่ือแสดงความเด่นความเก่ง หรือความมีอ านาจเหนือ
ผู้อื่น ซึ่งเป็นผลเสียต่อมนุษยสัมพันธ์ 
           4.4.8  ใช้สรรพนามบุรุษที่สอง-บุรุษที่หนึ่ง หรือ คุณ-ฉัน เมื่อต้องการแสดงความใกล้ชิด  

จริงใจ การใช้ คุณ-ฉัน หรือสรรพนามบุรุษที่สอง – หนึ่ง บุคคลสองคนท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่น
แฟ้นและรู้จักกันมากขึ้นและเป็นการสื่อสารที่แท้จริงระหว่างความหมายไปในทางลบแต่ก็ยัง แฝง
ความรู้สึกเป็นมิตรและซื่อสัตย์ต่อกัน   เช่น ตัวอย่างประโยคที่ว่าฉันคิดว่าสิ่งที่คุณท าทั้งหมดนั้นมัน
ผิด แม้จะเป็นทางลบแต่ก็ยังแสดงความรู้สึกและเจตคติของผู้พูดที่มีต่ออีกฝ่ายหนึ่งว่าจริงใจต่อกัน 
           4.4.9  ใช้ค าว่าอย่างไร เมื่อต้องการข้อเท็จจริง  การใช้ อย่างไร ในค าถามแสดงว่าผู้ถาม
ต้องการค าตอบจริงๆ  และถามด้วยความสนใจจริงๆ   เช่น เมื่อถามว่าคุณท างานนี้ได้อย่างไร หรือ เมื่อถามว่า คุณ
รู้สึกอย่างไรต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแสดงว่าผู้ถามต้องการทราบความจริง มิใช่ต้องการข้อวิจารณ์จากผู้ถูกถามหรือการ
ปิดบังความเป็นจริงจากผู้ถูกถาม การใช้ อย่างไร ในการสนทนาเป็นการเปิดทางไปสู่การสื่อสารระหว่างกันอย่าง
แท้จริงแต่ก็มีข้อระวังที่จะไม่คุกคามหรือล่วงละเมิดเรื่องส่วนตัวของผู้ถูกถามจนเสียสัมพันธภาพต่อ
กันเนื่องจากบุคคลทุกคนต่างไม่ชอบให้ใครล่วงล้ าขอบเขตส่วนตัวของกันและกัน 
           4.4.10ใช้ค าว่าท าไมให้เหมาะสมตามจุดประสงค์การใช้ ท าไมในประโยคค าถามแสดงว่าผู้
ถามต้องการค าอธิบายจากอีกฝ่ายหนึ่งและบ่อยเหมือนกันที่ค านี้ท าให้แปลความหมายไปในท านอง
วิพากษ์วิจารณ์อีกฝ่ายหนึ่งได้เช่น เมื่อถามว่า คุณเอาพริกไทยใส่เข้าไปในแฮมเบอร์เกอร์ท าไม อาจ
ตคีวามหมายได้ว่าคุณรู้ไหมพริกไทยจะท าให้คุณจามไม่รู้จักหยุด แย่จริง 
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           นอกจากนั้นในอีกแง่หนึ่ง ค าว่า ท าไมก็ช่วยแสดงความจริงใจของผู้พูด  ท าให้ผู้ฟังเกิด
ความรู้สึกท่ีดีขึ้นได้ เช่นเมื่อพูดว่า ท าไมคุณมักคิดถึงแต่คนอ่ืนอยู่ตลอดเวลา หรือเมื่อพูดไปแล้วอาจ
แสดงความรู้สึกไม่จริงใจของผู้พูดออกมาได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่พูดด้วย    เช่น    ถ้าพูดว่าท าไม
นะคุณมักจะเป็นฝ่ายเดียวกับผู้ตอบถูกเสมอ อาจตีความหมายได้ว่าฉันปวดหัวและเหนื่อยหน่ายในการที่
คุณเป็นฝ่ายที่มาพร้อมกับการแก้ปัญหาได้ทุกทีรู้สึกอิจฉาจริงๆซึ่งตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการ
ใช้ภาษาหรือค าพูดสื่อสารกันนั้นผู้ใช้ต้องระวังการใช้ และรอบคอบในการสื่อสารความหมาย เพราะถ้าไม่ระวัง
บางทีอาจสร้างความเข้าใจผิดและได้ความหมายเป็นตรงข้ามกับที่ต้องการซึ่งมักมีตัวอย่างความ
เข้าใจผิดและความขัดแย้งในหน่วยงานให้เห็นอยู่เรื่อย 
            4.4.11 ใช้วิธีสะท้อนความรู้สึกสะท้อนเนื้อหาค าพูดของคู่สนทนาเพ่ือแสดงความเข้าใจ   วิธี
สะท้อนความรู้สึก หรือสะท้อนเนื้อหาค าพูด ของคู่สนทนานั้นเป็นวิธีการของนักจิตวิทยากลุ่ม   
มนุษยนิยมที่ใช้แสดงความเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่ต้องพูดค าว่าฉันเข้าใจคุณ ทั้งนี้เพราะค าว่า ฉัน
เข้าใจคุณ ที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปนั้นบางทีก็เป็นเพียงค าพูดทั้งๆ ที่ไม่เข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งอย่างแท้จริงการ
สะท้อนความรู้สึกหรือสะท้อนเนื้อหาค าพูดของคู่สนทนาเพ่ือแสดงความเข้าใจผู้อ่ืนนั้นเป็นการเข้าถึง
ความรู้สึกหรือเนื้อหาในสิ่งที่เขาก าลังสื่อสารให้เรารับทราบซึ่งเมื่อเรารับทราบและเข้าใจแล้วก็สื่ อ
ความเข้าใจดังกล่าวไปสู่เจ้าตัวโดยใช้วิธีสะท้อนความรู้สึกหรือสะท้อนเนื้อหาค าพูด 
            4.4.12 ใช้ค าพูดเปิดเผยตนเองเพ่ือแสดงความจริงใจและพร้อมเป็นมิตร   คือผู้ที่ขาด
ทักษะในการพูดคุยกับผู้ อ่ืนบางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์ท าให้คบคนยากไม่มี
เพ่ือน หรืออาจสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้อ่ืนว่าเป็นคนไม่อยากคบหาสมาคมกับใคร  ผู้ที่ขาดทักษะ
ดังกล่าวจึงควรฝึกฝนตนเองในการแสดงออกซ่ึงความรู้สึกและความในใจที่เป็นในระดับพ้ืนฐานทั่วไป
ซึ่งมักเรียกกันว่าการเปิดเผยตนเองเพ่ือเปิดใจอันเป็นการเปิดทางให้ผู้อ่ืนเข้ามาใกล้ชิดกับตัวเราและเพ่ือ
ช่วยให้ผู้อ่ืนรู้จักเราเพ่ิมข้ึน ดังมีค ากล่าวที่ว่าถ้าเปิดตาโดยไม่เปิดใจให้แก่กันแล้ว เราจะอยู่ด้วยกันได้
อย่างไรค าพูดดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นความส าคัญของการเปิดเผยตนเองเพ่ือให้อยู่ร่วมกันและท างาน
ร่วมกันได้โดยราบรื่น 
          4.5 การพัฒนาการวางตนตามสถานะและบทบาทในองค์การ 
            ในที่ท างานหนึ่งๆจะมีผู้ท างานในต าแหน่งและระดับต่างๆ กันไป   ซึ่งแบ่งได้กว้างๆ  เป็น 3 
ระดับคือผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา  บุคคลในแต่ละระดับดังกล่าวจะมีสถานะ
และบทบาทต่างๆ กันไป     ผู้ที่วางตนในการท างานร่วมกับบุคคลระดับต่างๆ ได้โดยเหมาะสมมัก
ช่วยให้การท างานเป็นไปโดยราบร่ืนและอยู่กันได้ด้วยความสุข แนวทางในการวางตนตามสถานะ
และบทบาทในองค์การ    มีโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 
           4.5.1 การวางตนในการท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชา โดยผู้บังคับบัญชาไม่ว่าจะอยู่ใน
ระดับใดต้องถือว่าเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานและเป็นผู้รับผิดชอบงานในที่ท างานเหนือกว่าผู้ใต้บัญชา
ดังนั้นผู้ใต้บังคับบัญชาจึงต้องให้ความส าคัญกับผู้บังคับบัญชา  ให้ความเคารพนับถือให้ความร่วมมือ
และเชื่อฟังในสิ่งที่ชอบด้วยเหตุผลและบทบาทหน้าที่โดยปฏิบัติดังนี้ 
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         -  ยกย่องผู้บังคับบัญชาตามควรแก่ฐานะ 
          -  รับค าวิพากษ์วิจารณ์จากผู้บังคับบัญชา  ด้วยความสงบ หลีกเลี่ยงการแสดงอารมณ์
หรือโต้เถียง 
          -  ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและเต็มความสามารถเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาเชื่อถือ 
 -  ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และค าสั่งขององค์กรเพ่ือเป็นการให้เกียรติและยอมรับ
ผู้บังคับบัญชา 
           -  เสนอข้อคิดเห็นโดยสุภาพอ่อนน้อม เมื่อผู้บังคับบัญชาถามความเห็น 
           -  หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้บังคับบัญชาด้วยเรื่องเล็กน้อยหยุมหยิม 
          -  หลีกเลี่ยงการบ่นเรื่องงานที่ยากล าบากให้ผู้บังคับบัญชาฟังเพราะอาจแสดงถึงการขาด
ความอดทน 
           -  หลีกเลี่ยงการนินทาผู้บังคับบัญชาลับหลังถ้ามีปัญหาเรื่องงานเกิดข้ึนควรหาโอกาสพูด
กับผู้บังคับบัญชาโดยตรงด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน 
           -  หลีกเลี่ยงการตอบรับหรือปฏิเสธตลอดเวลา การที่จะตอบรับหรือปฏิเสธความเห็นของ
ผู้บังคับบัญชา ควรให้เป็นไปด้วยเหตุด้วยผลถ้าเห็นว่าถูกก็ตอบรับถ้าเห็นว่าผิดก็ปฏิเสธทั้งนีใ้ห้เป็นไป
ตามข้อมูลที่ปรากฏไม่มีการประจบประแจง 
           - หลีกเลี่ยงการท าตัวแข่งกับผู้บังคับบัญชาการเอาชนะหรือท าตัวเด่นกว่า
ผู้บังคับบัญชานั้นโดยวัฒนธรรมไทยแล้วอาจดูเป็นการขาดมารยาทที่เหมาะสม 
           ด้วยหลักการวางตนในการท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชาทั้ง  10  ประการ ดังกล่าว ถ้า
บุคคลใดปฏิบัติได้โดยครบถ้วนสมบูรณ์ก็มีแนวโน้มว่าจะมีสัมพันธภาพอันดีกับผู้บังคับบัญชาได้ไม่
มากก็น้อย 
                 4.5.2 การวางตนในการท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานผู้อยูใ่นระดับเดียวกัน    ผู้ที่
ปฏิบัติงานในระดบัเดียวกันมักมีอิทธิพลต่อกันและกัน  เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกันมากท่ีสุด และงาน
หลายงานก็ยังต้องอาศัยความร่วมมือและน้ าใจช่วยเหลือกันดังนั้นการวางตนในการท างานร่วมกับผู้
อยู่ในระดับเดียวกันนั้นจึงต้องวางตนโดยเป็นผู้ให้ให้มากที่สุด และปฏิบัติดีต่อกันให้มากท่ีสุดซึ่งได้
กล่าวไว้บ้างแล้วในหัวข้ออ่ืนๆ  ส าหรับในที่นี้กล่าวโดยสังเขปได้ดังนี้ 

 -  มองเพื่อร่วมงานในแง่ดี ให้ความจริงใจ ให้ความช่วยเหลือ 
           -  หลีกเลี่ยงการผลักภาระรับผิดชอบของตนไปให้เพ่ือนร่วมงาน 
           -  เมื่อมีปัญหาต้องพูดคุยกัน ควรพยายามเข้าหาเพ่ือนร่วมงานก่อนเพ่ือให้เกียรติให้
ความส าคัญ 
          -  หาโอกาสพบปะสังสรรค์กับเพ่ือนร่วมงานตามสมควรอย่าปลีกตัวตลอดเวลา 

 -  ให้การยกย่องชมเชยตามโอกาสอันควรแต่อย่าให้มากไปจนดูไม่จริงใจ 
           -  หลีกเลี่ยงการแสดงอารมณ์เมื่อมีการขัดแย้งเกิดขึ้นและพยายามใช้เหตุใช้ผลในการ
แก้ปัญหา 
           -  หลีกเลี่ยงการท าตนเหนือเพ่ือนร่วมงาน หรือใช้วาจาข่มขู่  ก้าวร้าว  ดูหมิ่นเหยียด



367วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
 

หยาม 
           -  หลีกเลี่ยงการขอร้องให้ช่วยเหลือในบางเรื่องที่เล็กน้อย 
           -  หลีกเลี่ยงการนินทาว่าร้าย หรือวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อนร่วมงานลับหลัง 
           -  ให้อภัย ให้โอกาสเมื่อเพ่ือนร่วมงานปฏิบัติผิดพลาด 

            หลักปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงานทั้ง  10  ประการ ที่กล่าวมานี้เมื่อทุกคนในที่ท างานต่างร่วม
ใจปฏิบัติจะท าให้เกิดสัมพันธภาพอันดีในหน่วยงานได้ 
           4.5.3 การวางตนในการท างานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยการค านึงอยู่เสมอว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาคือฝ่ายปฏิบัติงานในหน่วยงาน เปรียบเสมือนมือและเท้าของผู้บริหารถ้าผู้ปฏิบัติ
ขาดความสุขในการท างานก็มักส่งผลเสียต่องานและมีผลกระทบทางลบมาถึงผู้บังคับบัญชาได้ใน
ที่สุด นอกจากนั้นผลงานของลูกน้องทุกคนทั้งหมดเมื่อรวมกันแล้วก็คือผลงานของผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาจึงควรต้องให้ความส าคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้ผลงานดีและมีบรรยากาศของ
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันด้วย ดังนี ้
           -  เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเจริญก้าวหน้าในอาชีพ โดยอาจส่งไปอบรม สัมมนา
ค้นคว้าวิจัย 
           -  สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนได้ท างานที่เหมาะสมแก่ตนทั้งด้านความ 
สามารถและบุคลิกภาพ เพื่อให้ท างานได้ด้วยดี และมีความสุขในงาน 
            
 -  สื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน  เมื่อต้องการให้ท างานใด หรือปฏิบัติอย่างไร
และหลีกเลี่ยงการสื่อสารทางเดียวให้มากที่สุด 

           -  รักษาผลประโยชน์ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้ทุกคนอยู่ได้อย่างไม่ล าบากและเป็นสุข
ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสียสละ และท าประโยชน์ให้หน่วยงานเพิ่มขึ้น 

           -  ยกย่องผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปรากฏแก่ผู้อื่นเมื่อเขาท าดีแต่เมื่อมีสิ่งผิดพลาดเกิด 

ขึ้นควรเชิญเข้าพบพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวในบรรยากาศของความจริงใจ 

           -  เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในงานให้มาก โดยการประชุมปรึกษาเสนอ
ความคิดเห็น และกระจายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแบ่งกันรับผิดชอบ 

           -  ให้ความยุติธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม 
หลีกเลี่ยงการสั่งการลงโทษ คาดโทษโดยใช้อารมณ์แทนเหตุผล 

           -  หลีกเลี่ยงการยกตนเองว่าสูงกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเนื่องจากอาจสร้างความรู้สึกต่อต้าน
ไม่ยอมรับซึ่งอาจท าให้มีการกลั่นแกล้งกันด้วยวิธีการต่างๆ ต่อไปได้ 
           -  หลีกเลี่ยงการจับผิดผู้ใต้บังคับบัญชาแต่แสดงให้เห็นว่าเขาจะได้รับการสนับสนุน 
ช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาให้ท างานได้โดยเต็มที่เพ่ือให้เกิดผลดีต่อหน่วยงาน 

 -  หลีกเลี่ยงการแสดงความอยากได้หรือการเบียดเบียนผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีราย 

ได้น้อยกว่าอยู่แล้วหากแต่ควรท าตัวเป็นผู้ให้ในโอกาสเล็กๆ  น้อยๆ  ตามสมควรและโดยเสมอภาค 

           หลัก  10  ประการของการวางตัวต่อผู้ใต้บังคับบัญชาดังกล่าว ถ้าผู้บังคับบัญชาปฏิบัติ
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ตามนี้จะช่วยสร้างความรักความศรัทธา เกิดการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาท าให้มีการร่วมมือกันดี
ขึ้นในการท างานร่วมกัน 
 

5. บทสรุป 

  การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงานถือเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันส่งผลให้บุคคลในองค์กรท างานร่วมร่วมกันอย่างมีความสุขและเกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน  ซึ่งควรท าความเข้าใจตั้งแต่เรื่องของความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ 
องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ซึ่งจะต้องมีทั้งการรู้จักตัวเอง การเข้าใจผู้ อ่ืน และการเข้าใจ
สิ่งแวดล้อม  ต้องมีความเข้าใจว่าลักษณะของกลุ่มท างานที่ดีนั้น ควรเป็นกลุ่มท างานร่วมกันแบบ
ประชาธิปไตย  มีความไว้วางใจ เชื่อในความสามารถของกันและกัน      มีการท างานร่วมกันอย่าง
เป็นระบบมีการร่วมมือที่ดีและผู้มารวมกลุ่มท างานมีลักษณะบุคลิกภาพซึ่งเอื้อต่อการสร้า ง
สัมพันธ์   การ เข้าใจเรื่องลักษณะของกลุ่มท า งานที่ดีดังกล่าว  จะเป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองของบุคคลเพ่ือความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานซึ่งหลักการพัฒนาตน  เพ่ือ
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานนั้น  บุคคลควรสร้างอัตตมโนทัศน์ที่ตรงตามความเป็นจริง
มีความคิดความรู้สึกท่ีดีเกี่ยวกับตนซึ่งจะส่งผลให้มองผู้อ่ืนในทางที่ดี   
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THE DEVELOPMENT OF THE KEY PERFORMANCE INDICATORS MODEL FOR 

ADMINISTRATORS  IN  SMALL-SIZED SCHOOLS 
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บทคัดย่อ 
               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการ สร้าง
รูปแบบการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการ และประเมินรูปแบบการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
ทางวิชาการส าหรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน คือ 
ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ท่าน พัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการ
ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก โดยน าแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนขนาด
เล็ก ทุกภูมิภาค จ านวน 190 โรงเรียน 380 คน วิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภทและก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.868 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และประเมินรูปแบบการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทาง
วิชาการส าหรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน 

             ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านการก าหนดทิศทางและนโยบาย มี 3 ตัวบ่งชี้  ด้าน
การจัดการบริหารหลักสูตรและการเรียนรู้ มี 3 ตัวบ่งชี้ ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ มี 3 ตัว
บ่งชี้  ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู มี 3 ตัวบ่งชี้ และด้านการส่งเสริมคุณภาพนักเรียน 3 ตัวบ่งชี้                         
 

ค าส าคัญ: รูปแบบตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการ 

______________________________________ 
         *หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 
        **สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (D.Ed.) 
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ABSTRACT 

                 The purposes of this research were to study, to construct, and evaluate 

the key performance indicators of academic leadership for administrators in small-

sized schools under the Office of the Basic Education Commission.There were 3 

steps of research methodology, to study documents and theories, to interview 9 

professionals and to draft 50 items questionnaire to develop key performance 

directors. 

                The samples consisted of 380 persons from 190 small-sized schools 

under the Office of the Basic Education Commission (Including 1 school director 

and 1 head of academic teacher) obtained by using classified random sampling and 

determined sample sizes by estimable schedule of Krejcie & Morgan.The research 

instrument is a five-level rating scale questionnaire.The data were analyzed by using 

percentage, mean, standard deviation, and evaluate the development of key 

performance from 9 school directors. 

              The results of this research were: the development of the key 

performance indicators model of academic leadership for administrators in small-

sized schools under the Office of the Basic Education Commission consisted of 5 

factors: three indicators of goal and policy specification, three indicators of 

curriculum and learning management, three indicators of creating learning 

environment, three indicators of teacher professional development and three 

indicators of support the student quality. 

Keywords: The key performance indicators model 

 

1. บทน า 
กระแสโลกาภิวัตน์ได้ส่งผลให้สถานการณ์โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็วจน

กลายเป็นปัจจัยท้าทายและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติที่จ าเป็นต้องมุ่งไปสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืนในอนาคต  มีการพ่ึงพาตนเองมากขึ้น รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับทุนทางสังคม  
เศรษฐกิจ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญมีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
น าไปสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้บนพ้ืนฐานการสร้างนวัตกรรม บุคลากรและแรงงานที่มี
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ความรู้ ความสามารถในการปรับตัว  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (ส านักบริหารงานการศึกษา
นอกโรงเรียน, 2550, หน้า 1)   
 จากการรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2552/2553 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด
ในภาพรวมมีจุดอ่อนด้านการบริหารจัดการงานวิชาการอีกมาก เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนรู้จักการศึกษาแสวงหาค าตอบ และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง  การประเมินพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการอย่างหลากหลายและต่อเน่ือง การน า
ข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจเพ่ือปรับปรุงงานวิชาการ การนิเทศติดตาม
ประเมินผลเปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และการจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม
เอ้ือต่อการเรียนรู้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2553, หน้า 84-85) ซึ่งประเด็นเหล่านี้มี
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกับข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 -2561) ได้
กล่าวถึงสภาพปัญหาทางวิชาการ โดยเฉพาะด้านคุณภาพของผู้เรียน ครูคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาและด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พบว่า มีสถานศึกษาจ านวนมากที่ไม่ได้
มาตรฐานผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ขาดคุณสมบัติที่พึงประสงค์ทั้งการคิดวิเคราะห์ ใฝ่
เรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังไม่มีการกระจายอ านาจในการบริหารสู่
สถานศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, หน้า 2)   
 ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับครูและผู้เรียน
มากที่สุด  ผู้บริหารสถานศึกษานอกจากจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์  คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการ
บริหารแล้วต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, หน้า 13)  

พฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนส่งผลต่อการบริหารจัดการโรงเรียน ซึ่งคูเปอร์
(Cooper, 1989 pp. 13-14) กล่าวถึงว่าภาวะผู้น าทางการศึกษาเป็นการริเร่ิมที่แสดงออกถึงความ
พยายามหรือการดูแลปกป้องรักษา สนับสนุนประเพณีทางการศึกษาในโรงเรียน ในขณะที่ภาวะผู้น า
ทางวิชาการเป็นแขนงที่พิเศษของผู้น าทางวิชาการศึกษาที่เน้นหลักสูตรและการเรียนการสอน  
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ให้ความส าคัญของความก้าวหน้าด้านการเรียนการสอน อ านวยความสะดวก
ให้ครู นักเรียนและหลักสูตร  บทบาทของผู้น าทางวิชาการ จึงท าการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
โรงเรียน ทีมงานและนักเรียนให้เหมาะสมกับหลักสูตรเพ่ือคุณภาพสูงสุดของการเรียนการสอน ซึ่ง
มุ่งเน้นไปที่ผลผลิตคือ นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณค่า สังคมยอมรับ ชุมชนหรือผู้ปกครอง
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ  ซึ่งครู
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ต้องปฏิบัติตามนโยบายหรือวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ปรับเปลี่ยนไป ครูจะปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล ท าให้ครูเป็นบุคลากรมืออาชีพ ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนซึ่ง
ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้เป็นอย่างดีในการให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพนั้นผู้บริหารโรงเรียน
ถือเป็นบุคคลแรกท่ีต้องมีภาระความรับผิดชอบ   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีภารกิจหลักที่ต้องจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด ปัจจุบันส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้แบ่งขนาดโรงเรียนเป็น 4 ขนาดด้วยกัน ได้แก่ ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กคิดเป็นร้อยละ 39.73 (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551,หน้า 2) โดยการด าเนินงานจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาด
เล็กเหล่านี้ส่วนใหญ่ประสบปัญหาส าคัญ คือ นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพค่อนข้างต่ าเมื่อ
เปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดอ่ืน ๆ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะโรงเรียนขนาดเล็กขาดความพร้อมทางด้าน
ปัจจัย เช่น ครูไม่ครบชั้นเรียนขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์โดยเฉพาะสื่อและ
เทคโนโลยีที่มีราคาแพง ทั้งนี้เน่ืองมาจากเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่ใช้จ านวนนักเรียน
เป็นเกณฑ์ในการจัดสรร  โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ คือ มีการ
ลงทุนทางการศึกษาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่กว่า เช่น อัตราส่วนครู : นักเรียน ซึ่ง
ตามมาตรฐานต้อง  1 : 25  แต่ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กจะมีอัตราส่วนครู : นักเรียน เท่ากับ 1 : 16 

เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการลงทุนด้านครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องจัดให้โรงเรียนเหล่านี้  และ
แหล่งเงินทุนสนับสนุนมีน้อย  เนื่องจากที่ตั้งของโรงเรียนจัดตั้งอยู่ในชุมชนขนาดเล็กและส่วนใหญ่อยู่ใน
ชนบท  ผู้ปกครองมีฐานะยากจน  อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง การคมนาคมไม่สะดวกเป็นผลให้การพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็กเจริญล่าช้าไม่ทัดเทียมกับโรงเรียนที่อยู่ในเมือง 
 ผู้บริหารโรงเรียนเป็นคนส าคัญที่สุดในโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการสอนของครูมี
อิทธิพลต่อระดับความส าเร็จที่สูงของนักเรียนและมีอิทธิพลต่อระดับประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานของโรงเรียน ถ้าโรงเรียนต้องการจะเป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิผล  ผู้บริหารโรงเรียนต้อง
เป็นผู้มีภาวะผู้น าทางวิชาการ ภารกิจของผู้บริหารโรงเรียนที่ส าคัญคือ ต้องมุ่งเน้นที่กิจกรรมที่จะ
น าพาไปสู่ความส าเร็จอย่างสูงของนักเรียน ถ้ามีเป้าหมายที่จะท าโรงเรียนให้มีประสิทธิผล  ก็ต้องหา
แนวทางเพ่ือเน้นการใช้ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน (Dimmock & Walker,  2005, 

pp. 152-153)  ภาวะผู้น าทางวิชาการจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีและต้องด าเนินการ
พัฒนาให้กับผู้บริหารโรงเรียน   
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 จากความส าคัญและสภาพปัญหาดังกล่าวในข้างต้นจะเห็นว่า ปัจจุบัน โรงเรียนขนาดเล็กที่
มีนักเรียน ตั้งแต่ 120 คนลงมา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจ านวนรวม
ทั้งสิ้น 14,200 แห่ง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ,2553, หน้า 4) ซึ่งส่วนใหญ่
กระจายอยู่ในชุมชนชนบท และมีแนวโน้มจ านวนเพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้โรงเรียนขนาดเล็กทั่ว
ประเทศสามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน สนอง
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ.2545 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้แสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กขึ้น โดยมุ่งหวังให้
โรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการที่ดี การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีคุณภาพ และส่งผลต่อ
คุณภาพของนักเรียนที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาการเรียน การสอนโดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่  ถ้าหาก
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางด้านวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติจะท าให้พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้  แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถบรรลุผลดังกล่าวหากมี
การศึกษาและพัฒนารูปแบบตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือเป็นแนวทางใน
การฝึกอบรมผู้บริหารโรงเรียนให้มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีขีดความสามารถสูงในการบริหารจัดการ
การเรียนการสอน จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้  ผู้วิจัยจึงประสงค์ที่จะศึกษาการพัฒนารูปแบบ
ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  

 

2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  
2.2 เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหาร

โรงเรียนขนาดเล็ก  
2.3 เพ่ือประเมินรูปแบบการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหารโรงเรียน

ขนาดเล็ก  
 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
             เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนด
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1  ศึกษาตัวแปรของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ขั้นตอนที่  2  การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ขั้นตอนที่ 3  การประเมินตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

4. ผลการวิจัย 
             การวิจัย รูปแบบการพัฒนารูปแบบตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สร้างรูปแบบการ
พัฒนาการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก และประเมิน
รูปแบบการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก จากการวิเคราะห์เอกสารที่เป็นแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
ที่เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบ
การวิเคราะห์จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งหมด พบว่าองค์ประกอบที่เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก ควรมีองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการก าหนดทิศทางและนโยบาย 2) ด้าน
การจัดการบริหารหลักสูตรและการเรียนรู้ 3) ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 4) ด้านการพัฒนา
วิชาชีพครู 5) ด้านการส่งเสริมคุณภาพนักเรียน โดยยึดแนวคิดของ (Mehta, A. C. ,2001)  
(Lambert, 2003) (Similarly, Kazemi ,2003) (Stogdill,2003,) (New Zealand's,2005)  
(Dimmock and Walker,2005) (Leithwood, 2006)  (EPA, 2008)  (Tomlinson, Brimijoin, 

2008) (Joyce, Weil, Calhoun ,2009) 
 ตอนที่ 2 ผลการทดสอบเพื่อยืนยันความสอดคล้องของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า ความคิดเห็นของ
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ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสร้างร่างรูปแบบการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสร้างร่างรูปแบบการตัว
บ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้วิ จัยได้น าเสนอข้อแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสร้างร่างรูปแบบการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก  
 ตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบการการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิเคราะห์การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยใช้การสัมมนาอิง
ผู้ทรงคุณวุฒิของผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurship) ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 ท่าน 
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนารูปแบบจ านวน 3 ท่านผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ จ านวน 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาวะผู้น าทางวิชาการ จ านวน 3 ท่าน พิจารณา
เกี่ยวกับความเหมาะสม พบว่า รูปแบบการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก มีจ านวน 5 ด้าน ดังน้ี  1) ด้านการก าหนดทิศทางและนโยบาย 2) ด้านการ
จัดการบริหารหลักสูตรและการเรียนรู้ 3) ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 4) ด้านการพัฒนา
วิชาชีพครู 5) ด้านการส่งเสริมคุณภาพนักเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 1. ด้านการก าหนดทิศทางและนโยบาย ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้คือ ชี้แจงให้ผู้ร่วมงาน
เข้าใจและเห็นความส าคัญของวิสัยทัศน์และเป้าหมาย ก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน ก าหนดพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่ชัดเจน 

 2. ด้านการจัดการบริหารหลักสูตรและการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้คือ 
ผู้บริหารเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการให้แก่ครูได้ และจัดหลักสูตรให้มีความหลากหลายเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนและสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลก าหนดเป้าหมายด้านวิชาการสอดคล้อง
กับหลักสูตร และบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการที่ร่วมกันก าหนดผู้บริหารมีความ
รอบรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การวัดและประเมินผลการและจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง 
 3. ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ดังน้ีคือ เปิดโอกาสและ
สนับสนุนให้ครูได้เข้ารับการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เป็น
ระเบียบและปลอดภัย แสดงออกถึงความเอาใจใส่ให้ความสนใจที่ดีต่อครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
ผู้บริหารอุทิศเวลาให้กับการท างาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ให้ขวัญก าลังใจเพ่ือสร้างแรงจูงใจ
ในการท างานแก่ครูและนักเรียน และผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของครูและนักเรียน 
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 4. ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้คือ ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาวิชาชีพครู ติดตาม
การท างานของครูเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพทางการสอน ประเมินผลการท างานของครูเพ่ือปรับปรุง
การปฏิบัติการสอน 

 5. ด้านการส่งเสริมคุณภาพนักเรียน ประกอบด้วย 3  ตัวบ่งชี้  ดังนี้คือ เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเป้าหมายทางวิชาการของโรงเรียนทุกภาคเรียน ส่งเสริมให้มีการ
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างเป็นระบบ ก าหนดมาตรการด้านการอ่านและ
การเขียนเพื่อให้นักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่อง ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือฝึกทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์คิดสังเคราะห์ให้แก่นักเรียน และส่งเสริมให้มีการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนของ
นักเรียนอยู่เสมอ 

 

5. อภิปรายผล 
          จากการศึกษา แนวคิดทฤษฏีหลักการรูปแบบการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการ
ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น  มีข้อ
ค้นพบที่สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัยประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ ด้านการก าหนดทิศทางและ
นโยบาย ด้านการจัดการบริหารหลักสูตรและการเรียนรู้ ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ด้าน
การพัฒนาวิชาชีพครู ด้านการส่งเสริมคุณภาพนักเรียน 

 1. ด้านการก าหนดทิศทางและนโยบาย ผู้วิจัยพบว่า ชี้แจงให้ผู้ร่วมงานเข้าใจและเห็น
ความส าคัญของวิสัยทัศน์และเป้าหมาย ทั้งนี้เพราะ ผู้บริหารเป็นบุคคลที่เป็นผู้น าในองค์กรและ
บุคลากรในองค์กรมีความคาดหวังว่าต้องเป็นบุคคลที่มีทักษะการก าหนดเป้าหมาย หรือทักษะการ
ก าหนดวิสัยทัศน์เป็นสมรรถภาพในการสร้างมโนคติ และการถ่ายทอดความต้องการให้เกิดมโนคติ
น้ันอย่างเหมาะสม โดยการชักจูงให้บุคคลอ่ืนพิจารณาเป้าหมาย และร่วมกิ จกรรมด้วยความ
กระตือรือร้น จนท าให้วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายนั้นถูกก าหนด และควบคุมจนกลายเป็นการตั้งมั่น 
การพิจารณาการก าหนดวิสัยทัศน์สามารถพิจาณาได้ตามขบวนการต่อไปนี้ คือ การก าหนดมโนทัศน์
ที่เป็นรูปธรรม การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค การก าหนดกลยุทธ์ส าหรับเอาชนะอุปสรรค  และการ
วิเคราะห์และการท างานเพ่ือให้เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์เป็นผลส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องตามทฤษฎีของ 
แคสเปอร์ (Casper) ที่ได้กล่าวถึง ผู้น ายุคที่ “only the fittest survive”หรือยุคที่ผู้ที่แข็งแกร่ง
ที่สุดถึงจะอยู่รอด ผู้น าสามารถสร้างวิสัยทัศน์ที่สามารถท าให้เป็นจริ ง มองการณ์ไกล เข้าใจง่าย 
วิสัยทัศน์ที่ดีที่เกิดจากผู้น านั้นจะต้องมองทรัพยากรมนุษย์และมีการกระตุ้นให้บุคลากรมีจิตวิญญาณ
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ทุ่มเทในการท างานให้เกิดประโยชน์อย่างสุดความสามารถและสอดคล้องกับ ธิดารัตน์ โคตรบุตร ที่
ได้กล่าวถึงผู้น าคุณภาพว่าผู้น ายุคใหม่ที่เน้นการปฏิรูปจึงต้องเป็นผู้น าคุณภาพ เพราะผู้น าที่ไม่มี
ความรู้ความสามารถ ขาดความเข้าใจในด้านคุณภาพแล้วอาจน าองค์กรสู่ความล้มเหลว และหลง
ทางได้ ดังนั้น ผู้น าจึงต้องก าหนดทิศทางวิสัยทัศน์ในการท างานที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2553,หน้า 32) กล่าวว่าการก าหนดทิศทางของโรงเรียนเป็นความ
รับผิดชอบโดยตรงของผู้เป็นครูใหญ่จะต้องท าให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาของตน การก าหนดทิศทางที่
ดีควรครอบคลุมภารกิจ ด้าน อย่างชัดเจน ได้แก่ 1) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมของโรงเรียน 2) การ
สร้างฉันทามติร่วมกันต่อเป้าหมาย 3) การก าหนดความคาดหวังต่อผลงานไว้สูง ซ่ึงบทบาทของ
ครูใหญ่ในการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน 1) ให้แนวทางและกระบวนการในการจัดท าเป้าหมาย
ของโรงเรียนแก่คณะครู รวมทั้งการวิเคราะห์ทบทวนเป้าหมายของโรงเรียน ด้วยวิธีเน้นกระบวนการ
แก้ปัญหา การวิเคราะห์สภาพบริบทของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอตลอดเวลา 2) เน้นการใช้การ
ท างานของครูเป็นทีมงานและรายบุคคลในการจัดท าหรือวิเคราะห์ทบทวนความคืบหน้าของ
เป้าหมายดังกล่าว 3) ช่วยปรับให้เป้าหมายของกลุ่มหรือครู อาจารย์ รายบุคคลมีความสอดคล้อง
และไม่ขัดแย้งกับเป้าหมายรวมของโรงเรียน 4) สร้างมติร่วมกันเกี่ยวกับเป้าหมาย ของโรงเรียนและ
เป้าหมายกลุ่ม โดยจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมทีจะบรรลุเป้าหมายไว้ชัดเจน 5) เมื่อต้องมีการ
ตัดสินใจที่ส าคัญและกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น จะต้องยึดเอาเป้าหมายเป็นเกณฑ์ เพ่ือการ
ตัดสินใจนั้น 6) กระตุ้นคณะครูในฐานะผู้มีส่วนก าหนดเป้าหมายโรงเรียนให้ตรวจสอบทบทวนตนเอง
ว่ามีความงอกงามด้านวิชาชีพขึ้นเพียงไร เมื่อต้องปฏิบัติไปสู่เป้าหมายนั้น 7) ร่วมหารือและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูที่ถึงแนวทางพัฒนาให้เกิดความงอกงามด้านวิชาชีพแก่ครูและ 8) ให้ความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาด้านวิชาชีพของครูอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม 
และสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียนสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พนัส ด้วงเอก (2555, หน้า 
22) กล่าวว่า การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย สถานศึกษาจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์
เพ่ือมองอนาคตว่า โลกและสังคมรอบ ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และสถานศึกษาจะต้องปรับตัว 
ปรับหลักสูตรอย่างไร จึงจะพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับยุคสมัยในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
สถานศึกษาต้องมีวิสัยทัศน์ ซึ่งท าได้โดยอาศัยความร่วมมือของชุมชน พ่อแม่ ผู้ปกครองผู้เรียน ภาค
ธุรกิจ ภาครัฐในชุมชน ร่วมกันกับคณะกรรมการสถานศึกษาแสดงความประสงค์อันสูงส่งหรือ
วิสัยทัศน์ที่ปรารถนาให้สถานศึกษาเป็นสถาบันพัฒนาผู้เรียนที่มีพันธกิจ หรือภาระหน้าที่ร่วมกันใน
การก าหนดงานหลักที่ส าคัญ ๆ ของสถานศึกษา พร้อมด้วยเป้าหมาย แผนปฏิบัติการและการ
ติดตามผล ตลอดจนจัดท ารายงาน แจ้งสาธารณชน และส่งผลย้อนกลับให้สถานศึกษา เพ่ือการ
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ปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามหลักสูตรของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของชาติที่
ก าหนดไว้ 
 2. ด้านการจัดการบริหารหลักสูตรและการเรียนรู้ ผู้วิจัยพบว่า ผู้บริหารมีความรอบรู้
เกี่ยวกับหลักสูตร  การวัดและประเมินผลการและจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 
ทั้งนี้เป็นเพราะการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารจึงต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการ
สอน และการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนและต้องติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่
เสมอ (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , 2548)  ผู้บริหารจึงต้องมีความ
รอบรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนและต้อง
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการให้แก่ครูได้ สอดคล้องกับ
นักวิจัยและนโยบายของโรงเรียนว่า ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นบุคคลที่เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการ
ให้แก่ครูได้ (McEwan, 1998) สามารถให้ข้อมูลสารสนเทศและทิศทางแก่ครูเกี่ยวกับวิธีสอน (Krug, 

1992) มีความรู้ด้านหลักสูตรและการสอน (Pendleton, 2007;Monona Grove, 2007; 

Summerset, 2002; Irving, 2007) มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน (La Porte, 2007) มี
ความสามารถในการประเมินโครงการสอนและการสอนที่มีประสิทธิผล (La Porte,2007; Irving, 

2007) นั่นคือ ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในทางการเรียนการสอนให้แก่ครูได้ 
 3. ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ผู้วิจัยพบว่า ผู้บริหารเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ครู
ได้เข้ารับการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นเพราะ การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน 
ความเป็นเลิศทางวิชาการควรถือว่าเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญมากในโรงเรียน มีงานวิจัยจ านวนมากขึ้นที่
ยืนยันว่า การที่โรงเรียนเน้นงานด้านวิชาการเป็นเรื่องส าคัญที่สุดต่อผลส าเร็จของนักเรียนผู้น าทาง
วิชาการควรสร้างความมั่นใจที่จะให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่เป็นระเบียบจริงจังและเน้น
เป้าหมายทางวิชาการท่ีสูงแต่สามารถบรรลุผลได้ผู้บริหารโรงเรียนต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อซึ่งท า
ได้ทั้งด้วยวาจาและการกระท าว่า นักเรียนทุกคนสามารถบรรลุถึงผลส าเร็จได้โดยการพัฒนา
บรรยากาศของโรงเรียนที่ท าให้ทั้งครูและนักเรียน มีความเอาใจใส่ต่อการท างานหนักและต่อ
ความส าเร็จทางวิชาการ (Goddard, Sweetland, & Hoy, 2000; Hoy & Sabo, 1998; และ Hoy, 

Tarter, & Kottkamp, 1991) ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องน าการรับรู้ และแสดงความยินดี เมื่อมีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ร่วมกับนักเรียนและครู เพราะว่ากิจกรรมเช่นนั้นช่วยเสริมให้วิสัยทัศน์และ
วัฒนธรรมความเป็นเลิศทางวิชาการมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น (Bossert,1988) การส่งเสริมบรรยากาศ
การเรียนการสอน เป็นบรรยากาศที่แสดงว่าเห็นคุณค่าของการเรียนรู้และเป็นบรรยากาศ ที่ส่งเสริม
ให้บรรลุผลส าเร็จได้ (MacNeill, Cavanagh, & Silcox, 2003) ผู้บริหารจึงต้องจัดล าดับ
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ความส าคัญ (Prioritization) โดยให้ถือว่าการเรียนการสอนเป็นเรื่องส าคัญที่สุดเสมอ ภาวะผู้น าเป็น
สมดุลของการบริหารจัดการกับวิสัยทัศน์ ทั้งที่ผู้น าต้องปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ งานการเรียนการสอนก็
ยังต้องเป็นเรื่องท่ีผู้น าต้องจัดเวลาให้ (U.S. Department of Education, 2005) ดังนั้น ผู้บริหารจึง
ต้องให้ความส าคัญแก่การเรียนการสอนมากกว่าการบริหารทั่วไป (MacNeill, Cavanagh, & 

Silcox, 2003) ก ากับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน (Krug, 1992) โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน(Bossert (1988) ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องแสดงให้เห็นอยู่เสมอว่าการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นเรื่องส าคัญ 

ที่สุด  

 4. ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้วิจัยพบว่า ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพครู
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นเพราะความเห็นว่าการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
เป็นเรื่องส าคัญที่สุด คงเป็นเพราะเห็นว่าพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและการพัฒนาครูท าให้มีผลทางบวกต่อการปฏิบัติการสอนในห้องเรียน 
(King, 2002) เป็นการสืบค้นความรู้เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาครู ร่วมกับครูตั้งเป้าหมาย
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (Larson-Knight, 2000; Blasé & Blasé, 1998, 1999a, 1999b; 

Sheppard, 1996) การวิจัยสามารถช่วยครูในการพัฒนาวิชาชีพครูได้ ท าให้ครูรับรู้ตลอดเวลาและ
จะช่วยให้การก ากับติดตามได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น (US.Dept of Ed., 2005) เป็นการสนับสนุนการ
พัฒนาและการประเมินครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง (สมศ. , 2548) ผู้บริหาร
ประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือจัดโครงการพัฒนาครูแกนน า ในด้านการพัฒนาครู สอดคล้อง
กับนักวิจัยและโรงเรียนเกี่ยวกับการประสานงานโครงการการพัฒนาบุคลากร (Debevoise, 

1984.,Wildy & Dimmock, 1993 อ้างใน Chell, 1999) เป็นการเปิดโอกาสให้ครูได้รับการพัฒนา
และมีส่วนร่วมในการบริหาร (MacNeill, Cavanagh, and Silcox, 2003) เป็นการพัฒนาครูแกน
น า (McEwan,1998) เป็นการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้มีความเป็นผู้น า (ประสิทธิ์ เขียวศรี
และคณะ, 2548) ผู้บริหารสามารถด าเนินการได้โดยการขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยในการฝึกอบรมครู (Pendleton, 2007; Summerset, 2002; Oklahoma, 

2007) การที่ครูได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมครูแกนน า
หรือการอบรมครูให้มีภาวะผู้น านั้นจุดประสงค์ก็เพ่ือที่ให้ครู เหล่านั้นน าความรู้และวิธีการมา
ฝึกอบรมครูคนอ่ืน ๆ ในโรงเรียน จึงท าให้มองว่า โรงเรียนสามารถด าเนินการเองได้ 
 5. ด้านการส่งเสริมคุณภาพนักเรียน ผู้วิจัยพบว่า ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือฝึกทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ให้แก่นักเรียน และส่งเสริมให้มีการประเมินความก้าวหน้า
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ทางการเรียนของนักเรียนอยู่เสมอ ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้บริหารแสดงให้เห็นอยู่เสมอว่าการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุดแสดงท่าทีที่ดีต่อนักเรียน ต่อครูและต่อผู้ปกครอง เห็นความส าคัญของ
การที่ผู้บริหารแสดงท่าทีที่ดีต่อนักเรียน ต่อครูและต่อผู้ปกครองพอ ๆ กับที่การที่ผู้บริหารแสดงให้
เห็นอยู่เสมอว่าการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุดผู้บริหารต้องพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพ
ที่ดีโดยการรักษาท่าทีที่ดีต่อนักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
(McEwan,1998) ถือว่า เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ร่วมงานและชุมชน (Ruffin, 2007; 

ประสิทธิ์ เขียวศรีและคณะ, 2548) 

  

6. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อ
บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

  1.1 ผู้บริหารหน่วยงานหรือสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาควรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ในรูปแบบการพัฒนาตัวบ่งชี้
ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะที่เป็นช่องทางหรือโอกาสที่จะท าให้การพัฒนาผู้บริหารทางการศึกษามีการ
เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ดังนั้นจึงควรมีการก าหนดทิศทางและนโยบายที่ชัดเจน มี
การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักถึง
ความส าคัญและประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาตัวบ่งชี้ทางวิชาการ 

  1.2 น าคู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีองค์ประกอบหลักที่
ส าคัญ 5 ด้าน กล่าวคือ ด้านการก าหนดทิศทางและนโยบาย ด้านการจัดการบริหารหลักสูตรและ
การเรียนรู้ ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
นักเรียน บุคคลที่ด ารงต าแหน่งหรือจะเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ควรน าองค์ประกอบ
ดังกล่าวไปใช้ในการประเมินตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่ครบถ้วนอย่างไรก็ควรจะหา
แนวทางพัฒนาให้มีคุณสมบัติดังกล่าวให้ครบถ้วนและมีคุณภาพ  

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
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  2.1 ควรศึกษาด้านการก าหนดทิศทางและนโยบาย ด้านการจัดการบริหารหลักสูตร
และการเรียนรู้ ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู ด้านการส่งเสริม
คุณภาพนักเรียน เพ่ือก าหนดตัวบ่งชี้ที่ต้องพัฒนาและทราบผลหลังการพัฒนา 

  2.2 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหาร 

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในลักษณะเช่นนี้กับ
กลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ 

  2.3 การวิจัยประเมินผลการน ารูปแบบแต่ละรูปแบบไปใช้ในการสร้างความร่วมมือด้าน 

การศึกษาของแต่ละหน่วยสังกัด ที่เหมาะสมกับบริบท และความพร้อมของสถานศึกษา ทั้งด้าน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จทุกองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการ
ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  2.4 ควรมีการติดตามผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการทุก 3 เดือนหรือ 6 
เดือนเพื่อดูประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กว่ายังคงส่งผลต่อการพัฒนาและการท างานร่วมกันหรือไม่ 
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น่าจะเป็น เท่ากับ 0.052 ค่า df เท่ากับ 500 และค่า RMSEA เท่ากับ 0.016 ความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุประกอบด้วยปัจจัยที่มีอิทธิพล 7 ปัจจัย ซึ่งปัจจัยที่มีค่าอิทธิพลทางตรงสูงที่สุด ได้แก่ 
คณาจารย์ เท่ากับ 19.24 รองลงมาคือ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เท่ากับ 1.29 ปฏิบั ติการสอนใน
สถานศึกษา เท่ากับ 0.27  การวัดและประเมินผล เท่ากับ 0.22 การบริหารหลักสูตร เท่ากับ 0.10 
การจัดการเรียนการสอน เท่ากับ -1.16 และการพัฒนาหลักสูตร  เท่ากับ -8.13 ส าหรับค่า
อิทธิพลทางอ้อม การบริหารหลักสูตรมีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอน เท่ากับ 22.92 การ
จัดการเรียนการสอนมีอิทธิพล  ต่อกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เท่ากับ 0.95 การพัฒนาหลักสูตรมี
อิทธิพลต่อการบริหารหลักสูตร เท่ากับ 0.86 และคณาจารย์มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอน 
เท่ากับ -18.48 
 

ค าส าคัญ: การบริหารหลักสูตรผลิตครู 5 ปี, ประสิทธิผลของการบริหารหลักสูตร 

 ผลิตครู 5 ปี 
 

ABSTRACT 

The research aimed to study the factors influencing the effectiveness of the 
5-year pedagogic curriculum management and to establish the relationship model 
of the factors influencing the effectiveness of the 5-year pedagogic curriculum 
management of the Rajabhat universities. The sample of 500 subjects comprised 
deans, deputy deans on academic affairs of the faculties of education, and 
instructors in the 5-year pedagogic programs collected by stratified sampling. The 
instruments were a focus group discussion and a questionnaire with reliability of 
0.98 to collect data which were analyzed in terms of percentage, mean, standard 
deviation, and path analysis. 
  The findings: 

1. The 7 factors influencing the effectiveness of the 5-year pedagogic 
curriculum management were found: written in descending order of mean scores, 
the curriculum development, the schooling practices, the curriculum management, 
the academic faculties, the learning management, the student development 
activities, and the measurement and evaluation. 

2. The relationship model of the factors influencing the effectiveness of the 
5-year pedagogic curriculum management of the Rajabhat universities conformed to 
the empirical data with probability 0.052, df 500, and REMSEA 0.016. The causal 
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effects comprised 7 influential factors with the highest direct influences, i.e. the 
academic faculties 19.24, the student development activities 1.29, the schooling 
practices of 0.27, the measurement and evaluation of 0.22, the curriculum 
management 0.10, the learning management -1.16, and the curriculum 
development -8.13 respectively. For the indirect influences, the curriculum 
management affected the learning management 22.92, the learning management 
affected the student development activities 0.95, the curriculum development 
affected the curriculum management 0.86, and the academic faculties affected the 
leaning management -18.48. 

 

Keywords: 5 Year Teacher Education Curriculum Administration, The Effectiveness 

of 5 year Teacher Education Curriculum Administration 

 

1. บทน า 
ความก้าวหน้าและม่ันคงทางเศรษฐกิจในประชาคมโลกบนฐานแห่งความเป็นไทย  “ครู” 

เป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งที่จะท าให้การศึกษาเป็นกลไกน าไปสู่คุณภาพคนของประเทศได้ ดังนั้น
ปัญหาเกี่ยวกับ “ครู” และ “วิชาชีพครู” จ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการปรับปรุง แก้ไขพัฒนาโดย
เร่งด่วนเพ่ือให้การศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพ “ครู” ได้สมตามเจตนารมณ์ ความต้องการจ าเป็น
สมควรที่จะสร้างสรรค์ “ครูรุ่นใหม่”  ที่ยอมรับและสามารถแสดงพันธกิจและทิศทางของตนเองได้
อย่างเต็มที่และสมบทบาท หลักสูตร        ครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ที่มีเนื้อหาสาระและ
กระบวนการเรียนรู้และการฝึกหัดที่เข้มข้นมีประสิทธิภาพ รัฐและองค์กรจะต้องมีระบบการก าหนด
คุณลักษณะครูรุ่นใหม่ มีระบบการผลิตครูที่มีคุณภาพโดยมีสาระและวิธีการพัฒนาคุณลักษณะให้ครู
รุ่นใหม่ได้ด ารงอยู่ในต าแหน่งบทบาทหน้าที่ครู พร้อมที่จะแข่งขันกับวิชาชีพอ่ืนและเพ่ือให้ได้ครูรุ่น
ใหม่ระดับมืออาชีพอยู่ในสถาบันและสังคมที่ยิ่งใหญ่กว้างไกลอย่างมีเกียรติและได้รับในปัจจุบันและ
อนาคต (อมรารัตน์ กิจธิคุณ, 2557) 

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 7 มาตรา 52 ที่ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การ
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพชั้นสูง สร้างความเข้มแข็งเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหาคนดี คนเก่งมาเรียนครู พัฒนา
มาตรฐานหลักสูตรการผลิตครู โดยการก ากับและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู 
คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
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พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ จากการเลือกอันดับเรียนมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาพบว่ากระแสการเลือกเรียนครูหลักสูตร 5 ปี มีมากขึ้นตามล าดับในทุก
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลดีต่อการศึกษาของไทยในอนาคตที่จะได้คนเก่งมาเรียนครูมากขึ้น ดังนั้น
สถาบันผลิตครูจึงมีบทบาทในด้านกระบวนการและเป้าหมายของการจัดการศึกษาให้มีความชัดเจน
และพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็ง (นิภา แย้มวจี, 2556) 

การผลิตครูของประเทศต่างๆ อยู่ในภาวการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเฉพาะในเร่ือง
ของจุดมุ่งหมายลักษณะหลักสูตร การบริหารและบทบาทของรัฐ สถาบันผลิตครู เช่น Institute 

หรือ College of Education บางแห่งเป็น University of Education ต้องการเป็นอิสระ แต่รัฐ
เองพยายามจะให้ยุบรวมกันหรือรวมกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น ในขณะที่การผลิตครูต้องการของใหม่
บ้าง แต่นวัตกรรมก็ยังไม่มากนัก (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , 2551, หน้า 172-173) ในขณะที่การศึกษา
ไทยยังคงมีปัญหาในด้านคุณภาพที่ยังไม่สามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับนานาชาติ ทั้งปัญหาที่
ประจักษ์ชัด และปัญหาซับซ้อน การจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพจึงก่อให้เกิดความด้อยคุณภาพของ
ประชากรในประเทศ ปัญหาการศึกษาไทยเป็นการขาดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร อัน
เนื่องมาจากการขาดความรับผิดชอบ การปฏิรูปคุณภาพการศึกษาจะต้องยกระดับคุณภาพการผลิต
ครู เพราะเปน็ส่วนส าคัญของระบบการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558, หน้า ข) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะสถาบันอุดมศึกษาท่ีท าหน้าที่ผลิต และพัฒนาครูประจ าการมา
โดยตลอด ปัจจุบันการบริหารหลักสูตรผลิตครู 5 ปีมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับบริบท
และวิธีการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ท าให้เกิดปัญหาในการผลิตครูอย่างมีคุณภาพ 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารหลักสูตรผลิตครู 5 ปี 
เพ่ือสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารหลักสูตรผลิตครู 
5 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารหลักสูตรผลิตครู    5 ปี ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2.2 เพ่ือสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหาร
หลักสูตรผลิตครู 5 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรผลิตครู     5 ปี จ านวน 
10 ท่าน และผู้บริหารหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารหลักสูตรผลิตครู 5 ปี ได้แก่คณบดีและรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2,195 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้เครื่องมือ 2 ประเภท คือการสนทนากลุ่ม เพ่ือท าการ
ยืนยันปัจจัยที่เหมาะสมต่อการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารหลักสูตรผลิต
ครู 5 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 500 ชุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
1. การสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรผลิตครู 5 ปี จ านวน    10 ท่าน 

เพ่ือท าการยืนยันปัจจัยที่เหมาะสมต่อการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหาร
หลักสูตรผลิตครู 5 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

2. การสอบถามความคิดเห็นของตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม ส าหรับการสอบถามความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มาจากประชากร เพ่ือสร้างโครงร่างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารหลักสูตรผลิตครู 5 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย
ด าเนินการส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ได้รับกลับคืนมา จ านวน 406 ฉบับ  
 

4. ผลการวิจัย 

1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารหลักสูตรผลิตครู 5 ปี จากการศึกษา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรผลิตครู 5 ปี งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ และจากการจัดสนทนากลุ่ม พบว่า มี 7 ปัจจัย ดังนี้ 
 1.1 การพัฒนาหลักสูตร ประกอบไปด้วย การก าหนดสมรรถนะนักศึกษาครู 
กระบวนการรับนักศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา และการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร  

 1.2 การบริหารหลักสูตร ประกอบไปด้วย รูปแบบการบริหารหลักสูตร การประกัน
คุณภาพหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตร 

 1.3 คณาจารย์ ประกอบไปด้วย การก าหนดสมรรถนะคณาจารย์ การคัดเลือก
คณาจารย์ การบริหารคณาจารย์ และการส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์  
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 1.4 การจัดการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย การออกแบบและการวางแผนการสอน 
รูปแบบและวิธีการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ 

 1.5 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประกอบไปด้วย กระบวนการพัฒนานักศึกษา กิจกรรม
เสริมหลักสูตร การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์/อัตลักษณ์ ครอบครัว กลุ่มเพ่ือน และ
ชุมชน  

 1.6 การวัดและประเมินผล ประกอบไปด้วย วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือใน
การวัดผลและประเมินผล และเจตคติต่อการวัดผลและประเมินผล 

 1.7 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประกอบไปด้วย มาตรฐานของสถานศึกษา 
กระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา อาจารย์นิเทศ และผู้บริหาร/ครูพี่เลี้ยง   

2. ประสิทธิผลของการบริหารหลักสูตรผลิตครู 5 ปี ประกอบไปด้วย จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู  คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะ
การจัดการเรียนรู้ 

3. องค์ประกอบของปัจจัยการบริหารหลักสูตรผลิตครู 5 ปี ของมหาวิทยาลัย   ราชภัฏ 
โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นใน
ระดับมากทุกด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา ด้านการบริหารหลักสูตร ด้านคณาจารย์ ด้านการจัดการเ รียนการสอน ด้าน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และด้านการวัดและประเมินผล 

4. ประสิทธิผลของการบริหารหลักสูตรผลิตครู 5 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยภาพรวม 
บัณฑิตมีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บัณฑิตมีสมรรถนะในระดับ
มากทุกด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู รองลงมาคือ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน
ทักษะการจัดการเรียนรู้  

5. รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารหลักสูตรผลิต
ครู 5 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่ค่าความน่าจะเป็น เท่ากับ 
0.052 ค่า df เท่ากับ 500 และค่า RMSEA เท่ากับ 0.016 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประกอบด้วย
ปัจจัยที่มีอิทธิพล 7 ปัจจัย ซึ่งปัจจัยที่มีค่าอิทธิพลทางตรงสูงที่สุด ได้แก่ คณาจารย์ เท่ากับ 19.24 
รองลงมาคือ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เท่ากับ 1.29 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เท่ากับ 0.27  
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การวัดและประเมินผล เท่ากับ 0.22 การบริหารหลักสูตร เท่ากับ 0.10 การจัดการเรียนการสอน 
เท่ากับ -1.16 และการพัฒนาหลักสูตร เท่ากับ -8.13 ส าหรับค่าอิทธิพลทางอ้อม การบริหาร
หลักสูตรมีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอน เท่ากับ 22.92 การจัดการเรียนการสอนมีอิทธิพลต่อ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เท่ากับ 0.95 การพัฒนาหลักสูตรมีอิทธิพลต่อการบริหารหลักสูตร เท่ากับ 
0.86 และคณาจารย์มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอน เท่ากับ        -18.48 

 

5. อภิปรายผล 
ผลจากการวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารหลักสูตรผลิตครู   5 ปี ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีประเด็นส าคัญที่จะน ามาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
1. ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการบริหารหลักสูตรผลิตครู 5 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ           

จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยทั้ง 7 ปัจจัยที่ได้จากการศึกษาแนวคิด เอกสาร งานวิจัย และการ
สนทนากลุ่ม เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงกับประสิทธิผลของการบริหารหลักสูตรผลิตครู 5 ปี 
หมายความว่า ในการบริหารหลักสูตรผลิตครู 5 ปี สิ่งที่เป็นผลสะท้อนจากการวิจัย คือ หลักสูตรให้
ความส าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรเป็นอันดับแรก เพราะเป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
เป็นความรับผิดชอบในการผลิตครูที่มีคุณภาพ การบริหารหลักสูตรให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพสูงสุด มี
คุณสมบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) และมาตรฐานวิชาชีพ ดังที่ เบญญาภา คงมาลัย และ
ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ (2558) กล่าวว่า การบริหารจัดการหลักสูตรผลิตครู 5 ปี โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน มีคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและวางนโยบาย 
มีคณะกรรมการเฉพาะกิจต่าง ๆ ด าเนินการเพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้าน
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นปัจจัยส าคัญรองลงมา สอดคล้องกับ พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์ 
(2554) ที่ให้ความคิดเห็นว่า การฝึกงานการปฏิบัติการสอน เป็นประสบการณ์ภาคสนามที่ส าคัญของ
หลักสูตรการเตรียมครูก่อนประจ าการของทุกประเทศ เพราะเป็นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติใน
สถานการณ์จริงของโรงเรียน และส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2555) ได้ก าหนดให้หมวดวิชาชีพครู 
ประกอบด้วยมาตรฐานความรู้ แล้วยังต้องมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยก าหนดให้ต้องมีการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ส่วนการอภิปรายแต่ละด้าน ผู้วิจัย
ของน าเสนอ ดังนี้ 

1.1 การพัฒนาหลักสูตร โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จากผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า มาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชาเป็นเรื่องที่หลักสูตรให้ความส าคัญมากที่สุด เพราะ
เป็นหลักส าคัญของการจัดการศึกษาให้ตรงตามอุดมการณ์ที่ส าคัญ สร้างคุณภาพชีวิตและสังคม



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560390

บูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการ
จัดการศึกษา เพ่ือให้การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิของสาขา
วิชาชีพครู เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง   
อีกทั้งยังต้องพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับสมรรถนะครู ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(2552, หน้า 7-8) ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยมีแนวคิดพ้ืนฐานว่านักเรียนที่เข้าเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา ควรจะต้องมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม มี
ความเข้าใจและซาบซ้ึงในค่านิยมของไทยและระบบของคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตนได้
อย่างกลมกลืนกับความเชื่อและค่านิยม  

1.2 การบริหารหลักสูตร โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามพันธ
กิจหลักของการบริหารหลักสูตร คือ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสูงสุด มีคุณสมบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF) และมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรผลิตครู 5 ปี เพราะ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนา
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตอย่างน้อยตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ก าหนดอย่างต่อเน่ือง ก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิเพ่ือให้เป็นไป
ตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ  ส าหรับรูปแบบของการบริหารหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการ (2554, หน้า 39-41) เสนอให้สถาบันอุดมศึกษาตั้งคณะกรรมการคุรุศึกษา 
(Teacher Education Board) ระดับสถาบัน ท าหน้าที่ประสานให้ ทุกคณะ/สาขาวิชา ร่วมกันจัด
การศึกษาเพ่ือการผลิตครูที่มีคุณภาพ พัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการและวิธีการสอนที่มุ่งเน้นการ
พัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้านตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรนั้น ๆ 

1.3 คณาจารย์ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เน่ืองจาก คณาจารย์เป็น
ปัจจัยโดยตรงที่ส่งผลต่อนักศึกษาผ่านการจัดการเรียนการสอน การก าหนดสมรรถนะคณาจารย์เป็น
เรื่องส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา การก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิต้องก าหนดจ านวนและคุณสมบัติ
ของอาจารย์ที่ เหมาะสมส าหรับสาขาวิชา ไม่ด้อยกว่ าหลักเกณฑ์ที่ ก าหนดในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร นอกจากการก าหนดสมรรถนะคณาจารย์แล้ว 
การส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ยังเป็นเรื่องที่ส าคัญอีกเรื่องหนึ่ง เนื่องจาก มาตฐานการศึกษาของ
ชาติ ในมาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548, หน้า 6) ตัว
บ่งชี้ที่ 2.2 ก าหนดให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ
และมีคุณภาพเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ  
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1.4 การจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เพราะเป็น
กระบวนการส าคัญที่จะพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาไปสู่เป้าหมายที่หลักสูตรก าหนดไว้ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนเห็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิด ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการ และมีความสุขในการเรียนรู้ เพราะจะต้องน า
ผลของการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จะเห็นได้จาก ส านักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2558, หน้า 65-67) ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและความทันสมัย โดยก าหนดให้เป็นมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 5 การจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ 
ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษาและ
ตลาดแรงงาน ผ่านสาระรายวิชาในหลักสูตร 

1.5 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก 
กิจกรรมทางด้านวิชาการ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษา เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรที่
นักศึกษาจัดขึ้นเองเพ่ือให้นักศึกษาไดรับประสบการณที่หลากหลาย เกิดความรู ทักษะกระบวนการ 
และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพอย่างกวางขวางมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2558, หน้า 93) ได้เสนอกระบวนการผลิตครูให้มีการจัดกิจกรรมให้
นักศึกษาครูได้เรียนรู้นอกชั้นเรียน นอกสถานที่มากขึ้น ผ่านการจัดกิจกรรมที่นอกเหนือจากรายวิชา
ที่เรียน ทั้งการเรียนรู้ในชุมชน เรียนรู้ธรรมชาติ กิจกรรมร่วมกันนอกสถานที่ในเวลาที่เหมาะสม เช่น 
ค่ายอาสา สมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์ (2559) ได้อธิบายถึง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษาเป็นผู้รู้จักคิด รู้จักท า เป็นผู้คิดเป็น ท าเป็น และ
แก้ปัญหาเป็น โดยนักศึกษาสามารถเลือกท ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามความสนใจ หรือ
ความถนัด น าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ 

1.6 การวัดและประเมินผล โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ถือเป็นการ
ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาหลังการด าเนินการจัดการเรียนการสอน เป็นสิ่งส าคัญเพ่ือยืนยัน
ถึงคุณภาพในการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผลเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะสามารถบอกถึง
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน เป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู้หรือให้ระดับผลการ
เรียน ให้การรับรองความรู้ความสามารถของผู้เรียน สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2557, หน้า 2) ก าหนดจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผู
เรียน ให้อยูบนจุดมุงหมายพ้ืนฐานสองประการ คือ การวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู เรียน โดย



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560392

เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและการเรียนรูของผูเรียน   ในระหวางการเรียนการสอนอย
างตอเนื่อง และการวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน เปนการประเมินสรุปผลการเรียนรู้ 

1.7 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เพราะ 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาถือเป็นสนามฝึกประสบการณ์เพ่ือเข้าสู่วิชาชีพครู เป็นสนามที่
นักศึกษาต้องบูรณาการคุณลักษณะทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านปัญญา ความรอบรู้ ด้านคุณธรรม และด้าน
ทักษะปฏิบัติ ต้องบูรณาการให้เกิดความสมดุลในการฝึกประสบการณ์ในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 
ตามท่ีคุรุสภาก าหนด ส่งเสริม ให้นักศึกษามีความพร้อมสู่วิชาชีพครู เพื่อดูแลการปฏิบัติการสอนของ
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้ ผลการวิจัยอยู่ในระดับมาก ดังที่ คุรุสภา (2557, หน้า 
42-46) ได้ก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับปฏิบัติการสอน สาระส าคัญหลัก ๆ คือ คุณสมบัติของ
สถานศึกษาส าหรับปฏิบัติการสอน การก าหนดผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู กระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยการก าหนดสาระการฝึกทักษะ การจัดการเรียนรู้
ในสาขาวิชาเฉพาะ การจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานของ
ครู เป็นต้น สอดคล้องกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
(2556, หน้า 14) ก าหนดให้นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 10 กิจกรรม โดยมีสาระส าคัญ
ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาอย่างชัดเจน 

2. ประสิทธิผลของของการบริหารหลักสูตรผลิตครู 5 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
โดยภาพรวม บัณฑิตมีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร
หลักสูตรผลิตครู 5 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 7 ปัจจัย เกิดจากความทุ่มเท เอาใจใส่ของคณะ
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่ต้องการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  ดังที่ เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni, 1991, 

pp. 258-263) ได้สรุปลักษณะสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลว่า ควรมีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ เน้น
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีแผนงานทางวิชาการที่ดี  จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียน มีบรรยากาศสถานศึกษาในทางบวก ใช้ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ และผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม สอดคล้องกับการก าหนดมาตรฐานการ
อุดมศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ (2554) ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการ และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสั งคม
ฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้  

3. ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการ
บริหารหลักสูตรผลิตครู 5 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามสมมติฐานของการวิจัย พบว่า 
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องค์ประกอบหรือตัวแปรสังเกตในแต่ละตัวแปรแฝงของแบบจ าลองสมมติฐานการวิจัย เป็น
องค์ประกอบที่แท้จริงตามกรอบแนวคิดในการวิจัย เป็นเพราะว่า จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย 
และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ปัจจัยแต่ละตัวมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารหลักสูตร
ผลิตครู 5 ปี ด้วยกันทั้งสิ้น นอกจากนี้แล้ว สมมติฐานของผู้วิจัยที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ปัจจัยด้วยกัน พบว่า เป็นไปกรอบแนวคิดของการวิจัย แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาหลักสูตร การ
บริหารหลักสูตร คณาจารย์        การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา การวัดและ
ประเมินผล และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน และส่งผลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อการบริหารจัดการหลักสูตรผลิตครู 5 ปี  ส าหรับข้อค้นพบในแต่ละด้าน ผู้วิจัยจะขอ
อภิปรายผลเรียงตามค่าอิทธิพลทางตรงของปัจจัยแต่ละปัจจัยกับประสิทธิผลของการบริหาร
หลักสูตรผลิตครู 5 ปี ดังนี้ 

3.1 คณาจารย์ เป็นปัจจัยที่มีค่าอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของการบริหารหลักสูตร
ผลิตครู 5 ปี สูงที่สุด เป็นเพราะว่า คณาจารย์เป็นส่วนส าคัญในทุกกระบวนการของการบริหาร
หลักสูตรผลิตครู 5 ปี เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทในด้านการศึกษา
ระดับสูง ตลอดจนระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรจ าเป็นต้องคัดเลือกคณาจารย์   
ที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือให้นักศึกษามีการเรียนรู้ เนื้อหาสาระที่เข้มข้น อยู่ใน
สิ่งแวดล้อม/บรรยากาศ ที่มีลักษณะและธรรมชาติที่เป็นพลวัต ดังที่ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (2552, หน้า 29) ให้ความส าคัญกับอาจารย์ประจ า เพราะเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา ก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ที่เหมาะสมส าหรับ
สาขาวิชา 

3.2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นปัจจัยที่มีค่าอิทธิพลทางตรง รองลงมาจาก คณาจารย์ 
เนื่องจากการพัฒนานักศึกษาถึงเวลาแล้วที่จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ เปลี่ยนวิธี คิด 
เปลี่ยนวิธีการเรียนรู้  และเปลี่ยนวิธีการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้ออกแบบ
กระบวนการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม มีการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ การเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา มีระบบการพัฒนาที่ เชื่อมโยงกัน ส่งผลต่อการพัฒนาบัณฑิตยุคใหม่ 
กระบวนการผลิตครูมีการก าหนดกิจกรรมให้นักศึกษาครูได้เรียนรู้นอกชั้นเรียน นอกสถานที่มากขึ้น 
ผ่ านการ จั ด กิ จ ก ร รมขอ งหลั กสู ต รที่ น อก เหนื อจ ากร าย วิ ช าที่ เ รี ยน  จะ เห็ น ได้ จ า ก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2559, หน้า 7) ได้จัดท าโครงการบัณฑิตยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นการใช้
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเป็นการพัฒนานิสิตให้เปี่ยมด้วยความรู้ ความสามารถ มีหลักคิดและ
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 
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6. ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารหลักสูตรผลิตครู 5 ปี 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับผู้เกี่ยวข้อง ดังนี ้

1.1 องค์ประกอบของปัจจัยการบริหารหลักสูตรผลิตครู 5 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หลักสูตรควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
นักศึกษา สร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 
ส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของสถาบันครอบครัว เพ่ือการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เพราะครอบครัวมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้มี
ความเป็นวิชาชีพครู หลักสูตรส่วนใหญ่ยังใช้ประโยชน์จากชุมชนในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
น้อย และยังขาดการส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกับเครือข่ายในชุมชนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.2 ด้านการวัดและประเมินผล หลักสูตรมีการประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนโดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผลการเรียนและการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนน้อย  

ควรมีการพัฒนาวิธีการวัดผลและประเมินผลเพ่ือให้ตรงตามสภาพจริงของนักศึกษามากที่สุด 
หลักสูตรควรมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวัดผลของอาจารย์ผู้สอนอย่างสม่ าเสมอ 

1.3 ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารหลักสูตรผลิตครู 
5 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สถาบันอุดมศึกษาควรพิจารณาถึง
คุณสมบัติของสถานศึกษาที่ส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และในเรื่องของการวิจัยพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติการสอนเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่องยังเป็นเรื่องที่ถูก
ละเลยจากหลักสูตรผลิตครู 5 ปี ถึงแม้คณาจารย์จะมีงานวิจัยเป็นจ านวนมาก แต่กลับพบว่า 
งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษายังมีจ านวนน้อย  

1.4 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร มีค่าอิทธิพลทางตรงน้อยกว่า
ปัจจัยอื่น ๆ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการบริหารจัดการภายในของสถาบันอุดมศึกษาไม่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตหลักสูตรผลิตครู 5 ปี  
เช่น การก าหนดสมรรถนะนักศึกษาครู ให้มีความสามารถ ความรู้ ทักษะการเรียนรู้ ความสามารถ
ในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ไม่สามารถก าหนดมาตรฐานเพ่ือคัดเลือกนักเรียน
ที่มีความสามารถสูง ๆ เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยได้ สถาบันอุดมศึกษาควรให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินการของหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ให้เกิดความคล่องตัว การหาวิธีพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่
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ผ่านกระบวนการรับนักศึกษาให้เกิดความพร้อมในการเรียน และสามารถเทียบเคียงคุณภาพระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาด้วยกันได ้

1.5 การจัดการเรียนการสอน พบว่า การก าหนดสมรรถนะคณาจารย์และการส่งเสริม
และพัฒนาคณาจารย์มีส่วนส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอน เน่ืองจากหลักสูตรวิชาชีพครูมีความ
จ าเป็นที่จะต้องใช้คณาจารย์ที่มีความสามารถสูงในวิชาเอกและความเป็นวิชาชีพครู เพราะพ้ืนฐาน
เดิมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นวิทยาลัยครูมาก่อน ดังนั้นบริหารหลักสูตรผลิตครู 5 ปี จ าเป็น
จะต้องมีวิธีการบริหารหลักสูตรแบบบูรณาการระหว่างเจ้าของศาสตร์หรือวิชาเอกร่วมกับคณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให้มีความแข็งแกร่งในวิชาเอก และมีจิต
วิญญาณความเป็นครูไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรพัฒนารูปแบบวิธีการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ให้เข้ากับ 
ศตวรรษท่ี 21/ การศึกษา 4.0 

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลของคณะครุศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อเป็นการยืนยันผลผลิตที่ได้จากการจัดการศึกษา  
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ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสู่ประชาคมอาเซียน: 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
MANAGEMENT STRATEGIES OF RAJABHAT UNIVERSITY TO THE ASEAN COMMUNITY:  

A CASE STUDY OF KANCHANABURI RAJABHAT UNIVERSITY 

 

กอบกุล ประเสริฐลาภ* ปัญญา การพานิช** 

Kobkul Prasertlap * Panya Kanpanit** 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสู ่ประชาคมอาเซียน และเพื่อ
พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสู่ประชาคมอาเซียน การวิจัย
เพ่ือให้มีแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ตามหลักการสามเส้า ซึ่งเน้นลักษณะข้อมูลหลายแหล่ง โดยมี
ขั้นตอนในการวิจัย ๓ ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2) การสร้างเครื่องมือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 3) การตรวจคุณภาพเคร่ืองมือตรวจสอบ
ความเชื่อมั่น (reliability) โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha oefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) (Burns & Grove, 1997) ค่าความเชื่อมั่นมีค่าเท่ากับ ๐.92 และมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง มีค่าเท่ากับ 0.83 

ผลการวิจัยพบว่า  
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสู ่การเป็นประชาคม

อาเซียน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสู่ประชาคมอาเซียน ในภาพรวมจัดอยู่ในระดับมาก  โดยด้านการ
สร้างองค์ความรู้และงานวิจัยการพัฒนาประชาคมอาเซียน  ด้านการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ
ระดับสากล  ด้านการส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน มีระดับผลกระทบที่ 
____________________________________ 
 

*หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเพ่ือการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 

** ผู้ช่วยศาสตราจารย์, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี (Ph.D.) 
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มาก 2) แนวทางพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสู่ประชาคม
อาเซียนด้านการสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยการพัฒนาประชาคมอาเซียน พบว่า จุดแข็งและ
โอกาสที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน คือ มหาวิทยาลัยมีนโยบายและยุทธศาสตร์การสร้างองค์ความรู้และ
งานวิจัยเพื่อประชาคมอาเซียน  ส่งเสริมให้มีการน าเอาองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหลักสูตร 
การเรียนการสอน งานบริการวิชาการ สังคมและท้องถิ่น  มีระบบการจัดเก็บ สืบค้นองค์ความรู้และ
งานวิจัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ก าหนด Cluster ที่มุ่งพัฒนาการสร้างองค์ความรู้และ
งานวิจัยแบบบูรณาการ  รัฐบาลมีนโยบายที่สนับสนุนทุนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทยและภูมิ
ปัญญาอาเซียน ส่วนจุดอ่อนและภาวะคุกคามที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน คือ อาจารย์ไม่มีเวลา
ในการท าวิจัยงานวิจัยอาเซียนไม่ค่อยมีการก าหนดทิศทางการวิจัย ขาดเครือข่ายสนับสนุนอาจารย์
และสนับสนุนการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรในอาเซียน  และ 3) ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสู ่ประชาคมอาเซียนไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์การสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยการพัฒนาประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพระดับสากล ยุทธศาสตร์การส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยใน
ประชาคมอาเซียน และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
 

ค าส าคัญ: ยุทธศาสตร์, การบริหารจัดการ, ประชาคมอาเซียน 

 

ABSTRACT 

This research aimed to study the factors affecting the management strategy 

of Kanchanaburi Rajabhat University to the ASEAN community. To study the 

guideline for the development of the management strategy of Kanchanaburi 

Rajabhat University to the ASEAN community. And to develop a management 

strategy of Kanchanaburi Rajabhat University to the ASEAN community. Method To 

have a variety of resources. According to the triangular principle (Triangulation 

Approach), which focuses on multiple data sources. The research is divided into 

three stages: the study of concepts, theories, documents and related research. 

There are two tools to create the tool. Data collected from 228 personnels in 

Kanchanaburi Rajabhat University and interviews with 15 expertists were prepared. 

Strategic management of Kanchanaburi Rajabhat University. Confirmed by a group 

of 7 expertists 
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 The findings: That management strategies of Kanchanaburi Rajabhat 

University to be an ASEAN Community consists of three parts: 1) The factors 

affecting the management strategy of Kanchanaburi Rajabhat University to the 

ASEAN Community was at a high level in overall, ranking in order of mean, creating 

knowledge and research on developing the ASEAN community, the development of 

graduates to acquire the international quality, and promoting  the roles of 

universities in the ASEAN community. The development of graduates to 

international quality. Promote the role of universities in the ASEAN community. 2) A 

guideline for the development of the Kanchanaburi Rajabhat University Strategy for 

the ASEAN Community on Knowledge Building and Research, ASEAN Community 

Development, found that the strengths and opportunities for implementation were 

the university's policy and A knowledge-building strategy for ASEAN Community 

Encourage the use of knowledge to benefit the curriculum. Learning and teaching 

Academic service Social and local have a storage system quickly and efficiently 

research knowledge and research. Identify a cluster that is focused on the 

development of integrated knowledge and research. The government has a policy 

to support research grants related to Thai wisdom and ASEAN wisdom. The 

weaknesses and threats that are the obstacle to the operation is that teachers do 

not have time to do research in ASEAN research. Research Direction Lack of network 

to support teachers and support research with outside agencies or organizations in 

ASEAN; and 3) Strategic management of Kanchanaburi Rajabhat University to the 

ASEAN community. 4 Strategies include knowledge building strategy and research 

development. Strategic development of graduates to international quality. Strategy 

to promote the role of universities in the ASEAN community. And university 

development strategies for the ASEAN community. 
 

Keywords: strategy, management, ASEAN Community 

1. บทน า 
อาเซียนก าหนดเรื่องการศึกษาไว้ในกฎบัตรอาเซียน “เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยความ

ร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นด้านการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีพและด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือ
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เสริมสร้างพลังประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาคมอาเซียน” ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า
ความร่วมมือด้านการศึกษาเป็นหัวใจส าคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศสมาชิกอาเซียน 
และได้ย้ าถึงบทบาทของการศึกษาในการเพ่ิมความตระหนักในความเป็นอาเซียนและอัตลักษณ์ของ
อาเซียน รวมทั้งการส่งเสริมความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียน (กระทรวงการ
ต่างประเทศ, 2554) จากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยประเทศไทย
เป็นสมาชิก 4 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ASEAN University Network, 2010) โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม
ความร่วมมือและความเป็นปึกแผ่นของนักวิชาการในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลทางด้านวิชาการและวิชาชีพในภูมิภาค และการผลิตและส่งผ่านองค์ความรู้และ
ข้อมูลด้านวิชาการเพ่ือให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (นันทนาคช
เสนี, 2552) และสุนทรีวรรณไพเราะ (2555) ได้ศึกษายุทธศาสตร์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาไทย
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน พบว่ายุทธศาสตร์การบริหารสถาบันอุดมศึกษา
ไทยเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก คือ (1) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตสู่สากลตามบริบทที่เป็นจริงจากหลากหลายมุมมอง (2) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเครือข่ายการวิจัยด้านอาเซียน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านอาเซียน
เพ่ือการจัดการความรู้และการบริการสังคม และ (4) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือสาน
สัมพันธ์ในอาเซียน 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงพัฒนาแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 3 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพในระดับสากล 
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ 1)พัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับที่
ใช้ในการท างานได้ และ 2) พัฒนาสมรรถนะด้านการประกอบวิชาชีพและการท างานข้ามวัฒนธรรม
ของบัณฑิตไทย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1) พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะสากล 2) 
ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษา 3) พัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล 4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีคุณภาพระดับสากล 
5)พัฒนาวิชาการและการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ และ 6) พัฒนาระบบอุดมศึกษาแห่งอาเซียและ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานอุดมศึกษา ซ่ึงหมายรวมถึงการมียุทธศาสตร์ที่สามารถผลิตบัณฑิตได้ตามแผนยุทธศาสตร์
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยังไม่มียุทธศาสตร์ในข้อใดที่มีความชัดเจนในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นผู้วิจัย
จึงมีความสนใจในการศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสู่
ประชาคมอาเซียน 

 

2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรีสู่ประชาคมอาเซียน 

2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรีสู่ประชาคมอาเซียน 

2.3 เพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสู่ประชาคม
อาเซียน 

 

3. วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท ายุทธศาสตร์ ด้าน
ประชาคมอาเซียน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ และด้านการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ 

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  
 กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ใช้การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling method) ที่
เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประชาคมอาเซียน 
ผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องการจัดท ายุทธศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ านวน 15 คน 

 กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จากตารางสุ่มกลุ่มตัวอย่างของเครซ่ี
และมอร์แกน (1970) ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในจังหวัดกาญจนบุรี รวม 228 คน 
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 กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 3 ใช้การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประชาคมอาเซียน ผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องการจัดท ายุทธศาสตร์ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ านวน 7 คน 

เพ่ือให้การวิจัยด าเนินเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้มีแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ตามหลักการสามเส้า (Triangulation Approach) 
ซึ่งเน้นลักษณะข้อมูลหลายแหล่ง (Multiple Data Sources) ผู้วิจัยจึงได้จัดท าขั้นตอนการวิจัยเพ่ือ
ง่ายต่อการศึกษาและเก็บข้อมูลโดยมีขั้นตอนในการวิจัย 7 ขั้นตอน ดังนี้ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรีสู่ประชาคมอาเซียน การสร้างเครื่องมือ น าข้อมูลมาสร้างแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ ให้ครอบคลุมเนื้อหาตามแนวคิดและทฤษฎี  

การตรวจคุณภาพเครื่องมือ น าเครื่องมือที่ได้ปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นนักวิชาการที่มีประสบการณ์ด้านการจัดท ายุทธศาสตร์และด้าน
ประชาคมอาเซียน ตรวจสอบความเชื่อม่ันโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา ค่าความเชื่อมั่นมีค่าเท่ากับ 
๐.92 และแบบสัมภาษณ์ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.83 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย โดยการเคราะห์เชิงเน้ือหา 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม การร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรีสู่ประชาคมอาเซียน การประเมินยุทธศาสตร์ ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดย
ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการน าเสนอยุทธศาสตร์ ปรับปรุงและน าเสนอ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เพ่ือ
น าไปใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีขีดความสามารถ
ของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

 

4. ผลการวิจัย 

 สรุปผลการวิจัยประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี ้
๑. ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรีสู่ประชาคมอาเซียน 

1.1  ด้านการสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยการพัฒนาประชาคมอาเซียน 
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   จากการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยการพัฒนา
ประชาคมอาเซียน ส าหรับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสู่ประชาคม
อาเซียน ในภาพรวมจัดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.01 
สรุปประเด็นความคิดเห็นจากการส ารวจผู้ให้ข้อมูลด้านการสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยเพ่ือพัฒนา
ประชาคมอาเซียน โดยน าข้อค าถามที่มีความส าคัญระดับมาก และระดับมากที่สุดมาพัฒนาร่าง
ยุทธศาสตร์ ประเด็นส าคัญ ๆ ดังน้ี อาจารย์มีความรู้ความช านาญตรงตามสาขา  อาจารย์สอนตรง
ต่อเวลา  อาจารย์วางแผนการสอนและเตรียมการสอนล่วงหน้าทุกครั้ง  อาจารย์รับฟังข้อเสนอแนะ
จากนักศึกษาเพ่ือน าไปปรับปรุงการสอน  อาจารย์มีความรักความเมตตาเอาใจใส่ และเป็นกันเองกัน
นักศึกษา  อาจารย์ก าหนดเวลาที่ให้นักศึกษาเข้าปรึกษาที่แน่นอนและสอดคล้องกับสภาพการเรียน
การสอน  อาจารย์ก าหนดวัตถุประสงค์ของรายวิชาได้อย่างชัดเจน  มีการพัฒนาและเปิดหลักสูตร
ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ  มีหลักสูตรนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิภาคอาเซียน  มีหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอ่ืนใน
ภูมิภาค  จัดการเรียนการสอนที่เก่ียวกับวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย  จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ความหลากหลายของเนื้อหาสาระท่ีเป็นสากล   
  1.2  ด้านการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพระดับสากล จากการส ารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพระดับสากล ส าหรับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสู่ประชาคมอาเซียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.70 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.03 สรุปประเด็นความคิดเห็นจากการส ารวจผู้ให้ข้อมูล ด้านการพัฒนา
บัณฑิตให้มีคุณภาพระดับสากล โดยน าข้อค าถามที่มีความส าคัญระดับมาก และระดับมากที่สุดมา
พัฒนาร่างยุทธศาสตร์ มีประเด็นส าคัญ ๆ ดังนี้ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
มีวิจารณญาณนักศึกษามีความสามารถในการวางแผนและจัดล าดับความส าคัญในการท างาน  
นักศึกษามีคุณธรรมเพ่ิมขึ้น  นักศึกษาสามารถบริหารเวลาของตนดีขึ้น  นักศึกษาสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  คณะเปิดสอนตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  การได้งานของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต  ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่น าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม     
 1.3 ด้านส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน  จากการส ารวจความ
คิดเห็นเกี่ยวกับส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.70 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0 .93 สรุปประเด็นความคิดเห็นจากการส ารวจผู้ให้
ข้อมูลด้านส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน โดยน าข้อค าถามที่มีความส าคัญ
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ระดับมาก และระดับมากที่สุดมาพัฒนาร่างยุทธศาสตร์ ประเด็นส าคัญ ๆ ดังนี้  ประชาชนมีโอกาส
เท่าเทียมกันในการได้รับโอกาสทางการศึกษา  ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาได้อย่างถูกต้อง  ความเสมอภาคทาง
การศึกษาของเด็กกลุ่มพิเศษ  ความเสมอภาคทางการศึกษาของกลุ่มครอบครัวที่มีฐานะต่างกัน  
การกระจายของสถาบันอุดมศึกษาสัดส่วนของประชากรต่อสถาบันอุดมศึกษา  

  1.4  ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

   จากการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน ในภาพรวมจัดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88 
สรุปประเด็นความคิดเห็นจากการส ารวจผู้ให้ข้อมูลด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน โดยน าข้อค าถามที่มีความส าคัญระดับมาก และระดับมากที่สุดมาพัฒนาร่าง
ยุทธศาสตร์ ประเด็นส าคัญ ๆ ดังนี้ ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตระหว่างภาคอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย  ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตระหว่างภาคธุรกิจและมหาวิทยาลัย  มีการระดม
ทรัพยากรและงบประมาณจากท้องถ่ินมาใช้ในการศึกษา  มหาวิทยาลัยส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา   
  2.1 ด้านการสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยการพัฒนาประชาคมอาเซียน พบว่า 1) จุด
แข็ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมีนโยบายและยุทธศาสตร์การสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยเพ่ือประชาคม
อาเซียน ส่งเสริมให้มีการน าเอาองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหลักสูตร การเรียนการสอน งาน
บริการวิชาการ สังคมและท้องถิ่น มีระบบการจัดเก็บ สืบค้นองค์ความรู้และงานวิจัยได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ก าหนด Cluster ที่มุ่งพัฒนาการสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยแบบบูรณาการ 
2) จุดอ่อน ได้แก่ อาจารย์ไม่มีเวลาในการท าวิจัย งานวิจัยอาเซียนไม่ค่อยมี การก าหนดทิศทางการ
วิจัย 3) โอกาส ได้แก่ รัฐบาลมีนโยบายที่สนับสนุนทุนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทยและภูมิ
ปัญญาอาเซียน 4) ภาวะคุกคาม ได้แก่ ขาดเครือข่ายสนับสนุนอาจารย์และสนับสนุนการวิจัย
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรในอาเซียน 

  2.2 ด้านการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพระดับสากล พบว่า 1) จุดแข็ง ได้แก่ เครือข่าย
ความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยมี
นโยบายและการด าเนินงานชัดเจนในการผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ ก าหนด Cluster ที่มุ่ง
พัฒนาการสร้างหลักสูตรแบบบูรณาการ 2) จุดอ่อน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขาดระบบการพัฒนา
หลักสูตรตามมาตรฐาน สากล นักศึกษาและอาจารย์มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามธรรมชาติ
ของแต่ละหลักสูตรน้อย สื่อและนวัตกรรมในการเรียนการสอนยังไม่ได้เป็นสากล นักศึกษายังมี
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แนวคิดว่าประเทศไทยสามารถด ารงอยู่ได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาประเทศอ่ืน 3) โอกาส ได้แก่ รัฐบาล
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับอาเซียน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศนิยมมา
ศึกษาแลกเปลี่ยนในไทย 4) ภาวะคุกคาม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกท าให้การศึกษามี
การแข่งขันกันสูงขึ้น 

  2.3  ด้านส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน พบว่า 1) จุดแข็ง 
ได้แก่ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์  มีหน่วยงานภายนอกและ
ประชาชนมาใช้บริการเป็นจ านวนมาก ศูนย์ให้บริการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ระบบการ
บริการชุมชนเข้มแข้ง มาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ การส่งเสริมด้านการ
เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ด้วยการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านศิลปวัฒนธรรมและน าเสนอ
งานวิจัยในระดับอาเซียน 2) จุดอ่อน ได้แก่ นโยบายของมหาวิทยาลัยขาดความชัดเจนและเป็น
รูปธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมขาดความโดดเด่น 3) โอกาส ได้แก่ มหาวิทยาลัยยึดชุมชนเป็นฐาน
ตอบสนองหรือช่วยพัฒนาชุมชนได้ตรงตามความต้องการ มหาวิทยาลัยอยู่ ในพ้ืนที่แหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมหลากหลาย 4) ภาวะคุกคาม ได้แก่ ความร่วมมือกับภาคประชาชนด้านอาเซียน 
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่อาเซียน 

  2.4  ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน พบว่า 1) จุดแข็ง 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระบบบริหาร
หน่วยงานแบบ Business Unite ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์เหมือนกับเป็นบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกันพร้อมที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแผนพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ทุก 4 ปี  ให้ความส าคัญกับนักศึกษาโดยจัดสิ่งที่ดีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ แหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ
เครือข่ายสามารถใช้บริการได้หลากหลายทั้งบุคลากรภายในและภายนอก 2) จุดอ่อน ได้แก่ 
ปรับปรุงด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ระบบพัฒนาบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน Brand 

ของมหาวิทยาลัยไม่ชัดเจน ไม่แตกต่างจากคู่แข่ง กิจกรรมและงบประมาณด้านอาเซียนน้อย 3) 

โอกาส ได้แก่ ระบบเครือข่าย MOU มีการด าเนินงานต่อเน่ือง 4) ภาวะคุกคาม ได้แก่ การเปิดเสรี
ด้านการศึกษาท าให้แข่งขันสูง 
 3.  ผลการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสู่ประชาคม
อาเซียน ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสู่ประชาคมอาเซียน 
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก และ 28 ยุทธศาสตร์รอง ดังนี้ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยการพัฒนาประชาคมอาเซียน
ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์รอง ได้แก่ 1) ส่งเสริมความร่วมมือการสร้างองค์ความรู้และงานวิจัย
เกี่ยวกับอาเซียน และ 2) ส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพระดับสากล ประกอบด้วย 2 
ยุทธศาสตร์รอง ได้แก่ 1) พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านวิชาชีพและท างานข้ามวัฒนธรรม และ 2) 
พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้ในการท างานได้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 
2 ยุทธศาสตร์รอง ได้แก่ 1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน และ 2) 
ร่วมมือกับชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 
2 ยุทธศาสตร์รอง ได้แก่ 1) ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในอาเซียน และ 2) 
ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านข้อมูลข่าวสารบุคลากร เทคโนโลยี กับหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยใน
อาเซียน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยประกอบด้วย 3 ส่วน เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรีสู่ประชาคมอาเซียน 

 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรีสู่ประชาคมอาเซียน ในภาพรวมจัดอยู่ในระดับมาก โดยด้านการสร้างองค์ความรู้และ
งานวิจัยการพัฒนาประชาคมอาเซียน  ด้านการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพระดับสากล  ด้านการ
ส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน มีระดับผลกระทบท่ีมาก รองลงมาคือ ด้าน
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ซ่ึงสอดคล้องกับ พัชราวลัย  วงศ์บุญสิน และ
คณะ (2549) ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่าประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนให้ความส าคัญกับบทบาทของการศึกษามีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ โดยแผนดังกล่าวมีความส าคัญในลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ชี้น าในการจัดท า
และด าเนินการแผนต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองสอดคล้องกันทั้งประเทศ และตรงกับแนวคิดของ ค าเพชร 
ภูริปริญญา (2550) ที่ได้ศึกษาการน าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่การเป็น
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มหาวิทยาลัยระดับโลก พบว่า ปัจจัยความส าเร็จของสถาบันอุดมศึกษาระดับโลกขึ้นอยู่กับ การวิจัย 
หลักสูตรและการสอน การบริการวิชาการ และมิติทางวัฒนธรรม  

2. แนวทางพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสู่
ประชาคมอาเซียน โดยศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

 แนวทางพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสู่
ประชาคมอาเซียนด้านการสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยการพัฒนาประชาคมอาเซียน พบว่า จุดแข็ง
และโอกาสที่เอื้อต่อการด าเนินงาน คือ มหาวิทยาลัยมีนโยบายและยุทธศาสตร์การสร้างองค์ความรู้
และงานวิจัยเพ่ือประชาคมอาเซียน  ส่งเสริมให้มีการน าเอาองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
หลักสูตร การเรียนการสอน งานบริการวิชาการ สังคมและท้องถ่ิน  มีระบบการจัดเก็บ สืบค้นองค์
ความรู้และงานวิจัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ก าหนด Cluster ที่มุ่งพัฒนาการสร้างองค์
ความรู้และงานวิจัยแบบบูรณาการ  รัฐบาลมีนโยบายที่สนับสนุนทุนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ไทยและภูมิปัญญาอาเซียนส่วนจุดอ่อนและภาวะคุกคามที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน คือ 

อาจารย์ไม่มีเวลาในการท าวิจัยงานวิจัยอาเซียนไม่ค่อยมี  การก าหนดทิศทางการวิจัย  ขาดเครือข่าย
สนับสนุนอาจารย์และสนับสนุนการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรในอาเซียน   

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พงษ์พัชรินทร์  พุธวัฒนะ (2545) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรม
วิจัยของอาจารย์ พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับงานสอนมากกว่างานวิจัย ท าวิจัยเพ่ือ
ต าแหน่งมากกว่าจะค้นหาองค์ความรู้ใหม่ และพบวามหาวิทยาลัยของรัฐขาดการบริหารจัดการ
งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ นักวิจัยที่มีคุณภาพยังมีน้อย และผลงานวิจัยส่วนใหญ่มีลักษณะแยกส่วน
ขาดความเชื่อมโยง 
 แนวทางพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสู่
ประชาคมอาเซียนด้านการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพระดับสากล พบว่า จุดแข็งและโอกาสที่เอ้ือต่อ
การด าเนินงาน คือ เครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนานักศึกษา
และบุคลากร  มหาวิทยาลัยมีนโยบายและการด าเนินงานชัดเจนในการผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐาน
วิชาชีพก าหนด Cluster ที่มุ่งพัฒนาการสร้างหลักสูตรแบบบูรณาการ  รัฐบาลสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียน  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศนิยมมาศึกษาแลกเปลี่ยนใน
ไทย  ส่วนจุดอ่อนและภาวะคุกคามที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน คือ  มหาวิทยาลัยขาดระบบ
การพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานสากล  นักศึกษาและอาจารย์มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตาม
ธรรมชาติของแต่ละหลักสูตรน้อย  สื่อและนวัตกรรมในการเรียนการสอนยังไม่ได้เป็นสากล  
สอดคล้องกับ ต่อตระกูล  อุบลวัตร (2550) ซึ่งได้ศึกษา  อุปสงค์ของผู้เรียนที่มีต่อสถาบันอุดมศึกษา
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ต่างชาติที่จะมาให้บริการการศึกษาในประเทศไทย พบว่า ต้องมีการพัฒนาทักษะทางภาษาของทั้ง
คณาจารย์และผู้เรียนให้มีความพร้อมมากกว่าปัจจุบัน ไม่เพียงแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังรวมถึง
ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ อีกด้วย การพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะสากลจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร
ให้มีความเป็นนานาชาติ 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสู่ประชาคมอาเซียน 

  ผู้วิจัยได้น าเสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสู่
ประชาคมอาเซียนไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

  3.1 ยุทธศาสตร์การสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยการพัฒนาประชาคมอาเซียน ซึ่ง
มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือการสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน และการ
ส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  โดยการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอแก่การ
สร้างองค์ความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน  ขยายเครือข่ายการท างานร่วมกันกับหน่วยงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีความเชื่อมโยง เชื่อถือได้ 
ทันสมัย สามารถอ้างอิงได้  จัดท าสารสนเทศในการให้การบริการเป็นสองภาษา  ส่งเสริมให้มีการ
เผยแพร่องค์ความรู้และงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและอาเซียน  การสร้างมูลค่าและองค์ความรู้จาก
การวิจัย สอดคล้องกับการศึกษาของ นงลักษณ์  วิรัชชัย และ สรุวี  ศุนาลัย (2547) มหาวิทยาลัย
ควรมีความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการ ความร่วมมือกับชุมชน ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย 
และความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือท าให้คุณภาพในการจัดการศึกษาและสอดรับกับ
ความต้องการของทุกฝ่าย 

  3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพระดับสากล ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนา
สมรรถนะนักศึกษาด้านวิชาชีพและท างานข้ามวัฒนธรรม และการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษในระดับท่ีใช้ในการท างานได้ โดยการยกระดับคุณภาพของหลักสูตรเพ่ือสร้างผล
การเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล  พัฒนาระบบเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นมาตรฐานสากล  จัดการเรียน
การสอนหลักสูตรวิชาอาเซียนศึกษาเพ่ือสร้างความตระหนักรู้เรื่องประชาคมอาเซียน และสังคมพหุ
วัฒนธรรม  พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะสากล  ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ชาวต่างประเทศที่มี
ความสมรรถนะสูงมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สถาบัน  ก าหนดให้นักศึกษาต้องสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา  จัดสรรทุนให้กับนักศึกษาที่ได้รับเลือกให้ไปแลกเปลี่ยนกับ
มหาวิทยาลัยในอาเซียน  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
สอดคล้องกับ การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2553) และค าเพชร  ภูริ
ปริญญา (2550) เน่ืองจากการที่จะรองรับประชาคมอาเซียนจะต้องมีความ เป็นสากลทั้งในด้าน
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หลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนด้านการบริหาร
จัดการ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกิดความพร้อมในการก้าวไปสู่สากล ส่วนในการผลิตบัณฑิต 

 3.3 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่อง
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน และการร่วมมือกับชุมชนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน โดยการสร้างความตระหนักในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนและบทบาท
ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาประชาคมอาเซียน  จัดท าข้อมูลด้านอาเซียนเผยแพร่ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ชุมชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย  จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอแก่การจัด
กิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน  จัดท าแผนพัฒนาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
แบบบูรณาการ  พัฒนาโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน  ร่วมมือ
กับชุมชนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับอาเซียน  สอดคล้องกับการศึกษาผลส ารวจทัศนคติ
และการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ 10 ประเทศ ของ วิทวัส  ศรี
วิหค (2553) พบว่า นักศึกษาไทยส่วนใหญ่ขาดความรู้ในเรื่องอาเซียน ประชาชนไทยส่วนใหญ่ยังไม่
มีความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของอาเซียน  
  3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่อง
การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในอาเซียน และการส่งเสริมความร่วมมือ
ทางด้านข้อมูลข่าวสารบุคลากร เทคโนโลยี กับหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยในอาเซียน โดยการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีคุณภาพระดับสากล  ยกระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาให้ได้
มาตรฐานสากล  สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณภาพ  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะความเป็น
ประชากรอาเซียนที่มีคุณภาพ  สอดคล้องกับ พลาพรรณ  ค าพรรณ์ (2553) ได้ศึกษาสังเคราะห์
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับต่างประเทศ พบว่ากลยุทธ์ที่ส าคัญในการท าให้เป้าหมาย
ไปสู่ความส าเร็จได้แก่ การขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาไทย การสร้างความร่วมมือเพ่ือ
ยกระดับอุดมศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล การด าเนินความร่วมมือเชิงรุกในการสร้างความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ผลจากการสังเคราะห์กรอบประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ กาญจนบุรีสู่ประชาคมอาเซียนร่วมกับการตรวจสอบความเหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
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คุณภาพ ท าให้ได้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสู่ประชาคมอาเซียน  

ที่มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
1.2 ควรท าการศึกษาวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มของ

สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มภาคต่าง ๆ เพื่อได้เห็นภาพความร่วมมือในระดับแต่ละภาค 

1.3 ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมพัฒนานักศึกษาตามความต้องการของสังคม และทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 

1.4 สร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยการร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน  

1.5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญ ควรจะสร้างความพร้อมให้กับบุคลากร
ภายในสถาบันอุดมศึกษาก่อนเป็นสิ่งแรก 

1.6 ให้ความส าคัญและสร้างความตระหนักในการเป็นพลเมืองอาเซียนให้กับบุคลากร 
นักศึกษา และคนในชุมชน ผ่านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม  

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ผลกระทบของสถาบันอุดมศึกษาต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2.2 ควรศึกษาแบบเจาะลึกของแต่ละตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสู่ประชาคมอาเซียน 
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อุดมการณ์รัฐไทยกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา 
                        

อนุวัต  กระสังข์  พระมหาสมเด็จ  มหาสมิทฺธิ (อัตสาร)
  

Anuwat  Krasang  PhramahaSomdet  Mahasamithi (Attasarn)  
 
 

บทคัดย่อ 
อุดมการณ์ของรัฐไทยมีรากฐานมาจากความเชื่อทางพระพุทธศาสนา  หลักค าสอนทาง

พระพุทธศาสนามีบทบาทส าคัญในการสร้างความชอบธรรมให้แก่ผู้ปกครอง ความชอบธรรมของ
พระมหากษัตริย์ในฐานะเป็นผู้น ารัฐไทยโบราณ ผ่านความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเร่ืองบุญบารมี 
ส าหรับรัฐสมัยใหม่ ประชาธิปไตยเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองเพียงรูปแบบเดียวที่ประชาชนให้การ
ยอมรับ ชนชั้นกลางส่วนใหญ่เชื่อมั่นในก าลังสติปัญญาและศักยภาพของมนุษย์ การปฏิรูปค าสอน
พุทธศาสนาให้มีคุณค่าสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ประวัติศาสตร์ของรัฐไทยไม่
ว่ายุคสมัยใด ปกครองบริหารรูปแบบราชาธิปไตย เผด็จการ หรือประชาธิปไตย จะพบว่าผู้ปกครอง
จะตีความค าสอนทางพระพุทธศาสนา เพ่ือใช้เป็นสัญลักษณ์ในการสร้างความชอบธรรมทาง
การเมืองให้กับกลุ่มของตนทั้งสิ้น  
ค าส าคัญ: อุดมการณ์, รัฐไทย, ความเชื่อ, พระพุทธศาสนา 
 
 

ABSTRACT 
            Thai State’s ideology is based on the Buddhist belief; the Buddhist teaching 
has invariably played a pivotal role as a central factor to legitimize the 
governmental power of the ruling elite.  The concept of merits and perfections in 
Thai Buddhism has been interpreted and applied to underpin the kings’ status as 
the ancient Thai leader.  For modern states, only democracy is the political 
ideology which people recognize. It is under the politically ideological implication 
that most of middle class people trust human intelligence, potentiality and 
wisdom; reformation of Buddhist concepts to be in tune with modern values is 
necessarily needed. It seems that In history of Thai state in the past till the present 
time, the ruling elites of any regimes, no matter democracy, military dictatorship or 
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monarchy, attempt to interpret some Buddhist principles to constitute symbolic 
legitimization of their power and their own group’s political interest. 
Keywords; Ideology, Thai State, Belief, Buddhism 
 
1. บทน า 

สถาบันพุทธศาสนาเป็นส่วนประกอบที่มีความส าคัญของสังคมไทย พระพุทธศาสนาน้ัน
เป็นเสมือนหลักกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมและวิถีชีวิตทางสังคม ที่ส าคัญก็คือเป็นที่มาของวัฒนธรรม
และมรดกแห่งชาติของชาวพุทธ พระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสถาบันมหากษัตริย์ การ
จัดระเบียบการปกครองของไทยสมัยโบราณเป็นแบบราชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นทรงอ านาจ
สูงสุด และเน้นความส าคัญของพระมหากษัตริย์เหนือสถาบันการปกครองและสังคมอ่ืนๆภายในรัฐ
หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนามีอิทธิพลส าคัญ ในการเหนี่ยวรั้งมิให้พระกษัตริย์ของไทยใช้อ านาจ
ไปในทางที่เป็นทรราช แม้รัฐสมัยใหม่อ านาจการปกครองได้เปลี่ยนจากพระมหากษัตริย์เป็นคณะ
บุคคลที่มีความยึดโยงกับประชาชน หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนายังคงมีอิทธิพลในเชิงสัญลักษณ์
สร้างความชอบธรรมทางการเมืองให้กลุ่มชนชั้นน าไทย การที่พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อระบบการ
ปกครอง ก็เน่ืองจากว่าระบบการเมืองแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่มักจะมีพ้ืนฐานอุดมการณ์ทางศาสนา 
และศาสนาเป็นแหล่งที่มาของอุดมการณ์ที่ส าคัญที่สุดของสังคมสมัยโบราณ ความคิดทางศาสนาจึง
เป็นกลไกส าคัญในการแสวงหา และการธ ารงไว้ซึ่งความชอบธรรมในการปกครอง 

บทความนี้ได้กล่าวถึงนิยามค าส าคัญ (keywords) จ านวน 4 ค า ได้แก่ ค าว่า อุดมการณ์
ของรัฐ หมายถึง ชุดความคิดหนึ่งที่รัฐสร้างขึ้นเพ่ือท าให้ประชาชนยอมรับอ านาจ ยอมปฏิบัติตาม
กฎหมาย ตามโครงสร้างที่ชนชั้นปกครองได้วางเอาไว้ และรวมถึงการถืออุดมการณ์เป็นบรรทัดฐาน
ในการตัดสินความดีความชั่วในสังคม ล าดับต่อมา รัฐไทย คือ กลไกทางการเมืองของไทย ทั้งในสมัย
โบราณและสมัยใหม่ โดยที่มีอ านาจอธิปไตย มีอาณาเขตและมีประชากร มีอ านาจเบ็ดเสร็จทั้ง
ภายในและภายนอกรัฐ ถัดมาคือค าว่า ความเชื่อ ได้แก่ ความม่ันใจและความเห็นตามในหลักค าสอน
ของพระพุทธศาสนา ค าสุดท้ายคือ พระพุทธศาสนา หมายถึง พระพุทธศาสนาในประเทศไทยที่
สืบสายมาจากนิกายเถรวาท 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยและพระพุทธศาสนาใน
เชิงอุดมการณ์ของรัฐ กลุ่มชนชั้นผู้ปกครองได้ผลิตชุดความคิดที่มีรากฐานมาจากหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา เพ่ือใช้เป็นสัญลักษณ์ในการสร้างความชอบธรรมทางการเมือง โดยการตีความหลัก
ค าสอนทางพระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับรูปแบบการปกครองในยุคสมัยน้ันๆ  กล่าวคือ ชนชั้น
ผู้ปกครองที่เน้นเร่ืองบุญบารมี มักจะมีแนวโน้มการปกครองแบบรวมศูนย์อ านาจ ไม่ว่าจะเป็น
ภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือระบอบเผด็จการ ส่วนผู้ที่นิยมตีความหลักค าสอนพุทธ
ศาสนาในเชิงจิตวิทยา ก็จะมีแนวโน้มนิยมชมชอบระบอบประชาธิปไตยแทน ผู้น าของรัฐไทยทุกยุค
ทุกสมัยส่วนใหญ่ก็จะกล่าวอ้างความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาแทบทั้งสิ้นไม่ว่าจะปกครองใน
รูปแบบใดก็ตาม ดังนั้นบทความนี้จะมีขอบเขตการศึกษาอุดมการณ์ของรัฐไทยกับความเชื่อทาง
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พระพุทธศาสนา ครอบคลุมตั้งแต่รัฐไทยสมัยโบราณ กล่าวคือสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนกลาง และรัฐไทยสมัยใหม่เริ่มตั้งแต่หลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 จนถึงสมัยปัจจุบัน  
 
2. ความหมายของอุดมการณ์ 

ค าๆ นี้ใช้กันมาในภาษาอังกฤษ  (Ideology) ราวๆ 150 ปีนี้เอง โดยทั่วไป ถือกันว่าเป็น
ความคิดทางสังคม ซึ่งมีเนื้อหาไปในทางที่จะมีอิทธิพลต่อกิจกรรมทางการเมืองต่อคนส่วนใหญ่  (ส. 
ศิวลักษ์, 2546: 141) 

อุดมการณ์ ประกอบด้วย ค าว่า “อุดม”  กับค าว่า “การณ์”   “อุดม”  แปลว่า  สูงสุด 
ยิ่ง เลิศ ส่วนค าว่า “การณ์” แปลว่า เหตุ เค้ามูล สิ่งที่กระท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมายของค าว่า อุดมการณ์ 
คือ อุดมคติอันสูงส่งที่จูงใจมนุษย์ให้พยายามบรรลุถึง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525: 911) อุดมคติ คือ 
จินตนาการที่เป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม และความจริงทางใดทางหน่ึง ที่มนุษย์ยึดถือเป็น
เปูาหมายแห่งชีวิตตน 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542  ได้ให้ความหมายของค าว่า อุดมการณ์
คือ หลักการที่วางระเบียบไว้เป็นแนวปฏิบัติ  เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2546: 1381) 

จากความหมายเบื้องต้น จะเห็นได้ว่า ความหมายเริ่มเปลี่ยนไป สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน
นั่นก็คือ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 มองในด้านของ ความดี ความงามและความ
จริง ส่วนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 อะไรก็ได้ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย 

รวมความแล้ว อุดมการณ์ หมายถึง แนวความคิดที่ได้หล่อหลอมกล่อมเกลาอย่างดีมี
ระเบียบ เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้  

 

3. อุดมการณ์ของรัฐ 
     อุดมการณ์ (Ideology) คือชุดความคิดหนึ่งที่รัฐสร้างขึ้นเพ่ือท าให้ประชาชนยอมรับ
อ านาจตามโครงสร้างที่ชนชั้นปกครองได้วางเอาไว้ ค าว่ายอมรับในที่นี้ มีความหมายกว้างกว่ายอม
ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเมื่อถูกรัฐรอนสิทธิต่างๆ นับตั้งแต่เก็บภาษีไปจนถึงจับเข้าคุกก็ยอมจ านน
โดยดี และหมายรวมไปถึง การถือเอาอุดมการณ์เป็นบรรทัดฐานของการตัดสินว่าอะไรดี อะไรชั่ว 
อะไรถูก อะไรผิด อะไรคือระเบียบทางสังคมที่ดี อะไรคือระเบียบสังคมที่จะน าความพินาศมาให้ จึง
กระทบต่อเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมทุกด้าน ดังนั้นอุดมการณ์จึงเป็นชุดความคิด
มากกว่าความคิดโดดๆ (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 9 มีนาคม 2560) 
 บรรดารัฐทั้งหลายด ารงอยู่ได้เพราะมีอุดมการณ์เป็นรากฐาน  เพราะอุดมการณ์เป็นอ านาจ
ที่แน่นอนของรัฐ กล่าวคือ อุดมการณ์ไม่ใช่ชุดความคิดท่ีมีจุดมุ่งหมายในเรื่องของความยุติธรรม แต่
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การยอมรับของประชาชนที่มีต่อรัฐต่างหากเป็นเรื่องที่ส าคัญสูงสุด ดังนั้น รัฐจึงต้องใช้อ านาจในการ
เสริมสร้างอุดมการณ์ให้แพร่หลายและฝังลึกในหมู่ประชาชนให้ยาวนานที่สุด 
 พระพุทธศาสนา มีอิทธิพลและบทบาทอย่างมากต่อการก าหนดอุดมการณ์ของรัฐไทย 
กล่าวคือ ประวัติศาสตร์อุดมการณ์ของรัฐไทยโบราณก็ดี รัฐสมัยใหม่ก็ได้ ล้วนมีรากฐานมาจาก
พระพุทธศาสนาแทบทั้งสิ้น ในบทความนี้จะแบ่งอุดมการณ์ของรัฐ ไทยเป็น 2 ยุคใหญ่ๆ คือ 
อุดมการณ์แบบธรรมราชา เป็นอุดมการณ์การปกครองของรัฐโบราณ เริ่มต้นตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึง
ยุคก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 และอุดมการณ์แบบเสรีนิยมประชาธิปไตย เป็น
อุดมการณ์การปกครองของรัฐสมัยใหม่ เริ่มนับแต่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 
จนถึงสมัยปัจจุบัน  
  

3. อุดมการณ์ของรัฐโบราณ : ธรรมราชา (สมัยสุโขทัย-พ.ศ.2475) 
 ความคิดเกี่ยวกับรัฐไทยสังคมโบราณ เริ่มนับตั้งแต่สังคมสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น มีความผูกพันกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่อยู่ในหนังสือไตรภูมิพระร่วง 
ซึ่งแต่งขึ้นในสมัยสุโขทัย ความเชื่อที่ส าคัญในหนังสือเล่มนี้ ได้แก่ความเชื่อเรื่องจักรวาลวิทยาแบบ
ไตรภูมิ อันเป็นความเชื่อในเรื่องรัฐที่ปราศจากอาณาเขตที่ชัดเจนแน่นอน พระมหากษัตริย์ทรง
เปรียบเหมือนพระโพธิสัตว์ซึ่งสั่งสมบุญบารมีมามากมายในอดีตชาติ อ านาจในการปกครองดินแดน
ต่างๆ จึงเปรียบเสมือนกับการเผยแพร่พระบรมโพธิสมภารของพระโพธิสัตว์ จึงท าให้เกิดความเชื่อ
ว่าพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์จะปกคลุมแพร่ไพศาลออกไปทั่วพระราชอาณาจักรโดยไม่มี
ขอบเขต (พิพัฒน์ พสุธารชาติ, 2545: 254) 
 ธรรมราชาเป็นกษัตริย์ในอุดมคติของพระพุทธศาสนา แนวคิดเร่ืองธรรมราชาปรากฏใน
อยู่ในจักกวัตติสูตร ในพระสูตรน้ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า "พระเจ้าจักรพรรดิ เป็นผู้ทรงธรรม เป็นธรรม
ราชา เป็นใหญ่ในแผ่นดิน มีมหาสมุทรทั้งสี่ล้อมรอบ เป็นผู้ พิชิต" พระภิกษุรูปหนึ่งทูลถาม
พระพุทธเจ้าว่า เมื่อพระราชาเป็นใหญ่ในแผ่นดินแล้วจะมีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าพระราชาหรือไม่ 
พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า ธรรมเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่าพระราชา ค าถามนี้เกี่ยวกับข้องกับขอบเขตการใช้
อ านาจของพระราชา กล่าวคือ เมื่อพระราชามีพระราชอ านาจมากที่สุดในแผ่นดิน อะไรเล่าจะเป็น
เครื่องก ากับการใช้อ านาจมิให้เกินเลยไปจนกลายเป็นทรราช ค าตอบของพระพุทธเจ้าก็คือว่า ธรรม
เป็นเคร่ืองก ากับการใช้พระราชอ านาจของพระราชา พระราชาใช้พระราชอ านาจในกรอบของธรรม 
น่ันคือ ราชธรรมก ากับการใช้พระราชอ านาจ (พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต, 9 มีนาคม 
2560). 
 ธรรมส าหรับผู้ปกครอง เช่น ทศพิธราชธรรม 10 ประการ คือ (1) ทาน เจตนาให้วัตถุ 10 
ประการ มีข้าวและน้ าเป็นต้น (2) ศีล หมายถึง ศีล 5 ศีล 10 (3) การบริจาค การบริจาคไทยธรรม 
(4) ความซ่ือตรง ความเป็นคนตรง (5) ความอ่อนโยน ความเป็นคนอ่อนโยน (6) ความเพียร กรรม
คือการรักษาอุโบสถ (7) ความไม่โกรธ ความมีเมตตาเป็นเบื้องต้น (8) ความไม่เบียดเบียน ความมี
กรุณาเป็นเบื้องต้น (9) ความอดทน ความอดกลั้น (10) ความไม่คลาดจากธรรม ความไม่ขัดเคือง  
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(ขุ.ชา.อ.(บาลี) 28/176/261) และราชสังคหวัตถุ 4 ประการ ประกอบด้วย (1) สัสเมธะ บ ารุงพืช
พันธุ์ธัญญาหารให้อุดมสมบูรณ์ (2) ปุริสเมธะ ส่งเสริมข้าราชการคนดีมีความสามารถ (3) สัมมาปา
สะ ส่งอาชีพสุจริตแก่ประชาชน และ (4) วาชเปยยะ พูดไพเราะ มีเหตุผล และมีประโยชน์ (ขุ.อิติ. 
(ไทย) 25/27/373) 
 ธรรมะเหล่านี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปกครอง เนื่องจากว่าความเป็นธรรมราชาเช่นน้ี
ไม่อาจสร้างขึ้นได้โดยใช้ระบบภายนอก แต่ต้องอบรมให้เกิดขึ้นภายในองค์พระราชานั้น ปัจจัย
ภายนอกเป็นแต่ส่วนประกอบเท่านั้น พระพุทธศาสนาจะเน้นความส าคัญของผู้ปกครองมากกว่า
ระบบปกครอง ค าสอนส่วนใหญ่จึงมุ่งที่คุณสมบัติของผู้ปกครองเป็นส าคัญ  (ปรีชา ช้างขวัญยืน, 
2540: 129) 
 การด ารงอยู่ของรัฐไทยโบราณจะเกี่ยวข้ องกับพระราชอ านาจของกษัตริย์และ
ขณะเดียวกันการด ารงอยู่ของรัฐไทยโบราณก็มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาอย่าง
แน่นแฟูน โดยที่ความคิดแบบจารีตของคนไทยนั้น ความเป็นอยู่และความต่อเนื่องของสังคมไทย
ตั้งอยู่บนรากฐานทางนามธรรมที่ส าคัญสามประการ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รากฐาน
ทางศาสนาได้กลายเป็นกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมและพลังทางสังคมที่แทรกซ้อนอยู่ในวีถีชีวิตของ
พุทธศาสนิกชนทุกด้านๆ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและพระพุทธศาสนาเป็นไปด้วยความใกล้ชิด พระมหากษัตริย์
ทรงสร้างวัดถวายในบวรศาสนาและมีกิจกรรมทางศาสนา เช่น การทอดกฐิน ทรงเป็นองค์อัคร
ศาสนูปถัมภก และขณะเดียวกันพระมหากษัตริย์และราชการก็ท ากิจกรรมทางการเมืองและ
วัฒนธรรมผ่านคณะสงฆ์ที่วัด เพ่ือให้ได้สื่อกับผู้คนในชุมชนท้องถิ่นอีกทีหนึ่ง ส าหรับหน้าที่ของรัฐ
โบราณนั้น จะมีขอบเขตที่จ ากัด กล่าวคือ มีหน้าที่ปกปูองข้าศึกภายนอกและดูแลความสงบภายใน
เท่านั้น  ไม่มีหน้าที่พัฒนาการอยู่ดีกินดีของราษฎร หรือบริการสาธารณะพ้ืนฐานใดๆ การกินการอยู่ 
การรักษาพยาบาล เป็นหน้าที่ของประชาชนจะต้องดูกันเอง  
 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทรงปฏิเสธความเชื่อเร่ือง
กรรมที่ว่าผูกพันกับจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิ กล่าวคือสภาพชีวิตในแต่ละภูมิจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่
กับกรรมที่ได้กระท ามาในอดีตชาติ ในภายหน้าชีวิตก็ยังคงเวียนว่ายตายเกิดในภูมิต่างๆ โดยมีกรรม
เป็นตัวก าหนด แต่ทรงอธิบายใหม่ว่า สาเหตุของกรรมจะไม่เน้นกรรมที่เป็นผลมาจากชาติก่อน แต่
จะเนน้สาเหตุของกรรมที่เป็นผลจากการกระท าในกาลก่อน ซึ่งหมายความว่า มนุษย์สามารถก าหนด
ชะตากรรมของตนเองได้ และเป็นเรื่องที่อยู่ในชาตินี้เอง เปูาหมายของชีวิตคือการมีวิถีชีวิตที่ดีใน
สังคมในชาตินี้ และมนุษย์สามารถพัฒนาตัวเองได้ด้วยความสามารถและความเชื่อมั่นในศักยภาพ
สติปัญญาของมนุษย์เอง (ศรีสุพร ช่วงสกุล 1 (2) : 58-64) 
 ในรัชกาลนี้ทรงเห็นว่า การพัฒนาประเทศชาติเป็นภาระหน้าที่ส าคัญของผู้ปกครอง 
พระองค์ได้เปลี่ยนแปลงหลายอย่าง เช่น การท าสนธิสัญญาเบาริง ให้ราษฎรเข้าเฝูาถวายฎีการ้อง
ทุกข์ได้ ในขณะที่ทรงเสด็จพระราชด าเนิน ทรงตรากฎหมายเพ่ือให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพ
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บ้านเมือง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับมรดก สินสมรส เป็นต้น (พิษณุ เดชใด, [9 มีนาคม 2560] และการ
ตีความค าสอนทางพระพุทธศาสนาให้เป็นโลกีย์วิสัยมากขึ้น โดยผ่านทางคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย 
 เรื่องบุญบารมีของผู้ปกครองในรัชกาลนี้ มีความส าคัญลดลง จะเห็นได้จากที่ทรงน า
แนวคิดทางพระพุทธศาสนาเร่ืองอเนกชนนิกนสโมสร มาอธิบายสถานะของพระองค์ว่าได้ทรงข้ึน
ครองราชย์โดยมติความเห็นชอบของชุมชนการเมือง แนวคิดเกี่ยวกับการที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
มนุษย์และมาจากตระกูลอันสูงส่ง ขุนนางผู้ใหญ่พร้อมใจกันเลือกขึ้นมา เพราะประจักษ์ใน
ความสามารถ (เจษฎา พรไชยา, 2546: 52) 
 ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บทบาทในการพัฒนา
ประเทศมีความเข้มข้นมากขึ้น และต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 6 ค าสอนทางพระพุทธศาสนาก็ได้ถูกตีความให้เหลือเฉพาะค าสอนในทางโลกล้วนๆ เช่น 
การสอนว่าท าได้ได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว แต่ไม่มีการเอ่ยถึงค าสอนในแนวโลกุตตรธรรมเลย การสอนแนวนี้
ยังถูกบรรจุลงในหลักสูตรการศึกษาในสมัยนี้ ที่เป็นเช่นนี้เกิดจากที่รัชกาลที่ 6 ต้องการน าค าสอน
ทางพระพุทธศาสนามาผสมผสานกับลัทธิชาตินิยม การสอนทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นไปไม่ใช่การ
สอนให้เป็นคนดีเท่านั้น แต่มุ่งให้เป็นพลเมืองที่ดี มีส านึกในความเป็นไทย ความเป็นพุทธกับความ
เป็นไทยได้ถูกน ามาเชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟูน หน้าที่ต่อชาติท าให้เป็นคุณธรรม (พิพัฒน์ พสุธาร
ชาติ : 254) การน าค าสอนของพระพุทธศาสนามาตีความเพ่ือผลประโยชน์ของรัฐ ได้มีมาเรื่อย
จนกระท่ังปัจจุบัน และส่งผลให้ค าสอนทางพระพุทธศาสนากลายเป็นอุดมการณ์ของชาติไปในที่สุด 
  

4. อุดมการณ์ของรัฐสมัยใหม่ : เสรีนิยมประชาธิปไตย (พ.ศ.2475-ปัจจุบัน)  
 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อ านาจทางการเมืองได้เปลี่ยนจากเจ้าไปสู่คนกลุ่มใหม่ กล่าวคือ ข้าราชการ
ทหารและข้าราชการพลเรือน กลุ่มอ านาจใหม่ทั้งสองกลุ่มได้ขัดแย้งกันจากนั่นก็น าไปสู่การก่อ
รัฐประหารโดยคณะทหารในปี พ.ศ.2490 ซึ่งได้ท าลายอิทธิพลของกลุ่มพลเรือนลงอย่างหมดสิ้น 
และในปี พ.ศ.2501 จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์  ได้ท ารัฐประหารซึ่ งส าคัญที่สุดครั้ งหนึ่ งใน
ประวัติศาสตร์การเมืองไทย เพราะการท ารัฐประหารครั้งนี้มีผลท าให้การเมืองการปกครองไทยต้อง
เข้าสู่รูปแบบของเผด็จการอ านาจนิยม (authoritarianism) จากนั้นประเทศไทยก็เข้าสู่เหตุการณ์
การลุกฮือของประชาชนในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.1516 ซึ่งเรียกว่า “วันมหาวิปโยค” และ
รัฐประหารเมื่อ 6 ตุลาคม 2519 เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงท าให้เสียชีวิตและเลือดเนื้อเป็นจ านวนมาก 
และจากนั้นประเทศไทยก็เข้าสู่การปฏิรูปการเมืองในปี 2540 ภายหลังเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อ 17 
พฤษภาคม 2535 ซึ่งเรียกว่า “พฤษภาทมิฬ” ผู้เขียนได้ล าดับเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ของบ้านเมือง 
เพ่ือน าไปสู่การอธิบายท่าทีของรัฐที่มีต่อความเชื่อทางพระพุทธศาสนาในยุคนั้นๆ กล่าวคือ การ
เปลี่ยนแปลงบ้านเมืองแต่ละคร้ังส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะ
การตีความหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา เพ่ือสร้างความชอบธรรมให้ผู้ปกครองหรือรัฐ โดย
แบ่งเป็น 3 ระยะส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
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 4.1 ระยะที่ 1 ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 -2500 
  เหตุการณ์ทางการเมืองอันส าคัญยิ่งของประวัติศาสตร์การเมืองไทยยุคใหม่ หรือในแง่
หนึ่งเป็นการเริ่มต้นการเมืองการปกครองไทยยุคใหม่ คือการปฏิวัติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 
น าโดยคณะราษฎรท าการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ไปสู่การ
ปกครองแบบกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ตัวแปรส าคัญที่น าไปสู่การปฏิวัติ 2475 ประกอบด้วย 
(1) บริบททางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจโลก (2) ตัวแปรทางการเมืองภายใน (3) ความขัดแย้ง
ระหว่างสถาบันเก่าและสถาบันใหม่ (4) การปรับตัวไม่ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของตัว
สถาบันการปกครองบริหาร (ลิขิต ธีรเวคิน, 2546: 134-137)  อาจกล่าวได้ว่าตัวแปรหลักคือ ปัจจัย
ด้านอุดมการณ์และการก่อตัวของชนชั้นใหม่ การเกิดสภาพอ่อนแอในการบริหารของรัชกาลที่ 7 
และเกิดสภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ า เป็นปัจจัยเฉพาะหน้าหรือตัวเร่งให้มีการยึดอ านาจเกิดขึ้น (ชาญ
วิทย์ เกษตรศิริ, 2538: 53) ผลของการปฏิวัติครั้งนี้ ได้เปลี่ยนอ านาจการปกครองจากเจ้าไปสู่
ข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือน กลุ่มอ านาจใหม่ที่เรียกว่า “คณะราษฎร์” ได้พยายาม
ปลูกฝังแนวคิดประชาธิปไตยแก่ประชาชน ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่สนับสนุนเรื่องบุญบารมี
ของพระมหากษัตริย์ ไม่เป็นที่นิยมของราชการมากนัก เนื่องจากคณะราษฎร์ต้องการลดบทบาทและ
ความส าคัญของสถาบันกษัตริย์ลงจึงไม่สนับสนุนความเชื่อดังกล่าว 
 
 4.2 ระยะที่ 2  ตั้งแต่ พ.ศ. 2500-2516 
 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ท าการรัฐประหารครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2501 
เป็นการท ารัฐประหารที่ส าคัญครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทย เพราะผลของการท า
รัฐประหารคร้ังน้ีได้น าประเทศไทยไปสู่การปกครองแบบเผด็จการอ านาจนิยม มีอุดมการณ์ทาง
การเมืองแบบ “พ่อขุนอุปถัมภ์” เป็นอุดมการณ์ประชาธิปไตยแบบไทยๆ  
 รูปแบบของการปกครอง “ประชาธิปไตยแบบไทยๆ” นี้ สะท้อนความเชื่อของจอมพล 
สฤษดิ ์ว่าควรเป็นในรูปที่รัฐบาลหรือฝุายบริหารมีอ านาจเหนือฝุายนิติบัญญัติและมองว่าระบบพรรค
การเมืองนั้นไม่เหมาะสมกับสังคมไทย จอมพล สฤษดิ์ เชื่อว่า การปกครองเป็นเรื่องของกษัตริย์ ของ
เจ้านายผู้มีบุญวาสนา ขอเพียงแต่ให้ผู้น านั้นมีความเที่ยงธรรมและสุจริตใจตั้งอยู่ในศีลธรรม  ในทาง
ปฏิบัติแล้ว ผู้น าก็คือนายกรัฐมนตรี ต้องมีอ านาจที่เด็ดขาด โดยอ านาจนั้นตั้งอยู่บนหลักการของ
ความเป็นธรรม การให้เหตุผลในการวางหลักการปกครองแบบไทยเช่นน้ี คือการสร้างความชอบ
ธรรมทางการเมืองที่มีพ้ืนฐานอยู่บนประวัติศาสตร์และจารีตประเพณีดั้งเดิมของสังคมไทย  เป็นการ
ประยุกต์แนวความคิดประชาธิปไตยเข้ากับจารีตและวัฒนธรรมไทยและ “พ่อ” ของคนไทยทุกคน  
  นอกจากจอมพล สฤษดิ์ จะสร้างรูปแบบการปกครองที่มีผู้น าแบบพ่อขุนแล้ว จอมพล 
สฤษด์ิยังเห็นว่า การที่จะแสวงหาความชอบธรรมในระยะยาว จะต้องพ่ึงพาการยอมรับของสถาบัน
กษัตริย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันนี้ จะเป็นการส่งเสริม
ฐานะและอ านาจของรัฐบาล ดังนั้นบทบาทหน้าที่และเกียรติของสถาบันกษัตริย์จึงต้องได้รับการ
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ส่งเสริมมากกว่ารัฐบาลก่อนๆ เช่นการสนับสนุนให้พระมหากษัตริย์และพระราชินีเสด็จไปเยี่ยม
ประเทศต่างๆ ส่วนด้านการปกครองภายในประเทศนั้น ก็พยายามส่งเสริมให้องค์พระมหากษัตริย์มี
โอกาสแสดงพระด ารัสต่อประชาชน พาดพิงถึงนโยบายต่างๆ เช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ รัฐบาล
พยายามสร้างสถาบันกษัตริย์ให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติ   
กล่าวที่สุดในสมัยรัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ได้กลับมาฟ้ืนฟูความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเร่ืองบุญบารมี
อีกครั้งหนึ่ง โดยมีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนความชอบธรรมของการปกครองในระบอบเผด็จการ
ของตนนั่นเอง 
 นอกจากการน าหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนามาตีความ เพ่ือสร้างความชอบธรรมทาง
การเมืองให้ระบอบการปกครองของตนเองแล้ว ในสมัยนี้ พระสงฆ์ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือทาง
การเมืองอีกด้วย โดยราชการใช้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในฐานะที่เป็นยุทธศาสตร์ส่วนหนึ่งในการต่อสู้
กับคอมมิวนิสต์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและมูลนิธิเอเชีย  (พระมหาวินัย  ผลเจริญ, 
7 (3): 19) ในสมัยนั้นพระสงฆ์ได้มีบทบาทเพ่ือตอบสนองรัฐในโครงการต่างๆ มากมาย อาทิ 
โครงการพัฒนาชนบท โครงการยกระดับศีลธรรมและศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่ด าเนินการโดย
พระธรรมทูตและโครงการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในหมู่ชาวเขาที่ด าเนินการโดยพระธรรมจาริก 
โครงการเหล่านี้นอกจากจะมีวัตถุประสงค์ส าคัญที่แฝงอยู่คือ เพ่ือปูองกันและต่อต้านคอมมิวนิสต์ 
รัฐบาลได้ใช้โครงการเหล่านี้เป็นเครื่องมือส าคัญในการท าสงครามจิตวิทยา ต่อสู้กับการขยายตัวของ
คอมมิวนิสต์ (อภิชัย  พันธเสน, 2539: 212-213) 
 ภายหลังจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อปี พ.ศ.2506 เรื่องคอร์รัปชั่น
ต่างๆในช่วงที่เขามีอ านาจอยู่ได้ถูกเปิดเผยขึ้น พบว่าจอมพล สฤษดิม์ีทรัพย์สมบัติส่วนตัวมีมูลค่ากว่า 
150 ล้านเหรียญ ในช่วงเวลาที่คนไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ประมาณ 200 เหรียญต่อปีเท่านั้น 
นอกจากนีเ้ขายังได้ให้รถและบ้านแก่อนุภรรยามากกว่า 50 คน (Clark D, 2000: 130) ด้วย จอมพล 
ถนอม กิติขจร ได้ขึ้นสืบทอดอ านาจต่อจากจอมพล สฤษดิ์ และต่อมาก็ถูกโค่นล้มจากอ านาจ โดย
การลุกฮือของประชาชนในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ซึ่งสาเหตุมาจากที่จอมพล ถนอม กิตติขจร 
ท าการรัฐประหารตัวเองในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 โดยนักศึกษาและประชาชนมองว่าเป็น
การสืบทอดอ านาจตนเองจากจอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต์ ซ่ึงในขณะน้ันจอมพล ถนอมจะต้อง
เกษียณอายุราชการเนื่องจากอายุครบ 60 ปี อีกทั้งจอมพล ประภาส จารุเสถียร บุคคลส าคัญใน
รัฐบาล ก็มิได้รับการยอมรับเหมือนจอมพล ถนอม แต่กลับต่ออายุราชการให้ตนเอง ประกอบกับ
ข่าวคราวเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการต่างๆ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเหล่านี้ได้สร้างความไม่พอใจ
สะสมแก่ประชาชนอย่างมาก 
 
 4.3 ระยะที่ 3  ตั้งแต่ พ.ศ. 2516 -ปัจจุบัน 
 ภายหลังจากรัฐบาลเผด็จการภายใต้การน าของ จอมพล ถนอม กิติขจร ถูกโค่นโดยพลัง
ประชาชนและนักศึกษา สถาบันและกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้รับการเชิด
ชู สิทธิเสรีภาพทางการเมือง ซึ่งถูกลิดรอนมานานนับสิบปี โดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงความ



421วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

คิดเห็น การชุมนุม การจัดตั้งพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มผลักดัน การตีพิมพ์โฆษณา ฯลฯ 
เป็นยุคที่ประชาชนส่วนมากทุ่มเทศรัทธาให้กับระบอบประชาธิปไตย ทดลองและเข้ามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเมืองด้วยจิตจ านงค์ท่ีจะสลัดทิ้งและหันหลังให้กับระบอบเผด็จการ (สมบูรณ์ สุขส าราญ
, 2527: 68-71) ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นต้นมา ประชาชนให้การยอมรับ
อุดมการณ์ทางการเมืองประชาธิปไตยเพียงอย่างเดียว อุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาในยุคสมัยใหม่
จึงได้รับการปฏิรูปให้สอดคล้องกับความเชื่อของคนไทยในสังคมยุคนี้ พระเถระที่มีบทบาทส าคัญใน
สร้างอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาสายปฏิรูปนี้ ได้แก่ พุทธทาสภิกขุ และพระธรรมปิฎก (ป.อ.ป
ยุตฺโต) โดยการฟ้ืนฟูสาระส าคัญของพระพุทธศาสนา มีสาระส าคัญ 2 ประการ คือ หลักธรรม
เกี่ยวโลกุตตระธรรม และหลักธรรมทางสังคม 
 ประการแรก การน าโลกุตตระกลับคืนมา ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้กลับฟ้ืนโลกุตตระธรรม
ขึ้นมาใหม่ น ากลับมาสู่ส านึกของผู้คนในเมือง หลังจากถูกวิทยาศาสตร์ตีจนถอยร่นไปซุกตัวอยู่ตาม
ปุาและกลายเป็นเรื่องจ าเพาะของพระปุา เช่นพระอาจารย์มั่นกับคณะมานานหลายทศวรรษ 
นิพพานเป็นที่เรื่องที่ท่านพุทธทาสเน้นย้ ามาก ไม่ใช่เพียงเพราะว่านิพพานเป็นอุดมคติของชาวพุทธ
เท่านั้น หากยังเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถประสบได้แม้ในชีวิตประจ าวัน โดยไม่ต้องหลีกเร้นเข้าปุา ท่าน
ได้ชี้ว่าไม่ใช่แต่ยามหลับตานั่งสมาธิเท่านั้น แม้ในเวลาท างานหรือรับรู้สิ่งต่างๆ เราก็สามารถชิมรส
ของพระนิพพานได้ เพราะนิพพานมีหลายระดับ มิใช่เกิดเฉพาะกับพระอรหันต์ที่หมดกิเลสสิ้นเชิง
แล้วเท่านั้น และท่านพระธรรมปิฎก ก็ได้ชี้ชัดเช่นเดียวกันว่า นิพพานไม่ใช่อุดมคติอันไกลโพ้นเกิน
หวัง หากอยู่ในวิสัยที่มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในชาตินี้ โลกุตตระธรรมมิใช่ธรรมที่จ ากัดเฉพาะ
คนที่ต้องการละทิ้งสังคมเท่านั้น แม้คนที่มีชีวิตท่ามกลางสังคมปัจจุบันก็ควรมีเปูาหมายของชีวิตอยู่ที่
ความเป็นโสดาบันซึ่งเป็นอริยผลชั้นต่ า ยิ่งไปกว่านั้นพระธรรมปิฎกยังได้ชีชัดอีกด้วยว่า ความเป็น
โสดาบันไม่เพียงแต่มีคุณค่าส าหรับวิถีชีวิตของคนในยุคนี้เท่านั้น หากยังเหมาะสมและเป็นที่ต้องการ
ส าหรับสังคมปัจจุบันด้วย  (พระไพศาล วิสาโล, 2546: 445) 
 ส าหรับประการที่สอง ได้แก่การฟ้ืนฟูมิติทางสังคม ท่านพุทธทาสได้กล่าวไว้นานแล้วว่า 
“วัฒนธรรมแห่งพระพุทธศาสนา มิใช่มีแต่ที่เป็นไปเพ่ือปัจเจกภาพ (individual) อย่างเดียว มีทั้งที่
เป็นไปส าหรับสังคม (social) ด้วย และท่านพระธรรมปิฎกก็ได้ชี้ว่าพุทธศาสนามิได้มีแค่ธรรมเท่านั้น 
หากยังมีส่วนที่เรียกว่าวินัย กล่าวคือ พุทธศาสนามิใช่ค าสอนที่เน้นการปฏิบัติเฉพาะตัวเท่านั้น หาก
ยังให้ความส าคัญกับการจัดสรรสภาพทางสังคม เพ่ือให้เอ้ือต่อการปฏิบัติธรรม ทั้งนี้ เพราะวินัยโดย
สาระส าคัญก็คือ “การอยู่ร่วมกันโดยมีความเป็นอยู่และความสัมพันธ์ที่ดีงามที่จะให้ได้รับประโยชน์
จากธรรมนั่นเอง” 
 การตีความพุทธศาสนาของพระสงฆ์สายปฏิรูป ได้เน้นไปที่ศักยภาพของแต่ละคนในอันที่
เข้าถึงความจริงที่สูงสุด หรือพระนิพพาน ทรรศนะที่นิพพานเป็นสิ่งสากลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
นั้น สอดคล้องกับความต้องการของชนชั้นกลางส่วนใหญ่ ที่ เรียกร้องระบบการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย ที่ให้ความส าคัญกับสิทธิ เสรีภาพ สติปัญญา และศักยภาพความสามารถของมนุษย์ 
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5. บทสรุป 
 ความชอบธรรมในอ านาจการปกครองเป็นปัญหาส าคัญที่สุดที่ผู้ปกครองต้องค านึงถึง
ตลอดเวลา ความชอบธรรมในการปกครองมีพ้ืนฐานบนความเชื่อที่ว่ารัฐบาลหรือผู้ปกครองมีสิทธิที่
จะปกครอง และผู้อยู่ใต้การปกครองยอมรับสิทธิและอ านาจการปกครองน้ัน ความชอบธรรมจะ
เกิดขึ้นต่อเมื่อผู้ปกครองสามารถโน้มน้าวให้ผู้อยู่ใต้การปกครองมีความเชื่อและศรัทธาในสถาบัน 
กระบวนการทางการเมือง กฎระเบียบ วิธีการปกครอง การก าหนดและด าเนินนโยบายของรัฐบาล
เป็นสิ่งที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับค่านิยมพ้ืนฐานที่
สังคมยืดถือ (Somboon Suksamran, 1993: 5) ดังน้ัน ความชอบธรรมของการปกครองที่มี
แหล่งที่มาจากความเชื่อ ค่านิยมและวิถีชีวิตของสังคมอันเกิดจากค าสอนศาสนา จึงมีความส าคัญยิ่ง 
จ าเพาะในสังคมไทยก็คือค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
 จากอดีตจนถึงปัจจุบัน กลุ่มการเมืองทุกกลุ่มที่ต่อสู้กันอยู่ในสังคมไทยส่วนใหญ่ต่างก็อ้าง
ถึงศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วยกันทั้ งนั้น  ไม่ว่าจะเป็นการโต้แย้งระหว่างเผด็จการกับ
ประชาธิปไตย หรือรูปแบบการพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจ มักจะแสดงถ้อยค าและ
ความหมายที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาแทบทั้งสิ้น การปกครองบริหารของรัฐไทยไม่ว่าจะ
เป็นรูปแบบราชาธิปไตย รูปแบบเผด็จการ หรือรูปแบบประชาธิปไตย อุดมการณ์ทาง
พระพุทธศาสนาได้ถูกตีความในทางเสริมสร้างความชอบธรรมทางการเมืองให้กับกลุ่มต่างๆในสังคม
ในยุคนั้นๆ นอกจากนี้รัฐไทยยังได้เข้าควบคุมคณะสงฆ์เพ่ิมมากขึ้นผ่านกฎหมายของรัฐที่เรียกว่า
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ การปราบปรามอย่างเป็นระบบต่อแนวคิดและพฤติกรรมทางศาสนาที่ผิด
แผกไปจากแนวที่ได้ก าหนดไว้ ได้หล่อหลอมสถานะสถาบันของพระพุทธศาสนาได้มีเอกลักษณ์
ดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
 ประวัติศาสตร์อุดมการณ์ของรัฐไทย แสดงให้เห็นความพยายามของกลุ่มต่างๆ ที่เข้ามา
ควบคุมอ านาจรัฐ ได้ตีความค าสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการสร้างความชอบ
ธรรมทางการเมืองให้กับกลุ่มของตนแทบทั้งสิ้นนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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ความสุขและความทุกข์ในทัศนะของเจรามี เบนธัม : การศึกษาเชิงวิพากย์  
THE PLEASURE AND PAIN IN ACCORDING TO JEREMY BENTHAM : AN 

ANALYTICAL STUDY   
 

มณเฑียร  อรรถวาที 
 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดความสุข และ
ความทุกข์ในทัศนะของ เจรามี เบนธัม 2) เพ่ือศึกษาแนวคิดความสุข และความทุกข์ในทัศนะของ 
พุทธปรัชญาเถรวาท และ 3) เพ่ือวิเคราะห์เชิงวิพากษ์แนวคิดความสุข และความทุกข์ในฐานะ
รากฐานของระบบ จริยศาสตร์ของเจรามี เบนธัมในทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท การวิจัยคร้ังน้ี
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต าราทางวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จาก
การวิจัยความสุขและความทุกข์ในทัศนะของเจรามี เบนธัม พบว่า 
 การศึกษาวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า เจรามี เบนธัม เชื่อว่า ความสุขหรือความพึงพอใจ
เกิดเป็นพ้ืนฐานการกระท า เพ่ือให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดทางกาย และทางใจ และความทุกข์คือ ความไม่พึง
พอใจ เป็นพ้ืนฐานให้หลีกเลี่ยงความทุกข์ เบนธัม เชื่อว่า เกณฑ์การตัดสินความถูกคือ การได้รับ
ความสุข การกระท าที่ให้เกิดความสุขถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด และเกณฑ์ตัดสินความผิดคือ การความ
ทุกข์ การกระท าที่ให้ความทุกข์ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง 
 การศึกษาวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า พุทธปรัชญาเชื่อว่า ความสุขหรือสุขเวทนา เป็น
ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นทางกาย และทางจิตใจ และความทุกข์หรือทุกขเวทนา เกิดจากเหตุปัจจัยที่
เป็นความรู้สึกมาบีบคั้นทางร่างกาย และทางจิตใจ ในพุทธปรัชญา เชื่อว่า ความสุขในฐานะรากฐาน
ทางศีลธรรมคือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ เพราะว่า เป็นผลมาจากกุศลมูลให้มีความประพฤติที่
สม่ าเสมอทางกาย ทางวาจา ทางจิตใจ และความทุกข์ในฐานะรากฐานที่ไม่มีศีลธรรมคือ โลภะ 
โทสะ โมหะ เพราะว่า เป็นผลจากอกุศลมูลซึ่งท าให้มีความประพฤติที่ไม่สม่ าเสมอทั้งทางกาย ทาง
วาจา ทางจิตใจ  
 การศึกษาวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่า การวิพากย์พุทธปรัชญาไม่เห็นด้วยกับความเชื่อ
ของเจรามี เบนธัม ที่ว่า ความสุขที่ได้จากความพึงพอใจทางร่างกาย และทางจิตใจสามารถเป็น
รากฐานทางศีลธรรม พุทธปรัชญาให้เหตุผลว่า ความสุขที่ใช้เป็นรากฐานทางศีลธรรมควรจะมาจาก
จิตใจที่ปราศจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ เพราะว่า การใช้ความสุขที่เกิดจากความพึง

                                                           
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  
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พอใจเป็นรากฐานทางศีลธรรมเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน เพราะคนแต่ละคนย่อมมีความพึงพอใจต่างกัน 
และพุทธปรัชญาไม่เห็นด้วยกับเจรามี เบนธัม เชื่อว่า ความทุกข์ที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจเป็นสิ่งที่
ต้องหลีกเลี่ยง ในเรื่องนี้พุทธปรัชญาให้เหตุผลว่า ความทุกข์ที่มาจากการกระท าของ โลภะ โทสะ 
โมหะเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง และน าไปใช้เป็นรากฐานทางศีลธรรมไม่ได้ เพราะว่า อกุศลมูลเป็น
สาเหตุให้เกิดความทุกข์ จากมุมมองนี้แสดงให้เห็นว่า เบนธัมให้ความส าคัญกับความสุขที่เกิดจาก
ความพึงพอใจ และยังให้ความส าคัญกับความทุกข์ในฐานะเป็นสิ่งที่ให้ความไม่พึงพอใจทางกาย และ
ใช้เป็นรากฐานความผิดศีลธรรม ในเรื่องนี้พุทธปรัชญาเห็นด้วยกับความสุขทางกาย และทางจิตใจใน
ฐานะที่เป็นรากฐานทางศีลธรรม ส่วนในเรื่องความทุกข์นั้น ได้เสนอให้บุคคลก าจัดอกุศลมูลที่เป็น
เหตุให้เกิดความทุกข์ท้ังทางร่างกายและจิตใจ จากเหตุผลนี้แสดงให้เห็นว่า แนวคิดของพุทธปรัชญา
เกี่ยวกับเรื่องความสุข และความทุกข์ในฐานะเป็นรากฐานทางศีลธรรมตามแนวคิดของเบนธัมจึงมี
ความแตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : ความสุขและความทุกข์, เจรามี เบนธัม, พุทธปรัชญา,ความพึงพอใจ, เจตนา 
 

ABSTRACT 
 This dissertation entitled ‘An Analytical Study of The Concept of Pleasure 
And Pain As The Foundation According To Jeremy Bentham Ethics’ has three 
objectives: 1) to study the concept of pleasure and pain in Jeremy Bentham’s 
ethics, 2) to study the concept of pleasure and pain in Theravada Buddhist 
philosophy, and 3) to critically analyze the concept of Jeremy Bentham’s pleasure 
and pain as moral foundation in the viewpoint of Theravada Buddhist philosophy. 
This is a documentary research. 
 According to Jeremy Bentham’s viewpoint, while the happiness or 
pleasure arise through body and mind  and becomes  the chief base of action 
motivating man to act in order to gain the best things, pain or unsatisfactoriness 
becomes the chief cause motivating man to avoid such suffering. Based on the 
mentioned reasons, according to Jeremy Bentham’s view, the criterion in judging 
what is right is pleasure; the action leading to happiness is counted as the best 
action and the criterion in judging what is wrong  is pain; the action giving rise to 
suffering is counted as the worse action one should avoid. 
 In Buddhism, it is believed that pleasure or happy feeling is bodily and 
mentally satisfied and pain or suffering is conditionally caused and brought about 
physical and mental stress. According to Buddhist philosophy, pleasure held as a 
moral base basically refers to non-greed, non-hatred and non-delusion; it is so 
because it is derived from wholesome root of action giving rise to bodily, verbal 
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and mental behavior in a good manner. As regards the pain as an immoral base, it 
refers to greed, hatred and delusion because this type of suffering is derived from 
unwholesome root of action giving rise to bodily, verbal and mental behavior in 
improper manner. 
 In the critical study, it was found that Theravada Buddhist philosophy is 
clearly opposed to Jeremy Bentham’s viewpoint that pleasure derived from bodily 
and mental satisfactoriness becomes the moral base by reasoning that happiness 
served as a moral base should be basically derived from the state of mind where 
wholesome root action, non-greed, non-hatred and non-delusion is present 
because such pleasure claimed by Jeremy Bentham is uncertain; each one 
possesses their own satisfactoriness. And, furthermore, Theravada Buddhist 
philosophy argues against Jeremy Bentham’s position concerning such pain that 
one should avoid suffering that causes unsatisfactoriness. In this matter, according 
to Buddhism, suffering by nature derived from unwholesome root action, greed, 
hatred and delusion needs to be avoided and it cannot be used as the moral base 
because such unwholesome root of action can cause hefty of suffering. Viewed 
from this angle, it can be reasoned that Jeremy Bentham lays great emphasis on 
pleasure that is basically derived from one’s satisfactoriness and he also lays chief 
emphasis on pain causing bodily and mental unsatisfactoriness served as the moral 
base. As far as moral base is concerned, Theravada Buddhist philosophy has 
supported the moral base gained through bodily and mental pleasure but objected 
to bodily and mental suffering as the moral base. In order to solve this problem, 
Theravada Buddhist philosophy has recommended one to take great pains in 
getting rid of unwholesome root of action giving rise to bodily and mental suffering. 
Viewed from the mentioned discussion, it can be claimed that the concept of 
pleasure and pain in Buddhism served as the moral base according to Jeremy 
Bentham’s viewpoint becomes clearly different. 
Keywords: Pleasure And Pain; Jeremy Bentham; Theravada Buddhist philosophy. 
 

1.  บทน า 
 การศึกษาแนวคิดเรื่อง ความสุขและความทุกข์ใช้เป็นรากฐานทางศีลธรรมของมนุษย์ได้
หรือไม่ โดยมีพ้ืนฐานมาจากปัญหาเกี่ยวกับแนวคิดอุดมคติของชีวิตที่ต้องการพิจารณาว่า อะไรเป็น
สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์แสวงหาให้กับตนเอง (summum bonum) เพ่ือค้นหาปัญหาที่ส าคัญเกี่ยวกับ
แนวคิดความสุขและความทุกข์ของมนุษย์ในทางศีลธรรมที่เกี่ยวข้องกับความดี และความชั่ว ซึ่งได้
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จากแนวคิดของ เจรามี เบนธัม (Jeremy Bentham 1748-1832) ชาวอังกฤษ ในงานเร่ือง 
Introduction to the Principles of Moral and Legislation ได้น าแนวคิดความสุข และความ
ทุกขท์ีเ่กี่ยวข้องกับศีลธรรม และกฎหมายจากหลักของประโยชน์ (utility) มาพิจารณาความสุขของ
มนุษย์มีท้ังระดับทางกาย และระดับทางจิตใจได้พบข้อมูลที่มีเหตุผล ซึ่งรวมกับข้อมูลที่สนับสนุนใน
นักปรัชญา และแนวคิดพุทธปรัชญาเถรวาท ดังนั้น จึงได้แสดงปัญหาจากการให้เหตุผลของเจรามี 
เบนธัมดังนี ้
 ปัญหาประเด็นแรกว่า ความสุขและความทุกข์ของมนุษย์คืออะไร โดยพิจารณาจาก 

ความหมายของความสุขและความทุกข์ในฐานะที่เป็นเป้าหมาย (Consequent of any Action) 

ความสุขเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์เป็นความดีในตัวเองที่สามารถน าพาไปพบความสุขในทางผัสสะ
ของร่างกายที่อ้างอิงในธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งมนุษย์ต้องการความสุขตลอดเวลาในฐานะที่เป็น
เป้าหมายจริงหรือไม่ 
 ปัญหาประเด็นที่สองว่า  เกณฑ์การตัดสินของความสุขและความทุกข์เป็นอย่างไร โดย
พิจารณาจาก ลักษณะและประเภทของความสุขและความทุกข์ เมื่อมนุษย์ต้องการความสุขอาจเกิด
การแย่งชิง และการท าร้ายกันเอง และความกังวลให้เกิดการหลีกเลี่ยงความทุกข์เป็นสิ่งที่ถ่ายโอน
ความทุกข์ไปสู่ผู้อื่นได้เช่นกัน ดังนั้น แรงจูงใจในการกระท าที่มีสาเหตุมาจากความต้องการสุขสบาย
เป็นความถูกเพียงสิ่งเดียว ซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ยังมีความบกพร่องในวิธีการจัดการเพ่ือ
หลีกเลี่ยงความทุกข์ของมนุษย์เป็นความผิดในฐานะเป้าหมายได้จริงหรือไม่ 
 ปัญหาประเด็นทีส่ามว่า  การเสนอให้ความสุขและความทุกข์ใช้เป็นรากฐานทางศีลธรรม
ในการด าเนินชีวิตได้อย่างไร โดยพิจารณาจากการให้เหตุผลว่า การทดแทนในความเชื่อมั่นที่ได้สร้าง
ความวิตกกังวล และไม่มีความชัดเจนที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก หรือการรับรู้ถึงสิ่งที่ควร  และไม่ควร
กระท าท่ีจะสามารถประเมินหรือแสดงผลลัพธ์ได้ตามความต้องการ 
 ข้อบ่งชี้ที่ควรเลือกพิจารณาแนวคิดความสุขและความทุกข์ในพุทธปรัชญานั้นได้ใช้ความ
ทุกข์เป็นฐานในการแสวงหาสิ่งที่ที่สุดของมนุษย์ ซึ่งผลสืบเนื่องที่ตามมาสามารถอธิบายใหม่ได้ว่า 

“ความสุขเป็นความปลอดภัยจากความทุกข์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ” และในงานนี้ได้เลือกเสนอ
แนวคิดใหม่ “ความสุขคือ ความดีที่ให้ความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ”ความปลอดภัยให้
ความสุข และป้องกันความชั่วที่สร้างความไม่ปลอดภัยให้เกิดความทุกข์ ซึ่งการอธิบายถึงการกระท า
ที่ไม่สามารถปฏิเสธถึงความมีอยู่ และไม่สามารถที่จะมีอิสระจากความสุขและความทุกข์ เพราะ
มนุษยม์ุ่งเน้นทีค่วามสุขหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ให้เกิดความทุกขแ์ก่ตนเองเพียงอย่างเดียวไม่ได้ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษามุมมองของเจรามี เบนธัม ที่ใช้ความสุขและความทุกข์เป็นรากฐาน
ของจริยศาสตร์ ซึ่งในการโต้แย้งน้ี ผู้วิจัยจะพิจารณาจากมุมมองของพุทธปรัชญาเถรวาท เพ่ือ
ชี้ให้เห็นว่า ถ้าหากใช้ความสุขและความทุกข์เป็นรากฐานทางจริยศาสตร์ ปัญหาที่จะตามมาคือ การ
ใช้ความสุขและความทุกข์เป็นรากฐานของศีลธรรมจะมีความสมเหตุสมผลเพียงใดที่ใช้ความสุขจาก
ความพึงพอใจที่มีอยู่ในแต่ละบุคคล โดยหลีกเลี่ยงความทุกข์เป็นหมายสูงสุด ซ่ึงตามมุมมองของพุทธ
ปรัชญาไม่สนับสนุนหลักการน้ีเพียงอย่างเดียว เพราะว่า มุ่ง เน้นทางสายกลางที่ให้ความส าคัญต่อ
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การดับทุกข์ และความทุกข์ที่เสนอในเรื่องของ อริยสัจ 4 เพราะว่า สนับสนุนให้มนุษย์รู้เท่าทันใน
ความทุกข์ และความสุขที่มาจากรู้แจ้งในกองทุกข์ทั้งปวงของมนุษย์ รวมถึงประเด็นนักปรัชญาได้
โต้แย้งการใช้เกณฑ์ความสุขและความทุกข์เป็นอ านาจให้เกิดการกระท าดังกล่าวมา จึงเป็นเหตุผล
การท าวิจัยในครั้งนี ้
 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพ่ือศึกษาแนวคิดความสุข และความทุกข์ในทัศนะของ เจรามี เบนธัม 
 2.2  เพ่ือศึกษาแนวคิดความสุข และความทุกข์ในทัศนะของ พุทธปรัชญาเถรวาท  
 2.3  เพ่ือวิเคราะห์เชิงวิพากษ์แนวคิดความสุข และความทุกข์ในฐานะรากฐานของระบบ 
จริยศาสตร์ของเจรามี เบนธัมในทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท 
 

3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1  ด้านเนื้อหา   
 ศึกษาประเด็นปัญหา สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์แสวงหา (summum bonum) เพ่ือมุ่งเน้นสู่ข้อ
สรุปว่า ความสุขและความทุกข์ใช้เป็นหลักการในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ โดยจะศึกษาเนื้อหา
ความหมายในความสุขและความทุกข์ของมนุษย์ มีลักษณะเป็นอย่างไรในแนวคิดของ เจรามี เบนธัม 
โดยจะท าการศึกษาโต้แย้งในประเด็น ปัญหาการแสวงหาความสุขจากความพึงพอใจ เป็นสิ่งที่ดีที่สุด
เพ่ือการหลีกเลี่ยงความทุกข์เป็นเป้าหมายสูงสุด และศึกษาแนวคิดนักปรัชญาที่สนับสนุนและโต้แย้ง
ในปรัชญาทางตะวันตก และพุทธปรัชญาเถรวาท รวมถึงการวิพากษ์ความสุข และความทุกข์ใน
ฐานะรากฐานทางจริยศาสตร์  
 3.2  ด้านเอกสาร   
 ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษางานเขียนทางปรัชญาของเจรามี เบนธัม ในหนังสือเรื่อง Introduction 
to the Principle of Moral and Legislation รวมถึงศึกษาเนื้อหาข้อมูลในพระไตรปิฎกของมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย งานเขียนที่เก่ียวข้องในพุทธปรัชญาเถรวาท และงานเขียนของนักปรัชญา 
 

4.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร โดยมีข้ันตอนการ
ด าเนินงานดังนี้ 
 1)  ขั้นศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) 
 เป็นการศึกษาแนวความคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิธีการศึกษา รวมทั้งข้อมูล
ส าคัญที่เก่ียวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ โดยแบ่งแหล่งข้อมูลดังนี้ 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560430

 1.1  แหล่งปฐมภูมิ (Primary Sources)  : ศึกษาในพระไตรปิฎกของมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย และงานเขียนทางปรัชญาของ เจรามี เบนธัม ในหนังสือเรื่อง  An Introduction to 
the Principles of Morals and Legislation  
 1.2  แหล่งทุติยภูมิ (Secondary Sources) :  รวบรวมข้อมูลหนังสือ และงานวิจัยต ารา
วิชาการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผลงานที่ท่านผู้รู้ทางปรัชญาได้ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์มาแล้ว อันเป็นที่
ยอมรับกันในวงการนักวิชาการ 
 2)  ขั้นน ามาวิพากษ ์
 โดยการน าข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เสร็จ
แล้วน ามาวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ตามหลักวิธีทางปรัชญา วิเคราะห์ออกมาเป็นความรู้ พร้อมเสนอ
ความเห็น โต้แย้ง วิพากษ์ วิจารณ์ และสรุปประเด็นปัญหา  
 

5.  ผลการวิจัย 
 1.  แนวคิดความสุข และความทุกข์ในทัศนะของ เจรามี เบนธัม 
 การพิจารณาความสุขและความทุกข์เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในมนุษย์ และการอยู่ร่วมกันของ
มนุษย์ โดยศึกษาประเด็นความหมายของปัญหาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้าใจการด าเนินชีวิตที่ดี ดังนี้ 
 (ก)  ความสุขเป็นเป้าหมายสูงสุดที่มีอ านาจบงการอยู่ตลอดเวลา 
 แนวคิดของ เจรามี เบนธัม เชื่อว่า ธรรมชาติได้จัดให้มนุษย์อยู่ภายใต้บงการของนายที่มี
อ านาจเต็มสองคน คือ ความทุกข์และความสุขสบาย เพ่ือสิ่งทั้งสองนี้เท่านั้นที่เราจะกล่าวได้ว่าอะไร
ที่เราควรท าและอะไรที่เราจะท า มันควบคุมสิ่งที่เราท าทั้งหมด สิ่งที่เราคิดทั้งหมด ความพยายามที่
จะหลุดพ้นจากอ านาจของมันกลับแสดงให้เห็นและยืนยันความเป็นอยู่ของมัน โดยค าพูดของมนุษย์
อาจแสร้งท าเป็นหนีจากอ านาจของมัน แต่โดยความเป็นจริงเขาอยู่ใต้อ านาจของมันตลอดเวลา เพ่ือ
พิจารณาความหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดที่มนุษย์ต้องการแสวงหาคือ 
 ความหมายของความสุขในทัศนะสุขนิยมที่มองความสุขเป็น 3 ลักษณะคือ 1. ความรู้สึก
พึงพอใจ 2. ความดี และ 3. ความเสมอภาค โดยพิจารณาถึง พ้ืนฐานแนวคิดความต้องการความสุข
ที่เป็นความเสมอภาคในฐานะรากฐานของทุกการกระท า ไม่มุ่งเน้นความสุขเฉพาะตนเองโดยไม่
ค านึงถึงความสุขของผู้อ่ืน เพ่ือให้เข้าใจในบริบทที่ส าคัญของความสุข และความชัดเจน เหตุผล
สอดคล้องในการกระท าของตนเอง และในส่วนที่เกี่ยวกับผู้อ่ืน ความหมายประการที่สองของ
ความสุขในทัศนะผลลัพธ์นิยมมี 2 ลักษณะคือ 1. เป็นผลจากความปรารถนา 2. เป็นประโยชน์ของ
คนกลุ่มมาก โดยพิจารณาถึงความเป็นประโยชน์ทั้งตนเองและค านึงถึงผู้อ่ืนนั้น มีความเป็นสากลที่
มนุษย์สามารถรับรู้ และเรียนรู้ที่จะปฏิเสธผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ที่เป็นพ้ืนฐานทางแนวคิด  
 ความหมายของความทุกข์ในแบบสุขนิยมแบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ 1. ความรู้สึกนึกคิด 2. 

ความชั่ว และ 3. ความมีอ านาจบงการ โดยพิจารณาถึง ความเท่าเทียมกันของความสุขและความ
ทุกข์ ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับปริมาณเป็นความชั่วในตัวของมันเอง มีอ านาจบงการกับสถานการณ์
ต่างๆ สร้างความต้ืนเต้น ความเจ็บปวดทรมาน ความหมายประการที่สองของความทุกข์ในทัศนะ
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ผลลัพธ์นิยมหรือประโยชน์นิยมแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ 1. ผลลัพธ์ความทุกข์และความสุข 2. แนวคิด
ประโยชน์กับความสัมพันธ์เพ่ือป้องกันความสุขและความทุกข์  โดยพิจารณาถึง การเข้าใจถึงผล
สะท้อนของความทุกข์ทางธรรมชาติของตนเอง ตามสาเหตุที่ประเมินได้ถึงผลลัพธ์ของความทุกข์ 
 (ข)  ความสุขคือความพึงพอใจเป็นสิ่งเดียวที่ปรารถนาเป็นความดี 
 เกณฑ์การตัดสินแบบสุขนิยมแบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ 1. สภาพแวดล้อม  2. แรงจูงใจ 3. 
สถานะทางสังคม โดยพิจารณาถึง ความทุกข์เป็นความชั่ว ไม่มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตจาก
ประสบการณ์หรือประสาทสัมผัส เป็นการสร้างข้อตกลงให้เป็นพ้ืนฐานของมนุษย์ เพ่ือลดการ
เบียดเบียนให้กับผู้อ่ืน และการสร้างระดับคุณลักษณะของการหลีกเลี่ยงความทุกข์ เพ่ือใช้พิจารณา
เป็นเกณฑ์ตัดสินในการกระท าของตนเอง และในส่วนที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืนต่อไป   
 เกณฑ์การตัดสินแบบประโยชน์นิยมแบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ 1. ความคุ้มครอง 2. อ านาจ
ในการลงโทษ 3. ความมีส่วนร่วม โดยพิจารณาถึง สิ่งที่ไม่สมควรกระท าไปในทางสร้างความทุกข์ซึ่ง
เรียกว่า เป็นความชั่วร้าย มากกว่าที่จะโน้มเอียงไปในทางสร้างความสุขซึ่งเรียกว่า เป็นความดี ซึ่ง
น าไปสู่วิธีก่อนที่จะประเมินตัดสินในทุกๆ ด้านของศีลธรรม หรือในประเด็นการออกกฎหมาย หรือ
การควบคุมกระบวนการทางยุติธรรม ความสุขจึงต้องหลีกเลี่ยงความทุกข์โดยให้ถือว่าเป็นข้อยุติใน
การโต้แย้ง ซึ่งความทุกข์เป็นสิ่งจ าเป็นในการอธิบายในทุกการกระท าของมนุษย์ถึงคุณค่านี้  
 ความสุขคือความพึงพอใจเป็นสิ่งเดียวที่ปรารถนาเป็นความดีจึงเป็นเกณฑ์การตัดสินแบ่ง
ออกได้เป็น 2 แบบคือ 1. แบบสุขนิยม 2. แบบประโยชน์นิยม โดยพิจารณาถึง ความสุขเป็นสิ่งบง
การให้มนุษย์เกิดการกระท า และตัดสินใจได้ในสิ่งที่ควร หรือไม่ควร ความสุขเป็นความพึงพอใจของ
มนุษย์ ความดี ความชั่ว ความถูก และความผิด ตัดสินที่ความพอใจและความไม่พึงพอใจที่พบเห็น
โดยทั่วไปได้ ฉะนั้น ความสุขจึงเป็นความพึงพอใจที่เป็นความดีของตนเอง และกระท าต่อผู้อ่ืน เพ่ือ
จดจ าถึงผลลัพธ์น ามาใช้ในทางทีเ่ป็นความดี และควบคุมการกระท าของมนุษย์ได้เช่นกัน 
 (ค)  ความสุขทางร่างกาย และทางจิตใจของตนเอง และค านึงถึงผู้อ่ืน 
 มนุษย์ควรท าอย่างไรเม่ืออยู่ภายใต้บงการของความสุขและความทุกข์ แบ่งเป็น 3 
ลักษณะคือ 1. มาตรฐานการกระท าสิ่งที่ถูก และสิ่งที่ผิด 2. การกระท าเพ่ือตนเอง และค านึงถึงผู้อ่ืน 
3. ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ โดยพิจารณาถึง มนุษย์ต้องป้องกันตนเองในทางที่ดี และ
ในทางที่ชั่วร้าย ความเข้าใจในอ านาจบงการของความสุข และการมุ่งเน้นหลีกเลี่ยงความทุกข์  โดย
ถือว่าเป็นจุดที่สิ้นสุด รวมถึงการป้องกันความรุนแรงที่น าไปสู่ข้อตกลงถึงการลงโทษ โดยเป็นการ
เกิดข้ึนของทุกอ านาจ และความพึงพอใจที่สนับสนุนให้เกิดประโยชน์ของตนเอง และผู้อ่ืน 
 การสนับสนุนความสุขและความทุกข์เป็นพ้ืนฐานทางศีลธรรม แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ 1. 
สนับสนุนสิ่งที่ดีที่สุดของสังคม 2. ความเสมอภาคกับผลลัพธ์ที่เป็นสากล โดยพิจารณาถึง ความ
เปลี่ยนแปลงจากการรับรู้ถึงความสุขและความทุกข์มาสู่หลักการสนับสนุนให้เกิดผลบังคับพ้ืนฐาน
ทางศีลธรรม การให้เหตุผลที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ความเที่ยงธรรมในปัจเจกบุคคล และป้องกันความ
เจ็บปวดให้น้อยที่สุด เป็นสิ่งก าหนดในทุกการกระท าของจ านวนสมาชิกในสังคม   
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 ความสุขทางร่างกาย และทางจิตใจของตนเอง และค านึงถึงผู้อ่ืนจึงเป็นปัญหาให้เกิดการ
โต้แย้งความสุขและความทุกข์เป็นพ้ืนฐานทางศีลธรรม แบ่งเป็น 5 ประเด็นคือ 1. ความสุขที่แท้จริง 
2. ความสุขและความทุกข์คือ ความกลัวตาย 3. ความสุข และความทุกข์กับสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ 4. 
ความแตกต่างทางประสาทสัมผัสที่ไม่เท่ากันกับความรู้สึกที่เหมือนกัน 5. ความปรารถนาที่ไม่มี
ขีดจ ากัด โดยพิจารณาถึง เราอยากมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น เราต้องการความสุขมากกว่าที่ต้องทนอยู่กับ
ความทุกข์ ความมุ่งมั่นที่จะสู่เป้าหมายจึงเป็นสิ่งคาดหมายถึงความสุข หรือพบกับสิ่งที่ดีกว่า และ
ห่างไกลจากสิ่งที่ท าให้เกิดความทุกข์ ฉะนั้น มนุษย์จึงมักไม่ปฏิเสธให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ือจะรับรู้สิ่ง
ใหม่ๆ หรือประสบการณ์ในด้านการศึกษา ให้มีทักษะการรับรู้เป็นแรงจูงใจแสวงหาความดีให้ตนเอง   
 2.  แนวคิดความสุขและความทุกข์ในทัศนะของพุทธปรัชญา 
 การพิจารณาความสุขและความทุกข์เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในมนุษย์ และการอยู่ร่วมกันของ
มนุษย์ โดยศึกษาประเด็นความหมายของปัญหาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้าใจการด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรม 
ดังนี ้
 (ก)  ความสุขและความทุกข์คืออะไร 
 ความหมายของความสุขหมายถึง สุขเวทนาเป็นกระบวนการจากส่วนประกอบด้วย
สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ หรือเป็นความสุขทางกายที่รับรู้ได้จากประสาทสัมผัส 
และความสุขทางใจ ผ่านขั้นตอนการก าหนดรู้หรือจ าได้หมายรู้ในสัญญาขันธ์ และเข้าสู่เครื่องปรุง
แต่งหรือเจตจ านงในสังขารขันธ์เป็นความสุขที่เกิดขึ้นกับร่างกายและทางจิตใจ เป็นการเกิดขึ้นของ
สุขเวทนา การพิจารณาความหมายของความทุกข์หมายถึง ทุกขเวทนาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิด
ความรู้สึกทุกข์ในขันธ์ห้า ความรู้สึกบีบคั้นทางร่างกาย และสภาพทางจิตใจ เป็นเครื่องเศร้าหมองใน
ธรรมชาติของมนุษย์ เป็นปัจจัยที่ส่งผลสืบเนื่องถึงการกระท าของมนุษย์ บีบคั้นให้คงอยู่ในสภาพเดิม
ไม่ได้ ท าให้เกิดความไม่สบายใจวิตกกังวลคือ ทุกขเวทนา 
 ความทุกข์ตามกฎไตรลักษณ์ในฐานะปรวิสัย แบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ 1. ความเป็นอนิจจัง 
2. ความเป็นทุกขตา 3. ความเป็นอนัตตา โดยพิจารณาถึง การตรวจสอบถึงความไม่เที่ยงแท้เป็น
ความทุกข์ เป็นการรู้แจ้งถึงระยะของการเกิดขึ้น การตั้งอยู่ และการดับไป ซึ่งได้จากสภาวะของทุก
สรรพสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง และตัวตนที่แท้นั้นก็ไม่ใช่ของเรา เพราะมีความเสื่อมอยู่ตลอดเวลา 
ความสุขจึงเกิดขึ้นได้ด้วยการไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่น ปราศจากความวิตกกังวล เพราะเข้าใจเงื่อนไข
ของธรรมชาติตามสถานการณ์ที่เป็นจริง ฉะนั้น ความทุกข์ตามกฎไตรลักษณ์ในฐานะ ปรวิสัยจึงเป็น
การก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของ
เรา เราเป็นนั้น นั่นเป็นอัตตาของเรา 
 ความสุขและความทุกข์ตามหลักอริยสัจ 4 ในฐานะอัตวิสัย แบ่งเป็น ทุกข์ สมุทัย นิโรธ 
มรรค โดยพิจารณาถึง นิโรธเป็นความทุกข์ที่เป็นปัญหาของตนเองแบ่งเป็น 11 ประเภทคือ ความ
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รัก การพลัด
พรากจากอารมณ์อันเป็นที่รัก และการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์ ทัศนะการมองเรื่องราวต่างๆ ที่
เป็นปัญหาเกิดข้ึนในการมีชีวิตของตนเอง และความเข้าใจในชีวิตของสรรพสิ่ง เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ
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แก้ปัญหาของตนเอง ฉะนั้น ความสุขและความทุกข์ตามหลักอริยสัจ 4 ในฐานะอัตวิสัย จึงเป็นกรอบ
ลักษณะของความเป็นจริงในฐานะอัตวิสัยของความถือตัวว่า เป็นนั่น เป็นนี่ของตนเอง และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาการลดละความยึดถือน าไปสู่ความสุขในอัตวิสัยของสภาวะนิพพาน 
 (ข)  ความสุขและความทุกข์ในฐานะท่ีเป็นรากฐานทางจริยศาสตร์ได้อย่างไร 
 แนวคิดความสุขได้น ามาใช้เป็นรากฐานทางศีลธรรมแบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ 1. อโลภะ 2. 
อโทสะ 3. อโมหะ ซึ่งพิจารณาถึง การกระท าที่เป็นกุศลใช้เป็นเส้นทางแห่งคุณค่าความดีของชีวิต 
เป็นเส้นทางแห่งการแสวงหาความหมายที่จะพบกับความสุขสงบที่ละเอียดประณีตได้ยิ่ งๆ ขึ้นไปจน
เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานหลุดพ้นจากความทุกข์ แม้เมื่อมนุษย์ได้พบกับความสุขก็ไม่ได้ยึดติด ด้วย
มนุษย์มีขันธ์ห้าที่ต้องแตกสลายอันเป็นโลกปกติธรรมดาของมนุษย์ ฉะนั้น ความสุขจึงเป็น
ความหมายตามธรรมชาติที่จะยึดถือการพัฒนาทั้งทางร่างกาย และจิตใจที่เข้ามามีบทบาทในฐานะที่
เป็นรากฐานทางศีลธรรมได้ ที่ก าหนดบทบาทชี้น าการด าเนินชีวิตของตนเอง และผู้อ่ืนในทางสังคม 
 แนวคิดความทุกข์ในชีวิตของมนุษย์แบ่งเป็นการกระท าที่ไม่ดี มีเจตนาอกุศลกรรม 3 
ลักษณะคือ 1. โลภะ 2. โทสะ 3. โมหะ โดยพิจารณาถึง ประเด็นที่น ามาใช้เป็นรากฐานทางศีลธรรม
ในพุทธศาสนา ซึ่งเป็นผลท าให้พบปัญหาได้จากการกระท าของมนุษย์ในทางที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
และผู้อ่ืน ด้วยมูลเหตุของการเกิดขึ้นของโลภะ โทสะ และโมหะมีการปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องที่
สามารถจะตรวจสอบถึงความถูกต้องของมูลเหตุได้ ฉะนั้น แนวคิดความทุกข์ในฐานะรากฐานทาง
ศีลธรรมจึงเป็นโลภะ โทสะ และโมหะที่น ามาเป็นพ้ืนฐานข้อมูลที่จะสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในทาง
ศีลธรรม และเป็นแรงผลักดันให้เกิดการคิดพิจารณาในการปรับตัวเรียนรู้ในสิ่งที่มุ่งจะแสวงหา และ
สิ่งใดที่สมควรจะกระท าหรือหลีกเลี่ยงให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่แท้จริงได้ 
 ความสุขและความทุกข์จึงเป็นรากฐานศีลธรรมโดยอาศัยรูปแบบของสังสารวัฎแบ่งเป็น 3 
แบบคือ 1. กิเลส 2. กุศลกรรม 3. วิบากแห่งกุศลกรรม โดยพุทธปรัชญาพิจารณาถึง ผลแห่งความ
ประพฤติสม่ าเสมอทางกาย ทางวาจา ทางจิตใจน าไปสู่ชีวิตที่ดีในปัจจุบัน และขอบเขตการเวียนว่าย
ตายเกิดของชีวิตหลังจากเสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งเป็นวิถีการด าเนินชีวิตที่จะน าไปสู่เส้นทางแห่งสุคติและ
โลกของสวรรค์ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ า เปิดของที่ปิดเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ยินดี หรือ
สนับสนุนในการประพฤติธรรมของตนเอง และบุคคลอ่ืนอย่างสม่ าเสมอ  
 (ค)  ความสุขและความทุกข์กับความดี และความชั่วของมนุษย์ในทางสังคม 
 อกุศลกรรมแบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ 1. อกุศลกรรมทางกาย 2. อกุศลกรรมทางวาจา 3. 
อกุศลกรรมทางใจ โดยพระพุทธเจ้าพิจารณาถึง เจตนาที่มุ่งเน้นให้เกิดอกุศลกรรม เป็นจงใจ เป็น
ความตั้งใจที่จะกระท าความชั่วในทางกาย ทางวาจา และทางใจ ให้ผู้ อ่ื นดับความทุกข์ ความ
เดือดร้อน ฉะนั้น อกุศลกรรมจึงเป็นต้นเหตุให้เกิดมูลเหตุแห่งความทุกข์ทรมาน มูลแห่งการไปเกิด
ในทุคติภูมิในนรก เปรต สัตว์นรก หรือทุคติภูมอย่างใดอย่างหนึ่ง และควรพัฒนาสติปัญญาเพ่ือรู้ถึง
มูลเหตุ และก าจัดด้วยการไม่ปฏิบัติตามแนวทางแห่งอกุศลกรรมทั้งหลาย 
 วิบากกรรมในทุคติภูมิแบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ 1. วิบากกรรมในทุคติภูมิของเปรต 2. 
วิบากกรรมในทุคติภูมิของสัตว์เดรัจฉาน 3. วิบากกรรมในทุคติภูมิของสัตว์นรก โดยพิจารณาถึง 
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ความเชื่อในชีวิตหลังความตายของมนุษย์ และการได้รับผลของกรรมชั่วที่ยังคงด าเนินติดตัวไป เพ่ือ
ลงโทษตามท่ีบุคคลได้กระท าความชั่วทั้งทางกาย ทางวาจา ทางจิตใจ โดยให้ตระหนักถึงการกระท า
เมื่อยังด ารงชีวิตอยู่ ด้วยถ้าท าความชั่วจะได้รับการลงโทษให้ต้องทนทุกข์ทรมานจนกว่าจะชดใช้
กรรมชั่วจนหมดไป ฉะนั้น วิบากกรรมในทุคติภูมิจึงเป็นสถานที่ให้มนุษย์ที่ได้ตายไปแล้ว และกระท า
ความชั่วให้ได้รับการลงโทษตามท่ีตนเองได้กระท าลงไป 
 สุคติภูมิ และทุคติภูมิก าหนดโทษเป็นผลที่ตามมากับมนุษย์แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ 1. 
โทษที่ให้ผลในภพนี้ 2. โทษที่ให้ผลในภพหน้า โดยพิจารณาถึง เหตุผลที่ควรจะละทิ้งทุกอย่างของ
การกระท าให้เกิดโทษในสภาพที่เลวร้าย ไม่ว่ารูปแบบใดย่อมต้องได้รับผลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แสดง
ให้เห็นถึงการได้รับผลเป็นความทุกข์ทรมานมากเกินพอ และความยิ่งใหญ่ของผลที่ติดตามจาก
เจตนาในการกระท า ฉะนั้น ความดีและความชั่วของมนุษย์ในทางสังคมจึงเป็นการด ารงชีวิตอยู่ด้วย
เจตนาที่จะเลือกการอยู่เพ่ือสร้างกุศลกรรมอันน าไปสู่ เป้าหมายสุคติ และหลีกเลี่ยงการกระท าไปสู่
เป้าหมายทุคติ 
 3.  วิเคราะห์เชิงวิพากษ์แนวคิดความสุขและความทุกข์ ในฐานะรากฐานของระบบจ
ริยศาสตร์ของเจรามี เบนธัม ตามทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท 
 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ความสุขและความทุกข์เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในมนุษย์ และการอยู่
ร่วมกันของมนุษย์ โดยศึกษาประเด็นความหมายของปัญหาที่เก่ียวข้อง เพ่ือเข้าใจการด าเนินชีวิตที่ดี 
และชีวิตที่มีศีลธรรม ดังนี้ 
 (ก)  ชีวิตที่ดีในทัศนะของเจรามี เบนธัม 
 ความหมายของชีวิตที่ดี พิจารณาได้ใน 3 ลักษณะคือ 1. ความสุขทางร่างกาย 2. ความดี 
และ 3. ผลลัพธ์ที่สร้างประโยชน์ของตนเอง และผู้อ่ืน เพราะว่า การแสวงหาสิ่งที่ปรารถนาเป็น
ความสุขสูงสุดของตนเอง และเก่ียวข้องในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของคนกลุ่มมาก ความสุขสูงสุดจาก
ความรู้สึกถึงความร่ืนรมย์ เป็นความดีที่ยอมรับของบุคคลจ านวนมาก และเป็นการเร่ิมต้นพ้ืนฐาน
ของบุคคล เพ่ือยอมรับความเท่าเทียมในการแสวงหาความสุขในลักษณะที่แตกต่างกันได้ของปัจเจก
บุคคล ฉะนั้น ความหมายของชีวิตที่ดีจึงเป็นความเท่าเทียมกันในการแสวงหาความสุขที่สัมผัสได้ถึง
ความรื่นรมย์ในการด าเนินชีวิต ยอมรับความดีของปัจเจกบุคคลที่น าไปสู่ผลลัพธ์ประโยชน์สุข เพ่ือ
ต้องการยกระดับแผ่ขยายจ านวนความสุขของมนุษย์ให้ได้มากที่สุด 
 เกณฑ์ตัดสินชีวิตที่ดี โดยพิจารณาได้ใน 3 ลักษณะคือ 1. ความพึงพอใจ 2. การกระท า
ความดี และ 3. ประโยชน์ของปัจเจกบุคคลกับกลุ่มสมาชิกทางสังคม เพราะว่า การพิจารณาผลลัพธ์
ในความสุขที่ดีท่ีสุดของตนเอง จะปราศจากความเชื่อมโยงกับสาธารณะประโยชน์ของบุคคลจ านวน
มากไม่ได้ โดยการกระท าของตนเองจะเป็นเหตุผลส่งเสริมให้เกิดความสุขที่ดีที่สุดกับบุคคลอ่ืน 
ความสุขจึงเป็นความดี เป็นเครื่องมือไปสู่ความพึงพอใจ และการกระท าใดที่ท าให้ความสุขลด
น้อยลงไปอาจกลายเป็นการสร้างความทุกข์ หรือเป็นความชั่ว ดังนั้น เกณฑ์การตัดสินชีวิตที่ดีจึงเป็น
การปกป้องความสุขของตนเอง และของบุคคลอื่นในฐานะที่เป็นสมาชิกรวมกันของสังคม 
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 ความสุขและความทุกข์เป็นเกณฑ์ตัดสินที่ดี โดยพิจารณาใน 3 ลักษณะคือ 1. อ านาจบง
การสูงสุด 2. มาตรฐานความถูกและความผิด 3. ปัจเจกบุคคลและผู้อ่ืนในทางสังคม เพราะว่า การ
มุ่งเน้นเชิงปฏิบัติแบบยึดกฎธรรมชาติ และผลลัพธ์ในทุกเป้าหมายคือ ความสุขและหลีกเลี่ยงความ
ทุกข์เป็นเกณฑ์การตัดสินชีวิตที่ดี เป็นข้อตกลงของส่วนบุคคล หรือในการร่วมกันบรรลุเป้าหมายใน
ฐานะที่เป็นเครื่องมือของการแสดงออกของภาพรวมชีวิตที่ดีคือ ชีวิตที่มีความสุข และชีวิตที่ไม่ดีคือ 
ชีวิตที่ต้องประสบกับความทุกข์ ซึ่งความสุขเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสนับสนุน และความทุกข์เป็นสิ่งที่
ต้องหลีกเลี่ยง หรือหาทางป้องกันของทุกบุคคล  ฉะนั้น เกณฑ์ตัดสินชีวิตที่ดีจึงเป็นบ่อเกิดของ
อ านาจบงการจากกฎธรรมชาติความสุข และความทุกข์ที่น ามาใช้เป็นกฎเกณฑ์เพ่ือปกครอง 
ข้อบังคับกับสิ่งที่ผิดศีลธรรม และควบคุมความไร้ระเบียบแบบแผนได้ 
 (ข)  ชีวิตที่มีศีลธรรมในพุทธปรัชญา 
 ความหมายของชีวิตที่มีศีลธรรม พิจารณาได้ 3 ลักษณะคือ ประการแรก 1. การหลุดพ้น
จากความทุกข์ 2. การก าจัดความถือตัว 3. ผลลัพธ์ของตนเองและผู้อ่ืน เพราะว่า จุดมุ่งหมาย
ปลายทางของชีวิตที่มีศีลธรรมคือ การหลุดพ้นจากความทุกข์ ด้วยการละความยึดมั่นกับสิ่งสัมผัส
ความสุขทางร่างกาย ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความสุขสงบทางใจของตนเอง และความเข้าใจใน
ความทุกข์ที่เกิดขึ้นตามกฎธรรมชาติของผู้อ่ืน ฉะนั้น ความหมายของชีวิตที่มีศีลธรรมจึงเป็นความ
เข้าใจสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติ เพ่ือก าหนดหนทางที่น าไปสู่เป้าหมายทั้งที่เป็นความสุขสงบทาง
จิตใจ และน าไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง 
 เกณฑ์การตัดสินชีวิตที่มีศีลธรรม เป็นการตัดสินความดี ความชั่วในการด าเนินชีวิตของ
บุคคล และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน โดยพิจารณาใน 3 ลักษณะคือ 1. กิเลส 2. กรรม 3. วิบาก 
เพราะว่า บุคคลอาจมีความแตกต่างกันตามบทบาทด้วยการตัดสินใจที่จะเลือกหนทางที่ดีที่สุดให้กับ
ตนเอง และเป็นแรงจูงใจที่จะสร้างเจตนา ความแตกต่างของการกระท า และผลลัพธ์ของการกระท า
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ฉะนั้น เกณฑ์การตัดสินชีวิตที่มีศีลธรรมจึงเป็นการประพฤติปฏิบัติตาม 
ทั้งทางจิตใจ ทางร่างกาย และค านึงถึงผลลัพธ์มาเป็นแนวทางในการเลือกกระท าความดี หรือความ
ชั่ว ก็จะเป็นเกณฑ์การตัดสินบุคคลเพื่อการด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรมได้ 
 ความสุขและความทุกข์เป็นเกณฑ์ตัดสินชีวิตที่มีศีลธรรม เป็นการระบุเป้าหมายของความ
เป็นแก่นสารของความสุข และความทุกข์ โดยพิจารณาในฐานะเป้าหมาย 2 ลักษณะคือ 1. สุขคติ 2. 
ทุคติ โดยแสดงความแตกต่างของผลที่ได้รับสุขเวทนาจากการด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรม และผลที่ได้รับ
ทุกขเวทนาจากการด าเนินชีวิตที่ไม่ค านึงศีลธรรม ซึ่งเป้าหมายของสุคติและทุคติให้ผลเป็นข้อผูกพัน
ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน และชีวิตที่ยังรับผลไปถึงโลกหน้า ฉะนั้น ความสุขและความทุกข์จึงเป็นแก่น
สารของการกระท าที่ไปสู่ผลแห่งสุขคติ และการต่อต้าน หรือป้องกันผลแห่งทุคติ เป็นเกณฑ์การ
ตัดสินในฐานะเป้าหมายการด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรม 
 (ค)  วิพากษ์ชีวิตที่ดีกับชีวิตที่มีศีลธรรม 
 ความหมายชีวิตที่ดีกับชีวิตที่มีศีลธรรม เป็นปัญหาเรื่องความพึงพอใจทางวัตถุร่างกาย
ของชีวิตที่ดี โดยพิจารณา 1. ประสบการณ์ที่ไม่อาจรักษาผลลัพธ์ความสุขทางร่างกายได้นานที่สุด 2. 
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ความไม่สามารถหลีกเลี่ยงอุปสรรค ซึ่งพบว่า ไม่สอดคล้องกับการรักษาความสุขได้จริง แต่เหมาะกับ
การพัฒนาความสุขโดยพ้ืนฐานเพ่ือการด ารงชีวิตโดยทั่วไปมากกว่า ซ่ึงในทางพุทธปรัชญาพิจารณา 
1. ความสุขในแง่การปฏิบัติของผู้อยู่ครองเรือน และ 2. การพัฒนาจิตใจเพ่ือละความยึดมั่นถือมั่น สู่
การหลุดพ้นจากความทุกข์คือ นิพพาน เป็นเป้าหมายของความสุขสงบได้ละเอียดลึกซึ้งตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ทั้งได้ทั้งร่างกาย และจิตใจ ฉะนั้น ถ้าหากเราเลือกแนวทางของชีวิตที่ดี จะพบว่า ความพึง
พอใจจะเป็นเพียงการตอบสนองตามความต้องการทางร่างกายที่เกิดปรากฏขึ้นแห่งความทุกข์ 
อาจจะไม่ยั่งยืนที่น าไปสู่ความรื่นรมย์ และอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้เกิดการกระท าที่หลีกเลี่ยง 
หรือหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยความยึดมั่นถือมั่นกับความสุขทางวัตถุร่างกายด้วยความเข้าใจได้
อย่างแท้จริง 
 (ง)  วิพากษ์ความสุขและความทุกข์ตามทัศนะของผู้วิจัย 
 การพิจารณาความสุขและความทุกข์น ามาสู่การวิพากษ์ชีวิตที่ดีของเจรามี เบนธัม และ
ชีวิตที่มีศีลธรรมของพุทธปรัชญาเถรวาท ในประเด็นการใช้ความสุขและความทุกข์เป็นหลักการใน
การด าเนินชีวิตของแนวคิดทั้งสองนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นการน าเอาความสุข และความทุกข์คือ 
อ านาจที่ใช้บงการสูงสุดในทุกการกระท าของมนุษย์ ได้แก่ อะไรที่เราควรจะท า และก าหนดว่า อะไร
คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะท า บนมาตรฐานของสิ่งที่ถูก และสิ่งที่ผิด ดังนี้ 
 (1)  อะไรคือ ความสุขของนางสาว ก. 
 การพิจารณาความสุขเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป้าหมายคือ 
ลักษณะที่แสดงความสามารถก าหนดถึงความเป็นอิสระของการเข้าถึงความสุข ความพึงพอใจ หรือ
ประโยชน์ หลังจากบรรลุเป้าหมายในการกระท าของตนเอง ซึ่งประเด็นปัญหาที่น่าสังเกตคือ 
ลักษณะถึงความเป็นอิสระก าหนดความพึงพอใจของตนเอง จะปฏิเสธความแตกต่างของความ
รับผิดชอบต่อความรู้สึกของผู้อื่น เช่น กรณีพิจารณาการตัดสินใจท าแท้งของนางสาว ก. โดยเธอวิตก
กังวลต่อความรู้สึกถึงความเป็นมนุษย์ของเด็กที่อยู่ในท้อง แต่รู้สึกถึงความไม่พร้อม เพราะเธอยังอยู่
ในสภาพที่ไม่ต้องการสูญเสียการศึกษาเล่าเรียนอยู่ และไม่ต้องการให้ครอบครัว หรือผู้อ่ืนรับรู้การ
ตั้งครรภ์ เมื่อพิจารณาสิ่งที่ดีท่ีสุดในสถานการณ์นี้ เธอควรจะกระท าอย่างไร 
 ความสุขของนางสาว ก. จึงเป็นการไม่ตัดสินใจท าแท้งด้วยสามารถก าหนดความสุขจาก
การกระท าของตนเอง และค านึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสุขของผู้อ่ืน โดยพิจารณาจาก 4 
ลักษณะคือ 1. ความสุขที่เป็นอิสระ 2. การค านึงถึงความพึงพอใจ 3. วิธีการได้มาของความสุขกับสิ่ง
ที่จะสูญเสียความสุข 4. พ้ืนฐานการตัดสินใจด้วยกุศลมูล เพราะว่า ความสุขเป็นทัศนคติที่ควร
ค านึงถึงการกระท าที่เป็นความดี ร่วมกับการบรรลุเป้าหมายความสุขของตนเอง และผู้อ่ืน ซึ่งไม่
อาจจะปฏิเสธเหตุผลเพื่อต่อต้านเป้าหมายคือ ความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของเราได้อย่างแท้จริง 
โดยการบรรลุถึงความสุขใดๆ จะมีความรู้สึกเบาใจให้เข้าใจถึงการกระท าที่เป็นความดีร่วมอยู่ด้วย 
ฉะนั้น ความสุขของนางสาว ก. จึงเป็นการไม่ตัดสินใจท าแท้งที่สร้างความเบาใจในปัจจุบัน และไม่
ความรู้สึกทุกข์ที่เข้ามารบกวนจิตใจได้ในอนาคต เป็นวิธีการได้มาของความสุขที่ มีความเป็นอิสระ 
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โดยค านึงถึงความรู้สึกที่พึงพอใจในการกระท าของตนเอง และป้องกันกับสิ่งที่จะท าให้เกิดความ
สูญเสียความสุขของลูกที่อาจจะเป็นเด็กหญิง หรือเด็กชาย หรือเด็กแฝดของนางสาว ก.  
 (2)  อะไรคือ ความทุกข์ของนางสาว ก.  
 แนวคิดความทุกข์น ามาใช้เป็นหลักการด าเนินชีวิตของตนเองคือ ลักษณะความทุกข์
เกิดข้ึนตามธรรมชาติโดยตัวของเรา และมีอ านาจบงการเป็นการกระท าของเรา ปัญหาคือ การหลุด
พ้นความทุกข์มีความบีบคั้นกับความต้องการในตัวของมันเองเป็นความกลัว และความต้องการทาง
เพศ เช่น กรณีพิจารณาการตัดสินใจท าแท้งของนางสาว ก. โดยเธอวิตกกังวลต่อความรู้สึกถึงความ
เป็นมนุษย์ของเด็กที่อยู่ในท้อง ซึ่งการการท าแท้งจะยอมรับได้ในกรณีที่เป็นความทุกข์จากการถูกข่ม
ขื่น หรือความไม่สมประกอบของเด็ก แต่กรณีของเธอเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน จึง
เป็นปัญหาการตั้งครรภ์ในสถานภาพของการศึกษาเล่าเรียนอยู่ และไม่ต้องการให้พ่อกับแม่ หรือ
ผู้อ่ืนรับรู้การต้ังครรภ์ของเธอ เมื่อพิจารณาความทุกข์ในสถานการณ์น้ี นางสาว ก. ควรจะกระท า
อย่างไร 
 ความทุกข์ของนางสาว ก. จึงเป็นการตัดสินใจท าแท้งที่สร้างความหวาดกลัวในความตาย
ของลูกตนเอง และเป็นสิ่งที่รบกวนจิตใจ โดยพิจารณาจาก 4 ลักษณะคือ 1. ระดับของความ
โศกเศร้า 2. ความหวาดกลัวในความตาย 3. ความไม่แน่นอนของผลลัพธ์จากการหลีกเลี่ยงความ
ทุกข์ 4. การกระท ามาจากเจตนาของตนเอง เพราะว่า ความทุกข์มีลักษณะบีบคั้นทนอยู่ได้ยากที่
เกิดข้ึนโดยธรรมชาติของเรา และเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพียงชั่วคราวที่มีความสอดคล้องใน
ลักษณะของการด าเนินชีวิตที่สัมผัสรับรู้ได้ ฉะนั้น ความทุกข์ของนางสาว ก. จึงเป็นการท าแท้งที่
รับรู้ได้จากเจตนาที่ต้องการฆ่า และการเกิดรับรู้เป็นของเฉพาะตน ท าให้จิตใจเกิดความเศร้าหมอง 
และไม่เป็นอิสระจากความคิดฟุ้งซ่านจากสิ่งที่เข้ามารบกวนจิตใจที่อาจค านึงถึงเด็กหญิง เด็กชายที่
เคยได้เข้ามาอาศัยการเกิดเป็นมนุษย์ในท้องของนางสาว ก.    
 

6.  อภิปรายผล 
 6.1  สรุป จากงานวิจัยความสุขและความทุกข์ในทัศนะของเบนธัมชี้ให้เห็นว่า ความสุข
เป็นความพึงพอใจในสิ่งที่ดีที่สุดของตนเอง และหลีกเลี่ยงความทุกข์ อาจที่เป็นเหตุให้มีความไม่
ชัดเจนของการกระท าความชั่ว หรือการกระท าความดี มุ่งเน้นป้องกันความกลัวตาย การขาดแคลน
สิ่งที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต ความไม่พึงพอใจในสิ่งที่ปรารถนา และความผิดหวัง แสดงถึงความดีที่
มุ่งเน้นทางวัตถุร่างกาย มุ่งเน้นตามอารมณ์ความพึงพอใจ แต่อาจพบปัญหาความสับสนการเลือก
ตัดสินใจ ในแง่ความชัดเจนของการกระท าที่ค านึงถึงความมีศีลธรรม ซ่ึงยังคงเป็นปัญหาส าคัญของ
บุคคล และในทางสังคม ฉะน้ัน ความสุขและความทุกข์ในทัศนะของเบนธัมจึงเป็นการกระท าที่
มุ่งเน้นผลลัพธ์คือ ความสุขที่สร้างความพึงพอใจมากที่สุด และหลีกเลี่ยงความทุกข์ในฐานะที่เป็น
เป้าหมาย โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเอง และในส่วนที่เข้าไปเกี่ยวข้องของบุคคลจ านวนมากที่สุด
ในทางสังคม 
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 6.2  สรุป จากงานวิจัยความสุขและความทุกข์ในทัศนะของพุทธปรัชญาชี้ให้เห็นว่า 
ความสุขเป็นสุขเวทนาในกระบวนการส่วนประกอบทางกายที่รับรู้ได้จากประสาทสัมผัสที่ได้จากการ
พัฒนาทางจิตใจ และความทุกข์เป็นทุกขเวทนาให้เกิดความรู้สึกทุกข์ในขันธ์ห้า ความรู้สึกบีบคั้นทาง
ร่างกาย และทางจิตใจเป็นเคร่ืองเศร้าหมองของมนุษย์ แสดงให้เห็นถึงลักษณะของความสุข และ
ความทุกข์เป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้ที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นน าไปสู่เจตนาในทุกการ
กระท าที่เป็นกุศลกรรม และอกุศลกรรม มุ่งเน้นเป้าหมายการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ฉะนั้น 
ความสุขและความทุกข์จึงเป็นเวทนาที่อยู่ในส่วนประกอบของร่างกาย โดยการรับรู้ทางประสาท
สัมผัสที่น าไปสู่การใช้สติปัญญาไตร่ตรองในทุกเจตนาของการกระท าในบุคคล และความเพียรปฏิบัติ
เพ่ือการหลุดพ้นจากความทุกข์ 
 6.3  ข้อการวิพากษ์ มุมมองของแนวคิดทั้งสองเป็นความแตกต่างกันในทางความหมาย 
และเกณฑ์ตัดสินของความสุขและความทุกข์ที่น ามาสู่การกระท าเป็นความดี หรือความชั่ว โดย
พิจารณา 1. การกระท าที่สร้างความสุขที่ดีที่สุดเป็นความดีในฐานะเป้าหมายของชีวิตที่ดี 2. การ
กระท าที่เป็นไปเพ่ือการหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นความดีในฐานะเป้าหมายของชีวิตที่มีศีลธรรม 
เพราะว่า การมีชีวิตที่ดีควรมีความปรารถนาความสุขให้ได้มากที่สุด จะท าให้ห่างไกลจากความทุกข์
ที่เกิดความเจ็บปวดขึ้นได้  ฝ่ายโต้แย้งของชีวิตที่มีศีลธรรมควรมุ่งเน้นการละความยึดมั่น ถือมั่นในสิ่ง
ที่ไม่มีความเที่ยงแท้ท าให้เกิดความทุกข์ การด าเนินชีวิตจึงมีสติเพ่ือเข้าใจเจตนาเป็นแนวทางกุศล
กรรม และอกุศลกรรม เพ่ือสร้างความดี และละเว้นความชั่ว ฉะนั้น การวิพากษ์แนวคิดทั้งสองจึง
เป็นการแสดงความแตกต่างทางเป้าหมายของชีวิต และเกณฑ์การตัดสินการกระท าความดี และ
ความชั่ว 
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
 7.1  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้โต้แย้งแนวคิดชีวิตที่ดีตามทัศนะเจรามี เบนธัมพบว่า มนุษย์ควรกระท าตาม
ความพึงพอใจ เพื่อรักษา หรือเพ่ิมพูนความสุขท่ีดีที่สุดในฐานะที่เป็นเป้าหมาย ความเชื่อดังกล่าวท า
ให้เกิดปัญหา ความพึงพอใจของมนุษย์น าไปสู่ความสุขที่ไม่ชัดเจนในการด าเนินชีวิตที่ดี ซึ่งพบว่า 
ธรรมชาติของมนุษย์ในแนวคิดนี้คือ การหลีกเลี่ยงความทุกข์ท าให้มนุษย์มีความเห็นแก่ตัว และมุ่ง
แสวงหาประโยชน์ในระหว่างกัน โดยพร้อมที่จะต่อต้านในลักษณะของการดิ้นรนที่จะท าร้ายกันได้ 
จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีข้อตกลง และระดับความเข้มข้นในการลงโทษของผู้ละเมิดสัญญา จาก
ข้อบกพร่องดังกล่าว ผู้วิจัยได้สนับสนุนแนวคิดชีวิตที่มีศีลธรรมตามทัศนะพุทธปรัชญา พบว่า การให้
ความส าคัญแนวทางการประพฤติปฏิบัติมากกว่าความสุขทางวัตถุร่างกาย เพ่ือตระหนักรู้ธรรมชาติ
ของความสุข และความทุกข์ทางร่างกายของตนเอง เพื่อพัฒนาเจตนาในการเลือกกระท าด้วยจิตใจที่
สูงส่ง ความเชื่อดังกล่าวท าให้สามารถควบคุมความไม่ชัดเจนที่เลือกกระท าตามความพึงพอใจของ
ตนเองเพียงอย่างเดียวได้ ซ่ึงพบว่า การพัฒนาให้เกิดสติปัญญา พิจารณาเจตนาก่อนเลือกตัดสินใจ
กระท า ได้ถูกคลอบง าจากจิตที่เป็นกุศลคือ อโลภะ อโทสะ และอโมหะ หรือถูกคลอบง าจากสิ่งที่อยู่
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ตรงข้าม ฉะนั้น ชีวิตที่ดีจึงเป็นความเท่าเทียมกันที่มีอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์ แต่ไม่สามารถ
ค านึงถึงคุณภาพ และปริมาณความพึงพอใจให้เพียงพอกับความแน่ชัดในการด าเนินชีวิต โดยในชีวิต
ที่มีศีลธรรมเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาสติปัญญาให้รู้เท่าทันอ านาจบงการไปสู่เจตนาที่จะเลือกกระท าใน
สิ่งที่เป็นกุศล หรืออกุศล ที่มีแนวทางชัดเจนของความดี และความชั่ว เพ่ือให้เข้ากันได้กับศาสตร์
สมัยใหม่ของวิถีการด าเนินชีวิตในฐานะรากฐานทางจริยศาสตร์    
 7.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงวิพากษ์แนวคิดเร่ืองความสุขและความทุกข์ใน
ฐานะรากฐานของระบบจริยศาสตร์ในทัศนะของ เจรามี เบนธัม” ผู้วิจัยปรารถนาให้มีการศึกษาวิจัย 
เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์พุทธปรัชญากับการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของโลก ในครั้งต่อไป
ดังนี ้
 1.  ควรศึกษาประเด็น การศึกษาวิเคราะห์เชิงปรัชญา : ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทมีความขัดแย้งกันหรือไม่ 
 2.  ควรศึกษาประเด็น การศึกษาเชิงวิพากษ์ สันติภาพของมนุษย์ในทัศนะของพุทธ
ปรัชญาเถรวาท ด้วยหลักชีวิตที่มีศีลธรรมจะเข้ากันได้กับศาสตร์สมัยใหม่ในวิถีชีวิตของมนุษย์ได้
หรือไม ่
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บทบาทผู้น าสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน 

THE ROLES OF SANGHA LEADER AND COMMUNITY DEVELOPMENT 

 

กิตติทัศน์ ผกาทอง 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาบทบาทผู้น าสงฆ์ในการน าหลัก        
พุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ด้านสังคม, เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
2 ) ศึกษาวิเคราะห์บทบาทผู้น าสงฆ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ด้านสังคม, เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และ 3) ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และ อุปสรรคเกี่ยวกับ      
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ด้านสังคม, เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
ด าเนินการวิจัยโดยวิธีส ารวจ การแจกแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 450 
ใน18 เขตของกรุงเทพมหานคร และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพ่ือหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทผู้น าสงฆ์ในการน าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในด้านสังคม, เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.61 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน หลักพุทธธรรม
เกี่ยวกับศีล ๕ ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.82  2) บทบาทผู้น าสงฆ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม พบว่า ด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.08, 2.92 และ 2.99 
ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเป็น  รายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 3) ปัญหาและ
อุปสรรคเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.99 เมื่อพิจารณาเป็น รายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน  
จากการสัมภาษณ์พบว่า บทบาทที่ส าคัญของผู้น าสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน คือ การ
สนับสนุนให้บุคลากรของวัด คือพระภิกษุ-สามเณรไปอบรมศีลธรรมให้กับเยาวชนตามสถานศึกษาที่
อยู่ในบริเวณที่วัดตั้งอยู่ รวมทั้งมีการจัดตั้งโรงเรียนการกุศล และโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ภายในบริเวณวัด ส่วนเรื่องเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมผู้น าสงฆ์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีบทบาทมากนัก ด้าน
ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน คือ บุคลากร งบประมาณ และนโยบาย
ของรัฐ 
ค าส าคัญ :  บทบาท, ผู้น าสงฆ์, การพัฒนา, ชุมนุม 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research are i) to study the Sangha leaders roles 
apply the Buddhadhamma for quality of life development in the society, economy 
and environment .ii) to study and analyze the Sangha leaders roles for quality of 
life development in the society, economy and environment  in Bangkok and  iii) to 
study and analyze the problems and obstacles for quality of life development in 
the society, economy and environment in Bangkok to perform this research by 
survey, questionnaires and the interview  and the record of the field data. With  
450 samples of the community from 18 District in Bangkok. The data analysis from 
the questionnaire and the function from Microsoft Excel 2007 .The data analysis by 
frequencies, percentage, average and standard deviation.  
 The result research found that:  1) the Sangha leaders roles bring the 
Buddhadhamma for quality of life development in the society, economy and 
environment, by the overall image, it is a high level in an average, be valuable 
share equal to 3.61 when consider by each factor is also high level in an average. 
The Buddha Dhamma about Five precepts is the highest level equal to 3.82  2) the 
Sangha leaders roles for quality of life development  in the society, economy and 
environment in Bangkok, in Society, economy and environment found that: by the 
overall image, it is a middle level in an average, be valuable share equal to 3.08, 
2.92 and 2.99 when consider by each factor is also middle level in an average.   
3) The problems and obstacles about developing quality of life of community in 
Bangkok by the overall image, it is a middle level in an average, be valuable share 
equal to 2.99, when consider by each factor is also middle level in an average. 
 From an interview found that Sangha leaders roles for quality of life 
development are supporting personnel, Sangha and Seminarians teaching moralize 
to student at the school near the temple. Establishing Charity school and Sunday 
Buddhism School. A lesser roles in the economy and environment. The problems 
and obstacles about developing quality of life of community are personnel, budget 
and government policy.    
Keywords :  Roles, Sangha Leaders, Development, Community 
 

1. บทน า  
 สังคมสงฆ์ในบริบทของสังคมไทยในปัจจุบันมีความท้าทายต่อความมั่นคงและด ารงอยู่
ของพระพุทธศาสนาค่อนข้างสูง เนื่องจากสังคมไทยได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง จากเดิม
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เป็นสังคมเกษตรกรรม สู่สังคมกึ่งเกษตรอุตสาหกรรม และจากสังคมกึ่งเกษตรอุตสาหกรรมสู่สังคม
อุตสาหกรรมแบบใหม่ กระทั่งปัจจุบันสังคมไทยได้ก้าวสู่ยุคสังคมเทคโนโลยี่สารสนเทศ หรือสังคม
ยุคข่าวสาร ซึ่งเรียกว่าสังคมยุคโลกาภิวัตน์ เมื่อสังคมมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วทั้งการเมือง 
เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
มนุษย์ในสังคมอย่างมากมาย 
 สังคมไทยในปัจจุบัน แม้จะมีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองค่อนข้างสูง 
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ลาว กัมพูชา และพม่า 
หรือเมียนมาร์ แต่ทว่ายังด้อยด้านการศึกษา  เพราะระบบการศึกษาของไทยไม่ส่งเสริมการเรียนรู้
แบบบูรณาการเท่าที่ควร กล่าวคือ เยาวชนในวัยศึกษามักมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งเป็นการ
เฉพาะ มีลักษณะเก่งกระจุกในบางรายวิชา การแก้ปัญหาจึงต้องมุ่งไปที่กระบวนการสอนที่เน้นการ
พัฒนาทักษะชีวิตแบบบูรณาการ คือ มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม การศึกษาจึงจะสามารถพัฒนาคน
ให้มีคุณภาพได้เรียกว่า ต้องเน้นไปที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ควบคู่กับกระบวนการ
เรียนการสอน (บูรชัย ศิริมหาสาคร, ๒๕๔๕: ๕) ด้วยเหตุน้ีทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นภูมิปัญญา
ไทย จึงเน้นหลักการเรียนรู้ที่ส าคัญ 3 ประการคือ 
 1. การเรียนรู้ต้องเริ่มต้นที่ตนเอง (Self Learning) 
 2. การเรียนรู้ต้องควบคู่การปฏิบัติ (Learning by Doing) 
 3. การเรียนรู้ต้องควบคู่ความเพลิดเพลินหรือสนุกสนาน (Enjoy Learning)  
 ดัง น้ัน จุดมุ่ งหมายของการศึกษาเ พ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ซ่ึ ง เป็นแนวคิดของ             
เบ็น เอ็ม. แฮริส (Ben M. Harris) ซึ่งเป็นนักการศึกษาชาวตะวันตกได้น าเสนอหลักการ ๔ ประการ 
ซึ่งเรียกว่า “คูซ่า” (KUSA) ประกอบด้วย (บูรชัย ศิริมหาสาคร, ๒๕๔๕: 6) 1) ถ่ายทอดความรู้ 
(Knowledge Transmission) 2) ฟ้ืนฟูความเข้าใจ (Improve Understanding) 3) สนใจทักษะ 
(Skill Development) และ 4) เปลี่ยนแปลงเจตคติ (Changing Value Attitude) 
 การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวคิดและทฤษฎีของชาวตะวันตกดังกล่าว 
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของชาวตะวันออกที่ได้น าเสนอองค์ประกอบของมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์
สังคมที่สามารถฝึกฝนให้ประเสริฐได้ 3 ประการคือ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๔๗ : 
๑๖) 1) ชีวิตมนุษย์ 2) สังคม และ 3) สิ่งแวดล้อม 
 เมื่อกระบวนการในการพัฒนามนุษย์ มีลักษณะที่เรียกว่า Unsustainable คือเป็นวิธีการ
พัฒนาที่ไม่ยั่งยืน จึงน าไปสู่ความขัดแย้งเพราะมิอาจจะประสานประโยชน์ได้ลงตัวขององค์ประกอบ
ทั้งสาม คือ มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างบูรณาการได้ ด้วยเหตุน้ีการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน 
(Unsustainable Development) จึงน าไปสู่ปัญหาสังคมนานัปการ จนกระทั่งการพัฒนาเป็นการ
ท าลาย คือท าลายทรัพยากรธรรมชาติ เกิดมลพิษ เอารัดเอาเปรียบระหว่างกัน ท าลายวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน และเกิดการทุจริ ตคอร์รัปชั่นอย่างรุนแรง 
(สัญญา สัญญาวิวัฒน์, ๒๕๔๖: ๑๓๖) 
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 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน จึงควรเป็นเรื่องของทุกคนต้องร่วมมือกัน ไม่เพียงแต่
หน่วยงานของรัฐ เช่นองค์การปกครองท้องถิ่นเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันศาสนาควรมี
บทบาทส าคัญในการช่วยฉีดวัคซีนทางศีลธรรมให้กับสังคมหรือชุมชน เพราะแต่ละชุมชนนั้น ล้วนมี
วัดหรือสถาบันศาสนาตั้งอยู่ วัดเป็นองค์กรสงฆ์ จึงเป็นกลไกอันส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับคนในชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และปลอดพ้นจากอบายมุข และยาเสพติด รวมทั้งสนับสนุน
และส่งเสริมให้ชุมชนเรียนรู้ประชาธิปไตยอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งและ
สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาบทบาทผู้น าสงฆ์ในการน าหลักพุทธธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ในด้าน สังคม, เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  
 2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์บทบาทผู้น าสงฆ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
 3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนใน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
 

3. ขอบเขตการวิจัย  
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทผู้น าสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน” ได้ก าหนดขอบเขตที่จะ
ด าเนินการศึกษาไว้ดังนี้ 
 ด้านพื้นที่   ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครโดยแบ่งตามกลุ่มเขต ออกเป็น 6 
กลุ่มเขต ดังนี้  
 1. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ   3 เขต ประกอบด้วย   เขตดอนเมือง เขตบางซ่ือ และ      
เขตสายไหม 
 2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้   3 เขต ประกอบด้วย เขตบางคอแหลม เขตราษฎร์บูรณะ และ      
เขตสวนหลวง 
 3. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 3 เขต ประกอบด้วย เขตดุสิต เขตพระนคร และ                
เขตสัมพันธวงศ ์
 4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 3 เขต ประกอบด้วย เขตคลองสามวา เขตลาดกระบัง 
และเขตหนองจอก 
 5. กลุ่มเขตธนบุรีใต้ 3 เขต ประกอบด้วย เขตทุ่งครุ เขตภาษีเจริญ และ                      
เขตหนองแขม 
 6.  กลุ่มเขตธนบุรีเหนือ 3 เขต ประกอบด้วย เขตตลิ่งชัน เขตธนบุรี และ                                      
เขตบางกอกน้อย     
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 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 1) พระสงฆ์ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง  คือ ผู้น าสงฆ์ระดับพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะ
สงฆ์จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงมีต าแหน่งเจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล รอง
เจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ซ่ึงสังกัดในเขตปกครอง คณะสงฆ์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะจง     
 2) ผู้น าชุมชน และกรรมการชุมชน ในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 6 กลุ่มเขต จ านวน 
18 เขต โดยการแจกแบบสอบถามและ การสัมภาษณ์แบบเจาะจง ทั้ง ผู้น าสงฆ์และผู้น าชุมชน 7 
รูป/คน     
 3) ประชาชน  ในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 6 กลุ่มเขต จ านวน 18  เขต เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้หลักการค านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane Taro รวมประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง  400 รวมจ านวนประชากร พระสังฆาธิการ ผู้น าชุมชน กรรมการชุมชน และประชาชนซ่ึง
เป็นกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 400 ชุด ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามทั้งสิ้น 500 ชุดเพ่ือกลั่นกรอง
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ที่สุดจ านวน 450 ชุด โดยแบ่งเป็นแบบสัมภาษณ์  9 รูป/คน แบบสอบถาม
ประชนทั่วไป 450 ชุด 
 

4.วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัยมาจาก 6 กลุ่มเขตของกรุงเทพมหานครมีจ านวน
ทั้งสิ้น 450    
 2. กลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจงในการสัมภาษณ์เชิงลึกคือ ผู้น าสงฆ์ และ ผู้น าชุมชน 
จ านวน  9 รูป/คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ์, สมุดจด
บันทึกและปากกา, เทปบันทึกเสียง, กล้อง 
 

5. ผลการวิจัย 
 บทบาทผู้น าสงฆ์ในการน าหลักพุทธธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในด้าน สังคม, 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้ค่าเฉลี่ย  3.04 (S.D=1.32) 
รณรงค์เกี่ยวกับการรักษาศีล ๕ ในชุมชนได้ค่าเฉลี่ย 3.12 หลักพุทธธรรมในภาพรวมที่น าไปใช้ใน
การพัฒนาคือ ศีล สมาธิ และปัญญา ได้ค่าเฉลี่ย 3.10 หลักพุทธธรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาชุมชนเรื่อง อบายมุข ได้ค่าเฉลี่ย 3.07 และ หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ และสังคห
วัตถุ ๔ ได้ค่าเฉลี่ย 3.05  
 บทบาทผู้น าสงฆ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครในด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม พบว่า การบริหารการพัฒนาชุมชนในด้านสังคม ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง อ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลต่าง ๆ แก่ประชาชนได้ค่าเฉลี่ย 3.18 ใช้
วัดเป็นสถานที่ฝึกอบรมกิจกรรมต่างๆของชุมชน ได้ค่าเฉลี่ย 3.12 จัดให้มีการเทศนาหรือบรรยาย
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ธรรมแก่ประชาชนเป็นประจ า ได้ค่าเฉลี่ย 3.11 ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชน และพระภิกษุสามเณร 
ได้ค่าเฉลี่ย 3.10 พัฒนาพ้ืนที่ของวัดให้เป็นลานวัด ลานใจ ลานกีฬาของเยาวชนและประชาชน ได้
ค่าเฉลี่ย 3.04 และใช้วัดเป็นสถานที่จัดเวทีประชาคมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มหรือองค์กร
ชุมชนต่าง ๆ ได้ค่าเฉลี่ย 3.02 
 การบริหารการพัฒนาชุมชนในด้านเศรษฐกิจ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีการ
เทศนาเกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ได้ค่าเฉลี่ย  2.97 ให้ความรู้ชุมชนในเรื่อง                
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คนในชุมชนพ่ึงพาตนเองได้ ได้ค่าเฉลี่ย 2.96   จัดต้ังฌาปนกิจชุมชนโดย
มีวัดเป็นศูนย์กลาง ได้ค่า เฉลี่ ย 2.94 มีการจัดตั้ งองค์กรชุมชน  เช่น  มูลนิธิ                         
กองทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้ค่าเฉลี่ย 2.92 และ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการส่งเสริมการ        
ประกอบอาชีพของชุมชน ได้ค่าเฉลี่ย 2.87 
 การบริหารการพัฒนาชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
รณรงค์จัดท าความสะอาดในบ้าน, วัด ได้ค่าเฉลี่ย  3.09  มีการจัดต้ังองค์กรชุมชน ให้ร่วมกันรักษา
ความสะอาด พัฒนาชุมชนให้ทุกคนมีความสามัคคี น าเยาวชนเข้ามามีบทบาท ปลูกจิตส านึกให้
ลูกหลานรักบ้านรักชุมชน ได้ค่าเฉลี่ย 3.12   มีการส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม
อยู่ในสภาพที่ดี ปลูกต้นไม้ดอกไม้ในชุมชนเพ่ิมสีเขียว ได้ค่าเฉลี่ย 2.99 มีการเทศนาเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกปุาในใจคน บนปุาคอนกรีต และรณรงค์ให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้
ไม้ดอกไม้ประดับหน้าบ้านตนเอง ได้ค่าเฉลี่ย 2.98 และ เป็นวิทยากรบรรยายเก่ียวกับการส่งเสริม
การจัดการขยะมูลฝอย จัดท าโครงการแยกขยะชุมชน รณรงค์ให้ชาวบ้านในชุมชนแยกขยะก่อนทิ้ง 
ได้ค่าเฉลี่ย 2.93 
 ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนา คุณภาพชีวิตของชุมชนในด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางได้ค่าเฉลี่ย 3.02 (S.D.=1.34) การ
สนับสนุนงบประมาณจากทางภาครัฐได้ค่าเฉลี่ย  3.07 การพัฒนาชุมชนมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ใน
ระดับปานกลางได้ค่าเฉลี่ย  3.06 คุณภาพชีวิตของชุมชนภายหลังการพัฒนาท่านมีความพึงพอใจ ได้
ค่าเฉลี่ย 3.02  และ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์หรือ มหา
เถรสมาคมในระดับใด ได้ค่าเฉลี่ย 2.97 นอกจากนี้ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ คือการขาดแคลน
บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และงบประมาณในการสนับสนุน รวมทั้งสภาพแวดล้อมทาง
สังคมท่ีไม่เอ้ือต่อการพัฒนาชุมชน 
 

6. อภิปรายผล        
 หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 และสังคหวัตถุ 4 ได้ค่าเฉลี่ย 3.05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระมหาสอนประจันทร์ เสียงเย็นได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การปฏิบัติตามบทบาทในการ
พัฒนาจิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดมุกดาหาร ผลการวิจัยพบว่า 
 อิทธิบาท 4 และความเชื่อประสิทธิภาพในตนอยู่ในระดับมาก ส่วนแรงสนับสนุนทาง
สังคมจากหน่วยงานของรัฐ แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ์ แรงสนับสนุนทางสังคมจาก



447วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

ประชาชน และการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนอยู่ ในระดับปานกลาง 
นอกจากนี้ อิทธิบาท 4 และความเชื่อประสิทธิภาพในตน สามารถร่วมกันท านายการปฏิบัติตาม
บทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนได้ร้อยละ 28.1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 บทบาทผู้น าสงฆ์การบริหารการพัฒนาชุมชนในด้านสังคม ใช้วัดเป็นสถานที่ฝึกอบรม
กิจกรรมต่างๆของชุมชน ได้ค่าเฉลี่ย 3.12 จัดให้มีการเทศนาหรือบรรยายธรรมแก่ประชาชนเป็น 
ประจ า ได้ค่าเฉลี่ย 3.11 ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชน และพระภิกษุสามเณร ได้ค่าเฉลี่ย 3.10 พัฒนา
พ้ืนที่ของวัดให้เป็นลานวัด ลานใจ ลานกีฬาของเยาวชนและประชาชน ได้ค่าเฉลี่ย 3.04  
 การบริหารการพัฒนาชุมชนในด้านเศรษฐกิจ  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง             
มีการเทศนาเกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ได้ค่าเฉลี่ย  2.97 ให้ความรู้ชุมชน ในเรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คนในชุมชนพ่ึงพาตนเองได้ ได้ค่าเฉลี่ย 2.96 จัดตั้งฌาปนกิจชุมชน    
โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางได้ค่าเฉลี่ย 2.94 มีการจัดตั้งองค์กรชุมชน เช่น มูลนิธิ กองทุน           
สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้ค่าเฉลี่ย 2.92 และ เป็นวิทยากรบรรยายเก่ียวกับการส่งเสริมการประกอบ         
อาชีพของชุมชน ได้ค่าเฉลี่ย 2.87 
 การบริหารการพัฒนาชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อม  ในภาพรวมอยู่ ในระดับ                  
ปานกลาง รณรงค์จัดท าความสะอาดในบ้าน, วัด ได้ค่าเฉลี่ย  3.09  มีการจัดตั้งองค์กรชุมชน       
ให้ร่วมกันรักษาความสะอาด พัฒนาชุมชนให้ทุกคนมีความสามัคคี น าเยาวชนเข้ามามีบทบาท     
ปลูกจิตส านึกให้ลูกหลานรักบ้านรักชุมชน ได้ค่าเฉลี่ย 3.12   มีการส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันรักษา
สภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพที่ดี ปลูกต้นไม้ดอกไม้ในชุมชนเพ่ิมสีเขียว ได้ค่าเฉลี่ย 2.99                
มีการเทศนาเกี่ยวกับการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกปุาในใจคน บนปุาคอนกรีต และ
รณรงค์ให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับหน้าบ้านตนเอง  ได้ค่า เฉลี่ ย  2.98                      
และเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย จัดท าโครงการแยกขยะชุมชน 
รณรงค์ให้ชาวบ้านในชุมชนแยกขยะก่อนทิ้ง ได้ค่าเฉลี่ย 2.93  สอดคล้องกับงานวิจัยของ          
สุทธิชั ย  ยั งสุ ข ได้ศึ กษาวิ จั ย เรื่ อง  บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน ศึกษากรณี :                  
พระครูวิบูลสิทธิธรรม (ตูม จนฺทธมฺโม) วัดหนองพะยอม  ต าบลชุมแสงสงคราม อ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก จากการศึกษาพบว่า1 ท่านได้แนวคิดในการพัฒนาชุมชน จากปัญหาของประชาชน
ที่อาศัยในเขตรอบๆวัดหนองพะยอม เมื่อรู้สาเหตุของปัญหาจึงได้เข้าไปมีบทาทในการพัฒนาชุมชน
ในรอบๆวัด โดยการส่งเสริมให้มีโครงการและกิจกรรมกลุ่มต่างๆขึ้นมาเพ่ือช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนได้ดังนี้ 
 1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่า การอบรมและเผยแผ่ธรรมะให้กับพระสงฆ์ และ
ชาวบ้าน รวมถึงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีในท้องถิ่น และการสงเคราะห์ชุมชน ท าให้ชุมชน
เกิดความสามัคคีมีความมั่นคงขึ้นเรื่อยๆ ความส านึกสาธารณะของชุมชนมีมากข้ึน การเข้าวัด    
รักษาศีลในวันพระของประชาชนมีจ านวนเพิ่มข้ึนเรื่อยๆความซื่อสัตย์ดีขึ้นการลักขโมยก็ลดน้อยลง       
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 2. ด้านเศรษฐกิจ พบว่า การจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์และกิจกรรมโครงการต่างๆที่ท า
ให้ชาวบ้านมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ มีอาชีพการงานเป็นหลักแหล่ง ไม่ต้องไปท างาน
ต่างถ่ินและมีความม่ันคงในชีวิต  
 3. ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า มีการพัฒนาสาธารณูปการสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐานภายในวัด 
หมู่บ้าน การจัดระบบการรักษาความสะอาด ฟื้นฟูปุาชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีผลท าให้เกิดความ
ร่มรื่น สะอาดเรียบร้อย คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
 จากวัตถุประสงค์ท่ี 3 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จากการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง การสนับสนุนงบประมาณจากทางภาครัฐได้ค่าเฉลี่ย 3.07 การพัฒนาชุมชน     มีปัญหา
และอุปสรรคอยู่ในระดับปานกลางได้ค่าเฉลี่ย  3.06 คุณภาพชีวิตของชุมชนภายหลังการพัฒนา ได้
ค่าเฉลี่ย 3.02  และ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์หรือมหาเถร
สมาคม ได้ค่าเฉลี่ย 2.97 สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสาครกิจจานุกูล   (วิศิษฐ จนฺทโน) ได้วิจัย
เรื่องความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อบทบาทในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ : กรณีศึกษา
พระสงฆ์อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พบว่าปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ด้านสังคม 
พระสงฆ์ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่พระสงฆ์จะเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนในหลายๆด้านดัง เช่น  ด้านเศรษฐกิจ คือขาดการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร
ของคณะสงฆ์เอง รวมทั้งจากหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันด้วยด้านวัฒนธรรม ประชาชนไม่
มีความเข้าใจในการที่พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา   ด้านวัฒนธรรม เช่น การอนุรักษ์
โบราณสถานเป็นต้น  
 ด้านสาธารณสุข ขาดการสนับสนุนและติดต่อประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
วงการแพทย์เพราะได้รับความร่วมมือน้อยหรือไม่ได้รับความร่วมมือเลย หรือถ้ามีก็เพียงเล็กน้อย    
จึงขาดอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการช่วยเหลือ หรือพัฒนาชุมชนในด้านสาธารณสุข ประการสุดท้าย
ในด้านสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ในการให้ความสะดวกแก่พระสงฆ์ในการอบรมหรือในการช่วยเหลือ
พัฒนาชุมชนมีน้อย ดังนั้น พระสงฆ์ต้องแสดงศักยภาพในฐานะผู้น าชุมชนเข้าไปมีบทบาทและ
สงเคราะห์ประชาชนจนเป็นที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไป 
 จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่าการอบรมและเผยแผ่ธรรมะให้กับเด็ก, เยาวชน และ
ชาวบ้านรวมถึงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมโดยใช้วัดจัดกิจกรรม การอนุรักษ์ศิลปะพ้ืนบ้าน และ
การสงเคราะห์ชุมชนผู้น าสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานครได้พัฒนาชุมชนเมืองโดยใช้โรงเรียน และวัด
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคือผู้น าชุมชน ชาวบ้าน พนักงานบริษัท และเด็ก
นักเรียน ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการ บางวัดจัดต้ังมูลนิธิสงเคราะห์เด็กก่อนวัยเรียนซึ่งมีฐานะ
ยากจน ให้ทั้งอาหารและอบรมศีลธรรมตั้งแต่เยาว์วัย รวมทั้งให้ทุนการศึกษาแก่เด็กที่เรียนดีแต่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ เช่นวัดบางไส้ไก่ (มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน) บางวัดก่อตั้งศูนย์พิทักษ์เด็กก่อนวัยเรียน
จากอดีตจนปัจจุบันซึ่งประสบความส าเร็จจากการสนับสนุนจากทุกฝุาย คือศูนย์พิทักษ์เด็กก่อนวัย
เรียน  วัดอมรทายิการามซึ่งอบต.ทั่วประเทศมาดูงานที่ศูนย์เพ่ือน าไปเป็นแบบอย่างในการบริหาร
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จัดการ  ส่วนวัดที่ด าเนินงานตามนโยบายของมหาเถรสมาคม (มส.)ที่ได้ผลอย่างชัดเจนคือ           
วัดสุทธิวรารามในโครงการขับเคลื่อนศีล 5  มีเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้นจ านวน 2700 คนจากนักเรียนทั้งหมด 3200  คนคิดเป็นร้อยละ 84.38  ส่วนวัดราชสิงขร    
ได้ด าเนินการพัฒนาชุมชนในรูปแบบใหม่คือให้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสแต่ละฝุายประสานงานกับผู้น าชุมชน
ด้วยการเยี่ยมเยียนและแบ่งปันข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งอุปโภคบริโภคให้กับผู้ยากไร้ในชุมชน
รวมทั้งมีโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ภายในวัดเพ่ือปลูกฝังศีลธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชน 
ส าหรับวัดชัยพฤกษมาลา น้ันได้พัฒนาชุมชนด้วยวิธีการต้ังโรงเรียนกุศลศึกษาภายในวัดเพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับบุตรหลานของคนในชุมชน รวมทั้งได้จัดพ้ืนที่กัลปนา    
ของวัดให้ชุมชนเช่าอาศัยในตารางวาละ 2 บาท  ซ่ึงถือว่าเป็นการจุนเจือชุมชนให้สามารถด ารงชีวิต
ในรูปของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดียิ่ง  
 อย่างไรก็ดีบทบาทของผู้น าสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนแม้จะมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางของพระพุทธศาสนา แต่ถึงกระนั้นปัญหาและอุปสรรคในการ
พัฒนาก็เกิดข้ึนตามสภาพแวดล้อมของในแต่ละชุมชนเน่ืองจากชุมชนในแต่ละชุมชนได้รับอิทธิพล
และสิ่งจูงใจจากเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งสื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่อกระแสหลักได้แก่ อินเตอร์เน็ต 
วิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ จึงท าให้ชุมชนมีปัญหาสารพัดทั้งปัญหายาเสพติด อบายมุขซึ่งถือว่า
เป็นปัญหาหลักของแต่ละชุมชน การที่คณะสงฆ์มีโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 จึงน าไป    
สู่การคลี่คลายปัญหาได้ในระดับหนึ่ง โครงการดังกล่าวนี้หากรัฐบาลให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณอย่างเพียงพอจะก่อให้เกิดพลังของแผ่นดินอย่างมหาศาล  
 

7. กิตติกรรมประกาศ 
 การด าเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ “บทบาทผู้น าสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน” ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครซึ่งครอบคลุมทั้ง 6กลุ่มเขต กว่าจะส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ได้ ต้องใช้ระยะเวลา
และสติปัญญารวมทั้งความอดทนค่อนข้างมาก เพราะต้องลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถาม และสัมภาษณ์
กลุ่มเปูาหมายด้วยตนเอง เพ่ือให้งานวิจัยมีความเที่ยงตรงและมีมาตรฐานสมบูรณ์แบบเท่าที่จะ
เป็นไปได้ จึงขอถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณพระเถรานุเถระที่เป็นผู้น าสงฆ์ และขอขอบคุณผู้น า
ชุมชนซึ่งมีบทบาทในการพัฒนา ที่ได้กรุณาให้ข้อมูลและให้สัมภาษณ์เป็นอย่างดียิ่ง 
 อย่างไรก็ดี การด าเนินงานวิจัยจะมิอาจจะส าเร็จลุล่วงได้หากปราศจากซึ่งที่ปรึกษา
ค าแนะน าและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือรวมทั้งให้ค าแนะน าและปรับปรุงแก้ไข ผู้วิจัยจึง
ขอขอบพระคุณที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญซึ่งประกอบด้วย ท่านศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อดิวัฒน
สิทธิ์, ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรี
ทอง มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูงยิ่ง 
 สุดท้าย ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  และ            
ท่านผู้อ านวยการส่วนงานวางแผนและส่งเสริมการวิจัยที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าและเมตตาผ่อนปรน
เกี่ยวกับเรื่องระยะเวลามาโดยตลอด และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านแ ละทุกคนที่ ได้           
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อ านวยความสะดวก และแนะน าระบบสารบัญ และรูปแบบการพิมพ์งานวิจัยที่มาตรฐาน ซึ่งท าให้
รายงานการวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์ทุกประการ 
 

8.ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการวิจัยเรื่อง “บทบาทผู้น าสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 บทบาทผู้น าสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนในปัจจุบันมีปัญหาและอุปสรรคโดยล าดับ คณะสงฆ์
หรือมหาเถรสมาคม ควรออกเป็น พ.ร.บ. เกี่ยวกับเรื่องบทบาทผู้น าสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนให้
ชัดเจนและสอดคล้องกับสถาณการณ์ที่เป็นจริง เพ่ือก าหนดกรอบส าหรับการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เพราะในปัจจุบันการพัฒนาชุมชนขึ้นอยู่กับชุมชนและวัดที่ตั้งอยู่ในชุมชนเป็นหลัก ไม่ได้
บริหารจัดการชุมชนในแนวทางเดียวกันเพราะขาดการสนับสนุนเชิงนโยบายจาก      มหาเถร
สมาคม บางวัดตั้งอยู่ในชุมชนแออัด บางวัดตั้งอยู่ในชุมชนเมือง ควรได้รับการสนับสนุน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้น าสงฆ์มีความคล่องตัวและไม่มีอุปสรรค อันจะน าไปสู่ความน่าเชื่อถือของสังคม
สงฆ์ในบริบทของสังคมไทยมากยิ่งขึ้น  
 8.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 
 ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยดังนี้  
 1) ควรแยกท าการวิจัยเชิงลึกตามวัตถุประสงค์ของแต่ละเร่ืองเช่นเร่ืองการพัฒนาชุมชน
ในด้านสังคม  ด้านเศรษฐกิจ  และด้านสิ่ งแวดล้อม  เน้นข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิ งลึก               
และจากแนวคิดทฤษฎี รวมทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคกับการพัฒนาชุมชน  
และปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมด้านการบริหารและการจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน   

 2) ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบทั้งในเรื่อง การศึกษา อายุ และ คุณลักษณะหรือคุณสมบัติ
ความเป็นผู้น าสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน เพื่อให้สามารถทราบเกี่ยวกับบทบาทผู้น าสงฆ์กับการพัฒนา
ในเชิงคุณภาพ 

 3)  ควรศึกษาบทบาทผู้น าสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุม
มากกว่านี้ เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่การปกครองทั้งสิ้น 50 เขต แต่ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย
เพียง 18 เขตเท่านั้นเนื่องจากมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับงบประมาณ ทั้งนี้เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้รับมีความ
เทีย่งตรงมากยิ่งข้ีนอันจะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดงานวิจัยให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน 
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อ านวยความสะดวก และแนะน าระบบสารบัญ และรูปแบบการพิมพ์งานวิจัยที่มาตรฐาน ซึ่งท าให้
รายงานการวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์ทุกประการ

.ข้อเสนอแนะ
ผลจากการวิจัยเรื่อง บทบาทผู้น าสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
บทบาทผู้น าสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนในปัจจุบันมีปัญหาและอุปสรรคโดยล าดับ คณะสงฆ์

หรือมหาเถรสมาคม ควรออกเป็น พ.ร.บ. เกี่ยวกับเรื่องบทบาทผู้น าสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนให้
ชัดเจนและสอดคล้องกับสถาณการณ์ที่เป็นจริง เพ่ือก าหนดกรอบส าหรับการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เพราะในปัจจุบันการพัฒนาชุมชนขึ้นอยู่กับชุมชนและวัดที่ตั้งอยู่ในชุมชนเป็นหลัก ไม่ได้
บริหารจัดการชุมชนในแนวทางเดียวกันเพราะขาดการสนับสนุนเชิงนโยบายจาก      มหาเถร
สมาคม บางวัดตั้งอยู่ในชุมชนแออัด บางวัดตั้งอยู่ในชุมชนเมือง ควรได้รับการสนับสนุน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้น าสงฆ์มีความคล่องตัวและไม่มีอุปสรรค อันจะน าไปสู่ความน่าเชื่อถือของสังคม
สงฆ์ในบริบทของสังคมไทยมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยดังนี้

ควรแยกท าการวิจัยเชิงลึกตามวัตถุประสงค์ของแต่ละเร่ืองเช่นเร่ืองการพัฒนาชุมชน
ในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ  และด้านสิ่ งแวดล้อม เน้นข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิ งลึก               
และจากแนวคิดทฤษฎี รวมทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคกับการพัฒนาชุมชน 
และปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมด้านการบริหารและการจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน 

2) ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบทั้งในเรื่อง การศึกษา อายุ และ คุณลักษณะหรือคุณสมบัติ
ความเป็นผู้น าสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน เพื่อให้สามารถทราบเกี่ยวกับบทบาทผู้น าสงฆ์กับการพัฒนา
ในเชิงคุณภาพ

ควรศึกษาบทบาทผู้น าสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุม
มากกว่านี้ เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่การปกครองทั้งสิ้น เขต แต่ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย
เพียง เขตเท่านั้นเนื่องจากมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับงบประมาณ ทั้งนี้เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้รับมีความ
เทีย่งตรงมากยิ่งข้ีนอันจะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดงานวิจัยให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน
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การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพระพุทธศาสนา 
AN ENVIRONMENTAL CONSERVATION IN BUDDHISM 

 
ศราวุฒิ เมืองอินทร์ 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพระพุทธศาสนา” มีวัตถุประสงค์  2  
ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในพระพุทธศาสนา  และ 2) เพ่ือศึกษาแนว
ทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพระพุทธศาสนา โดยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพจากพระไตรปิฎกและ
เอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้ 
 ผลการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในพระพุทธศาสนา พบว่า สิ่งแวดล้อมใน
พระพุทธศาสนา คือ ค าว่า “บริวาร” หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) 
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ได้แก่ (1.1) สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ อุตุนิยาม  และ 
(1.2) สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีชีวิต ได้แก่ พีชนิยาม จิตนิยาม กรรมนิยาม และธรรมนิยาม (2) 
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ (2.1) สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม คือ ศาสนสถานและศาสนวัตถุ  
และ (2.2) สิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรม คือ วัฒนธรรมประเพณี กฎระเบียบ แนวทางการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ (1) แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ภายนอกตามหลักสัปปายะ 7 คือ การพัฒนาสถานที่ให้เป็นที่สบาย 7 ด้าน คือ 1) อาวาสสัปปายะ 
(ท่ีอยู่อาศัยเป็นที่สบาย) 2) โคจรสัปปายะ (แหล่งอาหารเป็นที่สบาย) 3) ภัสสสัปปายะ (ถ้อยค าเป็น
ที่สบาย) 4) ปุคคลสัปปายะ (บุคคลเป็นที่สบาย) 5) โภชนสัปปายะ (อาหารเป็นที่สบาย) 6) อุตุสัป
ปายะ (อุณหภูมิเป็นที่สบาย) และ 7) อิริยาบถสัปปายะ (การเคลื่อนไหวเป็นที่สบาย) และ (2) แนว
ทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในตามหลักภาวนา 4 คือ การฝึกอบรมตน แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง 
คือ (2.1) แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางกาย ได้แก่ กายภาวนา และสีลภาวนา และ (2.2) แนว
ทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางจิต ได้แก่ จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา โดยมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาวัดให้เป็นปฏิรูปเทส 
ค าส าคัญ : อนุรักษ;์ สิ่งแวดล้อม; สิ่งแวดล้อมในพระพุทธศาสนา 
 

ABSTRACT 
 The thematic paper entitled ‘An Environmental Conservation in 
Buddhism’ consists of two objectives as 1) to study the environmental concept in 
Buddhism and 2) to study the approach for an environmental conservation in 

                                                           
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
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Buddhism. The research was conducted through the qualitative research method 
based on the academics documents and the Buddhist Canon. 
 The results revealed that the Buddhist environmental concept was found 
in the Buddhist Canon as the term called ‘parivāra’ or retinue. It refers to things 
that are existed around human, which is divided into 2 categories viz. 1) Natural 
Environment such as 1.1) the non-living environment or it is called the physical law 
and 1.2) the living environments - they are called the biological law, psychic law, 
karmic law and general law. 2) The Man-Made Environments are divided into 2 
categories as 2.1) the concrete environment – religious buildings and religious 
objects, 2.2) the non-concrete environment – culture and laws.   
 Regarding the Buddhist approach for an environmental conservation in 
Buddhism, it is based on two guidelines as 1) the Seven Agreeable Things or 
Sappàya and 2) the Four Developments or Bhàvanà. According to the Seven 
Suitable Things or Sappàya, they are the suitable abode, suitable resort, suitable 
speech, suitable person, suitable food, suitable climate and suitable posture. And 
the Four Developments or Bhàvanà are 1) Physical Development, 2) Social 
Development, 3) Emotional Development and 4) Wisdom Development. It refers to 
Trainings for developing a suitable temple.     
Keywords : conserve; environment; Environmental Concepts 
 

1. บทน า 
 วิกฤตการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกปัจจุบัน มีสาเหตุมาจากรูปแบบการด าเนินชีวิตที่
ไม่สมดุลของมนุษย์ ดังนั้น เมื่อสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย ทุนทางธรรมชาติที่เป็นพ้ืนฐานของการเติบโต
และการด ารงชีวิตของมนุษย์ก็จะถูกท าลายลงไปด้วย (องค์การสหประชาชาติ, 2548: 8) ในทาง
พระพุทธศาสนา สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย คือ ปฏิรูปเทสวาสะ หมายถึง การอยู่ใน
ประเทศหรือถ่ินที่เหมาะที่ควร ในภาษาสมัยใหม่ก็คือ การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี (พระเมธีธรรมาภรณ์ 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2538: 3) บริษัท 4 ย่อมเที่ยวไป บุญกิริยาวัตถุมีทานเป็นต้น ย่อมเป็นไป ค า
สอนของพระศาสดามีองค์ 9 ย่อมรุ่งเรืองในประเทศใดประเทศนั้น ชื่อว่าประเทศอันควร การอาศัย
อยู่ในประเทศอันสมควรนั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่า เป็นมงคล เพราะเป็นปัจจัยแห่งการท าบุญแห่งสัตว์
ทั้งหลาย (คณะกรรมการแผนกต ารา, 2550:  127) ดังนั้น กล่าวได้ว่าความหมายของสิ่งแวดล้อมคือ 
สิ่งที่ใกล้ชิดกับชีวิตมนุษย์ รวมทั้งการอยู่ในถิ่นที่เหมาะ (ขุ.ขุ. (ไทย) 25/4/7) 
 ดังนั้น สิ่งแวดล้อมในพระพุทธศาสนา คือ สิ่งที่สัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์ ทั้งในด้านการ
ด ารงชีวิต เป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งยารักษาโรค และเป็นสถานที่ที่เหมาะสมแก่
การอบรมพัฒนาตนเองเพ่ือบรรลุเปูาหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา  
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2. วตัถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมในพระพุทธศาสนา 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพระพุทธศาสนา 
 

3. ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยจะ
ท าการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในพระพุทธศาสนา จากการศึกษาจาก พระไตรปิฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์วิเสส  และวรรณกรรม
ทางพระพุทธศาสนา ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสาร หนังสือ ต ารา บทความทางวิชาการ รวมถึง
สื่อสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
 
4. ผลการวิจัย 
 1. แนวคิดเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมในพระพุทธศาสนา   
 พระพุทธศาสนามีความข้องแวะเกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลถึงปัจจุบัน 
นับตั้งแต่การถือก าเนิดขององคศ์าสดา นั่นคือ เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงมีพระประสูติกาลใต้ต้นสาละ ณ 
สวนลุมพินีวัน ต่อมา เมื่อทรงเจริญวัย พระเจ้าสุทโธทนะราชบิดาได้พาเสด็จไปประกอบพิธีจรดพระ
นังคัลแรกนาขวัญ ทรงให้ประทับนั่ง ณ ใต้ต้นหว้า ทรงประทับนั่งสมาธิก าหนดอาปานสติ จนบรรลุ
ปฐมญาณ นับเป็นครั้งแรกที่เจ้าชายสิทธัตถะได้สัมผัสถึงประสบการณ์ทางจิต จนกระทั่ง เจ้าชาย
สิทธัตถะได้ถือบวชเป็นนักบวชที่ริมฝั่งแม่น้ าอโนมานที และไปบ าเพ็ญเพียร ณ อุรุเวลาเสนานิคม ริม
ฝั่งแม่น้ าเนรัญชรา เมื่อตรัสรู้แล้วเสด็จไปแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ ณ ปุาอิสิปตนมฤคทายวัน 
เสด็จจาริกแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกเป็นเวลา 45 พรรษา แล้วเสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ ภายใต้ต้น
สาละคู่ ในปุาไม้สาละ (พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ), 2554: 10) จะเห็นได้ว่า ตลอด
ช่วงพระชนมายุของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติจนปรินิพพานทรงประทับอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่
เป็นธรรมชาติ  โดยทรงพรรณนาคุณของการอยู่อาศัยตามธรรมชาติว่า “เมื่อเธอเข้าไปอยู่อาศัยปุา
ทึบนั้น สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏ จิตที่ไม่ตั้งม่ันก็ตั้งม่ัน” (ม.มู. (ไทย) 12/193/205) 
 แม้ค าว่า “สิ่งแวดล้อม” ในพระพุทธศาสนาไม่ได้ระบุไว้โดยตรง แต่มีค าที่ มีความหมาย
ใกล้เคียง ได้แก่ ค าว่า “บริวาร” ซึ่งหมายถึง สิ่งแวดล้อม ของสมทบ และสิ่งประกอบร่วม  (พระ
ธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2548:  109) เช่น วนอุทยาน ประกอบด้วย ต้นไม้ ดอกไม้ พืชพรรณ
ต่างๆ และมีสัตว์นานาชนิด เป็นสิ่งประกอบร่วม ดังที่ ป. หลงสมบุญ กล่าวว่า ปริขารหรือบริวาร 
หมายถึง เครื่องล้อม เครื่องห้อมล้อม หรือ เครื่องแวดล้อม (ป. ปลงสมบุญ, ม.ป.ป.:  547) ตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่า Environment หมายถึง สิ่งที่อยู่แวดล้อมกัน สภาวะของสิ่งที่ถูกแวดล้อม (J.A. 
Simpson and E.S.C.Weiner, 1999: 315) ซึ่งสภาพแวดล้อมที่เป็นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ ก็คือ ปฏิรูปเทสวาสะ หมายถึง การอยู่ในประเทศอันสมควร อยู่ในถิ่นที่
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เหมาะสม หมายถึงอยู่ในถิ่นเจริญ มีคนดี มีนักปราชญ์ รวมทั้งการอยู่ในประเทศหรือถิ่นที่เหมาะที่
ควร ในภาษาสมัยใหม่ก็คือ การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี หรือการอยู่ในประเทศอันควร (คณะกรรมการ
แผนกต ารา, 2550: 127) 
 สรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อมในพระพุทธศาสนา ก็คือ ค าว่า “บริวาร” หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบตัว
มนุษย์ มนุษย์จะต้องเผชิญหน้าอยู่กับสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาทั้งโดยตรงและทางอ้อม มนุษย์ไม่
สามารถหลบหนีพ้นจากสภาพสิ่งแวดล้อมได้  
 ประเภทของสิ่งแวดล้อมในพระพุทธศาสนา สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ 
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural Environment) และ) สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-
Made Environment) มีรายละเอียดดังนี้  
 1. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural Environment) สามารถแบ่งเปน็ 2 ประเภท คือ 
 1.1 สิ ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ไม่มีชีวิต  เช่น อากาศ แม่น้ า ล าคลอง ภูเขา ถ้ า 
ซอกหิน ล าคลอง หนอง บึง แม่น้ าน้อยใหญ่ (ขุ.สุ. (ไทย) 25/726/671) ปุา โคนไม้ ปุาช้า ปุาชัฏ 
ที่แจ้ง ลอมฟาง (ที.สี. (ไทย) 9/216/73) ก้อนกรวด และก้อนหิน (ม.มู. (ไทย) 12/433/462)  
น้ าในมหาสมุทร และมหาสมุทร (ส.นิ. (ไทย) 16/81/166) ปรากฏอยู ่ในหลัก “นิยาม 5” 
หมายถึง “ความตั้งอยู่ตามธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดา” (ส .นิ. (ไทย) 16/20/34; องฺ.
เอกก. (ไทย) 20/137/385) พระพุทธโฆสาจารย์ได้ให้ความหมายที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยว่า
เป็น “ความแน่นอน” จ าแนกออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ อุตุนิยาม พีชนิยาม จิตตนิยาม กรรม
นิยาม และธรรมนิยาม (ที.ม.อ. (บาลี) 13/56/100-101) นอกจากน้ัน ค าอธิบายร่วมสมัยก็ใช้ค า
ว่า “กฎธรรมชาติ” (niyāma : the five aspects of natural law) ดังที่พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ.ปยุตฺโต) ได้อธิบายไว้ว่า 1) อุตุนิยาม คือ กฎธรรมชาติเกี่ยวกับปรากฏการณ์ฝุายวัตถุ 2) 
พีชนิยาม คือ กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ 3) จิตตนิยาม คือ กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการ
ท างานของจิต 4) กรรมนิยาม คือ กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการท างานของมนุษย์ และธรรมนิยาม 
คือ กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธ์และอาการที่เป็นเหตุเป็นผลแก่กันของสิ่งทั้งหลาย  (พระ
ธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2555: 153) 
 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ อุตุนิยาม (Physical 
Laws) คือ กฎธรรมชาติที่ครอบคลุมความเป็นไปของปรากฏการณ์ในธรรมชาติ เช่น อุณหภูมิ 
ดินฟูาอากาศ และวัตถุที่ไม่มีชีวิตทุกชนิด คือ ลักษณะสภาวะต่างๆ ของธาตุทั้ง 5 คือ ดิน น้ า ลม 
ไฟ และอากาศ ซ่ึงก็คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ เมื่อมีเหตุปัจจัยเพียงพอก็จะเป็นไปโดย
ไม่มีใครเป็นผู้ก าหนดหรือห้ามได้ เช่น การที่จะเกิดฝนตก ฟูาร้อง ตลอดถึงปรากฏการณ์ทางวัตถุ
อื่นๆ เช่น การเคลื่อนที่ของจักรวาล แรงดึงดูด แผ่นดินไหว เป็นต้น ซึ่งปรากฏการณ์เหล่าน้ี 
พระพุทธศาสนาถือว่าเกิดข้ึนเพราะวัตถุธาตุต่างๆ คือ ดิน น้ า ลม ไฟ อากาศ ปรับเปลี่ยนสภาวะ
ของตนเองตามอุณหภูมิ คือ ความร้อนและเย็น ดังนั้นกฎข้อนี้จึงชื่อว่า อุตุนิยาม (อุตุ แปลว่า 
พลังงาน ฤดู ความร้อนเย็น) ดังที่พระพุทธโฆสาจารย์ได้แสดงว่า “ในชนบทนั้นๆ ในกาลนั้นๆ 
การเก็บดอกไม้และผลไม้ เป็นต้น โดยตัดครั้งเดียวเท่านั้น ลมพัด ลมไม่พัด แดดกล้า แดดอ่อน 
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ฝนตก ฝนไม่ตก ดอกบัวกลางวันแย้ม กลางคืนหุบ อย่างนี้เป็นต้น เป็นอุตุนิยาม” (ที.ม.อ. (บาลี) 
13/56/101) 
 1.2 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีชีวิต ได้แก่ ปุาไม้ ภูเขา แม่น้ า สัตว์ และพืชพรรณต่างๆ 
เช่น จ าพวกพืช ได้แก่ อุบล ปทุม โกมุท บุณฑริก อันผลิดอกได้ทุกฤดูกาล (ที.ม. (ไทย) 
10/253/189) และสัตว์ เช่น หนอน (ขุ.ชา. (ไทย) 27/151/105) โค แพะ แกะ ไก่ สุกรและสัตว์
นานาชนิด (ที.สี. (ไทย) 9/345/114) เป็นต้น กลุ่มนี้จัดเป็น พีชนิยาม (Biological Laws) คือ กฎ
ธรรมชาติที่ครอบคลุมความเป็นไปในพันธุกรรม ว่าด้วยกฎธรรมชาติที่ครอบคลุมความเป็นไปของ
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์เช่นเดียวกับกฎทางชีววิทยา จิตนิยาม  (Psychic Laws) คือ กฎธรรมชาติ
เกี่ยวกับการท างานของจิตและเจตสิก ว่าด้วยกฎธรรมชาติที่เก่ียวกับกลไกการท างานของจิต ซึ่งจะมี
อยู่ในสัตว์และมนุษย์ กรรมนิยาม (Karmic Laws) คือ กฎแห่งกรรม คือกฎแห่งการกระท าและผล
ของการกระท า ว่าด้วยกฎแห่งกรรม ซึ่งจะมีอยู่ในมนุษย์ เพราะในพระพุทธศาสนาถือว่า สัตว์เป็นผล
มาจากกรรม เป็นตัวรับผลกรรมที่บุคคลครั้งเป็นมนุษย์ได้ก่อขึ้น และ ธรรมนิยาม (General Laws) 
ได้แก่ กฎไตรลักษณ์ทั้ง 3 คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ว่าด้วยกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับความเป็นเหตุ
เป็นผลของสิ่งทั้งหลาย เป็นกฎสากลที่ครอบคลุมความเป็นไปทั้งฝุายจิตและวัตถุ ซึ่งครอบคลุมกฎ
นิยามทั้ง 4 ข้อข้างต้นทั้งหมดด้วย (วิสุทธิ. (ไทย) 3/275) 
 กล่าวได้ว่า สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในพระพุทธศาสนาทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต คือสิ่งที่
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และอยู่รอบๆ ตัวเรา เราสามารถสัมผัสได้ ประกอบด้วย  สิ่งที่ไม่มีชีวิต 
ได้แก่ อุณหภูมิ ดินฟูาอากาศ รวมไปถึงแร่ธาตุ สสารต่างๆ เป็นต้น เรียกว่า อุตุนิยาม และ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีชีวิต ได้แก่ พืช สัตว์ และมนุษย์  
 2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-Made Environment) สามารถแบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นรูปธรรม และสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นนามธรรม มีรายละเอียดดังนี ้
 2.1 สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นรูปธรรม คือ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์ ไม่ได้เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ เช่น อาคาร บ้านเรือน ถนน สะพาน สระน้ า เป็นต้น ที่สร้างขึ้นเพ่ือสร้างความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ เช่น มหาสุทัสสนสูตร ได้มีการกล่าวถึงการสร้างสระน้ าไว้ด้านหน้าของปราสาทว่า 
พระเจ้ามหาสุทัสสนะทรงมีรับสั่งให้สร้างสระธรรมโบกขรณีไว้เบื้องหน้าธรรมปราสาท ด้านทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตกยาว 1 โยชน์ ด้านทิศเหนือและทิศใต้กว้างกึ่งโยชน์ สระธรรมโบกขรณีก่อ
ด้วยอิฐ 4 ชนิดคือ (1) อิฐทอง (2) อิฐเงิน (3) อิฐแก้วไพฑูรย์ (4) อิฐแก้วผลึก สระธรรมโบกขรณีมี
บันได 24 บันได (ที.ม. (ไทย) 10/259/192) ซึ่งสิ่งก่อสร้างในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อ
พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายสวนไม้ไผ่ให้เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นที่ประทับของ
พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์สาวก พระพุทธองค์ทรงรับอารามนั้น  แล้วทรงรับสั่งว่า “ภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตอาราม” (วิ.มหา. (ไทย) 4/63/55) 
 ค าว่า “อาราม” มีความหมายว่า “สวนปุาที่น่ารื่นรมย์ยินดีเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์” เพราะ
สภาพของอารามหรือวัดในยุคแรกเริ่มนั้น มีสภาพเป็นสวนปุาตามธรรมชาติ ยังไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆ 
มากนัก เป็นสถานที่สงบสงัด อยู่แยกต่างหากจากหมู่บ้าน แต่ก็ไม่ไกลจนเกินไป สามารถเดินทางไป
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มาได้สะดวก เป็นอาณาบริเวณที่อยู่ของสมณะผู้ต้องการศึกษาปฏิบัติธรรม ลักษณะของวัดเช่นนี้
ปรากฏอยู่ในพระด าริของพระเจ้าพิมพิสารก่อนที่จะถวายสร้างวัดถวายว่า “พระผู้มีพระภาคพึง
ประทับที่ไหนหนอแล จึงจะเป็นสถานที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมีการคมนาคมสะดวกแก่ประชาชนผู้มี
ความประสงค์จะไปเฝูาได้ กลางวันไม่พลุกพล่านกลางคืนเงียบสงัด เสียงไม่กึกก้อง ปราศจากลมจาก
คนผู้เดินเข้าออก ควรเป็นที่ประกอบกิจของผู้ต้องการที่สงัด และควรเป็นที่หลีกเร้นอยู่ตามสมณ
วิสัย” (วิ.มหา. (ไทย) 4/63/55) 
 ในสมัยนั้น พระพุทธเจ้ายังมิได้ทรงบัญญัติเสนาสนะใดๆ แก่ภิกษุ ต่อมา อนาถปิณฑิก
เศรษฐไีด้เห็นพระสงฆ์เดินออกจากปุา โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ า ปุาช้า ทีช่ัฏ ที่แจ้ง ลอมฟาง ในตอน
เช้าจึงเกิดความเลื่อมใส ประสงค์จะถวายวิหารให้เป็นที่อยู่อาศัยแก่พระสงฆ์  พระพุทธเจ้าก็ทรง
อนุญาต ท่านเศรษฐีจึงได้สร้างวิหาร 60 หลังถวาย ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติ
เสนาสนะ 5 ชนิด คือ วิหาร เรือนมุงแถบเดียว ปราสาท เรือนโล้น และถ้ า (วิ.จู. (ไทย) 7/294/90) 
และมีการสร้างเสนาสนะอ่ืนๆ ที่รวมกันอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกัน ที่ประกอบไปด้วย “บริเวณซุ้ม
ประตู วิหาร หอฉัน เรือนไฟ ศาลาเรือนไฟ กัปปิยะกุฏิ วัจจะกุฎี ที่จงกรม บ่อน้ า ศาลาบ่อน้ า 
โบกขรณี สร้างเสร็จก็ถวายแก่สงฆ์ที่มาทั้ง 4 ทิศตามพุทธฎีกา พระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาคาถาดังที่
ได้กล่าวมาแล้วในอนุโมทนาคาถาถวายวิหาร” (วิ.จู.  (ไทย) 9/200/107) 
 ต่อจากนั้น จึงมีการก่อสร้างสถานที่ประกอบสังฆกรรม เนื่องจากพระภิกษุมีความสงสัย
ว่า พระพุทธเจ้าบัญญัติให้มีความพร้อมเพรียงมีก าหนดเขตเพียงอาวาสเดียว  แล้วอาวาสหนึ่งมีการ
ก าหนดเขตเท่าไร จึงน าเรื่องนี้ไปกราบทูล พระพุทธองค์จึงรับสั่งอนุญาตให้สมมติสีมา ในสถานที่
ต่างๆ ต่อไปนี้ ภูเขา  แผ่นหิน ปุา ต้นไม้ หนทาง จอมปลวก แม่น้ า น้ า (วิ.ม. (ไทย) 4/138/215) 
ต่อมา ภิกษุฉัพพัคคีย์พากันสมมติสีมาใหญ่เกินไป 4 โยชน์ 5 โยชน์ 6 โยชน์ พวกภิกษุจึงน าเรื่องนี้ไป
กราบทูลพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์จึงรับสั่งอนุญาตให้สมมติสีมาประมาณ 3 โยชน์เป็นอย่างมาก  
(วิ.ม. (ไทย) 4/140/216) 
 นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีพระเจดีย์หรือพระสถูป ซึ่งมีความหมายถึงสิ่งที่ก่อขึ้น ที่เคารพบูชา 
สิ่งที่เตือนใจให้ระลึกถึง เรียกว่า สัมมาสัมพุทธเจดีย์หรือพุทธเจดีย์ (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), 
2545: 115) เช่น บริโภคเจดีย์ คือ เจดีย์คือสิ่งหรือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยทรงใช้สอย ได้แก่ 
สังเวชนียสถาน 4 ที่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงมีพุทธานุญาตให้เหล่าพุทธบริษัททั้งหลายได้ไปสักการะ 
และปลงธรรมสังเวชน้อมร าลึกถึงพระองค์ คือ สถานที่ประสูติ ณ ปุาลุมพินี แขวงเมืองกบิลพัสดุ์ 
สถานที่ตรัสรู้ ณ ควงไม้พระศรีมหาโพธิ์ ต าบลพุทธคยา สถานที่แสดงปฐมเทศนา ณ ปุาอิสิปตน
มฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี  สถานที่เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ณ ปุาสาลวโณทยาน แขวงเมืองกุ
สินารา ต่อมาในสมัยหลัง สถานที่อ่ืนๆ อันเกี่ยวเนื่องในพุทธประวัติ เช่น สถานที่แสดงยมก
ปาฏิหาริย์ ณ เมืองสาวัตถี เป็นต้น ก็ได้รับการนับถือว่าเป็นบริโภคเจดีย์เช่นเดียวกัน และธาตุเจดีย์ 
คือ เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รวมไปถึงอุเทสิกเจดีย์ ได้แก่ พระพุทธรูป และการสร้างเป็นพุทธ
บัลลังก์ (อาสน์เปล่า) เรียกว่า อาสนะบูชา (ด ารงราชานุภาพ, 2513: 10) สรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อมที่
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มนุษย์สร้างขึ้นที่เป็นรูปธรรมในพระพุทธศาสนามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล และได้ก่อสร้างเพ่ิมเติม
ต่อมาอีกมากจนถึงปัจจุบัน 
 2.2 สิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรม  ได้แก่ วินัย อภิสมาจาร ธรรมเนียมปฏิบัติ บทบาท
หน้าที่การงาน เป็นต้น ประเพณีและวัฒนธรรมนั้นเกิดข้ึนจากการที่ได้ปฏิบัติเป็นวัตรหรือปฏิบัติเป็น
ประจ า ดังปรากฏเรื่องราวใน นิสสัคคิยกัณฑ์ (วิ.มหา. (ไทย) 2/459/1) เป็นการกล่าวถึงการบัญญัติ
สิกขาบทหรือข้อปฏิบัติที่พระภิกษุควรกระท า เช่น พระวินัยบัญญัติเรื่องการไม่ใช้มือที่เปื้อนอาหาร
จับภาชนะน้ าดื่ม (วิ.มหา. (ไทย) 2/631/705) ทรงอนุญาตให้อุ่นภัตตาหารได้  (วิ.ม. (ไทย) 
5/274/72) เป็นต้น และยังมีปรากฏในโภชนปฏิสังยุตที่ 2 (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิร
ญาณวโรรส, 2538: 23) ว่าด้วยเร่ืองของมารยาทในการรับประทานอาหารของพระภิกษุ เช่นเร่ือง
ของการไม่ขุดข้าวให้แหว่ง ตักกับตักแกงให้พอดีไม่มากจนเกินไป ไม่ตักข้าวแต่ยอดๆ เพราะผู้อ่ืนจะ
ได้ฉันข้าวข้างล่าง ไม่ฉันข้าวค าใหญ่เกินไป ไม่โยนข้าวเข้าปาก ไม่เอานิ้วสอดไปในปาก เมื่อมีข้าวใน
ปากจักไม่พูด ไม่ฉันโดยให้กระพุ้งแก้มตุ่ย ให้ฉันแต่พอดี ไม่แลบลิ้น ไม่ฉันดังจั๊บๆ ไม่เลียมือ ไม่เลีย
ริมฝีปาก เป็นต้น ถือเป็นกฎข้อปฏิบัติที่ทรงตั้งไว้ เพ่ือให้มีกฎเกณฑใ์นการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก  
 นอกจากน้ันแล้ว ภายในวัดหรืออาราม ยังมีการจัดความสัมพันธ์กันในฐานะต่างๆ ทั้งใน
ด้านบทบาทหน้าที่และการท างาน ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธวิธีการจัดแบ่งงานในการ
จัดการคณะสงฆ์เช่นเดียวกับกับการจัดแบ่งงานเหมือนการจัดองค์กรในปัจจุบัน เช่น งานด้านการ
ปกครอง (วิ.มหา. (ไทย) 1/21/13 – 14) งานด้านการให้การศึกษา (ม.อุ. (ไทย) 14/74/78) งาน
ด้านการเผยแผ่ศาสนา (วิ.ม. (ไทย) 4/32/40) งานด้านสาธารณูปการ (วิ.จู. (ไทย) 7/294 – 323/89 

– 150)  เป็นต้น 
 นอกจากนี้ยังมีลักษณะงานที่จัดเป็นแผนก (Depart mentation) ให้รับหน้าที่ท ากิจการ
น้ันเป็นแผนกๆ (สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส , 2543: 53 – 72)  มีการ
แต่งตั้งภิกษุให้ท ากิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เจ้าอธิการแห่งจีวร  อาหาร 
เสนาสนะ อาราม ซ่ึงพระพุทธเจ้าทรงวางหลักการก าหนดคุณสมบัติไว้ คือ เว้นจากอคติ 4 และเป็น
ผู้ฉลาด และรู้จักกิจนั้นๆ เป็นอย่างด ี(วิ.ม. (ไทย) 5/342/203) และการแบ่งลักษณะงานที่ต้องอาศัย
ความช านาญเฉพาะด้าน (Specialization of work) โดยพิจารณาถึงความถนัดและความสามารถ
ส่วนบุคคลเป็นหลัก ในต าแหน่ง“เอตทัคคะ” (องฺ.เอกฺก. (ไทย) 20/188 – 234/25 – 30) 
 สรุปความได้ว่า ประเภทของสิ่งแวดล้อมในพระพุทธศาสนา สามารถแบ่งออกเป็น 2 

ประเภทหลักๆ คือ  (1) สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural Environment) แบ่งเป็น (1.1) 
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ อุตุนิยาม (1.2) สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีชีวิต ได้แก่ 
พีชนิยาม จิตนิยาม กรรมนิยาม และ ธรรมนิยาม (2) สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-Made 
Environment) ประกอบด้วย (2.1) สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ อาราม (2.2) สิ่งแวดล้อมที่
เป็นนามธรรม ได้แก่ วินัย ธรรมเนียมปฏิบัติ เป็นต้น 
 2. แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพระพุทธศาสนา 
 แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพระพุทธศาสนา สามารถสรุปได้เป็น 2 แนวทาง คือ  
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 2.1 แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายนอกตามหลักสัปปายะ 7  
 “สัปปายะ” แปลว่า สิ่งที่มีประโยชน์ก่อให้เกิดความเจริญ มีอุปการะต่อการศึกษาและ
ปฏิบัติ (องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี) 3/38/179) หมายถึง ธรรมอันเป็นที่สบาย 7 อย่าง (พระพุทธโฆสเถระ, 
2548: 220)สิ่งที่เอ้ือต่อการอยู่ดีและการที่จะพัฒนาชีวิตที่เหมาะสม ช่วยให้สมาธิตั้งมั่น ไม่เสื่อมถอย 

(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2551: 209 – 210) เช่น ในการบ าเพ็ญเพียรหรือท ากรรมฐาน 
(พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), 2548: 1090) มี 7 อย่าง คือ 1) อาวาสสัปปายะ (ที่อยู่อาศัย
เป็นที่สบาย) 2) โคจรสัปปายะ (แหล่งอาหารเป็นที่สบาย) 3) ภัสสสัปปายะ (ถ้อยค าเป็นที่สบาย) 4) 
ปุคคลสัปปายะ (บุคคลเป็นที่สบาย) 5) โภชนสัปปายะ (อาหารเป็นที่สบาย) 6) อุตุสัปปายะ 
(อุณหภูมิเป็นที่สบาย) และ 7) อิริยาบถสัปปายะ (การเคลื่อนไหวเป็นที่สบาย) ทั้งหมดนี้เหมาะสม
กันเป็นสัปปายะ ไม่เหมาะสมกันเป็นอสัปปายะ ดังนี้ 
 (1) อาวาสสัปปายะ (Suitable Abode) คือ ที่อยู่ซึ่งเหมาะกัน เช่น ปลอดภัย ไม่
พลุกพล่าน จอแจ พระพุทธเจ้าทรงแนะน าให้ภิกษุไปเลือกปลีกวิเวกปฏิบัติอยู่คนเดียวที่เรือนว่าง 
โคนไม้ ปุา ถ้ า ภูเขา หรือถ้าอยู่ในวัด ควรปลูกกุฏิห่างกัน พอประมาณ ไม่ควรมองเห็นกัน เพ่ือไม่
รบกวนกัน มีทางเดินเข้าและออก ที่สะดวกพอประมาณ และในพระวินัยยังได้กล่าวถึงการสร้างที่อยู่
อาศัย เช่น วิหาร โดยไม่ต้องตัดต้นไม้ เป็นการรักษาสภาพแวดล้อมและท าให้วิหารอาคารอยู่ใน
สถานที่ที่ร่มรื่น มีร่มเงาจากต้นไม้ส่งผลให้มีอุณหภูมิไม่ร้อนจนเกินไป หากเป็นวิหารหลังใหญ่ ต้องมี
การติดต้ังวงกบ และบานหน้าต่าง และต้องไม่สร้างวิหารทับต้นไม้ ดังปรากฏข้อความว่า “ภิกษุจะ
สร้างวิหารหลังใหญ่ จะติดตั้งบานประตูใกล้วงกบประตู และตบแต่งบานหน้าต่าง ควรยืนในที่ที่
ปราศจากของเขียว ด าเนินการมุงหลังคาได้ 2-3 ชั้น” (วิ.มหา. (ไทย) 1/182/155; 1/365/402) 
 การสร้างเสนาสนะในแต่ละครั้งจะต้องอาศัยพ้ืนที่จ านวนมาก พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่า 
สถานที่จะสร้างเสนาสนะได้นั้นจะต้องเป็นที่ที่คณะสงฆ์เป็นผู้แสดงที่ให้ว่าสถานที่แห่งนี้ไม่มีเจ้าของ
จับจองมาก่อน จึงจะสามารถสร้างเสนาสนะน้ันได้ และการสร้างจะต้องไม่มีขนาดใหญ่จนเกินก าลัง
ทรัพย์ของผู้มีศรัทธาที่เลื่อมใสที่เขาจะสร้างถวาย “ความยาวไม่เกิน 12 คืบพระสุคตหรือศอก ความ
กว้างไม่เกิน 7 คืบพระสุคตหรือศอกและมีชานรอบเสนาสนะทั้ง 4 ด้านและเวียนรอบได้ ซึ่งเป็นการ
สร้างด้วยความศรัทธา” (พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ), 2536: 40) 
 เสนาสนะ ในสมัยพุทธกาล ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยที่ใช้บ าเพ็ญเพียร หรือสถานที่หา
ความสงบมักจะเป็นตามโคนไม้หรือปุาเขาธรรมชาติ ส่วนที่พักอาศัยเพ่ือกิจวัตรประจ าวันก็คือ วิหาร 
ปราสาท เรือนหรือถ้ าที่อยู่ตามธรรมชาติ สถานที่เหล่านี้ต้องเอ้ือแก่การบรรลุธรรม ท าให้จิตใจที่ยัง
ไม่สงบยังไม่ตั้งมั่น มีความสงบตั้งมั่นขึ้นได้ (พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ , 2539: 55) 
พระพุทธเจ้าได้ตรัสอานิสงส์แห่งการอยู่ปุาว่า “ภิกษุพึงยินดีการนั่งผู้เดียว การนอนผู้เดียว ไม่เกียจ
คร้าน เที่ยวไปตามล าพัง ฝึกฝนอยู่ผู้เดียวและยินดีการอยู่ปุา” (ขุ.ธ. (ไทย) 25/305/128) 
 นอกจากนี้อาคารที่พักอาศัยต้องมีความสะอาด โปร่งโล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
(เสนาสนะ ที่พักอาศัย) และท าความสะอาดด้วยการปัดกวาดบริเวณที่พักอาศัยให้มีความสะอาด ร่ม
รื่นเสมอ เป็นการสร้างสุขอนามัยของส่วนรวม กรณีนี้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเป็นพระวินัยแก่ภิกษุ
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ให้พึงปฏิบัติต่อเสนาสนะให้มีความสะอาด ไว้ในอุปัชฌายวัตตกถา (วิ.ม. (ไทย) 4/66/85) ความว่า 
“บริเวณซุ้ม โรงฉัน โรงไฟ วัจกุฎีรก พึงปัดกวาด”  
 (2) โคจรสัปปายะ (แหล่งอาหารเป็นที่สบาย) (Suitable Resort) ที่เที่ยวบิณฑบาตที่
เหมาะดี เช่น มีหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีอาหารบริบูรณ์ มีเส้นทางที่พอใช้เดินได้ไม่เสี่ยงอันตราย ไม่
ล าบากเกินไป พ้นจากแสงอาทิตย์ขึ้นส่องหน้าในเวลาไปหรือกลับจากบิณฑบาต และภิกษุรู้จัก
เส้นทางนั้นดีซึ่ง อยู่ไม่ไกลเกินไป ประมาณ หนึ่งโกสะ ถึงหนึ่งโกสะครึ่ง (1-5 กิโลเมตร) พอที่จะเดิน
ไป และเดินกลับได้ในเวลาพอสมควร และข้อส าคัญ ที่โคจรไปนั้นต้องไม่เป็นแหล่งยั่วยวนกวนกิเลส
ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อการประพฤติ และปฏิบัติกรรมฐาน เช่นแหล่งอบายมุข หรือแหล่งของหญิง
แพศยา (วิ.ม.อ. (ไทย) 4/139; ขุ.ธ.อ. (บาลี) 25/168-169/85) เป็นต้น ซ่ึงเป็นแดนอโคจร เพราะ
เสี่ยงต่อการเกิดกามคุณ 5 (ส .ม. (ไทย) 19/372/218-219) คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่รู้แจ้ง 
(จิตเห็น) ทางตา หู จมูก ลิ้น และกาย ว่าน่าปรารถนา น่าพอใจ ชวนให้รัก ชักให้ใคร่ พาใจให้
ก าหนัด 
 (3) ภัสสสัปปายะ คือ (การพูดคุยที่เหมาะกันเป็นที่สบาย) (Suitable Speech) เช่น 
พูดคุยเล่าขานกันแต่ในกถาวัตถุ 10 และพูดแต่พอประมาณ เฉพาะข่าวสารและสื่อสารที่เอ้ือปัญญา
ดังปรากฏใน กถาวัตถุ 10 ประการคือ 1. อัปปิจฉกถา (ถ้อยค าที่ชักน าให้มีความปรารถนาน้อย) 2. 
สันตุฏฐิกถา (ถ้อยค าที่ชักน าให้มีความสันโดษ) 3. ปวิเวกกถา (ถ้อยค าที่ชักน าให้มีความสงัดกายใจ) 
4. อสังสัคคกถา (ถ้อยค าที่ชักน าให้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่) 5. วิริยารัมภกถา (ถ้อยค าที่ชักน าให้มุ่งมั่นท า
ความเพียร) 6. สีลกถา (ถ้อยค าที่ชักน าให้ตั้งอยู่ในศีล) 7. สมาธิกถา (ถ้อยค าที่ชักน าให้ท าจิตมั่น) 8. 
ปัญญากถา (ถ้อยค าที่ชักน าให้เกิดปัญญา) 9. วิมุตติกถา (ถ้อยค าที่ชักน าให้ท าใจให้พ้นจากกิเลสและ
ความทุกข์) และ 10. วิมุตติญาณทัสสนกถา (ถ้อยค าที่ชักน าให้สนใจและเข้าใจเรื่องความรู้ความเห็น
ในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์) (ขุ.ม. (ไทย) 29/196/570-57) เมื่อสนทนาธรรมกันแล้ว 
ก็ควรได้ลงมือปฏิบัติธรรม ตามแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสบายแก่ตน 
 (4) ปุคคลสัปปายะ (บุคคลเป็นที่สบาย) (Suitable Person) คือ บุคคลที่ถูกกันเหมาะกัน 
เช่น ไม่เป็นคนร้าย เป็นผู้ทรงคุณธรรม ทรงภูมิปัญญาเป็นที่ปรึกษาที่เหมาะใจ เป็นผู้เกื้อกูล อ านวย
ประโยชน์ให้ และมีอุปนิสัยเข้ากันได้ดีทั้งผู้เป็นศิษย์และอาจารย์ ดังตัวอย่างเรื่องพระจูฬปันถก ใน
สมัยที่พระภิกษุพ่ีชายคือพระมหาปันถกไล่ออกจากวัด ก็คิดน้อยใจ จึงต้ังใจจะสึก พระพุทธเจ้าจึง
ทรงเสด็จมาสอนโดยได้ประทานผ้าส าหรับเช็ดเท้าให้พระจูฬปันถก แล้วทรงตรัสว่า เธอจงอธิษฐาน
ผ้าสะอาดนี้แล้วบริกรรมว่า “รโชหรณ  รโชหรณ ” เมื่อถูกลูบไล้นานเข้าจึงเปื้อนเหงื่อจากมือ 
กลายเป็นผ้าหมองคล้ า จิตเริ่มเห็นความไม่เที่ยงของสังขาร พระพุทธเจ้าจึงน ามาเป็นเหตุเทศนา
ธรรมสั่งสอนจนได้บรรลุพระอรหันต์ (ขุ.เถร. (ไทย) 26/557-566/437) 
 ดังนั้น การด ารงตนอยู่ในสังคมที่ดี คือ การคบหาสัตบุรุษ ค าว่า “การคบ” ภาษาบาลีว่า 
“เสวนา” เป็นการถ่ายเทเอานิสัยใจคอ หรือชีวิตจิตใจผสมกัน (ปิ่น มุทุกันต์, มงคลชีวิต, 2549: 58-

59) เป็นการถ่ายทอดเอานิสัยใจคอและคุณงามความดีจากผู้ที่เราคบเข้ามาสู่ตัวเรา เรียกว่า “ส้อง
เสพ” การคบหาสัตบุรุษ หรือการเสวนากับสัตบุรุษ จึงหมายถึง การถ่ายเทเอานิสัยใจคอ หรือจิตใจ 
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หรือคุณลักษณะที่ดีงามของท่านผู้รู้ ท่านผู้เป็นสัตบุรุษ ท่านผู้ทรงธรรม ทรงปัญญา เป็นกัลยาณมิตร 
ได้แก่ ท่านผู้รู้ ผู้ทรงคุณงามความดี มีความประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ เรียกอีกอย่างว่า 
“บัณฑิต” (ตรงข้ามกับคนพาล) ซึ่งเป็นผู้ที่มีปกติในการคิดดี พูดดี และกระท าความดี เข้ามาสู่ตัว
ของเราเอง ให้คุณงามความดีเหล่าน้ันได้เติบโตและเจริญงอกงามในตัวเราและจิตใจของเรา
เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เพราะพูดถึงองค์ประกอบภายนอก เราไม่เห็นองค์ประกอบอ่ืน
แม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนความมีกัลยาณมิตรนี้ ความมีกัลยาณมิตรย่อมเป็นไป
เพ่ือประโยชน์มาก” (องฺ.เอกฺก. (ไทย) 20/111/17) 
 เหตุผลส าคัญท่ีการเสวนากับสัตบุรุษ เพราะบรรดาสัตบุรุษหรือผู้เป็นบัณฑิตเหล่านี้เป็นผู้
มีคุณลักษณะส าคัญที่ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้องดีงาม 7 ประการ เรียกว่า “กัลยาณมิตร
ธรรม 7” ได้แก่ (1) ปิโย เป็นที่รักเป็นที่พอใจ (2) ครุ เป็นที่เคารพ (3) ภาวนีโย เป็นที่ยกย่อง (4) วตฺ
ตา จ เป็นนักพูด คือ รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ (5) วจนกฺขโม เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค า (6) 
คมฺภีรญฺจ กถ  กตฺตา เป็นผู้พูดถ้อยค าลึกซึ้งได้ และ (7) โน จฏฺฐาเน นิโยชเย ไม่ชักน าในอฐานะ คือ 
ไม่แนะน าในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย 
 ดังนั้น การได้อยู่ในสังคมที่มีการพูดคุยส่งเสริมข้อมูล แนะน า เพ่ือการปฏิบัติไปให้ถึง
จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา  
 (5) โภชนสัปปายะ (อาหารเป็นที่สบาย) (Suitable Food) คือ อาหารที่เหมาะกัน เช่น 
ถูกกับร่างกาย อาหารนั้นถูกย่อยไปเลี้ยงร่างกายได้ง่าย เกื้อกูลต่อสุขภาพ และฉันไม่ยาก ดังมีเรื่องที่ 
มีพระภิกษุประมาณ 60 รูป เดินไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหนึ่ง ชื่อมาติกคาม ใกล้เชิงเขาแห่งแคว้น
โกศล มารดาของผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้อุปถัมภ์ พระภิกษุจึงได้สอนให้นางสาธยายอาการ 32 มีผม ขน 
เล็บ ฟัน หนังเป็นต้น โดยความเป็นของปฏิกูลคือไม่สะอาด และ พิจารณาความความเสื่อมในสังขาร 
เมื่อนางสาธยายอยู่ไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอนาคามี นอกจากนี้ ยังได้ปฏิสัมภิทา 4 และโลกีย
อภิญญา 5 ด้วย เมื่อนางตรวจดูด้วยทิพยจักษุ จึงรู้ว่า พระภิกษุทั้งหมดยังมีกิเลสอยู่ ปฏิบัติธรรมไม่
บรรลุเพราะยังขาดอาหารอันเป็นที่สบาย หรืออาหารอันสมควรแก่การท าความเพียร ตั้งแต่วันนั้น 
นางจึงได้จัดอาหารอันประณีตหลายอย่างไปถวาย เมื่อภิกษุได้อาหารอันเป็นที่สบาย สรีระก็
กระปรี้กระเปร่า จิตก็ดิ่งลงสู่อารมณ์เดียว เจริญวิปัสสนาไม่นานนักได้บรรลุอรหัตตผล พร้อมด้วย
ปฏิสัมภิทาท้ังหลาย  (วศิน อินทสระ, [30 พฤศจิกายน 2559] นอกจากอาหารตามปกติแล้ว คิลาน
ปัจจัยเภสัชบริขาร ก็เป็นสิ่งสัปปายะ คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร คือ เภสัช 5 ชนิด ได้แก่ เนยใส เนย
ข้น น้ ามัน น้ าผึ้ง น้ าอ้อย (วิ.อ. (บาลี) 2/290/40; สารตฺถ.ฎีกา. (ไทย) 2/290/393) เป็นสิ่งสัปปายะ
ส าหรับภิกษุผู้เจ็บไข้  
 (6) อุตุสัปปายะ (อากาศเป็นที่สบาย) (Suitable Climate) คือ ดินฟูาอากาศ ธรรมชาติที่
แวดล้อมที่เหมาะกัน เช่น ไม่หนาวเกินไป ไม่ร้อนเกินไป เป็นต้น ดังตัวอย่างภูมิประเทศของแคว้นกุ  
รุซึ่งอยู่ในบริเวณที่มีอากาศดี อากาศเหมาะสมทุกฤดูกาล ก่อให้เกิดความสบาย ดังนั้น  ชาวกุรุจึงมี
สุขภาพแข็งแรง ก าลังกายดี และสุขภาพจิตของชาวกุรุก็สมบูรณ์ดี ดังนั้นพระพุทธองค์ จึงทรงตรัส
สอนมหาสติปัฏฐานสูตร ซึ่งมีเนื้อหาลึกซ้ึงอย่างยิ่ง  
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 นอกจากนี้การอาศัยอยู่ที่ถูกสุขลักษณะก็เป็นสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง ดังสรุปความใน
เรื่อง ทรงอนุญาตที่จงกรมและเรือนไฟ (วิ.จู. (ไทย) 7/260/33) ว่า หมอชีวกโกมารภัจ เห็น
พระภิกษุมีร่างกายอ้วน มีอาพาธมาก จึงขออนุญาตที่จงกรมและเรือนไฟ เพ่ือให้ภิกษุได้เดินจงกรม 
และสถานที่นั้นต้องเรียบ มีที่จับ และอยู่ในที่ร่ม มีหลังคามุงเพ่ือปูองกันความร้อน และในส่วนของ
เรือนไฟ ก็มีการถมที่เพ่ือไม่ให้น้ าท่วมถึง ท าคันดินกั้น มีบันไดและราวบันได มีการจัดสถานที่ที่
เหมาะสม หากเรือนไฟมีขนาดเล็กให้น าเตาไฟไปต้ังด้านนอก หากว่าเรือนไฟมีขนาดใหญ่ ให้น าเตา
ไฟมาตั้ง ตรงกลางเรือนไฟได้ ท ารางละลายดิน หากดินมีกลิ่นก็สามารถอบด้วยความร้อนก่อน
น ามาใช้ อนุญาตให้มีขันน้ า และท าที่กันลื่นในเรือนไฟ นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ท ารางระบายน้ าด้วย 
นอกจากที่อยู่อาศัยนั้นต้องมีอากาศถ่ายเทสะดวกด้วย โดยให้พึงค านึงถึงทิศทางลม ปรากฏใน
อุปัชฌายวัตรว่า “ถ้าลมเจือฝุุนละอองพัดมาทางทิศตะวันออก พึงปิดหน้าต่างด้านตะวันออก ถ้าพัด
มาทางทิศตะวันตก พึงปิดหน้าต่างด้านตะวันตก ถ้าพัดมาทางทิศเหนือ พึงปิดหน้าต่างด้านเหนือ ถ้า
พัดมาทางทิศใต้ พึงปิดหน้าต่างด้านใต้ ถ้าเป็นฤดูหนาว พึงเปิดหน้าต่างกลางวัน ปิดกลางคืน ถ้าเป็น
ฤดูร้อน พึงปิดหน้าต่างกลางวัน เปิดกลางคืน (วิ.ม. (ไทย) 4/66/85) 
 (7) อิริยาบถสัปปายะ (การเคลื่อนไหวเป็นที่สบาย) (Suitable Posture) คือ สถานที่
เคลื่อนไหวอิริยาบถประเภทหนึ่งที่ทรงอนุญาต สรุปความในเร่ือง ทรงอนุญาตที่จงกรมและเรือนไฟ 
(วิ.จู. (ไทย) 7/260/33) ความว่า หมอชีวกโกมารภัจ เห็นพระภิกษุมีร่างกายอ้วน มีอาพาธมาก จึง
ขออนุญาตที่จงกรมและเรือนไฟ เพ่ือให้ภิกษุได้เดินจงกรม และสถานที่นั้นต้องเรียบ มีที่จับ และอยู่
ในที่ร่ม มีหลังคามุงเพ่ือปูองกันความร้อน และในส่วนของเรือนไฟ ก็มีการถมที่เพ่ือไม่ให้น้ าท่วมถึง 
ท าคันดินกั้น มีบันไดและราวบันได มีการจัดสถานที่ที่เหมาะสม หากเรือนไฟมีขนาดเล็กให้น าเตาไฟ
ไปตั้งด้านนอก หากว่าเรือนไฟมีขนาดใหญ่ ให้น าเตาไฟมาต้ัง ตรงกลางเรือนไฟได้ ท ารางละลายดิน 
หากดินมีกลิ่นก็สามารถอบด้วยความร้อนก่อนน ามาท าได้ อนุญาตให้มีขันน้ า และท าที่กันลื่นในเรือน
ไฟ นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ท ารางระบายน้ าด้วย  
 สรุปได้ว่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการพัฒนาปรับปรุงวัดให้เป็นสถานที่ให้เป็นที่สบาย
และเหมาะสมเกื้อกูลกับบุคคลที่อยู่อาศัยและบุคคลที่เข้ามาใช้ประโยชน์ 7 ด้าน คือ 1) อาวาสสัปปา
ยะ (ท่ีอยู่อาศัยเป็นที่สบาย) 2) โคจรสัปปายะ (แหล่งอาหารเป็นที่สบาย) 3) ภัสสสัปปายะ (ถ้อยค า
เป็นที่สบาย) 4) ปุคคลสัปปายะ (บุคคลเป็นที่สบาย) 5) โภชนสัปปายะ (อาหารเป็นที่สบาย) 6) 
อุตุสัปปายะ (อุณหภูมิเป็นที่สบาย) และ 7) อิริยาบถสัปปายะ (การเคลื่อนไหวเป็นที่สบาย)  
 2.2 แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในตามหลักภาวนา 4  
 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการพัฒนากายกับจิตของบุคคลที่อยู่อาศัยและบุคคลที่เข้ามา
ใช้ประโยชน์ โดยใช้หลักภาวนา 4  แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ  
 (1) แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางกาย  
 (1.1) กายภาวนา หรือ ภาวิตกาย (Physical Development) เป็นการฝึกอบรมกาย คือ 
มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในทางที่เกื้อกูล และได้ผลดี เป็นคุณ ไม่เกิดโทษ เริ่มแต่
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รู้จักบริโภคปัจจัย 4 รู้จักใช้อินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ในการเสพหรือใช้สอยวัสดุ อุปกรณ์ 
ตลอดจนเทคโนโลยีทั้งหลาย 
 (1.2) สีลภาวนา หรือ ภาวิตศีล (Social Development) การฝึกอบรมพฤติกรรม
ทางด้านกาย วาจาไม่เบียดเบียน หรือก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน มีวินัยในตนเอง และประกอบ
อาชีพที่สุจริต มีความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะที่เก้ือกูลและสร้างสรรค์  
 (2) แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางจิต 
 (2.1) ภาวิตจิต หรือจิตตภาวนา (Emotional Development) เป็นการฝึกอบรมด้าน
จิตใจ ให้สมบูรณ์ด้วยคุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิตที่ดี ได้แก่ การมีจิตใจที่มีคุณธรรม 
เมตตา เอ้ืออารี มีความเคารพ ความอ่อนน้อม มีความกตัญญูรู้คุณ ด้านสมรรถภาพจิตได้ แก่ การมี
จิตใจที่เข้มแข็ง มั่นคง เพียรพยายาม อุตสาหะ มีความรับผิดชอบ มีสติและสมาธิ ส่วนด้าน
สุขภาพจิตที่ดี ได้แก่ การมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส เบิกบานสดชื่น อ่ิมเอิบ ผ่องใส และสงบสุข 
 (2.2) ภาวิตปัญญา หรือปัญญาภาวนา (Wisdom Development) การฝึกอบรมด้าน
ปัญญา ได้แก่ รู้จักคิด รู้จักพิจารณา รู้จักวินิจฉัย รู้จักแก้ปัญหา และรู้จักจัดท าด าเนินการต่างๆ ด้วย
ปัญญาที่บริสุทธิ์ ซึ่งมองดูรู้เข้าใจเหตุผล มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ไม่มีอคติเคลือบแฝง 
เป็นอิสระจากการครอบง าของกิเลส เป็นอยู่ด้วยความรู้เท่าทันธรรมดาของโลกและชีวิต 
 สรุปได้ว่า แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใน เป็นการพัฒนากายกับจิตของบุคคลที่
อยู่อาศัยและบุคคลที่เข้ามาใช้ประโยชน์ โดยใช้หลักภาวนา 4  แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ (1) 
แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางกาย ได้แก่ กายภาวนา (Physical Development) เป็นการ
ฝึกอบรมพฤติกรรมของตนเอง และสีลภาวนา (Social Development) การฝึกอบรมพฤติกรรม
ทางสังคม (2 )  แนวทางการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมทางจิต ได้แก่  จิตตภาวนา ( Emotional 
Development) คือ การฝึกอบรมให้จิตของตนเกิดสมาธิ  และ ปัญญาภาวนา (Wisdom 
Development) คือ การฝึกอบรมให้จิตของตนเกิดปัญญา เพ่ือมุ่งพัฒนาตนสู่การเห็นสัจธรรมดังที่
ปรากฏในภาษิตของพระเอกวิหาริยเถระ ได้กล่าวว่า 
 เราผู้เดียวมุ่งประโยชน์เป็นส าคัญ   จะรีบเข้าปุาใหญ่ที่ท าปีติให้เกิดแก่ผู้บ าเพ็ญเพียร  น่า
รื่นรมย์   ซึ่งช้างซับมันอาศัยอยู่    จะอาบน้ าที่ซอกภูเขาอันเยือกเย็นในปุาร่มร่ืน   มีดอกไม้บาน
สะพรั่ง   จงกรมแต่ผู้เดียว เมื่อไร  เราจะได้อยู่ปุาใหญ่ที่น่ารื่นรมย์แต่ผู้เดียว  ไม่มีเพ่ือน ได้ส าเร็จกิจ   
ไม่มีอาสวะ  ขอความประสงค์ของเราผู้ต้องการจะท าอย่างนั้นจงส าเร็จเถิด เราจักท าให้ส าเร็จได้เอง  
ผู้อื่นไม่อาจท าให้ผู้อื่นได้  เรานี้สวมเกราะคือความเพียรอยู่ จะเข้าปุาใหญ่ ยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะ ก็
จักไม่ออกจากปุาใหญ่นั้น เมื่อลมเย็นพัดเอากลิ่นดอกไม้หอมฟูุงมา   เราจะน่ังบนยอดเขาท าลาย
อวิชชา  จักได้รับความสุขรื่นรมย์ด้วยวิมุตติสุข  ที่เงื้อมภูเขามีพ้ืนเย็นในปุา ซึ่งดารดาษด้วยดอก
โกสุม แน่แท ้
 กล่าวได้ว่า ความเชื่อมโยงกันของวิถีชีวิตมนุษย์ และธรรมชาติรอบๆ ตัวมนุษย์ ไม่ว่าจะ
เป็นสิ่งที่มีชีวิต หรือสิ่งที่ไม่มีชีวิต การกล่าวถึงสถานที่ที่เหมาะส าหรับการบ าเพ็ญเพียร ที่มีลักษณะ
เป็นปุาน่ารื่นรมย์ อุดมสมบูรณ์มีสายน้ าไหลไปตามซอกหิน มีดอกไม้บานสะพรั่ง เป็นที่เหมาะแก่การ
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พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นที่ท่ีเหมาะสมส าหรับการปฏิบัติธรรม หรือการฝึกตนเพ่ือบรรลุถึงเปูาหมาย
สูงสุดของพระพุทธศาสนานั้นคือนิพพาน 
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วิพากษ์ทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมายของฮาเบอร์มาส 
A CRITICAL STUDY OF DISCOURSE THEORY OF LAW OF HABERMAS  

 
สรรธาน  ภู่ค า 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง “วิพากษ์ทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมายของฮาเบอร์มาส” มีวัตถุประสงค์ 3 
ข้อดังนี้ (1) เพ่ือศึกษาทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมายของฮาเบอร์มาส (2) เพ่ือศึกษาปรัชญากฎหมาย
ที่มีอิทธิพลต่อทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมายของฮาเบอร์มาสและ(3)  เพ่ือวิพากษ์ทฤษฎีวาทกรรม
แห่งกฎหมายของฮาเบอร์มาส  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร   
 การศึกษาวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า  การศึกษาทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมายของฮา
เบอร์มาส  สะท้อนถึงความคิดและมุมมองทางกฎหมาย 2 ประเด็นดังนี้  1.แนวคิดความชอบธรรม
ทางกฎหมาย  แนวคิดนี้อาศัยประสิทธิภาพในการจัดท ากฎหมายและ  2.การบังคับใช้กฎหมายตาม
สิทธิเสรีภาพของประชาชนเพ่ือให้เกิดความยุติธรรม  เชื่อว่าทั้งสองแนวคิดนั้นท าให้แนวคิดบรรทัด
ฐานกฎหมายของฮาเบอร์มาสมีความถูกต้อง   
 การศึกษาวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า แนวคิดปรัชญากฎหมายที่มีอิทธิพลต่อทฤษฎีวาท
กรรมแห่งกฎหมายของฮาเบอร์มาสมีดังนี้ 1.กฎหมายธรรมชาติ  ที่สนับสนุนการด ารงอยู่ของหลัก
จริยธรรมทางกฎหมาย  2.แนวคิดของคานท์ การแบ่งแยกระหว่างความถูกต้องทางศีลธรรมและ
ความถูกต้องทางกฎหมาย  ในเรื่องนี้ฮาเบอร์มาสถือว่าขอบเขตของศีลธรรมที่มีคุณค่ามากกว่า
กฎหมาย 3.แนวคิดของมาร์กซิสต์ แนวคิดนี้ถือว่าการต่อสู้ภายในประชาสังคมเป็นสิ่งจ าเป็น  แต่
ทรรศนะของฮาเบอร์มาสเห็นว่าต้องรักษาผลประโยชน์ทางชนชั้นของแต่ละฝ่ายไว้  
 การศึกษาวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่า  จากการวิพากษ์ทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมายของ
ฮาเบอร์มาส ผู้วิจัยเห็นว่าการเมืองและกฎหมายจะท างานไม่มีประสิทธิภาพถ้าปราศจากศีลธรรม
และความชอบธรรมทางกฎหมาย  กฎหมายจึงมีความสัมพันธ์กับศีลธรรม  ศีลธรรมและกฎหมาย
หากแยกจากกัน  สังคมจะไม่ปกติสุขเพราะมีการละเมิดซึ่งกันและกัน  ดังน้ันทฤษฎีทางการเมือง
และทฤษฎีทางกฎหมายจึงมีพ้ืนฐานบนแนวความคิดทางทฤษฎีทางจริยศาสตร์  
ค าส าคัญ: กฎหมาย; ทฤษฎีวาทกรรม; วิพากษ์; ฮาเบอร์มาส 
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ABSTRACT 

 This dissertation entitled “A critical study of discourse theory of law of 
Habermas” has three objectives: 1) to study the concept of discourse theory of law 
of Habermas, 2) to study the philosophy of law influencing upon the theoretical 
discourse of law Habermas, and  3) to critically analyze the theory discourse of law 
of Habermas. This is a documentary research.  
 In the study of first objective, it was found that the discourse theory of 
law of Habermas clearly reflected upon the following two concepts and legal 
perspectives: 1) the concept of law legitimacy; this is based on the effectiveness of 
legalization and 2) the enforcement of law according to people’s rights and liberty. 
According to Habermas's viewpoint, both are the foundations of all laws.  
 In the study of second objective, it clearly showed that the following 
concepts influencing upon Habermas's discourse theory of law: 1) natural law; this 
is assigned to uphold the existing ethical principle of law, 2) Kantian concept of law; 
this needs separation of moral good and legal good. In this matter, Habermas holds 
the view that the moral good possesses more valuable than legal good, and 3) 
Marxist concept of law; this concept is held that the fight within social community 
is necessary but Habermas is of the view that the benefit of each class should be 
protected.  
 In the third objective, it was found that according to research findings, the 
politics and law cannot take any effective unless morality and legitimacy of law are 
conditionally upheld. Viewed from this angle, the relationship of law and morality is 
needed; if they are separated then society would become chaotic due to violation 
initiated by each one. Therefore, the political theory and theory of law should be 
based upon ethical theories. 
Keywords:  Critical study; Discourse theory; Habermas; law. 
 

1. บทน า 
 ทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมายของฮาเบอร์มาส  มีความเป็นมาและสาระแห่งทฤษฎี
กฎหมายของฮาเบอร์มาสส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่ในงานเขียนชิ้นส าคัญของเขาคือ Between Facts 
and Norms (ตีพิมพ์คร้ังแรกเป็นภาษาเยอรมันในปี ค.ศ.1992  และแปลเป็นภาษาอังกฤษปี ค.ศ.
1995),  The Theory of Communicative Action (ค.ศ.1984, 1987) และ โครงสร้างแห่งทฤษฎี
กฎหมายของฮาเบอร์มาสเป็นการพิจารณาปรัชญาความยุติธรรมโดยมุ่งผสานเชื่อมโยงกฎหมาย
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ความยุติธรรมรวมทั้งสิทธิและประชาธิปไตยเข้าด้วยกัน  กฎหมายที่มีข้อจ ากัดบกพร่องที่การบังคับ
ใช้กฎหมายและเร่ืองบรรทัดฐานทางกฎหมาย  ความชอบธรรมทางกฎหมาย  ในทรรศนะของฮา
เบอร์มาสมองว่าสังคมสมัยใหม่ที่ล้มเหลวเป็นประเด็นส าคัญในการสร้างและถือก าเนิดขึ้นในสังคม
ตะวันตกสมัยใหม่  ที่มุ่งอธิบายแก้ไขกฎหมายและระบบกฎหมาย  บนพ้ืนฐานความคิดทางปรัชญา  
ซึ่งเชื่อมโยงกับปรัชญาแบบเหตุผลนิยม   
 ทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมาย (Discourse Theory of Law) ของฮาเบอร์มาส  มุ่ง
อธิบายมโนทัศน์ทางกฎหมายที่ยากจะเข้าถึง  คือให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับปัญหา
สากล  เร่ืองความชอบธรรมทางกฎหมาย  เรื่องบรรทัดฐานทางกฎหมาย  เรื่องความยุติธรรมทาง
กฎหมาย  โดยฮาเบอร์มาสมีความพยายามที่จะก้าวข้ามการวิพากษ์ทฤษฎีกฎหมายสกุลต่างๆ ที่มี
อยู่ก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ, ทฤษฎีกฎหมายของมาร์กซิสต์ หลักศีลธรรมของ
คานท ์ ทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมายของฮาเบอร์มาสเป็นความพยายามสร้างบรรทัดฐานเชิงคุณค่า
ทางกฎหมายสมัยใหม่ โดยมุ่งอธิบายกฎหมายจากความคิดเชิงอภิปรัชญาสู่ทฤษฎีเหตุผลนิยม ซึ่ง
เป็นส่วนส าคัญของเกณฑ์ตัดสินความถูกต้องของกฎหมายหรือบรรทัดฐานที่มีความยุติธรรม ทฤษฎี
วาทกรรมแห่งกฎหมายของฮาเบอร์มาสมีเงื่อนไขพ้ืนฐานที่ส าคัญเรื่องของภาษาเป็นฐาน 
 ปัญหาว่า  ทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมายของฮาเบอร์มาส  เป็นการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมทางกฎหมาย  และการบังคับใช้กฎหมายในสังคม  เพราะเหตุนี้เองที่ท าให้มีผู้มองว่ามโน
ทัศน์ทางกฎหมายนี้  ไม่สามารถมีความเสมอภาคทางกฎหมายตลอดจนความเสมอภาคที่เป็นจริงได้
อย่างสมบูรณ์  เป็นปัญหาเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางกฎหมาย,  ปัญหาเกี่ยวกับคุณค่าทางภาวะวิสัย
ในอุดมคติของกฎหมายต่างๆ  และเป็นปัญหาเกี่ยวกับการประเมินคุณค่าของกฎหมายให้กับสังคม 
 ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจวิพากษ์ทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมายของฮาเบอร์มาส  
เพราะเป็นประเด็นที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะค้นพบปัญหาว่า  ความชอบธรรมทางกฎหมาย,  
บรรทัดฐานทางกฎหมาย  และความยุติธรรมทางกฎหมาย  ที่เป็นจุดเด่นส าคัญในทฤษฎีข้างต้นนี้  
สามารถก้าวข้ามทฤษฎีกฎหมายสกุลต่างๆ  ในเรื่องประเด็นทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ,  ทฤษฎี
กฎหมายของมาร์กซิสต์,  หลักศีลธรรมของคานท์  ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้  แนวคิดใดทางกฎหมายที่
เป็นแนวคิดที่สมบูรณ์แบบ หรือเป็นแนวคิดที่สามารถน ามาปฏิบัติได้จริงเหมาะสมกับยุคสมัย
ปัจจุบัน  เพ่ือให้เหตุผลทางกฎหมายและประเมินคุณค่าของกฎหมายให้กับสังคม  และประเด็นอ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้องซึ่งผู้วิจัยได้ค้นคว้าหาค าตอบต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพ่ือศึกษาทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมายของฮาเบอร์มาส 
 2.2  เพ่ือศึกษาแนวคิดปรัชญากฎหมายที่มีอิทธิพลต่อทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมายของ
ฮาเบอร์มาส 
 2.3  เพ่ือวิพากษ์ทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมายของฮาเบอร์มาส 

3.  ขอบเขตของการวิจัย 
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 การวิจัยนี้ จะศึกษาวิพากษ์เกี่ยวกับทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมายของฮาเบอร์มาส และ
ทฤษฎีที่มีอิทธิพลต่อทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมาย โดยจ ากัดขอบเขตการวิเคราะห์และวิพากษ์เพียง
ทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมายของฮาเบอร์มาสในปรัชญากฎหมายเป็นส าคัญ   
4.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับน้ีเป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยวิพากษ์
ทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมายของฮาเบอร์มาส  ตลอดถึงการอ้างอิงเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  โดยมี
วิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 4.1 ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากต าราทั้งภาษาไทย  และภาษาอังกฤษที่
เอกสารงานวิจัย  และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมายของฮาเบอร์มาส  
 4.2  วิพากษ์ทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมายของฮาเบอร์มาสในเหตุผลเหล่าน้ัน  และท า
การประเมินเหตุผลเพื่อหาข้อสรุป 
 4.3  น าเสนอเป็นดุษฎีนิพนธ์ 
 

5.  ผลการวิจัย   
 5.1  ฮาเบอร์มาสมองแนวคิดความชอบธรรมทางกฎหมายว่า  ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพใน
การจัดท ากฎหมาย  ด้วยเหตุนี้เสรีภาพและสิทธิพ้ืนฐานจึงเป็นหัวใจหลัก  ในการพิจารณาปรัชญา
ความยุติธรรมให้เชื่อมโยงกฎหมายในสังคมประชาธิปไตย ดังนั้นกฎหมายจะมีข้อจ ากัดข้อบกพร่อง
ในการบังคับใช้กฎหมายหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับบรรทัดฐานทางกฎหมาย  ความชอบธรรมทางกฎหมาย 
และความยุติธรรม เม่ือกล่าวว่ากฎหมายต้องเร่ิมต้นมาจากความชอบธรรม  ฮาเบอร์มาสมองว่ามี
องค์ประกอบอยู่ด้วยกัน 4  อย่างคือ   
 5.1.1  บทบาทของกฎหมาย ให้พิจารณาความแตกต่างระหว่าง จริยธรรมและศีลธรรม
เปรียบเหมือนว่า ปัญหากฎเกณฑ์ควรแยกออกจากปัญหาชีวิต  ด้วยเหตุนี้ฮาเบอร์มาสมองว่าอ านาจ
แห่งภาษาจึงม ีความส าคัญต่อบทบาท  โยงไปถึงการสร้างจิตส านึกท่ีเห็นอกเห็นใจบรรดาผู้ถูกกดขี่ที่
ไร้อ านาจ  ด้วยเหตุผล การเน้นความส าคัญของภาษาว่าความเป็นมนุษย์ เริ่มต้นที่ความมีเหตุผลใน
การสื่อสาร  บทบาททางกฎหมายของฮาเบอร์มาสจึงไม่ใช่อ านาจ  แต่เป็นการสร้างกรอบใหม่ทาง
ความคิด  เรียกหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเชิงกระบวนการนิยมคือ การใช้ทฤษฎีวาทกรรม  อ านาจ
ทางกฎหมาย และกรอบแห่งกฎหมาย อันเป็นฐานให้กฎหมายมีความชอบธรรมดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
 5.1.2  ทฤษฎีวาทกรรม คือจริยธรรมและคุณธรรมในการสื่อสาร จัดเป็นหน่ึงในอ านาจ
อันส าคัญของสังคมที่เป็นภาวะในอุดมคติที่ฮาเบอร์มาสมุ่งหมายให้เกิดข้ึน  เชื่อว่าจะเป็นการรื้อถอน
และท าลายอุปสรรคเชิงระบบที่ขวางกั้นความเข้าใจระหว่างกัน  เงื่อนไขส าคัญที่จะน าไปสู่การ
ปลดปล่อยและเข้าใจกันคือการให้ประชาชนในสังคมทุกคนมีบทบาทของกฎหมายโดยมีพ้ืนที่
สาธารณะให้ เพ่ือให้ประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้สร้างและเป็นผู้ใช้กฎหมายเอง 



471วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 5.1.3  อ านาจทางกฎหมายของฮาเบอร์มาส  ไม่ใช่เร่ืองของการควบคุม  ในสังคมไม่มี
ใครมีอ านาจโดยธรรมชาติเหนือเพ่ือนมนุษย์คนอ่ืน  และการใช้ก าลังไม่ใช่แหล่งการได้มาของสิทธิ  
ข้อตกลงร่วมกันทั้งหลายจึงเป็นพื้นฐานของอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งปวงในหมู่มนุษย์ 
 5.1.4  กรอบแห่งกฎหมาย ในทรรศนะของฮาเบอร์มาสคือ การออกกฎหมายเป็นอ านาจ
สูงสุดที่ข้ึนอยู่กับคนส่วนใหญ่ในสังคม  รัฐที่ต้องท าหน้าที่พิทักษ์รักษาสิทธิของประชาชน  กฎหมาย
เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน  จึงต้องไม่ร่างกฎหมายและออกกฎหมายให้เป็นเครื่องมือในการสร้างอ านาจ
และรักษาผลประโยชน์ส าหรับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  ผู้ร่างกฎหมายและออกกฎหมายต้องไม่ให้
กฎหมายขัดต่อกฎเกณฑ์ การร่างกฎหมายนั่นคือต้องมีความชอบธรรม  ประชาชนเป็นผู้ก าหนด
กรอบแห่งกฎหมายเองอ านาจจึงอยู่ในกรอบตามที่ประชาชนต้องการ 
 5.2  ในทรรศนะของฮาเบอร์มาสแนวคิดความยุติธรรมคือ  การบังคับใช้กฎหมายเพ่ือ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน การล่วงละเมิดสิทธิของมนุษย์ หมายถึง การบังคับมนุษย์ให้กระท า
ตรงกันข้ามกับการตัดสินใจด้วยตนเองของเขาหรือยึดเอาคุณค่าของเขาไป  รัฐบาลถูกจัดตั้งขึ้นมา
เพ่ือปกป้องมนุษย์จากอาชญากร และรัฐธรรมนูญในระบอบกรปกครองประชาธิปไตยได้ถูกบัญญัติ
ข้ึนมาเพ่ือปกป้องมนุษย์จากรัฐบาล ตัวอย่างจากแนวคิดของคานท์เรื่องหลักการสิทธิส่วนบุคคล
ทางจริยศาสตร์แบบรูปธรรมกับจริยศาสตร์แบบค านึงถึงผู้อ่ืน การที่รัฐบาลครอบครองเอกสิทธิ์ทาง
กฎหมาย เมื่ออ านาจของรัฐบาลไม่มีขอบเขตและไม่ถูกควบคุมโดยสิทธิส่วนบุคคล   
 5.2.1  ความเสมอภาคกันตามกฎหมาย  อ านาจไม่ได้อยู่ในมือของคนส่วนน้อยแต่อยู่ใน
มือของประชาชนทั้งหมด  เมื่อมีปัญหาในการแก้ไขข้อขัดแย้งส่วนตัวเช่น ปัญหาเกี่ยวกับการ
เลือกสรรคนเข้าด ารงต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบต่อมหาชนสิ่งที่ เป็นหลักในการเลื อกสรรคือ
ความสามารถที่แท้จริงที่คนๆนั้นมีอยู่มิใช่เป็นชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งโดยเฉพาะเป็นต้น  ดังนี้ความเสมอ
ภาคกันตามกฎหมายของฮาเบอร์มาสจะเกิดข้ึนได้ต้องประกอบด้วยสิทธิและเสรี  
  5.2.1.1  สิทธิ ความมีประสิทธิภาพของระบบสิทธิตามกฎหมายฮาเบอร์มาสจึง
ก าหนดสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามวาทกรรมแห่งกฎหมายดังนี้ สิทธิในเสรีภาพอันเท่าเทียมกันทุกคน  สิทธิ
ความเป็นสมาชิกในชุมชน สิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรม สิทธิอันเสมอภาคของเจตจ านงสาธารณะ
เป็นสิ่งที่จ าเป็นในกระบวนการบัญญัติกฎหมายที่เป็นประชาธิปไตย เป็นสิทธิที่มอบให้แก่ประชาชน
ที่ถือเสมือนเป็นผู้สร้าง ผู้เขียนกฎหมาย สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสิทธิทั้งหมดนี้มี
ความส าคัญจ าเป็นต้องมีสถานะทางกฎหมาย เพ่ือค้ าประกันประสิทธิภาพแห่งตัวสิทธิ 
  5.2.1.2  เสรีภาพที่ใดไม่มีกฎหมายที่นั่นจะไม่มีเสรีภาพ คือการเป็นอิสระจากการ
ถูกจ ากัดถูกก าหนดและถูกใช้ความรุนแรงโดยผู้อ่ืน  หากปราศจากกฎหมายแล้วความเป็นอิสระเช่น
ว่านี้ก็จะไม่มีอยู่  เสรีภาพไม่ใช่สิ่งที่แต่ละคนจะท าสิ่งใดๆทั้งหมดได้อย่างที่ตนต้องการ  แต่เป็น
เสรีภาพที่แต่ละคนจะท าภายใต้การอนุญาตของกฎหมายที่มีอยู่ในสังคม  อันเป็นเสรีภาพที่ไม่ขึ้นต่อ
ความประสงค์ตามอ าเภอใจของผู้อื่น   
 5.2.2  ความยุติธรรม  กรณีที่รัฐใช้อ านาจโดยมิชอบทางนิติบัญญัติด้วยการตรากฎหมาย
ที่ไม่ชอบธรรมขัดแย้งต่อสิทธิเสรีภาพพ้ืนฐานและละเมิดอิสรภาพส่วนบุคคลละเมิดอิสรภาพ
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สาธารณะ ประชาชนย่อมมีสิทธิในการปฏิเสธต่อต้านกฎหมายอันมิชอบธรรม  ฮาเบอร์มาสถือว่า
การปฏิเสธย่อมมีเหตุผลชอบธรรมในตัวเองโดยจัดเป็นส่วนหนึ่งแห่งสิทธิในการต่อสู้คัดค้านรัฐ  ที่
สะท้อนความมีอิสรภาพสาธารณะ เพราะฮาเบอร์มาสเห็นว่าการที่ประชาชนต้องเป็นผู้อยู่ใต้บังคับ
กฎหมายและมีส่วนร่วมในการสร้างกฎหมาย  ย่อมมีส่วนร่วมในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
กฎหมายด้วยตามแนวคิดเรื่องการบัญญัติกฎหมายของตัวเองโดยประชาชน ประเด็นสิทธิในการต่อสู้
คัดค้านรัฐถือเป็นประชาธิปไตยทางตรง  สิทธิในการปฏิเสธกฎหมาย จะเชื่อฟังหรือปฏิเสธกฎหมาย  
ชั่งน้ าหนักเปรียบเทียบดูว่าคุณค่าของการเชื่อฟังกฎหมายกับสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นความไร้ศีลธรรมของ
กฎหมายอย่างที่สุด ส าหรับฮาเบอร์มาสแล้วโครงสร้างทางกฎหมาย  มีลักษณะบอบบาง
ละเอียดอ่อนอาจมีความผิดพลาดบกพร่องได้เสมอและสามารถปรับปรุงแก้ไขได้เพ่ือสนองตอบ
จุดหมายส าคัญในการตีความและท าให้ระบบสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นจริง เพ่ือให้ความเสมอ
ภาค  ความมีเหตุผลอันถูกต้องและการชี้ขาดปัญหาความเป็นธรรมจุดมุ่งหมายคือความยุติธรรมโดย
ฮาเบอร์มาสมองว่ามีอยู่ 2 ปัญหาดังนี้ 
  5.2.2.1  ความไม่ชัดเจนของกฎหมาย  ปัญหาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงกับ
ปัญหาและประเด็นทางกฎหมายเพ่ือให้ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบสามารถเกิดความเชื่อมั่นว่า จาก
กระบวนการที่เป็นประเด็นในค าตัดสินของศาล มีเพียงเหตุผลที่สอดคล้องกับปัญหาเท่านั้นที่จะเป็น
ตัวตัดสินความถูกต้องที่ส าคัญ หาใช่เหตุผลที่เป็นไปตามอ าเภอใจไม่  ฮาเบอร์มาสวิพากษ์ว่ามีความ
บกพร่องเนื่องจากมันก าลังแก้ปัญหาเรื่องความไม่ชัดเจนแน่นอนของกฎหมาย อันเน่ืองจากปัญหา
ตัวถ้อยค าและตัวบทกฎหมายเองที่เป็นสิ่งที่ต้องมีการตีความโดยธรรมชาติ โดยอาศัยพ่ึงพาการให้
ความหมายและตีความกฎหมายบนพื้นฐานของหลักจริยธรรมและศีลธรรมที่มีลักษณะเฉพาะ ดังนั้น
การตีความกฎหมายของผู้พิพากษาภายใต้ศาสตร์ทางกฎหมายเช่นนี้ย่อมไม่สามารถน าไปสู่การ
ยอมรับของสังคมในวงกว้างหรือความเห็นพ้องอย่างเป็นเอกฉันท์ได้  น่าสังเกตว่ามีข้อจ ากัดหรือ
จุดอ่อนในการก าหนดหลักจริยธรรมที่ขึ้นอยู่กับความเห็นของปัจเจกบุคคลโดยไม่ผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วม 
  5.2.2.2  ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ความมีเหตุผลของการวินิจฉัย ใช้อ านาจ
เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของคนส่วนน้อยที่มีอ านาจมากกว่า  เป็นประเด็นการตีความกฎหมายเพ่ือ
ความเป็นธรรมทางสังคม ฮาเบอร์มาสเห็นว่าก่อนพิจารณาพิพากษาคดีใดๆ  ผู้พิพากษาต้องมี
แนวความคิดทางกฎหมายที่ถูกต้องคือมีศรัทธาเชื่อถือแนวคิดกฎหมายยึดมั่นต่อประชาธิปไตยของ
กฎหมาย ค าพิพากษาที่ตีความอย่างถูกต้องบนหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย  ต้องรับรองในความแน่นอน
ของกฎหมายในการปรับใช้กฎหมาย     
 5.3  บรรทัดฐานกฎหมายจะมีความถูกต้องเมื่อ เห็นด้วยกับกฎหมาย  บรรทัดฐานต้อง
มาก่อนข้อเท็จจริงเพราะข้อเท็จจริงต้องปรับใช้โดยมีบรรทัดฐานเป็นหลัก  และการจะมีบรรทัดฐาน
ทางกฎหมายต้องมาจากความชอบธรรมทางกฎหมาย  ฮาเบอร์มาสเห็นว่าการสร้างสรรค์กฎหมาย
ข้ึนใหม่ในเชิงบรรทัดฐาน ไม่ควรตัดขาดความเชื่อมโยงกับสังคม  มิติเชิงบรรทัดฐานกฎหมายอันมี
ที่มาจากความสัมพันธ์อันมั่นคงระหว่างการเมืองและกฎหมาย  ฮาเบอร์มาสจึงมุ่งสร้างสรรค์ทฤษฎี
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กฎหมายขึ้นมาใหม่ให้สัมพันธ์กับความเข้าใจเชิงบรรทัดฐานต่อหลักนิติธรรมสมัยใหม่หรือประเด็น
ความเป็นไปได้ในการสร้างกฎหมายอันชอบธรรม  ฮาเบอร์มาสได้ค้นพบ บรรทัดฐานทางจริยธรรม
หรือความชอบธรรมทางกฎหมายและบรรทัดฐานทางความยุติธรรมตามที่กล่าวไว้ตอนต้นคือทฤษฎี
วาทกรรมแห่งกฎหมายของฮาเบอร์มาส 
 เกณฑ์ตัดสินความถูกต้องของกฎหมาย ฮาเบอร์มาสกลับยึดถือต่อทฤษฎีความจริงแบบ
เห็นพ้องร่วมกัน  ผู้เข้ามีส่วนร่วมในวาทกรรมทุกคนเป็นเสมือนบรรทัดฐานแห่งความจริง หลักการ
ส าคัญนี้ก าหนดบังคับให้การหาข้อยุติต่อข้อเรียกร้องทางบรรทัดฐานทั้งปวงทั้งทางศีลธรรมและ
กฎหมายที่ขัดแย้งกันในสังคมสมัยใหม่ 
 5.4 กฎหมายธรรมชาติเป็นปรัชญากฎหมายที่มีอิทธิพลต่อทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมาย
ของฮาเบอร์มาส  ซึ่งฮาเบอร์มาสปฏิเสธแนวคิดเชิงอภิปรัชญาของกฎหมายธรรมชาติ  แต่สนับสนุน
การด ารงอยู่ของหลักจริยธรรมทางกฎหมาย กฎหมายที่รัฐบัญญัติขึ้น หรือตรากฎหมายจึงควรให้
สอดคล้องกับหลักการของกฎหมายธรรมชาติ  กฎหมายที่ขัดหรือแย้งกับหลักกฎหมายธรรมชาติ ถือ
ว่าเป็นกฎหมายที่ไม่มีค่าบังคับในทางกฎหมายโดยสมบูรณ์  บรรทัดฐานทางศีลธรรม ความยุติธรรม
ที่อยู่เหนือตัวบทกฎหมาย มักเผชิญกับปัญหาในการนิยามบ่งชี้ความชัดเจนของหลักคุณค่าเชิง
บรรทัดฐาน ปัญหาการตีความกฎหมายมีข้อจ ากัดของกฎหมายที่ต้องเขียนผ่านภาษามนุษย์   หาก
ผู้ใช้กฎหมายเข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมาย  ย่อมเป็นผู้ตีความ ขยายความให้กฎหมายที่จ ากัดนั้น
แผ่คลุมไปถึงความเป็นธรรมได้  ฮาเบอร์มาสให้ค าจ ากัดความโต้แย้งกฎหมายธรรมชาติว่า มุ่งเน้นไป
ที่บทบาทให้กับสังคม  เป็นวิธีการเชิงประจักษ์และทฤษฎีเชิงบรรทัดฐานของสังคมสมัยใหม่  สร้าง
สังคมข้ึนใหม่เป็นการเชื่อมต่อความขัดแย้งกับกฎธรรมชาติ 
 5.5  คานทป์รัชญากฎหมายที่มีอิทธิพลต่อทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมายของฮาเบอร์มาส
คานทใ์นเรื่องการใช้เหตุผลอย่างเป็นสาธารณะ ที่ให้ความส าคัญกระบวนการอันชอบธรรมที่โยงการ
มีส่วนร่วมของสังคมอย่างเข้มแข็งในฐานะเป็นเงื่อนไขส าคัญเพ่ือบรรลุฉันทามติร่วมกันของสังคมต่อ
สิ่งที่เป็นความถูกต้องชอบธรรม  ศีลธรรมความยุติธรรมในกฎหมาย  ทั้งด้านการก าหนดกฎหมาย
และการบังคับใช้กฎหมายที่ครอบคลุมการพิจารณาการพิพากษาคดี จากศรัทธาต่อความมีเหตุผล
ของมนุษย์ที่จ าต้องใช้ร่วมกันภายใต้กระบวนการที่มีเสรีภาพอย่างชัดเจนในกระบวนการทาง
กฎหมาย  จึงจะพบทางออกในการแก้ปัญหาสังคมได้อย่างสันติ   ข้อถกเถียงทางศีลธรรมจะสามารถ
ยุติ ได้ก็ เ พียงเมื่อมีมติ เอกฉันท์  หากทว่าข้อถกเถียงทางกฎหมายสามารถยุติลงด้วยการ
ประนีประนอมและการเจรจาต่อรอง 
 ฮาเบอร์มาสเชื่อว่าจะเป็นการแก้ไขจุดบกพร่องในทฤษฎีของคานท์ ที่ล้วนเป็นทฤษฎีที่
วางน้ าหนักความส าคัญไว้ที่ตัวตนแห่งปัจเจกบุคคลเพราะเหตุนี้เอง  ฮาเบอร์มาสเห็นว่าควรก าหนด
สิ่งที่ถือเป็นกฎศีลธรรมหรือหลักของการกระท าตามหน้าที่อันเป็นกฎสากล ขึ้นมาใหม่ กล่าวคือ
แทนที่จะยึดถือเป็นข้อสรุปความสมบูรณ์ถูกต้องโดยอิงกฎศีลธรรมที่ให้คนทั่วไปต้องกระท าตามหลัก
ที่ตนจงใจที่จะให้เป็นกฎสากล เราจะต้องน าเสนอหลักบรรทัดฐานความถูกต้องของเราแก่คนอ่ืนๆ 
ทั้งหมดโดยมีจุดประสงค์ให้มีการตรวจสอบผ่านการถกเถียงพูดคุยร่วมกันต่อข้อกล่าวอ้างของเราต่อ
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ความเป็นสากลของหลักดังกล่าว บรรทัดฐานทางจริยธรรมอันเป็นสากลจึงเกิดขึ้นผ่านกระบวนการ
สื่อสารสนทนาของผู้คนทั้งหมดแทนที่จะเกิดจาการตัดสินของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้น  แนวคิดของ
ฮาเบอร์มาสเป็นวิธีคิดเชิงจริยธรรมที่มีมุมมองแห่งประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 5.6  มาร์กซิสต์ปรัชญากฎหมายที่มีอิทธิพลต่อทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมายของฮาเบอร์
มาส มีมุมมองบางอย่างคล้ายคลึงกับมาร์กซิสต์ ว่าการต่อสู้ภายในประชาสังคมเป็นสิ่งจ าเป็นในการ
รักษาผลประโยชน์ทางชนชั้นของแต่ละฝ่ายไว้ เพียงแต่ทรรศนะของฮาเบอร์มาสกลับมองประชา
สังคมว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เป็นที่น่าสังเกตว่ามีเห็นต่างจากมาร์กซิสต์ ตรงการมองว่าการต่อสู้
ภายในประชาสังคมเป็นสิ่งจ าเป็นในการรักษาผลประโยชน์ทางชนชั้นของแต่ละฝ่ายไว้ ขณะที่มาร์ก
ซิสต์เห็นว่าโครงร่างของประชาสังคมแบบกฎุมพีเป็นสิ่งว่างเปล่า นอกจากเป็นโครงสร้างที่ซึ่งทุน
อาศัยเป็นตัวก าหนดราคาผลประโยชน์ด้วยตัวเองเหนือหัวของปัจเจกชนที่แปลกแยกเพ่ือท าให้เกิด
รูปแบบของความไม่เสมอภาคทางสังคมเพ่ิมมากขึ้น ทรรศนะของฮาเบอร์มาสกลับมองประชาสังคม
ว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ โลกของการมีส่วนร่วมกันทุกคนในสังคม  หากเขามิได้ส ารวจอย่าง
ละเอียดต่อความสัมพันธ์ดังกล่าว ทว่านักวิชาการบางคน ที่ได้รับอิทธิพลทางความคิดอย่างสูงจากฮา
เบอร์มาสยืนยันว่าประชาสังคมเป็นเสมือนแก่นกลางเชิงสถาบันของโลกของการมีส่วนร่วมกันทุกคน
ในสังคมยคุสมัยใหม่   
 

6.  อภิปรายผล 
 6.1  สรุปผู้วิจัยเห็นว่าความชอบธรรมมีความสัมพันธ์กับศีลธรรม  แต่มีลักษณะเหมือน
เส้นขนาน เพราะศีลธรรมน้ันมีความละเอียดกว่าและปฏิบัติได้ยากกว่า  กฎหมายเป็นเพียงข้อก า 
หนดหรือกฎเกณฑ์ให้สังคมประพฤติปฏิบัติเพ่ือมิให้ละเมิดสิทธิและแต่ละบุคคลอีกทั้งควบคุมสังคม
ให้อยู่อย่างปกติสุข  แต่หากยิ่งเส้นขนานระหว่างศีลธรรมและกฎหมายนั้น  ออกห่างกันมากเท่าใด
สังคมก็จะแย่ เกิดการละเมิด รวมทั้งเกิดการดื้อแพ่งทางกฎหมายได้เพราะกฎหมายออกห่างจาก
ศีลธรรมย่อมไม่เป็นที่ยอมรับ  แต่ถ้าระยะห่างของกฎหมายใกล้กับศีลธรรมมากขึ้น  สังคมย่อมมีแต่
ความปกติสุข  ไม่มีใครละเมิดหรือกระท าผิด แต่เป็นไปได้ยากหากจะให้กฎหมายและศีลธรรมมา
ซ้อนทับเป็นเส้นเดียวกัน  ทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมายของฮาเบอร์มาส  พบประเด็นเชิงคุณค่าบาง
ประการที่มีในทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมายของฮาเบอร์มาส  ความเสมอภาค  การมีส่วนร่วมของ
สังคม  การเคารพนับถือความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมที่เพ่ิมมากขึ้น  อันเป็นสิ่งส าคัญที่มีในตัว
กฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย ประเด็นความคิดที่ดีงามในทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมายของ
ฮาเบอร์มาส  กฎหมายแท้จริงเป็นเรื่องของเหตุผล  ไม่ต่างจากธรรมะแต่ไม่ใช่เรื่ องอ านาจตาม
อ าเภอใจ เหตุผลของกฎหมายย่อมแยกไม่ออกจากจุดหมายอันดีงาม   
 6.2  ข้อวิจารณ์  โดยการเขียนที่เชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ทั้งสองนั่นคือนิติศาสตร์และ
รัฐศาสตร์  เป็นการอธิบายด้วยเหตุผล ท าให้ดูเหมือนว่าขาดความเป็นแนวคิดนิติศาสตร์  เพราะมี
มิติทางรัฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง  รวมไปถึงแนวคิดทางสังคมศาสตร์  มีการตีความภาษาและ
แนวคิดอ่ืน  ซึ่งน ามาพิจารณาเพียงบางส่วนท าให้ทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมายของฮาเบอร์มาสเกิด
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ความแตกต่าง  และมีมุมมองในแบบประชาธิปไตยมากจนเกินไปท าให้มองแต่ระดับมหภาคไม่สนใจ
ระดับจุลภาค  เพราะกฎหมายและการลงโทษก็ไม่อาจท าให้ทุกคนเป็นคนดี  และท าให้ทฤษฎีวาท
กรรมแห่งกฎหมายของฮาเบอร์มาสกลายเป็นเจตจ านงเสรีที่มองข้ามกฎศีลธรรมและกฎหมาย 

7.  ข้อเสนอแนะ  
 จากที่กล่าวมาแล้วท าให้เห็นได้ว่า ทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมายของฮาเบอร์มาสในเรื่อง
กฎหมาย มีการใช้กฎหมายที่ให้ความส าคัญกับความชอบธรรมของกฎหมาย  เพ่ือให้เกิดความ
ยอมรับเป็นความยุติธรรม  อันเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายต่อไป ปัญหากฎหมายในสังคมปัจจุบัน
ยังเป็นปัญหาที่กฎหมายขาดความชอบธรรมและยุติธรรม  และในเรื่องอ านาจหากมีการใช้อ านาจที่
ถูกต้องไม่เลือกบังคับใช้ บังคับใช้ให้เสมอภาพเท่าเทียมกัน และการอุดช่องโหว่ของกฎหมายให้เกิด
ความชัดเจนตัวบทต้องกะทัดรัดไม่ยาวหรือสั้นไป ทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมายของฮาเบอร์มาส  
ทั้งหมดนี้สามารถน าเอาไปใช้แก้ไขปัญหาได้จริง ในยุคสังคมปัจจุบันซึ่งหากเอาแนวคิดนี้มาเป็นหลัก
และความคิดเร่ืองของศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม มารวมอยู่ในเนื้อหาแห่งกฎหมายด้วยแล้ว 
เพ่ือให้ประชาชนยอมรับ เคารพและปฏิบัติตาม เพราะประชาชนมีความรู้สึกว่า กฎหมายเหล่านั้น
เป็นสมบัติของแผ่นดินและประชาชนเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยและประชาชนจะเกิดความรัก หวงแหน 
พิทักษ์ปกป้องกฎหมายไม่ให้บุคคลใดมาละเมิดกฎหมายของบ้าน เมือง การบริหารจัดการ
กระบวนการทางยุติธรรม จึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยแท้จริง 
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การบูรณาการหลักความยุติธรรมเชิงพุทธในกระบวนการริบทรัพย์สิน 
คดียาเสพติด 

INTEGRATION OF BUDDHIST JUSTICE PRINCIPLES IN PROPERTY 
CONFISCATION PROCESS OF DRUG CASES 

 

พฒนดล  พลเยี่ยม 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาและหลักความยุติธรรม
สากลและหลักความยุติธรรมในพระพุทธศาสนา 2) เพ่ือศึกษาปัญหาในกระบวนการริบทรัพย์สินคดี
ยาเสพติด 3) เพ่ือบูรณาการหลักความยุติธรรมเชิงพุทธในกระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพติด  
 ผลการศึกษาพบว่า การน าหลักความยุติธรรมเชิงพุทธมาบูรณาการในกระบวนการริบ
ทรัพย์สินคดียาเสพติดเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดความยุติธรรมคือมีความชอบธรรมเที่ยงธรรม
อย่างแท้จริงที่ปราศจากความล าเอียง พร้อมทั้งน าหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกิดความยุติธรรม ได้แก่ การเว้นจากอคติ 4 การประพฤติปฏิบัติตามหลักสุจริต 3 ไปสู่การ
ประพฤติปฏิบัติของบุคคลทั่วไปในสังคม ตลอดจนแก้กฎหมายที่เป็นข้อจ ากัด จึงจะส่งผลให้
กระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพติดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสมตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายที่มุ่งท าลายศักยภาพนักค้ายาเสพติดรายส าคัญ ท าให้ปัญหายาเสพติดลดลงเกิดความสงบ
สุขร่มเย็นในสังคมและประเทศชาติเจริญก้าวหน้าสืบไป 
ค าส าคัญ: ริบทรัพย์สิน; คดียาเสพติด; บูรณาการเชิงพุทธ 
 

ABSTRACT 

 This research study are 3 main objectives: 1) to study the judgment in 
religion and justice, universal 2) to study the problems in the process confiscated 
drug case 3) to integrate justice Buddhist in the confiscation of drug cases.  

 The study found that the Buddhist principles of justice integrated in the 
confiscation of drug cases. The solution to the fair is truly righteous justice without 
bias. Along with the Buddhist principles that promote fairness and the avoidance of 
bias fourth practice of the principles of good faith to the conduct of three 
individuals in the society. As well as the legal restrictions. It will result in the 
confiscation of drug cases effectively and efficiently meet the intent of the 

                                                           
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่. 
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legislation aimed at destroying a potential drug to make major drug problems 
decreased for peace in peaceful civilized society and nation advanced stumbles. 
Keywords: Confiscation; Drug Offenses; Integrate Buddhist 
 

1. บทน า 
 พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญกับหลักความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่ง ทรงใช้หลักความ
ยุติธรรมในการปกครองคณะสงฆ์ ทรงประทานความเสมอภาคแก่ภิกษุทุกรูปโดยไม่มีการเลือก
ปฏิบัติ ไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะ ต้องประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้
ทรงแสดงและบัญญัติไว้ เมื่อมีการกระท าผิดต่อพระธรรมวินัย พระพุทธเจ้าทรงด าเนินการตาม
กระบวนการยุติธรรมเพ่ือให้เกิดความยุติธรรมโดยตรัสสั่งให้ประชุมสงฆ์ ตรัสถามภิกษุผู้ก่อเหตุแล้ว
ทรงชี้โทษแห่งการประพฤติเช่นนั้น แล้วตรัสอานิสงส์แห่งความส ารวมระวัง  แล้วจึงทรงตั้งพระ
บัญญัติห้ามมิให้ภิกษุท าอย่างนั้นอีกต่อไป ทรงก าหนดโทษส าหรับการฝ่าฝืนหรือล่วงละเมิดเรียกว่า
ปรับอาบัติ (วิ.มหา. (ไทย)  1/39/27-29) วิธีการลงโทษและระงับโทษที่เกิดจากอาบัตินั้นเรียกว่าอธิ
กรณสมถะ อันนับว่าเป็นกระบวนการยุติธรรมกระบวนการแก้ปัญหาของสังคมสงฆ์นับแต่คร้ัง
พุทธกาลมาจนถึงปัจจุบัน  (วิ.มหา. (ไทย) 2/655/736) 
 ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยนับวันได้ทวีความรุนแรงและขยายตัวไปทุกพ้ืนที่ 
เนื่องจากการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีมูลเหตุจูงใจที่ส าคัญในเรื่องการเงิน ค่าตอบแทน
หรือผลประโยชน์มหาศาล ท าให้ผู้กระท าความผิดเล็งผลเลิศว่าคุ้มต่อการเสี่ยง จึงไม่เกรงกลัว
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.
2518 ได้บัญญัติโทษสูงสุดถึงข้ันประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิต (ส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียา
เสพติด ส านักงาน ป.ป.ส., 2545: 1)  อีกท้ังกฎหมายดังกล่าวยังมีช่องว่าง ไม่สามารถน าตัวการใหญ่
ซึ่งเป็นนายทุนหรืออยู่เบื้องหลังการค้ายาเสพติดมาลงโทษได้ มักจะจับกุมได้เฉพาะผู้กระท าความผิด
ที่เป็นรายย่อย เนื่องจากขาดพยานหลักฐานที่จะเชื่อมโยงไปถึงผู้ค้ารายใหญ่หรือนายทุน หรือตัวการ
ผู้อยู่เบื้องหลัง ตัวการที่แท้จริงจึงหาช่องทางหรือหาช่องว่างของกฎหมายกระท าผิด และหลีกเลี่ยง
การถูกจับกุม หรือถูกริบทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และน า
ทรัพย์สินไปใช้เป็นทุนในการกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนน าไปพัฒนาขีดความสามารถเป็น
องค์กรอาชญากรรมและขยายตัวออกไปสู่ระดับประเทศ ในรูปของอาชญากรรมข้ามชาติ มีการ
ด าเนินการอย่างสลับซับซ้อน ยากต่อการแสวงหาพยานหลักฐานให้เพียงพอต่อการพิจารณาเอาผิด
ตามกระบวนการยุติธรรมได้ ทรัพย์สินจากคดียาเสพติดเหล่านั้นกลับมาเป็นทุนในการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ส่งผลให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในสังคมไทย 
 จากปัญหาดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ 
ส านักงาน ป.ป.ส. ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้พยายามอย่าง
ต่อเน่ืองมาโดยตลอดที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะการน ามาตรการด้ านกฎหมายมา
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สนับสนุนการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพ
ติด และกองนิติการ ส านักงาน ป.ป.ส., 2546: 7) และต่อมารัฐได้ตราพระราชบัญญัติมาตรการใน
การปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ขึ้นเพ่ือให้การปราบปรามผู้กระท าผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด , 
2555: 151-160)  โดยมีมาตรการส าคัญคือมาตรการริบทรัพย์สิน เพ่ือลดศักยภาพผู้กระท าผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ให้น าทรัพย์สินมาใช้ในการกระท าหรือสนับสนุนการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดอีก และเป็นการลดแรงจูงใจผู้ที่คิดจะกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 การด าเนินการตามกระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพติดมีความยุ่งยากแก่ผู้ปฏิบัติและ
ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการตรวจสอบและริบทรัพย์สินคดียาเสพติดหลายประการ บางข้ันตอน  
ส่งผลกระทบต่อหลักความยุติธรรม สิทธิเสรีภาพของบุคคล และขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย  
 กระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพติดในปัจจุบันมีปัญหาในการด าเนินการ โดยเฉพาะ
เรื่องความยุติธรรมอยู่มาก เสรี ถวิลหวัง ได้ศึกษาวิเคราะห์เรื่องการเปรียบเทียบการริบทรัพย์สินที่
ได้มาโดยการกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(2) และการริบ
ทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.
2534  มานพ  แสงโสทร (มานพ  แสงโสทร , 2547) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน  ไพรวัน  ทัพวงศ์ (ไพรวัน  ทัพวงศ์, 2547) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
มาตรการริบทรัพย์สินให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยศึกษาเฉพาะกรณี
ทรัพย์สินที่เช่าซื้อ และ ชัยรัตน์  แก่นแก้ว (ชัยรัตน์  แก่นแก้ว, 2544) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการ
ตรวจสอบทรัพย์สินและการริบทรัพย์สินในคดียาเสพติดกรณีการริบทรัพย์สินของผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยที่ถึงแก่ความตาย เป็นต้น  
 ในงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นไม่ปรากฏว่ามีงานวิจัยใดได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการบูรณา
การหลักความยุติธรรมเชิงพุทธในการริบทรัพย์สินคดียาเสพติดโดยตรง และในเมื่อปรากฏว่ายังมี
ปัญหาในกระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพติดอยู่ดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น หากไม่มีการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวอาจจะเกิดผลกระทบต่อความยุติธรรมในสังคมไทย และเพ่ือเป็นการป้องกันแก้ไข
และลดความรุนแรงปัญหายาเสพติดในสังคมไทย ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบูรณาการหลัก
ความยุติธรรมเชิงพุทธในกระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพติด เพ่ือเสนอแนวทางการบูรณาการ
หลักความยุติธรรมเชิงพุทธในกระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ปัญหายาเสพติดในสังคมไทยลดและเบาบางลง อีกทั้งยังเพ่ือประโยชน์ต่อผู้
ปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย และผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพติด ตลอดจน 
ผู้สนใจทั่วไปน าไปไประยุกต์ใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาและหลักความยุติธรรมสากลและหลักความยุติธรรมในพระพุทธศาสนา  
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 2. เพ่ือศึกษาปัญหาในกระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพติด  
 3. เพ่ือบูรณาการหลักความยุติธรรมเชิงพุทธในกระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพติด 
 
3. วิธีการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) สัมภาษณ์เชิง
ลึก (Deep Interview) และจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โดยผู้วิจัยท าการศึกษาค้นคว้า
รวบรวมจากข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เอกสาร ต ารา กฎหมาย 
งานวิจัย และสัมภาษณ์ตลอดจนจัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ปฏิบัติงานและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นวิจัย โดยผู้ศึกษาวิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาการวิจัยผู้วิจัยมุ่งศึกษาวิจัยประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 
 1) ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมา หลักการ กระบวนการ และรายละเอียดของ
หลักความยุติธรรมสากลและหลักความยุติธรรมในพระพุทธศาสนา  
 2) ความหมาย ความส าคัญ  ความเป็นมา หลักการ กระบวนการ ปัญหาและสาเหตุ
ปัญหาในกระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพติด 
 3) แนวทางในการบูรณาการหลักความยุติธรรมเชิงพุทธในกระบวนการริบทรัพย์สินคดียา
เสพติด  
 3.2 ขอบเขตด้านเอกสาร 
 ก) เอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary source) ได้แก่ พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พุทธศักราช 2539 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 พระราชบัญญัติมาตรการใน
การปราบปรามผู้กระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียา
เสพติด พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อ
จิตประสาท พ.ศ.2518 พระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 พระราชบัญญัติฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495 พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติให้อ านาจทหารเรือปราบปรามการกระท าความผิดบางอย่างทางทะเล 
พ.ศ.2490 พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศในการด าเนินการ
ตามค าพิพากษาคดีอาญา พ.ศ.2527 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายา
เสพติดและวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ.1988 
 ข) เอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary source) ได้แก่ เอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยฉบับน้ี จะค้นคว้าข้อมูลจากคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา วิทยานิพนธ์ หนังสือและเอกสาร
งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีแหล่งค้นคว้าข้อมูล คือ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
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วิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ 
 3.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 มีดังนี้  คือ สัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนจากกลุ่มผู้ เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและ
กระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพติด จ านวน 10 คน เพ่ือค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาใน
กระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพติด ประกอบด้วย เจ้าพนักงานต ารวจ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พนักงาน
สอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ กรรมการตรวจสอบทรัพย์สินหรืออนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน 
พนักงานอัยการ และผู้ถูกตรวจสอบทรัพย์สินหรือผู้มีทรัพย์สินเกี่ยวข้อง 
 จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จ านวน 10 รูป/คน ประกอบด้วยเจ้าพนักงานต ารวจ 
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ กรรมการตรวจสอบทรัพย์สินหรือ
อนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน พนักงานอัยการ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา เพ่ือหา
แนวทางการบูรณาการหลักความยุติธรรมเชิงพุทธในกระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพติด  
 
4. ผลการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง “การบูรณาการหลักความยุติธรรมเชิงพุทธในกระบวนการริบทรัพย์สินคดี
ยาเสพติด” ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง การอภิปราย
กลุ่มย่อย โดยจ าแนกการน าเสนอ ดังนี้  
 1) วิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพติด 
 2) การบูรณาการหลักความยุติธรรมเชิงพุทธในกระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพติด 
 3) สรุป 
 3.1 วิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพติด 
 การวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพติด ผู้วิจัยได้แยกวิเคราะห์ตาม
กระบวนการหรือขั้นตอนการริบทรัพย์สิน คือ 
 1. การจับกุมด าเนินคดีผู้ต้องหาคดียาเสพติดและยึดอายัดทรัพย์สิน 
 2. การตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด 
 3. การวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน 
 4. การวินิจฉัยของศาล 
 5. การอุทธรณ์และฎีกา 
 3.2 การบูรณาการหลักความยุติธรรมเชิงพุทธในกระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพ
ติด 
 พบว่าเกิดปัญหาความไม่ยุติธรรมในกระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพติดดังกล่าว ซึ่งมี
สาเหตุ 3 ประการ คือ 
 1. ความไม่ยุติธรรมอันเน่ืองมาจากการประพฤติปฏิบัติของบุคคลในแต่ละกระบวนการ
ริบทรัพย์สินคดียาเสพติด 
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 2. ความไม่ยุติธรรมอันเนื่องมาจากกระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพติด 
 3. ความไม่ยุติธรรมอันเนื่องมาจากระเบียบกฎหมาย 
 
5. การอภิปรายผล 
 5.1 หลักหลักความยุติธรรมสากลและความยุติธรรมในพระพุทธศาสนา  
 หลักความยุติธรรมสากล คือ การยึดหลักความถูกต้องเพ่ือให้ยุติหรือจบลงด้วยความดี
งามกระบวนการหรือขั้นตอน คือ 1) การฟ้องคดี 2) การพิจารณาพิพากษา 3) การลงโทษ 
 ความยุติธรรมเชิงพุทธ หมายถึง ความชอบธรรม และความเที่ยงธรรม หลักความ
ยุติธรรมเชิงพุทธ ประกอบด้วยหลักส าคัญ 2 ประการ คือ 1) หลักความยุติธรรมตามกฎธรรมชาติ
หรือตามความเป็นจริงของโลก ซึ่งหมายถึงนิยามในพระพุทธศาสนา 2) หลักความยุติธรรมที่บัญญัติ
ข้ึนในพระวินัย เป็นหลักการด าเนินการหรือกระบวนการหรือขั้นตอนให้เกิดความยุติธรรมขึ้นใน
พระพุทธศาสนา  
 ความยุติธรรมเชิงพุทธมีกระบวนการหรือขั้นตอน ได้แก่ อธิกรณ์ วิธีระงับอธิกรณ์ และ
นิคหกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. อธิกรณ์ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วสงฆ์จะต้องจัดต้องท า เป็นเรื่องที่สงฆ์จะต้องด าเนินการ 
ได้แก ่วิวาทาธิกรณ์ อนุวาทาธิกรณ์ อาปัตตาธิกรณ์ กิจจาธิกรณ์  
 2. วิธีระงับอธิกรณ์ อธิกรณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นถือเป็นหน้าที่ของสงฆ์ที่จะต้องด าเนินการให้ยุติ
ลุล่วงไปด้วยดี มี 7 วิธี คือ สัมมุขาวินัย สติวินัย อมูฬหวินัย ปฏิญญา เยภุยยสิกา ตัสสปาปิยสิกา ติณ
วัตถารกวินัย  
 3. นิคหกรรม หมายถึง หมายถึง การข่ม การลงโทษ ซ่ึงเป็นมาตรการทางพระวินัยที่
พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้สงฆ์ใช้เป็นเครื่องข่ม ก าราบ หรือลงโทษแก่พระภิกษุที่ประพฤติผิดพระ
ธรรมวินัย โดยทรงวางกฎเกณฑ์การลงโทษแบบต่างๆ ตามสมควรแก่ความผิด นิคหกรรมมี 9 

ประเภท คือ ตัชชะนียกรรม นิยสกรรม ปัพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม อุกเขปนียกรรม ตัส
สปาปิยสิกากรรม ปกาสนียกรรม ปัตตนิกุชชนกรรม พรหมทัณฑกรรม  
 ถึงแม้ความยุติธรรมจะมีอยู่แล้วตามธรรมชาติและมีบทบัญญัติเกี่ยวความยุติธรรมที่ พระ
พุทธองค์บัญญัติขึ้นในพระวินัย หากไม่มีการน าไปสู่การปฏิบัติย่อมไม่บรรลุผล ไม่อาจก่อให้เกิด
ความยุติธรรมขึ้นได้จริง ดังนั้น บุคคลผู้อยู่ร่วมกันในทุกสังคมจึงต้องลงมือประพฤติปฏิบัติตาม
แนวทางที่จะก่อให้เกิดความยุติธรรม ซึ่งนอกจากการยึดหลักความยุติธรรมเชิงพุทธที่ได้กล่าวมาใน
เบื้องต้นแล้ว ยังต้องยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมเกื้อหนุนความยุติธรรม เริ่มจากการ
ละอคติท้ัง 4 การประพฤติปฏิบัติตามหลักสุจริต 3 กุศลมูล พรหมวิหาร 4 และละจากทุจริต 3 กุศล
มูลจึงจะก่อให้เกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริง 
 5.2 ปัญหาในกระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพติด 
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 กระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพติด หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินการริบทรัพย์สินคดียา
เสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.
2534 กระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพติด มีดังนี้คือ 
 1. การจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดและยึดอายัดทรัพย์สิน 
 2. การตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด    
 3. การวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน 
 4. การวินิจฉัยของศาล 
 5. การอุทธรณ์และฎีกา 
 ปัญหาในกระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพติด 
 ปัญหาในกระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพติด ที่ได้ศึกษาจากเอกสาร ต ารา งานวิจัย
การสัมภาษณ์เชิงลึกและประชุมกลุ่มย่อยบุคคลที่เกี่ยวข้องพบว่าปํญหาในขั้นตอนหรือกระบวนการ
ริบทรัพย์สิน มีอยู่ในขั้นตอนต่างๆ คือ การจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดและยึดอายัดทรัพย์สิน การ
ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด การวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน การวินิจฉัยของ
ศาล การอุทธรณ์และฎีกา มีสาเหตุเริ่มมาจากการประพฤติปฏิบัติของผู้ถูกจับกุมยึดอายัดทรัพย์สินที่
ประสงค์อยากจะได้ทรัพย์สินแล้วกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อถูกจับกุมและยึดอายัดทรัพย์สิน
และน าเข้าสู้กระบวนริบทรัพย์สินตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการก็พบปัญหาในข้ันตอนต่างๆที่เกิดจาก
การประพฤติและปฏิบัติของฝ่ายผู้ถูกจับกุมและฝ่ายเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการริบ
ทรัพย์สินคดียาเสพติด ได้แก่ เจ้าพนักงานผู้จับกุมและตรวจยึดอายัดทรัพย์สิน พนักงานสอบสวน 
พนักงานเจ้าหน้าที่ คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินหรือคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน 
พนักงานอัยการ และผู้พิพากษานอกจากน้ีพบว่าปัญหาอีกส่วนหน่ึงเกิดจากข้อบัญญัติระเบียบ
กฎหมายที่สร้างความไม่ยุติธรรมในกระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพติด 
 5.3 การบูรณาการหลักความยุติธรรมเชิงพุทธในกระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพ
ติด 
 การบูรณาการหลักความยุติธรรมเชิงพุทธในกระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพติดเป็น
การบูรณาการโดยน าหลักความยุติธรรมเชิงพุทธไปปรับใช้ให้เกิดความยุติธรรม พร้อมทั้งน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปร่วมบูรณาการและน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติเพ่ือความชอบธรรม
และเที่ยงธรรมอันเป็นหลักความยุติธรรมเชิงพุทธ อันจะส่งผลให้การริบทรัพย์สินคดียาเสพติด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อ านวยความยุติธรรมให้เกิดกับทุกฝ่ายทั้งฝ่ายผู้ถูก
จับกุมผู้ถูกตรวจสอบทรัพย์สิน ผู้มีทรัพย์สินเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ฝ่าย
เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในกระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพติด ตลอดจนสังคม อันเป็น
เจตนารมณ์ของกฎหมายในการใช้มาตรการริบทรัพย์สินคดียาเสพติด เพ่ือท าลายเครือข่ายนักค้ายา
เสพติดรายใหญ่ ไม่ให้มีศักยภาพในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยหวนกลับมาน า
ทรัพย์สินที่ได้จากการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาใช้เป็นทุนในการกระท าผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดต่อไป ซึ่งมีวิธีการน าไปสู่การปฏิบัติคือการเสริมสร้างปลูกฝังประชาสัมพันธ์หลักความ
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ยุติธรรมสากลและหลักความยุติธรรมเชิงพุทธ ตลอดจนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดความยุติธรรมในกระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพติดแก่กลุ่มบุคคลทั่วไปตั้งแต่วัย
อนุบาลไม่ให้เกิดความโลภอยากได้ทรัพย์สินด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และกลุ่มเจ้า
พนักงานผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพติดให้ยึดมั่นในหลักความยุติธรรมและ
เมตตาธรรม ซ่ึงจะส่งผลให้ปัญหายาเสพติดลดลง ท าให้สังคมประเทศชาติมีความสงบสุขและ
เจริญก้าวหน้าสืบไป 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาในกระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพติดเกิดจากความไม่พึงพอใจในความไม่ยุติธรรมที่
เกิดขึ้นกับฝ่ายผู้ต้องหา ผู้ถูกตรวจสอบทรัพย์สิน และฝ่ายเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการริบ
ทรัพย์สินคดียาเสพติด ซึ่งพบว่าปัญหาความไม่ยุติธรรมเกิดจากประพฤติปฏิบัติของบุคคลทั้งสองฝ่าย เกิด
จากกระบวนการริบทรัพย์สินและระเบียบกฎหมาย ซึ่งได้เสนอการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการบูรณาการ
หลักความยุติธรรมเชิงพุทธตามแนวทางที่ได้ท าการศึกษาวิจัยคือการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้ เกี่ยวข้อง และการอภิปรายกลุ่มย่อยผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนาและผู้ปฏิบัติงานใน
กระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพติด ในการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะคือ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดตั้งแต่มีมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้บัญญัติเกี่ยวกับมาตรการริบ
ทรัพย์สินของผู้กระท าความผิดไว้ในลักษณะที่มีคล้ายกันและประสบปัญหาที่เหมือนกัน คือไม่สามารถ
บังคับใช้กฎหมายให้ครอบคลุมไปถึงการริบทรัพย์สินของผู้กระท าความผิดที่ได้รับมาจากการกระท า
ความผิดในครั้งก่อนๆ หรือทรัพย์สินที่ผู้กระท าความผิดได้โอน หรือเปลี่ยนสภาพของทรัพย์สินนั้นได้ จึง
ได้เกิดพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 แต่การ
ริบทรัพย์สินคดียาเสพติดที่ผู้ต้องหาหลบหนียังคงพบว่ามีปัญหาคลาดเคลื่อนไปจากหลักความยุติธรรมที่
ยึดหลักสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ดังนั้น ภาครัฐควรจะมีการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย และ
กระบวนการริบทรัพย์สินคดียาเสพติดโดยน าหลักความยุติธรรมเชิงพุทธซึ่งยึดหลักความถูกต้องความชอบ
ธรรมมาบูรณาการ ได้แก่ การแก้ปัญหาที่สาเหตุ ละอคติ4 ยึดหลักสุจริต3 ละทุจริต3 ยึดหลักกุศลมูล ละ
อกุศลมูล มีหิริโอตัปปะ ตลอดจนการใช้หลักหลักปฏิจจสมุปบาทและไตรลักษณ์ ซึ่งยึดหลักความเสมอ
ภาคและหลักเหตุผลอันจะท าให้สังคมเกิดความเสมอภาคอย่างมีเหตุมีผลส่งผลให้เกิดความสันติสุขใน
สังคม  
 6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยครั้งต่อไป 
 รัฐและสถาบันการศึกษาวิจัยควรสนับสนุนส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
กฎหมายให้ทันสมัยทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหลักความยุติธรรมโดย
บูรณาการหลักความยุติธรรมสากลกับหลักความยุติธรรมเชิงพุทธอย่างกว้างขวางแพร่หลายเพ่ือให้สังคม
เกิดความยุติธรรมโดยแท้จริง 
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บทคัดย่อ 

 รายงานการวิจัยเรื่องป๎จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมการจัด
งานศพของชาวล้านนาโดยมีวัตถุประสงค์ คือ ประการแรก เพ่ือศึกษาพัฒนาการของความเชื่อและ
พิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนา ประการที่สอง เพ่ือศึกษาป๎จจัยที่มีอิทธิพลของการ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนา  ประการที่สามเพ่ือวิเคราะห์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนา  
 ผลการวิจัยทั้งหมดพบว่า พัฒนาการของความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของชาว
ล้านนาคือ พิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนาเป็นพิธีกรรมที่ผสมผสานระหว่างพุทธศาสนา 
พราหมณ์ ตลอดจนด้านไสยศาสตร์ พิธีกรรมการจัดงานศพของสามัญชนชาวล้านนา เมื่อมีคน
เสียชีวิตขึ้นในบ้านจึงเป็นเรื่องญาติพ่ีน้อง ตลอดจนถึงคนในชุมชนที่จะแสดงออกถึงบทบาทหน้าที่ ที่
พึงกระท าต่อผู้ตายตามหลักทางพระพุทธศาสนาการจัดงานศพของชาวล้านนา พิธีกรรมการจัดงาน
ศพมีการจัดที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของการตาย ซึ่งชาวล้านนาได้มีการจัดลักษณะการตาย
ออกเป็น 2 ประเภท คือ ตายดี และตายร้าย พิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนามีขั้นตอนการท า
ศพอย่างละเอียดลออ เช่น การอาบน้ าศพ การหวีผมศพ การท าโลง และการเผาศพ เป็นต้น  
นอกจากชาวล้านนายังมีความเชื่อในพิธีกรรมการจัดงานศพที่เป็นลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น เช่น 
ความเชื่อเรื่องนกหัสดีลิงค์ ความเชื่อเรื่องการท าปราสาทศพ และความเชื่อเรื่องการอยู่เฮือนเย็น 
เป็นต้น ทั้งนี้ในงานวิจัยฉบับนี้ยังได้พบถึงความเปลี่ยนแปลงของพิธีกรรมการจัดงานศพของชาว
ล้านนา กล่าวคือ ป๎จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของชาว
ล้านนา เช่น ป๎จจัยด้านสังคมวัฒนธรรม คือ ลักษณะของความช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน
หรือหมู่บ้าน เกิดความเปลี่ยนแปลงกลายมาเป็นซื้อขายและกลายมาเป็นเรื่องของธุรกิจงานศพ ขาย
ปราสาท ขายพวงหรีดและธุรกิจ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และร้านบริการงานศพครบวงจร ป๎จจัย
ด้านเศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึ่งมีอิทธิพลต่อพิธีการจัดงานศพเนื่องด้วยงานศพเป็นสิ่ง
สะท้อนฐานะทางการเงินของผู้ตาย ฉะนั้นเมื่อคนมีฐานะดีเสียชีวิตลงการจัดพิธีกรรมศพก็ย่อมจะจัด
ดีตามฐานะดังนั้นเศรษฐกิจจึงเป็นตัวแปรที่ส าคัญในเรื่องของพิธีกรรมงานศพ และป๎จจัยทางการ
                                                           

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง  
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เมืองละการปกครอง คือ เกิดจากการน าเข้าพิธีกรรมการจัดงานศพจากภายนอกและส านึกของตัว
ผู้น าที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพิธีกรรมการจัดงานศพของสังคมล้านนา 
 นอกจากนี้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนา
มีอยู่ 3 ประการ คือ ประการที่หน่ึง พิธีกรรมกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนาภายใต้ระบบทุน
นิยม กล่าวคือ ป๎จจุบันพิธีกรรมเรืองงานศพได้ถูกเชื่อมโยงเข้ากับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โดย
ลักษณะของการท าพิธีนั้นไม่ได้มุ่งเพ่ือการไว้อาลัยแก่ผู้ตายเพียงอย่างเดียวแต่มีเรื่องของการธุรกิจมา
เกี่ยวข้อง ประการที่สอง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพิธีกรรมการจัดงานศพจากอดีตสู่ป๎จจุบัน 
กล่าวคือ ป๎จจุบันพิธีกรรมการจัดงานศพนี้ได้ถูกตีความหมายและมีวิถีปฏิบัติแตกต่างจากเดิมไปมาก 
คือ แต่เดิมแบบชาวล้านนาได้มีการจัดพิธีกรรมเรื่องศพเรียบง่ายขั้นตอนการจัดพิธีศพมีน้อย แต่
ป๎จจุบันเน้นขั้นตอนพิธีการและมีค่าใช้จ่าย และประการที่สาม หนังสืออนุสรณ์งานศพลักษณะ
แนวคิดดังกล่าวไม่ได้ปรากฏขึ้นในสังคมชาวล้านนาซึ่งหากเปรียบเทียบว่าหนังสืออนุสรณ์งานศพ
เป็นส่วนหน่ึงของพิธีกรรมการจัดการงานศพก็ไม่ถือว่าหนังสืออนุสรณ์งานศพน้ันอยู่ในพิธีกรรมของ
การจัดพิธีศพของชาวล้านนา เนื่องจากชาวล้านนาไม่ได้มีวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีกรรมการจัดการศพ
แบบนี้ 
ค าส าคัญ: พิธีกรรมการจัดงานศพ, ความเปลี่ยนแปลง, ชาวล้านนา 
 

ABSTRACT 
 This article is part of the research topic is factors influencing in the beliefs 
and rite of the funeral of Lanna people. The objective of the research have three 
point, first to study the development of the beliefs and rite of the funeral of Lanna 
people, second to study the factors that influence the beliefs and rite of the 
funeral of Lanna rite people and third to analyze trends, changes in the beliefs and 
rite of the funeral of Lanna people. 
 The study found that the development of the beliefs and rite of the 
funeral is the funeral rites of Lanna that combines Buddhism, Brahmanism and the 
superstition. The funeral rites of general of Lanna people when someone died in 
my house, it is relative including to People in the community to express their roles. 
Towards the victim based on Buddhism. Moreover the funeral rites are different 
according to the nature of death. Lanna people have 2 case, Dead and Evil Dead 
the funeral rites of the Lanna people have many step carefully, like a cleaning 
body victim, the hair making and cremation. Moreover, Lanna also have faith in the 
funeral rites that are characteristic of the local casket and cremation. Such beliefs 
Hastilinga, Belief in the castle. And beliefs about the Huan Yen. In this research also 
has found the change of the funeral rites of Lanna people is Factors that influence 
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the beliefs and rite of the funeral of Lanna people. Factors such as the social, 
cultural is complementary nature of the help of the community or village was 
changed into a trade and business of funeral, The economic factor is the capitalist 
economy is Influence ceremonial funerals because funerals are reflecting the 
financial position of the deceased. So the economy is a importance in the funeral 
rites, finally factor of politics and government is the funeral rites imports from 
outside and the realization of the changes in the funeral rites of Lanna people by 
leader. 
 In addition to changing trends for beliefs and rite, funerals of Lanna 
people are three reasons, first the ritual of the funeral of the Lanna people under 
capitalism. Now rite funeral has been linked to a capitalist economy by the looks of 
it, do not aim for a memorial to the dead, but is only a matter of business 
involved, second the funeral rites changes from the past to the present is Currently, 
the funeral rites have been interpreted and practices are very different from the 
original. Originally a traditional Lanna rite of the dead simple procedure with small 
ceremony. But the current emphasis on formalities and procedures are costly, third 
Book memories cremation concept does not appear in the Lanna people. 
Keywords: Rite of the funeral, Changing, Lanna people 
 

1. บทน า  
 ชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบันผูกพันอยู่กับขนบประเพณี ระเบียบแบบแผนที่
สังคมได้ก าหนดไว้แล้วปฏิบัติสืบต่อกันมาทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เช่น ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด 
การตาย การแต่งงาน ซึ่งเป็นประเพณีเกี่ยวกับชีวิตหรือประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล ตรุษ สารท การ
ขึ้นบ้านใหม่ (ทรูปลูกป๎ญญา, 15 กรกฎาคม) โดยประเพณีที่เกี่ยวกับการตายนับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่
ผู้คนให้ความส าคัญ ถือว่าเป็นการไว้อาลัยและส่งผู้ตายซึ่งเป็นญาติพ่ีน้องไปสู่ อีกภพหรือไปอยู่กับ
พระเจ้าแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละศาสนาและความเชื่อ คนไทยส่วนใหญ่ซึ่งนับถือศาสนาพุทธก็จะมี
พิธีกรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ในส่วนของภาคกลางนั้น จะมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน คือ มี
การรดน้ าศพ สวดศพ 7 คืน ก่อนฌาปนากิจศพ ขณะที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในบางพ้ืนที่ เช่นใน
จังหวัดตรังจะมีพิธีที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย ก่อนพิธีฝ๎ง มีการต้ังศพสวดบ าเพ็ญกุศลและจัดเลี้ยง
แขกด้วยอาหาร ขนม และผลไม้หลากหลายแต่จะไม่น าเน้ือวัวมาปรุงอาหาร ในวันฝ๎งศพก็จะน าศพ
ไปยังสุสานก่อนยกศพจะมีการเซ่นไหว้หมูย่าง หลังจากนั้นก็ใช้เป็นอาหารเลี้ยงแขกควบคู่กับหมี่หรือ
ข้าว เสร็จพิธีฝ๎งแล้วลูกหลานจะน ากระถางธูปกลับบ้าน จัดท าป้ายชื่อผู้ตายวางรวมไว้บนหิ้งบูชา
บรรพ-บุรุษของตระกูล ส่วนที่หลุมฝ๎งศพหรือฮวงซุ้ยก็จะมีการท าบุญเช็งเม็งเป็นประจ าทุกปี 
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 ชาวพุทธล้านนา ในภาคเหนือตอนบนมีอารยธรรมที่น่าสนใจมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่
สืบทอดกันมาแต่โบราณ มีวิถีชีวิตอย่างเรียบง่าย มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ ทั้งในด้าน
วัฒนธรรม ศาสนา เศรษฐกิจ โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม และ
นามธรรม เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น รวมไปถึง 
พิธีกรรมต่างๆ ในรูปแบบเฉพาะ และเป็นภูมิภาคที่มีเอกลักษณ์ที่โดนเด่นเป็นของตนเอง (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 4 กันยายน 2558) วัฒนธรรมพ้ืนฐานที่เกิดขึ้นมา ตั้งแต่เกิดจนตายซึ่ง
เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนควรแก่การศึกษาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะพิธีกรรมความเชื่อที่เกี่ยวกับคน
ตาย (หน๋านเต๋จา, 2517: 15) นับเป็นพิธีกรรมที่ส าคัญอย่างยิ่งของชุมชนล้านนาและภาคเหนือ
ตอนบนมีธรรมเนียมปฏิบัติและขั้นตอนกระบวนการต่างๆ อย่างละเอียดซับซ้อน (อนุมาน ราชธน, 
ม.ป.ป.: 24) ทั้งในเรื่องการเตรียมศพ พิธีการตั้งศพและการเคลื่อนย้ายศพ  รวมถึงพิธีการเผาศพ 
และส่วนประกอบอีกประการหน่ึงที่ส าคัญกับพิธีกรรมดังกล่าว (ปราณี วงษ์เทศ, 2534: 14) คือ 
เรื่องพิธีกรรมในการตายของมนุษย์แท้จริงก็คือการก าจัดศพ ซึ่งถือว่าเป็นของเสียของเน่า เป็นสิ่งอัน
อุจาดตา โดยมีวิธีการต่างๆ กันตามท้องถิ่น เช่น ฝ๎ง เผา ลอยน้ าฯ โดยเมื่อน าความเชื่อเรื่องชีวิตหลัง
ความตายมาประยุกต์หลอมรวมกัน จึงเกิดการท าพิธีศพในล าดับต่อมา แม้แต่ล้านนาเอง ก็มีวิธีการ
ในการนี้แตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ แต่ก็มีวัตถุประสงค์หลักเดียวกัน คือ ส่งวิญญาณของผู้ตายไปสู่
สวรรค์ เมื่อพิจารณาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบน ได้รับวัฒนธรรมในพ้ืนที่ต่างๆ 
ในสังคม ก่อให้เกิดความเจริญในด้านต่างๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
คมนาคม การศึกษา สาธารณสุข สาธารณูปโภคและอ่ืนๆ ท าให้สภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ รวมถึงความเชื่อเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึง
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการท าปราสาทศพของภาคเหนือตอนบน  
 ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องป๎จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนา เพ่ือศึกษาพัฒนาการของความเชื่อและพิธี
กรรมการจัดงานศพของชาวล้านนา และเพ่ือศึกษาป๎จจัยที่มีอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ
และพิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนา และวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและ
พิธีกรรมกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนา โดยผู้วิจัยเชื่อมั่นว่าผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ี สามารถ
สร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของชาว
ล้านนา ตลอดจนการอนุรักษ์สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ าค่าของชาวล้านนาสืบไป 
 
2. วัตถุประสงค์ขิงการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพัฒนาการของความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนา  
 2. เพ่ือศึกษาป๎จจัยที่มีอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพ
ของชาวล้านนา  
 3. เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมกรรมการจัดงานศพของ
ชาวล้านนา 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยฉบับนี้เลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตามรูปแบบการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการสังเกต
อย่างไม่มีส่วนร่วม (Observer) นอกจากนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง (Documentary study)  รวมทั้งการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Work) 
 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้วางกรอบการสัมภาษณ์ เพ่ือศึกษาถึง การ
พัฒนาการของความเชื่อและพิธีกรรมว่าเป็นอย่างไร และใช้เคร่ืองบันทึกภาพและเสียง การ
สัมภาษณ์ จะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเพณีงานศพของชาวล้านนา 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด ซึ่ งผู้สัมภาษณ์จะตั้ งประเด็นเพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เล่าถึง
ประสบการณ์ในประเด็นต่างๆ 
 
4. ผลการศึกษา 
 การศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นดังต่อไปนี้  
 1. พัฒนาการของความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนา  
 จากการศึกษาพัฒนาการของความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนาใน
พ้ืนที่ศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้ได้ข้อค้นพบโดยแบ่งเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1.1 พิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนาเป็นพิธีกรรมที่ผสมผสานระหว่างพุทธศาสนา 
พราหมณ์ ตลอดจนด้านไสยศาสตร์ เพราะชาวล้านนาถือว่าการตายเป็นเรื่องที่ส าคัญของคนใน
หมู่บ้านที่จะต้องช่วยเหลือกัน ไม่ว่าจะเป็นงานศพของชาวบ้าน หรือเจ้านาย ตลอดจนงานศพของ
พระสงฆ์ ชาวล้านนา  
 1.2 ความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของสามัญชนชาวล้านนา เมื่อมีคนเสียชีวิตข้ึน
ในบ้านจึงเป็นเรื่องญาติพ่ีน้อง ตลอดจนถึงคนในชุมชนที่จะแสดงออกถึงบทบาทหน้าที่ ที่พึงกระท า
ต่อผู้ตายตามหลักทางพระพุทธศาสนา คือ หลักของความกตัญํูกตเวที หลักของทิศ 6 และสังคห
วัตถุ 4 การจัดพิธีกรรมศพของชาวพุทธล้านนาต้องปฏิบัติตามคติ ความเชื่อ ให้ถูกต้องตามประเพณี  
 1.3 ชาวล้านนามีพ้ืนฐานความเชื่อจากอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ว่าด้วยเรื่องของ
วิญญาณผู้ตายจะไปอาศัยร่างใหม่ พิธีกรรมการเผาศพจึงมุ่งเน้นความเชื่อในเร่ืองของโลกหน้า โดย
การท าให้วิญญาณของผู้ตายได้รับประโยชน์มากที่สุด 
 1.4 การจัดงานศพของชาวล้านนา มีการจัดที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของการตาย 
ซึ่งชาวล้านนาได้มีการจัดลักษณะการตายออกเป็น 2 ประเภท คือ ตายดี และตายร้าย 
 - การตายดี คือ การตายเพราะหมดอายุขัย เช่น ตายด้วยโรคชรา เป็นต้น การตายดีจะมี
การประกอบพิธีตามพิธีตามประเพณีได้อย่างครบถ้วน 
 - การตายร้าย หรือตายโหง เป็นการตายที่เกิดข้ึนด้วยฉับพลันทันด่วน มีการตายด้วย
อุบัติเหตุ หรือลักษณะที่ไม่ใช่เป็นการตายโดยธรรมชาติ การจัดพิธีกรรมศพจะท าการฝ๎งในวันที่ตาย
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โดยทันที ในป๎จจุบันไม่ว่าจะตายดีหรือตายไม่ดี การประกอบพิธีตั้งจิตบ าเพ็ญกุศล การจุงศพ การ
ลากใช้วิธีเดียวกันหมด  
 1.5 พิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนามีข้ันตอนการท าศพอย่างละเอียดลออเป็น
รูปแบบทั้งที่มีส่วนใกล้เคียงหรือเป็นแบบแผนเดียวกันกับประเพณีงานศพของภาคอ่ืนๆ อาจมีบาง
ขั้นตอนและการประกอบพิธีกรรมบางประการที่เป็นลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น เช่น การอาบน้ าศพ 
การหวีผมศพ การท าโลง และการเผาศพ เป็นต้น 
 1.6 พิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนามีเรื่องความสัมพันธ์ของชนชั้นเข้ามาเกี่ยวข้อง
กล่าวคือ ในสังคมล้านนานั้นเป็นสังคมที่มีลักษณะของการแบ่งความส าคัญของตัวบุคคลที่มีความ
แตกต่างกันออกไปโดยความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนเป็นลักษณะความสัมพันธ์ของคนที่ไม่เท่าเทียมกัน ด้วย
เหตุนี้จึงน าไปสู่ประเพณีหรือวิถีปฏิบัติที่แตกต่างกันในเร่ืองของพิธีการจัดงาน แบ่งออกเป็น 2 กรณี 
คือ 1. พิธีการท าศพเกิดจากวัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมแบบวัฒนธรรมชาวบ้านสามัญชน โดยความคิด
ดังกล่าวพบมากในประชาชนทั่วไปที่มีการจัดงานศพและพิธีการท าศพแบบเรียบง่ายไม่เน้นเรื่องพิธีที่
ซับซ้อน แต่จะเน้นในเรื่องการส านึกร่วมในการไว้อาลัยต่อการจากไปของผู้ตายเท่านั้นเอง 2. พิธีการ
ท าศพเกิดจากวัฒนธรรมของชนชั้นผู้น า เช่น พระมหากษัตริย์พระราชวงศ์สิ้นพระชนม์ลงหรือแม้แต่
พระสงฆ์ถึงแก่มรณภาพไปก็จะมีการจัดศพให้ยิ่งใหญ่กว่าบุคคลธรรมดาสามัญทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
ยืนยันว่าบุคคลนั้นเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วก็จะกลับไปสู่ภพภูมิที่มาหรือไปบังเกิดในภูมิที่สูงกว่า ดังนั้นงาน
ศพจึงมีความยิ่งใหญ่และหรูหรา 
 1.7 ความเชื่อเร่ืองนกหัสดีลิงค์ พิธีกรรมงานศพของชาวล้านนามีลักษณะของการส่งศพ
ภายใต้ความเชื่อเรื่องนกหัสดีลิงค์ที่เป็นพาหนะของผู้มีบุญ กล่าวคือ นกหัสดีลิงค์เป็นนกในวรรณคดี
ไทย ตัวเป็นนก หัวเป็นราชสีห์ มีงวง มีงา เนื้อสีแดง ดังนั้นในพิธีงานศพของพระเถระเราจึงเห็น
ปราสาทบรรจุศพท าเป็นรูปนกหัสดีลิงค์ ลักษณะของการท าปราสาทศพของชาวล้านนาที่ท าเป็น
รูปแบบของนกหัสดีลิงค์นี้ส่วนใหญ่จะท าก็ต่อเมื่อเป็นพิธีสะของพระสงฆ์ที่หรือพระเถระชั้นผู้ใหญ่
เท่านั้น   
 1.8 ปราสาทศพของคนล้านนา ประเพณีวัฒนธรรมของคนล้านนาเมื่อมีคนตายจะต้องจัด
พิธีงานศพข้ึนเพ่ือเป็นการไว้อาลัยแก่คนตายอย่างสมเกียรติ พิธีงานศพของคนล้านนาจะมีการจัด
แต่งปราสาทใส่ศพประดับด้วยดอกไม้สดหรือแห้งอย่างสวยงาม ถือว่าเป็นการยกย่องผู้ตายให้ได้ขึ้น
ไปสู่สรวงสรรค์ รูปแบบของปราสาทงานศพมีด้วยกัน 2 รูปแบบคือ 1. ปราสาทที่ท าด้วยไม้ 2. เก้าอ้ี
มาประดับในปราสาท สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้  
 1.10 การอยู่เฮือนเย็นของชาวล้านนา “เฮือนเย็น” เป็นลักษณะของบรรยากาศของบ้าน
ที่มีคนตายที่มีบรรยากาศของความโศกเศร้า ดังน้ันจากบรรยากาศดังกล่าวญาติพ่ีน้องคนใกล้ชิดจึง
ต้องอยู่เป็นเพื่อนเจ้าของบ้านที่มีคนตาย โดยการอยู่เป็นเพ่ือนนั้นอาจอยู่ 3 คืน หรือ 7 คืน กิจกรรม
ระหว่างการอยู่ เฮือนเย็นประกอบด้วย การล่านิทาน การพบปะพูดคุยกันระหว่างหนุ่มสาว 
นอกจากนี้ยังมีการเล่นดนตรีพ้ืนเมืองของล้านนา คือ สะล้อ ซึ่งท าให้เจ้าภาพงานศพคลายความเศร้า 
เป็นต้น 
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 2. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของชาว
ล้านนา 
 ป๎จจัยที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนา คือ 
 1. ป๎จจัยด้านสังคมวัฒนธรรม คือ ความมีน้ าใจของคนในชุมชนที่ท ากิจกรรม ต่างๆ ใน
ชุมชนร่วมกัน การท างานต่างๆ มีการแข่งขันกันน้อย วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีลักษณะถ้อยทีถ้อย
อาศัยมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการช่วยเหลือดังกล่าวไม่ผลตอบแทนเรื่องของค่าจ้างแรงงานหรือ
ตัวเงิน ลักษณะของความช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชนหรือหมู่บ้านเกิดความเปลี่ยนแปลง
อย่างชัดเจนในสังคมป๎จจุบัน คือ ความคิดช่วยเหลือเกื้อกูลกันต้องเปลี่ยนมาเป็นการจ้างต้องอาศัย
เงินเป็นป๎จจัยส าคัญในการเข้ามาช่วยเหลือเพราะมองถึงผลประโยชน์มากขึ้นสิ่งที่เคยช่วยเหลือกันก็
กลายมาเป็นซื้อขาย ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นป๎จจัยหนึ่งที่ส าคัญที่มีผลท าให้พิธีกรรมการจัดงานศพ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท้ังนี้รวมถึงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเรื่องการค้าขาย งานศพจึง
กลายมาเป็นเรื่องของธุรกิจงานศพ ขายปราสาท ขายพวงหรีดและธุรกิจ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
และร้านบริการงานศพครบวงจร  
 2. ป๎จจัยด้านเศรษฐกิจ คือ เป็นผลพวงมาจากระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ คือ เศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม ซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมต่างๆ ผลจาการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดังกล่าวท าให้คนในชุมชน
มีการแข่งขันกันในเรื่องฐานะความเป็นอยู่ ดังนั้นจึงส่งผลต่อเรื่องพิธีการจัดงานศพเน่ืองด้วย งานศพ
เป็นสิ่งสะท้อนฐานะทางการเงินของผู้ตาย ฉะนั้นเมื่อคนมีฐานะดีเสียชีวิตลงการจัดพิธีกรรมศพก็
ย่อมจะจัดดีตามฐานะดังนั้นเศรษฐกิจจึงเป็นตัวแปรที่ส าคัญในเรื่องของพิธีกรรมงานศพ ฉะนั้นระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็นป๎จจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดพิธีกรรมศพ กล่าวคือเมื่อ
มีคนเสียชีวิตลงการจัดเตรียมสิ่งของที่ใช้จัดงานศพงานศพทุกชนิดเจ้าภาพแทบไม่ต้องจัดเตรียมอะไร
เลยเพราะมีร้านบริการงานศพครบวงจรอยู่แล้ว  
 3. ป๎จจัยด้านการเมืองการปกครอง คือ ความเปลี่ยนแปลงของพิธีกรรมการจัดงานศพใน
ด้านการเมืองการปกครองที่เกิดในงานวิจัยฉบับนี้จะศึกษาในลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์เชิง
อ านาจของผู้น าท้องถิ่นที่ผลต่อการก าหนดพิธีกรรมโดยเปลี่ยนแปลงของพิธีกรรมการจัดงานศพที่
เกิดข้ึนในสังคมชาวล้านนาเกิดจาก ผู้นาชุมชน และนักการเมืองท้องถิ่น เหล่านี้ได้ผ่านประสบการณ์
และมีโอกาสไปร่วมพิธีกรรมศพในชุมชนอ่ืน หรือในต่างถิ่นอยู่บ่อยครั้งเมื่อเห็นพิธีกรรมจากถิ่นอ่ืนที่
เห็นว่าเหมาะสม จึงน ามาประยุกต์ใช้ เช่น การถวายจตุป๎จจัย และการทอดผ้าบังสุกุล ในการสวด
พระอภิธรรมศพ และการทอดผ้าบังสุกุล และผ้าไตรบังสุกุล ในพิธีเผาศพหรือฌาปนกิจ เป็นต้น 
นอกจากนี้การน าเข้าพิธีการเผาศพจากชุมชนภายนอกแล้วยังมีเรื่องความคิดหรือส านึกของผู้น าอีก
ด้วย กล่าวคือส านึกของผู้น าในสังคมในขณะนั้น ผู้น าต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงในสังคมเกิดขึ้น
โดยไปได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงภายนอก ฉะนั้น ผู้น าจึงถือว่ามีความส าคัญอย่างมากเพราะ
ผู้น าท าหน้าที่ประสานงานให้ชาวบ้านสามารถอยู่ร่วมกันได้  
 3. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนา 
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 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนาในพ้ืนที่
ศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้ได้ข้อค้นพบโดยแบ่งเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ประเด็นที่หนึ่ง เร่ืองพิธีกรรมกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนาภายใต้ระบบทุนนิยม 
กล่าวคือ ป๎จจุบันพิธีกรรมเรืองงานศพได้ถูกเชื่อมโยงเข้ากับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โดย
ลักษณะของการท าพิธีนั้นไม่ได้มุ่งเพ่ือการไว้อาลัยแก่ผู้ตายเพียงอย่างเดียวแต่มีเรื่องของการธุรกิจมา
เกี่ยวข้อง เช่น บริการรถรับศพ การเตรียมศพบรรจุโลง ธุรกิจท าโลงศพ ธุรกิจการจัดดอกไม้ การจัด
อาหารของว่างเลี้ยงแขก การจัดเตรียมพิธีสงฆ์ นิมนต์พระ การสวดศพ การจัดเตรียมสิ่งของถวาย
พระ จนกระท่ังพิธีการการเผาศพ เป็นต้น ซึ่งเป็นลักษณะบริการเป็นระบบครบถ้วน การตายหรือพิธี
การจัดงานศพน้ีถูกเชื่อมโยงเข้ากับระบบตลาดในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ฉะน้ันความเป็นเน้ือ
แท้เรื่องของการไว้อาลัยของผู้ล่วงลับไปนั้นจึงถูกท าให้ลดความส าคัญลง และถูกแทนที่ด้วยการ
แสดงฐานะทางเศรษฐกิจของเจ้าภาพให้ประจักษ์แก่แขกผู้มาร่วมงาน  
 ประเด็นที่สอง เรื่องความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพิธีกรรมการจัดงานศพจากอดีตสู่ป๎จจุบัน 
กล่าวคือ ป๎จจุบันพิธีกรรมการจัดงานศพนี้ได้ถูกตีความหมายและมีวิถีปฏิบัติแตกต่างจากเดิมไปมาก 
คือ แต่เดิมแบบชาวล้านนาได้มีการจัดพิธีกรรมเรื่องศพเรียบง่ายขั้นตอนการจัดพิธีศพมีน้อย สิ่งของ
ที่ใช้สักระศพส่วนใหญ่เป็นเครื่องหอม มีการท าบุญอุทิศกุศลให้ผู้ล่วงลับ ในป๎จจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงจากอดีตเป็นอย่างมากเพราะงานศพจะนิยมตั้งศพบ าเพ็ญไว้ที่บ้านไม่นิยมตั้งศพไว้ที่วัด
แต่อย่างใด การสวดนิยมใช้บทสวดอภิธรรม 7 คัมภีร์ การสวดอภิธรรมศพใช้บทเดียวกันทั่วสังฆปริ
มณฑลของการปกครองคณะสงฆ์ไทย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคณะสงฆ์ ตั้งแต่การใช้บท
สวดสิยาได้แต่ละอ าเภอมีไม่เกิน 3-4 วัด บางอ าเภอไม่เคยรู้จักบทสวดสิยานี้ พิธีกรรมงานศพที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้นเพราะในป๎จจุบันนี้การจัดงานศพนั้น นิยามตั้งศพไว้ที่วัดแล้วให้พระภิกษุสามเณร
จัดการทั้งหมด ท าให้ประเพณีที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบันนี้ค่อยๆ หายไปทีละน้อยจนไม่มีผู้สืบ
สานต่อการจัดพิธีงานศพ นอกจากนี้ยังมีป๎จจัยภายนอกที่ เกิดจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่าง
ท้องถิ่นและด้วยกระแสของโลกยุคทุนนิยมที่ท าให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบตัวแทน ล้วนแต่เป็น
สาเหตุท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงการจัดพิธีศพ   
 ประเด็นที่สาม เร่ืองจากพิธีกรรมสู่หนังสืออนุสรณ์งานศพ กล่าวคือ ในป๎จจุบันการความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนา คือ แต่ก่อนชาวล้านนาไม่ได้มี
วิถีการจัดท าหนังสืออนุสรณ์ศพเหมือนป๎จจุบัน จากการวิจัยพบว่าชาวล้านนาได้มีการจัดท าหนังสือ
อนุสรณ์งานศพนี้ก็เนื่องด้วยการได้รับอิทธิพลการพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีการพิมพ์แลอิทธิพลของชั้น
ชนสูง เพราะเนื่องด้วยปกติแล้วหนังสืออนุสรณ์งานศพจะนิยมท าเฉพาะผู้เสียชีวิตที่อยู่ทางภาคกลาง
และเป็นชนชั้นสูงที่มีหน้าตาทางสังคม โดยแนวคิดของการท าหนังสืออนุสรณ์งานศพ คือ ความตาย
อาจน ามาซึ่งการไว้อาลัย สรรเสริญ คุณงามความดีของผู้ตายภายใต้ภาพลักษณ์ที่ผู้คนรับรู้ในขณะที่
ผู้ตายยังคงมีชีวิต และภายใต้สิ่งต่างๆที่ความตายสร้างและหยิบยื่นให้กับสังคมของผู้มีชีวิต ดังนั้น
กล่าวแบบง่ายๆก็คือ หนังสืออนุสรณ์งานศพเป็นภาพความทรงจ าของผู้ตายที่ต้องการให้ผู้อ่ืนได้รับรู้
และจดจ าภายหลังการเสียชีวิตไปแล้ว โดยลักษณะแนวคิดดังกล่าวไม่ได้ปรากฏขึ้นในสังคมชาว
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ล้านนาซ่ึงหากเปรียบเทียบว่าหนังสืออนุสรณ์งานศพเป็นส่วนหน่ึงของพิธีกรรมการจัดการงานศพก็
ไม่ถือว่าหนังสืออนุสรณ์งานศพนั้นอยู่ในพิธีกรรมของการจัดพิธีศพของชาวล้านนา เนื่องจากชาว
ล้านนาไม่ได้มีวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีกรรมการจัดการศพแบบนี้ 
 
5. อภิปรายผล 
 ประเด็นที่หนึ่ง พัฒนาการของความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนา  
 ในประเด็นเร่ืองพัฒนาการของความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนา
สามารถน าแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมาอธิบายโดยแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อได้อธิบายว่าความเชื่อ
เป็นกลไกทางความคิดอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ด ารงควบคู่กับมนุษย์มาตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นเรื่องของ
การผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมของสังคม ผสมผสานกับความเชื่อทางศาสนาและความรู้ด้าน
อ่ืนๆ หรือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ตั้งแต่ระดับความอยู่รอดตลอดไปจนถึงความกระจ่าง
ด้านภูมิป๎ญญา ซึ่งจะมีความแตกต่างเปลี่ยนไปได้ตามความแตกต่างของแต่ละสภาพแวดล้อมของ
สังคม ความเชื่อ มีความสัมพันธ์กลมกลืน เกื้อกูลสนับสนุนควบคู่กับชีวิตมนุษย์มาเป็นเวลานาน แม้
ป๎จจุบันวิทยาศาสตร์จะเจริญก้าวหน้าและมีอิทธิพลต่อชีวิตมากข้ึน แต่มนุษย์ไม่อาจปฏิเสธ ความ
เชื่อทางไสยศาสตร์และคาถาอาคมที่มีอยู่ได้ จึงยอมรับค่านิยมในการปฏิบัติต่อความเชื่อในรูปแบบ
ต่างๆ (บุญลือ วันทายนต์, 35(6): 47) ดังนั้นหากน าแนวคิดดังกล่าวเข้ามาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องความ
เชื่อและพิธีกรรมของการจัดงานศพชาวล้านนาจะพบว่าพิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนานั้นมี
พ้ืนฐานพิธีกรรมมาจากความเชื่อทั้งน้ัน กล่าวคือ พิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนาเป็น
พิธีกรรมที่ผสมผสานความเชื่อทางศาสนาระหว่างพุทธศาสนาพราหมณ์ ตลอดจนด้านไสยศาสตร์  
แต่อย่างไรนั้นจากการศึกษาพบว่าพิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนาจะได้รับอิทธิพลจากศาสนา
พุทธเป็นส่วนใหญ่ โดยชาวล้านนาถือว่าการตายเป็นเรื่องที่ส าคัญของคนในหมู่บ้านที่จะต้อง
ช่วยเหลือกัน ไม่ว่าจะเป็นงานศพของชาวบ้าน หรือเจ้านาย ตลอดจนงานศพของพระสงฆ์ ชาว
ล้านนา ความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของสามัญชนชาวล้านนา ตลอดจนถึงคนในชุมชนที่จะ
แสดงออกถึงบทบาทหน้าที่ ที่พึงกระท าต่อผู้ตายตามหลักทางพระพุทธศาสนา คือ หลักของความ
กตัญํูกตเวที หลักของทิศ 6 และสังคหวัตถุ 4 การจัดพิธีกรรมศพของชาวพุทธล้านนาต้องปฏิบัติ
ตามคติ ความเชื่อ ให้ถูกต้องตามประเพณี เพื่อความอยู่ดีมีสุข ของญาติพ่ีน้อง และผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 
นอกจากความเชื่อเร่ืองศาสนาพุทธแล้วชาวล้านนามีพ้ืนฐานความเชื่อจากอิทธิพลของศาสนา
พราหมณ์ว่าด้วยเร่ืองของวิญญาณผู้ตายจะไปอาศัยร่างใหม่ พิธีกรรมการเผาศพจึงมุ่งเน้นความเชื่อ
ในเรื่องของโลกหน้า โดยการท าให้วิญญาณของผู้ตายได้รับประโยชน์มากที่สุด ดังนั้นในประเด็นเรื่อง
พัฒนาการของความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนาน้ันจึงลักษณะสอดคล้องกับ
แนวคิดของความเชื่อซ่ึงผู้วิจัยได้อธิบายในข้างต้น ทั้งน้ันความเชื่อพิธีกรรมการจัดงานศพของชาว
ล้านนาดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นลักษณะความเชื่อที่เป็นลักษณะพิเศษแตกต่างจากสังคมอ่ืนทั่วไป
ซึ่งก็คือ เป็นลักษณะสังคมที่ประกอบพิธรกรรมการจัดงานศพที่มีความผสมผสานระหว่างความเชื่อ
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ทางศาสนาและความเชื่อเร่ืองไสยศาสตร์ถึงแม้ว่าข้อเท็จจริงจะปรากฏความเชื่อที่เป็นของศาสนา
พุทธมากกว่าความเชื่ออ่ืนๆ ก็ตาม ซึ่งสัมพันธ์กับงานของ อนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี ที่ศึกษาเรื่อง 
ประเพณีเผาศพปราสาทภาคเหนือ ซึ่งกล่าวถึงประเด็นเรื่องความเชื่อพิธีกรรมการจัดงานศพของชาว
ล้านนาว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ของล้านนา โดยเริ่มจากในกลุ่มของพระสงฆ์ และขยายขอบเขตไปสู่
ระดับเจ้าครองนคร คหบดี จนมาถึงกลุ่มบุคคลธรรมดาบุคคลที่มีพระคุณ พระสงฆ์ บิดา มารดา ครู
บาอาจารย์ โดยมีฐานคิดในเรื่องท่านทั้งหลายเหล่านี้ตอนมีชีวิตท าความดีไว้เยอะ เชื่อว่าต้องได้ไป
เกิดเป็นเทวดา ซึ่งฐานคิดดังกล่าวก็จะสะท้อนความเชื่อเรื่องของศาสนาเป็นส าคัญ 
 ฉะน้ันสรุปได้ว่าพัฒนาการของความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนามี
ความสัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องความเชื่อเน่ืองจากข้ันตอนพิธีกรรมต่างๆ เกี่ยวกับงานศพไมว่าจะเป็น
เร่ืองพิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนา ความเชื่อเรื่องนกหัสดีลิงค์ ปราสาทศพของคนล้านนา 
และการอยู่เฮือนเย็นของชาวล้านนา พิธีกรรมเหล่านี้ล้วนเกิดมาจากฐานแนวคิดเรื่องความเชื่อทั้งนั้น 
 ประเด็นที่สอง ป๎จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพ
ของชาวล้านนา 
 ในประเด็นป๎จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของ
ชาวล้านนาสามารถน าแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมงานศพและขั้นตอนการจัดงานศพมา
อธิบายคือ ลักษณะการท าศพสมัยพุทธกาลนั้น ไม่มีการสร้างปราสาทศพที่เป็นหลักฐานซึ่งพิธีการจัด
งานศพมีเพียง การจัดศพและการทิ้งศพ ส่วนการฝ๎งศพมีน้อย กล่าวคือ ในสมัยพุทธกาลการท าศพ
ไม่ได้มีพิธีกรรมที่ละเอียดมากนัก คงมีแต่พิธีกรรมถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้า ซึ่งมี
ขั้นตอน อย่างละเอียด ตั้งแต่พิธีกรรมก่อนถวายพระเพลิง จนกระทั่งถึงพิธีกรรมหลังจากการถวาย
พระเพลิง ฉะน้ันในประเด็นเร่ืองพิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนาจึงค่อนข้างไม่สอดคล้องกับ
แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมงานศพและขั้นตอนการจัดงานศพ เพราะในป๎จจุบันสังคม
ล้านนาได้มีพิธีกรรมเกี่ยวกับการจัดงานศพแตกต่างจากสังคมสมัยพุทธกาลเป็นอย่างมากกล่าวคือ 
ประเพณีงานศพของชาวล้านนาทั่วไป พบว่า มีขั้นตอนและการประกอบพิธีกรรมเป็นรูปแบบทั้งที่มี
ส่วนใกล้เคียงหรือเป็นแบบแผนเดียวกันกับประเพณีงานศพของภาคอ่ืนๆ อาจมีบางขั้นตอนและการ
ประกอบพิธีกรรมบางประการที่เป็นลักษณะเฉพาะของท้องถ่ิน ซ่ึงแตกต่างอยู่บ้าง นอกจากน้ันการ
ประกอบพิธีกรรมที่เคยกระท ากันในอดีตบางประการก็เลิกปฏิบัติ ทั้งนี้ แล้วแต่ความเหมาะสมตาม
ความเชื่อ ความเคร่งครัดในพิธีกรรมของเจ้าภาพ และวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ที่จะหามาได้ในการ
ประกอบพิธีกรรม สิ่งที่แตกต่างชัดเจนเกี่ยวกับพิธีการจัดงานศพระหว่างป๎จจุบันกับสมัยพุทธกาล 
คือ การท าปราสาท เน่ืองจากประเพณีวัฒนธรรมของคนล้านนาเมื่อมีคนตายจะต้องจัดพิธีงานศพ
ขึ้นเพ่ือเป็นการ ไว้อาลัยแก่คนตายอย่างสมเกียรติ พิธีงานศพของคนล้านนาจะมีการจัดแต่งปราสาท
ใส่ศพประดับด้วยดอกไม้สดหรือแห้งอย่างสวยงาม ถือว่าเป็นการยกย่องผู้ตายให้ได้ขึ้นไปสู่สรวง
สรรค์ ปราสาทงานศพจะนิยมใช้ในพิธีงานศพของจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือเท่าน้ัน นอกจากน้ี
ลักษณะการท าศพก็คือการเผาเท่านั้นไม่มีลักษณะของการฝ๎ง  แต่อย่างไรนั้นลักษณะการท าพิธี
กรรมการจัดงานศพแบบเรียบง่ายของสังคมชาวล้านนาก็มีลักษณะใกล้เคียงกับแนวคิดเกี่ยวกับความ
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เชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพในสมัยพุทธกาล ดังนั้นในประเด็นเรื่องเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธี
กรรมการจัดงานศพของชาวล้านนา งานวิจัยฉบับนี้จึงได้น าเสนอป๎จจัยที่ท าให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงด้วย โดยป๎จจัยความเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนา
สามารถน าแนวคิดว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงเข้ามาวิเคราะห์ คือ จากผลการศึกษาพบว่าป๎จจัยความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกิดจากป๎จจัยทางด้านสังคมกล่าวคือ บริบทของชุมหรือหมู่บ้านที่ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นเกี่ยวกับพิธีกรรมการจัดงานศพและบริบทของสังคมภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงก็ย่อมส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกด้วยเช่นกัน คือ ลักษณะของสังคมไทยใน
ยุคโลกาภิวัตน์มีความเจริญ และได้รับอิทธิพลจากความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการสมัยใหม่  มี
ระบบการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย ผลพวงของการพัฒนาดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อ
วิถีชีวิตสภาพสังคมล้านนาได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสแห่งสังคมเมือง และความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้คน ครอบครัว เครือญาติเพ่ือนบ้าน เพ่ือร่วมงาน วัด ชุมชน และหมู่บ้าน ก าลังเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว เพราะความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทาง
สังคม ค่านิยมที่ปรับเปลี่ยน การแข่งขันกันในสังคม จึงมีส่วนท า ให้ วิถีชีวิตมีการปรับเปลี่ยนตามไป
ด้วยโดยเฉพาะพิธีกรรมศพ ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่มีมาแต่ดังเดิมเป็นพิธีกรรมที่มีขั้นตอนค่อนข้างละเอียด 
เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปจาก เดิมจึงมีผลต่อพิธีกรรมการจัดงานศพเพราะว่างานศพเดิมนั้นเป็นเรื่อง
ของญาติมิตรหมู่บ้านต้องรับผิดชอบร่วมกันเมื่อสังคมวัฒนธรรมการเห็นอกเห็นใจการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเปลี่ยนเป็นเรื่องการค้าขาย งานศพจึงกลายมาเป็นเร่ืองของธุรกิจงานศพ 
ขายปราสาท ขายพวงหรีดและธุรกิจ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และร้านบริการงานศพครบวงจร 
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของสังคมดังกล่าว จึงสรุปได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และวัฒนธรรมมีผลต่อการจัดพิธีกรรมงานศพ ดังนั้นจึงสอดคลองกับแนวคิด การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม (Social Change) และเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (Culture Change) คือ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางสังคมซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยยึด
บรรทัดฐานทางสังคมเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อกันมา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจึงเป็นความ
แตกต่างในรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคนที่เข้าสัมพันธ์กัน และความแตกต่างในเป้าหมาย ซึง
ปรากฏออกมาในรูปแบบความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและชาวบ้านใน
สังคมล้านนาในพิธีกรรมเกี่ยวกับการจัดงานศพซ่ึงมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้อย่างชัดเจน
ระหว่างอดีตถึงป๎จจุบัน นอกจากน้ียังมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากป๎จจัยทางด้านเศรษฐกิจและ
การเมืองการปกครองอีก แต่อย่างไรนั้นในประเด็นนี้จะเน้นความส าคัญต่อป๎จจัยทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรมมากกว่าป๎จจัยในด้านอ่ืนๆ เนื่องจากมีความส าคัญในเรื่องโครงสร้างสังคมโดยรวมและมี
อิทธิพลอยา่งมากที่ก่อให้เกิดหารเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนา  
 ประเด็นที่สาม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของชาว
ล้านนา 
 ในประเด็นเร่ืองแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของชาว
ล้านนาสามารถน าแนวคิดเร่ืองการเปลี่ยนแปลงเข้ามาวิเคราะห์ คือ วัฒนธรรมอาจเปลี่ยนแปลงไป
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ได้ ด้วยวิธีการขอยืมหรือลอกเลียนแบบกัน(Cultural Borrowing) การหยิบยืมทางวัฒนธรรม หรือ
การลอกเลียนแบบแผนวิธีการด าเนินชีวิตมาจากวัฒนธรรมอ่ืนน้ัน ปรากฏว่ามีอยู่เสมอมาในสังคม
ต่างๆ ที่มีการติดต่อสัมพันธ์กับสังคมอ่ืน การติดต่อทางวัฒนธรรมอาจเกิดขึ้นได้ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม การติดต่อโดยตรงก็คือ การที่คนต่างวัฒนธรรมกันได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ และ
แลกเปลี่ยนความคิด ค่านิยมและพฤติกรรมต่อกัน ซ่ึงอาจจะเป็นไปได้หลายรูปแบบ อาทิ ทูตทาง
การเมือง การค้า การศึกษาในต่างประเทศ รวมไปถึงการเผยแพร่ศาสนาของคณะธรรมทูต ต่างๆ 
และการอพยพเข้ามาท ามาหากินของคนต่างสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น ดังนั้นการที่ชาวล้านนาใน
ป๎จจุบันได้ติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลในสังคมอ่ืนจึงมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ 
ค่านิยม ด้วยเหตุนี้จึงได้รับวิธีการด าเนินชีวิตมาจากวัฒนธรรมอ่ืน ประกอบกับ สื่อ ต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็น โทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์ ซึ่งบุคคลเหล่านั้นถูกถ่ายทอดวัฒนธรรมมาโดยไม่รู้ตัว จึงท าให้บุคคล
เหล่านั้นลืมวัฒนธรรมของตนเอง พิธีกรรมการจัดงานศพก็เป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่ก าลังจะถูกสังคมลืม
เลือน และพร้อมที่จะเลือนหายไป ในท่ามกลางสังคมในป๎จจุบัน เนื่องจากคนในสังคม มีความเชื่อพิธี
กรรมการจัดงานศพลดน้อยลง มองประเพณีพิธีกรรมการจัดงานศพเป็นสิ่งที่ล้าหลัง ดังนั้นประเด็น
เรื่องแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนาจึงมีลักษณะ
ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น และข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น พิธีกรรมกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนาภายใต้ระบบทุนนิยมโดยมี
ลักษณะการตายหรือพิธีการจัดงานศพน้ีถูกเชื่อมโยงเข้ากับระบบตลาดในระบบเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม ดังนั้นความเป็นเนื้อแท้เรื่องของการไว้อาลัยของผู้ล่วงลับไปนั้นจึงถูกท าให้ลดความส าคัญลง 
เน่ืองจากพิธีการจัดงานศพน้ันกลายเป็นสัญะในการแสดงฐานะทางเศรษฐกิจของเจ้าภาพให้
ประจักษ์แก่แขกผู้มาร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการธุรกิจเกี่ยวกับการรับจัดท างานศพอย่าง
ครบวงจร ทั้งนี้ยังมีประเด็นเรื่องหนังสืออนุสรณ์งานศพ ซึ่งเป็นลักษณะแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง
เรื่องพิธีกรรมการจัดงานศพที่เกิดขึ้น คือ ในป๎จจุบันจะพบว่าจากพิธีกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความ
ประณีตและข้ันตอนของพิธีกรรมนั้น ถูกลดบาทลงเพียงแต่ท าให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้การตายของ
ผู้ตายเฉพาะข้อมูลภายในหนังสืออนุสรณ์งานศพเท่านั้น ซึ่งผิดไปจากเดิมคือมีความยิ่งใหญ่ของพิธี
กรรมการจัดงานศพที่เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้มาร่วมงาน เช่น การท าปราสาทนกหัสดีลิงค์และพิธีการ
ฌาปนกิจที่ยิ่งใหญ่เพ่ือแสดงความอาลัยและความเคารพต่อผู้เสียชีวิต 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 ในการท าวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเสนอทางออกในการแก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้น
ดังต่อไปนี้ 
 1. สภาพบริบทของสังคมชาวล้านนาในพ้ืนที่ศึกษามีความหลากหลายทั้งด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยมดังนั้นการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับการ
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จัดงานศพนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีผู้วิจัยต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในบริบทพ้ืนที่ที่มีความ
หลากหลายของความเชื่อและบริบททางสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว 
 2. การท าวิจัยที่เกี่ยวกับพิธีกรรมและความเชื่อ ผู้วิจัยต้องอาศัยการตีความจากการลง
พ้ืนที่สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างอย่างละเอียด เนื่องจากการให้ข้อมูลดังกล่าวอาจไม่ได้ยืนอยู่บนพ้ืนฐาน
ข้อเท็จจริง ดังนั้นผู้วิจัยต้องให้ความส าคัญอย่างมากกับการสัมภาษณ์เก็บข้อมูล 
 3. การท าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับงานศพนั้นผู้วิจัยจะต้องมีความพร้อมตลอดเวลาใน
การเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ เนื่องจากพิธีการจัดงานศพนั้นนั้นมีข้อจ ากัดในด้านเวลาซึ่งก็คือ ระยะเวลา
การจัดงานศพ และทั้งนี้ไม่สามารถก าหนดได้ว่าจะเกิดงานศพขึ้นเมื่อไหร่ที่จะให้ผู้วิจัยเก็บข้อมูล 
ดังนั้นการเตรียมพร้อมในการลงพ้ืนที่ย่อมเป็นสิ่งส าคัญ 
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การมีส่วนร่วมตามแนวพระพุทธศาสนาของประชาชนในการด าเนินงาน 

ของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี 
PEOPLE’S BUDDHIST PARTICIPATION IN THE PERFORMANCE OF THE 

COMMUNITY ORGANIZATION COUNCIL IN CHONBURI PROVINCE 
         

เจ้าอธิการพิชิตศักดิ์ สุภาจาโร (จีบสันเทียะ)  
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมตามแนว
พระพุทธศาสนาของประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี 2) เพ่ือศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีและหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภา
องค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี 3) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
ประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีวิธีด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 
21 คน และการสนทนากลุ่ม จ านวน 12 รูป/คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 
(Content Analysis) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลัก SWOT Analysis และ เทคนิค 
6’C Technique Analysis  ผลการวิจัยพบว่า 
 1) สภาพปัจจุบันในการมีส่วนร่วมตามแนวพระพุทธศาสนาในการด าเนินงานของสภา
ชุมชนจังหวัดชลบุรีด้านการตัดสินใจ เกิดจากพลังยึดเหนี่ยวจิตใจจากกระแสพระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแนวทางจากหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความศรัทธาในผู้น าและหลัก
ศาสนา ด้านการด าเนินงาน มีการรวมตัวจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน น าเสนอและขับเคลื่อนแผนพัฒนา 
มีการด าเนินงานเป็นรูปธรรม วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขอย่างเป็นระบบ ด้านการรับผลประโยชน์ มี
สังคมที่อบอุ่น มีสุขภาวะที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม ด้านการตรวจสอบ และประเมินผลของประชาชน มีการปรึกษาหารือเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขและแนวทางการพัฒนา การประเมินผลจากการจัดให้มีเวทีเพ่ือแสดงความคิดเห็นใน
โครงการหรือกิจกรรมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การเสนอแนะปัญหา แนวทางแก้ไขและแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม
องค์กรชุมชน การส ารวจกลุ่มองค์กรชุมชน การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนใหม่ การเชื่อมโยงองค์กร
ชุมชน ท้องถิ่นและท้องที่ในการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกระดับและชุมชน  

                                                           
 Doctor of Philosophy in Public Administration, Faculty of Social Scienes, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University  
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 2) แนวคิด ทฤษฎีและหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมตามแนวพระพุทธศาสนา
ของประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ทฤษฎีการมีส่วนร่วม
ของประชาชนของ Cohen, J.M. & Uphooff, N.T แบ่งเป็น 4 ด้านได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 2) การมสี่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 4) การมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผล และหลักอปริหานิยธรรม 7 ประการ คือ 1) การหมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์ 2) การพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 3) การไม่
บัญญัติหรือล้มเลิกข้อบัญญัติตามอ าเภอใจ 4) การเคารพเชื่อฟัง ผู้น าปราชญ์ ผู้รู้ ผู้อาวุโส 5) การให้
เกียรติและเคารพสิทธิสตรี 6) การรักษาวัฒนธรรมประเพณี 7) การอารักขา คุ้มครองโดยชอบธรรม
แก่ผู้ทรงศีล ผู้ทรงธรรมบริสุทธิ์ 
 3) รูปแบบการมีส่วนร่วมตามแนวพระพุทธศาสนาของประชาชนในการด าเนินงานของ
สภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม มี 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบการมีส่วน
ร่วมของประชาชนด้านการตัดสินใจโดยประชาชนมีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีสัจจะร่วมกัน 
สร้างสรรค์สังคม ใช้คุณธรรม จริยธรรมน าทาง 2) รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการ
ด าเนินงานโดย สร้างธรรมนูญชุมชน สร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างค่านิยมร่วมของชุมชนเป็นสังคม
แห่งคนดีมีคุณธรรม 3) รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านรับผลประโยชน์โดย น าสังคมไปสู่
ธรรมาธิปไตย เกิดเอกลักษณ์ชุมชน เกิดอัตลักษณ์ชุมชน เป็นสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรม เป็นการ
สร้างสรรค์สังคมแห่งความดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 4) รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนด้าน
ตรวจสอบ ประเมินผลโดยประชาชนร่วมกันประเมินสถานการณ์อยู่เสมอ หาแนวทางแก้ไขโดยใช้
หลักสันติวิธี ผู้ มีวัฒนธรรมที่สืบทอดธรรมทายาททางพระพุทธศาสนา มีความยั่งยืน เกิดองค์กรแห่ง
คุณธรรม จริยธรรม  
ค าส าคัญ :  สภาองค์กรชุมชน, การด าเนินงาน, การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ABSTRACT 
 Objectives of this research were to; 1. Study the present condition of 
People’s Buddhist Participation in the Performance of the Community Organization 
Council in Chonburi Province, 2. Study related Concept, theory and Dhamma to 
People’s Buddhist Participation in the Performance of the Community Organization 
Council in Chonburi Province and 3. Propose a model of People’s Buddhist 
Participation in the Performance of the Community Organization Council in 
Chonburi Province.  Methodology was the qualitative research method, collecting 
data from 21 key informants and 12 participants in focus group discussion and 
analyzing data by descriptive interpretation 
 Findings were as follows: 
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 1. The present condition of People’s Buddhist Participation in the 
Performance of the Community Organization Council in Chonburi Province in 
decision making; arose from beholding to His Majesty the King’s speech and 
sufficiency economy philosophy, the faith in leaders and religious principle. 
Participation in operation; group organization to set up the community council, set 
up and drove development plan and problems analysis with systematic problem 
solving. Participation in benefit sharing; people had warm and harmonious 
community, good physical and mental health and economical, social, resource and 
environmental balance. Participation in evaluation; there were idea sharing and 
discussion forum to propose the community development plan to the council to 
improve the quality of environment and the people’s quality of life. There were 
survey and community data collecting and record keeping for new community 
council organizing and networking community councils to provide better welfares 
to all families at all levels. 
 2. Related concept, theory and Dhamma to people’s Buddhist 
participation in the performance of the community organization council in Chonburi 
province was related to the people’s participation theory of Cohen, J.M. and 
Uphoff, N.T. divided into 4 areas; 1) Participation in decision making, 2) Participation 
in operation, 3) Participation in benefit sharing and 4)Participation in checking and 
evaluation  and Apparihaniyadhamma 7; 1) Regular meeting, 2) Meeting in harmony, 
3) Do not set up new rules as one wished, 4) wise person and elders respect, 5) 
woman right respect, 6) keep tradition and culture, 7) the righteous persons and 
persons of morality protection. 
 3. Models for people’s Buddhist participation in the performance of the 
community organization council in Chonburi province were of 4 models; 1) model 
for participation in decision making was that people sacrifice and honest 
determination to develop society with morality and ethics as the guideline, 2) 
model for participation in operation; community rules, local wisdom and 
community common value creation to create the community of the good and 
righteous people. 3) model for participation in benefit sharing; Dhamma righteous 
community building for community identity with good and righteous people. 4) 
model for participation in checking and evaluation; regularly evaluated by people, 
problem solving by peaceful means and Buddhism inheritor building for the 
community sustainable, moral and ethical community.  
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Keywords: Community Organization Council, performance, people participation. 
 

1. บทน า 
 การปกครองของไทยในอดีตเป็นรูปแบบรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง และผู้บริหารท้องถ่ิน
ส่วนใหญ่มาจากการแต่งต้ังจึงท าให้ขาดอ านาจในการตัดสินใจเพ่ือแก้ไขปัญหาตามบริบทของ
ท้องถิ่นนั้นๆ ต่อมาเม่ือมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 แล้ว จึงมีการ
ปรับปรุงรูปแบบโดยเพ่ิมหน้าที่และกระจายอ านาจด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ และการ
จัดเก็บภาษีต่างๆมากขึ้น และเพ่ิมมิติใหม่ในการควบคุมตัวผู้บริหารท้องถิ่นโดยประชาชนสามารถมี
ส่วนร่วมฬฯฏษณฐณฺฆษณ.ษฯ โดยส่วนกลางก็ยังมีกลไกในการก ากับดูแลการด าเนินการของท้องถิ่น
ผ่านคณะกรรมการระดับต่างๆ ในรูปแบบไตรภาคี ท าให้การใช้อ านาจจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และท้องถิ่น เกิดดุลยภาพที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ๆ พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551ได้
รับรองสิทธิของบุคคลที่รวมตัวกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ในอันที่จะ
อนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ มี
ส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมาตรา 5 ได้บัญญัติรับรู้และรับรองลักษณะ
ของการที่บุคคลรวมตัวกัน ประชุมปรึกษากันจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต าบลขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ 
(ประสาน บุญโสภาคย์, และคณะ, 2552: 1) 
 สภาองค์กรชุมชนจึงเป็นเวทีของการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชนท้องถิ่น โดยคนในชุมชนท้องถิ่นและเพ่ือคนใน
ชุมชนท้องถิ่น เป็นตัวแทนของสถาบันในชุมชนท้องถิ่น โดยมีผู้น าชุมชนที่ไม่เป็นทางการ เเข้ามาร่วม
ใช้เวทีพูดคุยเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินร่วมกัน เป็นระบบการจัดการตนเองของชุมชน
ท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่อดีตแล้ว (พรรทิพย์ เพชรมาก, 2550: 8) แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจึงเป็นแนวทางหน่ึงในการสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชนและสมาชิกในสังคม
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและมีอิทธิพลต่อกระบวนการด าเนินกิจกรรม ในการพัฒนา 
รวมทั้งมีส่วนได้รับประโยชน์จากผลของการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน (United Nation, 1981: 5) 
แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ริเริ่ม
ตัดสินใจ ด าเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ  (2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
ประกอบด้วยการสนับสนุนด้าน ทรัพยากร การบริหาร และการประสานของความร่วมมือ (3) การมี
ส่วนร่วมในผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ ผลประโยชน์ทางด้านสังคม หรือ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล (4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Cohen and Uphoff, 1980: 8)  
การมีส่วนร่วมยังมีความส าคัญต่อการบริหารงานภาครัฐจะช่วยให้ประชาชนยอมรับมากขึ้น  
 แนวทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมส าหรับการมีส่วนร่วมที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินงาน เพ่ือมิท าให้องค์การเสื่อมสลาย คือ หลักอปริหานิยธรรม 7 ประการ ได้แก่ 1.หมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์ 2.พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่
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พึงท า 3.ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ 4.เคารพนับถือผู้ใหญ่ 5.ไม่ข่มเหง
ล่วงเกินสตรี 6.เคารพสักการบูชาเจดีย์ 7.จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรม ซึ่ง
สามารถการน าหลักอปริหานิยธรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอนของการด าเนินงานที่ท าเกิดความ
เจริญรุ่งเรืองของรัฐ และไม่มีผู้ใดมาท าลายได้  
 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาถึงการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนโดยรวมในช่วงที่ผ่าน
มายังมีปัญหาในหลายๆด้าน เช่น ปัญหาระบบการท างาน การขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชน
ยังขาดความต่อเน่ือง บางแห่งขาดการบูรณาการการท างานกับท้องถ่ิน/ท้องที่ ปัญหาสมาชิกสภา
องค์กรชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง ฯลฯ เป็นต้น (สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน, 2553: ก) อีกทั้งกระบวนการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่งนั้น มักจะเน้นและเข้าใจกันเพียงแค่การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้นซึ่งเป็นเหตุผลส าคัญที่มักจะท าให้กระบวนการมีส่วนร่วมเหล่านั้น
กลายเป็นการมีส่วนร่วมเฉพาะในเชิงรูปแบบเท่านั้น (ไททัศน์ มาลา, 2555) และจากการศึกษาสภา
องค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีทราบข้อมูลเบื้องต้นว่ามีการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนเพียง 45 แห่ง
เท่านั้น ทั้งที่มีการปกครองท้องถิ่นที่หลากหลายรวมจ านวนทั้งสิ้น 99 แห่ง เม่ือเทียบเป็นร้อยละไม่
ถึงร้อยละ 50 ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในพ้ืนที่ แสดงให้เห็นว่ายังไม่บรรลุถึง
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน สามารถจัดการตนเองได้ เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง ซ่ึงเป็นบทบาทส าคัญในการพัฒนา
ประเทศไดอย่างยั่งยืน  
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดเป็นแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชนและการพัฒนา
กิจการสภาองค์กรชุมชนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 
อีกทั้งยังเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐให้
เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี โดยน าหลักอปริหานิยธรรมมาบูรณาการกับ
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนไปศึกษาและสร้างเป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนการ
ด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่มีอรรถประโยชน์ เป็น
รูปธรรมใน และประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของ
ประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี 
 2.2 เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี 
 2.3 เพ่ือน าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของประชาชนในการ
ด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี  
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3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตามหลัก
อปริหานิยธรรม 7 ประการ โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของประชาชนใน
การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี  
 2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรสภาองค์กรชุมชน 
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน 2551 ข้อมูลพ้ืนที่ในการวิจัย และหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน   
 3. ศึกษาถึงรูปแบบการของประชาชนตามแนวทางพระพุทธศาสนาในการด าเนินงานของ
สภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี โดยบูรณาการหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนกับหลักอปริหานิย
ธรรมเข้าด้วยกันเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนการด าเนินงานของ
สภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี 
 3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านตัวแปรเพ่ือตอบค าถามการวิจัย คือ ตัวแปรเชิงคุณภาพ ซึ่ง
ได้แก่    
 ตัวแปรเหตุ คือ แนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วม และหลักอปริหานิยธรรม ได้แก่ 
 1. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ด้านการคิดตัดสินใจ ด้านการด าเนินงาน ด้าน
การร่วมรับผลประโยชน์ ด้านการตรวจสอบ ประเมินผล 
 2. หลักอปริหานิยธรรม ได้แก่ 1.หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 2.พร้อมเพรียงกันประชุม 
พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า 3.ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้าง
สิ่งที่บัญญัติไว้ 4.เคารพนับถือผู้ใหญ่ 5.ไม่ข่มเหงล่วงเกินสตรี 6.เคารพสักการบูชาเจดีย์ 7.จัดให้
ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรม 
 ตัวแปรผล คือ การมีส่วนร่วมตามแนวพระพุทธศาสนาของประชาชนในการด าเนินงาน
ของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี  
 3.3 ขอบเขตผู้ให้ข้อมูลหลัก  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้  
 1. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบเจาะจงจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี คือ เจ้าหน้าที่จากภาครัฐ สมาชิกสภาองค์กรชุมชน
ต าบล และตัวแทนประชาชนกลุ่มต่างๆ รวมทั้งสิ้น จ านวน 21 รูป/คน 
 2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ด้านการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussions) โดยคัดเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ พระสงฆ์ จ านวน 2 รูป นักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้าน
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การด าเนินงานสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี จ านวน 3 คน ผู้บริหารสภาองค์กรชุมชน จ านวน 3 
คน สมาชิกสภาองค์กรชุมชน จ านวน 4 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 12 รูป/คน 
 3.4 ขอบเขตด้านพื้นที่  
 การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาสภาองค์กรชุมชนในพ้ืนที่จังหวัด
ชลบุรี ที่มีการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 
2551 จ านวนทั้งสิ้น 45 แห่ง 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยจะได้น าเสนอ วิธีด าเนินการวิจัย กระบวนการวิจัย และข้ันตอนการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
 4.1 รูปแบบการวิจัย  
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบ่งเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ การเชิงสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และ การสนทนากลุ่ม เฉพาะผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษ (Focus Group Discussion)  
 4.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะก าหนดขอบเขตผู้ให้ข้อมูลส าคัญในเรื่อง“การมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี” ได้แก่  
  1) ผู้ให้ข้อมูลหลักด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) 
ผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี โดยผู้วิจัย  ได้
คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง โดยมีจ านวนรวมทั้งสิ้น  21 คน 
  2) ผู้ให้ข้อมูลหลักด้านการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดย
ผู้วิจัย ได้ก าหนดไว้ 4 กลุ่ม ได้แก่ รวมทั้งสิ้นจ านวน 12 รูป/คน โดยคัดเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ 
พระสงฆ์จ านวน 2 รูป นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง จ านวน 3 คน ประธานสภาองค์กรชุมชน จ านวน 1 
คน รองประธานสภาองค์กรชุมชนจ านวน 2 คน สมาชิกสภาองค์กรชุมชน จ านวน 4 คน 
 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือแต่ละขั้นตอน รวมทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ 
แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้เชี่ยวชาญ  และการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) ที่มีโครงสร้างจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  
 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 6 ขั้นตอนได้แก่ 1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี 
หลักพุทธธรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกับสภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงาน
ของสภาองค์กรชุมชน 2) บูรณาการหลักอปริหานิยธรรมธรรมกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ก าหนดเป็นกรอบแนวคิด การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กร
ชุมชนในจังหวัดชลบุรี 3) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้วิจัยคัดเลือกแบบเจาะจงไว้ 4) การ
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สนทนากลุ่มโดยผู้วิจัยคัดเลือกแบบเจาะจงไว้ 4 กลุ่ม ได้แก่ พระสงฆ์ นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
ประธานสภาองค์กรชุมชน ประธานสภาองค์กร สมาชิกสภาองค์กรชุมชน 5) วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี 6) 
น าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนชลบุรี  
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามชนิดเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ 
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยน าเสนอ
ข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนาความ (Descriptive Interpretation) การวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์เชิง
ลึก ผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ทั้งหมด โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
หลัก SWOT Analysis การวิเคราะห์ข้อมูลสนทนากลุ่ม โดยผู้วิจัยได้ตีความหมายและแปล
ความหมายในรูปของการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ใช้เทคนิค 6’C ได้แก่ Concept (มโนทัศน์) Content 
(สาระส าคัญ) Classify (จ าแนกประเด็นของข้อมูลที่ส าคัญ) Category (การจัดหมวดหมู่) 
Conceptualize (การจัดกรอบความคิด) Communication (การตีความหรือแปลความ) โดยผู้วิจัย
น าข้อมูลทั้งที่ได้จากการบันทึกข้อมูลมาถอดเทปสัมภาษณ์ จัดหมวดหมู่ ตามแต่ละตัวแปรให้
ครบถ้วนเพียงพอ เหมาะสม แก่การน าไปวิเคราะห์ สรุป อภิปรายผล 
 

5. ผลการวิจัย 
 1) สภาพปัจจุบันในการมีส่วนร่วมตามแนวพระพุทธศาสนาในการด าเนินงานของสภา
ชุมชนจังหวัดชลบุรีด้านการตัดสินใจ เกิดจากพลังยึดเหนี่ยวจิตใจจากกระแสพระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแนวทางจากหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความศรัทธาในผู้น าและหลัก
ศาสนา ด้านการด าเนินงาน มีการรวมตัวจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน น าเสนอและขับเคลื่อนแผนพัฒนา 
มีการด าเนินงานเป็นรูปธรรม วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขอย่างเป็นระบบ ด้านการรับผลประโยชน์ มี
สังคมที่อบอุ่น มีสุขภาวะที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม ด้านการตรวจสอบ และประเมินผลของประชาชน มีการปรึกษาหารือเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขและแนวทางการพัฒนา การประเมินผลจากการจัดให้มีเวทีเพ่ือแสดงความคิดเห็นใน
โครงการหรือกิจกรรมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การเสนอแนะปัญหา แนวทางแก้ไขและแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม
องค์กรชุมชน การส ารวจกลุ่มองค์กรชุมชน การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนใหม่ การเชื่อมโยงองค์กร
ชุมชน ท้องถิ่นและท้องที่ในการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกระดับและชุมชน  
 2) แนวคิด ทฤษฎีและหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมตามแนวพระพุทธศาสนา
ของประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ทฤษฎีการมีส่วนร่วม
ของประชาชนของ Cohen, J.M. & Uphooff, N.T แบ่งเป็น 4 ด้านได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 4) การมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผล และหลักอปริหานิยธรรม 7 ประการ คือ 1) การหมั่น
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ประชุมกันเนืองนิตย์ 2) การพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 3) การไม่
บัญญัติหรือล้มเลิกข้อบัญญัติตามอ าเภอใจ 4) การเคารพเชื่อฟัง ผู้น าปราชญ์ ผู้รู้ ผู้อาวุโส 5) การให้
เกียรติและเคารพสิทธิสตรี 6) การรักษาวัฒนธรรมประเพณี 7) การอารักขา คุ้มครองโดยชอบธรรม
แก่ผู้ทรงศีล ผู้ทรงธรรมบริสุทธิ์ 
 3) รูปแบบการมีส่วนร่วมตามแนวพระพุทธศาสนาของประชาชนในการด าเนินงานของ
สภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม มี 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบการมีส่วน
ร่วมของประชาชนด้านการตัดสินใจโดยประชาชนมีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีสัจจะร่วมกัน 
สร้างสรรค์สังคม ใช้คุณธรรม จริยธรรมน าทาง 2) รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการ
ด าเนินงานโดย สร้างธรรมนูญชุมชน สร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างค่านิยมร่วมของชุมชนเป็นสังคม
แห่งคนดีมีคุณธรรม 3) รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านรับผลประโยชน์โดย น าสังคมไปสู่
ธรรมาธิปไตย เกิดเอกลักษณ์ชุมชน เกิดอัตลักษณ์ชุมชน เป็นสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรม เป็นการ
สร้างสรรค์สังคมแห่งความดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 4) รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนด้าน
ตรวจสอบ ประเมินผลโดยประชาชนร่วมกันประเมินสถานการณ์อยู่เสมอ หาแนวทางแก้ไขโดยใช้
หลักสันติวิธี ผู้ มีวัฒนธรรมที่สืบทอดธรรมทายาททางพระพุทธศาสนา มีความยั่งยืน เกิดองค์กรแห่ง
คุณธรรม จริยธรรม  
 

6. อภิปรายผล 
 ในการวิจัยเร่ืองน้ีผู้วิจัยขอน าเสนอประเด็นเฉพาะ รูปแบบการมีส่วนร่วมตามแนว
พระพุทธศาสนาของประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีมาเป็น
ประเด็นในการอภิปราย โดยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้  
 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของสภาองค์กรชุมชนจังหวัด
ชลบุรีการเริ่มจากตนเองต้องเป็นผู้มีจิตสาธารณะและร่วมรณรงค์ให้เกิดความคิดในการเสียสละเพ่ือ
ส่วนร่วมมีการสื่อสารเพ่ือสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดความเต็มใจท างาน การการสร้างสัจจะร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกของสภาองค์กรชุมชน การร่วมกันสร้างสรรค์สังคม การให้ความยุติธรรมและความ
เสมอภาคในชุมชนการส่งเสริมการศรัทธาความดีโดยใช้ฐานความคิดของความดีเชื่อมต่อไปสู่การ
ก าหนดแผนและนโยบาย การส่งเสริมการด าเนินชีวิตด้วยคุณธรรม จริยธรรมน าไปสู่การมี
อุดมการณ์ร่วมกันโดยหลักพุทธธรรม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุพัฒน์ ไพใหล ศึกษาเรื่อง 
“กระบวนทัศน์พัฒนาเพ่ือการพ่ึงตนเองของกลุ่มเครือข่ายอินแปง ในจังหวัดสกลนคร อุดรธานี 
กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ วิธีการ กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
กระบวนทัศน์ของกลุ่มเครือข่ายมีรูปแบบเป็นแบบบอกเล่า แบบกลุ่ม ด้วย การปฏิบัติ การ
เลียนแบบธรรมชาติ บุคคล ชุมชน และจากวิถีชีวิต โดยใช้วิธีการประชาวิจัย และ การจัดการตนเอง 
และเครือข่ายทางสังคม มีโครงสร้างและระบบ เศรษฐกิจ สังคมแบบอินแปง มีทั้งในแนวลึกและแนว
กว้างที่น า ไปสู่การพ่ึงตนเอง ในแนวลึก ประกอบด้วยเศรษฐกิจครัวเรือนหรือแบบพอเพียงและ
เศรษฐกิจวัฒนธรรม โดยสัมพันธ์กับการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโน โลยี มีตัวชี้วัด
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ความส าเร็จการพ่ึงตนเองและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 ประการ คือ รอด พอเพียง และยั่งยืน (สุพัฒน์ 
ไพใหล, 2556) 
 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัด
ชลบุรี โดยการประชุมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาเมื่อได้ข้อยุติก็พร้อมเพรียง
กันลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ในการวางแผนพัฒนาชุมชน น าไปก าหนด เป็น“ธรรมนูญชุมชน” เป็น
“สัจจะ”ที่ให้ไว้ร่วมกันในการปฏิบัติ โดยส่งเสริมผู้น าที่มี ความรู้ ความสามารถ เพ่ือสร้างภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม และยุติธรรม เพ่ือสร้างสรรค์สังคมโดย
วัฒนธรรมแห่งความดี มีวิถีชีวิตแบบเครือญาติ สร้างค่านิยมร่วมของชุมชน เป็นสังคมแห่งคนดีมี
คุณธรรม มีความสงบสุข ภาส ภาสสัทธา ศึกษาวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ
บริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า การบูรณาการ
หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” ผลการวิจัย
พบว่า การน าหลักอปริหานิยธรรมกับหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานร่วมกับหลักธรรมาภิบาลท าให้ได้รูปแบบในการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 รูปแบบหลัก ประกอบด้วย รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือ
ความโปร่งใส ในงานบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในด้านนิติธรรม ด้านการมีส่วนร่วม ในด้าน
ความรับผิดชอบ (ภาส ภาสสัทธา, 2558) 
 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรับผลประโยชน์ของสภาองค์กรชุมชน
จังหวัดชลบุรีมีการก าหนดวิสัยทัศน์กว้างไกล น าสังคมไปสู่ธรรมาธิปไตย มีความพร้อมในการ
จัดการตนเอง เกิดชุมชนเข้มแข็ง โดยก าหนดกฎระเบียบ เพ่ือสร้างวินัย มีการยอมรับซึ่งกันและกัน 
เกิดสันติภาพ มีการเรียนรู้ร่วมกัน รู้จักตนเอง เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความเสมอภาคในอาชีพ 
เกิดการกระจายรายได้ สร้างเสริมความรักสามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน เกิดเอกลักษณ์ชุมชน มี
สังคมแห่งคนดี มีคุณธรรม มีความสงบสุข เกิดอัตลักษณ์ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุทธญาณ์ 
โอบอ้อมศึกษาเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามแนว
พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การฝึกอบรมเพ่ือ ปรับแก้การแสดงออกของพฤติกรรมกาย วาจา ขั้นสมาธิ คือ พัฒนาจิตใจให้มี
สภาวะอดทน ขั้นปัญญา คือชี้แนะให้เห็นพฤติกรรมที่ควรกระท าหรือไม่ควรกระท า การศึกษาขั้นศีล
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยระบบการศึกษา ข้ันสมาธิ คือ พัฒนาพฤติกรรมจิตใจให้มี EQ ขั้น
ปัญญา คือ ให้มีการศึกษาเพ่ิมเติม การพัฒนาด้วยการบ่มเพาะพฤติกรรมนิสัยที่ดีงาม ขั้นสมาธิ คือ 
ฝึกจิตใจให้เป็นไปในทิศทางที่ควร ขั้นปัญญาคือ ส่งเสริมพัฒนาให้มีการศึกษาเพ่ิมเติม (สุทธญาณ์ 
โอบอ้อม, 2558) 
 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ ประเมินผลของสภาองค์กร
ชุมชนจังหวัดชลบุรี ด้วยการตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรในท้องถิ่น เพ่ือประเมินสถานการณ์อยู่เสมอ 
และทันการเปลี่ยนแปลง ประชาชนร่วมกันวิเคราะห์ ประเมินผล หาแนวทางแก้ไข ตรวจสอบโดยใช้
หลักยุติธรรม สันติวิธี มีสันติภาพ โดยผู้น ามีจิตใจที่เข้มแข็ง  มีเหตุผล มีคุณธรรม มีการสื่อสารที่ดี
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อย่างทั่วถึง ทันเหตุการณ์ สอดคล้องกับบริบทชุมชน มีความเข้าใจตรงกัน น าวัฒนธรรมประเพณีสืบ
ทอดธรรมทายาททางพระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืน และมีการบริหารด้วยระบบคุณธรรม มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ท าให้เกิดองค์กรแห่งคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปรียา 
โสภณา ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนชนบทภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็ง
ของหมู่บ้านชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเรียงตามล าดับของความส าคัญ คือ 1) 
บุคคล 2) ครัวเรือน 3) กองทุนชุมชน 4) กลุ่มองค์กรชุมชน 5) เครือข่ายองค์กรชุมชนโดยมี
ความสัมพันธ์ทางโครงสร้าง ดังนี้ 1. บุคคลที่มีอิทธิพลทางตรงต่อกองทุนชุมชน เครือข่ายองค์กร
ชุมชน 2. ครัวเรือนมีอิทธิพลทางตรงกับกองทุนชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน 3. กลุ่มองค์กรชุมชนมี
อิทธิพลทางตรงกับกองทุนชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน 4. บุคคล ครัวเรือน และกลุ่มองค์กรชุมชน ต่าง
มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนโดยมีอิทธิพลทางตรงมากกว่า
ทางอ้อมทั้ง 3 ปัจจัย (ปรียา โสภณา, 2553) 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1. การก าหนดนโยบายเพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีความตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  
 2. การก าหนดนโยบายในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กระบวนการมีสวนร่วมของ
ประชาชนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและตามหลักประชาธิปไตย 
 3. การจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการส่งเสริมการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน 
 4. การก าหนดนโยบายในการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
 7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1. สภาองค์กรชุมชนที่ด าเนินงานอยู่แล้ว ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนร่วมมากขึ้นเพ่ือสืบทอดเจตนารมณ์ของกลุ่มผู้น าเดิมที่มีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น และการค้นหา
เยาวชนหรือคนรุ่นใหม่มาเป็นสมาชิก 
 2. สภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี ควรสร้างเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ เพื่อการวางแผนที่ดีในการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน และด าเนินงานไปอย่างต่อเนื่อง 
 3. สภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี ควรจัดสรรงบประมาณและเทคโนโลยีทางการ
สื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจถึงบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสภา
องค์กรชุมชนอย่างทั่วถึง และเกิดความเข้าใจถึงปัญหาในพื้นที่อย่างถูกต้อง 
 4. สภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี ควรมีการสร้างเสริมความรู้ในด้านการจัดการ
ผลผลิตเชิงธุรกิจและการตลาด และเทคโนโลยีทางการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาเร่ืองรายได้ทางเกษตร
อย่างแท้จริง  
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 7.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป โดยการน าหลักพุทธธรรมและระเบียบ
วิธีวิจัย รูปแบบอื่นๆมาใช้ เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสภาองค์กรชุมชนต่อไป ดังนี้ 
 1. การน าหลักสาราณียธรรม หลักสังคหวัตถุ 4 หลักพรหมวิหาร 4 มาใช้ในการพัฒนา
สภาองค์กรชุมชน  
 2. การน าระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสานวิธีมาใช้ในการศึกษาการส่งเสริมการด าเนินงานของ
สภาองค์กรชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 3. การศึกษาถึงการสร้างค่านิยมร่วมในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตามวิถีพุทธ 
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การส่งเสริมหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนดีเด่นในจังหวัดราชบุรี 
THE PROMOTING OF BUDDHADHAMMA FOR DEVELOPMENT  
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พระสุรวุฒิ สิริวฑฺฒโก (อุกฤษโชค) พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ  พิเชฐ ทั่งโต 
Phra Suravut Sirivaddhako (Ukitchock)  Phrakhrusangharakkiettisak Kittipañño 

Phichet Thangto 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาลักษณะทั่วไปของชุมชนดีเด่นในจังหวัดราชบุรี 
2. ศึกษาการพัฒนาชุมชนตามหลักพุทธธรรมและการพัฒนาชุมชนตามหลักวิชาการทั่วไป และ 3. 
ศึกษาการส่งเสริมหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนดีเด่นในจังหวัดราชบุรี โดยระเบียบวิธีวิจัยเป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลภาคสนาม จากพระสงฆ์ในพ้ืนที่ชุมชนดีเด่นจังหวัดราชบุรี 
ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ผู้น าชุมชนดีเด่นจังหวัดราชบุรี ราษฎรใน
ชุมชนดีเด่นจังหวัดราชบุรี และนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา โดยการเลือกแบบเจาะจง ส าหรับ
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 26 รูป/คน ได้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการสนทนากลุ่มเฉพาะจ านวน 9 รูป/คน ได้ใช้แบบบันทึก
การสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท ผลการวิจัยพบว่า 

1. ลักษณะทั่วไปของชุมชนดีเด่นในจังหวัดราชบุรี  พบว่า (1) สภาพชุมชนมีลักษณะเป็น
ชุมชนเกษตรกรรม (2) ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (3) ประชาชนส่วนใหญ่ยึดถือแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และ 
(4) ชุมชนมีความปรองดอง สมานฉันท์ และสามัคคีกัน 

2. สภาพปัจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด่นในจังหวัดราชบุรีตามหลักพุทธธรรม พบว่า เป็น
การสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนและชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึน โดยพิจารณาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านเศรษฐกิจ (2) ด้านสังคม (3) ด้าน
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การศึกษา และ (4) ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการพัฒนาชุมชนตามหลักพุทธธรรมเป็นการ
ส่งเสริมการน าหลักไตรสิกขาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 
ประกอบด้วย (1) ศีล คือ การสร้างหลักประกันคุณภาพชีวิต ทรัพย์สิน ครอบครัว สังคม และสุขภาพ 
เพ่ือให้เกิดการใช้กาย และวาจาที่ไม่เกิดโทษ (2) สมาธิ คือ การสร้างความสงบทางจิตใจ เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการคิดพิจารณาตัดสินใจ ตัดสินใจโดยไตร่ตรอง บนพ้ืนฐานของความไม่ประมาท และ (3) 
ปัญญา คือ การมีองค์ความรู้ แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่
ผู้อื่น เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

3. แนวทางการส่งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด่นในจังหวัดราชบุรี พบว่า 3.1 
ด้านเศรษฐกิจ พบว่า (1) ศีล ได้แก่ การส่งเสริมให้คนในชุมชนทุกสาขาอาชีพมีค่านิยมซื่อสัตย์ไม่ทุจริต
ฉ้อโกง เป็นต้น (2) สมาธิ ได้แก่ ได้แก่ การส่งเสริมการสร้างสมาธิในการท างาน เป็นต้น (3) ปัญญา 
ได้แก่ การส่งเสริมให้วัดเป็นที่ตั้งแหล่งเรียนรู้อาชีพแขนงต่าง ๆ เป็นต้น 3.2 ด้านสังคม พบว่า (1) ศีล 
ได้แก่ การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันโดยสันติไม่เบียดเบียนท าร้าย เป็นต้น (2) สมาธิ ได้แก่ การส่งเสริมการ
ควบคุมสติให้ตั้งอยู่ในความประมาท เป็นต้น (3) ปัญญา ได้แก่ การส่งเสริมให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้การอยู่
ร่วมกันโดยสันติ เป็นต้น 3.3 ด้านการศึกษา พบว่า (1) ศีล ได้แก่ การส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล 
5   เป็นต้น (2) สมาธิ ได้แก่ การส่งเสริมการสอนวิธีสร้างสมาธิกับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาต่าง ๆ เป็น
ต้น (3) ปัญญา ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชนที่วัดประจ าชุมชน เป็นต้น และ 3.4 ด้าน
สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม พบว่า (1) ศีล ได้แก่ การส่งเสริมการงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่
เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด เป็นต้น (2) สมาธิ ได้แก่ การส่งเสริมการใช้สติพิจารณาการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
เป็นต้น และ (3) ปัญญา ได้แก่ การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาสาพัฒนาสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนโดยใช้สถานที่ของวัด เป็นต้น 
ค าส าคัญ: การส่งเสริมหลักพุทธธรรม, การพัฒนาชุมชนดีเด่น 
 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: 1. to study the general characteristics of 
Outstanding Community in Ratchaburi Province, 2. to study the current state of 
community development according to Buddhadhamma for development of 
outstanding community in Ratchaburi province, and 3. to present a guideline to 
promoting of Buddhadhamma for development of outstanding community in 
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 and 
the academicians from Buddhism by choosing the specific group of suitable sampling 
group. For the in-depth interview from 26 key informants was the structured interview 
as the tool for data collection and focus group discussion for 9 monks/persons by 
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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 state of outstanding community in Ratchaburi province found that 
(1) state of community is the agricultural society, (2) the majority of people believe in 
Buddhism, (3) the majority of people live on the sufficiency economy of King Rama 
9 as the way of living, and (4) the community has the compromise, unity and 
harmony. 

2. The current state of community development according to 
Buddhadhamma for development of outstanding community in Ratchaburi province 
found that community development aims to provide people and communities with 
better living conditions, considering the 4 community infrastructure: (1) economics (2) 
social (3) education and (4) sanitation and environment. The community development 
according  Buddhadhamma is the promoting that used the principle of the three 
common characteristics to be applied in sustainably community development  consists 
of (1) the precept is the creation of cost of living guarantee like asset, family, society 
and health for  the right bodily action, right verbal action (2) the concentration is the mind 
calmness  creation for the efficiency of making the decision, decision making with 
consideration based on the heedlessness and (3) the wisdom is to have the knowledge 
as the learning source for knowledge and understanding development and can transfer 
the knowledge to other people. 

3. Guideline to promoting of Buddhadhamma for development of outstanding 
community in Ratchaburi province found that: 3.1 The economic found that: (1) The 
precept; to promote the community peoples in every career to have the honesty 
values that have no corruption, etc. (2) The concentration; to promote to create the 
concentration while working, etc. (3) The wisdom; to promote the temple to be as the 
center of career and to use the temple area for career testing, etc. 3.2 The social found 
that: (1) The precept; to promote together peacefully, etc. (2) The concentration; to 
promote the mindfulness control without negligence, etc. (3) The wisdom; to promote 
the temple as peacefully living center, etc. 3.3 The education found that: (1) The 
precept; to promote the five precepts activities in the schools, etc. (2) The 
concentration; to promote to teach the concentration creation to children in the 
education institutes, etc. (3) The wisdom; to set up the learning center in the way of 
locality at the community temple, etc. 3.4 The sanitation and environment found that: 
(1) The precept; to promote for no alcohol drinking and narcotics, etc. (2) The 
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concentration; to promote to use the mindfulness in daily life. (3) The wisdom; to 
promote the sanitary volunteers development of community by using the temple 
place, etc. 
Keyword: Promoting of Buddhadhamma, Development of Outstanding Community 
 

1. บทน า 
ปัจจุบัน โลกของเราต้องเผชิญกับวิกฤตต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม หรือแม้แต่กระท่ังชีวิตความเป็นอยู่ ที่ไม่อาจจะปฏิเสธความวุ่นวายของสังคมโลกได้ 
ทุกประเทศต่างต้องการที่จะพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่ พัฒนาแล้ว ประเทศไทยก็เป็นประเทศ
หนึ่งที่ก าลังก้าวไปสู่ประเทศพัฒนา (พลวัฒน์ ชุมสุข, 2559 : 25) การพัฒนาชุมชนจ าเป็นต้องอาศัย
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและเป็นการสร้างพลังชุมชน (วรรณมาฆะ เกสร
ดอกไม้, 2559 : 108) ประการส าคัญ คือ การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องอาศัยความรู้และคุณธรรมพ้ืนฐาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้พิจารณาเชื่อมโยงประกอบการวางแผนปฏิบัติ และเงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้อง
เสริมสร้างประกอบ (อัครนันท์ อริยศรีพงษ์, 2558 : 266) 

พ.ศ. 2558 จังหวัดราชบุรี ได้ประกาศผลการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น 
เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น โดยมีหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดราชบุรี ประจ าปี 2558 จ านวน 4 
หมู่บ้าน ได้แก่ (1) บ้านปรกเจริญ หมู่ที่ 6 ต าบลตาหลวง อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (2) 
บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 9 ต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (3) บ้านเขาดิน หมู่ที่ 6 ต าบล
หนองกระทุ่ม อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และ (4) บ้านหนองสะเดาบน หมู่ที่ 6 ต าบลหินกอง 
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปัญหาส าคัญในปัจจุบันของงานพัฒนาชุมชนมิได้เกิดจากการไม่
ขับเคลื่อนงานพัฒนา แต่เกิดจากการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ไม่ค านึงถึงบริบทของชุมชนและวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ดังพระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่  9 
พระราชทานเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 ความว่า (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
, 2556 : 233) 

 “การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท า แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ น าวิชาการ
ต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันก็
ต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานทางจิตใจของคนในชาติ ให้มีส านึกในคุณธรรมความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความ
เพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ หลักการนี้ คือ เงื่อนไขที่ส าคัญที่สุด” 
ดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นพระอัจฉริยภาพที่ทรงเล็งเห็นว่า สังคมไทยมีพระพุทธศาสนาเป็น

รากฐานทางวัฒนธรรมและเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตให้มีความร่มเย็นเป็นสุขมาแต่อดีต ซึ่งถือ
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เป็นทุนทางสังคมท่ียิ่งใหญ่ประการหนึ่ง จึงสมควรที่จะมีการส่งเสริมหรือเชิดชูหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาชุมชนในระดับพ้ืนที่ 

จากที่กล่าวมา ประกอบกับที่ผู้วิจัยมีสังกัดในจังหวัดราชบุรี จึงสนใจศึกษาเรื่อง “การ
ส่งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด่นในจังหวัดราชบุรี” เพ่ือวิเคราะห์การส่งเสริมหลัก
พุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการพัฒนา
ชุมชนและสังคม สืบไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปของชุมชนดีเด่นในจังหวัดราชบุรี 
 2.2 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด่นในจังหวัดราชบุรีตามหลักพุทธธรรม 
 2.3 เพ่ือน าเสนอแนวทางการส่งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด่นในจังหวัด
ราชบุรี 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการพัฒนาชุมชนดีเด่นในจังหวัดราชบุรี ในขอบเขตเนื้อหา 4 

ด้าน โดยอ้างอิงแนวคิดของ โกวิทย์ กังสนันท์ (2556 : 3-4) ที่ระบุถึง ลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย (1) ด้านเศรษฐกิจ (2) ด้านสังคม (3) ด้านการศึกษา และ 
(4) ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษาพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการน าไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาชุมชน ตามแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2541 : 238) ที่ระบุถึง การ
พัฒนาระบบการด าเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรม หรือระบบแห่งไตรสิกขา 3 ประการ ประกอบด้วย 
(1) ศีล (2) สมาธิ และ (3) ปัญญา 
 

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 
ได้แก่ พระสงฆ์ในพื้นที่ชุมชนดีเด่นจังหวัดราชบุรี, ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนจังหวัด
ราชบุรี, ผู้น าชุมชนดีเด่นจังหวัดราชบุรี, ราษฎรในชุมชนดีเด่นจังหวัดราชบุรี และนักวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา 

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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การวิจัยครั้งนี้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไว้ 2 ประเภท ดังนี ้
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านและลึกซึ้ง จึงใช้

การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) มีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิดเพ่ือให้
ได้ข้อมูลเชิงลึกตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

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

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลชั้นต้น ศึกษาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

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

ผู้วิจัยได้คัดเลือกจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตามลักษณะการเป็นตัวแทนของ
กลุ่มท่ีเหมาะสม จ านวน 26 รูป/คน 

ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยได้คัดเลือกจากการ
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตามลักษณะการเป็นตัวแทนของกลุ่มที่เหมาะสม จ านวน 9 
รูป/คน 

ข้อมูลชั้นรอง ศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ต ารา บทความ บริการค้นหาข้อมูลภายใต้
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมหลักพุทธ
ธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนดีเด่นในจังหวัดราชบุรี 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ใช้วิธีการ

วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยการวิเคราะห์เน้ือหาที่ได้จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบและมีความเชื่อมโยงกัน 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยพยายามรักษาส านวนเดิมไว้และอาจปรับแก้ให้มีความ
ชัดเจนทางการสื่อสาร ความหมาย และลดข้อความที่ซ้ าซ้อนกัน 

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

5. ผลการวิจัย 
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 การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนดีเด่นในจังหวัดราชบุรี” มี
ผลการวิจัย ดังนี้ 
 5.1 ลักษณะท่ัวไปของชุมชนดีเด่นในจังหวัดราชบุรี 

พบว่า (1) สภาพชุมชนมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรม (2) ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ (3) ประชาชนส่วนใหญ่ยึดถือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และ (4) ชุมชนมีความปรองดอง สมานฉันท์ 
และสามัคคีกัน 

5.2 สภาพปัจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด่นในจังหวัดราชบุรีตามหลักพุทธธรรม 

พบว่า เป็นการสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนและชุมชนมี
สภาพความเป็น อยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนรวม 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้าน
เศรษฐกิจ (2) ด้านสังคม (3) ด้านการศึกษา และ (4) ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงการพัฒนา
ชุมชนตามหลักพุทธธรรมเป็นการส่งเสริมการน าหลักไตรสิกขาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนให้มี
ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย (1) ศีล คือ การสร้างหลักประกันคุณภาพชีวิต ทรัพย์สิน 
ครอบครัว สังคม และสุขภาพ เพ่ือให้เกิดการใช้กาย และวาจาที่ไม่เกิดโทษ (2) สมาธิ คือ การสร้าง
ความสงบทางจิตใจ เพื่อประสิทธิภาพในการคิดพิจารณาตัดสินใจ ตัดสินใจโดยไตร่ตรอง บนพ้ืนฐาน
ของความไม่ประมาท และ (3) ปัญญา คือ การมีองค์ความรู้ แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ อ่ืน เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาได้ อย่าง
สร้างสรรค์ 

5.3 แนวทางการส่งเสริมหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนดีเด่นในจังหวัดราชบุรี 
ด้านเศรษฐกิจ พบว่า (1) ศีล ได้แก่ การส่งเสริมให้คนในชุมชนทุกสาขาอาชีพมีค่านิยม

ซื่อสัตย์ไม่ทุจริตฉ้อโกง เป็นต้น (2) สมาธิ ได้แก่ ได้แก่ การส่งเสริมการสร้างสมาธิในการท างาน เป็น
ต้น (3) ปัญญา ได้แก่ การส่งเสริมให้วัดเป็นที่ตั้งแหล่งเรียนรู้อาชีพแขนงต่าง ๆ เป็นต้น 

ด้านสังคม พบว่า (1) ศีล ได้แก่ การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันโดยสันติไม่เบียดเบียนท าร้าย 
เป็นต้น (2) สมาธิ ได้แก่ การส่งเสริมการควบคุมสติให้ตั้งอยู่ในความประมาท เป็นต้น (3) ปัญญา 
ได้แก่ การส่งเสริมให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้การอยู่ร่วมกันโดยสันติ เป็นต้น 

ด้านการศึกษา พบว่า (1) ศีล ได้แก่ การส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล 5   เป็นต้น 
(2) สมาธิ ได้แก่ การส่งเสริมการสอนวิธีสร้างสมาธิกับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น (3) 
ปัญญา ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชนที่วัดประจ าชุมชน เป็นต้น 

ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม พบว่า (1) ศีล ได้แก่ การส่งเสริมการงดดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์และไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด เป็นต้น (2) สมาธิ ได้แก่ การส่งเสริมการใช้สติพิจารณา
การด าเนินชีวิตประจ าวัน เป็นต้น และ (3) ปัญญา ได้แก่ การส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่มอาสาพัฒนาสุข
ภาวะและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยใช้สถานที่ของวัด เป็นต้น 

5.4 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
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6. อภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจจึงน ามาอภิปรายผล โดยจ าแนกตาม

รายด้านของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 1) ด้านเศรษฐกิจ 

 พบว่า แนวทางการน าหลักไตรสิกขามาประยุกต์ใช้กับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง 
ๆ ทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรมภาคครัวเรือน สินค้า และบริการต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมการประกอบ
อาชีพเพ่ือหารายได้เลี้ยงชีพ จ าเป็นต้องมีการส่งเสริมการน าไปประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุม ทั้ง 3 บริบท 
คือ ศีล สมาธิ และปัญญา กล่าวคือ การฝึกอบรมทางความประพฤติ การฝึกอบรมทางจิตใจ การ
ฝึกอบรมทางปัญญา ตามล าดับ สอดคล้องกับที่ พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ตวฑฺฒโน) (2557 : ก-ข) 
ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่า 
รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเน้นไปท่ีการประพฤติดี ประพฤติชอบ 
ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ตามท่วงท านองคลองธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามทั้งทาง
กาย ทางวาจา 
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   ศีล 

 . การส่งเสริมให้คนในชุมชนทุก
สาขาอาชีพมีค่านิยมซื่อสัตย์ไม่
ทุจริตฉ้อโกง 

 . การส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพ
ผลิตหรือบริการพูดจาไพเราะและ
ย้ิมแย้มแจ่มใส 

 . การส่งเสริมให้คนในชุมชนรักษา
ทรัพย์โดยไม่ยุ่งเกี่ยว กับอบายมุข 

   สังคม 
   สมาธิ 

 . การส่งเสริมการท างานด้วยความ
มุ่งมั่นและตั้งใจ 

 . การส่งเสริมการสร้างสมาธิในการ
ท างาน 

 . การส่งเสริมกระบวนการคิด
พิจารณาและตัดสินใจร่วมกันของ
กลุ่มอาชีพในชุมชน 

   ปัญญา 

 . การส่งเสริมให้มีการจัดตั้งวัดเป็น
แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตมักน้อยสันโดษ
ของชุมชน 

 . การส่งเสริมให้วัดเป็นที่ตั้งแหล่ง
เรียนรู้อาชีพแขนงต่าง ๆ ที่ไม่ขัด
ต่อศีลธรรมอันดีงามและใช้พื้นที่
ของวัดแหล่งทดลองอาชีพ 

 . การส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพทุก ๆ อาชีพที่มีในชุมชน 

 . การส่งเสริมสัมมาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านเศรษฐกิจ 
 

ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านสังคม 
 

ด้านการศึกษา 
 

   ศีล 

 . การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันโดย
สันติไม่เบียด เบียนท าร้าย 

 . การส่งเสริมค่านิยมสุจริต ไม่
ทุจริตฉ้อโกง 

 . การส่งเสริมการไม่ล่วงเกิน ไม่
ประพฤติผิดในกาม 

 . การส่งเสริมการไม่พูดเท็จ พูดค า
หยาบ พูดส่อเสียด และ พูดเพ้อ
เจ้อ 

 . การส่งเสริมสุขภาพสังคม 
   สมาธิ 

 . การส่งเสริมให้กิจกรรมทาง
วัฒนธรรมและประเพณีเป็น
เครื่องหล่อหลอมความสามัคคี
ของคนชุมชน 

 . การส่งเสริมการควบคุมสติให้
ตั้งอยู่ในความประมาท 

 . การส่งเสริมการควบคุมอารมณ์
ในที่ประชุมเพื่อหลีกเลี่ยงความ
ขัดแย้ง 

   ปัญญา 

 . การส่งเสริมให้วัดเป็นแหล่ง
เรียนรู้การอยู่ร่วมกันโดยสันติ 

 . การส่งเสริมให้วัดเป็นแหล่ง
เรียนรู้และเป็นแหล่งอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญา ประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมประจ าท้องถิ่น 

 . การส่งเสริมให้วัดเป็นที่ตั้ง
ส านักงานกลุ่มอาสาพัฒนาชุมชน
โดยเน้นการด าเนินงานที่ไม่ขัดต่อ
ศีลธรรมอันดีงาม 

   ศีล 

 . การส่งเสริมการปลูกผังจิตส านึก
โตไปไม่โกงทั้งในและนอกระบบ
การศึกษา 

 . การส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน
รักษาศีล   

 . การส่งเสริมการพัฒนาความ
ประพฤติของเด็กและเยาวชนโดย
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

   สมาธิ 
 . การส่งเสริมการสอนวิธีสร้าง

สมาธิกับเด็กนักเรียนในสถาน  
ศึกษาต่าง ๆ 

 . การส่งเสริมการใช้อุบายสร้าง
สมาธิให้กับเด็ก 

 . การส่งเสริมให้มีการฝึกให้เด็ก
รู้จักไตร่ตรองก่อนลงมือท า 

 . การส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้นอก
ระบบหรือการพิจารณาจากวิถี
ชุมชน 

   ปัญญา 

 . การส่งเสริมให้ยกย่องพระสงฆ์ใน
ฐานะแหล่งความรู้เคลื่อนที่
เกี่ยวกับการพัฒนาตนตามแนว
พระพุทธศาสนา 

 . การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิถี
ชุมชนที่วัดประจ าชุมชนโดยเน้น
การด าเนินงานที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม
อันดีงาม 

 . การจัดตั้งศูนย์ยุวเกษตรกรชุมชน
ที่วัดประจ าชุมชนโดยเน้นการ
ด าเนินงานที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอัน
ดีงาม 

   ศีล 

 . การส่งเสริมการงดดื่มเครื่องดื่มที่
มีแอลกอฮอล์และไม่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งเสพติด 

 . การส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสาธารณสุข
ชุมชน 

   สมาธิ 
 . การส่งเสริมให้คนในชุมชน

ร่วมกันพิจารณาแก้ปัญหาทาง
สิ่งแวดล้อม 

 . การส่งเสริมกระบวนดูแลสุข
ภาวะชุมชนแบบองค์รวม 

 . การส่งเสริมการใช้สติพิจารณา
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 

   ปัญญา 

 . การส่งเสริมการระดมปัญญาเพื่อ
แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 

 . ควรส่งเสริมการบริโภคอาหาร
ด้วยปัญญา 

 . การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาสา
พัฒนาสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนโดยใช้สถานที่ของวัด 

 . การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมเสริม
รายได้ที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
โดยใช้สถานที่ของวัด 
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 2) ด้านสังคม 

 พบว่า แนวทางการน าหลักไตรสิกขามาประยุกต์ใช้กับการด าเนินกิจกรรมทางสังคม หรือการ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือการอยู่รวมกันด้วยความสามัคคีในชุมชน และการปฏิบัติตน วิถีชีวิต ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน จ าเป็นต้องมีการส่งเสริมการน าไปประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุม ทั้ง 3 บริบท 
คือ ศีล สมาธิ และปัญญา กล่าวคือ การฝึกอบรมทางความประพฤติ การฝึกอบรมทางจิตใจ การ
ฝึกอบรมทางปัญญา ตามล าดับ สอดคล้องกับที่ พระครูวิจิตรธรรมานุรักษ์ (สมจิตร ยสปาโล) (2557 : ก-
ข) ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์ ใช้หลักพุทธธรรมส าหรับการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 2” พบว่า พระสงฆ์สนับสนุนให้ประชาชนลด ละ เลิก รักษาศีลเป็นประจ า 
 3) ด้านการศึกษา 

 พบว่า แนวทางการน าหลักไตรสิกขามาประยุกต์ใช้กับการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา 
หรือการด าเนินกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และประสบการณ์ การเล่าเรียน ฝึกฝน อบรม ทั้งในส่วนของ
การศึกษาในระบบของภาครัฐ และการศึกษานอกระบบ  จ าเป็นต้องมีการส่งเสริมการน าไป
ประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุม ทั้ง 3 บริบท คือ ศีล สมาธิ และปัญญา กล่าวคือ การฝึกอบรมทางความ
ประพฤติ การฝึกอบรมทางจิตใจ และการฝึกอบรมทางปัญญา ตามล าดับ สอดคล้องกับที่  ณัฐช
นันตร์ อยู่สีมารักษ์ (2557 : ก) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม
ของสถานศึกษาของรัฐสังกัดกรุงเทพมหานคร” พบว่า การส่งเสริมการศึกษาด้านศีลธรรมของ
ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครอยู่ที่ระดับนโยบายของผู้บริหารทุกระดับที่ให้ความส าคัญกับเนื้อทาง
พระพุทธศาสนา 
 4) ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

 พบว่า แนวทางการน าหลักไตรสิกขามาประยุกต์ใช้กับการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ อนามัย 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งคลอบคลุมสุขภาวะทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน จ าเป็นต้องมีการส่งเสริมการ
น าไปประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุม ทั้ง 3 บริบท คือ ศีล สมาธิ และปัญญา กล่าวคือ การฝึกอบรมทางความ
ประพฤติ การฝึกอบรมทางจิตใจ และการฝึกอบรมทางปัญญา ตามล าดับ สอดคล้องกับที่ พัฒนสรณ์ 
เกียรติฐิติคุณ (2557 : ก-ข) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร” พบว่า มีการน าเสนอรูปแบบ
การบูรณาการหลักไตรสิกขา เรียกว่า Big.CAMP Model 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด่นในจังหวัดราชบุรี” มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) คณะสงฆ์ ควรด าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามมติมหาเถรสมาคม โดยน าสู่
ภาคปฏิบัติ เพ่ือรณรงค์ให้ทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน ท ากิจวัตรความดีให้เป็นนิสัยตามล าดับ คือ รักษา
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ศีล สวดมนต์ นั่งสมาธิ และบ าเพ็ญประโยชน์ กล่าวคือ ด าเนินการในภาคปฏิบัติให้คลอบคลุม
ไตรสิกขา หรือ ศีล สมาธิ และปัญญา 

2) หน่วยงานราชการที่มีอ านาจพิจารณารางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณแก่ชุมชนที่มี
การพัฒนาในระดับดีเด่น ควรน าผลการบูรณาการหลักไตรสิกขาไปใช้ในการพัฒนาชุมชน เป็น
คุณสมบัติหนึ่งของการพิจารณา 

7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1) ควรสนับสนุนให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการสร้างหลักประกันคุณภาพ

ชีวิต ทรัพย์สิน ครอบครัว สังคม และสุขภาพ ด้วยการรักษาศีล 5 เป็นนิตย์ 
2) ควรสนับสนุนให้คนในชุมชนใช้สมาธิเป็นส่วนหน่ึงของการด ารงชีวิตประจ าวัน อาทิ 

การสร้างสมาธิในการท างาน เป็นต้น 
3) ควรสนับสนุนให้วัดประจ าชุมชนเป็นสถานที่ตั้งแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ของชุมชน อาทิ 

แหล่งเรียนรู้อาชีพแขนงต่าง ๆ แหล่งทดลองอาชีพต่าง ๆ โดยเน้นการด าเนินงานที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม
อันดีงาม และเน้นการด าเนินการในเชิงสาธารณะ มิใช่เชิงธุรกิจ 

7.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพเป็นหลักและผสมผสานด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือน าข้อมูลเชิงสถิติจากวิธีวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณมาเป็นเครื่องยืนยันผลการวิจัยในเชิงคุณภาพ 

2) ควรศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการประกอบสัมมาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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การศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ :  
กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผ้าไหม ในอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

THE STUDY OF POTENTIAL COMPETITIVENESS OF ENTREPRENEURS: CASE 
STUDY OF SILK INDUSTRY IN CHONNABOT  DISTRICT  

KHON KAEN PROVINCE 
 

จีราวัฒน์  มันทรา 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ : กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมผ้าไหม ในอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative 
Research Methodology) และเชิงคุณภาพ(Qualitative  Research Methodology) ที่มุ่ง
ศึกษาวิจัยเพ่ือศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผ้าไหม ในอ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น  เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการใน
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น และเพ่ือวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันและการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผ้าไหม ในอ าเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น ประชากรในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมและกลุ่มจัดจ าหน่ายในอ าเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น จ านวน 56 ราย ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกรผู้เป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมที่
ข้ึนทะเบียนกับส านักงานพัฒนาชุมชน อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น กลุ่มทอผ้าไหมและกลุ่มจัด
จ าหน่าย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
มาใช้ในการวิเคราะห์ของงานวิจัยครั้งนี้ 
 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
 1. การศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผ้าไหม ในอ าเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น ด้านสภาวะการแข่งขันในธุรกิจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สามารถต่อรองราคากับผู้ขายส่งสินค้าในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละ
ครั้งได้ รองลงมาได้เข้าร่วมกลุ่มกับทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในการสั่งซื้อสินค้ากับผู้ขายส่ง ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากรัฐบาลในการปรับปรุงกิจการ และ
ให้ความรู้ใหม่ๆ ในการด าเนินงานการขาย  
 2.  ผลการศึกษาผลการด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการใน
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการให้บริการ (Service) รองลงมาคือ
                                                 

 คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ด้านการน าวัตถุดิบเข้า (Inbound Logistics) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านการส่งผลิตภัณฑ์
ออก (Outbound Logistics) ตามล าดับ 
 3.  ผลการด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการจัดซื้อจัดหา (Procurement) 
รองลงมาคือด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านการพัฒนา
เทคโนโลยี (Technology Development) ตามล าดับ  
 4. กลยุทธ์ในการเพ่ิมขีดความสามารถในแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผ้าไหม 
ในอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่นโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น มีกลยุทธ์ในการเพ่ิมขีดความสามารถในแข่งขัน ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สินค้าและบริการมีคุณภาพ รองลงมาคือการให้บริการมีความทันสมัย ส่วนข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ มีการน าระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เพ่ือให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ ทักษะและ
ความช านาญอย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ   
ค าส าคัญ ศักยภาพ, การแข่งขัน, ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมผ้าไหม 
 

ABSTRACT 
 The mixed methodology between quantitative and qualitative research 
entitled “The study of Potential Competitiveness of  Entrepreneurs : Case study of 
Silk Industry in  Chonnabot  district, Khon kaen  Province” which the research 
purposes were 1) to investigate the potential competiveness of silk industry 
entrepreneurs, 2) to determine the entrepreneur’s value chain activity performance, 
and 3) to plan  and strategic formulation for the competitiveness and increased 
competitiveness for the silk industry entrepreneurs. The 56 research population 
consisted of a group of community enterprises and distributors. A questionnaire and 
in-depth interview were applied for data collection which earned data were 
analyzed by the computer program to obtain frequency, percentage, mean, 
standard deviation.  
 The research findings were showed as follows : 
 1. The potential competiveness of silk industry entrepreneurs in 
Chonnabot district, Khon kaen Province on the competitive condition in the 
business was clearly found in overall aspect at a high level.  By aspect was found 
that the price bargaining with the sellers each time for product ordering was the 
highest mean and followed by the participation with either the small or large group 
for the product ordering whilst the support and encouragement  from the 
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government for business enhancement and new  knowledge for sale operation was 
the lowest mean.  
 2. The primary activities of the entrepreneur’s value chain activity 
performance was obviously found in overall aspect at a high level. It was followed 
by the inbound logistics whist the lowest mean found was the outbound logistics.  
 3. The support activities of the entrepreneur’s value chain activity 
performance was found at a high level.  By aspect was found that the procurement 
was the highest mean then the human resource management respectively whilst 
the technology development was clearly found at the lowest mean. 
Keywords: potential, competiveness, entrepreneurs and silk industry 
 

1. บทน า 
 ผ้าไหมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ชนรุ่นหลังที่ต้องสืบสานมรดกแห่ง
คุณค่าที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ ดังเช่นจังหวัดขอนแก่น ที่มีชื่อเสียงในการผลิตผ้าไหมในอันดับต้น ๆ 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสามารถท ารายได้ให้กับประชาชนสูงสุดในแต่ละปี ทั้งนี้เ นื่องจาก 
จังหวัดขอนแก่นมีชุมชนไหมที่เข้มแข็ง สามารถรักษาวัฒนธรรมการผลิตไหมแบบดั้งเดิมไว้ได้ โดยแต่
ละชุมชนสามารถท่ีจะจัดกระบวนการสร้างความเข็มแข็งด้านการผลิต ความเข้มแข็งด้านการแปรรูป  
จัดกระบวนการส่งเสริมการค้าไหม รวมทั้งกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม (ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดขอนแก่น, 2546 : 1)  อีกทั้งได้การก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหม ได้เข้ารับการ
อบรมการทอผ้าไหมมัดหมี่ที่อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ซึ่งหลังจากเข้ารับการอบรมแล้วได้น า
ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้เพ่ือนบ้านใกล้เคียง  ซึ่งเดิมท าการทอผ้าไว้ส าหรับใช้งานในบ้านอยู่แล้ว  
เมื่อมีการทอผ้าได้มากขึ้นจึงมีการน าผ้าทอได้ไปจ าหน่าย  ซึ่งการจ าหน่ายในช่วงแรกจะขายให้แก่
บุคคลใกล้ชิด หรือญาติ พ่ีน้องที่รู้จัก  และขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ  ท าให้ไม่สามารถทอผ้าได้ทัน
ต่อความต้องการของลูกค้า จึงเกิดแนวคิดที่จะรวมกลุ่มกันเพ่ือผลิตและหาตลาดจัดจ าหน่าย  เพ่ือ
สร้างรายได้  สร้างอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้าน  จึงได้ชักชวนแม่บ้านภายในหมู่บ้านบ้านกุดรังที่ว่างเว้นจาก
การท านาซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในหมู่บ้าน  
 การทอผ้าไหมของชุมชนจังหวัดขอนแก่น เป็นอาชีพที่รองจากการท าไร่ท านา  ซึ่งส่วน
ใหญ่แต่ละหมู่บ้านเมื่อเสร็จสิ้นฤดูท านา หรือฤดูกาลเก็บเกี่ยว กลุ่มแม่บ้านก็จะทอผ้า แต่เดิมนั้นการ
ทอผ้าของชาวบ้านจะท าเพ่ือใช้ประโยชน์ในครอบครัว  เมื่อมีการผลิตมากขึ้นและเป็นที่นิยมของคน
ทั่วไป จึงมีการพัฒนาไปสู่ธุรกิจและอุตสาหกรรมและมีการแข่งขันกันมากขึ้น ท าให้เกิ ดปัญหาด้าน
คุณภาพและราคา  รวมถึงปัญหาด้านอ่ืน ๆ  เช่น  ต้นทุนค่าใช้จ่าย เงินทุน เครื่องจักร อุปกรณ์ที่
ทันสมัย  ท าให้ผู้ผลิตหรือเกษตรกรซึ่งเป็นประชาชนระดับรากหญ้า ได้รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มผู้ผลิตผ้า
ไหมในต าบลอ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดขอนแก่นเป็นจ านวนมาก  แต่กลุ่มก็ยังประสบปัญหาการขาด
ความรู้ในด้านการด าเนินธุรกิจ และการส่งเสริมการตลาด  ในขณะที่ประเทศชาติก าลังเผชิญกับ
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วิกฤตทางเศรษฐกิจ  ท าให้ประชาชนทุกระดับประสบปัญหาต่าง ๆ  ปัญหาใหญ่ของประเทศ  คือ  
ปัญหาความยากจน  ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  โดยในปี พ.ศ.  2544  รัฐบาลโดย พ.ต.ท.ดร.
ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  ได้ประกาศสงครามกับความยากจน โดยได้แถลงนโยบายต่อ
รัฐสภาว่า จะจัดให้มีโครงการ  “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”  หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนในปัจจุบัน 
เพ่ือให้แต่ละชุมชนได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้า โดยรัฐบาลพร้อมที่จะช่วยเหลือ
ในด้านความรู้สมัยใหม่ และการบริหารจัดการเพ่ือเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาด  ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  ด้วยระบบร้านค้าเครือข่ายอินเตอร์เน็ท  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่น  สร้างชุมชนให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้  โดยการน า
ทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น  และมีมูลค่า
เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและนอกประเทศ  ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคง และสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า (ธุรกิจผ้าไหม, 2557) และ
อุตสาหกรรมผ้าทอพ้ืนเมืองของจังหวัดขอนแก่น  ก าลังได้รับการขยายตัว  
 อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่นเป็นอ าเภอที่มีชื่อเสียงด้านการท าผ้าไหม มาแต่ครั้งเก่า
ก่อน สืบทอดการทอผ้ากันตั้งแต่รุ่นปู่ รุ่นย่า การถ่ายทอดฝีมือการทอผ้า ก็จะมีหลายกลุ่ม ผ้าไหม
และลวดลายไหม มีต้นก าเนิดมาแต่บรรพบุรุษ โดยเร่ิมมาจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม แล้วน าไป
สาวเป็นเส้นไหมเล็ก ๆ ต่อจากนั้นก็น าไปฟอก มัดเป็นลายต่าง ๆ เช่น ลายกงเจ็ด ลายกระจับหว่าน 
ลายน้ าฟองเครือ ลายกงห้า ลายขาเปีย  ฯลฯ ต่อมามีการพัฒนาโดยการน าลวดลายโบราณ 
หลากหลายลายมาดัดแปลง เติมสีสัน เกิดเป็นลวดลายใหม่ ๆ ผ้าไหมมัดหมี่ของอ าเภอชนบท ได้รับ
รางวัลจากการส่งเข้าประกวดงานต่าง ๆ มากมาย และลวดลายถือเป็นสุดยอดและเป็นเอกลักษณ์ ที่
ไม่มีที่ไหนเลียนแบบได้ ลวดลายสีสัน ประยุกต์กับยุคสมัยนิยม และสอดคล้องกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น เอกลักษณ์เหล่านี้ จึงท าให้ผ้าไหมมัดหมี่ของอ าเภอชนบท มีมนต์เสน่ห์ น่าหลงใหล 
และภูมิปัญญาที่งดงามเหล่านี้ ก็มีการสืบทอดภูมิปัญญา จากรุ่น สู่รุ่น ท าให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอ
ผ้าไหมบ้านชนบท โดดเด่นอยู่แถวหน้าได้อย่างงดงาม และได้รับมาตรฐานการคัดสรรสุดยอดหน่ึง
ต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ด้วยประสบการณ์อันเนิ่นนานและความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ กลุ่มฯ
ได้ตั้งปณิธานไว้ว่า จะพัฒนาคุณภาพ รูปแบบ ลวดลายและสีสันต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ในฐานะผู้สืบ
สานมรดกอันล้ าค่า ให้คงอยู่สืบทอดถึงลูกหลานทุกยุคสมัย ผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้างสรรค์เป็นอีก
ผลิตภัณฑ์หนึ่งของกลุ่มฯ  ซึ่งมีความสวยงาม แต่ละลายล้วนเกิดจากวิถีการด ารงชีวิต สิ่งแวดล้อม
รอบข้าง ธรรมชาติ หรือแม้กระทั่งขนบธรรมเนียมประเพณี ผสมผสานกับจินตนาการ ถ่ายทอด
ออกมาเป็นชิ้นงานที่งดงามละเอียดอ่อน กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านชนบท เกิดจากการรวมกลุ่มของ
คนในหมูบ่้าน ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีจิตส านึกที่จะสืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ จึงได้รวมตัว
กันเป็นกลุ่มทอผ้าไหม มีความสามัคคีกันในกลุ่ม อีกทั้งวัตถุดิบต่างๆ ก็เป็นวัตถุดิบในท้องถิ่น ตั้งแต่
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม อีกทั้งยังค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน และท าให้คนในชุมชน 
มีอาชีพ มีรายได้ มีกิจกรรมร่วมกันส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน ท าให้หมู่บ้านชนบท เป็นอีก
หมู่บ้านหนึ่งที่เป็นแหล่งภูมิปัญญาด้านผ้าไหม และเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง (ธุรกิจผ้าไหม, 2557) 
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 ปัญหา อุปสรรค ด้านการผลิต เกิดจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมและกลุ่มจั ด
จ าหน่ายมีเงินทุนไม่เพียงพอ ปัญหาด้านการตลาด เกิดจากพ่อค้าคนกลางกดราคา และปัญหาด้าน
การเงินกลุ่มทอผ้าไหมมีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอเพราะต้องซื้อผ้าไหมและวัตถุดิบจ านวนมาก
เป็นเงินสด  การก าหนดการจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการการผลิตและการจัดการการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ ดังน้ันหากมีการศึกษากลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการผลิตและการตลาด โดย
การเชื่อมโยงของกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อุตสาหกรรมผ้าไหม  สามารถแบ่งออกได้
สองกิจกรรมได้แก่ กิจกรรมพ้ืนฐานคือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรงตั้งแต่การน าเข้า
วัตถุดิบ ขั้นตอนการแปรรูปเป็นสินค้าส าเร็จรูป จนการน าสินค้าส าเร็จส่งถึงมือผู้บริโภคขั้นสุดท้าย 
และกิจกรรมสนับสนุน คือกิจกรรมที่สนับสนุนกิจกรรมหลัก และกิจกรรมสนับสนุนด้วยกันเอง 
กล่าวคือเริ่มต้นตั้งแต่การน าเข้าวัตถุดิบจากฝ่ายจัดหาหรือผู้จัดหา ป้อนวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
เข้าสู่กิจกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งกระบวนการผลิตและการตลาด และสิ้นสุดที่การกระจายสินค้า
ส าเร็จรูปสู่ผู้บริโภค การจัดการห่วงโซ่คุณค่า เป็นการจัดการโดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับ
สินค้าและบริการ เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในกระบวนการผลิตแต่ละกิจกรรมย่อม
สร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การน าเส้นใยไหมมาทอผ้าเป็นลายขิด
ต่างๆ เป็นกิจกรรมการผลิตทางตรงที่สร้างคุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์ ขณะที่การจัดหาวัตถุดิบ เส้นใยไหม
ที่มีคุณภาพเพ่ือน ามาทอผ้า เป็นกิจกรรมสนับสนุนสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์แม้จะไม่ใช่กิจกรรมที่ท าให้
เกิดผลิตภัณฑ์แต่เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมให้การผลิตผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพดีเพราะการจัดหา
วัตถุดิบที่มีคุณภาพด้วย มีการพัฒนาการส่งเสริมการขาย สร้างเครือข่ายการขาย พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างศูนย์กลางการซื้อ-ขายเส้นไหมและวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต จัดหาแหล่ง
เงินทุน พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต สร้างความแตกต่างทางการแข่งขัน สร้างความพึงพอใจโดยอาศัย
คุณภาพและบริการ ส่งเสริมให้เยาวชนมีความผูกพันกับวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน พัฒนาช่องทางการจัด
จ าหน่าย พัฒนาสถาบันการตลาดชุมชน พัฒนากลยุทธ์ด้านการก าหนดราคา พัฒนาสถานที่ต้ังและ
สถานที่ท าการผลิต (ศิวพร บุญชูวิทย์, 2548 : 2)    
 แม้ว่าการทอผ้าจะมีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย แต่ศิลปะการทอผ้าที่ได้รับการยอมรับ
กันโดยทั่วไป คือ ผ้าทอของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมหางกระรอก 
ผ้าไหมขิด และผ้าไหมแพรวา  นับว่าเป็นศิลปะชั้นสูงมีกรรมวิธีสลับซับซ้อนเป็นภูมิปัญญาของชาว
อีสานที่น่ายกย่องอย่างยิ่ง ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงส่งเสริมศิลปะการทอผ้าไหม
ในภาคอีสาน เท่ากับได้ทรงเชิดชูภูมิปัญญาอันน่าภูมิใจของชาวอีสานให้เป็นที่รู้จักกันทั่ว ไป โดย
โปรดเกล้าให้มีการส่งเสริมการทอผ้าไหม ท าให้การทอผ้าไหมได้เจริญและพัฒนาจนกลายเป็นอาชีพ
ของราษฎร เป็นสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ มีหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนการทอผ้าไหม จนสามารถผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพดีขึ้น ท าให้ชาวบ้านมีอาชีพมั่นคง 
นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนให้มีการผลิตผ้าไหมมากขึ้น นอกจากนี้เกษตรกรบางชุมชนได้จัดตั้ง
องค์กรกลุ่มต่าง  ๆ เพ่ือรวมกลุ่มในการทอผ้าไหมซึ่งเป็นสินค้าเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่น สร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน มีระบบการจัดการน าผลผลิตไปจ าหน่ายในท้องที่ต่าง ๆ  สามารถสร้างรายได้
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ให้กับชุมชนในท้องที่และน าชื่อเสียงให้กับท้องถิ่น  และอุตสาหกรรมผ้าไหม ของจังหวัดขอนแก่น  
ก าลังได้รับการขยายตัว ตามแนวคิด “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้
มีสินค้าเป็นเอกลักษณ์ที่เน้นการสร้างรายได้  มีตลาดรองรับและขยายผลไปสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน  ดังนั้น 
จึงเป็นเร่ืองที่ น่าสนใจในการที่จะศึกษาถึงกลยุทธ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมผ้าไหม ของ
ผู้ประกอบการผ้าไหม รวมทั้ง ปัญหา และ อุปสรรคในการด าเนินงานที่เข้าร่วมโครงการ “หนึ่ง
ต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”  เพ่ือเป็นแนวทางส่งเสริม  และพัฒนาผู้ประกอบการผ้าไหมของจังหวัด
ขอนแก่น ในการแข่งขันให้ธุรกิจด าเนินอยู่ได้ภายใต้ความมั่นคง อันเป็นการเพ่ิมรายได้ และพัฒนา
ไปสู่การแข่งขันระดับภายในประเทศและตลาดโลก  ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ
เอกลักษณ์ของศิลปะการทอผ้าของไทยให้ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 ดังนั้น จากที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะการศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผ้าไหม ในอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เพ่ือเป็นข้อมูล
และแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการผลิตผ้าไหมในเชิงธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้
สามารถขายได้ทั้งในประเทศและส่งออกในตลาดต่างประเทศ อันจะส่งผลต่อรายได้ของผู้ผลิตให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผ้าไหม ใน
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น  
 2. เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการ ในอ าเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น 
 3. เพ่ือวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันและการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผ้าไหม ในอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 31. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมและกลุ่มจัดจ าหน่ายในอ าเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น จ านวน 56 ราย ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกรผู้เป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมที่
ขึ้นทะเบียนกับส านักงานพัฒนาชุมชน อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น กลุ่มทอผ้าไหมและกลุ่มจัด
จ าหน่าย  
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม เพ่ือเก็บรวมรวบข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมและกลุ่มจัดจ าหน่ายในอ าเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่นโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
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รายการ (Check scale) สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีข้อค าถามจ านวน 
13 ข้อ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check scale) สอบถามเกี่ยวกับปัจจัย
ที่มีผลกระทบการด าเนินงานของผู้ประกอบการ มีข้อค าถามจ านวน 11 ข้อ   ตอนที่ 3 เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) สอบถามเกี่ยวกับศักยภาพในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผ้าไหมในอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น มีข้อค าถามจ านวน 11 ข้อ  
ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) สอบถามเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น มีข้อ
ค าถามจ านวน 56 ข้อ และเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open- end Questionnaire)สอบถาม
เกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือพิจารณาเรื่องจุดแข็งและจุดอ่อน ต อ น ที่  5  เ ป็ น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) สอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผ้าไหม ในอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น มี
ข้อค าถามจ านวน 15 ข้อ แบบสอบถามในตอนที่ 5 เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) โดยในตอนที่ 3 ลักษณะของค าถาม  ประกอบด้วยข้อความเกี่ยวกับศักยภาพในการแข่งขัน 
ผลการด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่า และกลยุทธ์ในการเพ่ิมขีดความสามารถในแข่งขัน
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผ้าไหม ในอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยแต่ละข้อค าถามมี
ค าตอบให้เลือก 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  
 

4. ผลการวิจัย 
 ผลของการวิจัยเรื่องการศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ : กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมผ้าไหม ในอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น สรุปผลกาวิจัยเป็นดังนี้  
 1.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 42 คน  คิดเป็นร้อยละ 75.00 มี
อายุ 41-  50 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 35.72  มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 39.32 มีรายได้35,000 บาทขึ้นไป จ านวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 
25.00 มีสถานภาพสมรส จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 60.71 ระยะเวลาในการด าเนิน10 ปีขึ้นไป 
จ านวน 32 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.14 มีทุนจดทะเบียนในการประกอบการ 100,001 – 500,000  
บาท    จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 48.21 มีรายได้ต่อเดือนของกิจการ 50,001  – 100,000  
บาท จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 44.64 มีจ านวนบุคลากรทั้งหมด 1 – 10 คน จ านวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีลักษณะในการจ าหน่ายสินค้าทั้งค้าปลีกและค้าส่ง จ านวน 47 คน คิดเป็น
ร้อยละ 83.93 มีอัตราก าไรเฉลี่ยต่อปี 1 – 3 %  จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 30.36  มีสถาน
ที่ตั้ง/ท าเลอยู่ในแหล่งชุมชน จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 58.93 และมีแหล่งเงินทุนในการด าเนิน
กิจการเงินทุนส่วนตัว  จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ  66.07   
 2. ปัจจัยที่มีผลกระทบการด าเนินงานของผู้ประกอบการของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีเงินหมุนเวียนภายใน 1 เดือน 10,000  – 50,000 บาท จ านวน 26 คน  คิดเป็นร้อยละ 
46.43 มีธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ ที่เปิดใหม่ท าให้ขายได้น้อยลงเท่าใดภายใน 1 เดือน 0.1  - 10 % 
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จ านวน 35 คน  คิดเป็นร้อยละ 62.50 มีพ้ืนที่ในการด าเนินกิจการ 1 คูหา จ านวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.86 มีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจ เป็นประจ า  จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
85.71 มีการขยายตัวของใหม่มีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการไม่ส่งผลกระทบ  จ านวน 28 คน  คิด
เป็นร้อยละ 50.00 มีการได้เปรียบกว่าอ่ืนที่เข้ามาเปิดใหม่ เช่น ค่าโฆษณา อาคารสถานที่ ลูกค้า
เชื่อมั่นในชื่อเสียงและระยะเวลาในการด าเนิน จ านวน 47 คน  คิดเป็นร้อยละ 83.93 มีกระบวนการ
ติดตามและควบคุมเพ่ือให้เกิดความมั่นใจต่อประสิทธิภาพ จัดหาสินค้าและบริการ ทุกวัน จ านวน 
27 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.21 มีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกับซัพพลายเออร์ โดยผ่านทาง
เทคโนโลยีที่เป็นอินเตอร์เนตความเร็วสูง มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงของตัวสินค้าและราคา จ านวน 
27 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.21 มีนโยบายของรัฐบาลการกระตุ้นเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อการจัดการ
ประกอบกิจการ  นโยบายเปิดการค้าเสรีที่เน้นสินค้าราคาถูกและการขยายตัวของธุรกิจต่างชาติ 
จ านวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.71 มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจระดับภูมิภาคมี
ผลกระทบต่อการจัดการประกอบกิจการ ท าให้ต้นทุนการด าเนินงานสูงขึ้น จ านวน 36 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 64.29 และมีธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ ท าให้ของขายได้น้อยลง ลดลง 1% - 5% จ านวน 30 คน  
คิดเป็นร้อยละ 53.57 
 3. การศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผ้าไหม ในอ าเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น ด้านสภาวะการแข่งขันในธุรกิจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถต่อรองราคากับผู้ขายส่งสินค้าในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละ
ครั้งได้ รองลงมาได้เข้าร่วมกลุ่มกับทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในการสั่งซื้อสินค้ากับผู้ขายส่ง ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากรัฐบาลในการปรับปรุงกิจการ และ
ให้ความรู้ใหม่ๆ ในการด าเนินงานการขาย   
 4.  ผลการศึกษาผลการด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการใน
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมหลัก (Primary Activities)  ในภาพรวม เมื่อศึกษาข้อมูล
เป็นรายด้าน 5 ด้านดังนี้ 
 4.1 ผลการด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมหลัก (Primary Activities) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่นมีผลการด าเนินงานกิจกรรม
ภายในห่วงโซ่คุณค่า กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการให้บริการ 
(Service) รองลงมาคือด้านการน าวัตถุดิบเข้า (Inbound Logistics) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ
ด้านการส่งผลิตภัณฑ์ออก (Outbound Logistics)  ตามล าดับ 
 4.2 ผลการด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น มีผลการด าเนินงาน
กิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่า กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
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ด้านการจัดซ้ือจัดหา (Procurement)  รองลงมาคือด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM)  ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development) ตามล าดับ   
 4.3 ผลการด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ด้านการน าวัตถุดิบเข้า (Inbound Logistics) 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น มีผลการด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่า กิจกรรมหลัก ( Primary 
Activities) ด้านการน าวัตถุดิบเข้า (Inbound Logistics) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีวัตถุดิบอย่าง
เพียงพอซ่ึงสามารถตอบสนองความต้องการของฝ่ายผลิตได้อย่างทันเวลา รองลงมาคือมีระบบการ
ตรวจรับวัตถุดิบที่ดี เพ่ือลดความเสียหายหรือลดปริมาณวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือได้จัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตสินค้าจากผู้ขายหลายราย ตามล าดับ   
 4.4  ผลการด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ด้านการผลิต (Operations) โดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น มีผล
การด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่า กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ด้านการผลิต 
(Operations) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีผู้ช านาญในการควบคุมการผลิตผ้าไหม  รองลงมาคือวาง
แผนการผลิตได้ตรงตามความต้องการของตลาด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือมีผู้ช านาญในการ
ควบคุมการผลิตผ้าไหม ตามล าดับ   
 4.5 ผลการด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ด้านการส่งผลิตภัณฑ์ออก (Outbound 
Logistics)โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ประกอบการในอ าเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น มีผลการด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่า กิจกรรมหลัก (Primary 
Activities) ด้านการส่งผลิตภัณฑ์ออก (Outbound Logistics)ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ กิจการได้
ตรวจสอบและทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเสมอก่อนที่จะน าออกสู่ตลาดรองลงมาคือมี
กระบวนการในการรับค าสั่งซื้อที่เป็นระบบ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ มีการจัดท าระบบการสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมออนไลน์ ตามล าดับ   
 4.6 ผลการด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ด้านการตลาดและการขาย (Marketing & 
Sales)โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น มีผลการด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่า กิจกรรมหลัก (Primary 
Activities) ด้านการตลาดและการขาย (Marketing & Sales) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การออกแบบ
ผ้าไหมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย รองลงมาคือออกงานแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การขายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่นผ่านตลาดบนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์
เพ่ือให้ข้อมูลด้านสินค้าและบริการ ตามล าดับ  
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 4.7 ผลการด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ด้านการให้บริการ (Service) โดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น มีผล
การด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่า กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ด้านการให้บริการ 
(Service) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการให้บริการที่อ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ารองลงมาคือมี
การรับประกันสินค้า เมื่อเกิดความเสียหายส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ มีบริการลูกค้าทั้งก่อนและ
หลังการขายอยู่อย่างสม่ าเสมอ ตามล าดับ   
 4.8  ผลการด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของบริษัท (Firm 
Infrastructures) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ประกอบการใน
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น มีผลการด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่า กิจกรรมสนับสนุน 
(Support Activities) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของบริษัท (Firm Infrastructures) ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ครบถ้วนในการผลิตผ้าไหมรองลงมาคือมีระบบการท าบัญชีที่ได้
มาตรฐานส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ มีล าดับขั้นการบังคับบัญชาสั้น ท าให้เกิดความรวดเร็วในการ
สั่งงาน ตามล าดับ   
 4.9  ผลการด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น มีผลการด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่า กิจกรรมสนับสนุน (Support 
Activities) ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ในการท างาน รองลงมาคือมีวัฒนธรรมองค์กรในการท างานร่วมกัน
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ จัดกิจกรรมฝึกอบรมและสร้างความสัมพันธ์ของพนักงาน เพ่ือให้การ
เชื่อมโยงในการปฏิบัติงานและผลงานที่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามล าดับ   
 4.10  ผลการด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี 
(Technology Development) โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น มีผลการด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่า 
กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology 
Development) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการน าเทคโนโลยีการตลาด คือ ระบบ E-commerce 
ใช้บริษัทมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดส่งสินค้า รองลงมาคือ การออกแบบผ้าไหมโดยใช้
คอมพิวเตอร์ เช่น CAD เป็นต้น ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ มีการใช้เทคโนโลยีในการท า pattern 
ตามล าดับ   
 4.11 ผลการด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)  ด้านการจัดซ้ือจัดหา (Procurement) 
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โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น มีผลการด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่า กิจกรรมสนับสนุน (Support 
Activities) ด้านการจัดซ้ือจัดหา (Procurement) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการน าเทคโนโลยี
การตลาด คือ มีการจัดหาผู้จ าหน่ายวัตถุดิบที่มีความช านาญเฉพาะด้านในวัตถุดิบนั้นๆ รองลงมาคือ 
มีความร่วมมือกับผู้จ าหน่ายวัตถุดิบในการพัฒนารูปแบบและคุณภาพของวัตถุดิบ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ ตามล าดับ   
 4.12 กลยุทธ์ในการเพ่ิมขีดความสามารถในแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผ้า
ไหม ในอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่นโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น มีกลยุทธ์ในการเพ่ิมขีดความสามารถในแข่งขัน ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สินค้าและบริการมีคุณภาพ รองลงมาคือการให้บริการมีความทันสมัย ส่วนข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ มีการน าระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพ่ือให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ ทักษะและ
ความช านาญอย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ    
 4.13 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ และผลการด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ าเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น 
 การสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่นได้แก่
หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมและกลุ่มจัดจ าหน่าย หัวหน้าเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้า
ไหมที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานพัฒนาชุมชน อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น หัวหน้ากลุ่มทอผ้าไหม
และกลุ่มจัดจ าหน่าย ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา ผู้ค้าส่ง รายใหญ่ รวมทั้งผู้จัดจ าหน่ายรายใหญ่ในภาคะวันออก
เฉียงเหนือจ านวน 10 คน เกีย่วกับศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และผลการด าเนินงาน
กิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลแยกเป็นรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 
 1. การวิเคราะห์ศักยภาพในการแข่งขัน สภาวะการแข่งขันในธุรกิจ 
  1.1 ควรได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากรัฐบาลในการจัดสร้างศูนย์กลาง
เรียนรู้แหล่งภูมิปัญญาด้านผ้าไหมประจ าอ าเภอ และให้ความรู้ใหม่ๆ ในการด าเนินงานการขายและ
การผลิตผ้าไหม เพ่ือจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว สามารถแสดงสินค้าในจัดจ าหน่ายของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนทอผ้าไหมและกลุ่มจัดจ าหน่าย อีกท้ังยังเป็นแหล่งประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้มาเยี่ยมชม 
  1.2 ภาครัฐบายควรมีนโยบายเปิดการค้าให้กับชาวต่างประเทศ ได้มีโอกาสเข้า
มาร่วมด าเนินธุรกิจ เพ่ือการขยายตัวของธุรกิจไปสู่อาเซียน 
  1.3 ขาดการพัฒนาทักษะใหม่ๆของพนักงานทักษะเพ่ือสามารถทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงวิชาการและเทคโนโลยี อีกท้ังการสร้างวัฒนธรรมองค์กร    
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  1.4 ควรให้มีการจัดข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดอ่ืนได้รู้จัก
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ OTOP ของอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น  
  1.5 ขาดการประสานงานของหน่วยงานหรือฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรในการส่งเสริม
การตลาด 
 4.14 ผลการด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 
 จุดแข็ง 
  1. ผ้าไหมมัดหมี่ของอ าเภอชนบทมีชื่อเสียงที่มีมายาวนานของอ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น เป็นที่รู้จักมาช้านาน ลักษณะเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การน าลวดลายโบราณ หลากหลายลายมาดัดแปลง เติมสีสัน เกิดเป็นลวดลายใหม่ ๆ ลวดลายสีสัน 
ประยุกต์กับยุคสมัยนิยม ท าให้เป็นที่นิยมของลูกค้า 
  2.  การทอมือที่ละเอียดประณีต ย้อมสีธรรมชาติ เป็นเสน่ห์ส าหรับชาวตะวันตก 
ท าให้สินค้าขายได้ในราคาสูง 
  3. ผู้ประกอบการท้องถ่ินมีทักษะความรู้ความช านาญในการผลิตจากการสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากรุ่น สู่รุ่นในครัวเรือนจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานจนถึงปัจจุบัน 
  4.  ผ้าไหมมัดหม่ีของอ าเภอชนบทได้รับมาตรฐานการคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว 
  5. มีแรงงานท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญ  จ านวนเพียงพอ ค่าจ้างไม่แพงมากเมื่อ
เทียบกับทักษะฝีมือ  
  6.  มีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้าไหม มีกิจกรรมร่วมกันส่งเสริม
ความสามัคคีในชุมชน ซึ่งท าให้มีอาชีพ มีรายได้ และท าให้หมู่บ้านในอ าเภอชนบท เป็นอีกหมู่บ้าน
หนึ่งที่เป็นแหล่งภูมิปัญญาด้านผ้าไหม 
 จุดด้อย 
  1. เส้นไหมที่มีอยู่ในพ้ืนที่ไม่เพียงพอกับปริมาณที่ต้องการใช้ ต้องน าเส้นไหมมา
จากแหล่งผลิตอ่ืนๆ ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ท าให้การควบคุมคุณภาพการผลิตท าได้ล าบาก
เนื่องจากคุณภาพของเส้นไหมที่ซื้อมาจากแต่ละแหล่งแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน อีกทั้งท าให้ต้นทุนใน
การผลิตสูงขึ้น 
  2. ผู้ประกอบการจ านวนมากมีเงินทุนไม่เพียงพอ กลุ่มทอผ้าไหมมีเงินทุน
หมุนเวียนไม่เพียงพอเพราะต้องซื้อผ้าไหมและวัตถุดิบจ านวนมากเป็นเงินสด   
  3. ด้านการตลาด เกิดจากพ่อค้าคนกลางกดราคา และยังขาดการส่งเสริมการขาย
ในด้านการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆอย่างต่อเน่ือง เช่นการขายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่นผ่าน
ตลาดบนเว็บไซต์ หรือท าเว็บไซต์ เพ่ือให้ข้อมูลด้านสินค้าและบริการแก่ลูกค้าใหม่  
  4. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดความรู้การก าหนดการจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านการ
จัดการการผลิตและการจัดการการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่ม OTOP และผู้ประกอบการรายย่อย ท าให้ขาดวิสัยทัศน์
ในการท าธุรกิจโดยเฉพาะการท าตลาดเชิงรุก 
  5. ขาดการพัฒนาการออกแบบผ้าไหมโดยใช้คอมพิวเตอร์ต่าง ๆและการใช้
เทคโนโลยีในการท า pattern เพ่ือให้เกิดเติมสีสัน เกิดเป็นลวดลายใหม่ ๆ ประยุกต์กับยุคสมัยนิยม 
ให้สามารถขายได้ทั้งในประเทศและส่งออกในตลาดต่างประเทศ  
 

5. อภิปรายผล 
 1. ผลการด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมหลัก (Primary Activities) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่นมีผลการด าเนินงานกิจกรรม
ภายในห่วงโซ่คุณค่า กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการให้บริการ 
(Service)  พบว่า มีการให้บริการที่อ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า และมีการรับประกันสินค้า เมื่อ
เกิดความเสียหาย  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความส าคัญการให้บริการเพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและการบริการ ซึ่งสอดคล้องวิทยา   นิยะโต  (2549: 1) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องสภาพปัญหาและความต้องการของธุรกิจค้าปลีกไทยในกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค 
เพ่ิมความหลากหลายของประเภทสินค้าให้มากข้ึน ลดราคาเมื่อสินค้าใกล้หมดอายุ ก าหนด ราคา
สินค้าโดยใช้นโยบายราคาที่ยืดหยุ่นได้ ให้บริการจัดส่งสินค้า ให้บริการในการสั่งซื้อทาง โทรศัพท์ 
การจัดวางแสดงสินค้าให้เป็นที่สังเกตของลูกค้า ให้ของแถมตามสัดส่วนการซื้อสินค้า บันทึกรายการ
ด้านการเงินและบัญชี น าคอมพิวเตอร์มาช่วยในด้านการเงินและบัญชี มีนโยบาย การบริหารหนี้สิน
ที่มีประสิทธิภาพ 
 2. ผลการด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ด้านการน าวัตถุดิบเข้า (Inbound Logistics) 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก พบว่า มีวัตถุดิบอย่างเพียงพอซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของ
ฝ่ายผลิตได้อย่างทันเวลา และมีระบบการตรวจรับวัตถุดิบที่ดี เพ่ือลดความเสียหายหรือลดปริมาณ
วัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ประกอบการได้มีการวางแผนการผลิต การ
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่มาทอผ้าไหมอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ทันเวลาการผลิต ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวิภาวี   กฤษณะภูติ (2556 : 184) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้จากกลุ่มอาชีพ
ทอผ้าไหมและทอผ้าฝ้ายในจังหวัดขอนแก่น พบว่า การจัดหาวัตถุดิบที่ส าคัญในการผลิต เช่น เส้น
ไหมและด้าย (หรือฝ้าย) ที่กลุ่มอาชีพทอผ้าส่วนใหญ่เหล่านี้เลือกซื้อจากตลาดด้วยเหตุผลที่ แตกต่าง
กันออกไป แต่เหตุผลหนึ่งที่อาจกล่าวได้ว่าแทบจะเหมือนกันกับทุกกลุ่ม ก็คือ การซื้อหาวัตถุดิบที่มี
จ าหน่ายอยู่มากมายในท้องตลาดนั้นเป็น “การลด ข้ันตอนการผลิตเพ่ือประหยัดเวลา”ซึ่งสามารถ
ตอบสนองวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ ในยุคโลกาภิวัตน์ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันภายใต้การขับเคลื่อนด้วย
ระบบทุนนิยม ท าให้ผู้ประกอบการต่างหันมาให้ความสนใจกับการความเร่งรีบในกระบวนการ ผลิต
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เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของบริโภคได้ทันท่วงทีซึ่ งก็ เป็นสิ่ งที่สร้าง มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ 30 (1) ม.ค. - เม.ย. 56 185 ความเคยชินให้กับผู้ทอฯ เช่นกันให้หลงใหลไปกับการ
ได้รับการตอบสนองที่ ทันท่วงทีเมื่อเป็นผู้บริโภค ในทางกลับกัน เมื่อเปลี่ยนบทบาทจากผู้ทอที่เป็น 
ผู้บริโภคมาเป็นผู้ผลิตก็ท าให้อดไม่ได้ที่จะด าเนินรอยตามเช่นเดียวกัน นั่นก็คือ การรีบเร่งผลิตเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทันท่วงทีด้วยการซื้อ หาวัตถุดิบจากท้องตลาดแทนการผลิต
ขึ้นเองในท้องถิ่นท่ีเป็นการช่วยลดเวลาใน กระบวนการผลิตที่ซับซ้อน ดังที่นักวิชาการได้เปรียบเปรย
ไว้ว่า “ในยุคนี้คงไม่มี ใครมานั่งต้มน้ าซุปเพ่ือท าก๋วยเตี๋ยวอีกต่อไป เพราะทุกคนเลือกที่บริโภค 
บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปที่ใส่น้ าร้อนก็สามารถรับประทานได้เลย”  
 3. ผลการด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)  ด้านการจัดซ้ือจัดหา (Procurement) 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการจัดหาผู้จ าหน่ายวัตถุดิบที่มีความ
ช านาญเฉพาะด้านในวัตถุดิบน้ันๆ  และมีความร่วมมือกับผู้จ าหน่ายวัตถุดิบในการพัฒนารูปแบบ
และคุณภาพของวัตถุดิบ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ประกอบการมีประสบการณ์ในการจัดซื้อหาวัตถุ 
เพ่ือน ามาใช้ในการผลิต ยังมีความร่วมมือกับผู้จ าหน่ายวัตถุดิบในการพัฒนารูปแบบและคุณภาพ
ของวัตถุดิบ เพ่ือท าให้การผลิตผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิภาวี   
กฤษณะภูติ (2556 : 175) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้จากกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมและทอผ้าฝ้าย
ในจังหวัดขอนแก่น พบว่า การจัดการด้านการผลิต หลังจากที่ได้มีการจัดท าแผนธุรกิจเสร็จสิ้น แล้ว 
กลุ่ม จะจัดหาวัตถุดิบ จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่ม อาชีพ ทอผ้าเหล่านี้จะไม่มีการผลิตวัตถุดิบเอง
แต่จะซื้อหาจากแหล่งจ าหน่ายต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน: การเรียนรู้
จากกลุ่มอาชีพ ทอผ้าไหมและทอผ้าฝ้ายในจังหวัดขอนแก่นท าให้สามารถจ าแนกการจัดหาวัตถุดิบ
ของกลุ่มได้ 2 ลักษณะคือ กลุ่ม รับหน้าที่จัดหาวัตถุดิบ ให้แก่สมาชิก กลุ่ม มัก จะน า เงินของกลุ่ม 
ซึ่ง เป็น “เงินกองกลาง” ที่เก็บไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนน ามาใช้ในการจัดซื้อวัตถุดิบมาขายต่อให้กับ
สมาชิกกลุ่มที่มักจะมีราคาสูงกว่าที่ซื้อมาเล็กน้อย 
 4. ผลการด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก พบว่า มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการ
ท างาน และมีวัฒนธรรมองค์กรในการท างานร่วมกัน ทั้งนี้อาจเป็นกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่อ าเภอชนบท
เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในหมู่บ้าน ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีจิตส านึกที่จะสืบสานภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษ การท าผ้าไหม มาแต่ครั้งเก่าก่อน สืบทอดการทอผ้ากันตั้งแต่รุ่นปู่ รุ่นย่า การ
ถ่ายทอดฝีมือการทอผ้า ก็จะมีหลายกลุ่ม ผ้าไหมและลวดลายไหม มีต้นก าเนิดมาแต่บรรพบุรุษ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของศิวพร  บุญชูวิทย์ (2548 : ก) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์
ธุรกิจผ้าไหมมัดหมี่ของกลุ่มทอผ้า อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาความเป็นมาและสถานการณ์การจัดการธุรกิจ ข้อมูลทางด้านสังคมและเศรษฐกิจบาง
ประการ การจัดการการผลิตและการจัดการการตลาด รวมถึงปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งการ
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ก าหนดการจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการการผลิตและการจัดการการตลาดของผลิตภัณฑ์ ผล
การศึกษาพบว่า ได้มีการการจัดต้ังกลุ่ม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ การมีงานท าและ
เพ่ิมรายได้ให้กับสมาชิกและครอบครัว  และเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีของสตรีในหมู่บ้าน ให้มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น   
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยการศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาใน
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ได้น าเสนอข้อเสนอแนะในการน าการผลวิจัยไปใช้  ดังนี้ 
 1. กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ด้านการน าวัตถุดิบเข้า (Inbound Logistics)ควร
มีได้จัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตสินค้าจากผู้ขายหลายราย โดยหาจากแหล่งต่าง ๆ หรือรวมกลุ่มในการ
ซื้อ เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการเจรจาต่อรองในการสั่งซื้อวัตถุดิบในราคาที่ถูก และมีคุณภาพที่ดี  
 2.  กิจกรรมหลัก (Primary  Activities) ด้านการผลิต (Operations) ควรมีผู้ช านาญใน
การควบคุมการผลิตผ้าไหม หรือจัดอบรมโดยการถ่ายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการผลิตไหม 
 3. กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ด้านการส่งผลิตภัณฑ์ออก (Outbound 
Logistics)  ควรมีการจัดท าระบบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมออนไลน์ แหล่งข้อมูลข่าวสารและ
ศูนย์กลางให้ค าแนะน า เช่น การใช้  facebook  และline 
 4. กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ด้านการตลาดและการขาย (Marketing & 
Sales)  ควรการขายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ผ่านตลาดบนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์เพ่ือให้ข้อมูลด้าน
สินค้าและบริการ เพื่อจะเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้กับธุรกิจ ซึ่งจะท าให้ลูกค้าได้รู้จักมาก
ยิ่งขึ้น 
 5.  กิจกรรมหลัก (Primary  Activities) ด้านการให้บริการ (Service) ควรมีบริการลูกค้า
ทั้งก่อนและหลังการขายอยู่อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจะท าให้ลูกเกิดความพึงพอใจและมั่นใจในสินค้าและ
การบริการ 
 6. กิจกรรมสนับสนุน (Support  Activities) ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของบริษัท (Firm  
Infrastructures)  ควรมีล าดับขั้นการบังคับบัญชาสั้น ท าให้เกิดความรวดเร็วในการสั่งงาน เพ่ือ
สร้างความชัดเจนในการแบ่งสายงาน และกระบวนการติดตามและควบคุมผลการด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) 
ควรจัดกิจกรรมฝึกอบรมและสร้างความสัมพันธ์ของพนักงาน เพ่ือให้การเชื่อมโยงในการปฏิบัติงาน
และผลงานที่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือจะท าให้ความเชี่ยวชาญ และมีจิตส านึกที่จะสืบสานภูมิ
ปัญญา 
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 8. กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology 
Development) ควรมีการใช้เทคโนโลยีในการท า pattern  เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะใหม่ๆของ
พนักงานทักษะ และสามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงวิชาการและเทคโนโลยี 
 9. กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ด้านการจัดซ้ือจัดหา (Procurement) ควร
มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ และมีเข้าร่วมกลุ่มกับทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในการ
สั่งซื้อสินค้ากับผู้ขายส่ง  ซึ่งจะท าให้สามารถต่อรองราคากับผู้ขายส่งสินค้าในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละ
ครั้งได ้
 10. กลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถในแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผ้าไหม 
ในอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ควรมีการน าระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆมาใช้ เพ่ือให้บุคลากรเกิดการ
เรียนรู้ ทักษะและความช านาญอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจให้มี
ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยการก าหนดเป็นกรอบกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ (Business Strategy) 
ทางผลการด าเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ าเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น ความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน โดย
ใช้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของการศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ : 
กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผ้าไหม ในอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น มาใช้เป็นกลยุทธ์   SO = 
Strategies  เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากโอกาสโดยอาศัยจุดแข็งของอุตสาหกรรมผ้าไหม และกล
ยุทธ์  WO= Strategies  กลยุทธ์ที่น าเอาโอกาสไปลบล้างจุดอ่อนของการศึกษาศักยภาพในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผ้าไหม ในอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น แนว
กลยุทธ์ได้ 3 ด้าน ดังนี้  
 1. กลยุทธ์ด้านต้นทุน (Cost leadership strategy) อุตสาหกรรมผ้าไหม มีระบบความ
ยืดหยุ่นการตรวจรับวัตถุดิบที่ดี การจัดหาผู้จ าหน่ายวัตถุดิบที่มีความช านาญเฉพาะด้านในวัตถุดิบ
น้ันๆ เพ่ือลดความเสียหายหรือลดปริมาณวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐาน ให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดส่งสินค้าด้วยระบบโลจิสติก โดยมีการเชื่อมโยงกับธุรกิจที่เป็นพันธมิตรทางการค้ากับ
อุตสาหกรรมผ้าไหมของเรา และควรมีการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการกับการด าเนินงาน เช่นการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการด าเนินงาน เพ่ือความ
รวดเร็วในการประกอบกิจการ และความพอใจของผู้บริโภครวมไปถึงการจัดส่งสินค้าแบบรวดเร็ว
และทันสมัยโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาการจัดส่งในเรื่องของสินค้าและบริการ สร้าง
ความเป็นผู้น าด้านกระบวนการจัดส่งที่รวดเร็วและตรงเวลา  ตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานและลดต้นทุนของอุตสาหกรรมผ้าไหม 
 2. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation strategy) ให้มีการพัฒนาสินค้าและ
บริการอย่างต่อเนื่อง ส ารวจความต้องการของผู้บริโภค (Demand Side) ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคตามสมัย รวมทั้งควรเพ่ิมมูลค่าในการจ าหน่ายผ้าไหม เช่น ผู้ประกอบผ้าไหม ควรออกแบบ
เสื้อผ้าเพื่อแนะน าให้ผู้บริโภคน าผ้าไหมที่ซื้อไปนั้น ไปตัดเสื้อ กระโปรง ในวาระต่างๆ ตามยุดสมัยที่
นิยม  เพ่ือให้เกิดค่านิยมและความพอใจอย่างสูงสุดแก่ผู้บริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพของสินค้าและการ
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บริการที่ทันสมัย และการน าเทคโนโลยีการตลาด คือ ระบบ E-commerce มาใช้โดยทั่วไป มาใช้ใน
การจัดจ าหน่ายโดยผ่านสื่อต่าง ๆ  รวมถึงการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ความรวดเร็วหรือประสิทธิภาพในการ
ผลิตและการให้บริการ และเพ่ือเป็นการวางกรอบนโยบายจากภาครัฐในการให้การสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผ้าไหม ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมอย่างเป็นรูปธรรม
ต่อไป 
 3. กลยุทธ์มุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Focus strategy) ให้มีความรวดเร็วในการบริการ
ลูกค้า เน่ืองจากธุรกิจให้มีการปรับปรุงพัฒนาให้พนักงานภายใจกิจการด าเนินงานเพ่ือการจ าหน่าย
สินค้าและบริการให้เกิดความพอใจแก่ผู้มารับบริการหรือลูกค้า โดยเน้นกลุ่มที่เป็นราชการกลุ่ม
รัฐวิสาหกิจ และนักท่องเที่ยว ออกแบบให้ทันสมัย สามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาส เพ่ือให้สามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้ลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งซึ่งจะท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการบริการ
มากขึ้นแตกต่างเหนือคู่แข่ง 
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะที่เกี่ยวกับ 
การดูแลภาวะสตรีวัยทอง 

OPERATIONS RESEARCH FOR PRESERVING THAI LONGEVITY TONIC HERBS WITH 
PROPERTIES OF TREATING A SYNDROME CONCERNING MENOPAUSE 

 

นงลักษณ์ ศรีขจรเกียรติ  ฐิติศักดิ์  เวชกามา 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการ
อนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะที่เกี่ยวกับการดูแลภาวะสตรีวัยทอง 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและแนว
ทางการอนุรักษ์สมุนไพรไทยที่เกี่ยวกับการดูแลภาวะสตรีวัยทอง 3. เพ่ือศึกษารูปแบบการอนุรักษ์
สมุนไพรไทยอายุวัฒนะที่เกี่ยวกับการดูแลภาวะสตรีวัยทอง การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้การ
วิจัยแบบคุณภาพ(Qualitative Research) ด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร(Documentary Research)

เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 90 คนแบบเจาะจง   จากผู้ทรงคุณวุฒิด้วยแบบสัมภาษณ์ การ
สังเกต แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งสอง
วิธีและน าเสนอผล การวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาสมุนไพรไทยที่มีคุณสมบัติในการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับ
วัยหมดประจ าเดือนและการเสื่อมสภาพของผู้หญิง ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ หมอพ้ืนบ้าน 
โดยผ่านการเล่าขาน ผ่านการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น และหนังสือจดบันทึกบางส่วน  แต่สมุนไพรกับถูก
ปล่อยปะละเลย ไม่มีการสืบทอดและรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน มักจะสูญหายไปตามอายุขัยของหมอ
พ้ืนบ้าน ซึ่งแต่ละท้องถิ่นระบบนิเวศวิทยามีความแตกต่างหลากหลายท าให้สมุนไพร มีความ
หลากหลายไปด้วย การพัฒนาการแพทย์พ้ืนบ้านของประเทศไทย ยังไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการน าสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรคยังไม่มีการ เก็บรวบรวมอย่างถาวรเพ่ือ
ไม่ให้สูญหายและสมุนไพรก็ต้องมีการปลูกทดแทนและถูกเก็บรักษาไว้อย่างเป็นระบบโดยการปลูกไว้
ในแพทช์การทดลองโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือให้ได้คุณสมบัติที่สมบูรณ์แบบของสมุนไพร และปัญหา
หลัก คือ ปัญหาของยาสมุนไพรที่ลดลง สูญพันธุ์เป็นผลมาจากการท าลายป่าและไม่มีการปลูก
สมุนไพรทดแทน 
ค าส าคัญ : สมุนไพรไทย, อายุวัฒนะ, ภาวะ, วัยทองของสตรี.  
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to.  1.  Study the wisdom in 
preserving Thai herbal elixir that care about the environment postmenopausal 
women. 2. To study the problem and ways to conserve medicinal Thai who care 
about the environment postmenopausal women.     3. To study the conservation of 
medicinal elixir Thai who care about the environment postmenopausal women. 
This research study using Qualitative research. The research by Documentary 
research retention of key informants were 90 specific. Interviews with luminaries 
from the observation group. And workshops. Analyze data and present the results 
from the two methods. A descriptive analysis research 
 The Findings of this Research were as follows:  
 The local herbal treatment has the ability to treat diseases associated 
with menopause and aging women. Inherited from ancestors through traditional 
doctor’s recount. Through learning from generation to generation. Books and take 
some notes. But the herbs are omissions. No inherited and collected as evidence. 
Often lost as the life expectancy of indigenous healers. Each local ecosystem is 
diverse, making herbs. There is a variety of the development of traditional medicine 
No ongoing development. Information about the use of herbs to treat disease is 
not. Permanent collection, not to be lost. And herbs are planted; it must be 
maintained and replaced systematically by planting in patches trial. Experiments 
using organic fertilizer to get the complete features of the main problems is the 
issue of herbs and herbal medicines declined. Extinct as a result of deforestation 
and the planting of herbs without replacement. 
Keyword: Thai herbs, elixir, conditions, menopausal women.  
 

1. บทน า 
 สมุนไพรหรือสมุนของป่าในโลกนี้มีอยู่เป็นจ านวนมากมายหลายพันชนิด ที่ใดมีสมุนไพร
อยู่ย่อมเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  มนุษย์เราได้น าสมุนไพรมา
เป็นยารักษาความผิดปกติที่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมาตั้งแต่ก่อน แต่ปัจจุบันมีการรักษาโดยแพทย์
แผนปัจจุบันโดยการรักษาด้วยยาปฎิชีวนะท าให้สูญเสียเงินตราเป็นจ านวนมากอีกทั้งยังมีพิษตกค้าง
จากยาปฎิชีวนะอีกด้วยปัญหาที่ในปัจจุบันผู้ที่เข้าสู่วัยทองจะมีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ 45-55 ปี  
ภาวะที่สตรีเข้าสู่วัยหมดประจ าเดือน  หรือ วัยทอง (Menopause)ลักษณะอาการ   รังไข่หยุดการ
ผลิตไข่ ท าให้ไม่มีประจ าเดือน  ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยที่
อาการอาจหายไปเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยชรา หรืออาจคงอยู่ไปตลอดจนสิ้นอายุขัย ก่อนผู้หญิงจะเข้าสู่วัย
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ทอง ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมือนเป็นสัญญาณแจ้งเตือนล่วงหน้า คือ ประจ าเดือนเร่ิมมา
คลาดเคลื่อน หรือมากะปริบกะปรอย และประจ าเดือนขาดไปกว่า 1 ปี แต่กลับมาเป็นอีกครั้ง ก่อน
จะหมดประจ าเดือนอย่างถาวร หลังจากที่ผู้หญิงเข้าสู่วัยทองหรือวัยหมดประจ าเดือนแล้ว จะเริ่มมี
อาการต่าง ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย  ดังนี้  ไม่มีประจ าเดือน ช่องคลอดแห้ง  ร้อน
วูบวาบ ไม่สบายตัว มีเหงื่อออกในตอนกลางคืน มีปัญหาเรื่องการนอน   นอนไม่หลับ ผิวแห้ง หนัง
ศีรษะบาง  ผมร่วง  อ้วนข้ึน ระบบเผาผลาญในร่างกายท างานได้น้อยลง  ไม่มีสมาธิ อารมณ์
แปรปรวน หงุดหงิดง่าย การให้ฮอร์โมนทดแทน (Hormone Replacement Therapy - HRT) 
เป็นการให้ฮอร์โมนทดแทนเพ่ือลดและบรรเทาอาการจากการหมดประจ าเดือน เช่น อาการร้อนวูบ
วาบ เหงื่อออกในตอนกลางคืน ช่องคลอดแห้ง ความต้องการทางเพศลดลง โดยจะให้เป็นรูปแบบยา
เม็ด เจลทาบนผิวหนัง แผ่นติดบนผิวหนัง หรือแบบฝังหลอดยาไว้ใต้ผิวหนัง แผนปัจจุบันก็จะรักษา
ด้วยการให้ฮอร์โมนทดแทนมี 2 แบบ คือ  1. การให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนร่วมกับโปรเจสโตเจน  ใช้
ส าหรับผู้ที่ยังมีมดลูกอยู่ตามปกติ 2.การให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเพียงอย่างเดียว และ ใช้กับผู้ที่เคย
ผ่าตัดเอามดลูกออกไปแล้ว การรักษา วิธีน้ีอาจมีผลกระทบข้างเคียงต่อผู้ป่วยบางราย  เช่น  เกิด
อาการปวดหัว มีเลือดออกจากช่องคลอด เพ่ิมความเสี่ยงของการแข็งตัวของเลือด และเพ่ิมความ
เสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม แต่ถ้าหากรักษาด้วยสมุนไพรก็จะไม่มีผลข้างเคียง หรือผลข้างเคียงมี
น้อย โดยใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน (เพ็ญนภา  ทรัพย์เจริญ, 2543 : 6o) หมอพ้ืนบ้าน ในการรักษาแต่
สมุนไพรกับกลายเป็นหายาก ทรัพยากรป่าไม้เป็นสาเหตุหนึ่ง ท าให้สมุนไพรสูญหายไปอย่างไม่มีวัน
หวนกลับคืนมา ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการหาสมุนไพรในป่า เพ่ือใช้ในการรักษาโรคของหมอ
พ้ืนบ้าน ด้วยการสูญหายจากป่าเปลี่ยนแปลง จากธรรมชาติ  ดิน  น้ า  ลม  ไฟ ที่เป็นเหตุท าลายให้
เกิดการเสียหายหมอพ้ืนบ้าน มีความต้องการใช้สมุนไพรในการรักษา แต่กลับพบว่า สมุนไพรถูก
ปล่อยปะละเลย ไม่มีการสืบทอดและรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน มักจะสูญหายไปตามอายุขัยของหมอ
พ้ืนบ้าน  ในแต่ละท้องถิ่นระบบนิเวศวิทยามีความแตกต่างหลากหลายกัน ท าให้สมุนไพร มีความ
หลากหลายไปด้วยการพัฒนาการแพทย์พ้ืนบ้านของประเทศไทย ยังไม่มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ การน าสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆ จึงเป็นความผูกพันระหว่างพืชกับ
มนุษย์ ซึ่งต่างพ่ึงพาอาศัยกันมาเป็นเวลานานจึงนับได้ว่าสมุนไพรมีประโยชน์อย่างมหาศาล แต่ใน
ปัจจุบันป่าไม้ถูกท าลายลดลงอย่างรวดเร็ว ท าให้แหล่งสมุนไพรตามธรรมชาติลดลงจนบางชนิดสูญ
พันธ์ไป ปัจจุบันการอนุรักษ์สมุนไพรไทยพบว่า มีการสืบทอดจากบรรพบุรุษด้วยวิธีท่องจ า จากต ารา
หรือใบลานสมุดข่อย มีการรวบรวมและแปลความหมายจากหลักฐานต่างๆนั้น ซึ่งได้จากความรู้และ
ประสบการณ์จากผู้สืบทอด ความรู้เกี่ยวกับ การคัดพันธุ์ การเตรียมดิน การปลูก การให้น้ า การให้
ปุ๋ย การก าจัดวัชพืช การขยายพันธุ์ ดังนั้นบุคลากรผู้รู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะที่
เกี่ยวกับการดูแลภาวะวัยทองของสตรี ควรแก่การส่งเสริมและให้มีบทบาทส าคัญแก่ชุมชนและสังคม 
ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข  โดยมีการปลูกในแปลงทดลอง โดยวิธีอินทรีย์เพ่ือที่จะรักษาคุณสมบัติ
ทางยาเอาไว้อย่างสมบูรณ์ ปัญหาหลักได้แก่ การลดจ านวนลงของสมุนไพรและมีความเสี่ยงที่จะสูญ
พันธุ์ เนื่องจากป่าถูกท าลายและไม่มีการปลูกทดแทน 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะที่เกี่ยวกับการดูแล
ภาวะสตรีวัยทอง 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางการอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะที่เกี่ยวกับการดูแล
ภาวะสตรีวัยทอง 
 3. เพ่ือศึกษารูปแบบการอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะที่เกี่ยวกับการดูแลภาวะสตรีวัย
ทอง 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัย  เร่ืองการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพ่ือการอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะที่เกี่ยวกับ
การดูแลภาวะสตรีวัยทอง  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้  
 3.1 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 การศึกษาวิจัย ครั้งนี้ ศึกษาแนวคิด ทฎษฎี และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
สมุนไพรไทยอายุวัฒนะที่เกี่ยวกับการดูแลภาวะสตรีวัยทอง  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative 
Research) ซึ่งเก็บข้อมูลโดยการจัดกระท าวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีข้ันตอนในการวิเคราะห์ 4 ขั้นตอน
และตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) ดังนี ้
 1. ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับคืนมาและข้อมูลที่สัมภาษณ์จากกลุ่มประชากร 
 2. น าข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่ให้เรียบร้อยเพ่ือให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3. สรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละกลุ่มจากเครื่องมือ 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามแต่ละกลุ่มมาเรียบเรียงผลตามความมุ่งหมายเชิง
พรรณนา  
 ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ได้แก่ การแสวงหาความ
เชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่าง ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า ดังนี้ 
 1. การตรวจสอบด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มา
นั้นถูกต้องหรือไม่วิธีตรวจสอบแหล่งของข้อมูลแหล่งที่มาจะพิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่ แหล่ง
เวลา หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างกันจะเหมือนกันหรือไม่ แหล่งสถานที่ หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กัน
จะเหมือนกันหรือไม่ แหล่งบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 
ด้านสถานที่ ใช้การรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกันจากแหล่งต่างกัน ได้แก่ หมู่บ้าน หรือ ชุมชนในแต่ละ
พ้ืนที่ เป็นต้น ด้านบุคคล ใช้การรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกันจากบุคคลหลายคน ได้แก่ ประธานกลุ่ม 
หัวหน้ากลุ่ม กรรมการกลุ่ม และสมาชิกกลุ่ม เป็นต้น เพ่ือตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลที่ตรงกันหรือไม่ 
 2. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบว่าถ้า
ผู้วิจัยแนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิม จะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด และได้
ใช้ทฤษฎีตามท่ีกล่าวอ้างอิงไว้ในบทที่ 2 เป็นเครื่องตรวจสอบ 



549วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 3. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) คือ การตรวจสอบว่า
ผู้วิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมูลต่างกันอย่างไร โดยเปลี่ยนตัวผู้สังเกตแทนที่จะใช้ผู้วิจัยคนเดียวกันสังเกต
โดยตลอด ในกรณีไม่แน่ใจคุณภาพของผู้รวบรวมข้อมูลสนามด้านผู้วิจัย ใช้ข้อมูลจากผู้วิจัยหลายคน
ที่วิจัยหลายคนที่วิจัยเรื่องเดียวกันมาตรวจสอบว่าได้ข้อมูลกับผลการวิจัยตรงกันหรือไม่ 
 4. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) คือ 
การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับการ
ซักถามพร้อมกันนั้นก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสาร 
 3.2 ขอบเขตด้านประชากกร 
 การวิจัยนี้ได้ก าหนดให้ข้อมูลหลัก(Key Informants) จ านวน 90 คนแบบเจาะจงจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยแบบสัมภาษณ์ การสังเกต แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งสองวิธีและน าเสนอผล การวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
 3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตสถานที่การวิจัย ในชุมชนเทศบาลต าบลเชียงใหม่ อ าเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ผู้วิจัยท าการศึกษาหาข้อมูลและด าเนินงาน ตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ 2558 ถึง เดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ 2559 รวมเวลา 12 เดือน 
 

4. ผลการวิจัย 
 การวิจัย  เร่ืองการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพ่ือการอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะที่เกี่ยวกับ
การดูแลภาวะสตรีวัยทอง  สรุป มี ดังนี้ 
 1. ศึกษาภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะท่ีเกี่ยวกับการดูแลภาวะ
สตรีวัยทองว่า มีการสืบทอดจากบรรพบุรุษด้วยวิธีท่องจ า จากต าราหรือใบลานสมุดข่อยไม่ มีการ
รวบรวมและแปลความหมายจากหลักฐานต่างๆ จากความรู้และประสบการณ์จากผู้สืบทอด ความรู้
เกี่ยวกับการคัดพันธุ์ การเตรียมดิน การปลูก การให้น้ า การให้ปุ๋ย การก าจัดวัชพืช การขยายพันธุ์
ดังนั้นบุคลากรผู้รู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะที่เกี่ยวกับการดูแลภาวะวัยทอง ยังคง
ยึดถือค าสั่งสอนจากบรรพบุรุษ ซ่ึงแต่ก่อนชายป่าอยู่ไม่ไกลจากเขตเทศบาลเชียงใหม่ อุดมไปด้วยป่า
ไม้และสัตว์ พืชสมุนไพรมากมายหลายร้อยหลายพันชนิดไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหน จากการสืบทอด
ประสบการณ์จากบรรพบุรุษ ท าให้เขารู้ว่าสมุนไพรแต่ละชนิด มีการเก็บเวลาใด ฤดูกาลใด เก็บส่วน
ไหน เพ่ือน ามาปรุงเป็นยาในการรักษาดูแลสุขภาพ ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการอนุรักษ์สมุนไพร ได้รับ
การสืบทอดจากบรรพบุรุษ และการน าไปใช้ประโยชน์ แต่ไม่มีการปลูกพืชสมุนไพรทดแทนท าให้
ขาดแคลน พืชสมุนไพรบางชนิดขาดหายไปจากระบบนิเวศ 
 2 . ศึกษาปัญหาและแนวทางการอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะที่เกี่ยวกับการดูแลภาวะ
วัยทองของสตรี ในปัจจุบันนีสมุนไพรไทยนับวันจะหายากข้ึนมาก เพราะส่วนใหญ่สมุนไพรจะได้มา
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จากป่าธรรมชาติ แต่ป่าไม้ถูกบุกรุกมีการตัดไม้ท าลายป่าอย่างต่อเนื่องมีผลท าให้สมุนไพรลดน้อยลง
หรือบางชนิดก็สูญหายไป  เม่ือความต้องการการใช้สมุนไพรมากขึ้น จึงท าให้เกิดการปลอมปนของ
สมุนไพร  
 3. เพ่ือศึกษารูปแบบการอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะที่เกี่ยวกับการดูแลภาวะสตรีวัย
ทอง จึงจ าเป็นต้องมีการปลูกพืชสมุนไพรทดแทนเพ่ือให้ป่ากับมาสมบรูณ์เหมือนเดิม โดยเริ่มจาก
การศึกษารูปแบบการอนุรักษ ์
  3.1. การเตรียมดินที่จะใช้ในการปลูกสมุนไพร ดินที่ใช้ในการปลูกสมุนไพร ดินไม่
ร่วนซุย ท าให้อากาศถ่ายเทไม่ดีเท่าที่ควร ท าให้รากของสมุนไพรไม่สามารถชอนไชหาอากาศได้ดี 
สมุนไพรบางชนิดมีรากมาก ก็จะไม่สามารถเกาะยึดทรงล าต้นได้ ท าให้โค่นล้มง่าย ดินที่เหมาะกับ
การปลูกสมุนไพรต้องเป็นดินที่ร่วนซุย  
  3.2. การปรึกษาหมอดินจากผู้รู้ทางด้านดินที่มีความรู้จริง ถึงสภาพของดินที่
เหมาะสมกับการปลูกสมุนไพรเช่น เรียนรู้ลักษณะของดินที่เหมาะสมกับการปลูกพืชสมุนไพร ดิน
ร่วนซุย ไม่แข็งแน่นทึบ เพราะจะท าให้รากของพืชสมุนไพรดูดน้ า ไปเลี้ยงล าต้นไม่เพียงพอ  
  3.3 การดูแลให้น้ าส าหรับการปลูกสมุนไพร น้ าเป็นปัจจัยที่ส าคัญทีสุดปัจจัยหนึ่ง 
ต้องมแีหล่งน้ าที่สะอาดเหมาะแก่การปลูกสมุนไพร ไม่มีน้ าท่วมขังทีท่ าความเสียหายแก่สวนสมุนไพร  
การปลูกสมุนไพร ต้องอาศัยน้ าในแม่น้ าล าคลอง หนองบึง คู ร่องสวน หรือน้ าบาดาล การให้น้ าต้อง
มีเพียงพอและสม่ าเสมอ  
  3.5 การให้ปุ๋ยเป็นอีกเรื่องท่ีส าคัญ ในการบ ารุงต้นสมุนไพร การให้ปุ๋ยก่อนปลูกต้น
สมุนไพร จะต้องมีการให้ปุ๋ยเวลาปลูกครั้งที่หนึ่งที่ก้นหลุม โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักก็
ได้ เพราะการให้ปุ๋ยจ าพวกนี้จะท าให้ดินมีการอุ้มน้ าได้  
  3.6 การก าจัดวัชพืช เป็นปัญหาต่อการปลูกสมุนไพรประการหนึ่ง สารเคมีป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช โดยเฉพาะสารก าจัดวัชพืชที่ใช้ไม่ได้ผลในการก าจัดวัชพืช ท าให้สารก าจัดวัชพืชที่ใช้
ตกค้างในดิน ท าให้พืชปลูกในแปลงหรือพืชที่ปลูกใกล้เคียงเป็นพิษ 
  3.7 การขยายพันธุ์ คือการเพ่ิมจ านวนต้นและพันธุ์ของสมุนไพรที่มีอยู่ให้มีเพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้น พันธุ์สมุนไพรที่ต้องการน ามาขยายพันธุ์ขึ้นอยู่กับลักษณะของพันธุ์สมุนไพร ซึ่งมีลักษณะ
ประจ าพันธุ์หรือเพราะสภาพแวดล้อม ท าให้ไม่กลายพันธุ์ตรงตามความต้องการของพันธุ์ที่ดี ต้องมี
การการสนับสนุนการขยายพันธุ์ อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สมุนไพร 
 

5. อภิปรายผล 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพ่ือการอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะที่เกี่ยวกับการดูแลภาวะ
วัยทองของสตรี สรุปผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้พิจารณาประเด็นที่น่าสนใจ และสามารถน ามา
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ในประเด็นดังนี้ 
 ตอนที่ 1 องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาทางการอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะที่
เกี่ยวกับการดูแลภาวะวัยทอง 
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 ผลการวิจัยพบว่าภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของชุมชนเทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ อ าเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด หมอพ้ืนบ้านรู้จักการอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะที่เกี่ยวกับการดูแลภาวะวัยทอง
ของสตรี มาจากบรรพบุรุษด้วยวิธีท่องจ าจากต าราหรือใบลาน สมุดข่อย ไม่มีการรวบรวมและแปล
ความหมายจากหลักฐานต่างๆ เก่ียวกับการคัดพันธุ์ การเตรียมดิน การปลูก การให้น้ า การให้ปุ๋ย 
การก าจัดวัชพืช การขยายพันธุ์ โดยใช้แหล่งสมุนไพรที่มีอยู่ในป่า  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้าง
หน้าที่ (Structural-Functionalism Theory) ที่กล่าวถึงโครงสร้างทางสังคมด้านสุขภาพที่มีส่วนท า
ให้สังคมนั้นมีความมั่นคง ในการที่จะอนุรักษ์สมุนไพรที่มีความสัมพันธ์กันอย่าเป็นระบบ ไม่ว่าจะ
เป็นรูปแบบของการอนุรักษ์และพัฒนา ทั้งส่วน คนและสังคมที่ได้ผนวกเอาชีวิตและความเป็นอยู่ 
จารีตประเพณี สิ่งแวดล้อม มาผสมผสานกันเป็น วิถีการปฏิบัติอันน าไปสู่การมีสุขภาพที่ด ี
 ตอนที่ 2 ปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะที่เกี่ยวกับการดูแลภาวะ
วัยทองของสตร ี
 สมุนไพรในชุมชนในสภาพปัจจุบัน เกิดการสูญหาย และถูกท าลายลงไปอย่างมากและ
ต่อเนื่อง สาเหตุจากการบุกรุกท าลายป่า เพ่ือปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือไร่เลื่อนลอยของประชาชนใน
ชุมชน จนท าให้สมุนไพรที่เกิดจากธรรมชาติหายากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะสมุนไพรบางชนิดสูญหายไป 
จากข้อค้นพบดังกล่าวผู้วิจัยมีความเห็นว่า การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสมุนไพร จะต้องด าเนินการโดย
เร่งด่วน โดยมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการจัดระบบนิเวศวิทยาให้เหมือนกับป่าธรรมชาติ 
(Reforestation) เพ่ือให้สมุนไพรที่ปลูกมีคุณภาพคงเดิมและสูงสุด  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม (Cultural-Ecology Theory) ที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อันสูงสุดจาก
การจัดระบบนิเวศของคนในการอนุรักษ์สมุนไพร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวภา พรสิริพงษ์
และคณะ (2539  :  14-23)  พบว่า  หมอพ้ืนบ้าน มีความเชื่อเก่ียวกับการปลูกพืชสมุนไพร  
 ตอนที่ 3 แนวทางการอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะที่เกี่ยวกับการดูแลภาวะวัยทอง
ของสตร ี
 ผลการวิจัยพบว่า  สมุนไพรส่วนใหญ่ที่ปลูกเป็นพืชล้มลุก แต่เป็นปัญหาการเพาะปลูก
ต้องปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะสมกับการปลูก ต้องให้น้ าในระยะแรก เมื่อต้นสมุนไพรเริ่มเติบโต
ต้องคอยหมั่นก าจัดวัชพืช เพราะสมุนไพรที่ปลูกจะเป็นพืชท้องถิ่น เช่น พริกไทย หญ้าแห้วหมู 
บอระเพ็ด กระชาย ขิง กระทือ ดีปลี  โด่ไม่รู้ล้ม ชะพลู มะแว้งต้น มะแว้งเครือ มะเขือขื่น เป็นต้น 
ชุมชนสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวสมุนไพรเหล่านี้ได้ตามฤดูกาลติดต่อกัน จากข้อค้นพบดังกล่าว  พืช
สมุนไพรเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมาก นอกจากเก็บเกี่ยวตามฤดูกาลแล้ว ยังสร้างรายได้  เป็นอาชีพ
เสริม หรืออาชีพประจ า สมุนไพรบางชนิดเช่น กระทือ ยังสามารถปลูกเป็นไม้ประดับในบริเวณบ้าน 
หรือสวน เพราะไม้เหล่านี้สามารถสร้างระบบนิเวศวิทยาของป่าได้  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสัมพันธ์
สัญญาลักษณ์ ที่กล่าวถึงความชุกชุมของสมุนไพรที่เป็นไม้ยืนต้น ความชุกชุมเหล่านั้นน ามาตั้งเป็น
สัญญาลักษณ์  เช่น  บึงบอระเพ็ด บ้านดงมะแว้ง บ้านกระชายน้อย บ้านเฮียงแดง (เฮียงแดง 
หมายถึงกระทือที่มีดอกสีแดง) ซึ่งแสดงถึงจ านวนสมุนไพรที่ชุกชุมในพ้ืนที่บริเวณนั้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชาคริต  อนันทราวัน (2538 : 82-83) พบว่าการอนุรักษ์ต้นสมุนไพร มีการข้ามแบบ



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560552

ผสมผสานระหว่างคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวข้องกันกับการใช้สมุนไพร โดยมีข้อห้ามบางอย่าง
เกี่ยวกับพืชสมุนไพรบางชนิด เช่น ไม่กินน้ าเต้า ฝักเขียว มะเฟ่ือง ท าให้สมุนไพรเหล่านี้ สามารถคง
อยู่และแพร่พันธุ์ได้ต่อไป 
 ตอนที่ 4 รูปแบบการอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะที่เกี่ยวกับการดูแลภาวะวัยทอง
ของสตร ี
 ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบการพัฒนาและการอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะที่เกี่ยวกับ
การดูแลภาวะวัยทองของสตรี มีแหล่งที่มาของความรู้จากหลายแหล่ง เช่น จากเอกสาร จาก
อินเตอร์เน็ต ภาคสนาม และการไปศึกษาดูงาน จากการอบรมซ่ึงแหล่งความรู้เหล่าน้ีหากน ามา
จัดเป็นระบบและมีการน าเสนอที่ดี จะสามารถท าให้ผู้ที่สนใจในการอนุรักษ์สมุนไพร มีความรู้ความ
เข้าใจและเห็นประโยชน์ ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูล กระท าได้อย่างรวดเร็วยิ่ง ขึ้น เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาสมุนไพรของชุมชนให้มีความก้าวหน้า  ควรกระจายองค์ความรู้ให้เกิดการพัฒนาอย่าง
แพร่หลายของสมุนไพร ตลอดจนการน าไปใช้อย่างรู้คุณค่า เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์สมุนไพร 
ต้องผ่านขั้นตอนให้ได้มาตรฐาน เริ่มจากภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ร่วมมือกันในการพัฒนาการอนุรักษ์อย่าง
เป็นระบบ ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้การอนุรักษ์สมุนไพรอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ด้วยพลัง
องค์กรเครือข่ายการอนุรักษ์สมุนไพรให้เข้มแข็ง เพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาสมุนไพรในการพัฒนาทุก
ด้านจริง โดยบูรณาการในโครงการพัฒนาต่างๆ ที่มีผู้รับผิดชอบอยู่แล้ วในพ้ืนที่ให้ครบวงจรการ
อนุรักษ์สมุนไพร ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ (Structural–Functionalism Theory) 
ซึ่งมีโครงสร้างที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ได้แก่ โครงสร้างทางการศึกษาและการถ่ายทอด โดยที่สังคมนั้นไม่
อาจละเลยได้ หากไม่กระท าเช่นนั้น สังคมนั้นๆ ไม่สามารถจะคงรูปอยู่ต่อไปได้ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รุจินาถ  อรรถสิษฐ์ (2535 : 33-35) ที่พบว่าการถ่ายทอดความรู้ของหมอพ้ืนบ้าน จาก
รุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง เห็นความส าคัญขององค์ความรู้เกี่ยวกับการและใช้สมุนไพรในการรักษา
ผู้ป่วยจะสูญหายไป  
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สมุนไพรอย่างเป็นระบบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามามีบทบาทส าคัญในการอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะ โดยก าหนดไว้
เป็นนโยบายหรือกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชนและสิทธิ  
 2. ควรมีงบประมาณจากภาคภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน ในการสนับสนุนโยบาย
ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ให้มีการอบรม หรือ สัมมานาให้แก่ชุมชนหรือผู้ที่สนใจทั่วไป 
 3. ควรมีการก าหนดรูปแบบกลยุทธ์ในการอนุรักษ์สมุนไพรที่หายากในรูปแบบของสวน
สมุนไพร  สวนสมุนไพรของแต่ละชุมชน พื้นที่อนุรักษ์สมุนไพร ป่าสมุนไพรชุมชน แปลงทดลองและ
ขยายพันธุ์สมุนไพร และการด าเนินการในรูปแบบอ่ืนๆ 
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 6.2.ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางด้านแนวทางในการปฏิบัติการอนุรักษ์สมุนไพร
ไทยวัฒนะและสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางการแพทย์ซ่ึงหายาก เช่น  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue 
Culture)ซึ่ง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งจะช่วยอนุรักษ์และป้องกันไม่ให้สมุนไพรสูญพันธุ์ วิทยาการ
ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะช่วยเพิ่มปริมาณสมุนไพร ช่วยด ารงคุณสมบัติทางการแพทย์ ช่วยด ารง
สายพันธุ์ดั้งเดิมของสมุนไพรโดนไม่มีข้อจ ากัดทางด้านเวลา  ทางด้านชุมชนเองนั้น 
 2. ควรมีการด าเนินการอนุรักษ์สมุนไพรโดยการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
ชุมชน เป็นต้นว่า โรงพยาบาลชุมชน โรงเรียนวัด และสมาชิกในชุมชนทุกคน การระดมความคิด
ระหว่างหมอสมุนไพรพื้นบ้านแพทย์แผนปัจจุบัน และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป เพ่ือกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน
มีความตระหนักในการที่จะอนุรักษ์สมุนไพรอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ ผ่านกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ  เช่น  การปลูกสมุนไพรใน วัด ในโรงเรียน และในบ้าน  เป็นต้น  
 3. ควรมีการจัดการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับความรู้ความก้าวหน้าใหม่ๆทางด้านสมุนไพร
ขึ้นตามโอกาสที่เหมาะสม 
 ข้อเสนอเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ผลการวิจัย เร่ืองการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพ่ือการอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะที่
เกี่ยวกับการดูแลภาวะวัยทองของสตรี  ผู้วิจัยขอเสนอแนะในส่วนที่สามารถต่อยอดจากส าหรับ
แนวทางในการด าเนินการวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรด าเนินการวิจัยด้านการขยายพันธุ์สมุนไพร ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส าหรับ
สมุนไพรที่หายากและก าลังจะสูญพันธุ์ 
 2. ควรศึกษารูปแบบการบริหารจัดการในการอนุรักษ์สมุนไพรอย่างเป็นระบบ โดยรูป
ของศูนย์การเรียนรู้ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด และระดับประเทศ 
 3. ควรด าเนินการวิจัยด้านสมุนไพรที่มีคุณสมบัติทางยาในพ้ืนที่ของแต่ละชุมชนเพ่ือหา
แนวทางในการอนุรักษ์และการขยายพันธุ์ 
 4. ควรด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าให้กับสมุนไพรในทั้งธุรกิจ โดยผ่านการ
บริหารจัดการในระบบวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้ชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยมี 3 ประการ ได้แก่ 1) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของศูนย์อบรม

เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เขตกรุงเทพมหานคร  2) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมและแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 3) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวัด เขตกรุงเทพมหานคร วิธีการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก ทั้งหมด 18 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความวิเคราะห์ และการวิจัย
เชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจจ านวน 184 คนซึ่งเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ภายใน
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวัด เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าทางสถิติ ดังนี้ 
จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า  
1) สภาพทั่ว ไปในการบริหารจัดการศูนย์อบรมเ ด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า สภาพทั่วไปแบ่งเป็นสภาพทั่วไปภายในและภายนอก  โดยสภาพทั่วไป
ภายในนั้นแบ่งการบริหารจัดการเป็นสี่ด้านหลัก ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานทั่วไป 
การบริหารงานธุรการ การบริหารงานบุคคล ซ่ึงในแต่ละด้านต่างก็มีจุดประสงค์หลักในการ
ด าเนินการ ดังนี้ การบริหารงานวิชาการมีจุดประสงค์หลักในการพัฒนา เพ่ือการเตรียมความพร้อม
ให้กับเด็กก่อนเกณฑ์ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านพัฒนาทางอารมณ์ ด้านการ
พัฒนาทางสังคม การบริหารงานทั่วไปมีจุดประสงค์หลักในการพัฒนา เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการ
ที่มีการวางแผน การจัดองค์กร การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุม อย่างครบวงจรในการบริหารงาน
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ทั่วไป การบริหารงานธุรการมีจุดประสงค์หลักในการพัฒนา เพ่ือให้องค์กรมีความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินการด้านเอกสารธุรการเพ่ือเก็บเป็นหลักฐาน เพ่ือการสืบค้น เพ่ือความเป็นระเบียบและเพ่ือ
ความเป็นหมวดหมู่ การบริหารงานบุคคล มีจุดประสงค์หลักในการพัฒนา เพ่ือมุ่งเน้นกระบวนการ
ในการบริหารงานบุคคล น่ันคือ กระบวนการสรรหาบุคลากร การอบรมพัฒนา การสร้างแรงจูงใจ  
และความคุ้มค่าของบุคลากรภายในศูนย์ ในส่วนสภาพทั่วไปภายนอก พบว่า โครงสร้างของศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดนั้นขึ้นอยู่กับฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของแต่ละเขตใน
กรุงเทพมหานคร ท าให้งบประมาณที่ได้เน้นการช่วยเหลือผู้ปกครอง เพ่ือแบ่งเบาภาระในการเตรียม
ความพร้อมให้กับบุตรหลานมากกว่างบประมาณด้านการศึกษาโดยตรง ท าให้มีงบประมาณที่ใช้ใน
การบริหารมีน้อยไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน จึงจ าเป็นต้องใช้หลักการของผู้ที่มีจิตศรัทธาภายใน
ชุมชนบริเวณวัด เพ่ือให้การบริหารงานด้านงบประมาณมีเพียงพอต่อความต้องการ  

  2)  หลักพุทธธรรมและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า หลักธรรมที่เป็นหลักในการส่งเสริมให้
จุดประสงค์ในการบริหารงานทุกส่วนส าเร็จมีดังนี้ การบริหารงานวิชาการใช้หลักธรรมภาวนา 4 
(กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา ปัญญาภาวนา) การบริหารงานทั่วไปใช้หลักธรรมจักขุมา, วิมุตติ, 
อคติ 4 (ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ), อริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุห์ทัย นิโรธ มรรค), สังคหวัตถุ 4 
(ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา) การบริหารงานธุรการใช้หลักธรรมอัปปมาทและขันติ การ
บริหารงานบุคคลใช้หลักธรรมสติสัมปชัญญะและพละ 4 (ปัญญาพละ วิริยะ อนวัชชพละ สังคหะ
พละ) และการบริหารงานทุกด้านนั้นต้องใช้หลักพุทธธรรมที่น ามาบริหารงานร่วมกันอย่างบูรณาการ 
เพ่ือให้จุดประสงค์ทุกๆ ด้านเกิดความส าเร็จ ได้แก่หลักอิทธิบาทธรรม 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
วิมังสา) โดยหลักอิทธิบาทธรรมน้ันต้องร่วมบริหารงานอย่างบูรณาการกับการพัฒนางาน โดยใช้
หลักการของวงจรคุณภาพ (วางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ การปฏิบัติเชิงพัฒนา) และวงจร
ความรู้ (การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก การปรับเปลี่ยนสู่ภายใน การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การ
ผสมผสานทางความรู้) เพ่ือให้ได้มาซึ่งการพัฒนารูปแบบการริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวัด เขตกรุงเทพมหานคร  

 3)  รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ทั้ง 4 ด้านสามารถใช้รูปแบบ
ร่วมกันได้คือ รูปแบบ DKSA (Develop Knowledge for Sharing to Assets) โดยมีหลักการดังนี้ 
เป็นรูปแบบในการบริหารจัดการที่ ใช้หลักธรรมมาบริหารจัดการเชิงพุทธบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละส่วนงาน โดยมีหลักอิทธิบาทธรรมในการควบคุมหลักธรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิด
ความส าเร็จในการปฏิบัติและใช้หลักการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) 
อย่างถูกต้องโดยเหมาะสมกับสภาพของสถานที่ และเวลาของแต่ละศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในแต่
ละวัด ต่อเนื่องด้วยการใช้หลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยใช้หลักการการจัดการความรู้ 
(Knowledge management) ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีที่สิ้นสุด
เพ่ือน าความรู้เหล่านั้นน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะองค์กรเครือข่าย (Knowledge Sharing) 
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ของพันธมิตรศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เพ่ือให้ได้มาซึ่ง “สินทรัพย์ทางความรู้” (Knowledge 
Assets) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นหลักสูตรแกนกลางในการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน
วัด เขตกรุงเทพมหานคร  
ค าส าคัญ: รูปแบบการบริหารจัดการ, ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 

ABSTRACT 
 

Objectives of this research were 1) To study the general management of the 
Development Center for Pre-school Children at monasteries in Bangkok. 2) To study 
Buddhist doctrines and theories related to management and  3) To propose a format 
of management of the Development Center for Pre-school Children at monasteries in 
Bangkok.  

Methodology was the Mixed Methods Research, which includes Qualitative 
research from in-depth interviews with 18 people analyze data to describe the 
analysis. Quantitative research by distributing questionnaires to a sample of 184 
people, which is the official staff of the Develop Center for Pre-school Children at 
monasteries in Bangkok. The data analysis used by the statistics  are as follows : the 
number, the percentage, and mean and standard deviation. 

Findings were as follows : 
1) The general management condition of the Development Center for Pre-

school Children at monasteries in Bangkok were that Internal and external 
Management were divided into the four key sections as follows: Academic 
administration, General management, Administration management, and Human 
resource management. Each section has its own purpose in the followings: The 
primary purpose of Academic Administration was development preparation for the 
pre-school children in four aspects : physical, intellectual, emotional and social 
development. General management had aim to achieve major breakthrough in the 
management of the planning, organization, decision making and control and also fully 
integration. The Administration management had the primary purpose as to develop 
organization and full knowledge in documentation management and filing in order to 
store evidence, searching purpose, keep document as well-organized and categorized 
by index. The main purpose of Human Resource management was to focus on the 
development of human resource business process such as recruiting, training, 
developing, motivating and rewarding staff within the center. 

External Management of the Development Center for Pre-school Children at 
monastery in Bangkok depended on the community development and social welfare 
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of each district in Bangkok. Budget was allocated for reducing the burden of family 
expenses in children preparation and raising kids instead of investing budget into 
education aspect. Furthermore, budget for management and administration was not 
sufficient enough so donation from community become another form of fund raising 
so that the budget would be enough for management. 

2) Buddhist doctrines and theories related to internal management of the 
Development Center for Pre-school Children at monasteries in Bangkok were that the 
main principles which supported the achievement of the administration were as 
follows: Academic Administration used the principle of Bhavana 4 (Physical, Virtue, 
Mind and Wisdom development), General Management used principles of Chakkhuma 
(Conceptual skill and vision), Vimutti (Liberation), Prejudice 4 (Prejudice by love, 
hatred, delusion and fear), Noble Truths 4 (Dukkha, Samudhaya, Nirodha and Magga), 
Sangahavatthu 4 (Dana, Piyavaca, Atthacariya and Samanattata), the Administration 
management applied the principles of Appamatha and Khanti (Mindfulness and 
Tolerance). Human Resource administration used the principles of consciousness and 
Bhala 4 (Power of wisdom, diligence, cleanliness and solidarity). All aspects of 
management were required to apply Buddhist doctrine and integrated fully to achieve 
their aims which are Itthibatha 4 (Basis for success; Aspiration, Effort, Thoughtfulness 
and Reasoning). The Integration between Itthibath 4 and the principles of quality cycle 
(Planning, Implementation, Monitoring, and Compliance-oriented development) and 
circuit knowledge (Modifications to the exterior, Transition to the Social interaction 
combining the knowledge) led to acquire the development of executive management 
of the Development Center for Pre-school Children at monasteries in Bangkok. 

3) Management model of the Development Center for Pre-school Children 
at monasteries in Bangkok was that the four sections have common model is D4SA 
(Develop Knowledge for Sharing to Assets) which had principle as follows: it was a 
model of management principles using Buddhist doctrines to manage with Buddhism-
integration way as appropriate in each part. The basis for successful  principle was to 
apply the quality cycle (PDCA) appropriately to the Development Center for Pre-
school Children at each monasteries for the sustainable development on the basis of 
knowledge management (knowledge management), to build knowledge network for 
knowledge sharing among pre-school children development centers in order to gain 
Knowledge assets which is a core curriculum of Pre-school Children Development 
Center at monasteries in Bangkok. 
Keywords: Management Model, Pre-School Child Care  Center, At Monasteries  
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1. บทน า 
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดนี้จัดได้ว่า เป็นการศึกษาสงเคราะห์เด็ก และการสาธารณ

สงเคราะห์ประการหน่ึง และการจัดการศึกษาประเภทใดหรือระดับใดก็ตาม ถ้าสามารถจัดโดยวัด 
หรือพระสงฆ์ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการแล้ว นับเป็นการท าให้เด็กหรือประชาชนได้ใกล้ชิด หรือ
เข้าวัดมากขึ้น มีศีลธรรม และเป็นคนโดยสมบูรณ์มากกว่าเด็ก หรือประชาชนที่ไม่มีโอกาสดังกล่าว 
กรมศาสนาได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด พ.ศ. 2537 โดยก าหนดให้เจ้า
อาวาสท าหน้าที่เป็นผู้บริหารศูนย์ ฯ พระภิกษุท าหน้าที่เป็นครูผู้สอนอบรมสั่งสอนเด็กในด้านต่าง ๆ 
ครูพ่ีเลี้ยงซึ่งเป็นคฤหัสถ์ท าหน้าที่ดูแลท าความสะอาดร่างกายเด็ก และจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการศึกษาเด็กในระดับปฐมวัย 
คณะกรรมการบริหารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ท าหน้าที่ในด้านการให้ค าปรึกษาแนะน าและ
ควบคุมการด าเนินงานในด้านการจัดการศึกษา ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบัญชีและการเงิน 
และด้านบุคลากร (กรมการศาสนา, 2537: 3-5) 

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เป็นสถานที่ส าหรับดูแลเด็กก่อนวัยเรียนโดยมี
วัตถุประสงค์ในการด าเนินการ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้เด็กได้รับการเตรียมความพร้อม  ให้มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
เด็ก พ.ศ. 2546 ได้มีการก าหนดให้เด็กจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ ด้วยการอยู่อาศัยในสถานที่ที่
เหมาะสมและปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตราย เด็กต้องได้รับสารอาหารตามวัย และได้รับการส่งเสริม
สุขภาพ ส่งเสริมพัฒนาการ รวมถึงได้รับการปูองกันโรคและภัยที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
(พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546, 2546: 3-4) 

ดังนั้น ผู้ดูแลรับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะต้องมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้แก่
เด็ก สภาพสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความส าคัญที่จะต้องดูแลให้ปลอดภัย เพ่ือปูองกัน
ไม่ให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุกับเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อีกทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่เดิมมี
หลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กรมการศาสนา กรมประชาสงเคราะห์ 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และกรมอนามัย ซึ่งมีจุดประสงค์ในการก่อตั้ง
แตกต่างกันไป แต่โดยรวมแล้วเพ่ือเป็นสถานที่ส าหรับดูแลเด็กก่อนวัยเรียนให้เด็กได้รับการเตรียม
ความพร้อมมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัย 
ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ไม่มีผู้เลี้ยงดูลูกในช่วงเวลากลางวัน  (กรมอนามัย, 
กระทรวงสาธารณสุข, 2541: 16) 

กรุงเทพมหานครมีความเจริญก้าวหน้าทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี 
การขยายตัวอย่างรวดเร็วในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ ท าให้สภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
ไปด้วยโดยเฉพาะความเป็นเมือง ซ่ึงเป็นศูนย์รวมของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีประชากร
อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยและประกอบอาชีพกันมากขึ้น ท าให้เกิดปัญหาความหนาแน่นของ
ประชากร ความแออัดของที่อยู่อาศัย ปัญหาการจราจร มลพิษจากสิ่งแวดล้อม และการแก่งแย่ง
แข่งขันในหลาย ๆ ด้าน สิ่งเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งส่งผลกระทบให้ครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วย
ของสังคมที่เล็กที่สุด มีลักษณะและแบบแผนการด าเนินชีวิตแตกต่างกันไปด้วย อย่างไรก็ตาม
กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง ในการ
ดูแลแก้ไขปัญหาพัฒนาเมืองให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จัดให้มีบริการในด้านต่าง  ๆ อย่างเหมาะสม
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาที่ต้องให้ความส าคัญ ทั้งนี้ ได้
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครในด้านการพัฒนาการศึกษา ซ่ึงได้มีการขยายบริการเตรียม
ความพร้อมให้แก่เด็กเล็กก่อนเข้าเรียนประถมศึกษา อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
การศึกษา ซึ่งก าหนดภารกิจด้านพัฒนาการศึกษา คือ ให้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในชุมชนให้เพียงพอ และได้มาตรฐาน  โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย และต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน ท าให้ไม่
สามารถเลี้ยงดูบุตรหลานที่อยู่ในวัยก่อนเข้าเรียนภาคบังคับให้มีโอกาสเตรียมความพร้อม ช่วย
เสริมสร้างพัฒนาการถูกต้อง สมวัยให้แก่เด็กทั้งทางด้านการเรียนการสอน  การพัฒนาทางด้าน
อารมณ์ เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการ และพร้อมที่จะไปเรียนต่อในระดับการศึกษาภาคบังคับ  ซึ่งเรื่องนี้
กรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดให้มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนใน
แต่ละเขตพ้ืนที่ปกครองของกรุงเทพมหานคร โดยมีการสนับสนุนจัดสรรด้านงบประมาณเงินอุดหนุน
รัฐบาลส่วนหนึ่งให้แก่ชุมชน น าไปบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ที่ได้ด าเนินการ
เกี่ยวกับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอาศัยแนวทางจากกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 4 และฉบับที่ 
5 (พ.ศ.2506)  

ปัจจุบันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เขตกรุงเทพมหานคร ได้ท าการถ่ายโอนให้กับ
ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดทั้งหมด 21 ศูนย์ 18 เขต
ของกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตจะจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล สนับสนุนอาหาร
กลางวัน อาหารเสริม (นม) กิจกรรมภายในศูนย์ ค่าตอบแทนครูพ่ีเลี้ยง และค่าวัสดุต่าง ๆ 

ปัญหาจากการที่กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ มีประชากรเด็กที่ด้อย
โอกาสและขาดการดูแลเอาใจใส่ในการส่งเสริม และพัฒนาที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย ประกอบกับ
เป็นภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีปัญหามากมายอยู่แล้ว อีกทั้งการบริหาร
จัดการศูนย์อบรบเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ยังขาดมาตรฐานและการบริหารจัดการ มีความแตกต่าง
หลากหลาย ทั้งในด้านการวางแผนงาน การจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด การสั่งการและ
การควบคุมติดตามผลการปฎิติงาน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีสภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน หากปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการศึกษาและแก้ไขอย่างถูกต้องแล้ว ย่อมส่งผลต่อการ
พัฒนาคนในวัยเด็กเล็ก ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญของสังคมในอนาคต เป็นผลให้ประชากรในพ้ืนที่ด้อย
คุณภาพและส่งผลเสียต่อการพัฒนาการเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นสิ่งจ าเป็น
อย่างยิ่ง ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบทุกฝุาย จะต้องด าเนินการให้ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น และชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดกับเด็กปฐมวัย 
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จากปัญหาและความส าคัญที่กล่าวมา การจัดการศึกษาของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน
วัดเขตกรุงเทพมหานครส าหรับเด็กก่อนเกณฑ์ จึงต้องได้รับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ 
และปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสมัยใหม่ 
โดยใช้หลักพุทธธรรมมาใช้ในการบริหารงานให้มีรูปแบบแนวทางที่ชัดเจนเป็นมาตรฐาน สามารถ
น าไปบูรณาการปฏิบัติใช้ได้โดยสะดวกทั้งผู้บริหาร ผู้ปกครอง และเด็กก่อนเกณฑ์ ทุกศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพทั่วไปของ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด การบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ปัญหาการบริหาร
จัดการของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด และองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือด าเนินการหาแนวทางการ
พัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จ านวน 18 เขตใน
กรุงเทพมหานคร มีจ านวนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดรวม 21 ศูนย์ ฯ และน าไปพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เขตกรุงเทพมหานคร ให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานเท่าเทียมกันทุกแห่งและทุกเขตในกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1  เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์และหลักพุทธ
ธรรมที่ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กร 

2.2  เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน
วัด เขตกรุงเทพมหานคร 

2.3  เพ่ือเสนอรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์เชิงพุทธในวัด เขต
กรุงเทพมหานคร 

 

3.  ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยเ ร่ือง “รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เขต
กรุงเทพมหานคร” โดยก าหนดด าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ก าหนดขอบเขตการวิจัยดังต่อไปนี้ 

3.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ โดยมุ่งศึกษาและทบทวนเอกสารจากพระไตรปิฎก 

ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เขต
กรงุเทพมหานครดังต่อไปนี้  

1) สภาพทั่วไปของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เขตกรุงเทพมหานคร 
2) แนวคิดหลักพุทธธรรมอิทธิบาท 4 เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์

อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 
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3) แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ 
4) แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการบริหารจัดการ 

3.2  ขอบเขตด้านตัวแปร 
การศึกษาวิจัยในฉบับนี้นั้นมุ่งเน้นการศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหาร

จัดการของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขตกรุงเทพมหานคร จึงต้องศึกษาตัวแปรดังต่อไปนี้ 
3.2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม

พระสงฆ์และฆราวาส ที่เป็นฝุายบริหารหรือฝุายปฏิบัติการในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3.2.2 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ โดยกระบวนการบริหารจัดการแบ่งเป็น 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารงานวิขาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานธุรการและด้าน
การบริหารงานบุคคล 

3.3  ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร, ผู้ที่เกี่ยวข้อง, เจ้าหน้าที่ และ

ประชาชนหรือผู้ปกครองของเด็กก่อนเกณฑ์ในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เขตกรุงเทพมหานคร 
3.3.1  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเชิงคุณภาพ 

ด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ได้แก่ ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เขตกรุงเทพมหานครจ านวน 8 คน นักพัฒนาสังคม
จ านวน 3 คน นักพัฒนาการศึกษาจ านวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนาจ านวน 4 
คน รวมทั้งสิ้น 18 รูป/คน  

3.3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตด้านประชากรเชิงปริมาณ ได้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ

ที่ท างานภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจ านวนประชากรทั้งหมด 
338 คน กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ท างานภายใน
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 184 คน โดย
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการสูตรค านวณ Taro Yamane (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2546: 105) 
 

4.  ผลการวิจัย 
4.1 แนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อน

เกณฑ์เชิงพุทธในวัด เขตกรุงเทพมหานคร 
การบริหารจัดการในยุคสมัยก่อนและในยุคปัจจุบันมีความแตกต่างกันมาก เนื่องด้วย

เทคโนโลยีต่างๆ ที่น าสมัย หลักการต่างๆและแนวคิดทฤษฎีทางตะวันตกที่มีมากมายหลากหลาย
แนวคิดหาก แต่ในงานวิจัยฉบับนี้ได้ใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเข้ามาประยุกต์ใช้ โดยการใช้
ในการบริหารจัดการในเชิงพุทธบูรณาการกับหลักอิทธิบาทธรรม 4 ประการอันได้แก่ ฉันทะ คือ 
ความพึงพอใจหรือมีความรักในกิจที่ตนปฏิบัติอยู่ วิริยะ คือ ความพากเพียรหมั่นในกิจที่ปฏิบัติอยู่ 
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จิตตะคือ การมีความฝักใฝุในงานมีจิตผูกพันในการคิดในการแก้ปัญหาอยู่ เนืองนิจ วิมังสา คือ การ
คิดวิเคราะห์หมั่นไตร่ตรองถึงสาเหตุ เพ่ือให้งานนั้นๆ ได้ส าเร็จลงได้ด้วยความถูกต้องและมีความ
เหมาะสมมากที่สุด ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เราชาวพุทธได้ยินกันมาจนคุ้นหูตั้งแต่เด็ก  หากแต่ไม่น ามา
ปฏิบัติเนื่องจากปัจจัยหลากหลายด้าน เช่น มุ่งหวังจากทฤษฎีการบริหารงานจากตะวันตกใน
บางครั้งนั้นไม่สามารถเข้ากับบริบทของสังคมแต่ละสังคมได้ แต่ในการนี้จ าเป็นต้องน าอิทธบาทธรรม
มาประยุกต์ใช้จริง ในการเสริมสร้างการบริหารจัดการภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เขต
กรุงเทพมหานครให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งเมื่อน ามาบูรณาการกับการบริหารงานในแต่ละส่วนงาน 
ทั้ง 4 ด้าน พบว่า หลักธรรมอิทธิบาทนั้นเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญ คือ ช่วยให้เกิดกฎระเบียบ เพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติให้กับบุคลากรในการบริหารงาน ท าให้เกิดความส าเร็จ หรือเป็นผลสัมฤทธิ์ขึ้นได้ตาม
แนวนโยบายที่ตั้งไว้ โดยต้องอาศัยหลักธรรมย่อยในแต่ละรูปแบบการบริหารทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
วิชาการ ใช้หลักธรรมภาวนา 4 ควบคู่กับอิทธิบาทธรรม ด้านบริหารงานทั่วไป ใช้หลักจักขุมา หลัก
วิมุตติ หลักอคติ 4 หลักสังคหวัตถุ 4 หลักอริยสัจ 4 ควบคู่กับอิทธิบาทธรรม ด้านธุรการ ใช้
หลักธรรมของอัปปมาท หลักขันติ ควบคู่กับอิทธิบาทธรรม ด้านบุคคล ใช้หลักธรรมสติสัมปชัญญะ
และพละ 4 ควบคู่กับอิทธิบาทธรรมเพื่อให้ 

4.2 รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์เชิงพุทธในวัด เขต
กรุงเทพมหานคร 

1) ด้านการบริหารจัดการงานวิขาการ พบว่า การบริหารจัดการในด้านวิชาการ
นั้นมีจุดประสงค์หลัก 4 ข้อย่อย น่ันคือ เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย พัฒนาทางด้าน
สติปัญญา พัฒนาทางด้านอารมณ์ และพัฒนาทางด้านสังคม โดยใช้หลักธรรมภาวนา 4 ในการ
พัฒนาบุคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดวิชาการให้กับเด็กก่อนเกณฑ์ โดยการรักษาร่างกาย
ตนเองให้มีความแข็งแรงทั้งทางกายและใจ (กายภาวนา)  โดยการรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด
ในตนเอง (ศีลภาวนา)  โดยการมีสมาธิเพ่ือการปฏิบัติอหน้าที่ (จิตภาวนา)  และโดยพัฒนาความรู้
ความสามารถ (ปัญญาภาวนา) เพ่ือเสริมสร้างปัญญาให้กับเด็กก่อนเกณฑ์ต่อไป โดยทั้งหมด
ครอบคลุมสู่วิธีเพ่ือความส าเร็จด้วยอิทธิบาทธรรม คือ ใช้หลักฉันทะ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการ
ให้ความรู้ ร่วมกับหลักวิริยะและจิตตะควบคู่กันไป เพ่ือให้เกิดความขยันหมั่นเพียรด้วยความไม่
ประมาทในการฝึกทักษะ และเพ่ือสร้างความตระหนักในอุดมการณ์ว่า เด็กคือ  อนาคตชาติให้กับ
ตนเองหากเด็กทุกคนมีความพร้อมที่ดี มีความตั้งใจจริงในการพัฒนาประเทศชาติ โดยได้รับการสั่ง
สอนปลูกฝังจากครู หรือบุคลากรจากศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดนั่นหมายความว่า บุคลากรทุกๆ 
คน เจ้าหน้าที่ทุกๆ คน ย่อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชาติไทยไปโดยปริยาย ซึ่งตามหลักธรรมยังมี
หลักวิมังสาอีกหลักหนึ่งที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนหรือวิธีการ โดย
ผ่านการประเมินการเรียนการสอน เพ่ือสร้างเสริมการพัฒนาให้กับเด็กก่อนเกณฑ์ในทุกๆ ด้าน 

2) ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไป พบว่า การบริหารจัดการในด้านการ
บริหารงานทั่วไปให้เกิดผลที่ดีในการบริหารจัดการนั้นมีจุดประสงค์หลัก 4 ข้อย่อย นั่นคือ การ
วางแผน, การจัดองค์กร, การวินิจฉัยสั่งการ และการควบคุม ซึ่งทั้งสี่ด้านนั้นใช้หลักธรรมในการ
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บริหารจัดการเชิงพุทธบูรณาการด้วยหลักธรรม หลักจักขุมา, หลักวิมุตติ, อริยสัจ 4, สังคหวัตถุ 4, 
และอคติ 4 ซึ่งหลักธรรมเหล่านี้ จะถูกขับเคลื่อนไปพร้อมกันกับหลักอิทธิบาทธรรม 4 โดยเริ่มจาก
งานบริหารงานทั่วไปนั้น เป็นงานที่มีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายที่ไม่มีการจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ 
จึงต้องมีการวางแผนเพ่ือจัดแนวทาง ซึ่งแนวทางดังกล่าวนั่นหมายถึง ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล มองเห็นถึงจุดหมายปลายทางที่สามารถด าเนินไปได้ (จักขุมาและวิมุตติ) เมื่อการวางแผน
สู่ผลการปฏิบัติ จึงใช้หลักธรรมอริยสัจ 4 (ทุกข์, สมุหทัย, นิโรธ, มรรค) ในการด าเนินการปูองกัน
หรือแก้ไขปัญหานั้นๆ หรือเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ซึ่งเกี่ยวพันกับการจัดองค์กรซึ่งในการจัดนั้น คือ 
การประสานงาน การสื่อสารเพ่ือความเข้าใจ เพ่ือปฏิบัติงานที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ซึ่งใช้ความ
ร่วมมือร่วมใจร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ต าแหน่งหน้าที่ ฐานะ ภาวะบุคคล 
เหตุการณ์ และสิ่งแวดล้อมถูกต้องตามวัฒนธรรมองค์กร ในแต่ละกรณีโดยไม่เลือกปฏิบัติ (สังคห
วัตถุ 4) โดยผ่านกระบวนการการวินิจฉัยสั่งการ โดยไม่ให้เกิดความล าเอียงในการสั่งการ เช่น ไม่ให้
เกิดความเอนเอียงให้กับทางใดทางหนึ่งเหตุเพราะรัก เพราะโกรธ เพราะความไม่รู้ และเพราะความ
กลัว (อคติ 4) ซึ่งผลที่เกิดจากการตัดสินใจสั่งการระดับแผนหรือระดับนโยบายที่ผิดพลาด จะท าให้
เกิดผลต่อระดับปฏิบัติการมาก ฉะนั้นหลักธรรมอคติ 4 จึงเป็นหลักธรรมที่ควรยึดปฏิบัติ เป็น
หลักธรรมที่มีประโยชน์มากต่อหลักการในกระบวนการการวินิจฉัยสั่งการ โดยใช้การควบคุมด้วย
หลักอิทธิบาทธรรม ดังนี้ สร้างให้เกิดความรักในงานการบริหารจัดการมากกว่ามุ่งปฏิบัติงานในแต่
ละวัน โดยไม่มีจุดหมาย พร้อมด้วยการปลูกฝังอุดมการณ์ในการบริหารให้กับทุกๆ  ส่วน พร้อมด้วย
การศึกษาสหสาขาวิทยาการ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ เพ่ือเสริมสร้างพ้ืนฐานความรู้ต่างๆ เพ่ือเสริม
ให้กับการบริหารงานทั่วไปมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

3) ด้านการบริหารจัดการงานธุรการ พบว่า การบริหารจัดการในด้านธุรการนั้น
มีจุดประสงค์หลัก 4 ข้อย่อย นั่นคือ เพ่ือเก็บเป็นหลักฐาน เพ่ือการสืบค้น เพ่ือความเป็นระเบียบ 
และความป็นหมวดหมู่โดยใช้หลักธรรมอัปปมาท และขันติ ในการบริหารจัดการงานธุรการ โดย
ไม่ให้เกิดความประมาทเลินเล่อในการละเลย (อัปปมาท) กับเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร เนื่องจากเอกสาร
เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการสืบค้น ต้องให้เกิดความเป็นระเบียบมีความเป็นหมวดหมู่ ท าให้
องค์กรและบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่มีความน่าเชื่อถือจากเอกสารดังกล่าว และในการเสริมสร้าง
ความเป็นระเบียบเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ซึ่งหลังจากที่บุคลากรทุกๆ คนต้องปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล
เด็กก่อนเกณฑ์ที่มีจ านวนมาก บุคลากรทุกคนต้องมีความอดทน (ขันติ) ต่อสภาวธรรมต่างๆ ที่มา
กระทบ เน่ืองจากจ านวนบุคลากรที่มีจ านวนน้อย ท าให้ต้องเหน็ดเหนื่อยกับงานประจ าวันอยู่แล้ว 
อาจจะต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเร่ืองธรรมดา และยังต้องเข้มงวดเกี่ยวกับนโยบาย
เก่ียวกับระเบียบงานเอกสารและงานธุรการ จึงเกิดความเครียดฉะน้ันต้องมีความอดทนเป็นอย่าง
มากกับความรับผิดชอบที่มีเพ่ิมมากขึ้น โดยทั้งหมดครอบคลุมสู่วิธีเพ่ือความส าเร็จด้วยอิทธิบาท
ธรรม คือ ใช้หลักฉันทะเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเก่ียวกับเอกสารงานธุรการด้วย
การใช้หลักฉันทะ นั่นคือการสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน เพ่ือจุดประสงค์ให้เกิดความพึงพอใจ
ในการท างาน โดยใช้หลักจิตตะ คือ การปลูกฝังในอุดมการณ์เพ่ือสร้างความเคยชินในการสื่อสาร
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ด้วยลายลักษณ์ และเสริมสร้างด้วยแรงจูงใจในการท างาน เพ่ือให้เกิดความวิริยะอุตสาหะในการ
ปฏิบัติงาน และสุดท้ายคือ การใช้หลักวิมังสาในการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานธุรการ 

4) ด้านการบริหารจัดการงานบุคคล พบว่า การบริหารจัดการในด้านบุคคลน้ัน
มีจุดประสงค์หลัก 4 ข้อย่อย นั่นคือ การบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้เด็กก่อนเกณฑ์ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจได้อย่างเต็มที่ 
ฉะนั้นบุคลากรจึงจ าเป็นต้องได้รับการสรรหา ได้รับการอบรมพัฒนา ได้รับการสร้างแรงจูงใจ และ
สุดท้ายคือ ต้องมีความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานให้กับองค์กร โดยการใช้หลักธรรมในพุทธศาสนามาใช้
ในการบริหารจัดการเชิงพุทธบูรณาการดังนี้ หลักธรรมสติสัมปชัญญะและหลักธรรมพละ 4 (ปัญญา
พละ, วิริยะพละ, อนวัชชพละ และสังคหพละ) ในการสรรหาบุคลากรใหม่ดังน้ี ผู้ที่มีหน้าที่สรรหา
บุคลากร หรือมีหน้าที่พิจารณาบุคลากรให้เข้าปฏิบัติงานภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์นั้น ต้องมี
หลักสติสัมปชัญญะ ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร โดยใช้กระบวนการในการให้ผ่านการทดลอง
งาน เพ่ือทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน (สติสัมปชัญญะ) ในด้านของสังคมการอยู่
ร่วมกันของแต่ละคน ทั้งในด้านการสร้างแรงจูงใจ ด้านการอบรมพัฒนาความรู้ และในด้านความ
คุ้มค่าในการปฏิบัติงานต่างก็ต้องใช้ปัญญา และความพยายามเป็นฐานก าลังในการพิจารณาด้วย
ปัญญาว่า อะไรควรหรือไม่ควรอย่างไร และใช้ความพากเพียร (ปัญญาพละและวิริยะพละ)  ในทางที่
ถูกต้อง ซึ่งนั่นก็คือการกระท าทั้งทางกายวาจา และใจอย่างไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง (อนวัชชพละ) 
ไม่มีการสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อ่ืน ส่วนในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน ความคุ้มค่าและ
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานน้ันต่างก็ต้องใช้หลักของพละ 4 ข้อหนึ่งในการฝึกตนให้มีการให้
เป็นนิจในที่นี้คือ การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นวิทยาทาน คือ การให้ความรู้แก่เพ่ือน
ร่วมงานแก่เด็กก่อนเกณฑ์ หรือการให้อ่ืน ๆ พร้อมถึงการให้ค าพูดจาที่อ่อนหวานเป็นปิยวาจาแก่
ผู้ฟังในทุกระดับ รวมถึงการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนอยู่เสมอเรียกว่า อัตถจริยา 
และยังคงต้องปฏิบัติอย่างนั้นอยู่อย่างเสมอต้นเสมอปลายตามหลักธรรมสมานัตตา (สังคหพละ) 
ทั้งนี้หลักธรรมทั้งหมดนั้นจะส าเร็จได้ต้องใช้ฐาน หรือคุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จนั่นคือ หลักอิทธิ
บาทธรรมที่ต้องบูรณาการกันอย่างกลมเกลียวเสมือนเกลียวเชือกที่พันแน่น โดยไม่สามารถแยกกัน
ออกมาได้ว่าสิ่งใดเรียกว่า ฉันทะ สิ่งใดเรียกว่า วิริยะ สิ่งใดเรียกว่า จิตตะ เรียกว่า วิมังสา คือ การ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความตระหนักในความมุ่งม่ันในความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือเด็กที่
เป็นอนาคตของชาติปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจในความคิดเห็นที่แตกต่างในความเสมอภาค เพ่ือให้
เกิดความวิริยะขึ้น โดยปริยายในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละบุคคล จากนั้นจึงใช้หลักวิมังสาในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานในทุก ๆ ส่วนงาน เพ่ือจุดประสงค์ในการพัฒนาองค์กรให้
บรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรคือ การเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เขต
กรุงเทพมหานคร 

สามารถสรุปรูปแบบทั้ง 4 ด้านด้วยรูปแบบ DKSA (Develope Knowledge for 
Sharing to Assets)  ซ่ึงพบว่ารูปแบบดังกล่าวสามารถใช้หลักการต่างๆ เพ่ือใช้ในการพัฒนาการ
บริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เขตกรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้ เป็นรูปแบบในการ
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บริหารจัดการที่ใช้หลักธรรมมาบริหารจัดการเชิงพุทธบูรณาการ ตามความเหมาะสมของแต่ละส่วน
งาน ตามรายละเอียดข้างต้น โดยมีหลักอิทธิบาทธรรมในการควบคุมหลักธรรมต่างๆอยู่เสมอ และใช้
หลักการพัฒนางานอย่างต่อเน่ืองโดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพ
ของสถานที่และเวลาของแต่ละศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในแต่ละวัด ต่อเนื่องด้วยการใช้หลักการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการการจัดการความรู้  (Knowledge Management)  โดย
อาศัยวงจรความรู้ (Knowledge Spiral) ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องโดยไม่
มีที่สิ้นสุด จากนั้นจึงจะน าองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาในแต่ละศูนย์ น ามาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในลักษณะองค์กรเครือข่าย (Knowledge Sharing) ตามวงรอบที่พันธมิตรมีการก าหนดร่วมกัน 
เพ่ือให้ได้มาซึ่ง “สินทรัพย์ทางความรู้” (Knowledge Assets) ที่ใช้ในการบริหารจัดการภายใน
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเสมือนหลักสูตรแกนกลางในการ
บริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เขตกรุงเทพมหานคร  
 

5. อภิปรายผล 

1)  รูปแบบการบริหารจัดการงานวิขาการ พบว่า การบริหารจัดการในด้านวิชาการ
นั้นมีบุคลากรหรืออาสาสมัครภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ เป็นผู้ขับเคลื่อน ซึ่งผลนั่นหมายถึง
ความพร้อมทั้ง 4 ด้านของเด็กก่อนเกณฑ์ จะได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย พัฒนาทางด้านสติปัญญา 
พัฒนาทางด้านอารมณ์ และพัฒนาทางด้านสังคมได้อย่างเต็มที่ ต้องอาศัยการบริหารงานเชิงพุทธ
บูรณาการโดยใช้หลักธรรมภาวนา 4 เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดวิชาการ
ให้กับเด็กก่อนเกณฑ์ โดยการรักษาร่างกายตนเองให้มีความแข็งแรงทั้งทางกายและใจ (กายภาวนา) 
โดยการรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดในตนเอง (ศีลภาวนา) โดยการมีสมาธิเพ่ือการปฏิบัติอหน้า
ที่ (จิตภาวนา)  และโดยพัฒนาความรู้ความสามารถ (ปัญญาภาวนา) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง 
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทหารพรานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตาม
หลักพุทธธรรมของ พลตรี ณรัฐ สวาสด์ิรัตน์ (2558) โดยผลการวิจัพบว่า การพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครทหารพรานต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป เพราะบุคคลมีศักยภาพทาง
ร่างกาย ศักยภาพทางจิตใจ และศักยภาพทางปัญญาไม่เท่ากัน การพัฒนาศักยภาพนอกจาก
พิจารณาก าหนดมาตรฐานแล้ว จึงต้องพิจารณาถึงห้วงระยะเวลาการสนับสนุนขวัญก าลังใจและไหว
พริบปฏิภาณของแต่ละคนด้วย การพัฒนาศักยภาพที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การพัฒนาไป
พร้อมๆ กันทั้ง 4 ด้าน 

2)  รูปแบบการบริหารจัดการงานทั่วไป พบว่า การบริหารจัดการงานทั่วไปนั้นกลุ่ม
บุคคลที่มีผลมากที่สุด นั่นคือ กลุ่มของผู้บริหารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด นั่นหมายถึงความ
พร้อมทั้ง 4 ด้านของการวางนโยบายอันได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การวินิจฉัยสั่งการ และ
การควบคุม ซึ่งการจัดการทั้งสี่ด้านนั้นอาศัยหลักธรรมในการขับเคลื่อน ดังนี้ การวางแผนผู้บริหารที่
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองเห็นถึงจุดหมายปลายทางที่สามารถด าเนินไปได้ใช้หลักธรรมจักขุมาและ
วิมุตติ เพ่ือน าสู่การปฏิบัติใช้หลักธรรมอริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุหทัย นิโรธ มรรค) หากเกิดปัญหา
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สามารถด าเนินการปูองกันหรือแก้ไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการประสานงานการจัดองค์กร  การจัดองค์กร
ซึ่งในการจัดนั้น คือ การประสานงานให้เหมาะสมถูกต้องตามวัฒนธรรมองค์กรใช้หลักธรรมสังคห
วัตถุ 4  (ทาน, ปิยวาจา, อัตถจริยา, สมานัตตา) โดยผ่านกระบวนการการวินิจฉัยสั่งการ โดยไม่ให้
เกิดความล าเอียงในการสั่งการใช้หลักธรรมอคติ 4 (รัก, โกรธ, ไม่รู้, กลัว) โดยใช้การควบคุมด้วย
หลักอิทธิบาทธรรม (ฉันทะ, วิริยะ, จิตตะ, วิมังสา) ดังนี้ สร้างให้เกิดความรักในงานพร้อมด้วยการ
ปลูกฝังอุดมการณ์ ศึกษาสหสาขาวิทยาการเพ่ือเสริมสร้างความรู้เพื่อเสริมสร้างพ้ืนฐานความรู้ต่าง ๆ 
ให้กับการบริหารงานทั่วไปมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฌาน ตรรก
วิจารณ์ (2550) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธจะมีพุทธธรรมเป็นฐานคิดในการพัฒนา โดยมีพุทธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎี
ระบบ ทฤษฎีจิตวิทยา การเรียนรู้ และอริยมรรคมีองค์ 8 เป็นแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนา โดยมี
เปูาหมายการพัฒนา 2 ระดับ คือ ระดับโลกียธรรม และระดับโลกุตรธรรม ส่วนปรัชญาในการ
พัฒนานั้นตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า มนุษย์สามารถพัฒนาได้ พุทธธรรมมีเปูาหมายที่การพัฒนา
ปรับปรุงมนุษย์ ใช้ปัญหาของมนุษย์ คือ “ทุกข์” เป็นตัวตั้งใช้หลักธรรม อริยสัจ 4 เป็นหลักคิดใน
การพัฒนา และมีการคิดเชิงระบบ  

3)  รูปแบบการบริหารจัดการงานธุรการ พบว่า การบริหารจัดการในด้านธุรการนั้น มี
บุคลากรเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งผลที่ได้หมายถึง ความสมบูรณ์ของระบบเอกสารของ
ส่วนงานธุรการ ด้านการจัดเอกสารเป็นหลักฐาน เพ่ือการสืบค้นและความเป็นระเบียบหมวดหมู่ ใช้
หลักธรรมอัปปมาท คือ ความไม่ประมาทเลินเล่อในการละเลยกับเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร และ
หลักธรรมขันติ ในการอดทนต่อภาวะการปฏิบัติงานแต่ละประเภท มีความอดทนต่อความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายทั้งนี้อยู่ภายใต้หลักอิทธิบาทธรรม (ฉันทะ , วิริยะ, จิตตะ, วิมังสา) 
บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารงานธุรการ โดยมีสร้างบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงาน ร่วมกับการปลูกฝังในอุดมการณ์ให้เกิดความเคยชินในการสื่อสารด้วยลายลักษณ์ และ
เสริมสร้างวิริยะด้วยแรงจูงใจ และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานธุรการ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพัฒนสรณ์ เกียรติฐิติคุณ  (2558) ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบ “Big.CAMP Model” โดยมีศีล “B = Behavior” การควบคุมภายในตนของเจ้าหน้าที่ 
(Internal) การปฏิบัติตนกับบุคคลทั่ว ๆ ไป (General) ขันติ C = Control หมายถึง อดทนต่อ
ความยากล าบากในการออกปฏิบัติงาน อดทนต่อความตรากตร าของสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน และอดกลั้นต่อความไม่เข้าใจของผู้ค้าและประชาชน เมตตา  A = Action คือ การ
ก ร ะ ท า ที่ แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ  ป ร า ร ถ น า ดี  เ อ้ื อ เ ฟ้ื อ  เ กื้ อ กู ล  ปิ ย
วาจา M = Morality หมายถึง การพูดจาสุภาพอ่อนน้อม จริงใจ อัตถจริยา  P = Public 
Mind หมายถึง จิตอาสา ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ขวนขวายต้องการช่วยเหลือจะเห็น
ว่าหลักธรรมขันติ เป็นหลักธรรมหน่ึงในการพัฒนาการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร 
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4) รูปแบบการบริหารจัดการงานบุคคล จากการบริหารงานทั้ง 4 ด้านข้างต้นนั้น 
พบว่าต้องใช้บุคลากรในการขับเคลื่อนทั้งสิ้น ฉะนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ
มากที่สุด ซ่ึงพบว่าวงรอบในการพัฒนาบุคลากร มีดังน้ี การสรรหาบุคลากรต้องใช้หลักธรรมในการ
สรรหาบุคลากรที่มีความเข้าใจ มีความรักต่อเด็กมีอุดมการณ์เพ่ือส่วนรวม และมีความพากเพียรใน
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ใช้หลักธรรมสติสัมปชัญญะ ในด้านการอบรมพัฒนาความรู้ให้กับ
บุคลากร ใช้หลักธรรมพละ 4 (ปัญญาพละและวิริยะพละ ) และด้านการสร้างแรงจูงใจและด้าน
ความคุ้มค่าใช้หลักธรรมพละ 4 (อนวัชชพละและสังคหพละ) โดยใช้หลักอิทธิบาทธรรมในการ
บริหารอย่างบูรณาการเปรียบได้กับเกลียวเชือกที่ฟ่ันเกลียวแน่น จนไม่สามารถแยกหลักธรรมของ
อิทธิบาท 4 ออกมาได้เนื่องจากเม่ือการใช้หลักธรรมในการบริหารงานอย่างบูรณาการน่ันก็คือ การ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความตระหนักในความมุ่งมั่นมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือเด็กที่
เป็นอนาคตของชาติปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจในความคิดเห็นที่แตกต่างในความเสมอภาคมีวิริยะ
ขึ้นโดยปริยาย มีวิมังสาในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานในทุกๆส่วน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ (ฉลอง) (2558) ได้วิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์เชิงพุทธในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจากการศึกษาได้เสนอ 5 ยุทธศาสตร์ซึ่งทั้ง 5 
ยุทธศาสตร์ได้อาศัยหลักการบริหารงานโดยหลักการพละ 4 นับว่าสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้น ามา
อ้างอิง  

จากการอภิปรายผลข้างต้นพบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยอ่ืนๆ ในหลากหลาย
หลักธรรม ซึ่งรูปแบบ DKSA (Develope knowledge for Sharing to Assets) เป็นการรวม
หลักการในการบริหารงานในปัจจุบันกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาในการบริหารงานเชิงพุทธบูรณา
การได้อย่างลงตัว หากเปรียบเทียบหรืออุปมากับรสชาติการเข้าถึงสุขสงบแบบวิมุตติก็คงจะ
เปรียบเทียบได้ไม่ปาน และเพ่ือความสมบูรณ์แบบในการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัด เขตกรุงเทพมหานคร ทั้งด้านของหลักการบริหารงาน โดยการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง และการพัฒนาองค์ความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพของ
สถานที่และเวลาของแต่ละศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในแต่ละวัด ต่อเน่ืองด้วยการใช้หลักการการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยอาศัย
วงจรความรู้ (Knowledge Spiral) เหล่านี้จึงเป็นการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีที่
สิ้นสุด และน าองค์ความรู้ดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะองค์กรเครือข่าย (Knowledge 
Sharing)  โดยมีจุดมุ่งหมายสุดท้ายเพ่ือ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง “สินทรัพย์ทางความรู้” (Knowledge 
Assets) ที่ใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
เป็นเสมือนหลักสูตรแกนกลางในการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เขต
กรุงเทพมหานคร  
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6. ข้อเสนอแนะ  
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  การก าหนดนโยบายหลัก หรือก าหนดวิสัยทัศน์ให้กับองค์กร เพ่ือให้ทุกส่วนงานใน

องค์กรมีทิศทางในการปฏิบัติงานเหมือนกัน และนอกจากการก าหนดแผนแม่บทให้กับองค์กรแล้ว 
ยังต้องก าหนดแผนแม่บทส าหรับการบริหารงานทั้ง 4 ด้านเพ่ือให้นโยบายหลักขององค์กรสามารถ
ไปสู่เปูาหมายขององคก์รได้อย่างราบรื่น 

2)  การก าหนดแผนงานประจ าปี หรือแผนงานตามวงรอบ หรือก าหนดวาระการประชุม
ให้กับการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเตรียมข้อมูลเตรียมปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

3)  การก าหนดมาตรฐานในการท างานให้กับการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน โดยการ
บริหารงานทั้ง 4 ด้าน ต้องมีวิธีการบริหารจัดการ ดังน้ี การวางแผน การจัดองค์การ การวินิจฉัยสั่ง
การ และการควบคุม  

4)  การปลูกฝังความรักในองค์กรให้กับบุคลากรทุกระดับและทุกคน 
6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1 )  รูปแบบการบ ริหารจัดการภายในศูนย์อบรม เ ด็กก่อน เกณฑ์ ในวัด  เขต

กรุงเทพมหานครโดยใช้หลักธรรมของพุทธศาสนาน้ัน  ยังสามารถใช้หลักธรรมอ่ืนๆ  ในการ
พัฒนาการบริหารจัดการได้อีกมาก เช่น การบริหารจัดการด้านบุคคลน้ัน สามารถใช้หลักธรรมที่ว่า
ด้วยเรื่องการยึดเหนี่ยวจิตใจผู้คนเพ่ือร่วมกันปฏิบัติงานใดงานหนึ่งให้บรรลุผลส าเร็จไปด้วยกัน นั่น
คือ “สังคหวัตถุ 4” หรือเป็นการพัฒนาตนเองโดยใช้หลักธรรมของสัตตบุรุษ “สัปปุริสธรรม 7” เพ่ือ
พัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงาน ด าเนินการงานใดงานหนึ่งให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ตามเปูาหมาย 

2 )  รูปแบบการบ ริหารจัดการภายในศูนย์อบรม เ ด็ก ก่อน เกณฑ์ในวัด  เขต
กรุงเทพมหานคร เป็นการสังเคราะห์ เพ่ือหารูปแบบในการบริหารจัดการที่ดีที่สุด แต่ยังมีด้านอ่ืนๆที่
ผู้ศึกษาวิจัยต้องการเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป เช่น รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเนื่องจาก
ผู้น าที่มีความสามารถหรือมีวิสัยทัศน์กว้างไกลนั้นจะสามารถเล็งเห็นปัญหา เล็งเห็นโอกาสที่ จะ
เกิดข้ึน และเตรียมองค์กรให้พร้อมกับภาวะต่างๆ เหล่านั้นได้เป็นอย่างดี 

3)  เนื่องด้วยงานวิจัยในฉบับนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี คือ มีการวิจัยทั้งด้านข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ แต่ยังมีวิธีวิจัยอ่ืนๆ อีกที่สามารถวิจัยเพ่ือทดสอบการใช้รูปแบบในการ
พัฒนาการบริหารจัดการได้อย่างมีความสมบูรณ์ภายในการศึกษาฉบับเดียวกัน เช่น  การวิจัยเชิง
เปรียบเทียบ หรือการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือทดสอบ หรือทดลองตัวแปร เพ่ือให้ทราบสาเหตุของปัญหา
ที่แท้จริงด้วยหลักฐานทางข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือการวิจัยเชิงพัฒนาการคือ เป็นการน าข้อมูลมา
เปรียบเทียบกันเพ่ือท าให้ทราบอัตราและทิศทางการเปลี่ยนแปลงแล้ว  จึงพยากรณ์สภาพหรือ
เหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะมีประโยชน์ในการท านายเหตุการณ์ ท าให้สามารถปูองกัน
หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ 
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4)  ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 
โดยใช้ในเขตพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบผลการศึกษาวิจัย และเพ่ือให้ได้แนวทางใหม่ ๆ 
ในการพัฒนาต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยมี 3 ประการ ได้แก่ 1) เพ่ือศึกษาปัญหาและ
สภาพทั่วไปการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวัดในกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือ
ศึกษาการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวัดในกรุงเทพมหานคร และ 3) เพ่ือ
น าเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวัดในกรุงเทพมหานคร ใช้
รูปแบบการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
การวิเคราะห์เอกสาร สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ
ประชากร และผู้ให้ข้อมูลส าคัญประกอบด้วย การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับพระสังฆาธิการ เจ้า
อาวาสซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานทั้งหมดในวัดจ านวน 25 รูป/ท่าน การสนทนา
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  มีผู้ทรงคุณวุฒิ 12 รูป/คน  จากนั้นน าผลวิจัยมาสังเคราะห์
เป็นรูปแบบการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตภาค
กลางตอนล่าง 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1 .  สภาพทั่ ว ไปการ พัฒนาการบ ริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของวัด ใน
กรุงเทพมหานคร  พบว่าวัดแต่ละแห่งจะมีปัญหาแตกต่างกัน  ซึ่งสามารถแยกได้เป็น  2 ประเด็น คือ 
ปัญหาภายในวัด อันได้แก่ การบริหารจัดการ การขอความร่วมมือกับผู้ที่อยู่ใกล้วัด การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของวัดที่ก าหนด ส่วนอีกปัญหาหนึ่งคือ ปัญหาภายนอกวัดที่ส่งผลกระทบมีผลต่อวัด เช่น 
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สภาพแวดล้อมใกล้ ๆ วัด ชาวบ้านบริเวณรอบ ๆ วัด สภาพภูมิประเทศหรือท าเลที่ตั้งของวัด ซึ่งอาจมี
ปัญหากระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจภายในวัด 
 2.  การพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวัดในกรุงเทพมหานคร พบว่าการน า
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารวัดจะท าให้เจ้าอาวาสได้รับการยกย่องสรรเสริญ ท าให้การบริหารวัด
เป็นไปด้วยความราบรื่นและท าให้พระภิกษุ สามเณร คฤหัสถ์ที่อยู่ในวัดเข้าใจตรงกัน ตั้งใจปฏิบัติคุณธรรม 
จริยธรรมของวัด ท าตามระเบียบของมหาเถรสมาคมไม่ขัดแย้งทะเลาะกัน เพราะท างานด้วยความบริสุทธิ์
ใจถูกต้องตามกฎหมายทั้งทางโลกและทางธรรม ตรวจสอบการด าเนินงาน ทรัพย์สินของวัดได้ มีการ
บริหารแบบคุ้มค่ารวมทั้งท าให้ผู้มาติดต่อวัดใช้บริการในวัดได้รับความสะดวก ความสบายใจ 
 3.  รูปแบบการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวัดในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
1)  การบริหารงานของวัดด้วยหลักนิติธรรม  ก็คือ  การบริหารงานตามกฎหมาย  ข้อบังคับต่างๆ 
ด้วยความถูกต้อง  ความดีงาม  มีการกระจายอ านาจการพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึง  และเท่าเทียม
กันไม่มีการเลือกปฏิบัติ มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รณรงค์ให้บุคลากรยึดถือหลักความชอบ
ธรรมในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม  2) การบริหารงานของวัดด้วยหลัก
คุณธรรม     ซึ่งก็คือการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรยึดมั่นความถูกต้องดีงาม สร้างคุณภาพชีวิตของ
คนในสังคมให้ดีขึ้น ท าให้สังคมมีเสถียรภาพ ทุกคนสามารถอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขด้วยหลักพรหม
วิหาร 4 และเว้นอคติ 4  3) การบริหารงานของวัดด้วยหลักความโปร่งใส ตามอ านาจหน้าที่ของเจ้า
อาวาสในกรุงเทพมหานคร เป็นกระบวนการท างานและกฎเกณฑ์ต่างๆ มีการเปิดเผยตรงไปตรงมา 
สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ บุคลากรและ
ประชาชนทุกคนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง  4) การบริหารงานของวัดด้วยหลักการมีส่วนร่วม 
(Participation)  ตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสในกรุงเทพมหานคร เป็นการบริหารงานที่เปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนรับรู้ การวางแผนการปฏิบัติงาน  การประเมินผลงานและเสนอความเห็น 
ในการตัดสินปัญหา  เพ่ือให้เกิดความคิดริเริ่ม และมีพลังในการท างานร่วมกันด้วยหลักโลกาธิปไตย 
5)  การบริหารงานของวัดด้วยหลักความรับผิดชอบ  เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและผู้บริหาร
ใส่ใจต่อปัญหาอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ผลของการปฏิบัติหน้าที่สามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้และสร้างความพึงพอใจต่อทุกฝ่าย 6) การบริหารงานของวัดด้วยหลักความคุ้มค่า เป็นการ
บริหารการใช้ทรัพยากรต่างๆ   ในการด าเนินงานอย่างเหมาะสม  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวม การปฏิบัติงานต่างๆ  ก็ควรทบทวนปรับปรุงแก้ไข  เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อผลงานให้มาก
ที่สุด   
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1. บทน า 
 การบริหาร (Administration) เป็นวิชาการสมัยใหม่ที่ก าลังเป็นที่สนใจของผู้บริหาร
องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพราะการมีความรู้ในเรื่องนี้จะช่วยให้ผู้บริหารรู้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน และน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายได้ นอกจากน้ันยัง
ท าให้การท างานในองค์กรเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 ในปัจจุบันสถานการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การบริหารงานของรัฐทั้งภายใน
และต่างประเทศ มีความเปลี่ยนแปลงไปมากและเป็นไปอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง ทั้งนี้ ก็เนื่องมาจาก
ความก้าวหน้าทางด้านการสื่อสารเทคโนโลยี การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วสู่ประชาชนใน
ขณะที่สภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ แต่ระบบการบริหารงานภาครัฐ
และสังคมไทย โดยรวมที่ผ่านมาไม่สอดคล้อง ไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ดังนั้น การปรับเปลี่ยนบทบาทของสังคม โดยการน าหลักการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือ
หลักธรรมาภิบาลมาใช้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับประเทศไทย (พระครูนิวิฎธุราทร  2558) 
องค์กรที่จะอยู่ได้จะต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวให้เหมาะกับ
สถานการณ์ต่างๆ  ในยุคสมัยได้เป็นอย่างดี แม้กระทั่งวัดเองก็ต้องมีการบริหารจัดการ เพราะมี
ความส าคัญต่อการด าเนินงานของวัดในอันที่จะพัฒนาการบริหาร ต้องมีกฎเกณฑ์ในการประพฤติ
ปฏิบัติส าหรับพระภิกษุสามเณร เพ่ือให้เหมาะสมกับยุคสมัยทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา โดยเฉพาะวัดหรืออาราม ที่มีเจ้าอาวาสท าหน้าที่รับผิดชอบดูแลโดยตรง ดูแลปกครอง
บริหารจัดการวัดให้เกิดความเรียบร้อยภายในวัดน้ันๆ เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธ (กรมการ
ศาสนา, 2545: 58) และพระภิกษุสงฆ์อยู่คู่กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม จะเห็นได้ว่าไม่
สามารถแยกออกจากกันได้ (นันทิพัฒน์ ธัญพิสิษฐ์, 2549: 25) วัดเป็นองค์กรส าคัญองค์กรหนึ่งที่อยู่
คู่สังคมไทยมาเป็นระยะเวลานาน มี พระสังฆาธิการ ต าแหน่งเจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารดูแล ความ
เจริญก้าวหน้าต่างๆ ของวัดจึงขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นหลัก หากวัดใดมีเจ้าอาวาสที่มีความรู้
ความสามารถทางบริหารจัดการก็สามารถท าให้การด าเนินงานของวัดมีระบบ และประสิทธิภาพมี
ผลให้วัดเจริญรุ่งเรือง เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้มาพบเห็น และสามารถท าประโยชน์ให้แก่พุทธ
ศาสนาและสังคมไทยมากขึ้น 
 การบริหารวัดในสมัยพุทธกาล เป็นการบริหารแบบธรรมาธิปไตย ซึ่งถือได้ว่าเป็น
หลักการบริหารการปกครองท่ีดีท่ีสุด ทันสมัยที่สุด ในการบริหารจัดการวัดในสมัยน้ัน ภายหลัง
จากท่ีพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว และทรงมีความประสงค์ที่จะประกาศ
หลักธรรมที่ได้ตรัสรู้ให้แก่ชาวโลก ซึ่งภายหลังจากที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้ว  ยังไม่ถือว่า
พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหรือองค์กร เนื่องจากว่าขณะนั้นมีพระองค์เพียงองค์เดียวจึงไม่สามารถ
ที่จะกล่าวได้ว่าเป็นองค์กรหรือสถาบันได้ แต่หลังจากนั้นมาอีก 2 เดือน พระพุทธองค์ก็ทรง
อุปสมบทให้แก่อัญญาโกณฑัญญะ ซึ่งในขณะนี้มีพระรัตนตรัยครบสมบูรณ์ กล่าวคือ มีพระพุทธ คือ 
พระองค์เอง พระธรรม คือ หลักธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเทศนา และพระสงฆ์ ก็คือ พระอัญญา
โกณฑัญญะที่พระองค์ทรงอุปสมบทให้ เมื่อมีพระรัตนตรัยครบสมบูรณ์ จึงถือว่าได้ว่า
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พระพุทธศาสนาในสมัยนั้นเป็นองค์กรหรือสถาบันอย่างสมบูรณ์ พระพุทธเจ้าทรงใช้รูปแบบของการ
บริหารที่ยึดหลักของพระธรรมและพระวินัยเป็นเบื้องต้น พระสงฆ์ที่อยู่ในวัดนั้น จะยึดหลักของพระ
ธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เป็นหลักแห่งการอยู่ร่วมกัน ตั้งแต่บัดนั้นมาในการประกาศ
พระพุทธศาสนาได้เริ่มขึ้น และแผ่ขยายไปทั่วชมพูทวีป ท าให้พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงอย่าง
รวดเร็ว จ านวนของพระสาวกเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับพร้อมกันนั้นยังมีการส่งเสริมให้พระภิกษุ
ทั้งหลายได้มีการศึกษา คือ คันถะธุระ (ธุระเกี่ยวกับการศึกษาพระธรรม) และวิปัสสนาธุระ (การ
ปฏิบัติเพื่อท าตนให้หลุดพ้นจากกิเลส) อันเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติควบคู่กันไปพระพุทธองค์ทรง
ปกครองพระสงฆ์สาวกแบบพ่อปกครองลูก โดยอาศัยพระธรรมวินัยเป็นหลักเหมือนกับพ่อปกครอง
ลูก ใช้ระบบความเคารพกันตามล าดับอาวุโส (วิ.ม. (ไทย) 4/32/42) 
 การบริหารวัด ปัจจุบันมีอ านาจรัฐและจารีตประเพณีเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งแตกต่างจากการ
บริหารวัดในสมัยพุทธกาล เมื่อมีอธิกรณ์เกิดขึ้น ต้องอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นเกณฑ์จัด
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ การบริหารปกครองวัดจึงถือว่าเป็นหัวใจหลักในการบริหารจัดการ
กิจการของคณะสงฆ์ คือ ด้านการปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การ
สาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม 
มติ ข้อบังคับหรือระเบียบมหาเถรสมาคม และพระราชบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช (กรมการ
ศาสนา, 2540: 1) ในสถานการณ์ปัจจุบันมีพระสังฆาธิการเจ้าอาวาสที่สามารถบริหารวัดอย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพนั้นมีจ านวนน้อย การบริหารวัดยังคงใช้ระบบแบบเดิม สาเหตุหน่ึงมาจาก
การขาดความรู้ เรื่องการบริหารวัดที่จะน าไปประยุกต์ใช้บริหารวัดของตนให้เป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ เพราะโดยทั่วไปท่านเจ้าอาวาสไม่มีโอกาสได้เรียนรู้วิธีดังกล่าวไม่ว่าจากการฝึกอบรม
อย่างเป็นทางการ หรือจากการศึกษาภาคสนาม อีกทั้งในปัจจุบันวัดหลายแห่งมุ่งเน้นที่จะพัฒนา
ด้านวัตถุและด้านอาคารสถานที่มากกว่าการที่จะพัฒนาบุคคลกร โดยยึดหลักพระวินัย วัดจึงเป็นที่
พ่ึงเพียงด้านพิธีกรรมเท่าน้ัน มีวัดหลายแห่งที่มุ่งสร้างวัตถุมงคลเคร่ืองรางของขลัง เพ่ือสนองความ
ต้องการของประชาชน ยิ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนไม่พยายามที่จะพ่ึงตนเอง และเมื่อได้ปัจจัย
มาก็น ามาพัฒนาสร้างวัดให้ใหญ่โตจนเกินความจ าเป็น การบริหารวัดไม่ได้ไปในลักษณะองค์รวมของ
สงฆ์จะเป็นเรื่องของเจ้าอาวาสแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น การทุ่มเทพัฒนาบริหารวัดและชุมชน จึงไม่
เต็มที่  
 บทบาทของพระพุทธศาสนาเริ่มทรุดต่ า ประกอบกับยุคของการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่ มี
การรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบ จึงละเลยหลักพุทธธรรมทางศาสนาซ่ึงเป็น
วัฒนธรรมพ้ืนฐานของสังคม ประชาชนขาดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและการประพฤติของ
พระภิกษุก็ย่อหย่อนจากพระธรรมวินัย และเป็นที่ติติงแก่ผู้ที่พบเห็นได้ เห็นจะเป็นด้วยเหตุนี้วัด
หลายแห่งในปัจจุบันจึงไม่สามารถดึงคนรุ่นใหม่ให้มาวัด และพระสงฆ์ในวัดไม่สามารถใช้ศักยภาพ
ของตนท าประโยชน์ให้แก่วัดและชุมชนได้เต็มที่ หากปล่อยให้วัดมีสภาพเช่นน้ีต่อไป บทบาทของวัด
ที่มีต่อชุมชนและสังคมไทยจะลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ  และไม่สามารถช่วยเหลือพระพุทธศาสนาให้
เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปได้ หากขาดพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญการบริหารปกครองวัด การบริหารตน
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และหมู่คณะ เป็นเครื่องกลั่นกรองกายวาจา ใจที่ละเอียดประณีตให้บริสุทธิ์และให้สงบ เพ่ิมเติมจาก
กฎหมายของบ้านเมือง และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาเถรสมาคม (พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย 
ชยมงฺคโล), 2548: 37) 
 ธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับและแพร่หลายมากขึ้น จากการศึกษาแนวคิดหลักธรรมาภิบาล
เป็นทั้งหลักการขั้นพ้ืนฐาน และยุทธศาสตร์ที่สังคมโลกต้องการให้เกิดขึ้นและน ามาใช้เพ่ือ ลด  
บรรเทา และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง ช่วยสร้างคุณค่าและ
จิตส านึกทางปัญญา วัฒนธรรม และจริยธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง ท าให้มีความเป็นธรรม
ในสังคม มีความโปร่งใสได้รับการยอมรับ และเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้น  
มีการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นภูมิคุ้มกันที่ท าให้มีความ เข้มแข็งมีเสถียรภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยทุก
ภาคของสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2546) 
 หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่เป็นแนวความคิดในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชน์ คลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้ง โดย
สันติวิธีและน าสังคมไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ธรรมาภิบาลเป็นหลักการ กติกา หรือคุณลักษณะส าคัญ
ที่ประเทศต่างๆ หรือสังคมอารยะท้ังหลายจ าเป็นต้องมี เพ่ือน าไปสู่การรัฐบริหารจัดการบ้านเมืองให้
มีความเป็นธรรม สร้างประสิทธิภาพ ความร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรือง  (อรพินท์ สมโชคชัย, 
2558: 2) หลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการขั้นพ้ืนฐานและยุทธศาสตร์ที่สังคมโลกต้องการให้เกิดขึ้น 
และน ามาใช้เพื่อลดบรรเทา และแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง ช่วยสร้าง
คุณค่าและจิตส านึกทางปัญญา วัฒนธรรม และจริยธรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม มีความโปร่งใส 
ได้รับการยอมรับและเชื่อถือมีประสิทธิภาพและคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้นมีการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกภาค
ของสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี หลักธรรมาภิบาลเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นใน
สังคมประชาธิปไตย ปัจจุบันได้กลายเป็นมาตรฐานสากล ที่องค์การและหน่วยงานทั่วไปต้องการให้ 
 ธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับแพร่หลายมากขึ้น จากการศึกษาแนวคิดหลักธรรมาภิบาลเป็น
ทั้งหลัก การขั้นพ้ืนฐาน และยุทธศาสตร์ต้องการให้เกิดขึ้นและน ามาใช้เพ่ือ ลด บรรเทา และแก้ไข
ปัญหา ต่างๆ โดยเฉพาะการฉ้อราษฎร์บังหลวง ช่วยสร้างคุณค่าและจิตส านึกทางปัญญา วัฒนธรรม 
และจริยธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง ท าให้คุณภาพมาตรฐานสูงขึ้น มีการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป็นภูมิคุ้มกันที่ท าให้มีความเข้มแข็งมีเสถียรภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยทุกภาคของสังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขและมีคุณภาพที่ดี 
 การน าหลักธรรมาภิบาลทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการบริหารวัดนั้น จึง
เป็นเรื่องส าคัญ  เจ้าอาวาสควรศึกษาค้นคว้าและน ามาพัฒนาให้สอดคล้องกับการบริหารของตน 
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 (ฉบับแก้ไข) มาตรา 37 เจ้าอาวาสมีหน้าที่บ ารุงรักษาวัด
จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มี
ที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดน้ันปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ 
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หรือค าสั่งของมหาเถรสมาคมเป็นธุระในการศึกษา อบรม และสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิต 
และคฤหัสถ์และให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศลเพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่ 
 โลกเผชิญอยู่กับความเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางแห่งโลกาภิวัฒน์  สังคมไทยเองก็ประสบ
ภาวะวิกฤตในหลายด้านทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาเยาวชนติดยาเสพ
ติดเป็นต้นวัดได้รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ เช่นกัน ระบบการบริหารจัดการวัดก็ต้อง
เปลี่ยนไปตามกระแสโลก โดยเฉพาะเจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแลปกครอง บริหารจัดการวัดเป็ นผู้ตัดสิน
บทลงโทษ และวางกฎเกณฑ์ให้กับพระภิกษุสามเณรที่อาศัยอยู่ภายในวัดนั้น ๆ ให้ปฏิบัติประพฤติ
ตามและให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ประกอบกับถูกต้องตามอ านาจหน้าที่ของเจ้า
อาวาส ซึ่งบทบาทพระสงฆ์ในการบริหารจัดการวัดที่มีเจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจัดการทั้งหมด ย่อมมี
สภาพปัญหาแตกต่างกันไป ระบบการบริหารจัดการวัดก็ย่อมแตกต่างกันไปด้วยขึ้นอยู่ว่าจะใช้
หลักการบริหารวัดในรูปแบบไหนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ๆ ให้เป็นแม่แบบที่สังคม
ทั่วไปยอมรับ รวมถึงรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีและมีคุณค่า มีคุณประโยชน์ต่อการบริหารวัดเป็น
อย่างมาก สามารถจะเป็นหลักและแนวทางที่เจ้าอาวาสยึดถือหลักธรรมาภิบาล เพ่ือการบริหาร
งานวัด และใช้เป็นแบบฉบับ (พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2549: 3) 
 จากประสบการณ์การบริหารวัดที่ผู้ศึกษาวิจัยในต าแหน่งเจ้าอาวาส มีการปกครองใกล้ชิด
กับพระสงฆ์มาโดยตลอด พบว่า ปัจจุบันพระสงฆ์ที่เป็นผู้น าวัดหรือเจ้าอาวาส มีการบริหารจัดการวัด
ให้สมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพในหลายรูปแบบแล้ว แต่พ้ืนฐานของผู้น าวัดนั้น ๆ โดยบางทีอาจจะ
ไม่ทราบถึงหลักการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารวัดให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ประกอบกับถูกต้องตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสได้อย่างแท้จริง ท าให้
บางคร้ังยังเกิดปัญหาในระบบการบริหารจัดการภายในวัด อาจมีผลกระทบถึงความเสื่อมเสียใน
พระพุทธศาสนาจากการกระท าผิดพระวินัยของพระภิกษุ หรือสามเณรที่สร้างปัญหาภายในวัดได้ 
ท าให้พุทธศาสนิกชนเสื่อมศรัทธา ตลอดถึงสถาบันศาสนาฯ  โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย 
 ดังนั้น ผู้ศึกษาวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในเชิงการส ารวจ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และสภาพทั่วไปของการบริหาร
วัด หลักธรรมาภิบาลส าหรับพัฒนาการบริหารงานของวัดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
พ.ศ. 2505 (ฉบับแก้ไข) มาตรา 37  ตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส ใช้เป็นฐานข้อมูลของการ
ปกครองคณะสงฆ์โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในบริหารงานวัด และน าเสนอรูปแบบการพัฒนา
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวัด ซ่ึงน าไปสู่แนวทางในการพัฒนาการบริหารวัด หรือการ
วางแผนก าหนดนโยบายการบริหารงานในด้านต่างๆภายในวัด ให้มีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิ
บาลและสามารถเป็นตัวอย่างกับวัดอื่นๆ  ได้เป็นอย่างด ี

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 



577วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 2.1  เพ่ือศึกษาปัญหาและสภาพทั่วไปการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของวัดในกรุงเทพมหานคร 
 2.2 เพ่ือศึกษาการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวัดในกรุงเทพมหานคร 
 2.3 เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวัดใน
กรุงเทพมหานคร 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิ จั ย เ ร่ือง  “การพัฒนาการบ ริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวัด ใน
กรุงเทพมหานคร” ก าหนดขอบเขตไว้ดังนี้ 
 1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ได้ก าหนดขอบเขตเน้ือหา โดยการทบทวนเอกสารทางวิชาการต่างๆ ต ารา สิ่งพิมพ์ 
รวมถึงพระไตรปิฎก และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในด้านการบริหารงานวัดของพระสังฆาธิการ, หลักการ
บริหารของวัดในกรุงเทพมหานคร โดยเน้นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ของ
เจ้าอาวาส 
 2.  ขอบเขตด้านตัวแปร 
 งานศึกษาวิจัยในฉบับนี้มุ่งเน้นศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารวัดตามอ านาจ
หน้าที่ของเจ้าอาวาส เขตกรุงเทพมหานคร ตัวแปรในการศึกษามีดังนี้  
 2.1 ปัจจัยน าเข้า (Input) ซึ่งได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
ผู้บริหารวัดใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
 2.2 ความแตกต่างของการบริหารงานวัดตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสโดยหลักธรร
มาภิบาล ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 1. หลักนิติธรรม  (The Rule of Law) 2.  หลักคุณธรรม (Morality) 3.  

หลักความโปร่งใส (Accountability) 4.  หลักการมีส่วนร่วม (Participation)     5. หลักความ
รับผิดชอบ (Responsibility) และ 6. หลักความคุ้มค่า (Cost-Effectiveness or Economy) 
 3. ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ พระสังฆาธิการระดับสูง(ฝ่ายบริหาร) ต าแหน่งเจ้า
อาวาสวัด เขตกรุงเทพมหานคร  และฆราวาสที่เกี่ยวข้องกลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าอาวาสวัดเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 19 รูป ฆราวาสที่เก่ียวข้อง จ านวน 7 คน 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ได้
มุมมองของผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวัดตามหลักธรรมาภิบาล การศึกษาวิจัยครั้งนี้ด าเนิน
การศึกษา 2 แบบ ดังนี้   
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 (1) การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูล
จากเอกสารต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทฤษฎีแนวคิดและผลงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการเทศบาล
ตามหลักธรรมาภิบาล   
 (2) การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยเก็บข้อมูล
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้บริหารงาน ในวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานวัดต่อไป 
 2. ประชากร และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาการบริหารงานวัดตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร ฉะน้ันบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างละเอียด
และตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มพระสังฆาธิการปกครองระดับเจ้าคณะเขต เจ้าคณะ
แขวงและเจ้าอาวาสซ่ึงเป็นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานทั้งหมดในวัด และเนื่องจากเป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพจึงก าหนดให้มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  เป็นพระ และฆราวาสที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
วัดในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 25 รูป/ท่าน   
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือและอธิบาย ลักษณะของเครื่องมือ 
ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์  และแบบสนทนากลุ่มเฉพาะ  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มโดยวิธีการดังนี้  
 1. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 
 2. น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียง
เฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
 3. วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
 4. สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอต่อไป 
 

5. ผลการวิจัย 
 1 .  สภาพทั่ ว ไปการ พัฒนาการบ ริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ของวัด ใน
กรุงเทพมหานคร  พบว่าวัดแต่ละแห่งจะมีปัญหาแตกต่างกัน  ซึ่งสามารถแยกได้เป็น  2 ประเด็น คือ 
ปัญหาภายในวัด อันได้แก่ การบริหารจัดการ การขอความร่วมมือกับผู้ที่อยู่ใกล้วัด การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของวัดที่ก าหนด ส่วนอีกปัญหาหนึ่งคือ ปัญหาภายนอกวัดที่ส่งผลกระทบมีผลต่อวัด เช่น 
สภาพแวดล้อมใกล้ ๆ วัด ชาวบ้านบริเวณรอบ ๆ วัด สภาพภูมิประเทศหรือท าเลที่ตั้งของวัด ซึ่งอาจมี
ปัญหากระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจภายในวัด 
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 2.  การพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวัดในกรุงเทพมหานคร พบว่าการน า
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารวัดจะท าให้เจ้าอาวาสได้รับการยกย่องสรรเสริญ ท าให้การบริหารวัด
เป็นไปด้วยความราบรื่นและท าให้พระภิกษุ สามเณร คฤหัสถ์ที่อยู่ในวัดเข้าใจตรงกัน ตั้งใจปฏิบัติคุณธรรม 
จริยธรรมของวัด ท าตามระเบียบของมหาเถรสมาคมไม่ขัดแย้งทะเลาะกัน เพราะท างานด้วยความบริสุทธิ์
ใจถูกต้องตามกฎหมายทั้งทางโลกและทางธรรม ตรวจสอบการด าเนินงาน ทรัพย์สินของวัดได้ มีการ
บริหารแบบคุ้มค่ารวมทั้งท าให้ผู้มาติดต่อวัดใช้บริการในวัดได้รับความสะดวก ความสบายใจ 
 3.   รูปแบบการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวัดในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
1)  การบริหารงานของวัดด้วยหลักนิติธรรม  ก็คือ  การบริหารงานตามกฎหมาย  ข้อบังคับต่างๆ 
ด้วยความถูกต้อง  ความดีงาม  มีการกระจายอ านาจการพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึง  และเท่าเทียม
กันไม่มีการเลือกปฏิบัติ มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รณรงค์ให้บุคลากรยึดถือหลักความชอบ
ธรรมในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม  2)  การบริหารงานของวัดด้วยหลัก
คุณธรรม     ซึ่งก็คือการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรยึดมั่นความถูกต้องดีงาม สร้างคุณภาพชีวิตของ
คนในสังคมให้ดีขึ้น ท าให้สังคมมีเสถียรภาพ ทุกคนสามารถอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขด้วยหลักพรหม
วิหาร 4 และเว้นอคติ 4  3) การบริหารงานของวัดด้วยหลักความโปร่งใส ตามอ านาจหน้าที่ของเจ้า
อาวาสในกรุงเทพมหานคร เป็นกระบวนการท างานและกฎเกณฑ์ต่างๆ มีการเปิดเผยตรงไปตรงมา 
สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ บุคลากรและ
ประชาชนทุกคนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง  4) การบริหารงานของวัดด้วยหลักการมีส่วนร่วม 
(Participation)  ตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสในกรุงเทพมหานคร เป็นการบริหารงานที่เปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนรับรู้ การวางแผนการปฏิบัติงาน  การประเมินผลงานและเสนอความเห็น 

ในการตัดสินปัญหา  เพ่ือให้เกิดความคิดริเริ่ม และมีพลังในการท างานร่วมกันด้วยหลักโลกาธิปไตย 
5)  การบริหารงานของวัดด้วยหลักความรับผิดชอบ  เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและผู้บริหาร
ใส่ใจต่อปัญหาอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ผลของการปฏิบัติหน้าที่สามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้และสร้างความพึงพอใจต่อทุกฝ่าย 6) การบริหารงานของวัดด้วยหลักความคุ้มค่า เป็นการ
บริหารการใช้ทรัพยากรต่างๆ   ในการด าเนินงานอย่างเหมาะสม  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวม การปฏิบัติงานต่างๆ  ก็ควรทบทวนปรับปรุงแก้ไข  เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าต่อผลงานให้มาก
ที่สุด   
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1 เจ้าอาวาสวัดควรน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารวัด เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาวัดแบบยั่งยืน 
  1.2  ควรก าหนดให้เจ้าอาวาสแสวงหาความร่วมมือและรวมตัวกัน เพ่ือสร้าง
เครือข่ายในการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารวัด 
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  1.3 องค์กรพระพุทธศาสนาควรจัดให้มีหลักสูตรธรรมาภิบาล เพ่ืออบรมเจ้าอาวาส
ให้มีความรู้และน าไปใช้ในการบริหารวัด 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  2.1  ด้านนิติธรรม  ควรมีการให้ความรู้เจ้าอาวาสวัดในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้น เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการบริหารงานวัดให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งมีการจัดท า
คู่มือเจ้าอาวาสตามระเบียบของมหาเถรสมาคมให้ความรู้ที่พึงปฏิบัติ 
  2.2  ด้านคุณธรรม  ควรมีการแจ้งหลักคุณธรรม ที่เจ้าอาวาสพึงปฏิบัติและมี
คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามความประพฤติของเจ้าอาวาส ในการแสดงออกถึงความมีคุณธรรม
ในการบิหารงานวัด 
  2.3  ด้านความโปร่งใส  ควรมีการแนะน าให้ทุกวัดจัดท าบัญชีรับจ่ายเงิน บัญชี
พัสดุ สิ่งของวัดให้เป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั้งจัดให้มีการอบรมเจ้าอาวาสถึงหลักการท าบัญชีต่าง ๆ
และมีการติดประกาศหรือแจ้งรายรับ – รายจ่าย ของวัดให้ประชาชนได้รับทราบ 
  2.4  ด้านการมีส่วนร่วมควรเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ เข้าไปให้ความรู้พระสงฆ์
ในวัด เพ่ือวัดจะได้มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เช่นความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ การแยกขยะ 
รวมถึงสุขอนามัย การดูแลรักษาสุขภาพของพระภิกษุ สามเณร ให้ห่างไกลจากโรคต่าง ๆ รวมถึง
การใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็น 
  2.5  ด้านความรับผิดชอบควรมีการก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบของเจ้า
อาวาสที่ชัดเจน มีการแนะน าแนวทางการมอบอ านาจหน้าที่ให้ผู้อ่ืนรับผิดชอบแทน กรณีที่เจ้า
อาวาสอาพาธหรือติดกิจธุระอ่ืนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพ่ือความรับผิดชอบในการบริหารวัดจะ
ไม่เกิดข้อบกพร่อง 
  2.6  ด้านความคุ้มค่า  ควรมีการก่อสร้างถาวรวัตถุท่ีคุ้มค่ากับการลงทุน เช่น ศาลา
เอนกประสงค์ สร้างห้องน้ าที่สะอาด ถูกสุขอนามัยมีการจัดวางแผนผังสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ให้สะดวก
ต่อการใช้งาน มีสถานที่จอดรถยนต์ส าหรับผู้มาติดต่อ รวมถึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวัดด้วยความ
ประหยัด คุ้มค่ากับการจัดท างานคราวเดียวให้ได้ประโยชน์หลาย ๆ อย่างในครั้งเดียว เป็นการคุ้ม
ค่าเงิน คุ้มค่าเวลา ที่เสียไป  
 3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  3.1 ควรน าผลการวิจัยนี้ ไปศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของวัดใน
ภูมิภาคทั่วประเทศ 
  3.2 ควรน าการศึกษาพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไปใช้กับ
หน่วยงานหรือองค์การอื่น 
  3.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของวัดในกรุงเทพมหานครกับต่างจังหวัด 
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  3.4 ควรมีการศึกษาในเชิงปริมาณด้วยการน าแบบสอบถามไปขอข้อมูลจากเจ้า
อาวาสวัดในภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้ง ในกรุงเทพมหานคร โดยเพ่ิมขนาดกลุ่มตัวอย่างให้มีอ านาจมาก
ขึ้นตามสัดส่วนของการสุ่มตัวอย่าง 
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ทัศนภาพการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชนในการจัดการความ
ขัดแย้งที่เกิดจากโครงการพัฒนาของภาครัฐในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  

THE SCENARIO IN DEVELOPMENT OF PUBLIC AND PEOPLE  
RELATIONSHIP IN THE CONFLICT MANAGEMENT OF PUBLIC DEVELOPEMT 

PROJECTS IN THE UPPER CENTRAL PROVINCES 

 

วิชาญน้อยโต ธิติวุฒิ หมั่นมีพระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญโญ 
WichanNoitoThitiwutManmee h a  u an ha a  ietti a  itti a  o 

 

 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์กลไกที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ของภาครัฐ
และประชาชนในการด าเนินโครงการพัฒนาของภาครัฐ 2) บูรณาการหลักพุทธธรรมกับ
ความสัมพันธ์ของภาครัฐและประชาชนในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดจากโครงการพัฒนาของ
ภาครัฐ 3) เสนอทัศนภาพการธ ารงความสัมพันธ์ของภาครัฐและประชาชนในการจัดการความ
ขัดแย้งที่เกิดจากโครงการพัฒนาของภาครัฐ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน 26 รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวและเก็บข้อมูลจากผู้มี
ส่วนร่วมในการสนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน 13 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งสองขั้นตอนโดยการ
พรรณนาความ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. กลไกที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ของภาครัฐและประชาชนในการด าเนินโครงการพัฒนา
ของภาครัฐ คือ ในการก าหนดนโยบายหน่วยงานภาครัฐจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย มาจาก
ความต้องการของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ชี้แจงให้
ประชาชนเข้าใจทั้งผลดี ผลเสียผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ มีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการแก้ไขปัญหา การแสดงความ
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คิดเห็นและองค์กรภาคเอกชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการ
แก้ปัญหา ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
 2. หลักพุทธธรรมที่น ามาบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ของภาครัฐกับประชาชน 
ได้แก่ อปริหานิยธรรม 7 โดยรัฐกับประชาชนจะต้องหมั่นประชุมกัน มีความพร้อมเพรียงกันประชุม 
เลิกประชุมและพร้อมเพรียงกันท ากิจทั้งหลาย ไม่ตั้งกฎระเบียบเกินกว่าที่กฎหมายได้บัญญัติได้ 
เคารพผู้ใหญ่กว่าให้ความคุ้มครองแก่บุคคลที่ท าความดีและหลักพุทธธรรมที่น ามาจัดการความ
ขัดแย้งที่เกิดจากโครงการพัฒนาของภาครัฐ ได้แก่ สาราณียธรรม 6 รัฐกับประชาชนจะต้องท าดี พูด
ดีและคิดดีต่อกัน แบ่งปันผลประโยชน์ มีการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและมีความคิดเห็นที่
สอดคล้องกัน 
 3. ทัศนภาพการธ ารงความสัมพันธ์ของภาครัฐและประชาชนในการจัดการความขัดแย้งที่
เกิดจากโครงการพัฒนาของภาครัฐ ได้แก่ ทัศนภาพของการก าหนดนโยบายของภาครัฐ ที่รัฐจะต้อง
ชี้แจงข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ การมีส่วนร่วมของประชาชนและการสร้างความ
ไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับประชาชน ทัศนภาพของการมีส่วนร่วมในนโยบายโดยก าหนดผู้มีส่วนร่วม เรื่อง
ที่เข้ามามีส่วนร่วมและวิธีการมีส่วนร่วม ทัศนภาพความสัมพันธ์ของภาครัฐและประชาชน ซึ่งจะต้อง
เข้าไปแก้ไขปัญหาของประชาชนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและองค์กรเอกชน โดยมี
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นกลไกในการสร้างความสัมพันธ์ ทัศนภาพของภาวะผู้น า ลักษณะของภาวะผู้น า
เป็นผู้รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ มีความรู้ ผู้ประสานงาน ผู้น าทางความคิด มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ทัศนภาพการบูรณาการหลักพุทธธรรมมีความสัมพันธ์ที่จะปฏิบัติร่วมกับบทบาทและ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชน และองค์กรภาคเอกชนโดยปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม และทัศ
นภาพของการจัดการความขัดแย้ง จะต้องมีการชี้แจงนโยบายให้ประชาชนทราบ การมีส่วนร่วม 
การสร้างความไว้วางใจและปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม คือ หลักอปริหานิยธรรม 7 และสาราณีย
ธรรม 6 
ค าส าคัญ : ความสัมพันธ์ของภาครัฐและประชาชน , การจัดการความขัดแย้ง 

 
ABSTRACT 

 Objective of thi   e ea ch we e to, 1) Analyze the mechani m to 
enhance  elation hi  of  ove nment and  eo le to mana e the  ublic 
develo ment   oject 2) Inte  ate the Buddhadamma with  ove nment’   elation hi  
and  eo le to mana econflict f om the  ublic develo ment   oject 3 ) To 
  e ent  cena io to maintain ove nment’   elation hi  and  eo le to mana e 
conflict f om the  ublic develo ment   oject. 
 Methodolo y wa  the qualitative  e ea che collected data f om 26 
 eyinfo mant ,  u  o efully  elected f om ex e t . The tool u ed to collect data wa  
the t uctu ed in-de th-inte view, collectin  data by face-to face inte viewin , and 
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collectin data f om focu    ou  di cu  ion with 13  e  on analyzin  data by 
de c i tive inte   etation. 
 Findin   we e a  follow  : 
 1. The mechani m to enhance  elation hi  of  ove nment and  eo le to 
mana ethe  ublic develo ment   oject we e to obey the law , in the  ublic  olicy 
deci ion-ma in  by the  ove nment. It come f om the deie  of  eo le. Gove nment 
official  mu t to  ive  ome info mation to the  eo le, to ex lain  ublic  olicy to 
the  eo le unde  tandin   ood and lo   benefit,   oject wo thine  , t an  a entcy 
and chec in . The  eo le have to  a tici ation in the  ublic  olicy deci ion-

ma in , to  olve a   oblem, to  howe o inion. And the non- ove nment 
o  anization have to have 
 a tici ationinthe olve  oblemandintheinfo mationtothe eo le unde  tandin  all 
ove . 
 2. The Buddhadamma to inte  ate fo  enhancin   elation hi  of 
 ove nment and  eo le to mana e the  ublic develo ment   oject wa  
A ARIHANIYADHAMMA 7. The  ove nment and  eo le have to hold  e ula  and 
f equent meetin , to meetto ethe  in ha mony, di  e  e in ha mony, and do thei  
bu ine   and dutie  in ha mony,to int oduce no  evolutiona y o dinance, o  b ea  
u  no e tabli hed o dinance, tohono  and  e  ect the elde  , to   ovide the 
 i htful   otection fo   e  on to do  indne  . And the Buddhadamma to mana e 
conflict f om the  ublic develo ment   oject wa  SARANIYADHAMMA 6. The 
 ove nment and  eo le had to be  ind,   ea   ood wo d , thin   o itive  to ethe , 
to  ha e in benefit  i htfully, to obey the law , and to  e  ect with o inion  of 
othe  . 
 3. The  cena io to maintain  ove nment’   elation hi  and  eo le to 
mana econflict f om the  ublic develo ment   oject wa  the  ublic  olicy of  cena io 
to ex laininfo mation fo   eo le to  now,  a tici ation of  eo le and 
 eo let u two thy,Subject of  a tici ation and the way of  a tici ation. The  ublic 
and  eo le  elation hi  of  cena io had to  olve the  eo le of   oblem and li ten 
to the view of  eo le and non- ove nment o  anization. The official  we e 
mechani m to c eate  elation hi . The Leade  hi  of  cena io had to cha acte i tic 
to   otect the inte e t , to  now, to coo dinate. O inion leade   had to have vi tue 
and mo ality. The inte  ate Buddhadamma of  cena io had  elation hi  to wo   
to ethe  in  ole and function of official ,  eo le, and the non- ove nment 
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o  anization. They we e to obey the   inci le of Buddhadamma . And the 
mana e conflict of  cena io had to ex lain ublic  olicy to the  eo le, 
 a tici ation, t u two thy . Buddhadamma to c eate a tici ation and 
t u two thine   we e A a ihaniyadhamma 7 and Sa aniyadhamma 6. 
Keyword :Enhance  elation hi  of Gove nment and  eo le; mana e conflict  f om 
the  ublic develo    oject. 
 
 
 
 

1. บทน า 
 ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของภายนอกประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ สังคม การเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
เหมาะสม เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัฒน์ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมของโลก การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้ การสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง
และยั่งยืน โดยมีเป้าหมายให้ประเทศมีความสามารถและภูมิคุ้มกันเพ่ือการอยู่รอดได้อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน (จ ารูญ พริกบุญจันทร์, 1(2) : 34-40) 
 การก าหนดนโยบายของภาครัฐน้ันมาจาก 2 ทาง คือ การก าหนดนโยบายมาจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้เป็นการก าหนด
จากภาครัฐ (TO  DOWN) และอีกทางหน่ึงมาจากความต้องการและปัญหาที่เกิดข้ึนกับประชาชน 
โดยได้เสนอนโยบายและความต้องการให้กับตัวแทนหรือส่วนราชการและน าไปสู่การก าหนด
แผนงาน โครงการ และน าลงไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ โดยมีส่วนราชการเป็นกลไกและขับเคลื่อน
นโยบายให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง (Bottom u ) ในการจัดท าบริการสาธารณะก าหนด
นโยบายและการน านโยบายลงไปปฏิบัติ เป็นการบริหารงานของภาครัฐ ให้ประชาชนได้รับบริการ
จากภาครัฐโดยเท่าเทียมกัน ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการได้รับบริการจากหน่วยงานของ
ภาครัฐ (สมาน งามสนิท, 1(2) : 21-33) 
 การน านโยบายลงไปปฏิบัติจะต้องมีความสัมพันธ์กับหลายๆ หน่วยงานหรือองค์การที่มี
ความเกี่ยวข้องกันทุกๆ ฝ่าย จะต้องปฏิสัมพันธ์และประสานงานกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือ
องค์กรภาครัฐระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถิ่น และหน่วยงานหรือองค์กรภาคเอกชน เมื่อมี
ผลกระทบจากการปฏิบัติงานก็จะกระจายไปสู่หน่วยงานที่มีความสัมพันธ์กัน เมื่อน าโครงการของ
ภาครัฐไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ก็จะเกิดความขัดแย้งและการต่อต้านจากคนในพ้ืนที่และจะน าไปสู่
กลุ่มอาชีพ นักวิชาการ สื่อสารมวลชนและกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆ เข้ามาเป็นภาคีในการขยายความ
ขัดแย้งให้เป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น อันน าไปสู่การต่อต้านและการกระทบกระทั่งกันทั้งทางตรงและ
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ทางอ้อม เป็นกลุ่มและองค์กรที่มีแนวคิดในการต่อต้านในการด าเนินโครงการนั้นๆ ที่จะน าลงไป
ปฏิบัติในพ้ืนที่ 
 การเกิดความขัดแย้ง จากการด าเนินโครงการภาครัฐ ส่วนมากจะมาจากโครงการที่มี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการสร้างเข่ือน และการสร้างโรงงาน
ไฟฟ้า เป็นต้น การที่จะน านโยบายลงไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการควบคุมมติ
มหาชนในการใช้นโยบายกับกลุ่มผู้มีอิทธิพล การด าเนินโครงการตามความต้องการของประชาชน 
การก าหนดจุดมุ่งหมายในการน านโยบายลงไปปฏิบัติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเพียงพอ การ
ก าหนดทัศนคติของผู้น าต่อนโยบายและอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
อย่างสูงสุด (ลลดาวฤทธิ์ไกรกิตติ, 1(2) : 116-129) 
 ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐให้สามารถด าเนินไปได้ จะต้องจัดการยุติปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับประชาชนให้มีความเข้าใจตรงกันและผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ
ภาครัฐนั้น สามารถท่ีจะประสานผลประโยชน์ให้ตรงกันและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในการ
ยุติความขัดแย้งนั้นจะต้องเกิดจากกระบวนการที่ประสานระหว่างแนวคิดและทฤษฎีที่ท าให้
ประชาชนเข้าใจในนโยบายโครงการพัฒนาภาครัฐและบูรณาการกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
เพ่ือให้เกิดพุทธบูรณาการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุติปัญหาความขัดแย้งได้อย่างสันติวิธีและ
ได้รับประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย และอีกท้ังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของภาครัฐซึ่งเป็นผู้ก าหนด
นโยบายและน านโยบายลงไปปฏิบัติให้ประสานกับผลประโยชน์และความต้องการของประชาชน ซึ่ง
เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นผู้ รับผลประโยชน์หรือเป็นผู้ได้รับความกระทบจากแผนงานและ
โครงการที่รัฐน าลงไปปฏิบัติในพ้ืนที่โดยจะน าความคิดเห็นของทั้งสองฝ่ายและปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ มาประมวลเพ่ือสร้างทัศนภาพการธ ารงความสัมพันธ์ของภาครัฐและประชาชนในการจัดการ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาของภาครัฐในอนาคตต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะห์กลไก ที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ของภาครัฐและประชาชนในการ
ด าเนินโครงการพัฒนาของภาครัฐ 
 2. เพ่ือบูรณาการหลักพุทธธรรมกับความสัมพันธ์ของภาครัฐและประชาชนในการจัดการ
ความขัดแย้งที่เกิดจากโครงการพัฒนาภาครัฐ 
 3. เพ่ือเสนอทัศนภาพการธ ารงความสัมพันธ์ของภาครัฐและประชาชนในการจัดความ
ขัดแย้งที่เกิดจากโครงการพัฒนาของภาครัฐ 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ การก าหนดนโยบาย การน านโยบายลงไป
ปฏิบัติ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดท าบริการสาธารณะ แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดจากโครงการ
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พัฒนาของภาครัฐ แนวคิดเก่ียวกับโครงการพัฒนาของภาครัฐ แนวคิดกลไกการพัฒนาความสัมพันธ์
ภาครัฐกับประชาชน แนวคิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า และหลักพุทธธรรมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้แทนภาครัฐ ประชาชนและบุคคลผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการน าโครงการพัฒนาของภาครัฐลงไปด าเนินการในพ้ืนที่ 
 ผู้วิจัยศึกษาโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ ที่อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และพ้ืนที่
ได้ประโยชน์ และมีผลกระทบจากการด าเนินการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์และ
จังหวัดอุทัยธานี ระยะเวลาในการศึกษา รวม 10 เดือน 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีใช้กระบวนการระเบียบวิธีวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Re ea ch) โดยก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ 5 เทคนิค ได้แก่ 1) การสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-de th inte view) จากผู้เกี่ยวข้องจากภาครัฐและประชาชน จ านวน 26 รูป/คน โดย
ก าหนดรูปแบบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (St uctu e in- de th inte view) 2) การวิเคราะห์
ข้อมูลจากคัมภี ร์พระไตรปิฎก อรรถกถา และวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน 
(Documenta y Re ea ch) ทั้งในส่วนที่เป็นแนวคิด ทฤษฎี และปฏิบัติการ รวมทั้งงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ 3) การสังเกตและการตรวจสอบข้อมูลจากการลงพ้ืนที่
ในการสัมภาษณ์ 4) การสร้างทัศนภาพ (Scena io Buildin ) น าผลการวิจัยมาสร้างทัศนภาพใน
อนาคต โดยวิเคราะห์จากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตจากการลงพ้ืนที่ 5) การ
สนทนากลุ่ม (Focu    ou  Di cu  ion) เป็นการสนทนากลุ่มเฉพาะจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
น ามาตรวจสอบองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย จ านวน 13 รูป/คน 
 2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้บริหารของส่วนราชการในฐานะผู้ก าหนดนโยบาย นักวิชาการ
หรืออาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ข้าราชการในพ้ืนที่ ผู้น าท้องถิ่น ปราชญ์
ชาวบ้านและพระผู้เชี่ยวชาญในการใช้หลักธรรม จ านวน 26 รูป/คน 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมี
โครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ใช้แบบบันทึกเสียงไว้แล้วน ามาวิเคราะห์ การสังเกตและ
การตรวจสอบข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและมีโครงสร้าง การสังเกตจากการลงพ้ืนที่ น าผลการวิเคราะห์มา
สร้างทัศนภาพ 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจ าแนกข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การ
สรุปแบบอุปนัยและการวิเคราะห์หาเหตุและผลที่เกิดขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบไปด้วย 3 ส่วน 
คือ การวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์เชิงอุปนัย และการวิเคราะห์แก่นสาระ 
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5. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชนในการ
จัดการความขัดแย้งที่เกิดจากโครงการพัฒนาของภาครัฐ” ได้ สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารของส่วน
ราชการ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ปราชญ์ชาวบ้านประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้แทน
ภาคเอกชน อาสาสมัครที่ท างานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่สอน
ศีลธรรมและมีต าแหน่งทางการบริหารคณะสงฆ์ จ านวน 26 รูป/คน ซึ่งสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์กลไกที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ของภาครัฐและประชาชนในการด าเนิน
โครงการพัฒนาของภาครัฐ 
 1.1 กลไกการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับประชาชนในการก าหนดนโยบาย
โครงการสร้างเขื่อนแม่วงก์ 
  1) หน่วยงานภาครัฐ เป็นผู้ก าหนดนโยบายจะต้องก าหนดนโยบายมาจากปัญหา
ความต้องการของประชาชน วิถีชีวิตของชุมชนและเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
โดยรวม 
  2) นโยบาย แผนงานและโครงการ ซ่ึงเป็นตัวก าหนดรายละเอียดของโครงการที่
จะต้องสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหา ประโยชน์ที่จะได้รับ ผลกระทบของโครงการและการแก้ไข
ปัญหาและทางออกให้กับโครงการที่จะด าเนินต่อไปได้ 
  3) การวางแผนของโครงการ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของโครงการในเร่ือง
ของงบประมาณ การบริหารจัดการ ชุมชน และประชาชนที่จะเข้ามาคัดค้านโครงการ 
  4) ระเบียบกฎหมาย จารีตประเพณี จะต้องถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีการก าหนด
กฎเกณฑ์เป็นที่ยอมรับของประชาชน โดยมีจารีตประเพณีของชุมชนเข้ามารองรับการด าเนิน
นโยบาย 
  5) ประชาชน เป็นกลไกที่ส าคัญที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับภาครัฐ
ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย รวมทั้งเป็นตัวการในการรับฟังความ
คิดเห็นทุกภาคส่วน 
  6) ข้อมูลข่าวสาร เป็นกลไกส าคัญที่ภาครัฐจะน าเสนอให้ประชาชนรับทราบถึง
ความเป็นมาของโครงการ ผลดี ผลเสียของโครการ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการ
ก าหนดนโยบาย 
  7) เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างภาครัฐกับประชาชน
จะต้องด าเนินการในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน 
  8) สิ่งแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง จะเป็นส่วนประกอบของ
กลไกท่ีจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้เป็นผลดีกับภาครัฐและประชาชน 
 1.2 กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย 
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  1) การพบปะประชาชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการน าเสนอปัญหา ความต้องการ แนวทางแก้ไข และทางเลือกในการก าหนดนโยบาย 

  2) การท าประชาพิจารณ์ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
การมีส่วนร่วมตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนดไว้ 
  3) การจัดเวทีประชาคม โดยเชิญผู้มีส่วนร่วมทั้งภาคส่วนของรัฐของประชาชน 
ภาคเอกชน นักวิชาการ ได้มาแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณะเพ่ือให้มีการตกผลึกในเร่ืองการ
ก าหนดนโยบาย 
  4) การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน โดยกระบวนการให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ มีความเข้าใจในองค์ความรู้และข้อเท็จจริงในเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการก าหนดนโยบายของภาครัฐ 
  5) การจัดสัมมนา โดยกระบวนการให้ความรู้ก่อนแล้วจึงมีการจัดกลุ่มอภิปราย ได้
แสดงความคิดเห็น แล้วน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และได้น า
ความคิดเห็นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย 
  6) การจัดเวทีเสวนา เป็นการเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ โดยมีทั้งฝ่ายให้ความรู้ 
ผู้ที่เห็นด้วย และผู้ที่ไม่เห็นด้วยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย เพ่ือให้
ประชาชนได้มีโอกาสรับฟังและมีการสอบถามถึงปัญหา การแก้ไขและเพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการ
ก าหนดนโยบาย 
  7) การส ารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของ
ประชาชนในการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ถึงผลกระทบของโครงการและน าเสนอความต้องการ 
ข้อเสนอแนะของประชาชนไปปรับปรุงแผนงาน โครงการและการก าหนดนโยบาย 
 1.3 กลไกการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ 
  1) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางสื่ออิเลคทรอนิคส์ เช่น อินเตอร์เน็ต เฟสบุค 
กูเกิ้ลไลน์ และอินสตาแกรม เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันนี้การสื่อสารทางนี้เป็นที่นิยมและเข้าถึงผู้รับข้อมูล
ข่าวสารเป็นอย่างด ี
  2) การประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง เป็นการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่มีผู้รับข่าวสารเป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ 
  3) การประชาสัมพันธ์โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นการสื่อสารหลักการของประชาชน 
มีสื่อที่เป็นเอกสารไว้บริการประชาชน เช่น หนังสือ วารสาร แผ่นพับ เป็นต้น 
  4) การประชาสัมพันธ์โดยบุคลากรของภาครัฐ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือ
ตัวแทนของภาครัฐได้ไปน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ทั้งการชี้แจง ประชุม สัมมนา การจัดเวทีประชาคม 
และการพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
  5) การประชาสัมพันธ์ตามเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ที่มีการร่วมมือกันในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การท ากิจการร่วมกับองค์กรภาคเอกชน 
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  6) การประชาสัมพันธ์โดยสื่อสารมวลชน โดยหน่วยงานได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
หรือการให้สัมภาษณ์ การผลิตสื่อให้กับหน่วยงานภาครัฐ 
  7) การประชาสัมพันธ์โดยนักวิชาการ โดยเสนอความรู้ในรูปแบบของผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งการให้ความรู้ในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษาท่ีมีผู้เชื้อเชิญไปน าเสนอความคิดเห็น 
 1.4 กลไกการน านโยบายลงไปปฏิบัติ 
  1) รัฐจะต้องน าเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง เหตุผลความจ าเป็นของโครงการก่อสร้าง
เขื่อนแม่วงก์ให้ประชาชนเข้าใจอย่างละเอียดโดยมิได้ปิดบังข้อมูล 
  2) รัฐจะต้องแจ้งให้ประชาชนได้รับรู้ถึงประโยชน์จากการสร้างเขื่อนแม่วงก์ว่าจะ
ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องใด และประชาชนจะได้รับประโยชน์อะไรจากการด าเนินโครงการดังกล่าว 
  3) รัฐจะต้องชี้แจงถึงผลกระทบของการสร้างเข่ือน จะท าให้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบอย่างไร และผลกระทบจะส่งผลถึงประชาชนทั้งในพ้ืนที่และสังคม
โดยรวมอย่างไร 
  4) รัฐจะต้องแจ้งแนวทางแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้นได้อย่างไร 
  5) รัฐจะต้องให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการสร้าเงขื่อนได้ทุกระดับเพ่ือประชาชนจะ
ได้น าข้อมูลดังกล่าวไปตัดสินใจที่จะสนับสนุน เห็นด้วยหรือคัดค้านการด าเนินโครงการดังกล่าว 
  6) รัฐจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการดังกล่าว โดยการจัดเวทีประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
  7) รัฐจะต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการก าหนดนโยบายของภาครัฐ และการน า
นโยบายลงไปปฏิบัติ การเปรียบเทียบความคุ้มค่า ประโยชน์ที่จะได้รับกับการด าเนินโครงการและ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่ด าเนินโครงการดังกล่าว 
  8) รัฐจะต้องมีความโปร่งใสในเรื่องการอนุมัติงบประมาณในการสร้างเขื่อน 
ผลประโยชน์จะต้องตกแก่ประชาชนไม่ใช่การสร้างเขื่อนเพ่ือการอนุมัติงบประมาณเพ่ือเอ้ือประโยชน์
ต่อกลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นพันธมิตรทางการเมืองกับรัฐบาล 
 2. บูรณาการหลักพุทธธรรมกับความสัมพันธ์ของภาครัฐและประชาชนในการจัดการ
ความขัดแย้งที่เกิดจากโครงการพัฒนาของภาครัฐ 
 หลักพุทธธรรมที่ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์และแก้ปัญหาความขัดแย้ง  การศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับหลักพุทธธรรมที่ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ ผู้วิจัยพบว่า ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างภาครัฐกับประชาชนให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถที่จะน าหลักอปริหานิยธรรม อัน
เป็นหลักธรรม ส าหรับการปกครองและท าให้องค์กรมีความมั่นคงไม่เสื่อมไปในสายตาของประชาชน
และบุคคลที่อยู่ในองค์กรนั้นๆ ซึ่งเป็นการน าเอาหลักอปริหานิยธรรมมาบูรณาการกับการกระท าของ
องค์กร ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการแสดงออกทางกิจกรรม แผนงานหรือ
โครงการต่างๆ 
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 1) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ หน่วยงานภาครัฐและประชาชนจะต้องมีการประชุมกันเป็น
ประจ าเพ่ือชี้แจง ท าความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่รัฐจะกระท า ถ้าหากเกิดปัญหาอุปสรรคใดๆ 
จะต้องร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน 
 2) พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม และกระท ากิจกรรมร่วมกัน ภาครัฐและประชาชน
จะต้องมีความคิดเห็นและแนวทางเดียวกันในการประชุมชี้แจง จะต้องมีความพร้อมเพรียงกันใน
ก่อนท า ขณะท าและเลิกท า 
 3) ไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่างๆ เป็นการไม่เพิกถอน ไม่เพ่ิมเติม ไม่ละเมิดหรือ
วางข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ อันมิได้ตกลงบัญญัติไว้ ซึ่งเป็นการสร้างกฎระเบียบ กติกาข้อบังคับ 
โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือจารีตประเพณี ถ้ากฎกติกา ระเบียบ ประเพณีใดที่ดีและมีอยู่แล้วก็
ไม่ควรที่จะยกเลิกหรือเพิกถอนสิ่งเหล่านั้น 
 4) ให้เคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ หรือเป็นการยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของนักวิชาการ ผู้น าชุมชนหรือผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ 
 5) ไม่ข่มเหงสตรีหรือข่มเหงรังแกผู้น้อยหรือผู้ที่ด้อยกว่า ทั้งในเรื่องสรีระร่างกาย ฐานะ
ความเป็นอยู่หรือความรู้ ทุกคนต้องมีความเท่าเทียมและเสมอภาคกัน 
 6) เคารพบูชาสักการะเจดีย์ ศาสนสถาน ปูชนียสถาน ปูชนียบุคคล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ
ความด ี
 7) การให้อารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้มีศีล เป็นการคุ้มครองความดี ความถูกต้อง ความ
ยุติธรรม หรือประโยชน์สุขของประชาชน 
 การศึกษาปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันมาจากเรื่องความคิดเห็นที่ไม่
ตรงกัน การแบ่งปันผลประโยชน์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เท่าเทียมกัน หลักธรรมที่จะ
น ามาบูรณาการกับการแสดงออกของภาครัฐที่มีต่อประชาชนหรือองค์กรด้วยกัน เพ่ือจัดการปัญหา
ความขัดแย้งให้ยุติลงได้ คือ หลักสาราณียธรรม เป็นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ส าหรับใช้
ปลูกฝังให้แต่ละบุคคล ประพฤติปฏิบัติให้เกิดขึ้นเป็นนิสัยอยู่ในจิตใจ เป็นหลักธรรมที่ให้บุคลากร
ขององค์กรภาครัฐปฏิบัติเพ่ือที่จะส่งเสริมและเกื้อกูลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐประสบ
ผลส าเร็จและสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างองค์กรภาครัฐกับประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 1) เมตตากายกรรม การกระท าต่อกันด้วยเมตตา แสดงความไมตรีและความหวังดีต่อทุก
คน ให้ความช่วยเหลือกัน แสดงกิริยาสุภาพเรียบร้อย เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
 2) เมตตาวจีกรรม พูดจากันด้วยเมตตา ไม่พูดค าเท็จ ไม่พูดค าหยาบ ไม่พูดส่อเสียดและ
ให้พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน 
 3) เมตตามโนกรรม ติดต่อกันด้วยเมตตา เป็นการตั้งจิตปรารถนาดีต่อกัน คิดท าแต่สิ่งที่
เป็นประโยชน์ต่อกัน มองโลกในแง่ดี คิดบวก มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน 
 4) สาธารณโภคี การแบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรม แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ แจกจ่าย
ให้ทั่วถึง ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการใช้สอนบริโภคร่วมกัน 
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 5) สีลสามัญญตา ประพฤติตนให้ดีเสมอเหมือนกับผู้มีศีล ให้ประพฤติตนให้เท่ากับเขา ผู้
มีความประพฤติดีงาม สุจริต รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม ไม่ท าตนให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่หมู่คณะ 
 6) ทิฎฐิสามัญญตา ปรับความเห็นให้เข้าหากันได้ เคารพรับฟังความคิดเห็นกัน มีความ
เห็นชอบร่วมกัน มีอุดมคติ มีเป้าหมายเดียวกัน โดยยึดหลักความดีและความถูกต้อง 
 3. ทัศนภาพการธ ารงความสัมพันธ์ของภาครัฐและประชาชนในการจัดการความ
ขัดแย้ง เกิดจากโครงการพัฒนาภาครัฐ 
 ทัศนภาพที่ ได้จากการวิ เคราะห์และสังเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-de th 
inte view) และจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยทัศ
นภาพต่างๆ ดังนี้ 
 3.1 ทัศนภาพของการก าหนดนโยบายภาครัฐ ให้ชื่อทัศนภาพนี้ว่า “ ublic  olicy 
Scena io” โดยมีกระบวนการและข้ันตอนในการก าหนดนโยบาย แผนงานและโครงการดังนี้ 
  1) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
  2) การก าหนดทางเลือกของนโยบาย 
  3) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ผลกระทบ ความคุ้มค่า และปัญหา
อุปสรรค 
  4) การวางแผนในเร่ืองการอนุมัติงบประมาณ สถานที่ด าเนินโครงการและการ
ด าเนินการ 
  5) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ทั้งน าเสนอและตอบค าถามที่ประชาชน
ต้องการรู้ 
  6) การมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของการก าหนดนโยบาย 
  7) การขับเคลื่อนนโยบายโดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน พรรคการเมือง กลุ่ม
ผลประโยชน์และประชาชน 
  8) การสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นต่อองค์กรภาครัฐ 
 3.2 ทัศนภาพของการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ให้ชื่อทัศนภาพนี้ว่า “ ublic 
 a tici ation Of  Scena io” โดยมีองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมดังนี้ 
  1) ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน สื่อมวลชน 
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และประชาชน 
  2) เรื่องที่จะเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ การก าหนดนโยบาย ผลกระทบของนโยบาย 
การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อมูลข่าวสารและการด าเนินการ 
  3) วิธีการมีส่วนร่วม ได้แก่ การพบปะพูดคุย การท าประชาพิจารณ์ การจัดเวที 
ประชาคม การอบรม การเสวนา และการส ารวจความคิดเห็น 
 3.3 ทัศนภาพองความสัมพันธ์ภาครัฐกับประชาชน ให้ชื่อทัศนภาพนี้ว่า “ ublic and 
 eo le Relation hi  of  cena io” โดยมีองค์ประกอบของความสัมพันธ์ ได้แก่ รัฐ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ประชาชนะ และองค์กรเอกชน 
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 3.4ทัศนภาพของภาวะผู้น า ให้ชื่อทัศนภาพนี้ว่า “Leade  hi  of Scena io” โดยมี
ความสัมพันธ์ในการเป็นผู้น าที่เก่ียวข้องกับภาครัฐและประชาชน ดังนี้ 
  1) ผู้น า ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่นและผู้น า
โดยธรรมชาติ 
  2) คุณลักษณะของผู้น า ได้แก่ การรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน
และส่วนรวม มีความรู้ เป็นผู้ประสานงาน เป็นผู้น าทางความคิด มีคุณธรรมและจริยธรรม 
  3) ผู้น าต้องปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนนโยบาย การชี้แจงข้อมูลข่าวสาร  การ
ตัดสินใจในการก าหนดทางเลือก การติดตามและประเมินผล 
  4) ผู้น า ท างานให้แก่หน่วยงานภาครัฐและประชาชน 
 3.5 ทัศนภาพของการบ ูรณาการหล ักพ ุทธธรรม ให ้ชื ่อท ัศนภาพนี ้ว ่า 
“Inte  ateBuddhadamma of  cena io” โดยน าหลักธรรม ได้แก่ อปริหานิยธรรม 7 กับ สา
ราณียธรรม 6 น ามาเป็นหลักปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของแต่ละบุคคล 
 3.6ทัศนภาพของการจัดการความขัดแย้งที่เกิดจากโครงการพัฒนาภาครัฐ ให้ชื่อทัศ
นภาพนี้ว่า “Conflict Mana ement Of Scena io” โดยก าหนดองค์ประกอบความขัดแย้งไว้ดังนี้ 
  1) ความขัดแย้งที่เกิดจากการก าหนดนโยบายเนื่องจากนโยบายที่ก าหนดขึ้นมานั้น
ไม่ได้แก้ปัญหา ไม่สนองตอบความต้องการของประชาชน ขาดการมีส่วนร่วม ผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน การปิดบังข้อมูลข่าวสาร 
  2) ความขัดแย้งที่เกิดจากการน านโยบายไปปฏิบัติเนื่องมาจากขาดการมีส่วนร่วม 
ประชาชนขาดข้อมูลข่าวสาร ไม่มีความโปร่งใสในโครงการที่อนุมัติ ผลกระทบต่อป่าไม้และสัตว์ป่า 
การจัดสรรผลประโยชน์และขาดความไว้วางใจต่อภาครัฐ 
  3) ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยมีผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาครัฐ NGO สื่อสารมวลชน 
นักวิชาการ พรรคการเมืองและประชาชน 
  4) การจัดการความขัดแย้ง โดยรัฐจะต้องชี้แจงนโยบาย แนวทางแก้ไข ผลกระทบ 
การมีส่วนร่วม การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย การสร้างความไว้วางใจ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และการบูรณาการด้วยหลักธรรม 
 
6. อภิปรายผล 
 กลไกที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ของภาครัฐและประชาชนในการด าเนินโครงการพัฒนา
ของภาครัฐ 
 1. กลไกการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการก าหนดนโยบายให้เป็นนโยบายที่สามารถ
น าไปปฏิบัติได้โดยไม่มีความขัดแย้ง โดยหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ก าหนดนโยบายที่สามารถน า
นโยบายลงไปปฏิบัติได้โดยไม่มีความขัดแย้ง จะต้องก าหนดนโยบายมาจากปัญหาความเดือดร้อน
และความต้องการของประชาชน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Vic e    i   (Vic e    i  , 
1965 : 235) ที่กล่าวไว้ว่า การก าหนดนโยบายที่สามารถน านโยบายไปปฏิบัติและสามารถ
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ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุดก็จะก่อผลดีต่อสังคมและประเทศชาติ นโยบาย
นั้นมาจากการแก้ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
 2. กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายสาธารณะ เป็นกิจกรรมท่ีรัฐ
ได้จัดท าแผนงาน โครงการ เพ่ือแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ประชาชน
จะต้องแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การแก้ไขปัญหา การแสดงออกทางความ
คิดเห็น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของประเวศ วะสี (ประเวศ วะสี, 2549 : 39) ซึ่งกล่าวไว้ว่า 
ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน
โดยการท าประชาพิจารณ์ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมตาม
ระเบียบกฎหมาย 
 3. กลไกการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
อิเลคทรอนิคส์ เช่น อินเตอร์เนต เฟสบุค กูเก้ิลไลน์ และ อินสตราแกรม การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือ วารสาร การประชาสัมพันธ์โดยบุคลากรภาครัฐ สื่อสารมวลชน หรือนักวิชาการ 
ภาครัฐจะต้องเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้ ได้เข้าใจ และได้ทราบถึงวิธีการด าเนินงานของ
ภาครัฐ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของทัศนีย์ เจนวิถีสุข  (ทัศนีย์ เจนวิถีสุข, 2555) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การสื่อสารเชิงพุทธกับการเปลี่ยนแปลงสังคม” ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารส่งผล
ต่อสังคมให้มีการเปลี่ยนแปลง คือการสื่อสารด้วยสติบนพ้ืนฐานของความเข้าใจและเคารพผู้อ่ืนบน
หลักการของเหตุผลตามความเป็นจริง ก่อให้เกิดปัญญา สร้างสรรค์ และน าไปสู่การกระท าที่ดีงาม 
 4. กลไกการน านโยบายลงไปปฏิบัติ โดยรัฐจะต้องน าเสนอข้อมูลข้อเท็จจริง เหตุผลของ
ความจ าเป็นของโครงการ ไม่ปิดบังข้อมูล ความโปร่งใส ซ่ึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Ro e  
 ideway(Ro e   ideway, 2005 : 125) ที่กล่าวไว้ว่า การก ากับดูแล การท างานร่วมกันเป็น
เครื่องมือในการแก้ไขข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง ให้มีการท างานร่วมกัน มีกฎ กติกา หลักเกณฑ์ ความ
โปร่งใส การท าความเข้าใจ รับรู้ถึงปัญหา อุปสรรค และมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหานั้น 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์โครงการขนาดใหญ่ของ
ภาครัฐ ที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประชาชนซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชาวโลก 
  2) รัฐจะต้องไม่ปิดบังข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมกัน 
  3) รัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
การน านโยบายลงไปปฏิบัติทุกขั้นตอน 
  4) รัฐจะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือน ามาแก้ไขหรือปรับปรุงการ
ท างานของภาครัฐ โดยให้ถือว่าเป็นนโยบายที่ส าคัญ 
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 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ในการกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของภาครัฐ สิ่งที่ส าคัญ
ที่สุดคือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แต่ในประเทศไทยประชาชนมีส่วนร่วมน้อยมาก ดั งนั้น รัฐ
ควรจะส่งเสริมกิจกรรมให้กับประชาชน นักศึกษา นักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอให้ถือเป็นนโยบายที่ส าคัญและเร่งด่วน 
 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ เฉพาะโครงการ การศึกษาคร้ัง
ต่อไปควรให้มีการศึกษาเปรียบเทียบในหลายพ้ืนที่ หลายโครงการเพราะในแต่ละพ้ืนที่และโครงการ
สภาพอาจไม่เหมือนกัน ฉะนั้น การแก้ไขปัญหาในแต่ละพ้ืนที่จึงไม่เหมือนกัน 
  2) ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะศึกษา
เพ่ิมเติมในเชิงปริมาณ โดยน าเอาผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นข้อมูลในการน าวิจัยครั้งต่อไป 
  3) ควรศึกษาองค์ประกอบของหลักธรรมในด้านอื่นๆ ที่ไม่ได้น ามาศึกษาใน
ครั ้ง นี ้ เช ่น  หลัก สัปปปุริสธรรม 7 สังคหวัตถุ 4 เป็นต้น เพ่ือน ามาปรับใช้ในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ของภาครัฐและการจัดการความขัดแย้ง 
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การบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการอยู่  
ร่วมกันของชุมชนต้นแบบภาคเหนือตอนล่าง 

The Management of the Five Precepts Observing Village Project for 
Build Up Co-existence the Culture of Living Together of Community 

Prototype in Lower Northern Region 
 

พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร (ใยอินทร์)   สุรพล สุยะพรหม 
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ 

Phrakhruwinaithorn Anek Tejavaro (Yai-in)  Surapon Suyaprom  
Phrakru an harak  ietti ak  ittipa  o 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหาร
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จากชุมชนต้นแบบภาคเหนือตอนล่าง 2. เพ่ือค้นหามาตรฐานทาง
วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันตามหลักการของศีล 5 จากชุมชนต้นแบบภาคเหนือตอนล่าง 3. เพ่ือเสนอ
รูปแบบการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันโดยใช้กลไกการบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5       
จากชุมชนต้นแบบภาคเหนือตอนล่าง  ระเบียบวิธีวิจัยเป็นเชิงคุณภาพ (Qualitative re earch) โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตามรูปแบบวิธีการวิจัยเอกสาร  
และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 27 ท่าน พ้ืนที่ที่ใช้ใน
การวิจัยในครั้งนี้ คือ ชุมชุนนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร ชุมชุนหนองบัวใต้ จังหวัดตาก และชุมชน
วัดหนองพยอม จังหวัดพิษณุโลก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง โดยน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา การสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเข้าสู่กระบวนการถอดบทเรียนและค้นหา
รูปแบบการอยู่ร่วมกันโดยใช้กลไกโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จากชุมชนต้นแบบภาคเหนือตอนล่าง 
ที่เป็นหลักการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามกระบวนการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน  และ
ด าเนินการสนทนากลุ่มเฉพาะ โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 10 ท่าน เพ่ือท าการยืนยันความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล  
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 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จในการบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จากชุมชนต้นแบบ  
ตามแนวทฤษฎี POSDCoRB ทั้ง 7 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านการวางแผน ปัจจัยด้านการบริหารองค์ 
ปัจจัยด้านการบริหารงานบุคคล ปัจจัยด้านการอ านวยการ ปัจจัยด้านการประสานความร่วมมือ 
ปัจจัยด้านการก ากับติดตามและการรายงานผล ปัจจัยด้านการสนับสนุนและงบประมาณ  พบว่า 
ผลส าเร็จในพื้นที่ต้นแบบนั้น สาเหตุหลักเกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนในระดับชุมชนอย่างจริงจัง โดยมี
องค์กรคณะสงฆ์เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการท างาน มีส่วนงานราชการเป็นฝ่ายสนับสนุน           
และประการส าคัญมีบ้านและชุมชนให้ความร่วมมือที่เกิดจากแรงศรัทธา ที่ประกอบด้วย บ้าน วัด 
และส่วนราชการ เป็นต้น   
 2. การสร้างมาตรฐานและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน  โดยภาพรวมสามารถที่จะ
สังเคราะห์จากผลในการบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จากชุมชนต้นแบบ พบว่า การสร้าง
มาตรฐานและวัฒนธรรมการอยู่ร่วม มีองค์ประกอบ ดังนี้คือ 1) ผู้น า หรือ ภาวะผู้น าในชุมชน เป็น
เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ผลักดันให้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประสบความส าเร็จ ที่เกิดขึ้นจากความ
เชื่อถือที่ส่งผลต่อปฏิบัติตามได้ คือ ทั้งฝ่ายอาณาจักรและฝ่ายศาสนจักร จะต้องเป็นผู้ที่จะก าหนด
แนวทางให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นบุคคลที่สามารถที่จะท าให้ชุมชนมีการ
เปลี่ยนแปลงได้  2) จิตวิญญาณของชุมชน หรือ อุดมการณ์ คือ ความศรัทธาหรือความเชื่อ เป็น
กลไกที่ท าให้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประสบความส าเร็จ หากชุมชนขาดจิตวิญญาณ หรือ 
อุดมการณ์ ก็จะส่งผลให้การท างานขาดเสถียรภาพ ต่างคนต่างคิด ไม่สามารถก าหนดทิศทางการ
ท างานได ้และจิตวิญญาณ    หรือ อุดมการณ์ นี้จะต้องเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจ 3) กิจกรรมที่เน้น
การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ที่ผ่านมาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มีข้อดีอยู่หลายประการ แต่
ประการส าคัญ คือ ท าให้พระสงฆ์มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการมากยิ่งข้ึน เช่นการติดต่อ
ประสานงานทั้งองค์กรคณะสงฆ์ และส่วนงานราชการ ซึ่งมีส่วนท าให้พระสงฆ์เกิดความเข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น และเป็นตัวท าให้พระสงฆ์มีทักษะในการบริหารโครงการ เช่น มีองค์ความรู้ในการประเมินผล
ส าเร็จของการด าเนินโครงการ 4) กฎกติกาชุมชน ที่เกิดข้ึนจาก 3 องค์ประกอบ เป็นตัวถักทอให้เกิด
วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันภายใต้หลักการของศีล 5 และจะส าเร็จขึ้นได้ต้องมีองค์ประกอบ คือ 
จะต้องท าให้สมาชิก ระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชนส่วนใหญ่เคารพกฎกติกา มีส่วน
ในการสร้างกฎกติกา และใช้เครื่องมือนั้นในการบังคับคนในชุมชนปฏิบัติตามกฎกติกา 
  3. รูปแบบการอยู่ร่วมกันโดยใช้กลไกการบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จากชุมชน
ต้นแบบ ค้นพบว่า มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการสร้างวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันโดยใช้กลไก
การบริหารโครงการหมู่บ้านรักษา 5 แบบแนวราบ ที่เกิดขึ้นได้ด้วยการผสานความร่วมมือในการ
ท างานของชุมชน 2) รูปแบบการสร้างวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันโดยใช้กลไกการบริหารโครงการ
หมู่บ้านรักษา 5 แบบแนวด่ิง เกิดขึ้นโดยกระบวนการสั่งการ อย่างไรก็ตามทั้ง 2 รูปแบบนี้ มี
เป้าหมายที่ตอบสนองต่อนโยบายโครงการหมู่บ้านที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่ต้องการให้สังคมเกิด
ความสงบสุข 
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ค าส าคัญ: การบริหาร, โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  
 

ABSTRACT 
 The objective  of thi  re earch were : 1. To  tudy the mana ement of the 
five precept  ob ervin  villa e project for build up co-exi tence the culture of livin  
to ether of community prototype in lower northern re ion, 2. to find out the 
 tandard of co-exi tence the culture of livin  to ether of community prototype in 
lower northern re ion, and 3. to pre ent the model of co-exi tence the culture of 
livin  to ether of community prototype in lower northern re ion. 

 Thi  re earch wa  quanlitative re earch by data collection from 
document  and related re earch work  throu h documentary re earch method and 
collectin  the data by in-depth interview from 27 key informant . The area of thi  
re earch are Nakhonchum community in  ampaen phet province, Non buatai 
community in Tak province, Wat Non phayorm community in Phit anulok province. 
The tool to u e the re earch a  the  tructured interview by u in  the data for 
content analy i  and data  ynthe i  for le  on interpretation proce   and find out 
the form of co-livin  by the project mana ement of five precept  villa e to build 
livin  culture in community model in lower northern re ion a  the tool to promote 
the compromi e accordin  to co-livin  culture creation proce   and focu   roup 
di cu  ion from 10 expert  for confirm the perfect data. 

 The findings of this study are as follows:- 
 1. The factor  had the effect to  the project mana ement of five 
precept  villa e to build livin  culture in community model accordin  to the 
POSDCoRB theory of  even factor  were the plannin  , the or anizin , the  taffin  , 
the directin ,       co-operatin , the reportin  , the  upportin  and bud et, found 
that the findin   of  ucce   in the community model that the main cau e came 
from the  eriou ly community movement by havin  the San ha or anization  i  the 
key factor for the workin  movement and havin  the public  ector to  upport, and 
moreover, to have the villa e and community co-operate due to the  tron  faith 
that con i t  of villa e, temple and public  ector etc.   
 2. To create the  tandard and co-livin   culture in overall could have the 
welfare from the effect to the project mana ement of five precept  villa e to build 
livin  culture in community model , found that the creation of the  tandard and    
co-livin  culture con i t  of 1) leader or leader hip in the community i  the tool to 
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pu h the project of five precept  villa e project  ucce  fully that happened due to 
the confidence and effect on practicability, were both the kin dom and reli ion 
 ector   that will determine the  uide line to move the project of five precept  
villa e  a  the per on  that be able the community to chan e. 2) The  pirit of 
community or ideolo y i  the faith or belief a  the tool to pu h the five precept  
villa e project  ucce  fully. If the community lack  of  pirit or ideolo y and then it 
will effect on workin  inefficiently , and each per on think  differently that  it can 
not determine the workin  direction and the  pirit and ideolo y mu t happen by 
heart.  3) The participatory activity of community throu h the project of five 
precept  villa e ha  many advanta e   uch a  to make the monk  havin  more 
experience  in the project mana ement like to contact with San ha or anization 
and the public  ector that make  the monk   tron  and have the project 
mana ement  kill , for example, to have the knowled e to evaluate the  ucce   of 
the project. 4) The rule of community that happen  from three factor  , i  the 
creation of culture to live to ether under the principle of five precept  and will be 
 ucce  ful that mu t con i t  of member  in the individual level, family level, and  
community level, they mo tly  re pect the rule and u e the tool to control the 
community to practice alon  with the rule. 
 3. The model of co-livin  culture by u in  the principle of five precept  
villa e in community prototype in lower northern re ion, found that it had two 
model were : 1) the model of co-livin  culture by u in  the principle of five 
precept  villa e in the horizontal model that happened throu h workin  co-
operation of community. 2) The model of co-livin  culture by u in  the principle of 
five precept  villa e in community model in the vertical model that happened by 
commandin  proce  . However, both form  had the re pondin  to the policy of the 
project of five precept  villa e in the  ame direction in the  ake of happy  ociety.  
Keywords: Mana ement, the Five Precept  Ob ervin  Villa e Project 
 

1. บทน า 
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลเป็นค่านิยมพ้ืนฐานหรือระบบคุณค่าส าหรับการ

ยึดถือ และประพฤติปฏิบัติเพ่ือการอยู่ร่วมกันของสังคม เป็นปัจจัยส าคัญของความมั่นคงผาสุกของ
ประเทศชาติ และประชาชนสังคมประเทศใดผู้ปกครองและประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม          
การปกครองมีธรรมาภิบาล สังคมประเทศนั้นจะเข้มแข็งประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ในทาง
ตรงกันข้าม หากสังคมประเทศใดขาดเสียซึ่งคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล สังคมประเทศนั้น
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. บทน า
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลเป็นค่านิยมพ้ืนฐานหรือระบบคุณค่าส าหรับการ

ยึดถือ และประพฤติปฏิบัติเพ่ือการอยู่ร่วมกันของสังคม เป็นปัจจัยส าคัญของความมั่นคงผาสุกของ
ประเทศชาติ และประชาชนสังคมประเทศใดผู้ปกครองและประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม          
การปกครองมีธรรมาภิบาล สังคมประเทศนั้นจะเข้มแข็งประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ในทาง
ตรงกันข้าม หากสังคมประเทศใดขาดเสียซึ่งคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล สังคมประเทศนั้น

 

ย่อมอ่อนแอ แตกแยกและอาจถึงขั้นล่มสลายได้ ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทยได้สะสมตัวมายาวนาน แผ่ขยายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนปัญหาได้กระจายไปทั่วทุกวงการ 
และทุกระดับ ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ความขัดแย้งแตกแยกของคนในชาติอย่าง
รุนแรง จนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องเข้ามาเพ่ือแก้ปัญหาการเมืองและเข้าสู่
กระบวนการปฏิรูปคร้ังใหญ่ สาเหตุหลักก็มาจากความบกพร่อง ความเส่ือมทางคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาลของบุคคลในสังคม ดังนั้นการปฏิรูปประเทศจึงจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปคุณธรรม
จริยธรรม  และธรรมาภิบาลของสังคมไทยทั้งระบบ (พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ, 
31 พฤษภาคม 2558. คณะสงฆ์โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่
สมเด็จพระสังฆราช จึงมีด าริที่จะสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความ
สงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียว ลดปัญหาความขัดแย้งสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมน าหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน จึงมอบให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด าเนินโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยการผสาน
ความร่วมมือจากคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กร
ภาคเอกชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรเครือข่ายชาวพุทธ โดยก าหนดเป้าหมายทุกต าบล ทุก
หมู่บ้านทั่วประเทศ พร้อมตั้งเป้าตัวชี้วัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมภายใน 4 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2557-2560 ซึ่งปรากฏในระเบียบ มหาเถรสมาคมว่าด้วยการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านศีล 5 พ.ศ.
2557

  (ส่วนการศึกษาสงเคราะห์ กองพุทธศาสนศึกษาส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557 : 
1-10) และการด าเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยพล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในข้อย่อยที่ 4.7 การทะนุบ ารุงและ
อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญในการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์
ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม  (ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, 2557: 7) ที่ได้ให้แนวทางให้ทุกภาคส่วนของประเทศ ร่วมกันด าเนินการเพ่ือ
เสริมสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความม่ันคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และท าให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีกันโดยเริ่ม
จากครอบครัว หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ซึ่งจะท าให้สังคมเกิดความสงบสุขและน าพาประเทศ
ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง เพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ในการปฏิบัติศาสนกิจ ด้านการสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ
คนในชาติ สามารถน าความรู้ความสามารถท่ีได้รับการอบรมไปขยายผลในจังหวัดของตนเอง 

จะเห็นไดว้่า ทุกภาคส่วนมีความพยายามที่จะขจัดปัญหาของสังคม โดยการเริ่มส่งเสริม
ให้ประชาชนตระหนักรู้และตื่นตัว ในการใช้กลไกทางศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างความสงบ
สุข ในองค์กรทางพระพุทธศาสนานั้นได้เห็นความส าคัญของการรักษาศีล 5 ที่เป็นส่วนส าคัญในการ
สร้างสังคมสันติสุข ภายใต้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นการพัฒนาที่จิตในของมนุษย์ซึ่งมี
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ความส าคัญกว่าการพัฒนาที่วัตถุอ่ืนใด ซึ่งจะท าให้โครงสร้างทางสังคมมีความมีความมั่นคงถาวร 
สาเหตุดังกล่าวท าให้  “โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา” เกิดข้ึนเพื่อรองรับแนวความคิดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเน่ืองใน
วโรกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 2) เพ่ือความสามัคคีและประโยชน์สุขของประชาชน 3) 
เพ่ือให้ประเทศชาติเกิดความร่มเย็นและสันติสุขซึ่งจะท าให้คน สังคม ประเทศชาติ มีภูมิคุ้มกันใน
การควบคุมรักษากาย วาจา ของตนไว้ให้บริสุทธิ์ ควบคุมโทสะ ความโหดร้าย หยาบคายทางกาย 
วาจา รักษาตนไว้ไม่ให้เสียหายตามด าริของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่สมเด็จพระสังฆราชที่เร่งขับเคลื่อนสังคมให้ “มีศีล มีสุขปรองดองสมานฉันท์” โดยอาศัย
หลักการทางพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องมือและกระบวนการในการขัดเกลาทางสังคม เพ่ือ
ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกให้อยู่ภายใต้กติกาสังคม อย่างมีเหตุและผลในการยอมรับและถือ
ปฏิบัติภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที ่ 
 ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น จังหวัดต่างๆ รวมทั้งชุนชนนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร ชุมชน
หนองบัวใต้ จังหวัดตาก และชุมชนวัดหนองพะยอม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในการศึกษาใน
ครั้งนี้ มีเจ้าคณะปกครอง พระสังฆาธิการทุกระดับ ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ องค์กร
ภาคเอกชน และองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้ด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการในหลายพ้ืนที่ทุกภาค
ส่วน ขยายผลการด าเนินงานลงไปสู่ระดับครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด โดย
มุ่งหวังให้ประชาชนในชาติมีความรัก และเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในชาติ โดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา มี
กระบวนการท างานโดยได้ก าหนดแผนการด าเนินงานเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 1. ระยะเร่งด่วน เร่ิมด าเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2557 จะต้องให้มีการ
ลงนามข้อตกลงในการขับเคลื่อนการด าเนินการโครงการครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

2. ระยะปานกลาง เริ่มด าเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 จะต้อง
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เชิญชวน ให้พุทธศาสนิกชน ครอบครัว หมู่บ้าน สถานศึกษา และหน่วยงาน 
สมัครเข้าร่วมโครงการและรักษาศีล 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนพุทธศาสนิกชน/หมู่บ้าน/
ชุมชน 

3. ระยะยาว เร่ิมด าเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2560 จะต้อง
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เชิญชวน ให้พุทธศาสนิกชน ครอบครัว หมู่บ้าน สถานศึกษา และหน่วยงานๆ 
สมัครเข้าร่วมโครงการและรักษาศีล 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนพุทธศาสนิกชน/หมู่บ้าน/
ชุมชนและมีองค์เครือข่ายปกป้องพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 

ดังนั้นผู้วิจัย จึงเห็นว่าการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่ผ่านมาชุนชนนคร
ชุม จังหวัดก าแพงเพชร ชุมชนหนองบัวใต้ จังหวัดตาก และชุมชนวัดหนองพยอม จังหวัดพิษณุโลก      
ได้ด าเนินงานโครงการประสบความส าเร็จ จนเป็นที่ยอมรับว่าสามารถบริหารโครงการให้เกิดเป็น
รูปธรรมได้ จึงยกพ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็นพ้ืนที่ต้นแบบ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ



603วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

ความส าคัญกว่าการพัฒนาที่วัตถุอ่ืนใด ซึ่งจะท าให้โครงสร้างทางสังคมมีความมีความมั่นคงถาวร 
สาเหตุดังกล่าวท าให้  โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เกิดข้ึนเพื่อรองรับแนวความคิดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ) เพ่ือถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเน่ืองใน
วโรกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา ) เพ่ือความสามัคคีและประโยชน์สุขของประชาชน ) 
เพ่ือให้ประเทศชาติเกิดความร่มเย็นและสันติสุขซึ่งจะท าให้คน สังคม ประเทศชาติ มีภูมิคุ้มกันใน
การควบคุมรักษากาย วาจา ของตนไว้ให้บริสุทธิ์ ควบคุมโทสะ ความโหดร้าย หยาบคายทางกาย 
วาจา รักษาตนไว้ไม่ให้เสียหายตามด าริของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่สมเด็จพระสังฆราชที่เร่งขับเคลื่อนสังคมให้ มีศีล มีสุขปรองดองสมานฉันท์ โดยอาศัย
หลักการทางพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องมือและกระบวนการในการขัดเกลาทางสังคม เพ่ือ
ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกให้อยู่ภายใต้กติกาสังคม อย่างมีเหตุและผลในการยอมรับและถือ
ปฏิบัติภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล  ที่

ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น จังหวัดต่างๆ รวมทั้งชุนชนนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร ชุมชน
หนองบัวใต้ จังหวัดตาก และชุมชนวัดหนองพะยอม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในการศึกษาใน
ครั้งนี้ มีเจ้าคณะปกครอง พระสังฆาธิการทุกระดับ ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ องค์กร
ภาคเอกชน และองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้ด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการในหลายพ้ืนที่ทุกภาค
ส่วน ขยายผลการด าเนินงานลงไปสู่ระดับครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด โดย
มุ่งหวังให้ประชาชนในชาติมีความรัก และเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในชาติ โดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา มี
กระบวนการท างานโดยได้ก าหนดแผนการด าเนินงานเป็น  ระยะ ดังนี้

. ระยะเร่งด่วน เร่ิมด าเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน  สิงหาคม  จะต้องให้มีการ
ลงนามข้อตกลงในการขับเคลื่อนการด าเนินการโครงการครอบคลุมทุกพ้ืนที่

. ระยะปานกลาง เริ่มด าเนินการในช่วงเดือนตุลาคม   กันยายน  จะต้อง
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เชิญชวน ให้พุทธศาสนิกชน ครอบครัว หมู่บ้าน สถานศึกษา และหน่วยงาน 
สมัครเข้าร่วมโครงการและรักษาศีล  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของจ านวนพุทธศาสนิกชน/หมู่บ้าน/
ชุมชน

. ระยะยาว เร่ิมด าเนินการในช่วงเดือนตุลาคม   กันยายน  จะต้อง
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เชิญชวน ให้พุทธศาสนิกชน ครอบครัว หมู่บ้าน สถานศึกษา และหน่วยงานๆ 
สมัครเข้าร่วมโครงการและรักษาศีล  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของจ านวนพุทธศาสนิกชน/หมู่บ้าน/
ชุมชนและมีองค์เครือข่ายปกป้องพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทุกหมู่บ้าน/ชุมชน

ดังนั้นผู้วิจัย จึงเห็นว่าการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล  ที่ผ่านมาชุนชนนคร
ชุม จังหวัดก าแพงเพชร ชุมชนหนองบัวใต้ จังหวัดตาก และชุมชนวัดหนองพยอม จังหวัดพิษณุโลก      
ได้ด าเนินงานโครงการประสบความส าเร็จ จนเป็นที่ยอมรับว่าสามารถบริหารโครงการให้เกิดเป็น
รูปธรรมได้ จึงยกพ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็นพ้ืนที่ต้นแบบ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

 

ผลส าเร็จในการบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่ก่อเกิดวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันแบบถ้อยที
ถ้อยอาศัย ที่สามารถน าองค์ความรู้มาถอดบทเรียนน าไปเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอ่ืน มีผลลัพธ์เชิง
กระบวนการในการบริหารที่ยึดโยงกับกลไกการบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 น าไปสู่การต่อ
ยอดให้กลายเป็นกฎกติกาที่ทุกคนในชุมชนยอมรับและถือปฏิบัติด้วยความสมัครใจ และกระตุ้น
ความรู้สึกอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ ลักษณะเป็นรูปแบบสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ เทคนิคในการบริหารไปสู่องค์กรในระดับท้องถิ่น ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรม
จริยธรรมในระดับบุคคล ระดับครอบครับ และในระดับชุมชน ที่สอดคล้องกับแนวคิดในการสร้างสันติ
สุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

 

2. วัตถปุระสงค์การวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลส าเร็จในการบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5   จาก

ชุมชนต้นแบบภาคเหนือตอนล่าง 
2.2 เพ่ือค้นหามาตรฐานทางวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันตามหลักการของศีล 5          จาก

ชุมชนต้นแบบภาคเหนือตอนล่าง 
2.3 เพ่ือเสนอรูปแบบการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันโดยใช้กลไกการบริหารโครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล 5 จากชุมชนต้นแบบภาคเหนือตอนล่าง 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

บริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน จากชุมชนต้นแบบภาคเหนือ
ตอนล่างใน 3 ประเด็น ดังนี้ 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อต่อผลส าเร็จในการบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 
5 2. ค้นหามาตรฐานทางวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันหมู่บ้านรักษาศีล 5 3. น ารูปแบบการสร้าง
วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันโดยใช้กลไกการบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 

3.2 ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Re earch) ที่มุ่งเน้นการศึกษา

กระบวนการบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน จากชุมชน
ต้นแบบภาคเหนือตอนล่าง ดังนั้นประชากร/ผู้ให้ข้อมูลหลักในงานวิจัยฉบับนี้ได้แก่ ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ ทั้งที่เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการ และที่เป็นสมาชิกใน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุนชนนครชุม 
จังหวัดก าแพงเพชร ชุมชนหนองบัวใต้ จังหวัดตาก และชุมชนวัดหนองพยอม จังหวัดพิษณุโลก   
ผู้วิจัยก าหนดประเด็นที่จะศึกษาเพ่ือให้ตอบค าถามการวิจัย ดังนี้  

1. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-depth Interview) ได้แก่ ตัวแทน 
คณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรเครือข่ายชาวพุทธส านักงานพระพุทธศาสนาระดับจังหวัดนักวิชาการ ปราชญ์
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ชาวบ้านและตัวแทนประชาชนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มในแต่ละจังหวัดๆ ละ 9 รูป/คน รวมจ านวน 27 
รูป/คน  

2. ผู้มีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focu  Group Di cu  ion: FGD) เพ่ือยืนยัน
ความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบเจาะจง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม รวม 10 รูป/คน  
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 รูปแบบการวิจัย  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิง เชิงคุณภาพ (Qualitative Re earch)        
เน้นการศึกษาวิเคราะห์ทั้งในเชิงพ้ืนที่และเอกสาร การจัดกระบวนการวิจัยด้วยการถอดบทเรียน
และการบูรณาการข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ในการวิจัย        
ซึ่งได้ก าหนดไว้ 3 ขั้นตอน  

4.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตผู้ให้ข้อมูลส าคัญในเรื่อง การบริหารโครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล 5 เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนต้นแบบภาคเหนือตอนล่าง โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ( ey Informant ) จากตัวแทนคณะสงฆ์ หน่วยงาน
ราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กร
เครือข่ายชาวพุทธ ส านักงานพระพุทธศาสนาระดับจังหวัด นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน และ
ตัวแทนประชาชน  

   4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
3.3.1 แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง (Structured Interview) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับการบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชน
ต้นแบบภาคเหนือตอนล่าง ใช้ส าหรับสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ( ey Informant Interview) 3 
กลุ่มท่ีเป็นตัวแทนแต่ละจังหวัดโดยมีวิธีการสร้างเครื่องมือ  

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงค าตอบจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

ของผู้ให้สัมภาษณ์ ทุกคนโดยการถอดความจากเครื่องบันทึกเสียงจากการสัมภาษณ์ 
 2. น าเสนอประเด็นและเนื้อหาส าคัญของแต่ละข้อถาม จากค าตอบของผู้ให้

สัมภาษณ์จากทุกคน 
 3. น าข้อมูลเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์  : การใช้ เทคนิคการยืนยัน 3 เส้า 

(Trian ulation Technic) เพ่ือการวิเคราะห์ สงเคราะห์และสรุปผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ จาก
ความสอดคล้องของข้อมูล 3 เส้า : 3 มิต ิ
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 4. น าเสนอข้อมาสรุปการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา แต่ละประเด็นการวิจัยและ
ข้อค้นพบความใหม่ของการวิจัย 
 

5. ผลการวิจัย 
 การบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของ

ชุมชนต้นแบบภาคเหนือตอนล่าง ที่ได้ท าการศึกษาภายใต้กรอบ 7 ด้าน ที่ประกอบด้วย 1) ปัจจัย
ด้านการวางแผน 2) ปัจจัยด้านการบริหารองค์ 3) ปัจจัยด้านการบริหารงานบุคคล 4) ปัจจัยด้าน
การอ านวยการ 5) ปัจจัยด้านการประสานความร่วมมือ 6) ปัจจัยด้านการก ากับติดตามและการ
รายงานผล 7) ปัจจัยด้านการสนับสนุนและงบประมาณ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1) ปัจจัยด้านการวางแผน พบว่า เมื่อองค์กรคณะสงค์ในระดับนโยบายหรือส่วน
งานราชการมีนโยบายอย่างไร นโยบายเหล่านั้นจะถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติทันที่ ดังที่กล่าวมาแล้วใน
ส่วนของปัจจัยน าเข้า ก็จะเห็นถึงความเชื่อมโยมในระยะของการวางแผนนี้ ตัวอย่างเช่น เมื่อจังหวัด
ก าแพงเพชรมีนโยบายเกี่ยวกับเร่ือง โครงการธรรมปฏิบัติขัดใจประชาชน พอถึงกระบวนการการ
วางแผนก็จะต้องค าถึงว่า จะท าอย่างไรให้สอดคล้องกัน ท าให้วัดพระบรมธาตุจ าเป็นต้องหันกลับมา
ดูต้นทุนในชุมชนหรือวัดของตนเอง ว่าควรจะขับเคลื่อนไปในทิศทางใด ส่วนในชุมชนหนองบัวใต้นั้น
ในเรื่องการแวงแผนตามที่ได้กล่าวมาแล้วหากจะเปรียบกับชุมชนอ่ืนๆ ถือว่ามีข้อได้เปรียบมากที่สุด
ในประเด็นของความสงบเรียบร้อยของชุมชุน และความร่วมมือ จึงมีได้มีการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามแผนที่ส่วนกลางได้วางไว้ และมีการวางแผนในเฉพาะเรื่องที่เห็นว่ายังเป็น
ปัญหาต่อชุมชนเท่านั้น ตัวอย่างเช่น โครงการงดเหล่าเข้าพรรษา และแห่งสุดท้ายคือชุมชนวัดหนอง
พยอมก็เช่นเดียวกัน ในเรื่องของการรับนโยบายส่วนกลาง ซึ่งมีการวางแผนเพ่ือให้มีความสอดคล้อง
กัน แต่ที่พิเศษแตกต่างจากชุมชนต้นแบบแห่งอ่ืนก็คือ วัดหนองพยอมเป็นที่ตั้งของหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล และมีพ้ืนที่ครอบคลุมหลายหมู่บ้าน อีกทั้งประชาชนก็มีที่มาต่างกัน 
ความสัมพันธ์เชิงญาติมิตรจึงไม่ค่อยมีความแน่นแฟ้นเหมือนกับ 2 ชุมชนที่กล่าวมาแล้ว จึงสรุปได้ว่า 
ชุมชนวัดหนองพยอมจะต้องก าหนดวิธีการท างานที่มีความหลากหลาย รวมทั้งการออกแบบ
กิจกรรมซึ่งจะต้องให้ครอบคลุมกันภารกิจทั้ง 2 ประการ ประการแรกในฐานะสนองนโยบาย
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประการที่สองจะต้องปฏิบัติภารกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบลชุมแสงสงครามอีกทางหนึ่ง 

2) ปัจจัยด้านการบริหารองค์การ พบว่า ในภาพรวมนั้นจะกล่าวถึงเรื่องของการ
จัดการ “ตน” ซึ่งหมายถึงตัวผู้น าเองในชุมชนนั้นๆ “คน” หมายถึงสมาชิกทั้งหมดของชุมชน       
และ “งาน” ซึ่งหมายถึงภาระหน้าที่หรือสิ่งที่ต้องท าให้ประสบผลส าเร็จซึ่งเกิดจากความร่วมมือ    
เมื่อมองทั้ง 3 ชุมชนแล้วก็จะพบว่า แต่ละแห่งมีแนวคิดในการบริหารองค์กรที่แตกต่ างกันไป        
แต่อย่างไรก็ตามแต่ละชุมชนนั้นมีความพยายามที่จะแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ ซึ่งประกอบด้วย       
การขับเคลื่อนโครงการที่มีวัดทั้ง 3 เป็นหน่วยงานหลักในการท างาน มีกลไกการสนับสนุนที่มีส่วน
งานราชการคอยท าหน้าที่สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ และเครือข่ายความร่วมมือที่มีประชาชนซึ่ง
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เป็นเป้าหมายส าคัญคอยให้ความร่วมมือกับสองส่วนงานที่กล่าวมา จึงพบว่าการท างานเพ่ือให้เกิดผล
ส าเร็จดังชุมชนต้นแบบที่กล่าวมานี้ จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบแต่ในแต่ละแผนก    
แต่เมื่อสรุปแล้วจะเห็นได้ว่าทั้ง 3 ชุมชนน้ี มีการบริหารองค์การจะอยู่ภายใต้กรอบของ “บวร”      
คือ บ้าน วัด ส่วนงานราชการ 

3) ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า มีความแตกต่างกันแต่ความเป็นจริงแล้วมี
ความคล้ายคลึงกันมาก เพียงแต่ผู้วิจัยเห็นว่า ชุมชนต้นแบบเองจะให้น้ าหนักกับการท างานไปใน
ทิศทางใด ก็จะขยายจุดนั้นมากเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น ปัจจัยด้านการบริหารงานบุคคลของชุนชน
นครชุมจะให้ความส าคัญกับบุคคล 2 กลุ่มที่มีส่วนขับเคลื่อนการท างานในแนวราบมากกว่าแนวดึ่ง 
เพราะส่วนใหญ่บุคคลที่เข้าร่วมท างานกับวัดพระบรมธาตุนั้นก็จะมาจากหลายส่วนด้วยกัน มีทั้ง
ข้าราชการ พ่อค้า เกษตรกร นิสิต นักศึกษา นักเรียน เป็นต้น เมื่อเข้ามาร่วมโครงการก็จะการเป็น
ประชาชนในชุมชนนครชุมทันที่ เพราะในการระดมทุน แม้แต่การระดมคนเข้าร่วมงานน้ัน ทางวัด
พระบรมธาตุมิได้ประสงค์ให้ได้จ านวนปริมาณแต่เพียงอย่างเดียว จะต้องเน้นให้มีคุณภาพด้วยดังนั้น
การบริหารงานบุคคลปรากฏหลักฐาน ในสรุปผลโครงการว่ามีการบริหารงานบุคคลอย่างมีรูปแบบ 
เช่นเดียวกับ ชุมชนหนองบัวใต้ และชุมชนวัดหนองพยอมซึ่งมีปรากฏคณะกรรมกรรมที่แบ่งออกเป็น
แผนกอย่างชัดเจน สามารถก ากับติดการการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ปัจจัยด้านการอ านวยการ พบว่า ทั้ง 3 ชุมชนจะให้ความส าคัญไปในเรื่องของ
ภาวะผู้น า มนุษยสัมพันธ์ และการสร้างแรงจูงใจ จะเห็นว่าข้อความที่ได้พรรณนาทั้งหมดในเบื้องต้น 
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ “คน” หรือ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งแต่ละที่อาจจะมีจุดเด่น จุดด้อยต่างกัน     
แต่ยังพบว่า ในการอ านวยการเพ่ือให้การขับเคลื่อนงานนั้นประสบความส าเร็จ ขึ้นอยู่กับผู้น าองค์กร 
และจะต้องน าไปในทางเจริญ มิใช่หนทางที่เสื่อม ซึ่งพบว่า ผู้น าทั้ง 3 ชุมชนต้นแบบนี้ มีความพร้อม
ทางด้านภาวะผู้น า ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ภายในคือมีผู้คนจ านวนมากให้ความเคารพนับถือ 
ภายในนั้นผู้น าเองมีคุณสมบัติที่สมบูรณ์ ที่ประกอบด้วยภูมิความรู้ และภูมิธรรม และศิลปะในการ
น า         ที่นักปราชญ์ได้กล่าวว่า “ความรู้เป็นศาสตร์ ความสามารถเป็นศิลป์” ซึ่งในประเด็นนี้จึง
เป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุนให้การอ านวยการน้ันส าเร็จผล ปัจจัยที่รองมาก็คือ ด้านมนุษย
สัมพันธ์         และเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ พบว่า แต่ละแห่งนั้นมีทั้งสองส่วนที่ไม่ต่างกันนั้นก็
คือ มนุษยสัมพันธ์ จากการสัมภาษณ์พบว่า ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก และตลอดทั้ง
ซึ่งมีผลมาจากวัดในฐานะเป็นศูนย์กลางการท ากิจกรรม พบว่า เจ้าอาวาสทั้ง 3 วัดนี้ได้ให้
ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่วนเทคนิคหรือศิลปะในการอ านวยการน้ัน 
พบว่า มีการวิเคราะห์องค์กร กลุ่ม คน มีความสามารถในด้านใดก็จะให้ช่วยสนับสนุนในด้านนั้น จะ
ท าให้มีผลงานออกมาดีและมีคุณภาพ 

 
5) ปัจจัยด้านการประสานงานความร่วมมือ พบว่า การประสานงานความร่วมมือ

การด าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งได้วิเคราะห์มาจากเอกสารหลักฐาน และข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และศึกษาบริบทของชุมชนอย่างรอบด้าน ในแต่ละชุมชน มีทั้งความ
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เหมือนและความแตกต่างกันในบางประเด็นในเรื่องของการประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนที่เป็นความเหมือนนั้นได้แก่ การค านึงถึงการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่คาดหวังว่าจะสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในชุมชนของตน รวมท้ัง
ความศรัทธาในภาวะผู้น าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีส่วนท าให้เกิดศรัทธา และเป็นแรงดึงดูดให้ผู้คนนั้นเข้ามา
ให้การสนับสนุนทั้งส่วนงานราชการ และชุมชนด้วย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการท างานแบบประสานความ
ร่วมมือ เพราะเชื่อว่าทุกส่วนที่รับผิดชอบ และมีส่วนเกี่ยวข้องมีเป้าหมายเดี่ยวกัน ส่วนที่ว่าเป็น
ความต่างน้ัน พบว่า    บางชุมชนกลไกการประสานความร่วมมือที่มิได้เกิดจากกลไกทางด้าน
นโยบาย และส่วนงานราชการ แต่พบว่าจะอาศัยความร่วมมือในลักษณะภาคีเครือข่ายของ
ประชาชนในชุมชน เนื่องจากวัดเองมีต้นทุนทางสังคมอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น มีศาสนโบราณสถานที่มี
ความเก่าแก่ เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่มีส่วน
ท าให้ผู้คนที่มีความหลากหลายเข้ามาท างานร่วมกันได้ จึงเป็นการท างานแบบประสานความร่วมมือ
อีกทางหนึ่ง 

6) ปัจจัยด้านการก ากับติดตามและการรายงานผล พบว่า การก ากับติดตามและ
การรายงานผลที่ส่งผลส าเร็จต่อการบริหารโครงการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระดับจังหวัดจะ
พบว่า มีการรายงานผลที่เป็นเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพ แต่กลับพบว่า การรายงานผลในระดับ
ชุมชนกลับมีผลส าเร็จที่เกิดขึ้นอยู่อีกมาก ประเด็นดังกล่าวอาจจะมีข้อจ ากัดมาจากการวัดและ
ประเมินผลในระดับชุมชน เมื่อสรุปผลการด าเนินงานจึงสัมผัสได้แค่เพียงตัวเลขเท่านั้น ส่วนในพื้นที่
ชุมชนต้นแบบทั้ง 3 แห่งนี้ พบว่ามีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
หลายๆ ท่านได้ยืนยันตรงกันว่าผู้น าระดับองค์กรชุมชน ซึ่งหมายถึงวัดและหมู่บ้านมีการท างานแบบ
ประสานความร่วมมือ ตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนถึงขั้นตอนสุดท้าย ผลลัพธ์ที่ได้คือ ท าให้ทราบผลส าเร็จ
ของการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในชุมชนของตนเอง ซึ่งเกิดข ึ้นจากการรายงานผล 

7) ปัจจัยด้านการสนับสนุนและงบประมาณ พบว่า ก าลังส าคัญในการระดมทุน
เพ่ือขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับหมู่บ้านอ่ืนๆ ทั่วไป คือวัดจะ
เป็นผู้ระดมทุนเอง โดยอาศัยแรงศรัทธาจากประชาชน ส่วนงานราชการ มีส่วนสนับสนุนที่เห็นได้ขับ
คือร่วมขับเคลื่อนโครงการเชิงนโยบาย เช่น มีค าสั่งให้นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยในเรื่องการ
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งไม่มีเม็ดเงินหรืองบประมาณใดมาสนับสนุน เมื่อน าผลการวิจัยมา
สังเคราะห์แล้ว พบว่า 

 1) ปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จในการบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จากชุมชน
ต้นแบบ  ตามแนวทฤษฎี POSDCoRB ทั้ง 7 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านการวางแผน ปัจจัยด้านการ
บริหารองค์ ปัจจัยด้านการบริหารงานบุคคล ปัจจัยด้านการอ านวยการ ปัจจัยด้านการประสาน
ความร่วมมือ ปัจจัยด้านการก ากับติดตามและการรายงานผล ปัจจัยด้านการสนับสนุนและ
งบประมาณ พบว่า ผลส าเร็จในพ้ืนที่ต้นแบบนั้น สาเหตุหลักเกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนในระดับ
ชุมชนอย่างจริงจัง โดยมีองค์กรคณะสงฆ์เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการท างาน มีส่วนงานราชการเป็น
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ฝ่ายสนับสนุน  และประการส าคัญมีบ้านและชุมชนให้ความร่วมมือที่เกิดจากแรงศรัทธา ที่
ประกอบด้วย บ้าน วัด และส่วนราชการ เป็นต้น   
  2) การสร้างมาตรฐานและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน โดยภาพรวมสามารถที่จะ
สังเคราะห์จากผลในการบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จากชุมชนต้นแบบ พบว่า การสร้าง
มาตรฐานและวัฒนธรรมการอยู่ร่วม มีองค์ประกอบ ดังนี้คือ 1) ผู้น า หรือ ภาวะผู้น าในชุมชน เป็น
เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ผลักดันให้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประสบความส าเร็จ ที่เกิดขึ้นจากความ
เชื่อถือที่ส่งผลต่อปฏิบัติตามได้ คือ ทั้งฝ่ายอาณาจักรและฝ่ายศาสนจักร จะต้องเป็นผู้ที่จะก าหนด
แนวทางให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นบุคคลที่สามารถที่จะท าให้ชุมชนมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ 2) จิตวิญญาณของชุมชน หรือ อุดมการณ์ คือ ความศรัทธาหรือความเชื่อ เป็นกลไก
ที่ท าให้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประสบความส าเร็จ หากชุมชนขาดจิตวิญญาณ หรือ อุดมการณ์ 
ก็จะส่งผลให้การท างานขาดเสถียรภาพ ต่างคนต่างคิด ไม่สามารถก าหนดทิศทางการท างานได้ และ
จิตวิญญาณ หรือ อุดมการณ์ นี้จะต้องเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจ 3) กิจกรรมที่เน้นการสร้างการมี
ส่วนร่วมในชุมชน ที่ผ่านมาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มีข้อดีอยู่หลายประการ แต่ประการส าคัญ 
คือ ท าให้พระสงฆ์มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการมากยิ่งข้ึน เช่นการติดต่อประสานงานทั้ง
องค์กรคณะสงฆ์ และส่วนงานราชการ ซึ่งมีส่วนท าให้พระสงฆ์เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น และเป็นตัว
ท าให้พระสงฆ์มีทักษะในการบริหารโครงการ เช่น มีองค์ความรู้ในการประเมินผลส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการ 4) กฎกติกาชุมชน ที่เกิดข้ึนจาก 3 องค์ประกอบ เป็นตัวถักทอให้เกิดวัฒนธรรมการ
อยู่ร่วมกันภายใต้หลักการของศีล 5 และจะส าเร็จขึ้นได้ต้องมีองค์ประกอบ คือ จะต้องท าให้สมาชิก 
ระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชนส่วนใหญ่เคารพกฎกติกา มีส่วนในการสร้างกฎกติกา 
และใช้เครื่องมือนั้นในการบังคับคนในชุมชนปฏิบัติตามกฎกติกา 

  3) รูปแบบการอยู่ร่วมกันโดยใช้กลไกการบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จาก
ชุมชนต้นแบบ ค้นพบว่า มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการสร้างวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันโดยใช้
กลไกการบริหารโครงการหมู่บ้านรักษา 5 แบบแนวราบ ที่เกิดขึ้นได้ด้วยการผสานความร่วมมือใน
การท างานของชุมชน 2) รูปแบบการสร้างวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันโดยใช้กลไกการบริหาร
โครงการหมู่บ้านรักษา 5 แบบแนวดิ่ง เกิดขึ้นโดยกระบวนการสั่งการ อย่างไรก็ตามท้ัง 2 รูปแบบนี้ มี
เป้าหมายที่ตอบสนองต่อนโยบายโครงการหมู่บ้านที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่ต้องการให้สังคมเกิด
ความสงบสุข 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษา เรื่อง การบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการ
อยู่ร่วมกันของชุมชนต้นแบบภาคเหนือตอนล่าง ผู้วิจัยได้น าผลการศึกษามาอภิปลายกับงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในด้านความสอดคล้องที่ได้ศึกษาแล้วไว้ในเบื้องต้น เป็นแนวทางและเกิดมุมมองที่
หลากหลาย เพ่ือให้การวิจัยในครั้งนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังจะน าเสนอต่อไปนี้ 
 6.1 ด้านการบริหารงานโครงการ 
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ในประเด็นด้านการบริหารโครงการหมูบ้านรักษาศีล 5 ในพ้ืนที่ต้นแบบทั้ง 3 นี้ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับท างานที่มีหลายองค์ประกอบ อาทิ ระบบการบริหาร และการบริหารทรัพยากร
มนุษย์    ที่มีคุณภาพ พบว่าการบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในชุมชนต้นแบบนั้นมีลักษณะ
การท างานของคณะกรรมขับเคลื่อนที่มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นาคม ธีรสุวรรณจักร ที่
ได้ท าการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัย พบว่า สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมีการ
ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านตามล าดับ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักคุณธรรม     หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ และมีผลการ
พัฒนารูปแบบการบริหารองค์การบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดราชบุรีที่ได้พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ (นาคม ธีรสุวรรณจักร, 2554) ใน
ขณะเดียวกัน ผู้น าจะต้องมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ และพบว่าการศึกษาในชุมชนทั้ง 3 แห่ง
นี้ ส่วนด้านผู้น าแต่ละแห่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษรา วงศ์รักศักดิ์ ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะ
ผู้น าการบริหารงานท้องถิ่นไทยสู่ความเป็นเลิศ” ที่พบว่า กระบวนการต่างๆ ที่ผู้น าท้องถิ่นน ามาใช้
ในการบริหารองค์การท าให้ทราบถึงองค์ประกอบย่อย  ที่ส่งผลให้การบริหารงานของผู้น าท้องถิ่นส่า
ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 3 ด้วย ได้แก่ 1) ด้านมุ่งคน คือ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการจูงใจ มี
จิตใจเป็นธรรม มีใจกว้าง เป็นที่พ่ึงได้มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความอดทนต่อแรงกดดัน มีทักษะ
ทางสังคม และมีข้อค้นพบเพ่ิมเติมจากการสังเคราะห์ข้ามกรณีศึกษา ได้แก่ เป็นผู้รู้ใจประชาชน มี
ความตั้งใจรับใช้ประชาชน 2) ด้านมุ่งงาน คือ เป็นคนมองการไกล มีจินตนาการ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ ท างานในเชิงรุก ท างานเพ่ือมุ่งความส าเร็จ ยืนหยัดในการท างาน มีความรู้เกี่ยวกับ
กลุ่มงานต่างๆ มีทักษะในการบริหาร มีความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เป็นนักกระจายอ านาจที่ดี เป็น
นักวางแผน เป็นผู้มีใจรักงานบริการ และมีข้อค้นพบเพ่ิมเติมจากการสังเคราะห์ข้ามกรณีศึกษา 
ได้แก่ เป็นผู้น าประสบการณ์เดิมมาประยุกต์ใช้ เป็นผู้บริหารงบประมาณได้ประโยชน์สูงสุด และ 3) 
ด้านมุ่งสร้างความรู้ เป็นผู้รู้แบ่งปันข่าวสาร และเป็นผู้พัฒนาความรู้ของบุคลากร  (บุษรา วงศ์รัก
ศักดิ,์ 2555) และอีการประการหนึ่งโครงการจะส าเร็จได้ต้องมีองค์ประกอบตามผลงานวิจัยของ วา
สิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ ที่ได้วิจัยเรื่อง “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัย พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการใช้เทคนิคการสร้าง
บูรณาการ 3 ประการ (3C) ได้แก่ ร่วมมือ (Co-ordination), ประสาน (Co-operation) และ
สอดคล้อง (Con i tency) ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ระดับ ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล เกี่ยวกับสาระงานท้องถิ่น 3 ประการ 
ได้แก่ การเงิน บุคลากร และการมีส่วนร่วม โดยกลุ่มงานท้องถิ่น 3 กลุ่ม ได้แก่ งานบริหาร งาน
บริการ และงานสนับสนุน อันน าไปสู่คุณลักษณะของแบบจ าลองการบริหารงานเชิงพุทธบูรณาการ
ตามหลักพุทธธรรม ผู้บริหารท้องถ่ินใช้หลักพรหมวิหาร 4 ผู้ปฏิบัติงานใช้หลักสังคหวัตถุ 4 และ
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ผู้รับบริการใช้หลักทิฏฐิธัมมิกัตถะประโยชน์ 4 โดยทุกภาคส่วนใช้หลักอิทธิบาทตามหลักการ
บริหารงานเชิงพุทธบูรณาการ เพ่ือให้การบริหารงานท้องถ่ินประสบความส าเร็จ ซ่ึงการใช้หลักพุทธ
ธรรมดังกล่าว ท าให้การบริหารเชิงพุทธบูรณาการของท้องถิ่นมีความเป็นเอกภาพ เข้มแข็ง และ
ยั่งยืน (วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์, 2558) ส่วนด้านการบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 นั้น 
ผลการวิจัยได้สอดคล้องกับงานของ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) ได้วิจัยเรื่อง “การสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์  ด้ วยการขับเคลื่ อนโครงการหมู่ บ้ านรักษาศีล  5   จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ดังนี ้

 1) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์นั้น เริ่มจากการสร้างความปรองดองในจิตใจของ
แต่ละคนก่อน เพ่ือสร้างสันติภาพสู่สังคมภายนอก โดยใช้หลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  
ส่วนกระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล 5 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ใช้หลักการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การวางแผน (Plannin )  
การจัดหน่วยงาน (Or anizin ) การจัดสายงานและการจัดตัวบุคคล (Staffin ) การอ านวยการ 
(Directin ) การประสานงาน (Coordinatin ) การรายงาน (Reportin ) และ งบประมาณ 
(Bud etin ) โดยผู้น าชุมชนจะต้องยึดหลักการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 6 ประการคือ  
หลักความถูกต้อง  หลักความเหมาะสม  หลักความบริสุทธิ์ หลักความยุติธรรม หลักพรหมวิหาร
ธรรม และหลักความเสียสละ จะท าให้เกิดบรรยากาศแห่งความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน
อย่างแท้จริง 
 2. แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่หนึ่ง จัดตั้งศูนย์
อ านวยการกลาง และศูนย์อ านวยความสะดวกระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เช่น มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล เป็นศูนย์ประสานงานและขับเคลื่อนโครงการ มีการด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ที่สอง จัดอบรมประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจในการรักษาศีล 5 รวมถึง
สถานศึกษา หน่วยงานราชการ โรงงาน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง จัดท าเอกสาร แผ่นพับและสื่อการ
สอนเพ่ือเผยแพร่โครงการให้ทั่วถึง และขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระดับ 2 อย่างต่อเนื่อง ตาม
นโยบายของคณะสงฆ์ กลยุทธ์ที่สาม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ และ
สร้างจิตอาสาในการปฏิบัติงานให้เพ่ิมมากข้ึน เน้นการประสานงานระหว่างบ้าน วัด และชุมชน 
(บวร) และ กลยุทธ์ที่สี่ สร้างเครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการที่มี
คุณภาพ ขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาของจังหวัด เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย เป็นต้น ใน
การช่วยสร้างเครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมินผลที่มีคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ มีการรายงาน
ผลการด าเนินงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  (พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), 
2558) 

6.2 ด้านรูปแบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
ในประเด็นของรูปแบบการท างานน้ัน พบว่า การบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5    

ได้วางรูปแบบการท างานเพ่ือขับเคลื่อนโครงการ ที่มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
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โดยการน ามาเป็นเครื่องมือดังที่ พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน) ได้เสนอไว้ในงานวิจัย
เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” ผลการวิจัย
พบว่า หลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาส่วนมากเป็นหลักแห่งการพัฒนามนุษย์ โดยเฉพาะการ
พัฒนามนุษย์ให้พ้นจากบ่วงแห่งทุกข์ พระพุทธองค์ได้ทรงให้หลักไตรอริยสัจ 4 มาเป็นกรอบให้เกิด
การแก้ไขเชิงระบบ ขณะที่วิธีการหรือแนวทางนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงให้หลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือ
มรรคมีองค์ 8  มาเป็นเครื่องชี้น าทาง ทั้งนี้มรรคมีองค์ 8 นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงให้หลักย่อยให้เหลือ
เพียง 3 ส่วนส าคัญท่ีจะสนับสนุนเพื่อการพัฒนามนุษย์ซึ่งก็คือ “หลักไตรสิกขา” ในส่วนของรูปแบบ
การพัฒนามนุษย์ตามหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านศีลจะเน้นไปที่
การพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจาใน 4 มิติตามหลักปริสุทธิศีล 4 ประกอบด้วย 1) อาชีวปาริ
สุทธิศีล หรือการท ามาหาเลี้ยงชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต หลีกไกลจากการทุจริต 2) อินทรีย์สังวร 
หรือ   การพัฒนาพฤติกรรมทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ให้มีการส ารวมระวัง 3) ปาฏิโมกขสังวร 
หรือการอยู่ร่วมกันโดยการยึดถือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ฯลฯ 4) ปัจจัยปัจจ
เวกขณะ    หรือการพัฒนาพฤตกรรมในการเสพ การบริโภคอย่างมีสติ มีความพอดีและพอเพียง 
ขณะที่การพัฒนาด้านสมาธิถือการฝึกพัฒนาจิตใจให้มีสมาธิ ประกอบด้วย 

1) การพัฒนาคุณภาพจิตใจให้ดีงามให้เป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ ประณีต  ประเสริฐ 2)       
การพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง แกล้วกล้าสามารถ และ 3) การพัฒนาความสุขภาวะ
ของจิตใจเป็นการพัฒนาให้มีสุขภาพจิตที่ดี จิตใจที่มีความร่าเริง สดชื่น ปีติและอ่ิมเอิบใจ ส าหรับ
การพัฒนาทุนมนุษย์ในขั้นสูงสุดหรือด้านปัญญา ประกอบด้วย 1) การพัฒนาเพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจอย่างถูกต้องลึกซึ้งและชัดเจน 2) การพัฒนาเพื่อช่วยให้ด าเนินเข้าสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม และ       
3) การพัฒนาปัญญาชั้นสูงที่เกิดจากความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเข้าถึงจนสามารถปรับตัว ปรับ
ใจ ไปในทิศทางที่ถูกต้อง และมีชีวิตที่เป็นอยู่หรือด ารงอยู่ด้วยปัญญาอย่างแท้จริง (พระครูนิวิฐศีล
ขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน), 2557) แต่อย่างไรก็ตามยังพบขอบกพร่องที่ปรากฏเป็นรูปแบบบาง
ประการที่จะต้องมีการพัฒนาตามที่ พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ) ได้ข้อค้นพบวิจัย
เรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2” ที่ว่า  

1. รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์มีการด าเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์      
พ.ศ.2505 ซึ่งภารกิจดังกล่าวบางประการก าหนดไว้ในระเบียบกฎมหาเถรสมาคม แต่บางประการคง
เป็นไปตามจารีตประเพณีท่ีปฏิบัติตามสืบต่อมา การบริการจัดการแนวใหม่ได้มีการบูรณาการเข้ากับ
แนวคิดและทฤษฎีของกูลิคและเออร์วิค ทฤษฎีการสื่อสารของเดวิคเค เบอร์โล และหลักพุทธวิธีการ
บริหารและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้พระสังฆาธิการให้มีความสามารถมีทักษะและ
มีศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรปกครองคณะสงฆ์ให้ท างานเพ่ือพระพุทธศาสนาอย่างมี
คุณภาพ 

2. การบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรคณะสงฆ์ภาค 2 มีปัญหาที่
ชัดเจน องค์กรสงฆ์มีบุคลากรไม่เพียงพอที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและถ่องแท้    
พระนักเผยแผ่ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องถ่องแท้มีจ านวนจ ากัดเป็น
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ปัญหาในการเผยแผ่ ท าให้พุทธศาสนิกชนเกิดความสับสน ส าคัญผิดและเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจาก
ความเป็นจริงตามหลักพระพุทธศาสนา 

3. รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค 
2 ควรมีอ านาจและหน้าที่ที่ส าคัญ กล่าวคือ เป็นศูนย์กลางในการประสานบุคลากรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในระดับภาค และระดับจังหวัด เพ่ือให้ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ
วัตถุประสงค์และอ่ืนๆ ตามที่องค์กรก าหนดและมอบหมาย จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ
ประกอบการเรียนการสอนและการเผยแผ่และอ านวยความสะอาดและเป็นที่ปรึกษาในการ
ด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ติดตามประเมินผลบุคลากรที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการเผยแผ่
และจัดหางบประมาณสนับสนุนให้การอุปถัมภ์กิจกรรมและบุคล ากรที่ท าหน้าที่ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาต่อไป (พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์สุจิณฺโณ), 2557) และในประเด็นเรื่องการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังพบว่าขาดกลวิธีที่มีความหลากหลายที่จะกระตุ้นการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานของ จักรวาล สุขไมตรี ที่ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธ
จริยธรรมระดับอุดมศึกษา” ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธ
จริยธรรม โดยน าหลักกุศลกรรมบถ 10 มาปรับประยุกต์ใช้ สามารถ แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ  1) 
รูปแบบด้านการให้การศึกษา โดยจัดการศึกษา จัดการเ รียนการสอนเ พ่ือให้นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานในแนวทางประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เช่น 
การสังเกตจากสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สถานการณ์จ าลอง การแสดงบทบาทสมมติ  การสาธิตและ
น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาบูรณาการสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน  2) 
รูปแบบด้านการฝึกอบรมสั่งสอน โดยฝึกอบรมจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเป็น
ระบบ โดยให้มีความรู้มีทักษะ มีความสามารถ มีทัศนคติเพ่ิมขึ้น ปรับเปลี่ยนแนวคิด และพฤติกรรม
ให้ดีขึ้น เช่น ยกเป็นกรณีศึกษา ชมภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์  ทัศนศึกษา และน าทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน มาฝึกอบรมนักศึกษาให้ซึมซับในจิตใจ 
และเกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักหรือ
เป็นแนวทางในดารด าเนินชีวิตประจ าวันให้ถูกต้อง เพ่ือให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งกาย วาจา 
จิตใจ 3) รูปแบบด้านการพัฒนา โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลง
ความรู้สึก อารมณ์ ความคิด การคัดสินใจ และพฤติกรรมให้มีความเจริญขึ้น ตลอดจนน าหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการในการพัฒนาการประพฤติปฏิบัติตัวของนักศึกษาไปในสิ่งที่ถูกต้อง 
(จักรวาล สุขไมตรี, 2558) ทั้งนี้ผลการศึกษาที่พบว่าครองครัวเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดและมี
ความส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกระบวนการท างานแบบประสานความร่วมมือ ที่
มีความสอดคล้องกับผลงานของ โกศล  อินทวงศ์ ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
3” ที่พบว่า ควรร่วมกันก าหนดเงื่อนไขการให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา คือ ความสามารถของครอบครัวในการ
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แก้ไขปัญหาในระดับที่สามารถท าให้ครอบครัวด าเนินไปได้และปฏิบัติได้ ให้ความรู้โทษพิษภัยของยา
เสพติด ได้แก่ ความมั่นใจ โทษภัย โครงสร้าง วัฒนธรรม อิทธิพล ภาวะผู้น า การต่อยอดความรู้ที่มี
ซึ่งเป็นผลมาจากการน าความรู้ที่ได้มาใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
รวมถึงให้ความรู้แนวคิดเชิงนามธรรมการเรียนเชิงพุทธปัญญา คือ ความรู้ ความจ า ไตรสิกขา 
อริยสัจ 4 ปรโตโฆสะโยนิโสมนสิการ และให้ความรู้โดยการทดลองท าและดูแลเป็นการวางเงื่อนไขที่
กระท า และกระตุ้นให้นักศึกษามีการเรียนรู้  การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ การเข้าถึงความรู้ 
(โกศล อินทวงศ์, 2550) และ อนุรักษ์ นวพรไพศาล ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมในระดับอุดมศึกษา” ผลการวิจัย พบว่า ด้านจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรควรเขียนจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้คิดวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างมีเหตุผล สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้อย่างเหมาะสมมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม ซื่อสัตย์สุจริต สามารถวางแผนเพ่ือ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ด้านเนื้อหาของ
หลักสูตร เนื้อหารายวิชาต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย เน้นให้นักศึกษามีความรู้จริง ทันสมัย
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม มีลักษณะที่กระตุ้นให้นักศึกษามี
ความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ ด้านกระบวนการเรียนการสอน ควรมีการชี้แจงรายละเอียด
จุดมุ่งหมาย เน้ือหากิจกรรม การเรียนการสอน การประเมินผลในชั่วโมงแรกของการสอนอย่าง
ชัดเจน ผู้สอนมีการเตรียมการสอน มีความรู้ในรายวิชาที่สอนเป็นอย่างดี จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลากหมายสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ผู้สอนและผู้เรียนมีบทบาทในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
จัดบรรยากาศในการเรียนการสอนให้มีความสุขทั้งผู้สอนและผู้เรียน มีการประเมินผลร่วมกันโดย
มุ่งเน้นที่กระบวนการเรียนรู้มากกว่าประเมินผลในเน้ือหาวิชา ใช้สื่อการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสม ส่งเสริมความรู้และทักษะนอกชั้นเรียน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและ
ชักถาม ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ควรสอดแทรกการพัฒนาคุณธรรม ใช้กิจกรรมพัฒนา
มากกว่าการสอน กิจกรรมในการพัฒนาควรให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และมีการปฏิบัติกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง (อนุรักษ์ นวพรไพศาล, 2551 : 67-74) 
 6.3 ด้านผลส าเร็จจากการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ในการวิจัยเร่ือง การบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่
พยายามถอดบทเรียนเพื่อให้ทราบถึงผลส าเร็จของการบริหารโครงการทั้งกระบวนการ พร้อมทั้งผล
การท างานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน พบว่าเมื่อมีการผลักดันให้น าศีล
มาเป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินวิถีชีวิตของประชาชนปรากฏชัดว่าส่งผลให้ก่อความปรองดอง
สมานฉันท์ได้จริงตามที่ พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ (ตรีกมล) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ศีล 5 
ในฐานะเป็นรากฐานของสันติภาพ” ผลการวิจัย พบว่า ศีลแต่ละข้อเป็นรากฐานของสันติภาพใน
รูปแบบต่างๆ กล่าวคือ ศีลข้อ 1 ครอบคลุมถึงการไม่ใช้ความรุนแรงทางสังคม วัฒนธรรม ไม่กดข่ี
และบีบคั้นทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง สังคม การช่วยเหลือเกื้อกูล การป้องกันภัย
คุกคาม การให้อภัย การเคารพในสิทธิมนุษยชน การตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตและการอยู่ร่วมกัน
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ในฐานะพลเมืองโลก ศีลข้อ 2 ครอบคลุมถึงการไม่ฉกฉวยหรือข่มขู่บังคับหรือผลประโยชน์อ่ืนด้วย
อ านาจ    ไม่ท าลายเอกลักษณ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต เป็นต้น ศีลข้อ 3 ครอบคลุมถึงการป้องกันการใช้
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีทุกเชื้อชาติ ส่งเสริมให้มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ป้องกันการน ามนุษย์
ไปเป็นสินค้าหรือธุรกิจทางเพศ ป้องกันการใช้ความรุนแรงทางเพศ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ศีลข้อ 4 ครอบคลุมถึงการไม่ก้าวก่ายแทรกแซงข้อมูลข่าวสาร ไม่ปล่อยข่าวลวงเพ่ือให้เกิดความ
สับสน การไม่ละเมิดสิทธิในการรับรู้ข่าวสารที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิต การไม่สรรเสริญหรือให้
ความชอบธรรมกับการใช้ความรุนแรง และศีลข้อ 5 ครอบคลุมชีวิต 3 ด้าน คือ ด้านป้องกัน
อบายมุข ความเสื่อมทรามทางสังคม ด้านป้องกันอาชญากรรมและการตกเป็นเหยื่อของ
อาชญากรรมทุกรูปแบบ ด้านการส่งเสริมอุดมการณ์แบบสันติวิธี สามารถอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลาง
ความหลากหมายอย่างสันติ  (พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ (ตรีกมล), 2555)  

ยิ่งไปกว่านั้นในระดับตัวบุคคลผู้ใหญ่จะมีความเข้าใจในหลักของศีล 5 มากกว่าเยาวชน
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของ เสาวรีย์ ตะโพนทอง ทีไ่ด้ศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการน าศีล 5 ไปใช้
ในชีวิตประจ าวันของนิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษารัฐบาลในกรุงเทพมหานคร” สรุปได้ว่า นิสิต
ส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องความหมายของศีล และรู้ว่าการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นการละเมิดศีล 
5โดยจะรับรู้เรื่องศีล5จากสื่อโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ส่วนพฤติกรรมการน าศีล 5 ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน นิสิตนักศึกษาจะละเมิดศีลข้อ 1 เพราะต้องตบยุงหรือแมลงที่มารบกวน ละเมิดข้อ 2
โดยทุจริตในการสอบ ลอกการบ้านหรือรายงานของเพ่ือน ละเมิดศีลข้อ 4 โดยเล่าเรื่องไม่ตรงกับ
ความจริงต่อพ่อแม่และละเมิดศีลข้อ 5 โดยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ส าหรับศีลข้อ 3 พบว่า 
นักศึกษาไม่ค่อยละเมิดหรือนานๆ ครั้ง จึงจะท าผิดศีลข้อนี้ เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่จะรักและ
ซ่ือสัตย์ต่อแฟน ส าหรับความแตกต่างทางพฤติกรรมการน าศีล 5 ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน พบว่า 
เพศชาย จะละเมิดศีลข้อ 3 มากกว่าเพศหญิง (เสาวรีย์ ตะโพนทอง, กุลกัญญา ณ ป้อมเพชร และ
มนตรี คู่ควร) และสอดคล้องกับผลงานของ บุญหนา จิมานัง และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“พฤติกรรมการรักษาศีลห้าของเด็กเยาวชนต าบลโคกสี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น” สรุปได้ว่า 
เด็กเยาวชนในต าบลโคกสี เคยประพฤติผิดทั้ง 5 ข้อทุกข้อ โดยเฉพาะเคยพูดโกหกมีมากถึงร้อยละ 
96 รองลงมาเป็นการขโมยเงินของพ่อแม่ และการดื่มเหล้าหรือเบียร์ร้อยละ 50 และ 46.3 
ตามล าดับ และยังพบว่า พฤติกรรมการรักษาศีลทุกข้อโดยรวมอยู่ในระดับน้อย เด็กและเยาวชนที่มี
การปฏิบัติและร่วมกิจกรรมทางศาสนามาก ไม่มีผลต่อพฤติกรรมในการรักษาศีลของเด็กและ
เยาวชนในต าบลโคกสีแต่อย่างใด (บุญหนา จิมานัง และคณะ, 2550) 

สะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนมีวิจารณญาณแยกถูกผิดโดยมีศีลเป็นพ้ืนฐานได้ แต่ด้วย
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในแง่ของสังคม วิถีชีวิตท าให้ความมั่งคงในการรักษาศีลน้อยลง หากจะท า
ให้ประชาชนยึดมั่นในศีล 5 แม้ไม่อาจจะให้ปฏิบัติได้ทุกข้อ สิ่งจ าเป็นก็คือการสร้างบริบทที่
สอดคล้องกับการประพฤติปฏิบัติตามหลักศีล 5  จะท าให้ประชาชนปรับพฤติกรรมผันไปตามบริบท
ได้ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เน้นการสร้างบริบทการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในครรลองของศีล 5 
ซึ่งจะช่วยในการปฏิบัติตามศีล 5 ท าได้ง่ายขึ้น 
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7. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

 1) ส่วนงานราชการควรจะสนับสนุนให้วัดในแต่ละชุมชนจัดต้ังเป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรู้ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ครอบคลุมแก่ประชาชนทุกวัย 

 2) องค์กรปกครองคณะสงฆ์ควรส่งเสริมวัดมีการวิเคราะห์ต้นทุนของชุมชน 
หมู่บ้าน และจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนโครงการระยะยาวจนมีการเปลี่ยนแปลงและก่อ
เกิดวัฒนธรรมอันดีงาม 

 3) นอกจากการสนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามโครงการหน้าที่แล้ว    
ซึ่งโครงการดังกล่าวขับเคลื่อนโดยความร่วมมือทุกภาคส่วนระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะ
สามารถบรรจุกิจกรรม โครงการไว้ในแผนเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณซึ่งผลการด าเนินงานเป็น
สาธารณะประโยชน์ 

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ 
 1) องค์ปกครองคณะสงฆ์ควรน ารูปแบบการบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 

ของชุมชนต้นแบบนี้ ไปประยุกต์ในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งมีทั้งลักษณะที่เป็น
แนวราบและแนวดึ่ง เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน และออกแบบกิจกรรมมีลักษณะที่
สอดคล้องกับภาระกิจเดิมที่ท าเป็นประจ า 

 2) การปฏิบัติงานนั้นควรแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะยาวเชิงคุณภาพ ของส่วนงานราชการ องค์กรปกครองคณะสงฆ์ 
ภาคีเครือข่าย และภาคประชาชน ในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมต้ังกระบวนการวางแผนจนถึงการวัด
และประเมินผลโครงการ 

 3) การจัดกิจกรรมภายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ควรเน้นให้กิจกรรมมีความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนและให้มากที่สุด มีเป้าหมายที่ชัดเจน ให้น าหลักการของศีล 5 มี
ประยุกต์ให้ที่เป็นรูปธรรม  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาวิจัยในพ้ืนที่อ่ืนที่มีความแตกต่างทางด้าน บริบทชุมชน วัฒนธรรม

การด ารงชีวิต ซึ่งจะท าให้ทราบถึงรูปแบบใหม่ในการบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  
 2) ควรใช้การวิจัยแบบผสานวิธี โดยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และวิธีด าเนินการ

วิจัยเชิงคุณภาพ ที่สามารถวัดผลส าเร็จของการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้ในหลายมิต ิ
 3) ควรศึกษาในประเด็นแนวทางพัฒนาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระดับ

ชุมชน หมู่บ้านเพ่ือส่งเสริมการท างานด้านยุทธศาสตร์ 
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กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองกับความขัดแย้งในองค์การ 
NEGOTIATION STRATEGIES WITH ORGANIZATIONAL CONFLICTS 

 

วรวุฒิ  อินทนนท์ 
Worawut Inthanon 

 
บทคัดย่อ 

 เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นคนส่วนใหญ่จะสรุปโดยอัตโนมัติว่า ก าลังบั่นทอนการท างาน
และสร้างความเสียหายต่อองค์การ บทเรียนนี้ชี้ให้เห็นว่าความเชื่อดังกล่าวไม่ถูกต้องเสมอไป          
ความขัดแย้งสามารถท าให้เกิดผลด้านสร้างสรรค์หรือเกิดผลเชิงท าลายก็ได้  ถ้าด าเนินการไม่ถูกต้อง 
ซึ่งสรุปว่าความขัดแย้งที่มากหรือน้อยเกินไป ทั้งสองกรณีจะเป็นอุปสรรคต่อการท างาน แต่ถ้าความ
ขัดแย้งที่อยู่ในระดับที่พอเหมาะ (Optimal level) กล่าวคือ มีความขัดแย้งแต่ไม่ถึงขั้นท าให้เกิดการ
แตกแยกจะเป็นสิ่งที่ดี เพราะช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่มใหม่ๆ ช่วยลดระดับความเครียด      
ให้น้อยลง ก่อเกิดความคิดให้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ขึ้น จึงเป็นความขัดแย้งที่มิใช่การแตกแยก   
หรือเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการสื่อสารและการประสานงานแต่อย่างใด ความขัดแย้งเป็นสาเหตุ
หนึ่งของความเครียดในองค์การ ความขัดแย้งเกิดจากฝุายต่างๆ ที่ไม่อาจหาข้อยุติร่วมกันได้ 
กล่าวคือเมื่อไรก็ตามท่ีคนตั้งแต่สองคนหรือสองกลุ่มมีความแตกต่างกันในประเด็นที่ส าคัญ ผลที่สุดก็
คือ    เกิดขัดแย้งกันขึ้น การเจรจาต่อรองเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดอยู่ตลอดเวลาในการด าเนินงาน
ของกลุ่มหรือองค์การ การต่อรองด้วยวิธีให้ฝุายใดฝุายหนึ่งได้รับผลประโยชน์ เพียงเพ่ือขจัดความ
ขัดแย้งหรือการเผชิญหน้าให้หมดไปน้ัน เป็นวิธีที่ได้ผลในระยะสั้นเท่านั้น แต่การต่อรองแบบบูรณา
การ มีแนวโน้มที่จะได้ข้อยุติซึ่งพอใจต่อทุกฝุายและเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีของกลุ่มอย่างยั่งยืน 
ดังนั้น บทความเรื่องกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองกับความขัดแย้งในองค์การ นี้มุ่งอธิบาย             
1.แนวความคิดที่เกี่ยวกับความขัดแย้ง 2. สาเหตุของความขัดแย้งในองค์การ 3. กระบวนการของ
ความขัดแย้ง 4. กระบวนการเจรจาต่อรอง และ 5. กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง  
ค าส าคัญ : กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง, ความขัดแย้งในองค์การ 
 

ABSTRACT 
 When the conflict occurs in an organization, most people conclude 
automatically that it is undermining the work and damaging the organization.       
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This lesson shows that such belief is not always correct.  The conflict can cause the 
creative or destructive effect if the implementation is done improperly.                
In conclusion, the conflict is too much or too little, both are obstacles to work.        
If the conflict is at the optimal level, it is to say that there is a conflict, but it does 
not reach the level to cause the conflict.  It's a good thing because it stimulates 
new initiatives, reduces stress levels, and creates ideas for new changes. It is a non-
divisive conflict or a barrier to communication and coordination. The conflict is one 
cause of stress in the organization. The conflict arises from parties that it can not be 
settled together. It is to say that, whenever two people or two groups differ in the 
important issue, the result is the conflict. The negotiation is a continuing activity 
that occurs in the operation of a group or organization. The negotiation with one 
party to get the benefit, just eliminate any conflict or confrontation that is only a 
short-term solution. But the integrative negotiation is likely to be settled favorably 
to all parties and it creates a good relationship of the group so sustainably. So, the 
article of “Negotiation Strategies with Organizational Conflicts” aims to explain;       
(1) the concept of conflict, (2) the cause of organizational conflict, (3) the process of 
conflict, (4) the process of negotiation, and  (5) the strategy of negotiation. 
Keywords : Negotiation Strategies, Organizational Conflicts 
 
1. บทน า 
 ความขัดแย้งเป็นสาเหตุหนึ่งของความเครียดในองค์การ ความขัดแย้งเกิดจากฝุายต่างๆ     
ที่ไม่อาจหาข้อยุติร่วมกันได้ กล่าวคือ เมื่อไรก็ตามที่คนตั้งแต่สองคนหรือสองกลุ่มมีความแตกต่างกัน
ในประเด็นที่ส าคัญผลที่สุดก็คือเกิดขัดแย้งกันขึ้น ดังนั้นความขัดแย้งสามารถเกิดข้ึนระหว่างบุคคล
หรือระหว่างกลุ่มก็ได้ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการยื้อแย่งทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดหรือจากการใช้พฤติกรรม
เชิงการเมืองต่อกัน โดยบุคคลหรือกลุ่มเชื่อว่าขณะที่ตนพยายามที่จะให้บรรลุเปูาหมายของตน      
แต่ถูกขัดขวางจากบุคคลหรือกลุ่มอ่ืน จึงเกิดความรู้สึกขัดแย้งและแสดงการเป็นปฏิปักษ์ตอบโต้
โดยตรงหรือโดยวิธีอ่ืนก็ได้ 
 ความขัดแย้งในองค์การเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และแม้คนส่วนมากมองว่าความ
ขัดแย้งก่อให้เกิดผลเสียและควรขจัดให้หมดไปก็ตาม แต่โดยความจริงความขัดแย้งก็เป็นสิ่งที่ดีและ         
มีประโยชน์เช่นกัน องค์การใดที่ปราศจากความขัดแย้งโดยสิ้นเชิงจะมีบรรยากาศของความเฉ่ือยชา
ขาดชีวิตชีวาและก าลังเดินไปสู่ความตกต่ าองค์การใดที่มีความขัดแย้งอยู่ในระดับปานกลาง           
ที่พอเหมาะ นอกจากไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกแล้วความขัดแย้งดังกล่าว ยังเป็นเสมือนเครื่องมือ   
ไปกระตุ้นให้เกิดความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ สง่เสริมการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ ก่อเกิดพฤติกรรม
ที่มีพลัง สามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ ดังนั้นประเด็นส าคัญของปัญหาจึงมิใช่อยู่ที่ตัวความ
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ขัดแย้งเองแต่อยู่ที่วิธีการบริหารความขัดแย้งมากกว่าในแง่ผลกระทบต่อองค์การ กล่าวคือ         
จะจัดการให้ความขัดแย้งนั้นส่งผลดีต่อองค์การ (Functional conflict) หรือให้ความขัดแย้ง
กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางการท างานขององค์การ (Dysfunctional conflict)  
 วิธีการหนึ่งที่นิยมอย่างกว้างขวางที่ใช้ในการบริหารความขัดแย้งระหว่างกลุ่มก็คือ 
กระบวนการเจรจาต่อรอง (Negotiation) โดยถ้ามีวิธีด าเนินการที่ดีกระบวนการเจรจาต่อรองจะ
น าไปสู่ข้อยุติที่เสริมความร่วมมือต่อกันสูงขึ้นกว่าเดิม เพ่ือให้ทั้งสองฝุายเป็นผู้ชนะและได้ประโยชน์
มากขึ้น แต่ในทางกลับกันหากด าเนินการเจรจาต่อรองที่ขาดประสิทธิผลก็จะน าไปสู่การต่อสู้         
ที่รุนแรงขึ้นเช่นกัน 
 ในการเจรจาต่อรองจะประกอบด้วยสองฝุายที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งมาหาข้อตกลง
ร่วมกัน โดยแต่ละฝุายจะน าข้อเสนอและแนวคิดของตนมาสู่การถกปัญหาและด าเนินการร่วมกัน มี
ตัวอย่างการเจรจาต่อรองที่พบเห็นบ่อย ๆ เช่น การเจรจาแก้ความขัดแย้งด้านแรงงาน การเจรจา
การค้า การเจรจาต่อรองจับตัวประกัน เป็นต้น ในท านองเดียวกัน ผู้บริหารองค์การต้องท าหน้าที่ใน
การเจรจาต่อรองกับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ผู้ค้าปลีก และลูกค้าเป็นประจ าอยู่ทุกวัน
เช่นกัน  
 บทความเร่ือง กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองกับความขัดแย้งในองค์การ นี้มุ่งอธิบาย           
1. แนวความคิดที่เกี่ยวกับความขัดแย้ง 2. สาเหตุของความขัดแย้งในองค์การ 3. กระบวนการของ
ความขัดแย้ง  4. กระบวนการเจรจาต่อรอง และ 5. กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง  
 
2. แนวความคิดที่เกี่ยวกับความขัดแย้ง 
 เป็นที่ยอมรับว่าเกิดความขัดแย้งอยู่ทั่วไปในองค์การ และความขัดแย้ งเป็นสิ่งส าคัญ         
ที่ไม่อาจละเลยได้ มีรายงานว่า ผู้บริหารต้องใช้เวลาโดยเฉลี่ยถึง 20 เปอร์เซ็นต์ในการเกี่ยวข้องกับ
ความขัดแย้งหรือผลจากความขัดแย้ง มีหลายมุมมองที่เป็นความเชื่อเกี่ยวกับความขัดแย้ง เช่น 
ทัศนะแบบดั้งเดิมที่เชื่อว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง เพราะส่งผลเสียหายต่อการท างานของ
กลุ่ม มุมมองที่สองซึ่งเป็นแนวคิดด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ เชื่อว่าความขัดแย้งถือเป็น เรื่องปกติ         
ตามธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าในกลุ่มใดๆก็ตาม และไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวร้ายแต่อย่างใด     
แต่ในทางตรงกันข้ามกลับสร้างพลังการท างานของกลุ่มยิ่งขึ้น ส่วนมุมมองที่สามซึ่งเป็นแนวคิดล่าสุด
ที่ค่อนข้างมองกว้างออกไปว่า ความขัดแย้งไม่เพียงแต่ช่วยสร้างพลังการท างานให้กับกลุ่ม แต่ยังเป็น
สิ่งจ าเป็นสูงสุด (Absolute  necessary) ต่อกลุ่มในการท างานให้บรรลุเปูาหมายมุมมองนี้         
จึงเรียกว่า แนวคิดเชิงนักปฏิสัมพันธ์ (Interactionist approach) โดยจะกล่าวรายละเอียดในแต่ละ
แนวคิด ดังต่อไปนี้ 
 1) แนวคิดแบบดั้งเดิม (The traditional view) เป็นมุมมองยุคเริ่มแรกที่เชื่อว่า
บรรดาความขัดแย้งทั้งหลายล้วนเป็นสิ่งที่เลวร้ายความขัดแย้งถูกมองในแง่ลบ และมักจะให้
ความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกับค าว่า ความรุนแรง (Violence) หรือค าว่า การท าลาย 
(Destruction) หรือค าว่า ความไร้เหตุผล(Irrationality) ซึ่งแฝงความหมายที่ไม่ดี จากนิยามเช่นนี้ 
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ความขัดแย้งจึงเป็นเรื่องที่เสียหายมีอันตรายและควรหลีกเลี่ยง เป็นแนวคิดเกิดขึ้นช่วงระหว่าง ค.ศ.
1930 – 1940   
 ทัศนะความขัดแย้งตามแนวคิดดั้งเดิมจึงสอดคล้องกับเจตคติที่ มีในอดีตเกี่ยวกับ
พฤติกรรมกลุ่ม โดยมองความขัดแย้งว่ามีสาเหตุมาจากการสื่อความหมายที่ไม่ดีหรือเกิดจากการที่
สมาชิก      ไม่ไว้วางใจและไม่ยอมเปิดเผยซึ่งกันและกัน รวมถึงความล้มเหลวของผู้บริหารที่ขาด
การสนองตอบต่อความต้องการและแรงจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชาของตนได้อย่างเหมาะสม 
 จากการมองว่าความขัดแย้งทั้งหลายเป็นสิ่งที่เลวร้ายเป็นการมองพฤติกรรมของผู้ที่สร้าง
ความขัดแย้งอย่างผิวเผินเกินไป และเมื่อเชื่อว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งควรหลีกเลี่ยง จึงเพียงแต่ให้
ความสนใจหาสาเหตุของความขัดแย้ง แล้วลงมือแก้ไขเพ่ือให้การท างานของกลุ่มและขององค์การ
กลับคืนสู่ภาวะเดิม 
 2) แนวคิดเชิงมนุษย์สัมพันธ์ (The human relations) มุมมองเชิงมนุษยสัมพันธ์เชื่อ
ว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติได้ในทุกกลุ่ม  หรือทุกองค์การ และเนื่องจาก
ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ แนวคิดเชิงมนุษยสัมพันธ์จึงให้การสนับสนุนและยอมรับ        
เรื่องความขัดแย้ง ให้เหตุผลสนับสนุนการต้องมีความขัดแย้งอยู่ การไม่สามารถขจัดความขัดแย้ง   
ให้หมดไป และนับครั้งไม่ถ้วนที่ความขัดแย้งกลับส่งเสริมการท างานของกลุ่ม แนวคิดเชิงมนุษย
สัมพันธ์มีความนิยมมากช่วงระหว่างทศวรรษ 1940 - กลางทศวรรษ 1970 
 3) แนวคิดแบบนักปฏิสัมพันธ์ (The interactionist view) ในขณะที่มุมมองเชิง
มนุษยสัมพันธ์ให้การยอมรับเรื่องความขัดแย้งนั้นแนวคิดแบบนักปฏิสัมพันธ์กลับกระตุ้นส่งเสริมให้
เกิดความขัดแย้งขึ้น ด้วยเหตุผลว่าเมื่อไรก็ตามที่กลุ่มหรือองค์การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อยู่กัน
อย่างสงบสุข คิดหรือท าสิ่งใดมักไปในทางเดียวกันแล้ว เมื่อนั้นคือภาวะการเริ่มตกต่ า เสื่อมถอยของ
องค์การที่เกิดจากการอยู่คงที่นาน ๆ ขาดการปรับตัวจึงไม่อาจตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้อีกต่อไป ดังนั้นแนวคิดของนักปฏิสัมพันธ์ที่ส าคัญก็คือ      
ท าการกระตุ้นและเสนอแนะผู้น ากลุ่มให้ท าการคงความขัดแย้งไว้ในองค์การ ในระดับที่เพียงพอที่
กลุ่มยังสามารถท างานร่วมกันได้ เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ตนเองและเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ขึ้น 
 
3. สาเหตุของความขัดแย้งในองค์การ 
 ความขัดแย้งในองค์การเกิดขึ้นจากสาเหตุที่ส าคัญอยู่ 2 ด้าน ได้แก่ ความขัดแย้งที่เกิด
จากองค์การ ซึ่งเกี่ยวกับโครงสร้างหรือหน้าที่ในองค์การ และความขัดแย้งที่มีสาเหตุมาจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังจะกล่าวในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1) ความขัดแย้งท่ีมีสาเหตุมาจากองค์การ ซึ่งประกอบด้วยปัญหาขัดแย้งหลายประการ    
ที่ส าคัญที่สุดก็คือความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรที่มีจ ากัด โดยแต่ละฝุายแต่ละแผนกต่าง
ต้องการได้ งบประมาณ บุคลากรเครื่องมือ และพ้ืนที่ท างานเพ่ิมแก่ฝุายตนให้มากที่สุด แต่เนื่องจาก
ทรัพยากรเหล่านี้มีน้อยกว่าจ านวนที่ร้องขออยู่มาก จึงจ าเป็นต้องก าหนดเกณฑ์การจัดสรรที่เป็น
ธรรมและสอดคล้องต่อความจ าเป็นตามเปูาหมายขององค์การ 
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 นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งที่เป็นสาเหตุจากองค์การ ได้แก่ ความไม่ชัดเจนเร่ืองหน้าที่
งานรับผิดชอบและการตัดสินใจ (Ambiguity over responsibility and ambiguity over 
jurisdiction) ทั้งนี้ ในบางองค์การ การแบ่งงานรับผิดชอบให้แต่กลุ่มหรือแผนกยังขาดความชัดเจน
ว่าใครรับผิดชอบงานหรือหน้าที่อะไร จึงท าให้เกิดการแก่งแย่งหรือทางตรงกันข้ามอาจเกี่ยงกันก็ได้ 
ซึ่งท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้น ปัญหาอย่างเดียวกันอาจเกิดข้ึนได้จากความไม่ชัดเจนด้านบทบาท    
ในการตัดสินใจ  
 2) ความขัดแย้งท่ีมีสาเหตุมาจากความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ความขัดแย้งจ านวนไม่น้อย
ที่เกิดจากองค์ประกอบที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ 
 ประการแรก ซ่ึงเป็นความขัดแย้งที่มีความรุนแรงอันเกิดจากอารมณ์ขุ่นเคือง (Grudges) 
กล่าวคือ คนที่ต้องเสียหน้าขณะที่อยู่ท่ามกลางสาธารณชนจะรู้สึกว่าตนเสียหายอย่างใหญ่หลวงก็จะ
เก็บเรื่องดังกล่าวกลับมาครุ่นคิดอาจเป็นแรมเดือนแรมปี เพ่ือหาโอกาสและหนทางรอแก้แค้นให้ได้ 
จึงส่งผลเสียหายต่อองค์การและการท างานกลุ่มอย่างมาก 
 ประการที่ สอง ความขัดแย้ง เกิดจากการเ ข้าใจว่ ามีคนจ้องจับผิดตน (Faulty 
attributions) จึงพยายามหาเหตุที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของผู้นั้นว่าเพราะเหตุใด จึงพยายาม
ขัดขวางผลประโยชน์ของตน การมีมุมมองในลักษณะเช่นนี้อยู่บ่อยๆ ค่อยๆเพ่ิมความหวาดระแวง       
ความเกลียดชังและพยายามหาทางควบคุมหรือก าจัดบุคคลน้ันให้พ้นจากเส้นทางของตน        
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้มักจบลงด้วยความรุนแรงกว่าความขัดแย้งประการแรก 
 ปร ะ ก า ร ที่ ส า ม  ค ว า ม ขั ด แย้ ง ที่ เ กิ ด จ า กก า ร สื่ อ ค ว า มห ม า ย ที่ ผิ ด  (Faulty 
communication) และไม่ถูกกับกาลเทศะและบุคคล เช่น ใช้ค าพูดหรือแสดงท่าทางยั่วยุให้ผู้อ่ืน
โกรธหรือเกิดความร าคาญจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามในบางกรณีความขัดแย้งอาจเกิดจากการใช้
ค าพูดไม่เหมาะสมวิจารณ์คนอ่ืน จนท าให้เกิดความโกรธเคืองและใช้วิธีตอบโต้กลับมาด้วยการไม่ให้
ความร่วมมือในการท างาน อย่างไรก็ตามค าวิจารณ์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ดังนั้น การฝึกทักษะการ
วิจารณ์ที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ (Constructive  criticism) จึงจ าเป็นส าหรับทุกคน เพราะจะช่วย
ลดการวิจารณ์เชิงท าลาย (Destructive criticism) ที่น ามาซึ่งความขัดแย้งให้ลดลง 
 ประการที่สี่ ความขัดแย้งระหว่างบุคคลที่เกิดจากขาดความไว้วางใจต่อกันโดยเฉพาะ    
เมื่อเกิดความสงสัยว่าคนใดคนหน่ึงของกลุ่มเอาใจออกห่าง ความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้นั้นจะเสื่อมทราม
ลงจนกลายเป็นความขัดแย้งได้บริษัทส่วนใหญ่จึงพยายามสร้างบรรยากาศของความไว้เน้ือเชื่อใจ
ระหว่างบุคลากร ทุกระดับและต่อองค์การอีกด้วย 
 ประการสุดท้ายที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งได้ก็คือ บุคลิกภาพที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคล ดังที่เคยกล่าวในบทที่เกี่ยวกับเรื่องบุคลิกภาพว่า ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบเอ (Type A 
personality) มีโอกาสที่จะขัดแย้งกับผู้อ่ืนได้มากกว่าบุคลิกภาพแบบบี (Type B personality) 
ในทางกลับกัน ผู้ที่มีความสามารถควบคุมตนเองได้ดี (High in self-monitoring) จะมีความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนได้ดีไปด้วยและมักใช้วิธีแก้ปัญหาขัดแย้งอย่างสร้างส รรค์ เช่น     
ด้วยการประนีประนอม หรือให้ความร่วมมือ เป็นต้น 
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 กล่าวโดยรวม ความขัดแย้งในการท างาน เกิดข้ึนจากปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และคุณลักษณะบุคลิกภาพเฉพาะตัวของบุคคล รวมทั้งองค์ประกอบด้านโครงสร้างขององค์การ 
 
4. กระบวนการของความขัดแย้ง (Conflict Process) 
 กระบวนการของความขัดแย้ง ด าเนินการอย่างมีพลวัตที่ต่อเนื่องแบ่งออกเป็น 5 ระยะ 
ได้แก่ 1) ก่อตัวของการต่อต้าน หรือความไม่ลงรอยที่รุนแรงพอ 2) ฝุายที่เกี่ยวข้องรับรู้ถึงความ
ขัดแย้ง 3)  ตั้งใจท าอย่างใดอย่างหนึ่ง 4) พฤติกรรมที่แสดงออกมาและ 5) ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ระยะที่ 1 การก่อตัวของการต่อต้านหรือความไม่ลงรอยที่รุนแรงพอ (Potential 
opposition or incompatibility) กระบวนการขัดแย้งในขั้นนี้ปรากฏมีเงื่อนไขต่างๆที่แสดงว่ามี
โอกาสเกิดความขัดแย้งขึ้นโดยอาจไม่ใช่ทุกเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งโดยตรง ซึ่งได้แก่เงื่อนไข
ด้านการสื่อความหมาย ด้านโครงสร้างและด้านที่เป็นตัวแปรส่วนบุคคล 
 (1) ด้านการสื่อความหมาย (Communication) จากการศึกษาพบว่า ค าแต่ละค า 
สามารถกินความหมายได้กว้างทั้งความหมายโดยตรงและความหมายแฝงที่เข้าใจกันเฉพาะกลุ่ม 
(Jargon) นอกจากน้ีการมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอ หรือลักษณะของน้ าเสียงที่ใช้ในการสื่อสาร อาจท าให้
การ แปลความหมายของถ้อยค าผิดเพี้ยนไป เป็นมูลเหตุหนึ่งให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ ความสามารถ
ใน การเข้าใจความหมายของค าที่แต่ละคนมีแตกต่างกันนั้นเกิดจากการศึกษาหรือการฝึกอบรม การ
เลือกที่จะรับรู้ และการขาดข้อมูล ที่เก่ียวกับผู้อ่ืนอย่างเพียงพอความขัดแย้งค่อยก่อตัวขึ้นตามล าดับ
ถ้ามีการสื่อสารที่น้อยหรือมากเกินไปและใช้ไม่ถูกกาลเทศะ การเลือกใช้ช่องทางในการสื่อสารที่ไม่
เหมาะสมก็สามารถสร้างความขัดแย้งได้เช่นกัน  การที่ข้อมูลถูกปรุงแต่งหรือถูกบิดเบือน           
เพ่ือวัตถุประสงค์ส่วนตัวของบางคนเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งได้ง่ายเช่นกัน 
 (2) ด้านโครงสร้าง (Structure) มีผลการวิจัยพบว่า ขนาด (Size) และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางของกลุ่ม เป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้น กล่าวคือ เมื่อกลุ่มมีขนาดใหญ่ และมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากข้ึนยิ่งมีโอกาสขัดแย้งมากขึ้น ส่วนอายุของการท างานกับความขัดแย้ง
มักผกผันกัน กล่าวคือ คนหนุ่มสาวที่มีอายุการท างานน้อยมีแนวโน้มที่จะขัดแย้งมากและลาออกจาก
งานสูง 
 บุคคลที่มีความทะเยอทะยานในการแสวงหาความรับผิดชอบมักจะกระตือรือร้นท าให้เกิด
กระทบกระทั่งกับผู้ อ่ืนได้ง่าย เพราะต้องต่อสู้แย่งชิงทรัพยากรและหน้าที่การงานเพ่ิมมากขึ้น 
นอกจากนี้การที่กลุ่มต่าง ๆ  ภายในองค์การมีเปูาหมายของกลุ่มต่างกัน เช่น ฝุายจัดซื้อถูกก าหนด
ด้วยเงื่อนไขเวลาในการจัดซื้อ ฝุายการตลาดมุ่งให้ขายสินค้าออกไปโดยเร็ว  จึงต้องเพ่ิมค่าใช้จ่าย 
ฝุายควบคุมคุณภาพต้องการเน้นการปรับปรุงคุณภาพให้สินค้าได้มาตรฐาน ฝุายการผลิตมุ่งเน้นเรื่อง
ความมีประสิทธิภาพการด าเนินการเพ่ือรักษายอดตัวเลขการผลิตให้ได้ตามเปูาหมาย เป็นต้น 
เปูาหมายที่แตกต่างกันของกลุ่มเช่นนี้ เป็นเหตุให้เกิดการขัดแย้งได้เช่นกัน 
 มีความเชื่อแม้จะไม่ชัดเจนเลยทีเดียวว่า แบบผู้น าที่มุ่งการควบคุมและสอดส่องการ
ท างานของผู้อื่นอย่างใกล้ชิดมีแนวโน้มเพ่ิมความขัดแย้งได้มากขึ้น ผลงานวิจัยยังพบว่าการเข้ามีส่วน
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ร่วม (Participation) มีความสัมพันธ์กับการมีความขัดแย้งเพราะการมีส่วนร่วมกระตุ้นให้เกิดความ
แตกต่างกันมากขึ้น ระบบการให้ความดีความชอบเป็นเหตุส าคัญของการขัดแย้ง เพราะผู้ได้รับพิเศษ
ต้อง แข่งขันยื้อแย่งจากส่วนที่ผู้อ่ืนคาดหวังเช่นกัน นอกจากนี้การที่กลุ่มจ าเป็นต้องอาศัยพ่ึงพาจาก
กลุ่มอ่ืนจึงจะท าให้งานของตนส าเร็จ แต่ผลงานที่ส าเร็จกลับเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้ง 
 (3) ด้านที่เป็นตัวแปรส่วนบุคคล (Personal  variables) ได้แก่ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลที่เกี่ยวกับระบบค่านิยม แนวทัศนะและความคิดตลอดจนคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพล้วนเป็น
เหตุให้เกิดความขัดแย้งได้มาก  ดังจะเห็นความขัดแย้งระหว่างประเทศเพราะเร่ืองเชื้อชาติ  หรือ
สิทธิความเชื่อทางศาสนาที่ต่างกัน   ในองค์การก็เช่นกัน ลองนึกถึงใครสักคนที่เราไม่ชอบ  เมื่อผู้นั้น
เสนอความเห็นข้ึน เรามักจะไม่เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่  อาจรู้สึกร าคาญสุ้มเสียงวิธีการพูด ตลอดจน
กิริยาท่าทางต่าง ๆ ที่เป็นบุคลิกภาพของคนนั้น  เมื่อต้องร่วมท างานด้วย  โอกาสที่จะเกิดความ
ขัดแย้งย่อมมีมากข้ึน 
 ระยะที่ 2 ระยะรับรู้ถึงความขัดแย้ง (Cognition and personalization) เมื่อฝุายใด
ฝุายหนึ่งทราบและผูกใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะท่ี 1 แล้ว ก็จะทวีความรู้สึกที่ต่อต้านและความไม่
ลงรอยอย่างชัดเจนมากขึ้นแต่ละสาเหตุที่กล่าวมาแล้วถ้าฝุายหนึ่งรับรู้และตระหนักว่าจะต้องมี
ผลกระทบกับตนก็จะเกิดความขัดแย้งขึ้นอย่างไรก็ตามการรับรู้ถึงความขัดแย้งในระยะนี้อาจยังไม่ลง
ลึกถึงตัวบุคคลก็ได้ ตัวอย่างเช่น นาย ก. อาจตระหนักดีว่าตนกับนาย ข. มีข้อโต้แย้งที่ไม่เห็นด้วย
อย่างรุนแรงระหว่างกันอยู่บ่อย แต่นาย ก. ก็ไม่กังวลทุกข์ร้อนเก็บมาคิดแต่อย่างใด จึงไม่ส่งผลใดๆ 
ต่อความรักใคร่ชอบพอที่นาย ก. เคยมีต่อนาย ข. แต่อย่างใดทั้งสิ้น จึงเป็นขั้นความขัดแย้งที่รับรู้ 
(perceived  conflict) ส่วนอีกระดับหนึ่งคือ การรับรู้ความขัดแย้งที่มีอารมณ์เกี่ยวข้องด้วย (felt 
conflict) กล่าวคือ จะเกิดอารมณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการขัดแย้งนั้นจนเกิดภาวะวิตกกังวลใจ       
มีความตึงเครียดข้องคับใจ และอาจถึงข้ันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันก็ได้ 
 ระยะที่ 3 ตั้งใจท าอย่างใดอย่างหนึ่งกับความขัดแย้ง (Intentions) เป็นขั้นตอนที่เมื่อ
ฝุายใดฝุายหนึ่งหรือทั้งสองฝุายรับรู้ และมีความรู้สึกด้านอารมณ์ต่อปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น    

ก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาหรือยุติข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ  เพราะเป็นการ
หาทางเลือกในการบริหารจัดการกับความขัดแย้งดังกล่าว โดยมีทางเลือกที่ท าได้หลายวิธี         
เพ่ือบริหารความขัดแย้งซึ่งแบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ มิติตามแกนนอนบอกถึงระดับการให้ความ
ร่วมมือ (Cooperativeness) ซึ่งหมายถึงระดับที่ฝุายหนี่งพยายามที่จะให้การตอบสนองต่อความ
ต้องการของอีกฝุายหนึ่ง ส่วนมิติตามแกนตั้งแทนการมุ่งที่ตนเอง (Assertiveness) ซ่ึงหมายถึงระดับ
ที่ฝุายหนึ่งพยายามที่จะตอบสนองความพอใจของตนเอง จากมิติทั้งสองท าให้เกิดวิธีการที่ตั้งใจใช้
เพ่ือจัดการกับความขัดแย้งขึ้น 5 วิธี ได้แก่ การแข่งขัน (Competing) การร่วมมือ (Collaborating) 
การหลีกเลี่ยง (Avoiding) การผ่อนปรน (Accommodating) และการประนีประนอม 

(Compromising) ดังจะกล่าวต่อไป 
 (1) การแข่งขัน (Competing) เป็นวิธีการแก้ความขัดแย้งที่มีฝุายหนึ่งพยายามทุก
วิถีทางที่จะให้ ฝุายตนได้รับผลประโยชน์มากที่สุด โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับฝุายอ่ืนที่
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เกี่ยวข้องหรือพยายามแสดงให้คนอ่ืนเห็นว่าความเห็นหรือข้อสรุปของตนถูกต้อง หรือพยายามชี้ชวน
ให้ผู้อื่นเห็นว่าใครคือผู้ควรได้รับค าต าหนิจากปัญหาที่เกิดขึ้น 
 (2) การร่วมมือ (Collaborating) เป็นวิธีการที่บุคคลมุ่งที่เปูาหมายตนเองและให้ความ
ร่วมมือต่อการแก้ปัญหา โดยทุกฝุายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งต่างพยายามตอบสนองความ
ต้องการของทุกฝุายให้ได้มากที่สุด การผ่อนปรนเป็นวิธีที่ให้ทุกฝุายแก้ปัญหาด้วยการมองหาจุดต่าง
มากกว่าการเปลี่ยนประเด็นหลักที่เป็นเปูาหมายของแต่ละฝุาย ซึ่งได้แก่การหาข้อยุติที่ทุกฝุายเป็นผู้
ชนะ (Win – win  solution) สามารถบรรลุเปูาหมายของตนและทั้งเป็นที่ยอมรับเชิงเหตุผลของทั้ง
สองฝุาย 
 (3) การหลีกเล่ียง (Avoiding) เป็นวิธีที่บุคคลผู้นั้นอาจยอมรับว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น
และต้องการถอนตัวออกหรือยอมรับการเก็บกดจากความขัดแย้งนั้นตัวอย่างของการหลีกเลี่ยง
รวมถึง พยายามแสดงความเฉยเมยต่อความขัดแย้งและหลบหลีกการเผชิญหน้ากับบุคคลที่ตน
ขัดแย้ง 
 (4) การยินยอม (Accommodating) เป็นวิธีการที่ฝุายหนึ่งพยายามเอาใจต่อคู่กรณี
โดยการค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้นั้นเหนือผลประโยชน์ตนเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เพ่ือเห็นแก่
มิตรภาพอันดีงามต่อกัน ฝุายหนึ่งยินดีที่จะเป็นผู้เสียสละเปูาหมายของตนเพ่ือให้บรรลุ เปูาหมาย
ของคู่กรณี ยอมสนับสนุนความคิดเห็นของผู้อื่นแม้จะต้องเก็บความคิดเห็นของตนไว้ก็ตาม หรือยอม
ให้อภัยแก่คนฝุาฝืนกฎกติกาโดยยอมรับผลใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากการกระท าเช่นนั้นไว้เอง 
 (5) การประนีประนอม (Compromising) เป็นวิธีการที่แต่ละฝุายต่างยินยอมที่จะเสีย
บางส่วนที่ตนต้องการ ท านองเสียกันคนละส่วนเพื่อเป็นการรอมชอมต่อกัน ในการประนีประนอมจึง
ไม่มีผู้ชนะหรือผู้แพ้อย่างชัดเจน เป็นการปันส่วนสิ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างเท่าเทียมกัน โดย
ยอมรับว่าข้อยุติที่ได้ไม่อาจสร้างความพอใจแก่ทั้งสองฝุายได้อย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามที่
ต้องการ 
 อย่างไรก็ดีความตั้งใจที่จะเลือกวิธีหนึ่งวิธีใดดังกล่าวแล้ว เพ่ือแก้ความขัดแย้งนั้นขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ของแต่ละฝุายซึ่งไม่คงที่แน่นอน แต่อาจเปลี่ยนแปลงวิธีใหม่ได้เมื่อฝุายหนึ่งฝุายใด
เกิดมองปัญหาในมุมมองใหม่หรือต้องเผชิญกับปฏิกริยาโต้ตอบทางอารมณ์อย่างรุนแรงจากอีกฝุาย
หนึ่ง 
 ระยะที่ 4 พฤติกรรมที่แสดงออก (Behavior) คนส่วนมากคิดว่า ความขัดแย้งที่แท้จริง
อยู่ในขั้นนี้เพราะเป็นระยะที่ความขัดแย้งถูกแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่สามารถเห็นได้ชัดเจน เช่น 
การใช้วาจา การกระท า และการตอบโต้กลับด้วยวิธีต่างๆ จากคู่กรณีท้ังสองฝุาย 
 พฤติกรรมในระยะน้ี จะแสดงตามความต้ังใจท าอย่างใดอย่างหน่ึงที่ ผู้นั้นเลือกใช้          
เพ่ือแก้ปัญหา จึงเป็นพฤติกรรมที่เปิดเผยและมีแรงกระตุ้นเชิงคุณภาพ แต่บางครั้งด้วยเหตุที่ขาด
ทักษะในการแก้ปัญหา ท าให้พฤติกรรมที่แสดงออกกลับผิดไปจากวิธีที่ตั้งใจจะใช้เพ่ือแก้ปัญหา จน
อาจท าให้ความขัดแย้งเพ่ิมยิ่งข้ึน  



627วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 เนื่องจากความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ทั้งก่อให้เกิดผลเสียและก่อให้เกิดผลดีที่สามารถน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ดีต่องานและองค์การ ดังนั้น ความขัดแย้งใดที่เป็นไปเพ่ือการท าลาย 
ก็ควรได้รับการแก้ไข  แต่ความขัดแย้งใดที่จะน าไปสู่การพัฒนาสร้างสรรค์ก็ควรได้รับการกระตุ้นให้
เกิดข้ึนอยา่งต่อเนื่อง โดยมีเทคนิคการบริหารความขัดแย้งดังกล่าว ดังตารางนี้ 
ตาราง : แสดงถึงเทคนิคท่ีใช้ในการบริหารความขัดแย้ง 
เทคนิคหาข้อยุติความขัดแย้ง รายละเอียด 

- ใช้วิธีแก้ปัญหา 
- ให้ยึดเปูาหมายหลักร่วม 
- เพ่ิมทรัพยากรมากขึ้น 
 
 
- ใช้การหลีกเลี่ยง 
- สร้างความราบรื่น 
- ใช้การประนีประนอม 
- ใช้ค าสั่ง 
- เปลี่ยนแปลงตัวแปรด้าน   
- มนุษย ์
- เปลี่ยนแปลงตัวแปรด้าน 
- โครงสร้าง 
 
เทคนิคส่งเสริมความขัดแย้ง 
- ใช้การสื่อความหมาย 
- น าคนภายนอกเข้ามา 
 
- การปฏิรังสรรค์องค์การ 
 
 
- แต่งตั้งนักวิชาการคารมกล้า 

- โดยประชุมทั้งสองฝุายเพ่ือหาวัตถุประสงค์ของปัญหาและ
ถกวิธีแก้ปัญหา 

- สร้างเปูาหมายร่วมกันซึ่งจะส าเร็จได้ต้องอาศัยความ
ร่วมมือทั้งสองฝุาย 

- กรณีเหตุขัดแย้งเพราะทรัพยากรจ ากัด  เช่น  เพ่ิมเงิน  
คน  พ้ืนที่ท างานและโอกาสก้าวหน้า  เนื่องจากเมื่อ
ทรัพยากรมากโอกาสที่ทุกคนจะชนะ 
(Win – win solution) มีมากข้ึน 

- โดยถอนตัวหรือยอมเก็บกดจากความขัดแย้ง 
- โดยพยายามลดความแตกต่าง ที่มีแต่เพ่ิมผลประโยชน์

ร่วมของทั้งสองฝุาย 
- ให้แต่ละฝุายยอมเสียบางส่วนของตนที่ต้องการได้ 
- โดยฝุายบริหารใช้ค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเข้าแก้ไข แล้ว

แจ้งให้ทราบ 
- โดยใช้เทคนิคการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น ฝึกอบรม

ทักษะด้าน      มนุษยสัมพันธ์เพ่ือปรับเปลี่ยนเจตคติและ
พฤติกรรมที่ก่อความขัดแย้ง 

- เปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่เป็นทางการซึ่งท าให้เกิดขัดแย้ง
ได้ง่ายโดยการออกแบบรูปงานใหม่  การมีต าแหน่งเพ่ือ
ประสานงาน  เป็นต้น 

 
รายละเอียด 
- ใช้ข้อมูลข่าวสารใหม่ที่ก ากวมและท าให้รู้สึกวิตกกังวลเพ่ือ

ขยายความคิดขัดแย้ง 
- น าผู้บริหาร / พนักงานจากภายนอกที่มีประสบการณ์ภูมิ

หลัง  ค่านิยม    
- เจตคติแนวคิดที่ต่างจากคนในองค์การเข้ามาร่วมงาน 
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เทคนิคหาข้อยุติความขัดแย้ง รายละเอียด 

- โดยการปรับรื้ อระบบองค์การ  เช่น   จั ดคนใหม่  
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ  เพ่ิมการพ่ึงพาระหว่างกันมาก
ข้ึน  ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานซ่ึงมีผลกระทบต่อ
ต าแหน่งสถานภาพบุคคลปัจจุบัน 

- ให้วิจารณ์องค์การและปัจจัยทั้งหลายภายในองค์การที่
ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา 

ที่มา : Robbins, 2001 : 392 
 
 ระยะที่ 5 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้ง จากนิยามของความขัดแย้งที่เคยกล่าว 
จะเห็นว่า ความขัดแย้ง สามารถที่จะก่อให้เกิดผล เสียหายและผลดีต่อองค์การ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุ
ของความขัดแย้ง สถานการณ์และความสามารถที่จะบริหารความขัดแย้งในแต่ละกรณีได้อย่าง
เหมาะสม ต่อไปนี้จะกล่าวถึงผลดีและผลเสีย อันเนื่องมาจากความขัดแย้ง ดังนี ้
 (1) ผลดีของความขัดแย้ง ซึ่งท าให้ผลงานของกลุ่ม / องค์การดีขึ้น ได้แก่ 

1.1 ความขัดแย้งท าให้ปัญหาที่เคยถูกมองข้ามหรือที่ถูกละเลย จะได้รับความ
สนใจน ามาพิจารณามากขึ้น 

1.2 ความขัดแย้งเป็นแรงจูงใจให้คนทั้งสองฝุายรู้และเข้าใจถึงจุดยืนของกัน
และกันได้มากข้ึน 

1.3 บ่อยครั้งที่ความขัดแย้งช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดและแนวทางใหม่ ซึ่งจะ
น ามาสู่การเกิดสิ่งใหม่และการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 

1.4 ความขดัแย้งช่วยให้การตัดสินใจดีขึ้น กล่าวคือ เมื่อผู้ตัดสินใจได้รับข้อมูล
ที่มีมุมมองแตกต่างไปจากตน ซึ่งอาจขัดแย้งกันแต่การมีข้อมูลที่หลากหลาย ครอบคลุมมากขึ้น   
ย่อมช่วยให้การตัดสินใจดีขึ้นกว่าเดิม  ทั้งนี้เพราะความขัดแย้งท าให้เกิดความจ าเป็นที่จะต้องพิสูจน์
สมมุติฐานและความเชื่อของแต่ละฝุายต้องเผชิญกับความคิดใหม่ และต้องพิจารณาในการปรับ
จุดยืนใหม่ของตน อย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่มักไม่พอใจที่จะด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว       
จึงปล่อยให้ความขัดแย้งเกิดบานปลายจนกลายเป็นความแตกแยกข้ึน 
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1.5 ความขัดแย้ง ส่งเสริมให้คนเกิดความภักดีต่อกลุ่ม  ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจที่
จะท างานของกลุ่มหรือของหน่วยงานให้มีความส าเร็จ 

1.6 ความขัดแย้งที่ เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งเชิงความคิด 
(Cognitive conflict) ที่แตกต่างกัน ย่อมน ามาสู่การเปิดกว้างในการน าความคิดเหล่านั้นมา
อภิปรายถกเถียงกันอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความผูกพันต่อองค์การ เพ่ิมข้ึน 

(2) ผลเสียของความขัดแย้ง ซึ่งท าให้ผลงานของกลุ่ม / องค์การลดลง ได้แก่ 
2.1 ความขัดแย้งก่อให้เกิดอารมณ์เชิงลบที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันอย่างรุนแรง 

ส่งผลให้แต่ละฝุายที่เก่ียวข้องเกิดความเครียด 
2.2 ความขัดแย้ง ขัดขวางและท าลายเส้นทางสื่อสารระหว่างบุคคล กลุ่มหรือ

แผนกงาน ท าให้การประสานงานในการปฏิบัติงานเกิดการชะงักงัน 
2.3 ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ท าให้ความตั้งใจและการใช้พลังความพยายาม     

ในการท างานให้บรรลุเปูาหมายองค์การของแต่ละคนถดถอยลดลง 
2.4 ความขัดแย้ งส่ งผลกระทบท า ให้ผู้ น าต้องปรับเปลี่ ยนแบบผู้ น า 

(Leadership  style) เช่น จากผู้น าแบบการมีส่วนร่วม (Participative  style) ไปเป็นแบบเผด็จ
การ (Authoritarian style)ด้วยความจ าเป็นเน่ืองภายใต้ภาวะของความขัดแย้งทุกฝุาย               
มีความเครียดสูง ผู้น า จึงต้องเข้ามาก ากับดูแลและสั่งการด้วยตนเองมากขึ้น เพ่ือไม่ให้ทิศทางที่เป็น
เปูาหมายของงาน / องค์การเบี่ยงเบนไป แต่แบบภาวะผู้น าเช่นนี้ท าให้บรรยากาศที่ดีของการ
ท างานลดลงไปด้วยเช่นกัน 
  2.5 ท าให้แต่ละฝุายที่ขัดแย้งกันเกิดการเล่นพรรคเล่นพ้อง เกิดอคติ ล าเอียง 
ขาดความยุติธรรม และอาจรุนแรงถึงขั้นให้ร้ายปูายสีเพ่ือจ้องท าลายกันทุกวิถีทาง 
 

4. กระบวนการเจรจาต่อรอง (The negotiation process) 
 ร็อบบินส์ ได้เสนอรูปแบบกระบวนการเจรจาต่อรอง ซ่ึงประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ (1) ขั้น
เตรียมการและวางแผน (2) ข้ันก าหนดกฎกติกาพ้ืนฐาน (3) ขั้นท าความชัดเจนและหาเหตุผล
สนับสนุน (4) ขั้นการต่อรองและแก้ปัญหา และ (5) ขั้นจบการเจรจาและน าสู่ปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ขั้นเตรียมการและวางแผน (Preparation and planning) ก่อนเริ่มลงมือ
เจรจาต้องท าการบ้านล่วงหน้ามาก่อน โดยต้องตอบค าถามต่อไปนี้ได้อย่างคล่องแคล่วชัดเจน เช่น 
ข้อขัดแย้งที่เจรจามีลักษณะอย่างไร มีความเป็นมาอย่างไรจึงต้องเกิดมีการเจรจาขึ้น มีใครที่
เกี่ยวข้องบ้าง และการรับรู้ของแต่ละคนที่มีต่อข้อขัดแย้งนี้เป็นอย่างไร  ฝุายท่านต้องการได้อะไร   
จากการเจรจาครั้งนี้ อะไรคือเปูาหมาย เช่น ถ้าท่านเป็นฝุายจัดซื้อของบริษัท เปูาหมายของท่านก็
คือต้องสามารถจัดซื้อได้ในราคาต่ าได้ของที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ดังน้ันในการเจรจาต่อรองเร่ืองน้ี
จึงเป็นประเด็นหลักที่ต้องไม่ยอมให้ประเด็นอ่ืนเข้ามา บดบังหรือแย่งความส าคัญไป ท่านจึงต้อง
เขียนบันทึกเปูาหมายของท่านเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยระบุผลลัพธ์ที่คาดจากการ
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เจรจาตั้งแต่ระดับที่หวังจะได้มากที่สุด (Most hopeful) เรื่องลงไปจนถึงระดับต่ าสุดที่สามารถรับได้ 
(Minimally acceptable) และต้องยึดมั่นเกณฑ์ดังกล่าวไว้ในใจเสมอ 
 ในขณะเดียวกันเมื่อท่านรู้เราแล้วก็จ าเป็นต้องรู้เขาด้วย โดยท่านต้องท าการประเมินให้ได้
ว่าเปูาหมายของฝุายตรงข้ามคืออะไร มีค าถามอะไรบ้างที่คาดว่าจะถูกซักถาม ฝุายตรงกันข้ามจะมี
จุดยืนอย่างไรต่อการเจรจา มีผลประโยชน์ซ่อนเร้นอ่ืนใดบ้างที่มองไม่เห็นแต่ฝุายตรงข้ามถือว่า
ส าคัญมีอะไรบ้างที่ฝุายนั้นจะก าหนดขึ้นเพ่ือเจรจาต่อรอง เป็นต้น เมื่อท่านสามารถคาดหมายจุดยืน
ของคู่กรณีได้ล่วงหน้าแล้ว ต่อจากนี้ท่านก็มีหน้าที่ต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ตามประเด็น
เหล่านี้เพ่ือจะได้เจรจาโต้ตอบได้ด้วยข้อมูลและตัวเลขต่างๆที่สนับสนุนจุดยืนของท่านให้มีน้ าหนัก
ยิ่งขึ้น 
 หลังจากที่ท่านได้รวบรวมข้อมูลต่างๆดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ต่อไปท่านจะต้องก าหนด    

กลยุทธ์ (Strategy) ของการเจรจา การเล่นหมากรุกต้องมีกลยุทธ์ฉันใดการเจรจาต่อรองก็เป็นฉัน
นั้น เพราะจะช่วยให้ทราบล่วงหน้าว่าในแต่ละสถานการณ์จะต้องท าอย่างไร บ้าง ในการก าหนด     

กลยุทธ์ของท่าน ท่านควรพิจารณาว่าทั้งฝุายท่านและฝุายตรงข้ามมี “ทางเลือกที่ดีที่สุดที่เป็น
ข้อตกลงของการเจรจาต่อรอง” หรือไม่ (Best  Alternative To a Negotiated Agreement 
BATNA) กล่าวคือ BATNA ของท่านจะเป็นตัวก าหนดว่า มูลค่าที่ต่ าสุดซึ่งท่านสามารถรับได้จาก
ข้อตกลงของการเจรจานี้เป็นเท่าไร แต่ถ้าได้สูงกว่านี้ก็เป็นเรื่องดี อย่างไรก็ตามในทางกลับกันท่านก็
ไม่ควรคาดหวังถึงความส าเร็จองการเจรจาโดยไม่มอง BATNA ของฝุายตรงข้ามแม้ว่าฝุายท่านไม่
อาจสนองตอบได้ก็ตาม แต่ท่านอาจท าให้ฝุายตรงข้ามเปลี่ยนแปลงได ้

2) ขั้นก าหนดกฎกติกาพื้นฐาน (Definition of ground rules) หลังจากที่ได้วางแผน
และก าหนดกลยุทธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านก็เริ่มหารือกับฝุายตรงข้ามถึงกติกาพ้ืนฐานและขั้นตอนที่
เกี่ยวกับการเจรจาว่าจะด าเนินอย่างไร ใครจะเป็นผู้เจรจาต่อรอง จะเจรจาที่ไหน ข้อจ ากัดเรื่องเวลา
มีหรือไม่ ถ้ามีจะท าอย่างไร จะจ ากัดประเด็นที่เจรจาหรือไม่เพียงใด จะมีวิธีด าเนินการอย่างไรหาก
การเจรจาพบทางตัน ในขั้นตอนนี้ ทั้งสองฝุายอาจแลกเปลี่ยนข้อเสนอหรือความต้องการของฝุายตน
ในเรื่องที่จะเจรจาต่อไป 
 3) ขั้นท าความชัดเจนและหาเหตุผลสนับสนุน (Clarification and justification) 
หลังจากที่ทั้งสองฝุายได้แลกเปลี่ยนข้อเสนอเบื้องต้นที่เป็นจุดยืนแล้ว ขั้นต่อไปแต่ละฝุายจะอธิบาย 
ขยายความ ท าความชัดเจน เสริมแต่ง และหาเหตุผลเพ่ือสนับสนุนจุดยืนเดิมของตน ขั้นตอนนี้ไม่
จ าเป็นต้องเป็นการเผชิญหน้ากัน แต่ถือเป็นโอกาสดีที่แต่ละฝุายจะได้เรียนรู้ได้ให้การศึกษาหรือได้
แจ้งให้ทราบซ่ึงกันและกันเกี่ยวกับประเด็นเจรจาว่ามีความส าคัญอย่างไร และแต่ละฝุายจะบรรลุ
ความต้องการของตนได้อย่างไร เป็นขั้นตอนท่ีท่านสามารถมอบเอกสารที่สนับสนุนข้อเสนอของท่าน
ให้ฝุายตรงข้ามพิจารณา 

4) ขั้นต่อรองและแก้ปัญหา (Bargaining and problem solving) ความส าคัญของ
กระบวนการเจรจาต่อรองก็คือมีทั้งการให้และการรับ (give and take) เพ่ือให้ได้ข้อยุติเกิดขึ้น     
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ทั้งสองฝุายจ าเป็นต้องโอนอ่อนผ่อนปรนซึ่ งกันและกันทักษะการเจรจาต่อรองจึงส าคัญมาก      
กรุณาอ่านข้อเสนอแนะการเพ่ิมทักษะการเจรจาต่อรองในตอนต่อไป 

5) ขัน้จบการเจรจาและน าสู่การปฏิบัติ (Closure and implementation) ขั้นสุดท้าย
ของกระบวนการเจรจาต่อรองก็คือ การได้ข้อตกลงอย่างเป็นทางการซึ่งจะต้องด าเนินการ           
ในรายละเอียดและจัดท าขั้นตอนสู่การปฏิบัติต่อไป ตัวอย่างของการเจรจาต่อรองที่พบบ่อย เช่น 
ข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ข้อตกลงการเช่าทรัพย์สิน ข้อตกลงการซื้ออสังหาริมทรัพย์บ้าน
จัดสรร ข้อตกลงการว่าจ้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นต้น ในแทบทุกกรณีการจบการเจรจา
ต่อรองด้วยการยกมือไหว้อ าลาท านองเดียวกับการจับมือลาของชาติตะวันตก 
 
5. กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง (Bargaining strategies) 
 เนื่องจากการเจรจาต่อรองเป็นกลไกที่ส าคัญในการแก้ไขข้อขัดแย้งและให้ได้ข้อยุติซึ่งเป็นที่
ยอมรับของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการหลายกลุ่มได้ใช้เวลาหลายสิบปีศึกษาค้นคว้าเรื่องการ
เจรจาต่อรอง โดยเสนอกลยุทธ์ส าคัญดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
 1) กลยุทธ์เฉพาะ (Specific tactics) ผู้เจรจาต่อรองมักใช้กลยุทธ์ของตนเพ่ือลดระดับ
ความต้องการของคู่เจรจาฝุายตรงข้ามลง (Reduce opponents’ aspirations) ด้วยการย้ าข้อมูล
เหตุผลให้เห็นว่า คู่เจรจามีโอกาสน้อยมากท่ีจะสามารถบรรลุเปูาหมายของตน เพราะฉะน้ันจึงขอให้
พิจารณารับข้อเสนอจากฝุายเราซึ่งพยายามเอ้ือประโยชน์ให้มากที่สุดแล้ว หรือชี้ให้เห็นว่าหากฝุาย
ตรงกันข้ามไม่ยอมรับข้อเสนอแล้ว ฝุายเราก็จ าเป็นต้องดึงพันธมิตรรายอ่ืนที่มีศักยภาพสูงพอเข้ามา
แทน เป็นต้น อย่างไรก็ตามกลยุทธ์เช่นนี้ ถ้าหากสร้างแรงกดดันต่อคู่เจรจามากก็อาจพบทางตันของ
การเจรจา และฝุายคู่เจรจาก็อาจหาพันธมิตรใหม่มาร่วมงานได้เช่นกัน แต่ในทางกลับกันถ้าคู่เจรจา
เห็นว่า เงือ่นไขผลประโยชน์จากข้อเสนอสูงพอ การเจรจาต่อรองก็บรรลุผล 
 2) กลยุทธ์กรอบความคิดในการต่อรอง (Cognitive frames in bargaining)          
เป็นกลยุทธ์ที่ผู้เจรจาต่อรองใช้วิธีพิจารณาบริบทและผลที่ต้องการจากการต่อรองอย่างละเอียดถี่
ถ้วนแล้วน ามาจัดเป็นกลุ่มของกรอบความคิด (Cognitive frames) โดยพิงค์เลย์ (Pinkley, 1990) 
ได้จัดกรอบความคิดดังกล่าวออกเป็น 3 มิติ ได้แก่(1) มิติมุ่งสัมพันธ์กับมุ่งงาน (Relationship / 
Task) (2) มิติมุ่งใช้อารมณ์กับใช้สติ (Emotional / Intellectual)และ (3) มิติมุ่งความร่วมมือกับมุ่ง
ชนะ (Cooperate / Win) ดังนี ้
 จากผลการศึกษาพบว่า กรอบความคิดในการเจรจาต่อรองดังกล่าวให้ประโยชน์ต่อการ
ต่อรองอย่างมากโดยเฉพาะคู่ขัดแย้งที่เลือกใช้กรอบที่มุ่งงาน (Task frame) หรือกรอบที่มุ่งความ
ร่วมมือ (Cooperative frame)เป็นหลักในการเจรจา จะท าให้ได้ข้อยุติที่แต่ละฝุายได้ทั้ง
ผลประโยชน์เฉพาะฝุายและผลประโยชน์ที่ร่วมกัน (Joint outcome) สูงกว่าการใช้กรอบที่มุ่ง
เอาชนะ (Win  frame) ในขณะเดียวกันคู่เจรจาทั้งสองที่เลือกใช้กรอบที่มุ่งใช้สติ (Intellectual 
frame) และกรอบที่มุ่งสัมพันธ์จะเกิดความรู้สึกพึงพอใจต่อการเจรจามากกว่าการใช้กรอบมุ่งใช้
อารมณ์ (Emotional frame) 
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 3) กลยุทธ์การเน้นข้อยุติแบบชนะ - ชนะแทนแบบชนะ – แพ้ (Win  - win versus 
win – lose orientation) บางทีสิ่งที่ส าคัญมากที่สุดของการเจรจาที่ประสบความส าเร็จก็คือ    

การได้ข้อยุติเป็นที่พอใจทั้งสองฝุาย วอลตันและแมคเคอร์ซี (Walton and McKersie) เคยเสนอไว้
กว่า 30 ปีที่แล้วว่า ผู้ที่ร่วมการเจรจามีข้อยุติที่เป็นทางเลือกส าคัญอยู่สองทาง อย่างแรกคือ มองว่า
การเจรจาต่อรองใดๆ จะต้องมีฝุายหนึ่งเป็นผู้ชนะในขณะที่อีกฝุายต้องเป็นผู้แพ้ (Win – lose  
situations) ส่วนอย่างหลังก็คือ ผู้เข้าร่วมการเจรจาสามารถท าให้ทั้งสองฝุายเป็นผู้ชนะ  (Win – 
win  situations)  กล่าวคือ  มองว่าผลประโยชน์ของทั้งสองฝุายมีความส าคัญเท่าเทียมกัน       
โดยพยายามให้ได้ผลประโยชน์ที่สูงสุดเท่าท่ีท าได้ 
 อย่างไรก็ดีไม่ใช่ทุกสถานการณ์ที่สามารถท าได้เช่นนั้น แต่ถ้าผู้เข้าร่วมเจรจาทั้งสองฝุายเต็ม
ใจที่ค้นหาทางเลือกต่างๆ อย่างรอบคอบ โดยการผสมผสานแนวคิดต่างๆ ในการแก้ปัญหาเข้า
ด้วยกัน ก็สามารถพบทางเลือกใหม่ที่ดี  ซึ่ ง เรียกว่า ข้อยุติแบบบูรณาการ  (Integrative 
agreement) ซึ่งทั้งสองฝุายเป็นผู้ชนะ (Win – win situation) แทนการใช้วิธีประนีประนอมง่าย 
ๆ ซึ่งทั้งสองฝุายต่างต้องสูญเสียส่วนหนึ่งที่ตนต้องการได้ไป 

 4) กลยุทธ์ใช้บุคคลที่สามเข้าแทรกแซง (Third – party intervention) ในการเจรจา
แก้ไขความขัดแย้งกันเองของสองฝุายหลังจากใช้เทคนิควิธีต่างๆ แล้วปรากฏว่ายังไม่สามารถหาข้อ
ยุติร่วมที่ท้ังสองฝุายพอใจได้ ก็จะท าให้การเจรจาต่อรองพบทางตัน ต้องชะงักงัน ไม่อาจเจรจาต่อไป
ได้  สถานการณ์เช่นนี้ จ าเป็นต้องอาศัยบุคคลที่สามเข้าช่วยเหลือเพ่ือหาข้อยุติใหม่ โดยทั่วไปพบว่า
บุคคลที่สามดังกล่าวจะมีบทบาทใน 4 แบบ ได้แก่บทบาทคนกลางไกล่ เกลี่ย (Mediator) 
อนุญาโตตุลาการ (Arbitrator) ผู้ปรองดอง (Conciliator) และท่ีปรึกษา(Consultant) 
 4.1 ผู้ไกล่เกลี่ย (Mediator) ได้แก่ บุคคลที่สามที่มีความเป็นกลางท าหน้าที่ช่วยเหลือ
อ านวยความสะดวกให้การเจรจาได้ข้อยุติ โดยการใช้เหตุผลโน้มน้าวใจและเสนอทางเลือกต่างๆ    
เป็นต้น ผู้ไกล่เกลี่ยใช้มากในการบริหารความขัดแย้งทางด้านแรงงานและข้อพิพาทในศาลแขวงหรือ
ศาลครอบครัว 
 โดยรวมการใช้คนกลางไกล่เกลี่ยประสบผลส าเร็จในระดับน่าพอใจ โดยสามารถยุติปัญหา
ขัดแย้งได้ถึง60% และคู่เจรจามีความพอใจประมาณ 70% แต่ความส าเร็จของการเจรจามักขึ้นอยู่
กับปัจจัยส าคัญคือสถานการณ์ว่าคู่เจรจาทั้งสองมีแรงจูงใจที่จะท าการเจรจาต่อรองเพ่ือแก้ปัญหา
ขัดแย้งนั้นเพียงใด และความขัดแย้งต้องไม่สูงแต่อยู่ในระดับปานกลาง และที่ส าคัญก็คือผู้ไกล่เกลี่ย
ต้องเป็นที่ยอมรับจากสองฝุายว่าเป็นกลางและไม่ใช้การกดดันหรือบีบบังคับแต่อย่างใด 

4.2 อนุญาโตตุลาการ (Arbitrator) เป็นบุคคลที่สามที่มีอ านาจในการก ากับให้เกิดข้อยุติ    
ผู้เป็นอนุญาโตตุลาการอาจมาจากการร้องขอของทั้งสองฝุาย  หรืออาจมาโดยการบังคับหรือระบุไว้
ในกฎหมายหรือข้อสัญญา อนุญาโตตุลาการมีอ านาจมากน้อยแล้วแต่จะก าหนดและตกลงโดยคู่
เจรจาทั้งสองฝุาย การท าหน้าที่ตัดสินข้อขัดแย้งของอนุญาโตตุลาการย่อมได้ข้อยุติออกมาแน่นอน
กว่าการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย แต่ถ้าผลการตัดสินปรากฏว่าฝุายหนึ่งเป็นผู้แพ้อย่างสิ้นเชิงฝุายนั้นจะไม่
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พอใจและไม่เต็มใจรับค าวินิจฉัย ของอนุญาโตตุลาการ ส่งผลให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ใหม่ในเวลา
ต่อมา 

4.3 ผู้ปรองดอง (Conciliator) เป็นบุคคลที่สามที่ได้รับความไว้วางใจจากทั้งสองฝุายให้ท า
หน้าที่ เชื่อมต่อระหว่างผู้ เจรจากับฝุายตรงกันข้าม ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ           
การปรองดองเป็นวิธีการเจรจาที่ใช้มากในการคลี่ คลายความขัดแย้งระหว่างประเทศ กลุ่มผู้ใช้
แรงงาน ครอบครัว และชุมชน บทบาทการเป็นผู้ปรองดองใกล้เคียงหรือซ้ ากับบทบาทของผู้ไกล่
เกลี่ยค่อนข้างมาก ในทางปฏิบัติผู้ปรองดองจะใช้การติดต่อสื่อสารเป็นการลับเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้ง
เป็นผู้ท าหน้าที่เสาะหาข้อเท็จจริงตีความข้อมูลข่าวสาร และโน้มน้าวใจให้คู่ขัดแย้งได้ข้อยุติ 

4.4 ที่ปรึกษา (Consultant) เป็นบุคคลที่สามที่มีทักษะและมีใจเที่ยงธรรมที่พยายาม
เอ้ืออ านวยให้เกิดการแก้ปัญหาโดยการสื่อสารและช่วยวิเคราะห์ให้ความรู้แก่คู่กรณีให้สามารถแก้ข้อ
ขัดแย้งได้ บทบาทของที่ปรึกษาต่างจากบทบาทอ่ืนที่กล่าวแล้วโดยที่ปรึกษาจะไม่เน้นที่ประเด็น
ความขัดแย้ง แต่จะมุ่งปรับปรุงความสัมพันธ์ของคู่กรณีทั้งสองฝุายให้ดีขึ้นจนสามารถร่วมกัน
แก้ปัญหาได้เอง นอกจากไม่เข้าไปแก้ปัญหาโดยตรงแล้วที่ปรึกษายังพยายามช่วยให้ทั้งสองฝุาย
เรียนรู้การสร้างความเข้าใจและการท างานร่วมกัน ดังนั้นการท างานของที่ปรึกษาจึงเป็นการหวังผล
ระยะยาว ช่วยสร้างเจตคติและการรับรู้ใหม่ที่เป็นแง่บวกให้แก่คู่ขัดแย้งทั้งสองฝุาย 
 
6. สรุปกลยุทธ์การเจรจาต่อรองกับความขัดแย้งในองค์การ 

เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในองค์การคนส่วนใหญ่จะสรุปโดยอัตโนมัติว่า ก าลังบั่นทอนการ
ท างานและสร้างความเสียหายต่อองค์การ บทเรียนนี้ชี้ให้เห็นว่าความเชื่อดังกล่าวไม่ถูกต้องเสมอไป 
ความขัดแย้งสามารถท าให้เกิดผลด้านสร้างสรรค์หรือเกิดผลเชิงท าลายก็ได้ถ้าด าเนินการไม่ถูกต้อง 
ซึ่งสรุปว่าความขัดแย้งที่มากหรือน้อยเกินไป ทั้งสองกรณีจะเป็นอุปสรรคต่อการท างาน แต่ถ้าความ
ขัดแย้งที่อยู่ในระดับที่พอเหมาะ (Optimal level)กล่าวคือ มีความขัดแย้งแต่ไม่ถึงขั้นท าให้เกิดการ
แตกแยกจะเป็นสิ่งที่ดี เพราะช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดริเร่ิมใหม่ ๆ ช่วยลดระดับความเครียดให้
น้อยลง ก่อเกิดความคิดให้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ขึ้น จึงเป็นความขัดแย้งที่มิใช่การแตกแยกหรือ
เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการสื่อสารและการประสานงานแต่อย่างใด  

ความขัดแย้งที่มีน้อยเกินไปหรือมากเกินไปล้วนเป็นอุปสรรคต่อความมีประสิทธิผลของกลุ่ม
หรือต่อองค์การโดยรวม และมีผลให้ความพึงพอใจของกลุ่มลดลง การขาดงานและการลาออกจาก
งานมากขึน้ ซึ่งท้ายท่ีสุดคือผลผลิตลดลง แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าความขัดแย้งอยู่ในระดับพอเหมาะ 
จะท าให้ความรู้สึกเอาใจตนเองที่มากเกินไปและความรู้สึกสิ้นหวังของบุคคลได้รับการปรับให้อยู่ใน
ระดับพอดี เกิดแรงจูงใจ และถูกเสริมแรงด้วยความคิดใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศของการท างานที่มี
ชีวิตชีวาน่าสนใจและท้าทายความสามารถของทุกฝุาย จะมีเพียงคนที่ต้องท างานที่ตนไม่ถนัดหรือไม่
ตรงกับความสามารถรวมทั้งคนที่ไม่มีผลงานเท่านั้นที่อึดอัดและลาออกไปในที่สุด ไม่มีวิธีการใดที่ดี
ที่สุดซึ่งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งได้อย่างเบ็ดเสร็จ จึงต้องรู้จักเลือกใช้ให้เหมาะกับเหตุการณ์ 
ต่อไปนี้เป็นข้อแนะน าโดยสรุป 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560634

วิธีการแข่งขัน (Competition) ใช้กรณีที่ต้องการรวดเร็ว ต้องตัดสินใจในประเด็นส าคัญ
เร่งด่วนที่เกี่ยวกับการอยู่รอดขององค์การต้องจ าเป็นใช้มาตรการที่ไม่มีใครต้องการ (เช่น ตัด
ค่าใช้จ่าย น ากฎเหล็กมาใช้เพื่อให้เกิดวินัย เป็นต้น) ต้องการใช้ความเด็ดขาดเอาชนะพวกมากลากไป
ที่เห็นแก่ตัวเบียดบังผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นต้น 

วิธีการความร่วมมือ (Collaboration) ใช้เพ่ือแสวงหาข้อยุติแบบบูรณาการ (Integrative 
solution) เมื่อทั้งสองฝุายเห็นความส าคัญที่ต้องรอมชอมกัน ใช้เพ่ือหลอมความคิดเห็นของคนที่มี
มุมมองต่างกัน ใช้เพ่ือให้เกิดฉันทานุมัติและเกิดความผูกพันต่อบริษัท หรือใช้เพ่ือการแก้ไขรอยร้าว
ด้านความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในองค์การ เป็นต้น 

วิธีการหลีกเลี่ยง (Avoidance) ในกรณีต่าง ๆ เช่น เป็นประเด็นที่ไม่มีสาระอะไรหรือเรื่อง
ส าคัญแต่ถูกกดดัน หรือกรณีที่เห็นว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเจรจาอีกแล้ว หรือเพ่ือปล่อยให้
อารมณ์ร้อนแรงผ่อนคลายลงเม่ือเวลาผ่านไป หรือเพ่ือประวิงให้มีเวลารวบรวมข้อมูลมากขึ้นก่อนที่
จะตัดสินใจ หรือเลี่ยงเพื่อให้คนอ่ืนที่รู้ปัญหาดีกว่าได้เข้ามาช่วยคลี่คลายความขัดแย้งแทน เป็นต้น 

วิธีการยินยอม (Accommodation) ใช้ในกรณีต่าง ๆ เช่น เมื่อประเด็นดังกล่าวส าคัญต่อ
ฝุายตรงข้ามมากกว่าฝุายท่านจึงยินยอมเพ่ือเห็นแก่มิตรภาพ  หรือยอมครั้งนี้เพ่ือหวังผลในครั้งหน้า
เพราะเกิดบุญคุณต่อกันหรือยอมเพ่ือลดการสูญเสียให้น้อยลง จากการที่ฝุายเราผิดพลาดและเกิด
การเสียหายขึ้น หรือยอมเพ่ือเห็นแก่ความสามัคคีกลมเกลียวในหน่วยงาน หรือยอมให้เกิดความ
ผิดพลาดเพื่อให้พนักงานเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้น (ผิดเป็นครู) เป็นต้น 

วิธีประนีประนอม (Compromise) ใช้ในกรณีต่อไปน้ี เช่น เน่ืองจากเปูาหมายมี
ความส าคัญจึงไม่คุ้มค่าที่ต้องแตกแยกกันด้วยวิธีการรุนแรง หรือกรณีที่ทั้งสองฝุายมีความสามารถ
ทัดเทียมกันและต่างผูกพันต่อเปูาหมายเดียวกัน หรือเพ่ือให้สามารถบรรลุเปูาหมายได้เนื่องจาก
เงื่อนเวลาบังคับ หรือใช้เมื่อพบว่าวิธีการแข่งขันและวิธีการร่วมมือไม่ประสบความส าเร็จแล้ว      
เป็นต้น 
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แรงงานคุณภาพอาชีวศึกษาสู่เศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 
LABOR QUALITY VOCATIONAL EDUCATION TO THE ECONOMY OF 

THAILAND 4.0 
 

พีรพล ไทยทอง 
Peerapol Thaithong 

 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์สภาพปัญหา โครงสร้างความต้องการแรงงาน
และแนวทางในการพัฒนาแรงงานคุณภาพอาชีวศึกษาสู่เศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 สถานการณ์แรง
การของประเทศไทยในปัจจุบัน บทบาทการพัฒนาอาชีวศึกษา แรงงานคุณภาพอาชีวศึกษาใน
งานวิจัย เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 โดยแรงงานคุณภาพอาชีวศึกษาถือ
เป็นกลไกส าคัญสู่การขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย   
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12          
เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่การเป็นประเทศไทย 4.0 
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 กับการผลิตก าลังด้านอาชีวศึกษา 
 ดังนั้น แนวทางการพัฒนาแรงงานคุณภาพอาชีวศึกษาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
วางแผนและพัฒนาก าลังคนเป้าหมาย โดยมีความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ
การศึกษาวิจัยโดยเร่งด่วนในรูปแบบเอกชนน า รัฐและเอกชนร่วมวางแผน ตามบริบทการ
เปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตของสังคมไทยที่ส่งผลต่อการศึกษาอาชีวศึกษา รวมถึงการพัฒนา
ทักษะแรงงานที่ตรงตามความต้องการของตลาด เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
ค าส าคัญ : แรงงานคุณภาพ,  อาชีวศึกษา,  เศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 
 

ABSTRACT 
 This article is intended to synthesize the problem condition. The structure 
of labor requirements and guidelines in the development of quality vocational 
labour dissimilar economic situation of force 4.0 Thailand-land Thailand country 
nowadays. The role of vocational education development Labor and vocational 
training in research, in order to comply with the economic development of 
Thailand labor and vocational education by 4.0 land considered as a mechanism to 
propel economic growth in the industrial sector of the country Thailand. According 
to the national strategic framework, 20-year plan of the national economic and 
                                                 

 Srichiangmai Technological College 
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social development, Vol 12, to determine the direction of development and the 
empowerment of human resources to become a country of Thailand. 4.0 4.0 
Thailand-country policies with production are aspects of vocational education. 
 Therefore, the Development of quality vocational labour, therefore, is 
necessary to properly plan and development goals. By having the private sector 
cooperation. Institute for education and research by the rush of the leading private-
sector format. The State and the private sector are according to plan, in the context 
of social change and phaphonakhot affecting Thailand, education, vocational 
training, including skills development and labour that meets the needs of the 
market. To support the development of the country.  
Keyword : Labor Quality, Vocational Education, Economy Thailand 4.0 

1. บทน า 
 เป้าหมายส าคัญของการพัฒนา คือ การพัฒนาคน โดยให้คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาใช้การศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ค่านิยม เจตคติและ
คุณภาพของคน เพ่ือให้เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ  ประเทศต่างๆตระหนักถึงความส าคัญ
ของคุณภาพประชาชน จึงได้ทุ่มเทก าลังความคิดและทรัพยากรของประเทศที่จะปฏิรูปหรือพัฒนา
การศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสร้างพลังอ านาจให้ประเทศเข้มแข็ง             
(สุวกิจ ศรีปัดถา. 2546 : 3) 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  หรือ สภาพัฒน์ ได้
รายงานภาวะสังคมไทย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ในหัวข้อการขาดแคลนแรงงาน  โดยระบุ
ว่าแม้ว่าปัญหาการขาดแคลนแรงงานในปัจจุบันจะผ่อนคลายลงตามการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ แต่
การเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2558 ที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจะส่งผลท าให้มีความต้องการแรงงาน
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะแรงงานระดับล่างและแรงงานกึ่งฝีมือซึ่งปัจจุบันยังมีปัญหาคุณลักษณะแรงงานที่
ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ซ่ึงต้องเร่งผลักดันการเพ่ิมสัดส่วนการศึกษาสายอาชีวศึกษาต่อ
สายสามัญเป็น 45:55 ภายในปี 2558 รวมถึงการพัฒนาทักษะแรงงานที่ตรงตามความต้องการของ
ตลาด โดยการน าเทคโนโลยีมาร่วมในการผลิตมากขึ้น 
 จากสถานการณ์ความต้องการแรงงานทักษะฝีมือด้านอาชีวศึกษาจึงเป็นวาระส าคัญของ
ชาติ เน่ืองจากในสถานการณ์ปัจจุบันสถานประกอบการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมือใน
ภาคอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในภาคอุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยว การการค้าระหว่างประเทศ และความเชื่อม่ันของผู้ประกอบการที่จะมาลงทุนใน
ประเทศไทย รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่จะเป็นตัวขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศ ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเทศจากสังคมเกษตรกรรม
มาเป็นสังคมอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่าง
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มาก โดยภาครัฐได้ออกนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ต้องใช้ก าลัง
แรงงานจ านวนมากข้ึน อาทิเช่น แรงงานภาคก่อสร้าง แรงงานภาคอุตสาหกรรม แรงงานภาค
การเกษตรและเกษตรแปรรูป แรงงานภาคบริการและการท่องเที่ยว เป็นต้น  
 จากอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยไม่สามารถบริหารจัดการหรือจัดหาแรงงานได้อย่าง
เพียงพอ ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างรุ่นแรงจนต้องมีการใช้แรงงานจากต่างชาติ
จ านวนมาก และจากการก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยังพบกับ
ปัญหาแรงงานในหลายด้าน เช่น ปัญหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย ปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้
แรงงานเด็ก ปัญหาแรงงานประสิทธิภาพต่ าและใช้แรงงานสิ้นเปลือง จึงเป็นเหตุจ าเป็นที่ภาครัฐและ
ภาคเอกชนต้องพัฒนาการแก้ไขปัญหาแรงงานของประเทศอย่างบูรณาการ (ศรายุทธ เทียนสี. 
2559) 
 ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย 
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569) การจัดท า
ข้อเสนอ         เชิงนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาของ
คณะอนุกรรมการ  การอาชีวศึกษาด้านการก าหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิตและแผนพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษาให้ความส าคัญกับคุณภาพผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาเป็นส าคัญ โดยมุ่งปรับปรุงปัจจัย
สนับสนุนและกระบวนการจัดอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพ ทั้งในด้าน 

1) สารสนเทศส าคัญท่ีจะเป็นตัวบ่งชี้แนวทางการพัฒนาก าลังคนในระดับโลก ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด 

2) ให้ความส าคัญกับครูและผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ  โดยมุ่ง
เพ่ิมพูนขีดความสามารถของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
          3)  ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถาน
ประกอบการโดยเน้นความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงาน 

4) เตรียมความพร้อมก าลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของการตั้ง
รับและเชิงรุก ได้แก่ การเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
มาตรฐานในระดับสากล  

ดังน้ันการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นกระบวนการพัฒนายกระดับทักษะฝีมือแรงงานด้าน
ศักยภาพและสมรรถนะการท างาน เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี 
ตลอดจนเทคนิคการปฏิบัติงาน  การบริหารจัดการหรือการประกอบธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ การเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ซ่ึงสามารถกระท าได้โดยตรง คือ การฝึกอบรม    
ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะความช านาญการด าเนินการดังกล่าว 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท าการศึกษาสังเคราะห์แรงงานคุณภาพอาชีวศึกษาสู่
เศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือเป็นข้อมูลเสนอไปยังผู้บริหารองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนให้สามารถ
น าข้อมูลไปปรับใช้และก าหนดกรอบแนวทางในการวางแผนพัฒนาแรงงานคุณภาพอาชีวศึกษา   
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เพ่ือก้าวไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนา
แรงงานคุณภาพต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหา โครงสร้างความต้องการแรงงานและแนวทางในการพัฒนา

แรงงานคุณภาพอาชีวศึกษาสู่เศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 
 
3. วิธีการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือสังเคราะห์แรงงานคุณภาพอาชีวศึกษาสู่เศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 
โดยผู้ ศึกษาได้ก าหนดระเ บียบวิธีการวิจัย  โดยใช้กระบวนการวิธีการวิจัย เชิ ง เอกสาร 
(documentary research) โดยผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามกระบวนการวิจัย ซ่ึงได้ศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสารและการวิจัยเชิงเอกสารที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้ในการทบทวนข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ทุติยภูมิเป็นหลัก รวบรวมจากเอกสาร หนังสือ แนวความคิด ทฤษฎีข้อมูลทางวิชาการ และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอาชีวศึกษาที่ได้ตีพิมพ์แล้ว จากนั้นได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
เสนอผลการศึกษาเชิงวิเคราะห์ โดยมีขั้นตอนการวิจัยเอกสาร ดังนี้ 

1) การก าหนดประเด็น เพ่ือวางกรอบท่ีจะศึกษา 
2) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิ 
3)  ก าหนดกรอบข้อมูลให้สอดคล้องกับประเด็นที่จะศึกษา 
4)  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร โดยวิธีการวิเคราะห์เน้อหาเชิงสังเคราะห์  
5) สรุปและอภิปลายผล  

 
4. ผลการศึกษา 

ส าหรับในภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมมองว่าประเทศไทยก าลังขาดแคลนแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม แต่ความเป็นจริงแล้วมีจ านวนผู้ว่างงานในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีการจ้าง
แรงงานต่างชาติภายในประเทศเพ่ิมข้ึน ปัญหาดังกล่าวสะท้อนถึงโครงสร้างและค่านิยมการศึกษา
ไทยที่ไม่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจ ากคนไทยนิยมเรียนสูงขึ้น          
หากพิจารณาจ านวนผู้ว่างงานแบ่งตามระดับการศึกษาในช่วงสิบปีที่ผ่านมาน้ัน ก าลังแรงงานไทย
นิยมเรียนสูงขึ้นในระดับปริญญาตรีขึ้นไป แต่กลับมีสัดส่วนการว่างงานเพ่ิมขึ้นมาก ขณะที่ก าลัง
แรงงานในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)       
มีอัตราการว่างงานน้อยที่สุด 

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ท าให้ขาดแคลนแรงงานภาคอุตสาหกรรมเป็นเพราะว่าค่าจ้าง     
ภาคบริการดึงดูดแรงงานมากกว่า ซึ่งในปี 2556 ภาคบริการมีอัตราค่าจ้างเฉลี่ย 17,623 บาท/เดือน 
ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีอัตราค่าจ้างเฉลี่ย 10,968 บาท/เดือน อีกทั้งประเทศไทยก าลังก้าวสู่สังคม
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สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) และในปี 2573 ประเทศไทย
จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) (อุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย. 2558)  

4.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาโครงสร้างความต้องการแรงงาน พบว่า ความไม่สอดคล้องของ
คุณลักษณะของแรงงานกับความต้องการแรงงานของสถานประกอบการเป็นหน่ึงในปัญหาของ
แรงงานไทยทั้งในด้านการศึกษาและด้านอายุของแรงงาน จ านวนแรงงานในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายและระดับอาชีวศึกษามีแนวโน้มลดลง ในขณะที่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ตลาดแรงงานมีความต้องการ
มากที่สุด  ทั้งนี้เป็นผลมาจากปัจจัยทางด้านค่านิยมในการเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ    
ความต้องการค่าจ้างที่สูงขึ้นเนื่องจากค่าจ้างของแรงงานในระดับปริญญาตรีสูงกว่าค่าจ้างของ
แรงงานในระดับอาชีวศึกษาและนโยบายการส่งเสริมการศึกษา  เช่น กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา    
เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับแรงงานมากข้ึน  

นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่ส าเร็จการศึกษาทั้งในสายอาชีวะและสายสามัญ  โดยเฉพาะใน
สาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ เช่น ด้านช่างอุตสาหกรรม และสายวิทยาศาสตร์       
ยังมีสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับความต้องการของตลาดแรงงาน ในขณะเดียวกันพบว่าช่วงอายุ
ของแรงงานที่มีการจ้างงานในภาคธุรกิจมากที่สุด คือ   ช่วงอายุ 20 – 39 ปี โดยพบว่าแรงงานใน
ภาคการผลิตส่วนใหญ่จะมีอายุไม่เกิน 34 ปี และจ านวนแรงงานที่มีอายุมากกว่า 34 ปีมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงคาดว่าจ านวนแรงงานที่ลดลงส่วนน้ีออกไปท างานนอกระบบแทน (กรวิทย์ 
และสิรีธร, 2555) 

ตาราง 1 ความต้องการแรงงานวิชาชีพเฉพาะจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

             วุฒิการศึกษา                                                        ร้อยละ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 57.1 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือสูงกว่า 14.3 
ปริญญาตรี  28.6 

          รวม  100.0 

ที่มา: โครงการความเชื่อมโยงในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง    ผ่านการศึกษาและการฝึกอบรม 
(Connecting the Mekhong through Education and Training: COMET) 

4.2 สถานการณ์แรงงานของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่า แรงงานไทยทั้งที่เป็นแรงงาน
ฝีมือและแรงงานกึ่งฝีมือมีทักษะต่ ากว่าความคาดหวังของผู้ประกอบการ ทั้ งทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ    การใช้คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และการค านวณ ทักษะการสื่อสาร          
การบริหารจัดการ และความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ แสดงให้เห็นว่าความต้องการแรงงานกับ
คุณวุฒิ หรือทักษะของแรงงานที่เข้าสู่ตลาดแรงงานยังไม่สอดคล้องเหมาะสมกัน จากข้อมูลภาพรวม
ดังกล่าว ภาครัฐและเอกชนสามารถน าไปใช้ในการวางแผน และบริหารจัดการก าลังแรงงานคุณภาพ
อาชีวศึกษาของประเทศในด้านความต้องการแรงงานของสถานประกอบการสู่แนวทางการพัฒนา
แรงงานคุณภาพอาชีวศึกษา เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนไปตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ประเทศ
ไทยจ าเป็นต้องสร้างความสามารถในการแข่งขันให้เพ่ิมขึ้น ดังนั้น ‘แรงงานทักษะ (Skilled 
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Labor)’ จึงมีความส าคัญที่สุดที่จะท าให้อุตสาหกรรมอยู่รอดได้ การสร้างคนยังเป็นโจทย์ใหญ่ของ
อุตสาหกรรมต้องมีความร่วมมือกันทุกภาคส่วน รวมถึงขยับความร่วมมือไปยังภูมิภาคอาเซียนด้วย 

4.3 แนวทางการพัฒนาแรงงานคุณภาพอาชีวศึกษาสู่เศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0  
รัฐบาลต้องมีกลไกการขับเคลื่อนการด าเนินการนโยบายประเทศไทย 4.0 กับการผลิต

ก าลังคนด้านอาชีวศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์กับการเตรียม
คนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนา
ประเทศในอนาคต ตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่  อุตสาหกรรม   ยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
อัตโนมัติ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอาวกาศยาน อุตสาหกรรมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย์ และ
อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ เป็นต้น 

แผนพัฒนาก าลังคนในระดับประเทศ พ.ศ. 2555 – 2559 ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์จะเน้นในเร่ือง
ของ การผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีศักยภาพและความสามารถ รวมถึงมีความสมดุลระหว่าง    
อุปสงค์และอุปทาน โดยมีปัจจัยสนับสนุนโดยการสร้างเครือข่ายและมีความมั่นคง  รวมถึง
หลักประกันในชีวิตกับก าลังคนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ “กลุ่มแรงงาน” ในการส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ในตัวบุคคลให้มีความพร้อมทางด้านภาษาด้านการพัฒนาทักษะฝีมือการใช้เทคโนโลยี  ICT 
รวมถึงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการสร้างแหล่งค้นคว้าข้อมูล  เพ่ือการเรียนรู้และการ
สร้างนวัตกรรมใหม ่เมื่อพิจารณาตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของแผนพัฒนากาลังคนระดับประเทศ 
พ.ศ. 2555 – 2559 พบว่า มีแนวทางที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับการรองรับกาลังคนสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนในทุกภาคส่วนแต่การน าแผนฯไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริงนั้นเป็นประเด็นที่หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ตรงส่วนนี้ควรหันมาให้ความใส่ใจและทบทวนว่า
บรรลุตามกรอบและแนวทางที่ก าหนดไว้มากหรือน้อยเพียงใด เน่ืองจากสถานการณ์ทางการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษายังพบประเด็นที่มีความท้าทายที่ส่งผลต่อตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ(เรวดี นามทองดี. 2558) 

4.4 บทบาทการพัฒนาอาชีวศึกษาไทย  
1. เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียน การสอน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่อการยกระดับ

คุณภาพการเรียนการสอน 
2. หลักสูตรตอบโจทย์อนาคต ผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและพ้ืนที่

โครงการลงทุนขนาดใหญ่ การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คลัสเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยีในอนาคต 
3. ส่งเสริมเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ขยายการจัดการเรียนการสอนระบบ     

ทวิภาค ี
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4. ฐานในการผลิตและพัฒนาเชิงพื้นที่ อาชีวศึกษาต้องสามารถผลิตและพัฒนาคนที่
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาของพ้ืนที่ได้  
รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

5. เชื่อมโยงสถานศึกษา สถานประกอบการ ธนาคาร บูรณาการการท างานระหว่าง
หน่วยงาน รวมถึงเชื่อมโยงผู้ส าเร็จการศึกษากับผู้ประกอบการเพ่ือการจ้างงาน และเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่ส่งเสริมการสร้างอาชีพ เช่น ธนาคาร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น 

6. Startup สร้างผู้ประกอบการหน้าใหม ่  ที่หลากหลายมากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม “การอาชีวศึกษา” ในไทยก็มีแนวทางในการขับเคลื่อนโดยการก าหนด

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 โดยคณะกรรมการนโยบายปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที ่2 พ.ศ. 2552 – 2561 (สานักเลขาธิการสภาการศึกษา. 2555) ได้มีเป้าหมายในการผลิตก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษา ผู้ประกอบการในตลาดแรงงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพซึ่งเป็นก าลังคนระดับฝีมือ
ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีซึ่งมิได้รวมถึงผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครองและผู้ก ากับนโยบายใน
สถานศึกษาซึ่งปรากฏอยู่ในรูปภาพดังต่อไปนี้ 

ภาพที่ 1 : กลุ่มเป้าหมายด้านอาชีวศึกษา

 
 

 ที่มา: นโยบายยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านการพัฒนา
อาชีวศึกษา 

4.5 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาแรงงานคุณภาพ 
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ(Competency) ปัจจุบันเป็นยุดที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

อย่างรวดเร็ว ทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก มีการกล่าวว่าการมีทรัพยากรมากเท่าใดไม่สาคัญ
เท่ากับมีความสามารถในการบริหาร การจัดการทรัพยากรแรงงาน และคุณภาพของคน (วรากรณ์ 
สามโกเศศ. 2542 : 6)  
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แนวคิดเรื่องสมรรถนะนี้มีพ้ืนฐานมาจากการมุ่งเสริมสร้างความสามารถให้ทรัพยากรบุคคล         
โดยมีความเชื่อว่าเมื่อพัฒนาคนให้มีความสามารถแล้วคนจะใช้ความสามารถที่มีไปผลักดันให้องค์กร
บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นการน าเรื่องสมรรถนะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงควรมุ่งพัฒนาทรัพยากร
บุคคลขององค์กรเป็นส าคัญ ต้องมีการพิจารณาว่าบุคคลในองค์กรมีความสามารถอย่างไร จึงจะท า
ให้องค์กรชนะคู่แข่งและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  
 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะเร่ิมจากการน าเสนอบทความทางวิชาการของ David C. 
McClelland นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเมื่อปี ค.ศ.1960 ซึ่งกล่าวถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะที่ดีของบุคคล (Excellent Performer) ในองค์การกับระดับทักษะความรู้ 
ความสามารถ โดยกล่าวว่า การวัด IQ และการทดสอบบุคลิกภาพ ยังไม่เหมาะสมในการท านาย
ความสามารถหรือสมรรถนะของบุคคลได้เพราะไม่ได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริงออกมาได้       
ซึ่งเป็นเรื่องที่นักจิตวิทยาองค์การได้ศึกษากันมาเป็นเวลานานแล้ว  ผู้ที่ริเริ่มการใช้ค าว่า 
Competency คือ David McClelland ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Hay McBer เขาได้เขียนบทความ
เรื่อง Testing for Competence Rather than for Intelligence ในปี 1973 กล่าวกันว่านี่เป็น
จุดเริ่มต้นของการพัฒนา Competency ให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือไปจากการวัดเชาวน์
ปัญญา 

4.6 แรงงานคุณภาพอาชีวศึกษาในงานวิจัย 
ปัจจุบันรัฐบาลไทยให้ความส าคัญกับการศึกษาสายวิชาชีพเป็นอย่างมาก  และมีนโยบาย

ส่งเสริมให้นักเรียนหันมาสนใจศึกษาสายวิชาชีพ เพ่ือลดความเสี่ยงของการว่างงานหลังจากจบ
การศึกษาระดับปริญญา เพราะคุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมให้วิเคราะห์ทักษะของแรงงานและความต้องการของนายจ้าง(กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการ
ประชาสัมพันธ์ ส านักโฆษกรัฐบาลไทย, 2558) สอดคล้องกับงานวิจัย ดังนี้ 
 งานวิจัยของ ณัฐพงษ์ อ่ิมสมัย. (2558) ได้ศึกษาความต้องการบุคลากรด้านอาชีวศึกษา 
ภายหลังการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อความต้องการบุคลากรทางอาชีวศึกษาประเทศไทยเพ่ือใช้ในการพยากรณ์จ านวนแรงงานที่
ต้องการในปี พ.ศ. 2558 และเพ่ือศึกษาแนวโน้มความต้องการแรงงานอาชีวศึกษาภายใต้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และเพ่ือค้นหาคุณสมบัติที่ส าคัญของแรงงานอาชีวศึกษาเพ่ือรองรับความต้องการ
ภายหลังรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ผลการศึกษา พบว่า ความต้องการแรงงานในปี พ.ศ. 2556    
ที่ศึกษาได้ คือ 38.87 ล้านคน เมื่อพิจารณาเทียบจากจ านวนแรงงานที่เก็บข้อมูลส ารวจได้จากปี 
2555 เท่ากับ 39.40 ล้าน แม้ว่าจ านวนแรงงานจะมีอัตราลดลง   ในปี 2556 โดยประมาณ 50,000 
คนนั้นก็ยังจ าเป็นต้องให้หน่วยงานต่างๆควบคุมและพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไปเพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองกับความต้องการบุคลากรด้านอาชีวะเพ่ือให้พร้อมจะตอบสนองกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานภายหลังรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน 

งานวิจัยของ จงจิตต์ ฤทธิรงค์และรีนา ต๊ะดี. (2558) ได้ศึกษาข้อท้าทายในการผลิตแรงงาน
ฝีมือไทยเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการ
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และการผลิตแรงงานฝีมือในประเทศไทย เพ่ือให้สอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่ส าคัญของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการผลิต
อาหาร และเพ่ือรองรับการเติบโตและการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษา พบว่า มีความไม่สอดคล้องกันของความต้องการแรงงานฝีมือและ
การผลิตแรงงานในประเทศไทยทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของแรงงาน  ช่องว่างของทักษะที่
สถานศึกษายังไม่สามารถผลิตแรงงาน เพ่ือเติมเต็มความต้องการของฝ่ายผู้ประกอบการได้นั้น เป็น
ความท้าทายระดับชาติที่จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและผู้ประกอบการเพ่ือ
สร้างและพัฒนาแรงงานฝีมือของคนไทย นอกจากนี้ทัศนคติต่อการเรียนอาชีวศึกษาในสังคมไทยที่
ให้คุณค่าปริญญามากกว่าทักษะและความสามารถ ดังสะท้อนออกมาเป็นค่าตอบแทน เมื่อเริ่มต้น
เข้าท างานเป็นสาเหตุส าคัญของการขาดแรงงานฝีมือของประเทศ 
 งานวิจัยของ เรวดี นามทองดี. (2558) ได้ศึกษาการอาชีวศึกษากับการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน มีวัตถุประสงค์  เพ่ือทราบถึงแนวโน้มของทิศทางการ
อาชีวศึกษาไทยที่สะท้อนมุมมองให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของแรงงานไทยในการเป็น
ประชาคมอาเซียน และเพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษาในการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของแรงงานในการเป็นประชาคมอาเซียน  และ และเพ่ือให้
ทราบถึงความสาคัญของการอาชีวศึกษาในการพัฒนาศักยภาพแรงงานในการเป็นประชาคมอาเซียน 

ผลการศึกษา พบว่า การขับเคลื่อนทางภาคเศรษฐกิจให้มีการเติบโตอย่างเข้มแข็งและก้าวหน้านั้น
ย่อมต้องพ่ึงพา “ประชากรในวัยแรงงาน” ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางภาค
เศรษฐกิจมากที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มที่เพ่ิงจบการศึกษาที่มีอายุประมาณ 15 – 24 ปีทั้งหญิงและชาย 
(พัชราวลัย วงศ์บุญสิน. 2550) ดังนั้นหากประชากรที่อยู่ในช่วงวัยกาลังแรงงานมีศักยภาพและ
ความสามารถก็ย่อมส่งผลต่อ“คุณภาพทรัพยากรมนุษย์” ที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการ
เติบโตเศรษฐกิจในภูมิภาค   

นอกจากนี้ทุกภาคส่วนจะต้องวางแผนและก าหนดกรอบยุทธศาสตร์หาแนวทางการบูรณา
การร่วมกัน เพ่ือให้มีความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษากับสถานประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมต่อการสนองความต้องการของตลาดแรงงานคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา และ
แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพก้าวไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจไทยแลนด์ 
4.0 ต่อไป 

 
5. สรุปผล 

รัฐบาลควรจัดท าฐานข้อมูลก าลังคนของประเทศระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคการศึกษาน าไปสู่ทิศทางการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาตามความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม และก าหนดนโยบายที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาอย่างชัดเจน และมี
ความเป็นเอกภาพ เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและมีทักษะวิชาชีพ ในสาขาอาชีพต่างๆ รวมทั้ง
ผลักดันการจ้างงานอาชีวศึกษาสู่สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม  ตลอดจนเร่งรัดพัฒนา
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพ่ือการทดสอบและรับรองสมรรถนะ 
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นไปตามมาตรฐานอาชีพ
และตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท้ังระบบให้มีความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกัน (พุทธ ธรรมสุนา. 2554) 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

1. ภาครัฐควรก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม เพ่ือน าไปสู่ทิศทางการผลิตและพัฒนาแรงงานคุณภาพอาชีวศึกษาตามความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมสู่เศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0  

2. ภาคการศึกษาควรผลิตและพัฒนาแรงงานคุณภาพอาชีวศึกษา โดยการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการกับการท างานในระบบทวิภาคีและมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริง เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพสู่เศรษฐกิจไทยแลนด์ 
4.0 

3. ภาคเอกชนควรด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาแรงงานคุณภาพ
อาชีวศึกษาของประเทศ เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนแรงงานอาชีวศึกษา
คุณภาพสู่เศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย    
2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย และ 3) ความสามารถใน
การพยากรณ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ประชากรที่ ใช้ใน
การศึกษา คือ ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1,309,708 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน  
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ  
 ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน โดยรวมอยู่
ในระดับสูง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย พบว่า ด้าน
ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย และด้านความเข้าใจต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.650 และ 0.539 ตามล าดับ และตัว
แปรที่สามารถพยากรณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ได้แก่ 
ทัศนคติแบบประชาธิปไตยความเข้าใจต่อระบอบประชาธิปไตย และด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองมีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูป คะแนนดิบ (b) เท่ากับ 0.601 , 0.041 และ 
0.105 ตามล าดับ ตัวพยากรณ์คะแนนมาตรฐาน () เท่ากับ 0.457 , 0.278 และ 0.103 ตามล าดับ 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.660 มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 
0.435 และมีอ านาจในการพยากรณ์ได้ ร้อยละ 43.50  
ค าส าคัญ : วัฒนธรรมทางการเมือง, ประชาธิปไตย, จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ABSTRACT 
 

This research aims to study : 1) democratic political culture 2) Factors 
related to democratic political culture. and 3) Predictability of factors influencing 
democratic political culture. The population was 1,309,708 people in Roi Et 
province. 400 samples. Multi-stage sampling. The tool used to collect data was a 
questionnaire. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, 
standard deviation. Test hypotheses by analyzing Pearson's product moment 
correlation coefficient. And analysis of multiple regression equations. 
 The research found that;  Democratic political culture of the people are 
overall high. The relationship between factors and democratic political culture 
found that democratic political attitudes and the understanding of democracy has 
a moderately positive relationship with democratic political culture that statistically 
significant. The correlation coefficients were 0.650 and 0.539 , respectively. And 
predictability of factors influencing democratic political culture include democratic 

attitudes, understanding democracy and political participation behavior. )  was 
0.457 , 0.278 and 0.130 respectively. The coefficient of correlation (R) was 0.660  
(R2

) is 0.435 and has the power to forecast 43.50 percent 
Keyword : Political culture, Democracy, Roi Et province  
 
 
1. บทน า 
 นักวิชาการบางท่านกล่าวว่า “คน” และ “วัฒนธรรม” นั้นมิอาจแยกออกจากกัน วัฒนธรรม
ช่วยหล่อหลอมอุปนิสัย มารยาท ความคิด ค่านิยม บรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติของคน ดังนั้น 
วัฒนธรรมทางการเมืองจึงเสมือนเป็นแนวพฤติกรรมในการเสริมสร้างพลังประชาชนให้ยึดถือปฏิบัติ
อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา พัฒนาความเจริญได้อย่างมีเสถียรภาพ ดังที่ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ 
(2551 : 13) อ้างถึงใน วิศรุตา ทองแกมแก้ว (2557 : 545) ได้กล่าวว่า การเสริมสร้างประชาชนให้มี
ความรู้ความเข้าใจ และมีศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตย จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการแบบ
ประชาธิปไตยนั้น เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการอบรม ปลูกฝัง หล่อหลอม กล่อมเกลา          
ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสังคมอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง จึงได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชนชั้น
กลางทั่วประเทศ ทั้งการเรียกร้องร้องให้เกิดการยอมรับเห็นพ้องต้องกัน เพ่ือความส าเร็จของ
เจตนารมณ์ในจุดมุ่งหมายร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่จุดเริ่มต้นของการเมืองภาคพลเมือง อย่างไรก็ตาม
ในช่วงที่ผ่านมาได้มีบทเรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงอุปสรรคการเติบโตของวัฒนธรรมทางการเมืองของ
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ประชาชนเรื่อยมา ทั้งความพยายามของกลุ่มชนชั้นน าที่จะฟ้ืนฟูสถานะเดิมของตน และใช้ความ
รุนแรงท าลายพลังที่คุกคามความมุ่นคงของตน ดังเช่นในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ซ่ึงส่งผลให้การ
เติบโตของวัฒนธรรมทางการเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยจึงยังมิได้บรรลุผลอย่างแท้จริง  
 จากที่กล่าวมาจึงได้มีกระบวนการสร้างและจรรโลงประชาธิปไตยเพ่ือน าไปสู่การสถาปนา
ประชาธิปไตยให้มีเสถียรภาพเร่ือยมา ทั้งประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่เปิดพ้ืนที่ให้ภาคธุรกิจ      
ภาคประชาชน เข้ามามีอ านาจทางการเมืองผ่านกระบวนการเลือกตั้งและการจัดตั้งพรรคการเมือง 
ด้วยการมุ่งหวังให้อมาตยาธิปไตยหรือระบบราชการเร่ิมถอยห่างออกไปจากอ านาจทางการเมือง 
เพ่ือให้ประชาชนใช้อ านาจประชาธิปไตยโดยผ่านการเลือกตั้งและได้ฝ่ายบริหารที่ได้เสียงข้างมาก 
 เมื่อกล่าวถึงวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ได้มีนักรัฐศาสตร์ของไทย คือ สุรชัย 
ศิริไกร (2550) วิเคราะห์ว่า ประชาธิปไตยของไทยนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 
2475 เป็นต้นมาน้ันประสบความล้มเหลว เน่ืองจากผู้น าทางการเมืองไทยเน้นการพัฒนา
ประชาธิปไตยไปท่ีการพัฒนาสถาบันทางการเมืองแต่เพียงอย่างเดียว คือ ให้ความส าคัญกับการร่าง
รัฐธรรมนูญ การพัฒนาความเข้มแข็งของพรรคการเมือง การกระจายอ านาจระหว่างสถาบัน
การเมือง และพัฒนาองค์กรอิสระอ่ืนข้ึนมาควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจของสถาบันการเมือง
ต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาระบบการเลือกตั้ง แต่ละเลยการพัฒนาปัจจัยด้านวัฒนธรรมทางการเมือง 
อันเป็นแบบแผน ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมทางการเมืองของคนในสังคม จึงอาจ
กล่าวได้ว่าการเมืองแบบประชาธิปไตยของไทยสนใจแต่เพียงรูปแบบหรือโครงสร้างมากกว่าส่วนที่
เป็นเนื้อหาสาระ หรือจิตวิญญาณประชาธิปไตยที่แท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ Stephen Macedo 
(2002) เห็นว่าการสร้างประชาธิปไตยให้แข็งแรงไม่ควรหมายถึงเพียงแค่การสร้างสถาบันทางการ
เมืองขึ้นมาหนึ่งชุด หรือการสร้างระบบนิติรัฐและรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพขึ้นมาเท่านั้น หากเพียงแต่
ต้องเพาะบ่มวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยที่ฝังรากลึกในตัวของพลเมืองแต่ละคนด้วย เพราะฉะน้ัน
ประเทศที่มีการบ่มเพาะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมืองน้อยเน่ืองจากมีการเปลี่ยนผ่านจาก
ระบอบเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตยอย่างรวดเร็วจะท าให้ เกิดปัญหาในการรักษาระบอบ
ประชาธิปไตยไว้เป็นอย่างมาก 
 จากที่กล่าวมาสอดคล้องกับสภาพการเมืองการปกครองของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเครือข่าย
ทางการเมืองที่ให้การสนับสนุนนักการเมืองและความสัมพันธ์ของนักการเมืองกับประชาชนในช่วง
การเลือกตั้งระหว่าง พ.ศ. 2476 ถึง พ.ศ. 2550 ส่วนใหญ่เป็นความสัมพันธ์แบบเครือญาติทั้งในแบบ
เครือญาติตระกูลและเครือญาติเกื้อกูล การเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2512 เป็นยุคแรกที่นักธุรกิจเข้ามาสู่
การเมืองระดับชาติ โดยมีความสัมพันธ์เครือข่ายธุรกิจระหว่างจังหวัด ช่วงปี พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 
2535 เป็นช่วงการเมืองโดยมีนักการเมืองท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งมีพฤติกรรมทางการเมืองเชิง
อุดมการณ์ ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นแบบธนกิจการเมือง (Political Finance) การเลือกตั้งหลังจาก
ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา นักการเมืองถิ่นกลุ่มคุณภาพยึดอุดมการณ์ประชาธิปไตย ได้พ่ายแพ้      
การเลือกต้ังและไม่ได้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในขณะที่นักการเมืองกลุ่มธนกิจการ
เมืองเข้ามามีบทบาทและประสบความส าเร็จทางการเมืองเกือบทุกเขตเลือกตั้ง  ในส่วนการจัดตั้ง
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เครือข่ายทางการเมืองไม่ปรากฏขั้วการแข่งขันทางการเมืองที่เด่นชัดแม้การเลือกตั้ ง ในปี พ.ศ. 
2538 จะมีกลุ่มท่ีมีความเข้มแข็งทางการเมืองอยู่ 3 ตระกูล โดยทุกตระกูลมีอาชีพธุรกิจการรับเหมา
ก่อสร้าง แต่ได้จัดแบ่งขอบเขตพ้ืนที่ทางการเมืองอย่างประนีประนอม  อิงประโยชน์ และจัดสรร
อ านาจทางการเมืองอย่างลงตัว ท าให้ยังคงมีบทบาท มีอิทธิพลทางการเมืองอย่างต่อเนื่องจนถึง 
พ.ศ. 2548 ท าให้ไม่เกิดสภาพการแข่งขันในตลาดการเมืองอย่างแท้จริง รูปแบบการหาเสียงและ
วิธีการสร้างคะแนนนิยมของนักการเมืองถิ่น ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2476 ถึง พ.ศ. 2500 ใช้การเดิน
หาเสียงกับประชาชนในหมู่บ้าน มีใบปลิว โปสเตอร์หาเสียง ฉายภาพยนตร์ มีจัดเลี้ยงสุราอาหาร    
แจกสิ่งของหลายประเภท เช่น น้ าปลา ปลาทูเค็ม ปลาร้า ไม้ขีดไฟ น้ าตาล รองเท้าบางคนมีการ
ปราศรัยโดยชูนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ให้เจริญ และชูภาพลักษณ์หัวหน้าพรรคหรือหัวหน้ากลุ่ม
การเมือง มีการปล่อยข่าวลือ โจมตีว่าร้ายคู่แข่งขันทางการเมือง การเลือกตั้ง 
 เมื่อปี พ.ศ. 2518 เริ่มมีการใช้เงินซื้อเสียง การจัดเลี้ยง และการจัดตั้งระบบเครือข่าย
หัวคะแนนในพ้ืนที่ ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็นนักธุรกิจปราศรัยหาเสียงน้อย การสร้างคะแนนนิยมจะ
อาศัยการจ่ายเงิน และอุปถัมภ์หัวคะแนนการเลือกตั้งนับจากปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา มีการน า
รูปแบบการบริหารจัดการเชิงธุรกิจมาใช้ในการสร้างฐานคะแนนเสียงทางการเมืองควบคู่กับการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับข้าราชการ เพ่ือควบคุมและใช้ประโยชน์จากกลไกระบบราชการ    
ในขณะเดียวกันนักการเมืองจะอยู่ในการควบคุมการช่วยเหลือของหัวหน้ากลุ่ม (มุ้ง) การเมืองเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งทางอ านาจการเมือง และรองรับการกระจายผลประโยชน์บทบาทของกลุ่ม
ผลประโยชน์กับการเมืองก่อนปี พ.ศ. 2500 ไม่ปรากฏเด่นชัด เริ่มมีบทบาท และมีความสัมพันธ์กับ
นักการเมืองถิ่นอย่างเด่นชัดนับจากการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2512 ต่อจากนั้นเป็นกลุ่มธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างและกลุ่มธุรกิจโรงสีเริ่มเข้าสู่การเมืองในปี พ .ศ. 2529 เข้ายึดพ้ืนที่ทางการเมืองทุกเขต
เลือกตั้งมาตั้งแต่การเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2548 และมีเครือข่ายธุรกิจรับเหมาระหว่าง
จังหวัด ส่วนกลุ่มที่ไม่เป็นทางการที่มีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือนักการเมืองถิ่นได้แก่กลุ่ม อสม. 
(อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน) กลุ่มสตรี เครือข่ายก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เงินค่าตอบแทน และระบบอุปถัมภ์ทางการเงินเป็นเครื่องมือหลัก
ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จทางการเมืองแตกต่างกันตามช่วงเวลาก่อนการเลือกต้ัง  พ.ศ. 2476 ถึง     
พ.ศ. 2522 ปัจจัยสถานภาพบุคคลเป็นสิ่งส าคัญที่สุด รองลงมาเป็นวิธีการหาเสียงจากปี พ.ศ. 2522 
ถึง พ.ศ. 2535 เป็นปัจจัยสถานภาพบุคคล และการจัดตั้งระบบเครือข่ายหัวคะแนน นับจากปี พ.ศ. 
2535 ถึง พ.ศ. 2548 ระบบอุปถัมภ์และเงินเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่น าไปสู่ความส าเร็จทางการเมือง 
ส่วนปัจจัยที่น าไปสู่ความไม่ส าเร็จทางการเมืองของนักการเมืองถิ่น จะเกิดจากข้อจ ากัดด้าน
ความสามารถเชิงเศรษฐกิจ วิธีการบริหารจัดการหัวคะแนน ข่าวลือและพฤติกรรมของนักการเมือง 
ทั้งในระหว่างการด ารงต าแหน่ง และไม่ได้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตามที่กล่าวมาข้างต้นแสดงว่า
เป็นสภาพการณ์ที่ไม่เอ้ือต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย จากสภาพดังกล่าวจะเห็นได้
ว่าทั้งหมดเกิดจากข้อจ ากัดของการพัฒนาสถาบันทางการเมืองและกระบวนการเลือกตั้งที่ไม่เอ้ือต่อ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของจังหวัดร้อยเอ็ด  
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   อย่างไรก็ตามยังมีผลการศึกษาที่ยืนยันปัจจัยที่ไม่เอ้ือต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย ดังเช่น ผลการศึกษาของ พรอัมรินทร์ พรหมเกิด (2558 : 9) พบว่า ตัวบ่งชี้ของ
วัฒนธรรมทางการเมืองที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาประชาธิปไตย อันได้แก่ การไม่สนใจมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ขาดจิตส านึกแห่งการไม่รักษากฎหมายและการเคารพกติกาของสังคม มีแนวคิดเรื่อง
จิตสาธารณะที่คับแคบ ขาดความเข้าใจเรื่องการรู้จักใช้สิทธิของตนเองและเคารพสิทธิผู้ อ่ืน         
แต่สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2548 : 213) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง 
ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมือง การกล่อมเกลาทางวัฒนธรรมสังคมและ
วัฒนธรรมทางการเมือง ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมือง และพฤติกรรมทางการเมือง 
ค าถามที่เกิดขึ้น คือ แท้จริงแล้ววัฒนธรรมทางการเมืองเกิดขึ้นอยู่ในระดับใด มีปัจจัยอะไรบ้างที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการเกิดวัฒนธรรมทางการเมือง และปัจจัยนั้นสามารถพยากรณ์การเกิดวัฒนธรรม
ทางการเมืองได้อย่างไร โจทย์ค าถามเหล่านี้ เป็นประเด็นที่ผู้วิจัยให้ความสนใจที่จะหาค าตอบจาก
การวิจัยครั้งนี้ 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 2.3 เพ่ือศึกษาความสามารถในการพยากรณ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
  3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1,309,708 คน  
  กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดมาจากประชากรที่เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดยค านวณหาขนาดตัวอย่างจากสูตรทาโรยามาเน่ (Yamane, 
1973 ; อ้างอิงมาจาก สุวิมล ติรกานันท์. 2546 : 73) และเลือกสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-Stage Sampling) เพ่ือให้ได้ตัวอย่างที่ดีเป็นตัวแทนที่ของประชากร 
   3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานบางประการ ลักษณะค าตอบเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ ให้เลือกค าตอบที่เป็นจริงของกลุ่มตัวอย่างเพียงข้อเดียว  
 ตอนที่ 2 แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นค าถามให้
เลือกตอบข้อที่เห็นว่าถูกต้อง 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ข้อค าถาม
ที่เป็นทัศนคติเชิงบวกและทัศนคติเชิงลบ 
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 ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับการกล่อมเกลาทางการเมือง 
 ตอนที่ 6 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ข้อความที่
เป็นค าถามเชิงบวกและเชิงลบ 
 ส าหรับค าถามตอนที่ 3 ถึงตอนที่ 6 เป็นลักษณะค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ตามแบบของ Likert 
  3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Multiple Regression Analysis โดยใช้เทคนิค
แบบข้ันตอน (Stepwise) และวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation 
Coefficient)  
 
4. ผลการวิจัย 
  1. ระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด 
  1.1 ด้านจิตส านึกในหน้าที่พลเมืองของตนเอง พบว่า ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมือง 
โดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับตามค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
ล าดับแรก ได้แก่ จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้งแม้ว่าคะแนนเสียงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ 
รองลงมาคือ ประชาชนแต่ละคนมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้เจริญก้าวหน้าได้ และการ
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน  
  1.2 ด้านการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล พบว่า ประชาชน มีวัฒนธรรมทางการเมือง 
โดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับตามค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
ล าดับแรก ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น
สาธารณะเป็นสิ่งที่ควรท า รองลงมาคือ เราควรเชื่อฟังหรือมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกับผู้มีอ านาจ
มิฉะนั้นจะเป็นภัยแก่ตนเอง และไม่ควรมีการวิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐบาลที่มาจากการ 
  1.3 ด้านจิตใจไม่ฝักใฝ่เผด็จการ พบว่า ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมือง โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เรียงล าดับตามค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ การมอบ
อ านาจการปกครองประเทศให้แก่ผู้น าเพียงคนเดียวเป็นสิ่งที่ถูกต้อง รองลงมาคือ ข้าราชการต้อง
เคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา และประเทศไทยต้องมีผู้น าทางการเมืองจากการรัฐประหารเท่านั้น
บ้านเมืองจึงจะสงบสุข  
  1.4 ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง พบว่า ประชาชนมีวัฒนธรรมทาง
การเมือง โดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับตามค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ จะไปใช้สิทธิลงคะแนนทุกครั้งเมื่อมีการเลือกตั้งทุกระดับ รองลงมาคือ 
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การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นวิธีการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และประชาชน
ควรมีสิทธิในการถอดถอนนักการเมืองและข้าราชการการระดับสูงได้หากมีพฤติกรรมการทุจริต  
  1.5 ด้านความเคารพกติกาการปกครองระบอบประชาธิปไตย พบว่า ประชาชนมี
วัฒนธรรมทางการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับตามค่าคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ในระบอบประชาธิปไตยเสียงข้างน้อยต้องได้รับการ
คุ้มครองเพ่ือเป็นหลักประกันว่ากระท าไปเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รองลงมาคือ ก่อนที่รัฐบาลจะ
เข้าบริหารประเทศจ าเป็นต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา และหากรัฐบาลต้องการบริหารประเทศให้
ประสิทธิภาพก็ควรค านึงถึงกฏระเบียบ  
  1.6 ด้านความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย พบว่า ประชาชน
มีวัฒนธรรมทางการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับตามค่าคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครอง
ของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน รองลงมาคือ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เป็นการปกครองที่ดีที่สุด และในอนาคตหากมีการเลือกตั้งอย่างสม่ าเสมอแล้วย่อมมีความเข้าใจการ
ใช้สิทธิได้ถูกต้อง  
  1.7 ด้านความยึดมั่นเชื่อถือในหลักความส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พบว่า 
ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับสูง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับตาม
ค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ไม่ว่าหญิงหรือชายควรมีสิทธิทางการเมือง
เท่าเทียมกัน รองลงมา คือ ประชาชนทุกคนควรมีโอกาสเท่าเทียมกันมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายของรัฐบาล และคณะรัฐมนตรีควรมาจากการแต่ง ต้ังจากข้าราชการมากกว่า
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
  1.8 ด้านการไว้วางใจและการมองโลกในแง่ดี พบว่า ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมือง
โดยรวมอยู่ในระดับสูง เรียงล าดับตามค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ 
ประชาชนว่ามีการศึกษาน้อยเพียงใดก็มีอิสระในการเลือกวิถีชีวิตของตนเอง รองลงมาคือ ความจริง
แล้วคนเราส่วนใหญ่เป็นคนดีไม่ชอบเอาเปรียบและสามารถปกครองตนเองได้ และความคิดเห็นที่
แตกต่างของกลุ่มในสังคมนั้นจะน าไปสู่การพัฒนาการทางการเมือง  
  2. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
   พบว่า ด้านทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (x2) และด้านความรู้ความเข้าใจต่อ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย (x1) มีความสัมพันธ์ในทางบวกระดับปานกลางกับวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) เท่ากับ 0.650 และ 0.539 ตามล าดับ 
  3. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
   พบว่า ตัวแปรที่อิทธิพลสามารถพยากรณ์ปัจจัยที่มีผลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีจ านวน 3 ตัวแปร เรียงล าดับอ านาจการพยากรณ์จาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (x2) ปัจจัยด้านความรู้
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ความเข้าใจต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (x1) และปัจจัยด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง (x3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ 0.601 , 0.041 
และ 0.105 ตามล าดับ ส่วนตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน () เท่ากับ 0.457 , 0.278 และ 
0.130 ตามล าดับ และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.660 มีค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.435 และมีอ านาจในการพยากรณ์ได้ ร้อยละ 43.50 มีค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน  (SEest) เท่ากับ 0.352 และมีค่าคงที่ของสมการในรูปคะแนนดิบ (a) เท่ากับ  
0.856 
 

5. อภิปรายผล 
  จากผลการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัด
ร้อยเอ็ด พบบางประเด็นที่น่าสนใจซึ่งน ามาอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้ 
  1. ระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด 
  วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พัชราภรณ์ โรจนบูรานนท์ (2552 : บทคัดย่อ)             
ได้ท าการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอ      
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และผลการศึกษาของ ทรงกต พิลาชัย (2552 : 51-52) ได้ท าการศึกษาวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยของข้าราชการเรือนจ า จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า 
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของข้าราชการเรือนจ าจังหวัดมหาสารคาม  โดยรวม 
พบว่า มีระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอยู่ในระดับสูง สอดคล้องผลการศึกษาของ 
ณัฐพงษ์ ใบยา (2550 : 46) ได้ท าการศึกษาวัฒนธรรมประชาธิปไตยทางการเมืองของผู้น าท้องถ่ิน 
อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน พบว่า  มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นที่สอดคล้องกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยโดยรวมอยู่ในระดับสูง การที่ประชาชนมีวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตยน้ัน 
Daniel Wit (1963 : 284) ได้อธิบายว่า วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยหรือวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย คือ การมีวิถีทางการเมืองแบบประชาธิปไตย อันหมายถึง การมีทัศนคติความเชื่อที่มี
เหตุผล มีการวิเคราะห์ วิจารณ์ยอมรับมติเสียงส่วนใหญ่และมองโลกในแง่ความเป็นจริง วัฒนธรรม
ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมที่มีแบบแผนเป็น
ลักษณะเฉพาะตน และสอดคล้องกับ วิสุทธิ์ โพธิ์แท่น (2547 : 58) อธิบายว่า “วัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย” หรือ “วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย” หรือ “บุคลิกภาพประชาธิปไตย” 
มีลักษณะส าคัญต่างๆ ได้แก่ การมีเหตุผล การให้ความเคารพต่อผู้ อ่ืน อดทนอดกลั้นในความ
แตกต่าง การตกลงกันอย่างสันติวิธี  การท าดีเพ่ือประประโยชน์ส่วนรวม การมีอุดมการณ์
ประชาธิปไตย 
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  2. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
   จากผลการศึกษา พบว่า ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (x2) และความรู้ความ
เข้าใจต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (x1) มีความสัมพันธ์ในทางบวกระดับปานกลางกับ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด (Y) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) เท่ากับ 0.650 และ 0.539 ตามล าดับ และตัว
แปรที่สามารถพยากรณ์ปัจจัยที่มีผลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนใน
จังหวัดร้อยเอ็ด (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีจ านวน 3 ตัวแปร เรียงล าดับอ านาจการพยากรณ์
จากมากไปหาน้อยได้แก่ ปัจจัยด้านทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (x2) ปัจจัยด้านความรู้
ความเข้าใจต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (x1) และปัจจัยด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง (x3) สอดคล้องกับสมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2548 : 254) ที่กล่าวว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง คือ ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง (Political Knowledge) ความเชื่อ 
ค่านิยม และทัศนคติทางการเมือง พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation 
Behavior) สอดคล้องกับ Milton (1962 : 380-381) ที่ได้อธิบายว่าวัฒนธรรมทางการเมือง      
เกิดจากทัศนคติและการอบรมที่บุคคลแต่ละคนนั้นที่มีต่อระบอบการเมื อง ซึ่งประกอบด้วย 
ความรู้สึกและค่านิยมที่มีต่อระบบการเมืองและการประเมินค่าต่อเหตุการณ์ทางการเมือง 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการศึกษาวิจัย มีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังนี ้
  1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย 

  1.1 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีให้การศึกษา อบรม และการสร้าง
ความเข้าใจแก่ประชาชนให้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์เกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  
  1.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกีย่วข้องควรให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ ทุกระดับชั้น
เรียน เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียน นักศึกษา และประชาชนได้ตระหนัก รับรู้ และเข้าใจถึงการปกครองใน
รอบประชาธิปไตย อันจะสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ยั่งยืนต่อไป 
  1.3 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ ถกเถียงในประเด็น
สาธารณะอย่างมีเหตุผล และเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย  
  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบประชาชนในเขตชนบทกับเขตเมืองเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน เพ่ือให้ทราบว่ามีวัฒนธรรมทางการเมือง
เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร 
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  2.2 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
ประชาชน เพ่ือน ามาใช้อธิบายเสริมผลการวิจัยเชิงปริมาณให้เกิดความชัดเจนลึกซ่ึงยิ่งขึ้น 
  2.3 ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากงานวิจัยน้ี ที่อาจส่งผลต่อวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดอ่ืนๆ  
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ภาวะผู้น าเพ่ือการบริหารส านักงานสมัยใหม ่
LEADERSHIP FOR MODERN OFFICE ADMINISTRATION 

 

เขมิกา  ทองเรือง 
Khemika  Thongrueang 

 

บทคัดย่อ 

ปัจจุบันนักบริหารให้ความส าคัญแก่งานส านักงานมากข้ึน และยอมรับว่างานส านักงานมี
ความส าคัญต่อความเจริญเติบโตขององค์การเสมือนหน่ึงเป็นส่วนสมองขององค์การ องค์การใดที่มี
การวางแผนจัดส านักงานที่ดีเป็นระบบและง่ายต่อการควบคุม มักจะเป็นองค์การที่ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินกิจการ บริหารที่ทันสมัยจึงพยายามอย่างยิ่งที่แสวงหาวิธีการที่ดีที่สุดมาใช้
กับงานส านักงาน แต่เนื่องจากงานส านักงานมีลักษณะของงานที่จะต้องเกี่ยวข้องกับงานต่างๆใน
องค์การ รูปแบบของงานส านักงานจึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ส านักงานเป็นหน่วยงานที่ส าคัญ
หน่วยงานหนึ่งในองค์การ ดังนั้น ผู้บริหารงานส านักงานต้องเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ท่ีจะบริหารงานและควบคุมกิจกรรมด้านต่างๆ ของส านักงานให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย 
ผู้บริหารงานควรตระหนักถึงความส าคัญของภาวะผู้น าในการบริหารงานส านักงานสมัยใหม่ เพ่ือให้
งานในส านักงานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น บทความเรื่อง ภาวะผู้น าเพ่ือการบริหารส านักงาน
สมัยใหม่ มุ่งอธิบายถึง 1. บทบาทภาวะผู้น าในการบริหาร 2.วัตถุประสงค์ของงานส านักงาน 3. 
ความส าคัญของงานส านักงาน 4. เป้าหมายของงานส านักงาน 5. การบริหารงานส านักงาน 6. แนว
ทางการบริหารส านักงานสมัยใหม่ 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น า, การบริหารส านักงานสมัยใหม่ 
 

ABSTRACT 
 Nowadays, executives give more importance to the office work and accept 
that office work is important on the growth of the organization as the one of brain 
parts of the organization. If each organization has a good and easy office system 
plan to control, it is a successful organization of operations. The modern 
administration tries to find the best way to use in the office work. But the office 
work has the nature of work to be involved in various tasks in the organization. The 
style of office is always changing. The office is an important unit in an organization. 
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Therefore, the office administrators must be knowledgeable, competent, 
experienced and able to administer the office, and control various activities of the 
office to achieve goals. Executives should be aware of the importance of leadership 
in the modern office administration for improving the office work more effectively. 
The article on leadership of modern office administration describes; (1) the 
leadership role in administration, (2) the objectives of the office work, (3) the 
importance of the office work, (4) the goal of the office work, (5) the administraton 
of the office work, and (6) guidelines of the modern office administration. 
Keywords : Leadership, Modern Office Administration 
 

1. บทน า 
 การติดต่อธุรกิจใดๆ ก็ตาม ในทางปฏิบัติที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ จะต้องติดต่อกันที่ส านักงานเป็น
หลัก ทั้งนี้เพราะส านักงานเป็นเสมือนหนึ่งที่รวมของกิจกรรมทุกอย่างทั้งมวลขององค์การนั่นเอง 
การท างานในส านักงานอาจปั่นป่วนโกลาหล ไม่เป็นระเบียบ หรืออาจเรียบร้อย สงบเงียบ ราบรื่น 
และส่งผลดี ผลเสียรวมไปถึงการด าเนินการธุรกิจ และรายได้ ผลก าไร ขาดทุน หรือไม่เพียงใด 
ขึ้นอยู่กับการจัดระบบการท างานหรือการบริหารงานภายในส านักงานเป็นส าคัญ ฉะน้ันเป้าหมาย
ขององค์การทั้งหลาย จึงมุ่งไปที่ปัญหาว่า ควรจะต้องบริหารงานในส านักงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด ด้วยวิธีการที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นได้ ผู้ที่ปฏิบัติงานนั้นควรมีภาวะผู้น า (Leadership roles) และ
ภาวะผู้น าที่ดีขององค์การ ควรมีลักษณะดังนี้ 
 1. เป็นตัวแทนในทุกสถานการณ์ (Figurehead) ผู้น าที่มีต าแหน่งสูงขององค์การจะต้องเป็น
ตัวแทนท ากิจกรรมต่างๆ คือ (1) เป็นตัวแทนที่ดีขององค์การ (2) เป็นตัวแทนที่จะรวบรวมข้อมูลที่
อยู่ภายนอกองค์การ (3) ให้การต้อนรับแขกผู้มาเยือน 
 2. เป็นนักพูดที่ดี (Spokesperson) ผู้น าจะต้องมีความสามารถในการพูดและน าเสนอ
กิจกรรม ตลอดจนมีการวางแผน มีความสามารถในด้านต่างๆ และมีวิสัยทัศน์ที่ดีกับบุคคลหรือฝ่าย
ต่างๆ คือ (1) ฝ่ายบริหารระดับสูง (2) ลูกค้า (3) บุคคลภายนอก เช่น สหภาพแรงงาน (4) เพ่ือนร่วม
อาชีพ (5) ชุมชน 
 3. เป็นนักเจรจาต่อรอง (Negotiator) ซึ่งมีคุณสมบัติในการเจรจาต่อรอง ดังนี้ 
  3.1 สามารถเจรจาต่อรองกับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาที่เหนือกว่า ในการเจรจาด้าน
ขอเงินทุน สิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ หรือการสนับสนุนอื่นๆ  
  3.2 สามารถต่อรองกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์การ เพ่ือที่จะต่อรองด้านพนักงาน 
และเจรจากับหน่วยงานภายนอกในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และรูปแบบการสนับสนุนอื่นๆ 
  3.3 สามารถต่อรองกับลูกค้าผู้ขายปัจจัยการผลิต และผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ 
เพ่ือให้เกิดการซื้อขาย 
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บทความเรื่อง ภาวะผู้น าเพ่ือการบริหารส านักงานสมัยใหม่ จึงมุ่งอธิบายถึง 1. บทบาท
ภาวะผู้น าในการบริหาร 2.วัตถุประสงค์ของงานส านักงาน 3. ความส าคัญของงานส านักงาน 4. 
เป้าหมายของงานส านักงาน 5. การบริหารงานส านักงาน 6. แนวทางการบริหารส านักงานสมัยใหม่   
  

2. บทบาทภาวะผู้น าในการบริหาร  
 บทบาทภาวะผู้น าในการบริหารหรือบทบาทในการบริหารตามแนวคิดของ Mintzberg 
 บทบาทภาวะผู้น าในการบริหาร (Managerial leadership roles) หรือบทบาทในการ
บริหารตามแนวคิดของ Mintzberg (Mintzberg’s managerial roles) ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
(Robbins and Judge. 2007 : 6)  
 บทบาทการจัดการ (Management roles) เป็นบทบาทของผู้จัดการซึ่งสามารถจัดกลุ่มได้ 
3 กลุ่ม คือ (1) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal relationship) (2) การสื่อสารด้าน
สารสนเทศ (Transfer of information) (3) การตัดสินใจ (Decision making) 
 1. บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal roles) เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์การ ผู้จัดการต้องท าหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์การ ดังนี้ 

1.1 บทบาทในการเป็นตัวแทน (Figurehead roles) ผู้จัดการทุกคนมีบทบาทในการ
ท างานตามภาระหน้าที่ โดยต้องท าหน้าที่เป็นตัวแทนของหน่วยงาน 

1.2 บทบาทในการเป็นผู้น า (Leader roles) บทบาทน้ีประกอบด้วยการจ้างงาน 
(Hiring) การฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivating) และการก าหนดวินัยพนักงาน 
(Disciplining employees) ผู้น าต้องมีความรับผิดชอบ ในการจูงใจและสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชา 

1.3 บทบาทในการเป็นผู้ติดต่อ (Liaison roles) เป็นกิจกรรมในการสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอกองค์การ ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการมีข้อมูลจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ภายในหรือภายนอก
องค์การ 

2. บทบาทด้านสารสนเทศ (Information roles) ผู้จัดการจะรับและเก็บข้อมูลจากองค์การ
และสถาบันภายนอกเพ่ือการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของชุมชน ซึ่งผู้จัดการจะต้องมี
บทบาท คือ 

     2.1 บทบาทในการติดตาม (Monitor roles) ผู้จัดการจะมีบทบาทในการรับรู้ข้อมูลทั้ง
จากภายในและภายนอกองค์การ 

     2.2 บทบาทในการแยกแยะ (Disseminator roles) ผู้จัดการจะมีบทบาทในการส่ง
ข้อมูลที่รับจากภายนอกหรือจากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังสมาชิกขององค์การ 

     2.3 บทบาทในการเป็นโฆษก (Spokesperson roles) ผู้จัดการจะต้องท าหน้าที่สื่อสาร
ข้อมูลไปยังภายนอกองค์การในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญขององค์การ 

3. บทบาทด้านการตัดสินใจ (Decision roles) ในขั้นนี้เป็นบทบาทในการแก้ปัญหาจาก
ทางเลือกต่างๆ ประกอบด้วย 
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    3.1 บทบาทในการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur roles) ผู้จัดการจะต้องคิดริเริ่ม
และศึกษาโครงการใหม่ๆ เพ่ือปรับปรุงการท างานขององค์การ 

    3.2 บทบาทในการเป็นผู้แก้ปัญหา (Disturbance handler roles) ผู้จัดการจะต้องมี
การแก้ไขปัญหาเมื่อองค์การเผชิญกับปัญหาส าคัญ 

     3.3 บทบาทในการเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร (Resource allocators roles) ผู้จัดการ
จะต้องรับผิดชอบ ในการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางกายภาพ และทรัพยากรการเงิน 
     3.4 บทบาทในการเป็นผู้เจรจาต่อรอง (Negotiator roles) ผู้จัดการจะต้องรับผิดชอบ
ในการเป็นตัวแทนขององค์การส าหรับการเจรจาที่ส าคัญ 
 4. การสอนงานและการเป็นผู้กระตุ้นจูงใจ (Coach and motivator) ผู้น าที่มีประสิทธิผล
จะต้องมีเวลาและความสามารถท่ีจะสอนและกระตุ้นจูงใจสมาชิกในทีมงาน ดังนี้ 
      4.1 ต้องให้ความส าคัญกับความส าเร็จของทีมงานด้วยการปฏิบัติอย่างไม่เป็นทางการ 
      4.2 ช่วยให้สมาชิกทีมงานมีการป้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่ไม่มีประสิทธิผล 
      4.3 เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันว่าสมาชิกในทีมงานมีขั้นตอนการท างานและมีการปรับปรุง
การปฏิบัติงานที่ดีข้ึน 
      4.4 มีการให้รางวัลและการลงโทษเพ่ือกระตุ้นรักษาผลการปฏิบัติงานที่ดีเอาไว้ 
 5. เป็นผู้สามารถสร้างทีมงานได้ (Team builder) ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีดังนี้ 
      5.1 เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นว่าสมาชิกในทีมงานมุ่งมั่นที่จะประสบความส าเร็จ เช่น มี
การใช้จดหมายชมเชยแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 
      5.2 ริเริ่มกิจกรรมที่สร้างขวัญและก าลังใจแก่กลุ่ม เช่น การจัดงานสังสรรค์ และการ
สนับสนุนด้านกีฬา 
      5.3 จัดประชุมพบปะสังสรรค์เป็นช่วงๆ เพ่ือกระตุ้นให้สมาชิกในทีมงานมีการอภิปราย
เกี่ยวกับเรื่องความส าเร็จ ปัญหา และสิ่งที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 

 6. แสดงบทบาทการท างานเป็นทีม (Team Player) มีพฤติกรรมที่ผู้น าจะต้องปฏิบัติ 3 
ประการ ดังนี ้
      6.1 การวางตัวเป็นสมาชิกทีมและผู้น าทีมที่เหมาะสม 
      6.2 มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในองค์การ 
      6.3 แสดงความจริงใจต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาโดยให้การสนับสนุน
แผนการท างานเป็นทีมและกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างเต็มที่ 
 7. สามารถแก้ปัญหาด้านเทคนิคได้ (Technical problem solver) เป็นสิ่งส าคัญส าหรับ
ผู้บังคับบัญชาระดับต้นและผู้บริหารระดับกลางที่จะช่วยสมาชิกของทีมงานแก้ปัญหาด้านเทคนิค 
โดยมีกิจกรรม 2 ประการ ดังนี้ 
      7.1 ผู้น าควรให้บริการในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้แนะน าด้านเทคนิค 
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      7.2 เป็นผู้สร้างผลประโยชน์เกี่ยวกับการท างานประจ า เช่น สนับสนุนการสร้างยอด
ชาย หรือปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรต่างๆ 

 8. การประกอบการ (Entrepreneur) เป็นผู้ให้ค าแนะน าความคิดริเริ่มมีความคิดเชิง
วิเคราะห์ (Critical thinking) และมีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้น าประกอบการ การพัฒนา
เปลี่ยนแปลงธุรกิจ ถึงแม้จะไม่ใช่กิจกรรมของตนเอง ซึ่งมีกิจกรรมของการเป็นผู้น าที่มีบทบาทเป็น
ผู้ประกอบการ 3 ประการ ดังนี้ 
      8.1 หาวิธีการที่จะต้องปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซ่ึงจะต้องมีความ
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ภายนอก เช่น การเยี่ยมเยียนธุรกิจ การจัดประชุมกลุ่มอาชีพ หรือการจัด
แสดงสินค้า หรือการมีส่วนร่วมในโปรแกรมการศึกษา 
      8.2 มีการพูดคุยกับลูกค้าและพนักงานถึงความจ าเป็น และความต้องการที่จะต้องมี
การเปลี่ยนแปลงขององค์การ 
      8.3 มีการอ่านสิ่งตีพิมพ์ บทความ นิตยสารของกลุ่มวิชาชีพ เพ่ือที่จะรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นใน
อุตสาหกรรมและในวงการอาชีพนั้น 

 9. การเป็นนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic planner) ผู้จัดการระดับสูงควรต้องให้
ความส าคัญกับการวางแผนกลยุทธ์ โดยปกติปัจจัยที่น ามาใช้ในการวางแผนจะมาจากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั่วทั้งองค์การ การเป็นนักวางแผนเชิงกลยุทธ์จะท าให้ผู้จัดการได้ปฏิบัติภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
ซึ่งประกอบด้วย 
      9.1 การก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์การ 
      9.2 การช่วยบริษัทที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก 
      9.3 ช่วยพัฒนานโยบายขององค์การ 
 

3. วัตถุประสงค์ของงานส านักงาน 
    องค์การต่างๆ เมื่อจัดตั้งงานส านักงานข้ึนมาแล้วย่อมมีวัตถุประสงค์ให้งานส านักงาน (พูลสุข สังข์
รุ่ง, 2551 : 4) ดังนี ้

1. เพ่ือให้บริการแก่ส่วนงานต่างๆ ตามท่ีส่วนงานนั้นต้องการ 
2. เพ่ือให้การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
3. เพ่ือให้คุณภาพของงานเป็นที่เชื่อถือได้ 
4. เพ่ือให้สามารถประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและก าลังคนให้แก่องค์กรได้ 
5. เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและปริมาณงานให้ดีขึ้น 

 

4. ความส าคัญของงานส านักงาน  
   ความส าคัญของงานส านักงาน (พูลสุข สังข์รุ่ง, 2551 : 5) ดังนี้  

1. เป็นศูนย์กลางรับส่งข้อมูล 
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2. เป็นศูนย์กลางความจ า 
3.เป็นศูนย์กลางการบริการ 
4. ใกล้ชิดการตัดสินใจ 

 

5. เป้าหมายของงานส านักงาน  
งานส านักงานควรมีเป้าหมาย (พูลสุข สังข์รุ่ง, 2551 : 4) ดังนี ้

1. ได้ผลงานตามเป้าหมายของแต่ละส่วนงานที่มาใช้บริการ 
2. ให้ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดแรง 
3. มีคุณภาพดี 

3.1 ละเอียด ครบถ้วน กระชับ 
3.2 สวยงาม คมชัด ทันสมัย 
3.3 สะอาดเป็นระเบียบ 

4. สามารถประหยัดเงิน 
5. สร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่องค์การ 

 

6. การบริหารงานส านักงาน  
 การบริหารส านักงานประกอบด้วย งานส าคัญ 4 ประการ (พูลสุข สังข์รุ่ง, 2551 : 7-10) 

คือ 
1.วางแผน (planning) เป็นการเตรียมงาน และเตรียมการปฏิบัติงานส านักงานไว้ล่วงหน้า

ว่างานส านักงานอะไรบ้างที่จะต้องมีการปฏิบัติ และจะต้องมีการปฏิบัติอย่างไร ซึ่งจะต้องมีการคิด 
วิเคราะห์ ออกแบบ และการคาดคะเน ลักษณะของการวางแผนงานส านักงานประกอบด้วยการ
เตรียมงานต่อไปนี้  

1) การวางแผนกิจกรรมต่างๆ ในระยะสั้น 
2) การวางแผนกิจกรรมต่างๆ ในระยะยาว 
3) การวางแผนความต้องการก าลังคน 
4) การวางแผนแบบฟอร์มส านักงาน (office form) 
5) การวางแผนระบบและกระบวนการปฏิบัติงานส านักงาน (office system and 
procedure) 
6) การวางแผนวิธีการปฏิบัติงาน (office method) 
7) การวางแผนการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน (office equipment & machine) 
8) การวางแผนเกี่ยวกับเนื้อท่ีปฏิบัติงานส านักงาน (office space) 
9) การจัดระบบจดหมายและการรายงาน 
10) การจัดระบบการรับส่งข้อมูล 
11) การจัดระบบการจัดเก็บข้อมูล 
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12) วางแผนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและสภาพที่ตั้งส านักงาน (office environment 
& location) 

13) วางแผนเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ 
2. การจัดองค์การ (organizing) หมายถึง การก าหนดกิจกรรมต่างๆ ในส านักงานก าหนด

ว่าใครท าอะไร และภายใต้สิ่งแวดล้อมอะไร เป็นการจัดหาสิ่งแวดล้อมของงาน การแบ่งหน้าที่และความ
รับผิดชอบ การจัดหาวัสดุและเครื่องจักรที่จ าเป็น และสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมภายในหน่วยงาน
และระหว่างบุคลากร การจัดองค์การในส านักงานประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปนี้ 

 1) การก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร 
 2) การก าหนดหน้าที่และโครงสร้างการจัดองค์การ 
3) การก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้ผังการจัดองค์การ (Organization 
chart) 

 4) การจัดรูปส านักงานอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
5) การจัดสิ่งแวดล้อมในส านักงาน 
6) การก าหนดหลักการจัดองค์การ 
7) การจัดพ้ืนที่และการจัดแผนผังส านักงาน 

3. การปฏิบัติหรือการด าเนินการส านักงาน (actuating) เป็นการปฏิบัติงาน ส านักงาน ซ่ึง
ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับคน เป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 

1) การสรรหาและการคัดเลือก 
2) การจูงใจบุคลากรส านักงาน 
3) การบังคับบัญชา 
4) การพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5) การบริหารเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่งและการโยกย้าย 
6) การใช้บทบาทผู้น า 
7) การใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ 
8) การสั่งกา 

4. การควบคุม (controlloing) การควบคุมงานส านักงานต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับการ
วางแผน ดังนั้นการควบคุมงานส านักงานจึงควรควบคุมในเรื่องเก่ียวกับ 

1) แบบฟอร์ม (form control) 
2)ปริมาณและคุณภาพของงานส านักงาน (office quantity & quality) 
3) เวลาปฏิบัติงานส านักงาน (office-time use) 
4) ค่าใช้จ่ายและงบประมาณในงานส านักงาน 
5) คู่มืองานส านักงาน (office manuals)  
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รูปที่ 1.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนการบริหารงานส านักงาน 
อธิบายได้ว่าในการบริหารงานส านักงานที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการวางแผนงานการ

จัดองค์การ และวิธีการควบคุมงานส านักงาน และกระบวนการทั้ง 3 นี้ จะเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ได้
ก็ต้องมีการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานในส านักงาน การด าเนินงานส านักงานจึงเป็นตัวเชื่อม
กระบวนการบริหารงานส านักงานทุกข้ันตอนเข้าไว้ด้วยกัน 
 

7. แนวทางการบริหารส านักงานสมัยใหม่  
 แนวทางการบริหารส านักงานสมัยใหม่ ดังนี ้

1. ผู้จัดการส านักงาน คือ ผู้บริหารที่จะต้องวางแผน จัดองค์การและควบคุมงานส านักงาน
และน าพนักงานในส านักงานปฏิบัติงานให้ส าเร็จ ผู้บริหารสูงสุดควรตระหนักว่า ผู้จัดการส านักงาน
ไม่ได้เป็นเพียงผู้ควบคุมงานธุรการเท่านั้น 

2. จัดแผนผังส านักงานตามหลักวิทยาศาสตร์ เพ่ือขจัดความเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นการ
หยุดชะงัก และการปฏิบัติที่ไม่จ าเป็นออก 

3. น าเครื่องจักรเครื่องมืออัตโนมัติไปใช้ในการปฏิบัติงานส านักงานเพื่อการประหยัด 
4. ศึกษาเวลาและเคลื่อนไหวในการท างาน หาวิธีท างานให้ง่ายขึ้น และท าการวัดผลงานใน

ส านักงาน 
5. ควรศึกษาหาวิธีจัดระบบและวิธีปฏิบัติงานส านักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเสีย

ต้นทุนน้อยลง 
6. ปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารให้สอดคล้องกับระบบการควบคุมแบบฟอร์มเพ่ือขจัด

ความสิ้นเปลืองในด้านจัดเก็บเอกสาร 
7. รักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน จัดการฝึกอบรม ให้บริ การ

แนะน าปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 

 

 

การจัดองค์การ 

การด าเนนิการ 
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8. สรุป  
ภาวะผู้น าเพ่ือการบริหารส านักงานสมัยใหม่  ดังกล่าวเบื้องต้นนั้น ผู้เขียนบทความมี

ความเห็นที่สอดคล้องกับ ความคิดทั่วไปในเรื่องบทบาทภาวะผู้น าของผู้จัดการ คือ ผู้น าการบริหาร 
ในบางคร้ังจะต้องกระตุ้นหรือมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน จากการวิเคราะห์ใน Harvard Business Review 
สรุปว่าบทบาทพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดส าหรับผู้น าของบริษัท คือ การท าให้ลูกน้องเกิดการตัดสินใจได้
ด้วยตนเอง (Initiative) มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และมีภาวะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) เท่าที่จะเป็นไปได้ การปฏิบัติที่ส าคัญก็คือ ผู้จัดการทุกระดับจะต้องสามารถ
ปฏิบัติหรือแสดงออกด้านภาวะผู้น า ตัวอย่างเช่น ผู้น าทีมจะต้องสามารถช่วยเหลือบริษัทเกี่ยวกับ
ความไว้วางใจด้านคุณภาพด้วยการอธิบายให้สมาชิกทีมเข้าใจ ดังนี้  

ประสิทธิผลของภาวะผู้น า 
 ประสิทธิผลของภาวะผู้น า (Leadership effectiveness) หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้รับจาก
ภาวะผู้น า ผลลัพธ์ (Outcomes) นี้เกิดจากการใช้ภาวะผู้น าที่มีต่อการด าเนินงานของกลุ่ม เพ่ือให้
เกิด (1) การบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม (Group goal) (2) การด ารงอยู่ของกลุ่ม (Group survival) 
(3) ความเจริญเติบโตของกลุ่ม (Group growth) (4) การเตรียมพร้อมของกลุ่ม (Group 
preparedness) (5) ความสามารถของกลุ่ม (Group capacity) ที่น ามาใช้แก้วิกฤตการณ์ต่างๆ (6) 
ความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้น า (7) พันธะผูกพันของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อการ
บริหารเป้าหมายของกลุ่ม (8) สภาวะความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) ของกลุ่ม (9) การพัฒนา
สมาชิกของกลุ่ม (Development of group members) (10) การธ ารงสถานภาพ (Status) ของ
ผู้น าในกลุ่ม 
 การวัดประสิทธิผลของผู้น า (Leader effectiveness) เชิงปริมาณ เป็นการพิจารณาจาก
การท างานของผู้น าของกลุ่มหรือขององค์การว่า ประสบความส าเร็จทางด้านตัวเลขด้านที่ชี้ถึง
ประสิทธิผลในการท างานต่างๆ มากน้อยเพียงใด และบรรลุเป้าหมายหรือไม่ โดยอาศัยวัตถุประสงค์
ของการปฏิบัติงานเป็นเคร่ืองวัด ตลอดจนการใช้กฎเกณฑ์ที่ได้ต้ังไว้ ดังน้ี (1) ก าไรที่เติบโตขึ้น 
(Profit growth) (2) ก าไรส่วนเกิน (profit margin) (3) ยอดขายเพ่ิมข้ึน (Sales increase) (4) 
ส่วนครองตลาด (Market share) (5) ยอดขายที่ต้ังเป้าหมายไว้ (Targeted sales) (6) ผลตอบแทน
จากการลงทุน (Return on investment) (7) ผลผลิต (Productivity) (8) ต้นทุนต่อหน่วยต่อ
ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Cost per unit of output) (9) ต้นทุนที่มีผลต่องบประมาณค่าใช้จ่าย (Budgeted 
expenditures)  
 การวัดประสิทธิผลจากการเพ่ิมขึ้นของยอดขาย (Sales) หรือผลผลิต (Output) บางทีก็คิด
จากต้นทุนเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพและก าไรที่ลดลง (Lower profits) ซ่ึงสามารถวัดได้ง่ายกว่า 
ผลกระทบทางการค้าสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น ก าไรอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงสั้นๆ โดย
มิได้ค านึงถึงกิจกรรมที่กระท าอยู่ ซึ่ งอาจเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อก าไรที่จะได้รับ เช่น การ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีใช้อยู่ การวิจัย การพัฒนา และการลงทุนในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนการ
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ส่วนในระยะยาวผลกระทบที่จะได้รับ ได้แก่ การตัดทอนกิจกรรมที่จ าเป็น
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ออกไปย่อมส่งผลให้ก าไรลดต่ าลงไปได้ เพ่ือขจัดปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของภาวะผู้น า วิธีที่ดีที่สุดคือ การศึกษาวิจัยในสภาวการณ์ที่หลากหลาย และหาวิธี
น าเอามาตรการต่างๆมาใช้ท าการทดสอบ (Examine) 
 การวัดประสิทธิผลของผู้น า (Leader effectiveness) เชิงคุณภาพ เป็นการวัดประสิทธิผล
ผู้น าทางด้านคุณภาพ การท างาน ทัศนคติ และความคิดเห็นของผู้น าเอง พนักงาน กลุ่มทีมงาน 
ลูกค้า และผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น วัตถุประสงค์ทางด้านค่านิยม (Values) ของบุคคลที่ท าการประเมินผล
ในระดับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ซึ่งย่อมจะแตกต่างไปจากความคิดเห็นของบุคคลในระดับล่าง ดังนั้น
การวัดประสิทธิผลด้วยตัวผู้ใต้บังคับบัญชาจึงเป็นเรื่องความพึงพอใจของผู้ประเมิน เมื่อเป็นเช่นนี้ก็
ย่อมจะหาบรรทัดฐานที่ถูกต้องได้ยาก การวัดประสิทธิผลของผู้น า (Leader effectiveness) เชิง
คุณภาพ มีดังนี ้
 1.ทัศนคติที่ผู้ ใต้บังคับบัญชามีต่อผู้น าของตน ในกรณีนี้จะพิจารณาว่าผู้น าได้ท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจในสิ่งที่ต้องการ และบรรลุความหวังที่ตั้งไว้หรือไม่ ผู้ตามมี
ความชอบ ตลอดจนให้การเคารพนับถือและชื่นชมผู้น าหรือพวกเขายังจัดขืนปล่อยปละละเลย และ
ต่อต้านมากน้อยเพียงใด ทัศนคติ (Attitude) ของผู้ตามสามารถวัดได้จากการออกแบบสอบถาม 
หรือใช้การสัมภาษณ์ (Interview) 
 2. ลักษณะของการอุทิศตนของผู้น าซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อกระบวนการท างานของ
กลุ่ม ในกรณีนี้จะพิจารณาว่า ผู้น าได้อุทิศตนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) ในด้านต่างๆ คือ 
(1) การพัฒนาให้เกิดความช านาญเฉพาะด้าน (Specialization) ให้กับกิจการต่างๆ ขององค์การ (2) 
การเพ่ิมพูนทรัพยากรและความพร้อมของกลุ่ม (Readiness of group) ที่จะต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงและการเกิดวิกฤตการณ์ (Crisis) ได้มากน้อยเพียงใด (3) ผู้น าสามารถปรับปรุงคุณภาพ
วิถีทางของการท างาน (4) สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ตามและบุคคลภายนอก (Outside observer) 
(5) เพ่ิมพูนทักษะ (Skill) (6) อุทิศตนเพ่ือให้เกิดความเจริญเติบโตและพัฒนาการให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เพียงใด 
 3. ความสามารถในการสร้างความสามัคคีในกลุ่ม ความร่วมมือของสมาชิก แรงจูงใจของ
สมาชิกความสามารถในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาความขัดแย้งในหมู่สมาชิกมี
มากน้อยเพียงใด 
เทคนิคการบริหารสมัยใหม่ (Modern Management) 

การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management by Objective (MBO) การน าเสนอ
หลักการที่มีผู้รู้จักอย่างกว้างขวางหลักการหนึ่งในหลายๆหลักการและได้น ามาใช้ในการบริหาร
องค์การอย่างแพร่หลาย โดยเป็นการน าเสนอในด้านเนื้อหาของหลักการ ข้อดีและข้อด้อย การ
ประยุกต์ใช้หลักการกับการบริหารองค์การ รวมถึงแนวคิดในการน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการบริหาร
องค์การภาครัฐและภาคเอกชน Management by Objective (MBO) กล่าวโดย Peter F. 
Drucker 
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Peter F. Drucker เกิดที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
ทางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัย Frankfurt ประเทศเยอรมัน และท างานในประเทศอังกฤษใน
ฐานะนักเศรษฐศาสตร์และนักเขียนก่อนย้ายไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา สอนในวิชาด้านการจัดการ
ที่ New York และ California Drucker ได้เขียนหนังสือเล่มแรกชื่อ The End of Economic Man 
และเขียนหนังสือทั้งหมดจ านวน 35 เล่ม มีหนังสือที่มีชื่อเสียงมากเล่มหนึ่งชื่อว่า “The Practice of 
Management and Effective” Peter F. Drucker (2008) มองว่าการบริหาร คือ (Peter F. 
Drucker. 2008 : 61) 

1.เรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เป็นการท าให้มนุษย์สามารถท างานร่วมกันได้ โดยการดึงจุด
แข็งของแต่ละคนมาใช้งาน 

2. จัดการปรับความแตกต่างของวัฒนธรรมของคนในองค์การ ที่มาจากหลากหลาย
วัฒนธรรมและหลอมสร้างเป็นวัฒนธรรมใหม่ขององค์การ เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกันอย่างสงบ
และมีประสิทธิภาพ 

3. เป็นการจัดการเพ่ือผูกมัดคนในองค์การไว้กับเป้าประสงค์อันเดียวกัน และท างานเพ่ือ
ภารกิจ (Mission) ที่ชัดเจนเดียวกัน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักหนึ่งของผู้บริหารที่จะต้องก าหนดภารกิจนี้ให้
ชัดเจน และให้คนในองค์การสามารถเข้าใจได้ตรงกัน 

4. เป็นกิจกรรมที่เพ่ิมพูนความสามารถ ศักยภาพของคนในองค์การ และตัวองค์การเอง 
เพ่ือให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม ทางธุรกิจ และทางเทคโนโลยีที่จะหรือก าลัง
เกิดข้ึน 

5. นอกจากผลก าไรแล้ว ความสามารถทางธุรกิจจะต้องถูกมองจากคนภายนอก ว่าองค์การ
มีประสิทธิภาพในการผลิตหรือให้บริการเพียงไร สินค้ามีคุณภาพดีหรือไม่ มีนวัตกรรมใหม่ๆ ของ
สินค้าหรือไม่ มีการพัฒนาบุคลากรในองค์การอย่างไร เป็นต้น ทั้งหมดนี้ก็เป็นหน้าที่ของการบริหาร
เพ่ือให้ได้มา 

6. การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่เป็นศาสตร์เพราะอาศัยความรู้ ภาวะผู้น า และ
สติปัญญาในการท างาน และที่เป็นศิลป์เนื่องจากต้องการการประยุกต์ความรู้ต่างๆ ไปใช้ในการ
ท างานจริง 
 การน าแนวทางการบริหารสมัยใหม่มาปรับใช้ให้ประสบความส าเร็จ ย่อมข้ึนอยู่กับภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารระดับสูงสุด อีกทั้งการสื่อสารในองค์การที่มีประสิทธิภาพ ความร่วมมือร่วมใจของ
บุคลากรทุกคนในองค์การเป็นส าคัญ นอกจากนี้ การน าสิ่งใหม่มาใช้ในองค์การจ าเป็นต้องสร้าง
ความเข้าใจ และด าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป จะท าให้บุคลากรยอมรับและให้ความร่วมมือ
มากกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันที เพ่ือให้การบริหารจัดการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในยุคข้อมูลข่าวสาร (Information Age) แนวทางการบริหารสมัยใหม่ที่ส าคัญๆ ประกอบด้วย 
(ดร.สัญญา เคณาภูมิ, 2555 : 117-119) 

1. การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management by Objective : MBO) 
2. การบริหารการมีส่วนร่วม (Participative Management : PM) 
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3. การบริหารงานแบบการเดิน (Management by walking around : MBWA) 
4. การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management : RBM) 
5. การพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน (Situation Objective 

Strategy : SOS) 
6. การบริหารแบบ (Key Performance Indicators : KPI) 
7. การบริหารเวลา (Time Management : TM) 
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การพัฒนาศักยภาพแรงงานรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 
To develop the potential of Labour's new generation propel  

Thailand land 4.0. 
 

พีรพล ไทยทอง 
Peerapol Thaithong 

 
บทคัดย่อ 

บทความเรื่องการพัฒนาศักยภาพแรงงานรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 มุ่งอธิบาย
ความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพแรงงานรุ่นใหม่ บทบาทเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแรงงานรุ่น
ใหม่ แนวโน้มความต้องการแรงงานรุ่นใหม่ และแนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานรุ่นใหม่สู่การ
ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 การพัฒนาศักยภาพแรงงาน คือ “การยกระดับก าลังคนของไทยตาม
ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วย “การจัดการศึกษา” 
ให้สอดรับกับความต้องการแรงงานและการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมและการเตรียมความพร้อม
ของ“อาชีวศึกษา”ในการพัฒนาก าลังแรงงานรุ่นใหม่ให้มีทักษะที่หลากหลาย เพ่ือยกระดับจากไทย
แลนด์ 2.0 สู่ 4.0 และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ หรือ 
“ไทยแลนด์ 4.0” ที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมก าลังแรงงานให้สอดรับกับภาคเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยและแรงงานรุ่นใหม่ 

 ข้อมูลจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ระบุว่าแรงงานไทยมีการศึกษาเพียงระดับ
ประถมศึกษาร้อยละ 39 และ 1 ใน 4 ของเด็กเยาวชนไทยเลิกเรียนก่อนจบมัธยมศึกษาตอนต้น 
และเข้าสู่ตลาดแรงงาน   โดยขาดทักษะที่จ าเป็นซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแรงงานระดับล่างของไทยไม่
สามารถแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ แนวทางในการพัฒนาศักยภาพแรงงานรุ่นใหม่สู่ไทยแลนด์ 
4.0 น้ัน จะต้องพัฒนาศักยภาพแรงงานรุ่นใหม่ด้านทุนมนุษย์ผ่านการจัดการศึกษา เพ่ือการพัฒนา
ก าลังแรงงานรุ่นใหม่ให้มีทักษะที่หลากหลาย และเพ่ือยกระดับจากไทยแลนด์ 2.0 สู่ 4.0 โดยการ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาก าลังแรงงานรุ่นใหม่ตลอดช่วงชีวิต    ดังนั้นการยกระดับทักษะแรงงานรุ่น
ใหม่จะต้องเป็นการท างานร่วมกันระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  สถานศึกษาอาชีวศึกษาและ
มหาวิทยาลัย โดยมีภาคเอกชนเข้ามารว่มเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาแรงงานรุ่นใหม่
ให้มีทักษะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน  จึงจะช่วยน าพาให้
ประเทศไทยก้าวออกจากเศรษฐกิจ 2.0 ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0   
ค าส าคัญ : การพัฒนาศักยภาพ, แรงงาน, ไทยแลนด์ 4.0 
 

                                                 

Doctor of Philosophy Program in Morality Educational Administration, Srichiangmai 
Technological College 
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ABSTRACT 
Article about the development of new labor-driven focus, Thailand 4.0 

explains the importance of developing a new generation of potential workers. Role 
on the development of potential new workers. Demand for new workers And guide 
the development of new workers into the labor force by the Thailand 
Development 4.0 is "to enhance the capacity of Thailand, Thailand 4.0 strategy," a 
national strategic approach to driving. "Education Management" to meet the 
workforce needs and developments in the industry and the preparation of 
"vocational education" to develop a new generation of workers with diverse skills. 
To upgrade from 2.0 to 4.0 in Thailand and in line with the strategic policy of 
economic development or "Thailand 4.0" focused on preparing the workforce in line 
with the economy. Especially children and young workers and new Thailand. 

Data from the International Labor Organization, which states that workers 
have the education to elementary Thailand 39 percent, and 1 in 4 young children 
Thailand before the end of junior high school. And enter the workforce The lack of 
necessary skills Which is reflected in lower levels of labor that Thailand can not 
compete with neighboring countries. 
The development of potential new workers in Thailand to 4.0, it must develop a 
new generation of workers in human capital through education. To develop a new 
generation of workers with diverse skills. And to raise the Thailand from 2.0 to 4.0 
by promoting the development of a new generation of workers throughout life. So 
upgrading labor skills, the new version will be a collaboration between the 
Department of Labor. Vocational schools and universities The private sector took 
part in the study. To develop a new generation of skilled labor to meet the needs 
of enterprises and the labor market. It will help bring the country's economy from 
2.0 to 4.0, Thailand. 
Keyword : Development potential, Labor, Thailand 4.0
 
1. บทน า 

ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)  ร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) เปิดเวทีการประชุมวิชาการ “การยกระดับก าลังคนของไทยตามยุทธศาสตร์ไทย
แลนด์ 4.0” พร้อมเปิดอันดับดัชนีการพัฒนาทุนมนุษย์ไทยปี  2559  โดยเวทีเศรษฐกิจโลกหรือ
เวิลด์อีโคโนมิคฟอรั่ม เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วย  “การ
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จัดการศึกษา” ให้สอดรับกับความต้องการแรงงานและการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม และการ
เตรียมความพร้อมของ “อาชีวศึกษา” ในการพัฒนาก าลังแรงงานรุ่นใหม่ให้มีทักษะที่หลากหลาย
เพ่ือยกระดับจากไทยแลนด์ 2.0 สู่ 4.0 

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าการ
ยกระดับก าลังคนของไทยตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 นั้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เชิงนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศหรือ “ไทยแลนด์ 4.0” ที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมก าลังแรงงานให้
สอดรับกับภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยและแรงงานรุ่นใหม่ โดยในส่วนของ สอศ. 
ได้รับมอบนโยบายการพัฒนาก าลังคนให้ตอบโจทย์ทั้งของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เพ่ิม
ทั้งในส่วนปริมาณและคุณภาพของนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่หรือเถ้าแก่น้อย 
รวมทั้งการแนะแนวการศึกษา และการศึกษาความเป็นไปได้ท่ีจะเปิดโปรแกรมเตรียมอาชีวศึกษาเอง 
โดยเสนอให้น าเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาเรียนพ้ืนฐานในวิทยาลัยอาชีวศึกษา เมื่อเด็กจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จะได้รู้ตัวเองว่าควรเรียนต่อในสายใด 

“การประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นการร่วมกันวางแผนการผลิตก าลังคนในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นท่ี ถือเป็นโจทย์ส าคัญในการสร้างความยั่งยืนในท้องถิ่น โดยเฉพาะ
การเปิดข้อมูลดัชนีการพัฒนาทุนมนุษย์ไทยปี 2559 และข้อมูลจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ที่ระบุว่าแรงงานไทยมีการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษาร้อยละ 39 และ 1 ใน 4 ของเด็กเยาวชน
ไทยเลิกเรียนก่อนจบมัธยมศึกษาตอนต้น และเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยขาดทักษะที่จ าเป็น ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่าแรงงานระดับล่างของไทยไม่สามารถแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้านได้   ดังนั้นเพ่ือหา
แนวทางในการท างานร่วมกันเพ่ือช่วยกันเพ่ิมจ านวนเด็กและเยาวชนเข้าเรียนต่อในสายอาชีวศึกษา
ให้มากขึ้น จึงด าเนินงานโครงการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ      เป็นฐานการพัฒนาศักยภาพเด็ก
เยาวชนให้เกิดทักษะสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ และเพ่ือให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจในยุค 4.0 ร่วมกัน” 
  
 
 
 
 
 

 
ที่มา : ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 

ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท าการศึกษาสังเคราะห์การพัฒนาศักยภาพแรงงานรุ่น
ใหม่ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือเป็นข้อมูลเสนอไปยังผู้บริหารองค์กรภาครัฐ ผู้บริหารสถานศึกษา
และภาคเอกชนให้สามารถน าข้อมูลไปปรับใช้และก าหนดกรอบแนวทางในการวางแผนการพัฒนา
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ศักยภาพแรงงานรุ่นใหม่     สู่การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนา
แรงงานต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือวิเคราะห์ความส าคัญของแรงงานรุ่นใหม่ บทบาทเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน
รุ่นใหม่ แนวโน้มความต้องการแรงงานรุ่นใหม่ และแนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานรุ่นใหม่ เพ่ือ
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 
 
3. วิธีการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือสังเคราะห์การพัฒนาศักยภาพแรงงานรุ่นใหม่สู่การขับเคลื่อนไทย
แลนด์ 4.0 โดยผู้ศึกษาได้ก าหนดระเบียบวิธีการวิจัย โดยใช้กระบวนการวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร 
(documentary research) โดยผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามกระบวนการวิจัย ซ่ึงได้ศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสารและการวิจัยเชิงเอกสารที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้ในการทบทวนข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ทุติยภูมิเป็นหลัก รวบรวมจากเอกสาร หนังสือ ต ารา แนวความคิด ทฤษฎีข้อมูลทางวิชาการ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ตลาดแรงงาน การพัฒนาก าลังคนที่ได้ตีพิมพ์
แล้ว จากนั้นได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอผลการศึกษาเชิงวิเคราะห์ โดยมีขั้นตอน
การวิจัยเอกสาร ดังนี้ 

1) การก าหนดประเด็น เพ่ือวางกรอบท่ีจะศึกษา 
2) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิ 
3)  ก าหนดกรอบข้อมูลให้สอดคล้องกับประเด็นที่จะศึกษา 
4)  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร โดยวิธีการวิเคราะห์เน้อหาเชิงสังเคราะห์  
5) สรุปและอภิปลายผล  

 
4. ผลการศึกษา 
 การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคนและสังคมในระยะยาวและประเด็นท้าทาย เป้าหมายการ
พัฒนาคนและสังคมในอีก 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) คือ
“การพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะคิด 
วิเคราะห์ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตส านึกที่ดีงาม มีความรับผิดชอบ เพ่ือน าไปสู่งานและรายได้ที่
สร้างความมั่นคงให้ชีวิต ครอบครัวมีความอบอุ่น ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมถึงสังคมมีความ
ปรองดอง สามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศได้ต่อไป” 

อย่างไรก็ตาม การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายด้าน                      
ทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 โดยจะ
มีสัดส่วนของผู้สูงอายุถึงร้อยละ 20 และสัดส่วนดังกล่าวจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่วัยเด็กและ
วัยแรงงานมีสัดส่วน ลดลง โดยวัยเด็กมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 16 ขณะที่วัยแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 
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64 และในปี 2579 จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากถึง ร้อยละ 30 ขณะที่วัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วน
ลดลงเหลือ ร้อยละ 14 และร้อยละ 56 ตามล าดับ 

4.1 บทบาทเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแรงงานรุ่นใหม่  
ในอดีตที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์     ในหลายด้าน เช่น การยกระดับแรงงานให้มีความรู้ ทักษะตรงตามความต้องการของ
ตลาดงาน อาทิ         การยกระดับแรงงานรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย/เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดย
กระทรวงแรงงาน (รง.)           และการจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต โดยมีบทบาทของหน่วยงานดังนี ้

4.1.1 บทบาทของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
“โดยหน้าที่หลักของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คือ การพัฒนาศักยภาพก าลังแรงงานไทยให้มี

ทักษะได้มาตรฐานสากล “Workforce with World-class Competency” ในปี 2558 
นอกเหนือจากแผนงานปกติ  ในการฝึกเตรียมเข้าท างานให้กับแรงงานใหม่ ฝึกยกระดับให้กับ
แรงงานที่ท างานอยู่แล้ว การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการรับรองหลักสูตรและ
ค่าใช้จ่าย เพ่ือใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้ว กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 3 ด้าน ดังนี้ 

 ด้านที่ 1 การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs มีการจัดท าโครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานตาม
ความต้องการสถานประกอบกิจการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สถานประกอบกิจการ เน้นการ
ปรับตัวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต โดยการลดข้ันตอนเเละต้นทุนในกระบวนงานต่างๆ เน้น
การฝึกแรงงานให้มี Multi-Skills ท างานที่หลากหลายซับซ้อนขึ้น มีความสามารถในการวางแผน
และการจัดการมากข้ึน โดยมีทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ SMEs จ านวน 
260 แห่งทั่วประเทศ อบรมทักษะให้ลูกจ้าง 10,000 คน เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว นายจ้างลูกจ้างน า
แนวทางไปปฏิบัติต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืนต่อไป บางสถานประกอบการนอกจากลดความสูญเสีย ลด
ต้นทุน ลดคนลงได้แล้ว ลูกจ้างได้ค่าจ้างสูงขึ้นอีกด้วย และเพ่ือเป็นการขยายผล กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานได้เตรียมจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานในทุกจังหวัด 
 ด้านที่ 2 การพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แบบอิงสมรรถนะตามต าแหน่งงาน             

ในอุตสาหกรรมและบริการ โดยร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมองค์กรวิชาชีพ
ฯลฯ จัดท ามาตรฐานให้ตรงกับการจ้างงานซ่ึงเน้นให้แรงงานมีทักษะความสามารถตามการจ้างงาน
ของภาคอุตสาหกรรมรองรับประชาคมอาเซียน จ านวน 96 สาขาอาชีพการจัดท ามาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ เป็นการจ าแนกระดับฝีมือแรงงาน ตามความรู้ความสามารถและทัศนคติในการ
ท างานของสาขาอาชีพต่างๆตามลักษณะงานที่ควรรู้และสามารถท าได้ ในขั้นตอนตามล าดับความ
ยากง่ายของงาน ก าหนดไว้ 3 ระดับ คือ ระดับ 1 (ระดับกึ่งฝีมือ) ระดับ 2 (ระดับฝีมือ) ระดับ 3 
(ระดับเทคนิค) ส าหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นการทดสอบภาคความรู้ ความสามารถ 
และทัศนคติในการท างานของผู้ประกอบอาชีพ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแต่ละระดับ ซ่ึงใช้วิธีการ
ทดสอบ ทั้งภาคความรู้ความสามารถ (ส่วนใหญสัดส่วนระหว่างภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีจะอยู่ที่ 
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70:30) ให้ผู้ทดสอบหางานได้ง่ายขึ้นมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสมตามฝีมือ ปัจจุบันมีการก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแล้ว 35 สาขาอาชีพ
แบ่งเป็น 6 กลุ่มสาขาอาชีพหลัก ได้แก่ 1. ช่างอุตสาหการ 2. ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 3. ช่างก่อสร้าง 
4. ช่างเครื่องกล  5. ภาคบริการ 6. ช่างไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  
 ด้านที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานรายอุตสาหกรรม โดยเริ่มต้นที่อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์เป็นอันดับ
แรก ทั้งนี้จากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน รัฐบาลตั้งเป้าให้
ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ของอาเซียนหรือเป็นแนวหน้าในระดับเอเชีย ซึ่งปัจจัยส าคัญใน
การขับเคลื่อน คือ ก าลังแรงงานที่มีทักษะฝีมือ แต่ในขณะนี้ประเทศก าลังประสบปัญหาขาดแคลน
แรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดตั้ง “สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน” 
(Automotive Human Resource Development Academy : AHRDA) ข้ึนในสถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ เพื่อให้เป็นสถาบันหลักในการผลิตก าลังแรงงานในสาขานี้ 
 4.1.2 บทบาทของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)  

ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์
การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569) การจัดท าข้อเสนอเชิง
นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาของคณะอนุกรรมการการ
อาชีวศึกษาด้านการก าหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิตและแผนพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้
ความส าคัญกับคุณภาพผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาเป็นส าคัญ โดยมุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและ
กระบวนการจัดอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพท้ังในด้าน 

1) สารสนเทศส าคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้ แนวทางการพัฒนาก าลังคนในระดับโลก ระดับ
ภูมภิาค ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด 

2) ให้ความส าคัญกับครูและผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ  โดยมุ่ง
เพ่ิมพูนขีดความสามารถของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
          3)  ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถาน
ประกอบการ      โดยเน้นความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงาน 

4) เตรียมความพร้อมก าลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของการตั้ง
รับ      และเชิงรุก ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะก าลังคนอาชีวศึกษาให้
มีมาตรฐาน       ในระดับสากล 

4.2 แนวโน้มความต้องการแรงงานรุ่นใหม่  
 กระทรวงแรงงาน เผยแนวโน้มความต้องการแรงงานในอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2557 – 
2561)    เฉลี่ย 40,473,484 คนต่อปี เป็นความต้องการแรงงานส่วนเพ่ิมทดแทนแรงงานเก่าที่
ออกไปเฉลี่ย 727,227 คนต่อปี ระบุปี 56 สถานประกอบการมีความต้องการแรงงาน รวม 435,126 
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อัตรา ทั้งนี้จากการส ารวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ 
โดยผลการส ารวจสรุปได้ดังนี้  สถานประกอบการมีความต้องการแรงงาน รวมทั้งสิ้น 435 ,126 
อัตรา (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2556)  ระดับทักษะฝีมือที่สถานประกอบการมีความต้องการ
แรงงานมากที่สุด คือ แรงงานมีฝีมือ จ านวน 184,135 อัตรา (ร้อยละ 42.32) รองลงมาได้แก่ 
แรงงานกึ่งฝีมือ จ านวน 152,388 อัตรา (ร้อยละ 35.03) และแรงงาน  ไร้ฝีมือ จ านวน 60,175 
อัตรา (ร้อยละ 13.83) ตามล าดับ ระดับทักษะฝีมือที่มีการขาดแคลนมากที่สุด คือ แรงงานมีฝีมือ 
จ านวน 124,100 อัตรา รองลงมาได้แก่ แรงงานกึ่งฝีมือ จ านวน 102,003 อัตรา และแรงงานไร้ฝีมือ 
จ านวน 32,981 อัตรา ตามล าดับ  

ดังนั้น จึงควรผลักดันแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานรุ่นใหม่ เช่น การเพ่ิม
ผลิตภาพแรงงานให้มีฝีมือ และการผลิตนักเรียนนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

4.3 แนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานรุ่นใหม่สู่การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 

 ธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ นักวิชาการส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชน (สสค.) จากผลการศึกษา “การยกระดับก าลังคนของไทยตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0” 
พบว่า ด้านทุนมนุษย์ของ   ทั้งในและต่างประเทศ ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการจัดการศึกษา
และการจ้างงาน การเตรียมความพร้อมก าลังแรงงานทั้งที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตและก าลัง
แรงงานในปัจจุบันทั้งในและนอกระบบ มีความส าคัญ โดยการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาก าลัง
แรงงานตลอดช่วงชีวิตเป็นยุทธศาสตร์การท างานที่ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ
กระทรวงแรงงานเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในการ
พัฒนาเยาวชนสู่โลก การศึกษาวิจัยส ารวจข้อมูลตลาดแรงงาน และการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่
โลกของการท างานผ่านกิจกรรมและแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือแก้ปัญหาเยาวชนออกกลางคันช่วยค้นพบตนเอง บนเส้นทางอาชีพ เป็นต้น 

 ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้ช่วยรองอธิการบดีส่วนงานวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ เปิดผลส ารวจและการจัดอันดับดัชนีการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศไทยประจ าปี  2559 
และแนวทางการพัฒนา   ทุนมนุษย์เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 พบว่า ประเทศไทยติด
ล าดับ 48 จาก 130 ประเทศ โดยในกลุ่มช่วงอายุ 25-54 ปี มีสัดส่วนการจ้างงานทักษะสูง ประเทศ
ไทยติดอันดับ 92 จาก 130 ประเทศ ขณะที่ความหลากหลายทางทักษะ (Skill Diversity) ติดอันดับ 
106 จาก 130 ประเทศ ซ่ึงหากเทียบกับทักษะแรงงานจากประเทศมาเลเซีย ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
และไต้หวัน พบว่า ทั้ง 5 ประเทศล้วนแล้วมีผลิตภาพ ที่สูงกว่าแรงงานไทยตั้งแต่ 1.6 - 3 เท่า 

“ผลส ารวจดัชนีทุนมนุษย์ไทยสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆในเอเชีย พบว่า  
ทุนมนุษย์ที่ประเทศไทยมี ยังไม่ได้ถูกน าใช้ไปในการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ดีเท่า
ประเทศมาเลเซีย จีน และสิงคโปร์ และเม่ือเทียบกับดัชนีทุนมนุษย์และรายได้ต่อหัว พบว่า ประเทศ
ไทยยังติดอยู่ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจยุค 2.0 - 3.0     
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ดังนั้น แนวทางการพัฒนาก าลังคนหรือการปรับตัว เพ่ือก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในช่วง 5 ปี
ต่อจากนี้ จะต้องมีการสร้างแรงงานรุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษา เพ่ือป้อนตลาดแรงงานจ านวน 3.32 
ล้านคน  โดยแบ่งเป็นระดับอาชีวศึกษา 1.99 ล้านคน และระดับมหาวิทยาลัย 1.33 ล้านคน 
นอกจากนี้แล้วการยกระดับทักษะแรงงานที่อยู่ในก าลังแรงงานปัจจุบันก็มีความส าคัญเช่นกัน   โดย
หากเทียบกับประเทศที่มีค่าทุนมนุษย์สูง เช่น ฟินแลนด์ สิงคโปร์ สวีเดน เยอรมนี  พบว่า ประเทศ
ไทยต้องเพ่ิมจ านวนแรงงานที่มีทักษะ จากเดิมที่มีประมาณ 5.47 ล้านคนไปเป็น 18.28 ล้านคนหรือ
เพ่ิมขึ้น 12.81 ล้านคน ด้วยการยกระดับทักษะแรงงานปัจจุบันด้วยโมเดล 3 ประสาน คือ จะต้อง
เป็นการท างานร่วมกันระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย โดยมี
ภาคเอกชนเข้ามาหนุนเสริม เพ่ือพัฒนาแรงงานที่มีทักษะให้ได้ 2.56 ล้านคนต่อปีภายใน 5 ปี
ข้างหน้า จึงจะช่วยน าพาให้ประเทศไทยก้าวออกจากเศรษฐกิจ 2.0 ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้” 

ดร.เสาวณี จันทะพงษ์  ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านแบบจ าลองเศรษฐกิจมหภาค ส านักเศรษฐกิจ
มหภาค ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวถึงมุมมองในระดับมหภาคต่อ
การยกระดับก าลังคนของไทย เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 พบว่า เศรษฐกิจไทยก าลัง
เผชิญกับการติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง ไม่สามารถก้าวข้ามไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ได้ หากเราวิเคราะห์จากมุมมองด้านปัจจัยการผลิต จะเห็นความท้าทายด้านโครงสร้างทั้งด้านคน
และเทคโนโลยีใน 3 ด้านหลัก ดังนี ้ 

1. ด้านคน   ก าลั งแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศสูงวัยและมีทักษะขั้น พ้ืนฐาน 
ตลาดแรงงานไทยต้องเผชิญกับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงทักษะแรงงานจาก Labour เป็น 
Intelligence Worker  

2. ด้านทุนและเทคโนโลยี ผู้ผลิตส่วนใหญ่ยังใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นกลาง พ่ึงพาความ
ได้เปรียบ   ในการแข่งขันจากการใช้แรงงานค่าแรงต่ าเป็นหลัก ค่าใช้จ่ายด้านค่าเสื่อมราคาของทุน 
(Depreciation) ที่เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนว่าเครื่องจักรได้ถูกใช้งานอย่างหนักในการผลิตรวมทั้ง
การสึกหรอหรือเสื่อมสภาพแสดงสัญญาณว่าถึงจุดที่เราต้องลงทุนเพ่ิมเปลี่ยนเครื่องจักร และ
เทคโนโลยีการผลิตแล้ว  

3. ด้านการกระจุกตัว การลงทุนส่วนใหญ่กระจุกตัวไปในภาคบริการโดยเฉพาะสาขา
โทรคมนาคม และมีส่วนน้อยไปยังภาคบริการอ่ืนๆ เราเห็นการกระจุกตัวของการลงทุน R&D ของ
บริษัทไทยชั้นน า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรูปแบบน าเข้าจากต่างประเทศ  แสดงถึงความตื่นตัวในการใช้
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม   ในการผลิตมากขึ้น แต่ยังไม่กระจายแบบ broad-based 
ไปยังทุกกลุ่มนัก 

“ปัจจุบันเราก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคนท างานน้อยลง แรงงานที่ท างานในสายการผลิต
กว่า     ร้อยละ 70 มีการศึกษาในระดับมัธยมหรือต่ ากว่าและมีรายได้น้อย ท าให้รายได้ในภาพรวม
ของประเทศเติบโตช้า ส่วนหนึ่งมาจากแรงงานในกลุ่มนี้ที่มีรายได้แทบไม่เติบโต เม่ือเทียบกับรายได้
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ตอนเริ่มเข้าท างานกับรายได้เมื่อเกษียณอายุ ขณะที่แรงงานที่ใช้ทักษะเฉพาะทางสาขาต่างๆ เรายัง
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และความช านาญ  รวมถึงขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการท างานและสร้างนวัตกรรมในโลกยุคใหม่ที่ต้องพ่ึงพาการ
เติบโตด้วยความรู้และนวัตกรรม  

ดังนั้น แนวทางการพัฒนาก าลังคนทั้งในส่วนของแรงงานเดิมจะต้องเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองให้มีผลิตภาพสูง โดยต้องส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมทักษะต่างๆที่บริษัทต้องการ และทักษะ
ใหม่ๆที่จ าเป็น เป็นแรงงานที่มีความยืดหยุ่นสูงปรับตัวได้ง่าย เรียนรู้ต่อเนื่อง มีวินับและ
คุณธรรม ส าหรับการเตรียมแรงงาน ในอนาคต ระบบการศึกษาของไทยควรปรับเปลี่ยนให้ตอบรับ
ทันกับความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป สร้างคนที่สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้ใน
โลกไร้พรมแดนที่การเข้าถึงความรู้มีข้อจ ากัดน้อยลง ในส่วนของแรงงานนอกระบบซ่ึงถือว่ามีความ
ยืดหยุ่นค่อนข้างมากอยู่แล้ว ควรสร้างรูปแบบเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงานนอกระบบที่หลากหลายให้
ตลาดแรงงานนอกระบบท าหน้าที่ช่วยพยุงและดูดซับแรงงานในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว  เป็น
ตล าด แร ง ง า นที่ มี อิ ส ร ะ ท า ง เ ลื อ กที่ มี ศั ก ยภ าพ แ ละ เป็ น ธุ ร กิ จ   Start-up ที่ เ ข้ ม แ ข็ ง 
เช่น Stakeholders   ควรจัดตั้งศูนย ์One Stop Service ให้ความรู้เทคโนโลยี เงินทุน รวมถึงสร้าง
เครือข่ายส าหรับแรงงานที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งธุรกิจ SME ด้านการพัฒนาทุน เรา
ควรส่งเสริมกลไกความร่วมมือการใช้ประโยชน์ขององค์ความรู้  และเชื่อมต่องานวิจัยใน
สถาบันการศึกษาสู่งานเชิงพาณิชย์ให้มากข้ึน เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันกระจายไปในทุก
ภาคส่วนเศรษฐกิจ โดยไม่ทิ้งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไว้ข้างหลัง โดยเน้น Sector ที่มีการจ้างงานสูง” 

ศ . ด ร . สุ ม า ลี  ต้ั ง ป ร ะ ดั บ กุ ล  ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ่ า ย ก า ร ศึ ก ษ า  ค ณะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยถึงแนวทางการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์  4.0 
จากบทเรียนเชิงพ้ืนที่ที่ทาง สสค.   ได้ด าเนินงาน “โครงการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพระดับจังหวัด”
และ “โครงการเตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับมัธยมต้นสู่โลกของการท างาน” ภายใต้การ
ขับเคลื่อน “โครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้” กับพ้ืนที่น าร่องจ านวน 10 จังหวัด พบว่า แนวทางที่ 
สสค.ได้ด าเนินงานในพ้ืนที่มีโจทย์ที่ส าคัญ คือ ท าอย่างไรให้ผู้เรียนที่ต้องออกจากระบบการศึกษา
ในช่วงมัธยมต้นระหว่าง ม.1- ม.3 ให้มีทักษะอาชีพหรือมีอาวุธติดมือ คือ มีความรู้แล้วสามารถ
น าเอาไปใช้ท างานได ้

“การที่เราเอาความรู้เร่ืองทักษะอาชีพต่างๆ เข้าไปอยู่ในสายสามัญ ก็เพ่ือท าให้เด็กได้
มองเห็นเส้นทางเลือกในการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ ดังนั้นถ้าเราให้เด็กที่อยู่ในสายสามัญ
แล้วได้มีพ้ืนฐานความรู้ด้านอาชีพก็จะช่วยตอบโจทย์เรื่องของไทยแลนด์ 4.0 ได้ ซ่ึงการท างานในเชิง
พ้ืนที่จะมีข้อได้เปรียบมากกว่า เพราะว่าพื้นท่ีจะสามารถหาจุดความต้องการในเรื่องของแรงงานหรือ
ตลาดแรงงานในพ้ืนที่ได้ง่ายกว่าการมองในภาพใหญ่ระดับประเทศ ส าหรับประเทศไทยเราพบว่ามี
เด็กเป็นจ านวนมากที่ต้องออกจากระบบการศึกษาไปก่อนด้วยเหตุผลนานาประการ  ดังนั้นจึงเป็น
ปัญหาเร่งด่วนที่เราต้องปรับยุทธศาสตร์ลงมาในระดับล่างก่อน เพ่ือให้เขามีความรู้ที่จะสามารถ
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ออกไปประกอบอาชีพสักระยะหนึ่ง และจะต้องสร้างระบบการศึกษาและหลักสูตรให้สามารถรองรับ
คนเหล่านี้ซึ่งอยู่ในวัยท างานที่จะกลับเข้ามาศึกษาต่อ ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและ
ความสามารถของแรงงานไทยเพ่ิมข้ึน อาชีวศึกษาจึงข้อต่อส าคัญในการเตรียมความพร้อมแรงงาน
คุณภาพในอนาคตของไทย” 

 
5. สรุปผล 

สรุป แนวทางในการพัฒนาศักยภาพแรงงานรุ่นใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0 นั้น จะต้องพัฒนา
ศักยภาพแรงงานรุ่นใหม่ด้านทุนมนุษย์ผ่านการจัดการศึกษา เพ่ือการพัฒนาก าลังแรงงานรุ่นใหม่ให้มี
ทักษะที่หลากหลาย และเพ่ือยกระดับจากไทยแลนด์ 2.0 สู่ 4.0 โดยการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ก าลังแรงงานรุ่นใหม่ตลอดช่วงชีวิต ดังน้ันการยกระดับทักษะแรงงานรุ่นใหม่จะต้องเป็นการท างาน
ร่วมกันระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถานศึกษาอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย โดยมีภาคเอกชน
เข้ามาร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาแรงงานรุ่นใหม่ ให้มีทักษะตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน จึงจะช่วยน าพาให้ประเทศไทยก้าวออกจาก
เศรษฐกิจ 2.0 ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ดังนี้  

งานวิจัยของ เรวดี นามทองดี. (2558) ได้ศึกษาการอาชีวศึกษากับการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานไทย   ในการเป็นประชาคมอาเซียน พบว่า การขับเคลื่อนทางภาคเศรษฐกิจให้มีการเติบโต
อย่างเข้มแข็งและก้าวหน้านั้นย่อมต้องพ่ึงพา “ประชากรในวัยแรงงาน” ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับ
ประโยชน์จากการเติบโตทางภาคเศรษฐกิจมากที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มที่เพ่ิงจบการศึกษาที่มีอายุ
ประมาณ 15 – 24 ปีทั้งหญิงและชาย ดังน้ันหากประชากรที่อยู่ในช่วงวัยกาลังแรงงานมีศักยภาพ
และความสามารถก็ย่อมส่งผลต่อ“คุณภาพทรัพยากรมนุษย์” ที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการ
เติบโตเศรษฐกิจในภูมิภาค   

งานวิจัยของ จงจิตต์ ฤทธิรงค์และรีนา ต๊ะดี. (2558) ได้ศึกษาข้อท้าทายในการผลิตแรงงาน
ฝีมือไทยเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  พบว่า มีความไม่สอดคล้องกันของ
ความต้องการแรงงานฝีมือและการผลิตแรงงานในประเทศไทยทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของ
แรงงาน ช่องว่างของทักษะที่สถานศึกษายังไม่สามารถผลิตแรงงาน เพ่ือเติมเต็มความต้องการของ
ฝ่ายผู้ประกอบการได้นั้น เป็นความท้าทายระดับชาติที่จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างและพัฒนาแรงงานฝีมือของคนไทย นอกจากนี้ทัศนคติต่อ
การเรียนอาชีวศึกษาในสังคมไทยที่ให้คุณค่าปริญญามากกว่าทักษะและความสามารถ ดังสะท้อน
ออกมาเป็นค่าตอบแทน เมื่อเริ่มต้นเข้าท างานเป็นสาเหตุส าคัญของการขาดแรงงานฝีมือของ
ประเทศ 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 1. ภาครัฐควรก าหนดแนวทางการพัฒนาก าลังคนหรือการปรับตัวเพ่ือก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 
4.0 และควรมีการสร้างแรงงานรุ่นใหม่ในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา เพ่ือป้อน
ตลาดแรงงานและยกระดับทักษะแรงงานที่อยู่ในก าลังแรงงานปัจจุบัน เพ่ือก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 
 2. ภาคการศึกษาควรก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาก าลังแรงงาน
ตลอดช่วงชีวิต ผ่านกิจกรรมและแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือ
แก้ปัญหาเยาวชนออกกลางคัน ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความสามารถของ
แรงงานไทยรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น เพ่ือก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 
 3. ภาคเอกชนควรส่งเสริมกลไกความร่วมมือการใช้ประโยชน์ขององค์ความรู้  และ
เชื่อมต่องานวิจัย  ในสถาบันการศึกษาสู่งานเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น เพ่ือสร้างความสามารถในการ
แข่งขันกระจายไปในทุก   ภาคส่วนเศรษฐกิจ เพ่ือก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 
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ศักยภาพเพ่ือการพัฒนาตลาดประชารัฐชายแดนไทยลาวบ้านหม้อ 

The potential for market development, civil state borders Thailand, 
Laos Ban Mo. 

 

พีรพล ไทยทอง พระมหาปรัชญ์ อัตถาพร 
Peerapol Thaithong, Phramaha Pruch Atthaporn  

 
บทคัดย่อ 

บทความเรื่องศักยภาพเพ่ือการพัฒนาตลาดประชารัฐชายแดนไทยลาวบ้านหม้อ มุ่งอธิบาย
ถึง  1) ความหมายการพัฒนาศักยภาพ และความส าคัญของของการพัฒนาตามนโยบายการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเศรษฐกิจฐานราก 2) การกระตุ้นเศรษฐกิจและสนองนโยบายรัฐบาล
ในเร่ืองการส่งเสริมการค้าชายแดนและการสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชน และ 3) แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพตลาดประชารัฐชายแดนไทยลาวบ้านหม้อในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ และ
แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนพร้อมที่จะแข่งขันในการตลาดต่อไป ศักยภาพเพ่ือการ
พัฒนาโดยยุทธศาสตร์ประชารัฐนับเป็นแนวทางปฏิรูปประเทศ “สานพลังประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจ
ฐานราก” คือ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐ เพ่ือเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็น
การรวมพลังระหว่างภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐในการท างานพัฒนาอย่างยั่งยืน จะเป็น
กลไกส าคัญในการส้รางการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และ
สร้างความเชื่อม่ันประเทศไทย ส าหรับหัวใจส าคัญของยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” คือ  การเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคน เน่ืองจากการแก้ปัญหา การปฏิรูป และการพัฒนาประเทศใน
ทุกๆด้านจะส าเร็จหรือเห็นผลเป็นรูปธรรมไม่ได้เลย หากขาดซึ่งความร่วมมือร่วมใจและการมีส่วน
ร่วมระหว่างประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ และรัฐบาล “สานพลังประชารัฐ” คือ พลังอันยิ่งใหญ่ที่จะ
เปลี่ยนแปลงและปฏิรูปประเทศไทย เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย ต้ังแต่ระดับฐานราก 
และส่งเสริมให้ชุมชนด าเนินธุรกิจบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม  

ดังนั้น ภาครัฐควรก าหนดกรอบยุทธศาสตร์และสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา
ศักยภาพตลาดประชารัฐชายแดนไทยลาวบ้านหม้อ ให้มีมาตรฐานเป็นตลาดซ้ือขายสินค้าของคนใน
พ้ืนที่  มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการค้าชายแดนของชุมชน มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ 
และมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดผ่อนปรนชายแดนไทยลาวบ้านหม้อ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนในชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และให้เกิดความยั่งยืนพร้อมที่จะแข่งขันในการตลาด 
สามารถดึงดูดประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาซื้อขายและ 
สร้างมูลค่าการค้าชายแดนได้เพ่ิมมากยิ่งข้ึนต่อไป 
ค าส าคัญ : ศักยภาพ,  การพัฒนา,  ตลาดประชารัฐ, ชายแดนไทยลาวบ้านหม้อ 

 
ABSTRACT 

Article about the potential for market development, civil state borders 
Thailand, Laos pot. The aim: 1) a significant development potential. And the 
importance of developing a policy-driven, strategic public state economic 
foundations 2) to stimulate the economy and to Government policy on the 
promotion of border trade and generate income for the community economy, and 
3) the development, market potential civil. state borders Thailand, Laos Mo in the 
development of quality products. Tourist and local sustainability ready to compete 
in the marketplace. The potential for the development of a strategy for the reform 
of the civil state. "The power of civil government to build the economic 
foundations" is driven strategic civil state. The economic foundations official This 
powerful combination between the public sector and government to work for 
sustainable development. It is important to create a mechanism for the 
involvement of civil society in stimulating economic footing. And build confidence 
in Thailand Key to the strategy for a "civil state" is to strengthen the participation of 
all citizens. The solution reform and development in all aspects to see tangible 
results achieved or not. Without the cooperation and participation of the public. 
State and government officials, "weaves powerful civil state" is the great power to 
change and reform the country. Thailand was the main driving force of the 
economy. Since the foundation And encourage the business community on the 
knowledge base. Creativity, innovation and cultural identity.  

So the government should set the strategic framework and the policy of the 
government to develop the market potential civil state borders Thailand, Laos pot. 
Standard is a market of local products. The strengthening of border trade 
community. The development of quality products And the development of tourist 
spots lenient borders Thailand, Laos pot. To establish the involvement of citizens in 
the community to help themselves. And the sustainability ready to compete in the 
market. Can attract neighboring countries to build trade and border trade has 
increased further. 
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1. บทน า 

แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) มาจากการ
พัฒนาในยุคโลกาภิวัฒน์ หรือยุคกระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและกลไกตลาด   ได้ก่อให้เกิดความเจริญ การเติบโต การผลิต การบริโภคและการใช้
ประโยชน์ที่เป็นผลเสียต่อชีวิตมนุษย์    อย่างฉับพลัน ศักภาพเพ่ือการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่
มีการกระท าให้เกิดขึ้นหรือมีการวางแผนก าหนดทิศทางไว้ล่วงหน้าโดยการเปลี่ยนแปลงต้องเป็นไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น “สานพลังประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก” คือ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชา
รัฐ เพ่ือเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นทางการ ซ่ึงเป็นการรวมพลังระหว่างภาคประชาชน ภาคธุรกิจ 
และภาครัฐในการท างานพัฒนาอย่างยั่งยืน จะเป็นกลไกส าคัญในการส้รางการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคมในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทย  

ยุทธศาสตร์ประชารัฐนับเป็นแนวทางปฏิรูปประเทศ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
“ประชารัฐ” แบ่งออกเป็น 2 ยุทธศาสตร์ย่อย คือ 1) “รัฐบาล” กับ “ประชาชน” โดยรัฐหรือ
รัฐบาลจะเป็นผู้อ านวยการความสะดวกสนับสนุนและเปิดช่องทางให้ประชาหรือภาคเอกชนและ
ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วม ตามกระบวนการประชาธิปไตย เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจการ
บริหารงานของรัฐบาลในเร่ืองต่างๆและไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับรัฐบาล 
2) “ประชาชน” กับ “เจ้าหน้าที่รัฐ” คือ การท างานร่วมกันของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ เพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการสร้าง “เครือข่ายประชารัฐ” ในทุกด้าน ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญที่เชื่อมโยง
และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน อันเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาล เพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณของรัฐมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาสิทธิและสวัสดิการของ
รัฐ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไม่ให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ส าหรับหัวใจส าคัญของยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” คือ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน    ทุกคน เน่ืองจากการแก้ปัญหา การปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านจะ
ส าเร็จหรือเห็นผลเป็นรูปธรรมไม่ได้เลย หากขาดซึ่งความร่วมมือร่วมใจและการมีส่วนร่วมระหว่าง
ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ และรัฐบาล 

โครงการตลาดประชารัฐชายแดนไทยลาวบ้านหม้อ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแข้มแข็ง 
ก้าวไกลอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นที่จะ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยอาศัยความเข้มแข็งของ
ชุมชนเป็นพลังส าคัญในการเร่งรัดการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจนน าไปสู่
ความยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” ที่มุ่งหวังในทุกภาคส่วนผสานความร่วมมือกัน เพ่ือ
ยกระดับเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ฐานรากให้มี  ความม่ันคง ผนวกกับความเห็นชอบของที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ในเร่ืองแนวทางการเร่งรัดการกระตุ้นเศรษฐกิจ
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ภายในประเทศ โดยการใช้มาตรการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยและเกษตรกร ผ่าน“โครงการตลาด
ประชารัฐ”  

“ตลาดประชารัฐชายแดนไทยลาวบ้านหม้อ” ตั้งอยู่บ้านหม้อ ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอศรี
เชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ของจุดผ่อนปรนชั่วคราวไทยลาวบ้านหม้อ และมี
อาณาเขตติดต่อกับ   บ้านด่านค า(ด่านเก้าเลี้ยว) เมืองสีโคตตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีซึ่งมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยมียอด
การค้าและการส่งออกสินค้าข้ามโขงไปลาวเพ่ิมสูงขึ้น จ านวน 46,819,587.65 ล้านบาท (ที่มา : 
ด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย วิเคราะห์โดยศูนย์บริการประชาชนด้านการพาณิชย์จังหวัด
หนองคาย. 2559) ประกอบกับอยู่ตรงข้ามท่าเรือเก้าเลี้ยว บ้านด่านค า เมืองสีโคตตะบอง นครหลวง
เวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (สปป.ลาว)  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 
2560 นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงาน “ตลาด
ประชารัฐชายแดนไทยลาวบ้านหม้อ” ที่จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
โดยนายวรรณพล ต่อพล นายอ าเภอศรีเชียงใหม่ กล่าวว่า การเปิดตลาดประชารัฐไทย-ลาว ครั้งนี้ 
ได้ด าเนินงานกระตุ้นเศรษฐกิจสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องการส่งเสริมการค้าชายแดนและการสร้าง
รายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเป็นประโยชน์กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการของทั้ง
สองประเทศ ได้มีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมมากขึ้น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดน 
รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาคราชการและภาคเอกชนของทั้งสอง
ประเทศ 

ดังนั้น เพ่ือขานรับกับนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการค้าของ
ชุมชน โดยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตลอดจนส่งเสริม
ความรู้ในการน าไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน 
เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพพร้อมที่จะแข่งขันในการตลาดต่อไปได้นั้นจะมีแนวทางเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพตลาดประชารัฐชายแดนไทยลาวบ้านหม้อได้อย่างไร   

ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท าการศึกษาเพ่ือสังเคราะห์ศักยภาพเพ่ือการพัฒนาตลาด
ประชารัฐชายแดนไทยลาวบ้านหม้อ เพ่ือเป็นข้อมูลเสนอไปยังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมให้สามารถน าข้อมูลไปใช้ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาศักยภาพตลาดประชารัฐ
ชายแดนไทยลาวบ้านหม้อ เพ่ือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนชายแดนไทยลาว
บ้านหม้อกับทั้งสองประเทศ คือ ประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) สู่การพัฒนาตลาดประชารัฐชายแดน   ไทยลาวบ้านหม้ออย่างยั่งยืนต่อไป   
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือมุ่งอธิบายความหมายการพัฒนาศักยภาพ และความส าคัญของของการพัฒนาตาม

นโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเศรษฐกิจฐานราก 
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2.2 เพ่ือมุ่งอธิบายการกระตุ้นเศรษฐกิจและสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องการส่งเสริมการค้า
ชายแดนและการสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชน  

2.3 เพ่ือมุ่งอธิบายแนวทางการพัฒนาศักยภาพตลาดประชารัฐชายแดนไทยลาวบ้านหม้อใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ และแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนพร้อมที่จะแข่งขันใน
การตลาดต่อไป  
 
 
 
3. วิธีการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือสังเคราะห์ศักยภาพเพ่ือการพัฒนาตลาดประชารัฐชายแดนไทยลาว
บ้านหม้อการพัฒนาศักยภาพตามนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเศรษฐกิจฐานรากใน
เร่ืองการส่งเสริมการค้าชายแดนและการสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชน  และแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพตลาดประชารัฐชายแดนไทยลาวบ้านหม้อในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนพร้อมที่จะ
แข่งขันในการตลาดต่อไป โดยผู้ศึกษาได้ก าหนดระเบียบวิธีการวิจัย โดยใช้กระบวนการวิธีการวิจัย
เชิงเอกสาร (documentary research) โดยผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามกระบวนการวิจัย ซึ่งได้ศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และการวิจัยเชิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการทบทวนข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิเป็นหลัก รวบรวมจากเอกสาร หนังสือ ต ารา แนวความคิด ทฤษฎีข้อมูลทาง
วิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ได้ตีพิมพ์แล้ว จากนั้นได้
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอผลการศึกษาเชิงวิเคราะห์ โดยมีขั้นตอนการวิจัยเอกสาร 
ดังนี ้

3.1 การก าหนดประเด็น เพ่ือวางกรอบท่ีจะศึกษา 
3.2 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร 
3.3 ก าหนดกรอบข้อมูลให้สอดคล้องกับประเด็นและตรงกับเป้าหมายที่จะศึกษา 
3.4 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร โดยวิธีการวิเคราะห์เน้อหาเชิงสังเคราะห์  
3.5 สรุปอภิปลายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
4. ผลการศึกษา 

นายกนกพันธ์ ภูมิอินทร์ ประธานกรรมการศูนย์เครือข่าย Biz Club จังหวัดหนองคาย 
กล่าวว่า จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ตรงข้ามกับด่านประเพณี
บ้านหนองดาเมืองสีโคตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์ เปิดท าการสัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันอังคาร 
พฤหัสบดี และวันเสาร์ มีมูลค่าการค้ารวมปีละประมาณ 500-600 ล้านบาท สินค้าที่ท าการส่งออก
ได้แก่ ผัก ผลไม้ สินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีประชาชนและผู้ประกอบการ จาก 
สปป.ลาวเดินทางเข้ามาเพ่ือซื้อสินค้าเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในวันเสาร์ซ่ึงเป็นวันหยุด ศูนย์
เครือข่าย Biz Club ส านักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย และอ าเภอศรีเชียงใหม่ รวมถึงเมืองโคด
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ตะบอง สปป.ลาว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ตามแนวทางประชารัฐ เปิดตลาด
ประชารัฐไทย-ลาว จุดผ่อนปรนบ้านหม้อขึ้น พร้อมจะผลัดดันตลาดประชารัฐ ให้มีมาตรฐาน และ
ผลักดันให้เป็นตลาดซื้อขายสินค้าของคนในพ้ืนที่ พร้อมทั้งดึงดูดประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาซื้อขาย 
เชื่อว่าจะสามารถขยายมูลค่าการค้าชายแดนได้เพ่ิมขึ้น 

4.1 ความหมายของศักยภาพ  
Procter (1991 : 805) ศักยภาพ (Potential) หมายถึง สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่

เกิดข้ึนจริงในปัจจุบันหรือความเป็นไปได้ในการพัฒนาหรือมีทางท าให้เจริญได้ 
วิวัฒน์ชัย บุญยภักด์ิ (2532 : 42) (Potential) หมายถึง ความสามารถหรือความพร้อมใน

ตัวของสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา การปรับปรุง การจัดการ หรือการเข้ามาท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ขึ้น  

สรุป ศักยภาพ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีการกระท าให้เกิดขึ้นหรือมีการวางแผน
ก าหนดทิศทางไว้ล่วงหน้าโดยการเปลี่ยนแปลงต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

4.2 ความส าคัญของการพัฒนา 
 1. ความหมายของการพัฒนา 
 ชนิตา รักษ์เมืองพล (2532 : 55) การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปในการ

ที่ดีข้ึน     ในทิศทางท่ีก าหนด 

ดารา ทีปะปาล (2538 : 15) การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นอย่างมีเป้าหมาย เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีการก าหนดทิศทาง เพ่ือให้บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้
ล่วงหน้า 

มีชัย สายอร่าม (2540 : 59) อธิบายความหมายของการพัฒนา (Development)            
การพัฒนาเป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงและสรรค์สร้างความก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจ 
ความเป็นธรรมในสังคม ความเสมอภาคในทางการเมือง การธ ารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม การ
จัดสรรและกระจายทรัพยากรด้วยวิธีการบริหารที่เหมาะสม เพ่ือบรรลุเป้าหมายในอันที่จะสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ด ี

 สรุป การพัฒนา คือ “กระบวนการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยผ่านข้ันตอน
ต่างๆไปสู่ความเจริญ มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น และเป็นไปตามทิศทางที่พึงปราถนา อันจะส่งผลต่อ
ความพึงพอใจสูงสุด โดยวิธีการพัฒนา ได้แก่ การจัดอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาเพ่ิมพูน
ความรู้เฉพาะด้าน เป็นต้น” 

2. แนวคิดและทิศทางในการพัฒนาประเทศ 

 ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่
ส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่เหมาะสม ขณะที่การทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้าง
ของระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการประเทศที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในระยะยาว ทั้งที่มีความเสี่ยง       ในหลายมิติที่อาจท าให้ปัญหาต่างๆรุนแรงมากขึ้น การพัฒนา
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ประเทศในอนาคตจึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศให้เข้มแข็งให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคง กรอบแนวคิดในการพัฒนา
ประเทศ คือ ขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน ทุกระดับ ยึด
แนวทางการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  มีการเชื่อมโยง
ทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมือง และ
ประเทศชาติ โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในกระบวนการพัฒนา
ประเทศ ดังนั้นทิศทางการบริหารจัดการประเทศ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นการใช้จุดแข็ง
และศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่
เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตรและการประกอบการของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนยึดหลักพัฒนาพ้ืนที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม ให้จังหวัดเป็น
พ้ืนที่ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสู่ประเทศและ
ประเทศสู่ชุมชน เพ่ิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็น
เครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนทั้งระดับพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชน ใช้กลไก
และเครื่องการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชนอย่างบูรณาการให้
การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อการ
แก้ปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11, 
2555-2559 : 8 : 21) 

4.3 นโยบายประชารัฐ 

จุดเริ่มต้น  
“สร้างรายได้ในชุมชน ประชาชนมีความสุข” คือแนวคิดแรกของนายกรัฐมนตรี “พลเอก 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา” กับความหมายของ “ประชารัฐ” ที่ต้องการ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของไทย 
โดยเอาชุมชนเป็นตัวตั้ง ยึดปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ด้วยการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน สร้างรายได้    มีการด าเนินงานวัดผลเป็นรูปธรรม มีเกณฑ์การวัดผล ความส าเร็จ 
การเพ่ิมขึ้นของรายได้ชุมชนที่ชัดเจน และ เน้นความร่วมมือของคนทั้งชาติ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม เพ่ือสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่าง มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยก าหนดสิ่งที่จะสร้าง
รายได้ ที่ยั่งยืนแก่ชุมชนไว้ 3 ด้าน คือ การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้
การพัฒนาและ สร้างประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง 

“ประชารัฐ” สามพยางค์แห่งการขับเคลื่อน  
ค าว่าประชารัฐ เกิดจากค าว่า “ประชา” หมายถึง ประชาชน รวมกับค าว่า “รัฐ” ซึ่งก็คือ 

รัฐบาล ความหมาย อย่างเข้าใจง่ายจากสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศ ไปแล้วก็คือ เป็นการ
ประสานพลังทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมทั้งภาคส่วนย่อยอ่ืนๆ 
ขับเคลื่อนประเทศในแต่ละด้านอย่างสร้างสรรค์ พัฒนา เศรษฐกิจฐานราก น าไปสู่การพ่ึงพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” คือ การรวมเอาพลังทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะอยู่ในภาคประชาชน 
ภาคธุรกิจ หรือภาครัฐมาใช้ โดยมองบนพ้ืนฐานว่า “คนไทยทุกคน ก็คือ ประชาชนของชาติ” ซึ่งถือ
เป็นพลังอ านาจที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหา ในการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูป และการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติและทุกด้านอย่างยั่งยืน 

สานพลังประชารัฐ คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยบูรณาการความ
ร่วมมือทุกภาคส่วน ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยกลไกประชารัฐ  ซึ่งเป็น
การสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม นับจากนี้ไป ทุกภาค
ส่วนของประเทศจะร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุนและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เจริญเติบโต  
อย่างเข้มแข็ง สมดุล และยั่งยืนผ่านทางการด าเนินงานของ 12 คณะท างาน (ภาพที่ 1) ทั้งนี้ภาครัฐ
และภาคเอกชนได้ให้การสนับสนุน และสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชน ในรูปแบบของการ
จัดตั้ง “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” (Social Enterprise) เพ่ือให้ชาวบ้านสามารถพ่ึงพาตนเองได้  โดย
รัฐบาลยืนยันว่า ผลประโยชน์ทั้งหมดนั้น ตกเป็นของพี่น้องประชาชน และไม่มีการเอ้ือประโยชน์
ให้กลุ่มทุนใดๆทั้งสิ้น  

“สานพลังประชารัฐ” คือ พลังอันยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปประเทศไทย เป็น
แรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ระดับฐานราก และส่งเสริมให้ชุมชนด าเนินธุรกิจ บน
ฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

 

ภาพที่ 1 : คณะท างานสานพลังประชารัฐ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์ “สานพลังประชารัฐ” 
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5. สรุปผล 
สรุป ศักยภาพเพ่ือการพัฒนาตลาดประชารัฐชายแดนไทยลาวบ้านหม้อนั้น ชุมชนท้องถิ่น

เป็นกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยง
สวัสดิการ เป็นพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของประเทศให้มั่นคง ชุมชนพ่ึงตนเองสามารถบรรเทา
ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ซึ่งหัวใจส าคัญของยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” คือ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคน 
เน่ืองจากการแก้ปัญหา การปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านจะส าเร็จหรือเห็นผลเป็น
รูปธรรมไม่ได้หากขาดซึ่งความร่วมมือร่วมใจและการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ และ
รัฐบาล 

5.1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพตลาดประชารัฐชายแดนไทยลาวบ้านหม้อ 
ภาครัฐควรก าหนดกรอบยุทธศาสตร์และสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาศักยภาพ

ตลาด   ประชารัฐชายแดนไทยลาวบ้านหม้อ ให้มีมาตรฐานเป็นตลาดซื้อขายสินค้าของคนในพ้ืนที่  
มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการค้าชายแดนของชุมชน มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ และมี
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดชายแดนไทยลาวบ้านหม้อ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และให้เกิดความยั่งยืนพร้อมที่จะแข่งขันในการตลาด  สามารถ
ดึงดูดประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาซื้อขายและสร้างมูลค่าการค้าชายแดนได้เพ่ิมมากยิ่งขึ้นต่อไป (ตาราง
ที่ 1 : ตารางเปรียบเทียบมูลค่าการค้า ณ จุดผ่อนปรน รายเดือน (หน่วย : บาท) โดยสอดคล้องกับ
แนวความคิดประชารัฐ (Civil State) ของสุวิทย์ เมษินทรีย์. (2559). ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
ประเทศไทย 4.0.  พบว่า เป็นการผนึกก าลังจาก 3 ภาคส่วน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในลักษณะ “การร่วม รังสรรค์” (Co-Creation) ทางเศรษฐกิจ (Economic Co-
Creation) และทางสังคม (Social Co-Creation) เปลี่ยนประชาชนที่ “เดือดร้อน”เป็น “อยู่รอด” 
และจาก “อยู่รอด” เป็น “ยั่งยืน” (Sustain) และสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
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ภาพที่ 2 : แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

 
ตารางท่ี 1 : ตารางเปรียบเทียบมูลค่าการค้า ณ จุดผ่อนปรน รายเดือน (หน่วย : บาท) 

จุดผ่อนปรน มูลค่า ธ.ค. 59 พ.ย. 59 เพิ่ม/ลด % 

บ้านหม้อ ส่งออก 46,819,587.65 26,604,670.70 75.98 

บ้านม่วง ส่งออก 1,565,500 11,741,170 -86.67 
น าเข้า 21,720 6,000 262 

บ้านจุมพล ส่งออก 3,614,300 2,693,210 34.20 

บ้านเปงจาน 
ส่งออก 1,150,524 1,115,434 3.15 
น าเข้า 8,700 6,300 38.09 

รวม 
ส่งออก 53,149,911.65 42,154,484.70 26.08 
น าเข้า 30,420 12,300 147.32 

รวมน าเข้า/ส่งออก 53,180,331.65 42,166,784.70 26.12 
ที่มา : ด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย ปี พ.ศ. 2559 

มูลค่าสินค้าในลักษณะของติดตัวผู้โดยสาร/คนเดินทางเข้า-ออก ณ จุดผ่อนปรน 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2559 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 53,180,331.65 บาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนที่แล้ว (พ.ย. 
59) จ านวน 11,013,546.95 บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.12 แบ่งเป็นมูลค่าสินค้า ส่งออก 
53,149,911.65 บาท  มูลค่าสินค้าน าเข้า 30,420 บาท สินค้าติดตัวผู้โดยสารขาออกที่ส าคัญ 
ได้แก่ ผัก ผลไม้ วัสดุก่อสร้าง เคร่ืองอุปโภค-บริโภคเครื่องมือการเกษตร สินค้าเบ็ดเตล็ด เป็นต้น 
สินค้าติดตัวผู้โดยสารขาเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ เครื่องจักสาน  
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จากข้อมูลสถิติ ตารางที่ 1 : ตารางเปรียบเทียบมูลค่าการค้า ณ จุดผ่อนปรน รายเดือน 
(หน่วย : บาท) 

ด่านศุลกากร พ.ศ. 2559 แสดงให้เห็นว่า ตลาดประชารัฐชายแดนไทยลาวบ้านหม้อ มีแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพตลาดประชารัฐชายแดนไทยลาวบ้านหม้อ ให้เกิดความยั่งยืนพร้อมที่จะแข่งขันใน
การตลาด สามารถดึงดูดประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาซื้อขายและสร้างมูลค่าการค้าชายแดนได้เพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้นต่อไป 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 1. ภาครัฐควรก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพตลาดประชารัฐชายแดน
ไทยลาวบ้านหม้อ ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ และแหล่งท่องเที่ยวจุดผ่อนปรนชายแดนไทย
ลาวบ้านหม้อ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนพร้อมที่จะแข่งขันในการตลาดต่อไป 
 2. ภาครัฐควรสนองนโยบายตลาดประชารัฐของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางการค้าชายแดนของชุมชน เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้
 3. ภาครัฐควรพัฒนาศักยภาพตลาดประชารัฐชายแดนไทยลาวบ้านหม้อ ให้มีมาตรฐาน
และให้เป็นตลาดซื้อขายสินค้าของคนในพ้ืนที่ เพ่ือดึงดูดประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาซื้อขายและสร้าง
มูลค่าการค้าชายแดนได้เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
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การบริหารการพัฒนาราชการไทย 
The Development Administration of Thai Bureaucracy 

 

วรวุฒิ  อินทนนท์ 
Worawut Inthanon 

 
บทคัดย่อ 

 การบริหารการพัฒนาราชการไทย มีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะจะช่วยให้องค์กรต่างๆ 
ขยายตัวได้อย่างรวดเร็วทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเจริญก้าวหน้าของ
สังคมโดยจะน าสังคมและโลกไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและเป็นตัวบ่งชี้ให้ทราบถึงแนวโน้มทั้งด้าน
ความเจริญ และความเสื่อมของสังคมด้วย ซึ่งมีความสอดคล้องกับ สมาน รังสิโยกฤษฏ์, 2546 : 1 
กล่าวว่า โดยที่ระบบราชการไทยเป็นสถาบันหลักที่มีความส าคัญต่อความมั่นคงและความอยู่รอด
ของประเทศไทย ตลอดจนเป็นกลไกหลักในการพัฒนาความเจริญของประเทศต่อไปในอนาคต จึง
ต้องมีการปรับปรุงหรือปฏิรูประบบราชการกันอย่างขนานใหญ่ เพ่ือให้ระบบราชการไทยเป็นระบบที่
มีวิสัยทัศน์ เป็นองค์การที่ทันสมัย มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ง่าย เน้นที่ผลการปฏิบัติ และมี
ลักษณะเป็นการรวมพลัง บทความเร่ือง การบริหารการพัฒนาราชการไทย นี้มุ่งอธิบายถึง 1. 
ความหมายของการบริหาร 2. ความส าคัญของการบริหาร 3. กระบวนการบริหาร 4. วิวัฒนาการ
ของการบริหาร 5. คุณลักษณะของการบริหารราชการที่ดี 
ค าส าคัญ : การบริหาร, การพัฒนาราชการไทย  

 
ABSTRACT 

 The development administration of Thai bureaucracy is very important 
because it helps to expand organizations quickly catching up with social change. It 
is an indicator of the social progress by bringing the society and world to the 
prosperity and it is the indicator to inform the tedency both prosperity and 
deterioration of society which is consistent with Saman Rungsiyokrit, 2003: 1 says 
that the Thai bureaucracy is the major institution and importance to the stability 
and survival of Thailand. It is also the main mechanism for prosperity development 
of the country in the future. Therefore, the bureaucracy must be rectified and 
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reformed greatly for theThai bureaucracy will be the visionary system. it is the 
modern, flexible and adaptable organization focusing on performance and feature 
of power sources. The article on the development administration of Thai 
bureaucracy intends to describe; (1) the meaning of administration, (2) the 
importance of administration, (3) the administration process (4) the evolution of 
administration, and (5) administrative features of good bureaucracy.  
Keywords : Administration, Development of Thai Bureaucracy  
 
1.บทน า  
 การบริหารการพัฒนาราชการไทย การบริหารเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่น ามาซึ่ง
ความส าเร็จโดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการหรือวิธีการต่างในสมัย เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลง 
โลกไร้พรมแดนที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์ การติดต่อสื่อสารไปมาได้เร็ว ความต้องการคุณภาพของสินค้า
และบริการของลูกค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ นั่นเอง แนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการบริหารองค์การ
อย่างมากทั้งภาคธุรกิจและระบบราชการ ซึ่งเรียกว่าการบริหาร โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ (ดร.สัญญา เคณา
ภูมิ 2555 : 132 - 133) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 การบริหารมุ่งสัมฤทธิ์ผลเป็นเทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้
เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศณ์และวิธีการบริหารงานให้เปลี่ยนไปจากเดิมให้ความส าคัญต่อ
ทรัพยากรหรือปัจจัยน าเข้า (input) เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน โดยหันมาเน้นถึงวัตถุประสงค์
และสัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงานทั้งในแง่ของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) และ
ความคุ้มค่าของเงิน (Value for money) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ 
ลูกค้าและผู้บริการ 
 การบริหารราชการแบบเดิมให้ความส าคัญกับปริมาณทรัพยากรน าเข้า ได้แก่จ านวน
งบประมาณอัตราก าลัง อาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆมีการใช้กฎระเบียบที่รัดกุมควบคุมการ
ปฏิบัติราชการมิให้ราชการใช้ดุลยพินิจมากเกินไป รวมถึงมีกระบวนการท างานที่ลดหลั่งตามสายการ
บังคับบัญชาท าให้บริการที่เป็นผลผลิตของระบบราชการมีต้นทุนสูง และประชาชนผู้รับบริการไม่
พอใจบริการที่ล่าช้าไม่สะดวก การมุ่งสัมฤทธิ์ผล (Results Based Management-RBM) เป็นเครื่อง
การบริหารที่มาพร้อมกับแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ซึ่งมี
การน ามาใช้กับภาครัฐและภาคเอกชนในหลายประเทศทั้งสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ และประเทศในแถบเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น สิงค์โปร์ และฮ่องกง 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 “การ
บริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขขงประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจภาครัฐ ความมีระสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน....ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การเปิดเผยข้อมูลการติดตาม การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ที่
กล่าวมาแล้ว คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 เห็นชอบตามแผนปฏิรูประบบ
บริหารภาครัฐซึ่งก าหนดให้มีการก าหนดปฏิรูปราชการด้วยแผนงานหลัก 5 แผน คือ 

1) แผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจและการบิหารงานภาครัฐ 
2) แผนการปรับเปลี่ยนงบประมาณ การเงินและการพัสดุ 
3) แผนการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารบุคคล 
4) แผนการปรับเปลี่ยนกฎหมาย 
5) แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม 

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นกิจกรรมส าคัญของแผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจและ
วิธีการบริหารงานของภาครัฐ ซึ่งก าหนดว่าภาครัฐจะต้องเปลี่ยนแนวทาง การบริหารไปสู่การบริหาร
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดประชาชนเป็นเป้าหมายหลักในการท างาน การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็น
เครื่องมือการบริหารที่มาพร้อมกับแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New public 
management) ที่ต้องค านึงถึงประชาชนและผลสัมฤทธิ์ของงาน เพ่ือให้การท างานของภาครัฐ
มุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานมากกว่าเน้นปัจจัยน าเข้ากระบวนการท างานและกฎระเบียบที่เคร่งครัด โดย
จะมีการวัดผลอย่างมีรูปธรรม การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ความส าคัญกับการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ชัดเจน และการก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน รวมถึงการ
ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่ชัดเจนในการวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเพื่อให้การท างาน
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความรับผิดชอบต่อประชาชน และเกิดความคุ้มค่าในการใช้ภาษีของ
ประชาชนและงบประมาณแผ่นดิน บทความเร่ือง การบริหารการพัฒนาราชการไทย นี้มุ่งอธิบายถึง 
1. ความหมายของการบริหาร 2. ความส าคัญของการบริหาร 3. กระบวนการบริหาร 4. วิวัฒนาการ
ของการบริหาร 5. คุณลักษณะของการบริหารราชการที่ดี 
 
2. ความหมายของการบริหาร 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหาร 
ดังต่อไปนี้ 
 กิติมา ปรีดีดิลก (2532 : 41) กล่าวว่าการบริหารเป็นการด าเนินงานโดยวิธีการต่างๆ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 กมล ชูทรัพย์ (2533 : 91) กล่าวว่าการบริหาร หมายถึง การร่วมมือด าเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งภายในองค์การ เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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 พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ และปิยนุช เงินคล้าย. (2540 : 22) การบริหาร หมายถึง การ
ด าเนินงานหรือกระบวนการใดๆ ของบุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ร่วมกัน โดยค านึงถึงการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาช่วย 
 พะยอม วงศ์สารศรี (2542 : 11) การบริหารคือ กระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะและกล
ยุทธ์ต่างๆ ด าเนินการตามข้ันตอนต่างๆ โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในองค์กร การ
ตระหนักถึงความสามารถ ความส านึก ความต้องการ และความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์ควบคู่กันไป องค์กรจึงจะสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 สรุป การบริหาร หมายถึง การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพ่ือให้ส าเร็จล่วงไปได้
โดยใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ งบประมาณ บุคลากร และสิ่งอื่นๆในการด าเนินการนั้นๆ 
 
3. ความส าคัญของการบริหาร  
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของการ
บริหาร ดังต่อไปนี้ 
 สมพงศ์ เกษมสิน (2544 : 4) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารว่า 
    2.1 ช่วยให้การด ารงชีพอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก 
    2.2 ช่วยให้องค์การต่างๆ ขยายตัวได้อย่างรวดเร็วทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
    2.3 การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคม 
    2.4 เป็นวิธีส าคัญที่จะน าสังคมและโลกไปสู่ความเจริญก้าวหน้า 
    2.5 ช่วยชี้ให้ทราบถึงแนวโน้มทั้งด้านความเจริญ และความเสื่อมของสังคม 
 เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2542 : 23) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารงานไว้ 3 ประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
 2.6 ช่วยก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการท างาน (Goal and objectives) 
หมายถึง ความหมายในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาต่างๆ ที่ก าลังเผชิญอยู่ 
แล้วน ามาวางแผนก าหนดเป็นเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบทิศทางของการปฏิบัติงาน 
หรือสิ่งที่ต้องการในอนาคตนั้นเอง 
 2.7 ช่วยก าหนดภารกิจ และกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ (Tasks and activities) หมายถึง 
ความสามารถในการคิดเพ่ือพัฒนาทางเลือกในการปฏิบัติงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภารกิจหลัก ภารกิจ
รองหรือกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
 2.8 ช่วยก าหนดคน (People) หมายถึงความสามารถในการศึกษา และวิเคราะห์พฤติกรรม
ในการท างานของผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการมอบหมายงาน 
 สรุป การบริหารมีความส าคัญเพราะว่าช่วยให้องค์กรต่างๆ ขยายตัวได้อย่างรวดเร็วทันกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคมโดยจะน าสังคมและโลก
ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและเป็นตัวบ่งชี้ให้ทราบถึงแนวโน้มทั้งด้านความเจริญ และความเสื่อมของ
สังคมด้วย 
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4. กระบวนการบริหาร  
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายถึงกระบวนการบริหาร 
ดังต่อไปนี้ 
 กลูลิค และอูวิค (Gulick and Urwick) ได้สรุปกระบวนการบริหารไว้ใน “Paper on the 
Science of Administration” ว่า กระบวนการบริหารย่อมประกอบด้วย ข้ันตอนที่ส าคัญ 7 
ประการหรือที่เรียกกันย่อๆว่า “POSDCORB Model” ซ่ึงอธิบายตามความหมายได้ดังน้ี (สัญญา 
สัญญาวิวัฒน์. 2540 : 47) 
 4.1 P = Planning หมายถึงการวางแผนงาน ซ่ึงจะต้องค านึงถึงนโยบาย (Policy) ทั้งนี้ 
เพ่ือให้แผนงานที่ก าหนดขึ้นไว้มีความสอดคล้องกันในการด าเนินงาน แผนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้
ความรู้ในทางวิทยาการและวิจารณญาณวินิจฉัยเหตุการณ์ในอนาคตแล้วก าหนดวิธีการโดยถูกต้อง
อย่างมีเหตุมีผล เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องและสมบูรณ์ 
 4.2 O = Organizing หมายถึงการจัดส่วนราชการหรือองค์การ ซ่ึงในการศึกษาบางแห่งก็
พิจารณารวมไปกับการปฏิบัติงานหรือวิธีการจัดการ (Management) ด้วยเร่ืองการตัดแบ่งส่วนงาน
นี้จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น การจัดแบ่งงาน (Division of work) เป็นกรม 
กอง แผนก โดยอาศัยปริมาณงาน คุณภาพของงานหรือจัดตามลักษณะของงานเฉพาะอย่าง 
(Specialization) ก็ได้ นอกจากน้ีอาจพิจารณาในแง่ของการควบคุม (Control) และหรือพิจารณา
ในแง่หน่วยงาน (Organization) เช่น หน่วยงานหลัก (line) หน่วยงานที่ปรึกษา (Staff) หรือบ้างก็
เรียกเป็นหน่วยงานหลัก (Line) หน่วยแนะน าหรือที่ปรึกษา (Staff) และหน่วยงานช่วยเหลือ
หน่วยงานอนุกร (Auxiliary) เป็นต้น  
 4.3 S = Staffing หมายถึงการจัดหาบุคคลและเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการ
จัดแบ่งหน่วยงานที่แบ่งไว้หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งหมายถึง การจัดการเกี่ยวกับการบริหารบุคคล 
(Personnel Administration) เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความสามารถมาปฏิบัติงานให้เหมาะสม 
(Competent Man for Competent Job) หรือ Put the Right man on the Right Job กับ
รวมถึงการที่จะเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสัมพันธภาพในการท างานของคนงานและพนักงานด้วย 
 4.4 D = Directing หมายถึงการศึกษาวิธีการอ านวยการ รวมทั้งการควบคุมงานและนิเทศ
งาน ตลอดจนศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะผู้น า (Leadership) มนุษยสัมพันธ์ (Human 
Relations) และการจูงใจ (Motivation) เป็นต้น 
 4.5 Co = Coordinating หมายถึงความร่วมมือประสานงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะช่วยให้การประสานงานดีขึ้น เพ่ือ
ช่วยแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน การร่วมมือประสานงานเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมากใน
การบริหาร เพราะเป็นกิจวัตรประจ าวันที่จะต้องพึงกระท าในการปฏิบัติงานและเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุก
ระดับของงาน การร่วมมือประสานงานเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องจัดให้มีขึ้นในหน่วยงาน
ของตน เพราะเป็นปัจจัยส าคัญในอันที่จะช่วยให้เกิดความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
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 4.6 R = Reporting หมายถึงการรายงานผลปฏิบัติงาน ตลอดรวมถึงการประชาสัมพันธ์ 
(Public relations) ที่จะต้องแจ้งให้ประชาชนทราบด้วย อันที่จริงการรายงานนี้มีความสัมพันธ์กับ
การติดต่อสื่อสาร (Communication) อยู่มาก การรายงานโดยทั่วไปหมายถึงวิธีการของสถาบันใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลแก่ผู้สนใจมาติดต่อสอบถามผู้บังคับบัญชาและหรือ
ผู้ร่วมงาน ฯลฯ ความส าคัญของรายงานนั้นที่จะต้องอยู่บนรากฐานของความจริง 
 4.7 B = Budgeting หมายถึงการงบประมาณโดยศึกษาให้ทราบถึงระบบและกรรมวิธีใน
การบริหารเก่ียวกับงบประมาณและการเงิน ตลอดจนการใช้วิธีการงบประมาณและแผนงานเป็น
เครื่องมือในการควบคุมงาน วิธีการบริหารงบประมาณ 
 อองรี ฟาโยล์ (Fayol) คิดค้นหลักการ 14 ข้อ ซึ่งเขาเรียกว่า “หลักการจัดการ” (A 
principle of management) ขึ้นมาเพ่ือช่วยให้ผู้บริหารสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่ง
เขาแนะน าว่าควรใช้หลักการนี้อย่างยืดหยุ่น ความท้าทายจึงอยู่ที่ว่าผู้ บริหารควรจะใช้หลักการ
เหล่านี้เมื่อใดและอย่างไร รายละเอียดของหลักการทั้ง 14 ข้อ มีดังนี้ (ธงชัย วงค์ชัยสุวรรณ. 2540 : 
130-132) 
 4.8 การแบ่งงานกันท า 
 4.9 อ านวยโดยชอบธรรม 
 4.10 วินัย 
 4.11 เอกภาพของสายการบังคับบัญชา 
 4.12 เอกภาพของค าสั่ง 
 4.13 หลักผลประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว 
 4.14 การให้รางวัลตอบแทน 
 4.15 การรวมอ านาจ 
 4.16 ล าดับขั้นของสายการบังคับบัญชา 
 4.17 ค าสั่ง 
 4.18 ความเสมอภาค 
 4.19 ความมั่นคงของคนงาน 
 4.20 ความคิดริเริ่ม 
 4.21 ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในการ 
     ธงชัย สันติวงษ์ (2536 : 59) ได้เสนอกระบวนการบริหารงานว่า ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 
 4.22 การวางแผน (Planning) 
 4.23 การจัดรูปองค์การ (Organizing) 
 4.24 การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) 
 4.25 การอ านวยการหรือสั่งการ (Directing) 
 4.26 การควบคุม (Controlling) 
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 สรุปกระบวนการบริหาร หมายถึง การด าเนินงานต่างๆ ขององค์กร โดยอาศัยความร่วม
แรงร่วมใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์กร เพ่ือให้การบริหารหรือการด าเนินงานน้ันประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 
5. วิวัฒนาการของการบริหาร  

วิวัฒนาการการบริหารราชการในประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย อาจแยกได้ 3 สมัย คือ 
(สมาน รังสิโยกฤษฏ์ 2546 : 10 - 12) 

 
(1) สมัยที่เน้นการออกกฎระเบียบ และการบังคับให้เป็นไปตามกฎระเบียบ (Law and 

Order) ซึ่งเป็นสมัยก่อนปี ค.ศ.1960 (พ.ศ. 2503) โดยได้มีการออกกฎระเบียบต่างๆมากมาย เพ่ือ
ก าหนดให้ประชาชนต้องจดทะเบียนต่างๆ ต้องขออนุญาตกับทางราชการก่อนที่จะสามารถด าเนิน
กิจการบางอย่างได้ และจะมีการบังคับการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆอย่างเคร่งครัด โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือการจัดเก็บภาษีอากร ค่าใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมต่างๆ เพ่ือเป็นรายได้
ของแผ่นดิน 

การบริหารราชการในสมัยนี้จะอยู่ในวงจ ากัด กล่าวคือ นอกจากจะมีหน้าที่ในการป้องกัน
ประเทศ การรักษาวามสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศแล้ว ก็จะเป็น
การจดทะเบียนต่างๆ การจัดเก็บภาษีอากร การอนุญาตอนุมัติในเรื่องต่างๆ พร้อมกับการจัดเก็บค่า
ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดจนการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ 
เพ่ือรักษาความเป็นธรรม และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

(2) สมัยที่เน้นการบริหารการพัฒนา (Development Administration) ซึ่งอยู่
ระหว่างปี ค.ศ.1960-1990 (พ.ศ.2503-2533) เป็นสมัยที่ประเทศต่างๆ ได้มีการใช้แผนในการ
พัฒนาประเทศ ในกรณีของประเทศไทยก็ได้มีการใช้แผนในการพัฒนาประเทศเช่นกัน ก็คือ 
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1” (พ.ศ.2504-2509) โดยรัฐบาลเป็นผู้น าและอ านวยการ
ในการพัฒนา ในระยะเร่ิมแรกได้เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจก่อน ต่อมาได้มีการรวมการพัฒนาสังคม
เข้าไปด้วยเป็น “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” จนถึงปัจจุบัน 

เพ่ือเป็นการรองรับภาระหน้าที่และบทบาทใหม่ของรัฐที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการ
จัดต้ังและขยายส่วนราชการ ตลอดจนเพ่ิมจ านวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกันอย่างต่อเนื่อง 
จนท าให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลเพ่ิมขึ้นเป็นกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งเป็นภาระที่
หนักมาก จ าเป็นจะต้องหาทางแก้ไขต่อไป 

โดยสรุปแล้ว ในสมัยนี้ได้มีการขยายภาระหน้าที่และบทบาทของการบริหารราชการเพ่ิมขึ้น
มาก จนท าให้การบริหารราชการมีลักษณะอืดอาด อุ้ยอ้าย และล่าช้าในสายตาของประชาชน 

(3) สมัยที่เน้นการก ากับดูแลมากกว่าการจัดท าเอง (Steering Rather Than 
Rowing) ซึ่งได้เริ่มต้นอย่างจริงจังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) เป็นต้นมา โดยจะให้ภาคเอกชน
เข้ามารับงานหรือภาระหน้าที่บางอย่างของรัฐไปด าเนินการแทน และรัฐจะท าหน้าที่เป็นเพียงผู้
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ก ากับดูแลเท่านั้น อันเป็นการเปลี่ยน “กระบวนทัศน์ใหม่” (New Paradigm) ในการบริหาร
ราชการ กล่าวคือ จะเน้นการแปรสภาพงานของภาครัฐให้เป็นของภาคเอกชน (Privatization) 
พร้อมๆกันไปกับการมอบอ านาจ (Delegation) การกระจายอ านาจ (Decentralization) การเป็น
ประชาธิปไตยหรือการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม (Democratization or People’s 
Participation) และการลดขนาดส่วนราชการและก าลังคนภาครัฐ (Downsizing) ซ่ึงตามแนวทาง
ดังกล่าวข้างต้น การบริหารราชการจะด าเนินการเฉพาะงานหรือภาระหน้าที่ที่จ าเป็นที่ไม่มีผู้ใด
ด าเนินการเท่านั้น ส าหรับงานหรือภาระหน้าที่ที่มีผู้อ่ืนรับไปด าเนินการแทนนั้น รัฐจะท าหน้าที่เป็นผู้
ก ากับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนเท่านั้น ดังนั้น ในอนาคตการบริหารราชการจะมีขนาดที่เหมาะสม
และคล่องตัว 

 
6. คุณลักษณะของการบริหารการพัฒนาราชการที่ดี 
 คุณลักษณะของการบริหารราชการที่ดี (Good Governance) หรือ “ธรรมาภิบาล” ที่เป็น
สากลนั้นมีดังต่อไปนี้ (สมาน รังสิโยกฤษฏ์ 2546 : 12 - 14) 

(1) การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) คือ เป็นการบริหารราชการที่
ประชาชนมีโอกาสและมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจอย่างเท่าเทียมกัน (Equity) ไม่ว่าจะเป็น
โอกาสในการเข้าร่วมในทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกลุ่มผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งจาก
ประชาชนโดยชอบธรรม การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเสรีนี้ รวมถึงการให้เสรีภาพแก่
สื่อมวลชนและประชาชนในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ คุณลักษณะส าคัญประการหนึ่งที่
ประชาชนจะมีส่วนร่วมก็คือ การมีรูปแบบการปกครองและการบริหารงานที่กระจายอ านาจ 
(Decentralization) 

(2) การมีความสุจริตและโปร่งใส (Honesty and Transparency) คือ เป็นการบริหาร
ราชการที่มีความสุจริตและโปร่งใส ซึ่งรวมถึงการมีระเบียบและการด าเนินงานที่ เปิดเผย
ตรงไปตรงมา ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเสรี เป็นธรรม ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงการที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าเป็นหน่วยงานก ากับดูแลและประชาชน
สามารถเข้าตรวจสอบและติดตามผลได้ 

(3) การมีพันธะความรับผิดชอบต่อสังคม (Accountability) คือ เป็นการบริหาร
ราชการที่มีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่และบทบาทที่มีต่อสาธารณชน โดยมีการจัดองค์การหรือ
การก าหนดกฎเกณฑ์ที่เน้นการด าเนินงานเพ่ือสนองตอบความต้องการของกลุ่มต่างๆในสังคมอย่าง
เป็นธรรมตามปกติ การที่จะมีพันธะความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นนี้ องค์กร หน่วยงาน และผู้ที่
เกี่ยวข้องต้องพร้อมและสามารถที่จะถูกตรวจสอบและวัดผลการด าเนินงานทั้งในเชิงปริมาณ 
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการใช้ทรัพยากรสาธารณะ 

(4) การมีกลไกการเมืองโดยชอบธรรม (Political Legitimacy) คือ เป็นการบริหาร
ราชการที่มีองค์ประกอบของผู้ที่เป็นรัฐบาลหรือผู้ที่เข้าร่วมบริหารประเทศที่มีความชอบธรรมเป็นที่
ยอมรับของคนในสังคมโดยรวม ไม่ว่าจะโดยการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง แต่จะต้องเป็นรัฐบาลที่ได้รับ
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การยอมรับจากประชาชนว่า มีความสุจริต มีความเที่ยงธรรม และมีความสามารถที่จะบริหาร
ประเทศได ้

(5) การมีกฎเกณฑ์ที่ยุติธรรมและชัดเจน (Fair Legal Framework and Predict 
ability) คือ เป็นการบริหารราชการที่มีกรอบของกฎหมายที่ยุติธรรมและเป็นธรรมส าหรับกลุ่มคน
ต่างๆในสังคม ซึ่งเกณฑ์ที่มีการบังคับใช้ สามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกฎเกณฑ์ที่
ชัดเจน ซึ่งคนในสังคมทุกส่วนเข้าใจ สามารถที่จะคาดหวังและรู้ว่าจะเกิดผลอย่างไรหรือไม่ เมื่อ
ด าเนินการตามกฎเกณฑ์ของสังคม สิ่งเหล่านี้เป็นการประกันความมั่นคง ศรัทธา และความเชื่อมั่น
ของประชาชน 

(6) การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) คือเป็นการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดกระบวนการท างาน การจัด
องค์การ การจัดสรรบุคคล และมีการใช้ทรัพยากรสาธารณะอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม มีการ
ด าเนินการและการให้บริการประชาชนที่ให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจและกระตุ้นการพัฒนาของสังคม
ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับคุณลักษณะการบริหารราชการที่ดีดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลจึงได้มีการ
ออก “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารราชการและสังคมที่ดี พ.ศ.
2542” เพ่ือให้การจัดระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก
กฎหมายและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้สังคมสามารถมีส่วนร่วมและรับผิดชอบใน
ระบบบริหารกิจการดังกล่าว ด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและให้โอกาสตรวจสอบได้ ตลอดจน
ขยายการให้บริการภาครัฐไปสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วทั่วถึง และเป็นธรรม โดยในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีนั้น ควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพ้ืนฐานของหลักส าคัญที่เรียกว่า 
“หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี” อย่างน้อย 6 ประการ ดังนี้ 

(1) หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม 
เป็นที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และ
ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัว
บุคคล 

(2) หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยประกอบอาชีพ
สุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ 

(3) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดย
ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาโดยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมี
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 
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(4) หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม รับรู้และเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าต้องการแจ้งความเห็น การไต่
สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ 

(5) หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิ หน้าที่ ความส านึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา
ตลอดจนการเคารพในความเห็นที่แตกต่าง และความกลัวที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 

(6) หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษา พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้
สมบูรณ์ยั่งยืน 
 
7. สรุป  

การบริหารการพัฒนาราชการไทย จากกระบวนการทางการพัฒนาเพื่อการบริหารควรมี 
ภารกิจการจัดการจะมีดังต่อไปนี้ 

1. การวางแผนนโยบาย (Policy planning) ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ขึ้นอยู่บนการวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงและประเด็นต่างๆ ที่เผชิญกับองค์การ การก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็น ไปได้ 
กระบวนการเช่นน้ีต้องการระบบข่าวสารเท่าๆ กับสมรรถภาพของการวิเคราะห์นโยบาย ทางเลือก
เชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับวัตถุประสงค์จะน าไปสู่กระบวนการวางแผนและจัดท าแผนงาน 

2. การจูงใจพนักงาน การส่ือสาร และการพัฒนา (staff motivation, 
communication and development) การจูงใจ การสื่อสาร และการพัฒนาจะท าให้การ
ท างานในองค์การมีเป้าหมายร่วมกัน มีความเข้าใจกันและเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม งานที่ท าก็
จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ คุณภาพของทางเลือกและการบรรลุถึงความมุ่งประสงค์จะขึ้นกับการ
กระท าและทักษะของพนักงานในองค์การ สิ่งนี้ต้องการกระบวนการจัดการที่แน่ใจว่าพนักงานจะมี
ทั้งการมีส่วนร่วมและเข้าใจความมุ่งประสงค์และการตัดสินใจ และตระหนักในคุณค่าของพนักงาน 
โดยการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีประสบการณ์และทักษะต่างๆอย่างต่อเนื่อง 

3. การพัฒนาองค์การ (Organizational development) องค์การจะสร้างความชัดเจน
ในทางเลือกเชิงกลยุทธ์หรือไม่ขึ้นกับการพัฒนาโครงสร้างที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความมุ่ง
ประสงค์ การก าหนดวิธีจัดระเบียบงานแบบแผนของบทบาทและหน้าที่ จุดที่อ านาจหน้าที่จะเกิดขึ้น 
และใครจะเป็นผู้ตัดสินใจ ณ องค์การทั้งหมดเพ่ือให้มีผลต่อคุณภาพของทางเลือกเชิ งกลยุทธ์ การ
สร้างความชัดเจนของความรับผิดชอบในการด าเนินงาน และการที่ผู้จัดต้องมีภาระรับผิดชอบต่อ
การกระท าของตนเป็นภารกิจส าคัญของการออกแบบการจัดการเพ่ือพัฒนาองค์การต่อไป 

4. ความสัมพันธ์กับสาธารณะ (Relations with the public) ไม่มีองค์การใดจะถูกปิด
โดยไม่เกี่ยวข้องกับภายนอก องค์การจะสัมพันธ์กับสาธารณะโดยการสร้างผลผลิตให้ตลาดตามความ
ต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการจัดหาบริการเพ่ือผู้ใช้บริการที่มีความต้องการเฉพาะของตนหรือใน
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กรณีขอบเขตของภาครัฐคือการส่งเสริมให้ประชาชนแสดงความต้องการโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น 
การเลือกตัวแทน 

5. การทบทวนและประเมินผล (Review and evaluation) คุณภาพของทางเลือก
เก่ียวกับอนาคตจะข้ึนกับความสามารถในการจัดการติดตามและประเมินคุณภาพของกิจกรรมใน
อดีต เช่น องค์การได้จัดหาบริการหรือผลผลิตตามท่ีสัญญาหรือไม่ มาตรฐานการบริการบรรลุหรือไม่ 
ทรัพยากรถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่และผู้บริโภคพอใจต่อสินค้าและบริการที่ได้รับหรือไม่ 
หรือมีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนจากประชาชนในกระบวนการนโยบายหรือไม่ อย่างไร 
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รูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานกลุ่มองค์กรของสภาองค์กรชุมชนต าบล   

จังหวัดนครพนม 

Development Model on Operartions of Organizational Groups of 
Tambon Community Organization Councils, Nakhon Phanom Province 

 

อภิกนิษฐา  นาเลาห์* 
Apikanittha  Nalao 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานกลุ่มองค์กร 
ของสภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดนครพนม 2) เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานกลุ่ม
องค์กร ของสภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดนครพนม วิธีการด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
คือ การวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของกลุ่ม
องค์กร ของสภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดนครพนมได้จากการส ารวจความคิดเห็นแกนน ากลุ่ม
องค์กร ของสภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดนครพนม จ านวน 298 กลุ่ม ใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้วิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานในการวิจัย คือ 
Multiple Linear Regression Analysis การวิจัยระยะที่ 2 เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาการ
ด าเนินงานกลุ่มองค์กร ของสภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดนครพนม กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้เชี่ยวชาญ 
นักวิชาการ ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้และมีประสบการณ์ในการพัฒนาการด าเนินงานกลุ่มองค์กร และ
ตัวแทนผู้ประกอบการกลุ่มองค์กร จ านวน 30 ท่าน ใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จัดประชุม
กลุ่มย่อยร่วมกันในกระบวนการระดมความคิด และระยะที่ 3 เพ่ือยืนยันรูปแบบการพัฒนาการ
ด าเนินงานกลุ่มองค์กร ของสภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดนครพนม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 
ท่าน ประกอบด้วย นักวิชาการ ตัวแทนพัฒนาองค์กรชุมชน ตัวแทนพัฒนาชุมชน และตัวแทน
วิสาหกิจชุมชน 
ผลการวิจัย พบว่า  
 1.ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานกลุ่มองค์กร ของสภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดนครพนม 
คือ ปัจจัยด้านผู้น า ปัจจัยด้านคณะกรรมการกลุ่ม ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านการร่วมท า
กิจกรรมกับภายนอก  
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ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยด้านการบริหารการตลาด ปัจจัยด้านการบริหารการเงินและทุน 
และปัจจัยด้านคุณภาพสินค้า สามารถพยากรณ์การด าเนินงานกลุ่มองค์กร ของสภาองค์กรชุมชน
ต าบล จังหวัดนครพนม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (p < 0.001)  

2. ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานกลุ่มองค์กร ของสภาองค์กรชุมชนต าบล 
จังหวัดนครพนม มี 8 ปัจจัย คือ คือ (1) ปัจจัยด้านผู้น า (2) ปัจจัยด้านคณะกรรมการกลุ่ม (3) 
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม (4) ปัจจัยด้านการร่วมท ากิจกรรมกับภายนอก (4) ปัจจัยด้านการมีส่วน
ร่วม (5) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (6) ปัจจัยด้านการบริหารการตลาด (7) ปัจจัยด้านการบริหาร
การเงินและทุน และ (8) ปัจจัยด้านคุณภาพสินค้า 

ค าส าคัญ : รูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานกลุ่มองค์กร, สภาองค์กรชุมชนต าบล 

 
ABSTRACT 

 The objective of this research was 1) to study factors affecting on the 
operations of organizational groups of Tambon community organization councils, 
Nakhon Phanom Province, 2) to create a development model on the operations of 
organizational groups of Tambon community organization councils, Nakhon Phanom 
Province. The method of conducting research is divided into 3 phases. The first 
phase was studying a causal factor affecting the success on the operations of 
organizational groups of Tambon community organization councils, Nakhon Phanom 
Province obtained from the opinion survey of 298 groups of the organizational 
leaders of Tambon community organization councils, Nakhon Phanom province by 
using a questionnaire to collect data and analysizing with a computer program 
package. Statistics used were frequency, percentage, mean and standard deviation. 
The statistics used to analyze hypotheses in the research were Multiple Linear 
Regression Analysis. The second phase was to create the development model on 
the operations of organizational groups of Tambon community organization 
councils, Nakhon Phanom Province. The target groups were experts, academicians, 
related people that had the knowledge and experiences in the development of 
organizational operations and representatives of entrepreneurial groups. 
Organizational groups of 30 people used a specific selection approach in organizing 
sub-group meetings in the brainstorming process.  The third phase was to confirm 
the development model on the operations of organizational groups of Tambon 
community organization councils, Nakhon Phanom Province. There were 6 experts 
consited of academicians, representatives of community organizations 
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development, representatives of community development and representatives of 
community enterprises. 
 The findings were as follows :  
 1. Factors affecting on the operations of organizational groups of Tambon 
community organization councils, Nakhon Phanom Province were factors of 
leadership, group board, co-operation with external activities, participation, 
management, marketing management, financial and capital management, and 
product quality that can predict on operationa of organizational groups of Tambon 
community organization councils, Nakhon Phanom Province in a statistically 
significant .001 level. (p <0.001) 
 2. The creating results of the development model on the operations of 
organizational groups of Tambon community organization councils, Nakhon Phanom 
Province consisted of 8 factors : (1) leadership, (2) group board, (3) participation of 
members, (4) co-operation with external activities, (5) management ,(6) marketing 
management,(7) financial and capital management, and (8) ) product quality. 
Keywords : Development Model on Operations of Organizational Groups, Tambon 
Community Organization Councils  
 
1. บทน า 

 แนวความคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้มีการพัฒนาต่อเนื่องกัน
มาตั้งแต่เริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) ในระยะแรก ๆ 
น้ันรัฐบาลไทยพยายามพัฒนาประเทศไทยโดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเบ้ืองต้นก่อน เพราะมี
ความเชื่อว่าหากเศรษฐกิจดี ประชาชนก็จะอยู่ดีมีความสุข รัฐบาลจึงได้พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก (สุวกิจ ศรีปัดถา. 2549 : 1) กล่าวคือ เน้นการพัฒนาสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน ( Infratructure) เช่น การคมนาคม ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และการจัดสร้างระบบ
ชลประทานอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้เป็นศักยภาพของสังคมที่จะพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป การพัฒนา
ดังกล่าวต้องใช้เงินทุนจากต่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก  (World Bank) เป็นฐานส าคัญ จึงท าให้
เกิดปัญหาทั้งทางด้านหนี้สินและด้านการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมอย่าง
มากมาย จากการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม ปรากฏว่ารายได้ส่วนใหญ่ตกอยู่กับกลุ่มคนบางกลุ่ม 
ไม่เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนอย่างแท้จริง การพัฒนาในช่วงต้น ๆ ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้น มักจะเน้นไปที่การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่น าเอา
ทรัพยากรธรรมชาติตากพ้ืนที่รอบ ๆ มาใช้ประโยชน์อย่างมากมาย ท าให้คนที่อยู่บริเวณเหล่านั้นไม่
มีรายได้เพ่ิมขึ้น บางครอบครัวกลับมีความยกจนลง ปัญหาการกระจายราได้ยังคงมีอยู่ต่อไป จึงถือ
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เป็นการพัฒนาแบบไม่มีรากฐาน คือโตแบบไม่แข็งแรง ไม่มีการใช้และรักษาวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 
 เมื่อเกิดปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรง รัฐบาลประกาศให้ค่าเงินบาทลอยตัวในวันที่ 2 
กรกฎาคม 2540 ผลกระทบคือ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมหลายแห่งต้องปิดกิจการลง ท าให้
คนงานถูกเลิกจ้างงาน ต้องอพยพกลับชุมชนเดิม ภูมิล าเนาเดิมซึ่งอยู่ในชนบท ซึ่งเป็นแรงงานส่วน
ใหญ่ของประเทศ หนีกลับมาท าอาชีพเกษตรกรรมและยิ่งน่าเป็นห่วง เพราะปัจจัยการผลิตในภาค
เกษตรกรรมสูงขึ้น ในขณะเดียวกันเกษตรกรก็มีหนี้สินมากขึ้น และไม่มีเงินทุนเพียงพอในการท า
การเกษตร ถึงแม้ว่าจะขายได้ราคาดีก็ไม่คุ้มทุน เพราะผลผลิตได้ถูกเปลี่ยนมือเป็นเจ้าหนี้ตั้งแต่ยังไม่
เก็บเกี่ยว เกษตรกรแทบไม้ได้อะไรจากอาชีพนี้เลย ท าให้เกิดปัญหาในคนส่วนใหญ่ และส่งผล
กระทบในวงกว้างต่อวิถีชีวิตผู้คนทุกระดับในสังคมไทย จึงท าให้ทุกฝ่ายเริ่มตระหนักถึงแนวทางการ
พัฒนา โดยให้ความส าคัญต่อการรักษาเสถียรภาพและพัฒนาฐานรากให้เข้มแข็ง ดังน้ันใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) เป็นต้นมา รัฐจึงต้องปรับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยจากเดิมที่เน้น “เงิน” เป็นตัวตั้งมาเน้น “คน” เป็นตัวตั้ง (กฤติกา แสน
โภชน์. 2546 : 2) อีกท้ังเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนด วิสัยทัศน์ของสังคมไทยและ
แนวทางการพัฒนาประเทศ 

 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) และฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2550 – 2554) ได้อัญเชิญแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ มีวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่เน้นแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในทางสังคมช่วย
แก้ปัญหาการพัฒนาที่ขาดความสมดุลด้านเศรษฐกิจและความเหลือมล้ าในสังคม โดยยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญของการพัฒนาในช่วงดังกล่าว คือ การมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการ
พัฒนา โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในภูมิภาคและชนบทให้ พ่ึงตนเองได้ มีเศรษฐกิจ
ชุมชนมั่นคงและเป็นฐานในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของราษฎรในชนบท โดยการ
ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวชุมชน ให้มีการริเร่ิมท าธุรกิจที่ชุมชนเป็นเจ้าของ โดยองค์กรชาวบ้าน
ด้วยกันเอง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550 : 3) 
 การพัฒนาชนบทที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน
และองค์กรประชาชนอ่ืน ๆ ได้เสนอทางเลือกซึ่งสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ การท าเกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ และงานธุรกิจชุมชน 
การเกษตรแบบผสมผสานเป็นทางออกของการเอาชนะความแห้งแล้ง เพ่ือผลิตอาหารโดยเน้นการ
ผลิตเพ่ือการบริโภคเป็นหลัก ซึ่งไม่ก่อให้เกิดรายได้สู่ครอบครัว เกษตรกรจึงพยายามที่จะแสวงหา
หนทางที่จะสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้กับสังคมของตนเอง โดยเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อการบริโภคมาเป็น
การผลิตเพ่ือจ าหน่ายก่อให้เกิดเป็นธุรกิจชุมชนขึ้น และธุรกิจบางอย่างก็เป็นที่นิยมของตลาด 
สามารถสร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกร (บงกช หงษ์ค ามี. 2537: 2) กิจกรรมของธุรกิจชุมชนมักมา
จากอุตสาหกรรมทีท ากันในครัวเรือนของชาวชนบทเป็นส่วนใหญ่ และสามารถสร้างรายได้ให้กับ
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ผู้ประกอบการ การอาศัยแรงงานเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิต (Labor  Intersive) ย่อมก่อให้เกิด
การจ้างงานมากกว่ากิจกรรมขนาดใหญ่ และยังช่วยท าให้เกิดการกระจายรายได้ เป็นการสร้างงาน 
สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วย (ชัยยุทธ์ ปัญญาสวัสด์ิ. 2543 : 33) ดังน้ัน การประกอบธุรกิจชุมชนจึง
ถือเป็นทางออกทางหนึ่งของการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในชุมชนชนบท ซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญของ
ประเทศ เน่ืองจากธุรกิจชุมชนใช้ทุนในการประกอบการน้อย ส่วนใหญ่จะใช้วัตถุดิบจากภาค
การเกษตร และการประกอบการสามารถท าควบคู่กับภาคการเกษตรได้ โดยยุทธศาสตร์ที่ส าคัญใน
การก าหนดแนวทางพัฒนาคือ การเน้นให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชน 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพชุมชน เน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
เพ่ือให้มีความม่ันคงของทางด้านเศรษฐกิจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 การริเร่ิมแนวทางการท าธุรกิจชุมชน ที่ชุมชนเป็นเจ้าของ และบริหารจัดการโดยชุมชน
ภายใต้ความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนส่งเสริม 
เพราะธุรกิจชุมชนเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการยกระดับรายได้ สร้างความมั่นคงของด้านเศรษฐกิจ
ภายในครอบครัว ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้ประชาชนที่เป็นสมาชิกกลุ่มได้เข้าใจและเรียนรู้การ
ด าเนินงานกิจกรรมในรูปของกลุ่มได้ถูกต้อง อีกทั้งฝึกการบริหารงานกลุ่มในรูปแบบประชาธิปไตย 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการพัฒนาชุมชน คือ ก่อให้เกิดความร่วมมือของประชาชน การแสวงหาผู้น า 
การเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน การประสานงาน ความรับผิดชอบร่วมกัน และการขยายผลของ
กิจกรรม (ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. 2546: 6) ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ธุรกิจชุมชนจะมุ่งเน้น
การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการพ่ึงพาตนเองโดยการใช้ต้นทุนในชุมชนท้องถิ่น
ของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบการ และเกิดการบริหารจัดการโดยคนในชุมชนเพ่ือ
สร้างพลัง และความเชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชน ดังนั้นธุรกิจชุมชนจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการ
สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชนบท 
 ผลการศึกษาของ สัญญา เคณาภูมิ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความส าเร็จของวิสาหกิจ
ชุมชนใน 4 จังหวัดชายแดนลุ่มน้ าโขง และท าการวิเคราะห์ศักยภาพ พบว่า จุดด้อยของการ
ด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน คือ ขาดทัศนคติต่อการพ่ึงตนเอง ขาดผู้น าชุมชนที่มีคุณภาพ ขาดเงินและ
วัสดุอุปกรณ์ ขาดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ กระบวนการผลิตการตลาดและการจัดการ ขาด
ประสิทธิภาพ และไม่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ นอกจากน้ียังพบว่า อุปสรรคของการด าเนินงาน
วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ นโยบายของรัฐที่ไม่มีความต่อเน่ือง ขาดแคลนแรงงานในชุมชน ภาวการณ์
แข่งขันทางการตลาดสูง ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วม และเสี่ยงต่อการลอกเลียนแบบ  
 ปัจจัยที่สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การอยู่
รวมกันของชาวบ้าน และความศรัทธาในทางศาสนา การศึกษาหาความรู้ ทั้งในหมู่บ้านและนอก
หมู่บ้าน โครงการพ้ืนฐาน เช่น ถนนที่ใช้ส าหรับสัญจร และการขนส่งสินค้า สิ่งแวดล้ อมทาง
ธรรมชาติ แต่ปัจจัยที่มีความส าคัญสูงสุด ได้แก่ เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งแนวคิดของ มงคล ด่านธารินทร์ 
(2541) ดังกล่าวน้ัน ก็ค่อนข้างสอดคล้องกับของ ประเวศ วะสี (2544) ที่ว่า “ในการส่งเสริมพลัง
ชุมชนต้องส่งเสริมการรวมตัวใช้คุณธรรมหรือคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์เป็นตัวตั้ง ไม่ใช่อ านาจสั่ง
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การเป็นตัวตั้ง ไม่ใช่เงินเป็นตัวตั้ง ถ้าเอาเงินเข้ามาใช้เพ่ือส่งเสริมหนุนส่งการใช้คุณค่าความเป็น
มนุษย์ก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ เมื่อชุมชนเข้มแข็งทั้งในชนบทและในเมืองทั่วแผ่นดิน จะแก้ปัญหา
ความยากจน ปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติด โรคเอดส์ ปัญหาโสเภณี และความรุนแรงต่าง ๆ การ
อนุรักษ์วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เกิดการจัดองค์กรแบบใหม่ซึ่งเป็นการจัดองค์กรโดยธรรม 
สร้างเสริมสุขภาพ และเป็นการปฏิรูปการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติจริง เพ่ือให้ชีวิต เศรษฐกิจ 
จิตใจ สังคม และวัฒนธรรม และศีลธรรมบูรณาการไปสู่ความเจริญอย่างแท้จริงและยั่งยืน 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การด าเนินงานในแต่ละจังหวัด สมควรที่จะได้
มีการศึกษาหาสาเหตุที่แท้จริง ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เช่นเดียวกับ
จังหวัดนครพนม ก็มีสภาพการไม่แตกต่างกัน เพราะมีกลุ่มที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี คิด
เป็นจ านวนน้อยกว่ากลุ่มที่มีผลการด าเนินงานระดับปานกลาง และกลุ่มที่มีผลการด าเนินงานระดับ
ปรับปรุง และมีปัจจัยในการด าเนินงานอะไรบ้างที่ท าให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานกลุ่มองค์กร ของสภาองค์กรชุมชนต าบล ใน
จังหวัดนครพนม เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานกลุ่มองค์กรเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานกลุ่ม
องค์กร ของสภาองค์กรชุมชนต าบล ในจังหวัดนครพนม สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และสามารถ
ด าเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพประเภทอ่ืน 
ๆ ให้มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานกลุ่มองค์กร ของสภาองค์กรชุมชนต าบล 
จังหวัดนครพนม 
 2. เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานกลุ่มองค์กร ของสภาองค์กรชุมชนต าบล 
จังหวัดนครพนม 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ระยะที่ 1 แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการด าเนินงานของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การด าเนินงานกลุ่มองค์กร ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ของลิเคิร์ท แบ่งการวัดออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความส าเร็จในการด าเนินงานกลุ่มองค์กร ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท แบ่งการวัดออกเป็น 5 
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด เครื่องมือวัดทุกฉบับ ได้ผ่านการพิจารณา
ด้านความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความหมาย และ การใช้ภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตรวจสอบครอบคลุมตามโครงสร้างของเนื้อหา ความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
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(Item Objective Congruence : IOC) ว่าข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงานกลุ่มองค์กร ที่น ามาศึกษาทั้ง 10 ปัจจัยนั้น เป็นข้อค าถามที่ตรงกับสิ่งที่ต้องการวัดวิจัย มี
ความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาเชิงทฤษฎีที่ได้ศึกษาวิเคราะห์และก าหนดไว้เป็นนิยามศัพท์
หรือไม่ และตรวจสอบการใช้ถ้อยค าภาษามีความเหมาะสมและสื่อความหมายที่ตรงกับสิ่งที่ต้องการ
จะสอบถามหรือไม่ จากนั้นโดยท าการวิเคราะห์หาค่า IOC รายข้อไป แล้วเลือกข้อที่มีค่า IOC ที่มีค่า
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป พิชิต  ฤทธิ์จรูณ.( 2544 : 158) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 2 คือ แนว
ทางการพัฒนาการด าเนินงานกลุ่มองค์กร ที่ผู้วิจัยน าผลการวิจัยในระยะที่  1 มาสร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็น
ร่างประกอบการพิจารณาในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญ 
นักวิชาการ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการด าเนินงานกลุ่มองค์กร ตัวแทนผู้ประกอบการกลุ่มองค์กร
และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง วิพากษ์รูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานกลุ่มองค์กร 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยในระยะที่ 2 เป็นการสร้างรูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานกลุ่มองค์กร โดยการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาการด าเนินงานกลุ่มองค์กร ตลอดจนตัวแทนผู้ประกอบการกลุ่มองค์กร ร่วมกันใน
กระบวนการระดมความคิด (Brain Storming) ของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 30 คน เพ่ือวิพากษ์วิจารณ์ ให้
ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบด าเนินงานกลุ่มองค์กร ซึ่งการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจัยในระยะที่ 2 นี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลผลด้วยการบันทึกในรูปแบบรายงานการ
ประชุม แล้วน ามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นน ามาเปรียบเทียบ 
เทียบเคียงกับบริบทของการวิจัย และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการด าเนินการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างรูปแบบการพัฒนา 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในระยะที่  2 ผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อวิจารณ์และ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการถอดข้อความว่าอยู่ในตัวแปรใด จากการวิจัยในระยะที่ 1 แล้วน ามาจัด
กลุ่ม จากนั้นท าการสังเคราะห์กลุ่มการวิจารณ์และข้อเสนอแนะที่ได้จากการถอดข้อความ เพ่ือน า
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาจัดท ารูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานกลุ่มองค์กร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย ระยะที่ 1 มาสร้างรูปแบบการพัฒนาการ
ด าเนินงานตามความต้องการของกลุ่มองค์กร เพ่ือใช้เป็นร่างพิจารณา 
 น ารูปแบบที่สร้างขึ้นมาระดมสมอง เพ่ือวิพากษ์รูปแบบที่สร้างขึ้นและให้ค าแนะน าโดย
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการด าเนินงานกลุ่ม
องค์กร และตัวแทนผู้ประกอบการกลุ่มองค์กร จ านวน 30 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยและรูปการ
วิพากษ์รูปแบบการด าเนินงานกลุ่มองค์กร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และน าเสนอข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Groups) ของแต่ละกลุ่ม แล้วน ามาสรุปและอภิปรายผลทั้งหมดในที่
ประชุมใหญ่ (Brian Storming)  
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 หลังจากนั้นน าผลการเสนอมาปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานกลุ่มองค์กรให้
สมบูรณ์  
 ระยะที่ 3 เพื่อยืนยันรูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานกลุ่มองค์กร ของสภาองค์กรชุมชน
ต าบล จังหวัดนครพนม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 ท่าน ประกอบด้วย นักวิชาการ ตัวแทนพัฒนา
องค์กรชุมชน ตัวแทนพัฒนาชุมชน และตัวแทนวิสาหกิจชุมชน  
 
4. ผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของกลุ่มองค์กร ของสภาองค์กรชุมชน
ต าบล จังหวัดนครพนมของระยะท่ี 1 ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
กลุ่มองค์กร ของสภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดนครพนมโดยตั้งสมมติฐานว่า ปัจจัยด้านการบริหาร
การเงิน ปัจจัยด้านการบริหารการตลาด ปัจจัยด้านการร่วมกิจกรรมกับภายนอก ปัจจัยด้านการ
บริหารการผลิต ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก ปัจจัยเกี่ยวกับ
ด้านคณะกรรมการกลุ่ม ปัจจัยเกี่ยวกับด้านผู้น า ส่งผลต่อการด าเนินงานของกลุ่มองค์กร ของสภา
องค์กรชุมชนต าบล จังหวัดนครพนม  
 2. รูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานกลุ่มองค์กร ของสภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัด
นครพนม 
 1) ปัจจัยเกี่ยวกับด้านผู้น า ประกอบด้วย ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น า การสร้างแนวคิด
เกี่ยวกับผู้น า 
 2) ปัจจัยเกี่ยวกับด้านคณะกรรมการกลุ่ม ประกอบด้วย ก าหนดหน้าที่ บทบาท การ
ปฏิบัติที่ชัดเจน 
 3) ปัจจัยด้านการร่วมกิจกรรมกับภายนอก ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนร่วมกับ
เครือข่าย การเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ทรัพยากร ระหว่างกลุ่มองค์กร 
 4) ด้านการมีส่วนร่วมของกับภายนอก การแลกเปลี่ยนร่วมกับเครือข่าย การเรียนรู้
แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ทรัพยากร ระหว่างกลุ่มองค์กร 
 5) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย การบริหารแบบมีส่วนร่วม สร้างระบบการ
จัดท าบัญชีปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของกับภายนอก ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
รับผลประโยชน์ 
 6) ด้านการบริหารการตลาด เชื่อมโยงเครือข่าย/กลไก แผนการตลาด อบรมการตลาด
ด้านธุรกิจให้กับองค์กร ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 7) ปัจจัยด้านการบริหารการเงินและทุน ประกอบด้วย สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมการ
บริหารการเงินและทุน การสร้างแรงจูงใจ จัดระบบการสร้างการจัดการความรู้ การบันทึกข้อมูล
อย่างเป็นระบบ 
 8) ด้านคุณภาพสินค้าและบริการ ประกอบด้วย สร้างทักษะ/อบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
คุณภาพสิค้าปลอดภัยและปลอดสารเคมี 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของกลุ่มองค์กร ของสภาองค์กรชุมชน
ต าบล จังหวัดนครพนม 
 ผู้วิจัยตั้งสมมุติฐานไว้ว่า จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้น ามาสังเคราะห์ก าหนดเป็นสมมติฐานการวิจัย ดังนี ้
 1. ปัจจัยด้านผู้น า 2. ปัจจัยด้านคณะกรรมการกลุ่ม 3. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของ
สมาชิก 4. ปัจจัยด้านการร่วมกิจกรรมกับภายนอก 5. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 6. ปัจจัยด้าน
การบริหารการผลิต 7. ปัจจัยด้านการบริหารการตลาด 8. ปัจจัยด้านการบริหารการเงินและทุน 9. 
ปัจจัยด้านสินค้าและบริการ 10. ปัจจัยด้านการพัฒนากลุ่มองค์กร ส่งผลต่อการด าเนินงานกลุ่ม
องค์กร ของสภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดนครพนม  
 ผลของการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของกลุ่มองค์กร ของ
สภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดนครพนม  พบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับด้านผู้น า ปัจจัยเกี่ยวกับด้าน
คณะกรรมการกลุ่ม ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของของสมาชิก ปัจจัยด้านการร่วมกิจกรรมกับ
ภายนอก ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารการตลาด ด้านคุณภาพสินค้าและบริการ ซึ่ง
ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของกลุ่มองค์กร ของสภาองค์กรชุมชนต าบล 
จังหวัดนครพนม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.001 (p < 0.001) 
 ตามการทดสอบสมมุติฐานการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของเพียร์สัน 
(Pearson’s Multiple  Correlation) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร  และใช้สถิติ
วิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานในการวิจัย คือ Multiple Linear Regression Analysis  โดยใช้เทคนิค
แบบหลายขั้นตอน (Stepwise) ผู้วิจัยจึงน า 8 ปัจจัยมาอภิปราย ดังนี้  
 1. ปัจจัยด้านผู้น า ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของกลุ่มองค์กร ของสภาองค์กร
ชุมชนต าบล จังหวัดนครพนม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ผลการศึกษาของ มัฑนา ไชยจิตต์ (2552 
: บทคัดย่อ) ปัจจัยที่เอ้ือต่อการด าเนินงานในวิสาหกิจชุมชนทอผ้า คือ ผู้น ากลุ่มซึ่งสามารถท าให้
กลุ่มประสบผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับและเป็นแรงจูงใจให้แก่สมาชิก เนื่องจากมีคุณสมบัติโดเด่น คือมี
ประสบการณ์ในการทอผ้ามานาน ถนัดอ่านออกเขียนได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ท าให้ประสานกับ
หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการได้ดี สอดคล้องกับ สุพรรณี ขอดฝือ (2552 : 156-157) 
ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน คือ ประธานกลุ่มเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของสมาชิก สอดคล้องกับ อันนา อ่อนมาก (2554 : 39) ที่
ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชน : ธุรกิจผลิตภัณฑ์เสื่อกก ต าบลแพง 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงเส้น และวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชน 
คือ ภาวะผู้น า 
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 ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ปัจจัยด้านผู้น า ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของกลุ่มองค์กร 
ของสภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดนครพนม นอกจากจะมีคุณลักษณะตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว 
จะต้องมีคุณลักษณะที่ส าคัญจะต้องมีการพัฒนาดังนี้  
 1) ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของภาวะผู้น า  
 2) การสร้างแนวคิดเก่ียวกับผู้น า วิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ 
 2. ปัจจัยด้านคณะกรรมการกลุ่ม ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของกลุ่มองค์กร 
ของสภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดนครพนม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อุทัย เลาหวิเชียร (2545:  
412) กล่าวว่า องค์การในรูปแบบคณะกรรมการบริหาร ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Committee 
องค์การในรูปแบบคณะกรรมการ จะประกอบด้วย กรรมการที่มาจากหน่วยต่างๆ หรือเป็น
ผู้ช านาญการเฉพาะด้าน จะมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานและมีงานเฉพาะ หรือมีวัตถุประสงค์ที่จะ
เป็นการบรรลุเฉพาะเจาะจง วัตถุประสงค์หลักของคณะกรรมการก็คือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และข่าวสาร การสื่อข้อความ ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า หรือเสนอทางเลือก บางกรณีก็ท าหน้าที่
เพ่ือแสวงหาแนวคิดและหนทางเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ก าลังประสบ 
 การมีปฏิสัมพันธ์ของคณะกรรมการ และประธานกรรมการเป็นไปในลักษณะที่มี
สถานภาพอย่างเท่าเทียมกัน โดยประธานจะมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้รักษาระเบียบเท่านั้น สรุป
ข้อคิดเห็นและน าเสนอ คณะกรรมการในองค์การทั่วไปมี 2 แบบคือ  
 1. คณะกรรมการที่ท าหน้าที่เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและการแก้ไขปัญหา 
กล่าวคือ เมื่อหน่วยงานมีปัญหาก็จะน ามาให้คณะกรรมการศึกษาเพ่ือเสนอความคิดเห็น เมื่อ
คณะกรรมการเสนอไปแล้วก็หมดหน้าที่ ฝ่ายบริหารจะน าไปปฏิบัติหรือไม่ ไม่ใช่หน้าที่ของ
คณะกรรมการ 
 2. คณะกรรมการที่พบเห็นในอีกรูปแบบหน่ึงคือ มีการแต่งต้ังสมาชิกจากหลากหลาย
หน่วยงานและท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหาร ซึ่งหมายความว่าท าหน้าที่ทางวิชาการ ก าหนด
นโยบาย และบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย  
 คณะกรรมการ หมายถึง กลุ่มคนที่เข้ามารวมตัวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพ่ือพิจารณาปัญหา
ต่าง ๆ ภายในองค์การ คณะกรรมการอาจรวมตัวกันในลักษณะเป็นทางการเพ่ือรวบรวมเอาบุคคล
จากฝ่ายต่าง ๆ มาช่วยกันพิจารณา และแก้ปัญหาเฉพาะอย่าง ดังนั้นคณะกรรมการอาจจัดตั้งได้
หลายแบบตามแต่วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของการที่จะให้คณะกรรมการดังกล่าวด าเนินการ 
 ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ปัจจัยด้านคณะกรรมการกลุ่ม ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของ
กลุ่มองค์กร ของสภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดนครพนม นอกจากจะมีคุณลักษณะตามที่กล่าว
ข้างต้นแล้ว จะต้องมีคุณลักษณะที่ส าคัญจะต้องมีการพัฒนาดังนี้  
 1) ก าหนดหน้าที่ บทบาท การปฏิบัติที่ชัดเจน 
 3. ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของกลุ่มองค์กร 
ของสภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดนครพนม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มัฑนา ไชยจิตต์ (2552 : 
162-163) ที่ได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า 
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อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ที่พบว่า สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมทอผ้ามากที่สุด ที่พบใน
กลุ่มระดับดี คือ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนการด าเนินงาน และร่วมแก้ไขปัญหา 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุมนา เกิดสินธฺชัย (2550 : 29) ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ระดับการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก 
 ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ปัจจัยด้านการร่วมกิจกรรมกับภายนอก ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงานของกลุ่มองค์กร ของสภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดนครพนม นอกจากจะมีคุณลักษณะ
ตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว จะต้องมีคุณลักษณะที่ส าคัญจะต้องมีการพัฒนาดังนี้ 
 1) การแลกเปลี่ยนร่วมกับเครือข่าย ร่วมแก้ปัญหา 
 2) การเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูล วางแผน ความรู้ ทรัพยากร ระหว่างกลุ่มองค์กร 
 4. ปัจจัยด้านการร่วมกิจกรรมกับภายนอก ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของ
กลุ่มองค์กร ของสภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดนครพนม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ประทีป สีหา
นาม (2550 : 86) ได้ศึกษาความต้องการการส่งเสริมของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายในจังหวัดขอนแก่นจากกลุ่มที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ระดับ 1-3 ดาว พบว่า สมาชิกต้องการรับการสนับสนุนในเรื่องที่เกี่ยวกับ การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ
ราคาถูก การจัดหาเงินทุนดอกเบี้ยต่ า การให้ค าปรึกษาด้านการลงทุน การให้ข่าวสารทางการตลาด
ของผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้า การจัดศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้าระดับอ าเภอ
และจังหวัด การพัฒนาคุณภาพสินค้า การพัฒนาทักษะฝีมือ และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์  
 ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ปัจจัยด้านการร่วมกิจกรรมกับภายนอก ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงานของกลุ่มองค์กร ของสภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดนครพนม นอกจากจะมีคุณลักษณะ
ตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว จะต้องมีคุณลักษณะที่ส าคัญจะต้องมีการพัฒนาดังนี้  
 1) การแลกเปลี่ยนร่วมกับเครือข่าย  
 2) การเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ทรัพยากร ระหว่างกลุ่มองค์กร 
 3) การประชาสัมพันธ์ การให้ข่าวสารทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ 
 5. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของกลุ่มองค์กร 
ของสภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดนครพนม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ
อัมพร (2552 : 151-152)  ได้สร้างเคร่ืองมือวัดด้านการบริหารการจัดการ ของการด าเนินงานของ
ธุรกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม แบ่งออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายของกลุ่ม การ
จัดโครงสร้างกลุ่ม การก าหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของกรรมการและสมาชิกกลุ่ม การก าหนด
ข้อบังคับในการด าเนินงาน การแสดงความคิดเห็นของกรรมการและสมาชิกกลุ่ม ความโปร่งใสใน
การคัดเลือกคณะกรรมการด าเนินงาน การก าหนดต้นทุนราคาเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ
การวางแผนการจัดจ าหน่าย การหาตลาด การติดต่อประสานงาน และการร่วมกันแก้ไขปัญหามี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่มากท่ีสุด  ถึงน้อยที่สุด 
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 ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของ
กลุ่มองค์กร ของสภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดนครพนม นอกจากจะมีคุณลักษณะตามที่กล่าว
ข้างต้นแล้ว จะต้องมีคุณลักษณะที่ส าคัญจะต้องมีการพัฒนาดังนี้ 
 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วม สร้างระบบการจัดท าบัญชี 
 2) การก าหนดเป้าหมายของกลุ่ม 
 3) การจัดโครงสร้างกลุ่ม 
 6. ด้านการบริหารการตลาด ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของกลุ่มองค์กร ของ
สภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดนครพนม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธนพร กิติพงศ์พิทยา (2551 : 
39) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของกลุ่มจักสานผักตบชวา กรณีศึกษา : บ้านหัวเคียนเหนือ 
ต าบลบ้านต้ า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า ทางกลุ่มจักสานได้มีการบริหารการตลาดโดย
ประธานและเหรัญญิก มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า มีการวางแผน
การตลาดที่จะกระจายผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มลูกค้าเดิม และกลุ่มลูกค้ารายใหม่ให้สอดคล้องกับการ
ขายในตลาดส าหรับอนาคต นอกจากน้ีทางกลุ่มได้ค านึงถึงส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ แบ่งราคาตลาดผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 ระดับ คือ ราคารับซ้ือจากสมาชิก ราคาขายปลีก 
และราคาขายส่ง ส่วนช่องทางการจ าหน่ายแบ่งออกได้เป็นสี่ช่องทาง คือ ลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
ลูกค้าจังหวัดเชียงราย ลูกค้าจังหวัดพะเยา และลูกค้าจากกรุงเทพมหานคร ทางด้านส่งเสริม
การตลาด ทางกลุ่มได้มีการส่งเสริมการตลาดโดยวิธีการรักษาลูกค้าเก่า ได้แก่ การให้ส่วนลด และ
วิธีการหาลูกค้าใหม่ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน 
 ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ปัจจัยด้านการบริหารการตลาด ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน
ของกลุ่มองค์กร ของสภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดนครพนม นอกจากจะมีคุณลักษณะตามที่กล่าว
ข้างต้นแล้ว จะต้องมีคุณลักษณะที่ส าคัญจะต้องมีการพัฒนาดังนี้ 
 1) เชื่อมโยงเครือข่าย/กลไก แผนการตลาด  
 2) อบรมการตลาดด้านธุรกิจให้กับองค์กร ประชาสัมพันธ์ 
 3) ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ  
 7. ปัจจัยด้านการบริหารการเงินและทุน ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของกลุ่ม
องค์กร ของสภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดนครพนม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พนารัตน์  บุญ
ธรรม  (2552 : 97-98)  ได้ท าการศึกษาการจัดการสินค้า OTOP ประเภทของใช้ของตกแต่งและ
ของที่ระลึกในเชิงธุรกิจ : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพท าเครื่องทองเหลือง อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า มีรูปแบบในการจัดการการเงิน คือ กลุ่มได้รับการจัดสรรเงินภาครัฐที่ให้การ
สนับสนุนจากส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ และองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ นอกจากน้ีได้
จากเงินทุนของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต รูปแบบของการจัดสรรเงินทุน กลุ่มน าเงินทุนไป
จัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการผลิต ในส่วนก าไรสุทธิประจ าปี ท าการปันผลให้กับสมาชิกร้อยละ 20 
สมทบการด าเนินงานกลุ่ม ร้อยละ 50 และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอ่ืนๆ ร้อยละ 30 รูปแบบ



721วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

การจัดท าบัญชีของกลุ่ม เป็นแบบบันทึกยอดรายรับ-รายจ่าย และยอดเงินคงเหลือแต่ละวันประจ า
ทุกวัน และรายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกทราบทุกเดือน 
 ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ปัจจัยด้านการบริหารการเงินและทุน ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงานของกลุ่มองค์กร ของสภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดนครพนม นอกจากจะมีคุณลักษณะ
ตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว จะต้องมีคุณลักษณะที่ส าคัญจะต้องมีการพัฒนาดังนี้ 
 1) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารการเงินและทุน 
 2) การสร้างแรงจูงใจ จัดระบบการสร้างการจัดการความรู้ การบันทึกข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ 
 3) การสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ 
 8. ด้านคุณภาพสินค้าและบริการ ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของกลุ่มองค์กร 
ของสภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดนครพนม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พูลสวัสดิ์  นาทองค า 
(2556 : 87-88) คุณภาพสินค้าและบริการ แสดงถึงผลส าเร็จของตัวสินค้าและบริการของวิสาหกิจ
ชุมชน เกี่ยวกับคุณภาพสินค้า ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ความมีเอกลักษณ์และความโดดเด่นของ
สินค้าและบริการ รวมถึงการวิจัย พัฒนาและบริการใหม่ ๆ ประกอบด้วย (1) คุณภาพความ
ปลอดภัยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดี มีกระบวนการผลิตและให้บริการที่ดีมีความปลอดภัย ได้รับ
การรับรองคุณภาพ และได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า (2) การสร้างความแตกต่างของสินค้าและ
บริการ วิสาหกิจชุมชนมีการสร้างสรรค์สินค้าและบริการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนใคร และ
เป็นที่ต้องการของตลาด 
 ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ปัจจัยด้านคุณภาพสินค้าและบริการ ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงานของกลุ่มองค์กร ของสภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดนครพนม นอกจากจะมีคุณลักษณะ
ตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว จะต้องมีคุณลักษณะที่ส าคัญจะต้องมีการพัฒนาดังนี้ 
 1) สร้างทักษะ/อบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ คุณภาพสิค้าปลอดภัยและปลอดสารเคมีต่อ
ผู้บริโภค 
 
6. ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
 1. การพัฒนาผู้น าในด้านพัฒนาศักยภาพมาใช้ในการพัฒนากลุ่มองค์กร อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เกิดความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนการฝึกทักษะการปฏิบัติ การจัดทัศนศึกษาดูงานให้แก่
คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความส าเร็จในการด าเนินงาน 

 2 .  การพัฒนากลุ่ มองค์กร ความสอดคล้องทางด้าน ของนโยบายรัฐบาลและ
สถาบันการศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมกลุ่มองค์กร ที่เชื่อมโยงไปยังแหล่งทุนในชุมชน เช่น สภา
องค์กรชุมชนต าบล แต่ยังพบปัญหาในด้านศักยภาพของกลุ่มองค์กรโดยเฉพาะด้าน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องเข้ามามีบทบาทให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ 
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 3. ด้านการบริหารการตลาด ควรมีการส่งเสริมการตลาด มีการใช้สื่อที่หลากหลาย
ประเภทส าหรับการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มองค์กร เช่น ผ่านทางเว็บไซด์อินเตอร์เน็ท ผ่าน
สื่อวิทยุชุมชน การใช้สื่อบุคคล ควรมีการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายให้มากที่สุด และส่งเสริมการ
พัฒนาความสามารถทางการตลาดของกลุ่มองค์กร ควรมีกลยุทธ์ทางการตลาดระยะยาว เพ่ือ
การตลาดที่ยั่งยืน  

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ในการวิจัยครั้งนี้ได้จัดเก็บข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างเพียงจังหวัดนครพนมเท่านั้น ควรมี
การวิจัยและบูรณาการแลกเปลี่ยนในระดับกลุ่มจังหวัดอ่ืน ๆ  
 2. ควรน ารูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานกลุ่มองค์กร ของสภาองค์กรชุมชนต าบล 
จังหวัดนครพนม มาใช้เพื่อพัฒนาและเป็นประโยชน์และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มองค์กรอ่ืน ๆ  
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มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกับระบบการคุ้มครองเงินฝากของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
LEGAL MEASURES FOR THE DEPOSIT PRPTECTION SYSTEM OF THE 

COOPERATIVE CREDIT UNION 
 

ฐปณวัชร์  สระสม อดุลย์  ทานาราช 
Tapanawat  Srasom  Adun Tanarach 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาแนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและระบบการคุ้มครองเงินฝากของต่างประเทศและไทย รวมทั้งมาตรการทาง
กฎหมายและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย
เก่ียวกับมาตรการระบบการคุ้มครองเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของไทยว่ามีปัญหาและแตกต่าง
กันอย่างไร 3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบการ
คุ้มครองเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของไทยและต่างประเทศว่า มีปัญหาเหมือนกันหรือแตกต่าง
กันอย่างไร 4) เพ่ือศึกษาแนวทางมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศที่เหมาะสมมาปรับใช้กับ
สหกรณ์และระบบการคุ้มครองเงินฝากในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานา
ประเทศ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยทางเอกสารและการสอบถามจากประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างดังกล่าว  โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกกับกลุ่มประชากรตัวอย่างที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่ก ากับ
ดูแล กลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ 
ตลอดจนการวิเคราะห์เชิงสถิติเบ้ืองต้นโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาท าการสรุปผลเชิงการ
ศึกษาวิจัย  
 ผลการวิจัยท่ัวไป 
 1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีสินทรัพย์ขนาดใหญ่และเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่มีการฝาก
เงินและท าธุรกรรมการเงินในเชิงพาณิชย์มากขึ้นเช่นเดียวกับสถาบันการเงินทั่วไป จึงย่อมจะมีความ
เสี่ยงต่อสถานะเงินฝากของสมาชิกสหกรณ์มากข้ึนเช่นกัน แม้ว่าปัจจุบันจะมีกฎหมายว่าด้วยสถาบัน
คุ้มครองเงินฝากเพ่ือเป็นการคุ้มครองเงินฝากประชาชนในสถาบันการเงินแต่กฎหมายดังกล่าวไม่
ครอบคลุมถึงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหากเกิดมีกรณีที่สหกรณ์ต้องถูกเพิกถอนทะเบียนหรือใบอนุญาต 
และนอกจากนีต้ามกฎหมายสหกรณ์ปัจจุบันไม่ได้ก าหนดมาตรการระบบคุ้มครองเงินฝากสหกรณ์ไว้ 
เมื่อเปรียบเทียบในต่างประเทศกลับมีระบบการประกันเงินฝากในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเช่นเดียวกับ
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 Doctor Of Law Program Director , Faculty of Law , Western University 
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สถาบันการเงิน  
 2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีสภาพและจ านวนสมาชิกไม่แตกต่างจากสถาบันการเงิน 
ผลกระทบที่เกิดจากการเพิกถอนทะเบียนหรือใบอนุญาตไม่ส่งผลกระทบต่อเฉพาะสมาชิกแต่ส่งผล
ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงควรมีการคุ้มครองเงินฝากภายใต้ระบบการคุ้มครองเงิน
ฝากแบบจ ากัดวงเงิน พร้อมทั้งก าหนดกลไกต่างๆในการพัฒนาระบบสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อย่างเป็นระบบเหมาะสมกับรูปแบบของสหกรณ์ไทย ซึ่งจะส่งผลต่อความ
เชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อันจะเป็นการสนับสนุนการออมเงินในประเทศ 
และเสริมสร้างความม่ันคงและความมีเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินในภาพรวมและทัดเทียม
นานาประเทศ 
ค าส าคัญ : สหกรณ์, เครดิตยูเนี่ยน, คุ้มครองเงินฝาก 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) to study theoretical concepts 
related to Credit union Cooperative and Credit Union Cooperative Deposit 
Protection System in foreign countries and Thailand, including related legal 
measures and researches, 2) to study the state of problem and legal issues 
regarding measures of Thailand's Credit Union Cooperative Deposit Protection 
System Credit union Cooperative about problems and differences, 3) to study, 
analyze and compare legal measures regarding Credit union Cooperative Deposit 
Protection System of Credit union Cooperative in foreign countries and Thailand on 
same and differences, and 4) to study the appropriate international legal measures 
to be applied to cooperatives and the Credit Union Cooperative Deposit Protection 
System in the Credit Union Cooperative in order to be on the par with other 
nations. 
 The research methodology was to study the documents and in-depth 
interview taken with the population and sample group that were governing state 
department and involving people to obtain primary theoretical and practical 
information, including basic statistical analysis obtained from survey data, and 
summarized it as research results. 
 From the study, it was found that Credit union Cooperative had large 
assets and was one of the financial institutions that has more commercial 
deposited and financial translation as same as conventional financial institutions. 
Therefore, the risk was increasing towards the deposit status of cooperative 
members as well. Even though, at present, there is a law on Deposit Protection 
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Agency to protect people's deposits in financial institution, the law does not cover 
Credit Union Cooperative if the cooperative's registration or license has been 
revoked. Additionally, currently, according to the law, the cooperative does not 
specify cooperative deposit protection system for this case as well. When 
comparing to the same problem abroad, there is a law on Deposit Protection 
Agency that cover Deposit Protection System in Credit union Cooperative as same 
as in financial institutions. After study on the guideline, it can be adapted to use for 
Thailand's Credit Union Cooperative Deposit Protection System. Hence, Credit Union 
Cooperative Deposit Protection System with limited financial amount as well as 
setting up mechanisms for the development of the Credit Union Cooperative 
systematically and appropriately with the model of Thai cooperative. This will 
support domestic savings and strengthen the stability and steadiness of overall             
the financial system and on the par with other nations. 
Keyword(s) : Cooperative, Credit Union, Deposit Protection  
 
1.บทน า 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นสหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนก าหนดเป็นประเภทที่ 7 ตาม
กฎกระทรวง   พ.ศ. 2548 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 เป็นสหกรณ์สมบูรณ์แบบประเภทหน่ึง จัดตั้งขึ้นโดยความสมัครใจของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน หลักการด าเนินงาน ก าหนดข้ึนมาภายใต้ปรัชญาสหกรณ์การ
ร่วมมือกัน คุณค่าของความยุติธรรม ความเสมอภาคและการช่วยเหลือตนเอง เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการอยู่ร่วมกันฉันท์พ่ีน้อง ที่แสดงออกโดยการท างานร่วมกันเพ่ือสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีขึ้น
ส าหรับตนเองและชุมชน และจากรายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยน ประจ าปี 2557 ได้รวบรวมข้อมูลทางการเงินจากรายงานการสอบบัญชีของสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนทั่วประเทศ (ยกเว้นชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน) ส าหรับสหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 1 
เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 ประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีจ านวน
สหกรณ์ตามทะเบียนทั้งสิ้น 573 สหกรณ์ โดยมีสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนทั่วประเทศ ที่จดทะเบียน
จัดตั้งสหกรณ์ มีจ านวนสหกรณ์ตามทะเบียนทั้งสิ้น 573 สหกรณ์ มีจ านวนสมาชิก ณ วันสิ้นปีมี
ทั้งสิ้น จ านวน 827,784 คน เป็นสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปีจ านวน 103,090 คน และมีสมาชิกออก
ระหว่างปี จ านวน 91,844 คน สมาชิกคงเหลือสิ้นปีมีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจ านวน 5,694 คน 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.69 ซึ่งทุนด าเนินการของสหกรณ์ประกอบด้วย (1) การสะสมเงินค่าหุ้นของ
สมาชิกตามข้อบังคับ ณ วันสิ้นปี 2557 สมาชิกถือหุ้นคงเหลือในสหกรณ์จ านวนทั้งสิ้น 20,584.97 
ล้านบาท ปีก่อนจ านวน 18,540.12 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จ านวนเงิน 2,044.85 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.03 โดยเฉลี่ยสมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนถือหุ้นอยู่ในสหกรณ์คนละ 
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24,867.56 บาท (2) ธุรกิจของสหกรณ์ประกอบด้วย (2.1.) การรับฝากเงิน ณ วันสิ้นปี 2557 มี
ปริมาณเงินรับฝากคงเหลือจ านวน 31,143.81 ล้านบาท เทียบเป็นร้อยละ 65.20 ของทุน
ด าเนินงานทั้งสิ้น ปริมาณเงินรับฝากคงเหลือเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จ านวนเงิน 852.66 ล้านบาทหรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.81 (2.2.) การให้เงินกู้ยืม ซึ่งระหว่างปีการให้เงินกู้มีปริมาณทั้งสิ้น 17,315.86 ล้าน
บาท ปีก่อนจ านวน 20,443.72 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3,127.86 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
15.30  
 เห็นได้ว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในภาพรวมจัดเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่มากด าเนินธุรกิจ
โดยรวม 5 ด้านคิดเป็นมูลค่า 41,038.72 ล้านบาทต่อปี หรือ 3,419.89 ล้านบาทต่อเดือน การ
เติบโตของธุรกิจ ลดลงจากปีก่อนร้อยละ -17.136 รายละเอียดของธุรกิจโดยรวม ได้แก่ ธุรกิจรับ
ฝากเงินร้อยละ 50.46 ธุรกิจให้เงินกู้ร้อยละ 42.19 ธุรกิจอ่ืนๆ เช่น จัดหามาจ าหน่ายร้อยละ 2.68 
ธุรกิจรวบรวมผลผลิตและแปรรูปร้อยละ 4.64 และธุรกิจให้บริการร้อยละ 0.03 ดังนั้น หาก
พิจารณาข้อเท็จจริงแล้ว จะเห็นได้ว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หรือสถาบันการเงินชุมชนในปัจจุบันมี
ขนาดสินทรัพย์ที่ใหญ่มากและเป็นสถาบันการเงินที่มีการฝากเงินกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  หรือ
สถาบันการเงินชุมชนเป็นประโยชน์ในการออมเงินแก่ประชาชนผู้ฝากเงินในอนาคต และมีการท า
ธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์ด้วยกันในเชิงพาณิชย์ และเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึ่งย่อมมีความเสี่ยงในการด าเนินระบบการด าเนินสถานะทางการเงินมากข้ึน แม้ว่าจะมี
กฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากเพ่ือเป็นการคุ้มครองเงินฝากประชาชนในสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน แต่กฎหมายดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
หรือสถาบันการเงินชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์หรือที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ในปัจจุบัน
ไม่มีระบบการคุ้มครองเงินฝากในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หรือสถาบันการเงินชุมชน อีกทั้งยังไม่มี
กลไกด าเนินการที่เหมาะสม  
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึง
ปัญหาความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงในการรับฝากเงิน ระบบคุ้มครองเงินฝาก แนว
ทางการสร้างระบบคุ้มครองการเงินในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไม่ได้มี
โครงสร้างระบบการคุ้มครองเงินในสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนกับทั้ง  ศึกษามาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับระบบการคุ้มครองเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนของไทยและต่างประเทศเพ่ือเปรียบเทียบ
ศึกษาว่า ควรก าหนดให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้รับการคุ้มครองเงินฝากเช่นเดียวกับสถาบันการเงิน
อ่ืนในประเทศไทยและต่างประเทศได้หรือไม่ และจะก าหนดให้จัดตั้งเป็นกฎหมายสถาบันกองทุน
พัฒนาระบบคุ้มครองเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน เป็นกฎหมายเฉพาะได้หรือไม่ อย่างไร และ
สมควรจะน าระบบการคุ้มครองเงินฝากแบบจ ากัดวงเงิน พร้อมทั้งก าหนดกลไกต่างในการพัฒนา
ระบบสถาบันคุ้มครองเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับรูปแบบของ
บริบทขบวนการสหกรณ์ไทย ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่น ของประชาชนต่อระบบสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยน หรือสถาบันการเงินชุมชนอันจะเป็นการสนับสนุนการออมเงินในประเทศและเสริมสร้างความ
มั่นคง และความมีเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินในภาพรวม  
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2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1. เพ่ือศึกษาแนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนและระบบ
การคุ้มครองเงินฝากของต่างประเทศและไทย รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
 2.2 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการระบบการ
คุ้มครองเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของไทยว่า มีปัญหาและแตกตา่งกันอย่างไร 
 2.3. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบการ
คุ้มครองเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของไทยและต่างประเทศว่า มีปัญหาเหมือนกันหรือแตกต่าง
กัน อย่างไร  
 2.4. เพ่ือศึกษาแนวทางมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศที่เหมาะสมมาปรับใช้กับ
สหกรณ์และระบบการคุ้มครองเงินฝากในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานา
ประเทศ 
 
3.วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ใช้การศึกษาวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research)ในทฤษฎีโครงสร้าง
ระบบคุ้มครองเงินฝากของต่างประเทศและของไทย ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองเงินฝากและใช้เคร่ืองมือในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth 
interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 15 คน ในกลุ่ม
หน่วยงานหรือองค์กรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้ององค์กรก ากับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องกับสถาบัน
การเงินและนักวิชาการกฎหมายและผู้ปฏิบัติหรือบังคับใช้กฎหมาย รวม 5 กลุ่ม  
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 1.สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคในการคุ้มครองเงินฝากของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
พบว่าประเทศไทย มีสหกรณ์ทั้งหมด 7 ประเภท ซึ่งประกอบ ด้วย สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม 
สหกรณ์ประมง สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการและสหกรณ์เครดิตยูเนียน 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (Credit Union Cooperative) เป็นสหกรณ์ประเภทหนึ่งซึ่งได้แยกออกมา
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยจัดตั้งขึ้นในหมู่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งมีภูมิล าเนาหรือประกอบ
อาชีพหลักหรือมีวงสัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดอยู่ในเขตท้องที่ด าเนินงานของสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้น และ
บุคคลเหล่านั้น มีความปรารถนาจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยวิธีการนาเงินของตนเองมาสะสมไว้
เป็นกองทุน สมาชิกทุกๆ คนจะต้องสะสมเงินตามความสามารถของตนเองเป็นประจ าและสม่ าเสมอ
ตามที่สหกรณ์ก าหนด กองทุนที่สมาชิกช่วยกันสะสมนี้ก็จะมีเงินมากขึ้นสามารถจะให้สมาชิกที่มี
ความจาเป็นจะเดือดร้อนทางด้านการเงิน กู้ยืมไปบ าบัดปัญหาและความเดือดร้อนเหล่านั้น พร้อม
กับการช าระคืนเงินกู้ของสมาชิกแต่ละคน ก็จะสะสมเงินของตนไปในคราวเดียวกันด้วย เงินกู้ก็จะ
ค่อยๆ หมดไป ในขณะที่เงินสะสมก็มีมากข้ึน  
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 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจึงเป็นสหกรณ์ที่มุ่งหวังในการให้สมาชิกช่วยตนเองและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน บริหารโดยสมาชิกและการท ากิจการทุกอย่าง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก 
ในปัจจุบันสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีขนาดสินทรัพย์ที่ใหญ่มากและนอกจากมีการสมาชิกน าเงินมาฝาก
ไว้กับสหกรณ์เป็นจ านวนมากแล้วยังมีการท าธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์ด้วยกันในเชิง
พาณิชย์ ซึ่งมีความเสี่ยงในการด าเนินระบบการด าเนินสถานะทางการเงินมากขึ้น ในขณะที่ปัจจุบัน
ไม่มีระบบการคุ้มครองเงินฝากในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อีกทั้งยังไม่มีกลไกด าเนินการคุ้มครองเงิน
ฝากในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่เหมาะสม หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับการด าเนินงานจึงมีความเสียหายแก่
เงินฝากของสมาชิกซึ่งมีจ านวนมากและมีเงินฝากขนาดใหญ่ไม่แตกต่างจากสถาบันการเงินประเภท
อ่ืน ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อม่ัน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จนรัฐบาลอาจต้องเข้ามาช่วยเหลือ 
แก้ไขด้วยการใช้งบประมาณแผ่นดินซึ่งผิดประเภทและเป็นภาระแก่การงบประมาณของรัฐ  
 2.ระบบการคุ้มครองเงินฝากหรือการประกันเงินฝากของต่างประเทศพบว่า ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศแคนาดา และประเทศสวีเดน พบว่ากฎหมาย
หรือระบบการคุ้มครองเงินฝากหรือการประกันเงินฝากในแต่ละประเทศนั้นได้จัดให้มีการคุ้มครอง
เงินฝากหรือประกันเงินฝากครอบคลุมไปถึงเงินฝากในสถาบันการออม  สหกรณ์ สหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนหรือสถาบันสหกรณ์อย่างเดียวกันกับสถาบันการเงินอ่ืน  ส าหรับประเทศไทย  ตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ไม่มีบทบัญญัติก าหนดมาตรการและระบบการคุ้มครองเงินฝาก
ในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แม้จะมีกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากเพ่ือเป็นการคุ้มครองเงิน
ฝากประชาชนในสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน แต่กฎหมายดังกล่าวกลับ
ไม่ครอบคลุมถึงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแต่อย่างใด  
 ปัญหาที่พบในการด าเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคือ สมาชิกสหกรณ์ขาดความรู้
ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงในการรับฝากเงินในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน การขาดการมีส่วน
ร่วมของสมาชิก สมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าของ
และผู้ควบคุมสหกรณ์ และขาดความรู้ความเข้าใจในระบบคุ้มครองเงินฝากของสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยน นอกจากนี้สหกรณเ์ครดิตยูเนี่ยนไม่ได้มีหน่วยงานของรัฐก ากับดูแลโดยตรง มีเพียงหน่วยงานที่
ท าหน้าที่ส่งเสริม เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์และมีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ท าหน้าที่ก ากับ ตรวจสอบบัญชี ทั้งสองหน่วยงานไม่มีความเชี่ยวชาญในการก ากับดูแล
เกี่ยวกับระบบธุรกรรมการเงินในระบบสถาบันการเงินเท่ากับธนาคารแห่งประเทศไทย จึงไม่ได้มีการ
ก าหนดให้มีการคุ้มครองเงินฝากเช่นเดียวกันกับเงินฝากในสถาบันการเงินประเภทอ่ืนที่ก าหนดไว้  
 การที่กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไม่ได้มีโครงสร้างระบบการคุ้มครองเงินในสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนและไม่สามารถน ากฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากมาบังคับใช้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ได้ เพราะความแตกต่างระหว่างสถาบันการเงินกับสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเกี่ยวกับ ระบบการบริหาร
จัดการ ที่มาขององค์กร การจัดการ การด าเนินการของแต่ละประเภทในกิจการ ข้อจ ากัดในการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการในการก ากับและควบคุมการด าเนินกิจการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้
กับสถาบันการเงินและกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จึง
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ไม่สามารถก าหนดให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครอง
เงินฝาก พ.ศ.2551 ได้ 
 3.มาตรการทางกฎหมายระบบประกันเงินฝากในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของต่างประเทศ 
พบว่า สหรัฐอเมริกาได้ก าหนดให้ธนาคารและสถาบันเงินออม  เป็นสถาบันการเงินที่ให้ความ
คุ้มครองเงินฝาก โดยสถาบันคุ้มครองเงินฝากมีหน้าที่จ่ายคืนเงินให้แก่ผู้ฝากในกรณีที่มีสถาบัน
การเงินล้ม ช าระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต  ด าเนินการแก้ไขปัญหาสถาบัน
การเงินสมาชิก และประเทศอังกฤษได้ก าหนดให้สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ 
Financial Services Authority (FSA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับสถาบันการเงินของ
อังกฤษ สถาบันรับฝากเงินของอังกฤษ (ได้แก่ ธนาคาร สหกรณ์ หรือ Building Society เป็นผู้
ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหญ่ของอังกฤษ ซึ่งจัดตั้งโดยกลุ่มสหกรณ์และระดมเงินทุนจากเงินออม) 
ที่ได้รับอนุญาตจาก FSA เป็นสถาบันการเงินที่ให้ความคุ้มครองเงินฝาก โดยสถาบันประกันเงินฝาก
มีหน้าที่จ่ายคืนเงินให้แก่ผู้ฝากในกรณีที่มีสถาบันการเงินล้ม และพิจารณาระบบประกันเงินฝากใน
ประเทศแคนาดาได้ก าหนดให้สมาคมสหกรณ์สินเชื่อ (cooperative credit association) เป็นส่วน
หนึ่งของประเภทสถาบันการเงินที่ให้ความคุ้มครองเงินฝาก โดยสถาบันประกันเงินฝากประเทศ
แคนาดามีหน้าที่จ่ายคืนเงินให้แก่ผู้ฝากในกรณีท่ีมีสถาบันการเงินล้มและช าระบัญชีสถาบันการเงินที่
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต (บางกรณีศาลอาจแต่งตั้งผู้ช าระบัญชี) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
สถาบันการเงินสมาชิกที่มีปัญหา ด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือปิดสถาบันการเงิน และท าการ
ตรวจสอบพิเศษ และตรวจสอบเพ่ือเตรียมด าเนินการกับสถาบันการเงินสมาชิกที่อาจล้ม  ส าหรับ
ระบบประกันเงินฝากในประเทศญี่ปุ่นได้ก าหนดให้สหกรณ์สินเชื่อ (Credit Cooperatives) เป็น
สถาบันการเงินประเภทหนึ่งที่ได้รับคุ้มครองเงินฝาก โดยสถาบันประกันเงินฝากประเทศญี่ปุ่นมี
หน้าที่จ่ายคืนเงินให้แก่ผู้ฝากในกรณีที่มีสถาบันการเงินล้ม ช าระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินสมาชิกที่มีปัญหา ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาสถาบันการเงิน ส่วนระบบประกันเงินฝากในประเทศสวีเดน ก าหนดให้ด าเนินการเกี่ยวกับ
ระบบการคุ้มครองเงินฝากและคุ้มครองเงินฝากทุกประเภทของสถาบันการเงิน  ส่วนรูปแบบการ
คุ้มครองเงินฝากจะแตกต่างกันไปตามประเทศสมาชิก ทั้งนี้ หน้าที่สถาบันประกันเงินฝากโดยรวมมี
หน้าที่จ่ายคืนเงินให้แก่ผู้ฝากในกรณีที่มีสถาบันการเงินล้ม ช าระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินสมาชิกที่มีปัญหา ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาสถาบันการเงิน รวมถึงสถาบันการเงินของประเทศในสหภาพยุโรปด้วย  
 ระบบการคุ้มครองเงินฝากในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นมาตรการทางกฎหมายที่ได้รับการ
ยอมรับในต่างประเทศว่ามีความเหมาะสมและจ าเป็น เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนไม่แตกต่างไปจากสถาบันการเงินประเภทอ่ืน  
 
5.อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยปัญหาที่เกิดขึ้นกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบการคุ้มครอง
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เงินฝากในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และน าสภาพปัญหาดังกล่าวมาศึกษาวิเคราะห์เห็นว่า   
 1.หลังการจัดตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝากขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

พ.ศ. 2551 ระบบสถาบันการเงินมีเสถียรภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ณ สิ้นปี 2558 สถาบันการเงินทั้งระบบ
มีฐานะเงินกองทุนแข็งแกร่ง และเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการจัดสรรก าไรเข้าเป็นเงินกองทุน  อัน
เป็นผลจากการการจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝากและระบบการคุ้มครองเงินฝากในสถาบันการเงิน 
 2.ระบบการคุ้มครองเงินฝากในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นมาตรการทางกฎหมายที่ได้รับ
การยอมรับในต่างประเทศว่ามีความเหมาะสมและจ าเป็น เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนไม่แตกต่างไปจากสถาบันการเงินประเภทอ่ืน จึงควรมีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือให้มี
ระบบการคุ้มครองเงินฝาก โดยจัดตั้งสถาบันกองทุนพัฒนาระบบคุ้มครองเงินฝากในลักษณะเฉพาะ
ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขึ้นให้เหมาะสมกับรูปแบบ การด าเนินกิจการ การก ากับดูแลกิจการของ
รัฐในสหกรณเ์ครดิตยูเนี่ยนของประเทศไทย 
 3.ปัญหาจากการด าเนินกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนที่ผ่านมา เช่น สหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนคลองจั่น จ ากัดเป็นบทเรียนส าคัญให้เห็นว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสามารถสร้างวิกฤตการณ์
ทางการเงินแก่ประเทศได้ ระบบการคุ้มครองเงินฝากในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจึงเป็นมาตรการทาง
กฎหมายที่มีความเหมาะสมและจ าเป็น เพ่ือเป็นเครื่องมือเสริมสร้างความมั่นคงของสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนไม่แตกต่างไปจากสถาบันการเงินประเภทอ่ืนๆ วิกฤตการณ์ทางการเงินได้มากข้ึนเช่นกัน และ
จะสร้างระบบการคุ้มครองเงินฝากในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้กับสมาชิก  รวมทั้งสามารถใช้ในการ
ฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพและการให้
ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินแก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง  
 
6.ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัย สรุปข้อเสนอแนะ ให้มีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือให้มีระบบการคุ้มครองเงินฝาก 
โดยจัดตั้งสถาบันกองทุนพัฒนาระบบคุ้มครองเงินฝากในลักษณะเฉพาะของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ขึ้น ให้เหมาะสมกับรูปแบบการด าเนินกิจการ การก ากับดูแลกิจการของรัฐในสหกรณเ์ครดิตยูเนี่ยนข
องประเทศไทย โดยมาตรการคุ้มครองเงินฝากในสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนตามกฎฆมายดังกล่าวควร
ก าหนดให้มีแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการก ากับดูแลและสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 4 แนวทาง ได้แก่ 1) พัฒนาการบริการตรวจสอบ              
ทั้งรายงานและธุรกิจการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับสถาบันการเงินอ่ืน 
2) ให้มีการก ากับดูแลกิจการทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 3) ปรับปรุงโครงสร้างระบบการ
ก ากับดูแลสหกรณ์เครดิตยุเนี่ยนให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว 4) พัฒนาฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้มีความทันสมัย  
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บทบาทวดัในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุ : กรณีศึกษาวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 
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Elderly : A case Study of Wat Luang Phor Sod Dhammakayaram, 

Damnoensaduak District, Ratchaburi Province 
 

พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโตและคณะ 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลัก

วิชาการทั่วไปและตามแนวพระพุทธศาสนา (2) วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและความต้องการของ
ประชาชนที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม และ (3) น าเสนอ
แนวทางการพัฒนาบทบาทวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลภาคสนาม จากประชาชนในพ้ืนที่ต าบลแพงพวย อ าเภอด าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี จ านวน 384 คน วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที และค่าเอฟ วิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว เมื่อพบความแตกต่าง จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นคู่ ด้วยวิธี
ผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด และในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการวิเคราะห์เอกสาร และใช้แบบ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลภาคสนามจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 15 รูป/คน และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลักวิชาการทั่วไปและตามแนวพระพุทธศาสนามีแนวคิด

สอดคล้องกัน กล่าวคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลักวิชาการทั่วไป พบว่า (1) ด้านสุขภาพ 
มีจุดเน้น คือ การรับผิดชอบต่อสุขภาพ โภชนาการ และการออกก าลังการ (2) ด้านเศรษฐกิจ มีจุดเน้น 
คือ การวางแผนทางการเงิน การจัดท าบัญชีงบประมาณ และการลดรายจ่าย (3) ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม มีจุดเน้น คือ การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในลักษณะต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืน (4) ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว มีจุดเน้น คือ การปรับตัวเข้าหากันของผู้สูงอายุและสมาชิก
                                                 


 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี, ผู้ร่วมวิจัย : พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต

, พระครูวสิุทธานนัทคณุ, ดร., พระครูวาทีวรวัฒน,์ ดร., พระมหากังวาล ธีรธมฺโม,ดร., พระมหานิกร านุตตฺโร, พระครู
สมุห์วรวิทย์ ผาสโุก, พระไพบูลย์ าณวิปุโล, พระเชาวลิต กิตฺติโสภโณ, พระครูใบฎีกาสุรพล อาสโภ, ดร., พระมหา
พิพัฒนพงศ์ ตธมฺโม, พระครูปลัดธนัญชัย อริญฺชโย, นายยุทธนา ขวัญเมือง : อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุร.ี 
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ในครอบครัว และการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในครอบครัว และ (5) ด้านทัศนคติในการด ารงชีวิต มี
จุดเน้น คือ คุณลักษณะของสุขภาพจิตที่ดี และการปรับตัวอย่างเหมาะสมในทุกสภาพแวดล้อม ส าหรับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา พบว่า (1) ด้านสุขภาพ มีจุดเน้น คือ ความ
สมดุลระหว่างสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่เหมาะสม (2) ด้านเศรษฐกิจ มีจุดเน้น คือ การกระท า
กิจกรรมทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานหลักคิหิสุขหรือสุขของคฤหัสถ์ (3) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มี
จุดเน้น คือ การปฏิบัติต่อผู้อื่นตามหลักสังคหวัตถุธรรม (4) ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว มีจุดเน้น คือ 
การปฏิบัติต่อผู้คนในครอบครัวตามหลักพรหมวิหารธรรม และ (5) ด้านทัศนคติในการด ารงชีวิต มี
จุดเน้น คือ การปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานให้รู้ทันความเป็นจริงของสังขารด้วยปัญญา 

2. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของวัดหลวงพ่อสด
ธรรมกายาราม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.38) ส่วนด้านอ่ืน ๆ ที่เหลือ อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ส่วนผลการวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.10) เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านทัศนคติในการด ารงชีวิต อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.90) ส่วนด้านอ่ืน ๆ ที่
เหลือ อยู่ในระดับมากทุกด้าน และผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า รายได้ของประชาชนมี
ผลให้ความต้องการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม แตกต่างกัน
อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. แนวทางการพัฒนาบทบาทวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ประกอบด้วย (1) ด้านสุขภาพ คือ พัฒนากระบวนการเผยแพร่ความรู้เพ่ือการดูแลสุขภาพตามหลักพุทธ
ธรรมแก่ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปทางสถานี โทรทัศน์ วิทยุ หรือหอกระจายข่าว (2) ด้านเศรษฐกิจ คือ 
การจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการสร้างอาชีพเสริมรายได้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าปฏิบัติธรรม โดยให้อยู่นอกเหนือ 
จากช่วงเวลาภาคปฏิบัติสัทธรรม (3) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การจัดกิจกรรมพุทธศิลป์บ าบัดที่
ช่วยให้มีความรู้สึกผ่อนคลาย รื่นรมย์ เกิดความสุขทางใจ ส าหรับผู้สูงอายุที่เข้าปฏิบัติธรรมร่วมกับบุคคล
ผู้สนใจทั่วไป (4) ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว คือ การเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการจัดงานวันส าคัญ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วยสถาบันครอบครัว ได้แก่ วันผู้สูงอายุ วันครอบครัว วันแม่ วันพ่อ เป็นต้น และ 
(5) ด้านทัศนคติในการด ารงชีวิต คือ การจัดตั้งศูนย์อบรมวิปัสสนากรรมฐานผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 
เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการอบรมสมถวิปัสสนากรรมฐานแก่ผู้สูงอายุในสังคมไทย โดยมีพันธกิจหลักเพ่ือให้
ผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมสามารถเห็นตามความเป็นจริงของสังขารด้วยปัญญาตามหลักไตรลักษณ์ได้อย่าง
แท้จริง นอกจากนี้ การวิจัยครั้งนี้ยังพบข้อเสนอแนะส าคัญ คือ การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยความ
ร่วมมือของ 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
2) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม และ 3) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ค าส าคัญ : บทบาทวัด, การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 
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ABSTRACT 
The objectives of research were 1) to study the development towards the 

Quality of Life for the Elderly, 2) to analyze the present state and the demand of 
people in Developing the Quality of Life for the Elderly of Wat Luang Phor Sod 
Dhammakayaram, 3) to present the guideline for the role development of Wat 
Luang Phor Sod Dhammakayaramin Developing the Quality of Life for the Elderly. 

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 299 people in 
the area of Pangpuay Sub District, Damneonsaduak District, Ratchaburi province.  
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 from15 key 
informants and analyzed the data through the content analysis technique. 

The Findings of Research found that; 
1. The development towards the Quality of Life for the Elderly based on 

general academic principle and Buddhism way were along together that 
development towards the Quality of Life for the Elderly based on general academic 
principle, found that (1) The health had the focus on responsibility to health, 
nutrition and exercise. (2) The economy had the focus on financial planning, 
account and budgetary management and expenditure reduction. (3) The social 
relation had the focus on social activities participation to help the creation of the 
relation with others. (4) The family relationship had the focus on the adjustment of 
the elderly and members in the family and communication in the family. (5) The 
attitude in living had the focus on good mentality and environmental adjustment. 
For the development towards the Quality of Life for the Elderly according to 
Buddhism, found that (1) The health had the focus on proper physical and 
mentality. (2) The economy had the focus on living principle of householders’ 
happiness. (3) The social relation had the focus on behaving to other according to  
Sanghahawaththudhamma. (4) The family relationship had the focus on practicing 
with members in family along with Prommaviharadhamma. (5) The attitude in living 
had the focus on practicing through insight meditation as knowing as the real fact of 
body with wisdom. 
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2. The findings of  present state analysis in Developing the Quality of Life for 
the Elderly of Wat Luang Phor Sod Dhammakayaram, found that in overall was at 
good level (x̄ =3.73). When considered in each side, found that the family 
relationship was at the middle level (x̄ = 3.38). But other sides were at good level. 
However, the findings from the analysis of  people demand to Development the 
Quality of Life for the Elderly of Wat Luang Phor Sod Dhammakayaram, found that 
the attitude in living was the highest level (x̄ =4.90). But others were at good level 
and the research hypothesis found that income of people had the effect on people 
demand to Development the Quality of Life for the Elderly of Wat Luang Phor Sod 
Dhammakayaram differently at statistic significantly 0.05. 

3. The guidelines for the role development of Wat Luang Phor Sod Dhammakayaram 
in Developing the Quality of Life for the Elderly consist of; (1) The health: is the 
knowledge advertisement process development for healthcare according to 
Buddhadhamma to the elderly and general persons to television station, radio 
station or broadcast. (2) The economy: is to train the knowledge about additional 
career who are the elderly to come to practice the meditation by living out of 
meditation time. (3) The social relation: is to have Buddhist art activity to help to 
have the relaxation, merry and mental happiness to the elderly who come to 
practice mediation with general people. (4) The family relationship: is the community 
center for arranging the important day about family institution such as aging day, 
family day, mother day, father day etc. and (5) The attitude in living: is  to set up 
the meditation practicing center of Thailand to be the center for calmness and 
insight meditation  to the elderly in Thai society by having the main mission is to 
the elderly who come to practice meditation to know the real fact of body with 
wisdom according to Trilaksana or three common characteristics. Moreover, this 
research has the main suggestion is to set up the elderly school by cooperation 
with three key organizations such as 1) Mahachulalongkornrajavidayalaya University   
Ratchaburi college campus 2) Wat Luang Phor Sod Dhammakayaram 3) Health Fund 
Supporting Office. 
Keyword : Roles of Buddhist Monastery, Developing the Quality of Life for the 

Elderly, Wat Luang Phor Sod Dhammakayaram 
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1. บทน า 
 จากการส ารวจจ านวนประชากรผู้สูงอายุ โดยกลุ่มสถิติประชากร ส านักสถิติสังคม ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ พบว่า ประเทศไทยมีจ านวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
โดยในปี พ.ศ. 2537 มีจ านวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากรทั้งประเทศ และเพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ 9.4 ร้อยละ 10.7 ร้อยละ 12.2 ในปี พ.ศ. 2545, พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554 ตามล าดับ 
และผลการส ารวจครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2557 พบว่า มีจ านวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 14.9 ของ
ประชากรทั้งหมด โดยมีประชากรผู้สูงอายุ 10,014,699 คน เป็นชาย 4,514,812 คน และหญิง 
5,499,887 คน ดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (กลุ่มสถิติประชากร 
ส านักสถิติสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557: 7) 
 ปัจจุบัน มีนโยบายในการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ และการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว/
ชุมชน การพัฒนารูปแบบสถานดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมในบริบทสังคมวัฒนธรรมไทย/ระบบและ
มาตรฐานการส่งเสริมดูแลการจัดการสวัสดิภาพและสวัสดิการผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม การส่งเสริมบทบาทของผู้สูงอายุในสถาบันสังคมและชุมชน การน าศักยภาพของผู้สูงอายุ
มาใช้ในการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนการถ่ายทอดภูมิปัญญาสูสังคม ดังกล่าวนี้ 
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องจึงต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 ประเทศไทยมปีฏิญญาผู้สูงอายุไทยเป็นพันธกรณีเพ่ือให้ผู้สูงอายุไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับ
การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ โดยมีสาระส าคัญ คือ (1) ผู้สูงอายุต้องได้รับปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารง 
ชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ได้รับการพิทักษ์และคุ้มครองให้พ้นจากการถูกทอดทิ้ง และละเมิด
สิทธิ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้สูง อายุที่ไม่สามารถพ่ึงตนเองหรือครอบครัวได้ 
และผู้พิการที่สูงอายุ (2) ผู้สูงอายุควรอยู่กับครอบครัวโดยได้รับความเคารพรัก ความเข้าใจ ความ
เอ้ืออาทร การ ดูแลเอาใจใส่ การยอมรับบทบาทของกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพ่ือให้
เกิดความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข (3) ผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสในการศึกษา 
เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนอย่างต่อเน่ือง เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการทางสังคมอันเป็น
ประโยชน์ในการด ารงชีวิตเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบด้าน  เพ่ือสามารถปรับบทบาท
ของตนให้สมวัย    (4) ผู้สูงอายุควรได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้สังคม มีโอกาสได้ท างาน
ที่เหมาะสมตามความสมัครใจ โดยได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เพ่ือให้เกิดความภูมิใจและเห็นชีวิต
มีคุณค่า (5) ผู้สูงอายุควรได้เรียนรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองต้องมีหลักประกันและ
สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอนามัยอย่างครบวงจนโดยเท่าเทียมกัน  รวมทั้งได้รับการดูแล
จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างสงบตามคตินิยม และ (6) ผู้สูงอายุควรได้มีบทบาทและส่วนร่วมใน
กิจกรรมของครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยเฉพาะการรวมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และความ
เข้าใจอันดีระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน (สุรกุล เจนอบรม, 2534: 36) 
 ค าว่า ผู้สูงอายุ มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า ชรา ตามทรรศนะของพระพุทธศาสนา ซึ่ง
เป็นปรากฏการณ์หนึ่งของชีวิต เป็นกฎธรรมชาติหรือหลักความจริงที่มีอยู่โดยปกติ ดังมีข้อความ
ปรากฏในอภิณหปัจจเวกขณ์ ความว่า 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560740

 “เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ เรามีความ
เจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ เรามีความตายเป็นธรรมดา 
ไม่ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ เราจักพลัดพรากจากของที่รักของชอบใจ
ทั้งหลาย เรามีกรรมเป็นของตน เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น เรามี
กรรมเป็นแดนเกิด เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ เรามีกรรมเป็นที่พ่ึงอาศัย เรา
ท ากรรมอันใดไว้ เป็นกรรมดีก็ตาม เป็นกรรมชั่วก็ตาม เราจักต้องเป็น
ผู้รับผลแห่งกรรมนั้น เราทั้งหลายพึงพิจารณาเนืองเนื่องอย่างนี้แล” 
(องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 22/57/81) 

 พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนสาวกทั้งหลายให้เห็นถึงสัจธรรมของชีวิตว่า จะต้องพบกับความแก่ 
ความเจ็บ และความตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (พรพรรณ์ สมบูรณ์, สันทัด จันทร์ทาทอง และนมาศ
โมฬี จิตวิริยธรรม, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 
2559) : 221) หากแต่ พระพุทธศาสนามีแนวคิดส าคัญที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้ ดังนี้ (1) อารมณ์ท าให้เกิดโรค ร่างกายและจิตใจของคนเรามีความสัมพันธ์
กันอย่างแยกไม่ออก เวลาที่ใจของเรามีความเครียด ความโกรธหรืออารมณ์ในทางลบก็จะมีผลต่อ
ร่างกายของเรา จิตใจของเราจึงมีอิทธิพลมากต่อการเกิดโรคของร่างกาย ในทางกลับกันการมี
อารมณ์ที่ดี เช่น การฝึกเจริญเมตตาภาวนาเป็นเวลาหน่ึงชั่วโมงซึ่งมีผลต่ออารมณ์ที่ดีท าให้ภูมิ
ต้านทานแข็งแกร่งขึ้น (2) ความผ่อนคลายบ าบัดโรค วิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ได้ศึกษาพบว่า
ความผ่อนคลายเป็นสิ่งส าคัญมากเน่ืองจากการสร้างความผ่อนคลายจะช่วยรักษาโรคและป้องกัน
ไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคหืดหอบรวมทั้ง
โรคมะเร็งต่าง ๆ ด้วย การท าให้เกิดการผ่อนคลายท าได้หลายวิธี เช่น การสวดมนต์ การฝึกผ่อน
คลายกล้ามเนื้อ การวิ่งเหยาะ ๆ แล้วก าหนดสติที่เท้า การว่ายน้ าแล้วเจริญสติไปด้วย การฝึกการ
หายใจ การฝึกโยคะสมาธิ การฝึกชี่กงหรือแม้แต่การเจริญสติในขณะถักนีตติ้งหรือโครเช การฝึก
สมาธิโดยตรงในท่ายืน เดิน น่ัง นอนใช้สติก าหนดรู้ส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย  สามารถท าให้เกิดสมาธิ
และผ่อนคลายได้มาก (3) สมาธิบ าบัดโรค ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าการท าจิตให้เป็นสมาธิ
ช่วยสร้างความผ่อนคลายแก้ไขโรคของความเครียดอย่างได้ผล คนอเมริกันฝึกหัดสมาธิเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเครียดและปัญหาความทุกข์ใจ นอกจากนั้นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังชี้ให้เห็นถึงผลดี
ของสมาธิต่อการรักษาโรคทางกายอย่างชัดเจน จึงท าให้การใช้สมาธิรักษาเป็นที่นิยมกันอย่าง
แพร่หลาย ดังที่ นิตยสารไทม์ (Time) ได้ตีพิมพ์บทความเร่ืองการสวดมนต์ ไปวัด ปฏิบัติสมาธิ ช่วย
รักษาโรคได้ (4) วิปัสสนากรรมฐานบ าบัดโรค การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นวิธีการที่เกิดจากการ
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มีเฉพาะในพระพุทธศาสนา เป็นการฝึกจิตให้เกิดปัญญา เห็นสภาวธรรมต่าง 
ๆ เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ท าให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง ท าให้ถอดถอน
ความยึดติดในสิ่งทั้งปวง ว่าไม่ใช่ตัวเราของเรา เป็นเหตุให้สามารถขจัดกิเลสหรืออารมณ์ต่าง ๆ 
โดยเฉพาะกิเลสอย่างละเอียด แต่ในเบื้องต้นท าให้เราควบคุมจิตใจ อารมณ์ได้ดี สามารถวางเฉยต่อ
สิ่งต่าง ๆ ทั้งดีและไม่ดีได้ และ (5) การสวดมนต์บ าบัดโรค การไปวัด ไหว้พระ สวดมนต์ แผ่เมตตา 
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เป็นกิจกรรมที่ชาวพุทธเราปฏิบัติกันเป็นประจ าในชีวิตประจ าวัน การวิจัยทางการแพทย์ในปัจจุบัน
พบว่า การไหว้พระสวดมนต์ การไปวัดท ากิจกรรมทางศาสนามีผลท าให้สุขภาพดีและรักษาโรคได้
ด้วย (นายแพทย์พงษ์ วรพงศ์พิเชษฐ, พุทธธรรมบ าบัด, 2550: 4-39) ดังกล่าวนี้แสดงให้เห็น
หลักการส าคัญ คือ การอบรมความรู้และการปลูกฝังคุณธรรมควบคู่กันไป  (พระครูโกศลวชิรกิจ, 
“กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เชิ งพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ก าแพงเพชร”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2559) : 
61) สังคมไทยเป็นสังคมพุทธะ เป็นสังคมแห่งการตื่นรู้ ซึ่งมีหลักพุทธธรรมตามหลักศาสนาเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการประพฤติปฏิบัติ (ภาส ภาสสัทธา, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ
บริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์, ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2558 : 59) พระพุทธศาสนามีภูมิปัญญาและ
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพราะเหตุว่าหลักคิดในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องอริยสัจสี่นั้นเป็นระบบ
คิดท่ีอธิบายได้ว่า ชีวิตมีความทุกข์ ความทุกข์ต่าง ๆ เกิดจากเหตุ ความทุกข์ต่าง ๆ สามารถหมดไป
ได้และมีวิธีการที่จะปฏิบัติเพ่ือหลุดพ้นจากความทุกข์นั้น พระพุทธศาสนามองว่าความแก่เป็นความ
ทุกข์และมนุษย์สามารถพ้นทุกข์จากความแก่ได้โดยด าเนินชีวิตตามหลักวิถีพุทธ 
 อย่างไรก็ตาม ความทุกข์ของผู้สูงอายุนั้นเป็นความทุกข์ทั้งทางร่างกายและทางใจ การดูแล
ผู้สูงอายุจึงต้องดูแลทั้งร่างและจิตใจให้สมดุลกัน อีกทั้ง มูลเหตุของความทุกข์ของผู้สูงอายุนั้นเกิด
จากเหตุที่ส าคัญคือความต้องที่ไม่สมปรารถนาในด้านต่าง ๆ คือ ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ ที่
อยู่อาศัย อนามัย การงาน และต้องการความรักความเคารพ ดังน้ัน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุจึงควรใช้พุทธธรรมบ าบัด โดยอาศัยทุนทางสังคม คือ ชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมไทยมีความ
ผูกพันใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาโดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง 
 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 
มีนาคม พ.ศ. 2534 เพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ปฏิบัติและสอนภาวนาถึง
ธรรมกายและพระนิพพานตามพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  (วิทยา ประทุมธารา
รัตน์ และคณะ, 2542: 182) การสอนธรรมปฏิบัติแก่พุทธศาสนิกชนของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายา
ราม เป็นการสอนสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ให้ถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้า 
โดยเน้นหลักสมถภูมิ 40 ตามคัมภีร์วิสุทธิมรรคและคัมภีร์อภิธรรมมัตถสังคหะ วิปัสสนาภูมิ 6 
พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงหยั่งลงสู่กฎแห่งไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ความไม่เที่ยง ทุกข์ขัง 
ความเป็นทุกข์ อนัตตา ความมิใช่ตัวตน เน้นให้เห็นคุณค่าของธรรมปฏิบัติว่าจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
ชาวพุทธ (พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), 2549: 226-227) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
เรื่อง “บทบาทวัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 
อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุ รี” โดยเน้นการบูรณาการหลักการและแนวทางแห่ง
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พระพุทธศาสนาโดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของวัดและชุมชนเป็นฐาน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุตามแนวทางพระพุทธศาสนาได้อย่างยั่งยืน ต่อไป 
 

2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 

 2.1 เพ่ือศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลักวิชาการทั่วไปและตามแนวพระ
พุทธ ศาสนา 
 2.2 เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 
 2.3 เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาบทบาทวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 ศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสัมพันธภาพ
ในครอบครัว และด้านทัศนคติในการด ารงชีวิต 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 

 4.1 รูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบสอบถาม เป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณเ์ป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
 4.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลแพงพวย 
อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จ านวน 9,192 คน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มมาจากประชากร ซ่ึงหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, 2546: 129-130) ได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 384 คน 
 ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key Informants) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกตาม
ลักษณะการเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม จากวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 15 รูป/คน 
 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ลักษณะปลายปิด/ปลายเปิด 
(Close/Open Ended Question) และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 
 



743วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

5. ผลการวิจัย 
5.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลักวิชาการทั่วไปและตามแนวพระพุทธศาสนา 

มีแนวคิดสอดคล้องกัน กล่าวคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลักวิชาการทั่วไป พบว่า (1) ด้าน
สุขภาพ มีจุดเน้น คือ การรับผิดชอบต่อสุขภาพ โภชนาการ และการออกก าลังการ (2) ด้านเศรษฐกิจ 
มีจุดเน้น คือ การวางแผนทางการเงิน การจัดท าบัญชีงบประมาณ และการลดรายจ่าย (3) ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม มีจุดเน้น คือ การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในลักษณะต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับบคุคลอ่ืน (4) ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว มีจุดเน้น คือ การปรับตัวเข้าหากันของ
ผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว และการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในครอบครัว และ (5) ด้าน
ทัศนคติในการด ารงชีวิต มีจุดเน้น คือ คุณลักษณะของสุขภาพจิตที่ดี และการปรับตัวอย่างเหมาะสมใน
ทุกสภาพแวดล้อม ส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา พบว่า (1) ด้าน
สุขภาพ มีจุดเน้น คือ ความสมดุลระหว่างสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่เหมาะสม (2) ด้านเศรษฐกิจ 
มีจุดเน้น คือ การกระท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานหลักคิหิสุขหรือสุขของคฤหัสถ์ (3) ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม มีจุดเน้น คือ การปฏิบัติต่อผู้อ่ืนตามหลักสังคหวัตถุธรรม (4) ด้านสัมพันธภาพ
ในครอบครัว มีจุดเน้น คือ การปฏิบัติต่อผู้คนในครอบครัวตามหลักพรหมวิหารธรรม และ (5) ด้าน
ทัศนคติในการด ารงชีวิต มีจุดเน้น คือ การปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานให้รู้ทันความเป็นจริงของ
สังขารด้วยปัญญา 

5.2 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของวัดหลวงพ่อ
สดธรรมกายาราม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.38) ส่วนด้านอ่ืน ๆ ที่เหลือ อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ส่วนผลการวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.10) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านทัศนคติในการด ารงชีวิต อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.90) ส่วนด้านอ่ืน ๆ ที่
เหลือ อยู่ในระดับมากทุกด้าน และผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า รายได้ของประชาชนมี
ผลให้ความต้องการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม แตกต่างกัน
อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 5.3 แนวทางการพัฒนาบทบาทวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุประกอบด้วย (1) ด้านสุขภาพ คือ พัฒนากระบวนการเผยแพร่ความรู้เพ่ือการดูแลสุขภาพ
ตามหลักพุทธธรรมแก่ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปทางสถานี โทรทัศน์ วิทยุ หรือหอกระจายข่าว (2) ด้าน
เศรษฐกิจ คือ การจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการสร้างอาชีพเสริมรายได้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าปฏิบัติธรรม 
โดยให้อยู่นอกเหนือจากช่วงเวลาภาคปฏิบัติสัทธรรม (3) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การจัด
กิจกรรมพุทธศิลป์บ าบัดที่ช่วยให้มีความรู้สึกผ่อนคลาย รื่นรมย์ เกิดความสุขทางใจ ส าหรับผู้สูงอายุ
ที่เข้าปฏิบัติธรรมร่วมกับบุคคลผู้สนใจทั่วไป (4) ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว คือ การเป็น
ศูนย์กลางของชุมชนในการจัดงานวันส าคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วยสถาบันครอบครัว ได้แก่ วัน



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560744

ผู้สูงอายุ วันครอบครัว วันแม่ วันพ่อ เป็นต้น และ (5) ด้านทัศนคติในการด ารงชีวิต คือ การจัดตั้ง
ศูนย์อบรมวิปัสสนากรรมฐานผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการอบรมสมถวิปัสสนา
กรรมฐานแก่ผู้สูงอายุในสังคมไทย โดยมีพันธกิจหลักเพ่ือให้ผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมสามารถเห็น
ตามความเป็นจริงของสังขารด้วยปัญญาตามหลักไตรลักษณ์ได้อย่างแท้จริง 
 

6. อภิปรายผล 
 6.1 แนวทางการพัฒนาบทบาทวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุด้านสุขภาพ จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า แนวทางการพัฒนาบทบาทวัดหลวงพ่อสดธรรม
กายารามในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพ คือ พัฒนากระบวนการเผยแพร่ความรู้
เพ่ือการดูแลสุขภาพตามหลักพุทธธรรมแก่ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปทางสถานี โทรทัศน์ วิทยุ หรือ
หอกระจายข่าว แสดงให้เห็นว่า วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามสามารถใช้จุดแข็งที่มีอยู่เอ้ือประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้ เนื่องด้วยวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม มีรายการธรรมะทาง
สถานีวิทยุและโทรทัศน์อยู่หลากหลายรายการ/สถานี ดังน้ัน จึงสามารถด าเนินการเผยแพร่ความรู้
เพ่ือการดูแลสุขภาพตามหลักพุทธธรรมแก่ผู้สูงอายุได้ประโยชน์ในเชิงพ้ืนที่อย่างกว้างขวาง ประกอบ
กับ การเล็งเห็นความส าคัญของการสื่อสารในฐานะเครื่องมือส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุที่ซึมเศร้า โดดเดี่ยว อ้างว้าง โดยผลการวิจัยดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ วรนา
รถ ดวงอุดม พงทิพย์ หนูเจริญ และนภสร เจริญโพธิ์  ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสื่อที่
เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครและจังหวัดแพร่” จากผลการวิจัย
พบว่า การพัฒนาสื่อที่เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ มีแนวทางการพัฒนา คือ ด้านเนื้อหาควรเพ่ิมสื่อและรายการวิทยุชุมชน และ
รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ต่อภาพลักษณ์เชิงบวกของผู้สูงอายุ เน้นความรักความผูกพัน
ระหว่างผู้สูงอายุกับครอบครัว ความเอ้ืออาทร แนวคิดแบบพอเพียง การดูแลสุขภาพ การเสนอความรู
ด้านกฎหมาย สิทธิของผู้สูงอายุ ใช้ในการติดต่อประสานงานแจ้งข่าวสาร มีรายการช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนารายการ สาระ รูปแบบรายการ พิธีกร และเนื้อหาให้
สอดคล้องกับความต้องการเพ่ิมขึ้น ควรเพ่ิมคลื่น วิทยุชุมชนที่มีรายการส าหรับผู้สูงอายุ (วรนารถ 
ดวงอุดม พงทิพย์ หนูเจริญ และนภสร เจริญโพธิ์, 2554: ข-ค) และสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ 
อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ และคณะ ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การเสริมพลังความสามารถทางการสื่อสารของ
ผู้สูงอายุเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชน : กรณีชมรมหนูรักจักรยาน อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน” 
จากผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีความสามารถทางการสื่อสาร คือ ความรู้เชิงวิชาการ ความรู้ทาง
ธรรม ความรู้ด้านการสื่อสาร และมีทักษะการสื่อสาร คือทักษะการเลือกใช้สื่อ ทักษะด้านเนื้อหา
สาร ทักษะการวิเคราะห์สาร (อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ, 2554: ข) 
 6.2 แนวทางการพัฒนาบทบาทวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ด้านเศรษฐกิจ จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า แนวทางการพัฒนาบทบาทวัดหลวงพ่อสด
ธรรมกายารามในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านเศรษฐกิจ คือ การจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ
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การสร้างอาชีพเสริมรายได้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าปฏิบัติธรรม โดยให้อยู่นอกเหนือจากช่วงเวลาภาคปฏิบัติ
สัทธรรม แสดงให้เห็นว่า นอกจากสมถวิปัสสนากรรมฐานแล้ว วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 
สามารถจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าปฏิบัติธรรมได้ อาทิเช่น 
การอบรมหลักสูตรการท าขนมไทย และน้ าดื่มสมุนไพร เป็นต้น ตามความต้องการของผู้สูงอายุที่เข้า
ปฏิบัติธรรมและผู้สูงอายุในชุมชน เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ เพ่ือ
พัฒนาให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และทักษะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่ม เป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันท า ก่อให้เกิดความรักความ
สามัคคีในชุมชน นอกจากน้ี ยังเป็นการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และด ารงชีวิตตามแนวพระราชด าริบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวน้ี วัดในพระพุทธศาสนาสามารถ
กระท าได้โดยไม่ข้อต่อหลักพระธรรมวินัย หากแต่กลับเป็นการส่งเสริมการด าเนินงานในด้านการสา
ธารณสงเคราะห์ตามที่มหาเถรสมาคมก าหนดให้เป็นหนึ่งในภารกิจงานคณะสงฆ์ ได้แก่  การด าเนิน
กิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสารธารณประโยชน์ การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ และการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป นั่นเอง โดย
ผลการวิจัยดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับผลการ วิจัยของ นราธิป กมลลิ้มสกุล ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
“รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : กรณี ศึกษาบ้านปางลาน ต าบลตาพระยา อ าเภอตาพระ
ยา จังหวัดสระแก้ว ของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว” จากผลการวิจัย
พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากบุตรหลานของตน เพ่ือสะสม
ไว้ใช้จ่ายในสภาวะที่ตนเองเจ็บป่วย ผู้สูงอายุต้องการให้รัฐช่วยจัดหาอาชีพให้เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ ผู้สูงอายุต้องการมีบทบาททางเศรษฐกิจซึ่งมีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือ ต้องการช่วยเหลือตนเอง
ให้พ้นจากสภาวะความบีบคั้นทางเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุที่มีความรู้ด้านช่างและเกษตรกรรมมีคุณภาพ
ชีวิตดีกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจาก อาชีพเป็นปัจจัยส่งเสริมสถานะทางเศรษฐกิจ
ของบุคคล และเป็นหน่ึงในองค์ประกอบของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี (นราธิป กมลลิ้มสกุล, 2554) 
และสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ ภัทรพงษ์ เกตุคล้าย และคณะ ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มี
ความ สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพอ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร” 
จากผลการวิจัยพบว่า บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ อาทิเช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ฯลฯ ควรให้การสนับสนุนกิจกรรมให้ผู้สูงอายุมีอาชีพเสริมที่เหมาะกับวัย 
เช่น การส่งเสริมอาชีพเสริมแก่กลุ่มผู้สูงอายุที่เคยมีงานประจ าหลังการเกษียณอายุราชการ เป็นต้น 
(ภัทรพงษ์ เกตุคล้าย และคณะ, วารสารส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น, ปีที่ 19 ฉบับที่ 
2 (เมษายน-กันยายน 2555) : 55) 
 6.3 แนวทางการพัฒนาบทบาทวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุด้านความสัมพันธ์ทางสังคม จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า แนวทางการพัฒนาบทบาทวัด
หลวงพ่อสดธรรมกายารามในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การ
จัดกิจกรรมพุทธศิลป์บ าบัดที่ช่วยให้มีความรู้สึกผ่อนคลาย รื่นรมย์ เกิดความสุขทางใจ ส าหรับ
ผู้สูงอายุที่เข้าปฏิบัติธรรมร่วมกับบุคคลผู้สนใจทั่วไป แสดงให้เห็นว่า วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 
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สามารถด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับแนวคิดสากลว่าด้วยศิลปะบ าบัด ซึ่งถูก
หยิบยกเป็นหัวข้อทางวิชาการในวงการแพทย์ การศึกษา ตลอดจนการบ าบัดเยียวยา ต่อเน่ืองกัน
ตลอดสามสี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะกระแสหลักที่กล่าวขานกันอยู่ในทุกวันนี้ ที่เป็นศิลปะบ าบัดบน
พ้ืนฐานของจิตวิทยา และบางครั้งก็ถูกเชื่อมโยงจากมุมมองวิทยาศาสตร์ จิตวิเคราะห์ หรือแม้แต่
การแพทย์เองก็ตาม โดยนัยน้ี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามสามารถจัดกิจกรรมที่ชื่อว่า พุทธศิลป์
บ าบัด ซ่ึงเป็นกิจกรรมศิลปะบ าบัดบนพ้ืนฐานศาสตร์แห่งจิตวิญญาณบนความรู้ที่เป็นองค์รวมของ
ศิลปะ การแพทย์ การบ าบัด การศึกษา ความเข้าใจและการหยั่งรู้ในความเป็นมาของมนุษย์ รวมถึง
จิตวิญญาณที่หลอมรวมศาสตร์เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งสามรถช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมความรู้สึกผ่อน
คลาย รื่นรมย์ เกิดความสุขทางใจ และยังเป็นการเผยแพร่พระพุทธ ศาสนาอีกทางหน่ึงด้วย โดย
ผลการวิจัยดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระครูสิงห์แก้ว วชิรธมฺโม ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
“บทบาทของผู้สูงอายุในการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีต าบลเหล่า
ยาว อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน” จากผลการวิจัยพบว่า แนวทางส่งเสริมบทบาท คือ การเปิด
สอนวิชาหรือเสริมความรู้ โดยใช้วัดเป็นศูนย์ กลางการเรียนรู้ ซ่ึงอาจใช้ผู้สูงอายุที่มีความรู้ มาเป็น
ครูถ่ายทอดความรู้ ประการส าคัญ คือ ต้องมีการจัดให้มีกิจกรรมที่อาศัยการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนและท้องถ่ินโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้
ผู้สูงอายุได้มีโอกาสชักชวนบุตรหลานและชาวบ้านมาร่วมงานให้มากขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้วัดเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น เป็นศูนย์กลาง การแลกเปลี่ยนความรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
อย่างแท้จริง (พระครูสิงห์แก้ว วชิรธมฺโม, 2554) และสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ คานธีชา บุญยาว ที่
ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การออกแบบกิจกรรมศิลปะเพ่ือเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
ในแต่ละช่วงวัย” จากผลการวิจัยพบว่า ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุทุกช่วงวัยหลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง สรุปได้ว่ากิจกรรมศิลปะเพ่ือเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง
สามารถน าไปใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ  โดย
เบื้องต้นต้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้สูงอายุ จัดบรรยากาศขณะปฏิบัติกิจกรรม
ที่มีความเป็นกันเองจะท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลาย กล้าแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นส่วนความส าคัญ
มาก เพราะเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม (คานธีชา บุญยาว, 2555) 
 6.4 แนวทางการพัฒนาบทบาทวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า แนวทางการพัฒนาบทบาท
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว คือ 
การเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการจัดงานวันส าคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วยสถาบันครอบครัว ได้แก่ 
วันผู้สูงอายุ วันครอบครัว วันแม่  วันพ่อ เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า วัดหลวงพ่อสดสามารถใช้
คุณลักษณะทางกายภาพที่ดี หรือใช้จุดแข็งที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้ 
เนื่องด้วย สภาพทั่วไปของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม มีอาคารเสนาสนะ สิ่งปลูกสร้าง และอาณา
บริเวณที่มีความพร้อมต่อการรองรับการเข้าใช้ของคนจ านวนมาก ทั้งในระดับชุมชน จังหวัด ภาค 
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หรือระดับประเทศ อีกทั้ง ยังมีการจัดบริเวณสถานที่วัดให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้เป็นที่
สงบ ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ เป็นที่สัปปายะเหมาะแก่การมาบ าเพ็ญกุศลคุณความดี กล่าวโดย
ธรรมแล้ว วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม มีความสัปปายะครบทุกองค์ประกอบ ได้แก่ อาวาสสัปปา
ยะ  คือ ที่พักซึ่งเหมาะแก่การปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน โคจรสัปปายะ คือ ที่อยู่ปฏิบัติธรรมมีที่
เที่ยวบิณฑบาตที่เหมาะดีส าหรับพระโยคาวจรที่เป็นบรรพชิต ภัสสสัปปายะ คือ การพูดคุยที่เหมาะ
กันในกลุ่มพระโยคาวจร บุคคลสัปปายะ คือ การคบหาบุคคลที่ถูกกันเหมาะกันในกลุ่มพระโยคาวจร 
โภชนะสัปปายะ คือ อาหารที่ที่บริโภคเหมาะกัน อุตุสัปปายะ คือ ลมฟ้าอากาศธรรมชาติแวดล้อมที่
เหมาะกัน และอิริยาบถสัปปายะ คือ อิริยาบถที่เหมาะกันในกลุ่มพระโยคาวจร  นั่นเอง โดย
ผลการวิจัยดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ พระครูใบฎีกาโสภา กิจฺจสาโร ที่ได้ท าการวิจัย
เรื่อง “การประยุกต์หลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวันของกลุ่มผู้สูงวัยในเขต
ต าบลบ้านหว้า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น” จากผลการวิจัยพบว่า ศาสนาพุทธยกย่องบุคคลผู้มี
ประสบการณ์ว่าเป็นรัตตัญญู คือ ผู้รู้ราตรีนาน กรณีของผู้สูงวัยก็เช่นเดียวกัน ถือว่าเป็นปูชนียบุคคล
ที่ส าคัญคนหนึ่งคนในครอบครัว เพราะเคยให้ความอุปถัมภ์ ดูแล เอาใจใส่ต่อสมาชิกด้วยดีตลอดมา 
แต่เมื่อท่านย่างเข้าสู่วัยชราหรือเป็นผู้สูงวัยแล้ว ก็ควรที่จะได้รับการยกย่อง ให้ความ ส าคัญในการ
ปฏิบัติต่อท่าน เพ่ือให้ขวัญและก าลังใจ ตลอดจนสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี อันเป็นที่ปรารถนาของ
ผู้สูงวัยทุกคน (พระครูใบฎีกาโสภา กิจฺจสาโร, 2553) และสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ พระครูสิงห์
แก้ว วชิรธมฺโม ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “บทบาทของผู้สูงอายุในการส่งเสริมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีต าบลเหล่ายาว อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน” จากผลการวิจัย
พบว่า ต้องมีการจัดให้มีกิจกรรมที่อาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและท้องถิ่นโดยใช้วัด เป็น
ศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสชักชวนบุตรหลาน
และชาวบ้านมาร่วมงานให้มากขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น 
(พระครูสิงห์แก้ว วชิรธมฺโม, 2554) 
 6.5 แนวทางการพัฒนาบทบาทวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุด้านทัศนคติในการด ารงชีวิต จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า แนวทางการพัฒนาบทบาทวัด
หลวงพ่อสดธรรมกายารามในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านทัศนคติในการด ารงชีวิต คือ การ
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์อบรมวิปัสสนากรรมฐานผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยข้ึน ณ วัดหลวงพ่อสด
ธรรมกายาราม เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการอบรมสมถ วิปัสสนากรรมฐานแก่ผู้สูงอายุในสังคมไทย โดย
มีพันธกิจหลักเพ่ือให้ผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมสามารถเห็นตามความเป็นจริงของสังขารด้วยปัญญา
ตามหลักไตรลักษณ์ได้อย่างแท้จริง แสดงให้เห็นว่า แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่
สอดคล้องกับบริบทของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ควรเป็นการพัฒนาจิตและความเข้าใจของ
ผู้สูงอายุที่มีต่อโลกและชีวิตโดยให้รู้เท่าทันความเป็นไปของสังขารหรือเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง 
ดังน้ัน แนวทางในพัฒนาบทบาทในด้านนี้จึงควรเป็นการจัดการศึกษาสัมมาปฏิบัติในพระสัทธรรม 3 
ประการ คือ ปริยัติสัทธรรม ปฏิบัติสัทธรรม ปฏิเวธสัทธรรม โดยเจริญวิปัสสนาปัญญา ให้ผู้สูงอายุ
สามารถรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงของสามัญญลักษณะ คือ ความเป็นเองของสังขารธรรมทั้งปวง 
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เป็นสภาพไม่เที่ยง ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นาน เป็นทุกข์ และไม่มี
แก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยง ในความเป็นสุขที่ถาวรแท้จริง และไม่มีสาระในความเป็นตัวตน 
เป็นบุคคล เรา เขา ของเรา ของเขา ที่เที่ยงแท้ถาวรแต่ประการใด เช่นนี้ ผู้สูงอายุที่เห็นธรรมทั้งปวง
เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ได้นั้น ย่อมรู้เท่าทันความเป็นไปของสังขารตนเองอย่างแท้จริง และ
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป โดยผลการวิจัยดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ 
ภิรมย์ เจริญผล ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ใช้ในการด าเนินชีวิตของ
ผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ จังหวัดนครปฐม” จากผลการวิจัยพบว่า 
หลักธรรมที่ส่งเสริมพัฒนาทัศนคติในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ คือ ไตรลักษณ์ การรู้เท่าความจริง
ของชีวิต เป็นกฎของธรรมชาติ มีสภาพไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา มิให้ยึดมั่นในตัวตน 
รวมถึง หลักขันธ์ 5 คือ การรู้จักองค์ประกอบของร่างกายที่เป็นรูปและนาม จึงไม่ควรไปไม่ยึดมั่นถือ
มั่นในตัวตน (ภิรมย์ เจริญผล, 2553) และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฐิติวรรณ แสงสิงห์ ที่ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง “การศึกษาวิถีชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักพุทธธรรม : กรณีศึกษาชุมชนบ้านลือค าหาญ 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี” จากผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมทัศนคติใน
การด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ คือ ไตรลักษณ์ อริยสัจ 4 ความไม่เที่ยงของสังขารความไม่คงที่ สภาวะ
เสื่อมของสังขารท าให้เป็นทุกข์ ร่างกายที่อาศัยอยู่ไม่ใช่ของเรา ไม่มีตัวตน เป็นอนัตตา (ฐิติวรรณ 
แสงสิงห์, 2556) 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1) ด้านสุขภาพ 
 1.1) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามควรเผยแพร่ความรู้เพ่ือการดูแลสุขภาพตามหลักพุทธ
ธรรมทางสถานีโทรทัศน์-วิทยุ 
 1.2) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามควรให้บริการหนังสือหรือแผ่นพับเกี่ยวกับสุขภาพแก่
ผู้สูงอายุที่เข้าปฏิบัติธรรม 
 2) ด้านเศรษฐกิจ 
 2.1) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามควรจัดกิจกรรมอบรมด้านอาชีพเป็นการฝึกอบรมให้
ผู้สูงอายุมีงานท า มีอาชีพเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย 
 2.2) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามควรเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของในหลวงแก่ผู้สูงอายุที่เข้าปฏิบัติธรรม 
 3) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
 3.1) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามควรจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ 
 3.2) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามควรจัดกิจกรรมที่ ให้ผู้สูงอายุเป็นครูสอนพิเศษเพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่มีความช านาญและมีประสบการณ์ให้แก่คนรุ่นหลัง 
 4) ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว 
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 4.1) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามควรจัดกิจกรรมวันครอบครัว 
 4.2) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามควรส่งเสริมให้วัดเป็นสถานที่จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
และวันแม่แห่งชาติ ของชุมชน 
 5) ด้านทัศนคติในการด ารงชีวิต 
 5.1) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามควรจัดหลักสูตรอบรมวิปัสสนากรรมฐานส าหรับ
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ 
 5.2) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามควรจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายา
ราม 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1) การวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การเผยแผ่พุทธธรรมส าหรับผู้สูงอายุ 
 2) การวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอาชีวบ าบัดวิถีพุทธส าหรับผู้สูงอายุในยุคโลกาภิ
วัตน์ 
 3) การวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุของวัดในพระพุทธศาสนา 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา 

A DEVELOPMENT MODEL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR 
CAPACITY BUILDING OF SONGKHLA’ S TEACHERS PRIVATE  SCHOOL  

USING INFORMATION TECHNOLOGY  IN 21 CENTURY 
 

อัจจิมา       มาศนิยม  
ปรีชา      วิหคโต  

บทคัดยอ่ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลาโดยมีวิธีด าเนินการวิจัย
4ขั้นตอนดังนี้  ขั้นที่1)การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ขั้นที่2)การศึกษาสภาพปั จจุบันปัญหาและ
ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 
21 ของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา ข้ันที่3)การสร้างรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 ของครูโรงเรียนเอกชน จ.สงขลา ขั้นที่4) การ
ประเมินรูปแบบการจัดการความรู้การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเอกชน จ.สงขลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่1)เอกสารต าราและ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ ในโรงเรียน2)โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสงขลา 162 
โรงเรียน  สุ่มตัวอย่างอย่างง่ายได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน113โรงเรียนและ 3)ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการ
ความรู้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน9คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม แบบบันทึกข้อมูลการสนทนากลุ่ม ( focus 
group discussion )และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและความต้องการเกี่ยวกับการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเอกชน จ.สงขลา พบว่าสภาพการ
จัดการความรู้ ในปัจจุบันทุกขั้นตอนอยู่ในระดับปานกลาง  ในขณะที่ความต้องการทุกขั้นตอนอยู่ ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาล าดับความส าคัญของความต้องการจัดการความรู้ในขั้นต่าง ๆ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความต้องการในขั้นการเข้าถึงความรู้ และการน าความรู้ไปใช้ มากที่สุด  
 2. ผลการสร้างรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา ลักษณะรูปแบบเป็นMacro Flowchart และผัง
การไหลของงานแบบหน้ากระดาน( Deployment flowchart ) มี6 ข้ันตอน 47  กิจกรรม ดังนี้  1.การ
                                                           

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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สร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) ประกอบด้วย 6 กิจกรรม 2. การ
เข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) ประกอบด้วย  9  กิจกรรม  3.การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) ประกอบด้วย  10  กิจกรรม 4.การประมวลและกล่ันกรองความรู้ (Knowledge Codification 
and Refinement) ประกอบด้วย  5  กิจกรรม  5.การจัดเก็บความรู้ (Knowledge Organization)
ประกอบด้วย 7 กิจกรรม และข้ันที่ 6. การน าความรู้ไปใช้ (Knowledge adoption  ประกอบด้วย 10  
กิจกรรม 
คําสําคัญ  การจัดการความรู้, รูปแบบ ,สมรรถนะการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่21 
 

ABSTRACT 
 The objective of the research is to developing knowledge management pattern 
for enhancing capability in using Information Technology in 21th century of private school 
teachers, Songkhla province. The steps of the research are as follows ; 1) to create idea 
conception 2) to study recent environmental problem and need 3) to form knowledge 
management for enhancing capability in using Information Technology in 21th century of 
private school teachers, Songkhla province 4) to evaluate the above knowledge 
management. The research samplings are as follows; 1) Document, texts and involving 
researches about knowledge management forms in schools. 2) 113 from 162 private 
schools in Songkhla province 3) 9 specialists from the fields of knowledge management, 
educational administration and Information Technology. The instrument of the research 
is questionnaire, focus application form and the statistics of appropriation and possibility 
to analyze the data such as rational frequency, means and quartier range. 
 The findings of the research are  
 1) the result of the analysis the recent condition and the need of the 
knowledge management for enhancing capability in using Information Technology in 21th 
century of the private school teachers in Songkhla province found that recently 
knowledge managing condition is in the middle as the knowledge management needs in 
the  top range. According to consideration of knowledge managing condition, the 
participants require this knowledge for applying in their lives. 
 2) The results of technological enhancing capability in 21th century (in private 
school teachers, Songkhla province) in terms of Macro Flowchart, Deployment Flowchart 
have 6 steps 47 activities as follows; 1) Knowledge Creation and Acquisition consists of 6 
activities. 2) Knowledge Access has 9 activities 3) Knowledge sharing consists of 10 
activities 4) Knowledge Codification and Refinement consists of 5 activities 5) Knowledge 
Organization consists of 7 activities and 6) Knowledge adoption consists of 10 activities. 
Keywords:  Knowledge Management , Model ,Competency of Information Technology in 
21century 
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1.บทนํา 
 การศึกษาปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  อันสืบเนื่องมาจากการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่
เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง มีการแข่งขันที่สูงขึ้นในทุก ๆ ด้าน 
เพื่อเตรียมความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์สู่ Thailand 4.0 ครูผู้สอนจะต้องพัฒนาทักษะที่จ าเป็นเพื่อการ
พัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ เก่งคิด ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ เก่ง
งาน คือการคิดให้เกิดผลผลิต เก่งคน คือการคิดอย่างรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อให้เกิดทักษะ
ดังกล่าวปัจจัยทีส าคัญคือครูผู้สอนซึ่งจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปล่ียนไปจาก
ศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) 
ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะจ าเป็น ส าหรับครูเป็นโอกาสที่จะท างานร่วมกันมากขึ้นและขยายการเรียนรู้ จากในห้องเรียนสู่นอก
ห้องเรียน  ตลอดจนการสร้างชุมชนการเรียนรู้รอบโลก การเข้าถึงสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีที่เป็น
ทรัพยากรและเครื่องมือในการสร้างจัดการและประเมินคุณภาพอันก่อให้เกิดประโยชน์ของผู้เรียน 
(US.DEPARTMENT OF EDUCATION.2016 : 29) การปรากฏตัวของเทคโนโลยีการศึกษาที่มีการเติบโต
ในห้องเรียน เด็กรุ่นใหม่พร้อมที่จะท างานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้
ของเด็กและการแสวงหาความรู้องค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เทคโนโลยีการศึกษาจะต้องรวมอยู่ในหลักสูตรใน
อนาคต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาจะช่วยเพิ่มทักษะและความรู้ความเข้าใจ พร้อมการจุด
ประกายของการเรียนรู้และได้รับข้อมูลใหม่ ๆ ต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้
ดังกล่าว   จากงานวิจัยเร่ืองสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (อมรรัตน์ เหล็กกล้า.2554:163) พบว่า 
ครูผู้สอนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการการใช้สื่อเทคโนโลยีเนื่องจากครูผู้สอนขาด
ประสบการณ์ ความสามารถ ความช านาญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับการ
รายงานการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาท่ีได้รับการตรวจประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะว่าโรงเรียนควรส่งเสริมสนับสนุนครูในการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT) ในการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่นักเรียนโดยการจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และมีการก ากับติดตามการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีของครูทั้งด้านการผลิตแลการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน.2558 : 38 - 40)   
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวหากเราต้องเตรียมและสร้างความพร้อมในการเรียนรู้และจัดการองค์
ความรู้  (บดินทร์ วิจารณ์.2550 : 70)  ต้องอาศัยยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในการเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการสร้างความรู้ การแบ่งปันหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
ความเป็นเลิศในการบรรลุภารกิจหลัก อันจะนาไปสู่ การพัฒนาสมรรถนะของครูด้านการใช้เทคโนโลยีและ
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถท างานร่วมกับการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพผู้เรียนต่อไป ครูต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่จะกระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียน (ภาสกร เรืองรอง. 2014 : 199) จาก
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เหตุผลที่กล่าวมาท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของ
ครูผู้สอนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ซึ่งผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์สามารถใช้
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานด้านพัฒนาบุคลากร โรงเรียน
เอกชนให้ประสบผลส าเร็จ สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความพร้อมและสมบูรณ์ ช่วยสร้างสรรค์สังคมและ
พัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ศตวรรษที่21 ของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา 
 
3. กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเอกชน ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา บทความทางวชิาการและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องภายใต้กรอบแนวคิดการจัดการความรู้ ของนักวิชาการหลายท่านและสถาบนัต่าง ๆ ได้กรอบ
แนวคิดดังนี ้

   

        

4.ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ใช้วิธีการศึกษาค้นคว้า หลักการแนวคิด และ
ทฤษฎีที่เก่ียวกับการจัดการความรู้ จากเอกสาร ต ารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้วยตนเอง  การ
วิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  ผลการวิเคราะห์รูปแบบกระบวนการของ
การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษท่ี 21ของครูโรงเรียน
เอกชน จังหวัดสงขลา มี 6 กระบวนการ 57 ขั้นตอน ดังนี้ การสร้างและแสวงหาความรู้ มี 10 กิจกรรม 

1. การจัดการความรู ้ 2. การพัฒนา
รูปแบบ 

3. สมรรถนะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในศตวรรษที่21 ของครูโรงเรยีนเอกชน 

4. รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในศตวรรษที่ 21ของครูโรงเรยีนเอกชน จังหวัดสงขลา 
 



757วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

การเข้าถึงความรู้ มี 10 กิจกรรม การแลกเปลี่ยนความรู้มี 10 กิจกรรม การประมวลและกล่ันกรองความรู้ 
มี 7 กิจกรรม การจัดเก็บความรู้มี 10 กิจกรรม การน าความรู้ไปใช้ มี 10 กิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในโรงเรียน
เอกชน จังหวัดสงขลา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 162 โรงเรียน การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเทียบจ านวนจากตารางของ Krejcie 
and Morgan อ้างอิงมาจาก (บุญชม ศรีสะอาด.2552:35) ได้จ านวน 113 โรงเรียน ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน56 คน  และครูจ านวน57คน รวม 113 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามเชิงส ารวจเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการจัดการความรู้
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่21ของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหากับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้จ านวน 5 
ท่าน เพื่อหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา ( IOC) 
เท่ากับ 0.98  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาไปทดลองใช้กับผู้บริหารและ
ครูโรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิจ านวน 30 ฉบับ ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ น าข้อมูลที่ได้มาหาค่า
ความเที่ยง โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
แบบสอบถาม มีค่าประสิทธ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) สาหรับสภาพ
ปัจจุบันเท่ากับ 0.986 และสภาพที่ต้องการเท่ากับ 0.989  การวิเคราะห์ข้อมูล  ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกเป็นรายข้อ รายด้านและรวมทุกด้าน  
 ข้ันตอนที่ 3 การสร้างรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา โดยน าข้อมูลที่ได้จากขั้นที่ 1 และขั้นที่ 
2 มาวิเคราะห์และสร้างรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา 
 ข้ันตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา การรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการสนทนา
กลุ่ม (focus group) ผู้วิจัยจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้ร่วมได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้บริหารโรงเรียน ที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ การบริหารการศึกษา และด้านส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 9 คน  การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล หลังเสร็จสิ้นการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) ใช้วิธีการถอดเทปโดยละเอียดและเปรียบเทียบกับการจดบันทึกข้อมูล เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องข้อมูล ต่อจากนั้นจึงสรุปผลในหัวข้อต่าง ๆ น าเสนอผลการสนทนากลุ่มในรูปความเรียงและ
ตารางแสดงความเหมาะสมและเป็นไปได้ของรูปแบบ ต่อจากนั้นพิจารณาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
สรุปผล และจัดท าเป็นรายงานการด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม ได้รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา ที่เหมาะสม 
 

5.สรุปผลการวิจัย 
 1.1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลาพบว่า สภาพการ
จัดการความรู้ ในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ความต้องการอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ
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ความต้องการได้แก่ การเข้าถึงความรู้  การน าความรู้ไปใช้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดเก็บข้อมูล 
การแลกเปลี่ยนความรู้ และการประมวลและกลั่นกรองความรู้ โดยสภาพการจัดการความรู้ขั้นการสร้าง
และแสวงหาความรู้ ในส่วนของความต้องการสูงกว่าสภาพปัจจุบันทุกด้าน แสดงให้เห็นว่าครูเอกชนมี
ความต้องการการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 
ดังนั้นสภาพปัจจุบันและความต้องการในการจัดการความรู้จึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการน าข้อมูลพื้นฐาน
เหล่านี้มาจัดท าเป็นร่างรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา 
 1.2 รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษ
ที่ 21 ของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลาที่ปรับปรุงขึ้นผลจากการจัดกลุ่มสนทนา (Focus group 
discussion) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 ท่าน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง สามารถน าไปใช้ได้จริง 
และน าข้อมูลที่ได้กลับมาวิเคราะห์ และปรับปรุงรูปแบบให้สมบูรณ์   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามการ
วิเคราะห์เนื้อหาจากการสนทนา (Content  Analysis)  ของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีความเห็นด้วยกับ
รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยสารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 ของครู
โรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา ว่ามีความเหมาะสม  สามารถเป็นแนวทางในการท าไปปฏิบัติงานจริง โดย
ให้ปรับกิจกรรมบางข้อให้กระชับ ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานโรงเรียน
เอกชน การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบจากแบบสอบถาม (Rating 
scale)  ของผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ในระดับมาก  สรุปดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยสารสนเทศใน
ศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลาสร้างเป็น macro flowchart มีลักษณะเป็นขั้นตอนที่
ไหลต่อเนื่องกัน โดยการไหลจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นตอนหนึ่ง ขั้นตอนแรก การพิจารณายุทธศาสตร์และ
นโยบาย วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรียน ก่อนก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ 
ต่อจากนั้นเป็นกระบวนการจัดการความรู้ 6 ข้ันตอน ประกอบด้วย 1.การสร้างและแสวงหาความรู้ 2.การ
เข้าถึงความรู้3.การแลกเปลี่ยนความรู้ 4.การประมวลและกล่ันกรองความรู้    5.การจัดเก็บความรู้และ 
การน าความรู้ไปใช้ โดยในแต่ละขั้นตอนจะมีเครื่องมือ2ประเภทในการจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติใช้เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ในแต่ละขั้นตอน เครื่องมือดังกล่าวคือ เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีคือ cognitive tool 
(เครื่องมือทางปัญญา) คือ เคร่ืองมือที่ช่วยพัฒนาระบบการคิดของคน ซึ่งพัฒนาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่ได้มีการประยุกต์ใช้และพัฒนาให้สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
บุคคลที่จะสร้างองค์ความรู้หรือกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเครื่องมือทางปัญญาจะช่ วย
ส่งเสริมการเรียนรู้การขยายกรอบแนวคิดของผู้เรียนด้านการคิด และสนับสนุนกระบวนการทางปัญญาของ
ผู้เรียน ท าหน้าที่เสมือนผู้ร่วมงานที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมและอ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ทั้งนี้เครื่องมือทางปัญญาจะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ตามแนวการสร้างความรู้ทันประกอบด้วย 
 เครื่องมือค้นพบความรู้ (Discovery tools) เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการเสาะแสวงหา
สารสนเทศ การค้นหาข้อมูล เพื่อน ามาซึ่งการค้นพบสารสนเทศหรือความรู้ที่ต้องการ เครื่องมือที่ช่วยใน
การค้นพบสารสนเทศมี 2 ลักษณะคือ Seeking tool เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการค้นหาสารสนเทศ การ
ระบุต าแหน่งและน าเสนอสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น Search engines, index, maps เป็นต้น 
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Collecting tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการสะสม เก็บรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง: 
Downloading, saving, bookmaking เป็นต้น 
 เครื่องมือสร้างความรู้ (Knowledge creation tools) เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการสร้าง
ความรู้ของผู้เรียน ที่เกิดขึ้นในความจ าระยะสั้น (Short-term memory) เป็นระยะที่จะต้องประมวลผล
สารสนเทศต่างๆที่รับผ่านเข้ามา เพื่อจัดระเบียบ ในการสร้างความรู้นั้นผู้เรียนจะต้องดึงความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆมาใช้ไม่ทุกครั้งเสมอไปที่ผู้เรียนจะสร้างความรู้ขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย หากเป็นเรื่องที่
ยุ่งยาก ซับซ้อน (Ill-structure) และไม่คุ้นเคย ก็จะต้องใช้ความพยายามคิด(Mental effort)อย่างมาก 
เป็นผลให้ใช้ค๊อกนิทีฟโหลด (Cognitive load) มาก จนอาจท าให้ไม่สามารถสร้างความรู้ได้ดังนั้นเครื่องมือ
นี้จะไปสนับสนุนการสร้างความหมายของผู้เรียนและยังช่วยลด Cognitive load เครื่องมือสร้างความรู้มี 3 
ชนิดคือ  Organizing tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดกลุ่มสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นหมวดหมู่ การ
เชื่อมโยงความคิดรวบยอดของสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง: Mind mapping, flow chart, 
constructing table เป็นต้น  Integrating tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเชื่อมโยงระหว่างสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับแนวความคิดของผู้เรียนตัวอย่าง: Annotation or typing note for information 
encountered: Mapping tools, Simulations Generating tool เป็นเครื่องมือส าหรับใช้ในการสร้างสิ่ง
ต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากอาศัยเพียงแค่สมองคิด จิตนาการคงไม่เพียงพอที่จะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้
และเข้าใจได้ง่าย เครื่องมือนี้มีการพัฒนาอย่างแพร่หลายเช่น Papert (1991) ได้สร้างLego, Micro world 
เป็นต้น 
 เครื่องมือการสื่อสารความรู้ (Communication tool) เป็นเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการสื่อสาร 
สนทนาแลกเปล่ียนแนวความคิดระหว่างบุคลากรในโรงเรียน เพื่อสร้างชุมชนในการเรียนรู้และสังคมของ
เพื่อนครู รูปแบบของเครื่องมือการสื่อสารมี 2 ลักษณะคือ Synchronous communication tools ใช้
สนับสนุนปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ตัวอย่าง: Chat, online conference, MSN เป็นต้น 
Asynchronous communication tools ใช้สนับสนุนปฏิสัมพันธ์ที่ ไม่ได้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน เช่น 
Web board, e-mail และเครื่องมือที่ไม่ใช่เทคโนโลยี ที่ใช้ในการจัดการความรู้ชัดแจ้งหรือความรู้จาก
ภายนอก และความรู้ฝังลึกหรือความรู้จากภายใน เช่น ทีมข้ามสายงานCop ระบบพี่เลี้ยง เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เรื่องเล่าเร้าพลัง เป็นต้น ซึ่งกระบวนการและเครื่องมือที่กล่าวมาข้างต้นจะส่งผลให้เกิด สมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ (ICT  competency) 3.ด้านของครูได้แก่ น าการจัดการความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนาตนเอง  การพัฒนาการเรียนการสอน และ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ในระหว่างการจัดการ
ความรู้จะมีการประเมินผลเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและส่งข้อมูลป้อนกลับเพื่ อน าไปปรับปรุง พัฒนา
ต่อไปดังรูปแบบด้านล่าง 
 

 

 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560760
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6. อภิปรายผล 
 ในการวิจัยเรื่อง  รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเอกชน  จังหวัดสงขลามีข้อค้นพบสามารถน ามาอภิปราย
ผลการวิจัยได้ ดังนี้  
 1. ผลจากการวิจัยที่พบสภาพปัจจุบันและความต้องการของการจัดการความรู้ในโรงเรียน
เอกชน พบว่า  สภาพการปฏิบัติการจัดการความรู้ในปัจจุบันในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง  
ในขณะที่ความต้องการของสถานศึกษาในการจัดการความรู้ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นการจัดการความรู้ในด้านต่าง ๆ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความต้องการจ าเป็นในด้านการเข้าถึงความรู้ การน าความรู้ไปใช้ มากท่ีสุด รองลงมา คือ 
การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดเก็บความรู้ ตามล าดับ เพื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ข้อที่มีความ
ต้องการมากที่สุดคือครูมีความสามารถน าความรู้ความสามารถของตนด้านสมรรถนะการใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาวิชาชีพ  รองลงมาได้แก่ โรงเรียน
จัดหาสื่ออุปกรณ์สื่ออิเลคทรอนิกส์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอต่อการ
เสริมสร้างสมรรถนะการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของครู และโรงเรียนมีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอในการให้ครูน าความรู้ไปใช้ ตามล าดับ เนื่องจากปัจจุบัน การน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ใน
ส่วนของเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ช่วยค้นหา จัดเก็บแลกเปลี่ยน และน าความรู้ไปใช้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Marquardt and Reynolds (1994) (อ้างถึงในกัตติกา ศรีมหาวโร:2555) 
ที่ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีการเรียนรู้ (Learning Technology) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึงอย่าง
รวดเร็วถูกต้องและทันเวลา และ บุญจันทร์ สีสันต์ (2554) ที่เห็นว่าปัจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธพล
ต่อความส าเร็จในการจัดการความรู้สูง และ ช านาญ เหล่ารักผล (2553 : 313-314) ได้ให้เหตุผลถึง
ความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีในการจัดการความรู้เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆ เข้าเป็นระบบเครือข่ายครอบคลุมไปทั่วโลก ท าให้การติดต่อสื่อสาร
รวดเร็ว สะดวกและมีราคาถูก เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน
เกือบทั่วโลกอย่างกว้างขวาง ทาให้การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ สามารถท า
ได้อย่างรวดเร็ว ข้ามพ้นข้อจากัดในด้านเวลาและสถานท่ี ทาให้มีคนเข้ามาใช้ประโยชน์มากข้ึนเรื่อยๆ อีก
ทั้งเทคโนโลยียังได้รวบรวมสารสนเทศจากแหล่งต่างๆกลายเป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ และเป็นสิ่งที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ จนสามารถใช้เป็นเครื่องมือหลักในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานขององค์กร เพื่อ
ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาที่ต้องการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้    
 2. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลาได้รูปแบบเป็น2 ลักษณะคือ macro flowchart และ 
Deployment flowchart  มีกระบวนการจัดการความรู้ 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1. การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 2.การเข้าถึงความรู้ 3.การแลกเปลี่ยนความรู้ 4.การประมวลและกล่ันกรองความรู้ 5. การ
จัดเก็บความรู้และ 6. การน าความรู้ไปใช้  โดยในแต่ละขั้นตอนจะมีผู้รับผิดชอบและเครื่องมือประเภท
ทั่วไปและเครื่องมือประเภทเทคโนโลยีใส่ลงใน flowchart ซึ่งกระบวนการและเครื่องมือดังกล่าวจะส่งผล
ให้เกิด สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ ( ICT  competency) 3 ด้านของครูได้แก่ น าการจัดการ
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ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การพัฒนาการเรียนการสอน และ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ใน
ระหว่างการจัดการความรู้จะมีการประเมินผลเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและส่งข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไป
ปรับปรุง พัฒนาต่อไป สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ (Alavi,2000) ได้แก่การ
ก าหนดให้มีหัวหน้าคณะท างาน (Chief Knowledge Officer) หรือการสร้างทีมงานในแต่ละสาขาร่วมกัน
พัฒนากระบวนการท างาน โดยผู้ท างาน (Knowledge Worker) (Stewart 1997) จะท าหน้าที่ในการ
ประสานงานกับที่ปรึกษาและหัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและทิศทางขององค์การ และ
ประสานการติดต่อระหว่างผู้เชี่ยวชาญและคณะท างานกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงท าการค้นหาและรวบรวม
แหล่งข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบต่าง ๆ ให้ค้นหาได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น  การจัดท า Workflow พัฒนา
กระบวนการท างาน (Process) โดยการสร้างความรู้ การรวบรวม และการจัดเก็บ เพื่อเชื่อมโยงไปยัง
ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว โดยให้คนในองค์การมีส่วนรวมมากขึ้นในการปรับปรุง Workflow 
สอดคล้องกับแนวคิดของสคส. (ประพนธ์ ผาสุขยืด , 2549) ที่มีความเห็นที่ว่า การจัดการความรู้มี
องค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ คือ คน เทคโนโลยี และกระบวนการ โดยที่คนเป็นส่วนส าคัญที่สุดของการ
น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในส่วนของเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ช่วยค้นหา จัดเก็บแลกเปลี่ยน และ
น าความรู้ไปใช้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ส่วนกระบวนการเป็นการบริหารจัดการเพื่อน าความรู้จากแหล่ง
ความรู้ไปใช้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและนวัตกรรมขั้นตอนหลัก คือ การก าหนดนโยบาย การจัดตั้งทีมงาน 
การสร้างความตระหนักและให้ความรู้การจัดการความรู้แก่บุคลากร โดยคาดหวังว่าเมื่อบุคลากรมีความรู้
และทักษะการจัดการความรู้แล้วจะน าไปปฏิบัติจนได้วิธีปฏิบัติที่ดี และโรงเรียนจะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการใช้เทคโนโลยสารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 ของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา พบว่ามี6
ขั้นตอน  
 

7.ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในคร้ังนี้ 
 1. ผู้บริหารโรงเรียนสามารถน ารูปแบบนี้ไปใช้ในการจัดการความรู้เพื่อให้ครูเกิดสมรรถนะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21  
 2. ผู้บริหารโรงเรียนสามารถน ากระบวนการพัฒนานี้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานวิชาการ 
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงบประมาณ และ งานประกันคุณภาพภายใน 
 3. ผู้บริหารโรงเรียนสามารถน ารูปแบบการจัดการความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในการพัฒนา
สมรรถนะด้านอื่น ๆ ของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในคร้ังต่อไป 
 1. ควรน ารูปแบบนี้ไปวิจัยเชิงทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมาย 
 2. ควรมีการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยี เช่นแอพลิเคชั่นเพื่อสร้างเครื่องมือทาง
ปัญญา (cognitive tools) 
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แนวทางการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 
ตามแนวทางประเทศไทย 4.0 

A Guideline for Organizing Activities for Senior Citizens in Bangkok 
according to Thailand 4.0 

วีรณัฐ โรจนประภา 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัย เรื่อง "แนวทางการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครตามแนวทาง
ประเทศไทย 4.0 " มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงประเภทกิจกรรมที่มีผลต่อระดับสุขภาพจิตของ
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครตามแนวทางประเทศไทย 4.0 เพ่ือเสนอแนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครตามแนวทางประเทศไทย 4.0 และเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเตรียม
ความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 420 คน โดยใช้สถิติพรรณนาในการประมวลผล และใช้ไคส
แควร์ ในการศึกษาความสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุในช่วงระหว่าง 60 -69 ปี 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาอนุปริญญา-ปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 3,100 – 6,000 
บาท มีรายได้จาก ผู้อุปการะ (ลูก/หลาน) การเข้าร่วมกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ ในประเภทกิจกรรม
มิติสุขภาพ มีผู้เข้าร่วมสูงสุด รองลงมา คือ มิติสังคมและมิติจิตใจ ส่วนตัวชี้วัดสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
รู้สึกยินดีกับความส าเร็จของคนอ่ืนมาก รองลงมา คือ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืนเมื่อมีโอกาส รู้สึกว่า
ตนมีคุณค่าต่อครอบครัว และมีความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  ส าหรับผลการศึกษา
ความสัมพันธ์พบว่ า  ประเภทกิจกรรมที่ ส่ งผลต่อระดับสุขภาพจิตของผู้ สู งอายุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร มี 7 ประเภทกิจกรรม ได้แก่ การออกก าลังกาย การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 
การให้ความรู้ด้านโภชนาการ การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การให้ความรู้
เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ การฟังหรือปฏิบัติธรรม และกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรี และศิลปะ ส่วน
ระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของกิจกรรมกับระดับสุขภาพจิต มีระดับการส่งผลแตกต่างกัน 
โดยกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ รองลงมา คือ 
การให้ความรู้ด้านโภชนาการ และการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาเชิงนโยบาย คือ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุในทุก
หมู่บ้าน โดยอาจท าร่วมกับวัด หรือโรงเรียนตามความเหมาะสม จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเชิงการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนต่าง ๆ 
จัดให้มีการฟังธรรมในทุกวันพระ ในรูปแบบของธรรมสัญจรเวียนกันไปในแต่ละวัดในแต่ละหมู่บ้าน 
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จัดให้มีสื่อการสอนภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนส าหรับผู้สูงอายุ เผยแพร่ผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม
ของรัฐ และจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีผลต่อระดับสุขภาพจิตให้แก่ผู้สูงอายุ 
ค าส าคัญ : ผู้สูงอายุ ประเทศไทย4.0 สังคม สูงวัย 
 

Abstract 
 The study on “A Guideline for Organizing Activities for Senior Citizens in 
Bangkok according to Thailand 4.0” aims to examine types of activities affecting 
mental health of senior citizens in Bangkok according to Thailand 4.0, propose a 
guideline for organizing activities for senior citizens in Bangkok according to Thailand 
4.0 and provide information for handling ageing society to related organizations. 
Data were collected by distributing questionnaires to 420 respondents. Descriptive 
statistics were used for data analysis and Chi-square was used to investigate the 
relationship between activity participation and mental health of senior citizens in 
Bangkok. It was found that the sample was mostly females aged between 60-69 
years with a married status, diploma – bachelor’s degree, and average monthly 
income of 3,100-6,000 Baht from their children/grandchildren. For activity 
participation among senior citizens, health activities had the highest number of 
participants, followed by social and mental activities. Meanwhile, for mental health 
indicators, being happy for others’ success was found the most, followed by 
providing support to others when having opportunities, feeling valued by the 
family, and eagerness to learn new things. 
 For the result of a study on relationship, it was found that there were 7 
activities affecting mental health of senior citizens in Bangkok. These include 
exercise, giving knowledge on health, giving knowledge on nutrition, giving 
knowledge on the Philosophy of Sufficiency Economy, giving knowledge on foreign 
languages, listening to sermons or practicing Dharma, and music and art activities. 
Meanwhile, the effects of activity types on mental health levels were found to be 
different. The activity with the highest effect was giving knowledge on foreign 
languages followed by giving knowledge on nutrition and giving knowledge on 
health. 
 The recommendations on policies based on the study are to establish 
senior citizen learning centers in all villages with the cooperation from temples or 
schools, organize learning activities related to the Philosophy of Sufficiency 
Economy for application in daily life, organize sermons on every Buddhist holy day 
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in the form of Dharma on tour for each village, provide English or Chinese 
instructional media broadcast through government telecommunication networks, 
and organize learning activities with an effect on mental health for senior citizens. 
Keyword(s) : Senior  Citizens, Thailand4.0, Ageing, Society 
 
1.บทน า 
 ปัจจุบันหลายประเทศอยู่ในเกณฑ์ก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) จาก
ข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า ในช่วงปี 2563-2568 จะเป็นครั้ง
แรกในประวัติศาสตร์ที่ประชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม,  2548 ) 

สถานการณ์น้ีเป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญพันธ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเน่ืองของ
ระดับการตายของประชากร ท าให้จ านวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทย เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ซึ่งประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สัดส่วนนั้นแล้วตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.  2543-2544 (สถานการณ์และแนวโน้ม
สังคมผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2556-2573, กรมกิจการผู้สูงอายุ) และคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2564 จะ
กลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Complete Aged Society) (สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย 
ส านักงานสนับสนุนการสร้างเสริมกองทุนสุขภาพ) ซึ่งนี่ เป็นปัญหาใหญ่ที่ประเทศไทยรวมถึงทุก
ประเทศทั่วโลกก าลังจะต้องเผชิญและด าเนินการเพ่ือรองรับเพราะไม่เพียงเป็นปัญหาของผู้สูงอายุ 
หรือปัญหาของผู้ดูแลผู้สูงอายุ แต่เป็นปัญหาในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ การลงทุน ระบบเงินออม 
ระบบสาธารณสุข ระบบการขนส่ง การก่อสร้าง หรือแม้แต่ในมิติของการสันทนาการ ซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อประชากรทุกเพศ ทุกวัยในสังคมอย่างยิ่งหากไม่มีการเตรียมการรองรับ 
 ขณะที่เมื่อดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนประชากรนี้แล้วจะยิ่งเห็นเด่นชัดถึงความน่า
เป็นห่วง เพราะสัดส่วนประชากรที่ก าลังมุ่งไปด้านกลุ่มผู้สูงอายุนี้ได้ทวีค่าขึ้นมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จะ
เห็นได้จากสถิติจาก มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ ระบุว่าในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมี
ประชากรที่อายุเกิน 60 ปี จ านวน 8,011,000 คน เพ่ิมจากเมื่อปีพ.ศ. 2543 ที่มีจ านวนผู้สูงอายุ 
5,792,970 คน และคาดว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีจ านวนผู้สูงอายุ 12,272,000 คน 
ขณะที่จ านวนเด็กเกิดใหม่กลับสวนทางกันคือมีจ านวนลดลง โดยปัจจุบันปี พ.ศ. 2559 มีจ านวนเด็ก
เกิดใหม่ 704,058 คน เทียบกับเมื่อปี พ.ศ. 2553 ที่มีเด็กเกิดใหม่จ านวน 766,370 คน (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) และคาดการณ์ว่าในอีก 10 ปีจะมีเด็กเกิด
ใหม่ลดลง นั่นหมายถึงสัดส่วนของประชากรในสังคมที่จะกลายเป็นสังคมผู้อายุจะไม่ได้หยุดอยู่เพียง
เท่านั้นแต่ยังจะเดินหน้าเพ่ิมอัตราสัดส่วนให้มากยิ่งขึ้นไปอีกจนไปสู่สภาพที่เรียกว่าสังคมผู้สูงอายุ
ยิ่งยวด (Super Aged Society) ที่องค์การสหประชาชาติ ให้เกณฑ์ไว้ว่าคือสังคมที่มีประชากร
สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ (ชมพูนุท, การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ของประเทศไทย) อันหมายถึงปัญหาในทุกมิติดั่งได้กล่าวไว้แล้วนั้นจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นตาม
สัดส่วนโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นนี้ หรือเมื่อพิจารณาจากอีกหนึ่งตัวเลขที่ส าคัญคือ
อัตราการพ่ึงพา (Dependency Ratio) อันหมายถึง สัดส่วนของจ านวนผู้สูงอายุและเด็กเทียบกับใน
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วัยท างาน ที่หากตัวเลขอัตราพึ่งพิงนี้สูงหมายถึงมีประชากรในสังคมที่ไม่ได้ก่อเกิดงานในจ านวนที่สูง 
หรือกล่าวอีกนัยคือหากตัวเลขยิ่งสูงคนวัยท างานจะต้องผลิตงานออกมาเพ่ือสมาชิกคนอ่ืนมากข้ึน 
ยิ่งสูงมากคนยิ่งต้องท างานมากจนอาจถึงจุดที่ขาดคนท างานอันน ามาซึ่งการหยุดยั้งพัฒนาการใน
สังคม ท าให้สังคมถดถอยได้ อันเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งแล้วนั้น จะพบว่าอัตราการพ่ึ งพิงนี้ได้
เพ่ิมสูงขึ้นจากร้อยละ 15.5 ในปี พ.ศ. 2548 เป็นร้อยละ 20.9 ในปี พ.ศ. 2558 และคาดการณ์ว่าจะ
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 30.9 ในปี พ.ศ.2568 (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ) ทั้งนี้หากพิจารณาดัชนี
ตัวหน่ึงที่จะแสดงให้เห็นถึงอัตราส่วนของจ านวนคนในวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) ต่อผู้สูงอายุ (60 
ปีขึ้นไป) 1 คน ได้แก่ อัตราส่วนเกื้อหนุนผู้สูงอายุ (Potential Support Ratio) คือ คนในวัยท างาน
เป็นผู้ที่มีศักยภาพที่จะดูแลเกื้อหนุนผู้สูงอายุ จึงมีความหมายว่าผู้สูงอายุคนหนึ่งจะมีผู้ที่สามารถ
ช่วยเหลือดูแลกี่คน โดยเทียบกับเมื่อปี พ.ศ. 2543 ที่จะมีวัยท างาน 7 คน ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน และมี
แนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่อง และในอีก 30 ปีข้างหน้า ผู้สูงอายุไทยแต่ละคนจะมีคนวัยท างานที่
อาจจะช่วยในการดูแลค้ าจุนเพียง 2 คนเท่าน้ัน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ) เป็นสภาวะอันหนักหนาจนอาจกล่าวได้ว่าเกินก าลังสถานการณ์เช่นนี้จึงจ าเป็นที่ทุก
ฝ่ายจะต้องให้ความสนใจและหาวิธีด าเนินการแก้ไข ป้องกัน และรองรับการจัดการเรียน การสอน
ความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้สูงอายุจึงเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิผล เพราะนอกจากจะ
ช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีวิชาชีพเพ่ือใช้เลี้ยงตนเอง สามารถแบ่งเบาภาระในการพ่ึงพิงได้แล้ว ยังช่วยเสริม
ในเรื่องก าลังใจในการใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีในสังคมปัจจุบัน ดั่งที่สมาคมบ้านปันรัก (ไทยโพสต์, 
2559) ได้ระบุว่าจากการด าเนินการของสมาคมที่เน้นในการจัดกิจกรรมสอนความรู้ต่าง ๆ ให้แก่
ผู้สูงอายุนั้นประสบความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก เพราะไม่เพียง
จะท าให้ผู้สูงอายุสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพแต่ยังสามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากช่องว่าง
ระหว่างวัยจากการรู้ไม่เท่าทันความรู้ใหม่ ๆ ของผู้สูงอายุกับรุ่นที่ 2 - 3 หรือรุ่นลูก หรือหลานได้
ด้วย  จึงน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่ามีกิจกรรมใดที่เหมาะต่อการจัดเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมและน าไป
เติมเต็มคุณภาพชีวิตของตนในยุค ประเทศไทย 4.0 ไม่ต้องกลายเป็นคนตกโลก หรือประชากรชาย
ขอบอันบั่นทอนศักดิ์ความเป็นสมาชิกร่วมในสังคมไป โดยเฉพาะผู้สูงอายุในเขตเมืองใหญ่ เช่น 
กรุงเทพมหานคร ที่เป็นด่านแรกในการเปลี่ยนแปลง ในการเปิดรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
เป็นต้นทางของการเริ่มเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว และรุนแรงนี้  ทั้งยัง
เปรียบเสมือนเป็นต้นแบบแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กระจายไปสู่เมืองอ่ืน ๆ ทั่วประเทศซึ่ง
ด้วยปัญหาสังคมผู้สูงอายุที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ จึงควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาหารูปแบบใน
การจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครตามแนวทางประเทศไทย 4.0 เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียน การสอนส าหรับผู้สูงอายุให้มีประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึนต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1.เ พ่ือศึกษาถึงประเภทกิจกรรมที่มีผลต่อระดับสุขภาพจิตของผู้สู งอายุ ในเขต
กรุงเทพมหานครตามแนวทางประเทศไทย 4.0 
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 2.เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครตามแนวทางประเทศไทย 
4.0 
 3.เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
3.ระเบียบวิธีวิจัย 
 3.1กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย 
 ประชากรในงานวิจัยนี้  คือ ผู้สูงอายุที่ เป็นสมาชิกในชมรมผู้สู งอายุในพ้ืนที่ เขต
กรุงเทพมหานคร รวมจ านวนทั้งหมด 44,344 คน (ข้อมูลชมรมผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 50 ส านักงานเขต
กรุงเทพมหานคร,ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร) ส่วนกลุ่มตัวอย่างนั้นใช้การสุ่มผู้สูงอายุจาก 
6 เขต ได้แก่ เขตกรุงเทพกลาง เขตกรุงเทพเหนือ เขตกรุงเทพใต้ เขตกรุงเทพตะวันออก กรุงธน
เหนือ และกรุงธนใต้ จ านวนเขตละ 70 คน รวมจ านวน 420 คน 
 3.2เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Questionnaire) แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Checklist) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แหล่งที่มาของรายได้ 
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประเภทกิจกรรมที่เข้าร่วมประกอบด้วย 12 ข้อ โดย
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 ส่วนที่  3 ตัวชี้ วัดสุขภาพจิตผู้สู งอายุ  ประกอบด้วย 30 ข้อ โดยมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ 
 ส่วนที่  4 ความคิดเห็น เ พ่ือเป็นข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย เป็น
แบบสอบถามปลายเปิด (Open Questionnaire) จ านวน 1 ข้อ 
 3.3การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีการวางแผนเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย ส่ง
แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเชื่อม่ันแล้วให้กลุ่มตัวอย่างตอบค าถาม จ านวน 420 คน 
 4.การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Window 
(Statistical Package for the Social Sciences ) เพ่ือหาค่าสถิติต่อไปนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะทั่วไป ของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลที่
ตอบแบบสอบถาม ได้น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ประกอบด้วย ค่าความถี่และค่าร้อยละ เพ่ืออธิบายข้อมูลเชิงพรรณนาในลักษณะทั่วไปของผู้ให้
ข้อมูลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และแหล่งที่มาของรายได้ 
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 2. ประเด็นประเภทกิจกรรม น าคะแนนจากแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละกิจกรรม แล้วน าค่าที่ได้ของแต่ละกิจกรรมมารวมกันหารด้วยจ านวน
กิจกรรมในแต่ละประเภท ได้ออกมาเป็นค่าเฉลี่ยของแต่ละประเภทกิจกรรม จากนั้นจึงน าผลที่ได้มา
สรุปในเชิงพรรณนาต่อไป 
 3. ประเด็นคุณภาพจิต น าคะแนนจากแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ย จากนั้นน าผลที่ได้มา
สรุปในเชิงพรรณนาต่อไป 
 4. จากนั้นน าค่าที่ได้จากทั้ง 2 ส่วนมาเข้าโปรแกรมส าเร็จรูปน ามาทดสอบความสัมพันธ์
ของแต่ละกิจกรรม/ประเภทกิจกรรม กับระดับสุขภาพจิต เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ รวมถึง
น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาต่อไป 
 
5.การอภิปรายผล 
 น าเสนอข้อมูลที่ได้นั้นมาอภิปรายในเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ร่วมกับ 
แนวคิดเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0 เพ่ือให้ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุที่เหมาะสม
ตามวัตถุประสงค์ของงงานวิจัย 
 
6.สรุปผลวิจัย 
 กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ 
 ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ ในแต่ละประเภทกิจกรรมได้ผล 
ดังนี ้
จ านวนและร้อยละ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ ในแต่ละประเภทกิจกรรม 
  

ประเภทกิจกรรม คะแนน     

 ไม่เคย เกือบ  ไม่
เคย 

บางครั้ง บ่อย บ่อย
มาก 

การออกก าลังกาย 18 
(4.3) 

12 
(2.9) 

65 
(15.5) 

101 
(24.0) 

224 
(53.3) 

การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 19 
(4.5) 

14 
(3.3) 

58 
(13.8) 

114 
(27.1) 

215 
(51.2) 

การให้ความรู้ด้านโภชนาการ 19 
(4.5) 

14 
(3.3) 

60 
(14.3) 

133 
(31.7) 

194 
(46.2) 

การให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ 28 
(6.7) 

32 
(7.6) 

60 
(14.3) 

138 
(32.9) 

162 
(38.6) 

การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 8 23 73 199 117 
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พอเพียง (1.9) (5.5) (17.4) (47.4) (27.9) 

การให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและภาษี 63 
(15.0) 

41 
(9.8) 

94 
(22.4) 

149 
(35.5) 

73 
(17.4) 

การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี 59 
(14.0) 

36 
(8.6) 

92 
(21.9) 

118 
(28.1) 

115 
(27.4) 

กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาต่างประเทศ 

9 
(2.1) 

6 
(1.4) 

92 
(21.9) 

133 
(31.7) 

180 
(42.9) 

การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่มีผลต่อการ
ด าเนินชีวิต 

12 
(2.9) 

25 
(6.0) 

83 
(19.8) 

120 
(28.6) 

180 
(42.9) 

การฟังหรือปฏิบัติธรรม 29 
(6.9) 

33 
(7.9) 

61 
(14.5) 

129 
(30.7) 

168 
(40.0) 

เกี่ยวกับดนตรี และศิลปะ 32 
(7.6) 

31 
(7.4) 

67 
(16.0) 

104 
(24.8) 

186 
(44.3) 

จิตอาสา 22 
(5.2) 

16 
(3.8) 

77 
(18.3) 

99 
(23.6) 

206 
(49.0) 

 
ส าหรับ ในส่วนของตัวชี้วัดสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ได้ผลการศึกษา ดังนี้ 
  
จ านวนและร้อยละ ตัวช้ีวัดสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
  

ตัวชี้วัด คะแนน    

 ไม่เลย เล็กน้อย มาก มาก
ที่สุด 

รู้สึกพึงพอใจในชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ 13 
(3.1) 

57 
(13.6) 

123 
(29.3) 

227 
(54.0) 

รู้สึกว่าชีวิตมีความหมาย (มีคุณค่า มีประโยชน์) 35 
(8.3) 

48 
(11.4) 

125 
(29.8) 

212 
(50.5) 

รู้สึกว่าชีวิตมีความสุข 41 
(9.8) 

80 
(19.0) 

137 
(32.6) 

162 
(38.6) 

รู้สึกว่ามีชีวิตชีวา 29 
(6.9) 

79 
(18.8) 

130 
(31.0) 

182 
(43.3) 

รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ไปเพ่ืออะไร 25 57 132 206 
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(6.0) (13.6) (31.4) (49.0) 

พอใจต่อการผูกมิตรหรือเข้ากับบุคคลอ่ืน 37 
(8.8) 

78 
(18.6) 

87 
(20.7) 

218 
(51.9) 

มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนบ้าน 12 
(2.9) 

81 
(19.3) 

127 
(30.2) 

200 
(47.6) 

คนมีอารมณ์ขันสนุกสนาน 7 
(1.7) 

107 
(25.5) 

106 
(25.2) 

200 
(47.6) 

ได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนบ่อยๆ 22 
(5.2) 

63 
(15.0) 

116 
(27.6) 

219 
(52.1) 

คิดว่าตนมีความเป็นอยู่และฐานะทางสังคมตามที่ได้คาดหวัง
ไว้ 

14 
(3.3) 

72 
(17.1) 

147 
(35.0) 

187 
(44.5) 

รู้สึกประสบความส าเร็จและความก้าวหน้าในชีวิต 47 
(11.2) 

70 
(16.7) 

86 
(20.5) 

217 
(51.7) 

เห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ตนสามารถแก้ไขได้ 26 
(6.2) 

102 
(24.3) 

211 
(50.2) 

81 
(19.3) 

สามารถท าใจยอมรับได้ส าหรับปัญหาที่ยากจะแก้ไข 
(เมื่อมีปัญหา) 

8 
(1.9) 

104 
(24.8) 

142 
(33.8) 

166 
(39.5) 

มั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต 18 
(4.3) 

116 
(27.6) 

230 
(54.8) 

56 
(13.3) 

รู้สึกยินดีกับความส าเร็จของคนอื่น 4 
(1.0) 

88 
(21.0) 

255 
(60.7) 

73 
(17.4) 

รู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์ 33 
(7.9) 

37 
(8.8) 

151 
(36.0) 

199 
(47.4) 

รู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อ่ืนที่มีปัญหา 15 
(3.6) 

197 
(46.9) 

85 
(20.2) 

123 
(29.3) 

ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืนเมื่อมีโอกาส 3 
(0.7) 

73 
(17.4) 

100 
(23.8) 

244 
(58.1) 

รู้สึกภูมิใจในตนเอง 25 
(6.0) 

72 
(17.1) 

127 
(30.2) 

196 
(46.7) 

รู้สึกว่าตนมีคุณค่าต่อครอบครัว 26 
(6.2) 

77 
(18.3) 

93 
(22.1) 

224 
(53.3) 

มีสิ่งยึดเหนี่ยวสูงสุดในจิตใจที่ท าให้จิตใจมั่นคงในการด าเนิน 12 85 128 195 
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ชีวิต (2.9) (20.2) (30.5) (46.4) 

เชื่อมั่นว่าการท าดีย่อมได้รับผลตอบแทนที่ดี 10 
(2.4) 

62 
(14.8) 

125 
(29.8) 

223 
(53.1) 

มีความสุขกับการริเริ่มงานใหม่ๆและมุ่งม่ันที่จะท าให้ส าเร็จ 28 
(6.7X 

71 
(16.9) 

114 
(27.1) 

207 
(49.3) 

มีความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 8 
(1.9) 

91 
(21.7) 

244 
(58.1) 

77 
(18.3) 

มีเพ่ือนหรือคนอ่ืนในสังคมคอยช่วยเหลือเมื่อตนต้องการ 14 
(3.3) 

55 
(13.1) 

162 
(38.6) 

189 
(45.0) 

มีคนที่สามารถปรับทุกข์ได้ 19 
(4.5) 

75 
(17.9) 

139 
(33.1) 

187 
(44.5) 

รู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ในครอบครัว 10 
(2.4) 

55 
(13.1) 

155 
(36.9) 

200 
(47.6) 

ครอบครัวของตนมีความรักและผูกพันต่อกัน 7 
(1.7) 

49 
(11.7) 

171 
(40.7) 

193 
(46.0) 

มั่นใจว่าชุมชนที่ตนอาศัยอยู่มีความปลอดภัยต่อตน 60 
(14.3) 

109 
(26.0) 

81 
(19.3) 

170 
(40.5) 

รู้สึกพึงพอใจในสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน 10 
(2.4) 

252 
(60.0) 

93 
(22.1) 

65 
(15.5) 

   
7. อภิปรายผล 
ส าหรับผลความสัมพันธ์ของแต่ละประเภทกิจกรรมที่มีต่อระดับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุได้ผล
ความสัมพันธ์ ดังนี้ 
ตัวชีวัด ผลคะแนน 

1  ดนตรีและศัลปะ มีผล15.905 

2 การเรียนรู้ภาษา มีผล22.159 

3  การเรียนรู้เทคโนโลยี มีผล10.468 

4  การเรียนรู้กฎหมาย ไม่มีผล8.119 

5  การเรียนรู้สุขภาพ มีผล17.752 

6  การลงทุน ไม่มีผล8.232 

7  โภชนาการ มีผล19.280 
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8  วิชาชีพ มีผล15.254 

9  เศรษฐกิจพอเพียง มีผล15.590 

10 ออกก าลังกาย มีผล16.414 

11 ปฏิบัติธรรม มีผล15.655 

12 จิตอาสา มีผล15.306 

13 มิติสุขภาพ มีผล17.489 

14 มิติเศรษฐกิจ มีผล23.068 

15 มิติสังคม มีผล17.672 

16 มิติจิตใจ มีผล17.990 

 
 เมื่อวิเคราะห์จากผลของระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของกิจกรรมกับระดับ
สุขภาพจิตแล้วนั้น ในแต่ละประเภทกิจกรรมที่ส่งผลนั้นมีระดับการส่งผลแตกต่างกันซึ่งสามารถ
เรียงล าดับระดับการส่งผลจากค่า มากไปน้อยได้ 1. ภาษา 22.159 2. โภชนาการ 19.280 3. 
สุขภาพ 17.752 4. ออกก าลังกาย 16.414 5. ศิลปะ 15.905 6. ธรรมมะ 15.655 และ 7. 
เศรษฐกิจพอเพียง 15.590 สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 จะเห็นได้ว่าในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ภาษานั้นส่งผลในระดับที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับ
ประเภทกิจกรรมอ่ืน ซึ่งอภิปรายได้ว่าเกิดจากการที่ลักษณะของกิจกรรมนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนมี
ความจ าที่ดีขึ้นตามงานวิจัยของ แนวทางการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครตาม
แนวทางประเทศไทย 4.0 ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ภาษาท่ีไม่คุ้นเคยจะมีผลต่อการท างานของสมอง ท า
ให้สมองเสื่อมช้าลง ท าให้ความคิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ด้วยการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2559 นั้นท าให้มีการเช้ามาของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้าน
มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งตามมาด้วยการต้องใช้ภาษาต่างชาติในการสื่อสาร ดังนั้นผู้สูงอายุที่ได้
เรียนรู้ภาษาท่ี 2 นี้จึงท าให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองว่าตนยังเป็นสมาชิกของสังคมยุคเสรีนี้อยู่จึง
น ามาซึ่งความมั่นใจจนส่งผลถึงความสุขด้านอ่ืน ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ แนวทางการจัด
กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ขณะที่ในประเภท
กิจกรรมด้านการเรียนรู้โภชนาการนั้นสามารถอภิปรายได้ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเมื่อ
สูงวัยขึ้น ท าให้ผู้สูงอายุจ านวนมากมีปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากการกินที่ผิด หรือการกินที่ไม่
เหมาะกับวัย เช่น การกินอาหารย่อยยาก การกินที่มากเกินความต้องการจนเกิดความอึดอัด หรือ
การกินไม่ได้ด้วยร่างกายไม่ตอบสนอง ซึ่งในเรื่องของการกินนี้เป็นส่วนส าคัญท่ีสุดส่วนหนึ่งของชีวิตที่
ผู้สูงอายุทุกคนต้องเก่ียวข้องด้วยในทุกวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น เมื่อผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรม
ที่ให้ความรู้ในด้านนี้จึงท าให้สามารถน าความรู้นั้นไปใช้จนยกระดับสุขภาพกายและต่อเนื่องมา
สุขภาพจิตได้ดั่งผลวิจัยที่ออกมาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของแนวทางการจัดกิจกรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ส าหรับกิจกรรมประเภทให้ความรู้
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เกี่ยวกับสุขภาพนั้น ก็สามารถอภิปรายได้ไปในทางเดียวกันกับกิจกรรมด้านโภชนาการข้างต้น แต่ที่
กิจกรรมประเภทนี้มีระดับความสัมพันธ์น้อยกว่ากิจกรรมโภชนาการนั้นก็ด้วยที่ผู้สูงอายุจ านวนมาก
ที่ละเลยการดูแลสุขภาพ จะมาให้ความสนใจก็ต่อเมื่อร่างกายเกิดปัญหาขึ้นมาก ไม่เหมือนด้าน
โภชนาการที่อย่างไรก็ต้องรับประทานทุกวันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การให้ความรู้ด้านสุขภาพนี้จึงมีผล
น้อยกว่าการกิน ส่วนในประเภทกิจกรรมการให้ความรู้เร่ืองศิลปะกับการฟังธรรมน้ันสามารถ
อภิปรายพร้อมกันได้ด้วยทั้งระดับความสัมพันธ์อยู่ในค่าที่ใกล้เคียงกันมากคือกิจกรรมการเรียนรู้
ศิลปะมีค่าความสัมพันธ์ที่ 1.91 ขณะที่ประเภทกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมนั้นมีระดับความสัมพันธ์อยู่ที่ 
1.90 และทั้ง 2 ประเภทกิจกรรมนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจโดยตรง คือ ศิลปะท าให้จิตใจเพลิดเพลิน 
คลายจากความวิตกกังวลได้ เช่นเดียวกับธรรมที่ก็ช่วยให้จิตใจปลอดโปร่งจากความเครียด หรือ
ความกลัว เป็นการตอบสนองความต้องการหาที่พ่ึงของผู้สูงอายุให้มีที่ยึดเหนี่ยวไม่ฟุ้งซ่าน อาจ
ต่างกันในแง่ท่ีศิลปะนั้นจะมุ่งมาท่ีรูปธรรมในปัจจุบันที่ท าให้ใจมีความสุข แต่ธรรมนั้นมุ่งไปที่อนาคต
ที่ท าให้ใจเกิดความม่ันคง 
 สุดท้ายในส่วนของกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น แม้จะมี
ระดับความสัมพันธ์น้องกว่าประเภทกิจกรรมอ่ืน ๆ แต่ก็ถือว่ายังส่งผลต่อระดับสุขภาพจิตของ
ผู้สูงอายุ และสามารถอภิปรายได้ว่าด้วยแก่นของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็มากจากหลัก
มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลางในศาสนาพุทธ จึงท าให้เมื่อผู้สูงอายุได้ศึกษาแล้วก็เท่ากับกับการ
ได้ศึกษาธรรมในภาคการประยุกต์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน จึงส่งผลต่อระดับสุขภาพจิตดั่งกล่าว แต่ที่มี
ค่าน้อยกว่าประเภทกิจกรรมอ่ืนส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นอาจ
มุ่งไปแต่ในเร่ืองของเกษตรทฤษฏีใหม่อันเป็นภาคปฏิบัติส าหรับเกษตรกรหรือคนที่ต้องการใช้ชีวิต
เช่นนั้นท าให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในวิชาชีพอ่ืนอาจยังเข้าไม่ถึงหัวใจของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ดีพอจึง
ส่งผลต่ าที่สุดดั่งกล่าว ขณะที่ในส่วนของประเภทกิจกรรมทั้ง 5 ประเภทที่ไม่ส่งผลนั้น สามารถ
อภิปรายแยกเป็นรายประเภทกิจกรรมได้ว่า ประเภทที่มีค่าสูงที่สุดคือกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้าน
กฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าผู้สูงอายุในขณะการท าวิจัยนี้เป็นผู้ที่โตมาในยุคการเมืองที่ผู้มี
อ านาจสามารถใช้อ านาจหรือกฎหมายไปในทางหาประโยชน์ใส่ตนหรือพวกพ้องได้ รวมถึงในขณะที่
ผู้สูงอายุอยู่ในวัยท างานคืออายุ 20 ขึ้นไปนั้นเป็นช่วงการพยายามจะเปลี่ยนผ่านระบบจากสั งคม
เกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม ท าให้ผู้น าในสมัยนั้นมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
เหมือนเผด็จการด้วยค าที่คุ้นเคยว่า "เชื่อผู้น า ชาติพ้นภัย” นั่นเองท าให้ผู้สูงอายุเกิดภาพที่ไม่ดีต่อ
กฎหมายถึงขนาดมีค าอบรมสั่งสอนกันว่า "กินขี้ ดีกว่าเป็นความ" ดังนั้นกิจกรรมนี้จึงเป็นไปได้ว่าไม่
กระตุ้นให้ผู้สูงอายุรู้สึกดี แต่อย่างไรก็ตามด้วยสังคมที่ประชาชนไม่อาจหลีกเลี่ยงกฎหมายได้อย่างไร
เสียผู้สูงอายุก็มีกฎหมายบางฉบับที่จ าเป็นต้องรู้ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรท าวิจัยต่อไปว่าจะใช้แนวทางใน
การจัดการเรียน การสอนอย่างไร ล าดับถัดมาคือประเภทกิจกรรมเกี่ยวกับการลงทุน กิจกรรมนี้
อภิปรายได้ว่าผู้สูงอายุในยุคนี้เติบโตมาในสมัยแห่งการค้าขายแบบดั้งเดิมซื้อมา ขายไป ซื้อถูก ขาย
แพง เมื่อโลกวิวัฒนาการด้านการค้าขาย การลงทุน มีตลาดหุ้น ตลาดสินค้าล่วงหน้า หรือตลาด
สินค้าโภคภัณฑ์ท าให้ผู้สูงอายุจ านวนมากตามไม่ทัน จนรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ห่างไกลตนเอง จน
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กลายเป็นไม่ส่งผลดั่งกล่าว ต่อมาเป็นกิจกรรมประเภทการสอนเทคโนโลยี เช่นเดียวกับกิจกรรมการ
สอนอาชีพที่ผู้สูงอายุที่โตมาในยุคอุตสาหกรรมนั้น เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไม่รวดเร็วนักท าให้ยังพอ
ปรับตัวได้ แต่เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล หรือโลกาภิวัตน์ที่เกิดการก้าวกระโดดในเทคโนโลยีท าให้
ผู้สูงอายุเกิดความขยาด ไม่อยากจะเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ หรือกลัวที่จะแสดงให้ลูกหลานเห็นถึงความ
ไม่สามารถของตนจึงเกิดการปฏิเสธขึ้น ซึ่งนี่ขัดแย้งกับงานวิจัยของแนวทางของประเทศไทย 4.0 ซึ่ง
น่าจะท าการศึกษาในเชิงลึกต่อไปเพราะอย่างไรเสียผู้สูงอายุย่อมหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีไปไม่พ้น 
ขณะที่กิจกรรมประเภทการสอนวิชาชีพนี้ก็ชัดเจนในด้านที่ผู้สูงอายุที่ผ่านการท างานมาทั้งชีวิตแล้ว
จะรู้สึกไม่อยากจะเหนื่อยในการท างานอีก ต้องการที่จะพักผ่อนมากกว่า อีกทั้งด้วยวัฒนธรรมอันดี
ของสังคมไทย ท าให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังมีลูกหลานคอยดูแล กิจกรรมนี้จึงอาจจ าเป็นกับผู้สูงอายุที่
ไม่มีคนดูแลต้องหาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตที่จะมีผู้สูงอายุที่ต้องอยู่คนเดียวไม่
มีผู้ดูแลกิจกรรมนี้อาจเติมเต็มความต้องการให้ได้ 
 สุดท้ายคือกรรมการท าจิตอาสาข้อนี้อภิปรายได้ว่าด้วยกิจกรรมอาสาที่นิยมในปัจจุบันนั้น
อาจไม่ได้เป็นจิตอาสาที่เข้าถึงแก่นจริง เป็นเพียงการไปบริจาค การไปเยี่ยมชม หรือการไปแจกของ
ท าให้ไม่ตอบสนองความรู้สึกเบื้องลึกในจิตใจที่ผู้สูงอายุยังต้องการมีความส าคัญ ยังอยากให้คนเห็น
ค่าในตนเองอยู่ ผลจึงออกมาเป็นไม่ส่งผลดั่งกล่าว แต่อย่างไรก็ตามค่าที่เกินมานั้นก็เพียงเล็กน้อย 
เกือบจะเป็นค่าที่ส่งผลด้วยซ้ า ขณะที่เมื่อพิจารณาในมิติใหญ่ 4 มิติคือมิติกิจกรรมให้ความรู้ด้าน
สุขภาพ กิจกรรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจ กิจกรรมให้ความรู้ด้านสังคม และกิจกรรมให้คว ามรู้ด้าน
จิตใจแล้วปรากฏว่าทุกมิติมีผลต่อระดับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุทั้ งหมด ซึ่งเมื่อน าค่าชี้วัด
ความสัมพันธ์แล้วสามารถเรียงล าดับประเภทกิจกรรมจากมีความสัมพันธ์มากไปน้อยได้ ดังนี้ 1.
เศรษฐกิจ มีระดับความสัมพันธ์ที่ .228 2. จิตใจ มีระดับความสัมพันธ์ที่ .203 3. สังคม มีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ .201 และ 4. สุขภาพ มีระดับความสัมพันธ์ที่ .200 ซ่ึงสามารถอภิปรายได้ว่า แม้
กิจกรรมที่ประกอบในมิติเศรษฐกิจนี้อันประกอบด้วยกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ 
กิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
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การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 16 
The Development of the Information Program for the Academic Affairs 
Administration on Educational Quality Development Research of the 

School under the Secondary Education Service Area Office 16 
 

   ไวริญ พยุงเกียรติคุณ
 

 ปรีชา วิหคโต 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ  
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวิธีด าเนินการวิจัย 4 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  
ประชากร ได้แก่ เอกสาร ต ารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง จ านวน 80 เล่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา ขั้นที่ 2 การสร้างโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  โดยการ
สังเคราะห์และสร้างโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 กับผังชุดค าสั่งโปรแกรม
สารสนเทศ ขั้นที่ 3 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมสารสนเทศ  ประชากร 
ได้แก ่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศและผู้รับผิดชอบงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ผัง
ชุดค าส่ังโปรแกรมสารสนเทศ    2) โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  3) แบบประเมิน
ความเหมาะสมและเป็นไปได้ของโปรแกรมสารสนเทศ การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม น า
ข้อมูลกลับมาวิเคราะห์ และปรับปรุงโปรแกรมสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ขั้น
ที่ 4 การทดลองใช้โปรแกรมสารสนเทศ ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและผู้รับผิดชอบงานวิชาการ 
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง จ านวน 3 โรงเรียน เครื่องมือที่
ใช้ในงานวิจัย คือ 1)  โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 2) แบบประเมิน

                                           
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 ประจ าหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 
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ประสิทธิภาพของโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา การรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการน าโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้  และตอบ
แบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า        

 1. ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 16 ที่จ าเป็นและต้องการใช้
ประกอบด้วย องค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านข้อมูลอาจารย์ 2) ด้านความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย 3) 
ด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร 4) ด้านงานวิจัย 5) ด้านประสิทธิผลจากงานวิจัยของงานวิจัย 6) ด้านการ
เผยแพร่งานวิจัย 7) ด้านรายงาน          
 2. การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 16 โดยใช้
โปรแกรม PHP (Personal Hypertext Processor) โดยแบ่งการท างานออกเป็น 3 ส่วนหลัก 
ประกอบด้วย 1) ส่วนของผู้ใช้ที่เป็นผู้บริหารของส านักงานเขตพื้นที่  2) ส่วนของผู้ดูแลระบบ ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบงานบริหารวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และ 3) ส่วนของครู  ผลการประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้  พบว่า โปรแกรม
สารสนเทศที่สร้างขึ้น โดยรวมมีความเหมาะสมและเป็นไปได้      
 3. ประสิทธิภาพของโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  โดยรวมมี
ประสิทธิภาพในระดับดี (Χ= 4.28, SD = 0.53) ด้านที่มีประสิทธิภาพดีมากเรียงลงไปตามล าดับ ได้แก่ 
ด้านการออกแบบการสร้างฐานข้อมูล (Χ= 4.33, SD = 0.60)  รองลงมา คือ ด้านความยากง่ายต่อการ
ใช้โปรแกรม (Χ= 4.29, SD = 0.46) และด้านผลลัพธ์ หรือการรายงานผลการประเมิน ( Χ= 4.21, SD = 
0.53) 
ค าส าคัญ  :  โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ /การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

Abstract 

 The purpose of this study was to develop the information program for 
the academic affairs administration on educational quality development research of a 
school under the Secondary Education Service Area Office 16. This research and 
development was four phases. First phase - conceptual framework determination, 
the population consisted of textbooks, articles, and research related to the development 
of the information program for the academic affairs administration on educational 
quality development research. 80 subjects were specifically selected as samples. 
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The research tools were record forms, data collections, and research concepts 
using data analysis method. Second phase – to design and create the development 
of the information program for the academic affairs administration on educational 
quality development research of the school under the Secondary Education Service 
Area Office 16 by synthesizing and creating the information program with the 
construction set. Third phase – to evaluate the suitability and feasibility of the 
information program, the population consisted of 9 specialists and officials in the 
field of computer program development and the academic affairs administration on 
educational quality development research of the school. The research tools were 
1) the construction set’s diagram of the information program 2) the information program 
for the academic affairs administration on educational quality development 
research of the school under the Secondary Education Service Area Office 16, and 3) 
the program’s suitability and feasibility evaluation forms. Data collection was conducted 
using group discussion and then the data was analyzed to improve the information 
program. Data analysis was carried out using content analysis. Forth phase – to try a 
trial of the information program, the population consisted of school directors and 
officials of the academic affairs administration on educational quality development 
research of the school. The samples were specifically selected from 3 schools. The 
research tools were 1) the information program 2) the program’s performance 
evaluation forms. Data collection was conducted by giving the information program 
trial to the samples for a try and let the samples answer questions in the program’s 
performance evaluation forms. Data analysis was carried out using the mean and 
standard deviation as statistic tools. 

 Based on the findings of the study it was concluded that :  
 1. The information data for the academic affairs administration on educational 
quality development research of the school under the Secondary Education Service Area 
Office 16 needed were in 7 aspects as follows: 1) Teacher information  2) Knowledge 
about research 3) Executives’ supports 4) Research  5) Effectiveness of research from the 
research 6) Dissemination of the research, and 7) Report. 

2. The development of the information program for the academic affairs 
administration on educational quality development research of the school under the 
Secondary Education Service Area Office 16 was conducted using PHP (Personal Hypertext 
Processor) program. The operation was divided into 3 main sections: 1) The executive 
section including the director of the Education Service Area Office 2) The system 
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administration section which consists of the school directors and the officials who are 
responsible for academic administration, and 3) Teachers. The result of the suitability 
and feasibility evaluation showed that the information program is suitable and may 
possibly be utilized. 

 3. The performance of the information program for the academic affairs 
administration on educational quality development research of the school under the 
Secondary Education Service Area Office 16, overall, was good (Χ = 4.28, SD=0.53). The most 
effective aspects were sorted in sequence: creating a database (Χ = 4.33, SD=0.60), the 
difficulty of the usage of the program (Χ = 4.29, SD=0.46), and the result or evaluation 
report (Χ = 4.21, SD=0.53). 
Keywords: the Information Program for the Academic Affairs Administration /  
Educational Quality Development Research  

 

1.บทน า  
 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานวิชาการที่ส าคัญ            
ต่อกระบวนการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นรากฐานในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย เพื่อน าไปสู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ การวิจัยเป็นกระบวนการที่ใช้ในการแสวงหาความรู้หรือ     
ข้อค้นพบในการแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างเป็นระบบ มีความน่าเชื่อถือ ครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่ต้องการ
ผลงานที่มีความน่าเชื่อถือ  ถ้าครูใช้การวิจัยมาพัฒนาหรือแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน จะแสดงให้เห็นถึงการ
ท างานของครู ที่เชื่อมั่นได้และเป็นการประกันคุณภาพการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง การพัฒนาครูให้เป็นครูนักวิจัย 
ถือเป็นบทบาทหนึ่งของครูยุคใหม่ กล่าวคือทั้งเป็นผู้กระตุ้นปลูกฝังการเรียนรู้กระบวนการวิจัยให้กับนักเรียน 
หรือ ครูเองได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตน ซึ่งการวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียนนับว่าเป็นการวิจัยที่ครูสามารถน ามาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตนได้เป็นอย่างดี  
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560 : 39) ในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์การผลิตและ
พัฒนาครู (พ.ศ.2558 - 2572) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์คือ 1) การปฏิรูประบบและรูปแบบการผลิตครู 
2) การปฏิรูประบบและรูปแบบการพัฒนาครู 3) การปฏิรูประบบการใช้ครูและระบบบริหารงานบุคคลของ
ครู 4) การปฏิรูประบบการวิจัยของสถาบันผลิตและพัฒนาครู และ 5) การสร้างกลไกการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ และได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาเพื่อรองรับ        
การเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี         
มีความสุขในสังคม” ของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิต พัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน  รวมทั ้ง
งานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและ
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พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2560 : 1) จะ
เห็นได้ว่าบทบาทของครูกับการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความชัดเจนมากข้ึน              
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดสงขลา 
จ านวน  41 โรงเรียน และจังหวัดสตูล จ านวน 12 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 53 โรงเรียน โดยได้ก าหนดให้การท าวิจัย
เป็น นโยบายเฉพาะที่ต้องเร่งด าเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี (ส านักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต16. 2559 : 
2)  ทั้งนี้ได้ก าหนดนโยบายให้ครูในโรงเรียนด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน       
โดยมีเป้าหมายให้ครูท าวิจัยอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง  แต่สภาพการณ์ปัจจุบันเก่ียวกับการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษายังประสบปัญหาเนื่องจากการส่งงานวิจัยพบว่า  ครูส่งงานวิจัยร้อยละ 90 
โดยทั่วไปโรงเรียนมัธยมศึกษาได้ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ   ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  เพื่อรายงานให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาส าหรับใช้เป็น
พื้นฐาน แต่ส่วนใหญ่ยังขาดการวิเคราะห์เพื่อการวางแผน รวบรวมและจัดกลุ่ม  นอกจากนี้ผู้วิจัยได้พบ
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานต่างๆ ดังนี้ 1) ข้อมูลงานวิจัยของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 มีปริมาณมากท าให้ยุ่งยากต่อการจัดเก็บและค้นหา 2) ผลงานวิจัยเกิดการ
เสียหายและช ารุดเนื่องจากถูกเก็บแบบรูปเล่มและไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการจัดเก็บแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic File)  3) มีความยุ่งยากและไม่สะดวกที่จะต้องน าข้อมูลงานวิจัยปัจจุบันหรือข้อมูลงานวิจัย
ย้อนหลังของแต่ละภาคเรียนหรือรอบปีการศึกษามาเพื่อเปรียบเทียบถึงการปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานของ
หน่วยงานได้ 4) ยังไม่มีระบบน าผลงานวิจัยของครูไปเผยแพร่เพื่อใช้ไปสื่อในการหาความรู้เพิ่มเติมตลอดจนใช้
ในการต่อยอดการวิจัยในครั้งต่อไปผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ที่สอดคล้องภารกิจของการบริหารงานวิชาการ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ช่วยลด
ข้ันตอนการท างาน ตรวจสอบข้อมูลได้ทันที รายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
และเป็นปัจจุบัน ผู้บริหารสามารถใช้สารสนเทศเพื่อการประเมิน ตรวจสอบ บริหารงานงานวิจัยใน
สถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย     
     เพื่อพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
3.วิธีการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ   ด้านการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16 เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D) วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 
ขั้น ดังนี ้



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560784  

 
  ขั้นที ่1 การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ขั้นที่ 2 การสร้างโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 ขั้นที่ 3 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
  ขั้นที่ 4 การทดลองใช้โปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 
 
ตารางที่ 1 ขั้นการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัยและผลที่ได้รับ 
 

ขั้นการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลที่ได้รบั 
ขั้นที่ 1 การก าหนด 
กรอบแนวคิดในการ
วิจัย 

1. ประชากร ได้แก่ เอกสาร ต ารา บทความและ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ
กลุ่มตัวอย่างได้มา โดยการเลือกแบบเจาะจง 
จ านวน 80 เล่ม 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึก
ข้อมูล 

1. เพื่อการบริหารงานวิชาการ 
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

 

3. การเก็บรวบข้อมูล ใช้วิธีการศึกษาค้นคว้า
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการ
พัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
วิชาการ  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา จากเอกสาร ต ารา 
บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  4. การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
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ขั้นที่ 2 การสร้าง
โปรแกรมสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการ
วิ จั ย เ พื่ อ พั ฒ น า
คุณภาพการศึกษา
ของสถาน ศึ กษา
สังกัดส านักงานเขต
พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
มัธยมศึกษา เขต 16 

1.  วิเคราะห์สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ที่ได้ในขั้นที่  1  
2. ออกแบบโครงสร้างการท างานของโปรแกรม
สารสนเทศ 
3. สังเคราะห์และสร้างโปรแกรมสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานวิชาการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

1. ชุดโครงสร้างการท างานของ
โปรแกรมสารสนเทศ 
2. โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิชาการด้านการวิจยั
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา         
เขต 16   

 

ขั้นที่ 3  การประเมิน 
ความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของ
โปรแกรมสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงาน
วิชาการด้านการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่
ก า ร ศึ กษ ามั ธ ย ม 
ศึกษาเขต 16 
 

ประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของ
โปรแกรมสารสนเทศ ดังนี้ 
1. ประชากร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
พัฒนาโปรแกรมสารสนเทศและผู้รับผิดชอบ
งานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 9 คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่
  2.1 ชุดโครงสร้างการท างานของโปรแกรม
สารสนเทศ 
  2.2 โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
วิชาการ  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
    2.3 แบบประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้
ของโปรแกรมสารสนเทศ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 

โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการ
วิ จั ย เพื่ อพัฒน าคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
สั งกั ดส านั กงาน เขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
ที่มีความเหมาะสมและมี
ความเป็นไปได้ 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

ขั้นการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลที่ได้รบั 
ขั้นที่ 4 การทดลองใช้
โปรแกรมสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงาน
วิชาการด้านการวิจัย
เพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึ กษาสั ง กั ด
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 

 

1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและ
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และกลุ่มตัวอย่าง
เลือกมาโดยใช้การเลือกแบบเจาะจง  จ านวน 
3 โรงเรียน    
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
   2.1 โ ป ร แ ก ร ม ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร
บริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
   2.2 แบบประเมินประสิทธิภาพของ
โปรแกรมสารสนเทศ 
3. ก า รร วบรวม ข้อมู ล  โ ด ยวิ ธี ก า รน า
โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาไปให้กลุ่มตัวอย่าง
ทดลองใช้ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ และให้ผู้ใช้
โปรแกรมตอบแบบประเมินประสิทธิภาพ  
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ค่าสถิติ ได้แก่
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการ
วิ จั ย เ พื่ อ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16 ที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
4.ผลการวิเคราะห์    
 การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ผลการวิจัย 
พบว่า 
  ตอนที่ 1 ผลจากการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย    
  ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่จ าเป็นและต้องการใช้ประกอบด้วย 
องค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก ่1) ด้านข้อมูลอาจารย์ 2) ด้านความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย 3) ด้านการสนับสนุน
ของผู้บริหาร 4) ด้านงานวิจัย 5) ด้านประสิทธิผลจากงานวิจัยของงานวิจัย 6) ด้านการเผยแพร่งานวิจัย                   
7) ด้านรายงาน            

  ตอนที่ 2 การสร้างโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  
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  การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยใช้
โปรแกรม PHP (Personal Hypertext Processor)  ซึ่งเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ได้รับการยอมรับและใช้
งานกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่าย มีความยืดหยุ่นสูง สามารถท างานร่วมกับ
ฐานข้อมูล ที่หลากหลายเป็นเหมือนกับสคริปต์  สามารถเรียกใช้งานง่าย น าไปแทรกไว้ตรงส่วนไหนก็ได้ 
โปรแกรมสารสนเทศนี้ ได้แบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนของผู้ใช้ที่เป็นผู้บริหาร 
และผู้ดูแลระบบ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานบริหารวิชาการ ครูที่รับผิดชอบงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โปรแกรมสามารถท างานได้รวดเร็ว เพื่อท าการประมวลผลบอกระดับคุณภาพตามขอบข่าย
ภารกิจคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิชาการ  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16      
   ผลการประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผังชุดค าสั่ง/
โครงสร้างของโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่สร้างขึ้น โดยรวมมีความ
เหมาะสมและเป็นไปได้ ทั้งด้านการออกแบบการสร้างฐานข้อมูล ด้านความยากง่ายต่อการใช้โปรแกรม
สารสนเทศ และด้านผลลัพธ์ หรือการรายงานผลการประเมิน     
   ตอนที่ 4 การทดลองใช้โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ  ด้านการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16  

  ผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมมีประสิทธิภาพในระดับดี (Χ  = 4.28, SD = 0.53)  ซึ่งผลการประเมิน
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมสารสนเทศที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้งานได้จริง 
ด้านที่มีประสิทธิภาพดีมากเรียงลงไปตามล าดับ ได้แก่ ด้านการออกแบบการสร้างฐานข้อมูล (Χ  = 4.33, 
SD = 0.60)  รองลงมา คือ ด้านความยากง่ายต่อการใช้โปรแกรม (Χ  = 4.29, SD = 0.46) และด้าน
ผลลัพธ์ หรือการรายงานผลการประเมิน (Χ  = 4.21, SD = 0.53) โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถป้อนข้อมูล
ได้สะดวก ช่วยลดขั้นตอนการท างาน และความซ้ าซ้อน ในการจัดท ารายงานข้อมูล รายการแต่ละรายการมี
รายละเอียดและรูปแบบที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ท าให้ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วและทันต่อความต้องการ
ใช้งาน ผู้ใช้สามารถปฏิบัติงานได้สะดวก การออกแบบหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อป้อนข้อมูล มีรูปแบบและ
ลักษณะเหมาะแก่การใช้งาน และการพิมพ์รายงานผลการด าเนินงานด้านการวิจัยตรงกับความต้องการท่ี
จะน าไปใช้ 
 
5.สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 16 ที่จ าเป็นและต้องการใช้
ประกอบด้วย องค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ข้อมูลอาจารย์ 2) ความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย 3) การ
สนับสนุนของผู้บริหาร 4) งานวิจัย 5) ประสิทธิผลจากงานวิจัยของงานวิจัย 6) การเผยแพร่งานวิจัย 7) 
รายงาน  2. การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยใช้โปรแกรม  PHP 
(Personal Hypertext Processor)  ซึ่งเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ได้รับการยอมรับและใช้งานกันอย่าง
กว้างขวาง เนื่องจากเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่าย มีความยืดหยุ่นสูง สามารถท างานร่วมกับฐานข้อมูล                    
ที่หลากหลายเป็นเหมือนกับสคริปต์  สามารถเรียกใช้งานง่าย น าไปแทรกไว้ตรงส่วนไหนก็ได้ โปรแกรม
สารสนเทศนี้ ได้แบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนของผู้ใช้ที่เป็นผู้บริหาร และผู้ดูแล
ระบบ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานบริหารวิชาการ ครูที่รับผิดชอบงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โปรแกรมสามารถท างานได้รวดเร็ว  เพื่อท าการประมวลผลบอกระดับคุณภาพตามขอบข่ายภารกิจ
คุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 3. ผลการประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผังชุดค าสั่ง/โครงสร้าง
ของโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่สร้างขึ้น โดยรวมมีความเหมาะสม
และเป็นไปได้ ทั้งด้านการออกแบบการสร้างฐานข้อมูล ด้านความยากง่ายต่อการใช้โปรแกรมสารสนเทศ 
และด้านผลลัพธ์ หรือการรายงานผลการประเมิน      

 4. การทดลองใช้โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยผู้เชี่ยวชาญ 
พบว่า ประสิทธิภาพของโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 
โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยรวม  มีประสิทธิภาพในระดับดี (Χ  = 4.28, SD = 0.53)  ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมสารสนเทศที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้งานได้จริง ด้านที่มี
ประสิทธิภาพดีมากเรียงลงไปตามล าดับ ได้แก่ ด้านการออกแบบการสร้างฐานข้อมูล (Χ  = 4.33, SD = 
0.60)  รองลงมา คือ ด้านความยากง่ายต่อการใช้โปรแกรม (Χ  = 4.29, SD = 0.46) และด้านผลลัพธ์ 
หรือการรายงานผลการประเมิน (Χ  = 4.21, SD = 0.53) โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถป้อนข้อมูลได้
สะดวก ช่วยลดข้ันตอนการท างาน และความซ้ าซ้อน ในการจัดท ารายงานข้อมูล รายการแต่ละรายการมี
รายละเอียดและรูปแบบที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ท าให้ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วและทันต่อความต้องการ
ใช้งาน ผู้ใช้สามารถปฏิบัติงานได้สะดวก การออกแบบหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อป้อนข้อมูล มีรูปแบบและ
ลักษณะเหมาะแก่การใช้งาน และการพิมพ์รายงานผลการด าเนินงานด้านการวิจัยตรงกับความต้องการท่ี
จะน าไปใช้ 
 โดยสรุป โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  16 ที่พัฒนาขึ้น                     
มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน สอดคล้องภารกิจของการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในการตัดสินผลการประเมินได้สะดวก 
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รวดเร็ว และสามารถรายงานผลการประเมินได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ 

  
6.อภิปรายผล           

 1. ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่จ าเป็นและต้องการใช้
ประกอบด้วย องค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านข้อมูลอาจารย์ 2) ด้านความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย 3) 
ด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร 4) ด้านงานวิจัย 5) ด้านประสิทธิผลจากงานวิจัยของงานวิจัย 6) ด้านการ
เผยแพร่งานวิจัย   7) ด้านรายงาน          
   2. การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยใช้
โปรแกรม PHP (Personal Hypertext Processor)  ซึ่งเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ได้รับการยอมรับและใช้
งานกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่าย มีความยืดหยุ่นสูง สามารถท างานร่วมกับ
ฐานข้อมูล  ที่หลากหลายเป็นเหมือนกับสคริปต์  สามารถเรียกใช้งานง่าย น าไปแทรกไว้ตรงส่วนไหนก็ได้ 
โปรแกรมนี้สามารถท างานได้รวดเร็ว เพื่อท าการประมวลผลบอกระดับคุณภาพตามขอบข่ายภารกิจ
คุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยแบ่งการท างานออกเป็น 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย 1) ส่วนของผู้ใช้ที่เป็นผู้บริหารของ
ส านักงานเขตพื้นที่  2) ส่วนของผู้ดูแลระบบ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบงานบริหาร
วิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ 3) ส่วนของครู   ผลการประเมิน
ความเหมาะสมและเป็นไปได้ พบว่า โปรแกรมสารสนเทศที่สร้างขึ้น โดยรวมมีความเหมาะสมและเป็นไป
ได้    

 3. การประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผังชุดค าสั่ง/โครงสร้าง
ของโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่สร้างขึ้น โดยรวมมีความเหมาะสม
และเป็นไปได้ ทั้งด้านการออกแบบการสร้างฐานข้อมูล ด้านความยากง่ายต่อการใช้โปรแกรมสารสนเทศ 
และด้านผลลัพธ์ หรือการรายงานผลการประเมิน 

 

7.ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งน้ี       
  1. โปรแกรมสารสนเทศที่พัฒนาข้ึนนี้เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับระบบเอกสารอื่นๆ 
ภายในโรงเรียนได้ แต่อาจต้องมีการศึกษาในกระบวนการท างานเพิ่มเติมเพื่อให้โปรแกรม 
 2. สามารถตอบสนองตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดีและเพื่อให้ระบบ            
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น การน าโปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการบริหารงานส่วนอื่นๆ ภายในโรงเรียน 
จะช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  3. ผู้บริหารควรติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง และน า
ข้อมูลนี้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศในด้านผลลัพธ์ หรือการรายงานผลการประเมิน ให้

มีรูปแบบการรายงานผลที่หลากหลาย เพ่ือสะดวกต่อการน าสารสนเทศท่ีได้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
2. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการในด้านอ่ืนๆ ต่อไป เพ่ือความ

สะดวกในการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการตัดตัดสินใจของผู้บริหารได้รวดเร็ว ถูกต้อง 
ต่อไป 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
The Development of the Knowledge Management Model for 
Academic Administration  Research on Educational Quality 

Development for Secondary School in the Office of Secondary 
Education Service Area 8 

 
วรรณภา    งอกนาวัง 

  ปรีชา วิหคโต 
   

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนารูปแบบวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนา

รูปแบบการจัดการความรู้ในการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยมี
วิธีด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้    ขั้นที่ 1 การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 

การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ในการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ในการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) เอกสารต าราและงานวิจัยที่
เกี่ยวกับพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน  
29 โรงเรียน กลุ่มประชากรจ านวน 290 คน 3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านการวิจัย จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบบันทึกข้อมูลการ focus group discussion และแบบ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
                                           

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 ประจ าหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 
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ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและความต้องการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ในการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา พบว่าจากข้อมูล
พ้ืนฐานในหน่วยงานสถานศึกษาแบ่งความรับผิดชอบเป็นกลุ่มสาระที่มีหน้าที่ ด้านการจัดการความรู้
จัดการรับผิดชอบเป็นระบบภายในจากโครงสร้างตามขนาดของโรงเรียนระดับผู้บริหารระดับสูง  

(ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ) ระดับกลาง (หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้ากลุ่มงาน) และระดับล่าง 
(หัวหน้าเวรตามมอบหมาย) ยังไม่มีการจัดระบบการจัดการความรู้ด้านงานวิจัยเป็นเพียงการน างาน
ด้านการจัดการความรู้เช่น การเก็บข้อมูลไว้ตามงานต่างๆ เช่น งานประกันคุณภาพคุณภาพ งาน
กิจการพัฒนาผู้เรียน งานนโยบายและแผน  และงานวิจัยและพัฒนาคิดเป็นถึงร้อยละ 79.01 
นอกจากนี้ผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู้ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่มีอายุอยู่สูงกว่า  45 ปีคิด
เป็นร้อยละ 44.41 และมีประสบการณ์ท างานด้านการจัดการความรู้มาเพียง 1-3 ปีคิดเป็นร้อยละ 
51.85 ซึ่งต าแหน่งในปัจจุบันเป็นผู้ปฏิบัติงานการสอนคิดเป็นร้อยละ 39.51 และเป็นผู้บริหาร
ระดับกลางคิดเป็นร้อยละ 34.57 ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน 

2. ผลการสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ในในการบริหารงานวิชาการด้านการวิจัยพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มึ 7 
ขั้นตอนได้แก่ 

      1. การค้นหา/บ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) 
      2. การสร้างและการแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)  
      3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)  
     4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and 
Refinement)  
 5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)   

 7. การเรียนรู้ (Learning) 
ค าส าคัญ : การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ / การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 

ABSTRACT 
The aim of this research was to development of the knowledge 

management model for academic administration research on educational quality 
development for secondary school in the office of secondary education service 
area 8. The research methodology was divided into four parts. First, frame work. 
Second, Study of current conditions, problems and needs about development of 
the knowledge management model for academic administration research on 
educational quality development for secondary school in the office of secondary 
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education service area 8. Third, the creation of development of the knowledge 
management model for academic administration research on educational quality 
development for secondary school in the office of secondary education service 
area 8. Fourth, Evaluation of development of the knowledge management model 
for academic administration research on educational quality development for 
secondary school in the office of secondary education service area 8. The consisted 
of documentary of development of the knowledge management model for 
academic administration research on educational quality development for 
secondary school and 29 secondary schools in Kanchanaburi. The respondents 
were 290 school administrators and personnel responsible for academic 
administration research on educational quality development. 3 experts to 
educational administration  and 9 experts to academic administration. The research 
instruments used were questionnaire, focus group discussion data record, and 
evaluation form possibility. The statistics for data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, median, and inter quartile range. 

The research findings revealed that: 
1. The results of study of current conditions, problems and needs 

about development of the knowledge management model for academic 
administration research on educational quality development for secondary school 
was basic information in educational institution divide responsibility into learning 
area, which are responsible for knowledge management, internal responsibility, structure 
based on school size, top level management, middle level and operational level 
management. There is no knowledge management system for research, only 
knowledge management such as quality assurance, educational quality 
development, plan and policy, and research and development. Most of personnel 
responsible for academic administration was 45 years old up and experience for 
knowledge management 1-3 years. Teacher position and middle level management were 
similar proportions. 

2. The results of creation of development of the knowledge 
management model for academic administration research on educational quality 
development for secondary school in the office of secondary education service 
area 8 consisted of 7 steps : 

2.1 Knowledge Identification 
2.2 Knowledge Creation and Acquisition 
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2.3 Knowledge Organization 
2.4 Knowledge Codification and Refinement 
2.5 Knowledge Access 
2.6 Knowledge Sharing 
2.7 Learning 
 

Keyword(s):  the Development of the Knowledge Management Model / Academic 
Administration Research on Educational Quality Development 
 
1.บทน า                            

 ความเปลี่ยนแปลงที่ผกผันของประเทศไทย ที่มีความขัดแย้งด้านการเมือง ความเห็น
ต่างจนเกิดคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลปัจจุบันได้เข้ามาบริหารประเทศ 

สะท้อนปัญหาสังคม ส่งผลกระทบอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการปรับเปลี่ยน
ระบบภายในโดยการใช้  ม .44 ที่ เป็นทั้งจุดเริ่มต้นและยุติในบางหน่วยงาน  ด้วยเหตุนี้ เอง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้ง
รัฐมนตรี ตามประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยแต่งต้ังให้ พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยพลเอกสุร เชษฐ์ชัยวงศ์  ยังคงความเป็น รัฐมนตรีช่วยว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2558 
  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายแก่ 
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้บริหารส่วนภูมิภาคและข้าราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของ
กระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิผลต่อเด็ก เยาวชน ประชาชนและการพัฒนา
ประเทศโดยรวม ส่วนการศึกษาถือว่าเป็นพ้ืนฐานของการปฏิรูปทุกเรื่อง จึงต้องมีแผนปฏิรูป ระยะ
เร่งด่วน ระยะปานกลางและระยะยาวจึงจัดท าเป็นแผน 6 ยุทธศาสตร์ 
  การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเป็นงานที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษาและ
เป็นเครื่องชี้ความส าเร็จ และความสามารถของผู้บริหาร 
  การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา หรือ
โรงเรียนเก่ียวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพที่สุด เพราะ
เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาทุกแห่ง คือ การให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่ผู้เรียน 
  งานวิชาการเป็นหัวใจของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา  ส่วนงานด้านอ่ืนๆ เป็น
องค์ประกอบที่จะท าให้สถาบันด าเนินไปด้วยความราบรื่นเท่านั้น ผู้บริหารการศึกษาทุกคนควรจะ
รับผิดชอบเป็นผู้น าของครูในด้านวิชาการเป็นอันดับแรก  เพราะหน้าที่ของโรงเรียนหรือ
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สถาบันการศึกษาทุกแห่ง คือ การให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านวิชาการ โดยการท างานร่วมกับครู 
กระตุ้นเตือนครูให้ค าแนะน าครูและประสานงานให้ครูทุกคนท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพใน
การสอน งานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด 

มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ  เน่ืองจากงานวิชาการ
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งเป็นหัวใจของ
สถานศึกษาซึ่งอาจจะเก่ียวข้องทางตรงหรือทางอ้อม ก็อยู่ที่ลักษณะของงานนั้น 
  ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา  เพราะ
จุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็คือ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับงานวิชาการทั้งสิ้น งาน
วิชาการเป็นกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ แบบเรียน งานการ
เรียนการสอน งานสื่อการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานห้องสมุด งานนิเทศ
การศึกษา งานวางแผนการศึกษาและงานประชุมอบรมทางวิชาการ  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
จุดหมายของการศึกษาท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  การบริหารจัดการในสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน ใช้กรอบการบริหารของสถานศึกษาที่เป็น
นิติบุคคล  โดยน าหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ธรร
มาภิบาล” ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบและหลักความคุ้มค่ามาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษา  เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งใหกับโรงเรียนในฐานะที่เปน นิติบุคคลดวย โดยน าหลักธรรมาภิบาลดังกล่าวมาบูรณราการ
เขากับการด าเนินงานดานตางๆ ของสถานศึกษาซ่ึงไดแก การด าเนินงานดานวิชาการ งบประมาณ 

บริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไปและเปาหมายในการจัดการศึกษาคือท าใหผูเรียนเปนคนดี คนเก
งและเป็นคนมีความสุข 
  งานวิชาการเปนงานหลัก หรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุงใหกระจายอ านาจใน
การบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาด าเนินการไดโดย
อิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่นและการ
มีสวนรวม จากผูมี  สวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยส าคัญท าใหสถานศึกษามีความเขมแข็งใน
การบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล
ประเมินผล รวมทั้งการ วัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่น ไดอยางมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  หัวใจส าคัญของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูป การเรียนรู้และผู้มีบทบาทส าคัญ
ที่สุด ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้การปฏิรูปการศึกษาประสบความส าเร็จมากที่สุด  คือ“ครู”หน้าที่
โดยตรงของคร ูคือการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน ดังนั้น ครู
จะต้องใช้ความพยายามอยู่ตลอดเวลากับการค้นหาวิธีการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี
ที่สุด ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเองซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า  การวิจัยเป็น
กระบวนการค้นหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเชื่อถือได้ ดังนั้น ถ้าครูได้น าหลักการส าคัญ
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การวิจัยมาใช้ในการค้นหาวิธีการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับผู้เรียนจะช่วยหาค าตอบหรือตอบ
ค าถามที่ต้องการได้ ความส าคัญในการกระบวนการวิจัยมาใช้เป็น แนวทางในการพัฒนาวิธีการ
จัดการเรียนรู้ของครูด้วยตนเองซึ่งการวิจัยเป็นกระบวนการที่ต้องมีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิต การปฏิบัติจริงของครูมิใช่แยกส่วนจากการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น การวิจัยและพัฒนา 

การเรียนการสอนจึงเกิดข้ึนพร้อมกันในการปฏิบัติงานการเรียนการสอนตามปกติของครู 
  การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งที่ย่อมาจากค าว่า “Knowledge Management”  
  Knowledge Management หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า KM นั้นก็คือแนวทางการบริหาร
แนวทางการท างานภายในองค์กรเพื่อท าให้เกิดการนิยาม ความรู้ขององค์กรขึ้นและท าการรวบรวม, 
สร้างและกระจายความรู้ขององค์กร ไปให้ทั่วทั้งองค์กรเพ่ือให้เกิดการต่อยอดของความรู้, น าความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรขึ้น คือ การรวบรวม
องค์ความรู้ที่มีอยู่  ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุก
คนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลความรู้ คืออะไร  
 ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา เล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ 
รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์  
สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา (ที่มา : พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 
 รูปแบบของความรู้ 
  รูปแบบของความรู้ มี 2 ประเภท คือ 
  1. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ 
โดยผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ เอกสาร กฎระเบียบ 

วิธีการปฏิบัติงาน สื่อต่างๆ เช่น VCD DVD Internet เทป เป็นต้น และบางครั้งเรียกว่า ความรู้แบบ
รูปธรรม 
 2. ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ 
พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ  เป็นความรู้ที่ไม่
สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลาย ลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งาน
ฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด บางครั้งจึงเรียกว่า ความรู้แบบนามธรรม ด้วยเหตุผลดังกล่าวท า
ให้ผู้วิจัย เห็นความส าคัญถึงการจัดการความรู้ในการบริหารงานวิชาการ  ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
จึงวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพ่ือ
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พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8   ที่มีประสิทธิภาพ 

 
3.วิธีการวิจัย 
 
ขั้นตอนการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลที่ได้รับ 
ขั้นที่  1 การ
ก าหนด 
กรอบแนวคิดใน
การวิจัย  

1. ประชากร ได้แก่ เอกสาร ต ารา 
บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ การ
พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ใน
การบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกลุ่ม
ตั วอย่ า ง ได้มา โดยการ เลื อกแบบ
เจาะจง จ านวน 30 เล่ม 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ
บันทึกข้อมูล 

3.การเก็บรวบข้อมูล  ใช้วิธีการศึกษา
ค้นคว้าหลักการแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรู้ในการบริหารงานวิชาการ ด้าน
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จาก เอกสาร  ต าร าบทความ  และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
จัดการ ความรู้ในการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
2. การจัดการความรู้ในการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา  
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ขั้นตอนการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลที่ได้รับ 
ขั้ นที่   2 
การศึกษา 
คว ามจ า เป็ น /

ต้องการเกี่ยวกับ
ข้อมูลการพัฒนา
รู ป แ บ บ ก า ร
จัดการความรู้ใน
การบริหารงาน
วิ ช า ก า ร  ด้ า น
ก า ร วิ จั ย เ พ่ื อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ครูผู้รับผิดชอบในการประเมินด้านการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย และกลุ่มตัวอย่าง
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 9 
คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ
บันทึกข้อมูลการ พัฒนารูปแบบการ
จัดการความรู้ในการบริหารงานวิชาการ 

ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
3. การรวบรวมข้อมูล โดยการใช้การจัด
กลุ่มสนทนา (Focus group discussion) 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์
เนื้อค่าสถิติที่ใช้ ได้ แก ่ความถี ่

ข้อมูลการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรู้ในการบริหารงานวิชาการ 

ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่จ าเป็นและต้องการ 

ขั้นที่ 3 การสร้าง 
ระบบการพัฒนา 
การจัดการความรู้ 
ในการบริหารงาน
ก า ร วิ จั ย เ พ่ื อ
พัฒนาคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
ส ถ า น ศึ ก ษ า 

โ ร ง เรี ยนมั ธยม 
ศึกษา   
สังกัดส านักงาน
เ ข ต พ้ื น ที่
ก า ร ศึ ก ษ า
มัธยมศึกษา เขต 8 

น าข้อมูลที่ได้ในขั้นที่ 2 มาวิเคราะหก์าร
วิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรู้ 
ในการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการการศึกษาใน
สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8และตรวจสอบความเหมาะสมและ
เป็นไปได้ 
ของการพัฒนารูปแบบดังนี้ 
1. ประชากร ได้แก ่ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน   
การบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เลือก
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 9 คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
1)การูปแบบการจัดการความรู้การ
บริหารงาน 

1. การพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรู้ในการบริหารงานวิชาการ 

ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
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ขั้นตอนการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลที่ได้รับ 
  วิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษา โรงเ รียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 2) แบบประเมินความเหมาะสมและ
เป็นไปได้ของการบริหารงานวิชาการ 
ด้ า น ก า ร วิ จั ย เ พ่ื อ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาในสถานศึกษา โรงเ รียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืน 
ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
3. น าข้อมูลที่ได้กลับมาวิเคราะห์และ
การบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัย
เ พ่ื อ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
มัธยมศึกษา เขต 8  ให้สมบูรณ์และ
ปรับปรุงกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ 
ด้ า น ก า ร วิ จั ย เ พ่ื อ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาในสถานศึกษา โรงเ รียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตรวจสอบ
ความ ถูกต้องอีกครั้ง 
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ขั้นที่  4 การ
บ ริ ห า ร  ง า น
วิชาการ ด้านการ
วิ จั ย เ พ่ือ พัฒนา
คุ ณ ภ า พ
ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
ส ถ า น ศึ ก ษ า 
โ ร ง เ รี ย น
มัธยมศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต
พ้ื น ที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 8 

ให้สมบูรณ ์

1. ประชากรได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และครูผู้รับผิดชอบในการประเมินด้าน
การบริหารงานวิชาการด้านการวิจัย
เ พ่ื อ พัฒนาคุณภ าพกา รศึ กษ า ใน
สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
มัธยมศึกษา เขต 8 และกลุ่มตัวอย่าง
เลือกมาโดยใช้การเลือกแบบเจาะจง 
จ านวน 3 โรงเรียน จ านวน 9 คน  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  
1) การพัฒนาระบบ การบริหารงาน
วิช าการ  ด้ านการวิ จั ย เ พ่ือ พัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน 

รูปแบบการจัดการความรู้ในการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 

 
4.ผลการวิจัย  

 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการความรู้ใน
การบริหารงานวิชาการด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบว่ามี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 

 ขั้นตอนที่ 1การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 สรุปเป็นภาพรวมได้ดังนี้ครูให้การยอมรับในความรู้ความสามารถที่แสวงหามาได้ของ

เพ่ือนร่วมงานและสามารถน าความรู้และประสบการณ์เรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและมี
ปัจจัยแห่งความส าเร็จตามทฤษฎีการจัดการของฟาโย (Henri Fayol) ซ่ึง Fayol ได้วางหลักทั่วไปที่ใช้
ในการบริหารไว้14ข้อซึ่งใช้ส าหรับเป็นแนวทางปฏิบัติหลักของการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน  (unity of 
direction) กิจกรรมของกลุ่มที่มีเป้าหมายอันเดียวกันควรจะต้องด าเนินไปในทิศทางเดียวกันและ
สอดคล้องกันเป็นไปตามแผนงานเพียงอันเดียวร่วมกันและหลักของความสามัคคี  (espritdecorps) 
เน้นถึงความจ าเป็นที่คนต้องท างานเป็นกลุ่มที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (teamwork)และชี้ให้เห็นถึง
ความส าคัญของการติดต่อสื่อสาร(communication)เพ่ือให้ได้มาซึ่งกลุ่มท างานที่ดีส่วนทฤษฎีภูเขา
น้ าแข็งด้านความสามารถทักษะเป็นความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งที่เกี่ยวข้องกับด้านกายภาพการ
ใช้ความคิดและจิตใจของบุคคลในระดับที่สามารถคิดวิเคราะห์ใช้ความรู้ก าหนดเหตุผลหรือการ
วางแผนในการจัดการและในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความซับซ้อนของข้อมูลได้สอดคล้องกับ
ส านักงานก.พ.ร.และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ (2548:5) ได้ให้ความหมายว่าเป็นการรวบรวม
ความรู้ใหม่รักษาความรู้เดิมและกรองความรู้ที่ไม่ใช้ออกจากแหล่งรวบรวมส่วนอัญญาณี คล้ายสุบรรณ์ 
(2550; อ้างอิงมาจากhttp://kmlibrary.bu.ac.th/index.php?option) กล่าวว่า เป็นการสร้าง
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ความรู้ใหม่แล้วแสวงหาความรู้จากภายนอกรักษาความรู้เก่าและก าจัดความรู้ที่ไม่ได้ใช้งานและวิอิก
(Wiig.1997:39-43) กล่าวว่าเป็นการได้มาซึ่งความรู้จากบุคคลหรือจากเอกสารและหนังสือต่างๆซึ่ง
สอดคล้องกับคัดชา (Kucza.2001:29-30) กล่าวว่าประกอบด้วยการระบุการคัดเลือกการรวบรวมและ
การประเมินความคิดใหม่ๆน ามาสร้างความรู้ใหม่ส่วนมาร์ควอร์ด  (Marquardt.1996:131-139) ให้
ความหมายว่าเป็นการสร้างเสริมก่อให้เกิดความรู้ใหม่ซึ่งเป็นความรู้ที่จ าเป็นส าหรับองค์กรแล้ว
แสวงหาความรู้ภายในองค์กรแต่เป็นความรู้ที่มีค่าต่อองค์กรส าหรับกุณฑิกา       สงวนศักดิ์ศิริ 
(2543:บทคัดย่อ) กล่าวว่าเป็นการแสวงหาความรู้เป็นวิธีการให้ได้มาซึ่งความรู้ที่มีอยู่ทั้งจากภายใน
และภายนอกองค์กรและเกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543:56-60)กล่าวว่าเป็นการส่งเสริมให้เกิดการ
สร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาเองการสร้างและแสวงหาความรู้คือการสร้างและแสวงหาความรู้ใหม่ทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์กรประกอบกับการรักษาความรู้ที่มีอยู่เดิมเอาไว้ 

ขั้นตอนที่ 2 การเข้าถึงความรู้ 
 สรุปเป็นภาพรวมได้ดังน้ีครูตระหนักในการใช้แหล่งความรู้ภายในและภายนอก

โรงเรียนและใช้วิธีการหลากหลายในการเข้าถึงความรู้และมีปัจจัยแห่งความส าเร็จตามทฤษฎีปลาทู
ในส่วนของหางปลาหมายถึงส่วนของคลังความรู้ที่ได้จากการเก็บสะสมเกร็ดความรู้ที่ได้จาก
กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงเราอาจเก็บส่วนของหางปลาน้ีด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น ICT ซึ่งเป็น
การสกัดความรู้ที่ซ่อนเร้นให้เป็นความรู้เด่นชัดน าไปใช้และยกระดับต่อไปสอดคล้องกับอัญญาณี คล้าย
สุบรรณ ์(2550; อ้างอิงมาจากhttp://kmlibrary.bu. 
ac.th/index.php?option)กล่าวว่าเป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้อย่างเป็นระบบได้ง่ายและ
สะดวกขึ้นเป็นการกระจายความรู้ให้ผู้อ่ืนทางช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส่วนส านักงานก .พ.ร.

และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ(2548:5)ให้ความหมายว่าเป็นการสร้างแหล่งเผยแพร่ที่สามารถ
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาส าหรับมหาวิทยาลัยรามค าแหง.คณะเศรษฐศาสตร์(2552; อ้างอิงมาจาก: 
htt://www.eco.ru.ac.th/eco/knowladge/  index. html.) ให้ความหมายว่าเป็นการท าให้ผู้ใช้
ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวกการเข้าถึงความรู้เป็นการสร้างแหล่งเผยแพร่ความรู้
โดยท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก 

 ขั้นตอนที่ 3 การแลกเปลี่ยนความรู้ม ี
 สรุปเป็นภาพรวมได้ดังนี้ผู้บริหารให้การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้เรียนรู้เพ่ิมขึ้นเช่น

ศึกษาต่อหรือศึกษาเพ่ิมเติมการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานฯลฯครูมีอิสระในการแลกเปลี่ยนความรู้กับ
ครือข่ายความรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนโดยมีลักษณะเป็นเพ่ือนร่วมงานใช้หลักเหตุผล/หลัก
วิชาการมากกกว่าการใช้อารมณ์และความรู้สึกส่วนบุคคลเช่นจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการ
เผยแพร่เอกสารวิชาการบทความงานวิจัยศึกษาดูงานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯลฯและมีปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จตามทฤษฎีปลาทูเปรียบเสมือนกับตัวปลาหมายถึงส่วนของการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่ง
จะต้องกระตุ้นให้ผู้ด าเนินกิจกรรมKMมีการแลกเปลี่ยนความรู้โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเร้นที่มีอยู่และ
อ านวยให้เกิดการเรียนรู้แบบเป็นทีมเพ่ือให้เกิดการหมุนเวียนความรู้และเกิดนวัตกรรมในท่ีสุด 

 สอดคล้องกับคัดชา(Kucza.2001:29-30)ให้ความหมายว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้ที่ มี
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คุณค่าที่องค์กรค้นพบซึ่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนส่วนส านักงานก .พ.ร.และสถาบันเพ่ิมผลผลิต
แห่งชาติ(2548:5) ให้ความหมายว่าคือการน าความรู้เข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนที่มีฐานความรู้หรือ
ฐานข้อมูลรองรับให้ง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้นส าหรับอัญญาณี คล้ายสุบรรณ์(2550; อ้างอิงมาจาก
http://kmlibrary.bu.ac.th/index. php?option)กล่าวว่าหมายถึงการน าความรู้ที่ ได้มา
แลกเปลี่ยนกันด้วยกลยุทธ์ต่างๆทั้งExplicit Knowledge และ Tacit Knowledge ซึ่งสอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง .  คณะเศรษฐศาสตร์  (2552 ; อ้างอิงมา
จาก:htt://www.eco.ru.ac.th/eco/knowladge/index.html.)ให้ความหมายว่าเป็นการแบ่งปัน
Explicit Knowledge โดยจัดท าเอกสารฐานความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศส่วน Tacit Knowledge 

จัดท าเป็นระบบทีมข้ามสายงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้  การ
แลกเปลี่ยนความรู้คือการน าความรู้ที่ค้นพบทั้ง Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge มา
รวบรวมแล้วน าความรู้ที่ได้มาเข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนที่หลากหลาย 

ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
 สรุปเป็นภาพรวมได้ดังนี้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดระบบการกลั่นกรองความรู้และมี

การกลั่นกรองความรู้ก่อนน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนซ่ึงมีปัจจัยแห่งความส าเร็จตามทฤษฎี
การจัดการของฟาโย (Henri Fayol) ด้านการประสานงาน (Coordinating) เป็นภาระหน้าที่ที่จะต้อง
เชื่อมโยงงานของทุกคนให้เข้ากันได้และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันและหลักของการมี
จุดมุ่งหมายร่วมกัน (unity of direction) กิจกรรมของกลุ่มที่มีเป้าหมายอันเดียวกันควรจะต้อง
ด าเนินไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกันเป็นไปตามแผนงานเพียงอันเดียวร่วมกัน  สอดคล้อง
กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค า แ ห ง . ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ( 2 5 5 2 ;อ้ า ง อิ ง ม า จ า ก 
http://www.eco.ru.ac.th/eco/knowladge/index.html.) ได้ให้ความหมายว่าเป็นการปรับปรุง
รูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใช้มาตรฐานเดียวกันปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ส่วนส่วนส านักงาน
ก.พ.ร.และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ (2548:5) ให้ความหมายว่าคือการปรับปรุงให้ความรู้มี
รูปแบบมาตรฐานไม่ซ้ าซ้อนมีความสมบูรณ์มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือส าหรับอัญญาณี คล้าย
สุบรรณ์ (2550; อ้างอิงมาจากhttp://kmlibrary.bu.ac.th/index.php?option) กล่าวว่าเป็นการ
ปรับปรุงเอกสารให้เป็นรูปแบบมาตรฐานใช้ภาษาในการสื่อสารเป็นภาษาเดียวกันปรับปรุงเนื้อหาให้
สมบูรณ์ การประมวลและกลั่นกรองความรู้คือการปรับปรุงรูปแบบความรู้ให้เป็นมาตรฐานอย่าง
สมบูรณ์ 

ขั้นตอนที่ 5 การจัดเก็บความรู้ 
สรุปเป็นภาพรวมได้ดังนี้ผู้บริหารให้ความส าคัญและเป็นผู้น าในการเก็บความรู้ของ

โรงเรียนคณะกรรมการจัดการความรู้มีเทคโนโลยีที่เพียงพอในการจัดเก็บความรู้ครูมีความสามารถ
ในการจัดเก็บความรู้ได้อย่างเป็นระบบเช่นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเว็บไซต์แฟ้มพัฒนางานต ารา
เรียนการลงในวารสารจดหมายข่าวฯลฯและน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานด้วยวิธีการต่างๆเช่น
การจัดนิทรรศการการจัดอบรมการจัดท าวีดีทัศน์วิทยุโทรทัศน์เว็บไซต์ของโรงเรียนการประชุมการ
สัมมนาซึ่งมีปัจจัยแห่งความส าเร็จตามทฤษฎี POSDCORB ของกูลิคและเออร์วิค (LutherH Gulick 
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และ Lyndall Urwick)ในส่วนของการสั่งการ(directing)หมายถึงการที่หัวหน้าฝ่ายบริหารมีหน้าที่
ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาโดยพยายามน าเอาการตัดสินใจดังกล่าวมาเปลี่ ยนเป็นค าสั่งและ
ค าแนะน านอกจากนี้ยังหมายถึงการที่หัวหน้าฝ่ายบริหารต้องท าหน้าที่เป็นผู้น าขององค์การและ
ทฤษฎีYหรือทฤษฎีการมีส่วนร่วมของเมกเกเกอร์ (Donglas McGregor) เน้นถึงการพัฒนาตนเอง
ของมนุษย์ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์นั้นรู้จักตัวเองได้ถูกต้องรู้จักความสามารถของตนเองผู้บริหารควรสร้าง
แรงจูงใจโดยการสร้างสรรค์สถานการณ์ที่จะท าให้สมาชิกมีความรู้สึกรับผิดชอบและมีส่วนร่วมใน
การท างานส่วนทฤษฎีภูเขาน้ าแข็งด้านสมรรถนะของครูคือความรู้ทักษะและพฤตินิสัยที่จ าเป็นต่อ
การท างานของบุคคลให้ประสบผลส าเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไปซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก3
ประการดังนี้ 

1. ความรู้คือสิ่งที่องค์กรต้องการให้“รู้”เช่นความรู้ความเข้าใจในกฎหมายปกครอง 
2. ทักษะคือสิ่งที่องค์กรต้องการให้“ท า”เช่นทักษะด้านICTทักษะด้านเทคโนโลยีการ

บริหารสมัยใหม่เป็นสิ่งที่ต้องผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจ าจนเกิดเป็นความช านาญในการใช้
งาน 

3. พฤตินิสัยที่พึงปรารถนาคือสิ่งที่องค์กรต้องการให้“เป็น”เช่นความใฝ่รู้ความซื่อสัตย์
ความรักในองค์กรและความมุ่งม่ันในความส าเร็จ  สอดคล้องกับกุณฑิกา สงวนศักดิ์ศิริ 
(2554:บทคัดย่อ) ให้ความหมายว่าเป็นการรวบรวมความรู้ที่แสวงหามาได้น ามาสร้างเป็นความรู้ใหม่
ทั้งความรู้ที่ฝังลึกและชัดแจ้งส่วนคัดชา(Kucza.2001:29-30)กล่าวว่าประกอบด้วยการระบุและ
ประเมินความรู้การออกแบบสิ่งเก็บความรู้การจัดความรู้ให้เป็นหมวดหมู่การบูรณาการความรู้และ
การปรับปรุงแผนที่ให้ทันสมัยส าหรับมาร์ควอร์ด (Marquardt.1996:131-139)กล่าวว่าเป็น
โครงสร้างของระบบที่ท าให้สามารถค้นหาเผยแพร่สารสนเทศได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมีการแบ่ง
ความรู้เป็นหมวดหมู่วิอิก(Wiig.1997:39-43)ให้ความหมายว่าเป็นระบบความรู้ในรูปแบบของ
ฐานข้อมูล การจัดเก็บความรู้คือการรวบรวมความรู้ที่แสวงหามาจัดเก็บให้เป็นระบบเป็นหมวดหมู่
ในรูปแบบของฐานข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 6 การน าความรู้ไปใช้ 
 สรุปเป็นภาพรวมได้ดังนี้ผู้บริหารให้บริการการใช้สถานที่หรือให้ครูที่มีความรู้

ความสามารถบริการแก่หน่วยงานภายนอกโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ต่างๆแก่บุคลากรใน
ชุมชนคณะกรรมการ จัดการความรู้ให้ความสะดวกแก่ครูในการเข้าถึงความรู้เพ่ือน าความรู้ไปใช้ใน
กิจกรรมต่างๆมีการน าความรู้ใหม่ที่แสวงหามาได้ใช้ในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของการบริหารการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนางานด้านต่างๆมีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่ความรู้
และนวัตกรรมของโรงเรียนครูมีความสามารถน าความรู้ความสามารถของตนไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนมีทักษะโดดเด่นเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อ่ืนและมีการเผยแพร่ความรู้ของตนใน
แหล่งต่างๆภายในโรงเรียนเช่นจดหมายข่าวการจัดนิทรรศการวารสารของโรงเรียนซึ่งมีปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จตามทฤษฎีวงจรการจัดการ 4 ขั้นตอน: ADL ดังนี ้

A-Approachการมีแนวทาง 
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1. การตั้งวัตถุประสงค์ 
การวางแผนด าเนินงาน 
การวางแผนประเมินตัวชี้วัด. 

D-Deployment การปฏิบัติ 
2. การปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน 
ความรับผิดชอบของบุคคล 

ความมุ่งม่ันตั้งใจของบุคคล 
L-Learning การเรียนรู้ 

3. การติดตามประเมินผลและปรับปรุง 
4. การสรุปบทเรียนและสร้างนวัตกรรม 

5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุง 
I-Integrationการบูรณาการ 

6. ความสอดคล้องของระบบจัดการ 

7. การใช้ระบบตัววัดการประเมินและการปรับปรุง 
8. การมีแนวทางที่มุ่งสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

 สอดคล้องกับอัญญาณี คล้ายสุบรรณ์ (2550; อ้างอิงมาจาก http://kmlibrary. 
bu.ac.th/ index. php?option)กล่าวว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการจัดการความรู้เป็นการ
ที่บุคคลเกิดการเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ควรท าให้การเรียนรู้เป็น
ส่วนหนึ่งของงานและหมุนเวียนไปอย่างต่อเนื่องส่วนส านักงานก.พ.ร.และสถาบันเพ่ิมผลผลิต
แห่งชาติ(2548:5)ให้ความหมายว่าคือการใช้ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของงานเป็นวงจรความรู้ที่มีการ
เรียนรู้และพัฒนาให้เกิดประสบการณ์ใหม่อยู่ เสมอส าหรับมหาวิทยาลัยรามค าแหง .คณะ
เศรษฐศาสตร์(2552;อ้างอิงมาจาก:htt://www.eco.ru.ac.th/ eco/knowladge/index.html.)ให้
ความหมายว่าเกิดระบบการเรียนรู้จากการสร้างองค์ความรู้การน าความรู้ไปใช้การเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใหม่หมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง การน าความรู้ไปใช้เป็นการน าความรู้ที่แสวงหามา
ได้แล้วท าให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 
5.ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 

 รูปแบบการจัดการความรู้ในการบริหารงานวิชาการด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  8ที่น าเสนอเป็น
ข้ันตอนของการด าเนินงานการจัดการความรู้ในโรงเรียนทีละขั้นตอนตามล าดับอย่างชัดเจนเพ่ือให้
สะดวกต่อการน าไปใช้ในโรงเรียนจริงๆต่อไปโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ทั้ งระบบของ
กระบวนการจัดการความรู้ในโรงเรียนดังน้ันเมื่อโรงเรียนน าไปใช้จึงต้องศึกษาข้ันตอนของ รูปแบบ
การจัดการความรู้ในโรงเรียนโดยละเอียดในแต่ละขั้นตอนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
เพ่ือให้ง่ายต่อการน ารูปแบบการจัดการความรู้ในโรงเรียนไปใช้จึงควรมีการจัดท าคู่มือหรือModule
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โดยขยายรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนในรูปแบบการจัดการความรู้ในโรงเรียนเพ่ือให้ชัดเจนและมี
แนวปฏิบัติครบถ้วนปฏิบัติได้ง่ายเหมาะกับการที่โรงเรียนสามารถน าไปใช้ในการด าเนินการได้ผล
ส าเร็จรวดเร็วขึ้น 
 
6.ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 ควรน ารูปแบบการจัดการความรู้ในโรงเรียนที่ได้จากการวิจัยคร้ังน้ีไปทดลองใช้ใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8เพ่ือศึกษาผลของการใช้รูปแบบการ
จัดการความรู้ในโรงเรียนดังกล่าวนี้ว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด 

 ควรศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน ารูปแบบการจัดการความรู้ในการ
บริหารงานวิชาการด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8ควรท าการวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารด้านอ่ืนๆโดยอาศัย
รูปแบบกระบวนการวิจัยเช่นเดียวกันนี้ในการมุ่งพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ด้านต่างๆทั้ง5ด้านได้แก่มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานด้านการจัดการศึกษามาตรฐานด้าน
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและมาตรฐานด้านมาตรการ 
 
 

บรรณานุกรม 

ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร . ( 2 5 4 8 ) .  ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ . ( Online) . 
AvailableURL:http://www.moe.go.th. 

กองพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล.(2552).การศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการความรูในหนวยงาน
ของมหาวิทยาลัย.จังหวัดนครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.  

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์,(2548).องค์การแห่งความรู้:จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ,พิมพ์ครั้งที่ 3.

กรุงเทพฯ :รัตนไตร. 
พระมหาณัชภพ มาตยาบูญและปรีชา วิหคโต. (2555) การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ใน

โรงเรียนพระปริยธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 5. ดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริการการศึกษา. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. 
พระมหาสกุล มหาวีโร และปรีชา วิหคโต. (2555). การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของ

มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย .ดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริการการศึกษา. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. 

พานุวัฒน์ มณียารัตน์ และปรีชา วิหคโต. (2556). การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8. ดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริการการศึกษา. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. 
 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560808



809วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา 
Strategy in Developing of Private Schools to an Educational  

Innovative Organization 
พัฒน์  มาศนิยม  
เด่น  ชะเนติยัง  

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่การเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาและ 2) เพ่ือน าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่การเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือน าไปใช้ต่อไป โดยมีการด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่องค์กรแห่ง
นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์และมาตรการการพัฒนา 2) สร้างแบบสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือขอความเห็นชอบด้วยกระบวนการเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เพ่ือหา
ความสอดคล้องจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 21 คน และ 3) ประเมินความคิดเห็นจาก
ผู้บริหารจากโรงเรียนเอกชนในเขตจังหวัดภาคใต้ 11 จังหวัด จ านวน 214 คนจากโรงเรียน จ านวน 
214 โรงเรียน ด้วยแบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale Questionnaire) สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และพิสัยระหว่างควอไทล์  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 21 คน เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน
เอกชนสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ 1 เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสู่การมี
ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมการศึกษา ยุทธศาสตร์ 2 ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานสู่วัฒนธรรม
องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา ยุทธศาสตร์ 3 เร่งรัดพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ไปสู่
การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา  ยุทธศาสตร์ 4 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานสู่องค์กรแห่ง
นวัตกรรมการศึกษา ยุทธศาสตร์ 5 ปรับเปลี่ยนการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นผู้
สร้างสรรค์นวัตกรรม และยุทธศาสตร์ 6 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา 
2) การประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในเขตภาคใต้ 11 
จังหวัด จ านวน 214 คน จาก 214 โรงเรียน พบว่า ทุกคนเห็นด้ วยกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
โรงเรียนเอกชนสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาทั้งหมดในระดับมากและมากที่สุด โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสู่การมีภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมการศึกษา 

                                                           
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 ประจ าหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were: 1) to investigate the strategy in 

developing of private schools to an educational innovative organization, and 2) to 

present the strategy in developing of private schools to an educational innovation 

organization for implementation. The research methodology consisted of three 

steps: 1) analyzed the documents concerning the strategy in developing of private 

schools to an educational innovative organization in order to establish the 

strategies and measures, 2) established  the questionnaires and  interviewed the 

group of 21 educational innovative organization experts and collect data with 

Delphi technique, and 3) evaluated the opinions of 214 school administrators from 

214 private schools in 11 provinces of Southern Thailand with a rating scale 

questionnaire. The analysis of data was accomplished by computation of 

percentage, mean, standard deviation. The median and interquartile ranges were 

also computed to test the consensus postulated in the study. 

The research finding were as follows: 1) The group of 21 educational 

innovative organization experts agreed with six strategies as: strategy 1 accelerate 

the development of administrators to educational innovation leadership, strategy 2 

transforming the work culture into a culture of educational innovative organization, 

strategy 3 accelerate the development of human resource management into 

educational innovative organization, strategy 4 transforming work patterns into 

educational innovative organization, strategy 5 transforming learning and develop 

quality of students into innovators and, strategy 6 create learning networks for 

educational innovative organization. Overall, the opinions of 214 school 

administrators from 214 private schools in Southern Thailand agreed to strategy in 

developing of private schools to an educational innovative organization with the 

high and highest satisfaction rate. Especially, they gave the highest satisfaction rate 

to strategy 2 as accelerate the development of administrators to educational 

innovation leadership.Key word(s): strategy, private school, educational innovative 

organization  
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1.บทน า 

การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามในศตวรรษ
ที่ 21 ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ส าคัญเน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วย
การสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่าน
กลไก “ประชารัฐ” และได้ประกาศวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โมเดล
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ “ประเทศไทย 4.0” การเปลี่ยนผ่านสู่ประเทศไทย 4.0 

ประกอบด้วย แนวคิดส าคัญ 2 ประการ คือ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และเชื่อมโยง
เศรษฐกิจภายในและเศรษฐกิจโลก การสร้างความเข้มแข็งจากภายในมีกลไกขับเคลื่อนหลักอยู่ 3 

ตัว คือ การยกระดับนวัตกรรมของทุกภาคส่วนในประเทศ การสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณของความ
เป็นผู้ประกอบการ และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย ซึ่งต้องขับเคลื่อนกลไกทั้ง 3 

พร้อมกัน การยกระดับนวัตกรรมเมื่อผนวกกับการสร้างสังคมจิตวิญญาณของผู้ประกอบการจึงจะ
เอ้ือให้เกิดการสร้างโมเดลการท าธุรกิจแบบใหม่มากมายท่ามกลางระบบที่เอ้ือให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ อีกส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งจากภายในคือการสร้าง
ความเข้มแข็งในระดับฐานรากหรือชุมชน เม่ือผนวกความเข้มแข็งในระดับฐานรากกับการสร้าง
สังคมท่ีมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการจะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนสถานะของคนในสังคมผ่านการสร้าง
สังคมแห่งโอกาสควบคู่กับการสร้างสังคมที่มีความสามารถ เมื่อโครงสร้างของเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศเกิดความเข้มแข็ง การเชื่อมโยงภายนอกเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการควบคู่กันโดยมีระบบ
การเชื่อมโยงกับโลก 3 ระดับ คือ เศรษฐกิจภายในประเทศ เศรษฐกิจภูมิภาค และเศรษฐกิจโลก  
(กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559: 18-21) (สุวิทย์  เมษินทรีย์, 2559: 1-

26) 

การขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 ต้องด าเนินการปฏิรูปใน 3 เรื่องไปพร้อมกัน คือ การ
ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมเป็นการการผลิตโดยใช้แรงงาน เคร่ืองจักรและทรัพยากรต้อง
เปลี่ยนเป็นการผลิตบนฐานความรู้และเทคโนโลยี การพัฒนาภาคบริการ ต้องมีการปฏิรูปการวิจัย
และพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาเป็นหัวใจส าคัญของการเปลี่ยนแปลงและ
เปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศไทย 4.0 จากการวิเคราะห์สาเหตุที่มาของปัญหาซึ่งส่งผลให้ประเทศไทย
ต้องประสบสภาวะวิกฤตในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาพบว่า สาเหตุส าคัญประการหนึ่งมาจาก “คุณภาพ
ของคน” ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรจ านวนมากที่อยู่ในระบบของประเทศไทย 1.0 2.0 และ 
3.0 ในส่วนของโครงสร้างก าลังคน และคุณภาพของทุนมนุษย์ที่อ่อนด้อยซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะ
บ่งชี้ขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวของประเทศ (สุวิทย์  เมษินทรีย์, 2559: 1-26)(ส านัก
วิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , 2559: 1-12) คุณภาพของคนเป็นผลจากระบบ
การศึกษาของประเทศและการจัดการศึกษาเป็นส าคัญ ทั้งนี้การพัฒนาสถานศึกษาและโรงเรียนสู่
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ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา เป็นความต้องการจ าเป็นส าหรับการเปลี่ยนแปลงจาก
โรงเรียนในสภาพปัจจุบันสู่โรงเรียนซ่ึงเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของคน น าไปสู่การ
ขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาซึ่งได้รับการประเมินจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) รอบที่ 3 ว่ามีคุณภาพพร้อมส าหรับ
การเปลี่ยนแปลงสู่โรงเรียนคุณภาพร่วมขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องด าเนินการเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง และยุทธศาสตร์ส าหรับการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงไปสู่
องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญจ าเป็นเพ่ือให้โรงเรียนมีแนวทางการด าเนินการที่
ชัดเจน การพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาสร้างประโยชน์ต่อผู้เรียนให้มี
คุณภาพสามารถยืนหยัดได้ในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ขณะเดียวกันเป็นการตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 อีกด้วย (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ , 2559: 
21-39) 

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
การศึกษา 

2. เพ่ือน าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
การศึกษาเพ่ือน าไปใช้ต่อไป 

 

3.วิธีการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา” 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณผสมกันซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
โรงเรียนเอกชนสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา เพ่ือจัดท าร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน
เอกชนสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือขอความเห็นชอบด้วยกระบวนการ
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เพ่ือหาความสอดคล้องจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 21 คน 
 ข้ันตอนที่ 3 ประเมินความคิดเห็นจากผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาใน
เขตจังหวัดภาคใต้ 11 จังหวัด จ านวน 214 คน จาก 214 โรงเรียน ด้วยแบบสอบถามประมาณค่า 
(Rating scale questionaire)   
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ดังนี้ 
แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์ใช้ค าถามปลายเปิดผู้ให้สัมภาษณ์ตอบอย่างอิสระ ส าหรับประเด็น 
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วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และมาตรการ และแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามทั่วไป ได้แก่ เพศ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ท างาน  
 ตอนที่ 2 เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และมาตรการ  
 
5.ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 21 คน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน
เอกชนสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา ดังปรากฏในภาพประกอบ 2 
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5.อภิปรายผล  

 จากการศึกษาเร่ืองยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา 
ซึ่งได้รับองค์ความรู้ใหม่คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่องค์กรแห่วนวัตกรรมการศึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 21 คน ให้ความคิดเห็นว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกันในภาพรวม
และสอดคล้องกันในรายประเด็นทุกประเด็น ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาซ่ึงเป็น
กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม
การศึกษาในภาพรวมมีความเหมาะสมต่อการน าสู่การปฏิบัติในโรงเรียนในระดับมากที่สุดและระดับ
มาก การน ายุทธศาสตร์ดังกล่าวสู่การปฏิบัติในโรงเรียนเอกชนเป็นไปเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนให้มีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่โมเดลประเทศไทย 4.0  
จากการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบขององค์กรแห่งนวัตกรรมในโลกธุรกิจ ปรากฏ
องค์ประกอบหลัก 7 ด้าน คือ 1) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 2) โครงสร้างองค์กรรองรับการ
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 3) ประสิทธิภาพในการสื่อสาร 4) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มุ่งเน้น
การสร้างและพัฒนานวัตกรรม 5) วัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม 6) ระบบการจัดการความรู้และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 7) เครือข่าย สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการศึกษาเพ่ือส ารวจ
องค์กรนวัตกรรม (สุนีย์ ภิรมย์ประเมศ, 2551) ในประเด็น องค์กรแสวงหาแนวความคิดใหม่อยู่
ตลอดเวลา และองค์กรสร้างความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจภายนอก การศึกษาองค์ประกอบของความ
เป็นองค์กรนวัตกรรมของโรงพยาบาลเกาะสมุย (สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์และคณะ , 2553) ใน
ประเด็นของโครงสร้างองค์กร การมีส่วนร่วมในนวัตกรรม การสื่อสาร บรรยากาศสร้างสรรค์ และ
สอดคล้องกับการวิจัยเรื่องการศึกษาคุณลักษณะขององค์กรนวัตกรรม กรณีศึกษาองค์กรที่ได้รับ
รางวัลด้านนวัตกรรม คุณลักษณะขององค์กรแห่งนวัตกรรมสอดคล้องกับ 7 องค์ประกอบหลักที่
สังเคราะห์ข้ึนข้างต้น และมีข้อค้นพบว่าคุณลักษณะขององค์กรแห่งนวัตกรรมของแต่ละองค์กรอาจมี
ความแตกต่างกันไปโดยไม่จ าเป็นต้องมีครบถ้วนทุกด้าน ทั้งนี้คุณลักษณะอาจแตกต่างกันตามบริบท 
อาทิ ประเภทธุรกิจ ขนาดองค์กร เป็นต้น องค์ประกอบขององค์กรนวัตกรรมทั้ง 7 ด้านสอดคล้อง
กับงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (วชิน อ่อนอ้าย
, 2557) องค์ประกอบหลักดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา  

ผลการวิจัยด้วยกระบวนการเดลฟายกับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 21 คน ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความ
คิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาในรอบแรก โดย
เสนอให้ผู้วิจัยเน้นให้เกิดความแตกต่างชัดเจนระหว่างองค์กรแห่งนวัตกรรมโดยทั่วไปกับองค์กรแห่ง
นวัตกรรมการศึกษา ทั้งน้ีองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาให้ควาวมส าคัญการพัฒนาโรงเรียนให้
มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของโรงเรียนให้ตอบสนองต่อบริบท
การเปลี่ยนแปลงที่มีความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลักมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
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การศึกษาใน 5 ประเภท คือ นวัตกรรมด้านสื่อการสอน นวัตกรรมด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน 
นวัตกรรมกรรมด้านหลักสูตร นวัตกรรมด้านการวัดและประเมินผล เพ่ือให้เกิดการเพ่ิมคุณค่าและ
มูลค่า ส่งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (สิทธิศักิด์ โ สลุน, 

2555: 2)  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ควรน ามาอภิปรายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่
องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา “โรงเรียน
เอกชนเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาพัฒนาคุณภาพสู่ประเทศไทย 4.0” ผลการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 21 คน มีความเห็นสอดคล้องกันว่าเหมาะสม และผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษาในเขตภาคใต้ จ านวน 214 โรงเรียนมีความคิดเห็นว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่มี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีขอบเขตในการปฏิบัติงานจริง มีความชัดเจนและสามารถน าสู่
การปฏิบัติได้ เป็นภาพอนาคตที่มีความท้าทาย มีคุณค่า ส่งผลให้มีแรงผลักดันที่จะไปให้ถึงจุดหมาย 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของประเทศไทยที่จะขับเคลื่อนไปสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 โดยมี
การศึกษาที่ดีเป็นรากฐานส าคัญ  

2. พันธกิจในการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา 4 ด้าน มีผล
การวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 21 คนมีความเห็นสอดคล้องกัน และผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญ จ านวน 214 โรงเรียนให้ความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก  มีความ
ชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และสะท้อนภารกิจหลัก มีขอบเขตของงานที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ แม้ว่าการให้ล าดับความส าคัญของผู้เชี่ยวชาญกับระดับความคิดเห็นผู้บริหาร
โรงเรียนฯต่อพันธกิจมีความแตกต่างกัน คือ ผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคัญกับพันธกิจ  สร้างวัฒนธรรม
องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาเป็นอันดับหนึ่ง ขณะที่ผู้บริหารโรงเรียนฯให้ความส าคัญอันดับหนึ่ง
กับ พันธกิจ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งมีความเป็นไปได้ ในทาง
ปฏิบัติส าหรับโรงเรียนที่ต้องการเริ่มต้นและต้องพัฒนาความรู้และความเข้าใจเรื่ององค์กรแห่ง
นวัตกรรมการศึกษา จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างการเรียนรู้ร่วมแลกเปลี่ยนจากเครือข่ายในระดับต่าง 
ๆเพ่ือใช้พลังบวกของเครือข่ายในการท างานแบบมีส่วนร่วม สอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่วมใน
งานวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดพัทลุง กล่าวถึงหลักการ
มีส่วนร่วมมีองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ คือ การร่วมคิด การร่วมวางแผน การร่วมด าเนินงาน การ
ร่วมติดตาม การร่วมประเมินผล และการร่วมชื่นชมในความส าเร็จและประโยชน์ (ประจวบ หนูเลียง
,เด่น ชะเนติยัง, และนวลพรรณ วรรณสุธี: 2559)     
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พันธกิจทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับองค์ประกอบหลักขององค์กรแห่งนวัตกรร 7 ด้านจ าแนกได้ 
ดังนี้  

 พันธกิจที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งนัวตกรรมการศึกษาสอดคล้องกับ องค์ประกอบ
วัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม  

 พันธกิจที่ 2 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาสอดคล้อง
กับ องค์ประกอบผู้บริหารมีภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม โครงสร้างองค์กรรองรับการเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม ประสิทธิภาพในการสื่อสาร  

 พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสอดคล้องกับ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนานวัตกรรม การตีความทรัพยากรมนุษย์ใน
โรงเรียนได้รวมเอาผู้บริหาร ครู บุคลากรสนับสนุน และผู้เรียนเข้าไว้ด้วยกัน เป็นความแตกต่าง
ระหว่างองค์กรแห่งนวัตกรรมโดยทั่วไปกับองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา ผลลัพธ์สุดท้ายของ
กระบวนการเม่ือมีการพัฒนานวัตกรรมภายในโรงเรียน 5 ประเภทข้างต้น ต้องส่งผลต่อการพัฒนา
ผู้เรียนโดยตรงและคาดหวังให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็น นวัตกรซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนและเปลี่ยนประเทศไทยเป็นประเทศไทย 4.0 ด้วย 4 

องค์ประกอบส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยี เป็นเกษตรกรแบบผู้ประกอบการและเปลี่ยนจากธุรกิจขนาดย่อม 
(SMEs) ที่รัฐบาลต้องให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาไปสู่การเป็น ธุรกิจขนาดเล็กที่มีสินค้าดี แนวคิดดี 
บริหารจัดการคล่องตัว มองตลาดโลกเป็นส าคัญ (smart enterprises) และธุรกิจที่ออกแบบมาให้
เติบโตอย่างรวดเร็วแบบไร้ข้อจ ากัด (startup) ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจากการให้บริการแบบดั้งเดิม 
ที่ไม่เน้นการใช้เทคโนโลยีแต่ใช้แรงงานทักษะต่ าส่งผลให้มีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า  ไปสู่การ
ให้บริการแบบมืออาชีพและสร้างมูลค่าสูง (high value services) และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ า
ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (สุวิทย์  
เมษินทรีย์, 2559: 1-26)(ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , 2559: 1-12) ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 องค์ประกอบต้องการประชากรที่สามารถสร้างนวัตกรรมเป็นของตนเองได้ใน
สิ่งที่ตนเองปฏิบัติในชีวิตปกติ ดังน้ันสถานศึกษาต้องติดต้ังวิธีการคิด ทักษะและการพัฒนาตนเอง
ของผู้เรียนให้เป็นนวัตกรตั้งแต่วัยเรียน ด้วยการขับเคลื่อนโรงเรียนให้มีความเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรมการศึกษา  

 พันธกิจที่ 4 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาสอดคล้องกับ 
องค์ประกอบระบบการจัดการความรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่าย 
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3. เป้าประสงค์ท้ัง 9 ข้อ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ส่งผลให้มีเหตุ
ส าคัญจ าเป็นของการด าเนินการเพ่ือพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 21 คน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันและให้
ความส าคัญอันดับหนึ่งกับเป้าประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม ในขณะที่
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนฯ จ านวน 214 โรงเรียน มีความคิดเห็นว่าเป้าประสงค์ท่ีมีความส าคัญอันดับ
หนึ่ง คือ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ด้วยตนเอง เป็น
สิ่งที่ดีส าหรับผู้บริหารโรงเรียนฯที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนเป็นหลักและแสดงให้เห็นว่า
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนฯในกลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจชัดเจนส าหรับผลลัพธ์ที่ต้องการส าหรับการ
พัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาซึ่งแตกต่างกับองค์กรแห่งนวัตกรรมทั่วไป  

4. เป้าหมาย ทั้ง 9 ข้อ ผลการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 21 คน และผู้บริหาร
โรงเรียนฯจ านวน 214 โรงเรียนพบว่ามีความเห็นสอดคล้องกันว่าเป้าหมายอันดับหนึ่ง คือ ผู้บริหาร
มีภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่ความ
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม  (วชิน อ่อนอ้าย , 2557) และเรื่อง องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา
ทางเลือกใหม่ของการบริหารการศึกษา (องค์อร ประจันเขตต์ , 2557) กล่าวไว้ว่า องค์กรทางการ
ศึกษามีผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าอย่างเหมาะสม ย่อมส่งผลให้กลายเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา
ที่สามารถสร้างนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างคุณค่าได้อย่างยั่งยืน 
เป้าหมายทั้ง 9 ข้อเป็นตัวน าไปสู่การจัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเมื่อ
โรงเรียนพิจารณาน ายุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ โรงเรียนต้องด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังตามก าหนดระยะเวลา
ของความเป็นองค์กรแห่งนัวตกรรมการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือน ามาก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่
อยู่บนพ้ืนฐานการพัฒนาไปตามบริบทของแต่ละโรงเรียนสภาพจริงและช่วงเวลาที่เหมาะสมของแต่
ละโรงเรียน  

5. ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
21 คน จัดล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์ทั้ง 6 โดยให้ความส าคัญเป็นอันดับหนึ่งกับ ยุทธศาสตร์
เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสู่การมีภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมการศึกษา อันดับสอง ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมการท างานสู่วัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา อันดับสาม ยุทธศาสตร์เร่งรัด
พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา อันดับสี่ 
ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา สอดคล้องกับวิจัยเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรงภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีของบุคลากร
การศึกษา (วชิรวิทย์ ค าตา, เด่น ชะเนติยัง และจินดา ศรีญาณลักษณ์: 2558) และวิจัยเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการในสถานศึกษาสังกัด
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มุ่งเน้นการสร้างก าลังคนให้มีศักยภาพใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการ (จุฑามาศ กาญจนธรรม และเด่น ชะเนติยัง: 2558) อันดับห้า ยุทธศาสตร์
ปรับเปลี่ยนการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และอันดับสุดท้าย คือ 
ยุทธศาสตร์สร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาพัฒนาตนเองสู่
การมีภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมการศึกษาเป็นอันดับหน่ึงเพราะ ผู้บริหารเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้งหมดกล่าวได้ว่า ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมการศึกษาเป็นปัจจัย
ความส าเร็จที่ส าคัญของการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา  สอดคล้องกับ
วิจัยเร่ือง  การศึกษาคุณลักษณะขององค์กรนวัตกรรม กรณีศึกษาองค์กรที่ได้รับรางวัลด้าน
นวัตกรรม พบว่า ผู้น าที่เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรควรให้ความส าคัญกับนวัตกรรมและมุ่งมั่นใน
การสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างจริงจัง (วุฒิพงษ์ ภักดีเหลา, 2554)  

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตภาคใต้ จ านวน 214 คน 
จาก 214 โรงเรียน พิจารณาให้ความคิดเห็นว่ายุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ในภาพรวมมีความ
เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติในระดับมาก และผู้บริหารได้ให้ล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์ทั้ง 6 
ยุทธศาสตร์ แตกต่างกับการจัดเรียงล าดับความส าคัญของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ ผู้บริหารฯให้ความส าคัญ
อันดับหนึ่งกับ ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรม อันดับสอง ยุทธศาสตร์เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสู่การมีภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมการศึกษา 
อันดับสาม ยุทธศาสตร์สร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา อั นดับสี่ 
ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา อันดับห้า ยุทธศาสตร์
เร่งรัดพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา และ
อันดับหก ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานสู่วัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา 
ในมุมมองของผู้บริหารฯให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนเป็นอันดับแรกซึ่งมีความเหมาะสม
ในทางปฏิบัติ การเริ่มต้นที่การพัฒนาผู้เรียนได้จะได้รับประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โรงเรียนที่จะ
พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาจะต้องมีพ้ืนฐานจากการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้มาก่อน หากเป็นเช่นนั้นการต่อยอดโดยเริ่มต้นจากการพัฒนาผู้เรียนจึงเป็นเรื่องที่
สามารถเกิดข้ึนได้ ในขณะเดียวกันการพัฒนาส่วนอื่น ๆสามารถด าเนินการไปพร้อมกันหรือจัดล าดับ
ตามความส าคัญก่อนหลังโดยพิจารณาจากบริบทของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเป็นส าคัญ  

6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 21 คนเกี่ยวกับมาตรการของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ พบว่ามีความสอดคล้องกัน ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
ในเขตภาคใต้ จ านวน 214 คน จาก 214 โรงเรียน มีความคิดเห็นกับการน ามาตรการของแต่ละ
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ยุทธศาสตร์ทุกยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ดังนี้ มาตรการของยุทธศาสตร์
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาเห็นด้วยในระดับมาก เห็นด้วย
มากที่สุดกับสองมาตรการคือ สนับสนุนส่งเสริมการท างานในบรรยากาศแบบเปิดและพัฒนา
บุคลากรให้พร้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ในยุคประเทศไทย 4.0 มาตรการของ
ยุทธศาสตร์เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสู่การมีภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมการศึกษา เห็นด้วยระดับมากที่สุด 
มาตรการที่ได้น าเสนอจ านวน 7 มาตรการได้รับการเห็นด้วยมากที่สุด 6 มาตรการ มีเพียงมาตรการ
เดียวที่มีระดับความเห็นด้วยมาก คือ ผู้บริหารเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี มาตรการของยุทธศาสตร์เร่งรัดพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา เห็นด้วยในระดับมาก และเห็นด้วยในระดับมากทุกมาตรการจ านวน 
5 มาตรการที่น าเสนอ ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา 
เห็นด้วยในระดับมากในภาพรวม และเห็นด้วยระดับมากที่สุดกับมาตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ยุทธศาสตร์สร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่องค์กร
แห่งนวัตกรรมการศึกษา เห็นด้วยในระดับมากในภาพรวมและทุกมาตรการ ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยน
การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม เห็นด้วยในระดับมากในภาพรวม
และทุกมาตรการ มาตรการที่น าเสนอในแต่ละยุทธศาสตร์น าไปสู่การก าหนดโครงการและกิจกรรม 
รวมถึงการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติประจ าที่ด าเนินการอยู่เพื่อให้สามารถน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติได้
ในสภาพจริงของแต่ละโรงเรียน ส าหรับมาตรการที่ได้รับระดับดับความเห็นด้วยมากที่สุดนั้นเป็นสิ่ง
ที่น่าสังเกตและน่าสนใจส าหรับการพิจารณาด าเนินการเป็นอันดับแรกส าหรับการเร่ิมต้นน า
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในโรงเรียน  

6.ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาสู่การ

ปฏิบัติส าหรับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาแต่ละโรงเรียนน้ัน โรงเรียนต้องมีการวิเคราะห์ 
SWOT ประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังในอนาคตเกี่ยวกับการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
การศึกษาของโรงเรียน เพ่ือน ามาใช้เป็นสารสนเทศส าคัญประกอบการตัดสินเลือกหรือจัดล าดับ
ความส าคัญของการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนและ
สามารถประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมายเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  การพัฒนาโรงเรียนสู่
ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาจะประสบความส าเร็จมากน้อยเร็วหรือช้าอย่างไรน้ันมีตัว
แปรส าคัญคือความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียนซึ่งได้พัฒนาและสั่งสมมา เพราะ
องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาเป็นการพัฒนาต่อยอดจากการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ซึ่งมีระบบการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและต่อยอดสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา 
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การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและใช้เวลา
ไม่รีบร้อนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน บนพ้ืนฐานของการปฏิบัติบนหลักการของเดมมิ่ง PDCA 

เป็นส าคัญ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
1.1 แนวทางการวิจัยเพื่อศึกษาต่อยอดงานวิจัยฉบับนี้มีประเด็นที่น่าสนใจคือ ควร

ศึกษาพัฒนาตัวชี้วัดความส าเร็จส าหรับแต่ละเป้าหมายของยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ให้มีความ
ชัดเจน และเหมาะสมกับสภาวการณ์ของโรงเรียนที่น าไปปฏิบัติ 

1.2 แนวทางการวิจัยเพื่อศึกษาเพ่ิมเติมงานวิจัยฉบับนี้ในเรื่องวิธีการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร 

1.3 โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาซึ่งน ายุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่
องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษสู่การปฏิบัติควรด าเนินการในลักษณะของการวิจัยและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องกระทั่งได้รูปแบบขององค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาเป็นของโรงเรียน สามารถขับเคลื่อน 
รักษาและพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนต่อไป  
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การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากร
และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา                                                    

สังกัดเทศบาลนครสงขลา 
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under Songkhla Municipality 
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 ปรีชา วิหคโต 

   

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายใน ด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลนครสงขลา เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวิธีด าเนินการวิจัย 4 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 การก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ประชากร ได้แก ่เอกสาร ต ารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง จ านวน 50 เล่ม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นที่ 2 การ
สร้างโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา  โดยการ 
สังเคราะห์และสร้างโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากร                           
และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษากับผังชุดค าสั่งโปรแกรม            
สารสนเทศ ขั้นที่ 3 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคม            
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา ประชากร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
โปรแกรมสารสนเทศและผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา เลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 9 คน เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ผังชุดค าสั่ง/โครงสร้างของโปรแกรมสารสนเทศ 2) โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา 3) แบบประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของ
โปรแกรมสารสนเทศ การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม น าข้อมูลกลับมาวิเคราะห์ และ

                                           
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 ประจ าหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 
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ปรับปรุงโปรแกรมสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นที่ 4 การทดลองใช้โปรแกรม
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
เป็น  สังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและ
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็น            
สังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา และกลุ่มตัวอย่างเลือกมาโดยใช้การเลือกแบบเจาะจง จ านวน 3 
โรงเรียน จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ  1)  โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายใน  ด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการ เรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา 2) แบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา การรวบรวมข้อมูล น าโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ และตอบแบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมสารสนเทศ สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า        

 1. ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา ที่จ าเป็นและต้องการ
ใช้ ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้            
 2. การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา โดยใช้
โปรแกรม PHP โดยแบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนของผู้ใช้ที่เปน็ผูบ้ริหาร และผู้ดูแล
ระบบ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุน        
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ผลการประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ พบว่า โปรแกรม
สารสนเทศที่สร้างขึ้น โดยรวมมีความเหมาะสมและเป็นไปได้     
 3. ประสิทธิภาพของโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากร 
และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา                  
โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ประสิทธิภาพของโปรแกรมสารสนเทศ โดยรวมมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก           (
Χ  = 4.55, SD = 0.23) ด้านที่มีประสิทธิภาพดีมากเรียงลงไปตามล าดับ ได้แก่ ด้านผลลัพธ์ หรือการ
รายงานผลการประเมิน (Χ  = 4.71, SD = 0.16)  รองลงมา คือ ด้านการออกแบบการสร้างฐานข้อมูล (
Χ  = 4.67, SD = 0.25) และด้านความยากง่ายต่อการใช้โปรแกรม (Χ  = 4.27, SD = 0.29)   
ค าส าคัญ  :   โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน / ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to develop an Information Program for 
the Internal Quality Assurance Management on Resource and Environment to 
Support the Learning Society of Educational Institutions under Songkhla 
Municipality. There are 4 steps in processing research.     
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 1) To specify the conceptual Framework of population research which 
included; documents, text books, article and the research about the Development 
of Information Program for Internal Educational Quality Assurance. This sample was 
selected for 50 books. The instruments used for this research were: The Recorded 
Form and used content Analysis for Data Analysis.      
 2) Creating an Information Program for the Internal Quality Assurance 
Management on Resource and Environment to Support the Learning Society of 
Educational Institutions under Songkhla Municipality by synthetic and created with a 
command set of the Information program.       
 3) Asses the suitability of the Information Program for the Internal Quality 
Assurance Management on Resource and Environment to Support the Learning Society 
of Educational Institutions under Songkhla Municipality. The population which included; 
the professional of Information Program for the Internal Quality Assurance 
Management on Resource and Environment to support the Learning Society of 
Educational Institutions, nine people were selected from this sample. The instruments 
used for this research were: 1) A command set of the structure Information Program. 2) 
Information Program for the Internal Quality Assurance Management on Resource 
and Environment to Support the Learning Society of Educational Institutions under 
Songkhla Municipality. 3) The suitability and feasibility of the Information Program. 
Data collection focused on group analysis and improvements for Information Program by 
using the content analysis. 4) Experimental Information Program for the Internal 
Quality Assurance Management on Resource and Environment to Support the 
Learning Society of Educational Institutions under Songkhla Municipality. The population 
which included; the school Director and the Internal Quality Assurance of Resource 
and Environment to Support the Learning Society of Educational Institutions 
responsibility. For this, nine people were selected from three schools. The 
instruments used for this research were: 1) Information Program for the Internal 
Quality Assurance Management on Resource and Environment to Support the 
Learning Society of Educational Institutions under Songkhla Municipality. 2) The 
performance Evaluation of this program. 

 Based on the findings of the study it was concluded that :  
 1) Information for the Internal Quality Assurance Management on Resource 
and Environment to Support the Learning Society of Educational Institutions under 
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Songkhla Municipality. According to Internal Quality Assurance, there are 4 things 
that were very important and needed.        
 2) The performance of the information program for the Internal Quality 
Assurance Management on Resource and Environment to Support the Learning 
Society of Educational Institutions under Songkhla Municipality by using PHP 
(Personal Hypertext Processor) Program. Split into 2 sections. Firstly, the Director. 
Secondly, the System Administration which included, the people who respond to 
Internal Quality Assurance Management on Resource and Environment to Support 
the Learning Society of Educational Institutions. The result of this evaluation found 
that the Information Program was suitable and may possibly be used.   
  3) The performance of the Information Program for the Internal 
Quality Assurance Management on Resource and Environment to Support the 
Learning Society of Educational Institutions under Songkhla Municipality by 
professionals, found that this programs performance overall, was very good (X = 
4.55, SD = 0.23) the most effective side is sorted in sequence: the result or 
evaluation report (X = 4.71, SD = 0.16) and then creating a database (X = 4.67, SD = 
0.25) and the difficulty of the program (X = 4.27, SD = 0.29) Keyword: The 
Information Program for the Internal Quality Assurance management on Resource and 
Environment to Support the Learning Society of Educational Institutions 

Keywords: The Information Program for the Internal Quality Assurance Management 
/ Resource and Environment to Support the Learning Society of Educational Institutions 

 

1.บทน า    

 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลักในการ
พัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข ในกระแสการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทส าคัญในการสร้าง ความ
ได้เปรียบของประเทศ เพื่อการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นพลวัต 
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจึงให้ความส าคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนให้
สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคู่กับการ
ธ ารงรักษาอัตลักษณ์ของประเทศ  ในส่วนของประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา การพัฒนา
ศักยภาพและ ขีดความสามารถของคนไทยให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ภายใต้แรงกดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน์ และแรงกดดัน
ภายในประเทศที่เป็นปัญหาวิกฤตที่ประเทศต้องเผชิญ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีสังคมไทยเป็นสังคม
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คุณธรรม จริยธรรม และประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว 
รองรับการเปล่ียนแปลงของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญและส่งผลกระทบต่อ 
ระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2560 : 1) 
 จะเห็นได้ว่าสังคมคาดหวังเกี่ยวกับการศึกษาว่ามีส่วนช่วยพัฒนาคนในสังคมให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ท าให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 หมวด 5 ส่วนที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มาตรา 41 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความ
พร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น มาตรา 42 ให้กระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีหน้าที่ในการประสาน
และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐาน
การศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 15)  จากนั้นได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  พ.ศ. 2550 ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณาด าเนินการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป เน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษาให้มากที่สุด เพื่อให้เกิด
ความเข้มแข็งและความคล่องตัว (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2550 : 29) 
  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษา            
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การพิจารณาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีเป้าหมายการพิจารณา
คุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาของชาติและเพื่อ
รองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ จึงได้ก าหนดเกณฑ์  
มาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตัวบ่งชี้เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาในสังกัด ใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาต่อไป (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. 2557 : 4)

  ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560 : 93) ได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ                
พ.ศ. 2560 – 2579 เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษา 
ให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ  พัฒนาระบบ การ
บริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ และได้ก าหนดยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
และแนวทางการพัฒนา ภายใต ้6 ยุทธศาสตร์หลัก โดยในยุทธศาสตร์ที่ 6 ได้กล่าวถึง แนวทางการพัฒนา 
ปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นระบบที่ไม่ยุ่งยากต่อการปฏิบัติและไม่
เป็นภาระของผู้สอน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละระดับ และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ  และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  โดยส่งเสริมการน าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตาม  เพื่อการปรับปรุง พัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา นกจากนี้ยังกล่าวถึงปัจจัยและเงื่อนไข
ความส าเร็จ (Key Success Factors)  ไว้ว่า การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยง
กับระบบการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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และการรายงาน ต่อสาธารณชนจะเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน  เพื่อการ
ปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผล  (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2560 : 136,180)     
 ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน  
ด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา                                                    
สังกัดเทศบาลนครสงขลา ที่สอดคล้องภารกิจของงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  มีความ
สะดวก รวดเร็ว ช่วยลดข้ันตอนการท างาน ตรวจสอบข้อมูลได้ทันที รายงานสรุปผลการประเมินตามตัว
บ่งชี้ได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจุบัน ผู้บริหารสามารถใช้สารสนเทศเพื่อการประเมิน ตรวจสอบ 
บริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา         

 

 

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย     
      เพื่อพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา 
 
 
3.วิธีการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ด้าน
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
นครสงขลา เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) วิธีด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น      
4 ขั้น ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ขั้นที่ 2 การสร้างโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากร               
และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลนคร
สงขลา  ขั้นที่ 3 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการ
บรหิารงานประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา 
 ขั้นที่ 4 การทดลองใช้โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากร
และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลนคร
สงขลา\ 
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ตารางที่ 1 ขั้นการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัยและผลที่ได้รับ 
ขั้นการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลที่ได้รบั 

ขั้นที ่1 การก าหนด 
กรอบแนวคิดในการ
วิจัย 

1. ประชากร ได้แก่ เอกสาร ต ารา บทความ และ
งานวิจัยที่เก่ียวกับโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานประ กัน คุณภาพภายใน ด้าน
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ ส่ ง เสริม
สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา และกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง จ านวน 50 เล่ม 
2. เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล 

 

1. สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายใน ด้าน
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลนครสงขลา 
 

 

ตารางที่ 1 (ต่อ) 
ขั้นการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลที่ได้รบั 

 

3. การเก็บรวบข้อมูล ใช้วิธีการศึกษา ค้นคว้า 
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา
โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อม
ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา จากเอกสาร ต ารา บทความ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ขั้ น ที่ 2 ก า ร ส ร้ า ง
โปรแกรมสารสนเทศ
เพื่ อการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายใน 
ด้ านทรัพยากรและ
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้
เป็ นสั งคมแห่ งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา 
สั งกั ด เทศบาลนคร
สงขลา 

1. วิเคราะห์สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาที่ได้ในขั้นที่  1  
2. ออกแบบโครงสร้างการท างานของโปรแกรม
สารสนเทศ 
3. สังเคราะห์และสร้างโปรแกรมสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ด้าน
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ ส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 

1. ชุดโครงสร้างการท างานของ
โปรแกรมสารสนเทศ 
2. โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการ
บริ หารงานประกันคุณภาพ
ภายใน ด้ านทรั พยากรและ
สภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ที่ ส่ ง เ ส ริ ม
สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ของสถานศึกษา สั งกัด
เทศบาลนครสงขลา 
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ขั้นที่ 3 การประเมิน
ความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของ
โปรแกรมสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายใน 
ด้านทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ เ ป็ น
สังคมแห่งการเรียนรู้
ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า 
สังกัด เทศบาลนคร
สงขลา 

ประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของ
โปรแกรมสารสนเทศ ดังนี้ 
1. ประชากร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
โปรแกรมสารสนเทศและผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา เลือก
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 9 คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่
   2.1 ชุดโครงสร้างการท างานของโปรแกรม
สารสนเทศ 
 

โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานประกันคุณภาพ
ภายใน ด้ านทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุน
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
สงขลา ท่ีมีความเหมาะสมและ
มีความเป็นไปได้ 
 

 
ขั้นการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลที่ได้รบั 

 

   2.2 โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครสงขลา          
   2.3 แบบประเมินความเหมาะสมและเป็นไป
ได้ของโปรแกรมสารสนเทศ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้วิธีการวเิคราะห์เนื้อหา 
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ขั้นที่ 4 การทดลองใช้
โปรแกรมสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายใน 
ด้านทรัพยากรและ
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้
เป็นสั งคมแห่ งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา
สั งกั ด เทศบาลนคร
สงขลา 

1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและ
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในด้าน
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาและกลุ่มตัวอย่างเลือกมาโดยใช้
การเลือกแบบเจาะจง  จ านวน 3 โรงเรียน 
จ านวน 9 คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  
    2.1 โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานประกันคุณภาพภายใน ด้าน
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครสงขลา   
    2.2 แบบประเมินประสิทธิภาพของ
โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
3. การรวบรวมข้อมูล น าโปรแกรม
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายใน ด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษาไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ 
เป็ น เวลา  1 สัปดาห์  และ ให้ตอบแบบ
ประสิทธิภาพของโปรแกรมสารสนเทศ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการ
บริหา รงานประกันคุณภาพ
ภายใน  ด้ านทรั พยากรและ
สภาพแวด ล้ อม ที่ ส่ ง เ ส ริ ม
สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการ
เ รี ย น รู้ ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า           
สังกัดเทศบาลนครสงขลา ที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
5.ผลการวิจัย         
 การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากร
และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร
สงขลาผลการวิจัย พบว่า   
 ตอนที่ 1 ผลจากการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย    
 ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา ที่
จ าเป็นและต้องการใช้ ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ 
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  ตอนที่ 2 การสร้างโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ด้าน
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
นครสงขลาการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลนครสงขลา 
โดยใช้โปรแกรม PHP (Personal Hypertext Processor)  ซึ่งเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ได้รับการยอมรับ
และใช้งานกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่าย มีความยืดหยุ่นสูง สามารถท างานร่วมกับ
ฐานข้อมูลที่หลากหลายเป็นเหมือนกับสคริปต์  สามารถเรียกใช้งานง่าย น าไปแทรกไว้ตรงส่วนไหนก็ได้ 
โปรแกรมสารสนเทศนี้ ได้แบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนของผู้ใช้ที่เป็นผู้บริหาร 
และผู้ดูแลระบบ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา     

   ตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็น
สังคม แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา    
   ผลการประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญ  พบว่า ผังชุดค าสั่ง/
โครงสร้างของโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน  ด้านทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา  ที่
สร้างขึ้น โดยรวมมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ ทั้งด้านการออกแบบการสร้างฐานข้อมูล ด้านความยาก
ง่ายต่อการใช้โปรแกรมสารสนเทศ และด้านผลลัพธ์ หรือการรายงานผลการประเมิน   
   ตอนที่ 4 การทดลองใช้โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน                  

ด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการ เรียนรู้ของสถานศึกษา                 
สังกัดเทศบาลนครสงขลา           
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายใน ด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลนครสงขลา โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ประสิทธิภาพของโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา โดยรวมมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก (Χ  = 4.55, SD = 0.23)  
ด้านที่มีประสิทธิภาพดีมากเรียงลงไปตามล าดับ ได้แก่ ด้านผลลัพธ์ หรือการรายงานผลการประเมิน 
(Χ  = 4.71, SD = 0.16)  รองลงมา คือ ด้านการออกแบบการสร้างฐานข้อมูล (Χ  = 4.67, SD = 0.25)  
และด้านความยากง่ายต่อการใช้โปรแกรม (Χ  = 4.27, SD = 0.29)   
 
5.สรุปผลการวิจัย 

 1. ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา ที่
จ าเป็นและต้องการใช้ ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ที่ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพออยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการป้องกันการ
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บาดเจ็บ และสร้างเสริมความ ตัวบ่งชี้ที่  3.3 สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัด
การศึกษาและพัฒนาบุคลากร ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อ
การจัดการศึกษา 
  2. การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน  ด้าน
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
นครสงขลา   โดยใช้โปรแกรม PHP (Personal Hypertext Processor)  ซึ่งเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ได้รับ
การยอมรับและใช้งานกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นภาษาท่ีเข้าใจได้ง่าย มีความยืดหยุ่นสูง สามารถ
ท างานร่วมกับฐานข้อมูลที่หลากหลายเป็นเหมือนกับสคริปต์  สามารถเรียกใช้งานง่าย น าไปแทรกไว้ตรง
ส่วนไหนก็ได้ โปรแกรมสารสนเทศนี้ ได้แบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนของผู้ใช้ที่
เป็นผู้บริหาร และผู้ดูแลระบบ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา โปรแกรมสามารถท างานได้
รวดเร็ว เพื่อท าการประมวลผล บอกระดับ โดยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
ประมวลผลข้อมูล สามารถบันทึกข้อมูล เพิ่ม และการแก้ไขข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล รวมไปถึงการสรุป
รายงานผลการด าเนินงาน           

  3. การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผังชุดค าสั่ง/โครงสร้างของ
โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน  ด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา ที่สร้างขึ้น โดยรวม
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ ทั้งด้านการออกแบบการสร้างฐานข้อมูล ด้านความยากง่ายต่อการใช้
โปรแกรมสารสนเทศ และด้านผลลัพธ์ หรือการรายงานผลการประเมิน    
  4. การทดลองใช้โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ด้าน
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
นครสงขลา โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ประสิทธิภาพของโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายใน ด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลนครสงขลา โดยรวมมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก  (Χ  = 4.55, SD = 0.23) ด้านที่มี
ประสิทธิภาพดีมากเรียงลงไปตามล าดับ ได้แก่ ด้านผลลัพธ์ หรือการรายงานผลการประเมิน (Χ  = 
4.71, SD = 0.16)  รองลงมา คือ ด้านการออกแบบการสร้างฐานข้อมูล (Χ  = 4.67, SD = 0.25) และ
ด้านความยากง่ายต่อการใช้โปรแกรม (Χ  = 4.27, SD = 0.29)  โดยสรุป โปรแกรมสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา  ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ครอบคลุม มีความถูกต้องสอดคล้องภารกิจของงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา มีระบบรักษาความปลอดภัย มีความสะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบข้อมูลได้ทันที 
รายงานสรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ได้อย่างถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และเป็นปัจจุบัน ผู้บริหารสามารถ
ใช้สารสนเทศเพื่อการประเมิน ตรวจสอบ  และใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้                                                   
 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560834

  

6.อภิปรายผล           

1. ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา ที่
จ าเป็นและต้องการใช้ ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ที่ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพออยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการป้องกันการ
บาดเจ็บ และสร้างเสริมความ ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัด
การศึกษาและพัฒนาบุคลากร ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่
เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 

 2. โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา            
พัฒนาขึ้นด้วยโปรแกรม Web Application ใช้ภาษา PHP และระบบจัดการฐานข้อมูล My SQL โดยแบ่ง
การท างานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนของผู้ใช้ที่เป็นผู้บริหาร และผู้ดูแลระบบ ได้แก่ 
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็น             
สังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา เป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล และการประมวลผล ที่ท าให้ผู้ใช้
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานได้ง่าย ในกระบวนการท างานของโปรแกรมนี้ 
สามารถท าการบันทึกข้อมูล การค้นหา เพิ่ม และแก้ไขข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล รวมไปถึงการสรุป
รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้รวดเร็วและถูกต้อง  

 3. การประเมินความเหมาะสมและเป็นไปของโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ ทั้งด้านการ
ออกแบบการสร้างฐานข้อมูล ด้านความยากง่ายต่อการใช้โปรแกรมสารสนเทศ และด้านผลลัพธ์ หรือการ
รายงานผลการประเมิน  โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถป้อนข้อมูลได้สะดวก ช่วยลดข้ันตอนการท างานและ
ความซ้ าซ้อน     ในการจัดท ารายงานข้อมูล รายการแต่ละรายการมีรายละเอียดและรูปแบบท่ีง่ายต่อการ
ท าความเข้าใจ การออกแบบหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อป้อนข้อมูล มีรูปแบบและมีลักษณะเหมาะแก่การใช้
งาน การติดตาม ตรวจสอบข้อมูล การรายงานสรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้มีอย่างถูกต้อง และสามารถ
พิมพ์ออกในรูปการรายงานสรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพได้ 
 

7.ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งน้ี       
  1. โปรแกรมสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นนี้เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับระบบเอกสารอ่ืนๆ ภายในโรงเรียน
ได้ แต่อาจต้องมีการศึกษาในกระบวนการท างานเพิ่มเติมเพื่อให้โปรแกรม  
  2. สามารถตอบสนองตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดีและเพื่อให้ระบบ            
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น การน าโปรแกรมนีไ้ปประยุกต์ใชร้่วมกับการบริหารงานสว่นอื่นๆ ภายในโรงเรียน จะช่วย
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด          
  3. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญและสนับสนุน ส่งเสริมด้านการพัฒนาบคุลากรในโรงเรียนและ
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จัดท าโปรแกรมสารสนเทศในทุกกลุ่มงานเพื่อให้เป็นระบบ และง่ายต่อการบริหารจัดการในงานต่าง ๆ ที่
ครอบคลุมทุกภารกิจของโรงเรียน        
  

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศในด้านความยากง่ายต่อการใช้โปรแกรมสารสนเทศ 
เพื่อสะดวกต่อการน าสารสนเทศที่ได้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 2. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในด้านอื่นๆ ต่อไป เพื่อความ
สะดวกในการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการตัดตัดสินใจของผู้บริหารได้รวดเร็ว ถูกต้อง ต่อไป 
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การพัฒนารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

DEVELOPMENT OF An  INTERNAL QUALITY ASSURANCE MANAGEMENT 
MODEL FOR SECONDARY SCHOOL IN THE OFFICE OF SECONDARY 

EDUCATION SERVICE AREA 8 
 

 ชุติมา  รักอาชา 
ปรีชา วิหคโต 

   
บทคัดย่อ 

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 โดยมี
วิธีด าเนินการวิจัย 4ขั้นตอน ดังนี้  ขั้นที่ 1) การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ขั้นที่ 2) การศึกษา
สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ขั้นที่ 3) การ
สร้างรูปแบบการบริหารงานเพ่ือพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ขั้นที่ 4) การประเมินรูปแบบการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) เอกสารต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวกับพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรู้ในโรงเรียน 2) โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีจ านวน 29 โรงเรียน  กลุ่มประชากร 
จ านวน 87 คน โรงเรียนจากผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ  3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
บริหารการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานประกันคุณภาพภายใน จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม แบบบันทึกข้อมูลการ Focus Group และแบบประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 

 ผลการวิจัยพบว่า 
               1 ผลการสร้างพัฒนารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 พบว่า การการพัฒนารูปแบบเพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ที่มีประสิทธิภาพ 1) 
ขั้นตอนการสร้างความรู้ (Appreciation : A) อยู่ในระดับดีมาก ( = 4.89,S.D. = 0.163) 2) 

                                           
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 ประจ าหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 
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ข้ันตอนการสร้างแนวทางการพัฒนา (Influence : I) อยู่ในระดับดีมาก ( = 4.91,S.D. = 0.19) 3) 

ขั้นตอนการสร้างแนวทางปฏิบัติ (Control : C))   อยู่ในระดับดีมาก ( = 4.90, S.D. = 0.12) 

        2. ผลการการพัฒนารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ลักษณะรูปแบบเป็น Flowchart โดย
การใช้กระบวนการ A-L-C ดังนี้  การสร้างความรู้ (Appreciation : A) ข้ันตอนการสร้างแนวทางการ
พัฒนา (Influence : I) ข้ันตอนการสร้างแนวทางปฏิบัติ (Control : C) และมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 
ค าส าคัญ : การพัฒนารูปแบบการบริหาร / กระบวนการ A-L-C / งานประกันคุณภาพภายใน 

 
ABSTRACT 

 The aim of this research was to development of an internal quality 
assurance management model for secondary school in the office of secondary 
education service area 8. The research methodology was divided into four parts. 
First, frame work. Second, Study of current conditions, problems and needs about 
development of an internal quality assurance management model for secondary 
school in the office of secondary education service area 8.Third, The creation of an 
internal quality assurance management model for secondary school in the office of 
secondary education service area 8. Fourth, Evaluation of an internal quality assurance 
management model for secondary school in the office of secondary education 
service area 8.The consisted of documentary of an internal quality assurance 
management model for school and 29 secondary schools in Kanchanaburi. The 
respondents were 87 school administrators and personnel responsible for quality 
assurance.3 experts to educational administration and 9 experts to an internal quality 
assurance. The research instruments used were questionnaire, focus group data 
record, and evaluation form possibility. The statistics for data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, median, and inter quartile range. 
 The research findings revealed that: 

1. The efficiency of internal quality assurance management model for 
secondary school in the office of secondary education service area 8. 1) 
Appreciation step was rated at high level.       
  2. Influence step was rated at high level.    
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  3. Control step was rated at high level. Development of a internal 
quality assurance management model for secondary school in the office of 
secondary education service area 8 was flowchart by A-L-C procedure Influence 
step, Control step and Basic Education Standards for Internal Quality Assurance 
Standard 1: Standards of Learner Quality, Standard 2: Standards of Educational 
Administration and Management, Standard 3: Standards of Lerner – Centered, 
Standard 4: Standards of The Internal Quality Assurance Effectiveness. 
Keyword(s) : The Development of Model Management / A-L-C Process / The 
Internal Quality Assurance  
 
1.บทน า           
 โลกหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนตลอดเวลาเช่นเดียวกับทิศทางพัฒนาการศึกษาไทยที่ต้องปรับ
เพ่ือพัฒนาผลิตเด็กไทยอนาคตของชาติให้เท่าทันพร้อมต่อการแข่งขันกับนานาประเทศและคงไม่ใช่
หน้าที่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นเรื่องของภาคประชาชนสังคมที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องดังนั้นทิศทางการศึกษาของประเทศไทยปี 2559 “ปฏิรูปการศึกษาไทย” ก็ยังคงเป็น
ประเด็นส าคัญที่สังคมก าลังจับตามองเพราะหากย้อนดูบทเรียนจากอดีตจนถึงปัจจุบันครั้งนี้ไม่ใช่
ครั้งแรกและปฏิรูปการศึกษาไม่ใช่เรื่องใหม่      แต่อาจเรียกว่าเป็นเร่ืองเหล้าเก่าในขวดใหม่ได้
ผู้บริหารในแวดวงการศึกษามักหยิบยกสานต่อเรื่องเหล่านี้มาโดยตลอดบางยุคน าเรื่องเก่ามาปัดฝุ่น
เ ป ลี่ ย น ชื่ อ ใ ห ม่ ห รื อ จั ด ท า เ รื่ อ ง ใ ห ม่ แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ เ ป็ น น โ ย บ า ย  http://www. 
komchadluek.net/news/edu-health/219591 ยุครัฐบาลปัจจุบัน “พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี” ซ่ึงมี“พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ”ปฏิรูป
การศึกษาเช่นกันโดยได้เตรียมเรื่องโครงสร้างปรับหลักสูตรนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ซึ่งเหตุ
ทุกเรื่องต้องใช้เวลา จากการแถลงนโยบายด้านการศึกษาของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้สรุป 
"นโยบายด้านการศึกษาของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ"พร้อมด้วยพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารฝ่ายการเมืองร่วมแถลงนโยบายด้านการศึกษาผ่าน
ระบบ Video Conference  จากห้องประชุมชั้น 9 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 :http://www.kroobannok. com/76215 ไปยังส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ พร้อมทั้งเชื่อมสัญญาณถ่ายทอดสดไปยังอินเทอร์เน็ตและห้อง
ประชุมต่างๆ ภายในกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกันกล่าวว่าขอปวารณาตัวที่จะท างานร่วมกันกับทุก
ท่านในกระทรวงศึกษาธิการโดยขอเชิญชวนผู้บริหารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหลับตานึกย้อน
อดีตเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับประเทศไทยของเราจนเป็นเหตุให้รัฐบาลชุดนี้เข้ามาท างานถือว่าเป็นการ
เข้ามาในสภาวการณ์ที่ไม่ปกติเพ่ือมายุติความขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทยซึ่งในส่วนของการศึกษา
นั้น   ถือว่าเป็นพื้นฐานของการปฏิรูปในทุกเรื่อง  

 ดังนั้นการการบริหารงานประกันคุณภาพภายในเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการ
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นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการกับการปกครองประเทศจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
สอดคล้องกับกระบวนการที่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าวิธีการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายในเพ่ือการพัฒนา  ให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด
ยิ่งขึ้นต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการพัฒนารูปแบบการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 
3.วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นการวิจัยและพัฒนา (R & D) 
วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้น ดังนี้  
ตารางที่ 1 ขั้นการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัยและผลที่ได้รับ 

ขั้นตอนการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลที่ได้รับ 
ขั้นที่ 1  การ
ก าหนด ก รอ บ
แนวคิด ในการ
วิจัย 

1. ประชากร ได้แก่เอกสารต ารา
บทความและงานวิจัยที่ เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบระบบการบริหารงาน
ปร ะ กั น คุ ณ ภ า พภา ย ใ น โ ร ง เ รี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
มัธยมศึกษา เขต 8  และกลุ่มตัวอย่าง
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงจ านวน  
30 เล่ม 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบ
บันทึกข้อมูล 
3.การเก็บรวบข้อมูลใช้วิ ธีการศึกษา
ค้นคว้า 
หลักการแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ระบบการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายในจากเอกสารต าราบทความและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ระบบระบบการบริหารงาน 
2. การบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายในบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 8  และกลุ่ ม
ตัวอย่าง 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ขั้นที่ 2 การศึกษา 
ความจ า เป็ น /
ต้องการเกี่ยวกับ
ข้ อ มู ล ก า ร
บริหาร 
ง า น ป ร ะ กั น
คุณภาพภายใน 

 

1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และครูผู้รับผิดชอบในการประเมินด้าน
ระบบการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายในและกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง จ านวน 9 คน 
2.เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย ได้แก่  แบบ
บันทึกข้อมูลการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายใน 
3.การรวบรวมข้อมูลโดยการใช้การจัด
กลุ่มสนทนา (Focus group discussion) 
4.การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์
เนื้อค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ความถ่ี 

ข้อมูลการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายใน 
 

 
ขั้นตอนการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลที่ได้รับ 
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ขั้นที่ 3  การใช้ 
ร ะ บ บ ก า ร
บ ริ ห า ร  ง า น
ประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน
มั ธ ย ม  ศึ ก ษ า 
สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 
8   แ ล ะ ก ลุ่ ม
ตั ว อย่ า ง ได้ ม า
โดยการเลือก 

น าข้อมูลที่ได้ในขั้นที่ 2 มาวิเคราะห์
และออกแบบโครงสร้างการท างานของ
ระบบการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายในและตรวจสอบความเหมาะสม
และเป็นไปได้ ดังนี้ 
1. ประชากร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้าน  ระบบการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
และกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือก
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8  เลือกกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 9 คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่         
1) โครงสร้างระบบการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสพม.เขต 8 
2) แบบประเมินความเหมาะสมและ
เป็นไปได้ของระบบการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัด สพม.เขต 8   
3. น าข้อมูลที่ได้กลับมาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงระบบระบบการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายใน โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัด สพม.เขต 8ให้
สมบูรณ์และน าวิธีการบริหาร
ระบบงานประกันคุณภาพภายใน 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.เขต 
8ที่ปรับปรุงกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนาระบบระบบการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายใน โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  และการ
ประเมินตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

1.ชุดโครงสร้างการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายใน 
2. ระบบการบริหารงานประกัน
คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น  โ ร ง เ รี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
8 
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ขั้นตอนการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลที่ได้รับ 
ขั้นที่ 4 การ
ทดลอง ใช้ระบบ
การบริหาร งาน
ประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
สังกัดส านักงาน
เ ข ต พ้ื น ที่
ก า ร ศึ ก ษ า
มัธยมศึกษาเขต 
8   

1. ประชากรได้แก่ผู้บริหารโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และครูผู้ รับผิดชอบในการประเมิน
คุณภาพภายในและกลุ่มตัวอย่างเลือก
มาโดยใช้การเลือกแบบเจาะจง จ านวน 
3 โรงเรียนจ านวน 9 คน 
2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
1) ระบบการบ ริหารง านประกั น
คุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8   
2) แบบประเมินผลการใช้ระบบการ
บ ริหารงานประกันคุณภาภายใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
3.การรวบรวมข้อมูลน าระบบการ
บริหารงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  
ไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้เป็นเวลา1 
สัปดาห์และให้ตอบแบบประเมินผล
การใช้ระบบสารสนเทศ 
4.การวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติที่ใช้ได้แก่
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระบบการบริหารงานประกัน
คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น โ ร ง เ รี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8   

 

 
4. ผลการวิจัย  
            1 ผลการสร้างพัฒนารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบว่า การการพัฒนารูปแบบเพ่ือการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ที่มี
ประสิทธิภาพ 1. ขั้นตอนการสร้างความรู้ (Appreciation: A) อยู่ในระดับดีมาก ( =4.89,S.D.= 
0.163) 2 ข้ันตอนการสร้างแนวทางการพัฒนา (Influence : I) อยู่ในระดับดีมาก ( =4.91,S.D.= 

0.19)3ขั้นตอนการสร้างแนวทางปฏิบัติ (Control : C)) อยู่ในระดับดีมาก ( =4.90,S.D.= 0.12) 
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        2 ผลการการพัฒนารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8ลักษณะรูปแบบเป็น Flowchart
โดยการใช้กระบวนการ  A-L-C ดังนี ้การสร้างความรู้ (Appreciation : A)) 2 ข้ันตอนการสร้างแนว
ทางการพัฒนา (Influence : I)    3ข้ันตอนการสร้างแนวทางปฏิบัติ (Control : C)) และมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังนี้มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล 
     สรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน   แสดงถึง การพัฒนา
คุณภาพในการจัดการศึกษา  และใช้ในการตัดสินใจ การวางแผน การบริหาร การควบคุม การ
วิเคราะห์ และติดตามผลการด าเนินของงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจากการใช้
กระบวนการA-L-Cโดยรวมมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในระดับดีมาก ( = 4.80,S.D.= 0.25)  
ด้านที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้มากเรียงลงไปตามล าดับขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้นตอนการสร้าง
ความรู้ (Appreciation : A) ( = 4.70,S.D.= 0.41) ( =4. 87,S.D.= 0.30)ด้าน2 ขั้นตอนการ
สร้างแนวทางการพัฒนา (Influence : I) ( =4. 87,S.D.= 0.30) และด้านขั้นตอนการสร้าง
แนวทางปฏิบัติ (Control : C) ( = 4.83,S.D.= 0.19) 
        3. ผลการการพัฒนารูปแบบเพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ที่มีประสิทธิภาพใช้กระบวนการ
A-L-C โดยรวมมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก ( = 4.90,S.D.= 0.12) ด้านที่มีประสิทธิภาพดีมาก
เรียงลงไปตามล าดับ ได้แก่ 2 ข้ันตอนการสร้างแนวทางการพัฒนา (Influence : I) (  = 
4.91,S.D.= 0.19) ผลลัพธ์หรือ  การรายงานผลการประเมินด้าน3 ข้ันตอนการสร้างแนวทางปฏิบัติ 
(Control : C) (  =4.90,S.D.= 0.12) และ1. ขั้นตอนการสร้างความรู้ (Appreciation: A) ( = 
4.89,S.D.= 0.16) การพัฒนารูปแบบเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ที่มีประสิทธิภาพ สิ่งที่ส าคัญที่สุดและเป็น
หัวใจส าคัญได้มาตรฐานระบบคุณภาพก็คือต้องยึดมั่นอย่างจริงจังจากผู้บริหารระดับสูงในการ
ด าเนินการตามระบบฝ่ายบริหารขององค์กรต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
  1) การก าหนดนโยบายคุณภาพขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายอ่ืนๆภายใน
องค์กรการบริหารงานต้องใช้มาตรฐานที่จ าเป็นทุกด้านที่จะท าให้เกิดความมั่นใจว่านบายคุณภาพ
นั้นเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปเมื่อมีการน าไปใช้และคงไว้ตลอดไป 
  2) จัดโครงสร้างองค์กรเกี่ยวกับการบริหารงานคุณภาพให้ชัดเจนพร้อมก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบและการด าเนินการต่างๆในองค์กร 
  3) จัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นให้เพียงพอเหมาะสมต่อการน านโยบายคุณภาพไป
ปฏิบัติและเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพทรัพยากรเหล่านี้รวมถึง 
  - ทรัพยากรมนุษย์และทักษะเฉพาะ 
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  - เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนา 
  - เครื่องมือทดสอบและตรวจสอบ 
  - การจัดการเครื่องมือและชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ 
 
5.อภิปรายผล 

 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งนี ้พบว่า 

 1. ข้อมูลการการพัฒนารูปแบบการบริหารงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ด้วยข้อมูลมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559 มีจ านวน4 มาตรฐานคือ 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 มาตรฐานที่4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 หมายถึง ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทักษะตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาการในด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสมรรถนะที่ส าคัญและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 หมายถึงการด าเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านข้อมูลสารสนเทศและด้านสภาพแวดล้อมโดยเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 หมายถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชนและท้องถ่ินตามความสนใจความต้องการและความถนัดของผู้เรียนโดยใช้วิธีการที่
หลากหลายเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วมมีการตรวจสอบและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

 หมายถึงการวางระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนที่ดีเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดและรับชอบผลต่อการจัด
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การศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อคุณภาพการจัด
การศึกษาสถานศึกษา 
 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 4 ระดับ 
  1  ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
           2  ระดับ  3 ด ี

3  ระดับ 2 พอใช้ 
  4  ระดับ 1 ปรับปรุง 
           มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับบทบาทการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันเป็นจุดที่ส าคัญของการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
ต้องการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพให้ประสบความส าเร็จให้ได้ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ พระมหาสมบูรณ์สุธมฺโม (ทองแก้ว) (2557) ที่ศึกษาพบว่าบทบาทของผู้บริหารในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษากล่าวว่าบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนเป็นไปตามกฎหมายและ
แนวนโยบายของรัฐการบริหารแบบใหม่มีปรัชญาแนวคิดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์และวิธีการท างานที่
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเช่นมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษาใฝ่รู้และ
ติดตามข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมประเทศและในโลกอยู่
เสมอมีแนวทางการบริหารจัดการแบบกระจายอ านาจหรือการบริหารจัดการแบบที่ใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน(School-Based Management) โดยการตัดสินใจในลักษณะของการมีส่วนร่วมเช่นการร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาสอดคล้องกับกัญวัญญ์ ธารีบุญและนภดล เจนอักษร (2558) กล่าวถึงผล
การศึกษาเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมประกอบด้วย 9 องค์ประกอบโดยเรียง
จากมากไปน้อยดังนี้คือความผูกพันต่อองค์การการพัฒนาทีมงานการกระจายอ านาจความไว้วางใจ
กันการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์การตัดสินใจร่วมกันการร่วมก าหนดวัตถุประสงค์และเป้า
หมายความเป็นอิสระในการบริหารองค์การและเข้าใจธรรมชาติขององค์การ 
 2 ผลการการพัฒนารูปแบบเพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  8 ที่มีประสิทธิภาพพบว่าการใช้
เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมโดยกระบวนการA-I-C การพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาที่
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนคือการเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้แทนของชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมและด าเนินกิจกรรมการพัฒนาได้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการ A-I-C สามารถปรับประยุกต์ใช้ได้กับทุกขั้นตอน ซึ่งสอดคล้อง
กับบทความของเจริญหมื่นใจเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) 
ความว่าการบริหารโดยให้บุคคลในองค์กรหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจใช้ความคิด
สร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญในการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิด
จากการบริหารงาน  (https://www.gotoknow.org/posts/428328) 

 งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมจีระพงษ์ หอมสุวรรณ และคณะ (2555) การ



847วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพบว่ารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาท่ีสร้างข้ึนประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 2) 
คณะกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม 3) ขอบข่ายงานการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ4) กระบวนการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมโดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความเหมาะสมและคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษามีความเห็นว่าการน ารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปใช้มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด  ประสาน 
พรหมณา (2552) การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการบริหารที่เปิดโอกาสให้บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมคิดตัดสินใจร่วมวางแผนร่วมท างานจึงก่อให้เกิดความรู้สึก
ผูกพันผูกมัดและตกลงใจร่วมกันในการบริหารโรงเรียนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมจึงท าให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ 

1. การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดระดมความความคิดท าให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลายซึ่ง
ดีกว่าการคิดและตัดสินใจเพียงบุคคลคนเดียว 2. การมีส่วนร่วมในการบริหารเป็นการลดการต่อต้าน
และก่อให้เกิดการยอมรับมากข้ึน 3. การมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารที่ดีสามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการท างานร่วมกันเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 4. การมีส่วนร่วมท าให้เกิดการ
ตัดสินใจมีคุณภาพและท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นด้วย 
 
6.ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 
 1. ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้บุคคลผู้ร่วมปฏิบัติงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจร่วมรับผิดชอบและร่วมมือในการพัฒนาองค์กรที่ปฏิบัติอยู่ด้วยความเต็มใจการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติและยอมรับความคิดเห็นตามหลักประชาธิปไตย 
 2. ผู้บริหารควรกระจายอ านาจการบริหารและการตัดสินใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน
มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการด าเนินการด้วยระบบการปรึกษาหารือน้ีเหมาะสมสมหรับใช้กับบุคคล
ผู้บริหารระดับต้นขึ้นไปโดยการมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะท างานประธานโครงการ
ประธานคณะกรรมการหรือกรรมการเป็นต้น 
         3.  ผู้บริหารควรให้ความส าคัญและสนับสนุน ส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากรใน
โรงเรียนและจัดท าโปรแกรมสารสนเทศในทุกกลุ่มงานเพ่ือให้เป็นระบบ  และง่ายต่อการบริหาร
จัดการในงานต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทุกภารกิจของโรงเรียน 
 4. ผู้บริหารควรติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 
และน าข้อมูลนี้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
 
7.ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. จัดระบบสารสนเทศ (Information) ที่ทันสมัย ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารที่ท าให้ครูและ
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บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมและมีอ านาจในการตัดสินใจได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมกลยุทธ์ระบบงานระดับและชนิดของผลงานที่ต้องการ 

 2. อบรมความรู้และทักษะ (Knowledge and Skills) ได้แก่ ความรู้และทักษะในการ
บริหารและการปฏิบัติงานที่เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการก่อให้เกิดประสิทธิผลของงานและความส าเร็จ
ขององค์กร 

 3. การมอบอ านาจ (Power) ได้แก่อ านาจบังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใน
กระบวนการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การปฏิบัติงานและการประเมินผล 

 4. รางวัล (Rewards) ได้แก่สิ่งที่ก่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดแรงจูงใจที่จะ
มีส่วนร่วมท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ 
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สมรรถนะผู้บริหารกรมสรรพสามิตที่มีประสิทธิผลตอ่การจัดเก็บภาษี 
The Competency of Excise Department effectiveness 

of tax collection 

จุฬาลักษณ์  บุญอินททร์ 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารกรมสรรพสามิต แสวงหา
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารที่ท าให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิผลและน าเสนอรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารกรมสรรพสามิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างรูปแบบได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสมรรถนะของกรมสรรพสามิต จ านวน 18 คน ซึ่งได้มาโดยการคัดเลือกแบบ
เจาะจงโดยใช้เทคนิคเดลฟาย ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากเทคนิคเดลฟายไปสร้างแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
และให้ผู้บริหารกรมสรรพสามิต จ านวน  184 คน ให้ข้อคิดเห็น จากนั้นได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะของผู้บริหารกรมสรรพสามิตที่มีประสิทธิผลต่อการจัดเก็บภาษี 
ตามแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย องค์ประกอบทั้งหมด 10 ด้าน 

ด้านที่ 1 การมีส่วนร่วม ได้แก่ ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงการร่วมรับผิดชอบปัญหาในการ
ท างาน 

ด้านที่ 2 ด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ ได้แก่ ผู้บริหารมีความสุขุมเยือกเย็นรอบคอบเมื่อต้อง
เผชิญกับภาวะกดดันต่างๆ 

ด้านที่ 3 ด้านความมีภาวะผู้น า ได้แก่ ความสามารถจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและปฏิบัติ
ตนตามแนวทางการปฏิบัติงานและกระบวนการต่างๆตามที่องค์กรก าหนด  

ด้านที่ 4  ด้านความมีคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ ผู้บริหารมีการพิจารณาความดี
ความชอบสอดคล้องกับความสามารถของแต่ละบุคคล 

ด้านที่ 5 ด้านการสื่อสาร ได้แก่  ผู้บริหารมีทักษะการเจรจาต่อรองโดยไม่ท าให้เกิดศัตรูทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร 

ด้านที่ 6 ด้านนวัตกรรม ได้แก่  มีการประกวดน าเสนอและจัดท านวัตกรรมดีเด่นที่มี
ประสิทธิผลต่อองค์กร และมีการให้รางวัล 

ด้านที่ 7 ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการคัดเลือก
ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นของแต่ละหน่วยงานในองค์กรของท่าน 

                                           
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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ด้านที่ 8 ด้านการจัดการบริหารองค์กร ได้แก่ ผู้บริหารมีความเข้าใจในภาระงานในการ
บริหารองค์กรเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ด้านที่ 9 ด้านความสามารถในการตัดสินใจ ได้แก่ ผู้บริหารสามารถตัดสินใจ ประเมิน
ทางเลือกต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน/องค์กร 

ด้านที่ 10 ด้านความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต ได้แก่ ผู้บริหารสามารถน าเสนอแนวทาง
เพ่ือให้ระบบการจัดเก็บภาษีเป็นสากล 

ค าส าคัญ: สมรรถนะ ผู้บริหารกรมสรรพสามิต ประสิทธิผล 

 

Abstract 
The purpose of this research were to study The competency of Excise 

Department effectiveness of tax collection. The sample used to construct the 

model included 18 competency experts, derived by means of purposive sampling. 

They were asked to review to the Delphi technique questionnaires. The statistical 

devices used for the analysis of data were median and interquartile range. The 

competency of Excise Department effectiveness of tax collection was finally rated 

by the sample of 184 administrators in The Excise Department. The statistical 

devices used for analyzing the data were mean and standard deviation. 

As the results of the study it was found that the study The competency of 

Excise Department effectiveness of tax collection, according to experts, should 

include the following features: 1) participation 2) The emotional maturity 3) 

leadership 4) Morality and ethics 5) communication 6) innovation 7) The corporate 

culture 8) Management Organization 9) The ability to decide 10) Knowledge of 

excise tax 

Key words: Competency    Excise Department    effectiveness 

 

1.บทน า 
ในยุคปัจจุบันถือเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายความสามารถของมนุษยชาติ  เพราะเป็นยุคที่โลก

ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีท าให้เป็นโลกที่ไร้พรมแดน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว การ
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แข่งขันที่รุนแรง ภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความอยู่รอดของ
องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้บริบทการแข่งขันในเวทีโลกที่เปลี่ยนแปลงทุกขณะ 

การรักษาระดับความสามารถรวมถึงความได้เปรียบจากปัจจัยที่มีอยู่ เดิมนั้นอาจไม่เพียงพอ 

ประกอบกับผลของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์วิชาการด้านอ่ืนๆ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ๆ ท าให้ทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจจ าเป็นต้องพัฒนา
กลยุทธ์และปรับตัวเอง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

ประเทศไทยให้ความส าคัญกับกรมสรรพสามิตในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

เนื่องจากเป็นองค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  เพ่ือเป็น
รายได้ของรัฐ รัฐต้องใช้เม็ดเงินจ านวนมหาศาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชนเพ่ือพัฒนาประเทศให้มีเสถียรภาพมีความเจริญก้าวหน้า 
นอกจากน้ันกรมสรรพสามิตยังมีหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมาย
สรรพสามิต รวมทั้งรับผิดชอบรัฐวิสาหกิจอีก 2 หน่วยงานคือ (1) องค์การสุรา มีหน้าที่ผลิตและ
จ าหน่ายแอลกอฮอล์แต่เพียงผู้เดียว (2) โรงงานไพ่ มีหน้าที่ผูกขาดการผลิตและจ าหน่ายไพ่ที่ท าใน
ประเทศ สินค้าและบริการ ภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี มี 21 ประเภท เป็นสินค้า 15 

ประเภท ได้แก่ (1) น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน (2) เครื่องดื่ม (3) เคร่ืองไฟฟ้า (เครื่องปรับอากาศ) 

(4) แก้วเลดคริสตัล (5) รถยนต์ (6) เรือยอชต์และยานพาหนะทางน้ าที่ใช้เพ่ือความส าราญ  (7) 

น้ าหอมและหัวน้ าหอม (8) หินอ่อนและหินแกรนิตที่แปรรูปแล้ว (9) พรมหรือสิ่งทอปูพ้ืนท าด้วยขน
สัตว์ (10) รถจักรยานยนต์ (11) แบตเตอรี่ (12) สารท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน (13) สุรา (14) 

ยาสูบ (15) ไพ่  เป็นบริการ มี 6 ประเภท ได้แก่ (1) ไนต์คลับและดิสโก้เธค (2) สถานอาบน้ าหรือ
อบตัวและนวด (3) สนามแข่งม้า (4) สนามกอล์ฟ (5) รายรับจากการออกฉลากกินแบ่ง (6) กิจการ
โทรคมนาคม 

ส าหรับในปีงบประมาณ 2557 เศรษฐกิจไทยขยายตัวในกรอบที่จ ากัด เนื่องจาก
สถานการณ์ทางการเมืองที่เพ่ิงเริ่มคลี่คลาย ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเปราะบาง 
อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนและการเร่งรัดการเบิกจ่ายภาครัฐยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุน
เศรษฐกิจไทยได้อย่างต่อเนื่อง ท าให้ในปีงบประมาณ 2557 กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บภาษีได้ 
จ านวน 382,730.22 ล้านบาท ต่ ากว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ (463,700 ล้านบาท) 
จ านวน 80,969.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.46 (รายงานประจ าปี 2557 กรมสรรพสามิต) ทั้งนี้
มีผลมาจาก 1) การปรับลดภาษีน้ ามันดีเซล เพ่ือเป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชน 
ประกอบกับผู้บริโภคหันไปใช้แก๊สโซฮอล์และก๊าซ NGV ทดแทนเบนซินเพ่ิมมากขึ้น 2) อุปสงค์ของ
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รถยนต์ตามนโยบายรถยนต์คันแรกในปีก่อนสูงผิดปกติ 3) ผลการจัดเก็บภาษียาสูบต่ า เนื่องจาก
ผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปบริโภคบุหรี่ยี่ห้อที่มีราคาถูกมากข้ึน (Trading Down)  

สืบเนื่องจากปัญหาดังกล่าว การจัดเก็บภาษีได้ต่ ากว่าเป้าหมายแสดงให้เห็นว่ากลไกการ
บริหารงานของผู้บริหารล้มเหลว ยังไม่ประสบความส าเร็จ เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเพ่ือเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมของผู้บริหาร
ระดับต้นที่จะขึ้นไปเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคตได้มีแนวทางการบริหารงานที่ประสบความส าเร็จ 
จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาถึงสมรรถะของผู้บริหารกรมสรรพสามิตที่มีประสิทธิผลต่อการจัดเก็บ
ภาษีเพ่ือน ามาพัฒนาผู้บริหารต่อไป 

 

2.วัตถุประสงค์ 
๑. .ศึกษาสมรรถนะผู้บริหารกรมสรรพสามิต 
๒. แสวงหาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารที่ท าให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิผล 
๓. น าเสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารกรมสรรพสามิต 

 
3.ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยเรื่องสมรรถนะผู้บริหารกรมสรรพสามิตที่มีประสิทธิผลต่อการจัดเก็บภาษี ผู้วิจัยได้
ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 

๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารกรมสรรพสามิตที่มีประสิทธิผลต่อการ
จัดเก็บภาษ ี

๒. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงผสมครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้บริหารซึ่งด ารงต าแหน่ง

หรือเคยด ารงต าแหน่งสรรพสามิตพ้ืนที่ประจ าจังหวัดต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้บริหารซึ่งด ารง
ต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก/ ผู้อ านวยการส่วนต่างๆ ภายในกรมสรรพสามิต 
จ านวน 18 คน 

 

4.วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องสมรรถนะผู้บริหารกรมสรรพสามิตที่มีประสิทธิผลต่อการจัดเก็บภาษี่ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบองค์ประกอบสมรรถนะของผู้บริหารกรมสรรพสามิตที่มีประสิทธิผลและเพ่ือ
น าเสนอรูปแบบสมรรถนะที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารกรมสรรพสามิต เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพผสม
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ปริมาณแบบส ารวจความคิดเห็น (Survey Research)  

 

5.ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และข้าราชการกรมสรรพสามิต 

ท าให้ผู้วิจัยได้รูปแบบสมรรถนะผู้บริหารกรมสรรพสามิตที่มีประสิทธิผลต่อการจัดเก็บภาษี  ซึ่งมี
สาระส าคัญของลักษณะของสมรรถนะของผู้บริหาร 78 ประการ แยกเป็นแต่ละด้าน ดังนี ้
ด้านที่ 1 ด้านการมีส่วนร่วม มี 7 ประการ ได้แก่ 
 1 ผู้บริหารให้ท่านร่วมตัดสินใจเรื่องงานที่ต้องเร่งด าเนินการอย่างเร่งด่วน 

2 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 

3 ผู้บริหารให้การยอมรับท่านในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการที่รับผิดชอบ 

4 ผู้บริหารให้การยอมรับและร่วมแก้ไขงานที่ท่านท า 

5 ผู้บริหารยินดีให้ท่านประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องแทน เมื่อผู้บริหารติดภารกิจ 

6 ผู้บริหารมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ 

7 ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงการร่วมรับผิดชอบปัญหาในการท างาน 

ด้านที่ 2 ด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ มี 6 ประการ ได้แก่ 
1 ผู้บริหารมีความเข้าใจอารมณ์ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

2 ผู้บริหารยอมรับในข้อบกพร่องผิดพลาดของผู้อื่น 

3 ผู้บริหารมีความสุขุมเยือกเย็นรอบคอบเมื่อต้องเผชิญกับภาวะกดดันต่างๆ 

4 ผู้บริหารปรับตัวเข้ากับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทุกโอกาส 

5 ผู้บริหารรู้ข้อดีข้อเสียของตน  สามารถรับค าติชมเพ่ือไปสู่การปรับปรุงตนเองได้ 
6 ผู้บริหารสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าในขณะเกิดเหตุการณ์โต้แย้งของผู้ใต้บังคับบัญชา 

ด้านที่ 3 ด้านความมีภาวะผู้น า มี 9 ประการ ได้แก่ 
1 การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านยอมรับความท้าทายใหม่ๆ 

2 ความสามารถในการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรของท่านมองปัญหา 

ในมุมมองที่แตกต่างและหลากหลาย 

3 การมอบอ านาจหน้าที่และการตัดสินใจให้ผู้บริหารระดับรองลงไป เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ 
ขององค์กร 

4 ความสามารถในการเป็นที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าในการก าหนดวิธีการพัฒนา
ความสามารถของผู้บริหารในองค์กรของท่าน 
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5 การแสดงความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจเพื่อบรรลุผลส าเร็จขององค์กร 

6 ความสามารถในการแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้น าที่มีอ านาจและความเชื่อมั่นสูง 
7 ความสามารถจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติงาน 

และกระบวนการต่างๆตามที่องค์กรก าหนด 

8 ผู้บริหารมีความสามารถในการปรับตัวเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งท้าทาย  
9 ผู้บริหารมีความกล้าหาญและปกป้องผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชา 

ด้านที่ 4 ด้านความมีคุณธรรมและจริยธรรม มี 8 ประการ ได้แก ่

1 ผู้บริหารมีการพิจารณาความดีความชอบสอดคล้องกับความสามารถของแต่ละบุคคล 

2 ผู้บริหารปฏิบัติตนกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกัน 

3 ผู้บริหารมีความเป็นกลางในการพิจารณาปัญหาความขัดแย้งของผู้ใต้บังคับบัญชา 

4 ผู้บริหารมีการเปิดโอกาสให้ท่านตรวจสอบเรื่องท่ีได้รับการสงสัย 

5 ผู้บริหารมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมายและระเบียบที่องค์กรของท่าน
ก าหนด 

6 ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างทางคุณธรรมและจริยธรรมตามที่องค์กรของท่านก าหนด 

7 ผู้บริหารมีความสามารถก าหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่จะเกิดขึ้น
ในหน่วยงานของท่าน 

8 ผู้บริหารมีความโปร่งใส กล้ารับผิด และกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
ด้านที่ 5 ด้านการสื่อสาร มี 10 ประการ ได้แก่ 
1 มีการใช้ช่องทางท่ีหลากหลายในการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร 

2 ผู้บริหารมีความสามารถสื่อสารในที่สาธารณะได้อย่างมั่นใจ 

3 ผู้บริหารมีการสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร 

4 การสั่งการให้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 

5 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรสามารถเข้าพบได้โดยตรงและตลอดเวลา 

6 ผู้บริหารมีทักษะการเจรจาต่อรองโดยไม่ท าให้เกิดศัตรูทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

7 ผู้บริหารมีทักษะด้านการสื่อสารที่เน้นในเรื่องของการพูดและการเขียนที่ชัดเจน 

8 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถพิเศษในการใช้ภาษาต่างประเทศได้ดี 
9 ผู้บริหารมีทักษะในการตีความและสามารถสรุปความได้อย่างถูกต้องแม่นย า 

10 ผู้บริหารมีทักษะในด้านการฟังและสามารถจับใจความส าคัญได้ตรงประเด็น 

ด้านที่ 6 ด้านนวัตกรรม มี 5 ประการ ได้แก่ 
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1 ความสามารถในการริเริ่มคิดเทคนิควิธีการและโครงการใหม่ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของคน 

ในองค์กรของท่าน 

2 ความสามารถในการประยุกต์เทคนิคและวิธีการใหม่ที่ได้รับจากการไปศึกษาดูงานมาใช้ในการ
บริหารงานขององค์กรของท่านให้เกิดประโยชน์ 

3 การเปิดโอการให้ทุกคนในองค์กรของท่านเสนอแนะแนวความคิดและวิธีการใหม่มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

4 ผู้บริหารมีการพัฒนาการใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น 

5 มีการประกวดน าเสนอและจัดท านวัตกรรมดีเด่นที่มีประสิทธิผลต่อองค์กร และมีการให้รางวัล 

ด้านที่ 7 ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร มี 5 ประการ ได้แก่ 
1 มีการจัดกิจกรรมยกย่องข้าราชการที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของหน่วยงานของท่านในเรื่อง

ความซื่อสัตย์สุจริต 

2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการคัดเลือกข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นของแต่ละ
หน่วยงานในองค์กรของท่าน 

3 การส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรของท่านท างานเป็นทีม 

4 ผู้บริหารมีการสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากรในองค์กรอยู่เสมอ 

5 ผู้บริหารมีความใส่ใจต่อวัฒนธรรมการแต่งกายขององค์กร แสดงเป็นแบบอย่างให้ท่านเห็น 

และปฏิบัติตาม 

ด้านที่ 8 ด้านการจัดการบริหารองค์กร มี 9 ประการ ได้แก่ 
1 การจัดโครงสร้างองค์กรของท่านให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการท างาน 

2 การส่งเสริมให้องค์กรของท่านมีหน่วยงานบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop 

service unit) 

3 การจัดให้องค์กรของท่านมีบริการตลอด 24 ชั่วโมง   
4 ผู้บริหารมีความเข้าใจในภาระงานในการบริหารองค์กรเพ่ือให้เกิดความมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล 

5 ผู้บริหารมีการควบคุมคุณภาพเพ่ือสร้างมาตรฐานขององค์กร 

6 ผู้บริหารมีการจัดเตรียมแผนงานรองรับฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด 

7 ผู้บริหารจัดการงบประมาณอย่างถูกต้องและเป็นระบบ 

8 ผู้บริหารก าหนดทิศทางในการบริหารองค์กรให้สอดคล้องกับยุคสมัย มีความเป็นไปได้ 
ในทางปฏิบัติ 
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9 ผู้บริหารจัดโครงสร้างองค์กรการบริหาร ก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมาตรฐาน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล 

ด้านที่ 9 ด้านความสามารถในการตัดสินใจ มี 8 ประการ ได้แก ่

1 ผู้บริหารตัดสินใจเรื่องเร่งด่วนด้วยตนเอง 
2 ผู้บริหารอนุมัติเรื่องที่มีผลกระทบต่อองค์กรด้วยตนเอง 
3 ผู้บริหารสามารถตัดสินใจ ประเมินทางเลือกต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ความ

เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน/องค์กร 

4 สามารถวางมาตรการป้องกันแก้ไขผลข้างเคียงอันอาจเกิดจากการน าแนวทางการแก้ไขปัญหา
ไปประยุกต์ใช้ 

5 สามารถอธิบายสาเหตุของปัญหาเพื่อก าหนดเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา 

6 ผู้บริหารยุติข้อขัดแย้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 
7 ผู้บริหารมีการตัดสินใจอย่างมีเป้าหมาย และมีกระบวนการที่สนับสนุนการตัดสินใจร่วมกัน 

8 ผู้บริหารแสดงความแน่วแน่ในการตัดสินใจ พร้อมที่จะตัดสินใจ ลงความเห็นและลงมือท า 
ด้านที่ 10 ด้านความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต มี 10  ประการ ได้แก่ 
1 สามารถอธิบายประเภทของสินค้าและบริการที่จัดเก็บภาษี 
2 สามารถอธิบายเหตุผลและความจ าเป็นในการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภทของสินค้าและบริการ 

3 สามารถอธิบายหลักการจัดเก็บภาษีเบื้องต้นได้ เช่น เก็บจากใคร สินค้าอะไร ที่ไหน เมื่อไร 
อย่างไร 

4 สามารถระบุแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้อย่างถูกต้อง 
5 สามารถอธิบายเปรียบเทียบถึงผลดี ผลเสียของการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท 

6 สามารถอธิบายและให้ค าแนะน าเก่ียวกับภาษีในระดับสูงขึ้น 

7 สามารถถ่ายทอดความรู้หลักการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นระบบได้อย่างถูกต้องแม่นย าทั้งบุคคล
ภายในและภายนอก 

8 สามารถก าหนดแนวทาง แผนงาน การจัดเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

9 สามารถเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงระบบการจัด เก็บภาษีให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น  

เช่น การขยายฐานภาษีท่ัวถึง เป็นธรรม 

10 ผู้บริหารสามารถน าเสนอแนวทางเพ่ือให้ระบบการจัดเก็บภาษีเป็นสากล 

 

 



857วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

5.อภิปรายผล 

 จากวิจัยที่ได้รูปแบบสมรรถนะผู้บริหารกรมสรรพสามิตที่มีประสิทธิผลต่อการจัดเก็บภาษี 
ในครั้งนี้มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ควรน ามาอภิปราย ดังนี ้
 องค์ประกอบด้านที่ 1 การมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ต่อสมรรถนะผู้บริหารกรมสรรพสามิตที่มีประสิทธิผลต่อการจัดเก็บภาษี ทุกข้อนั้น ให้ความส าคัญ 

เห็นด้วยมากหรือเป็นไปได้มาก รวม 7 ประการ แต่ที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคัญ 3 อันดับแรก คือ  

1) ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงการร่วมรับผิดชอบปัญหาในการท างาน 2) ผู้บริหารมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ 3) ผู้บริหารให้การยอมรับท่านในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการที่
รับผิดชอบ 

 องค์ประกอบด้านที่ 2 วุฒิภาวะทางอารมณ์ ผลการวิจัยพบว่า  ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญต่อสมรรถนะผู้บริหารกรมสรรพสามิตที่มีประสิทธิผลต่อการจัดเก็บภาษี  ทุกข้อนั้น  

ให้ความส าคัญเห็นด้วยมากหรือเป็นไปได้มาก รวม 6 ประการ แต่ที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคัญ  

3 อันดับแรก คือ 1) ผู้บริหารมีความสุขุมเยือกเย็นรอบคอบเมื่อต้องเผชิญกับภาวะกดดันต่างๆ  

2) ผู้บริหารสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าในขณะเกิดเหตุการณ์โต้แย้งของผู้ใต้บังคับบัญชา  

3) ผู้บริหารปรับตัวเข้ากับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทุกโอกาส 

 องค์ประกอบด้านที่ 3 ความมีภาวะผู้น า ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ต่อสมรรถนะผู้บริหารกรมสรรพสามิตที่มีประสิทธิผลต่อการจัดเก็บภาษี ทุกข้อนั้น ให้ความส าคัญ 

เห็นด้วยมากหรือเป็นไปได้มาก รวม 9 ประการ แต่ที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคัญ 3 อันดับแรก คือ 1) 

ความสามารถจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติงานและกระบวนการ
ต่างๆ ตามที่องค์กรก าหนด 2) การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านยอมรับความท้า
ทายใหม่ๆ 3) การมอบอ านาจหน้าที่และการตัดสินใจให้ผู้บริหารระดับรองลงไป  เพ่ือบรรลุ
เป้าประสงค์ขององค์กร 

 องค์ประกอบด้านที่ 4 ความมีคุณธรรมจริยธรรม ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญต่อสมรรถนะผู้บริหารกรมสรรพสามิตที่มีประสิทธิผลต่อการจัดเก็บภาษี  ทุกข้อนั้น 

ให้ความส าคัญเห็นด้วยมากหรือเป็นไปได้มาก รวม 8 ประการ แต่ที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคัญ 

3 อันดับแรก คือ 1) ผู้บริหารมีการพิจารณาความดีความชอบสอดคล้องกับความสามารถของแต่ละ
บุคคล 2) ผู้บริหารมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมายและระเบียบที่องค์กร 

ของท่านก าหนด  3) ผู้บ ริหารมีความเป็นกลางในการพิจารณาปัญหาความขัดแย้งของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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 องค์ประกอบด้านที่ 5 การสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ต่อสมรรถนะผู้บริหารกรมสรรพสามิตที่มีประสิทธิผลต่อการจัดเก็บภาษี ทุกข้อนั้น ให้ความส าคัญ 

เห็นด้วยมากหรือเป็นไปได้มาก รวม 10 ประการ แต่ที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคัญ 3 อันดับแรก คือ 

1) ผู้บริหารมีทักษะการเจรจาต่อรองโดยไม่ท าให้เกิดศัตรูทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2) มีการใช้
ช่องทางที่หลากหลายในการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร  3) ผู้บริหารมีความสามารถสื่อสารในที่
สาธารณะได้อย่างมั่นใจ 

 องค์ประกอบด้านที่ 6 นวัตกรรม ผลการวิจัยพบว่า  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ต่อสมรรถนะผู้บริหารกรมสรรพสามิตที่มีประสิทธิผลต่อการจัดเก็บภาษี ทุกข้อนั้น ให้ความส าคัญ 

เห็นด้วยมากหรือเป็นไปได้มาก รวม 5 ประการ แต่ที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคัญ 3 อันดับแรก คือ 

1) มีการประกวดน าเสนอและจัดท านวัตกรรมดีเด่นที่มีประสิทธิผลต่อองค์กร  และมีการให้รางวัล 

2) ความสามารถในการประยุกต์เทคนิคและวิธีการใหม่ที่ได้รับจากการไปศึกษาดูงานมาใช้ในการ
บริหารงานขององค์กรของท่านให้เกิดประโยชน์ 3) ผู้บริหารมีการพัฒนาการใช้นวัตกรรมการบริหาร
จนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น 

 องค์ประกอบด้านที่ 7 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญต่อสมรรถนะผู้บริหารกรมสรรพสามิตที่มีประสิทธิผลต่อการจัดเก็บภาษี  ทุกข้อนั้น 

ให้ความส าคัญเห็นด้วยมากหรือเป็นไปได้มาก รวม 5 ประการ แต่ที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคัญ 

3 อันดับแรก คือ 1) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการคัดเลือกข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่นของแต่ละหน่วยงานในองค์กรของท่าน 2) มีการจัดกิจกรรมยกย่องข้าราชการที่ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างของหน่วยงานของท่านในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  3) การส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับ 

ในองค์กรของท่านท างานเป็นทีม 

 องค์ประกอบด้านที่ 8 การจัดการบริหารองค์กร ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญต่อสมรรถนะผู้บริหารกรมสรรพสามิตที่มีประสิทธิผลต่อการจัดเก็บภาษี  ทุกข้อนั้น 

ให้ความส าคัญเห็นด้วยมากหรือเป็นไปได้มาก รวม 9 ประการ แต่ที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคัญ 

3 อันดับแรก คือ 1) ผู้บริหารมีความเข้าใจในภาระงานในการบริหารองค์กรเพ่ือให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2) ผู้บริหารจัดโครงสร้างองค์กรการบริหาร ก าหนดบทบาทหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และมาตรฐานการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล 3) ผู้บริหารก าหนดทิศทางใน
การบริหารองค์กรให้สอดคล้องกับยุคสมัย มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
 องค์ประกอบด้านที่ 9 ความสามารถในการตัดสินใจ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญต่อสมรรถนะผู้บริหารกรมสรรพสามิตที่มีประสิทธิผลต่อการจัดเก็บภาษี  ทุกข้อนั้น  
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ให้ความส าคัญเห็นด้วยมากหรือเป็นไปได้มาก รวม 10 ประการ แต่ที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคัญ  

3 อันดับแรก คือ 1) ได้แก่ ผู้บริหารสามารถตัดสินใจ ประเมินทางเลือกต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน /

องค์กร 2) ผู้บริหารมีการตัดสินใจอย่างมีเป้าหมาย และมีกระบวนการที่สนับสนุนการตัดสินใจ
ร่วมกัน 3) ผู้บริหารแสดงความแน่วแน่ในการตัดสินใจ พร้อมที่จะตัดสินใจ ลงความเห็นและลงมือ
ท า 
 องค์ประกอบด้านที่ 10 ความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญต่อสมรรถนะผู้บริหารกรมสรรพสามิตที่มีประสิทธิผลต่อการจัดเก็บภาษี ทุกข้อนั้นให้
ความส าคัญเห็นด้วยมากหรือเป็นไปได้มาก รวม 10 ประการ แต่ที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคัญ 3 

อันดับแรก คือ 1) ผู้บริหารสามารถน าเสนอแนวทางเพ่ือให้ระบบการจัดเก็บภาษีเป็นสากล  2) 

สามารถเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงระบบการจัด เก็บภาษีให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น เช่น การขยาย
ฐานภาษีทั่วถึง เป็นธรรม 3) สามารถก าหนดแนวทาง แผนงาน การจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 

6.ข้อเสนอแนะ 

 1. ผลที่ได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้ ท าให้ได้รูปแบบสมรรถนะผู้บริหารกรมสรรพสามิตที่มี
ประสิทธิผลต่อการจัดเก็บภาษี ดังน้ันควรน ารูปแบบสมรรถนะผู้บริหารกรมสรรพสามิตที่มี
ประสิทธิผลต่อการจัดเก็บภาษี เสนอกรมสรรพสามิต และส านักงานสรรพสามิตภาค/พ้ืนที่/พ้ืนที่
สาขา ใช้ในการด าเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารของกรมสรรพสามิต  โดยก าหนดเป็นนโยบาย 

แผนงาน และโครงการในการพัฒนาผู้บริหารแต่ละระดับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร
กรมสรรพสามิตต่อไป 

 2. ผู้บริหารกรมสรรพสามิตควรมีแผนงานการติดตามการพัฒนาสมรรถนะ โดยประเมิน
ตนเอง ประเมินผู้ร่วมงาน และประเมินผลจาการปฏิบัติงานภายในกรมสรรพสามิต เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการเสริมสร้าง พัฒนาและปรับปรุงสมรรถนะต่อไป 
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มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับคุ้มครองแรงงานในกลุม่ประเทศอาเซียน 
Legal Measures for Labors Protection in the ASEAN Countries 

 

ฉิ้น ประสบพิชัย 
ศิริพงษ์   โสภา 

 
บทคัดย่อ 

การท าวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครอง
แรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน 2. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายคุ้มครองแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน 3. เพ่ือศึกษามาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานของกลุ่มประเทศอาเซียน 4. เพ่ือเสนอแนะมาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานของกลุ่มประเทศอาเซียนผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 
5 กลุ่ม คือ 1.ลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรม จ านวน 5 คน 2. นายจ้างในภาคอุตสาหกรรม จ านวน 5 
คน 3. ข้าราชการในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน จ านวน 5 คน 4. ผู้มีคุณวุฒิการศึกษา
ทางวิชาการแรงงาน กฎหมายหรือวิชาชีพอ่ืนๆ จ านวน 5 คน 5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมการเข้าเมืองการท างานของคนต่างด้าวและสวัสดิการประกันสังคม จ านวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 
25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเร่ืองมาตรการทางกฎหมายเพ่ือคุ้มครองแรงงาน
ในกลุ่มประเทศอาเซียน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามเชิงลึก และวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ใช้แบบสอบถาม 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ในกลุ่มประเทศอาเซียนทุกประเทศน าแนวคิดและทฤษฎีขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศมาปรับใช้ในด้านคุ้มครองแรงงานและมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานในด้าน
ต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐาน ยกเว้นค่าจ้างขั้นต่ าที่ประเทศสิงคโปร์และบรูไนไม่ได้ก าหนด 2) ปัญหา
ข้อเท็จจริงทุกประเทศมีการเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มอาเซียนเป็นทั้งประเทศผู้รับและผู้ส่งแรงงาน
และปัญหาข้อกฎหมายคุ้มครองมีข้อแตกต่างกันในบางประการ 3) กฎหมายคุ้มครองแรงงานทุก
ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีมาตรฐานการคุ้มครองที่สอดคล้องกับมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศตามอนุสัญญาที่ผูกพันและมีบางประเด็นที่แตกต่างกัน 4) ควรที่จะมีการจัดท ากฎหมาย
คุ้มครองแรงงานฉบับกลางเพ่ือบังคับใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ค าส าคัญ: มาตรการทางกฎหมาย ,คุ้มครองแรงงาน ,กลุ่มประเทศอาเซียน 
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ABSTRACT 
The objectives of this research are : 1) to ascertain the idea concerning labor 

protection in ASEAN countries, 2) to investigate actual problems and problems 
concerning legal measures for labors protection in ASEAN countries , 3) to study 
legal measures for labor protection in ASEAN Countries  and 4) to give suggestion 
concerning labors protection in ASEAN countries. The sample groups of this study 
were divided into five groups; these were  
 
1) five employees in industrial sector, 2) five employers in industrial sector, 3) five 
government officers who are responsible for enforcement of labors laws, 4) five 
participants of education in related field with labors affairs, law and other fields, 5) 
five participants in immigration department, welfare and social security. The total 
participants in this research were twenty five. In-depth interview and questionnaire 
were applied in this study to collect and analyze the data. 

The results revealed that :1) all ASEAN countries applied  the idea of labor 
protection laws prescribed by International Labor Organization and followed all 
standardized aspects of labor protection laws  except in Singapore and Brunei that 
did not define about minimum wage, 2) labor mobility found in ASEAN countries 
arose some problems due to having different protection laws concerning the 
supply and demand of labor across ASEAN countries, 3) legal measures for labor 
Protection regulated in ASEAN countries mostly conformed to International Labor 
Organization except little discrepancy, 4) ASEAN countries required a common law 
for labor protection and regulated throughout ASEAN countries. 
Keyword(s) :Legal Measures ,Labors Protection , ASEAN Countries 
 
1.บทน า 

สืบเนื่องจากในปี 2558 การรวมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ
ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และฟิลิปปินส์เป็น
ประชาคมอาเซียน มีสถานะเป็นองค์กรทางกฎหมายระหว่างประเทศและประเทศสมาชิกต้องผูกพัน
ตามพันธกรณีในกรอบแห่งความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเป็นประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) (จตุรนต์ ถิรวัฒน์, 2550) ซึ่งจะประกอบด้วยในความร่วมมือ 3 เสาหลัก 
ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political -Security Community - APSC)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) (ประสิทธิ เอกบุตร, 2558) 
และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio – Cultural Community - ASCC) ผล
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จากความร่วมมือจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านแรงงาน ซึ่งถือ
เป็นเรื่องส าคัญในฐานะเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง และอยู่ภายใต้กรอบของความร่วมมือทั้ง 
3 เสาหลัก ในรูปของสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับแรงงาน 
โดยพิจารณาเห็นได้จากความร่วมมือในกรอบของ 3 เสาหลัก ที่มีประเด็นโยงถึงด้านแรงงานในเรื่อง
ต่าง ๆ ที่จะให้เกิดผลอย่างแท้จริงที่ส าคัญ คือ ความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
น าไปสู่ความร่วมมือเพ่ือให้อาเซียนเป็นฐานการผลิตเดียว เช่น ด้านการค้า ด้านการลงทุน ด้าน
แรงงาน ด้านเงินลงทุนปรากฏตามบันทึกความร่วมมือด้านการเคลื่อนแรงงานที่มีทักษะฝีมือหรือ
แรงงานในกลุ่มวิชาชีพ ซึ่งปัจจุบันมี 8 วิชาชีพ อันได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สถาปนิค 
วิศวกรรม นักบัญชี นักส ารวจ และวิชาชีพการท่องเที่ยว เป็นต้น ส่วนความร่วมมือในเสาหลักของ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม จะเกี่ยวโยงกับการให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
ข้ามชาติ และด้านเสาหลักด้านประชาคมด้านการเมืองและความมั่นคง จะปรากฏในของสิทธิของ
แรงงานข้ามชาติ จะเห็นได้ว่าในกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียนทั้งสามด้านจะมีความ
เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงในภูมิภาคอาเซียนจะมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ ภายในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน จะมีจ านวนแรงงานถึง 19.5 ล้าน
คน (ปี 2553)(ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2555)โดยประการส าคัญการ
เคลื่อนย้ายในประเทศสมาชิกอาเซียนแบ่งกลุ่มประเทศได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประเทศผู้ส่งออกแรงงาน 
(Labour – Sending Countries) ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ 
ซึ่งประเทศดังกล่าวมีแรงงานจ านวนมาก และถูกปัจจัยภายในประเทศผลักให้มีการเคลื่อนย้ายไป
ท างานต่างประเทศ และกลุ่มประเทศผู้รับแรงงาน ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ซึ่งประเทศ
ในกลุ่มนี้จะเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีมีความต้องแรงงานในระดับสูง และมีความขาด
แคลนแรงงานอันเป็นปัจจัยดึงให้แรงงานจากกลุ่มประเทศต้นทางเดินทางเข้ามาท างานจ านวนมาก 
ปรากฏการณ์เห็นได้จากประเทศไทยที่มีแรงงานสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา เข้ามาท างานเป็น
จ านวนมาก รวมทั้งประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย(ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
,2555) 

จากปรากฏการณ์ข้อเท็จจริงของแรงงานข้ามชาติที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ส่งผลด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่แรงงานข้ามชาติเหล่านี้จะต้องได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายของแต่ละประเทศ เพ่ือมิให้แรงงานข้าชาติเหล่าน้ีถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ได้ความเป็นธรรม
จากนายจ้าง ประการส าคัญหากเป็นกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือหรือระดับล่างด้วยแล้ว ย่อมมีโอกาสที่จะถูก
เอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างได้ง่าย ทั้งนี้การเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นสิ่งที่ทุก
ประเทศไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้ ด้วยเหตุข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการ
ศึกษาวิจัยกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือที่จะศึกษาเปรียบเทียบด้านการ
คุ้มครองแรงงาน ตลอดจนสวัสดิการประกันสังคมในมิติต่าง ๆ ที่ส าคัญเป็นพ้ืนฐานด้านการคุ้มครอง
แรงงาน เพ่ือเปรียบเทียบถึงความแตกต่าง ๆในข้อกฎหมาย เพ่ือน ามาเสนอใช้เป็นแนวทางเพ่ือ
จัดท ามาตรฐานกลางกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพ่ือบังคับใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนต่อไป 
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จากการศึกษากฎหมายคุ้มครองแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนพบว่าทุกประเทศ เป็น
สมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศและได้ให้สัตยาบันหรือลงนามในอนุสัญญาและพิธีสารต่าง 
ๆ ในด้านการคุ้มครองแรงงานที่ส าคัญ จ านวน 8 ฉบับ (มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ
ไทย, 2558) รวมถึงกฎหมายคุ้มครองแรงงานของแต่ละประเทศโดยจะมีส่วนแตกต่างกันอยู่หลาย
ประการ ขึ้นอยู่กับปัจจัยความเจริญด้านต่าง ๆของการพัฒนาแต่ละประเทศและจะมุ่งเน้นไปใน
ทิศทางใด เช่น ประเทศไทย มีอุตสาหกรรมจ านวนมาก แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวจะอยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ภาคธุรกิจค้าปลีก เป็นต้นโดยประการส าคัญลักษณะงานที่มีลักษณะ 
คือ งานหนัก งานเสี่ยงอันตราย งานตรากตร า เป็นงานที่คนไทยไม่นิยมท า จึงเป็นเหตุให้ขาดแคลน
แรงงานระดับล่าง ซึ่งเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ประเทศไทยจึงต้องอาศัยแรงงงานสัญชาติเมียนมา ลาว 
และกัมพูชา เข้ามาทดแทน ในขณะเดียวกัน แรงงานไทยส่วนหนึ่งก็จะเดินทางไปท างานในประเทศ
เพ่ือนบ้านเช่นเดียวกัน (ส านักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ, 2555) 

การเคลื่อนย้ายแรงงานภายในกลุ่มอาเซียนจะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏไม่อาจที่จะ
หลีกเลี่ยงได้ดังที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น ปัจจัยความส าคัญจึงอยู่ที่ว่าจะท าอย่างไร ให้แรงงานได้รับ
ความคุ้มครองมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมทั้งมิให้เกิดการใช้แรงงานบังคับ มีการเข้าถึงสิ ทธิ
ประโยชน์สวัสดิการต่าง ๆ มีการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการป้องกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จึงเป็นเรื่องที่ทุกประเทศไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้ ทั้งประเทศผู้รับแรงงาน
และประเทศผู้ส่งแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงานทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนมีใช้บังคับในประเทศ
ของตน แต่มาตรฐานการคุ้มครองนโยบายด้านแรงงานมีความเหลื่อมล้ า แตกต่างกัน ประเด็นจึงอยู่
ในส่วนส าคัญที่ว่าประเทศไทยจะดูแลคุ้มครองแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
อย่างไร อันจะเป็นข้อมูลแนวทางในการน าเสนอเพ่ือสร้างมาตรการทางกฎหมายเพ่ือคุ้มครอง
แรงงานขึ้น ในกลุ่มประเทศอาเซียนอันจะน าไปสู่การเสนอกฎหมายกลางเพ่ือคุ้มครองแรงงานใน
กลุ่มประเทศอาเซียนต่อไป(มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,2558) 

 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน 
2. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมาย

คุ้มครองแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน 
3. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานของกลุ่มประเทศอาเซียน 
4. เพ่ือเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานของกลุ่มประเทศ

อาเซียน 
 

3.ระเบียบวิธีวิจัย  
งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาวิจัยจากต าราและ

เอกสารทางวิชาการที่เก่ียวข้อง เช่น บทความทางวิชาการ งานวิจัยตัวบทกฎหมายว่าด้วยคุ้มครอง
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แรงงานของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและต่างประเทศปฏิญญาหรือข้อตกลงความร่วมมือภายใต้
กรอบอาเซียนและนอกกรอบอาเซียน กฎหมายอาเซียน กลไกองค์กรของอาเซียน กฎหมายระหว่าง
ประเทศในเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน (Munixil Law) 
และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์โดยการสัมภาษณ์ใช้แบบสอบถาม Interviewing 

 
1. ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย 

ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มลูกจ้างใน
ภาคอุตสาหกรรม สัญชาติไทย จ านวน 2 คน สัญชาติลาว จ านวน 1 คน สัญชาติเมียนมา จ านวน 1 คน 
สัญชาติกัมพูชา จ านวน 1 คน 2. กลุ่มนายจ้างในภาคอุตสาหกรรม จ านวน 5 คน 3. กลุ่มข้าราชการใน
การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน จ านวน 5 คน 4. กลุ่มผู้มีคุณวุฒิการศึกษาทางวิชาการ
แรงงาน/กฎหมาย หรือวิชาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 5 คน 5. หน่วยงานที่เกี่ยวกับการควบคุม ดูแล 
อนุญาตการท างานการเข้าเมือง และสวัสดิการประกันสังคมแรงงานต่างด้าว จ านวน 5 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ ซึ่งจะใช้แบบสัมภาษณ์แบบ
ก าหนดหัวข้อไว้แล้ว หรือแบบปลายปิด (Closed Form) เพ่ือให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูลในประเด็น
ต่าง ๆ ผสมผสานกับแบบปลายเปิด(Opened Form) เพ่ือเปิดกว้างให้แสดงความคิดเห็น
นอกเหนือจากประเด็นที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีความเหมาะสมภายใต้กรอบ
แนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในงานวิจัยนี้ เป็นข้อมูลเชิง
คุณภาพ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและจากการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยค านึง
สมมติฐานของการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัย  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล สถานที่เก็บข้อมูล คือ  
1) กลุ่มลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรม บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จ ากัด บริษัท แกรนด์

ซีดิสคอฟเวอรี่ จ ากัด บริษัท ต้นธรรมเชิงมน จ ากัด  
2) กลุ่มนายจ้างในภาคอุตสาหกรรม บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ ากัด บริษัท ยางไทย

ปักษ์ใต้ จ ากัด บริษัท แกรนด์ซีดิสคอฟเวอรี่ จ ากัด บริษัท ต้นธรรมเชิงมน จ ากัด 
3) กลุ่มข้าราชการในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ส านักงานสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด
นราธิวาส 

4) กลุ่มผู้มีคุณวุฒิการศึกษาทางวิชาการแรงงานกฎหมายหรือวิชาชีพอ่ืน ๆ นิติกร 
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

5) กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวกับการควบคุม ดูแล อนุญาตการเข้าเมืองการท างานของ
คนต่างด้าวและสวัสดิการประกันสังคม ตรวจคนเข้าเมืองตากใบ ตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก -ลก 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส และส านักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส  
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3.2 ผู้วิจัยท าแบบสอบถามน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและจัดท าข้อสรุปของข้อมูล
และน ามาวิเคราะห์ผล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีทางด้านองค์การระหว่าง
ประเทศ ระบบกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับ
กฎหมายในประเทศ  สภาพบุคคลทางกฎหมายขององค์การระหว่างประเทศประชาคมอาเซียน 
กฎหมายระบบอาเซียน กฎบัตรอาเซียน  สนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศของสมาชิก
อาเซียนในกรอบความร่วมมือต่างๆ และนอกกรอบอาเซียนที่ประเทศไทยได้มีบันทึกความเข้าใจหรือ
ข้อตกลงกับรัฐสมาชิกอาเซียนบางประเทศ มาตรการคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ  มาตรการกฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
โดยเปรียบเทียบในสาระส าคัญในมาตรการทางกฎหมายคุ้มครองกฎหมายขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ จากน้ันจะสรุปเพ่ือหาข้อมูลน ามาก าหนดมาตรการทางกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพ่ือ
น าเสนอการจัดท ากฎหมายกลางด้านคุ้มครองแรงงานเพ่ือใช้บังคับกับการคุ้มครองแรงงานสัญชาติ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกว่าในกลุ่มเป้าหมาย ผู้ให้สัมภาษณ์ เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์หรือจัดจ าแนกความคิดเห็นต่าง ๆ แล้ว จะออกมาในความเห็นรูปใด จะท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลกฎหมายด้านคุ้มครองแรงงานของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน วิเคราะห์
ข้อเท็จจริงการเคลื่อนย้ายแรงงานและข้อกฎหมายของแต่ละประ เทศและน ามาสรุปเป็น
ข้อเสนอแนะ เพ่ือจัดท าร่างมาตรฐานทางกฎหมายคุ้มครองแรงงานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
ภายใต้มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิแรงงานข้ามชาติขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ 
  
5.ผลการวิจัย 

ผู้ให้ข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ มี 5 กลุ่ม คือ 1) ลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรม 2) นายจ้างใน
ภาคอุตสาหกรรม 3) ข้าราชการในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 4) ผู้มีคุณวุฒิการศึกษา
ทางวิชาการแรงงาน กฎหมายหรือวิชาชีพอ่ืนๆ 5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเข้าเมือง
การท างานของคนต่างด้าวและสวัสดิการ ประกันสังคม เป็นเพศชาย 20 ราย เพศหญิง 5 ราย จาก
การศึกษาพบว่า 

1. ปัญหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมายว่าด้วยตรวจคนเข้าเมืองโดยแรงงานต่างด้าวเหล่าน้ีเข้ามาโดยไม่มีเอกสารหนังสือเดินทาง
หรือเอกสารใดๆ รับรองคนในบังคับชาติใด หลบหนีเข้าเมืองเพ่ือวัตถุประสงค์ในการหางานเมื่อไม่ได้
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองจึงตกเป็นผู้กระท าความผิดการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมายดังนั้นเมื่อคนต่างด้าวเหล่านี้กระท าความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองก็จะถูกด าเนินคดีและถูก
ส่งตัวกลับหรือเนรเทศออกจากราชอาณาจักร 
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2 .  ปัญหาข้อเท็จจริงในช่วงหลายปีที่ผ่ านมาประเทศไทยขาดแคลนแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมจ านวนมาก โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือหรือแรงงานระดับล่างประกอบกับสังคม
ก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งเป็นผลให้ขาดก าลังแรงงาน และลักษณะงานที่มีความเสี่ยงงานหนักและ
ตรากตร าแรงงานไทยจะไม่นิยมท า จึงเป็นเหตุให้ขาดแคลนแรงงานหรือคนที่อยู่ ในวัยท างานเข้าสู่
ตลาดแรงงานน้อย นายจ้างสถานประกอบการจ าต้องอาศัยพ่ึงพาแรงงานต่างด้าวเพ่ือทดแทน
แรงงานไทยจึง จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่มีแรงงานสัญชาติเมียนมา ลาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาสู่ประเทศ
ไทยจ านวนมากและส่วนใหญ่ไม่มีหนังสือหรือเอกสารเดินทาง  

3. แนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยกรณีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติคือ เมียนมา 
ลาว และกัมพูชารัฐบาลไทยได้แสวงหาความร่วมมือจากประเทศต้นทางของแรงงาน เพ่ือเจรจาขอ
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหลบหนี เข้าเมืองของแรงงานเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหานี้ โดยการอาศัย
ความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบบันทึกความเข้าใจ MOUระหว่างประเทศไทยกับเมียนมา 

ลาวและกัมพูชา ในการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติเข้ามาท างานในประเทศไทยโดย
ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองระหว่างรอการเนรเทศหรือส่งกลับออก
นอกราชอาณาจักรประเทศไทย ได้แก้ปัญหาโดยการจัดท าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
เปิดโอกาส ให้มารายงานตัวและข้ึนทะเบียนตรวจโรคและขอรับใบอนุญาตท างานได้ในสองอาชีพคือ 
กรรมกรและผู้รับใช้ในบ้าน ในประเภทกิจการ 29 ประเภทกิจการ 

4. เพ่ือให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายได้เดินทางเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า
เมืองและได้รับการตรวจลงตราประเภท Non-LA ซ่ึงสามารถที่จะท างานได้ในต าแหน่งกรรมกรและ
ผู้รับใช้ในบ้านโดยการขออนุญาตท างาน โดยประการส าคัญจากแรงงานผิดกฎหมาย กลับเป็น
แรงงานถูกต้องตามกฎหมาย 

5. การปรับเปลี่ยนจากแรงงานหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายและลักลอบท างานเป็นแรงงาน
ที่ถูกต้องตามกฎหมายส่งผลให้มี สวัสดิการด้านรักษาพยาบาลโดยใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพสามารถ
ได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้ 

6. ปัญหาข้อเท็จจริงประเทศไทยเป็นทั้งประเทศปลายทางที่แรงงานต่างด้าวในกลุ่มอาเซียน
เข้ามาท างาน ในขณะเดียวกันก็เป็นประเทศต้นทางที่มีแรงงานไทยเดินทางไปท างานต่างประเทศ
เช่นเดียวกัน ทั้งน้ีกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองแรงงาน ได้ก าหนดวิธีการเดินทางไป
ท างานต่างประเทศไว้อย่างชัดเจน 2 วิธี คือ บริษัทจัดหางานจัดส่งและ คนหางานเดินทางไปท างาน
ด้วยตนเอง รวมตลอดถึงการบริหารจัดการแรงงานไทยโดยภาครัฐ 

7. แรงงานต่างด้าวที่จะได้รับการคุ้มครอง ตามกฎหมายน้ันจะต้องปรากฏว่าเป็นแรงงาน
ต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว หาก
ผิดกฎหมายดังกล่าวแล้วการเข้าถึงการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายของแรงงานต่างด้าวเหล่านี้
จะเป็นปัญหาอุปสรรคเพราะเกรงกลัวที่จะถูกจับกุมซึ่งเป็นเหตุให้มีการเอารัดเอาเปรียบแรงงานสิทธิ
ด้านกฎหมายไม่ได้รับการคุ้มครองมีการใช้แรงงานผิดกฎหมายหรือถึงขนาด มีการค้ามนุษย์ ด้าน
แรงงานหรือใช้แรงงานบังคับ  
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6.อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยเร่ือง มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับคุ้มครองแรงงานในกลุ่มประเทศ
อาเซียน สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนน าแนวคิดทฤษฎีองค์การระหว่างประเทศมาปรับใช้และยอมรับใน
หลักกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งผูกพันตามพันธกรณีในปฏิญญาหรืออนุสัญญาตามแนวคิด
กฎหมายระหว่างประเทศและภายใต้ระบบกฎหมายของอาเซียนซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศ (จตุรนต์ถิรวัฒน์, 2550 และ จุมพต สายสุนทร,2544) 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมาย
เพ่ือคุ้มครองแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนทุกประเทศในสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียนมีปัญหาการ
เคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติเช่นเดียวกันจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยผลักและปัจจัยดึง
และมีสถานะเป็นทั้งประเทศผู้รับแรงงานต่างชาติ ขณะเดียวกันก็เป็นประเทศที่แรงงานในสัญชาติ
ของตนเคลื่อนย้ายไปท างานภายในกลุ่มอาเซียน(มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 
2558) ส่วนมาตรการคุ้มครองแรงงานด้านกฎหมายประเทศกลุ่มอาเซียนทุกประเทศจะเป็นสมาชิก
องค์การแรงงานระหว่างประเทศและเข้าผูกพันตามอนุสัญญาด้านแรงงานฉบับต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน 
และมีกฎหมายใช้บังคับด้านคุ้มครองแรงงานภายในด้านต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกัน แต่จะแตกต่างกันใน
บางส่วน เช่น ค่าจ้างขั้นต่ า เป็นต้น และปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเหมือนกัน คือ ปัญหาการ
บังคับใช้กฎหมายในส่วนก าลังเจ้าหน้าที่ด้านตรวจแรงงานไม่เพียงพอ 
 3. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานของกลุ่มประเทศอาเซียน 
ทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนมีกฎหมายด้านคุ้มครองแรงงานบังคับใช้ทุกประเทศและการคุ้มครองจะ
ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ที่เหมือนกัน คือ ด้านสิทธิการคุ้มครองเกี่ยวกับชั่วโมงการท างาน เวลาพัก 
ค่าจ้างขั้นต่ า (ยกเว้นประเทศบรูไน และสิงคโปร์ ไม่ได้ก าหนดค่าแรงงานข้ันต่ า) (มาลี พฤกษ
พงศาวลี, 2557) วันหยุดประจ าสัปดาห์ วันหยุดประจ าปี การท างานล่วงเวลา การลาป่วย การลา
คลอด การใช้แรงงานหญิงและเด็ก ด้านนโยบายจะมีหน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยบังคับการใช้
กฎหมาย นอกจากน้ีทุกประเทศได้น ามาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ จ านวน 22 หัวข้อ ใน
อนุสัญญา 8 ฉบับ มาปรับใช้ แม้จะไม่ได้ให้สัตยาบันทุกฉบับก็ตาม มากที่สุด 5 ฉบับ คือ กัมพูชา 
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ รองลงมาคือ 3 ฉบับ คือ ไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย น้อยที่สุด 1 ฉบับ 
คือ เมียนมา  
 4. เพ่ือเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานกลุ่มประเทศอาเซียน  
เพ่ือให้การคุ้มครองแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางในการ
เคลื่อนย้ายแรงงานแนวเดียวได้เสนอให้จัดท ากฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับกลาง เพ่ือบังคับใช้ใน
การเคลื่อนย้ายแรงงาน การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคมในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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7.สรุปผล 

 ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ท าให้เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการคุ้มครองแรงงานที่
เคลื่อนย้ายในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยทุกประเทศทั้ง 10 ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็น
สมาชิกแห่งองค์การสหประชาชาติ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และน ากรอบแนวคิดทฤษฎี
องค์การระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศมาปรับใช้ตามพันธกรณีแห่งอนุสัญญาปฏิญญาที่
เกี่ยวกับมาตรการแรงงานสากลมาปรับใช้ตามความเหมาะสมและจ าเป็นของแต่ละประเทศ ประการ
ส าคัญทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานบังคับใช้ในด้านคุ้มครองแรงงานแต่จะมี
ส่วนที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงมีกฎหมายที่เชื่อมโยงกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน เช่น กฎหมายว่า
ด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม มาบังคับ
ใช้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้าไปท างาน ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือคุ้มครองแรงงานการใช้
แรงงานเด็กและสตรี แต่ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนมี
ข้อแตกต่างกัน สมควรที่จะมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานกลางเพ่ือบังคับใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน กฎหมายว่า
ด้วยการท างานของคนต่างด้าว และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายประกันสังคม กฎหมายว่า
ด้วยความปลอดภัย ชีวอนามัยในการท างาน เป็นต้น 
 

8.ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. มีการน าเสนอยกร่างกฎหมายหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการท างานต่างด้าวเพ่ือ
น ากฎหมายหรือ หลักการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวมาเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ท างานของคนต่างด้าว 

2. ข้อเสนอแนวทางมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน 
3. ยกระดับฐานะของส านักบริหารแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานให้

มีสถานะเป็นกรมดูแลรับผิดชอบแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยโดยเฉพาะเพ่ือท าหน้าที่ทั้งเสนอ
นโยบายบังคับใช้กฎหมาย   การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวการน าเข้าแรงงานต่างชาติการออก
ใบอนุญาตท างานการคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างด้าวการตรวจลงตราเข้าเมือง 

4. การยกร่างกฎหมายว่าด้วยการน าเข้าแรงงานต่างด้าวเป็นการแก้ไขปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวหลบหนีเข้าเมืองเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของภาคอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานอย่าง
เข้มข้นและมีแรงงานในขาดแคลนแรงงานหรือแรงงานไทยไม่นิยมท างานอันจะส่งผลให้การบริหาร
แรงงานต่างด้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ประเทศต้นทางและปลายทาง 

5. ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้หรือขออนุญาต จ้างแรงงานต่างด้าวให้กระท าได้เมื่อได้
ประกาศรับสมัครแรงงานสัญชาติไทยแล้ว ภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้วแต่ไม่มีแรงงานไทย
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ประสงค์จะท างานหรือหาแรงงานไทยไม่ได้จึงจะสามารถขออนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าวได้โดย
ก าหนดไว้ในระดับกฎหมายหลักเพ่ือส่งเสริมการท างานให้คนไทยก่อน 

6. ตามข้อเสนอแนะนี้ผู้วิจัยเห็นว่า หากมีการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่างชาติไว้ 
โดยเชื่อมโยงกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานในส่วน การบริหารจัดการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวการ
เข้าถึงการใช้สิทธิเรียกร้องการจัดท าสัญญาจ้างและ การบริหารจัดการแรงงาน การให้ความคุ้มครอง 
แรงงานข้ามชาติ จะเป็นประเทศแรกในอาเซียน ที่มีความก้าวหน้าในด้านคุ้มครองแรงงานต่างด้าว
ใน ภูมิภาคอาเซียนอาจช่วยให้ภาพพจน์ประเทศไทย ในสายตานานาชาติมองเป็นเชิงบวก และช่วย
ลดกระแสที่ประเทศไทยที่ถูกประเทศสหรัฐอเมริกาว่าเป็นประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษใน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานหรือ Tier 2 Watch List  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ประเด็นการคุ้มครองแรงงานไทย ซึ่งหมายถึงปัจจุบันนี้ แรงงานไทยได้รับการคุ้มครอง
ตามมาตรฐานทางกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยได้ตามเกณฑ์แล้วหรือยังหรือแรงงานไทยควร
ได้รับการคุ้มครองหรือสิทธิสวัสดิการต่างๆ ในด้านใดเพ่ิมเติม ไม่ว่าจะเป็นตามกฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยชีวอนามัย ในการท างาน กฎหมายว่าด้วย
ประกันสังคม 
 2. ประเด็นแรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไทย เพ่ือศึกษากฎหมายหรือ
มาตรการทางกฎหมายของไทยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวท้ังประเภทมีฝีมือ หรือ
วิชาชีพ และไร้ฝีมือหรือแรงงานประดับล่าง เพราะเหตุจากกระแสการเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่ม
อาเซียนจะเพ่ิมมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะประเทศไทยขาดแคลนแรงงานในระดับล่างและส่วนหน่ึงจะ
เป็นแรงงานมีฝีมือหรือระดับวิชาชีพ ซึ่งถือว่าแรงงานเป็นส่วนหนึ่งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่
จ าเป็นและส าคัญยิ่งในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมต่างๆ จึงเห็นว่าควรที่จะ
ศึกษาวิจัยในเชิงลึกให้ครอบคลุมในทุกประเด็นโดยเปรียบเทียบกับแรงงานไทยที่ได้รับการคุ้มครอง 
ตามหลักความเสมอภาคและความเท่าเทียมสอดคล้องกับหลักมาตรการสากลแห่งองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO)  
 3. ประเด็นการให้ความคุ้มครองของแรงงานไทยที่เดินทางไปท างานต่างประเทศ เพ่ือศึกษา
ถึงกรณีแรงงานไทยเดินทางไปท างานในต่างประเทศ มาตรการทางกฎหมายของไทยได้ให้การ
รับรองและคุ้มครองแรงงานไทยเหล่านี้อย่างไร โดยเฉพาะเมื่อได้รับความเดือดร้อนหรือถูกละเมิด
สิทธิไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้างของประเทศที่รับแรงงาน โดยเฉพาะศึกษาว่ากฎหมาย
ปัจจุบันมีมาตรการกฎหมายใดบ้างที่ให้ความคุ้มครองแรงงานไทยที่เดินทางไปท างานต่างประเทศ
ตั้งแต่ก่อนการเดินทาง ระหว่างท างานและเดินทางกลับภูมิล าเนา ภาครัฐหรือทางกฎหมายได้ให้
ความคุ้มครองดูแลในด้านต่างๆ เพียงพอแล้วหรือไม่อย่างไร 
 4. ประเด็นการปรับกฎหมายว่าด้วยการเดินทางข้ามแดน และการท างานในกลุ่มประเทศ
อาเซียนเนื่องจากข้อเท็จจริง ปรากฏว่ามีแรงงานข้ามชาติที่เคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ ที่ผิด
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าวเป็นจ านวนมาก เป็นเหตุให้ไม่ได้
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รับความคุ้มครองหรือการเข้าถึงสิทธิทางด้านกฎหมายในประเทศที่รับแรงงาน มีผลให้นายจ้างเอารัด
เอาเปรียบ ขู่เข็นบังคับ มีการละเมิดสิทธิ การจ่ายค่าจ้าง และด้านอ่ืนๆรวมตลอดถึง การใช้แรงงาน
บังคับหรือมีการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ดังนั้น มีประเด็นที่น่าสนใจและท้าทายในทางกฎหมาย ที่จะ
น ามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเดินทางข้ามแดน การขออนุญาตท างาน การตรวจลงตรา 
(VISA) มาปรับใช้เป็นกฎหมายฉบับกลาง เพ่ือใช้บังคับและอ านวยความสะดวก แก่แรงงานข้ามชาติ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน ดังเช่น กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป (EU) ที่ได้ด าเนินการก้าวหน้าไปใน
เรื่องของการเคลื่อนย้ายข้ามแดน ดังนั้นการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าวมีความส าคัญและจ าเป็นด้าน
การเคลื่อนย้ายและการคุ้มครองแรงงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา น าไปสู่การเสนอจัดท า 
กฎหมายฉบับกลางว่าด้วยเรื่องดังกล่าว ใช้บังคับในกลุ่มประเทศอาเซียน ในโอกาสต่อไป 
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สมรรถนะการบริหารงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ADMINISTRATIVE  COMPETENCY  OF NAKHON  SI  THAMMARAT 

MUNICIPALITY 

คมสัน  ศุภวิมุติ 
  เอกพร  รักความสุข 

  

บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ือง “สมรรถนะการบริหารงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช” ในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ด้วยกัน 3 ประการคือประการแรกเพ่ือศึกษาสมรรถนะการบริหารงานของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชประการที่สองเพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ส่งผลต่อสมรรถนะสมรรถนะการ
บริหารงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและประการสุดท้ายเพ่ือศึกษา และน าเสนอแนวคิด
ทฤษฏีที่ เกี่ยวกับการบริหารงานเทศบาลที่ดีและมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
การศึกษาในหัวข้อนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์สมรรถนะการบริหารงานของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นการวิจัยที่ใช้วิธีการหลากหลายเพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลส าคัญมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบมุมมองจากหลายๆด้านเพ่ือความถูกต้องของ
การตีความปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยสรุปข้อค้นพบดังนี้ 

1. ระบบการเมืองแบบเก่าที่มักใช้อ านาจของบุคคลที่มีชื่อเสียงในพ้ืนที่จังหวัดนั้น เพ่ือเข้า
สู่อ านาจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จนเป็นการผูกขาดด้านการบริหาร ท าให้เกิด
การทุจริตภายในองค์การสูง ไม่มีการพัฒนาองค์การเพ่ือท้องถิ่น และประชาชน 

2. ความสามารถขององค์การจะท าให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมี
สมรรถนะ นั่นคือ การบริหารในระดับองค์การ และการบริหารในระดับโครงการ เพ่ือ
ให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 

3. การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน นอกจากจะแสดงถึงสมรรถนะ
การบริหารงานแล้ว ยังแสดงถึงความโปร่งใสในระดับที่ประชาชนยอมรับได้ เพราะ
ประชาชนมีความต้องการการบริการที่รวดเร็ว 

4. กิจกรรมทางการเมือง หรือโครงการที่เกิดข้ึนภายในท้องถิ่น หากขาดการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน มักจะถูกต่อต้านอย่างรุนแรงเสมอ ความขัดแย้งส่วนใหญ่มักเกิด

                                                           
 Doctor of Philosophy Program in Public Administration, Western University 
 Department of Philosophy Program in Public Administration , Western University 

 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560874

จากการไม่ให้เกียรติประชาชน และไม่รับฟังปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อท้องถิ่นใน
ภาพรวม 

ค าส าคัญ :  สมรรถนะการบริหารงาน , เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

ABSTRACT 

This research " Administrative  Competency of Nakhon Si Thammarat 
Municipality " There were three objectives ;Firstly to study the Administrative  
Competency of,Nakhon Si Thammarat Municipality; Secondly to study the 
problems and obstacles that affect the performance of the administration Nakhon 
Si Thammarat Municipality. Finally in order to study and present theoretical 
concepts related to good municipal administration and to be in line with current 
situation. 

This study was a qualitative research. To described the administrative 
competency of Nakhon Si Thammarat Municipality. There was a multi-disciplinary 
research to collect data from key informant groups. The data was analyzed by 
comparing various perspectives for the correct interpretation of the phenomenon. 
In summary, the findings  were  as follows: 

1. An old political system that often used the power of famous people in 
that province. To enter the power of the local government.Until the administrative 
monopoly. Corruption within the organization is high. No organization for local 
development and people. 

2. The ability of the organization to make the administration of the local 
administration competent, that was , the management at the organizational level. 
And administration at the project level. To provided public service to meet the 
needs of the people. 

3. The use of technology for public relations operations. In addition to 
showing management competencies. It also represents transparency at a level 
acceptable to the people. Because people need fast service. 

4. Political activities or projects that occured locally If there was no public 
participation. Often always be strongly resisted. Most conflicts are caused by not 
honoring the people. And do not listen to the issues that affect the local as a 
whole 
Key word(s):  Administrative Competency,  Nakhon Si  Thammarat Municipality 
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1.บทน า 

 แนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดี นับได้ว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้เร่งรัดผลักดันการด าเนินการให้มีการพัฒนามาโดย
ตลอดนอกเหนือจากการมุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ เสนอไว้ว่า การให้บริการประชาชนเป็นนโยบายที่ทุกรัฐบาลให้ความส า คัญ และ
พยายามผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ดีขึ้นมาโดยตลอด ทั้งนี้ เนื่องจาก
ในสังคมประชาธิปไตยนั้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นพันธกิจส าคัญอันดับแรกที่
รัฐพึงกระท า ยิ่งในช่วงปัจจุบันเป็นกระแสการเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนสภาพสังคมให้เข้าสู่ความเป็น
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลกล้วนพุ่งเป้าไปสู่จุดหมายเดียวกันคือ การยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centered) ประกอบกับในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ
และประชาชนได้เพ่ิมมากขึ้นรวมทั้งประชาชนมีการเรียกร้องการบริการที่ดีขึ้น เน่ืองจากเทคโนโลยี
สมัยใหม่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปหรือองค์การประชาชนเปิดเผยความต้องการของตนให้สังคม
ได้รับรู้ง่ายขึ้น ประชาชนมีระดับการศึกษาและค่านิยมประชาธิปไตยที่สูงขึ้นท าให้ต้องการภาครัฐที่มี
ความโปร่งใสและรับผิดชอบในการด าเนินงานมากขึ้น รวมถึงการท างานที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
กับเงินภาษีของประชาชน การที่ภาครัฐเองก็ตระหนักดีว่าหากไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีจาก
ประชาชนแล้วนโยบายของรัฐก็จะไม่เกิดผล และจะกระทบถึงเสถียรภาพของรัฐบาลในระยะยาวอีก
ด้วย ด้วยแรงกดดันดังกล่าว จ าเป็นที่ภาครัฐต้องตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของ
ประชาชน ซึ่งความต้องการ และความคาดหวังดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลก จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพให้สนองความต้องการ แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินการเป็น
สิ่งที่ท าได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจากความต้องการของประชาชนมีหลากหลาย และซับซ้อน ยิ่ งไปกว่านั้น
การด าเนินการดังกล่าวของภาครัฐต้องได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ ในการปรับปรุงการ
บริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเมืองที่
เจริญเติบโตมายาวนาน และได้รับการจัดต้ังเป็นเทศบาลนครแห่งแรกของภาคใต้ เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชยกฐานะเม่ือปี พ.ศ.2537 มีประชากรประมาณ 106,322 คน บนเน้ือที่ 22.56 ตร.
กม. เป็นเมืองเอกของจังหวัด และจัดเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีความส าคัญตั้งแต่สมัยโบราณจนถึง
ปัจจุบันของประเทศไทย ถือเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของเทศบาล ซ่ึงมีความ
เข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของ ประชาชน รวมถึงพยายาม
พัฒนาองค์การให้มีศักยภาพในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน โดยรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ระบุไว้ อย่างชัดเจนว่า “รัฐ
จะต้องมีหน้าที่ส่งเสริมให้องค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ จัดบริการ
สาธารณะ”จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของการกระจายอ านาจ
สู่ท้องถิ่นให้มีความรับผิดชอบในการจัดการบริการสาธารณะ แต่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการ
พัฒนาระบบการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเกิดสภาวะที่อ่อนแอ จน
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เกิดปรากฎการณ์ความน่าเชื่อถือเชิงลบจากประชาชน เช่น  ปัญหาน้ าบ่อขยะเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ซ่ึงมีการปล่อยน้ าเสียลงพ้ืนที่เกษตรกรรม และแหล่งน้ าสาธารณะอย่างต่อเน่ือง
รวมถึงการชุมนุมประท้วงผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การน าของ ผศ.เชาวน์วัศ 
เสนพงศ์ นายกเทศมนตรี ที่จะน าญัตติขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือซื้อน้ าประปา
จากเอกชนระยะเวลา 30 ปี เพราะเห็นว่าเป็นสัญญาทาสในเวลาต่อมามีค าสั่ง คสช.ที่ 35/2560 
สั่งระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในต าแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราว  โดยเฉพาะนายเชาวน์
วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช ที่ประชาชนทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราชต่ าง
แสดงความดีใจจนเกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง  

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจให้การศึกษาสมรรถนะการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่เป็น
อย่างมาก ซึ่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีหน้าที่ที่จะต้องบริหารงาน และการจัดการควบคู่กับการ
ให้บริการสาธารณะต่อประชาชนให้เห็นผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก เพ่ือสร้างความพึงพอใจในผลการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมมากที่สุด การที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะ
สามารถพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานได้นั้น จึงต้องขจัดปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป 
ซึ่งปัญหาด้านการบริหารงาน การให้บริการสาธารณะเพ่ือแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนเป็นปัญหาหน่ึงที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับผู้วิจัยในฐานะพนักงานเทศบาล
ต าบลลานสกา อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความสนใจศึกษาสมรรถนะขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ินภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีระดับใหญ่กว่าเทศบาลต าบลลานสกา เพ่ือ
ศึกษาบริบทการบริหารงานที่แตกต่างออกไป ทั้งน้ี จึงเล็งเห็นว่าเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็น
เทศบาลนครแห่งแรกของภาคใต้ และผู้วิจัยสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง จึงตก
ลงใจที่จะท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “สมรรถนะการบริหารงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช” เพ่ือ
น าผลการศึกษาวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมสมรรถนะให้กับเทศบาล
นครนครศรีธรรมราชให้ดียิ่งขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความเป็นมาและโครงสร้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคสมรรถนะการบริหารงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
3. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลจากสมรรถนะการบริหารงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

3.ขอบเขตในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะการบริหารงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช” ผู้วิจัยได้
ก าหนดขอบเขตของการวิจัยในการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะในแต่ละด้าน เช่น การบริหารงาน การ
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จัดการองค์การการกระจายอ านาจ และการบริหารงานบริการสาธารณะขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM)การบริการ
สาธารณะแนวใหม่ (New Public Service : NPS) หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยศึกษาวิจัยกับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และกลุ่มภาคประชาชนในพื้นท่ีดังกล่าว 

 
4.ผลการวิจัย 

การศึกษาในหัวข้อน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์สมรรถนะการ
บริหารงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการวิจัยที่ใช้วิธีการหลากหลายเพ่ือเก็บข้อมูล
จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบมุมมองจากหลายๆ ด้าน เพ่ือ
ความถูกต้องของการตีความปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึน โดยสรุปข้อค้นพบ ดังนี้ 

 1. ระบบการเมืองแบบเก่าที่มักใช้อ านาจของบุคคลที่มีชื่อเสียงในพ้ืนที่จังหวัดนั้น เพ่ือเข้าสู่
อ านาจขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน จนเป็นการผูกขาดด้านการบริหาร ท าให้เกิดการทุจริต
ภายในองค์การสูงไม่มีการพัฒนาองค์การเพ่ือท้องถิ่น และประชาชน 

 2. ความสามารถขององค์การจะท าให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ินมี
สมรรถนะ น่ันคือ การบริหารในระดับองค์การ และการบริหารในระดับโครงการ เพ่ือให้บริการ
สาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 3. การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน นอกจากจะแสดงถึงสมรรถนะ
การบริหารงานแล้ว ยังแสดงถึงความโปร่งใสในระดับที่ประชาชนยอมรับได้เพราะประชาชนมีความ
ต้องการการบริการที่รวดเร็ว 

 4. กิจกรรมทางการเมือง หรือโครงการที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่น หากขาดการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน มักจะถูกต่อต้านอย่างรุนแรงเสมอความขัดแย้งส่วนใหญ่มักเกิดจากการไม่ให้เกียรติ
ประชาชน และไม่รับฟังปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อท้องถิ่นในภาพรวม 

5.สรุปผลและอภิปรายผล 

 1.การผูกขาดทางการเมือง 
การปกครองท้องถิ่นคือการปกครองที่รัฐกลางหรือส่วนกลางได้กระจายอ านาจไปให้หน่วย

การปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์การที่มีสิทธิตามกฎหมาย มีพ้ืนที่ และประชากรเป็นของตนเอง 
ประการส าคัญองค์การดังกล่าวจะต้องมีอ านาจอิสระ (Relative Autonomy) ในการปฏิบัติอย่าง
เหมาะสม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ตาม
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เจตนารมณ์ของการปกครองในระบบประชาธิปไตยการปกครองส่วนท้องถ่ินจึงเป็นพ้ืนที่ทาง
การเมืองที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการฝึกฝนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกิจการบ้านเมืองที่
สามารถพัฒนาต่อไปเป็นพลเมืองที่แข็งขันของประเทศชาติได้ อีกทั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็น
การฝึกฝนความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยเพราะการเมืองท้องถิ่นนั้นมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ โดยตัวแสดงทางการเมืองท้องถิ่นที่มีบทบาทหลัก มีทั้งที่
อยู่ในภาคการเมืองคือผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ภาคราชการส่วนท้องถิ่น คือพนักงานและ
หน่วยปฏิบัติการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมเช่นผู้น าชุมชนหรือบุคคลที่
ได้รับการเคารพยกย่องจากสมาชิกชุมชน 
 2.ความสามารถองค์การ 
 กระบวนการส าคัญของความสามารถขององค์การขึ้นอยู่กับความสามารถในการวางแผน 
การน าสู่การปฏิบัติ การควบคุม ประเมินผล และความสามารถในการสื่อสารขององค์การเป็นส าคัญ 
โดยคุณลักษณะเฉพาะจ าแนกตามความสามารถขององค์การ คือ การดึงเอาทรัพยากรภายนอกมา
ใช้ในองค์การ ส าหรับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่มีขีดสมรรถนะสูง จะต้องมีการวางแผนของ
องค์การซึ่งต้องมีการประเมินช่องทางการได้มาของทรัพยากรองค์การทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ที่สอดคล้อง ตลอดจนต้องพิจารณาความคุ้มค่าและการตอบสนองต่อความต้องการขององค์การใน
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน ซ่ึงเป็นมิติแรกในการดึงเอาทรัพยากรจากภายนอกมาใช้ในองค์การ และ
เมื่อได้ทรัพยากรเข้ามาในองค์การแล้ว ต้องมีความสามารถในการแจกจ่ายทรัพยากร อีกทั้งจะต้องมี
การก ากับดูแลความประพฤติของมวลสมาชิกองค์การนั้น ใช้การก ากับผลงานด้วยตัวชี้วัดผลงาน ซ่ึง
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง สะท้อนปัญหาการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้บริหารได้รับทราบสถานการณ์
อย่างต่อเนื่อง อันมีผลโดยตรงต่อการก าหนดวิธีการแก้ไขอย่างทันท่วงที รวมทั้งการใช้กฎ ระเบียบ 
ก ากับความประพฤติของบุคลากรให้อยู่ในระเบียบวินัยที่องค์การมุ่ งหมาย ในขณะที่องค์การยัง
จ าเป็นต้องสร้างให้องค์การเป็นองค์การแห่งความไว้วางใจด้วยการลดกฎ ระเบียบ ลงด้วยเช่นกัน 
แต่ต้องด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป และก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ปฏิบัติงานเป็น
ผู้ท าหน้าที่ประเมินบุคลากรโดยตรงด้วย 
 3.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยังไม่มีความโดนเด่นหาก
เปรียบเทียบกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางแห่ง  ลักษณะโดยรวมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
องค์การของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่จะมีขีดสมรรถนะสูงนั้น จะต้องมีการผสมผสานระหว่าง
เทคโนโลยีแบบร่วมกันท างานและเทคโนโลยีแบบเป็นข้ันตอน ก่อนและหลัง โดยเฉพาะทิศทางของ
การก าหนดรูปแบบเทคโนโลยีร่วมกันท างานมากกว่า ทั้งลักษณะการพัฒนาองค์การ ซ่ึงต้อง
ด าเนินการควบคู่ระหว่างการน าเทคโนโลยีมาใช้ในองค์การกับการพัฒนาความรู้เพ่ือการท างานให้
ส าเร็จผล การพ่ึงพาระหว่างหน่วยงานย่อยของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีลักษณะเป็นการ
ท างานร่วมกันเป็นทีมแบบข้ามสายงาน ต้องเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากภายนอกในการ
ปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงและพัฒนาภารกิจอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรของเทศบาลนคร
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นครศรีธรรมราชต้องมีศักยภาพสูง และใช้สื่อออนไลน์อย่างเต็มศักยภาพในการปฏิบัติงาน การ
สื่อสารเป็นแบบสองทาง โดยเฉพาะการให้รับข้อร้องเรียนโดยต้องก าหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการ
ตอบค าถามด้วย 
 4.การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 แม้ว่าการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นจะเป็นหัวใจส าคัญของการปฏิรูปโครงสร้างอ านาจใน
สังคมไทย แต่การถ่ายโอนอ านาจและภารกิจต้องไม่ไปหยุดเพียงระดับองค์การปกครองท้องถิ่น
เท่านั้น เพราะอาจท าให้เกิดกระจุกตัวของของอ านาจในระดับท้องถิ่นขึ้นมาอีก หากมองย้อนกลับไป
ในอดีตจะเห็นว่า ชุมชนล้วนมีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรและกลไกต่างๆ ภายใน
สังคม ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการระบบสวัสดิการในชุมชน หรือ
อ่ืนๆ ซึ่งกลไกชุมชนได้ช่วยสนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมและความยั่งยืนทั้งของชุมชนในภาพย่อย
และของสังคมในภาพรวม ดังนั้น จึงเป็นที่ยอมรับกันในหลายประเทศว่า ชุมชนมีอ านาจที่มีมาแต่
เดิมในการบริหารจัดการตนเองภายในชุมชนและภายในท้องถิ่น ก่อนที่จะมีการถ่ายโอนอ านาจจาก
ส่วนกลางมายังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเสียอีกการปฏิรูปโครงสร้างอ านาจครั้งนี้ จึงต้องการ
สร้างให้เกิดความสมดุล ระหว่างการใช้อ านาจที่ได้รับการถ่ายโอนมาจากรัฐบาลผ่านมายังองค์การ
ปกครองท้องถ่ิน โดยมีกฎหมายและระบบราชการรองรับ กับการรับรองในบทบาทและอ านาจที่มี
โดยธรรมชาติของชุมชน ซึ่งเน้นการแสวงหาข้อตกลงร่วมกันมากกว่าการบังคับใช้กฎหมาย และอาจ
มีกระบวนการที่แตกต่างหลากหลายไปตามระบบนิเวศวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนหรือกลุ่มชาติพันธุ์
ทั้งนี้ ชุมชนในสภาพการณ์ปัจจุบันมิได้จ ากัดอยู่ที่ชุมชนท้องถิ่นเดิม หรือผู้มีทะเบียนราษฏร์อยู่ใน
ชุมชนนั้นเท่านั้น หากแต่รวมถึงผู้ที่อยู่อาศัย ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ เช่น ชุมชน
แรงงานในท้องถิ่นด้วย 

 

6.ข้อเสนอแนะ 

 1.ด้านวัฒนธรรมองค์การ ควรจัดท าแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของ
องค์การที่มีความชัดเจน เป็นรูปธรรมในการน าสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น โดยเฉพาะการด าเนินการเพ่ือ
เสริมสร้างค่านิยมหลักในด้านหลักธรรมาภิบาล ความถูกต้อง ความโปร่งใส ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของ
การเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ต้องบริการประชาชน ต้องก าหนดเป็นแผนงานการ
ด าเนินงานหรือแนวทางท่ีชัดเจนและประกาศเป็นสาธารณะในรูปแบบวิธีการด าเนินการสู่เป้าหมาย
นี้ 
 2.ด้านนโยบายองค์การ ควรด าเนินนโยบายที่เป็นการสนับสนุนการบริหารงานองค์การที่
มีคุณภาพ และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ โดยต้องเร่งพัฒนาความเป็นมืออาชีพของบุคลากรใน
สายงานต่าง ๆ ขององค์การ อีกท้ังต้องเร่งรัดในการก าหนดกรอบเวลาการรับเรื่องร้องเรียนในแต่ละ
ฝ่าย ประกาศต่อสาธารณะอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นหลักประกันในการเข้าถึงการบริการของประชาชน
ผู้รับบริการได้ อีกทั้งจะต้องเร่งรัดให้มีการพัฒนาช่องทางและวิธีการเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดเห็นก าหนดนโยบายขององค์การให้มากยิ่งข้ึน 
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 3.โครงสร้างขององค์การ ควรกระจายอ านาจการบริหารจัดการ อีกทั้งควรก าหนด
โครงสร้างในรูปแบบแบนราบสายทางความก้าวหน้าของบุคลากรต้องเน้นเติบโตในสายงานเดิม โดย
ไม่มีการข้ามสายงาน โดยเฉพาะการคัดเลือก บรรจุ สรรหา แต่งต้ังต าแหน่งพนักงานราชการใน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต้องให้มีการเปิดเผยคุณสมบัติการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งน้ัน ๆ 
ต่อสาธารณชน เพื่อการตรวจสอบได้ 
 4.เทคโนโลยีขององค์การ ควรสร้างการสื่อสารขององค์การให้เป็นแบบสองทางที่สมบูรณ์ 
โดยเพ่ิมเติมเรื่องของหลักประกันด้านเวลาในการตอบข้อมูลกลับแก่ประชาชนผู้ตั้งค าถามหรือผู้
ร้องเรียนอย่างเป็นทางการ อีกทั้งมีกรอบเวลาที่ชัดเจนในการส่งต่องานระหว่างหน่วยงาน เพ่ือการ
ควบคุมและการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
 5.ทรัพยากรทางการบริหารจัดการขององค์การ ควรสร้างความชัดเจนในการวัดผลด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร อีกทั้งต้องสร้างเครื่องมือตรวจวัดความสุขของบุคลากรภายใน
องค์การอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการก าหนดรูปแบบวิธีการหรือมาตรการจูงใจเชิงบวก ให้มีความ
หลากหลายรูปแบบ โดยไม่ติดยึดกับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินเพียงอย่างเดียว เพ่ือกระตุ้นให้
บุคลากรส่งมอบผลงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามเป้าหมายที่องค์การมุ่งหวัง 
 6.สมรรถนะ/ความสามารถขององค์การ ต้องทบทวน ปรับเปลี่ยนด้านอัตราก าลัง เพ่ือให้
การจัดสรรบุคลากรภายในแต่ละหน่วยงานสอดรับกับปริมาณงาน และตอบสนองกับความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง อีกทั้งจะต้องมีการก าหนดวิธีการสร้างแรงจูงใจขององค์การให้มีความ
ชัดเจนและเน้นการจูงใจแบบทีมงานให้มากขึ้น 

 7.ภาวะผู้น า  ต้องจัดให้มีแผนพัฒนาภาวะผู้ น าแก่บุคลากรของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และต้องไม่จ า เพาะการอบรมในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง
เท่านั้น แต่มุ่งเน้นไปที่บุคลากรทุกรายภายในองค์การ 
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การจัดการความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับองค์การของรัฐโดยการอนุมัติโครงการ
ด้านพลังงานชีวมวล  ต าบลสีค้ิว อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 

Management of Conflict between  People and Government Agency by  
Approving Energy Project  of the   Biomass Power Plant at Sikiew 

District,   Nakhonratchasima Province 
อนันต์  ไกรบ ำรุง 
ศรุตำ  สมพอง 

 
บทคัดย่อ 

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 3 ประกำรคือ 1) เพ่ือศึกษำสถำนกำรณ์ควำม
ขัดแย้งในกำรด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำชีวมวล ต ำบลสีคิ้ว อ ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ   
2) เพื่อศึกษำบทบำทของหน่วยงำนภำครัฐที่แสดงออกมำในกำรจัดกำรกับสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง  
3) เสนอแนวทำงกำรจัดกำรควำมขัดแย้งในกำรด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำชีวมวล ทั้งในระดับ 
ชำติและระดับท้องถ่ิน เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดยศึกษำวิเครำะห์
ภำยใต้ปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริง ด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview)  กำรสนทนำ
กลุ่ม (Focus Group Discussion) กำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) 
และ จำกเอกสำรทำงวิชำกำร เอกสำร รำยงำนต่ำง ๆ รวมถึงงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(Key information) จ ำนวน 35 คน โดยวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบด้วยวิธีกำรพรรณนำ เป็น
กำรแปลควำมหมำย และสร้ำงข้อสรุปจำกปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นมีข้อค้นพบโดยสรุป คือ 
 1. กำรสื่อสำรที่เป็นทำงกำรของหน่วยงำนภำครัฐ ท ำให้ประชำชนเกิดควำมไม่เข้ำใจใน
กระบวนกำรและรำยละเอียดของข้อมูลอย่ำงชัดเจน รวมถึงด้ำนผลประโยชน์ จึงไม่เชื่อมั่นในกำร
บริหำรงำนของภำครัฐ ซึ่งได้กลำยเป็นประเด็นควำมขัดแย้งของประชำชนกับหน่วยงำนภำครัฐ 
 2. หน่วยงำนภำครัฐล้มเหลวในกำรจัดกำรควำมขัดแย้งในกำรอนุมัติโครงกำรด้ำน
พลังงำน เกิดจำกกระบวนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยมีกำรละเมิดต่อสิทธิอันชอบธรรมของประชำชน 
โดยไม่เปิดโอกำสให้ประชำชนได้แสดงควำมคิดเห็น และขำดควำมส ำคัญในกระบวนกำรมีส่วนร่ม 
รวมทั้งไม่มีกระบวนกำรสร้ำงกำรรับรู้ ประชำชนจึงไม่เชื่อมั่น และไว้วำงใจต่อหน่วยงำนภำครัฐ 
รวมทั้งภำคเอกชน  
 3. กำรปฏิบัติที่หลีกเลี่ยงหลักขั้นตอนของกฎหมำยด้วยกำรอำศัยช่องว่ำงของกฎหมำย 
และใช้ช่องทำงของอ ำนำจที่มีอยู่ในกำรขอหรืออนุญำตให้ประกอบกำรกิจกำรพลังงำน โดยไม่มีกำร
บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด ท ำให้มีโรงไฟฟ้ำชีวมวลเกิดข้ึนจ ำนวนมำกและส่งผลกระทบ 

                                                           
 หลักสูตรปรัชญำดุษฏีบัณฑิตสำขำรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น 
 ประจ ำหลักสตูรปรัชญำดุษฏีบณัฑิต สำขำรัฐประศำสนศำสตร์  มหำวิทยำลยัเวสเทิร์น 

 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560884

 4. กำรจัดกำรควำมขัดแย้งของประชำชนกับหน่วยงำนภำครัฐในกำรอนุมัติโครงกำรด้ำน
พลังงำน จึงประกอบด้วย ควำมไว้วำงใจ กำรสร้ำงสรรค์สังคม และข้อเสนอทำงเลือก โดยกำรเปิด
พ้ืนที่ทำงสังคมเพ่ือกำรสร้ำงควำมไว้วำงใจ เปิดโอกำสกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน โดยที่ทุก
ฝ่ำยยอมรับและมีเป้ำหมำยร่วมกัน รวมทั้งข้อเสนอทำงเลือกที่หลำกหลำยเป็นทำงออก และโยงยึด
กับหลักธรรมำภิบำล และควำมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นฐำนหลักส ำคัญ 
ค าส าคัญ : กำรจัดกำรควำมขัดแย้งระหว่ำงประชำชนกับองค์กำรของรัฐ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study 1) to study the conflict situation 
in the construction of a biomass power plant at sikiew district, sikiew prefecture, 
nakhonratchasima province. 2) to study the role of government agencies in 
management. 3) Proposed guidelines for the management of conflicts in the 
construction of biomass power plants in both the national and local levels. A 
qualitative research study analyzed the phenomenon actually occurs. With in-depth 
interviews, focus groups, to observe without participating (non-participant 
observation) of technical documents and reports, including related research. With 
the primary (Key information) 35  by analyzing data in a systematic way to portray. 
The interpretation and the conclusion of the phenomenon they discovered is 
concluded. 
 1. Communication was the official government agencies. People may not 
understand the process and details of the information clearly. Including benefits So 
do not believe in the administration of government. Which has become a point of 
conflict with the government. 
 2. The Government agencies failured to manage conflict in approving 
energy projects. The process of  observing a violation of the rights of citizens. 
Without opportunity for public comment. And a lack of critical processes in the 
shade. The creation process is awareness. People do not trust and trust in the 
government. Including the private sector. 
 3. Avoid the practice of law with the law of the living space. The channel's 
existing authority to request or permit the operation of power plant .Without strict 
enforcement. The biomass power plant and caused a lot of impact. 
 4. Conflict management of the local people against the government 
agencies in approving energy projects. It comprised the trust of society. And 
alternative proposals The social space to build trust. The opportunity to participate 
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in the process. The parties agreed and a common goal. The offer various alternative 
solutions. And to adhere to good governance principles. And corporate social 
responsibility as a core priority. 
Keyword :Management Conflict  between People and  Government Agency, Energy 
project of The  Biomass Power Plant. 
 
๑.บทน า 
 ทศวรรษของกำรพัฒนำในช่วงที่ผ่ำนมำเกิดวำทกรรมแห่งยุคที่ได้สร้ำงควำมเจริญเติบโต
ทำงด้ำนเศรษฐกิจของประเทศอย่ำงมำกมำย แต่กำรพัฒนำที่เพ่ิมข้ึนน้ีได้เพ่ิมควำมต้องกำรกำรใช้
พลังงำนเป็นจ ำนวนมำกเช่นกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ก ำลังพัฒนำซึ่งต้อง
ตกอยู่ในสถำนกำรณ์ของกำรพ่ึงพำพลังงำนจำกภำยนอกประเทศ ท ำให้มีควำมสุ่มเสี่ยงต่อกำรขำด
แคลนพลังงำน และส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนของประเทศได้ในอนำคต ดังนั้นภำครัฐ
ได้เล็งเห็นถึงควำมต้องกำรกำรใช้พลังงำนของประเทศเพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตำมภำวะเศรษฐกิจ 
ประกอบกับวิกฤติน้ ำมัน และควำมผันผวนของรำคำพลังงำนในตลำดโลก จึงให้ควำมส ำคัญกับกำร
อนุรักษ์พลังงำน และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนหมุนเวียนมำใช้ประโยชน์เพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงด้ำน
พลังงำนให้กับประเทศ โดยเป็นนโยบำยต่อเน่ืองเร่ือยมำต้ังแต่แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525 -2529) จนถึงปัจจุบัน โดยโรงไฟฟ้ำชีวมวลเป็นอีกหนึ่งพลังงำน
ทำงเลือกท่ีได้รับกำรสนับสนุน  
 อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำโรงไฟฟ้ำชีวมวลส่วนใหญ่จะใช้เชื้อเพลิงจำกของเหลือใช้ในภำค
กำรเกษตรในท้องถิ่นที่เป็นสถำนที่ตั้งโรงไฟฟ้ำ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงเป็นหลัก และเป็นพลังงำนที่ดีแต่
กำรด ำเนินกำรที่ผิดพลำดก็ได้สร้ำงผลกระทบกับประชำชนในพ้ืนที่ได้เช่นกัน ดังที่ปรำกฏให้เห็นใน
หลำยพ้ืนที่ของประเทศ ดังเช่นในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น และอีกหลำยจังหวัด 
ดังนั้นกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำชีวมวลในปัจจุบันจึงถูกประชำชนคัดค้ำนอยู่เสมอ เน่ืองจำกโรงไฟฟ้ำ
หลำยแห่งได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และวิถีชุมชน รวมถึงสุขภำพของประชำชน ฉะนั้น
หน่วยงำนที่เก่ียวข้องในกำรพิจำรณำกำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนที่อำจส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน ควรพิจำรณำในหลำยมิติ มองอย่ำงรอบด้ำนไม่จ ำกัดเพียงแค่มิติทำงเศรษฐศำสตร์ หรือ
ตำมมำตรฐำนทำงวิศวกรรม หรือมุ่งเน้นด้ำนพลังงำน และถูกต้องตำมกฎหมำยเพียงเท่ำนั้น หำกแต่
ควรน ำมิติทำงสังคม สิ่งแวดล้อมเข้ำมำประกอบกำรพิจำณำด้วย แต่ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำมิติ
ทำงสังคมและสิ่งแวดล้อมก็มิได้ถูกน ำมำเป็นข้อพิจำณำเท่ำที่ควร ซึ่งจะเห็นได้จำกบริษัทโรงไฟฟ้ำที่
ได้รับใบอนุญำตให้ก่อสร้ำงมีจ ำนวนมำกขึ้น โดยที่ประชำชนขำดควำมส ำคัญในกำรมีส่วนร่วมในกำร
ตัดสินใจเลือกพ้ืนที่ที่จะก่อสร้ำง เนื่องจำกเจ้ำของบริษัทโรงไฟฟ้ำเป็นผู้ตัดสินใจเลือกพ้ืนที่เอง โดย
ส่วนใหญ่จะเลือกพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้ชุมชนด้วยเหตุผลของกำรลดต้นทุนกำรผลิต ซึ่งผู้ประกอบกำร
มองเห็นเพียงผลก ำไรและประโยชน์ที่จะได้รับเท่ำนั้น ขำดควำมสนใจต่อผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม
ที่จะเกิดขึ้นและไม่ค ำนึงถึงปัญหำด้ำนสุขภำพของประชำชนในพ้ืนที่  กำรด ำเนินกำรของ
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ผู้ประกอบกำรในลักษณะนี้จึงขัดหลักบรรษัทภิบำลขำดควำมรับผิดชอบต่อสังคม ท ำให้ประชำชน
ต้องรวมกลุ่มกันคัดค้ำน ต่อต้ำนกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำชีวมวลในพ้ืนที่หลำยจังหวัดของไทย รวมทั้งใน
พ้ืนที่ของจังหวัดนครรำชสีมำก็เป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่มีข้อพิพำท และเกิดกำรคัดค้ำนกำรก่อสร้ำง
โรงไฟฟ้ำชีวมวล ต ำบลสีคิ้ว อ ำเภอสีค้ิว โดยเร่ิมจำกแกนน ำชำวบ้ำนอ ำเภอสีคิ้วบำงส่วนที่ไม่เห็น
ด้วยกับโครงกำร ด้วยเหตุผลควำมไม่ชอบธรรมในกำรเปิดรับฟังควำมคิดเห็น ขำดกำรมีส่วนร่วมของ
ของประชำชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและได้รับผลกระทบโดยตรงท ำให้ประชำชนมีข้อกังวลต่อ
ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม และสุขภำพที่อำจจะเกิดขึ้นกับพวกเขำในอนำคต เนื่องจำกโครงกำร
ตั้งอยู่ใกล้กับชุมชน และล ำน้ ำสำยหลัก(ล ำตะคลอง) รวมทั้งประเด็นพ้ืนที่ทับซ้อนกับพ้ืนที่สำธำรณะ
ประโยชน์ของชุมชนด้วยหรือไม่  
 ขณะที่ทำงด้ำนผู้บริหำรบริษัท ยูนิ พำวเวอร์เทค จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตก่อสร้ำง
โรงไฟฟ้ำชีวมวล ยืนยันว่ำได้ท ำตำมขั้นตอนของกฎหมำย ตั้งแต่กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็น และ
ไม่ส่งผลกระทบอย่ำงที่กังวล ด้วยเทคโนโลยีกำรผลิตที่ทันสมัย แต่ประชำชนก็ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับ
มลพิษทำงอำกำศ และเกิดน้ ำเสียลงสู่ล ำน้ ำล ำตะคลอง ซึ่งเป็นล ำน้ ำสำยหลักที่หล่อเลี้ยงพ้ืนที่ถึง 5 
อ ำเภอของจังหวัดนครรำชสีมำ (News.ch7,  2559)  และที่ส ำคัญคือ ไม่มีกำรศึกษำผลกระทบด้ำน
สิ่งแวดล้อม (EIA) ซ่ึงหำกมองในแง่มุมของผังเมืองแล้วพ้ืนที่อ ำเภอสีคิ้ว จะเป็นโซนที่อยู่อำศัย และ
เกษตรกรรม ดังนั้นกำรก่อตั้งโรงงำนในพ้ืนที่ดังกล่ำวอำจขัดแย้งต่อหลักกฎหมำยผังเมือง จึงมองเห็น
ได้ว่ำอำจเป็นกำรร่วมมือกันของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ และผู้ได้รับใบอนุญำตก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ ขณะที่
โรงไฟฟ้ำชีวมวลในหลำยจังหวัดก็ได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่มีต่อชำวบ้ำนและชุมชน จึงเป็น
ตัวอย่ำงที่ส ำคัญของกำรด ำเนินกำรที่ขัดแย้งอย่ำงชัดเจนต่อหลักกำร วัตถุประสงค์ของกระทรวง
พลังงำนที่ได้มีกำรก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรพัฒนำพลังงำนทดแทน  
 ท ำนองเดียวกันจังหวัดนครรำชสีมำก ำลังจะกลำยเป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่จะเดินตำมรอย
ปัญหำนี้เช่นเดียวกัน เมื่อมีเอกชนเข้ำมำด ำเนินกำรกำรก่อสร้ำงโรงงำนโรงไฟฟ้ำชีวมวลแห่งหน่ึงใน
ขณะนี้ โดยจดทะเบียนในชื่อบริษัท ยูนิ พำวเวอร์เทค จ ำกัด เป็นโรงไฟฟ้ำขนำดก ำลังผลิต 9.9 เมกะ
วัตต์ บนพ้ืนที่กว่ำ 400 ไร่ ตั้งอยู่บ้ำนถนนคต หมู่ที่ 11 ต ำบลสีคิ้ว อ ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ 
ซึ่งสถำนที่ที่ตั้งอยู่กึ่งกลำงระหว่ำงบ้ำนถนนคตกับที่ว่ำกำรอ ำเภอสีคิ้ว และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
สีคิ้ว เพียง 2 กิโลเมตร ใกล้ตลำด โรงเรียนบ้ำนถนนคตศรีวัฒนำคำร และวัดถนนคต เพียง 1.5 
กิโลเมตร ที่ส ำคัญกำรเข้ำมำตั้งโรงงำนไฟฟ้ำชีวมวลแห่งนี้ไม่มีกำรแจ้งใด ๆ ให้ชำวบ้ำนได้ รับรู้ก่อน
กำรก่อสร้ำง และด้วยพ้ืนที่ตั้งของโรงงำนอยู่ใกล้ชุมชน วัด และโรงเรียน ท ำให้ประชำชนในหลำย
หมู่บ้ำน ทั้งในเขตเทศบำลเมืองสีคิ้ว เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสีคิ้ว เกรงว่ำจะได้รับผลกระทบ
ด้ำนมลพิษทำงอำกำศ น้ ำเน่ำเสีย ปัญหำกำรจรำจร อีกทั้งข้ันตอนกำรอนุญำตกำรก่อสร้ำงได้เลี่ยง
กำรประชำคมชำวบ้ำน จึงเป็นสำเหตุที่ชำวบ้ำนต้องออกมำคัดค้ำนกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำชีวมวลในครั้งนี้  
 ดังที่กล่ำวมำข้ำงต้นแล้วน้ันจะเห็นได้ว่ำ กำรด ำเนินใด ๆ ในโครงกำรต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ 
และภำคเอกชน ควรค ำนึงถึงสุขภำพของประชำชน และเสียงของประชำชน ซ่ึงเป็นผู้ที่จะได้รับ
ผลกระทบโดยตรงเป็นเรื่องส ำคัญ เพรำะกำรกระจำยของมลพิษหำกควบคุมไม่ได้ย่อมส่งผลกระทบ
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ในวงกว้ำงได้เช่นกัน ตลอดทั้งกำรอนุมัติโครงกำรของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐใช้เกณฑ์อะไรในกำรพิจำรณำ
และค ำนึงประโยชน์ของใคร ในประเด็นต่ำง ๆ เหล่ำนี้มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ จะต้องมีกำรชี้แจง 
และท ำควำมเข้ำใจกับประชำชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ได้รับรู้อย่ำงรอบด้ำน ซึ่งถ้ำหำก
มีกำรด ำเนินกำรที่มีกำรปกปิดข้อมูลหรือมีกำรร่วมมือกันระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐกับเอกชนที่เป็น
เจ้ำของโครงกำร และสร้ำงควำมคลุมเครือในกระบวนกำรด ำเนินกำรก่อให้เกิดข้อสงสัยของหลำย
ฝ่ำย และจะกลำยเป็นสำเหตุหนึ่งที่จะน ำไปสู่ควำมขัดแย้ง โดยอำจเกิดขึ้นระหว่ำงประชำชนที่เห็น
ด้วยและไม่เห็นด้วย หรือประชำชนขัดแย้งกับภำครัฐ รวมถึงข้อพิพำทระหว่ำงประชำชนที่คัดค้ำน
กับเจ้ำของโครงกำร ซึ่งเหตุกำรณ์ในลักษณะดังกล่ำวนี้ได้ปรำกฏขึ้นให้เห็นในหลำยพ้ืนที่ของประเทศ
ไทย รวมทั้งกรณีกำรคัดค้ำนกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำชีวมวลในพ้ืนที่ต ำบลสีคิ้ว อ ำเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครรำชสีมำ ที่ก ำลังเกิดกระแสต่อต้ำนอยู่ในขณะนี้ 
 โดยสำเหตุควำมขัดแย้งระหว่ำงรัฐกับชำวบ้ำนที่เกิดข้ึนอยู่เป็นประจ ำนั้น ส่วนใหญ่มำจำก
กำรจัดสรรทรัพยำกรของชำติโดยรัฐที่ไม่เป็นธรรมกับชำวบ้ำน โดยรัฐเป็นผู้ใช้อ ำนำจในกำรก ำหนด
นโยบำยแต่เพียงฝ่ำยเดียว ขำดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดสรรทรัพยำกร ท ำให้นโยบำย
กำรพัฒนำเศรษฐกิจกับควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถ่ินมีควำมไม่สอดคล้องกัน ในบำงคร้ัง
กลุ่มผู้ที่มีอ ำนำจใช้กลไกทำงนโยบำยแอบอ้ำงว่ำเป็นผลประโยชน์ของชำติ เป็นผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม แต่ที่แท้จริงแล้วกับเอ้ือผลประโยชน์ให้กับกลุ่มคนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่ำนั้น โดยไม่ได้
มองที่ผลประโยชน์ของประชำชนเป็นส ำคัญ และเลวร้ำยไปกว่ำนั้นเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐบำงคนบำงกลุ่ม
มีกำรกระท ำที่ไม่โปร่งใส จึงน ำมำซึ่งกำรต่อสู้เพ่ือเรียกร้องควำมเป็นธรรมของชำวบ้ำน และปกป้อง
ชุมชนของตนเอง ซ่ึงกำรแสดงออกของประชำชนบำงคร้ังได้น ำไปสู่สถำนกำรณ์กำรใช้ควำมรุนแรง
จนเกิดควำมเสียหำยทั้งสองฝ่ำย และควำมขัดแย้งที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรในโครงกำรต่ำง ๆ ที่
ประชำชนไม่เห็นด้วยนับวันจะรุนแรงมำกข้ึน จนกลำยเป็นประเด็นสำธำรณะที่สังคมให้ควำมสนใจ 
อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำโรงไฟฟ้ำชีวมวลจะเป็นกำรส่งเสริมสนับสนุนจำกนโยบำยของภำครัฐที่ต้องกำร
สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนให้กับประเทศก็ตำม แต่ก็ได้กลำยเป็นปัญหำที่น ำไปสู่ควำมขัดแย้ง มี
กำรต่อต้ำนจำกประชำชนในท้องถิ่น จึงเป็นโจทย์ที่ภำครัฐจะต้องมีกำรด ำเนินกำรแก้ปัญหำ และท ำ
อย่ำงไรที่จะไม่ให้เกิดกระแสต่อต้ำนจำกภำคประชำชน นอกจำกนี้ภำครัฐควรจะต้องมีกำรทบทวน
ถึงควำมจ ำเป็นในมำตรกำรต่ำง ๆ ทำงด้ำนพลังงำนหรือไม่ ซึ่งบำงพ้ืนที่ไม่ได้มีควำมต้องกำรใช้
พลังงำนไฟฟ้ำในปริมำณจ ำนวนมำกจึงไม่จ ำเป็น ต้องเสริมพลังงำนทดแทนเข้ำไปในระบบแต่กลับ
ได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำชีวมวลในพ้ืนที่นั้น โดยที่ประชำชนในท้องถิ่นไม่ได้รับรู้ใน
กระบวนกำรด ำเนินกำรใด ๆ รวมทั้งไม่มีกำรสอบถำมถึงควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริง 
 ดังนั้นด้วยปรำกฏกำรณ์ และเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นควำมส ำคัญของปัญหำดังที่ได้กล่ำว
มำข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำกำรมุ่งเน้นพัฒนำทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้มีกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดเพ่ิมมำกขึ้น เพ่ือรองรับกำรพัฒนำและกำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจ ควำมต้องกำรใช้ทรัพยำกรที่ไร้ขีดจ ำกัดได้เริ่มกลำยเป็นต้นเหตุของควำมขัดแย้ง ใน
ปัจจุบันสังคมไทยจึงตกอยู่ในภำวะของกำรเผชิญหน้ำกันระหว่ำงภำคอุตสำหกรรมที่ทรงอิทธิพล
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ในทำงเศรษฐกิจกับประชำชนภำคเกษตรกรรมในชนบทซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ และถูกเอำ
รัดเอำเปรียบในกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดเหล่ำนี้ นอกจำกนี้ยังต้องเผชิญหน้ำกับภำครัฐที่ใช้
อ ำนำจในกำรดูแลและจัดกำรทรัพยำกรต่ำง ๆ เพ่ือให้เพียงพอกับควำมต้องกำรส ำหรับทุกภำคส่วน 
แต่กำรจัดสรรของภำครัฐกลับน ำไปสู่ควำมขัดแย้งที่ส่งผลกระทบทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
กำรเมือง และวัฒนธรรม โดยเฉพำะท้องถิ่นที่มีทรัพยำกรอยู่ในพ้ืนที่ และในบำงครั้งควำมขัดแย้งได้
กลำยเป็นกรณีพิพำท และมีกำรใช้ควำมรุนแรงในกำรแก้ปัญหำ ผลที่ตำมมำทุกฝ่ำยย่อมได้รับควำม
เสียหำยทั้งสิ้น ฉะนั้นกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งจึงต้องใช้ควำมระมัดระวังเป็นอย่ำงมำก และ
แสวงหำทำงออกท่ีสร้ำงสรรค์ โดยทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้งจะต้องยอมรับได้ ควำมขัดแย้งจึง
จะลดลงหรือหมดไป ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำวิจัยเกี่ยวกับ  กำรจัดกำรควำมขัดแย้งระหว่ำงประชำชน
กับองค์กำรของรัฐโดยกำรอนุมัติโครงกำรด้ำนพลังงำนชีวมวล  ต ำบลสีคิ้ว อ ำเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครรำชสีมำโดยเฉพำะแนวทำงกำรจัดกำรควำมขัดแย้งที่เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่ และเป็น
แนวทำงในกำรท ำวิจัยต่อไป 
 
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษำสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในกำรด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำชีวมวล ต ำบล
สีคิ้ว อ ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ 
 2. เพ่ือศึกษำบทบำทของหน่วยงำนภำครัฐที่แสดงออกมำในกำรจัดกำรกับสถำนกำรณ์ควำม
ขัดแย้ง 
 3. เสนอแนวทำงกำรจัดกำรควำมขัดแย้งในกำรด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำชีวมวลทั้ง
ในระดับชำติและระดับท้องถิ่น 
 
3.การด าเนินการวิจัย 
 กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research)  โดยศึกษำวิเครำะห์
ภำยใต้ปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริง โดยก ำหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Information) จ ำนวน 35คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีกำร 1) สัมภำษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) จำกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จ ำนวน 
12 คน2) กำรสนทนำกลุ่ม(Focus Group Discussion) จ ำนวน 23คน  3) กำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-Participant Observation) 4) จำกเอกสำรทำงวิชำกำร เอกสำรรำยงำนต่ำง ๆ รวมถึงงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน ำมำท ำกำรวิเครำะห์ร่วมกันโดยวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบด้วยวิธีกำรพรรณนำ 
เป็นกำรแปลควำมหมำย และสร้ำงข้อสรุปจำกปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้น 
 
4.ผลการวิจัย 
 กำรวิจัยเรื่อง  กำรจัดกำรควำมขัดแย้งระหว่ำงประชำชนกับองค์กำรของรัฐโดยกำรอนุมัติ
โครงกำรด้ำนพลังงำนชีวมวล  ต ำบลสีคิ้ว อ ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ ปรำกฏพบว่ำ 
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 1. กำรสื่อสำรที่เป็นทำงกำรของหน่วยงำนภำครัฐ ท ำให้ประชำชนเกิดควำมไม่เข้ำใจใน
กระบวนกำรและรำยละเอียดของข้อมูลอย่ำงชัดเจน รวมถึงด้ำนผลประโยชน์ จึงไม่เชื่อมั่นในกำร
บริหำรงำนของภำครัฐ ซึ่งได้กลำยเป็นประเด็นควำมขัดแย้งของประชำชนกับหน่วยงำนภำครัฐ 
 2. หน่วยงำนภำครัฐล้มเหลวในกำรจัดกำรควำมขัดแย้งในกำรอนุมัติโครงกำรด้ำน
พลังงำน เกิดจำกกระบวนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยมีกำรละเมิดต่อสิทธิอันชอบธรรมของประชำชน 
โดยไม่เปิดโอกำสให้ประชำชนได้แสดงควำมคิดเห็น และขำดควำมส ำคัญในกระบวนกำรมีส่วนร่ วม 
รวมทั้งไม่มีกระบวนกำรสร้ำงกำรรับรู้ ประชำชนจึงไม่เชื่อมั่น และไว้วำงใจต่อหน่วยงำนภำครัฐ 
รวมทั้งภำคเอกชน 
 3. กำรปฏิบัติที่หลีกเลี่ยงหลักขั้นตอนของกฎหมำยด้วยกำรอำศัยช่องว่ำงของกฎหมำย 
และใช้ช่องทำงของอ ำนำจที่มีอยู่ในกำรขอหรือรับอนุญำตให้ประกอบกำรกิจกำรพลังงำน โดยไม่มี
กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด ท ำให้มีโรงไฟฟ้ำชีวมวลเกิดข้ึนจ ำนวนมำกและส่งผลกระทบ 
 4. กำรจัดกำรควำมขัดแย้งของประชำชนกับหน่วยงำนภำครัฐในกำรอนุมัติโครงกำรด้ำน
พลังงำน จึงประกอบด้วย ควำมไว้วำงใจ กำรสร้ำงสรรค์สังคม และข้อเสนอทำงเลือก โดยกำรเปิด
พ้ืนที่ทำงสังคมเพ่ือกำรสร้ำงควำมไว้วำงใจ เปิดโอกำสกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน โดยที่ทุก
ฝ่ำยยอมรับและมีเป้ำหมำยร่วมกัน รวมทั้งข้อเสนอทำงเลือกที่หลำกหลำยเป็นทำงออก และโยงยึด
กับหลักธรรมำภิบำล และควำมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นฐำนหลักส ำคัญ 
 
5.อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 ผลกำรวิจัยมีควำมสอดคล้องกับแนวคิดของคริสโตเฟอร์มอร์ (Christopher Moore) ซึ่งได้
วิเครำะห์ถึงสำเหตุของควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปไว้คือ ควำมขัดแย้งด้ำนข้อมูลข่ำวสำร ควำม
ขัดแย้งอำจเกิดจำกกำรมีข้อมูลมำกหรือน้อยเกินไปท ำให้เกิดควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อน มีกำรตีควำม
ผิดพลำด หรืออำจเกิดจำกกำรสื่อสำรที่ไม่ชัดเจนในเวลำที่ไม่เหมำะสม กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องจน
กลำยเป็นควำมเข้ำใจผิด และส่งผลให้เกิดควำมขัดแย้งได้ รวมทั้งมีควำมขัดแย้งด้ำนผลประโยชน์ 
(Moore, 1996)ในขณะที่กำรด ำเนินโครงกำรไม่มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน และยังขำด
กระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่เริ่มต้นโครงกำร กระบวนกำรของกำรด ำเนิน
โครงกำรจึงไม่เป็นไปตำมระเบียบ หรือขั้นตอนของกฎหมำย ซึ่งเป็นสำเหตุที่สอดคล้องกับกำร
ศึกษำวิจัยของ ไชยำ เกศำรัตน์ (2558) ในเรื่องกำรจัดกำรควำมขัดแย้งจำกโครงกำรก่อสร้ำงท่ำเทียบ
เรือในจังหวัดสงขลำและสตูล พบว่ำ สำเหตุของควำมขัดแย้งมำจำก 1) โครงสร้ำงของระบบงำน
รำชกำร 2) ทัศนคติและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และ 3) กำรขำดกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน ซ่ึงผลของกำรวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่ำ กำรได้รับใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรพลังงำนของ
ภำคเอกชน และกำรออกใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรพลังงำนของผู้มีอ ำนำจ ไม่สอดคล้องกับ
ประกำศระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน พ.ศ. 2548) และ
ระเบียบคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน ว่ำด้วยกำรรับฟังควำมเห็นและท ำควำมเข้ำใจกับ
ประชำชนและผู้มีส่วนได้เสียในกำรพิจำรณำออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรผลิตไฟฟ้ำ พ.ศ. 2559  



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560890

รวมทั้งกฎหมำยที่ได้ประกันสิทธิของประชำชนด้ำนกำรมีส่วนร่วม และก ำหนดหน้ำที่ของภำครัฐในกำร
เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม ที่ส ำคัญอำทิเช่น พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
พ.ศ. 2540  และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546ตลอดจนแนวคิด
ของ  Andrew and Stiefel (1979)เกี่ยวกับกำรให้ประชำชนเข้ำไปมีส่วนร่วมในลักษณะและรูปแบบ
ของกำรมีส่วนร่วม 4 ประกำร ได้แก่ 1) กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ 2) กำรมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินกำร 3) กำรมีส่วนร่วมในกำรรับผลประโยชน์ และ 4) กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล  
 
6.ข้อเสนอแนะ 
 1. กำรออกนโยบำยด้ำนพลังงำนต้องท ำควบคู่ไปกับกำรก ำหนดนโยบำยให้มีกำรศึกษำและ
เผยแพร่ควำมรู้ให้กับประชำชน และสังคมอย่ำงจริงจัง ในเรื่องเกี่ยวกับกำรพัฒนำโครงกำรสร้ำง
โรงไฟฟ้ำ 
 2. ภำครัฐในฐำนะที่เป็นผู้ก ำหนดนโยบำยจึงต้องค ำนึงถึงมำตรกำรต่ำง ๆ ที่จะน ำมำใช้อย่ำง
ครอบคลุมเพียงพอ และมองปัญหำอย่ำงรอบด้ำน ทั้งนี้ในกำรพิจำรณำกำรออกใบอนุญำตประกอบ
กิจกำรพลังงำนที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อประชำชนเป็นส่วนรวม ควรพิจำรณำในหลำยมิติ ทั้ง
ทำงเศรษฐศำสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 3. กำรปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนภำครัฐในส่วนปกครองท้องถิ่นที่มีควำมใกล้ชิดกับประชำชน ซึ่งอำจจะมองว่ำชำวบ้ำนไม่มี
ควำมรู้ หรือขำดควำมสนใจต่อกำรด ำเนินกำรของภำครัฐ 
 4. ควำมขัดแย้งเชิงนโยบำยที่เกิดจำกควำมอ่อนแอในกำรจัดกำรภำครัฐ ท ำให้ประสิทธิภำพ
ในกำรบังคับใช้กฎหมำยลดลง ดังนั้นภำครัฐจะต้องมีกำรปรับปรุงกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 
รวมทั้งกำรสร้ำงเสริมหลักธรรมำภิบำลในกำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำรพลังงำน ตลอดจนกำร
สร้ำงกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 5. ให้มีกำรกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบในด้ำนพลังงำนไปสู่ประชำชน เพ่ือให้มีกำร
ประสำนกำรท ำงำนในกำรวำงแผนด้ำนพลังงำนร่วมกันทั้งในระดับชำติ และระดับท้องถิ่น 
 6. ก ำหนดให้องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบำทส ำคัญในกระบวนกำรกำรด ำเนิน
โครงกำรด้ำนพลังงำน เนื่องจำกโครงกำรส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบของท้องถิ่น 
 
7.ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษำสำเหตุของควำมขัดแย้งเกี่ยวกับโครงกำรด้ำนพลังงำนในพ้ืนที่อ่ืน 
 2. ควรศึกษำบทบำทหน่วยงำนภำครัฐในแง่มุมอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง 
 3. กำรน ำรูปแบบและระเบียบวิธีวิจัยที่หลำกหลำยมำใช้ในกำรศึกษำกำรจัดกำรควำม
ขัดแย้งของประชำชนกับหน่วยงำนภำครัฐในกำรอนุมัติโครงกำรด้ำนพลังงำน เพ่ือให้ได้แนวทำงที่
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
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การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 DEVELOPMENT OF  BUDDHIST LEADERSHIP FOR ADMINITRATIONS OF 
MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY MONASATIC 

COLLEGES IN THE AREA LOWER NORTHEAST 
 

ปรธภร  ปุระกัน    
เด่น ชะเนติยัง 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง2) การพัฒนาาภาวะผู้น าเชิงของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
สัมภาษณ์ และแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Techniques) ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 21 ท่าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย 3 ด้าน 
คือ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านความช านาญ และด้านมนุษยสัมพันธ์ และ 2) การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธ
ผู้ บ ริหารมหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย  วิ ทยาลั ยสงฆ์ ใน เขต พ้ืนที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ควรมีพัฒนาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านความช านาญ และด้าน
มนุษยสัมพันธ์ ให้มีการปฏิบัติในระดับที่มากข้ึน ถึงแม้ปัจจุบันจะมีการปฏิบัติในระดับมากก็ตาม 

ค าส าคัญ : การพัฒนา ; ภาวะผู้น าเชิงพุทธ ; ผู้บริหาร 
 

ABSTRACT 
 This research had the following  objects : 1) to study the components of  
The Buddhist Leadership Development Model of Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University Buddhist college In the lower Northwestern region 2) to present The 
Buddhist Leadership Development Model of Mahachulalongkornrajavidyalaya 

                                                           
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 ประจ าหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 
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University Buddhist college In the lower Northwestern region. The research process 
was 3 steps.They  were : 1) study related research papers To determine research   

2) Create a pattern of Buddhist Leadership Development Model of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Buddhist college In the lower 
Northwestern region. With Delphi technique (Delphi Techniques) 3) Evaluated the 
opinions of school administrators Director, Deputy Director, Course President, 
Section Chief, Instructor ,authorities  120 people. Statistics used in data analysis : 
Percentage, Standard Deviation and Inter quartile range values. 
 The research found that 21 leading leadership experts agree with the 
director of  The Buddhist Leadership Development Model of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Buddhist college In the lower 
Northwestern region such as 1) Vision 2) Expertise 3) Human Relations. Executive 
Colleges, Provincial Buddhist Office, Provincial Culture, Lecturer, Supervisor, 
authorities of the Buddhist college in the Lower Northeastern Region have a 
comment that It is a very good overall level. 
Keyword (s) : Development ; Buddhist Leadership ; Administrations  
 
1. บทน า 
 การศึกษาถือ ได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญเป็นระดับต้นๆ ในการพัฒนาขับเคลื่อน
ประเทศ ทั้งนี้ภายใต้ระบบการศึกษา อาจกล่าวได้ว่าสถาบันการศึกษาเป็นกลไกส าคัญภายใต้ระบบ
ดังกล่าว ทั้งนี้สถาบันการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีมาตรฐานที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาทุกประเภท 
และทุกระดับ มีภารกิจเกี่ยวกับ การจัดและส่งเสริมการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึง
คุณภาพและความเป็นเลิศทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าข้อเสนอแนวนโยบาย 
แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรของทุกระดับ อย่างไรก็ดี มาตรฐานดังกล่าวยังคงมีจุดด้อยกล่าว 
คือ ในสภาวะของโลกปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงไปทางสังคมอย่างมากมาย ท าให้มนุษย์ทุกคนมี
บทบาทและความส าคัญมากยิ่งขึ้นในสังคม บุคคลทั้งชาย หญิง เด็ก ผู้ใหญ่ ทุกเพศทุกวัย ต่างมี
ฐานะและบทบาททางสังคม มีความสัมพันธ์และเกี่ยวพันกัน จนเป็นที่มาของการศึกษา  มีภารกิจ
เกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศ
ทางด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าข้อเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา 
มาตรฐานและหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ (จิตติมา อัครธิติพงศ์, 2557) 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจที่เกี่ยวกับการส่งเสริม และก ากับดูแลการจัดการศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษา และมีความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน
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ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดการ
ศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญ
ทั้ง ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษา จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ ในการบริหารกิจการใดๆ ก็
ตามไม่ว่าจะเป็นการบริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ ผู้บริหารในฐานะผู้น าขององค์การจะต้องมี
ภาระหน้าที่ที่จะต้องสร้างความร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีในการท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ บุคคลที่มีอ านาจในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีอิทธิพลเหนือผู้ตาม สามารถจูง
ใจคนให้ปฏิบัติตามความคิดเห็น ความต้องการ หรือค าสั่งของเขาได้ มีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติการ
หรือพฤติกรรมของผู้ อ่ืน มีหน้าที่ควบคุมตรวจตรา ประสานงาน วินิจฉัยสั่งการโน้มน้ าใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท าหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
โดยเป็นผู้ชักจูงให้ผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องร่วมแรง ร่วมใจท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ ตั้งไว้ด้วยความ
สมัครใจ มีความกระตือรือร้นมุ่งให้ได้ผลงานดียิ่งขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2545) 

ผู้น าเป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นพิเศษเหนือกว่าบุคคลอ่ืน ในกลุ่มชนขององค์การนั้น เป็น
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือรอบรู้งานในหน้าที่ สามารถใช้ศาสตร์ ศิลปะ
ในการจูงใจให้คนอ่ืนๆ คล้อยตาม ท าตาม และร่วมมืออย่างศรัทธา นับถือ ตามแนวทางที่ให้กระท า 
ด้วยความเต็มใจอย่างประสานสัมพันธ์กันจนงานส าเร็จบรรลุเป้าหมายของกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่ง ผู้บริหารงานที่ดีจะต้องมีวิธีการบริหารงานที่จะท าให้ชนะใจลูกน้อง คุณลักษณะ
ผู้บริหาร คือ จะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงและสามารถเป็นเสาหลักในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ลูกน้องได้ มีความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้องท าตามความช านาญของแต่ละบุคคล และรู้จัก
กระจายอ านาจให้แก่ลูกน้องได้ช่วยแบ่งเบาภาระของตนเอง ดังน้ันผู้บริหารงานที่ดีจึงเป็นผู้ที่คอย
ดูแลภาพรวมในการท างานของบุคคลในองค์การ (ธีระ  รุญเจริญ, 2543) 

เทคนิคการบริหารงาน เป็นกลวิธีจัดการที่มีปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ให้เกิดผลส าเร็จ การ
บริหารตน เป็นความเข้าใจในความส าเร็จของชีวิต ที่มีความสุขจากการท างานในความรับผิดชอบ 
จนส าเร็จมากกว่าต าแหน่งหน้าที่ฐานะทางเศรษฐกิจ โดยนักบริหารต้องมีคุณธรรมส าหรับผู้น า เช่น 
ทุติยปาปณิกสูตร ธรรมาภิบาล พรหมวิหาร4 อิทธิบาท4 อริยสัจ4  สัปปุริสธรรม7  เป็นแนวทาง
ประพฤติและเป็นหลักในการปฏิบัติงาน มีความรอบรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพและต้องพัฒนาตนให้
เกิดความรอบรู้สูง มีความคิดเชิงวิสัยทัศน์คิดเป็นระบบ และคิดทั่วทุกด้านในการแก้ไขปัญหา
ปรับปรุงพัฒนางาน ปรับตัวปรับความคิดให้ทันสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเสริมสร้าง
ทัศนคติที่ดีในการท างาน ค านึงถึงต้นทุนผลลัพธ์และผลส าเร็จของงาน มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง รู้จัก
เสียสละให้อภัยเปิดใจกว้างยอมรับการเปลี่ยนแปลงมีความอดทนและมองโลกในแง่ดี ปรับวิธีการ
ท างานอย่างเท่าทันเหตุการณ์ ท างานเชิงรุก ท างานล่วงหน้าและคู่ขนานสร้างความเชื่อถือ และมี
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ความเที่ยงตรงการบริหารคน มีปฏิสัมพันธ์อย่างเหมาะสมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม คือ
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ท าให้ได้รับความเชื่อถือและปฏิบัติงานตามประสงค์ โดยต้องมีความ
จริงใจซื่อตรงและรู้จักการท าความเข้าใจค าสั่ง ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีความเที่ยง
ธรรมให้เวลาให้โอกาส ให้อภัย ให้ข้อแนะน าช่วยเหลือแก้ปัญหา มีความเข้าใจในความแตกต่างของ
คนความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือนร่วมงานด้วยความรู้สึกเอ้ือ
อาทร เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักประสานงานประสานใจ ด้วยความนุ่มนวลนอบน้อม แน่วแน่ และหนัก
แน่น การท างานมีความยืดหยุ่นเกิดความรู้สึกประสานได้อย่างคล่องตัว ความสัมพันธ์กับประชาชน
ต้องทราบปัญหาความต้องการของประชาชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง โดยข้าราชการที่ดี
ต้องรู้จักส านึกในการบริการประชาชนไม่ใช่บริการแต่พวกเดียวกัน (ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2541) 

การบริหารจัดการที่ดี คือการใช้ทรัพยากรขององค์การวางแผน การจัดการ การจูงใจ การ
ควบคุมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรวัตถุ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุเป้าหมายขององค์การ
ด้วยดี องค์การที่มีการบริหารจัดการที่ดีจะส่งผลให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
เรียกว่า “ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการทีมงาน” น่ันเอง การวิเคราะห์และการบริหารจัดการ
ทีมงานนั้น จ าเป็นต้องมีการก าหนดกติกาการปฏิบัติงานร่วมภายในทีมงาน หากไม่มีการก าหนด
กติกาไว้ในเบื้องต้น บุคลากรก็จะปฏิบัติงานตามแบบแผนเดิมที่เคยท าหรือเคยเป็น และสิ่งที่ส าคัญ 
อีกประการหนึ่ง ก็คือ เมื่อลงมือปฏิบัติงานแล้วต้องตรวจสอบดูอย่างละเอียดว่า บุคลากรได้
ปฏิบัติงานดังกล่าวตามกติกา ที่ตั้งไว้หรือไม่ เป้าหมายที่ก าหนดไว้กับผลงานที่ได้รับมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลตรงกับความต้องการขององค์การน้อยเพียงไร การศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ความเจริญงอกงาม ของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง
วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ อันเกิดจากการ
จัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่ง
สถานศึกษาต้องมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถ
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ในแต่ละระดับการศึกษาให้สถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ (ฉันทนา  จันทร์บรรจง, 2542) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ในสังกัดจ านวน วิทยา
เขต 10 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาเขตหนองคาย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตเชียงใหม่ 
วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาเขตแพร่ วิทยาเขตสุรินทร์ 
วิทยาเขตพะเยา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส และวิทยาเขตนครสวรรค์ นอกจากน้ันมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวิทยาลัยสงฆ์อยู่ในก ากับจ านวน 16 แห่ง วิทยาลัยฆ์เลย วิทยาลัย
นครพนม วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
วิทยาสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง วิทยาลัยสงฆ์
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ศรีสะเกษ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง 
และวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ (มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2544) 

จากข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา “การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง” เพ่ือต้องการทราบถึง องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพ่ือน าเสนอ
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นข้อมูลส าหรับการเผยแพร่สู่การ
พัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ทั่วประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไปในอนาคต 

  

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 2.1 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 2.2 เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 

         การวิจัยเร่ือง การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผู้วิจัยด าเนินการศึกษา โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
 3.1 เครื่องมือการวิจัย 

3.1.1 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้น า
ตามหลักพุทธธรรมสภาพทั่วไปของลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวมทั้งหลักธรรมที่ประยุกต์ใช้
การบริหารงาน คือ หลักปาปณิกธรรม 3 ประกอบด้วย ด้านวิสัยทัศน์ (จักขุมา)  ด้านความช านาญ 
(วิธูโร)ด้านมนุษยสัมพันธ์ (นิสสยสัมปันโน) เพ่ือให้การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ตอนล่าง และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับ
ภาวะผู้น าเชิงพุทธ  

3.1.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามแบบประมาณค่าเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะ
ผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ในเขตพ้ืนที่ภาค



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560898

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ให้ครอบคลุมเนื้อหา จักขุมา (มีวิสัยทัศน์กว้างไกล) วิธูโร (เชี่ยวชาญ
ในงาน) และนิสสยสัมปันโน (มีมนุษยสัมพันธ์)          

3.1.3 ตรวจสอบความเที่ยงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามหลังจาก
สร้าง แบบสอบถามเสร็จแล้ว โดยน าแบบสอบถามไปให้คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาเพ่ือ
ตรวจสอบความ สมบูรณ์ของเนื้อหาก่อนที่จะส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
5 คน หลังจากน้ันน า ผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 

Congruence : IOC) เท่ากับ 1.00  
3.1.4 การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการทดลองใช้ 

(Try Out) กับบุคลากรจ านวนไม่ต่ ากว่า 30 คน ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการส านักงานพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ วัฒนธรรมจังหวัด
ชัยภูมิ ประธานหลักสูตรสาขาวิชา อาจารย์ หัวหน้าส่วนงาน และเจ้าหน้าที่  

3.1.5 น าแบบสอบถามที่ได้ไปเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอในรูปแบบ
รายงาน 

           3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพตามข้ันตอน ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์ในลักษณะค าถามเปิด เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความ
คิดเห็นวิเคราะห์และวิจารณ์อย่างกว้างขวางในทุกประเด็น จากผู้ทรงคุณวุฒิ 21 คน การรวมข้อมูล
ครั้งที่ 1 นี้อาจใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ พูดคุยสนทนากับผู้เชี่ยวชาญโดยมีรายการต้ัง
ค าถามเปิดน าแทนการส่งค าถามไปให้ก็ได้ซึ่งจะท าให้ได้ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและตรง
ประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการ 

 ครั้งที่ 2 ใช้แบบสอบถามฉบับใหม่ที่ได้จากการรวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่
ตอบค าถามเปิดในครั้งที่ 1 มาสร้างเป็นค าถามปิด ซึ่งจะสร้างเป็นค าถามแบบประเมินค่า (Rating 

Scale Questionnaire) แล้วส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตอบ 

 ครั้งที่ 3 ก่อนส่งให้ตอบครั้งที่ 3 จะต้องน าค าถามครั้งที่ 2 มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน
และพิสัยควอไทล์ของค าถามแต่ละข้อแล้วใช้ข้อค าถามเดิมนั้นสร้างเป็นแบบสอบถามฉบับใหม่ โดย
เพ่ิมค่ามัธยฐานกับพิสัยควอไทล์ไว้พร้อมกับบอกให้ผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นทราบว่า ผลการตอบครั้งที่ 2 
ท่านตอบอยู่ต าแหน่งใดและผู้เชี่ยวชาญนั้นทบทวนค าตอบและตอบกลับอีกครั้ง ซึ่งในการตอบครั้งนี้
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนจะทราบว่าตนมีความคิดเห็นแตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเพียงไรและจะได้พิจารณาว่าตนเห็นด้วยกับความสอดคล้องในความของ
ผู้เชี่ยวชาญคนอ่ืนๆ หรือไม่ หากไม่เห็นด้วยก็ให้แสดงเหตุผลประกอบยืนยันค าตอบเดิมนั้น 
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        ครั้งที่ 4 น าค าตอบที่ได้ในครั้งที่ 3 มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐานและพิสัยควอไทล์ใหม่
และจัดพิมพ์ค่าใหม่เช่นเดียวกับครั้งที่ 3 แล้วจัดส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบใหม่อีกครั้งเป็นครั้งสุดท้าย
ซึ่งท าเหมือนครั้งที่ 3 (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2549: 216-218) 

        

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราห์ด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) จาก ผู้ทรงคุณวุฒิ 21 ท่าน สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัย ควอไทล์ ( Inter 

quartile Range) ของแต่ละข้อค าถามท่ีได้จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนจากนั้น
ส่งแบบสอบถามรอบท่ี 2 พร้อมทั้งรายงานให้ผู้เชี่ยวชาญทราบเกี่ยวกับค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยมและ
ค่าพิสัยควอไทล์ของแต่ละข้อค าถามที่วิเคราะห์ได้จากค าตอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและที่วิเคราะห์ได้
จากค าตอบของผู้เชี่ยวชาญคนนั้นรวมทั้งค าตอบเดิมของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญคนนั้น เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้เชี่ยวชาญได้ทราบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างค าตอบของตนเองและของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญส าหรับน ามาใช้ประกอบพิจารณาการตัดสินใจยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงค าตอบของตน 
หากผู้เชี่ยวชาญยังยืนยันค าตอบเดิม แต่เป็นค าตอบที่มีค่าอยู่นอกพิสัยควอไทล์ ผู้เชี่ยวชาญคนนั้น
ต้องให้เหตุผลประกอบ (บุญใจ ศรีสถิตนรากูล. 160-161) 
  

5. ผลการวิจัย 

1. จากการศึกษาวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 21 คน พบว่าการพัฒนาภาวะ
ผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ในเขตพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านความช านาญ และด้าน
มนุษยสัมพันธ์ ซึ่งในแต่ละด้านมีข้อค าถามมีค่ามัธยฐาน ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป และมีค่าพิสัยระหว่างควอ
ไทล์ 1 ลงมา จึงกล่าวได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 21 คน มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน  

2. การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ควรมีพัฒนาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้าน
วิสัยทัศน์ ด้านความช านาญ และด้านมนุษยสัมพันธ์ ให้มีการปฏิบัติในระดับที่มากขึ้น ถึงแม้ปัจจุบัน
จะมีการปฏิบัติในระดับมากก็ตาม 

 
6. อภิปรายผล 
        จากการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงพุทธผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยมา
อภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
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         องค์ประกอบที่ 1 ด้านวิสัยทัศน์ (จักขุมา) ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นักบริหารจะท าหน้าที่ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีจะต้องมีคุณสมบัติ ด้านวิสัยทัศน์ จักขุมา คือ ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ในองค์การรวมถึง
การมีเจตคติที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ และมีความรู้ความสามารถ มีการวางแผนการด าเนินการ
และพอใจในการบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบุคลากรในการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงาน
ภายนอกอย่างสม่ าเสมอ มีแนวความคิดท่ีสอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคต ในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่จะประสบความส าเร็จ สามารถวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของหน่วยงาน และเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานกับองค์กร ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา อย่างเต็มความสามารถ 
มีเป้าหมายทีช่ัดเจนและมีความพอใจในงานที่ปฏิบัติอยู่ ทุ่มเทเพ่ือคุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติ ใฝ่ใจ
รักที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ได้ผลดีขึ้น ก าหนดทิศทางที่จะด าเนินงานขององค์กร โดยมี
จุดหมายปลายทางที่ชัดเจนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ สนับสนุนมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็น
ส าคัญ เพ่ือให้มีการปฏิบัติงานที่ดีอย่างสม่ าเสมอ และน าหลักธรรมจักขุมาของพระพุทธองค์มาใช้ใน
การปฏิบัติงาน คุณลักษณะข้อนี้ตรงผลการวิจัยซึ่งผู้วิจัยจะขออภิปรายข้อค้นพบในประเด็นส าคัญที่
สอดคล้องกับคุณลักษณะด้านจักขุมา คือ การสร้างวิสัยทัศน์ในองค์การ มีความรู้ความสามารถ มี
การวางแผน สนับสนุนการฝึกอบรม มีแนวความ คิดใหม่ๆ สามารถวิเคราะห์สถานภาพ ให้ความ
ช่วยเหลือ มีเป้าหมายที่ชัดเจน ทุ่มเทเพ่ือคุณภาพ มีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนมีความรู้
ความสามารถ ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องของกรภัทร์ จารุก าเนิดกนก ได้วิจัยเร่ือง การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสาธารณประโยชน์ด้านสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับเด็กและสตรี ผลการวิจัย
พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกรณีศึกษาปฏิบัติการผ่านระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5 
ได้แก่ 1) ด้านการจัดคน เข้าท างาน 2) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3) ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 4) ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย และ5) ด้านพนักงาน และแรงงานสัมพันธ์ ใน
ภาพรวมวิธีปฏิบัติ ของกรณีศึกษาไม่ต่างจากภาครัฐและเอกชน มีจุดเด่น ของสภาพแวดล้อมภายใน
องค์การที่แตกต่างในด้านวัฒนธรรมการอยู่แบบครอบครัวกล่าวคือ มีการช่วย เหลือกันทั้งในปัญหา
เรื่องงานและเอ้ือมถึงเรื่องส่วนตัวและเรื่องครอบครัวด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับเจษฎา นกน้อย 
ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความหลากหลายในองค์กร : ตัวแบบทางด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือความ
เท่าเทียมกันของผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ” ผลการวิจัยพบว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือความเท่าเทียมกันของผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศภายในองค์กรประกอบด้วย 1) ลักษณะ
ส่วนบุคคล 2) การจัดการความหลากหลายในองค์กร และ 3) บริบทอ่ืน ส่วนนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดการความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรที่ท างานอยู่ มีคณะกรรมการบริหาร
องค์กรที่มีความหลากหลายขณะที่องค์กรที่ท างานอยู่มีการจัดฝึกอบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับความ
หลากหลายของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เช่นเดียวกับประเด็นเรื่องของการก าหนดนโยบายการไม่
เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มใดๆ ในสถานที่ท างาน สอดคล้องกับแนวคิดของ กฤต ยิ้มฤทธิ์ และคณะ กล่าว
ว่าแนวคิดที่จะต้องรู้จุดหมาย รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชน และรู้บุคคลนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา
จะได้เป็นผู้น าแห่งองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร โดยการพัฒนาสถานศึกษา จะต้องพัฒนาความต้องการ
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ของบุคลากรแต่ละคนให้เป็นความต้องการของสถาน ศึกษา ท าให้บุคลากรทุกคนต่างมีความรู้สึกว่า
ความสุขของทุกคนคือ ผลของการสร้างความส าเร็จร่วมกันขององค์กร ซึ่งผู้บริหารจะต้องพัฒนา
ตัวเองให้เป็นทั้งผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และผู้น าของสถานศึกษาเพ่ือน าพาสถานศึกษาไปสู่
ความส าเร็จตามความมุ่งหวังร่วมกันของบุคลากรทุกคน ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรของโรงเรียนรางวัล
พระราชทานนั้น  
 องค์ประกอบที่ 2 ด้าน ความช านาญ (วิธูโร) ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นักบริหารจะท าหน้าที่ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีจะต้องมีคุณสมบัติ ด้านความช านาญ คือ มีความหมั่นเพียรในการฝึกฝน เทคนิคและ
ความถนัด ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ท างาน ทักษะความช านาญ มีความต้ังใจอดทน ความ
พร้อมในการท างาน มีทัศนคติต่องานที่ดี ความขยันหมั่นเพียร ความถูกต้องของงาน ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง มีความหมั่นเพียรในการฝึกฝนในการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
การท างาน มีเทคนิคและความถนัดในงานที่ท า มีการฝึกฝนกระตุ้นบุคลากรให้ตื่นตัวในการ
ปฏิบัติงาน มีความเชี่ยวชาญและมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มีประสบการณ์และ
ความพยายามที่จะบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่มีทักษะความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการนิเทศ
ภายในร่วมกับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ และมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในการบริหาร
จัดการ อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอน าเอาหลักพุทธธรรมไปใช้ในการบริหารจัดการ อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ 
มีความตั้งใจอดทน ต่อสภาพปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ มีความพร้อมในการท างานตลอดเวลา มีทัศนคติต่องานที่ดี  และมีความ
ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีการสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร มีความมั่นใจในความถูก
ต้องของงานที่ท าทุกเรื่อง ผู้บริหารที่สามารถจัดการธุระต่างๆ หรือกิจการทั้งปวงได้ดีมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น ผลการวิจัยพบว่า สอดคล้องกับเฟรมมิ่ง สก๊อต โชน์เดอร์ (Fleming Scott 
Saunders) ได้วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าเพ่ือมอบอ านาจแก่ครู ผลการวิจัยพบว่า โดยการหาความสัมพันธ์
ระหว่างทักษะการสื่อความเข้าใจของครูใหญ่ ภาวะผู้น าเชิงเปลี่ยนแปลงกับการมอบอ านาจแก่ครู 
(Empowerment of Teachers) กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมในการวิจัยได้แก่ครูใหญ่จ านวน 36 คน
ของโรงเรียนมัธยมแบบประสม (Coalition of Essential Schools) วัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของผู้น าและทักษะการสื่อความเข้าใจกับการมอบอ านาจแก่ครู 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) ทักษะการสื่อความเข้าใจ 3 ด้าน คือ การรับฟังการสนทนา (Dialogue 
listening) การน าเสนอ (Self-expression) และความกระจ่างชัด (Clarifying) เป็นปัจจัยที่ต้องใช้
ร่วมกันเสมอในการสื่อความเข้าใจให้ได้ผล ทั้ง 3 ปัจจัยมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับภาวะผู้น า
และการมอบอ านาจแก่ครู 2) การสร้างความสว่างชัดในการสื่อความเข้าใจเป็นทักษะที่ส าคัญของ
การสื่อความเข้าใจซึ่งจะสนับสนุนช่วยให้เกิดการยินยอมและสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้
ร่วมกัน 3) การใช้ช่องทางการเจรจา (Negotiation) เพ่ือการยินยอมพร้อมใจเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมในการมอบอ านาจแก่ครู 4) การน าเสนอด้วยตนเองของผู้บริหารเป็นการ
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เปิดใจกว้างและสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้น าและผู้ตามซึ่งส่งผลต่อการมอบอ านาจแก่ครู 5) 
ทักษะการสื่อความเข้าใจและภาวะผู้น ามีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อการมอบอ านาจแก่ครู 6) ภาวะ
ผู้น าจะน ามาซึ่งแนวปฏิบัติการสื่อความเข้าใจที่ดีและการสื่อความเข้าใจที่ดีจะผลักดันภาวะผู้น าที่ดี
การศึกษาเร่ือง วัฒนธรรมขององค์กร ในการคัดเลือกสมาคมกีฬาในออสเตรเลียตะวันตก โดย
ท าการศึกษาองค์กรทางกีฬา เก่ียวกับ ความเป็นมา ปริมาณ คุณภาพ ตลอดจนกระบวนการในการ
ด าเนินงาน โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบระหว่างสมาคมกีฬาต่าง ๆ ผลการวิจัยพบว่า สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เอ็มโซลลา จอย เจอร่ีมีน (Msolla, Joyce. Jeremian) ได้วิจัยเรื่อง การประเมินการ
ใช้ทักษะการบริหารงาน และความรู้ของครู-ผู้บริหารวิทยาลัยในแทนซาเนีย การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้
ใช้ การส ารวจเพ่ือศึกษาการใช้ความรู้และทักษะการบริหารงานของครู -ผู้บริหารวิทยาลัยใน
แทนซาเนีย ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาที่ครู-ผู้บริหารเผชิญในการปฏิบัติภาระงานทั้งหมดเฉลี่ยแล้วอยู่
ในขั้นต่ า และภาระงานที่ปฏิบัติทั้งหมดมี 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงินและโครงการพ่ึงพาตนเอง ด้าน
การจัดการวัสดุและทรัพยากร ด้านสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่ ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ด้านกิจการนักศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการวางแผนและพัฒนา ซึ่งในการประเมิน
นั้น พบว่า งานที่ปฏิบัติได้ยากที่สุดตามลาดับดังน้ี ด้านการจัดการวัสดุและทรัพยากร ด้าน
สิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่ ด้านการเงินและโครงการพ่ึงพาตนเอง ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน  
 องค์ประกอบที่ 3 ด้านมนุษยสัมพันธ์ (นิสสยสัมปันโน) ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นักบริหารจะท า
หน้าที่ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีจะต้องมีคุณสมบัติ ด้านมนุษยสัมพันธ์ คือ การเป็นผู้มีความสุภาพ 
อ่อนโยน เอาใจใส่กระตือรือร้น มีใจผูกพันอยู่กับงาน ความเป็นกันเอง ควบคุมอารมณ์ได้ดี สร้าง
มิตรภาพ การให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน การยกย่องให้เกียรติผู้อ่ืน ให้โอกาสแสดงความคิดเห็น สร้าง
ความสัมพันธ์ในการท างาน คุณลักษณะข้อนี้ตรงกับผลการวิจัยด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหาร ซึ่ง
ผู้วิจัยจะขออภิปรายข้อค้นพบในประเด็นส าคัญที่สอดคล้องกับคุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
(นิสสยสัมปันโน) คือ เป็นผู้มีความสุภาพ อ่อนโยน เอาใจใส่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานบรรลุ
เป้าหมาย มีกระตือรือร้น พร้อมให้ค าปรึกษาแนะน าที่ถูกต้อง และหมั่นตรวจสอบข้อบกพร่อง เพ่ือ
การบริหารจัดการ มีใจผูกพันอยู่กับงานในหน้าที่ รับรู้และใคร่ครวญในสิ่งที่ท า และท าสิ่งนั้นด้วย
ความรอบคอบ พร้อมให้ค าปรึกษา ให้ก าลังใจ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความเป็นกันเองกับคนทุกๆ 
คน ท างานร่วมกันไม่ทอดทิ้งกันจนกว่างานจะส าเร็จ มีการควบคุมอารมณ์ได้ดี มั่นคง จริงใจที่จะ
ท างานแม้ในยามเกิดภาวะวิกฤติและผลกระทบจากเหตุการณ์ผันผวนของภายนอก สร้างมิตรภาพ
ห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งนอกและในเวลางาน รวมทั้งเอาใจใส่ในการบริหารจัดการ มีการให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส และตรวจสอบงานที่มอบหมายอยู่เสมอ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ มีการ
ยกย่องให้เกียรติผู้อ่ืน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างาน มีความชัดเจน และให้โอกาสแสดงความ
คิดเห็นในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเอาใจใส่ มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจ แจ้งข้อมูลบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์ในการท างานที่ดีต่อบุคลากร และเข้าใจความต้องการของผู้อ่ืน ซึ่ง
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คุณลักษณะเหล่านี้เป็นเทคนิคของตัวบุคคลกับงาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวรภาส ประสมสุข 
และนิพนธ์ กินาวงศ์ ได้วิจัยเรื่อง หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม สรุปผลการวิจัยได้
ดังนี้ (1) ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาจากการวิเคราะห์เอกสารพบว่าทฤษฎีที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานการศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักการบริหารด้านการครองตน การครองคน และการครอง
งาน มีดังน้ี 1.1) ทฤษฎีบริหารการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดของทฤษฎีองค์การแนว
คลาสสิก อาจเรียกได้ว่าเป็นยุคมุ่งงานเป็นการจัดการเพ่ือผลผลิต โดยใช้หลักการจัดการเชิง
วิทยาศาสตร์ หรือใช้การบริหารเชิงกระบวนการ ที่เน้นเรื่องการแบ่งงานกันท าการควบคุมบังคับ
บัญชาสอดคล้องกับหลักการบริหารด้านการครองงาน 1.2) ทฤษฎีบริหารการศึกษาเชิงมนุษย์
สัมพันธ์เป็นยุคที่เริ่มมีการสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การท าให้เกิดแนวคิดเชิงมนุษย์
สัมพันธ์ข้ึน หรือเรียกว่ายุคมุ่งคนการประสานงานการจู งใจการกระจายอ านาจการตัดสินใจ
สอดคล้องกับหลักการบริหารด้านการครองคน 1.3) ทฤษฎีบริหารการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์
การให้ความสนใจในรูปแบบภาวะผู้น าสอดคล้องกับหลักการบริหารด้านการครองตน 1.4) ทฤษฎี
บริหารการศึกษาเชิงระบบ และแนวคิดเชิงสถานการณ์เป็นการวิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์
ของส่วนต่างๆ ทั้งหมดรวมทั้งพฤติกรรมของคนในองค์การกับสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
องค์การตลอดจนเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตจัดเป็นยุคที่มุ่งทั้งคน และงานสอดคล้องกับหลักการ
บริหารด้านการครองตน การครองคน และการครองงาน  สอดคล้องกับ  
 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 
7.1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ในเขต
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างควรเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงบทบาทอย่าง
จริงจัง และมีเทคนิคการบริหารงาน เป็นกลวิธีจัดการที่มีปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ให้เกิดผลส าเร็จ 
การบริหารตน เป็นความเข้าใจในความส าเร็จของชีวิต ที่มีความสุขจากการท างานในความ
รับผิดชอบ จนส าเร็จมากกว่าต าแหน่งหน้าที่ฐานะทางเศรษฐกิจโดยนักบริหารต้องมีคุณธรรมส าหรับ
ผู้น า  
 2) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ในเขตพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างควรส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อให้สูงขึ้นเพ่ือน าความรู้ที่
ได้รับมาพัฒนาองค์กรและสอดคล้องกับการบริหารจัดการมีความรอบรู้ทางวิชาการและวิชาชีพและ
ต้องพัฒนาตนให้เกิดความรอบรู้สูงมีความคิดเชิงวิสัยทัศน์คิดเป็นระบบและคิดทั่วทุกด้านในการ
แก้ไขปัญหาปรับปรุงพัฒนางานปรับตัวปรับความคิดให้ทันสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการท างานค านึงถึงต้นทุนผลลัพธ์และผลส าเร็จของงาน มีทัศนคติที่ดีต่อ
ตนเอง รู้จักเสียสละให้อภัยเปิดใจกว้างยอมรับการเปลี่ยนแปลงมีความอดทนและมองโลกในแง่ดี  
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 3) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ในเขตพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างควรส่งเสริมการพัฒนาและสร้างภาวะผู้น าให้กับผู้บริหาร ผู้บริหารงาน
ที่ดีจะต้องมีวิธีการบริหารงานที่จะท าให้ชนะใจลูกน้อง ต้องมีความหนักแน่นมั่นคงและสามารถเป็น
เสาหลักในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกน้องได้ มีความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้องท าตาม
ความช านาญของแต่ละบุคคล และรู้จักกระจายอ านาจให้แก่ลูกน้องได้ช่วยแบ่งเบาภาระของตนเอง 
              7.1.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
                     1) วิทยาลัยสงฆ์ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ควรจัดให้มีการ
ประชุมแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็น ระหว่างกลุ่มงาน และบุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์ เพ่ือแสวงหา
ความรู้ร่วมกัน 
                     2) ควรพัฒนาบุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างในด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาด้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนเจตคติและ
พฤติกรรมในการท างาน 
 7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
       7.2.1 ควรท าการวิจัยสภาพปัญหาภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเพ่ือจะทราบว่า
ในปัจจุบันมีปัญหาและความต้องการในประเด็นใดที่ส าคัญ   
 7.2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวั นออกเฉียงเหนือตอนล่าง กับ
มหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาเดียวกัน เพ่ือหาแนวทางพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธที่มีความทันสมัย
ต่อการบริหารของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ในเขตพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในยุค 4.0 ต่อไป 
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แนวทางกฎหมายเพื่อการก าหนดบทลงโทษผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองที่ประพฤติผดิจริยธรรม 

The law Establishes Penalties for those Who Hold Political Office. 
The Ethical Misconduct 

 

ธรรศไนย  พ่ึงสันเทียะ   

อดุลย์  ทานาราช 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางกฎหมายเพ่ือการก าหนดบทลงโทษผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการก าหนดบทลงโทษผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองที่ประพฤติผิดจริยธรรม ทั้ง ของไทยและต่างประเทศ  ศึกษาถึงสภาพปัญหาข้อเท็จจริง
และปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนดบทลงโทษผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ประพฤติผิด
จริยธรรม ทั้ง ของไทยและต่างประเทศ   ศึกษาถึงแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการ
ก าหนดบทลงโทษผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ประพฤติผิดจริยธรรมของไทย ให้มีความเหมาะสม
กับสภาพการณ์ในปัจจุบันและเป็นสากล   
 จากการวิจัยพบว่า การบังใช้ประมวลจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ยังขาด
บัญญัติถึงองค์กรและ กลไกในการควบคุมจริยธรรมกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองรวมถึง
กระบวนการวิธีในการพิจารณาคดีในกรณีที่ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ประพฤติผิดจริยธรรม 
ส่วนในด้านของกฎและข้อบังคับเก่ียวกับประมวลจริยธรรมนั้นพบว่า มีความเหมาะสมแล้ว  
 ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ให้มีการบัญญัติองค์กรที่ท าหน้าที่ในการบังคับใช้ประมวล
จริยธรรมผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และบัญญัติข้อกฎหมายว่าด้วยข้ันตอนและวิธีพิจารณาคดีผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ประพฤติผิดจริยธรรม  
ค าส าคัญ :  จริยธรรม, ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 

Abstract 
 Research The law establishes penalties for those who hold political aims. 
Study concept Theories about the sanctions incumbent political ethical misconduct 
of both Thailand and abroad. Study the facts and legal problems relating to impose 
sanctions incumbent political ethical misconduct of both Thailand and abroad. 
Study the guidelines and legal measures to impose sanctions incumbent political 
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ethical misconduct of Thailand. To be appropriate to the current circumstances and 
cosmopolitan. 
 Research indicates that Obstructing the code of ethics of political 
appointees. The lack of organization and commandments Ethics and the 
mechanisms to control the political process, including the trial in the case. The 
political positions of ethical misconduct. In terms of the rules and regulations 
regarding the code of ethics was found. A right 
 Researchers have suggested. An organization that serves the law 
enforcement code of ethics for political office. Law and Legislation and judicial 
procedure incumbent political ethical misconduct. 
Key word(s ) :   Ethical, Political Appointees. 
 
 
1.บทน า 
 ปัญหาทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง มีประเด็นแนวโน้มเรื่องการขัดแย้ง
กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ (conflict of interest) ในเรื่องการฉ้อราษฎร์
บังหลวงนั้นเป็นประเด็นปัญหาทางจริยธรรมที่ถูกมองว่ารุนแรงมากที่สุด  การทุจริตการเลือกตั้ง 
การฉ้อราษฎร์บังหลวง การช่วยเหลือพวกพ้อง การแทรกแซงอ านาจหน้าที่ของข้าราชการ การใช้
ทรัพย์สินของทางราชการและงบประมาณของหน่วยงานราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว การบังคับให้
ข้าราชการชั้นผู้น้อยกระท าผิดแทนตน การปรับหรือออกกฎหมายที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง การ
ยกเว้นการเอาผิดทางจริยธรรมกับนักการเมืองบางกลุ่ม การกลั่นแกล้งนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม 
และการใส่ร้ายป้ายสีนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม เป็นปัญหาทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองที่พบได้บ่อย   
 ประเทศไทยตระหนักและ ให้ความส าคัญกับเร่ืองความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมและ
จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับมาตั้งแต่ประกาศใช้รัฐ
ธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ แล้ว โดยในมาตรา ๗๗ ก าหนดให้รัฐต้องจัดให้
มีแผนพัฒนาการเมือง จัดท ามาตรฐานทางคุณธรรม และจรยิธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง 
ข้าราชการ และพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่   อีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 
มาตรา 279 ได้บัญญัติให้มี “มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง” ในประมวล
จริยธรรมที่ก าหนดขึ้น โดยต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพ่ือบังคับใช้ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองกระท าผิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง ให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเร่ืองให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณา
ด าเนินการ โดยให้ถือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากต าแหน่งตามมาตรา 270  อีกด้วย ในประเด็น
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กลไกควบคุมจริยธรรมกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเมืองในด้านของกฎข้อบังคับและประมวล
จริยธรรมพบว่า มีความเหมาะสมแล้ว แต่ส่วนที่ยังไม่มีความเหมาะสมหรือไม่คือเรื่องการบังคับใช้ 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
 ข้อจ ากัดของประมวลจริยธรรม คือ ไม่อาจแก้ไขหรือควบคุมจริยธรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่ง ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทุกเรื่อง ทุกกรณี เพราะแม้จะมีประมวลจริยธรรม
เป็นแนวทางใน การปฏิบัติตนและปลุกค่านิยมในการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม อันเป็นการ
ป้องกันมิให้ผู้ปฏิบัติงาน ออกนอกลู่นอกทาง และมีการปราบปรามผ้ฝู่าฝืนจริยธรรมอย่างจริงจังด้วย
การลงโทษผ้ฝู่าฝืนประมวล จริยธรรมทางวินัย เพ่ือควบคุมบังคับการให้เป็นไปตามประมวล
จริยธรรมแล้วก็ตาม แต่เรื่องของ กฎหมายและเรื่องของจิตใจคนนั้นยังห่างไกล  กฎหมายไม่อาจ
ครอบจักรวาลที่จะสามารถ เยียวยาและแก้ไขปัญหาในสังคมได้ทุกปัญหา เพราะกฎหมายก็ไม่อาจ
เปลี่ยนพฤติกรรม หรืออุปนิสัยของคนได้เลย นอกจากน้ัน แม้ว่าเราจะมีกฎหมายและระบบบริหาร
ราชการแผ่นดินที่ดี ที่สุด ทันสมัยที่สุดก็ยากที่จะปราศจากชอ่งโหว่ ข้อน่าคิดอีกประการหนึ่งก็คือ
กฎหหมายมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีช่องโหวส าหรับผู้ที่มีจิตคดิจะโกงมากเท่านั้น แต่กฎหมายก็ยังคง
จ าเป็นต้องมีอยู่เพ่ือน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษเท่าที่จะน ามาได้ ซึ่งมาตรการทางกฎหมายนี้ต้องใช้ 
ประกอบกับมาตรการอ่ืน ๆ ด้วยจึงจะมีประสิทธิผลสูงสุด 
 ผู้ด ารงต าแหน่ง ทางการเมืองแบ่งเป็น 2 ประเภท 1.ผู้ที่ด ารงชีวิตด้วยการเมือง มุ่งท า
ประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน 2.ผู้ที่ด ารงชีวิตจากการเมือง เป็นกลุ่มที่ต้องการ
ผลประโยชน์ เข้าสู่การเมืองเพ่ือหวังถอนทุนคืน เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็น 'โรคขาดภูมิคุ้มกันทาง
จริยธรรม' ไม่สามารถแยกแยะถูกผิดดีชั่วได้  จริยธรรมเป็นแนวคิดที่ต้องการควบคุมพฤติกรรมของ
คน ทั้งนี้ ในฐานะที่ผู้ด ารงต าแหน่ง ทางการเมือง ซึ่งเป็นบุคคลที่ถือเป็นบุคคลสาธารณะ และมี
ความเกี่ยวข้องกับภารกิจ ที่ส าคัญของประเทศ ทั้งในเรื่องการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การปฏิบัติ
หน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และที่ประชุมใหญ่กรรมการร่าง
กฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยวินิจฉัยว่า ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง มีความหมายกว้าง
กว่า “ข้าราชการการเมือง” โดยมีความเห็นว่า ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หมายความถึง “บรรดา
ผู้รับผิดชอบงานด้านการเมืองทั้งหมดโดยงานการเมืองนั้นจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย 
(Policy) เพ่ือให้ฝ่ายปกครองที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานประจ ารับไปบริหาร (Administration) ให้เป็นไป
ตามนโยบายที่ก าหนดน้ัน” ดังนั้น “ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง” จึงหมายถึง คณะรัฐมนตรี 
สมาชิกรัฐสภาและผู้ด ารงต าแหน่งอื่นท่ีมีลักษณะท านองเดียวกัน โดยนัยดังกล่าว สมาชิกรัฐสภา จึง
รวมถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีฐานะเป็น “ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง” 
ตามความเห็นของกรรมการร่างกฎหมายด้วย การที่นักการเมืองต้องแสวงหาความชอบธรรมในการ
เข้าสู่อาชีพและการด ารงต าแหน่งโดยผ่านการเลือกตั้ง ท าให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้ง ซึ่งมีเป้าหมายในการคุ้มครองอาชีพของนักการเมืองเอง ก่อให้เกิดเขตเลือกตั้งใหม่ 
(Constituency);ที่เรียกว่า “Campaign Funding Constituency” ขึ้น ท าให้ประชาชนทั่วไปไม่
ไว้วางใจนักการเมืองและการเมือง ซ่ึงถือเป็นประเด็นทางจริยธรรมที่แก้ไขได้ยากที่สุดระบอบ
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ประชาธิปไตยเสรีนิยมและเศรษฐกิจการตลาดที่ส่งเสริมการเติบโตของระบบทุนนิยมอย่างกว้างขวาง 
ท าให้ธุรกิจการค้าขยายตัวและต้องอาศัยการด าเนินการทางการเมืองเพ่ือช่วยผลักดันผู้ประกอบการ
ทีต่้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมือง เพ่ือลดผลกระทบทางลบของนโยบาย ก่อให้เกิดความสัมพันธ์กับ
นักการเมืองที่แยกจากกันได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักการเมืองที่มีอาชีพทางธุรกิจก่อนเข้าสู่วง
การเมือง และยังต้องการรักษาอาชีพและผลประโยชน์เดิมไว้ต่อไป 
 การขยายตัวของสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยม โดยเฉพาะ
การรับรู้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การเรียกร้องจากสื่อมวลชนและกลุ่มเคลื่อนไหว
ทางสังคมให้มีความโปร่งใส รวมถึงการตรวจสอบนโยบายสาธารณะ และพฤติกรรมนักการเมือง ท า
ให้กรณีที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของนักการเมือง ปรากฏเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดการถกเถียง อย่าง
มาก น าไปสู่การกดดันให้มีการปฏิรูปการเมือง รวมถึงการสร้างมาตรฐานทางกฎหมายและจริยธรรม
ทางการเมืองควบคู่กันไป เพ่ือควบคุมการใช้อ านาจทางการเมืองในทางที่ผิด  
 ผู้ด ารงต าแหน่ง ทางการเมืองจึงควรมีคุณสมบัติที่ส าคัญสาม ประการคือ หนึ่งมีอารมณ์
ผูกพันแน่วแน่ จริงจังต่ออุดมการณ์ (Passion) หมายความว่า นักการเมืองจะต้องรู้สึกห่วง กังวล 
เอาใจใส่ต่อสิ่งที่เขาต้องการจะต่อสู้ ค าว่า Passion ไม่ใช่อารมณ์ที่เป็นความตื่นเต้นที่ไร้ความหมาย 
หรือเป็นเพียงเจตคติภายใน (Inner Attitude) เท่านั้น แม้แต่การปฏิวัติที่ปราศจากความรับผิดชอบ
ก็ไม่ถือว่าเป็น Passion สองมีความรับผิดชอบ (Responsibility) จริยธรรมของความรับผิดชอบเป็น
ตัวชี้วัดให้เห็นว่า นักการเมืองมีความมุ่งม่ันที่จะท างานเพ่ืออุดมการณ์หรือไม่ และ มีวิจารณญาณ 
(Judgement) หมายถึง ความสามารถท่ีจะรักษาไว้ซึ่งความไม่หวั่นไหวและความสงบ แต่สนองตอบ
ต่อสภาพความเป็นจริง หรือการต้องพิจารณาสิ่งต่างๆ และคนจากระยะห่าง การขาดวิจารณญาณ
ถือเป็นความผิดประการหนึ่งของนักการเมือง เป็นสิ่งที่ท าให้ไร้ประสิทธิภาพทางการเมือง 
 คุณสมบัติทั้งสามประการจะประกอบกันเป็นจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
เป็นพลังที่เสริมสร้างบุคลิกภาพของนักการเมืองเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมือง อันเป็นกิจกรรม
ของมนุษย์อย่างแท้จริง นักการเมืองจึงจ าเป็นต้องมีอุดมการณ์ มีความรับผิดชอบ และมี
วิจารณญาณเป็นเครื่องก ากับความหลงตัวเอง (Vanity) ถือเป็นสิ่งที่คุกคามอาชีพนักการเมือง ท าให้
ขาดความเป็นกลาง ขาดความรับผิดชอบ และเป็นไปเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองเท่านั้น 
 ทั้งน้ี หากผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองใช้อ านาจทางการเมืองบนหลักพ้ืนฐานของ
จริยธรรมเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่แล้ว ย่อมน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาอันชอบ
ธรรม เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ในทางตรงข้ามหากนักการเมืองขาดจริยธรรมและค านึงถึงการรักษา
อ านาจทางการเมือง ย่อมใช้อ านาจทางการเมืองทุกวิถีทางเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตนเองหรือคน
ส่วนน้อย 
 ดังนั้น ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือนักการเมืองจึงต้องเป็นบุคคลที่ต้องได้รับความ
ไว้วางใจจากประชาชน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง นักการเมืองจะถูกตรวจสอบจากประชาชนในลักษณะ
ที่เข้มงวดเป็นพิเศษกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไป หรือบุคลสาธารณะในวิชาชีพอ่ืน แม้ในวิชาชีพอ่ืนที่มี
ความจ าเป็นต้องสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน เช่น แพทย์ พยาบาล ทนายความ เป็น
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ต้น และบุคคลที่ประกอบอาชีพดังกล่าว ก็มิได้ถูกตรวจสอบในทางสาธารณะในเรื่องส่วนตัว และ
ความประพฤติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยทุกแง่มุมเช่นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองหรือนักการเมือง เนื่องจากนักการเมืองมีความส าคัญในฐานะผู้ใช้อ านาจรัฐ จึงมีความ
จ าเป็นต้องมีการเฝ้ามองหรือตรวจสอบจากสาธารณะ (Public Scrutiny) มากกว่าผู้ประกอบอาชีพ
อ่ืน ๆ  น้ันหมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่ง ทางการเมืองจะถูกพิจารณาจากสาธารณชนว่า ควรมี
จริยธรรมหรือคุณธรรม มากกว่าปัจเจกชนทั่วไป ซ่ึงถือเป็น “ความชอบธรรม” ขั้นพ้ืนฐานของการ
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง โดยลักษณะดังกล่าวมีระดับความส าคัญแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม 
แต่อาจถือเป็นลักษณะทั่วไปที่เป็นเป้าหมายของทุกสังคมที่ต้องการให้ปรากฏขึ้นจริง เพราะ
คุณลักษณะเช่นนี้ คือจุดเริ่มต้นของที่มาของความไว้วางใจจากประชาชน   
 
2.วัตถุประสงค์การวิจัย   
 1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการก าหนดบทลงโทษผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองที่ประพฤติผิดจริยธรรม ทั้ง ของไทยและต่างประเทศ 
 2.  เพ่ือศึกษาถึงสภาพปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนด
บทลงโทษผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ประพฤติผิดจริยธรรม ทั้ง ของไทยและต่างประเทศ 
 3.  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
บทลงโทษผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ประพฤติผิดจริยธรรม ทั้งของไทยและต่างประเทศ  
 4.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการก าหนดบทลงโทษผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองที่ประพฤติผิดจริยธรรมของไทย ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
และเป็นสากล 
 
3.สมมติฐานการวิจัย  
 สภาพการณ์ทางจริยธรรมในสังคมการเมืองเป็นประเด็นส าคัญที่ผู้วิจัยนี้ ได้ศึกษาเพ่ือหา
ลักษณะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการหาแนวในการก าหนดบทลงโทษผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ประพฤติผิดจริยธรรม ซึ่งยังคงมีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองส่วนใหญ่
ยังยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข    ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ของไทยในปัจจุบันคละเคล้าไปด้วยนักการเมืองที่มีและไม่มีคุณสมบัติพ้ืนฐานที่ดีของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง  การเมืองไทยยังมีนักการเมืองน้ าดีอยู่มาก นักการเมืองที่ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม นักการเมืองที่เป็นผู้ซื่อสัตย์สุจริต ถึงแม้จะมีกลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ที่ประพฤติ
ละเมิดจริยธรรมและยังไม่สามารถด าเนินการลงโทษได้ นั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยที่จะมีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน ขยายกลุ่มนักการเมืองน้ าดี และหาแนวทางการลงโทษอย่าง
จริงจังกับผู้ประพฤติละเมิดจริยธรรมเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแก่คนในสังคม 
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4.วิธีด าเนินการวิจัย   
 ในงานวิจัยฉบับ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือท าการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ให้สอดคล้องกับ
สมมุติฐานของการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual  Framework) โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จาก
การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการการก าหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและต่างประเทศ ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือให้
บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้  ดังนั้น ผู้วิจัยขอน าเสนอรายละเอียดซึ่งเป็นระเบียบวิธีการ
ศึกษาวิจัย กล่าวคือ กรอบแนวความคิดในการวิจัย การออกแบบการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
และการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
5.ผลการวิจัย  
 จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางกฎหมายเพ่ือการก าหนดบทลงโทษผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองที่ประพฤติผิดจริยธรรม 
ผลการวิจัยพบว่า 
 จากการที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นที่จับตาจากสาธารณะชนไม่ว่าจะเป็นการ
แสดงออกโดยการใช้อ านาจ การพูดจา การกระท าทุกสิ่งทุกอย่าง พฤติกรรมจึงถือเป็นสิ่งส าคัญที่
ต้องควบคุม ระงับ ดังนั้นการควบคุม พฤติกรรมของนักการเมืองให้ประสบผลส าเร็จจึงจ าเป็นต้อง
สร้างส านึกหรือมโนธรรมแห่งความรู้สึกผิดชอบชั่วดี โดยให้เกิดความรู้สึกละอายหากจะท าในสิ่งไม่
ถูกไม่ควร หรือรียกได้ว่า “คุณธรรมและจริยธรรม” 
 เนื่องด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในอดีตที่เคยประกาศใช้มาแล้วในเรื่องที่ว่า
ด้วย  “คุณธรรมและจริยธรรม” ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแต่ก็ไม่มีบทบัญญัติถึงวิธีการและ
กระบวนการตรวจสอบ  เรื่องว่าด้วย ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ประพฤติผิดจริยธรรมเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพ  จึงต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพ่ือบังคับใช้อย่างชัดเจน  นอกจากนี้ ใน
ส่วนของประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมและก ากับดูแลประชาชนโดยทั่วไปก็ยังมิได้
มีการก าหนดรูปแบบ บทลงโทษผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ประพฤติผิดจริยธรรมและวิธีการ
น าไปบังคับใช้ไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม  ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึง ท าการศึกษาและวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา อุปสรรคของ การก าหนดบทลงโทษผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ประพฤติผิดจริยธรรม เพ่ือ
ยกระดับและสร้างมาตรฐานในการลงโทษ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ประพฤติผิดจริยธรรม 
 
6.การอภิปรายผล 
 ผู้ด ารงต าแหน่ง ทางการเมืองแบ่งเป็น 2 ประเภท 1.ผู้ที่ด ารงชีวิตด้วยการเมือง มุ่งท า
ประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน 2.ผู้ที่ด ารงชีวิตจากการเมือง เป็นกลุ่มที่ต้องการ
ผลประโยชน์ เข้าสู่การเมืองเพ่ือหวังถอนทุนคืน เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็น 'โรคขาดภูมิคุ้มกันทาง
จริยธรรม' ไม่สามารถแยกแยะถูกผิดดีชั่วได้  จริยธรรมเป็นแนวคิดที่ ต้องการควบคุมพฤติกรรมของ
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คน ทั้งนี้ ในฐานะที่ผู้ด ารงต าแหน่ง ทางการเมือง ซึ่งเป็นบุคคลที่ถือเป็นบุคคลสาธารณะ และมี
ความเกี่ยวข้องกับภารกิจ ที่ส าคัญของประเทศ ทั้งในเรื่องการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การปฏิบัติ
หน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และที่ประชุมใหญ่กรรมการร่าง
กฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยวินิจฉัยว่า ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง มีความหมายกว้าง
กว่า “ข้าราชการการเมือง” โดยมีความเห็นว่า ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หมายความถึง “บรรดา
ผู้รับผิดชอบงานด้านการเมืองทั้งหมดโดยงานการเมืองนั้นจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย 
(Policy) เพ่ือให้ฝ่ายปกครองที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานประจ ารับไปบริหาร (Administration) ให้เป็นไป
ตามนโยบายที่ก าหนดน้ัน” ดังนั้น “ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง” จึงหมายถึง คณะรัฐมนตรี 
สมาชิกรัฐสภาและผู้ด ารงต าแหน่งอื่นท่ีมีลักษณะท านองเดียวกัน โดยนัยดังกล่าว สมาชิกรัฐสภา จึง
รวมถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีฐานะเป็น “ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง” 
ตามความเห็นของกรรมการร่างกฎหมายด้วย การที่นักการเมืองต้องแสวงหาความชอบธรรมในการ
เข้าสู่อาชีพและการด ารงต าแหน่งโดยผ่านการเลือกตั้ง ท าให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้ง ซึ่งมีเป้าหมายในการคุ้มครองอาชีพของนักการเมืองเอง ก่อให้เกิดเขตเลือกตั้งใหม่ 
(Constituency);ที่เรียกว่า “Campaign Funding Constituency” ขึ้น ท าให้ประชาชนทั่วไปไม่
ไว้วางใจนักการเมืองและการเมือง ซึ่งถือเป็นประเด็นทางจริยธรรมที่แก้ไขได้ยากที่สุด ระบอบ
ประชาธิปไตยเสรีนิยมและเศรษฐกิจการตลาดที่ส่งเสริมการเติบโตของระบบทุนนิยมอย่างกว้างขวาง 
ท าให้ธุรกิจการค้าขยายตัวและต้องอาศัยการด าเนินการทางการเมืองเพ่ือช่วยผลักดันผู้ประกอบการ
ที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมือง เพ่ือลดผลกระทบทางลบของนโยบาย ก่อให้เกิดความสัมพันธ์กับ
นักการเมืองที่แยกจากกันได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักการเมืองที่มีอาชีพทางธุรกิจก่อนเข้าสู่วง
การเมือง และยังต้องการรักษาอาชีพและผลประโยชน์เดิมไว้ต่อไป 
 การขยายตัวของสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยม โดยเฉพาะ
การรับรู้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การเรียกร้องจากสื่อมวลชนและกลุ่มเคลื่อนไหว
ทางสังคมให้มีความโปร่งใส รวมถึงการตรวจสอบนโยบายสาธารณะ และพฤติกรรมนักการเมือง ท า
ให้กรณีที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของนักการเมือง ปรากฏเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดการถกเถียง อย่าง
มาก น าไปสู่การกดดันให้มีการปฏิรูปการเมือง รวมถึงการสร้างมาตรฐานทางกฎหมายและจริยธรรม
ทางการเมืองควบคู่กันไป เพ่ือควบคุมการใช้อ านาจทางการเมืองในทางที่ผิด  
 ผู้ด ารงต าแหน่ง ทางการเมืองจึงควรมีคุณสมบัติที่ส าคัญสาม ประการคือ หนึ่งมีอารมณ์
ผูกพันแน่วแน่ จริงจังต่ออุดมการณ์ (Passion) หมายความว่า นักการเมืองจะต้องรู้สึกห่วง กังวล 
เอาใจใส่ต่อสิ่งที่เขาต้องการจะต่อสู้ ค าว่า Passion ไม่ใช่อารมณ์ที่เป็นความตื่นเต้นที่ไร้ความหมาย 
หรือเป็นเพียงเจตคติภายใน (Inner Attitude) เท่านั้น แม้แต่การปฏิวัติที่ปราศจากความรับผิดชอบ
ก็ไม่ถือว่าเป็น Passion สองมีความรับผิดชอบ (Responsibility) จริยธรรมของความรับผิดชอบเป็น
ตัวชี้วัดให้เห็นว่า นักการเมืองมีความมุ่งม่ันที่จะท างานเพ่ืออุดมการณ์หรือไม่ และ มีวิจารณญาณ 
(Judgement) หมายถึง ความสามารถที่จะรักษาไว้ซึ่งความไม่หวั่นไหวและความสงบ แต่สนองตอบ
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ต่อสภาพความเป็นจริง หรือการต้องพิจารณาสิ่งต่างๆ และคนจากระยะห่าง การขาดวิจารณญาณ
ถือเป็นความผิดประการหนึ่งของนักการเมือง เป็นสิ่งที่ท าให้ไร้ประสิทธิภาพทางการเมือง 
 คุณสมบัติทั้งสามประการจะประกอบกันเป็นจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
เป็นพลังที่เสริมสร้างบุคลิกภาพของนักการเมืองเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมือง อันเป็นกิจกรรม
ของมนุษย์อย่างแท้จริง นักการเมืองจึงจ าเป็นต้องมีอุดมการณ์ มีความรับผิดชอบ และมี
วิจารณญาณเป็นเครื่องก ากับความหลงตัวเอง (Vanity) ถือเป็นสิ่งที่คุกคามอาชีพนักการเมือง ท าให้
ขาดความเป็นกลาง ขาดความรับผิดชอบ และเป็นไปเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองเท่านั้น 
 ทั้งน้ี หากผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองใช้อ านาจทางการเมืองบนหลักพ้ืนฐานของ
จริยธรรมเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่แล้ว ย่อมน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาอันชอบ
ธรรม เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ในทางตรงข้ามหากนักการเมืองขาดจริยธรรมและค านึงถึงการรักษา
อ านาจทางการเมือง ย่อมใช้อ านาจทางการเมืองทุกวิถีทางเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตนเองหรือคน
ส่วนน้อย ดังนั้น ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือนักการเมืองจึงต้องเป็นบุคคลที่ต้องได้รับความ
ไว้วางใจจากประชาชน หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง นักการเมืองจะถูกตรวจสอบจากประชาชนในลักษณะ
ที่เข้มงวดเป็นพิเศษกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไป หรือบุคลสาธารณะในวิชาชีพอ่ืน แม้ในวิชาชีพอ่ืนที่มี
ความจ าเป็นต้องสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน เช่น แพทย์ พยาบาล ทนายความ เป็น
ต้น และบุคคลที่ประกอบอาชีพดังกล่าว ก็มิได้ถูกตรวจสอบในทางสาธารณะในเรื่องส่วนตัว และ
ความประพฤติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยทุกแง่มุมเช่นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองหรือนักการเมือง เนื่องจากนักการเมืองมีความส าคัญในฐานะผู้ใช้อ านาจรัฐ จึงมีความ
จ าเป็นต้องมีการเฝ้ามองหรือตรวจสอบจากสาธารณะ (Public Scrutiny) มากกว่าผู้ประกอบอาชีพ
อ่ืน ๆ   น้ันหมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่ง ทางการเมืองจะถูกพิจารณาจากสาธารณชนว่า ควรมี
จริยธรรมหรือคุณธรรม มากกว่าปัจเจกชนทั่วไป ซ่ึงถือเป็น “ความชอบธรรม” ขั้นพ้ืนฐานของการ
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง โดยลักษณะดังกล่าวมีระดับความส าคัญแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม 
แต่อาจถือเป็นลักษณะทั่วไปที่เป็นเป้าหมายของทุกสังคมที่ต้องการให้ปรากฏขึ้นจริง เพราะ
คุณลักษณะเช่นนี้ คือจุดเริ่มต้นของที่มาของความไว้วางใจจากประชาชน 
 
7.ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 1.ให้มีการบัญญัติอ านาจหน้าที่และองค์กรที่ท าหน้าที่ในการพิจารณาชี้ขาดในความผิดที่ผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองประพฤติผิดจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ไว้ในรัฐธรรมนูญโดยชัดเจน 
 2. ต้องมีกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย “วิธีพิจารณาคดีผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองที่ประพฤติผิดจริยธรรม”ไว้เป็นการเฉพาะเช่นเดียวกับองค์กรอิสระต่างๆตามรัฐธรรมนูญ 
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 3.  ต้องบัญญัติการกระท าที่ถือว่าเป็นการกระท าที่ผิดจริธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองไว้โดยชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญ โดยความผิดที่ถือได้ว่าเป็นการประพฤติผิดจริยธรรมของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่น าไปสู่การพิจารณาลงโทษนั้นมดีังต่อไปนี้ 
 3.1 ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองถูกกล่าวหาว่าทุจริตคอรัปชั่นโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมลง
ลายมือชื่อเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในท้องที่ที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเป็นตัวแทน
นั้น 
 3.2 ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองนั้นแต่งตั้งบุคคลใกล้ชิด ซึ่งเป็นญาติหรือญาติที่สืบสาย
โลหิต เข้ามาเป็นที่ปรึกษา หรือเอ้ือผลประโยชน์ด้านอื่นๆที่เห็นได้ชัดเจน 
 3.3 ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตกเป็นผู้ต้องหาในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและในคดี
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 
 3.4 ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต้องค าพิพากษาของศาลให้ลงโทษจ าคุกไม่ว่าจะรอลง
อาญาหรือไม่ก็ตาม 
 3.5 ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองถูก บุปผการี บิดา มารดา   ร้องเรียนว่า เป็นคน
อักตัญญูและโดนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง นั้นทอดท้ิงไม่ให้การอุปการะเลี้ยงดู  
 ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวมานี้ผู้วิจัยได้น าไปบัญญัติไว้ในร่าง “พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ประพฤติผิดจริยธรรม” ในภาคผนวค ค. 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป ควรท าวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบและ
ก าหนดบทลงโทษต่อบุคคลที่อาสาเข้ามาท าหน้าทีท่างการเมือง ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะ
รับสมัครให้มีสิทธิและ เป็นผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งจากประชาชนเจ้าของอ านาจ 
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รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

       An Educational Management Model of a Sufficiency Economy                  
   Philosophy  School under the Jurisdiction of the Office 

  Of PhangNga Primary Educational Service Area 
 

ฐิติพร  เปกะมล  
จินดา ศรีญาณลักษณ์ 

                                                               
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ  1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  2) เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบ
การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน  ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ศึกษาเอกสาร
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการของ
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ขั้นตอนที่ 2 การ
สร้างรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ขั้นตอนที่ 3 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงาโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  21 คน ด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)  โดยวิธีการ
บอกต่อ (Snowball Sampling)  ขั้นตอนที่ 4 เป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 12 
คน โดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  ขั้นตอนที่ 5 สรุปและน าเสนอรายงาน
ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มี 4 องค์ประกอบคือ 1) การบริหารงานวิชาการด าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา 2) การบริหาร
งบประมาณมีการวางแผนการบริหารงบประมาณ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3) การบริหารงานบุคคลส่งเสริมบุคลากรในสถานศึกษาน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
                                                           

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 ประจ าหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 
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ในการด าเนินชีวิต และ  4) การบริหารงานทั่วไป ใช้เทคโนโลยีและสื่อหลายหลากเพ่ือแสวงหา
ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. ความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงามีความเป็นไปได้
ทุกองค์ประกอบและสามารถน าไปปฏิบัติจริงได้ 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการสถานศึกษา , เศรษฐกิจพอเพียง , รูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were:1) To investigate the configurations of 
the Educational Management Model of the Sufficiency Economy, and 2) To 
examine the probability of the Educational Administration Model of the Sufficiency 
Economy Philosophy School under the jurisdiction of the Office of PhangNga 
Primary Educational Service Area Office.  The research’s processes were separated 
into five steps: Step1. Analyzing and synthesizing the documents of theory, 
research and director’s interview to learn whether the directors were successful in 
implementing the principles of Sufficiency Economy administration in their schools; 
Step2.Constructing the model; Step3. Developing the model in three phases from 
the sample of 21 Sufficiency Economy Philosophy (SEP) research administrative 
experts, derived by means of snowball sampling.   They were asked to review the 
questionnaire by using a Delphi technique.  The statistics used for the data analysis 
were median and interquartile range; Step4. An appropriate administration model 
was finally rated by the sample of 12 experts administrators by focus group 
discussion to analyze data by content analysis; and Step 5. Presenting the findings 
of this research. The findings of this research were as follows:   
 1.The  Educational  Management  Model  of a SEP school under the 
jurisdiction of the Office of PhangNga Primary Educational Service Area consisted of 
four components:  1) Academic Administration Policies and action plans for the 
year which adopted the philosophy of sufficiency economy employed in the 
schools;  2) Budget Management Planning used a budget that is consistent with the 
SEP; 3) Personnel Management Extension personnel in educational philosophy of 
sufficiency economy principles used in everyday life; and 4) General 
Administration Technology, media and diversity, to seek knowledge of SEP.  



917วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 2. It was concluded that the administrators held very similar opinions 
about the appropriate Educational Management Model  of  a SEP school under the 
jurisdiction  of the Office of Phang-Nga Primary Educational Service Area.  
Key word(s): Educational Administration of Schools; Sufficiency Economy 
Philosophy; the  Educational  Management  Model  of  Sufficiency Economy 
 
 
1.บทน า 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะ
แนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยทุกระดับมาโดยตลอดนานกว่า  30 ปีส านักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประมวลและกลั่นกรองพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงพระราชทานในวโรกาสต่างๆ รวมทั้งพระ
ราชด ารัสอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องโดยได้น้อมน าสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตและความมั่นคง
ของชีวิต และความมั่นคงของแผ่นดินตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540-
2552 และในภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ แผน พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (2550-2554)  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคม
แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือมุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาคนโดยให้ความส าคัญกับ
การน าหลักคิดหลักปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนทุกมิติทั้งด้าน
ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่ส านึกในศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม  
และความเพียร (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 : 4) การ
จัดท าแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 จนถึงแผนพัฒนาฉบับที่ 10  มี
พัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์เงื่อนไขและการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ  แผนพัฒนาฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของการ
วางแผนพัฒนาประเทศที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมและมุ่งให้ “คน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา” พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาบูรณาการแบบองค์กรรวม เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาที่สมดุล  ต่อมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (2545-2549) ได้
อัญเชิญ “ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาน าทาง ในการพัฒนาและบริหารประเทศ  
ควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “ คนเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนา ” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (2550-2554) ยังคงน้อมน า “ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ” มาเป็นแนวทางปฏิบัติและให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่ยึด “ คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา ”เป็นการพัฒนาในระยะตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยต้อง
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เผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนรวดเร็วและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี  2558  จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันใน
ประเทศให้เข้มแข็งข้ึนมาใช้ในในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคมและระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  สามารถพัฒนา
ประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามเศรษฐกิจพอเพียง  (ภูดิส  
พัดพิน, 2555 : 1-5)    
 กระทรวงศึกษาธิการจึงมุ่งพัฒนาสถานศึกษา ในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ส่งผลสู่การด าเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนด
เป็นโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่สถานศึกษามีเป้าหมาย 3 ระยะคือ ระยะที ่
1 ปี 2550 ก าหนดให้สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่าง ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ต่ ากว่าจ านวน 80 แห่ง ระยะที่ 2 ปี 
2551-2552 พัฒนาและขยายเครือข่ายสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่าง ในการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกจังหวัด เป็นจ านวน 800 แห่ง 
ระยะที่ 3 ปี 2553-2554 พัฒนาให้สถานศึกษาน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนและบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาได้ครบ
ทุกแห่งทั่วประเทศ  (ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศร,ี 2552 : 3-4) 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นราชการในการก ากับดูแลของ
กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินหลักคือการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่ให้ความส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการหนึ่งใน
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือก าหนดการน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2550 สามารถขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าถึงสถานศึกษาในสังกัดครบทุกแห่ง  ในระยะ 2 ปี (2551-2552) 
ก าหนดให้มีสถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและบริหาร
จัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกจังหวัด จ านวน 800 แห่ง  ซึ่งในปี 2552 มี
สถานศึกษาสมัครขอเข้ารับการประเมินเพ่ือเป็นสถานศึกษาแบบอย่างฯ จ านวนทั้งสิ้น 2,032 แห่ง 
ผ่านเกณฑ์การประเมินเบื้องต้นจ านวน 1,606 แห่ง และผ่านการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่าง
ฯ จ านวน 1,126 แห่ง ประกอบด้วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 
885 แห่ง สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 83 แห่ง 
สังกัดส านักบริหารงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 28 แห่ง สังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 14 
แห่ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 78 แห่ง สังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 
14 แห่ง สังกัดองค์กรส่วนท้องถิ่น จ านวน 26 แห่ง และสังกัดต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 10 
แห่ง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 10 ) 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ยังมีโรงเรียนในสังกัดจ านวนมาก ที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการจัดท า โครงการน านโยบายเศรษฐกิจพอเพียง  ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2552  มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ  5 โรงเรียน  ปี พ.ศ.2554 มี 4 โรงเรียน ปี 
พ.ศ.2555 มี 6 โรงเรียน ปี พ.ศ.2556 มี 35 โรงเรียน จากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา (รายชื่อโรงเรียนพอเพียง,กระทรวงศึกษาธิการ, 2552-2556)  ซึ่งมี
โรงเรียน จ านวน 157 โรงเรียนแบ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  ขนาดกลาง ขนาดเล็ก  ซึ่งแต่ละ
โรงเรียนก็จะมีสภาพบริบทที่แตกต่างกัน การบริหารจัดการก็แตกต่างกัน                                
 จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ให้ความสนใจที่จะน ารูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาโดยมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษาต่อไป 
 
2.ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1..เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 2. เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 
3.วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed  Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ                
(Qualitative  Research ) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประกอบด้วย
การศึกษาเอกสาร (Documentary ) สนทนากลุ่ม (Focus group  Discussion) การใช้เทคนิคเดล
ฟาย ( Delphi  Technique ) มีวิธีการวิจัยแบ่งเป็น  5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะห์องค์ประกอบและประเด็นรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของ
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสอบถามจากผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จของรูปแบบ การบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา เพ่ือให้ทราบองค์ประกอบ ของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ขั้นตอนที่ 2  การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  โดยใช้เทคนิค
เดลฟายในรอบที่ 1 ด้วยวิธีการน ากรอบประเด็นความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประถมศึกษาพังงามี  4 องค์ประกอบเพ่ือน าไปสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิด้วยค าถามปลายเปิด
ประกอบด้วย 1)  การบริหารจัดการงานวิชาการ  2) การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารบุคคล  
4)  การบริหารงานทั่วไป  
 ขั้นตอนที่ 3  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) เป็นการพัฒนาเพ่ือ
วิเคราะห์ องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
ด้วยเทคนิคเดลฟายอีก 2 รอบ โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 21 คน ด้วยวิธีการดังนี้ 
 3.1 เดลฟายในรอบที่ 2  โดยน าข้อมูลรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จากผู้ทรงคุณวุฒิในรอบที่ 1 มาวิเคราะห์ทั้ง 4 องค์ประกอบ เพ่ือ
สร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับน าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาน ามาวิเคราะห์ค่า IOC ได้ค่า IOC เท่ากับระหว่าง 0.66 –1.00 
และน าไปเก็บข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ 21 คน 
 3.2  เดลฟายในรอบที่ 3 โดยน าข้อค าถามจากเทคนิคเดลฟายในรอบที่ 2 มาวิเคราะห์
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา   โดยวิเคราะห์จากพิสัยควอไทล์  ( Interquartile 
Rang )  ค่ามัธยฐาน   (Median )มีค่าตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป พิสัยควอไทล์ที่ 1 ควอไทล์ที่ 3 ถ้าค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ ที่ค านวณได้มีค่าตั้งแต่ 1.50 ลงไป แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิมีความ
สอดคล้องกัน ถ้าค่าความแตกต่างระหว่างควอไทล์ที่ 1 ควอไทล์ที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไปแสดงว่า
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่สอดคล้องกัน และน าข้อค าถามมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือสอบถาม
ผู้ทรงคุณวุฒิในการยืนยันข้อมูลหากประเด็นใดที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นไม่สอดคล้องกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านอ่ืนท าให้ทราบองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 ขั้นตอนที่ 4  ศึกษาความเป็นไปได้ขององค์ประกอบรูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา   โดยการสนทนากลุ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12  คน  
 ขั้นตอนที่ 5  สรุปผลและน าเสนอรายงานผลการวิจัย  
 
4.สรุปผลการวิจัย 
 1. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา และความเป็นไปได้ของ
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ 
การบริหารงบประมาณการบริหารบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
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 2. ความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงามีความเป็นไปได้
และสามารถปฏิบัติจริงได้ทุกองค์ประกอบ  
 
5.การอภิปรายผล  
 1. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาและความเป็นไปได้ของ
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาด้านวิชาการด้านการบริหารงบประมาณด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหาร
ทั่วไปทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ เป็นปัจจัยส าคัญต่อรูปแบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของธนธรรม  มีทอง ( 2552 : บทคัดย่อ ) พบว่า การบริหารจัดการ
สถานศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการใช้ในการ
ก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม
ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารทั่วไป  ซึ่งแต่ละ
องค์ประกอบนั้น  มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อกันและกันอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับผล  
งานวิจัยของ มงคล  อินทรโชติ  (2552 : บทคัดย่อ ) พบว่า การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 4  ด้าน คือ  การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  
และการบริหารทั่วไปและผู้วิจัยขอน ามาอภิปรายรายองค์ประกอบเพียงประเด็นแรกของแต่ละ
องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1.1 ด้านการบริหารวิชาการ ผู้บริหารด าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีอย่างเป็นระบบโดยก าหนดโครงสร้างงานวิชาการให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธนธรรม  มีทอง (2552 : บทคัดย่อ ) 
ได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  กรณีศึกษาโรงเรียนบ้าน
ร่องแซง พบว่า การก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันต่อสภาพความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่ควรขับเคลื่อนบนค่านิยมพ้ืนฐานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้
เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรมและนอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กฤชฐา พลตรีและจินดา 
ศรีญาณลักษณ์  (2557 : 151)  ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่าประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาต้องมีการวางแผนในการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ                                                        
 1.2 การบริหารงบประมาณผู้บริหารมีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารมีการ
วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
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ของธนธรรม  มีทอง (2552 : บทคัดย่อ ) พบว่าด้านการบริหารงบประมาณมีการวางแผนการใช้
งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรมาอย่างฉลาดรอบคอบคุ้มค่ามีกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ
ด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
 1.3 ด้านการบริหารทั่วไปผู้บริหารมีการจัดกลไกระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรมทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารมีการ
ประสานงานกับชุมชนและองค์กรต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการ  น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธนธรรม มีทอง (2552 : บทคัดย่อ ) พบว่ามีการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินงานโดยการจัดการเชิงกลยุทธ์  แก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนอย่างมีเหตุผล  รอบคอบ  มีการประสานงานกับเครือข่ายหรือองค์กรต่าง ๆ โดยการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน สร้างความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความตระหนักในการเป็นเจ้าของร่วมกัน 
 1.4 ด้านการบริหารบุคคล ผู้บริหารมีการส่งเสริมบุคลากรในสถานศึกษาประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการด าเนินชีวิต และส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เพ่ือน ามา
เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารได้
ให้ความส าคัญในการส่งเสริมบุคลากรให้เป็นตัวอย่างที่ดีมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และการ
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนธรรม  มีทอง (2552 : บทคัดย่อ ) พบว่ามีการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยการให้ความรู้ประชุม อบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   
 2. ความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีความเป็นไป
ได้และสามารถน าไปปฏิบัติจริงได้ทุกองค์ประกอบ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารตระหนักถึงการ
พัฒนาให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยเฉพาะ
การตระหนักถึงความส าคัญของตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงสนับสนุนต่อการพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้ยังเป็นผู้ก าหนดโครงสร้างของการเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์กรสมัยใหม่ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนธรรม มีทอง (2552 : บทคัดย่อ ) พบว่าการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม  และสิ่งแวดล้ อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการอนุรักษ์  และเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยโรงเรียนเน้นให้ครูได้มี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ถ่ายทอด   ปลูกฝังความรู้  ความเข้าใจ  ตลอดจนค่านิยมพ้ืนฐาน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรมเป็นสิ่งส าคัญต่อรูปแบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในรูปแบบ
การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
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6.ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 
 1.1 ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม คุณธรรม ค่านิยมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้
หลากหลายขึ้นเพราะทางโรงเรียนยังเน้นกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเร่ืองการเกษตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเท่าน้ัน อาทิเช่น ควรจัดกิจกรรมชุมนุมศิลปะตามความสามารถ
ของผู้บริหารหรือกิจกรรมอนุรักษ์ถ่ินก าเนิด กิจกรรมค่ายอนุรักษ์ ชุมนุมดนตรีพ้ืนฐาน จัดมุมธรรมะ
ในห้องเรียน เป็นต้น เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติที่มีรูปแบบกิจกรรม ที่หลากหลาย 
 1.2 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรหรือสร้างหลักสูตรที่เน้นอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
บูรณาการแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทุกชั้นเรียน และมีแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นฉบับสมบูรณ์มาตรฐานเดียวกันทั้งโรงเรียน โดยการหาเครือข่ายทาง
วิชาการเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขอความช่วยเหลือด้านความรู้จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียงต่อการจัดท าหลักสูตร 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อปป 
 2.1 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการน ารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาไปใช้
อย่างจริงจัง 
 2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาหรือส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอ่ืนในภาคใต้  
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System of Public Health Services by Using the Thai Herbs at Chao 
Phraya Abhaibhubate Hospital 

น ้ำฝน  ศิริวันสำณฑ์ 

เอกพร รักควำมสุข 
 

บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยเรื่อง ระบบกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขด้วยสมุนไพรไทยโดยโรงพยำบำล
เจ้ำพระยำอภัยภูเบศร มีวัตถุประสงค์ 3 ประกำร ได้แก่ 1. เพ่ือศึกษำระบบกำรให้บริกำรด้ำน
สำธำรณะสุขโดยกำรใช้สมุนไพรไทยเพ่ือส่งเสริมกำรแพทย์แผนไทย 2. เพ่ือศึกษำปัญหำและ
อุปสรรคของกำรบริกำรด้ำนสำธำรณะสุขด้วยสมุนไพรโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร 3. เพ่ือ
ศึกษำแนวทำงในกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณะสุขในกำรใช้สมุนไพรไทยเพ่ือส่งเสริมกำรแพทย์แผน
ไทยของโรงพยำบำลอภัยภูเบศร เพ่ืออธิบำยปรำกฏกำรณ์ระบบกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณะสุขโดย
กำรใช้สมุนไพรไทยเพ่ือส่งเสริมกำรแพทย์แผนไทย ซ่ึงเป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยศึกษำค้นคว้ำ
จำกเอกสำร แนวคิดทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยด้ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกจำกผู้ให้ข้อมูลหลักโดยวิธีเลือกแบบเจำะจง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ก้ำหนดนโยบำย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข จ้ำนวน 4 คน กลุ่มที่ 2 กลุ่ม
ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร จ้ำนวน 5 คน กลุ่มที่ 3 กลุ่มสมำชิกบ้ำน
ดงบัง จ้ำนวน 7 คน โดยศึกษำและเก็บรวบรวมข้อมูลในเฉพำะพื นที่ของโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัย
ภูเบศร ต้ำบลท่ำงำม อ้ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี ใช้วิธีกำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล
แบบสำมเส้ำซึ่งใช้วิธีกำรสอบถำม สังเกต สัมภำษณ์จำกบุคคลที่ให้ข้อมูลน้ำมำจัดหมวดหมู่ แยก
ประเด็นและวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ในกำรวิจัย ใช้วิธีกำรวิเครำะห์เชิงพรรณนำ 
ผลกำรวิจัยมีข้อค้นพบโดยสรุปกล่ำวคือ 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ระบบกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณะสุขโดยกำรใช้สมุนไพรไทยเพ่ือส่งเสริมกำรแพทย์

แผนไทย โดยโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร จะต้องให้บริกำรด้ำนสำธำรณะสุขโดยกำรใช้
สมุนไพรไทยที่มีคุณภำพและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดทั งในและต่ำงประเทศ มีกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรตลอดห่วงโซ่มูลค่ำ (Value chain) ได้แก่ ด้ำนกำรสร้ำงบริกำรหรือ
ผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนสถำนที่หรือช่องทำงกำรจ้ำหน่ำยหรือให้บริกำร กำรส่งเสริมกำรตลำด
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สินค้ำและบริกำร และด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 2. ปัญหำและอุปสรรคของกำรบริกำรด้ำนสำธำรณะ
สุขด้วยสมุนไพรโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ ควำมล่ำช้ำใน
กำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ภำพลักษณ์และเจตคติในกำรใช้ยำสมุนไพรยังไม่เป็นที่ยอมรับ กำรกระจำย
สินค้ำไม่ทั่วถึงทุกจังหวัด ปัญหำด้ำนวัตถุดิบที่ใช้ผลิตสมุนไพร และต้นทุนกำรผลิตที่สูงขึ น 

3. แนวทำงในกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณะสุขในกำรใช้สมุนไพรไทยเพ่ือส่งเสริม
กำรแพทย์แผนไทยของโรงพยำบำลอภัยภูเบศร ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ 
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ บูรณำกำรกำรบริหำรเวชภัณฑ์ พัฒนำสมุนไพรครบวงจร วิจัยและ
พัฒนำ 
ค าส าคัญ : ระบบกำรให้บริกำร, สมุนไพรไทย, โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร 
 

ABSTRACT 
 The research project of Thai Public Health Service System of Herbal Use by 
Chao Phraya Abhaibhubate Hospital. There are 3 objectives: 1.To study the system of 
public health services by using Thai herbs to promote Thai traditional medicine. 2. To 
study the problems and obstacles of public health services by Herbs at Chao Phraya 
Abhaibhubate Hospital. 3 To study the guideline for public health services in the use of 
Thai herbs to promote Thai traditional medicine at Abhaibhubate Hospital, describing 
the phenomenon of public health services by using Thai herbs to promote Thai 
traditional medicine. This is qualitative research. By studying the papers, concepts, 
theories and related researches. The researcher collected the data by in-depth 
interviews with the key informants. The selective method was divided into 3 groups: 
Group 1. Policy makers: 4 persons were the team of Health Minister. Group 2 The 5 
officers of Chao Phraya Abhaibhubate Hospital. Group 3. The 7 members of Baan Dong 
Bang. The data were collected and collected in the area of Chao Phraya Abhaibhubate 
Hospital, Thambol Tha Ngam, Amphur Muang, Prachin Buri Province. Using a method of 
verifying the reliability of data triangulation , using questionnaires, observations, and 
interviews from the person providing the information. Separate the issues and analyze 
the data to answer the research objectives by the descriptive analysis. The results are 
summarized in the following. 
 1.Public health services system using Thai herbs to promote Thai traditional 
medicine. By Chao Phraya Abhaibhubate Hospital will provide public health services 
through the use of quality Thai herbs and in accordance with the needs of both 
domestic and international markets. The development of herbal products throughout” 
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the value chain”, such as the development of the product, the service, the marketing 
promotion and The Research and development. 
 2.Problems and Obstacles of Public Health Services by Herbs, Chao Phraya 
Abhaibhubate Hospital. There are 6 issues:The delay in new product release. The 
image and attitude of herbal medicine is not acceptable. Distribution not all provinces. 
The problem of raw materials and the higher cost of producing. 
 3.The approach to providing public health services in using Thai herbs to    
promote Thai traditional medicine at Abhaibhubate Hospital consists of 5 strategies: 
Human resources, Reliability development, Integrated pharmaceutical administration, 
Development of comprehensive herbs and Research and development. 
Key Word (s): Service System, Thai Herbal, Chao Phraya Abhaibhubate Hospital 
 
1. บทน า 
 รัฐได้มีนโยบำยเพื่อกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่ำงต่อเนื่องมำ
ตลอด ซึ่งในปี 2553 ประเทศไทยเน้นกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภูมิปัญญำไท สุขภำพวิถี
ไท พ.ศ. 2550-2554 และพัฒนำงำนกำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์พื นบ้ำนไทย และกำรแพทย์
ทำงเลือก ให้เป็นรูปธรรม กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ต่อมำในปี 2554 
มุ่งเน้นกำรส่งเสริมให้ประชำชนใช้ยำสมุนไพรไทยเพ่ิมมำกขึ น โดยเฉพำะในเด็กซึ่งปัจจุบันมีกำรใช้
ยำเคมีในกำรรักษำตั งแต่แรกเกิดจนโต ซึ่งหำกมีกำรปรับมำใช้ยำสมุนไพรไทยแล้ว จะเป็นกำรช่วย
ลดกำรสะสมของสำรเคมีในร่ำงกำยของเด็ก ตลอดจนเพิ่มภูมิคุ้มกันควำมแข็งแรงของร่ำงกำยให้มำก
ขึ นด้วย พร้อมทั งมีกำรรับกำรจดทะเบียนยำเข้ำสู่บัญชียำหลักแห่งชำติ ซึ่งในปี 2555 เริ่มมีกำรสร้ำง
รำยได้เข้ำประเทศจำกสมุนไพรเพิ่มขึ น ในปี 2556 มุ่งเน้นกำรแพทย์แผนไทยหัวใจ กำรดูแลสุขภำพ 
โดยกำรประชำสัมพันธ์องค์ควำมรู้ด้ำนศำสตร์กำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์พื นบ้ำน ในปี 2558 
เน้นให้คนไทยมีสุขภำพดีและอำยุยืนด้วยสมุนไพรและภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย แพทย์พื นบ้ำน 
ในปัจจุบัน เริ่มมีกำรเปิดตลำดเชิงธุรกิจระหว่ำงผู้ซื อจำกกลุ่มประเทศอำเซียน และผู้ขำยในประเทศ
ที่เป็นผู้ประกอบกำรกลุ่มผลิตภัณฑ์จำกยำสมุนไพร อำหำรเสริม เครื่องส้ำอำง กลุ่มวัตถุดิบและสำร
สกัดกลุ่มอ่ืนๆ 
 โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร ถือเป็นโรงพยำบำลน้ำร่องเร่ืองกำรแพทย์แผนไทย 
โดย ปี พ.ศ.2529 เป็นจุดเริ่มต้นของกำรผลิตยำสมุนไพรของโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร เริ่ม
จำกมีกำรวิจัยของคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ซึ่งนับเป็นครั งแรกที่มีกำรผลิตยำสมุนไพร
ไทย โดยน้ำกรรมวิธีและสำรที่ใช้ในแพทย์แผนปัจจุบันมำผลิตเป็นยำสมุนไพรในรูปแบบใหม่ (มูลนิธิ
โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร, 2554) จำกควำมส้ำเร็จดังกล่ำวฝ่ำยเภสัชกรรมได้เข้ำไปเรียนรู้
ภูมิปัญญำในเร่ืองสมุนไพรและน้ำมำวิจัยและพัฒนำเป็นยำเพ่ือใช้ในโรงพยำบำล ต่อมำในปี 2540-

2541 ประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ กำรพ่ึงตนเองด้ำนกำรดูแลสุขภำพจึงเป็นหนทำงหน่ึงในกำร
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แก้ไขปัญหำเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ประกอบกับรัฐบำลได้เล็งเห็นศักยภำพและมอบโอกำสแก่
โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร ให้กำรสนับสนุนในกำรจัดท้ำโครงกำรสำธิตกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอย่ำงครบวงจร โดยท้ำกำรศึกษำตั งแต่กระบวนกำรปลูก กำรดูแลรักษำ กำรเก็บเกี่ยว กำร
แปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร กำรควบคุมคุณภำพวัตถุดิบ กำรผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส้ำเร็จรูป ไปจนถึงกำร
จ้ำหน่ำย โรงพยำบำลจึงได้น้ำภูมิปัญญำที่เก็บรวบรวมไว้และสมุนไพรจำกชุมชนมำพัฒนำเป็น
ผลิตภัณฑ์เพ่ือช่วยเศรษฐกิจชุมชน โดยขยำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรจำกที่มีเฉพำะยำให้ครอบคลุมถึง
อำหำรเสริม เครื่องส้ำอำง และเครื่องดื่ม จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ท้ำให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรโรงพยำบำล
เจ้ำพระยำอภัยภูเบศรมีกำรพัฒนำกำรผลิตสู่ผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำย ซ่ึงได้รับกำรตอบรับจำก
ผู้บริโภคอย่ำงกว้ำงขวำง (สุภำภรณ์ ปิติพร , 2554) และได้รับควำมสนใจจำกต่ำงประเทศอย่ำง
ต่อเนื่อง แต่จำกกฎระเบียบทำงรำชกำรท้ำให้โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศรไม่สำมำรถขึ น
ทะเบียนต้ำรับยำจำกส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำได้ จึงได้มีกำรจัดตั งมูลนิธิโรงพยำบำล
เจ้ำพระยำอภัยภูเบศร ขึ น (มูลนิธิโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร, 2554) 
 จะเห็นได้ว่ำแม้นโยบำยภำครัฐในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์วิสำหกิจชุมชน กำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีอยู่หลำยนโยบำย แต่พบว่ำ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผ่ำนกำรศึกษำวิจัยเพ่ือพิสูจน์
สรรพคุณและควำมปลอดภัย รวมทั งผ่ำนกำรวิจัยเพ่ือก้ำหนดมำตรฐำนและพัฒนำวิธีควบคุม
คุณภำพอยู่น้อยมำก ท้ำให้ยังเป็นปัญหำในกำรน้ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยเข้ำแข่งขันในตลำด
ต่ำงประเทศ ประกอบกับผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรเหล่ำนี  ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และกำรเปิดเสรีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ในปี พ.ศ. 2558 นั น จะท้ำให้เกิดคู่แข่งและสภำพกำร
แข่งขันในตลำดเพ่ิมสูงขึ น มีกำรแข่งขันที่รุนแรงในตลำดโลก โดยเฉพำะสินค้ำที่มีคุณภำพต่้ำต้นทุน
ต่้ำหรือสินค้ำที่สำมำรถใช้ทดแทนกันได้ง่ำย จะรุกเข้ำมำวำงจ้ำหน่ำยในประเทศได้มำกขึ น ซึ่ง
ประเทศไทยเป็นประเทศสมำชิกของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนและมีกำรส่งเสริมกำรผลิตสมุนไพร
ไทยเพ่ือเป็นธุรกิจธุรกิจชุมชนขนำดเล็ก ที่ยังขำดควำมเข้มแข็งในกำรต่อสู้กับธุรกิจขนำดใหญ่ทั งใน
ประเทศและธุรกิจจำกต่ำงประเทศ จึงท้ำให้ผู้ประกอบกำรต้องปรับตัวรับกำรแข่งขันที่รุนแรง
ดังกล่ำว จึงท้ำให้เกิดค้ำถำมว่ำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยควรมีทิศทำงใด กำรสนับสนุน
ภำครัฐในอนำคตจะมุ่งเสริมองค์ควำมรู้ที่จะช่วยยกระดับควำมเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้
อย่ำงไร เหตุใดผลิตภัณฑ์สมุนไพรจำกบำงประเทศจึงได้รับควำมนิยมมำกกว่ำ เพรำะอะไรผู้บริโภค
จึงให้ควำมไว้วำงใจและมีควำมเชื่อม่ันในผลิตภัณฑ์สมุนไพรของต่ำงประเทศมำกกว่ำ 
 ด้วยเหตุนี  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำระบบกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขด้วยสมุนไพรไทย
โดยโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1เพ่ือศึกษำระบบกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณะสุขโดยกำรใช้สมุนไพรไทยเพ่ือส่งเสริม
กำรแพทย์แผนไทย 
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 2.2เพ่ือศึกษำปัญหำและอุปสรรคของกำรบริกำรด้ำนสำธำรณะสุขด้วยสมุนไพร
โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร 
 2.3เพ่ือศึกษำแนวทำงในกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณะสุขในกำรใช้สมุนไพรไทยเพ่ือ
ส่งเสริมกำรแพทย์แผนไทยของโรงพยำบำลอภัยภูเบศร 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 กำรวิจัยครั งนี  เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ใช้วิธีกำรศึกษำ 
“เชิงคุณภำพแบบก้ำหนดพื นที่ศึกษำ” ผู้วิจัยก้ำหนดระเบียบวิธีวิจัย ดังนี  
 แหล่งข้อมูล 

 3.1แหล่งข้อมูลด้ำนพื นที่ส้ำหรับกำรวิจัย กำรวิจัยครั งนี ผู้วิจัยมุ่งศึกษำระบบกำร
ให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขด้วยสมุนไพรไทยโดยโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร โดยศึกษำจำก
กำรบริหำรของโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร อ้ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี รวมทั งนโยบำย
และยุทธศำสตร์ด้ำนสมุนไพร แผนพัฒนำและ มีกำรปฏิบัติงำนในกำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุขของ
ประเทศไทยในกำรใช้สมุนไพรเพื่อส่งเสริมกำรแพทย์แผนไทย 
 3.2แหล่งข้อมูลด้ำนบุคคล (Key Informants) กำรวิจัยครั งนี ผู้วิจัยใช้วิธีกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลจำกบุคคล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรบริหำรของโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศรโดย
วิธีเลือกแบบเจำะจง (Purposive Random Sampling) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
 กลุ่มท่ี 1 ผู้ก้ำหนดนโยบำย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข เป็นกำรสัมภำษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) แบบไม่เป็นทำงกำร จ้ำนวน 4 คน ประกอบด้วย 
 1. นำยแพทย์ โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
 2. นำยแพทย์สุวรรณชัย วัฒนำยิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
 3. นำยแพทย์ สรรพงษ์ ฤทธิรักษำ รองอธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทย 
 4. นำยแพทย์ธีรพล โตพันธำนนท์ อธิบดีกรมกำรแพทย์ 
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร จ้ำนวน 5 
คน ประกอบด้วย 
 1. นำยแพทย์จรัญ บุญฤทธิกำร ผู้อ้ำนวยกำรโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร 
 2. นำงเพ็ญศรี เงินทอง หัวหน้ำกลุ่มนโยบำยและแผนงำนโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัย
ภูเบศร 
 3. นำงเบญจวรรณ หมำยมั่น แพทย์แผนไทยประยุกต์ 
 4. ดร.ผกำกรอง ขวัญข้ำว เภสัชกรโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร 
 5.  กนกวรรณ เสถียรตังคะสิตย์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
 3.3แหล่งข้อมูลด้ำนเอกสำร (Documentary Sources) ผู้วิจัยได้ศึกษำค้นคว้ำจำก
เอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ข้อเท็จจริง เอกสำรวิชำกำร งำนวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ และบทควำม
เกี่ยวกับกิจกรรมของภำครัฐ กรณีกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร นโยบำยภำครัฐเกี่ยวกับสมุนไพร กำร
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ส่งเสริมกำรแพทย์แผนไทย เครื่องมือที่ ใช้ ในกำรวิจัยกำรวิจัยครั งนี  เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
(Qualitative Research)ผู้วิจัย นับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีควำมส้ำคัญที่สุดในกำรเก็บข้อมูลงำนวิจัย
ในพื นที่ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องบันทึกเสียง เพ่ือใช้บันทึกข้อมูลระหว่ำงกำรสัมภำษณ์
แบบเจำะลึกรำยบุคคลทั งนี เพ่ือตรวจสอบควำมคลำดเคลื่อนของข้อมูล และผู้วิจัยวิเครำะห์ข้อมูล
ด้วยตนเอง เพรำะกำรวิจัยเชิงคุณภำพเป็นกำรสัมผัสกับผู้ให้ข้อมูลโดยตรง ดังนั นผู้วิจัยต้องท้ำกำร
เตรียมควำมพร้อมก่อนกำรเก็บข้อมูล ทั งในด้ำนทักษะในกำรสัมภำษณ์และควำมรู้ในด้ำนวิชำกำร 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นกำรสัมภำษณ์
แบบไม่เป็นทำงกำร สัมภำษณ์แบบไม่จ้ำกัดค้ำตอบแบบเจำะจงเฉพำะเร่ืองโดยผู้วิจัยท้ำกำร
สัมภำษณ์ด้วยตนเองตลอดกำรรวบรวมข้อมูล 

 กำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้วิธีกำรตรวจสอบแบบสำมเส้ำ 
(Triangulation) มีกำรตรวจสอบด้ำนข้อมูล (Data Triangulation)ดังนี ด้ำนข้อมูลด้ำนผู้วิจัยด้ำน
ทฤษฎีและกำรตรวจสอบข้อมูลสำมเส้ำด้วยวิธีรวบรวมข้อมูล 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีกำรวิเครำะห์เชิงพรรณนำ (Descriptive Analysis) ซึ่ง
ได้ท้ำกำรวิเครำะห์ในเบื องต้นไปพร้อมกับกำรเก็บข้อมูล โดยในแต่ละครั งที่ท้ำกำรเก็บบันทึกข้อมูล
อย่ำงละเอียดแล้วน้ำมำจัดหมวดหมู่ แยกประเด็นและวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ในกำร
วิจัยโดยมีขั นตอนดังนี  กำรลงรหัสข้อมูลพิมพ์บทสัมภำษณ์ส้ำรวจภำยในตัวเองของผู้ วิจัยกำรแตก
กระจำยข้อมูลแสดงเนื อหำเรื่องท่ีศึกษำด้วยค้ำบรรยำย 

  
4. ผลการวิจัย 
 1. โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศรมีระบบกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณะสุขโดยกำรใช้
สมุนไพรไทยเพ่ือส่งเสริมกำรแพทย์แผนไทยส้ำหรับในกำรวิจัยครั งนี  พบว่ำโรงพยำบำลเจ้ำพระยำ
อภัยภูเบศรเป็นศูนย์กำรรวบรวมอนุรักษ์ต้ำรำไทย สมุนไพรไทยกำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์
พื นบ้ำน กำรบ้ำบัดรักษำสุขภำพด้วยองค์ควำมรู้เรื่องหมอยำพื นบ้ำนที่ใช้หลักวิทยำศำสตร์ในกำร
แปรรูป กำรผลิตยำสมุนไพร ตัวอย่ำงยำสมุนไพรในกำรรักษำโรคต่ำงๆ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้
ในกำรปรุงยำ จึงเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องกำรแพทย์แผนไทยที่ได้คุณภำพตำมหลักเภสัชศำสตร์ อีกทั ง
ยังเป็นแหล่งศึกษำค้นคว้ำวิจัย และเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับวิถีกำรด้ำเนินชีวิตของคนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและกำรแพทย์ท้องถิ่น นอกจำกนี ยังเป็นโรงพยำบำลน้ำร่องเรื่องกำรแพทย์
แผนไทยโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศรมีระบบกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณะสุขโดยกำรใช้
สมุนไพรไทยเพ่ือส่งเสริมกำรแพทย์แผนไทย ซึ่งส้ำหรับในกำรวิจัยครั งนี  พบว่ำโรงพยำบำล
เจ้ำพระยำอภัยภูเบศจะต้องมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรตลอดห่วงโซ่มูลค่ำ (Value chain) ให้มี
คุณภำพและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดทั งในและต่ำงประเทศ ซ่ึงกำรด้ำเนินกำรดังกล่ำว
จะต้องท้ำทั งห่วงโซ่ ตั งแต่กำรหำตลำด กำรท้ำวัตถุดิบ และพื นที่ปลูกส่งเสริมกำรปลูกของเกษตรกร
ในพื นที่ ในเรื่องของ R&D พัฒนำผลิตภัณฑ์ไปจนถึงกำรตลำดและกำรจ้ำหน่ำย 
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 ด้ำนกำรสร้ำงบริกำรหรือผลิตภัณฑ์ พบว่ำ ผลิตภัณฑ์สมถนไพรของโรงพยำบำล
เจ้ำพระยำอภัยภูเบศร มีรูปแบบหลำกหลำยมำกกว่ำ 110 ชนิด ประกอบกับมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
ของในเร่ืองของ Product กำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทุกปี ปีละ 1-2 ชนิด รวมถึงสร้ำง branding มี
บริษัทเอกชนช่วยในกำรออกแบบ SCG ก็เข้ำมำช่วยในเรื่องกำรออกแบบพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้
น่ำสนใจ อีกทั งสมุนไพรอภัยภูเบศร เป็นสมุนไพรอินทรีย์ปลอดสำรเคมีและได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ GMP จำกสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นำนำชำติ ซ่ึงเป็นมำตรฐำนทัดเทียมกับ 
IFOAM และมี โรงงำนผลิตยำที่ได้มำตรฐำน PIPS และผลิตยำขำยทั่วประเทศ 
 ด้ำนรำคำพบว่ำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศรในด้ำนรำคำ มีกำรตั งรำคำที่
เหมำะสมและผู้บริโภคยอมรับได้ ซึ่งกำรตั งรำคำสินค้ำจึงไม่สูงเกินไป อีกทั งมีติดรำคำสินค้ำไว้ที่
ฉลำกของผลิภัณฑ์ รวมถึงมีกำรแบ่งกันผลิต คือรวมกันผลิตที่ใดที่หนึ่งแทนที่จะแยกกันผลิตท้ำให้
รำคำยำลงด้ำนสถำนที่หรือช่องทำงกำรจ้ำหน่ำยหรือให้บริกำร งำนวิจัยนี พบว่ำสมุนไพรอภัยภูเบศร
มีกำรพัฒนำส่งออกผลิตภัณฑ์เคร่ืองส้ำอำงไปในประเทศ และขยำยตลำดต่ำงประเทศร่วมกับ
เครือข่ำยเพ่ือน้ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศรออกไปทำงประเทศ CLMV 
(กัมพูชำ ลำว เมียนมำ เวียดนำม) พร้อมทั งพัฒนำตลำดโดยบูรณำกำรกับกำรท่องเที่ยว อีกทั งใน 
กรุง เทพมหำนครมีคู่ค้ ำ  3รำย โดยมีกำรแบ่งพื นที่กันอย่ำงชัดเจน มีกำรวำงสินค้ำตำม
ห้ำงสรรพสินค้ำ เช่น โลตัส ร้ำนสะดวกซื อ 7-11รวมทั งโรงพยำบำลเอกชน และน้ำเสนอผลิตภัณฑ์
ตำมงำนแสดงสินค้ำต่ำงๆ ทั งในและต่ำงประเทศ มีร่วมทุนกับบริษัทเอกชนในกำรขยำยสำขำกำร
ให้บริกำร 
 กำรส่งเสริมกำรตลำดสินค้ำและบริกำร ผู้วิจัยพบว่ำในกำรส่งเสริมกำรตลำดของ
สมุนไพรอภัยภูเบศร มีกำรประชำสัมพันธ์องค์กรมำประยุกต์ใช้ในกำรสนับสนุนทำงกำรตลำด และ
เผยแพร่ควำมรู้เรื่องสรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่ำงๆ เพ่ือเป็นกำรบอกกล่ำวคุณภำพของสินค้ำและ
บริกำรในทำงอ้อม เผยแพร่ควำมรู้เรื่องสมุนไพรผ่ำนสื่อต่ำงๆ ที่มีอยู่เพ่ือสร้ำงกำรยอมรับ เชื่อถือ 
ศรัทธำ 
 ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ ทั งนี ผู้วิจัยพบว่ำโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศรมีระบบกำร
สร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรม รวมทั งหำสำรสกัดจำกสมุนไพร ด้วยท้ำงำนร่วมกับสถำบันอ่ืนๆ ที่มี
ควำมน่ำเชื่อถือ เช่น มหำวิทยำลัยมหิดล รวมถึงจับมือกับสถำบันวิจัยของฝรั่งเศส และวิจัยกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พร้อมกับวิจัยและพัฒนำด้ำนกำรควบคุมคุณภำพของสมุนไพร  รวมถึงวิจัย
ประสิทธิผลทำงคลินิก และวิจัยพัฒนำวัตถุดิบเพ่ือให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภำพ 
 2. ปัญหำและอุปสรรคของกำรบริกำรด้ำนสำธำรณะสุขด้วยสมุนไพรโรงพยำบำล
เจ้ำพระยำอภัยภูเบศรประเทศไทยนับเป็นประเทศที่มีทรัพยำกรทำงธรรมชำติที่หลำกหลำยและ
อุดมสมบูรณ์ มีพืชสมุนไพรและองค์ควำมรู้ทำงภูมิปัญญำที่น้ำพืชสมุนไพรมำใช้เป็นยำรักษำโรคสืบ
มำแต่บรรพกำล รวมทั งกำรน้ำสมุนไพรมำใช้ในกำรดูแลส่งเสริมสุขภำพ กำรใช้สมุนไพรเพ่ือต่อยอด
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจเรื่อยมำ ปัจจุบันกลับพบว่ำกำรด้ำเนินกำรเกี่ยวกับสมุนไพรนั น ยังขำด
ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและเหมำะสม ขำดกลไกกำรสนับสนุนกำรพัฒนำทั งด้ำน
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องค์ควำมรู้บุคลำกร และศักยภำพในกำรผลิต โดยเฉพำะทรัพยำกรบุคคล ซึ่งเป็นต้นทุนที่ส้ำคัญใน
กำรพัฒนำส่งเสริมภูมิปัญญำและต่อยอดองค์ควำมรู้ที่เป็นสมบัติของชำติให้โดดเด่นและเป็นที่
ยอมรับในระดับสำกลส้ำหรับในกำรวิจัยครั งนี  พบว่ำปัญหำและอุปสรรคของกำรบริกำรด้ำน
สำธำรณะสุขด้วยสมุนไพรของโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร ประกอบด้วย 6ประเด็น ได้แก่
ควำมล่ำช้ำในกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ภำพลักษณ์และเจตคติในกำรใช้ยำสมุนไพรยังไม่เป็นที่ยอมรับ
ปัญหำกำรกระจำยสินค้ำไม่ทั่วถึงทุกจังหวัดปัญหำด้ำนบุคลำกรและก้ำลังกำรผลิตปัญหำด้ำนวัตถุดิบ
ที่ใช้ผลิตสมุนไพรและปัญหำเรื่องต้นทุนกำรผลิตที่สูงขึ น 
 3. แนวทำงในกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณะสุขในกำรใช้สมุนไพรไทยเพ่ือส่งเสริม
กำรแพทย์แผนไทยของโรงพยำบำลอภัยภูเบศรจำกกำรศึกษำพบว่ำแนวทำงในกำรให้บริกำรด้ำน
สำธำรณะสุขในกำรใช้สมุนไพรไทยเพ่ือส่งเสริมกำรแพทย์แผนไทยของโรงพยำบำลอภัยภูเบศร 
ประกอบด้วย 5กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ด้ำนกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือกลยุทธ์ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์กลยุทธ์กำรบูรณำกำรกำรบริหำรเวชภัณฑ์กลยุทธ์ด้ำนกำรพัฒนำสมุนไพรครบวงจรและกล
ยุทธ์ด้ำนวิจัยและพัฒนำดังภำพ 

 

 
  
5. อภิปรายผล 
 1. โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศรมีระบบกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณะสุขโดยกำรใช้
สมุนไพรไทยเพ่ือส่งเสริมกำรแพทย์แผนไทย ส้ำหรับในกำรวิจัยครั งนี  พบว่ำโรงพยำบำลเจ้ำพระยำ
อภัยภูเบศรจะต้องมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรตลอดห่วงโซ่มูลค่ำ (Value chain) ดังนี  1. ด้ำน
กำรสร้ำงบริกำรหรือผลิตภัณฑ์ ควรมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของในเร่ืองของ Product กำรออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทุกปีซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ สุจินันท์ อินต๊ะ (2553) พบว่ำกำรตอบสนอง

วิจัยและพัฒนำ 

กำรสร้ำงควำม
น่ำเช่ือถือ  

พัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ 

กำรบูรณำกำรกำร
บริหำรเวชภัณฑ์   

พัฒนำสมุนไพรครบ
วงจร(Value chain)  

ระบบการให้บริการ
ด้านสาธารณสขุด้วย
สมนุไพรไทยโดย

โรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภยัภเูบศร 
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ควำมต้องกำรของผู้บริโภคของสมุนไพรอภัยภูเบศร ควรต้องมีกำรน้ำเสนอและสร้ำงควำมแตกต่ำง
ของสมุนไพรให้มีควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่ง เช่น ในด้ำนคุณสมบัติของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ 
รูปลักษณะของผลิตภัณฑ์อีกทั ง กัญจนพร  อุ่นจันทร์ (2553) พบว่ำในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพร
อภัยภูเบศรทำงโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศรควรมีกำรพัฒนำสมุนไพรให้หลำกหลำยยิ่งขึ น
เพ่ือให้มีกำรเจริญเติมโตอย่ำงต่อเนื่อง และตรงตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภคในแต่ละวัยธนพร  สืบ
อินทร์ (2554) พบว่ำกำรพัฒนำด้ำนผลิตภัณฑ์ของสมุนไพรอภัยภูเบศรควรมีกำรออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ให้สวยงำมมีฉลำกบรรจุภัณฑ์ระบุถึงสรรพคุณรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนและนะน้ำ
วิธีกำรใช้ที่ชัดเจน2. ด้ำนรำคำพบว่ำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศรในด้ำนรำคำ มีกำรตั ง
รำคำที่เหมำะสมและผู้บริโภคยอมรับได้ ซึ่งกำรตั งรำคำสินค้ำจึงไม่สูงเกินไปซึ่งสอดคล้องกับกัญจน
พร อุ่นจันทร์ (2553) พบว่ำ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศร ในเขตกรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑล ส่วนใหญ่เห็นว่ำรำคำที่ทำงโรงพยำบำลอภัยภูเบศรจ้ำหน่ำยอยู่นั นมีควำมเหมำะสมเพรำะ
เป็นสมุนไพรจึงมีรำคำค่อยข้ำงสูง3. ด้ำนสถำนที่หรือช่องทำงกำรจ้ำหน่ำยหรือให้บริกำร งำนวิจัยนี 
พบว่ำสมุนไพรอภัยภูเบศรมีกำรพัฒนำส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องส้ำอำงไปในประเทศ และขยำยตลำด
ต่ำงประเทศร่วมกับเครือข่ำยซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ กัญจนพร  อุ่นจันทร์ (2553) พบว่ำทำง
โรงพยำบำลอภัยภูเบศรควรมีกำรสร้ำงภำพลักษณ์เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน
ให้มำกขึ น เช่น กำรน้ำสินค้ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปจ้ำหน่ำยในร้ำนที่มีชื่อเสียงประกอบกับ ธนพร  
สืบอินทร์ (2554) พบว่ำปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรซื อผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศรของผู้บริโภค
ในจังหวัดปรำจีนบุรี ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำย ควรมีกำรเพ่ิมร้ ำนจ้ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร
อภัยภูเบศรให้มำกขึ นเพ่ืออ้ำนวยควำมสะดวกต่อกำรเดินทำงมำซื อผลิตภัณฑ์4. กำรส่งเสริม
กำรตลำดสินค้ำและบริกำร ผู้วิจัยพบว่ำในกำรส่งเสริมกำรตลำดของสมุนไพรอภัยภูเบศร มีกำร
ประชำสัมพันธ์องค์กรมำประยุกต์ใช้ในกำรสนับสนุนทำงกำรตลำด และเผยแพร่ควำมรู้เรื่อง
สรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่ำงๆซึ่งสอดคล้องกับ สุจินันท์ อินต๊ะ (2553) ที่กล่ำวว่ำ กำรส่งเสริม
กำรตลำดของสมุนไพรอภัยภูเบศร ควรให้ควำมส้ำคัญกับกำรให้ข้อมูลควำมรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กำร
ประชำสัมพันธ์ แหล่งข้อมูลในกำรตัดสินใจเลือกซื อผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภู เบศรให้มำกยิ่งขึ น5. 
ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ ทั งนี ผู้วิจัยพบว่ำโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศรมีระบบกำรสร้ำง
งำนวิจัยและนวัตกรรม รวมทั งหำสำรสกัดจำกสมุนไพร ด้วยท้ำงำนร่วมกับสถำบันอ่ืนๆ ที่มีควำม
น่ำเชื่อถือ 
 2. ปัญหำและอุปสรรคของกำรบริกำรด้ำนสำธำรณะสุขด้วยสมุนไพรโรงพยำบำล
เจ้ำพระยำอภัยภูเบศรส้ำหรับในกำรวิจัยครั งนี  พบว่ำปัญหำและอุปสรรคของกำรบริกำรด้ำน
สำธำรณะสุขด้วยสมุนไพรของโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร ประกอบด้วย 6ประเด็น ได้แก่1. 
ควำมล่ำช้ำในกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เน่ืองจำกระบบรำชกำรจะมีข้อจ้ำกัดเยอะจะคิดนอกรอบได้
น้อย และกำรท้ำงำนร่วมกันระหว่ำงกระทรวงต้องใช้เวลำ2.ภำพลักษณ์และเจตคติในกำรใช้ยำ
สมุนไพรยังไม่เป็นที่ยอมรับสอดคล้องกับงำนวิจัยของ กัญจนพร  อุ่นจันทร์ (2553) พบว่ำควรมีกำร
สร้ำงภำพลักษณ์เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันให้มำกขึ น3. ปัญหำกำรกระจำย
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สินค้ำไม่ทั่วถึงทุกจังหวัด เนื่องจำกตัวแทนจ้ำหน่ำยสินค้ำเพียงรำยเดียวเพ่ือดูแลพื นที่ทั งประเทศ
และมีที่ตั งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหำนครซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ กัญจนพร  อุ่นจันทร์ (2553) 
พบว่ำด้ำนช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำย หำกทำงโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศรต้องกำรเพ่ิมช่อง
ทำงกำรจัดจ้ำหน่ำย อำจะท้ำได้หลำยวิธี เช่นขำยผ่ำนอินเตอร์เน็ต แต่ต้องหำบุคคลที่ 3ในกำร
รับผิดชอบอีกช่องทำงหนึ่ง หรือมีกำรเผยแพร่และให้ควำมรู้ด้วยกำรจัดงำนแสดงสินค้ำต่ำงๆ  

4.ปัญหำด้ำนบุคลำกรและก้ำลังกำรผลิตเนื่องจำกบุคลำกรอำจยังเข้ำไปดูแลกำรใช้ยำสมุนไพรได้ไม่
ทั่วถึง รวมทั งข้อจ้ำกัดด้ำนองค์ควำมรู้ของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในกำรใช้ยำสมุนไพร และผลิตไม่ทัน
ถ้ำมีตลำดรองรับ5. ปัญหำด้ำนวัตถุดิบที่ใช้ผลิตสมุนไพร ที่เป็นเช่นนี อำจเนื่องมำจำกวัตถุดิบไม่
เพียงพอกับควำมต้องกำร ประกอบกับกำรปลูกสมุนไพรระบบเกษตรอินทรีย์มีควำมซับซ้อน ยุ่งยำก 
และกลุ่มสมุนไพรบ้ำนดงบังมีปัญหำเกี่ยวกับแนวทำงกำรด้ำเนินกำรยังไม่ชัดเจน ระบบกำรผลิตและ
กำรบริหำรจัดกำรยังเป็นแบบภูมิปัญญำชำวบ้ำน ซึ่งสอดคล้องกับ ฐำปนี เลขำพันธ์ (2558) กล่ำวว่ำ 
สมำชิกในกลุ่มสมุนไพรบ้ำนดงบังไม่กล้ำเสนอควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง ขำดกำรรวบรวมจัดเก็บควำมรู้
ที่เป็นระบบ และกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ขำดควำมต่อเนื่อง6. ปัญหำเรื่องต้นทุนกำรผลิต
ที่สูงขึ น เนื่องจำกต้นทุนในกำรผลิตสูงขึ นต้องใช้สมุนไพรระบบเกษตรอินทรีย์ที่เป็นเช่นนี อำจเนื่อง
มำกจำก ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกษตรอินทรีย์มีรำคำสูง ใช้ระยะเวลำกำรปลูกและเก็บเกี่ยวของสมุนไพร 
ท้ำให้ไม่สำมำรถแข่งขันในตลำดได้ ถ้ำไม่ปรับรำคำให้เท่ำเทียบกับสินค้ำท่ีไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ 
 3. แนวทำงในกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณะสุขในกำรใช้สมุนไพรไทยเพ่ือส่งเสริม
กำรแพทย์แผนไทยของโรงพยำบำลอภัยภูเบศรซึ่งจำกกำรศึกษำพบว่ำแนวทำงในกำรให้บริกำรด้ำน
สำธำรณะสุขในกำรใช้สมุนไพรไทยเพ่ือส่งเสริมกำรแพทย์แผนไทยของโรงพยำบำลอภัยภูเบศร 
ประกอบด้วย 5กลยุทธ์ได้แก่ 1.กลยุทธ์ด้ำนกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือกำรที่จะผลักดันให้ประชำชนใช้
ยำสมุนไพรให้มำกขึ น ต้องท้ำให้เกิดกำรยอมรับและเชื่อมั่นเรื่องประสิทธิภำพกำรรักษำก่อน ดังนั น
ผู้บริหำรจึงมีบทบำทส้ำคัญในกำรก้ำหนดวิสัยทัศน์ในกำรน้ำนโยบำยลงสู่กำรปฏิบัติหรือกำร
ขับเคลื่อนนโยบำย ซึ่งผู้บริหำรจะต้องมีควำมสำมำรถที่จะสื่อสำรนโยบำย และกำรแปลงนโยบำย
ด้ำนกำรแพทย์แผนไทยเข้ำบูรณำกำร กำรแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งสอดคล้องกับ เอกพร รักควำมสุข 
(2556) กล่ำวว่ำผู้บริหำรระดับสูงขององค์กรจะต้องมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้มีกำรวำงยุทธศำสตร์
ขององค์กร รวมทั งต้องมีว่ำงแผนงำนโครงกำรที่ชัดเจน มีกำรประชุมชี แจงโครงกำร กำรมอบหมำย
งำนที่ชัดเจน รวมถึงกำรกับติดตำม รำยงำนผล2.กลยุทธ์ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์สอดคล้อง
กับ ธำรำ อ่อนชมจันทร์ (2537) เสนอแนวทำงกำรพัฒนำและให้ข้อเสนอแนะในงำนวิจัยทำงเลือก
ในกำรรักษำกระดูกหัก ไว้ว่ำระดับนโยบำยควร ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรสำธำรณสุขระดับ
ปฏิบัติงำน  ให้มำกขึ น  โดยเน้นกำรวิจัยเชิงสหวิทยำกำร3. กลยุทธ์กำรบูรณำกำรกำรบริหำร
เวชภัณฑ์กำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพรมำใช้ในระบบบริกำรสุขภำพเป็นกำรผสมผสำนกำรแพทย์
แผนโบรำณเข้ำมำในระบบบริกำรสำธำรณสุขสมัยใหม่เป็นสิ่งที่ส้ำคัญและต้องด้ำเนินกำรอย่ำง
เร่งด่วนซึ่งสอดคล้องกับดำรณี อ่อนชมจันทร์ (2552) กำรแพทย์พื นบ้ำนไม่ได้แยกออกจำก
กำรแพทย์แผนปัจจุบันอย่ำงเด็ดขำดแต่ด้ำรงอยู่อย่ำงเกื อกูลซึ่งกันและกัน ดังนั นกำรพัฒนำ
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สำธำรณสุขจึงควรพัฒนำกำรแพทย์ทุกระบบไปพร้อมกัน และยงศักด์ิ ตันติปิฎกและคณะ (2552) 
ได้ท้ำกำรศึกษำส้ำรวจ ทบทวนสถำนกำรณ์ กำรแพทย์พื นบ้ำน เพ่ือท้ำควำมเข้ำใจสถำนะปัจจุบัน
ของภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนสุขภำพ  อันจะน้ำไปสู่ข้อเสนอแนะในกำรผสมผสำนระบบกำรแพทย์
พื นบ้ำนสู่ระบบสุขภำพไทยอย่ำงเหมำะสม4. กลยุทธ์ด้ำนกำรพัฒนำสมุนไพรครบวงจร (Value 
chain)ทำงกำรบริหำรงำนของโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร ในแง่ของสมุนไพร จะต้อง
ด้ำเนินกำรทั งระบบอย่ำงครบวงจร (Value chain) ที่เป็นเช่นนี อำจเนื่องมำจำกกำรด้ำเนินกำรตั งแต่
ต้นน ้ำ กลำงน ้ำและปลำยน ้ำนั นต้องอำศัยและส่งต่อซึ่งกันและกันอย่ำงเป็นระบบ5. กลยุทธ์ด้ำนวิจัย
และพัฒนำซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของธำรำ อ่อนชมจันทร์ (2537) ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่ำควรมี
กำรส่งเสริมให้มีกำรวิจัยพัฒนำต่อยอดจำกฐำนควำมรู้เดิม (Renovation) เพ่ือเป็นทำงเลือกในกำร
ดูแลรักษำสุขภำพ  ซึ่งน่ำจะดีกว่ำกำรลอกแนวคิดกำรพัฒนำจำกชำติตะวันตก ซึ่งมีบริบททำงสังคม
ต่ำงจำกไทย 

  
6. ขอเสนอแนะ 

 ส้ำหรับกำรวิจัยครั งนี  
 1. ควรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรกำรแพทย์แผนไทย สำยอำชีวศึกษำ ซึ่งปัจจุบันผู้
ประกอบวิชำชีพแผนไทยที่จบจำกสถำบันกำรศึกษำนั น เป็นหลักสูตรระดับปริญญำตรี จำกกำรวิจัย
หำกมีกำรประเมินสถำนกำรณ์ในอนำคตกำรแพทย์แผนไทยจะได้รับกำรยอมรับและนิยมเพ่ิมมำกขึ น 
ดังนั นควรมีกำรเตรียมก้ำลังคนในระดับผู้ช่วยแพทย์ และผู้มีควำมช้ำนำญเฉพำะด้ำนดังนั นควรมี
หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทย สำยอำชีวศึกษำให้ครบทุกด้ำน 
 2. ผลิตบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและผลิตบุคลำกรในสำขำอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่แพทย์ 
เช่น วิศวกรด้ำนเครื่องมือผลิตสมุนไพร วิศวกรด้ำนดูแลโรงผลิตสมุนไพร ด้ำนเชี่ยวชำญกำรเกษตร
สมุนไพร ด้ำนกำรวิจัยภูมิปัญญำไทย ฯลฯ เป็นต้น เนื่องจำกกำรวิจัยพบว่ำกำรบริกำรด้ำนสำธำรณะ
สุขด้วยสมุนไพร นั นจะต้องด้ำเนินกำรทั งระบบอย่ำงครบวงจร (Value chain) 
 3. ควรมีกลไกสนับสนุนกำรบริหำรแพทย์แผนไทยคู่ขนำนกับกำรแพทย์แผนปัจจุบัน
อย่ำงเป็นรูปธรรมและขยำยไปในพื นที่ต่ำงๆ 
 ส้ำหรับกำรวิจัยครั งต่อไป 
 1. ควรมีกำรวิจัยด้ำนอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น กลยุทธ์หรือแนวทำงระบบกำรให้บริกำรด้ำน
สำธำรณะสุขด้วยสมุนไพรที่ยั่งยืน 
 2. ควรมีกำรศึกษำเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือควำมต้องกำรของผู้บริโภคในกำรรับบริกำร
ด้ำนสำธำรณะสุขด้วยสมุนไพร 
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ในวำระครบรอบ 100 ปี ตึกเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร และฉลองพระชนมำยุ 84 พรรษำ
สมเด็จพระเจ้ำภคินีเธอเจ้ำฟ้ำเพชรรัตน์รำชสุดำ สิริโสภำพัณณวดี. วันที  ่ 18 ธันวำคม 
2552.ณ ห้องประชุมตึกเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร 
จังหวัดปรำจีนบุรี. 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบของจริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่  21 และ 2) เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติตนด้านจริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรต
ที่ 21 วิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบผสม  ประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ผู้อ านวยการและและ
หัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มสาระ การเรียนรู้หรือครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 4 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 4 จ านวน 116 โรงเรียน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อ านวยการและหัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือครู ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 4 จ านวน 92 โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น 184 คน เครื่องมือที่
ใช้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างและแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์
องค์ประกอบ การวิเคราะห์เนื้อหา และการประชุมกลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 4 ซึ่งมีคุณวุฒิระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จ านวน 
9 คน 

 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. องค์ประกอบจริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 9 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านภาวะผู้น า ด้านความเป็นประชาธิปไตย ด้านกัลยาณมิตร ด้านหลัก
ธรรมาภิบาล  ด้านความมีเหตุผล  ด้านการสร้างเสริมก าลังใจ ด้านความซื่อสัตย์ และด้านการเป็น
แบบอย่างที่ดขีองผู้น า 

                                                           
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 ประจ าหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 
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 2. แนวทางในการปฏิบัติด้านจริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มี 4 

แนวทางได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ ด้านการสนับสนุนด้านนโยบาย ด้าน
การสนับสนุนอบรม  ด้านจริยธรรม และด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้น า  
ค าส าคัญ: จริยธรรม, ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) to determine the components of 

the ethics; 2) to find the guidelines for ethical behavior for secondary school 

administrators in the 21st century. The population of the quantitative research was 

116 secondary school administrators and teachers under the regional education 

office 4. The sample of the research was 92 secondary school administrators and 

teachers under the regional education office 4, totally 184 persons. The research 

instruments were the unstructured interview and questionnaire regarding ethics for 

secondary school administrators in the 21st century. The statistics used for analyzing 

the data were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation factor 

analysis and content analysis. To find guidelines for ethical behavior by 9 experts 

who graduated in Ph.D. and as the secondary school administrators under the 

regional education office 4.  

 The findings of the research were as following: 

 1. The components of the ethics for school administrators in the 21st 

century consisted of 9 components: participation, leadership feature, democratic, 

good friends, good governance, reason, motivation,  honesty and exemplary 

leadership 

 2. The Guidelines for ethical behaviors for secondary school administrators 

in the 21st century was consisted of 4 components: professional administrator, 

policies support, ethical training and exemplary leadership. 

Keywords: Ethics, Secondary School Administrators 
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1.บทน า 

 ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกระดับ ตั้งแต่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. : 1) 

ประชาชนจ าเป็นต้องปฏิรูปการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรม 

ส่วนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3 ) พ.ศ. 2553 

มาตรา 23 กล่าวว่า การจัดการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้น
ความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ก าหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ว่าประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม
จริยธรรมเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง 
ส านักงานข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ) ก าหนดถึงเรื่องการยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม จึงเห็นได้ว่าผู้บริหาร ต้องร่วมรับผิดชอบในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่คนในสังคม อาทิเช่น รุ่ง แก้วแดง (2546 : 25) กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนเป็นกลไกส าคัญและมี
อิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพทธ์ที่ได้จากระบบการศึกษา ประสิทธิภาพของการบริหารงาน
วิชาการและประสิทธิผลของสถานศึกษา จึงสามารถกล่าวได้ว่า ผู้บริหารเป็นคนที่อิทธิพลสูงสุดใน
ระบบการศึกษาเพ่ือน าพาสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จ เมื่อผู้บริหารเป็นตัวแทนคุณธรรมก็จะ
ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน  

 โดยสรุปจึงกล่าวได้ว่า ผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีความส าคัญในการจัดการศึกษา คุณธรรม
จริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษาเป็นคุณลักษณะของการจัดการศึกษาในยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ด้วย
เหตุนี้ผู้วิจัย จึงต้องการศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษาในยุคใหม่ศตวรรษที่ 21 ใน
ฐานะที่ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคัญในการจัดการศึกษา โดยเป็นผู้ก าหนดนโยบาย วางแผน 
และด าเนินการ เป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานร่วมกัน  
 

2.วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1) ศึกษาองค์ประกอบของจริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21  

 2) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนด้านจริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 

 

3.การด าเนินการวิจัย 

 การด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
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 ตอนที่ 1 การก าหนดตัวแปรที่เก่ียวข้องในการวิจัย วิเคราะห์เน้ือหาจาก กรอบแนวคิดใน
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง  ทบทวนวรรณกรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือให้ได้ตัวแปรส าหรับเป็นแนวทางการสร้างแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 ผู้วิจัยด าเนินการ โดยน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยวตรงเชิงเน้ือหา 

(Content Validity) และวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้องตามข้อวัตถุประสงค์ (IOC) โดยมีเกณฑ์
การคัดเลือกข้อค าถาม ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5-1.00 ไว้ใช้ จากนั้นน าแบบสอบถามที่ผ่านผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 5 คน มาปรับปรุง ข้อค าถามจากข้อเสนอแนะจากนั้นน ากับไปทดลองใช้  (Try out) กับผู้บริหาร
สถานศึกษาและหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้ากลุ่มสาระฯในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 4 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน น าผลที่ได้มาหาความเชิ่อมั่น (Reliability) 

แบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) ได้ 0.98 น าแบบสอบถามฉบับจริงที่ได้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 ตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (Mix Method) การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามข้ันตอนดังนี ้
 ขั้นที่ 1 การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
จริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 21 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
 ขั้นที่ 2 การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น ประชากร คือ ผู้อ านวยการและ
หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้ากลุ่มสาระฯหรือครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 4 

จ านวน 116 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ  ผู้อ านวยการและหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้ากลุ่มสาระฯหรือ
ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 4 จ านวน 92 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจ านวน 
184 คน 

 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือยืนยันจริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษาที่
เป็นผู้อ านวยการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 4 ซึ่งจบการศึกษาปริญญ
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน 9 คน 

 ตอนที่ 5 การหาแนวทางการปฏิบัติตนด้านจริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรตที ่
21  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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 1. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดของจริยธรรมผู้บริหาร
สถานศึกษาใช้เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือสรุปเป็นตัวแปรแล้วน ามาสร้างแบบสอบถามความ
คิดเห็น 

 2. แบบสอบถามความคิดเห็น พัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญโดยใช้การสังเคราะห์เนื้อหา เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดของจริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษาใช้
ในแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จ านวน 100 ข้อ 

 

4.สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องจริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 4 นี้ ได้ข้อค้นพบดังนี้ 
 1. องค์ประกอบจริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 ประกอบด้วย 9 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านภาวะผู้น า ด้านความเป็นประชาธิปไตย ด้านกัลยาณมิตร ด้านหลัก
ธรรมาภิบาล ด้านความมีเหตุผล ด้านการสร้างเสริมก าลังใจ ด้านความซื่อสัตย์ และด้านการเป็น
แบบอย่างที่ดขีองผู้น า 
 2. แนวทางในการปฏิบัติด้านจริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 มี 4 

แนวทางได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ ด้านการสนับสนุนด้านนโยบาย ด้าน
การสนับสนุนอบรมด้านจริยธรรม ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้น า  
 

5.การอภิปรายผล 

 ข้อค้นพบจากการวิจัย สามารถน ามาอภิปรายผลโดยแยกเป็น 2 ประเด็น คือ 
องค์ประกอบจริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และแนวทางการปฏิบัติตนด้าน
จริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

 1. องค์ประกอบจริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มี 9 ด้านสอดคล้องกับ
ประคอง รัศมีแก้ว (2551: ง) พบว่าองค์ประกอบคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
คุณภาพ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร 2) การครองตน
ของผู้บริหาร 3) ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 4) บุคลิกภาพของผู้บริหาร 
เช่นเดียวกับ สายุ  ธีระวนิชตระกูล (2553:1) จรรยาบรรณวิชาชีพที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ย่อม
ท าให้คนมีบารมีเป็นที่น่าเลื่อมใส ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับคณะกรรมการโครงการจริยธรรมไทย 
สรุปว่าองค์ประกอบจริยธรรมประกอบด้วย3องค์ประกอบ คือ 1. ด้านความรู้ ได้แก่ความเข้าใจ
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เหตุผล ความถูกต้องดีงาม สามารถแยกความถูกผิดได้ด้วยความคิด 2. ด้านอารมณ์ความรู้สึก ได้แก่ 
ความพึงพอใจ ศรัทธา เลื่อมใส เกิดความนิยมยินดีที่จะรับจริยธรรมมาเป็นแนวปฏิบัติ และ 3. ด้าน
พฤติกรรมแสดงออก คือ พฤติกรรมการกระท าที่บุคคลตัดสินใจกระท าถูกหรือผิดในสถานการณ์
แวดล้อมต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  
 1.1 ด้านการมีส่วนร่วม  
 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการน าการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้ เพราะการบริหาร           
ที่มีประสิทธิภาพ คือ การบริหารที่ได้ทั้งงานทั้งน้ าใจคนและผลผลิตสูง  ซึ่งต้องเกิดจากองค์ประกอบ
ที่หลากหลายกันไป ส่วนแบบใดจะมีประสิทธิภาพเท่าใดขึ้นอยู่กับลักษณะการปฏิบัตินั่นเอง 
สอดคล้องกับประจวบ หนูเลี่ยง เด่น ชะเนติยัง และนวลพรรณ  วรรณสุธี (2559: 233) ศึกษา
รูปแบบของการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พบว่า การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มี 6 องค์ประกอบ 
คือ การร่วมคิด การร่วมวางแผน การร่วมด าเนินงาน การร่วมติดตาม และการร่วมในผลประโยชน์ 
ซึ่งก็คือการท างานเป็นหมู่คณะจะส่งผลต่อการจัดการศึกษาด้วย ผู้บริหารสานศึกษาจึงควรใช้การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและเลือกใช้ตามบริบทที่เหมาะสมกับตนเอง 
 1.2 ด้านภาวะผู้น า  
 ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าอย่างมากในการบริหารจัดการศึกษา องค์กร
หลายแห่งพยายามพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับให้เกิดขึ้น เพราะผู้บริหารจะเป็นผู้ผลักดัน
ความส าเร็จขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีภาวะผู้น าทางจริยธรรม สอดคล้องกับวิจัยของ ชุติ
มา  รักษ์บางแหลม (2559: 168) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม เป็นหนทางสู่การขับเคลื่อนภาวะ
ผู้น าในสถาบันการศึกษา ส่วนสุรเชษฐ์  โซวเกียรติ (2553:166)  ก็กล่าวไว้ในแนวทางเดียวกันว่า 

คุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องส าคัญต่อการเป็นผู้น าที่จะใช้ในการตัดสินใจ เพ่ือการก ากับดูแลบุคลากร
ในองค์การ และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักคุณธรรมจริยธรรมส าหรับผู้น ายุคใหม่ที่สามารถ
น ามาประยุคใช้และเสริมสร้างความเป็นผู้น าให้แก่หัวหน้างาน รวมทั้งผู้บริหารนั้นมีหลายประการ
เช่น คุณธรรมส าหรับตนเอง ได้แก่ ทศพิธราชธรรม 10 หิริโอตัปปะ  สัปปุริสธรรม 7 พรหมวิหาร 4 

อิทธิบาท 4 สังคหวัตถุ 4 ผู้บริหารจึงต้องแสดงความเป็นผู้น าทั้งทางการบริหารและจริยธรรม เพ่ือ
ความสมบูรณ์แบบของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และเป็นมืออาชีพที่แท้จริง         
 1.3 ด้านความเป็นประชาธิปไตย  

 ผู้บริหารมีความจ าเป็นอย่างมากในการใช้ความเป็นประชาธิปไตยเพ่ือการอยู่ร่วมกันของ
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ความเป็นประชาธิปไตย คือ การใช้อ านาจอธิปไตยตามกฏหมายในการ
บริหารและจัดการประเทศ การปกครองมีหลายรูปแบบ และมีหลายระดับ ผู้ บริหารมีอ านาจตาม
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กฏหมาย แต่อ านาจตามกฏหมายไม่ได้ เป็นเครื่องรับประกันว่าจะได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเต็มใจ หากงานใดผู้ใต้บังคับบัญชาท าด้วยความไม่เต็มใจก็ยากที่งานจะ
ส าเร็จลงได้ ดังนั้นจึงเป็นความจ าเป็นต้องใช้อ านาจตามความเป็นประชาธิปไตยอันเกิดจากความดี
งามของตนเอง หรืออ านาจทางจิตวิทยาเป็นเคร่ืองมือจึงจะท าให้การท างานราบร่ืนเพราะความ
ร่วมมืออย่างจริงใจจากผู้ใต้บังคับบัญชา ในขณะเดียวกันก็สร้างบรรยากาศให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี
ความกระตือรือร้นที่จะท างานให้กับโรงเรียน การที่จะท าเช่นนี้ได้ ผู้บริหารต้องใช้หลักธรรมหลาย
ประการ เช่น การมีคุณธรรม จริยธรรม การสร้างน้ าใจ แรงจูงใจ สร้างมนุษยสัมพันธ์ และที่ส าคัญ
คือการสร้างความน่าเชื่อถือและความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดข้ึนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 1.4 ด้านกัลยาณมิตร  
 เป็นสิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนต้องมีต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และผู้ร่วมงานทุกคน กัลยาณมิตร มีความหมายว่า เพ่ือนที่ดี เพ่ือนที่งาม หรือเพ่ือนที่รัก คุ้นเคยกัน
ดี ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความเป็นกัลยาณมิตร มิได้หมายถึงเพ่ือนที่ดีแบบความหมายทั่วไปแต่ต้อง
เป็นผู้พร้อมด้วยคุณธรรม มีความตั้งใจประพฤติ ปฏิบัติธรรม ท าหน้าที่ชาวพุทธที่ดี เพ่ือยังประโยชน์
ให้ถึงท้ังแก่ตนเองและผู้อ่ืน ผ็สั่งสอนแนะน า ชักน าไปในหนทางที่ดีงาม นักวิชาการบางท่านกล่าวว่า 
การเป็นกัลยาณมิตร มีความส าคัญที่สุด อาจเนื่องมาจาก คุณธรรมเรื่องกัลยาณมิตรเป็นคุณสมบัติ
ของการเป็นผู้น าไม่ว่าจะเป็นระดับใด สถาบันใด เหมาสมได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีในตัวผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกคน จึงส่งผลต่อความส าเร็จของงานได้ ดังที่มาดโมฬี จิตวิริยธรรม (2552:ง) ศึกษา
เกี่ยวกับคุณธรรมที่ส่งเสริมคุณสมบัติความเป็นกัลยาณมิตรของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ประกอบด้วย เทวธรรม 2 พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4  พละ 5 อริยวัฑฒิ 5 การไม่มีอคติ 4 สัปปุริส
ธรรม 7 ศีล สุตตะ ขันติ โสรัจจะ รวมถึงหลักการพูดและวิธีการสอนที่ดี โดยคุณธรรมแต่ละตัว
ส่งเสริมคุณสมบัติความเป็นกัลยาณมิตรได้ทุกข้อ และคุณธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดจ าเป็นต้ องมา
พร้อมกันจึงจะเกิดผลอย่างสมบูรณ์ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องยึดมั่นปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 

 1.5 ด้านหลักธรรมาภิบาล  
 มีความจ าเป็นมากส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา เพราะในการบริหารจัดการศึกษา โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล
กิจการ ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามครรลอง ครองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึง การบริหารจัดการที่ดี  หลัก
ธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบเพ่ือให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ เอกชน ภาค
ธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข สอดคล้องกับงานวิจัยของนิษฐ์วดี  จิรโรจน์ภิญโญ (2556: 

) ได้ศึกษาองค์ประกอบของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสตรี และเสนอแนวทางใน
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การพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้บริหารสตรีเกิดพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์  ควรน า
การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลมาใช้ นอกจากน้ี ริชาร์ด ดราฟท์ (Richard draft, 2001: 212-

215) เพ่ิมว่าผู้บริหารยุคใหม่ควรให้บริการและช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชามากกว่าการใช้อ านาจซึ่ง
ผู้น าควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมให้คนในองค์การเกิดภาะว
ผู้น าได้ ซึ่งเขาเสนอคุณธรรมส าหรับผู้น าไว้ 8  ประการ คือ 1)  ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีส่วน
ร่วมในการน าเสนอ 2) ให้การยอมรับผู้ใต้บังคับบัญชา 3) กระจายอ านาจ  4) สร้างทีมที่มีปรสิทธิ
ภาพ 5) ไม่น าเรื่องส่วนตัวมาปะปนกับงาน 6) รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของบุคคลอ่ืน 7) 
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าศรัทธาและ8) เป็นผู้ให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนบุคลากร
ในทีมงานให้มีการก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 1.6 ด้านความมีเหตุผล  
 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้มีเหตุมีผลอย่างมาก ความมีเหตุผลในที่นี้ทางพุทธศาสนา     
มีธรรมชื่อ สัปปุริสธรรม 7 เป็นหลักธรรมของคนดี 7 ประการ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้
มีเหตุมีผล เพ่ือการปฏิบัติกิจหน้าที่และการด าเนินกิจการต่าง ๆ รู้ เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่ตนต้อง
ประพฤติตามเหตุผล รวมทั้งในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็มีเรื่องความมีเหตุผลเป็นประเด็น
ส าคัญ คือ  การตั้งอยู่บนทางสายกลาง ความพอดี จริยธรรมเป็นพฤติกรรมของการมีคุณธรรมแสดง
ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อจริยธรรมก็คือการฝึกฝน คุณธรรมของแต่ละคน สอดคล้องกับวิจัยของณัฐตะวัน 
ลิ้มประสงค์ (2559: ง)  กล่าวว่า หากแต่ละคนมีความรู้เร่ืองจรรณยาบรรณในวิชาชีพก็จะส่งผลให้
เกิดความตระหนักในความรักอาชีพ และประพฤติปฏิบัติอย่างมีสติ ระมัดระวังในการกระท าต่าง ๆ 
อย่างเช่นปรากฏการกระท าผิดวินัยของข้าราชการพบว่ามีปัจจัยส่วนบุคคลในภาพรวมส่งผลด้วย   
 1.7 ด้านการสร้างเสริมก าลังใจ  
 การจูงใจของบุคลากรในองค์กรให้ท างาน มีความกระตือรือร้นต่อการปฏิบัติงาน วิธีการ
จูงใจพื้นฐาน คือ การให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งด้านส่วนตัวและหน้าที่การงาน 
ได้แก่ การส่งเสริมด้านวิทยฐานะ โดยทั่วไปแล้วคนอาจไม่ได้ท างานเต็มที่ตามความสามารถเท่าที่มี
อยู่ อันเป็นผลจากแรงจูงใจการปฏิบัติงานจะมีแนวทางการปฏิบัติงานที่แน่นอน ระดับในการท างาน
จะสม่ าเสมอและมีผล การปฏิบัติงานสูงกว่าบุคคลที่ไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จึงกล่าวได้ว่า 
แรงจูงใจในการท างานเปรียบเสมือนพลังกระตุ้นพฤติกรรมให้แต่ละบุคคลใช้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไปในทิศทางที่จะน าไปสู่เป้าหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของมัทนา  วังถนอมศักดิ์ 
(2550:ง)  พบว่า องค์ประกอบหลักในแรงจูงใจในการปฏิบัติงานครูคือ ผู้บังคับบัญชาและแนว
ทางการบริหารจัดการ  
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 1.8 ด้านความซ่ือสัตย์  
 เป็นสิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะความซื่อสัตย์ 
หมายถึง ประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดทรยศ ไม่คิดโกง ความซื่อสัตย์จึงเป็นเครื่องหมายแห่งความ
จริงใจ สงบสันติ ประกอบด้วยประโยชน์ อีกทั้งความซื่อสัตย์ก็เป็นอาภรณ์ประดับกาย สุดยอดของ
คนดี ความเป็นผู้น ามิได้อยู่ที่ความสามารถแต่อยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่ต่อค าพูดและการกระท าที่
ตรงกัน ผู้น าที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือศรัทธาและมีบารมี ย่อมอยู่ที่การกระท าการแสดงออกทั้งต่อ
หน้าสาธารณชน สอดคล้องกับงานวิจัยของชฎิล  น่ิมนวล (2552:ง) ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างระหว่างคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับความภักดีต่อองค์การของผู้รับบริการ มี
ความสอดคล้องและกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยองค์ประกอบคุณธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การความภักดีของผู้รับบริการมีเรื่องความซื่อสัตย์เป็นส าคัญ และยัง
ประกอบด้วยฉันทะความพอใจ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน การมีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์  ซื่อสัตย์สุจริต และการค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมสูงสุด  

1.9 ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้น า 
 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น การมีระเบียบวินัย   
ยึดหลักคุณธรรม ความรับผิดชอบ และอ่ืน ๆ เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความศรัทธา เลื่อมใสเชื่อ
ฟัง เกิดความส าเร็จในภาพส่วนรวมของโรงเรียน สอดคล้องประทีป  มากมิตร (2550:ง) เสนอ
แนวทางในการส่งเสริมจริยธรรมของผู้บริหารระดับหัวหน้าว่า มี 8 แนวทางใหญ่ ได้แก่ การเป็น
แบบอย่างที่ดี, การสนับสนุนนโยบาย, การจัดอบรมจริยธรรม, การจัดท าประมวลจริยธรรมหรือ
จริยธรรมวิชาชีพในองค์กร, การตรวจสอบจริยธรรม, การน าจริยธรรมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล, มีคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาด้านจริยธรรม และองค์ประกอบการจูงใจ 

 2. แนวทางการปฏิบัติตนด้านจริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่21 มี 4 แนวทาง ดังนี้ 
1.1 ด้านการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ 

1.1.1 ผู้บริหารต้องการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
1.1.2 ส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานในการพัฒนาตนเอง 

2.2 ด้านการสนับสนุนด้านนโยบาย 

2.2.1 โรงเรียนควรมีความเชื่อว่าจริยธรรมเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของ
การศึกษา 

2.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่และรับผิดชอบที่จะส่งเสริมจริยธรรม 

     2.2.3 โรงเรียนควรมีโครงการด้านจริยธรรมที่เป็นไปตามเกณฑ์การศึกษา 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560946

แห่งชาติ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
2.3 ด้านการอบรมด้านจริยธรรม 

2.3.1 โรงเรียนควรมีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมแก่บุ 
คลากร 

2.3.2 โรงเรียนควรมุ่งเน้นจริยธรรมความซื่อสัตย์  
2.3.3 โรงเรียนมุ่งเน้นความส าเร็จด้วยการมีส่วนร่วมและการบริการ

ชุมชน 

2.4 ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้น า 

       2.4.1 ผู้บริหารในระดับท่ีสูงกว่า ปฏิบัติตนด้วยจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี 
2.4.2 ผู้บริหารต้องเชื่อมั่นว่าองค์กรที่ดีนั้นสามารถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และความสุขให้กับคนในสังคมได้ 
 

6.ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 1. การบริหารการศึกษาโดยใช้หลักจริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21         
เพ่ือเป็นแบบอย่างในการท าให้ผู้อ่ืนท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนจริยธรรมในองค์กร 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับจริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 
เช่น จริยธรรมต่อองค์กร จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา จริยธรรมต่อเพ่ือนร่วมอาชีพ 
 2. ผู้บริหารควรพัฒนาแผนงานการส่งเสริมจริยธรรมในสถานศึกษาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
สามารถน าไปใช้จริงในชีวิตประจ าวัน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2   ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มี
วิธีด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยกับ ประชากร ได้แก่ 
เอกสาร ต ารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง จ านวน 75 เล่ม เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการศึกษา ค้นคว้า หลักการแนวคิด และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จาก
เอกสาร ต ารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ขั้น
ที่ 2 การออกแบบ สร้าง และพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ด้วยการสังเคราะห์ระหว่าง โครงสร้างของงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับผังชุดค าสั่ง 4 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การแสดงผล และการจัดเก็บข้อมูล 
โดยใช้ภาษา PHP และระบบจัดการฐานข้อมูล My SQL จากนั้นจึงน าไปประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของโปรแกรมสารสนเทศกับประชากร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ผังชุดค าสั่ง/โครงสร้างของโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  2) แบบประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของโปรแกรม การเก็บ
รวบรวมข้อมูล น าแบบประเมินให้ – เก็บกลับคืน น าข้อมูลกลับมาวิเคราะห์ และปรับปรุงโปรแกรม 
การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นที่ 3 การหา
ประสิทธิภาพโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากับ ประชากร ซึ่งเป็น

                                           
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 ประจ าหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 
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ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ 1) โปรแกรมสารสนเทศ
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  2) แบบประเมินประสิทธิภาพการทดสอบโปรแกรม 
การรวบรวมข้อมูล โดยการน าโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้
ทดสอบ และตอบแบบประเมินประสิทธิภาพการทดสอบโปรแกรม การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้ 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขั้นที่ 4 การทดลองใช้โปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
ประชากร กับผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครูประจ าชั้น 
และครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และกลุ่มตัวอย่าง
เลือกแบบเจาะจง จ านวน 5 โรงเรียน จ านวน 55 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ 1) โปรแกรม
สารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  2) แบบประเมินประสิทธิภาพการทดลองใช้ โปรแกรม การรวบรวม
ข้อมูล น าโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ 
และตอบแบบประเมินผลการใช้โปรแกรม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 
ขั้นที่ 1 ผลจากการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา จ าแนกเป็น 5 ด้าน 15  มาตรฐาน 65  ตัวบ่งชี้ 
ขั้นที่ 2 ผลการออกแบบ สร้าง และพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาได้น ามาตรฐานและตัวบ่งชี้ ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยน าผังชุดค าสั่ง 
สังเคราะห์กับโครงสร้างโปรแกรม 4 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล การประมวลผล 
การแสดงผล และการจัดเก็บข้อมูล จึงได้เป็นโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า มีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ในระดับดีมาก( = 4.64, S.D.= 
0.46) ความเหมาะสมและเป็นไปได้รายด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของโปรแกรม( =4.80, S.D.= 0.45) การท างานของโปรแกรม( = 4.65, S.D.= 0.41) 
และด้านการใช้งานโปรแกรม( = 4.56, S.D.= 0.49)   

ขั้นที ่3 ผลการหาประสิทธิภาพการทดสอบโปรแกรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะ 
ดังเช่น การเพ่ิมรายละเอียดของความน่าสนใจหน้าเว็บเพจ การออกแบบหน้าจอเพ่ือป้อนข้อมูลแต่
ละรายการมีรูปแบบและลักษณะเหมาะแก่การใช้งานของผู้ใช้โปรแกรม ขนาดตัวอักษร ให้เพ่ิมขนาด
ตัวอักษร 

ขั้นที่ 4 ผลการหาประสิทธิภาพโดยการทดลองใช้โปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พบว่า 
มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก( = 4.79, S.D.= 0.40) ประสิทธิภาพรายด้านเรียงล าดับจากมาก
ไปน้อย ได้แก่ ด้านการท างานของโปรแกรม( = 4.85, S.D.= 0.36) ด้านการรักษาความปลอดภัย
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ของโปรแกรม( =4.81, S.D.= 0.39) และด้านการใช้งานโปรแกรม( = 4.75, S.D.= 0.42) 
ค าส าคัญ : การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศ /  การประกันคุณภาพภายใน 
 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to develop an information program for 

internal quality assurance in education Phitsanulok Primary Educational Service Area 

Office 2. This research and development had four phases. First phase - conceptual 

framework, population consist of textbooks, articles and research related to the 

development of information programs for quality assurance in educational 

institutions, 75 specimens were selected. The research’s tools are record forms, 

data collections, research concepts, used study method, research, principle 

concept and the development of information programs for quality assurance in 

educational institution theories from texts, articles and related researches. Used 

content analysis method. Second phase - design, create and develop an 

information program for internal quality assurance in education by synthesis 

between structure of internal quality assurance with 4 computer programs include: 
data collection, processing, display and database using PHP language and My SQL 

database management system, then evaluate the suitability and feasibility of an 

information program, population database consists of 5 specialists from computer 

program development and internal quality assurance. The research tools are 1) 

diagram / structure of information programs for internal quality assurance in 

educational institutions. 2)the program suitability and feasibility evaluate forms, 

data collections to analyze and improve the application, used mean and standard 

deviation as statistic’s tools.  Third phase – find the efficiency of an information 

program for internal quality assurance in educational institute, population consist of 

9 experts in computer program development and internal quality assurance 

educational institute. The research tools are 1) the information program for internal 

quality assurance in education institute. 2) program performance evaluator 

datasheets gathering by using the information program for quality assurance 

educational institute to try and answer program performance evaluator datasheets, 
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used mean and standard deviation as statistic’s tools. Fourth phase - trial the 

development of an information program for internal quality assurance in education 

Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 2, population consist of 

Administrators, Teachers in charge of internal quality assurance, Master of class and 

Teacher total 55 persons on 5 schools. The research tools are 1) information 

program for internal quality assurance in education Phitsanulok Primary Educational 

Service Area Office 2. 2) program performance evaluator datasheets gathering by 

using the information program for quality assurance educational institute to try and 

answer program performance evaluator datasheets, used mean and standard 

deviation as statistic’s tools. 

            The result was found: 

First phase: the standard and indicator of quality assurance educational 

institute 

research framework results are 5 aspects 15 standards 65 indicators 

Second phase: The results of designing, creating and development of 

information  

program for internal quality assurance educational institute have adopted standards 

and indicators combined with 4 computer programs include: data collection, 

processing, display and database to create an information program for internal 

quality assurance educational institute. This research found that the suitability and 

feasibility was very good level  (  = 4.64, S.D. = 0.46). The suitability and feasibility 

by descending order was program security ( = 4.80, S.D. = 0.45), then program 

performance ( = 4.65, S.D. = 0.41), program utilization ( = 4.56, S.D. = 0.49)  

Third phase: the program performance test results by 9 experts, such as  

adding details of interest to the webpage. The screen design for each entry is 

formatted, tailored to the user's applications and increases the font size. 

Fourth phase: the efficiency results by using an information program for  

internal quality assurance in education Phitsanulok Primary Educational Service Area 

Office 2, the efficiency of the program was very good level ( = 4.79, SD = 0.40). 
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The descending order evaluated results was program performance ( = 4.85, SD = 

0.36), then program security  ( = 4.81, SD = 0.39), program utilization ( = 4.75, 

S.D. = 0.42). 

Keywords: development of information program / internal quality assurance 
 
 
บทน า 

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 - 2561) มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ เรื่องคุณภาพการศึกษา โอกาสทางการ
ศึกษาและการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญไปสู่คุณภาพของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้เก่ง มี
คุณธรรม มีรากเหง้าของความเป็นไทย ขณะเดียวกันจะให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เปิด
โอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาและผลักดันการศึกษา การเรียนรู้ไปจนตลอดชีวิต ซึ่งจะ
ส่งผลถึงความสามารถในการแข่งขันของประชาชนในประเทศให้เพ่ิมขึ้นด้วย โดยมีกรอบแนวทางการ
ปฏิรูปใน 4 ด้าน คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาครูยุคใหม่ การพัฒนาสถานศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่และการพัฒนาการบริหารจัดการใหม่ จากเป้าหมายและกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานข้างต้น  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ต้อง
ตระหนักถึงการจัดระบบบริหารที่เป็นเชิงระบบ สอดรับกับการจัดการศึกษาที่ส่งผลถึงคุณภาพ
ผู้เรียนให้มากท่ีสุด นอกจากนี้ การจัดเตรียมความพร้อมในระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษาและ
การน าข้อมูลไปใช้ต้องเป็นหัวใจของการบริหารจัดการในสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาต้องด าเนินการ
วางระบบบริหารจัดการ  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ความตาม หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา 47 ว่า “ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ทุกระดับประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก” มาตรา 48 “ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารสถานศึกษาที่สถานศึกษาต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” มาตรา 49 “ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก  5 ปี และต้อง
เสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน” 
(ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2549, หน้า 9) ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง กฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
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วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  หมวด 1 ข้อ 2 ให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยให้มีการปรับเปลี่ยนองค์การ ให้มีการจัดระบบสารสนเทศเน้นให้
เกิดการบันทึกและน าข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายได้ ข้อมูลเหล่านี้จะต้องแสดงถึงคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคคลากรทุกฝ่าย 
ตลอดจนถึงผู้เรียนทั้งเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม สามารถบอกจุดเด่น จุดด้อย สภาพปัญหาที่ต้อง
แก้ไข ซึ่งระบบสารสนเทศหรือฐานข้อมูลจะต้องมีประสิทธิภาพในการรายงานผล  หมวด 2 การ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส่วนที่ 1 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อ 14 ให้สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนว ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยด าเนินการดังนี้ 1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  2. จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาที่ มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 3. 
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  4. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5. 
จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  7. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน  8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ให้มีข้อมูลที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สอดคล้องภารกิจของงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีความสะดวก รวดเร็วช่วยลดขั้นตอนการท างาน ตรวจสอบ
ข้อมูลได้ทันที รายงานสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และ
เป็นปัจจุบัน ผู้บริหารสามารถใช้สารสนเทศเพ่ือการประเมิน ตรวจสอบ บริหารงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เป็นการวิจัยและพัฒนา(Research 
and Development and Engineering ; R & D & E) มีวิธีการด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 
ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที ่1  การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ขั้นที ่2  การออกแบบ สร้าง และพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ขั้นที่ 3 การหาประสิทธิภาพการทดสอบโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการ



955วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ขั้นที ่4  การทดลองใช้โปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
    

ขั้นตอนการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลที่ได้รับ 

ขั้นที่ 1 การ
ก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย 

1. ประชากรได้แก่ เอกสาร ต ารา บทความ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศ
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
จ านวน 75 เล่ม  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึก
ข้อมูล   
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการศึกษา ค้นคว้า 
หลักการแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนา
โปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา จากเอกสาร ต ารา บทความ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

1. แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการพัฒนา
โปรแกรมสารสนเทศเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
2. ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้
เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายใน 
3. กรอบแนวคิดในการ
วิจัย 

 

 

ขั้นที่ 2 การ
ออกแบบ สร้าง 
และพัฒนา
โปรแกรม
สารสนเทศเพื่อ
การประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา  

น าข้อมูลที่ได้ในขั้นที่ 1 มาวิเคราะห์ และออกแบบ
ผังชุดค าสั่ง/โครงสร้าง และเขียนโปรแกรม
สารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และตรวจสอบความเหมาะสมและ
เป็นไปได้ของโปรแกรม ดังนี้   
1. ประชากร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 
คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ผังชุดค าสั่ง/
โครงสร้างของโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 2) แบบประเมินความ
เหมาะสมและเป็นไปได้ของโปรแกรม 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าแบบประเมินให้ – 

1. ผังชุดค าสั่ง/โครงสร้าง
ของโปรแกรม 
2. โปรแกรมสารสนเทศ
เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  
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ขั้นตอนการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลที่ได้รับ 
เก็บกลับคืนด้วยตนเอง น าข้อมูลที่ได้กลับมา
วิเคราะห์ และปรับปรุงโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้สมบูรณ์ 
และน าโปรแกรมที่ปรับปรุงกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนตรวจสอบความ
ถูกต้องอีกครั้ง 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ขั้นที่ 3 การหา
ประสิทธิภาพการ
ทดสอบโปรแกรม
สารสนเทศเพื่อ
การประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา  

1. ประชากร ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบ
เจาะจง จ านวน 9 คน  
2. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ 1) โปรแกรม
สารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  2) แบบประเมินประสิทธิภาพการ
ทดสอบโปรแกรม 
3. การรวบรวมข้อมูล โดยการน าโปรแกรม
สารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ไปให้ทดสอบ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
และให้ตอบแบบประเมินประสิทธิภาพการทดสอบ
โปรแกรม ส่งกลับ น าข้อมูลที่ได้กลับมาวิเคราะห์ 
และปรับปรุงโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ให้สมบูรณ์ และน า
โปรแกรมท่ีปรับปรุงแล้วกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตรวจสอบความ
ถูกต้องอีกครั้ง 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

โปรแกรมสารสนเทศเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ที่ได้ปรับปรุง
แล้ว 

ขั้นที่ 4 การ
ทดลองใช้
โปรแกรม

1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบงาน
ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครู
ประจ าชั้น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

โปรแกรมสารสนเทศเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัด
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ขั้นตอนการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลที่ได้รับ 
สารสนเทศเพื่อ
การประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 
 

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และกลุ่มตัวอย่าง  
เลือกมาโดยใช้การเลือกแบบเจาะจง จ านวน 5 
โรงเรียน จ านวน 55 คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ 1) โปรแกรม
สารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  
2) แบบประเมินการทดลองใช้โปรแกรมสารสนเทศ
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3. การรวบรวมข้อมูล น าโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไปให้กลุ่ม
ตัวอย่างทดลองใช้ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ และให้ตอบ
แบบประเมินการทดลองใช้โปรแกรมสารสนเทศ
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 ที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
ผลการวิจัย 

การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ผลการวิจัย พบว่า 

ขั้นที่ 1 ผลจากการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผลจากการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ

ทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มาตรฐานและตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ าแนกเป็น 5 ด้าน 15  มาตรฐาน 65  ตัวบ่งชี้ 

ขั้นที่ 2 ผลการออกแบบ สร้าง และพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  

การด าเนินการออกแบบ สร้าง และพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ด้วยการสังเคราะห์ระหว่าง โครงสร้างของงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา กับผังชุดค าสั่ง 4 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การ
แสดงผล และการจัดเก็บข้อมูล กับโปรแกรม Web Application โดยใช้ภาษา PHP และระบบ
จัดการฐานข้อมูล My SQL จึงได้เป็นโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนของผู้ดูแล คือ ครูผู้ดูแลงาน
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ประกันคุณภาพของสถานศึกษา และ ส่วนของผู้ใช้ คือ ครูประจ าชั้น ครูผู้สอน และผู้บริหาร  

ผลการวิจัยพบว่า มีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ในระดับดีมาก ( = 4.64, S.D.= 0.46) ความ
เหมาะสมและเป็นไปได้รายด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการรักษาความปลอดภัยของ
โปรแกรม ( =4.80, S.D.= 0.45)  การท างานของโปรแกรม ( = 4.65, S.D.= 0.41)  และด้าน
การใช้งานโปรแกรม( = 4.56, S.D.= 0.49) 

ขั้นที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพการทดสอบโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  

การหาประสิทธิภาพการทดสอบโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังเช่น การเพ่ิมรายละเอียดของความน่าสนใจ
หน้าเว็บเพจ การออกแบบหน้าจอเพ่ือป้อนข้อมูลแต่ละรายการมีรูปแบบและลักษณะเหมาะแก่การ
ใช้งานของผู้ใช้โปรแกรม ขนาดตัวอักษร ให้เพ่ิมขนาดตัวอักษร  ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องจาก
ผู้ใช้ข้อมูลจริงและน าข้อมูลที่ได้กลับมาวิเคราะห์ และปรับปรุงโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ให้สมบูรณ์ และน าโปรแกรมที่ปรับปรุงกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการประกันคุณภาพภายในตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

ขั้นที่ 4 ผลการหาประสิทธิภาพโดยการทดลองใช้โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยการทดลองใช้โปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  2  
พบว่า พบว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก(  = 4.79, S.D.= 0.40) ประสิทธิภาพรายด้าน
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการท างานของโปรแกรม(  = 4.85, S.D.= 0.36) ด้านการ
รักษาความปลอดภัยของโปรแกรม(  =4.81, S.D.= 0.39) และด้านการใช้งานโปรแกรม(  = 
4.75, S.D.= 0.42) 

 
สรุปผลการวิจัย 

 1. ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ที่ใช้ประกอบในรายงานประจ าปีของสถานศึกษา แบ่ง
ออกเป็น  4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน ตอนที่ 2 แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนา
และการน าไปใช้ 

2. การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ด้วยโปรแกรม Web Application โดย
ใช้ภาษา PHP และระบบจัดการฐานข้อมูล My SQL จึงได้เป็นโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  แบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนของผู้ดูแล
ระบบ คือ ผู้รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่วนของผู้ใช้ คือ ครูประจ าชั้น 



959วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

ครูผู้สอน และผู้บริหาร  โปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถ
บันทึก  ค้นหา  เพ่ิม แก้ไข ตรวจสอบข้อมูล และสรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ช่วยลดภาระงาน ใช้ในการวางแผนการบริหาร และติดตามผลการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหาร และสรุปออกมาเป็นรายงาน ผลการประเมินความ
เหมาะสมและเป็นไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ในระดับดีมาก (
= 4.64,S.D. = 0.46) ความเหมาะสมและเป็นไปได้รายด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่  ด้าน
การรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม ( =4.80,S.D.= 0.45)  การท างานของโปรแกรม ( = 
4.65,S.D.= 0.41)  และด้านการใช้งานโปรแกรม( = 4.56,S.D.= 0.49)  

3. ผลการใช้โปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ที่พัฒนาขึ้น พบว่า มีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก ( = 4.79, S.D.= 0.40) ประสิทธิภาพรายด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้าน
การท างานของโปรแกรม (  = 4.85, S.D.= 0.36) ด้านการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม ( 
 =4.81, S.D.= 0.39) และด้านการใช้งานโปรแกรม (  = 4.75, S.D.= 0.42) โปรแกรมที่
พัฒนาข้ึนมีรูปแบบง่ายต่อการใช้งาน มีความสะดวก รวดเร็ว  ลดความซ้ าซ้อนของงาน และ
ประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูล ง่ายต่อการติดตามผลการด าเนินงาน  รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความถูกต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน  
 โดยสรุป โปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ที่พัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้ ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ครอบคลุมตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน มีความถูกต้องสอดคล้องภารกิจ
ของงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีระบบรักษาความปลอดภัย มีความสะดวก รวดเร็ว 
ตรวจสอบข้อมูลได้ทันที รายงานสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ได้อย่างถูกต้อง มี
ความน่าเชื่อถือ และเป็นปัจจุบัน ผู้บริหารสามารถใช้สารสนเทศเพ่ือการประเมิน ตรวจสอบ 
บริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ 
 
อภิปรายผล 

1. ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่จ าเป็นและต้องการใช้
ประกอบด้วย 

ข้อมูล 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ตอนที่ 2 แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ตอน
ที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ได้มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จ าแนกเป็น 5 ด้าน 15  มาตรฐาน 65  ตัวบ่งชี้ และตอนที่ 4 สรุปผล
การพัฒนาและการน าไปใช้  

2. โปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พัฒนาขึ้นด้วย
โปรแกรม  Web  
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Application ใช้ภาษา PHP และระบบจัดการฐานข้อมูล My SQL แบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน
หลัก ประกอบด้วย ส่วนของผู้ดูแลระบบ คือ ครูผู้ดูแลงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา และ 
ส่วนของผู้ใช้ คือ ครูประจ าชั้น ครูผู้สอน และผู้บริหาร  เป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล และ
การประมวลผล ที่ท าให้ผู้ใช้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานได้ง่าย  ใน
กระบวนการท างานของโปรแกรมนี้ สามารถท าการบันทึกข้อมูล การค้นหา เพ่ิม และแก้ไขข้อมูล 
การตรวจสอบข้อมูล รวมไปถึงการสรุปรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้รวดเร็วและถูกต้อง  

3. การประเมินความเหมาะสมและเป็นไปของโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายใน 

สถานศึกษา พบว่า มีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ในระดับดีมาก และผลการทดลองใช้โปรแกรม 
พบว่า โปรแกรมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นสามารถป้อนข้อมูลได้สะดวก 
ช่วยลดขั้นตอนการท างานและความซ้ าซ้อน ในการจัดท ารายงานข้อมูล รายการแต่ละรายการมี
รายละเอียดและรูปแบบที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจ มีเอกสารคู่มือเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถปฏิบัติได้
สะดวก การออกแบบหน้าจอคอมพิวเตอร์เพ่ือป้อนข้อมูล มีรูปแบบและมีลักษณะเหมาะแก่การใช้
งาน การติดตาม ตรวจสอบข้อมูล การรายงานสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้มีอย่าง
ถูกต้อง และสามารถพิมพ์ออกในรูปการรายงานสรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพได้  
  
ข้อเสนอแนะ 

1. โปรแกรมสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นนี้เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรน าผลการประเมินไปวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนา 
ผู้เรียนและสถานศึกษาต่อไป 

2. ผู้บริหารมีการประเมินผลการด าเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ อย่างสม่ าเสมอ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใน 

ระดับปฐมวัย  
2. ควรมีการปรับปรุงเพ่ือรองรับ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้  เกณฑ์การประเมินงานประกัน 

คุณภาพภายในสถานศึกษา 4 มาตรฐาน ใหม่ต่อไป 
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การท างานของข้าราชการประจ าต่อการเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณ์การบริหารภาครัฐ 
The Work of Public Administration Changes on the Civil Servant 

 

นพรัตน์ จันทร์เกษม * 
เอกพร รักความสุข ** 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้เ พ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดในการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์การบริหารภาครัฐ  2) เพ่ือศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองต่อข้าราชการประจ า 3) เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตราการในการท างานในภาวะวิกฤต
ทางการเมือง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีประสบการณ์มีส่วนเกี่ยวข้องและอยู่ในเหตุการณ์ของการภาวะวิกฤตทาง
การเมือง และการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก วิธีการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative data analysis) และตรวจสอบข้อมูลเพ่ือได้ข้อค้นพบในการวิจัย โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลและตีความข้อมูลเชิงคุณภาพนั้น โดยผู้วิจัยจะให้ความส าคัญกับข้อมูลเป็นหลักในการ
วิเคราะห์และตีความโดยหลัก ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานในภาวะวิกฤตของภาครัฐ ข้ึนอยู่
กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี 2) นายกรัฐมนตรีได้เลือกบุคคลที่ไว้วางใจในภาวะวิกฤต จะเห็น
ได้จากการที่นายกรัฐมนตรีหรือฝ่ายการเมืองเข้ามาเป็นรัฐบาลนั้น มักจะมีการเกิดการแทรกแซงดึง
คนของตนเอง คนที่ตนเองมีความไว้วางใจเพ่ือให้สามารถสั่งการได้ตรงตามความต้องการของตนเอง 
3)สภาพการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว โดยสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ 
ต่างมีทัศนคติที่ยึดสถาบันชาติเป็นหลัก หรือที่เรียกว่า ปทัฑสถาน หรือค่านิยม  4) ความเป็น
ข้าราชการของท าเนียบรัฐบาลสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในการท างานภายใต้ภาวะกดดัน
ทางการเมือง และ 5) การใช้ E-government มาใช้เป็นเคร่ืองมือของรัฐบาล การน าระบบ E-
Government หรือการให้บริการของภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
เพ่ิมการเข้าถึงบริการของภาครัฐ ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของภาครัฐ 
 ข้อเสนอแนะของผลกระทบของข้าราชการประจ าต่อการเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณ์การ
บริหารภาครัฐ ดังนี้ 1) ควรมีการศึกษาในเรื่องของจริยธรรมหรือคุณธรรมที่นักการเมืองจะต้องพึง
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการท างาน ทั้งยังเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบราชการอย่างแท้จริง เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไข หรือเพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือน 
และเพ่ือเป็นการตอกย้ าในด้านจริยธรรมของนักการเมืองต่อไป 2) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัญหา

                                                           
 Doctor of Philosophy Program in Public Administration, Western University 
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อุปสรรคของการน า E-government มาใช้ในภาครัฐว่าประสบผลส าเร็จหรือไม่ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างไรบ้าง และตรงตามความต้องการหรือไม่ 
ค าส าคัญ :  การท างานของข้าราชการประจ า, การเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณ์การบริหารภาครัฐ 
 

Abstract 
 The research project of “The Impact of public administration changes on 
the civil servant”.. There were three objects of this study. Firstly was to study the 
concept of adaptation in public management change. Second was to study the 
impact of political on the civil servant. And the last  was  to study the way and the 
measure for working under political crisis. 
 This study was qualitative research, explaining the phenomenon of the  
Impact of public administration changes on the civil servant, by using various 
procedures in order to collect data. The finding  of this research project were as 
follows as: 

1. Crisis Management in the public sector depends on the decision 
of the Prime Minister. 

2. The Prime Minister chooses a trusted person in a crisis. For 
example, the positions within the cabinet are usually appointed by the Prime 
Minister so that he can order according to his own needs. 

3. Fast changing conditions especially the organization change are 
liked to norms. 

4. Civil servant in the government House can be able to adjust 
oneself under political pressure. 

5. Using e-government as the government tools or the public service 
though electronics system that increase the performance and reach the public 
service. E-government is the way to reduce the public service process. 
Keyword(s) :  the work of the civil servant , changes of public administration 

1.บทน า 
 การเมืองของประเทศไทยน้ัน ได้เกิดวิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2548 - 2553  
เป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองซึ่งต่อต้านและสนับสนุนทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี  
โดยวิกฤตการณ์ดังกล่าวท าให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับเสรีภาพสื่อ เสถียรภาพทางการเมืองในไทย ทั้งยัง
สะท้อนภาพความไม่เสมอภาคและความแตกแยกระหว่างชาวเมืองและชาวชนบท การละเมิดพระราช
อ านาจ การหม่ินพระบรมเดชานุภาพ และผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งวิกฤตการณ์ดังกล่าวได้บั่นทอน
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เสถียรภาพทางการเมืองตั้งแต่ปี 2548 เริ่มมีการประท้วงขับทักษิณ ชินวัตร ออกจากต าแหน่ง 
เนื่องจากข้อกล่าวหาการบริหารประเทศของรัฐบาลที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องต่าง  ๆ 
รวมทั้งปัญหาฉ้อราษฎร์บังหลวง และได้ขยายตัวเป็นวงกว้างยิ่งขึ้น โดยกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือ
ประชาธิปไตย (พธม.) ที่มีสนธิ ลิ้มทองกุลเป็นผู้น า แต่หลังจากนั้นก็มีกลุ่มคนที่สนับสนุน
นายกรัฐมนตรีออกมาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกัน ท าให้เกิดความเห็นต่างทางการเมือง ท าให้เกิดการยึด
อ านาจคร้ังแรก ในรอบปี (พ.ศ. 2548 –  2553) คืนวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 คณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  น าโดย พล.อ. สนธิ บุญย
รัตกลิน ได้รัฐประหารยึดอ านาจการปกครองแผ่นดินจากรัฐบาลทักษิณ ภายหลังการก่อรัฐประหาร 
พ.ต.ท.ทักษิณ ได้เดินทางไปยังกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร หลังจากนั้น คณะรัฐประหารเร่ิมการ
สอบสวนข้าราชการซึ่งถูกแต่งตั้งในสมัยรัฐบาลทักษิณ จารุวรรณ เมณฑกา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ผู้ตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือตรวจสอบข้อกล่าวหาความไม่ชอบมาพากลรวมทั้งมีตั้งกรรมการขึ้น
ตรวจสอบรัฐบาลเก่า คือ คณะกรรมการตรวจสอบการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ  ใน
ระหว่างนี้ยังได้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรใช้ปกครองประเทศต่อไป โดยอาศัยอ านาจตาม
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จนเสร็จ และได้ให้ประชาชนออกเสียงลงประชามติ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 
พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผู้เห็นชอบคิดเป็นสัดส่วน 57.81% ของผู้มาใช้สิทธิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงลงพระปรมาภิไธยบังคับใช้เป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ต่อมาคณะรัฐประหารได้แต่งต้ัง
รัฐบาลชั่วคราว ซึ่งมีพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ระหว่างปี 2549-2550 ซึ่งในช่วง
ดังกล่าว มีกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหารหลายกลุ่ม กลุ่มที่มีชื่อเสียง คือ  แนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) โดยกล่าวหาว่า พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
ประธานองคมนตรี อยู่เบื้องหลังรัฐประหาร และต้องการขับไล่ คมช. และรัฐบาล  พรรคพลัง
ประชาชน ซึ่งถูกมองว่าเกี่ยวข้องทางการเมืองกับทักษิณ ชินวัตร และการจัดตั้งรัฐบาลผสม ท าให้
พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยกลับมาชุมนุมอีกครั้ง เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551 สภา
ผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบ ให้นายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี และวันที่ 6 กุมภาพันธ์ นาย
สมัคร ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อีก 1 ต าแหน่ง ซึ่งเป็น
พลเรือนคนที่ 3 ที่ด ารงต าแหน่งนี้ แต่ยังถูกกล่าวหาจากกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย
ถึงการด ารงต าแหน่งของสมัคร สุนทรเวช นี้ว่าเป็นนอมินี (ตัวแทน) ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรีที่ถูกศาลตัดสินลงโทษจ าคุกในข้อหาลงนามชื่อยินยอมให้ภรรยาซื้อที่ดินตามกฎหมาย 
ต่อมาวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551 นายชัช ชลวร ประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมคณะ ได้
ออกนั่งบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัยในกรณีที่ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาและ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความสิ้นสุดการเป็นนายกรัฐมนตรี
ของสมัคร ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 267 ประกอบมาตรา 182 (7) เนื่องจากรับเป็น
พิธีกรกิตติมศักดิ์ ของรายการ “ชิมไปบ่นไป” และ “ยกโขยง 6 โมงเช้า” ซ่ึงคณะตุลาการฯ มีมติ
เป็นเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 เสียง เห็นว่าสมัครกระท าต้องห้ามขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 267 เรื่อง
คุณสมบัติของนายกรัฐมนตรี จึงท าให้สมัครสิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรีลง แต่ให้คณะรัฐมนตรี
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รักษาการไปจนกว่าจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551 สมัคร
ยังได้ลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชาชนอย่างไม่เป็นทางการ โดยให้เหตุผลว่า ได้ท า
หน้าที่หัวหน้าพรรคและรักษาระบอบประชาธิปไตยอย่างดีที่สุดแล้ว จึงขอยุติบทบาททางการเมือง ส่วน
การด าเนินการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ให้ขึ้นอยู่กับพรรค  
 ต่อมา นาย สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรให้ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีคนที่ 26 ของประเทศไทย และได้เกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือ
ประชาธิปไตยปิดล้อมอาคารรัฐสภา เพ่ือกดดันไม่ให้คณะรัฐมนตรีที่น าโดยนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 
แถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาได้ โดยอ้างว่ารัฐบาลขาดความชอบธรรมที่จะเข้ามาบริหาร
ประเทศและไม่ต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ด้านนอก
รัฐสภาเกิดเหตุการณ์โดยต ารวจได้ยิงแก๊สน้ าตาเข้าใส่ผู้ชุมนุมเป็นการเปิดเส้นทางให้คณะรัฐมนตรี
เข้าไปประชุมรัฐสภาเพ่ือแถลงนโยบายและให้สมาชิกรัฐสภาเข้าร่วมประชุม ส่วนพรรคประชาธิปัตย์
ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านได้คว่ าบาตรการแถลงนโยบายครั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายเสร็จ นาย
สมชาย วงศ์สวัสด์ิ นายกรัฐมนตรีก็ไม่สามารถเดินทางออกมาได้ต้องเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ของ
ต ารวจแทน ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ชุมนุมได้ล้อมรอบหน้าบริเวณกองบัญชาการต ารวจนครบาลและ
ลานพระบรมรูปทรงม้า ท าให้เกิดความวุ่นวายจนเป็นเหตุให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมและต ารวจได้รับ
บาดเจ็บ นอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิต ต่อมา พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้าน
ความมั่นคงได้ลาออกจากต าแหน่งเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  

หลังจากนั้นได้เกิดการยึดอ านาจคร้ังที่สอง ในรอบปี (พ.ศ. 2548 –  2553) วันที่ 
2 ธันวาคม 2551 เน่ืองจากศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านค าวินิจฉัยให้ยุบพรรคพลังประชาชน กรณีที่นาย
ยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน กระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
อันเป็นการกระท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ประกอบมาตรา 237 วรรคสอง และให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของหัวหน้าพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน จ านวน 37 คน เป็นเวลา 
5 ปี ท าให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคพลังประชาชนต้องพ้นจากต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี และสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ออกจากต าแหน่ง เมื่อศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคพลัง
ประชาชน ผลการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนธันวาคม 2551 ปรากฏว่า อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
หั ว ห น้ า พ ร ร ค ป ร ะ ช า ธิ ปั ต ย์  แ ล ะ ผู้ น า ฝ่ า ย ค้ า น ใ น ส ภ า ผู้ แ ท น ร า ษ ฎ ร  
ได้รับเลือก ท าให้กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช., เดิมคือ นปก.) 
กลับมาชุมนุมอีกครั้งในปี 2552 และ 2553 เพ่ือกดดันให้อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ออกจากต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีแต่ไม่ประสบผลส าเร็จ ต่อมาได้เกิดความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย เมษายน 
2552 หรือ สงกรานต์เลือด เป็นเหตุการณ์การเดินขบวนทางการเมืองและความไม่สงบตามมา เมื่อ
เหตุการณ์สงบลง รัฐบาลอภิสิทธิ์ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว การชุมนุมประท้วง
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ต่อต้านรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เริ่มต้นขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2552 เนื่องจากผู้ชุมนุมมีข้อสงสัยว่า
กองทัพไทยอยู่เบื้องหลังการยุบพรรคพลังประชาชน พร้อมทั้งจัดตั้งรัฐบาลผสม ที่น าโดยพรรค
ประชาธิปัตย์ สื่อต่างประเทศรายงานว่าเป็นการชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย  สื่อไทย
เรียกการสลายการชุมนุมดังกล่าวว่า "เมษาโหด" แกนน าประกาศรวมที่ชุมนุมไปยังแยกราชประสงค์
เพียงแห่งเดียว เกิดเหตุการณ์ปาระเบิดมือท าให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอีกจ านวนมาก  
หลังจากนั้นได้มีการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553 เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553 มีเป้าหมายเรียกร้องให้อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 
ประกาศยุบสภา และจัดการเลือกตั้งใหม่ 
 จนในปี 2556 ได้เกิดวิกฤตการณ์การเมืองรอบใหม่ข้ึนอีกในช่วง พ.ศ. 2556 – 2557 ซึ่ง
เป็นวิกฤตการณ์การเมืองที่เกิดข้ึนจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาลต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2556 ถึง
พฤษภาคม 2557 จัดระเบียบโดย กปปส. กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง ซึ่งมีสุเทพ เทือกสุบรรณ 
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้น า การประท้วงนี้ลงเอยด้วยยิ่งลักษณ์ ชิน
วัตร นายกรัฐมนตรี พ้นจากต าแหน่ง รัฐประหารและการสถาปนาคณะทหารผู้ยึดอ านาจการ
ปกครอง เป้าหมายหลักของการประท้วงในคร้ังน้ี คือ การขจัดอิทธิพลของอดีตนายกรัฐมนตรี พัน
ต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ในการเมืองไทย และการต้ัง "สภาประชาชน" ที่ไม่ได้มาจากการเลือกต้ัง
เพ่ือดูแลการปฏิรูประบบการเมือง ผู้ประท้วงมองว่า พันต ารวจโท ทักษิณทุจริตอย่างมากและท าให้
ประชาธิปไตยของประเทศไทยเสียหาย แม้เขาได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งในหลายพ้ืนที่ของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือ เน่ืองจากโครงการสังคมปฏิรูปและนโยบายเศรษฐกิจ
ของเขา พรรคการเมืองซึ่งเป็นพันธมิตรของพันต ารวจโท ทักษิณ ชนะการเลือกตั้งทุกครั้งตั้งแต่ปี  
2544 ประเด็นการสืบราชสันตติวงศ์ ความแตกแยกเมือง-ชนบทหรือเหนือ-ใต้ ความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม ระบบข้าราชการประจ าที่รวมศูนย์อ านาจเกินไป อิทธิพลของพระมหากษัตริย์และทหารใน
การเมือง และสถานภาพชนชั้นกลางเป็นปัจจัยเบื้องหลังวิกฤตการณ์นี้ ต่อมา 22 พฤษภาคม 2557 
คณะ คสช. ได้เข้าใช้อ านาจการปกครองประเทศแทนในช่วงที่เกิดสุญญากาศ  โดยรัฐบาลรักษาการ
แถลงว่า ไม่ได้รับการปรึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจของกองทัพ ต่อมากองทัพแถลงว่าท่าทีดังกล่าว
มิใช่การรัฐประหาร แต่มีการเรียกตัวแทนของรัฐบาลรักษาการและตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าเจรจา
หาทางออก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศผ่านทางโทรทัศน์ว่า กองทัพภายใต้การน าของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สามารถควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินได้เรียบร้อยแล้ว 
เป็นรัฐประหารต่อรัฐบาลรักษาการอย่างเป็นทางการ และมีการจัดต้ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ซึ่งเป็นคณะผู้ยึดอ านาจการปกครอง 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นในช่วงเกิดวิกฤตทางการเมือง ภาครัฐได้รับผลกระทบในการ
ปฏิบัติงาน ข้าราชการได้รับผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมตลอดจนค่าครองชีพ การสัญจรไปมา
ในช่วงเวลาดังกล่าว จากเหตุการณ์ดังกล่าวผู้ศึกษาจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาในเรื่อง ผลกระทบ
ของข้าราชการประจ าต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ทางการเมือง การปิดล้ อมส่วน
ราชการต่าง ๆ หลายหน่วยงาน การปิดล้อมท าเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นศูนย์บริหารราชการแผ่นดิน โดย
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กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นจะก่อกวนให้ข้าราชการไม่สามารถท างานได้ ซึ่งในบางครั้งข้าราชการที่ท างานอยู่ใน
ส านักงานไม่ทราบสถานการณ์ต่าง ๆ ภายนอก ไม่สามารถออกจากส านักงานได้ เนื่องจากกลุ่มผู้
ชุมนุมได้ปิดล้อมหน่วยงานของภาครัฐ หัวหน้าหน่วยงานไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ใน
บางสถานการณ์ รัฐบาลบริหารจัดการอย่างระมัดระวังเพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงหรือเกิด
การใช้ความรุนแรง ท าให้กลุ่มผู้ชุมนุมสามารถท่ีจะบุกรุกเข้ามาในสถานที่ราชการได้  
 
2.วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาแนวคิดในการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์การบริหาร
ภาครัฐ 
 2.เพ่ือศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต่อข้าราชการประจ า 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการในการท างานในภาวะวิกฤตทางการเมือง 
 
3.ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาให้ความส าคัญกับเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2549 จนกระทั่งมีการยึดอ านาจ ในฐานะที่ผู้ศึกษาท างานที่ท าเนียบรัฐบาล ผู้ศึกษาได้เห็นการ
ปรับตัวขององค์การภาครัฐในหลายรูปแบบ ซึ่งจะตีความปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว จากการปรับตัวขององค์การภาครัฐจะปรับตัวอย่างไร 
 
4.วิธีการวิจัย  
 การออกแบบงานวิจัย ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เป็นวิธีการศึกษา เพ่ือหาองค์ความรู้ใหม่ จากทัศนะของผู้ให้ข้อมูล (key informants) 
ประกอบด้วย การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) ผู้วิจัยท าการรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากเอกสารข้อมูลผลการด าเนินงาน เอกสารวิชาการ ผลงานวิจัย
บทความวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ ยวข้องจากการ
สืบค้นจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเว็ปไซต์ต่าง ๆ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ให้ได้
ข้อมูลที่ต้องการและน าข้อมูลมาสังเคราะห์ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ครอบคลุมเรื่องที่ท าการวิจัย 
 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้วิจัย ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
เทคนิคในการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) จากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key informants) โดยใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมเช่น แบบสัมภาษณ์เชิงลึก, 
อุปกรณ์บันทึกภาพ หรือเสียง 
 การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ผู้วิจัย ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 
 



969วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

5.ผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย โดยแบ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ให้ข้อมูลที่
ส าคัญจากผลกระทบของข้าราชการประจ าต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เหตุวิกฤตทางการเมือง
ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2557 เป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมือง โดยวิกฤตดังกล่าวสะท้อน
เสถียรภาพทางสื่อ เสถียรภาพทางการเมือง และเสถียรภาพของประชาชน โดยเฉพาะข้าราชการ
และประชาชนต้องประสบปัญหาหลายด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ในการ
ปฏิบัติงานของรัฐต้องถูกควบคุมด้วยมาตรการต่าง ๆ มากมาย ส าหรับผลการวิจัยในครั้งนี้ มีข้อ
ค้นพบโดยสรุป ดังนี้ 

1. การบริหารงานในภาวะวิกฤตของภาครัฐ ข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของ
นายกรัฐมนตรี 

2. นายกรัฐมนตรีได้เลือกบุคคลที่ไว้วางใจในภาวะวิกฤต จะเห็นได้จากการที่
นายกรัฐมนตรีหรือฝ่ายการเมืองเข้ามาเป็นรัฐบาลนั้น มักจะมีการเกิดการแทรกแซงดึงคนของตนเอง 
คนที่ตนเองมีความไว้วางใจเพ่ือให้สามารถสั่งการได้ตรงตามความต้องการของตนเอง  

3. สภาพการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว โดยสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับ
องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ต่างมีทัศนคติที่ยึดสถาบันชาติเป็นหลัก หรือที่เรียกว่า ปทัฑสถาน หรือ
ค่านิยม 

4. ความเป็นข้าราชการของท าเนียบรัฐบาลสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในการ
ท างานภายใต้ภาวะกดดันทางการเมือง 

5. การใช้ E-government มาใช้เป็นเครื่องมือของรัฐบาล การน าระบบ E-
Government หรือการให้บริการของภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
เพ่ิมการเข้าถึงบริการของภาครัฐ ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของภาครัฐ  

6.สรุปผลและอภิปรายผล 

 การศึกษาในหัวข้อนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ ปัญหาและ
อุปสรรค ผลกระทบของข้าราชการประจ าต่อการเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณ์ทางการเมือง ในฐานะ
ที่ผู้วิจัยท างานในท าเนียบรัฐบาล และในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้วิจัยเกี่ยวข้องโดยทางตรงและทางอ้อม
ในหน้าที่ซึ่งเป็นการวิจัยที่ใช้วิธีการหลากหลาย เพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบมุมมองจากหลาย ๆ ด้าน เพ่ือความถูกต้องของการตีความ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ส าหรับผลการวิจัยในครั้งนี้ มีข้อค้นพบโดยสรุป แบ่งออกเป็น 5 ประเด็นดังนี ้

 การบริหารงานในภาวะวิกฤตขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี 

ในการตัดสินใจภายใต้ภาวะวิกฤตทางการเมืองนั้น นายกรัฐมนตรีถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
ประเทศไม่ว่าจะอยู่ในภาวะวิกฤตหรือภาวะการบริหารงานปกติ จะเห็นได้ว่าไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดข้ึน
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ตามประเด็นสถานการณ์ต่าง ๆ น้ัน นายกรัฐมนตรีเป็นเสมือนหัวหน้าของคณะรัฐบาล ซ่ึงจะต้อง
ก าหนดว่ารัฐบาลจะด าเนินการต่อไปอย่างไร หรือตัดสินใจอย่างไรในการแก้ไขปัญหาวิกฤตดังกล่าว 
ไม่ว่าจะยุบสภาหรือจะต่อสู้การประท้วงต่อต้านรัฐบาลของฝ่ายต่าง ๆ ด้วยข้อหาต่าง ๆ นานา ดังนั้น 
ผู้บริหารจะต้องพยายามวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีที่สุดโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 
ความส าเร็จของการปฏิบัติการจะขึ้นอยู่กับภาวะผู้น าของผู้บริหารในแต่ละระดับที่ต้องเลือกแบบ
ของผู้น าที่ เหมาะสมกับสภาพการณ์ในมิติของความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ใต้บังคับบัญชา 
โครงสร้างของงาน และการใช้อ านาจหน้าที่ตามต าแหน่ง มาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและ
สถานการณ์ที่ประสบอยู่ ผู้น าจึงต้องรู้จังหวะในแต่ละสถานการณ์ การน าพาองค์การสู่ความส าเร็จ
ท่ามกลางสถานการณ์ที่ผันแปรจึงเป็นเป็นบทพิสูจน์ภาวะของผู้น า แม้ว่ารัฐสภาจะมีหน้าที่ในการ
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน แต่อ านาจในการตัดสินใจยังเป็นของนายกรัฐมนตรี หลักการ
บริหารเชิงสถานการณ์ ถือว่าการบริหารขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดการตัดสินใจและ
รูปแบบการบริหารที่เหมาะสม ไม่มีวิธีการใดท่ีใช้ได้กับทุกสถานการณ์หรือกับทุกองค์กร  
 ความไว้วางใจ/เชื่อใจ 

  ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญอีกประการหน่ึงของการแทรกแซงทางการเมือง คือ ความ
ไว้เนื้อเชื่อใจ ไว้วางใจ ทั้งนี้จะเห็นได้จากการที่นักการเมืองหรือข้าราชการก็ตาม จะแต่งตั้งใครขึ้นมา
ด ารงต าแหน่งไม่ว่าจะเป็นต าแหน่งข้าราชการทางการเมืองหรือข้าราชการประจ า ต่างก็จะเลือกหรือ
คัดสรรบุคคลที่มาจากฝ่ายหรือพรรคพวกของตนขึ้นมาด ารงต าแหน่งนั้น ๆ เนื่องจากการที่
นักการเมืองจะสามารถไว้เนื้อเชื่อใจได้ว่าบุคคลที่ตนเองสนับสนุนนั้นจะช่วยเหลือหรือสนับสนุน
ตนเองในการด้านข้อมูลข่าวสารหรือด้านอ่ืน ๆ ซึ่งในเรื่องดังกล่าวยากที่จะป้องกันหรือขจัดให้  หมด
สิ้นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก าลังพัฒนา ซึ่งก็คงมีข้าราชการระดับสูงหลายคนเต็มใจที่จะ
สนองความต้องการของฝ่ายการเมืองด้วย ในต าแหน่งที่สูงในระบบราชการนั้นมีจ านวนน้อย 
นักการเมืองก็เข้าใจในประเด็นดังกล่าวนี้ จึงท าให้เกิดการแทรกแซงทางการเมืองอย่างสมประโยชน์
ซึ่งกันและกัน ข้าราชการที่มองต่างจากนักการเมืองในรัฐบาลก็อาจจะได้รับผลกระทบจากการ
ตัดสินใจดังกล่าวนี้ เปรียบเสมือนเป็นการยอมรับในสภาพที่เกิดขึ้น สะสมมาเป็นระยะเวลานาน ใคร
ไม่ใช่พวกพ้องใครก็อาจจะเกษียณอายุราชการแบบไม่เป็นที่น่าพอใจ ตามความรู้ความสามารถที่
ตนเองสะสมมาเพียงแค่ข้ัวทางการเมือง ส่งผลให้การบริหารราชการไม่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ผู้น าของหน่วยงานราชการที่ถูกแทรกแซงทางการเมืองไม่มีขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน ส่งเป็นผลกระทบที่สะสมมานานและต่อเนื่อง โดยยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม 
แต่รัฐบาลหรือหน่วยงานต่าง ๆ รู้และเข้าใจกับปัญหานี้มานาน ก็ได้พยายามที่จะมีหน่วยงานที่
ข้าราชการประจ าจะสามารถใช้เป็นแหล่งในการพิสูจน์ผลของการท างานที่ผ่านมา หรือเพียงแต่ใช้
เป็นข้อเรียกร้องตามความชอบธรรมของตนเอง กว่าจะมีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2551 ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีฉบับนี้หลายข้อสอดคล้องกับข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ ของสภา
ผู้แทนราษฎรหลายข้อ เช่นข้าราชการการเมืองจักต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็นข้าราชการ
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การเมืองไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง หรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็น
ประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ,ข้าราชการจักต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของก านัล หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
และจะต้องดูแลให้คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย เป็น
ต้น การควบคุมข้าราชการการเมืองตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้ไม่ประสบผลส าเร็จ 
เพราะไม่มีการด าเนินตามควรแก่กรณี  

         มีปทัฑสถาน ทัศนคติการยึดทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  อุดมการณ์ชาตินิยมเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 อันเป็นยุคที่สยามได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นรัฐชาติแล้ว หลักการแห่งอุดมการณ์
ของรัชกาลที่ 6 แสดงให้เห็นถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ทรงเผชิญอยู่ได้อย่างชัดเจนที่สุด สิ่งแรกที่
ทรงตอบโต้คือ ความนิยมในลัทธิการปกครองอ่ืนที่ไม่ใช่ราชาธิปไตย เป็นเรื่องของคนที่ไม่ใช่ “ไทย” 
เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับ “ชาติไทย” ประเด็นต่อมาที่ทรงเน้นคือ “ความหมายของชาติไทย”, 
“รูปแบบของความเป็นไทย” และ “หน้าที่ของคนไทย” ทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาส าคัญที่ทรงปลูกฝังให้
คนไทยต้องยึดมั่น เพราะไม่เช่นนั้นก็จะต้องประสบกับภัยพิบัติ คือ ถูกดูดกลืนโดยชาวจีน ซึ่ง
พระองค์เห็นว่าชาวจีนเป็นอันตรายเพราะจะมาท าลาย “ความเป็นไทย” และจะใช้อิทธิพล
ครอบครองแผ่นดิน ผลประโยชน์และการด าเนินชีวิตของคนไทย  ความคิดที่อยู่เบื้องหลังอุดมการณ์
ชาตินิยมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 คือ ความคิดเรื่อง “ความเป็น
ไทย” ที่ประกอบด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งมีผู้เสนอว่า ทรงได้รับอิทธิพลมาจาก
ความคิดเรื่อง “God, Queen, and Country” ของอังกฤษ แต่ก็ถูกโต้แย้งว่า สถาบันทั้ง 3 มีอยู่ใน
สังคมไทยมานานแล้ว รัชกาลที่ 6 ทรงเป็นเพียงบุคคลแรกที่น า ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มาใช้
ในลักษณะของ “อุดมการณ์” และเน้นความส าคัญไว้ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ หรือ การสร้างฐาน
พระราชอ านาจของพระองค์เท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาจากพระราชนิพนธ์ต่างๆ ก็จะเห็นว่า “ชาติ
ไทย” ในอุดมคติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบไปด้วย 3 สถาบันหลัก นั่น
คือ ชาติ ศาสนา ระมหากษัตริย์ ตลอดรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง
พยายามที่จะสร้าง “ความไว้ใจ” หรือ “ความจงรักภักดี” ต่อพระมหากษัตริย์ให้เกิดขึ้นในหมู่
ราษฎรสยาม เพ่ือความมั่นคงทางการเมือง และสร้างความรู้สึกรักชาติและสร้างความสามัคคีกัน
ระหว่างคนในชาติ พระองค์ถือว่า “ชาติไทย” เป็นสิ่งที่ส าคัญสูงสุด  
ที่คนในชาติจะต้องเสียสละชีวิตเพ่ือปกป้องเอาไว้  

ประวัติศาสตร์ทั้งหมดของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอดีตที่ผ่านมาล้วน
เป็นประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ระหว่างชนชั้น ที่มีชนชั้นผู้ขูดรีดกับชนชั้นที่ถูกขูดรีด โด ยมี
จุดประสงค์เพ่ือต้องการครอบครองปัจจัยการผลิต และหรือผลิตผล ชนชั้นจึงเป็นเงื่อนไขส าคัญที่สุด
ที่ส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้มีการกดขี่ขูดรีดเอารัดเอาเปรียบ และเกิดความขัดแย้งของสังคม
มนุษยชาติ เพราะชนชั้นได้สะท้อนถึงความไม่ยุติธรรมทั้งรายได้ ความมั่งคั่ง อ านาจ เกียรติภูมิ เชื้อ
ชาติ ศักดิ์ศรี มีการใช้ช่องทางการเมือง กฎหมาย ศาสนา ศิลปะ วรรณกรรมเป็นเครื่องมือของการ
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ปกป้องผลประโยชน์ของชนชั้นปกครองจนกลายเป็นอุดมการณ์หลักของชนชั้น เพ่ือกีดกัน
ผลประโยชน์ของชนชั้นอื่นส่งผลให้อีกฝ่ายสร้างอุดมการณ์รองขึ้นมาต่อต้านอุดมการณ์หลักชนชั้นจึง
เป็นต้นเหตุหรือเครื่องหมายแห่งความไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคม  ดังที่ มาร์กซ์ กล่าวว่า “ว่าที่
ใดมีชนชั้นที่นั่นสภาพความขัดแย้งต่อสู้กันของคนในสังคมจะต้องเกิดข้ึนอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็ว” 

ในการแก้ไขความขัดแย้งในสังคมไทย จะต้องอาศัยวิธีการหรือแนวทางที่
หลากหลายมาเป็นเครื่องมือผสมผสาน ต้องใช้วิธีการผ่อนปรนเข้าหากันหรือการประนีประนอมค่อย
เป็นค่อยไป หรือการเกลื่อนกลืนแนวความคิดของกลุ่มชนชั้นแต่ละกลุ่ม ซึ่งคนไทยนั้น ยังเน้น ใน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์การในการด ารงชีวิต การขัดแย้งไม่ว่าจะมาจากด้านใด
น้ัน จะส่งผลกระทบโดยภาพรวมเพียงแต่เราอาจจะเขียนเรียงร้อยได้อย่างชัดเจน รวมทั้งการขอ
ความร่วมมือ ความเห็นพ้องต้องกัน ในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง โดยเฉพาะรัฐซึ่งเป็นกลไกส าคัญ
ของความไม่เสมอภาคในสังคมที่สั่งสมกลายเป็นปมปัญหาความขัดแย้งต้องมีความละมุนในการแก้ไข
ปัญหา และควรหลีกเลี่ยงที่จะเข้าเป็นคู่ขัดแย้งเสียเอง และที่ส าคัญต้องจัดสรรผลประโยชน์หรือการ
กระจายทรัพยากรอย่างท่ัวถึง จึงจะท าให้ความขัดแย้งในสังคมปรากฏน้อยที่สุด 

ความเป็นข้าราชการ 
ในฐานะข้าราชการคนหนึ่ง ค าว่าข้าราชการมีความส าคัญที่สุดในชีวิต ถือเป็นความ

ภาคภูมิใจ เกียรติยศศักดิ์ศรี ปัจจุบันประเทศไทยมีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนา และปฏิรูปเป็น
ช่วงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้น าในการเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่พ้นคนที่เป็นข้าราชการ ดังนั้นเราต้อง
เตรียมพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ถือเป็นความท้าทายของข้าราชการทุกคน ใน
การเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ ท าอย่างไร
ประชาชนจะเชื่อม่ันกฎหมาย และไว้ใจกระบวนการยุติธรรม ตนคนเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาอะไร
ได้ แม้รัฐบาลจะเป็นผู้ก าหนดนโยบาย หรือคาบเก่ียวในการปฏิบัติบ้าง แต่ยืนยันว่าตนไม่ได้ไปจ ากัด
แนวคิดหรือวิสัยทัศน์ของข้าราชการ ต้องลดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนให้มาก
ที่สุด ต้องท าให้ความพยายามบังคับใช้กฎหมายน้อยที่สุด โดยไม่มีใครท าผิดกฎหมาย ไม่เช่นนั้นทุก
คนจะเสพติดอ านาจ เสพติดกับกฎหมาย เสพติดกับการฝ่าฝืนกฎหมาย  จากนั้นก็เกิดการ
กระทบกระทั่ง และหวาดระแวงเจ้าหน้าที่รัฐ จะเห็นได้ว่า การปรับตัวของข้าราชการประจ าใน
ท าเนียบรัฐบาลนั้น จะต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิบัติงานหรือด้านการ
ท างานในภาวะวิกฤตทางการเมือง  

การปรับตัวด้านการปฏิบัติงาน ส าหรับการปรับตัวด้านการปฏิบัติงานนั้น 
ข้าราชการในท าเนียบรัฐบาล เป็นผู้ที่ท างานอยู่ใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารประเทศมากที่สุด การปรับตัว
ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ หรือความพร้อมในด้านการพัฒนา
ตนเองในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การด าเนินงานที่ตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล หรือเพ่ือรองรับการท างานให้สามารถทันต่อสถานการณ์ทางการเมืองได้ จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาตนเองและปรับตัวในด้านต่าง ๆ การปรับตัวด้านการรองรับความ
กดดันจากภาวะวิกฤตทางการเมือง จากประเด็นค าถามดังกล่าว ผู้วิจัยได้ศึกษาจากการสัมภาษณ์
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สามารถสรุปได้ว่า ข้าราชการประจ าได้มีการปรับตัวเพ่ือรองรับการชุมนุม โดยสามารถปรับตัวได้ดี 
เนื่องจากมีเหตุการณ์ชุมนุมเกิดขึ้นหลายครั้ง ในการท างานในภาวะวิกฤตนั้น ซึ่งมีหลายปัจจัยที่
เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านการยั่วยุ หรือความตึงเครียดจากสถานการณ์ภายนอกของกลุ่มผู้
ชุมนุม แต่ปัจจัยต่าง ๆ นั้น ไม่ใช่ข้าราชการเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบแต่ทุกภาคส่วนได้รับ
ผลกระทบเช่นกัน ท าให้ข้าราชการไม่รู้สึกวิตกกังวลในวิกฤตต่าง ๆ มากจนเกินไป การปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ขึ้นอยู่กับวิกฤตที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง แต่ต้องยึดหลักในการ
เป็นข้าราชการที่ดี โปร่งใส และท าหน้าที่อย่างดีที่สุดที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน 
ผลกระทบในด้านการปรับตัวการเข้าใจวิถีชีวิตการท างานของฝ่ายการเมืองที่ต้องท างานร่วมกัน ซ่ึง
จะเป็นปัญหาในระยะแรกเท่านั้น หลังจากการปรับตัวกันได้แล้ว ก็สามารถปฏิบัติงานด้านด้วยดี 
ข้าราชการประจ าต้องระลึกเสมอว่าต้องท างานสนองนโยบายฝ่ายการเมือง ไม่ผิดกฎหมาย เป็นหลัก
ในการท างาน  
 อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภายในท าเนียบรัฐบาลไม่ได้มีมาตรการในการท างานแต่อย่างใด 
มีเพียงแต่การเตรียมการเพ่ือรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดในภาวะวิกฤต
ต่าง ๆ เช่น การเตรียมสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานที่จะต้องเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
สั่งการซึ่งเป็นเรื่องที่มีรูปแบบและสถานที่ในการรองรับทุกเหตุการณ์/สถานการณ์อยู่แล้ว หรือแผน
บริหารความเสี่ยงที่หน่วยงานแต่ละหน่วยจัดท าขึ้น เพื่อเป็นเสมือนแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ทั้งนี้ยังได้มีการเตรียมการ ด้านอุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ ในการสนับสนุนการท างาน การติดต่อกับ
หน่วยงานต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดสุญญาการในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ 
 E-government เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อการเข้าถึงบริการของภาครัฐ 
 แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่ซ่ึงเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการท างานของ
ภาครัฐให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการให้บริการของภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการของ
ภาครัฐเสริมสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐซ่ึงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้เป็น
เคร่ืองมือที่จะช่วยในการพัฒนาประเทศตลอดจนสนับสนุนการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอีกทั้งใน
ปัจจุบันภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริการล้วนแต่มีเป้าหมายอยู่ที่
การสร้างความพึงพอใจให้ เกิดแก่ประชาชนโดยค านึงถึงประชาชนเป็นตัวตั้งรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จึง
นับเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วถูกต้องเสมอภาคและเป็นธรรมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
จึงถือได้ว่าเป็นต้นแบบในการให้บริการของภาครัฐที่มีผลสัมฤทธิ์อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมตลอดจน
น าไปสู่การได้รับการยอมรับในมาตรฐานจากประชาชนอย่างกว้างขวาง การบริหารราชการไทยด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการให้บริการของภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
เพ่ือการเข้าถึงบริการของภาครัฐ เสริมสร้างความโปร่งใสของการด าเนินงานของภาครัฐ สนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชน และท าให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อประชาชนมากข้ึน E-
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government เป็นหนึ่งแนวคิดส าคัญที่สอดคล้องกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ หรือ New Public 
administration (NPA) เป็นการปรับปรุงบริการภาครัฐ โดยน าแนวคิดการให้ความส าคัญกับลูกค้า
หรือประชาชนผู้มารับบริการเป็นหลัก (Customer Driven) มาใช้ โดยน าเทคโนโลยีมาใช้เป็น
เครื่องมือ สร้างระบบการบริการที่ทันสมัย น าเทคโนโลยีมาใช้ในภาครัฐเพ่ือให้ข้าราชการและ
ประชาชน ได้รับความสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ภาครัฐ เสริมสร้าง
ความโปร่งใสของการด าเนินงานของภาครัฐ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และท าให้
หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อประชาชนมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสให้กับประชาชนได้เลือกใช้
บริการที่หลายหลายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ประชาชนได้รับบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้น รัฐสามารถให้
ข้อมูลกับประชาชนได้มากข้ึนลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงข้อมูลและบริการของรัฐลด
ความยุ่งยากของกฎเกณฑ์ เพ่ิมความโปร่งใสในการท างานสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เลือกใช้
บริการที่หลายหลายผ่านอินเทอร์เน็ต ได้รับการบริการจากรัฐที่ดี  
 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สามารถตอบโจทย์ของการพัฒนาระบบราชการได้  เพราะเป็น
เครื่องมือที่สามารถพัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าและเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจในการให้บริการประชาชนและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐได้มี การพัฒนา
และปรับปรุงตนเองลดข้ันตอนการปฏิบัติงานรวมทั้งยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการของ
หน่วยงานของรัฐให้สูงข้ึนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริการประชาชนและสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จึงนับว่าเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งในการบริหารจัดการภาครัฐในยุคปัจจุบัน
แต่อย่างไรกต็ามรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐยังคงมุ่งเน้นการให้บริการเพียงด้านเดียว
ดังน้ันในอนาคตหน่วยงานของรัฐควรจะต้องเน้นการน ารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในระบบการ
จัดการภายในหน่วยงานให  ้มีความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะต้องท าอย่าง
ต่อเนื่องและท่ีส าคัญหน่วยงานของรัฐจะต้องน ารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้พัฒนาการบริการเพ่ิมขึ้น
เพ่ืออ านวยความสะดวกและรวดเร็วให้แก่ประชาชนเพ่ิมมากข้ึนเพราะการที่หน่วยงานของรัฐมีการ
พัฒนารูปแบบใหม่ของการให้ บริการประชาชนโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้นับว่าเป็น
กุญแจส าคัญท่ีอยู่เบื้องหลังการพลิกโฉมการให้บริการของภาครัฐที่อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ให้สามารถรับบริการต่าง ๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัสในทุก ๆ เวลาและสถานที่โดยผ่านหน้าจอคอมพว
เตอร์และระบบอนเทอร์เน็ตซึ่งนับเป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือการ
น าไปสู่ความส าเร็จของการพัฒนาระบบราชการให้กลายเป็นระบบราชการอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
แท้จริง ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการสร้างโอกาสให้สามารถเลือกใช้บริการที่หลากหลายผ่าน
อินเตอร์เน็ต ได้รับการบริการจากรัฐที่ดีขึ้น ลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงข้อมูลและ
บริการของรัฐ ลดความยุ่งยากของกฎเกณฑ์ เพ่ิมความโปร่งใสในการท างาน ในทางกลับกันรัฐก็
สามารถให้ข้อมูลกับประชาชนได้มากขึ้นด้วย ดังนั้นหากภาครัฐจะมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาด้านนี้ 
เป็นเรื่องที่ยังมีความเหลี่ยมล้ าทางสังคมอยู่มาก นโยบายด้านนี้อาจจะประสบความส าเร็จในกลุ่ม
ของบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างดีที่จะสามารถช่วยเหลือรัฐบาลได้เป็นอย่าง
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ดี ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร หรือความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน แต่
ในทางกลับกันในประเทศของเรายังมีความเหลี่ยมล้ าสูงมาก ประชาชนไม่มีความรู้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่
สูงมาก ซึ่งบุคคลกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ในด้านนี้อย่างเต็มที่ ท าให้บางคนยังไม่
เข้าใจถึง ค าว่า E-government ว่าคืออะไร  
 
7.ข้อเสนอแนะ 
 ในปัจจุบันนี้ข้าราชการมีความก้าวหน้าและทันสมัยเป็นอย่างมาก และข้าราชการก็มี
ศักยภาพที่สูงในหลาย ๆ ด้าน เพียงแต่อาจจะยังไม่ได้น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เราต้อง
ปรับตัวให้ทันต่อโลก ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และการปรับตัวที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การท างาน
ภายในภาวะวิกฤต สิ่งในห้วงระยะเวลาดังกล่าว ข้าราชการเกิดความสับสนในหลายด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นด้านนโยบายในการท างาน ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดย
ผู้วิจัยขอเสนอแนวคิด ดังนี้ 

1. ควรมีการศึกษาในเรื่องของจริยธรรมหรือคุณธรรมที่นักการเมืองจะต้องพึง
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการท างาน ทั้งยังเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบราชการอย่างแท้จริง เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไข หรือเพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือน 
และเพ่ือเป็นการตอกย้ าในด้านจริยธรรมของนักการเมืองต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของการน า E-government มาใช้ใน
ภาครัฐว่าประสบผลส าเร็จหรือไม่ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างไรบ้าง 
และตรงตามความต้องการหรือไม ่
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รูปแบบการปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานด้านการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา 

ระดับประถมศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

THE MODEL OF BASIC VALUES ESTABLISHING ON STUDENTS AFFAIRS 

DMINISTATION IN PRIMARY SCHOOL OF KANCHANABURI PRIMARY 

EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 1 

พิมพ์ชนก  ธีรยศภูวนันท์ 
เด่น  ชะเนติยัง 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบของการปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐานใน
สถานศึกษา ระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1       

2) สร้างและน าเสนอรูปแบบการปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 โดยมีการด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน 
คือ (1) วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับรูปแบบการ ปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐานในสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (2) พัฒนาตัวชี้วัด องค์ประกอบรูปแบบการ
ปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐานในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ด้วยเทคนิคเดลฟาย จากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 21 ท่าน (3) จัดสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ านวน 8 ท่าน เพ่ือรับข้อเสนอ 
ค าแนะน าเพ่ิมเติม สถิติที่ใช้ ค่าร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และพิสัยระหว่างค
วอไทล์ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับองค์ประกอบการพัฒนาตัวชี้วัดรูปแบบการ
ปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรีเขต 1 คือ ความใฝ่เรียนรู้ ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความมีน้ าใจ ความประหยัด ความมี
วินัย ความนอบน้อม และ ความสามัคคี  (2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ กิจการนักเรียนโดย
การปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐานในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา มีความเห็นสอดคล้องกันว่า รูปแบบ  

การปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาทั้ง 8 ข้อนั้น มีความเหมาะสมกับระดับ
ผู้เรียน 

ค าส าคัญ : ค่านิยมพ้ืนฐาน ,  การบริหารกิจการนักเรียน 

                                                   
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 ประจ าหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบฑัิิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 
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ABSTRACT 

 The purposes of the study were: 1) to study the composition of basic values 

establishing on students affairs administration in primary school of Kanchanaburi 

Primary Education Service Area Office 1, 2) to create and present the model of 

basic values establishing in primary school of Kanchanaburi Primary Education 

Service Area Office 1  by researching 3 steps: (1) analyze research document on 

model of basic values establishing in primary school to define framework of 

research concept, (2) develop indicators of basic values establishing factors in 

primary school by using Delphi Technique from 21 experts of the sample, (3) 

discuss in a group with 8 experts to get recommendation, suggestion, statistics, 

percentage, S.D., Median, and inter quartile range.  

The results of the study were: 1) the experts agreed with the factors 

development indicators of basic values establishing in primary school of 

Kanchanaburi Primary Education Service Area Office 1 on putting effort persistently, 

diligence, honesty, kindness, economizing, discipline, humility, and harmonious.       

2) The experts of students affairs administration in primary school also agreed that 

8 factors of the basic values establishing model in primary school were suitable.  

Key word (s)  :  Establish core values  ,  Administration of student affairs 

 

1.บทน า      
 กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญ ของการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นส่วน หนึ่ง
ของหลักสูตรและส่วนรับผิดชอบของงาน กิจการนักเรียน ในสภาพปัจจุบันที่มีการ เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ซึ่งได้ส่งผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินชีวิตของ ผู้เรียน ซึ่งถ้าหาก
ผู้เรียนไม่รู้จักตนเองและ สภาพแวดล้อมที่ดีพอและไม่อาจที่จะปรับตัว ได้อาจก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 
ขึ้นตามมา สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับ การพัฒนาผู้เรียน การพัฒนานักเรียนให้เป็น 
บุคคลที่มีคุฑภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุฑธรรม จริยธรรม และมีวิถี
ชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินการ  
 สถานศึกษาหรือโรงเรียนเป็นสถาบัน ทางสังคมที่มีส าคัญที่สุด ในอันที่จะท าหน้าที่ สร้าง
และพัฒนาคน ให้เป็นมนุษย์ ที่ดีมี คุฑภาพสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง มีความสุขด้วยการ
พ่ึงตนเอง ซ่ึงเป็นความ คาดหวังของสังคมที่มีต่อโรงเรียน จึงเป็นผลให้ โรงเรียนต้องมีกระบวนการ
บริหารจัดการที่ท า ให้ผู้เรียนมีคุฑภาพสูงตามมาตรฐานการศึกษา ที่ก าหนดและให้ได้รับการพัฒนา
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ในทุกด้าน   ตามความสามารถที่จะจัดการศึกษาให้ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เป็นที่ 
ยอมรับและสามารถเป็นแบบอย่างในด้าน คุฑภาพ แก่โรงเรียนอ่ืนได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับ องค์ ประกอบ
และรูปแบบที่ใช้ในการบริหารงานโดยเน้นเป้าหมายหลักคือการ พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และ
หากน าองค์ประกอบและรูปแบบในการบริหารงานมา ใช้จนประสบผลส าเร็จแล้วก็จะเรียกได้ว่า 
เป็นการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะส่งผลถึงการพัฒนาคุฑภาพการศึกษา  
 การบริหารกิจการนักเรียนเป็นการ บริหารงานที่ เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรง 
นอกเหนือจากการสอนในชั้นตามปกติและมุ่ง ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนใน สถานศึกษา
ให้ด าเนินไปด้วยดี อันจะมีผลไปถึง การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มี 3 ความ
ประพฤติท่ีดีงาม และมีระเบียบวินัยในตนเอง เมื่อส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจะได้เป็นพลเมืองที่ดี
ของชาติและมีคุฑค่าต่อสังคมต่อไป ส านักงานคฑะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน (2551 , หน้า 
37) ได้ให้ความส าคัญ เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนไว้ดังนี้ 1) ท าให้  เกิดความสงบเรียบร้อยใน
สถานศึกษา 2) ส่งเสริมให้การเรียนการสอนผ่านเกฑิ์ มาตรฐานตามระบบประกันคุฑภาพ
การศึกษา 3) นักเรียนแต่ละคนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถเฉพาะตนเต็มตามศักยภาพ 4) 
นักเรียนที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ ได้รับความ ช่วยเหลือ และแก้ไขพฤติกรรมให้สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้เป็นอย่างดี 5) บุคลากรใน สถานศึกษารู้จักควบคุมตนเองให้อยู่ร่วมกัน อย่างสงบสุข รู้จักการให้
และการรับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี เข้าใจและยอมรับกฎเกฑิ์ ระเบียบ
ข้อบังคับ 6) บุคลากรในสถานศึกษาเข้าใจรูปแบบการ ปกครองระบอบประชาธิปไตย รู้จักใช้สิทธิ 
และหน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง   
 การสร้างค่านิยมหลักของคนไทยตาม นโยบายของคฑะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ 
ส านักงานคฑะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานจึงได้ก าหนดนโยบายแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับค่านิยมหลัก 
12 ประการสู่การปฏิบัติ โดยให้โรงเรียนผนวกค่านิยม 12 ประการเข้า หลักสูตรการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มสาระ จัด กิจกรรม การประกวดต่าง ๆ ปฏิบัติให้เห็น เป็นรูปธรรม แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยมีทั้งหมด 5 ข้อ สรุปได้ดังนี้ 1) ให้สถานศึกษาผนวกค่านิยมหลักใน
การ จัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 2) ให้ 
สถานศึกษาปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลัก ให้กับนักเรียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เน้นการ
ปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวันจนเกิดเป็น พฤติกรรมยั่งยืนตามระดับชั้น 3) สถานศึกษา ก าหนดวิธีการ
เรียนรู้ค่านิยมหลักให้เหมาะสม กับวัยศักยภาพผู้เรียน 4) ผู้บริหารสถานศึกษา ก ากับ ติดตาม นิเทศ
การด าเนินงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ 5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ติดตาม นิเทศ และประเมิน
สถานศึกษาท่ี ด าเนินการเกี่ยวกับค่านิยมหลัก อย่างเป็น รูปธรรม และเกิดประสิทธิผลชัดเจน          
 การปลูกฝังค่านิยมในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พบว่ามี ความ
แตกต่างกันและยังไม่มีรูปแบบหรือแนว ทางการด าเนินอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ประกอบกับสภาพ
ภูมิประเทศและที่ตั้งของ แต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกัน การด าเนิน กิจกรรมการปลูกฝังค่านิยม
จึงมีความแตกต่าง กันไปด้วย รวมถึงการบริหารจัดการศึกษาทั้ง ระบบการบริหารจัดการวิธีการ
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ปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ของบุคคลทั้งที่เป็นผู้บริหาร 
ครู  ผู้ปกครอง คฑะกรรมการสถานศึกษาตลอด จนผู้น าชุมชนเป็นบุคคลที่ส่งผลให้ เกิด 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาที่มี คุฑภาพและมีส่วนที่ส่งเสริมให้เกิดการปลูกฝัง 4 
ค่านิยมให้กับนักเรียน จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การพัฒนารูปแบบการ
บริหารกิจการนักเรียนโดยการ ปลูกฝังค่านิยมพื้นฐาน ในสถานศึกษาระดับ ประถมศึกษา ในจังหวัด
กาญจนบุรี เพ่ือให้ได้ รูปแบบที่เหมาะสมและเป็นไปได้ใช้ ในการ บริหารกิจการนักเรียนใน
สถานศึกษาได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยกระดับคุฑภาพของคน และการศึกษาให้มี
ทิศทาง และแนวโน้มที่ดียิ่งข้ึน 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการ ปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาระดับ 
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1    
 2. เพ่ือสร้างและน าเสนอรูปแบบการ ปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาระดับ 
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 
3.ระเบียบวิธีวิจัย         
 รูปแบบการปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐาน ด้านการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี เป็น การวิจัยเชิงคุฑภาพและการวิจัยเชิงปริมาฑ ผสมกัน มี
ขั้นตอนดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร/แนวคิด ทฤษฏี/งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ รูปแบบการ ปลูกฝัง
ค่านิยมพ้ืนฐาน การบริหารกิจการ นักเรียนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา เพ่ือก าหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย 
 ข้ันตอนที่ 2 สร้างแบบสัมภาษฑ์ รูปแบบการปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐาน การบริหาร 
สถานศึกษาด้านการบริหารกิจการนักเรียนใน สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 21 คน แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 3 รอบ  
 ขั้นตอนที่ 3 จัดกลุ่มสนทนา (Focus Group Discussion) เพ่ือเสริมให้รูปแบบการ 
ปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานด้านการบริหารกิจการ นักเรียน มีความเหมาะสมและสมบูรฑ์ยิ่งขึ้น 
 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินความคิดเห็น โดยส่งแบบสอบถามความคิดเห็นไปยัง ผู้บริหาร
โรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัด กาญจนบุรี จ านวน 110 โรงเรียน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเป็น แบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของ ผู้ตอบแบบสอบถามๆทั่วไป เป็น
แบบสอบถาม เลือกตอบ (Check List) 
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 ตอนที่ 2 แบบสัมภาษฑ์รูปแบบการ ปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐาน การบริหารสถานศึกษา ด้าน
การบริหารกิจการนักเรียนเชิงลึก โดย ผู้เชี่ยวชาญ 21 คน ที่มีประสบการฑ์เกี่ยวกับ การปลูกฝัง
ค่านิยมพ้ืนฐาน การบริหารกิจการ นักเรียน ระดับ ประถมศึกษาในจังหวัด กาญจนบุรี  
 ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ รูปแบบการปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐาน การบริหาร 
สถานศึกษาด้านการบริหารกิจการนักเรียน ลักษฑะของค าถามเป็นค าถามปลายเปิด (Opened 
End)  
 คุฑภาพเครื่องมือโดยการวิเคราะห์ ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
พิจารฑาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบ
ความเชื่อมั่น (Reliability) และ อ านาจจ าแนก (Discrimination) ของโดย น าไปทดลองใช้ (Try 
Out) กับบุคลากรจ านวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 การเลือกตัวอย่าง 
 การเลือกตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างการ วิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย พิจารฑาประเด็น ส าคัญ 2 
ประการ ขนาดของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จะใช้จ านวน 21 คน เพราะมีผลการวิจัยยืนยันว่าใช้ จ านวนนี้
แล้วจะมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด และวิธีเลือกผู้เชี่ยวชาญ ใช้วิธีวิพากย์ประเด็น ปัญหา จนได้
ผู้เชี่ยวชาญมากพอ จากนั้นน า รายชื่อผู้เชี่ยวชาญมานับความถี่ที่ซ้ ากัน เรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยจนได้รายชื่อ ผู้เชี่ยวชาญตามท่ีต้องการ 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
ตาราง1  ค่าร้อยละและอันดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยภาพรวม 

 

ข้อที ่ ข้อความ 
ความคิดเห็น 

ความถี่ ร้อยละ อันดับ 

1 ความขยัน 12 57.1 2 

2 ความประหยัด 10 47.6 4 

3 ความซื่อสัตย์ 11 52.4 3 

4 ความมีวินัย 10 47.6 4 

5 ความนอบน้อม 10 47.6 4 

6 ความสามัคคี 9 42.9 5 

7 ความมีน้ าใจ 11 52.4 3 

8 ความใฝ่เรียนรู้ 13 61.9 1 
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รอบท่ี 1 น าแบบสอบถามฉบับที่ 1 ซึ่งเป็นแบบสัมภาษฑ์แบบกึ่งโครงสร้างเพ่ือ รวบรวมข้อมูลเชิง
คุฑภาพเกี่ยวกับรูปแบบการ ปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐานด้านการบริหารกิจการ นักเรียนในสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา ใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 21 
คน ตามความ เหมาะสมขององค์ประกอบการปลูกฝังค่านิยม พื้นฐานด้านการบริหารกิจการ
นักเรียนใน สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ผลปรากฏดังตาราง 1 

 ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความ คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 21 คน พบว่า การ 
พัฒนารูปแบบการปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐานด้าน การบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีองค์ประกอบ หลัก
ดังนี้ อันดับ 1 คือ ความใฝ่เรียนรู้ อันดับ 2 คือ ความขยัน อันดับ 3 คือ ความซื่อสัตย์ ความมีน้ าใจ 
อันดับ 4 คือ ความประหยัด ความมีวินัย ความนอบน้อม และอันดับ 5 คือ ความสามัคคี 

 รอบที่  2 เป็นแบบสอบถามที่ พัฒนา จากค าตอบรอบแรก โดยน าความคิดของ 
ผู้เชี่ยวชาญมาสร้างข้อค าถามใหม่ ในรูปของ แบบสอบถามมาตรประมาฑค่า (Rating Scale 

Questionnaire) ครอบคลุมรูปแบบการปลูกฝัง ค่านิยมพ้ืนฐานด้านการบริหารกิจการนักเรียน ใน
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาในส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ทั้ง 
8 ด้าน ผู้วิจัยน าข้อมูลความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 21 คน มาหาค่ามัธยฐาน (Median) และค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)  

 รอบที่ 3 น าแบบสอบถามฉบับที่ 2 ซึ่งเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ รูปแบบ
การปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐานด้านการ บริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษาระดับ ประถมศึกษา ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ทั้ง 8 ด้าน ให้ ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิม
ตอบแบบสอบถามฉบับที่ 3 ส าหรับครั้งนี้ มีการแสดงค่ามัธยฐาน และ พิสัยระหว่างควอไทล์ของ
กลุ่มพร้อมทั้งค าตอบ เดิมของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ผ่านมาเพ่ือให้ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนยืนยันค าตอบ
เดิมหรือจะ เปลี่ยนความคิดเห็นใหม่ก็ได้ จากนั้นน าข้อมูล ที่ได้มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐานและค่า
พิสัย ระหว่างควอไทล์อีกครั้งหนึ่ง ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลมีดังน้ีตาราง 2   ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อองค์ประกอบ  
 โดยรวมของรูปแบบการปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐานด้านการบริหารกิจการนักเรียนใน
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
 

ข้อที่ ข้อความ มัธยฐาน 
พิสัยระหว่าง 

ควอไทล์ 
แปลผล 

1 ความขยัน 5.00 0.00 สอดคล้อง 
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2 ความประหยัด 5.00 0.00 สอดคล้อง 
3 ความซื่อสัตย์ 4.00 0.00 สอดคล้อง 
4 ความมีวินัย 5.00 0.00 สอดคล้อง 
5 ความนอบน้อม 4.00 0.00 สอดคล้อง 
6 ความสามัคคี 4.00 0.00 สอดคล้อง 
7 ความมีน้ าใจ 5.00 0.00 สอดคล้อง 
8 ความใฝ่เรียนรู้ 5.00 0.00 สอดคล้อง 

 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความ คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 21 คน ต่อการ พัฒนารูปแบบการ
ปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐานด้าน การบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาโดย
ภาพรวม ในส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในรอบที่ 3 มีค่ามัธยฐาน
ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ตั้งแต่ 1.50 ลงมา 
 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการ บริหาร
กิจการนักเรียน ที่มีรูปแบบการปลูกฝัง ค่านิยมพ้ืนฐานในสถานศึกษาระดับประถม ศึกษาจ านวน 8 
คน มาร่วมอภิปรายเพิ่มรูปแบบ พัฒนาตัวชี้วัดองค์ประกอบรูปแบบการปลูกฝัง ค่านิยมพ้ืนฐานด้าน
การบริหารกิจการนักเรียน ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ทั้ง 8 ด้าน คือ ด้านความขยัน ความ ประหยัด ความซื่อสัตย์ ความ
มีวินัย ความนอบน้อม ความสามัคคี ความมีน้ าใจ และ ความใฝ่เรียนรู้  
 
6.สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 องค์ประกอบหลัก คือ รูปแบบการ ปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐานด้านการบริหารกิจการ 
นักเรียนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาญจนบุรีเขต 1 คือ ความใฝ่เรียนรู้ ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความมีน้ าใจ ความประหยัด ความมี
วินัย ความนอบน้อม และ ความสามัคคี ตามล าดับ  
 ตัวชี้วัดด้านความขยัน คือ ตั้งใจเพียร ท างาน อดทนไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค และ กล้า
เผชิญอุปสรรค และสิ่งใหม่ ๆ ตามล าดับ  
 ตัวชี้วัดด้านความประหยัด คือ ถนอมใช้ทรัพย์สิน ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ รู้จักเก็บออม  
 ตัวชี้วัดด้านความซื่อสัตย์ คือ รู้จัก หน้าที่ ปฏิบัติได้ถูกต้อง ไม่พูดโกหก ไม่ขโมย  
 ตัวชี้วัดด้านความซื่อสัตย์ คือ ปฏิบัติ ตามกฎโรงเรียน ยอมรับการลงโทษเมื่อท าผิด และ 
ปฏิบัติตนในขอบเขตกฎหมาย  
 ตัวชี้วัดด้านความนอบน้อม คือ ประพฤติ ตนเหมาะสม มีสัมมาคาราวะ เรียบร้อย  
 ตัวชี้วัดด้านความสามัคคี คือ ไม่เอา รัดเอาเปรียบ ยอมรับความแตกต่างความคิด และ 
กลมเกลียวปรองดอง  
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 ตัวชี้วัดด้านความมีน้ าใจ คือ เห็น คุฑค่าเพ่ือนมนุษย์ ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล และ ไม่
เห็นแก่ตัว  ตัวชี้วัดด้านความใฝ่เรียนรู้ คือ มี ความสนใจและตั้งใจเรียนรู้ สืบเสาะหาความรู้ และ 
พัฒนาสิ่งที่ตนเองรู้ 
 
7.อภิปรายผล  
 องค์ประกอบหลัก คือ รูปแบบการ ปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐานด้านการบริหารกิจการ 
นักเรียนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาญจนบุรีเขต 1 คือ ความใฝ่เรียนรู้ ความ ขยัน ความซื่อสัตย์ ความมีน้ าใจ ความ ประหยัด ความมี
วินัย ความนอบน้อม และ ความสามัคคี ตามล าดับ อาจมาจาก  
 1. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ ปฏิบัติงานด้วยความขยัน มีการอบรมให้ นักเรียน
สนใจกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วม กิจกรรม การเรียนการสอน มีการสร้าง แรงจูงใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมหรือการเรียน การสอน ส่งเสริมให้นักเรียนมีการจัดท าเตรียม งานตามตารางเรียน มีการ
อบรมให้นักเรียน สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักถาม ปัญหาที่พบในการเรียน มีการอบรมให้ 
นักเรียนศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ด้วยตนเอง ด้วยการเข้าห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ มีการอบรม ให้
นักเรียนมีการบันทึกสรุปความรู้ ทักษะ จากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน  
 2. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียน รู้จักประหยัด มีการอบรมให้นักเรียนเรื่องการ เลือก
ซื้อ ให้คิดก่อนซื้อ จะซื้อเฉพาะสิ่งจ าเป็น มีประโยชน์ และคุ้มค่า มีการอบรมให้นักเรียน ใช้สิ่งของ
สาธารฑะอย่างประหยัด และช่วยบ ารุงรักษาสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน มีการอบรมให้ นักเรียนเร่ืองการ
ทะนุถนอมสิ่งของเครื่องใช้ ของตนเองให้ใช้ได้นาน ๆ และเกิดประโยชน์ สูงสุด มีการอบรมให้
นักเรียนรู้จักการเก็บออม สะสมทรัพย์สินและของใช้ มีการอบรมให้ นักเรียนรู้จักใช้ชีวิตเป็นอยู่อย่าง
เรียบง่าย ตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 3. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียน รู้จักปฏิบัติตนอยู่บนคุฑธรรมความซื่อสัตย์ ส่งผลให้
นักเรียนเป็นคนซ่ือสัตย์พูดจริงท าจริง เป็นคนจริงใจเป็นคนตรง จะท าให้นักเรียนเป็น ที่เชื่อถือของ
ครูและเพ่ือนด้วยกันเอง และเป็น ผู้ที่เคารพนับถือตัวเองได้ การรักความจริง การท าทุกสิ่งทุกอย่าง
ให้ตรงกับความจริง จะ ท าให้เขาปลอดภัยจากกิเลสสัจจะ สัจจะเป็น ฆราวาสธรรม ซ่ึงเป็น
หลักธรรมส าหรับการ ครองชีวิตของคฤหัสถ์ และเป็นบารมีข้อหนึ่ง คือ เมื่อเราตั้งใจจะท าอะไรแล้ว 
ก็อยู่กับสิ่งนั้น จนส าเร็จ ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จในการเรียน  
 4. โรงเรียน มีการส่งเสริมให้นักเรียน วินัย ท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตาม 
ก าหนดเวลา ปฏิบัติตามกฎ สอดคล้องกับ พระพรหมคุฑาภรฑ์ (ป.อ. ปยุตโต , ออนไลน์) กล่าวว่า
วินัยนี้มักจะเข้าใจกันในความหมาย เชิงลบ คือไปเข้าใจเป็นเครื่องบังคับควบคุม ซึ่งยังไม่ถูกต้อง 
เรียกว่าเป็นความหมายส าหรับ คนที่ยังไม่ได้พัฒนา ความหมายที่ต้องการของ วินัยเป็นความหมาย
เชิงบวก กล่าวคือวินัยเป็น การจัดสรรโอกาส ท าให้ชีวิตและสังคมมีระบบ ระเบียบ และมีโอกาส
เกิดข้ึน ท าให้ท าอะไร ได้ คล่องด าเนินชีวิตได้สะดวก ด าเนินกิจการได้สะดวก ถ้าชีวิตและสังคมไม่มี
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ระเบียบ ไม่เป็น ระบบ ก็จะสูญเสียโอกาส ในการที่จะด าเนิน ชีวิตและท ากิจการของสังคมให้เป็นไป
ด้วยดี   
 5. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนมี ความสุภาพ อ่อนโยน และอบรมให้นักเรียนมี 
สัมมาคารวะต่อพระสงฆ์ นักบวช ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้สูงวัย อบรมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มี มารยาท 
วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย อบรมให้นักเรียนไม่ก้าวร้าว รุนแรง วางอ านาจ ข่มผู้อ่ืนทั้งโดย
วาจา และท่าทาง อบรมให้ นักเรียนตระหนักถึงการกล่าวค าขอโทษเมื่อกระท าผิด และให้อภัยผู้อ่ืน 
อบรมให้นักเรียน อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ   
 6. โรงเรียน มีการส่งเสริมให้นักเรียน   รักความสะอาด อบรมให้นักเรียนรู้จักรักษา 
ความสะอาดใจ ผู้ที่คิดดีต่อผู้อื่น ไม่มุ่งร้าย ไม่ อิจฉาริษยา ฝึกฝนจิตใจ มิให้ขุ่นมัว อบรมให้ นักเรียน
การดูแลรักษาความสะอาดของ ร่างกายอยู่เสมอ ให้นักเรียนตระหนักถึงการ ดูแลรักษาความสะอาด
ของร่างกาย และจิตใจ อบรมให้นักเรียนดูแลรักษาความสะอาดของ สิ่งแวดล้อมถูกต้องตาม
สุขลักษฑะ ให้นักเรียน ดูแลรักษาความสะอาดของที่อยู่อาศัย บ้าน โรงเรียน ห้องเรียน  
 7. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียน รู้จักรักและสามัคคีกัน นักเรียนรักช่วยเหลือ เกื้อกูล 
เสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เปิดใจ กว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับ ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนไม่ใช้ ความรุนแรงในการแก้ปัญหา และไม่สร้าง ความแตกแยก รู้
บทบาทของตน ทั้งในฐานะ ผู้น าและผู้ตามที่ดี อบรมให้นักเรียนมีความ มุ่งมั่นต่อการรวมพลัง
ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน เพ่ือให้การงานส าเร็จลุล่วง  
 8. โรงเรียน มีการส่งเสริมให้นักเรียน ด้านความมีน้ าใจ การอบรมให้นักเรียน ตระหนักถึง
การแสดงความยินดี เมื่อผู้อ่ืนได้ พบกับความส าเร็จ อบรมให้นักเรียนเป็นผู้ให้ และผู้อาสาช่วยเหลือ
ผู้อื่นเสมอ อบรมให้ นักเรียนรู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือท าประโยชน์ส่วนรวม อบรม
ให้นักเรียน ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม โดย ไม่หวังผลตอบแทน อบรมให้นักเรียน
เข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือ สังคมด้วยแรงกายสติปัญญา  
 จากที่กล่าวมาสอดคล้องกับการวิจัย ของจิฑฑวัตร ปะโคทัง (2549) วิจัยเรื่อง รูปแบบ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนดีเด่น โรงเรียนกันทรารมฑ์ 
สุนันทา กล้าแข็ง (2550) วิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงาน กิจการนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ปากข้าวสาร และ อนุชา ผารี (2552) วิจัยเร่ืองสภาพและแนว ทางการพัฒนาบริหารงานกิจการ
นักเรียนใน โรงเรียนที่จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 1-2 สุทธิชัย อัมโรสถ (2551) วิจัยเร่ืองระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน กฤษฑะ ค าสุวรรฑ (2550) ได้วิจัยเร่ือง บทบาทของผู้บริหารในการ บริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบูรฑ ศึกษา วรนาฎ สิทธิฤทธิ์ (2550) ได้วิจัยเร่ือง การบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน จเร ราชมฑี(2553) การพัฒนาการด าเนินงาน เสริมสร้างค่านิยม
พ้ืนฐาน 5 ประการของ นักเรียนโรงเรียนหินลาดนารายฑ์สาร สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เด่น ชะเนติยัง เร่ืองการพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาลในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนครเขต1 
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7.ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะทั่วไป  
 1. รูปแบบการปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐาน ด้านการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ควร มีการ
ส่งเสริมในด้านต่าง ๆ ที่ยังพบว่ามีการ ส่งเสริมและปลูกฝังน้อย  
 2. รูปแบบการปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐาน ด้านการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ควร 
ด าเนินการส่งเสริมในส่วนคุฑธรรมจริยธรรม ทั้ง 8 ประการ  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ ปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานด้านการบริหารกิจการ นักเรียน
ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  
 2. ศึกษาการด าเนินงานปลูกฝังค่านิยม พ้ืนฐานของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียน 
ประถมศึกษา  
 3. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ ปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐานของครูให้แก่นักเรียน กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
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รูปแบบภาวะผู้น าทางการศึกษาในยุคสังคมเปลี่ยนแปลงส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุร ีเขต 2 
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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาในยุค
สังคมเปลี่ยนแปลงของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2 เป็นการวิจัยและ
พัฒนา มีวิธีด าเนินการวิจัยจ าแนกแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย   
2) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทาง
การศึกษาในยุคสังคมเปลี่ยนแปลง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2  3) 
การสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาในยุคสังคม เปลี่ยนแปลงของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2  และ 4) การประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทาง
การศึกษาในยุคสังคมเปลี่ยนแปลงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี   เขต 2  
 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาในยุคสังคมเปลี่ยนแปลง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2  ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก   มี 
30  องค์ประกอบย่อยหรือตัวชี้วัด ผลการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษายุคเปลี่ยนแปลงอยู่ใน
ระดับสูง 
ค าส าคัญ : รูปแบบ,  การพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาในยุคสังคมเปลี่ยนแปลง  
 

Abstract 
 
 The  purposes of this research  were  to develop leadership development 
education in the  changing stage in Chanthaburi service area office  2  Chanthaburi 
district primary educational research and development. Were there a way to 

                                                           
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 ประจ าหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 
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conduct research into 4 steps: 1) to determine the  factors of education leadership 
model on changing stage for Chanthaburi primary edutational service area office 2 ; 
2) to develop the factors of educational leadership model on changing stage  of 
Chanthaburi educational service area office 2;  3) construction the model of new 
modern leadership  development education on changing stage of Chantaburi 
primary educational service  area  office 2 ; 4) To assess the development of 
educational leadership on changing stage  Chanthaburi primary  educational  
service area  office  2. The research methodology consisted of four steps. 1)Analysis 
and synthesis the documents on educational leadership in order to establish 
conceptual framework,2)To develop the factors of educational leadership with 
Delphi Technique; 3)sought the advice and feedback from eight experts on school  
administration by focus group discussion technique and  4)evaluated the opinions 
of 100 school administrators. The analysis of the data was accomplished by 
computation of percentage, mean, standard deviation  , The  median and 
interquartile range was also computed to test  each of the consensus postulated in 
the study. 
 The research findings were as follows ; 
 The research found that the pattern of development of educational 
leadership on the changing stage primary  educational, Chanthaburi service area 
office  2  consists of 5 main elements or sub-elements are 30 metrics  
 1. The group of experts representing the   6  factors ; 1) Mission for   5 
indicators, 2) commitment of success for  5 indicators , 3) Good governance for  5 
indicators, 4) Communication intellectual skills  for  5 indicators, 5) Problem Solving 
for  5  indicators , 6) Self confidential  skills for  5 indicators  
 2. The result  for  development of educational leadership  on  30 
indicators of  new modern leadership for primary educational of Chanthaburi are  
evaluated    of  possibility in high level. 
Keyword(s): Model,   Educational leadership development,   Changing stage 
leadership   
 
1.บทน า 
 ปัจจุบันองค์กรที่มีการจัดการที่ดีทั้งหลายต่างต้องการบุคลากรที่มีภาระผู้น าที่เก่งและมี
ประสิทธิภาพมีความมุ่งมั่นในการท างาน มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภายในองค์กรและระหว่าง
องค์กรซึ่งขณะเดียวกันก็ต้องสามารถสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นจากการท างานร่วมกันอย่างเต็มใจ 
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(Participation Cooperation) เป็นการน าองค์กรไปสู่ความก้าวหน้าและลดปัญหาความขัดแย้งใน
การประสานงานกับบุคคลรอบข้างได้ ดังนั้น ผู้น าสมัยใหม่จะประสบความส าเร็จได้ต้องหมั่นศึกษา
หาความรู้ให้ทันต่อสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่รุมเร้าอยู่ตลอดเวลา 
ผู้น าที่มีประสิทธิภาพต้องสามารถท าให้ผู้ร่วมงานท างานได้อย่างมีคุณภาพและเต็มความสามารถใน
โลกของการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น าที่สามารถแก้ปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดย
การกระตุ้นให้บุคคลอ่ืนเชื่อถือและยอมรับวิธีการท างานของตน (ธงชัย สันติวงษ์. 2550 : 156) อีก
ทั้งผู้บริหารควรท า-หน้าที่ประสานการท างานของสมาชิกในกลุ่มให้ประสบความส าเร็จช่วยเหลือ
ผู้ร่วมงานขจัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ประสานการท างานเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโดยท าให้
วัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้พลังอ านาจที่ได้รับการยอมรั บลู
สเซียร อาร์ เอน และ แอคฮูล์ (Lussier, R. N. and Achua, C. F. 2009 : 260) สร้างแรงจูงใจต่อ
ผู้ปฏิบัติงานให้ท างานจนประสบความส าเร็จซึ่งการกระท านี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้น ามีภาวะผู้น า ด้วย
เหตุนี้ ผู้น ากับภาวะผู้น าจึงมีความสัมพันธ์กันเบอร์แมน เอ (Bryman, A. 2007 : 380) ภาวะผู้น า
สามารถเรียนรู้ฝึกฝนและสร้างขึ้นได้ (Eden, D. and Shani, A. B. 2004 : 7) อีกทั้งเป็นหัวใจของ
ความส าเร็จในทุกองค์กร  
 ภาวะผู้น าถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติภายในของตนหรือเรียกได้ว่ามีบุคลิกภาพพิเศษหลาย
อย่างสามารถที่จะบังคับบัญชาผู้อ่ืนได้โดยอาศัยอ านาจหน้าที่ (Authority) จากต าแหน่งและอ านาจ
บารมี (Power) ที่ได้จากตัวของเขาเองอีกทั้งเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างอิทธิพลต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความเชื่อถือยอมร่วมมือหรือยอมรับในตัวของเขาได้ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพ
ลักษณะของความเป็นผู้น าทางความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การตัดสินใจ ฯลฯ 
เพ่ือให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของกลุ่มหรือขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
สอดคล้องกับ พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติขจร (2553 : 40) ที่อธิบายความหมายของภาวะผู้น าว่าเป็นศิลปะ
ที่จ าเป็นและส าคัญยิ่งต่อนักบริหารที่จะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ เป็นผู้ตัดสินใจ ก าหนดปัญหา 
วางแผนและรับผิดชอบต่อความอยู่รอดหรือการพัฒนาองค์กรให้เป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลเหนือ
คนอ่ืนโดยกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานร่วมมือหรือปฏิบัติงานตามผู้น านั้นด้วยความศรัทธาและด้วยความเต็ม
ใจอย่างประสานสัมพันธ์กันจนงานนั้นส าเร็จบรรลุเป้าหมายของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง 
 ดังนั้นผู้น าองค์กรหรือผู้น าหน่วยงานจะต้องมีพฤติกรรมและคุณลักษณะที่จะชักน า
กิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน (Shared Goal) ซึ่งมีผลเกิดเป็นลูกโซ่โดยผู้น า (Causal 
chain of effects by leader) การปฏิบัติงานจะต้องมี วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Articulate Appealing 
Vision) มีความคิดริเริ่มที่เหมาะสม มีเป้าหมายในลักษณะกว้างขวางและความต้องการในอนาคต
อย่างไรนั้นผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์ที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนและเหมาะสม ควรเพ่ิมความผูกพันให้กับผู้
ตาม (Increase Follower Commitment) โดยสามารถสร้างความผูกพันให้กับผู้ตามท าให้ผู้ตาม
หรือผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมปฏิบัติภารกิจและมีความเคารพนับถือในตัวผู้น า เพ่ิมความพยายาม
ของผู้ตาม (Increase Follower Effort) โดยมีการจูงใจสร้างขวัญและก าลังใจด้วยการส่งเสริมให้ผู้
ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ผลดีมากขึ้นซึ่งจะท าให้เกิดประสิทธิผลในการท างาน 
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สภาวการณ์ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านอย่างรวดเร็ว ภาวะผู้น าจะต้องถูก
ปรับเปลี่ยนไปด้วย ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ท้าทายการท างานของผู้น าในการที่จะน าพาองค์กร
ไปสู่เป้าหมายได้ส าเร็จ กระบวนทัศน์ในการมองภาวะผู้น าในลักษณะบุคคลหรือกระบวนการน้ันไม่
กว้างและลึกพอที่จะพัฒนาผู้น าในทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังที่อโวลิโอ (Avolio, 1994 : 4) เสนอว่า
เราต้องเริ่มต้นคิดใหม่ว่าภาวะผู้น านั้นมีลักษณะที่ระบบ (as a system) ซึ่งจะท าให้มองภาวะผู้น าได้
กว้างและลึกพอที่เราจะสามารถพัฒนาภาวะผู้น าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งผู้น าที่ดี
ควรมีภาวะผู้น าแบบมีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดีพัฒนาตนเองให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา
ของผู้ตามกระตุ้นให้ผู้ตามแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่ชาญฉลาดให้ความส าคัญกับผู้ตามอย่าง
ทั่วถึง พัฒนาผู้น าและผู้ตามในทุกส่วนขององค์กรได้ 
 ภาวะผู้น าเป็นศิลปะที่จ าเป็นและส าคัญต่อนักบริหารที่จะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ
เป็นผู้ตัดสินใจก าหนดปัญหา การวางแผนและรับผิดชอบต่อความอยู่รอดหรือการพัฒนาขององค์กร
เป็นกระบวนการในการใช้อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ในการสร้างสรรค์หรือปลูกฝังศรัทธา ความกลม
เกลียว ความร่วมมือร่วมใจให้เกิดขึ้นในระหว่างผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งนี้เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางที่ผู้น าหรือผู้บริหารต้องการ อันเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กรหรือกลุ่มนั่นเอง ดังนั้นภาวะผู้น าจึงมีความส าคัญต่อสถาบันอุดมศึกษาเช่นเดียวกับสถาน
ประเภทอ่ืนๆ เมื่อมีการกล่าวถึงความส าเร็จและความก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งการ
เปลี่ยนแปลงส าคัญๆ การริเริ่มสิ่งใหม่ๆ การบุกเบิกความรู้ใหม่ก็จะพบว่าปัจจัยหนึ่งที่อยู่เบื้องหลัง
ความส าเร็จ คือ บทบาทภาวะผู้น าและความสามารถในการจัดการของผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน
นั้น สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นแหล่งก าเนิดความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่
เป็นผู้น าสาขาต่างๆ ที่มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ สถาบันอุดมศึกษาจึงเป็นแหล่งสร้าง 
รวบรวม รักษา เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ที่ค้นพบจากการศึกษาวิจัยในสาขาต่างๆ จากรุ่นสู่รุ่น การ
บริหารสถาบันอุดมศึกษาจึงจ าเป็นต้องได้ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เข้าใจบทบาทที่ส าคัญของ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อสังคมและมวลมนุษย์ชาติมีความรู้ มีทักษะในการสื่อสารและการบริหาร
โดยเฉพาะ การสร้างแรงจูงใจ มีคุณธรรม จริยธรรมและความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าทางการศึกษาในยุคสังคมเปลี่ยนแปลง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
 
3.ระเบียบวิธีการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบภาวะผู้น าทางการศึกษาในยุคสังคมเปลี่ยนแปลงสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
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 ตอนที่ 1 กระบวนการเดลฟาย (Delphi Techniques) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวชี้วัดภาวะผู้น าทางการศึกษาในยุคสังคมเปลี่ยนแปลง เพ่ือก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะได้ท าการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญต่อไปด้วยเทคนิคเดลฟาย 
 ตอนที่ 2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 ผู้วิจัยท าการแสวงหาข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมการพัฒนาตัวชี้วัดภาวะผู้น าทางการศึกษาใน
ยุคสังคมเปลี่ยนแปลง  โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion ) ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน
การบริหาร จ านวน 8 คน มาสนทนาเพ่ือเสริมรูปแบบตัวชี้วัดภาวะผู้น าทางการศึกษาในยุคสังคม
เปลี่ยนแปลง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ให้มีความเหมาะสม
และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
 ตอนที่ 3 การประเมินความคิดเห็น(Evaluation) 
 ผู้วิจัยได้น ารูปแบบตัวชี้วัดภาวะผู้น าทางการศึกษาในยุคสังคมเปลี่ยนแปลงในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2 ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 100 คน 
ประเมินความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลเชิงคุณภาพ หาค่ามัธยฐาน (Media) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยควอไทล์ 
(Inter quartile Range) ของแต่ละข้อค าถามที่ได้จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
ส่งแบบสอบถามรอบท่ี 2 พร้อมทั้งรายงานให้ผู้เชี่ยวชาญทราบเกี่ยวกับค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และ
ค่าพิกัดควอไทล์ของแต่ละข้อค าถามท่ีวิเคราะห์ได้จากค าตอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและที่วิเคราะห์ได้  
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 21 คน ต่อการพัฒนาตัวชี้วัดองค์ประกอการ
พัฒนารูปแบบภาวะผู้น าทางการศึกษาในยุคสังคมเปลี่ยนแปลงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2    ด้านการมีวิสัยทัศน์  ด้านการมุ่งมั่นต่อความส าเร็จ ด้าน ธรรมาภิ
บาล ด้านความสามารถในการสื่อสาร ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา และด้านความเชื่อมั่นใน
ตนเอง  มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ตั้งแต่ 1.50 ลงมา แสดงให้
เห็นว่ารูปแบบที่สร้างข้ึนเชื่อถือได้ 

6. สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองรูปแบบภาวะผู้น าทางการศึกษาในยุคสังคมเปลี่ยนแปลงในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2  
 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าทางการศึกษาในยุค สังคม
เปลี่ยนแปลงสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 พบว่า องค์ประกอบที่มี
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านธรรมาภิบาล   ด้านวิสัยทัศน์   ด้านความสามารถในการสื่อสาร   
ด้านความมุ่งมั่นต่อความส าเร็จ  ด้านความสามามารถในการแก้ปัญหา และด้านความเชื่อมั่นใน
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ตนเอง ความส าคัญที่สุด คือด้านการมีธรรมาภิบาล  ด้านการมีวิสัยทัศน์  และด้านความมุ่งมั่นต่อ
ความส าเร็จ  ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เด่น  ชะเนติยัง. (2557). การพัฒนารูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สกลนคร เขต 1.วารสารวิชาการคุณภาพชีวิตกับกฎหมายมหาวิทยาลัยมหิดล. ปีที่ 10 
ฉบับที่ 3 ตุลาคม-ธันวาคม 2557. เล่มที่ 1 ฉบับที่ 1 หน้า 79. 550-558 
 2. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาในยุคสังคมเปลี่ยนแปลงของเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต  2 มีรูปแบบที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์โดยผ่านกระบวนการเทคนิค
เดลฟาย และการสนทนากลุ่ม ได้รูปแบบที่น ามาใช้ในสถานศึกษา มี  6  องค์ประกอบ 30 ตัวชี้วัด
หรือตัวบ่งชี้ เมื่อน าไปสอบถามผู้บริหารโรงเรียนถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้ของรูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้น าในยุคเปลี่ยนแปลงของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า ภาวะ
ผู้น าทางการศึกษาบุคลากรในสถานศึกษาต่างเห็นว่ารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษายุค
เปลี่ยนแปลง  ด้านการระบุวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน การก าหนดวิสัยทัศน์จะต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทุกฝ่าย เข้ากับบริบทของโรงเรียน ผู้บริหารจะต้องทุ่มเทและเสียสละเวลา ความรู้ความคิด เพ่ือ
พัฒนาองค์กร รู้จักน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เปิด
โอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์สอดคล้องกับซึ่งสอดคล้องกับ นิษฐวดี จิรโรจน์
ภิญโญ(2560)  ที่พบว่า  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารในสถานศึกษาเป็นองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกันในกระบวนการบริหารการจัดการสถานศึกษา 
ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชาตาม
ความรู้ความสามารถ การเสริมแรงให้บุคลากรรู้จักสร้างวิธีการและแนวทางใหม่ๆ  ตรวจสอบความ
เหมาะสมและเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าในยุคเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู้ที่ ผู้น าที่มี
วิสัยทัศน์ มีการพัฒนาตนเอง  แนวทางการวิจัยได้พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ที่จะ
น าไปพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
 3.  ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการศึกษาการพัฒนาภาวะผู้น าทาง
การศึกษาในยุคสังคมการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับจากการสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า ตามล าดับ
คิดตามเปอร์เซ็นตั้งแต่ 71.43, 61.90,76.19 , 66.67และ60.25 
 3.1 การมธีรรมาภิบาล 
 3.2 การมีวิสัยทัศน์ 
 3.3.ความสามารถในการสื่อสาร  
 3.4.ความมุ่งม่ันต่อความส าเร็จ 
 3.5ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3.6ความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 
 



995วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 การอภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ืองรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษายุคเปลี่ยนแปลงของเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2  สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทาง
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  มีองค์ประกอบ 6 ด้านคือ ด้านธรร
มาภิบาล  ด้านวิสัยทัศน์  ด้านความสามารถในการสื่อสาร ด้านมุ่งมั่นต่อความส าเร็จ ด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหา และด้านความเชื่อม่ันในตนเอง จะเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาภาวะผู้น ารุ่นใหม่ยุคสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าทางการศึกษาในยุคสังคมเปลี่ยนแปลงเขตนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต  2 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 
 7.1. ข้อเสอนแนะจากการศึกษาวิจัยมีสิ่งที่ต้องตระหนักและแก้ไขปรับปรุงดังนี้  
  1.1 เพ่ือน าผลการวิจัยดังกล่าวไปใช้ก าหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการก าหนด
คุณสมบัติการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
  1.2 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาทั่วไปได้ทราบถึงองค์ประกอบภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในยุคการเปลี่ยนแปลงเพ่ือจะได้พัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ ผู้น ายุคสังคม
การเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม  
  1.3 เพ่ือน าเสนอรูปแบบภาวะผู้น ายุคสังคมการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัย 
 7.2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าในยุคการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมและทันต่อ
ภาวะการเปลี่ยนแปลง 
  2.2 เพ่ือน าไปพัฒนาหาแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมที่จะใช้ในการพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ัวไปให้มีคุณสมบัติตามลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้น าสถานศึกษาตาม
มาตรผู้น ายุคสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่มาตรฐานสากล  
  2.3 ควรศึกษารูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับ
การศึกษาต่างๆเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาภาวะผู้น ายุคสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนต่อไป 
  2.4 ควรมีการศึกษาปัญหาภาวะผู้น าในยุคการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน 
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  2.5 ควรศึกษาภาวะผู้น าและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ตาม ที่มีอิทธิพลในยุคการศึกษา
ประเทศไทย 4.0 โดยศึกษาจากเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงาน การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน และการ
เข้ารับการฝึกอบรม รวมถึงการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ  
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กลยุทธก์ารพัฒนาท้องถิ่นสู่ผลสัมฤทธิ์ กรณีเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา 
LOCAL AUTHORITY DEVELOPMENT STRATEGIC FOR ACHIEVEMENT 

CASE STUDY OF YALA CITY MUNICIPALITY 
 

อารี  หนูชูสุข      
เอกพร  รักความสุข 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษากระบวนการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่นสู่
ผลสัมฤทธิ์ สภาพปัญหาและอุปสรรคของกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่นสู่ผลสัมฤทธิ์และการน ากลยุทธ์การ
พัฒนาท้องถิ่นสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยใช้
พ้ืนที่เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา เป็นพ้ืนที่ในการศึกษา ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน  37 คน ซึ่งเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนตัวแทน
ของประชาชนไทยพุทธและมุสลิม เพ่ือรวบรวมข้อคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญมาการวิเคราะห์โดยใช้ตัว
แบบเชิงปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลของไมล์และฮิวเบอร์แมน เพ่ือสร้างกลยุทธ์ใน
การพัฒนาท้องถิ่นสู่ผลสัมฤทธิ์ การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษากลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่นสู่ผลสัมฤทธิ์ 
กรณ:ี เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ใน  5  โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการออร์เคสตร้าเยาวชน
เทศบาลนครยะลา 2) โครงการ Yala Bird City เทศบาล นครยะลา 3) โครงการคืนยะลาให้คนยะลา 
เทศบาลนครยะลา 4) โครงการบริหารจัดการน้ าเทศบาลนครยะลา และ 5) โครงการ Melayu day @ 

yala ซึ่งใน 5 โครงการประกอบด้วย 1) ด้านที่มาและกระบวนการ 2) ด้านวัตถุประสงค์ 3) ด้านปัญหา 
และอุปสรรค  4) ด้านการมีส่วนร่วม 5) ด้านงบประมาณ และ 6) ด้านการประเมินผลและผลสัมฤทธิ์การ
พัฒนา โดยมีกระบวนการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาที่น่าสนใจแตกต่างจากที่อ่ืนๆโดยเฉพาะการหา
ข้อมูลขณะลงพ้ืนที่หาเสียง ประกาศเป็นนโยบายของนายกเทศมนตรีนครยะลาก่อนจะเข้ารับรับ
ต าแหน่งในแต่ละสมัยนอกจากนี้ยังมีปัจจัยส าคัญของการด าเนินกลยุทธ์สู่ผลสัมฤทธิ์  ประกอบด้วย 6 

ด้าน ได้แก่1) ด้านภาวะผู้น า 2) ด้านคุณภาพและความเข้มแข็ง 3) ด้านความเป็นเอกภาพ 4) ด้าน
กระบวนการมีส่วนร่วม 5) ด้านความต่อเนื่อง และ 6) ด้านการสนับสนุน 
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 ผลการศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่นสู่ผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลนครยะลาที่ประสบ
ความส าเร็จและได้รับรางวัลจากสถาบันพระปกเกล้าทองค า และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง พบว่า 
กลยุทธ์การพัฒนาสู่ผลสัมฤทธิ์กรณีเทศบาลนครยะลา คือ 1) ความเป็นผู้น าที่สามารถเข้าถึง เข้าใจ 
และจริงใจกับประชาชนอย่างแท้จริงของนายกเทศมนตรี 2) กระบวนการมีส่วนร่วมที่ครบถ้วนและ
ครอบคลุมของเทศบาลนครยะลา 3) ความเข้มแข็ง มีคุณภาพ และความภักดีขององค์กร ของฝ่าย
ประจ าของเทศบาลนครยะลา มีผลอย่างยิ่งในการประสบผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา. 
ค าส าคัญ:กลยุทธ์การพัฒนา, การพัฒนาท้องถิ่นสู่ผลสัมฤทธิ์ 
 

ABSTRACT 
  The study of “Local Authority Development Strategies for Achievement: Case 

study of Yala City Municipality” were  purposed to study the process of setting strategies, 

problem state and obstacles, and to apply of studied strategies to use the local authority 

development strategies for achievement  in the three southern provinces. This study was 

the qualitative research. The study area was in Yala City Municipality. The sample groups 

were 37 persons for in-depth interview and 8 persons for focus group including former 

and present administrators, government officer and representatives of Buddhist-Thai 

people and Muslim-Thai people to collect the comment of the key informants for 

analyze by using qualitative data analysis by Miles and Huberman  to create the local 

authority development strategies for achievement.  This study was separated in to five  

projects  of the local authority development for achievement  i.e.  1) Youth Orchestra 

Project, 2) Yala Bird City Project, 3) Return Yala to Yala People Project, 4) Water 

Management Project, and 5) MalayuDay@Yala Project.  The five project covered six 

aspects i.e. 1) background and process, 2) objectives, 3) problem and obstacle, 4) 

participation, 5) budget, and 6) evaluation aspects. There are process to define the 

strategies of development that are interesting, especially finding the information while 

campaigning  and announce to a policy  before entering the position.  Key factors of  

implementing a strategies to achievement covered six aspects i.e.1)  leadership, 2) quality 

and strengths, 3) unity, 4) participation process, 5) continuity, and 6) support aspects. 

 The  research  results , found that the  Local Authority Development Strategies 
for Achievement  of Yala City Municipality hat successful and won  from  King 
Prajadhipok's Institute and has continued to develop. The  Local Authority 
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Development Strategies for Achievement  of  Yala City Municipality  is 1)Leadership is 
accessible and sincere to the people.2)Full  participation process and comprehensive 
3)Strength, and quality of civil servant and full-time Yala City Municipality officers aspect 
that  has a great impact on the achievement of development. 
Keyword(S): Development Strategies, Local Authority, Achievement 
 
1.บทน า 
 สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) เป็นปัญหาที่ได้ส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของประเทศโดยรวมมาอย่างต่อเนื่อง ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน
ละเอียดอ่อนสั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีลักษณะการเชื่อมโยง ทั้งทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจ ด้าน
สังคมและด้านวัฒนธรรม รวมไปถึงปัญหาระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองภายในประเทศ 
 ดังนั้น รัฐบาลทุกยุคจึงให้ความส าคัญกับปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเน่ือง ในปี 
พ.ศ. 2553ก็เกิดนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นนโยบายระดับชาติตาม
พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 มาตรา 4 ที่ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยนโยบายของรัฐน าความ
คิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนและสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มา
พิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ ประชาชนในพ้ืนที่ และแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New 
Public Management หรือ NPM) เป็นแนวทางหนึ่งที่ได้มีการมาปรับใช้ในราชการปัจจุบัน คือการ
บริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management หรือ RBM) ในประเทศไทยมีการน ามาใช้ในปี 
พ.ศ. 2538 ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และได้น าแนวคิด
ในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐมาใช้เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ทั้ง
ในการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปีและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนที่
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ปัจจุบันประเทศไทย มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่งเทศบาลต าบลจ านวน 
2,233 แห่งเทศบาลเมืองจ านวน 178 แห่งเทศบาลนครจ านวน 30 แห่งและองค์การบริหารส่วนต าบล
จ านวน 5,324แห่ง องค์กรปกครองท้องถ่ินในรูปแบบพิเศษอีก 2 แห่ง รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ประเทศไทยทั้งสิ้นจ านวน 7,843 แห่ง แต่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่กี่บางแห่งเท่านั้นที่มีผลงานดีเด่น
และได้รับรางวัลในระดับชาติ อันได้แก่“รางวัลพระปกเกล้า”  โดย เทศบาลนครยะลาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 1 ใน297 แห่ง ในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับรางวัล “พระปกเกล้าทองค า”  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษากลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่นสู่ผลสัมฤทธิ์ กรณี: เทศบาลนคร
ยะลา จังหวัดยะลา ที่ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่สยามจังหวัดชายแดนใต้ ที่แม้จะมีข้อจ ากัดสูงในการพัฒนาจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบฯในพ้ืนที่ เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษากระบวนการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่นสู่ผลสัมฤทธิ์ กรณี: เทศบาล 
นครยะลา จังหวัดยะลา 
 2.เพ่ือศึกษาปัจจัยส าคัญในการด าเนินกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่นสู่ผลสัมฤทธิ์ กรณี:เทศบาล
นครยะลา จังหวัดยะลา  
 3.เพ่ือน ากลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่นสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษา เรื่อง กลยุทธการพัฒนาท้องถิ่นสู่ผลสัมฤทธิ์ กรณี: เทศบาล
นครยะลา จังหวัดยะลาน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ที่มุ่งศึกษากลยุทธ์การ
พัฒนาเทศบาลนครยะลา ในกระบวนการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาเทศบาลนครยะลาปัจจัยส าคัญ
ในการด าเนินกลยุทธ์สู่ผลสัมฤทธิ์ โดยใช้กระบวนการถอดบทเรียน วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Analytic Induction)  โดยจะเป็นการ
พรรณนาจากการที่ผู้ศึกษาเป็นคนในพ้ืนที่ ได้สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญร่วมสังเกตการณ์ 
ทั้งแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม ระหว่างสัมภาษณ์ จะจดบันทึก บันทึกเสียง บันทึกภาพโดย
จ าแนกออกเป็น 6 ขั้นตอน ในหนึ่งเหตุการณ์ได้แก่ ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร มี
ความหมายอย่างไรแล้วน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกใส่รหัส ลดทอนตามกระบวนการวิจัยเชิง
คุณภาพ แล้วตีความปรากฏการณ์ และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไปพร้อม
กับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือจะได้ศึกษาในแต่ละประเด็นได้อย่างลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดน ามา
วิเคราะห์แล้วไม่มีความชัดเจนก็จะตามไปเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ เหล่าน้ันซ้ า 
เพ่ือตอบค าถามหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ตามแนวทางของไมล์และฮิวเบอร์แมน  
 
4. ผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาเรื่อง กลยุทธการพัฒนาท้องถิ่นสู่ผลสัมฤทธิ์ กรณี : เทศบาล
นครยะลา จังหวัดยะลาน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) นี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ศึกษากระบวนการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่นสู่ผลสัมฤทธิ์ สภาพปัญหาและอุปสรรคของกล
ยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่นสู่ผลสัมฤทธิ์และการน ากลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่นสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จาก
การศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้พ้ืนที่เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา เป็นพ้ืนที่ในการศึกษาผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน 37 คน เป็นผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ทั้งอดีตและปัจจุบัน ตัวแทนของ
ประชาชนไทยพุธและมุสลิมโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) เพ่ือรวบรวม
ข้อคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยใช้การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi–structured interviewing) ) และเป็นการพรรณนาจากการที่ผู้ศึกษาได้
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สังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม ระหว่างสัมภาษณ์จะจดบันทึก โดยจ าแนกออกเป็น 
6 ขั้นตอน ในหนึ่งเหตุการณ์ได้แก่ ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร มีความหมายอย่างไร แล้ว
น าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกใส่รหัส ลดทอนตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ แล้วตีความ
ปรากฏการณ์ และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็น
ต่างๆ เหล่านั้น เพ่ือตอบค าถามหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อมูลเชิงคุณภาพและใช้การ
วิเคราะห์ตัวแบบเชิงปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลของไมล์และฮิวเบอร์แมน  
 ผลการศึกษา พบว่ากลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่นสู่ผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลนครยะลาที่
ประสบความส าเร็จและได้รับรางวัลจากสถาบันพระปกเกล้าทองค า และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 
เพราะ กลยุทธ์การพัฒนาสู่ผลสัมฤทธิ์ คือ 1) ความเป็นผู้น าที่สามารถเข้าถึง เข้าใจ และจริงใจกับ
ประชาชนอย่างแท้จริงของนายกเทศมนตรี 2) กระบวนการมีส่วนร่วมที่ครบถ้วนและครอบคลุมของ
เทศบาลนครยะลา 3) ความเข้มแข็ง มีคุณภาพ และความภักดีองค์กร ของฝ่ายประจ าของเทศบาลนคร
ยะลา มีผลอย่างยิ่งในประสบผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา ซ่ึงเทศบาลมีกระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่แตกต่างจากที่อ่ืนๆ คือ มีขั้นตอนในการด าเนินงานที่มี
ลักษณะส าคัญอยู่ 8 ขั้นตอน คือ กระบวนการก าหนดกลยุทธ์และการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 8 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูล ความต้องการ ศักยภาพและปัญหา ของประชาชน 
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์นโยบายและวิสัยทัศน์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ขั้นตอนที่ 3 จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
ตามนโยบายและการเก็บข้อมูลใหม่จากชุมชนขั้นตอนที่ 4 การก าหนดประเด็นด าเนินงานและหารือ
ชุมชนขันตอนที่ 5 ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานขั้นตอนที่ 6 ลงมือปฏิบัติตามกลยุทธ์ขั้นตอนที่ 
7 การสร้างจิตส านึกความเป็นเจ้าของและ ข้ันตอนที่ 8 การขยายผลการด าเนินงาน ประกอบกับ
เทศบาลนครยะลา มีปัจจัยส าคัญที่เป็นองค์ประกอบของความส าเร็จในการด าเนินกลยุทธ์สู่
ผลสัมฤทธิ์ 6 ด้าน อันได้แก่ 1.ผู้น ามีภาวะผู้น าและมีวิสัยทัศน์ 2. พนักงานมีคุณภาพและความ
เข้มแข็ง 3.ความเป็นเอกภาพของฝ่ายบริหารและสภาฯ 4. กระบวนการมีส่วนร่วมที่ครบถ้วนและ
ครอบคลุม 5.มีรากฐานที่ดีและต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น และ6.ได้รับการสนับสนุนจากทุกๆฝ่าย ซึ่งเป็น
ปัจจัยตามคุณสมบัตินายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา  
 
5. อภิปรายผล 
 การศึกษาครั้ งนี้  ผู้ วิจัยสรุปผลการศึกษากลยุทธการพัฒนาท้องถิ่นสู่ผลสัมฤทธิ์ 
กรณีศึกษา: เทศบาลนครยะลาในภาพรวมซ่ึงประกอบไปด้วยประวัติศาสตร์จังหวัดยะลา 
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเทศบาลยะลา และโครงการที่ได้รับจากสถาบันพระปกเกล้า 5 
โครงการ อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ประวัติศาสตร์ของจังหวัดยะลา ประวัติความเป็นมาเทศบาลนครยะลา และผลสัมฤทธิ์
ของกลยุทธ์การพัฒนากรณีศึกษา 
 ประวัติศาสตร์ของยะลาได้เริ่มต้นตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดย
ยะลาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองปัตตานีและอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยติดต่อกันมานาน
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นบัตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี (พ.ศ. 1800) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 ได้มีการปรับปรุงการปกครองส่วนภูมิภาคใหม่ เป็นการปกครองแบบเทศาภิบาลและได้
ออกประกาศข้อบังคับส าหรับการปกครอง 7 หัวเมือง ร.ศ. 120 ซึ่งประกอบด้วยเมืองปัตตานี หนอง
จิก ยะหริ่ง สายบุรี ยะลา ระแงะและรามัน ในแต่ละเมืองมีพระยาเมืองเป็นผู้รักษาราชการ โดยอยู่
ภายใต้การดูแลของข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช แต่ละเมืองจะแบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็นอ าเภอ ต าบลและหมู่บ้านต่อมาในปี พ.ศ. 2475 สมัยพระภูมิพิชัย (ม.ร.ว. บุงลดาวัลย์) เป็น
พระยาเมืองพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ก็ทรงมีการประกาศยกเลิกมณฑล
ปัตตานีและในปีพ.ศ. 2476 เมืองยะลา ถูกเปลี่ยนเป็นจังหวัดยะลาแยกจากปัตตานี และด าเนินการ
ปกครองภายใต้ระบบประชาธิปไตย ซ่ึงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476  
 เทศบาลนครยะลาได้รับการจัดต้ังตามพระราชกฤษฎีกาการจัดต้ังเทศบาลเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 53 หน้า 1223 ตราไว้ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2479 ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลเมืองยะลา เป็นเทศบาลนครยะลา ตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลาประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 40 ก.
ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2538 ยกฐานะเทศบาลเมืองยะลาเป็นเทศบาลนครยะลา โดยมีผลบังคับ
ใช้เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2538 เป็นต้นมา 
 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างทุนทางสังคมในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ และสร้างความกิน
ดีอยู่ดีนายกเทศมนตรีนครยะลานายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญจึงได้มีก าหนดแนวคิดออกนโยบาย 
ยุทธศาสตร์เชิงนวัตกรรมที่มีเป้าประสงค์เพ่ือจะท าให้ประชาชนที่มีความหลากหลายทางด้าน
ความคิด ภาษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมี
ความสุข อันจะน าไปสู่สันติสุขในที่สุด ซึ่งจากแนวคิดที่มาจากฝ่ายบริหารดังกล่าว ท าให้เกิดแรง
กระตุ้นและผลักดันให้องค์กรเทศบาลนครยะลาร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์อย่างต่อเนื่องน ามาซึ่งตัวย่างกลยุทธ์หรือโครงการของเทศบาลนครยะลาที่ประสบ
ความส าเร็จและได้รับรางวัลจากสถาบันพระปกเกล้าที่น ามาศึกษา5 โครงการ ได้แก่โครงการ
ออร์เคสตร้าเยาวชน โครงการ Yala Bird City โครงการคืนยะลาให้คนยะลา โครงการบริหารจัดการน้ า 
และโครงการมลายูเดย์ 
 2. สรุปผลวิเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนา ตัวอย่างกลยุทธ์การพัฒนาของเทศบาลนครยะลา
ของเทศบาลนครยะลาที่ประสบความส าเร็จ5 โครงการ ได้แก่โครงการออร์เคสตร้าเยาวชน โครงการ 
Yala Bird City โครงการคืนยะลาให้คนยะลา โครงการบริหารจัดการน้ า และโครงการมลายูเดย์
ประกอบด้วย  
 1) ด้านที่มาและกระบวนการที่มาของกลยุทธ์การพัฒนาสู่ผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลนครยะลา
ล้วนมีที่มาจากปัญหาความต้องการของประชาชนจริงที่นายกเทศมนตรีลงพ้ืนที่หาเสียง และบทสะท้อน
จากกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนแล้วถูกน ามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ออกเป็นนโยบาย 
ประกาศเป็นวิสัยทัศน์ของนายกเทศมนตรี 
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 2) ด้านวัตถุประสงค์  เพ่ือแก้ปัญญาความเดือนประชาชน เพ่ือสร้างความสมานฉันท์ เพ่ือ
ส่งเสริมรายได้ ความกินดีอยู่ดีและสร้างจิตส านึกความการมีส่วนร่วม สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ  
 3) ด้านปัญหาและอุปสรรค  ได้แก่ ปัญหาความไม่สงบปัญหาเร่ืองงบประมาณ ปัญหาการ
อพยพของประชาชน ปัญหาปัญหาระเบียบทางราชการที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา และ4.ประชาชนและ
องค์กรในพื้นทีค่าดหวังเทศบาลนครยะลาสูงเกินความเหมาะสม 
 4) ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการมีส่วนร่วมของเทศบาลนครยะลาในโครงการทั้ง 5 โครงการ 
ถือว่าประสบความส าเร็จเพราะฝ่ายบริหารเปิดกว้าง นโยบายเปิดกว้าง โปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูล
และประชาสัมพันธ์กันต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกภาคเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชนชาวยะลา จังหวัดใกล้เคียง ถึงประเทศเพ่ือน มีเวทีเพ่ือเอ้ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับเทศบาลกับตั้งแต่เวทีประชาคมระดับชุมชน ที่มีการประชุมทุกเดือนครบ 40 ชุมชน ตัวแทน
ชุมชนร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนเป็นประจ าเดือนทุกเดือน สภากาแฟยามเช้าทุกเสาร์ที่สามของ
เดือน เพ่ือเติมเต็มส าหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในชุมชน ประชุมสภาประชาชนอีกปีละครั้ง ประชุมสภา
เทศบาลกาแฟส าหรับสมาชิกเทศบาลทุกวันพฤหัส ประชุมสภากาแฟทุกเช้าของส านักโยธา ประชุม
กลุ่มองค์กรกลุ่มต่างๆทั้งสตรี กลุ่มอาชีพ ผู้น าศาสนา สภาเยาวชน ชมรมกีฬาต่าง องค์กรประชา
สังคมอีกอย่างน้อยสองเดือน โดยมีนายกเป็นผู้น าการมีส่วนร่วม เป็นปัจจัยส าคัญที่หนุนให้เทศบาล
นครยะลาประสบความส าเร็จมากกว่าที่อ่ืนๆ ใคร 
 5) ด้านงบประมาณ จากการศึกษาพบว่าในการด าเนินโครงการค่อนข้างพอเพียงในระดับหน่ึง 
ยกเว้นโครงการใหญ่ๆที่ต้องอาศัยงบส่วนกลาง ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
และ ศอ.บต. และจังหวัดยะลาก็สนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี   
 6) ด้านการประเมินผล   จากการศึกษาพบว่า การประเมินผลของเทศบาลนครยะลา ใช้การ
ประเมินหลายรูปแบบ โดยกองวิชาการและการวางแผนเป็นเจ้าภาพด าเนินงาน ทุกโครงการหลังเสร็จสิ้น
ภารกิจ แล้วแจ้งผลไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการ บางคร้ังมี องค์กรภายนอกประเมินผล ใช้วิธีสมัคร
ประกวดจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ เพ่ือกระตุ้นการท างานทุกภาคส่วน  
 3.ผลการศึกษากระบวนการก าหนดกลยุทธ์และการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ 
กระบวนการก าหนดและน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ จะเห็นได้ว่า ทั้ง 5 โครงการ  สามารถแบ่งได้เป็น 8 
ขั้นตอนหลัก ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 หาข้อมูลความต้องการ ศักยภาพ และปัญหาในพ้ืนที่ จากการศึกษา พบว่า
นายพงศ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา มีแนวความคิดในการบริหารโดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็นล าดับขั้นตอน ต่างๆให้เหมาะสมกับพ้ืนที่  โดยสามารถแยก
องค์ประกอบที่มีความเชื่องโยงกันใน 3 ประการ ได้ นโยบายที่มีที่มาจากส่วนกลางหรือรัฐบาล 
นโยบายสาธารณะที่มาจากสภาพปัญหา ความต้องการและศักยภาพด้านต่างๆในพ้ืนที่ และ 
นโยบายที่มาจากนายกเทศมนตรีนครยะลาเอง   
 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ก าหนดผลสัมฤทธิ์ ก าหนดวิสัยทัศน์ โดยผู้บริหาร  
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 ขั้นตอนที่ 3 เป็นข้ันตอนการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และก าหนดประเด็นการ
ด าเนินงานในขั้นตอนนี้ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาก าหนดประเด็นที่จะด าเนินงานในอนาคต  
 ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดประเด็นด าเนินงานและการหารือชุมชน  
 ขั้นตอนที่ 5. การก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงาน เมื่อมีการก าหนดประเด็นด าเนินงานและ
ได้หารือชุมชนแล้ว จะมีการปรึกษาหารือในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
ก าหนดทางเลือกในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุที่พึงปารถนา และแสวงหาแนวร่วม พร้อมตั้ง
คณะกรรมการภายนอกเพ่ือความคล้องตัวในการปฏิบัติ ซึ่งนายกเทศมนตรีมีส่วนร่วมด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 6 การลงมือปฏิบัติ นายกเทศมนตรีของกรณีศึกษาเป็นผู้ลงมือแปลงนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติเอง  และในขณะเดียวกันก็เชิญชวนพนักงาน และชุมชน ตลอดทั้งแนวร่วมอ่ืนๆ ร่วม
ด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 7  การสร้างจิตส านึกรักบ้านเกิด รู้สึกเป็นเจ้าของ กรณีศึกษา ได้สร้าง
ความรู้สึกร่วม รู้สึกเป็นเจ้าของ มีความรู้สึกเป็นภาระหน้าที่ของทุกคน ในการที่จะต้องร่วม
ด าเนินการ และจะรายงานผลเป็นระยะๆตามสถานที่ๆมีโอกาส  เป็นสิ่งพิมพ์แจกจ่าย กระจายเสียง
ตามสาย ตลอดจนเดินสายประชาคม 
 ขั้นตอนที่ 8 การขยายผลการด าเนินงาน เทศบาลนครยะลาได้พยายามขยายผลการด า
เดินงานไปอย่างต่อเนื่องเป็นเครือข่าย เผยแพร่ออกสู่สาธารณชน หาแนวร่วมจัดการแก้ไขปัญหา
บูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ  
 4. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานในภาพรวม กรณีศึกษา: เทศบาลนครยะลา 
 จากการศึกษา พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของเทศบาลน้ัน ได้แก่ ได้แก่ 
ปัญหาความไม่สงบ ปัญหาเร่ืองงบประมาณ ปัญหาการอพยพของประชาชน ปัญหาปัญหาระเบียบ
ทางราชการที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา และ4.ประชาชนและองค์กรในพื้นที่คาดหวังเทศบาลนครยะลาสูง
เกินความเหมาะสม  
 5. ปัจจัยส าคัญท่ีน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของกลยุทธ์การพัฒนาเทศบาลนครยะลา 
 ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือศึกษาเอกสาร หนังสือราชการ สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่ให้ข้อมูล
ส าคัญ รวมทั้งลงพ้ืนที่ สังเกตการณ์ท้ังมีส่วนร่วมและมีส่วนร่วม ผลปรากฏกว่า ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้กล
ยุทธ์การพัฒนาของเทศบาลนครยะลาเกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถคว้ารางวัลพระปกเกล้าทองค า เพียงแห่ง
เดียวในสามจังหวัดชายแดนใต้ มีอยู่  6 ด้าน ได้แก่   
 1) ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ผู้น าเทศบาลนครยะลาเป็นคนในพ้ืนที่ เป็นคนเข้าใจท้องถิ่นเป็น
อย่างดีเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นมีความสามารถทั้งในเชิงวิชาการและการปฏิบัติ สามารถเข้าถึง
ประชาชนได้ทุกระดับ เข้าใจ เข้าถึงและจริงใจ ท าให้เกิดความเชื่อม่ัน และศรัทธา จากประชาชน 
 2) ปัจจัยด้านคุณภาพและความเข้มแข็งของพนักงานฝ่ายประจ า เทศบาลนครยะลาถือเป็น
องค์กรที่คัดเลือก คัดสรรและพัฒนาบุคลากรได้มีคุณภาพ เก่งทั้งด้านวิชาการและมุ่งมั่นในหน้าที่
ปฏิบัติ มีความภักดีองค์สูง 
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 3) ปัจจัยด้านความเป็นเอกภาพของฝ่ายการเมือง ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนคร
ยะลา ที่ท างานกันแบบเป็นทีม เป็นเอกภาพ มีความหลากหลาย มาจากทุกชนชั้นสังคม ครบถ้วน
ด้วยผู้มีภูมมิรู้ 
 4)  ปัจจัยด้านกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ครบถ้วน
และเข้มแข็ง  
 5)  ปัจจัยด้านความต่อเนื่องของคณะผู้บริหาร ผู้บริหารเข้มแข็งตั้งแต่อดีต ส่อต่อถึงปัจจุบัน
ท าให้นโยบายองค์กรมีความต่อเนื่อง มีทิศทางขององค์กรที่มั่นคง 
 6) ปัจจัยด้านการสนับสนุนองค์กรภายนอกหน่วยงานรัฐ และเอกชนทุกระดับล้วนให้การ
สนับสนุนเทศบาลนครยะลา 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 1.กระทรวงมหาดไทยควรส่งเสริมการศึกษาวิจัยผลสัมฤทธิ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ในประเด็นที่ประสบผลส าเร็จ และประเด็นที่ไม่ประสบ
ผลส าเร็จ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจากส่วนกลาง หรือเพ่ือปรับปรุง
กฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติต่างๆเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีประสิทธิภาพในการบริการ
สาธารณะในพ้ืนที่พิเศษได้ดียิ่งขึ้น 
 2.จากกรณีศึกษาจะเห็นได้ว่า กระบวนการก าหนดกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับประชาชน เป็น
ปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ดังนั้นการออกนโยบายต่างๆของรัฐ โดยควรก าหนด
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ชัดเจน 
 3. จากกรณีศึกษาจะเห็นได้ว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารส่วนส าคัญท่ีสุด ในการก าหนดกล 
ยุทธการพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ดังนั้น การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่ง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ มีความโปร่งใส จึงเป็นสิ่งที่รัฐควรกระท า 
 4.ระเบียบ ข้อกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เอ้ือในการพัฒนา ไม่
สามารถตอบสนองการบริการสาธารณะต่อประชาชน ควรได้รับการแก้ไข ปรับปรุง  
 ข้อเสนอแนะเพื่อท าวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบประเด็นส าคัญที่ควรจะมีการด าเนินการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 ประเด็นที่หนึ่ง ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกรณียุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ เพ่ือจะได้น าผลการศึกษา มาป้องกัน แก้ไข หรือหาวิธีปฏิบัติ ให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาเกิดประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป 
 ประเด็นที่สอง ควรศึกษาวิจัยหน่วยงานราชการอ่ืนๆที่มีภารกิจในการพัฒนาสาม
จังหวัดชายแดนใต้เพ่ือศึกษาบูรณาการ อ านาจหน้าที่ ภารกิจต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ให้เหมาะสม เกิดสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง 
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 ประเด็นที่สาม ควรศึกษาวิจัยรูปแบบ ภารกิจ และโครงสร้างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเหมาะสมในสามจังหวัดชายแดนใต้ภายใต้ระบบรัฐเดี่ยว ภายใต้รัฐธรรมนูญราชอาณาจักร
ไทยต่อไป 
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การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่ความเป็นเลิศ 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

The Development of Administrative Model on Vocational Innovative 
and Invention Research toward the Vocational Education Excellence 

 

ณัฐนันท์  ชุมแก้ว 
จินดา  ศรีญาณลักษณ์ 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและพัฒนาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร
จัดการงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่ความเป็นเลิศ และความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหาร
งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่ความเป็นเลิศของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี 5 
ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเป็นแนวทางในการวิจัย  ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการ
บริหารงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi 
Technique) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา จ านวน 19 คน ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) โดยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 265 คน และขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. รูปแบบการบริหารงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่ความเป็นเลิศของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) โครงสร้างการบริหาร 2) กลยุทธ์
ด้านการบริหาร 3) นักวิจัย  4) ระบบการจัดการนวัตกรรม และ 5) คุณค่าร่วม  
 2. รูปแบบการบริหารงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่ความเป็นเลิศ ต้องมีประเด็น
ส าคัญขององค์ประกอบ ดังนี้  1) โครงสร้างการบริหารงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ควร
แบ่งเป็นระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ องค์ประกอบ   2) สถานศึกษาจัดท า
แผนปฏิบัติงาน กลยุทธ์ พันธกิจ  มุ่งสู่ความเป็นเลิศของงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  3) 
นักวิจัยมีความใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 4) การออกแบบ
ระบบงานด้านกระบวนการนวัตกรรม มุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง  และ 5) สถานศึกษา
ปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมกันเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ
สถานศึกษา 
                                                           

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 ประจ าหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 
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 3. รูปแบบการบริหารงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่ความเป็นเลิศ มีความเป็นไปได้
อยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ : วิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์, ความเป็นเลิศ, การบริหาร  
 

Abstract 
 The purposes of this research were to investigate the development of an 
administrative model on vocational innovative and invention research toward 
vocational education excellence. The methodology of this research consisted of 
five steps:  1) Analyzing documents of the administrators who were successful, 2) 
Constructing the model 3)  Developing the  model for 3 times from the sample 
used of 19 vocational innovative and invention research administrative experts, 
derived by means of purposive sampling. They were asked to review by Delphi 
technique questionnaires. The statistics used for the data analysis were median and 
interquartile range.  4) Appropriate administration model was finally rated by the 
sample of 265 administrators of Office of the Vocational Education Commission. 
Then, the final statistics used to analyse data were the mean and standard 
deviation; 5) Summarizing, discussing and presenting the findings of this research.  
 The results of the study found that  
 1. The most appropriate model of vocational innovative and invention 
research toward the vocational education excellence of Office of the Vocational 
Education Commission institutions according to the experts are as follows: 1) 
Administrative Structure 2) Administration Strategy 3) Research staff 4) Innovation 
Management Systems and 5) Shared Value  
 2. The model of Vocational Innovative and Invention Research toward the 
Vocational Education Excellence must including ; the vocational innovative and 
invention research administrative structure should be divided into provincial, 
regional and national levels, respectively; is the action plan of innovative and 
invention research;  should be open-minded toward both coworkers and masters;  
should be focused on sustainable system design; and feature occurs as each 
institution should motivate sense of belonging from all staff on innovative and 
invention researches.   
 3. The model of Vocational Innovative and Invention Research toward the 
Vocational Education Excellence were high appropriate all the component. 
Keywords : Innovative and Invention Research, Excellence, Administrative 
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บทน า 
 รัฐบาลมีนโยบายและมาตรการส าคัญในการน าพาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่ งยืน 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทย และใช้ตลาดภาครัฐน าร่องเป็นฐานลูกค้าส าคัญให้
เอกชนคิดและผลิตสินค้านวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยใช้สินค้าไทยท่ีมีคุณภาพเทียบเคียง
ต่างประเทศ รวมท้ังสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหาการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน ให้
เป็นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม (วีระพงศ์ แพสุวรรณ, 2558) 
ปัจจุบันท่ัวโลกได้หันมาสร้างนวัตกรรม หรือ การลงทุนในธุรกิจใหม่ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการ ในการพัฒนาสินค้าและบริการ ท่ี
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างสูงสุดและเหนือความคาดหมาย รัฐบาลหลายประเทศได้
น านโยบายนวัตกรรม (Innovation Policy) มาเป็นหัวใจในการสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้ เพ่ือให้
นวัตกรรมเป็นกลจักรส าคัญในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็งและรวดเร็ว (พันธุ์
อาจ ชัยรัตน์, 2558)  
 จากดัชนีทางนวัตกรรม (Global Innovation Index, GII2016) ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 
52 ซึ่งแสดงถึงศักยภาพ และโอกาสในการลงทุนทางนวัตกรรมของประเทศ อันถือได้ว่ายังเติบโตและมี
ความน่าสนใจ ประเทศไทยมีสัดส่วนการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนอยู่ในอันดับท่ี18 
และการส่งออกสินค้าสร้างสรรค์และนวัตกรรมอยู่ในอันดับท่ี 5 ซึ่งค่าต่างๆ เหล่าน้ีได้บ่งบอกถึงความ
เป็นไปได้ในการส่งเสริมและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ให้สามารถมุ่งไปสู่ประเทศท่ีมี
วิวัฒนาการทางนวัตกรรมได้ (พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, 2559) ดังนั้นนวัตกรรมจึงเป็นหน่ึงในไม่กี่เส้นทางท่ี
จะน าประเทศสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้า ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยงานวิจัย ท้ังนี้ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุด
คือคนท่ีมีคุณภาพ คนท่ีคิดและปฏิบัติอย่างมีเหตุผล การคิดอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การฝึกฝนจนสามารถคิดให้เป็นระบบ เป็นจุดเริ่มต้นท่ีส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาขีด
ความสามารถและศักยภาพ เพื่อผลักดันผลงานสร้างสรรค์ในรูปของผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์  ท่ีจะ
เป็นประโยชน์กับการใช้งานจริงและการผลิตในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศได้ในอนาคต (สุพจน์ หารหนองบัว,2558) การด าเนินการวิจัยเป็นกลไก
วิธีการหน่ึงในการได้มาของข้อมูลพ้ืนฐาน นอกจากนั้นพบว่านานาประเทศได้มีการสนับสนุนและ
ผลักดันให้การวิจัยเป็นเครื่องมือของการปรับเปล่ียนและพัฒนาประเทศตามกระแสโลกาภิวัฒน์และเข้า
สู่ระดับสากล  
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยอาชีวศึกษา ก าหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการรวมถึงการด าเนินโครงการวิจัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการวิจัยในระดับสากลให้แก่นักวิจัย
อาชีวศึกษา  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์    พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ให้มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการส่งเสริม  การพัฒนาขีดความสามารถการวิจัย และพัฒนา
ของหน่วยงานภายในก ากับ  ด้วยกระบวนการเร่งรัดการพัฒนาการวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และ
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เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางวิชาชาชีพ
ท่ีพัฒนาขึ้น ถูกใช้เป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ  สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ   
 จากสถิตินวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาย้อนหลัง 10 ปี ต้ังแต่ 2550-2559 มีชิ้นงานท่ี
ประกาศสิทธิบัตรเพื่อเป็นข้อมูลในการน าสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์เพียง 633 ผลงาน 
ส่งผลกระทาบต่อระบบเศณษฐกิจในเรื่องความคุ้มค่าในงบประมาณการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา และข้อมูลสรุปรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาสู่เวทีนานาชาติ ต้ังแต่ปีการศึกษา 
2554 – 2559 มีจ านวนเพียง 45 ผลงาน (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2560 : ออนไลน์) 
เทียบกับจ านวนสถานศึกษาท้ังหมด 415 แห่ง นับว่ามีสัดส่วนน้อยมาก ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญใน
การสร้างสรรค์ผลงาน เน่ืองจากครูผู้สอนขาดความรู้และความช านาญ ทิศทางท่ีชัดเจนในการ
ปฎิบัติงาน ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และสร้างสมประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ควบคู่ไปกับระบบการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้การพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพเป็น ท่ี
ยอมรับในแวดวงวิชาการท าได้ยากและต้องใช้เวลานานมาก ดังน้ีแล้วการบริหารงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาต้องมีหลักการและวิธีการด าเนินงานท่ีชัดเจน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
บริหาร โดยมุ่งส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นมาตรฐาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
สู่ความเป็นเลิศ 
 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่ความเป็นเลิศของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 3. เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่
ความเป็นเลิศของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย ท าการศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา และรายงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาสร้างกรอบแนวคิด ก าหนดขั้นตอนการวิจัยและสร้าง
เครื่องมือวิจัย   
 ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบจ าลอง รูปแบบการบริหารงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี
องค์ประกอบ 5 ด้านคือ โครงสร้างองค์กร กลยุทธ์การบริหาร นักวิจัย กระบวนการนวัตกรรม และ 
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คุณค่าร่วม โดยการสังเคราะห์จากขั้นตอนท่ี 1 น ามาสร้างรูปแบบจ าลอง ด้วยการสร้างเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นแบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 

 ขั้นตอนท่ี 3 ด าเนินการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วยเทคนิค เดลฟาย (Delphi 
Technique) กับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 19 คน เพ่ือให้ได้รูปแบบท่ีมีความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ 
 ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินความคิดเห็นรูปแบบการบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาสู่
ความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 265  
 ขั้นตอนท่ี 5 การสรุปและน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา โดยการจัดท าเป็นรายงาน
ผลการวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. รูปแบบการบริหารงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่ความเป็นเลิศของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) โครงสร้างการบริหาร 2) กลยุทธ์ด้าน
การบริหาร 3) นักวิจัย 4) ระบบการจัดการนวัตกรรม และ 5) คุณค่าร่วม  
 2. รูปแบบการบริหารงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่ความเป็นเลิศ ต้องมีประเด็น
ส าคัญขององค์ประกอบ ดังนี้  1) โครงสร้างการบริหารงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ควรแบ่งเป็น
ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ องค์ประกอบ   2) สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติ
งาน กลยุทธ์ พันธกิจ  มุ่งสู่ความเป็นเลิศของงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 3) นักวิจัยมีความใจ
กว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา  4) การออกแบบระบบงานด้าน
กระบวนการนวัตกรรม มุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง และ 5) สถานศึกษาปลูกฝังให้บุคลากรทุก
คนรู้สึกมีส่วนร่วมกันเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของสถานศึกษา 
 3. รูปแบบการบริหารงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่ความเป็นเลิศ มีความเป็นไปได้อยู่
ในระดับมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย    
 1. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่ความ
เป็นเลิศ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1) 
โครงสร้างองค์กร 2) กลยุทธ์การบริหาร 3) นักวิจัยนวัตกรรม  4) ระบบการจัดการนวัตกรรม และ 5) 
คุณค่าร่วม  
 2. รูปแบบการบริหารงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่ความเป็นเลิศของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พัฒนาโดยใช้เทคนิคเดลฟาย พบว่าในรอบท่ี 2 รูปแบบมีความเหมาะสม 
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และการสอบถามเพื่อยืนยันค าตอบรอบท่ี 3 มีข้อท่ีมีค่ามัธยฐานต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าพิสัย
ระหวา่งควอไทม์ต้ังแต่ 1.50 ลงมา ทุกองค์ประกอบ จ านวน 77 ตัวบ่งชี้ ผู้วิจัยอภิปรายเฉพาะตัวชี้วัดท่ี
ผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคัญ 3 ล าดับแรก ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 โครงสร้างการบริหารองค์กร (Administrative Structure)  
 1) โครงสร้างการบริหารงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ควรแบ่งเป็นระดับ อาชีวศึกษา
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ตามล าดับ  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า การปฏิบัติงานอย่างมีล าดับขั้น
ตามสายบังคับบัญชา ท าให้การท างานเป็นไปอย่างมีระบบ ส่งผลให้ประสิทธิภาพดีขึ้น  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (ตรีทิพย์ บุญแย้ม ,2554) พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมได้แสดงให้เห็นถึงบริบทการ
ท างานของคนไทยว่าการสร้างนวัตกรรมให้เกิดในองค์กรได้น้ัน จะต้องมาจากผู้บริหารระดับสูงหรือ
เรียกว่าการบริหารแบบบนลงล่าง (Top-Down) เป็นส าคัญ เนื่องจากการสนับสนุนขององค์กรส่งผลให้
บุคลากรในระดับปฎิบัติมีพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมได้มากขึ้น 
 2) โครงสร้างการบริหารงานระดับภาค 5 ภาค ควรอยู่ในรูปคณะกรรมการกระจายอ านาจ
การบริหารงานเพื่อให้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่าในการบริหารงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ยังไม่มีคณะกรรมการระดับจังหวัดและระดับภาค มีเพียงคณะกรรมการบริหารในระดับชาติ 
เช่นเดียวกับรายงานวิจัย (ดวงเดือน ภูตยานนท์ และคณะ,  2554) ท่ีกล่าวว่าการบริหารงานวิจัยและ
พัฒนาควรจะมีคณะกรรมการอย่างน้อย 2 ชุด คือคณะกรรมการท่ีเป็น Board of Director ดูแลงาน
ในระดับนโยบาย และคณะกรรมการบริหาร (Executive  Board) ท าหน้าท่ีบริหารจัดการให้งานบรรลุ
เป้าหมาย  
 3) สถานศึกษามีการออกแบบระบบงานให้สัมพันธ์กับสมรรถนะ ค่านิยม การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ (เบญจนารถ อมรประสิทธิ์และคณะ, 
2558) องค์กรหรือสถานศึกษาก้าวสู่ความเป็น Best Practices มีการวิเคราะห์บริบท ความคาดหวัง
ของสถานศึกษา ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย สอดคล้องกับความคาดหวังของชุมชนหรือผู้ปกครองท่ีมีต่อ
สถานศึกษา  
 องค์ประกอบที่ 2 กลยุทธ์การบริหาร (Administration Strategy)  
 1) สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติงาน กลยุทธ์ พันธกิจ  มุ่งสู่ความเป็นเลิศของงานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า แผนปฏิบัติงานเปรียบเหมือนเข็มทิศในการท างาน
เมื่อสถานศึกษาต้องการความเป็นเลิศด้านวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
จัดท ากลยุทธ์ พันธกิจเพื่อมุ่งเน้นความเป็นเลิศ  สอดคล้องกับ ราตรี ศรีไพรวรรณและ พฤทธิ์ ศิริบรรณ
พิทักษ์, (2556) การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนมาตรฐานสากล การน าองค์การต้องมีการ
บริหารจัดการเพื่อชี้น า และก าหนด และสื่อสารวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ของ
สถานศึกษา และองค์ที่ต้องการจะท าให้หน่วยงานของตนเกิดการต่ืนตัวหรือมีบรรยากาศแห่งนวัตกรรม 
จะต้องเริ่มจากการก าหนดบทบาทและการสนับสนุนท่ีชัดเจนขององค์กร Williams (2009)  
 2) สถานศึกษาใช้นโยบายเปิดกว้างในการบริหาร มุ่งให้งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่
ความเป็นเลิศ  การใช้นโยบายเปิดกว้างอยู่เสมอ จะท าให้ทราบข้อเท็จจริงของปัญหาและสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ทันเหตุการณ์ นโยบายเปิดประตูกว้างอยู่เสมอจะท าให้บุคลากรมีก าลังในการท างานอย่างร่วม
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แรงร่วมใจในการท างานเพ่ือให้ได้งานส าเร็จ  เช่นเดียวกับ Bateman (2009: 19-22)  ผู้บริหารควรใช้
นโยบายเปิดกว้างอยู่เสมอ จะท าให้ทราบข้อเท็จจริงของปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทัน
เหตุการณ์ 
 3) สถานศึกษามีตัวชี้วัดความส าเร็จหรือเป้าหมายในการด าเนินงานด้านวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ท่ีชัดเจน  ท้ังนี้เมื่อสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ท่ีชัดเจน
แล้วจะต้องวางเป้าหมายหรือตัวชี้วัดในแนวทางเดียวกับแผนปฏิบัติการ  การออกแบบงานท่ีมีความ
เป็นไปได้ ควรมีความสามารถในเชิงพัฒนานวัตกรรม มีผลงานเชิงคุณภาพส าเร็จตามเวลาท่ีก าหนดและ
งบประมาณท่ีได้รับ เช่นเดียวกับ Deporter (2000) กล่าวว่าผลการด าเนินการท่ีคาดการณ์ไว้ตาม
ตัวชี้วัดหลักๆ ท่ีระบุไว้ในแผน การตรวจการประเมินว่าสถาบันการศึกษาด าเนินการอย่างไร ในการ
บริหารจัดการแสวงหาว่านักเรียนผู้มีส่วนได้เสียต้องการอะไร และก าหนดเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ได้มา
ซึ่งความส าเร็จ 

 องค์ประกอบที่ 3 นักวิจัยนวัตกรรม (Inventor Staff)  
 1) นักวิจัยมีความใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 2) 

นักวิจัยควรมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีในการท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และบุคคลภายนอก  

บุคคลท่ีมีต้องการท่ีจะประสบความส าเร็จร่วมกัน มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีมและพัฒนาทีมงาน มีการสื่อสารท่ีดีและมีส่วนร่วมในการท างานสูง Horth and 
Buchner (2009 : 10-13องคการตองมีการสรางคานิยมใหบุคลากรในองคการมีคานิยมท่ีรักการท างาน
เปนทีม โดยเฉพาะอยางยิ่งการท างานในลักษณะทีมงานที่มีการขามสายงาน และพรอมท่ีจะแลกเปลี่ยน
และถายโอนความรูกับผูอ่ืนในทีมงาน การด าเนินการดังกลาวจะผลักดันใหองคการหรือสถานศึกษาเป
นองคการแหงนวัตกรรม 

 2) สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความรู้ความสามารถให้ดียิ่งขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การท าให้บุคลากรได้เรียนรู้และ
การสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร การให้การศึกษา การฝึกอบรม สร้างความรู้ความสามารถและทักษะของ
บุคลากร และการท าให้บุคลากรมีความก้าวหน้า ช่วยส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติได้ดีเด่น   สอดคล้องกับ 
Dee (1999)  การมุ่งเป้าหมายท่ีจะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมย่อมสร้างการรับรู้ถึงการสนับสนุนของ
องค์กรอย่างเต็มท่ี และการสนับสนุนอย่างเด่นชัดนี้เอง เป็นปัจจัยท่ีท าให้ระบุได้ว่าองค์กรใดเป็นองค์กร
ท่ีมีนวัตกรรม  
 3) สถานศึกษามีระบบถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในงานวิจัยนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ จากรุ่นสู่รุ่น ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา (สมนึก เอื้อจิระพงศ์พันธ์, 2552) องค
กรตองมีการสรางคานิยมใหบุคลากรในองคการมีคานิยมใฝรูและรักในการเรียนรูทักษะประสบการณ
และความรูจากบุคคลอ่ืนท้ังภายในและภายนอกองคการโดยเห็นความส าคัญของการแลกเปลี่ยนการ
แบงปนและการถายโอนความรูเพื่อน าความรูมาใชในการพัฒนาการท างานของตน 

 องค์ประกอบที่ 4 ด้านระบบการจัดการนวัตกรรม (Innovation Systems)  
 1) การออกแบบระบบงานด้านกระบวนการนวัตกรรม มุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง  
สอดคล้องกับ  ราตรี ศรีไพรวรรณ และ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ (2556) วิจัยการพัฒนากลยุทธ์การ
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บริหารสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนมาตรฐานสากล กล่าวว่าแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยภาคเอกชนให้ประสบความส าเร็จ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีมีส่วนส าคัญท า
ให้แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยภาคเอกชนประสบความส าเร็จ  คือ การท่ี
ผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
 2) สถานศึกษาน าเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการระบบฐานข้อมูล เพ่ือจัดระบบงานวิจัย 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ให้รวดเร็วต่อการปฏิบัติงาน  ด้านการน าเทคโนโลยีมาพัฒนางานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (สมนึก เอื้อจิระพงศ์พันธ์ (2522) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็น
เครื่องมือพื้นฐานท่ีส าคัญอันจะท าให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3) สถานศึกษามีระบบปรับปรุงการท างาน ก าหนดทิศทางให้เกิดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่  
ๆ เพื่อให้บรรลุตามความต้องการของสังคมและชุมชน  (ตรีทิพย์ บุญแย้ม, 2554) ค้นพบว่าในการ
พัฒนาพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของคนไทย ว่าเป็นสิ่งท่ีสามารถสร้างหรือสนับสนุนให้เกิดขึ้นได้  
และสอดคล้องกับ นภัทร บุญเทียม และ จินดา ศรีญาณลักษณ์ (2559) ผู้บริหารควรกระตุ้นและ
เปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็นและแนวคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ หา เทคนิควิ ธี ก ารท า งาน
ใหม่ๆ มาใช้ในองค์กร เปิดโอกาสให้ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน 
รู้จักเทียบเคียงผลงานกับองค์กรที่เป็นเลิศเพ่ือพัฒนาตนเอง 
 องค์ประกอบที่ 5 คุณค่าร่วม (Shared Values) 
 1) สถานศึกษาปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมกันเป็นเจ้าของในผลงานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของสถานศึกษา เนื่องจากการปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณค่าร่วม ความเชื่อมั่นท่ี
ดี จะท าให้เกิดแรงผลักดันร่วมกันในการปฏิบัติงาน แต่ละองค์กรต้องมีความเชื่อมั่นในคุณค่าและสิ่งท่ี
เป็นนามธรรมท่ีเหมาะสมกับสภาวะการณ์ขององค์กรท าให้องค์กรประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  Horth and Buchner (2009) แนวคิดเชิงนวัตกรรมระดับองคการโลก
ในยคุศตวรรษท่ี 21 ไดเปลี่ยนแปลงระบบการท างานและการบริหาร โดยงานท่ีท าตองไดรับการพัฒนา
หรือเรียนรูตลอดเวลา องคการท่ีประสบความส าเร็จในอนาคตจะตองเปนองคการท่ีสามารถท าให
บุคลากรในองคการมีความผูกพันธ์และความรับผิดชอบตอองคกร  และใชความสามารถของบุคลากร
เหลานั้นในการเรียนรูงานขององคการ 
 2) สถานศึกษาวางนโยบายและแผนการท างานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน ยึด
หลักตามยุทธศาสตร์ของ รัฐบาล กระทรวง และสอศ. นโยบายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในปัจจุบัน  ได้แก่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การปฏิรูประบบการวิจัยของประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติระยะยาว (พ.ศ. 2553-2572)  โดยปรับให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของ
สถานศึกษา  การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569 (ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา,ออนไลน์:2560) 
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 3. สถานศึกษามีความตระหนักถึงศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ค่านิยม ความ
เชื่อ พิธีกรรมต่าง ๆ วัฒนธรรมของการท างานร่วมกัน  ซึ่งเป้าหมายสูงสุดในการต้ังองค์การซึ่งเป็น
ค่านิยมหรือคุณ ค่าท่ีองค์การท าท่ีสะท้อนจากวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์การ สอดคล้องกับ 
Peters and Waterman (1982) องคการตองมีการสรางคานิยมใหบุคลากรในองคการมีคานิยมท่ีรัก
การท างานเปนทีม โดยเฉพาะอยางยิ่งการท างานในลักษณะทีมงานท่ีมีการขามสายงาน และพรอมท่ีจะ
แลกเปลี่ยนและถายโอนความรูกับผูอ่ืนในทีมงาน การด าเนินการดังกลาวจะผลักดันใหองคการหรือ
สถานศึกษาเปนองคการแหงนวัตกรรม   
 3. รูปแบบการบริหารงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความสอดคล้องและเป็นไปได้ในการน าไปใช้อยู่ในระดับมาก
ทุกองค์ประกอบมีค่าเฉลี่ย 4.43 เรียงตามล าดับดังน้ี  1) ด้านระบบการจัดการนวัตกรรม  มีค่าเฉลี่ย 
4.44 2) ด้านคุณค่าร่วม  มีค่าเฉลี่ย 4.43 3) ด้านนักวิจัยนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.40 4) โครงสร้าง
องค์กร มีค่าเฉลี่ย 4.38 และ 5) ด้านกลยุทธ์การบริหาร มีค่าเฉลี่ย 4.35 อภิปรายได้ว่า การพัฒนา
รูปแบบการบริหารงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ  ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อย่างแท้จริง เริ่มต้ังแต่ การศึกษาเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องน ามาสร้างกรอบแนวคิด ด าเนินการพัฒนารูปแบบและประเมินรูปแบบตามแนวคิดของ  
Madaus, & Stufflebeam (2000) เพ่ือประเมินความสอดคล้องและความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบ
ไปใช้ประโยชน์ ครอบคลุมตามท่ีต้องการ ส่งผลรูปแบบมีความเหมาะสมในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ควรน ารูปแบบการบริหารงานวิจัยนวัตกรรมแลสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เสนอส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินการพัฒนา ระบบการบริหารงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยก าหนดเป็นนโยบาย 
แผนงาน และโครงการ ในการพัฒนาระดับสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดน านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรน า

ผลการวิจัยท่ีพัฒนาขึ้นในครั้งนี้เป็นข้อมูลเทียบเคียงกับการบริหารในสถานศึกษาของตนเองในปัจจุบัน 
และพัฒนาปรับรูปแบบการบริหารของผู้บริหาร ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และหัวหน้างานวิจัย
พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อย่างจริงจัง  

2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีแผนงานการติดตามผลการด าเนินงาน การบริหารจัดการ
งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพและตัวชี้วัด เพื่อเป็นแนวทางใน
การเสริมสร้าง พัฒนาและปรับปรุงให้สู่ความเป็นเลิศต่อไป 
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ข้อเสนอแนะในวิจัยคร้ังต่อไป 

2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระบบการบริหารงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของ
สถานศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศกับสถานศึกษาอื่น ๆ เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการท างาน 
เพื่อให้ได้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

2.4 ควรมีการติดตามผลการวิจัยในการน ารูปแบบการบริหารงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์สู่ความเป็นเลิศของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา โดย
การศึกษาเชิงคุณภาพของกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางเชิงลึกในการปรับรูปแบบสู่การ
ปฏิบัติท่ียังยืนจนเป็นวัฒนธรรมของสถานศึกษา 

2.5 ควรมีการส่งเสริมให้มีการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา เนื่องจาก
สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงต้องมีการปรับรูปแบบ
การบริหารงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
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การปรับโครงสร้างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
RESTRUCTURING OF LOCAL GOVERNMENT ORGANIZATION 

 
กวีวัฒน์  คงพงศา      

เอกพร  รักความสุข 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง “การปรับโครงสร้างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพมีวัตถุประสงค์ด้วยกัน 3  ประการคือ ประการแรกเพ่ือศึกษาการปรับโครงสร้างองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ประการที่สองเพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการปรับโครงสร้างองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นและประการสุดท้ายเพ่ือศึกษาประสิทธิผลการปรับโครงสร้างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการหลากหลายเพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญมี
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบมุมมองจากหลายด้านเพ่ือความถูกต้องของการตีความ
ปรากฏการณ์ทีเ่กิดขึ้นโดยสรุปข้อค้นพบดังนี้ 
 1.ด้วยพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปมีพ้ืนที่ทับซ้อนกันเมื่อ
เกิดการร้องเรียนของประชาชนภายในท้องถิ่นขึ้นท าให้ไม่มีหน่วยงานท้องถิ่นใดแสดงความรับผิดชอบใน
การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
 2.โครงสร้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบแม้มีการแยกฝ่ายบริหารออกจาก
ฝ่ายสภาอย่างชัดเจนเพ่ือถ่วงดุลอ านาจแต่ก็พบการทุจริตด้านงบประมาณร่วมกันของทั้งสองฝ่าย 
 3.ประชาชนมีความคาดหวังว่าเทศบาลจะสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาโดยใช้เทคโนโลยีมาอ านวยความสะดวกและให้บริการกับประชาชน 
 4.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพิกเฉยต่อความส าคัญเกี่ยวกับการเพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วม
อย่างเข้มแข็งของประชาชนหรือสภาพลเมืองในบทบาทการเข้ามีส่วนร่วมบริหารและจัดการท้องถิ่นทุก
ขั้นตอนและไม่ผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
ค าส าคัญ: การปรับโครงสร้าง, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ABSTRACT 
 The research "Restructuring of Local Government Organization" was a 
qualitative research with three objectives: firstly, To study  the restructuring of local 
government organization. Second, To study the problems and obstacles of organizational 
restructuring. Local administration and lastly, To study  the effectiveness that the 
restructuring of local government organization. 
 This study The researcher used a variety of methods to collect data from key 
informants, analyzed the data by comparing various perspectives for the correct 
interpretation of the phenomenon. 
 1. With the area of responsibility of the restructuring of local government 
organization, the general area is overlapping when the complaints of the people in the 
local area, so that no local authorities person whom showed responsibility to solve 
problems for this people. 
 2. The restructuring of local government organization, despite the separation of 
management from the council, clearly to balance the power, but found common 
budget corruption between the two parties. 
 3. The citizens expected that the municipality will be able to respond quickly 
and solve the problem on time, using technology to facilitate and service the people. 
 4. The local government organization ignored the importance of enhancing the 
strong participation of the people or the Citizenship Council in the role of local 
participation, management, and good governance, and do not promote tangible 
concentrated action. 
Keyword(s): Restructuring  , Local Government Organization 
 
 
1. บทน า 
 แม้ว่าการปกครองท้องถิ่นจะมีประวัติมายาวนาน และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน แต่การบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นยังประสบปัญหาในด้านประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลตลอดจนในการจัดท าบริการสาธารณะยังขาดศักยภาพ ขาดประสิทธิภาพ ขาดการพัฒนา 
ส่งผลกระทบต่อการจัดท าสาธารณะ ภารกิจระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความซ้ าซ้อนกัน 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมากถึง 7,853 แห่ง ประชาชนไม่ให้ความส าคัญในการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการท้องถิ่นเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ การแสวงหาอ านาจโดยไม่
ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมกฎหมายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนหลาย
ฉบับกระจัดกระจายไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน การบังคับใช้กฎหมายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมี
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ความแตกต่างกัน เช่น การเพิกถอนมติสภามีบังคับใช้เฉพาะในองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ไม่มีบังคับใช้
ในเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลอีกทั้ง พระราชบัญญัติจัดตั้งขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความไม่สอดคล้องและไม่รองรับสภาพปัญหาของการปกครองท้องถ่ินไทยในปัจจุบัน ท าให้ไม่สามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ของโลก สภาพภูมิสังคมบริบท สภาพแวดล้อมความต้องการ
ของประชาชนและสังคมโดยรวมได้อย่างเต็มที่ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตท าให้การจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะให้แก่ประชาชนประสบปัญหาหรืออุปสรรคหลายประการ และด้วยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นรูปแบบโครงสร้างขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบทั่วไปที่มีรูปแบบโครงสร้างคล้ายคลึงกัน แต่มีความแตกต่างกัน 
 ปัจจุบันองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปมีความซ้ าซ้อนในเรื่องของหน้าที่และ
อ านาจไม่มีความชัดเจนในภารกิจหรือมีความซ้ าซ้อนกันในการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานของรัฐ
หรือการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินนอกจากน้ีในระหว่างองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองมีหน้าที่อ านาจซ้าซ้อนกันอยู่ เช่น การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีพ้ืนที่ทับซ้อนกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้หน้าที่และอ านาจบางส่วน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซ้ าซ้อนกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล หรือมีหน้าที่และ
อ านาจบางภารกิจไม่มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใดด าเนินการ หรือมีหน้าที่และอ านาจที่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นบางภารกิจแย่งกันด าเนินการหรือเกี่ยงกันด าเนินการระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกับเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล หรือบางภารกิจต้องใช้งบประมาณเป็น
จ านวนมาก หรือความซ้ าซ้อนในการบริหารงานประเภทเดียวกันด้วยเหตุนี้ สภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ (สปท.) จึงได้แถลงเห็นชอบรายงานการปรับโครงสร้างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเรื่องโครงสร้างและอ านาจหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป  โดยก าหนดแนวทาง
โครงสร้างใหม่เป็น 2  รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล ก าหนดให้องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น และเป็นนิติบุคคล โดยกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน แนะน าการ
บริหารงาน ซ่ึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิรูปโดยเปลี่ยนบทบาทให้เป็นหน่วยงานอ านวยการ 
สนับสนุนบูรณาการ ประสานงานการด าเนินการให้กับเทศบาล เป็นการท างานในภาพรวมของ
จังหวัด หรือภารกิจขนาดใหญ่ที่ไม่ซ้ าซ้อนกับเทศบาล พร้อมก าหนดให้ปรับปรุงเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ โดยยกฐานะ อบต. ทั่วประเทศให้เป็น
เทศบาล(อ านาจ เลรามัญ,2552) 
 จากปรากฏการณ์ตามที่กล่าวมานี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ “การปรับโครงสร้างองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น” เพ่ือสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง และเป็นธรรมกับประชาชน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งใน
การบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐในระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งลดบทบาทของรัฐในส่วนกลางให้
เหลือแต่ภารกิจหลักท่ีต้องท างานเท่าท่ีจ าเป็น  และเพ่ิมบทบาทให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เข้า
ด าเนินการแทนในภาระงานที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันของประชาชนส่วนใหญ่ซ่ึงรวมถึงการ
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ดูแลความสงบเรียบร้อย การพัฒนาท้องถ่ินและการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนพร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ การพัฒนาและจัดการแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่น ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในด้านต่างๆ ดังนั้น การบริหารราชการแผ่นดิน จึงเป็นการ
ก าหนดนโยบายและทิศทางว่าจะจัดการปกครองประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครอง การต่างประเทศ ไปในแนวทางใดและใช้วิธีการใด จึงจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ิน 
การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยการจัดหาอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ และออกกฎ ระเบียบ
ต่าง ๆ มารองรับ ตลอดจนการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายตามที่อ านาจนิติบัญญัติคือรัฐสภา
ให้ความเห็นชอบตราขึ้นใช้บังคับ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ (สมคิด เลิศไพ
ทูรย์ , 2547) ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะมีการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับโครงสร้างองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นนี้ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาการปรับโครงสร้างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
 2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการปรับโครงสร้างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
 2.3 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการปรับโครงสร้างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้กระบวนการด าเนินการวิจัย  ประกอบด้วยกระบวนการศึกษาจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก(In-depth Interview) และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร(Documentary Research) ดังนี ้
 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการเก็บรวมรวมข้อมูลการวิจัย โดย
ใช้เทคนิคในการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi - Structured Interview) จากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (key informants) โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยการสัมภาษณ์
ด้วยเครื่องบันทึกเสียงและการจดบันทึกการสัมภาษณ์ มีการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด ซึ่งเป็น
กระบวนการที่มีความยืดหยุ่น และเปิดกว้าง มีการออกแบบโครงสร้างของข้อค าถามต่างๆ ที่ผู้วิจัย
น าไปใช้ในการสัมภาษณ์ ในขณะเดียวกันผู้สัมภาษณ์สามารถปรับเปลี่ยนถ้อยค าของข้อค าถามให้มี
ความสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะท าให้เกิดความขัดเจนของ
ค าตอบที่ได้รับ ท าให้ได้ข้อเท็จจริงในการวิจัยมากขึ้น และข้อมูลที่มีความหลากหลายในมิติต่างๆ 
ทั้งนี้ เมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูลจะน ามาลดทอนข้อมูลที่ไม่เก่ียวข้อง 
 2) การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ส าหรับกระบวนการวิจัยเชิงเอกสาร
นั้น ผู้วิจัยใช้กระบวนการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ โดยการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และ
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ด าเนินการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจัย บทความทาง
วิชาการต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลทางวิชาการที่ได้จากการสืบค้นทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อทางเว็บไซต์ต่างๆ (เอกพร รักความสุข,2559)เพ่ือให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลตรง
ตามที่ต้องการ เป็นการด าเนินการจัดท าข้อมูลใหม่ให้มีความเป็นปัจจุบัน ทันสมัย และครอบคลุม
สมบูรณ์สอดคลองกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาในหัวข้อนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์การปรับโครงสร้าง
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล เป็นการวิจัยที่ใช้วิธีการหลากหลายเพ่ือเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักส าคัญ มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบมุมมองจากหลายๆ ด้าน เพ่ือ
ความถูกต้องของการตีความปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ส าหรับผลการวิจัยในครั้งนี้ มีข้อค้นพบโดยสรุป 
ดังนี ้
 1.ด้วยพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป มีพ้ืนที่ทับซ้อนกัน 
เมื่อเกิดการร้องเรียนของประชาชนภายในท้องถิ่นขึ้น ท าให้ไม่มีหน่วยงานท้องถิ่นใดแสดงความ
รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
 2.โครงสร้างขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินทุกรูปแบบ แม้มีการแยกฝ่ายบริหารออก
จากฝ่ายสภาอย่างชัดเจนเพ่ือถ่วงดุลอ านาจ แต่ก็พบการทุจริตด้านงบประมาณร่วมกันของทั้งสอง
ฝ่าย 
 3.ประชาชนมีความคาดหวังว่าเทศบาลจะสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่าง
รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา โดยใช้เทคโนโลยีมาอ านวยความสะดวกและให้บริการกับ
ประชาชน  
 4.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพิกเฉยต่อความส าคัญเกี่ยวกับการเพ่ิมบทบาทการมีส่วน
ร่วมอย่างเข้มแข็งของประชาชน หรือสภาพลเมือง ในบทบาทการเข้ามีส่วนร่วมบริหาร และจัดการ
ท้องถิ่นทุกข้ันตอน และไม่ผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
 
5. อภิปรายผล 
 ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคของการ
ปรับโครงสร้างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล โดยผู้วิจัยขออภิปรายผลตามข้อค้นพบ
จากการศึกษาวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 
 1.โครงสร้างและอ านาจหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เป็นเรื่องแรกที่ผู้วิจัยเห็นว่ามีความส าคัญดังจะเห็นได้จาก ปัญหาทางด้านอ านาจหน้าที่
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซ้อนทับกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ทั้งเรื่องอ านาจ 
ภารกิจ งบประมาณและการประสานงาน ปัญหาด้านการก ากับดูแลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
มากเกินไป มีความพยายามของฝ่ายการเมืองและฝ่ายปกครองที่จะเข้าไปก ากับดูแลการด าเนินงาน
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ขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะปัญหาทางด้านการก าหนดนโยบายและแผนที่ไม่
สอดคล้องกับสภาพของปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ หรือปัญหาการไม่สามารถ
น านโยบายไปปฏิบัติได้จริง  ภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับ อปท. และงบประมาณที่จัดสรรให้แต่ละท้องถิ่น
ยังไม่มีความเหมาะสม ไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้ เพราะความต้องการบุคลากรของท้องถ่ิน
กับข้าราชการที่จะโอนไม่ตรงกัน เนื่องจากในข้อเท็จจริงหากพิจารณาในเชิงคณิตศาสตร์ คือ
ปริมาณ สามารถท าได้ แต่ในเชิงการบริหารและการจัดการล้มเหลวโดยสิ้นเชิง เพราะผู้บริหารไม่ให้
ความส าคัญกับการพัฒนา “คน” ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจที่จะรับโอน ท า
ให้การกระจายอ านาจคืบหน้าไปไม่ได้ เพราะด้วย อปท.เองยังคงค านึงถึงเสถียรภาพทางการ
เมือง มากกว่าที่จะมองถึงการพัฒนาของท้องถิ่นอย่างไรก็ตาม การบริหารท้องถิ่นด้วยองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงรูปแบบเดียวย่อมท าให้องค์การนั้นมีอ านาจมากขึ้นมากว่าเดิม ซึ่งอาจจะมี
ความเห็นของผู้คนบางส่วนว่าอาจจะมีการทุจริตมากขึ้นด้วย แต่เมื่อพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นกับสังคมแล้ว ความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพในการบริหารท้องถิ่นย่อมมีความชัดเจน
และรวดเร็วข้ึน แต่ภาคประชาชนจะต้องเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการท างานควบคู่ด้วย
เช่นกันเพ่ือลดปัญหาการบริหารงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในอีกทิศทางหนึ่ง ถ้าจะให้ในท้องถิ่น
ยังคงมีองค์การที่มีอ านาจหน้าที่มากกว่าหนึ่งองค์การอยู่ต่อไป ความชัดเจนของอ านาจหน้าที่และ
ความสัมพันธ์ของอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์การย่อมเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการทบทวน ปรับปรุงและ
แก้ไข กล่าวคือ กฎหมายที่ก าหนดถึงอ านาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ
จะต้องมีความชัดเจนและเกิดความสัมพันธ์กันมากกว่าเดิมอันจะน ามาซ่ึงความเป็นเอกภาพและ
ประสิทธิภาพในการปกครองท้องถิ่น 
 2.การทุจริตด้านงบประมาณ 
 ปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นทุกหน่วยงาน รวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็น
หน่วยงานที่มีภาพลักษณ์เรื่องดังกล่าวอยู่มาก โดยเฉพาะการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลและเทศบาลจึงส่งผลกระทบ กับสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนจ านวนมากที่สุด
ของประเทศ หากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามภารกิจของตนอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตประชาชนก็จะได้รับประโยชน์อย่างมาก แต่หากมีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ใน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ก็จะเกิดผลกระทบในทางลบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก
เช่นเดียวกัน จากข่าวที่ปรากฏตามสื่อต่างๆและสถิติรายงานของทางราชการมักจะปรากฏข่าว
เก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งการทุจริตดังกล่าวได้
ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อ ระบบการปกครองท้องถิ่นอย่างยิ่ง
ปัญหาการทุจริตมีที่มาจากหลายสาเหตุ และจากหลากหลายปมแห่งปัญหา ที่พบเห็นกันตลอดคือ 
หน่วยงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีโครงสร้างสัมพันธ์กับงบประมาณและความเป็นอยู่
ของประชาชน ในขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างนักการเมืองทั้งในระดับประเทศ
กับนักการเมืองระดับท้องถิ่น นักการเมืองระดับท้องถิ่นกับนักธุรกิจ กลุ่มผลประโยชน์และ
นักการเมืองระดับท้องถิ่นกับข้าราชการ บุคคลกลุ่มนี้ยังมีความเข้มแข็งมากกว่าพลังในการ
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ตรวจสอบของภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ซ่ึงท าให้ประเทศชาติเกิดวิกฤติปัญหาด้านการ
พัฒนา ที่ผ่านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะอยู่เหนือปัญหา ประชาชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบ
จากการขาดจิตส านึกและความรับผิดชอบในการบริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่เลือก
ช่องทางการร้องเรียนผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์หรือแม้กระท่ังสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือประจานพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน จนระยะเวลาผ่านไป รัฐบาลจึงมีการปฏิรูปและการ
ปรับโครงสร้างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือลดบทบาท และเพ่ิมอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญเพ่ิมขึ้นต่อ
ประชาชน 
 3.การเมืองภาคประชาชน 
 แม้ว่าการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นจะเป็นหัวใจส าคัญของการปฏิรูปโครงสร้างอ านาจใน
สังคมไทย แต่การถ่ายโอนอ านาจและภารกิจต้องไม่ไปหยุดเพียงระดับองค์การปกครองท้องถิ่น
เท่านั้น เพราะอาจท าให้เกดิกระจุกตัวของของอ านาจในระดับท้องถิ่นขึ้นมาอีก หากมองย้อนกลับไป
ในอดีตจะเห็นว่า ชุมชนล้วนมีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรและกลไกต่างๆ ภายใน
สังคม ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการระบบสวัสดิการในชุมชน หรือ
อ่ืนๆ ซึ่งกลไกชุมชนได้ช่วยสนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมและความยั่งยืนทั้งของชุมชนในภาพย่อย
และของสังคมในภาพรวม ดังน้ัน จึงเป็นที่ยอมรับกันในหลายประเทศว่า ชุมชนมีอ านาจที่มีมาแต่
เดิมในการบริหารจัดการตนเองภายในชุมชนและภายในท้องถ่ิน ก่อนที่จะมีการถ่ายโอนอ านาจจาก
ส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสียอีก การปฏิรูปโครงสร้างอ านาจครั้งนี้ จึงต้องการ
สร้างให้เกิดความสมดุล ระหว่างการใช้อ านาจที่ได้รับการถ่ายโอนมาจากรัฐบาลผ่านมายังองค์กร
ปกครองท้องถ่ิน โดยมีกฎหมายและระบบราชการรองรับ กับการรับรองในบทบาทและอ านาจที่มี
โดยธรรมชาติของชุมชน ซึ่งเน้นการแสวงหาข้อตกลงร่วมกันมากกว่าการบังคับใช้กฎหมาย และอาจ
มีกระบวนการที่แตกต่างหลากหลายไปตามระบบนิเวศวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนหรือกลุ่มชาติพันธุ์ 
ทั้งนี้ ชุมชนในสภาพการณ์ปัจจุบันมิได้จ ากัดอยู่ที่ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม หรือผู้มีทะเบียนราษฏร์อยู่ใน
ชุมชนนั้นเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงผู้ที่อยู่อาศัย ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ เช่น ชุมชน
แรงงานในท้องถ่ินด้วยแต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่า หากการเร้าระดมทางสังคมกับการพัฒนาทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิมีส่วนร่วมในทางการเมืองไม่ มี
ความสมดุลหรือไม่สอดคล้องกัน ก็จะก่อให้ปัญหาต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคม
ประชาธิปไตยในประเทศที่ก าลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยด้วย  ที่มักจะเกิดความสับสนทางการ
เมืองอันเนื่องจากการขยายรูปแบบหรือวิธีการและขอบเขต หรือจ านวนและกลุ่มของประชาชนผู้มี
สิทธิส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชน ถ้าไม่มีสถาบันทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพเข้ามาแก้ไข
ปัญหา ก็มักจะเกิดความวุ่นวายทางการเมืองได้ง่าย ๆ หรือประชาชนอาจจะเข้ามีส่วนร่วมในทาง
การเมือง ตามที่การขยายรูปแบบหรือวิธีการและขอบเขต หรือจ านวนและกลุ่มของประชาชนผู้มี
สิทธิส่วนร่วมในทางการเมืองน้ัน ๆ น้อยเกินความคาดหมาย หรืออาจจะก่อให้เกิดผลในเชิงลบต่อ
การพัฒนาทางเมือง เศรษฐกิจ และสังคมได้มากกว่าผลในเชิงบวกที่ได้จากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
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 4.การพัฒนาเทคโนโลยีท้องถิ่น 
 สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่มีความต้องการให้หน่วยงานของรัฐและรวมทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการ
ปฏิบัติงานและบริหารงาน  รวมทั้งการกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานตามภารกิจ  เกิดบูรณาการและเอกภาพในระบบข้อมูล ลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน 
ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก  รวดเร็ว  มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  อันจะสนับสนุนบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ปัจจุบันหลายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความพร้อมได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และบริหารงานในองค์กร แต่เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีมากกว่า 8,000 แห่ง ตั้งอยู่ทั้ง
ในเขตเมืองและเขตชนบท แต่ละแห่งมีความแตกต่างด้านสภาพแวดล้อม และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นผลให้การ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง  ขาดกลยุทธ์และเป้าหมายที่ชัดเจนไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีบทบาทที่ส าคัญต่อ
วิถีชีวิตและสังคมของมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้างการ  เปลี่ยนแปลงและโอกาสให้แก่
องค์การ เช่นเปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์และการแข่งขันในอุตสาหกรรม ปรับโครงสร้างการ
ด าเนินงานขององค์การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ เป็นต้นเนื่องจากเทคโนโลยี
สารสนเทศก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ในการติดต่อสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท าให้มีการ
พัฒนาและกระจายตัวของภูมิปัญญา   ซึ่งต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้และความเข้าใจในการใช้งาน
เทคโนโลยี  โดยที่ผู้บริหารจะต้องเตรียมความพร้อมส าหรับองค์การ คือการท าความเข้าใจต่อ
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อธุรกิจปัจจุบัน และระบบสารสนเทศเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ข้อมูลขององค์การ รวมถึงวางแผนที่จะสร้างและพัฒนาระบบอีกทั้ง การเตรียมบุคลากรให้พร้อม
เป็นสิ่งส าคัญในการที่จะสร้างและพัฒนา ตลอดจนการใช้งานระบบสารสนเทศเมื่อจัดสร้างเรียบร้อย
แล้ว บุคลากรที่ต้องจัดเตรียมควรเป็นทั้งระดับผู้บริหาร นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาชีพเฉพาะ 
และพนักงานปฏิบัติการ เพ่ือให้มีความรู้ทักษะ และความเข้าใจในขีดความสามารถและศักยภาพ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดฝึกอบรมหรือบรรยายพิเศษ รวมทั้งการสรรหาบุคลากรทาง
สารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตของหน่วยงานและงบประมาณ
เพ่ือเตรียมก าหนดจ านวนเงินและวางแนวทางในการจัดหาเงินที่จะมาพัฒนาระบบสารสนเทศให้
เพียงพอกับแผนที่วางไว้ ตลอดจนจัดท างบประมาณส าหรับการพัฒนาระบบในอนาคต เน่ืองจาก
เทคโนโลยีขององค์การอาจล้าสมัย และสูญเสียความสามารถในการแข่งขันระยะเวลาสั้นรวมถึงการ
วางแผนการบริการสาธารณะของเทศบาล เพ่ือเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นมากท่ีสุด 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีเวทีชี้แจงการปฏิบัติงานที่ผ่านให้ประชาชนได้รับ
ทราบเป็นประจ าทุกเดือน โดยพร้อมรับการตรวจสอบทั้งในรูปแบบเอกสาร และการตอบค าถามของ
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ประชาชนอย่างตรงไปตรงมา พร้อมทั้งให้ประชาชนมีอ านาจในการลงมติตามเสียงส่วนใหญ่ ในการ
ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่นั้นๆ เตรียมหลักฐานชี้แจงใหม่ หากประชาชน
ต้องการ 
 2. รัฐบาลจะต้องออกกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับในการอนุมัติงบประมาณอย่าง
เข้มงวด เช่นหากพบว่า องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินใดใช้งบประมาณเกินความจ าเป็นในโครงการ
นั้นๆ จะไม่ได้รับการพิจารณาในการอนุมัติงบประมาณเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวต่อไป จนกว่า
หน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการสอบสวน และต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 3.นโยบายการหรือแผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ควรถูกก าหนด
ภายใต้การทบทวนและประเมินผลส าเร็จของยุทธศาสตร์ และบทเรียนจากการปฏิบัติงานในอดีต 
โดยมีแนวทางในการด าเนินการหรือการบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล และ
ควรมีการประสานงานทั้งระดับหน่วยนโยบายและหน่วยปฏิบัติ เพ่ือท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ 
และจะต้องมีระบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ที่ด าเนินการด้วย 
 ข้อเสนอแนะเพื่อท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงกระบวนการการตรวจสอบด้านงบประมาณขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในรูปแบบหน่วยงานภาครัฐ และกระบวนการภาคประชาชนที่ชัดเจน 
 2. ควรท าการศึกษาวิจัยตัวแบบการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น สู่การท างานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ (High Performance)  
 3.ควรท าการวิจัยการเป็นโครงสร้างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงเปรียบเทียบระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยา หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับเทศบาลนคร 
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การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษที่ 21 

The Development of Educational Administrative Model for Childhood 
Development in 21st Century 
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บทคัดย่อ 

 การบริหารการศึกษาควรใช้หลัก POSDCORB  โดยผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญ
คือ การก าหนดนโยบายการศึกษา(Policy) ประสานความร่วมมือ (Coordination) กับหน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน/ผู้ปกครอง  และการบริหารบุคคล(Staffing) เน้นด้านการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนพ่ี
เลี้ยงเด็กบุคลากรทางการศึกษาท้ังนี้เป็นผลมาจากบริบทการศึกษาไทยที่มีลักษณะการเรียนการสอน
แบบท่องจ า ครูบรรยายเนื้อหา ทฤษฎี เด็กไม่มีโอกาสลงมือปฏิบัติ  ดังนั้น การบริหารการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษที่ 21  จึงควรพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการ
เรียนรู้ และการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  โดยปรับเปลี่ยนลักษณะการเรียนรู้สู่สังคมแห่ง
ฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ในศตวรรษที่ 21  ดังน้ัน รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
ควรออกแบบให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ผ่านการเล่น เรียนผ่านการจัดประสบการณ์แบบเป็นจริง เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะความรู้แห่งยุคทักษะศตวรรษท่ี 21 โดยหลักสูตรลักษณะเป็นแบบบูรณาการจากสาระ
เรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเข้าไว้ด้วยกัน  ส่วนกระบวนการเรียนรู้ ควรพัฒนาสู่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
คือ เป็นไปตามความต้องการของเด็กเล็กอย่างมีอิสระ โดยผู้สอนบรรยายเนื้อหาน้อยลงเด็กเรียนรู้
มากขึ้น  ลักษณะการเรียนแบบโครงงาน Project-Base Learning (PBL) ให้เด็กได้ทดลอง 
สร้างสรรค์ผลงาน (ศิลปะ หัตถกรรม) เพ่ือให้เด็กสามารถน าเสนอความรู้ แสดงเหตุและผลเรียนรู้
ร่วมกับเพ่ือน รวมทั้งการใช้สื่อและเทคโนโลยีช่วยในกระบวนการเรียนรู้  ในขณะที่การประเมินผล
สัมฤทธิ์การเรียนรู้ ควรใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย  โดยครูผู้สอนประเมินจากทักษะที่เด็กท าได้ 
ท าเป็น ให้ความร่วมมือในการเรียนรู้ อารมณ์ สังคม การช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพ่ือน 
หรือประเมินผลงานสะสม(Portfolios) ทั้งนี้ผลการประเมินต้องจัดท าเป็นสารสนเทศส าหรรับเด็กแต่
ละคนด้วย 
ค าส าคัญ : การพัฒนารูปแบบ  เด็กเล็ก  การบริหารการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
 
 

                                           
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 ประจ าหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 
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ABSTRACT 
 The educational administrative in 21st  Century must take POSDCORB 
principal by the high administrator of Childhood school as must be role players in 
Policy formulation (P) and  Coordination (Co) with all Government and Private 
Organization, including Staffing (S) by enhance competency of teacher, babysitting 
and Educational Personnel.  Those Thai educational context teaching memorization 
styles with lectures emphasize theories without children practice.  Therefore, the 
education administration for childhood development in 21st Century was Three  
aspects; curriculum development, Learning process and evaluated learning 
achievement by concerned the 21st century skills.  The curriculum model was 
integrated with several of subjects.  The Learning process are develop to Child 
Center as well as learning on needs with freely by less content and children learn 
more, such as Project-Base Learning (PBL), act on test, Creativity (arts and crafts), 
lead to present knowledge, reasonable, learning together, use media and 
technology supported learning.  The part of evaluated learning achievement take 
various method, such as, evaluate from the skills, child can do, cooperate, help or 
exchange with friends in learning, association, emotions expression, along with 
Portfolios.  The assessment got use to information resume for each child. 
Keywords: Model Development Childhood Education administration in 21st Century 
 
1.บทน า 
 การพัฒนาเด็กเล็กมีสถานศึกษาแรกเริ่ม ตามบัญญัติของกฎหมายคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่อายุระหว่าง 2-6 ปี เด็กเล็กวัยนี้ มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา สติปัญญาและมีความคิดเป็นอิสระ
แปรเปลี่ยนตามสิ่งแวดล้อมท่ีพบเห็นใกล้ตัว ชอบลอกเลียนแบบตามความนึกคิดของตนจ าเป็นอย่าง
ยิ่ง ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2551: 12)  การเตรียม
ความพร้อมจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาเด็กในวัยนี้ในส่วนการจัดการศึกษาเด็กเล็ก พัฒนาการและ
เตรียมผู้เรียนกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าคู่มือหลักสูตรกิจกรรมการเรียนการสอน
ระดับอนุบาลทั้งหมด 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ 
กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา  
(ส านักคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542)  แม้ว่ากิจกรรมเหล่านี้มุ่งเน้นการส่งเสริม
การศึกษาเด็กเล็กโดยตรงก็ตาม แต่ในเชิงปฏิบัติผลสัมฤทธิ์ยังไม่เด่นชัดเท่าที่ควร  ทั้งนี้อาจมีปัจจัย
ใดปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรค หากมีการศึกษาวิจัยเพ่ือหาทางแก้ไขเพ่ือการพัฒนารากฐานการ
พัฒนาประเทศชาติให้เกิดความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศ  โดยรัฐบาลได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  ก าหนดให้
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หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาคน ดังก าหนดใน
แผนให้ยึด คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนามุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทยพัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัยใฝ่รู้มีความรู้มีทักษะมีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดี
รับผิดชอบต่อสังคมมีจริยธรรมและคุณธรรมพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพรวมถึงการสร้างคน
ให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลอนุรักษ์ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม (ราชกิจจานุเบกษา, 2559: 4)  จึงเป็นที่แน่ชัดว่า การพัฒนาซึ่งเป็น
ทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด หากประชากรในประเทศที่มีคุณภาพมากย่อมสร้างความเจริญทั้งด้าน
สังคมเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมประเพณีฯลฯ  อย่างไรก็ตาม กระบวนการท าให้
ประชากรมีคุณภาพ คือ การศึกษาที่มีการบริหารอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ทั้งนี้โดย
วางรากฐานตั้งแต่ช่วงวัยเด็กท่ีส าคัญ ด้วยการจัดรูปแบบการบริหารการศึกษาท่ีเหมาะสม  
 การสร้างรูปแบบการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเด็กเล็ก  ดังนั้นการสร้าง
รูปแบบการบริหารการศึกษา จึงต้องสอดคล้องรองรับกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12(

พ.ศ.2560-2574)  ซึ่งถือเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ของประเทศ  เพราะกล่าวได้ว่า การพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรก
เกิดจนตลอดชีวิต ต้องมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ดังมีหลักการส าคัญ 
คือ  สถานศึกษาต้องบริหารจัดการที่แสดงความรับผิดชอบ (Accountability) ต่อคุณภาพและ
มาตรฐานของบริการการศึกษาที่ให้แก่ผู้เรียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
สนองตอบความต้องการของผู้เรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการ ( 2559: 15-16) ก าหนดยุทธศาสตร์
ดังนี้ (1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล(2)ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา(3) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมรองรับความต้องการของ
ตลาดงาน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ(4)ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล(5)ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ (6).ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
ทุกภาคส่วน 
 ความจ าเป็นทางการศึกษา ยังถูกก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560- 2574)  
รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการศึกษา คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  เพราะต่าง
ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพคนด้วยการศึกษาซึ่งเน้น ที่จุดมุ่งหมายหลักการสิทธิ
การศึกษามาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษารวมถึงการน าเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาพัฒนารูปแบบ
การศึกษา ตลอดจน จุดมุ่งหมายด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในสถานศึกษา  
เป็นการสนับสนุนการรบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  อย่างไรก็ตาม ยังมีค าถามว่า 
ลักษณะอย่างไรจึงกล่าวได้ว่า การศึกษามีคุณภาพ โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 หลายภาคส่วนมีการ
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ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ การตรวจสอบ ตัวแบบการประเมิน 
การวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในชั้นเรียน ตลอดจนมีการส ารวจความพึงพอใจทั้งของผู้เรียน และ
ผู้ปกครอง เป็นต้น  
 การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะ คุณภาพที่พึง
ประสงค์ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือผลิตทรัพยากรมนุษย์ โดยผู้เรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใน
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสมบูรณ์ ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข  ดังนั้นบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็ก
เล็ก จึงเป็นที่มาและความส าคัญของปัญหาในเรื่อง  กระบวนการศึกษา หลักสูตร/เน้ือหาสาระ
กิจกรรมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยใน
สถานศึกษา รวมถึงปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนการศึกษาของเด็กเล็ก เพ่ือให้การศึกษามีคุณภาพ 
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สามารถมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศชาติ
อย่างยั่งยืนต่อไปจึงเป็นน่าสนใจว่า องค์ประกอบในการบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็น
ช่วงวันที่มีการพัฒนาสูงสุดของชีวิต ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เป็นฐาน
รากของการพัฒนาประเทศได้เมื่อเป็นผู้ใหญ่ มีความสามารถในเชิงวิชาชีพ ปรับตัวให้เข้ากับสังคมใน
ยุคศตวรรษที่ 21 ดังน้ันในการสร้างรูปแบบการบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก นอกจาก
เป้าหมายการพัฒนา ปัจจัยร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ควรมีองค์ประกอบทั้งในด้านหลักสูตร/
เนื้อหาสาระกิจกรรมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย 
ของสถานศึกษา ควรมีลักษณะของรูปแบบเป็นอย่างไร ที่สามารถผ่านกระบวนการพัฒนาด้วยการ
ตรวจสอบ ประเมินผล น ามาใช้ด าเนินการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน  ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงประสงค์ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนา
เด็กเล็กในศตวรรษท่ี 21 โดยคามดหวังว่า รูปแบบที่สร้างมีความเหมาะสมกับช่วงวัยเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของเด็กเล็กอย่างแท้จริง สอดคล้องกับรองรับกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  การ
สนองตอบต่อแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
 
2.วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษที่ 21 
 2.เพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษที่ 21 
 
3.ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา  มุ่งศึกษาการสร้างและพัฒนารูปแบบบริหารการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาเด็กเล็ก และรายงานผลวิเคราะห์ การตรวจสอบ การประเมินผลรูปแบบการศึกษา ตลอดจน
น าเสนอรูปแบบการบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษท่ี  21 
 2. ขอบเขตประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) ผู้บริหารสถานศึกษาของเด็กเล็ก 
(2) ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา  (3) ผู้ปกครองเด็กเล็ก 
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4..สรุปผลการวิจัย 
 1. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาเด็กเล็กในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทในการ
ระดมสมองโดยประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย (Coordination)เพ่ือก าหนดนโยบายการศึกษา
(Policy)  และ การบริหารบุคคล(Staffing) โดยท าหน้าที่พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนฝึกอบรมพ่ีเลี้ยง
เด็กพัฒนาการใช้เทคโนโลยีแก่บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นปัจจัยสนับสนุนกระบวนการเรียนการ
สอน และการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 2. การหลักสูตร ควรมีรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ ผ่านการเล่น ผ่านการจัด
ประสบการณ์หรือประสบการณ์จริงเพ่ือส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คือ ท าเป็น ปฏิบัติได้ อยู่
ในสังคมได้การพัฒนาหลักสูตรเด็กเล็กด้วยการบูรณาการระหว่างสาระเรียนรู้จ าเป็นและท่ีเหมาะสม 
 3. จัดกระบวนการเรียนรู้ ควรจัดให้เป็นไปตามความต้องการ โดยให้เด็กเล็กมีอิสระใน
การเรียนรู้อย่างเต็มที่ไม่จ ากัดเวลา  ผู้สอนบรรยายเนื้อหาให้น้อย เปิดโอกาสให้เด็กเล็กเรียนรู้ 
ค้นหาความรู้ น าเสนอความรู้ ได้เรียนรู้ร่วมกับเพ่ือน สามารถแสดงเหตุและผลเป็นการเรียนการ
สอนโดยใช้วิธีเรียนรู้แบบโครงงาน Project-Base Learning (PBL)  เช่น ให้เด็กเล็กทดลอง 
สร้างสรรค์ผลงาน (ศิลปะ หัตถกรรม) รวมทั้งการใช้สื่อและเทคโนโลยีช่วยในกระบวนการเรียนรู้ 
 4. การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  ครูผู้สอนใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย  มีการจด
บันทึกสามารถใช้เป็นสารสนเทศส าหรับในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น  การประเมินจากทักษะที่เด็กเล็ก 
ท าได้ ท าเป็น ให้ความร่วมมือในการเรียน อารมณ์ สังคม การช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
เพ่ือนการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้จากผลงาน Portfolios 
 
5.อภิปรายผล 
 จากการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือศึกษาลักษณะกายภาพศูนย์เด็กปฐมวัย (จัดตั้งอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จัดตั้งในโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด/อ าเภอ
และโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ) พบว่า ส่วนใหญ่มีองค์ประกอบอยู่ในระดับ
เหมาะสมตามเกณฑ์ ศูนย์เด็กปฐมวัยมีหน่วยงานรับผิดชอบ  3  หน่วยงานได้แก่ส านักอนามัยส านัก
พัฒนาชุมชนและส านักสวัสดิการสังคมส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
จึงมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่บุคลากรงบประมาณวัสดุและการจัดการผู้บริหารศูนย์ปฐมวัย
หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ระดับมากที่สุด  
ในขณะที่ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดับปานกลาง  สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ปุณฑริกา น้อยนนท์ (2559) ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการประเมินการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่  21  ส าหรับสาระวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ผลการวิจัยพบว่าครูมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในระดับปานกลาง  ข้อค้นพบที่เป็น
เช่นนี้  เมื่อพิจารณาเห็นว่า ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาระดับเด็กเล็ก ยังมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  คลาดเคลื่อนอยู่หลายประการ ดังสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย
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หัวข้อ“ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 : นิยามและการประยุกต์ใช้แนวคิดหลักสูตรสื่อการเรียนรู้และการ
ประเมินผล” ของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, 
2556)  ในการศึกษาเรื่องเดียวกัน ยังพบว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก 

มีทัศนคติต่อการบริหารการศึกษาเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้เด็กเล็กในศตวรรษที่  21 ในระดับมาก
ที่สุด  ที่เป็นเช่นนี้เพราะการบริการการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เด็กเล็กในศตวรรษที่  21 

(สัมภาษณ์เชิงลึก, 2560)  เป็นการปรับปรุงการศึกษาท าให้การเรียนเท่าทันสถานการณ์เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียน ท าให้การเชื่อมโยงการเรียนการสอนเข้ากับชีวิตจริงคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ 
เพราะเน้นทักษะตามสภาพจริงมากกว่าศึกษาแบบท่องจ า ท าให้เกิดทักษะกับผู้เรียนได้ตามยุคสมัย
ท าให้รู้จุดเด่นจุดด้อย ซ่ึงน าไปพัฒนาผู้สอนและผู้เรียนเป็นการปรับกระบวนการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับยุคแห่งทักษะความรู้เป็นการบริหารการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เ รียนให้ตรงกับศักยภาพ
ของเด็กอย่างแท้จริง การให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมจากผู้บริหารและครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เสนอแนะ
ว่า ผู้บริหารควรใช้หลัก Staffing ในการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนพ่ีเลี้ยงเด็กและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยใช้หลักบริหารครูของ ชุติมา มุสิกานนท์ (2559) ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้หลักพรหม
วิหารธรรมในการบริหารงานสถานศึกษา ด้านเมตตาโดยมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถของแต่ละคน ด้าน
กรุณา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องในการท างานร่วมกันด้านมุทิตา 

ผู้บริหารสถานศึกษาควรยกย่องชมเชยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความจริงใจ ด้านอุเบกขา ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรแบ่งงานผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ 
 2. การพัฒนาหลักสูตร จากการศึกษาเทคนิค Delphi Technique  และการประเมิน
ประสิทธิภาพรูปแบบพบว่า หลักสูตรควรมีรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ ผ่านการเล่น ผ่าน
การจัดประสบการณ์ หรือประสบการณ์จริงหลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  คือ ท าเป็น 
ปฏิบัติได้ อยู่ในสังคมได้การพัฒนาหลักสูตรเด็กเล็กด้วยการบูรณาการระหว่างสาระเรียนรู้จ าเป็น
และที่เหมาะสม ข้อค้นพบสอดคล้องกับการวิจัยของ ณัฐกาญจน์  อ่างทอง (2550)  จัดท ารายงาน
การวิจัยเร่ือง  การพัฒนารูปแบบและชุดปฏิบัติการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์และเจต
คติในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย   พบว่า ผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนภาษาของผู้เรียนสูงข้ึน หลังใช้รูปแบบและชุดปฏิบัติการสอน โดยบูรณาการกับเพลง เกม 
และกิจกรรมหลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ไม่ยึดหนังสือแบบเรียนเป็นหลัก ต้องเข้าใจ
หลักการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ สามารถบูรณาการทักษะภาษา และเน้ือหาวิชาให้สอดคล้อง
เหมาะสมเพ่ือการสื่อสารด้วยภาษาธรรมชาติ และการสอนภาษาอังกฤษด้วยการปฏิบัติงาน การใช้
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ในห้องเรียน จึงส่งเสริมให้ระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียนมีระดับสูง
ขึ้น เห็นว่าหลักสูตรการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องด้วยบูรณาการสาระวิชาที่หลากหลายเข้าด้วยกัน
ได้อย่างเหมาะสม 
 นอกจากนี้ยังอภิปรายเพ่ิมเติมได้ว่า จากผลการวิจัยที่พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่มีความรู้
ความเข้าใจ และมีทัศนคติต่อการพัฒนาหลักสูตรให้ส่งเสริมการเด็กเล็กได้รับการพัฒนาทักษะใน
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ศตวรรษที่ 21  ต้องพัฒนาหลักสูตรให้มี 3  ลักษณะคือ (สัมภาษณ์เชิงลึก, 2560) เน้นในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ (1) การบริหารการศึกษาพิจารณาปรับหลักสูตรให้มีลักษณะกระชับ ภายใต้บริบทว่า 
สอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระตามที่เด็กสนใจปรับ
หลักสูตรให้มีความยืดหยุ่น น าไปใช้สอนด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยเฉพาะ การเรียนรู้ผ่านโครงงาน
แบบ Project-Based Learning (PBL)  (2) การบริหารการศึกษาต้องสร้างหลักสูตรในลักษณะเด็ก
ช่างคิด หลักสูตรแบบเดิมให้ความส าคัญเนื้อหาเป็นหลักส่งผลให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบ
ครูเป็นศูนย์กลาง มีบทบาทหน้าที่ป้อนข้อมูลให้นักเรียนขณะที่หลักสูตรแบบใหม่มุ่งเน้นการพัฒนา
ทักษะควบคู่ไปกับกลุ่มสาระความรู้และสนับสนุนให้ใช้นวัตกรรมการสอนยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
ให้อิสระในการเรียนรู้ด้วยตนเองอาทิเช่นการเรียนรู้จากปัญหาการเรียนรู้ผ่านโครงงานการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ฯลฯ  การออกแบบกิจกรรมการเรียนจึงควรเน้นการพัฒนาทักษะมากกว่าเน้ือหา
และสร้างสถานการณ์ให้มีการแก้ปัญหา สร้างเสริมประสบการณ์จริง  (3) การบริหารการศึกษาต้อง
ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ หรือการบูรณาการวิชา(Integrated by 
subjects)เป็นการบูรณาการระดับที่ใหญ่ที่สุด เพราะมีผลกระทบต่อการจัดโครงสร้างหลักสูตรและ
การบริหารจัดการวิชาที่มีการบูรณาการกันบ่อยมาก ตัวอย่างเช่น วิชาสังคมศึกษากับวิชา
วิทยาศาสตร์ เพราะเป็นวิชาที่เก่ียวกับชีวิตและนักเรียนสามารถสัมผัสพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน 
ส่วนการบูรณาการวิชาอ่ืนๆ ที่พบได้ เช่นวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือ
คณิตศาสตร์กับภาษาไทย การบูรณาการเฉพาะบางช่วงชั้น หรือตลอดทุกช่วงชั้นก็ได้ ดังที่ วิไล
ลักษณ์ ภู่ภักดี(2559)เสนอไว้ในผลการวิจัยว่า ทุกโรงเรียนด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่
เน้นอาเซียนภาษาอังกฤษเทคโนโลยีพหุวัฒนธรรม และภาษาเพ่ือนบ้านมีการจัดตั้งศูนย์อาเซียน
ศึกษาจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านอาเซียนในขณะที่ ผลการวิจัยของ ปรารีดไชยพันธ์ การบริหาร
กิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่น 9   กิจกรรมย่อยคือก าหนดนโยบายวัตถุประสงค์เป้าหมายกิจกรรมและ
วิธีการบริหารการจัดการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ท้องถิ่นและครูผู้สอนจัดท าโครงการจัดการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียนที่สอดคล้องและ
สัมพันธ์กับผลการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ท้องถิ่นครูผู้สอนและชุมชนก าหนดวิธีการเครื่องมืออุปกรณ์และสถานที่การบริหารการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียนให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความพร้อมของครูผู้สอนและชุมชน
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริหารการจัดการหลักสูตรท้องถิ่นใน
โรงเรียนที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของชุมชนจัดสรรงบประมาณประจ าปีเพ่ือการสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้หลักสูตรท้องถ่ินในโรงเรียนจัดท าปฏิทินปฏิบัติการ
บริหารการจัดการเรียนรู้หลักสูตรท้องถ่ินในโรงเรียนในแต่ละภาคการเรียนให้สอดคล้องกับชุมชน 
เป็นต้น 
 3. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนจากการวิจัยพบว่า การบริหารการศึกษาใน
ศตวรรษที่21เพ่ือสร้างทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st Century 
Skills) เป็นการก าหนดกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนให้เกิดทักษะ ความรู้ ความช าชาญ
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และสมรรถนะที่ น าไปใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยผสมผสาน
องค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความช านาญการและความรู้เท่าทันกับยุคสมัย สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Price และ Light ( 2011) ท าการวิจัยเร่ืองการประเมินในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในประเทศตลาดเกิดใหม่ผ่านโครงการการประเมินและการเรียนการสอน
ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ATC21S) ผลการวิจัยสรุปได้ว่าการอภิปรายเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษา 
และให้ความส าคัญอย่างมากกับบทบาทกลยุทธ์การประเมินที่ใช้ห้องเรียนเป็นฐานในการส่งเสริม
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการวิจัยทั้งหมดที่อ้างถึง ยืนยันได้อย่างแน่นอนว่าเครื่องมือใน
การประเมินและกลยุทธ์เหล่านี้มีผลเชิงบวกเป็นจ านวนมากในขอบเขตที่เป็นกุญแจส าคัญที่รู้ได้ว่า
เป็นด้านที่ส าคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู ความสามารถครู
ในการปรับปรุงการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 การมีส่วนร่วมของนักเรียนและ
การคิดของนักเรียน วิธีการเหล่านี้เป็นเรื่องปกติในประเทศพัฒนาแล้วแต่มีงานวิจัยน้อยเกี่ยวกับ
วิธีการปรับวิธีการเหล่านี้ให้เข้ากับบริบทโรงเรียนในหลายประเทศที่เกิดขึ้นใหม่ในตลาดซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ต้องเข้าถึงทรัพยากรการพัฒนาวิชาชีพ  อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากสถาบันการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ประเทศไทย (2556) เสนอว่า เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการเก็บและเข้าถึงเนื้อหาท าได้กว้างไกลมาก
ขึ้นและราคาถูกลงตัวอย่างเช่นองค์กรด้านการศึกษาของรัฐหรือเอกชนสามารถน าเน้ือหาแบบเรียน
และข้อสอบเก็บไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์และสถานศึกษาทั่วประเทศสามารถเข้าถึงและดึงข้อมูลจาก
แหล่งเหล่านั้นมาใช้ได้สะดวกและง่ายดายอีกทั้งเทคโนโลยีในการเก็บบันทึกและดึงข้อมูลยังท าให้
การเข้าถึงเนื้อหามีลักษณะไม่ยึดติดกับเวลาและสถานที่ (time-shifting) ซึ่งช่วยสนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเองนอกห้องเรียนนอกจากน้ันเทคโนโลยียังอนุญาตให้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ทันสมัยเช่นการ
ใช้ตัวอย่างที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ปัจจุบันหรือการอ้างถึงงานวิจัยชิ้นใหม่ล่าสุดรวมถึงเนื้อหาเหล่านั้น
ยังสามารถปรับให้เข้ากับระดับการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลได้ด้วยอย่างไรก็ดี การจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่  21   ในการวิจัยคร้ังน้ีน าเสนอรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ เน้นในเรื่อง ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางครูต้องปรับบทบาทเป็นผู้ให้การสนับสนุน 
(facilitator) และส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง (active learners)  ตามแนวคิด สอนให้น้อย
เรียนรู้ให้มาก ซึ่งรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นกระบวนการสร้างความรู้กระบวนการ
คิดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการกระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ด้วยตนเองกระบวนการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงฯลฯอย่างไรก็ตามการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาต้องจัดการเรียนการ
สอนโดยตอบสนองต่อมาตรฐานและตัวชี้วัดการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่ง
ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้เนื้อหาตามกลุ่มสาระวิชามากกว่าการพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้
แนวคิดตามหลักการจัดการเรียนรู้ที่ดีปรับเปลี่ยนส่วนอ่ืนให้สอดคล้องกับแนวคิดด้านการจัดการ
เรียนรู้ในหลักสูตรโดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายหลักมาตรฐานและตัวชี้วัดการจัดโครงสร้างเวลา
เรียนต้องสอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี  21    
 ผลการวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
พ.ศ. 2551 ก าหนดให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ
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ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยมุ่งเน้นให้พ่อแม่ผู้ปกครองครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการเลี้ยงดูการสร้าง
ประสบการณ์การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้และพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ
ที่ได้ก าหนดกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนา
เด็กเล็กในศตวรรษที่ 21  คือ  (1 ) เลี้ยงดูเด็กให้มีสุขภาพที่ดีและปลอดภัย  (2) จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติความต้องการและพัฒนาการของเด็ก  (3) จัดสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยเอ้ือต่อการเรียนรู้ตามวัยของเด็ก  (4) ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง และ (5) ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัวชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก 
นอกจากนี้ข้อเสนอในหัวข้อการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่  21 
เนื่องจากเสนอให้มีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญพร้อมสนับสนุนให้ใช้วิธีการสอนที่
หลากหลาย การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ประเด็นส าคัญเร่งด่วนคือ การ
พัฒนาทักษะครูมีข้อเสนอแนะดังนี้ (สัมภาษณ์เชิงลึก, 2560) ผู้บริหารการศึกษาต้องด าเนินการ
ทางการบริหารในด้านการพัฒนาบุคคล โดยเน้นครูผู้สอน พ่ีเลี้ยงเด็ก บุคลากรทางการศึกษา โดยหา
แนวทางการพัฒนาทักษะและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่  21  รวมทั้งแนวคิด
การใช้ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของเล็ก มาใช้ประเมินผลครูผู้สอนอย่างเป็นธรรม เพ่ือจูงใจ กระตุ้นให้
ครูผู้สอนเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนด้วย 
 4. การบริหารการศึกษาเพ่ือการพัฒนารูปแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่  21  ทั้งเพราะวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็น
ผลสะท้อนถึงความส าเร็จในการพัฒนาหลักสูตร และจัดกระบวนการเรียนการสอน ดังที่ Moss, 
Brookhartและ Long ( 2011 : 66) และ Bellamy, Provenzanoและ O'Rourke (2013 ) การ
ประเมินผลยังข้อมูลสารสนเทศส าหรับน าไปพัฒนาผู้เรียนปรับปรุงการเรียนการสอนและวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ในขณะที่การทดสอบเป็นหลักข้อสอบส่วนใหญ่มี
ลักษณะท่องจ าและมุ่งเน้นเนื้อหา ไมส่่งเสริมการคิดวิเคราะห์ซึ่งไม่สามารถใช้เป็นสารสนเทศส าหรับ
เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ นอกจากน้ีการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศยังไม่มีการออกแบบระบบ
การจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลการสอบ เช่น คะแนนสอบ และข้อมูลพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท าให้เสียโอกาสใน
การจัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความรับผิดชอบและการวางแผนเชิงนโยบายจึง
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน และพัฒนารูปแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ โดยการระเมินโดย
การบูรณาการทักษะที่ต้องการวัด เช่น บูรณาการความรู้กับทักษะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย
อย่างที่สอดคล้องกัน บูรณาการทักษะกับค่านิยม เป็นต้นและประเมินจากกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เช่น ครู 
นักเรียนประเมินตนเอง เพ่ือน  สอดคล้องกับศึกษาของ Shute และคณะ (2008)  ท าการวิจัยเรื่อง 
การส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  : ประโยชน์ของ Blinking  โดยได้เสนอแนะวิธีการประเมิน
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือการออกแบบโดยใช้หลักฐานเป็นศูนย์กลาง (Evidence Centered Design 
: ECD) และการประเมินแบบซ่อนเร้น (Stealth Assessment) ส าหรับการออกแบบโดยใช้หลักฐาน
เป็นศูนย์กลางหรือ ECD เป็นกระบวนการออกแบบทดสอบอย่างเป็นระบบและการปฏิบัติโดย
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รวบรวมหลักฐานความสามารถที่ข้อสอบสามารถวัดได้ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ  3 ประการ
คือ (1) การนิยามข้อเรียกร้องที่ท าเกี่ยวกับความสามารถของนักเรียน (Competency Model : 
CM) (2) การสร้างสิ่งที่ถือว่าเป็นหลักฐานที่ถูกต้องของการเรียกร้อง (Evidence Model : EM) และ 
(3) การก าหนดลักษณะและรูปแบบของภาระงานที่น าหลักฐาน (Task Model : TM) ซึ่งวิธี ECD ให้
กรอบการพัฒนาการประเมินว่ามีการเชื่อมโยงกับความสามารถของนักเรียนอย่างชัดเจนผ่าน
รูปแบบห่วงโซ่หลักฐานกล่าวได้ว่า การประเมินผลการเรียนการสอนแบบบูรณาการเกิดขึ้นควบคู่กับ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมินโดยการให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง แล้วประเมิน
ชิ้นงาน/ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติพฤติกรรมที่พึงประสงค์ขณะก าลังปฏิบัติ ความรู้ที่ได้จากการ
น าเสนอผลงาน ตอบค าถามได้ชัดเจนมีข้อมูลและเหตุผลสนับสนุนหลักฐานที่ถูกต้องชัดเจนตาม
การศึกษาของ Shute และคณะ (2008) ที่สอดคล้องกับระบบการศึกษาไทยคือ แฟ้มสะสมงาน 
Portfolio  ดังนั้นการวิจัยนี้ จึงน าเสนอรูปแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วย องค์ประกอบส าคัญ  3  
ประการเช่นกัน คือ การแสดงผลงานที่เด็กเล็กสร้างสรรค์ อาทิ ผลงานการวาดรูป การตัดกระดาษ 
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้  เรียกโดยรวมว่าประเมินผลจากทักษะ (Competence) โดย
อิงการปฏิบัติ 
 
6.ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเด็กเล็กเป็นผู้บริหารสูงสุดในสถานศึกษานั้น 
แต่มีบทบาทแตกต่างกันเนื่องจากมีบริบทแตกต่าง คือ มีองค์กรภาครัฐเป็นต้นสังกัด อาทิ 
กรุงเทพมหานคร  กระทรวงมหาดไทย  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  กองทัพบก  และองค์กร
ภาคเอกชน  ท าให้ผู้บริหารยังไม่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ 
ดังนั้นเพื่อให้การบริหารการศึกษา จึงควรมอบอ านาจ และกระจายอ านาจสู่ผู้บริหารของสถานศึกษา
เด็กเล็กทุกแห่งมีอ านาจหน้าที่ ในการบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษที่ 21 ใกล้เคียง
กัน  
 2. ด้านการพัฒนาหลักสูตร  เป็นปัจจัยที่ส าคัญมาก ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21  และสามารถเสริมสร้างแรงจูงใจ ความสนใจให้เกิดการเรียนรู้ .ให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
จากการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีดังนั้นครูผู้สอนจึงควรปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการสอน โดยเน้นการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ สร้างสถานการณ์การสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น ท าเป็น  
สามารถเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 3. กระบวนการเรียนรู้ สถานศึกษาควรมีนโยบายการศึกษาในศตวรรษที่ 21 คือ ให้
ผู้เรียนได้เรียนตามความต้องการอย่างมีอิสระสื่อเทคโนโลยีช่วยในการเรียนรู้  คิดวิเคราะห์เป็นใน
รูปแบบ Project-Based Learning หรือบรรยายให้น้อย ผู้เรียนร่วมกันค้นหาความรู้ หรือเหตุและ
ผล 
 4. การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ สถานศึกษาควรจัดซื้อจัดจ้าง จัดท ามุมการเรียนรู้
เพ่ือให้เด็กได้ท าผลงานโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ที่ช่วยให้เกิดทักษะความรู้และสร้าง
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ผลงาน จัดท าแฟ้มผล (Portfolio)  รวมทั้งครูผู้สอนต้องมีความรู้ด้านสื่อและเทคโนโลยีด้วย อีกทั้ง
ปรับเปลี่ยนหรือใช้วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ที่หลากหลายสอดคล้องกับสาระวิชาและ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
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การยกเลิกสัมปทานเหมืองแร่ทองค าชาตรีโดยค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
Cancellation of Concession of Chatree Gold Mining by Council for 

Peace and Order                                        
  

กวินกาญจน์  ธนชัยวุฒิพงศ์ 
เอกพร   รักความสุข 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาระบบการบริหารการจัดการภาครัฐ 
ในการจัดการคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการยกเลิกสัมปทานเหมืองแร่ทองค า  2) เพ่ือ
ศึกษาแนวทางในการจัดการปัญหาที่น าไปสู่การปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อมที่มีผลผลกระทบต่อ
ประชาชน 3) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่  เป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาวิเคราะห์ภายใต้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิง
ลึกและวิธีการสนทนากลุ่ม จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 39 คน รวมทั้งการสังเกตการณ์แบบไม่มี
ส่วนร่วม ตลอดจนเอกสารทางวิชาการ เอกสารรายงานต่าง ๆรวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือน ามา
ท าการวิเคราะห์ร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้าเชิงคุณภาพ (Triangulation) 

และใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัยเป็นการตีความสร้างข้อสรุปจากปรากฏการณ์ที่สังเกตเห็น โดยมีข้อ
ค้นพบดังนี ้
 1.  หน่วยงานรัฐที่ควบคุม ดูแล เหมืองแร่ทองค า จะปฏิบัติตามข้ันตอนกฎหมายเป็นหลัก 
จึงเป็นอุปสรรคในการเข้าไปดูแลและจัดการผลกระทบของเหมืองแร่ทองค า  
 2. ด้วยอ านาจ หน้าที่ ระเบียบขั้นตอนของกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ไม่
สามารถยืนยันและให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นจริงกับประชาชนได้ จึงกลายเป็นช่องว่างระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับประชาชน     
 3. การประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า ท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนที่เสีย
ประโยชน์กับประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งได้รับประโยชน์จากเหมืองแร่ทองค าด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในภาพรวม    
 4. หน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการสัมปทานเหมืองแร่ทองค า ขาดการ

                                                           
 หลักสตูรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 ประจ ำหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบณัฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 
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ประสานงานร่วมกัน เกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมั่น ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักของ
การประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าจนกลายเป็นประเด็นส าคัญในการร้องเรียนถึงแม้ว่าเหมืองแร่
จะท าให้เกิดประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง มากมาย เช่น การสร้างรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนก็ตาม  
ค าส าคัญ :  การยกเลิกสัมปทาน เหมืองแร่ทองค า 
 

ABSTRACT 

 The purpose of the research was to study  1) To study the governmental 

agency management system to manage the quality of life and the environment 

caused by the abolition of gold mining concession, 2) To study the way to deal 

with problems that lead to environmental contamination that affects people. 3) To 

analyze the problems and obstacles in addressing the problem. It is a qualitative 

study by analyzing the actual phenomena. With in-depth interviews and focus  

group discussions. From the main contributors 39 people Including non-engaging 

observations. Including academic papers, reports, and related research papers. To 

conduct a systematic analysis using the triangulation method. And using inductive 

analysis as an interpretation creates a conclusion from the observed phenomenon. 

 The findings were  as follows: 

 1. The state government regulates gold mining. Will follow the main legal 

procedures. It is a barrier to take over and manage the impact of gold mining.  

 2. With the authority, procedure, procedure of the law. Government 

officials could not confirmed and provided accurate information to the public. It 

became a gulf between government agencies and the public. 

 3. Gold mining this resulted in conflicts between   people who benefited 

the local people in this area, whom benefited from the gold mining, to improve the 

quality of life of the people as a whole. 

 4. State and private entities involved in the gold mining concession. Lack 

of coordination about confidence building The health and environment at the heart 

of the gold mining industry has become a major issue in the mining industry, even 

though mining is likely to bring many benefits, such as revenue generation. Promote 
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the economy in the community. 

Keyword: Governmental  management   Concession cancellation                      

Gold  Mining 

 

บทน า  
 ถึงแม้ว่าทรัพยากรแร่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ก าเนิดขึ้นมาใช้แล้วจะหมดไปจาก
แหล่งก าเนิด(Nonrenewable  resources) ซึ่งการเกิดขึ้นของแร่จะใช้ระยะเวลายาวนานตาม
กระบวนการทางธรณีวิทยานั้น เมื่อครั้งอดีตประเทศไทยมีการขุดใช้แร่มาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งถือว่า
เป็นประเทศหนึ่งที่มีแหล่งแร่ที่มีความอุดมสมบูรณ์จนมีการเรียกขานกันว่าเป็นดินแดนสุวรรณภูมิ  
ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงกรุงศรีอยุธยา เริ่มต้นจากเหมืองทองค าและดีบุกเพ่ืออุตสาหกรรมส าริด 
ต่อมามีการน าเหล็กมาเป็นอาวุธ การพัฒนาด้านการผลิตเครื่องปั้นดินเผา  การน าแร่คันชาติมาเป็น
เครื่องประดับ การหล่อโลหะเป็นพระพุทธรูป รวมถึงการสร้างเทวสถานและปูชนียสถานต่างๆ โดย
ใช้หินทราย ศิลาแลง และอิฐเผา ซึ่งในปัจจุบันการส ารวจและการท าเหมืองแร่มีความสลับซับซ้อน
และต้องใช้เทคนิคและความรู้วิชาการเพ่ิมมากขึ้น และในขณะเดียวกันต้องพ่ึงพาวิธีการผลิตที่
ซับซ้อน รวมถึงการใช้เงินทุนมากและขยายตัวเป็นอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่เพ่ือความคุ้มค่า
การลงทุน (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2547)  
 แต่อย่างไรก็ตามในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองค าในประเทศไทยเร่ิม
เป็นที่รู้จักและได้รับการกล่าวถึงมากที่สุด ในจากการส ารวจทางด้านธรณีวิทยาพบว่า ประเทศไทย
เป็นพ้ืนที่ที่มีการก าเนิดแร่ทองค ากระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ประกอบการกิจการเหมืองทอง
ของบริษัทเอกชน จ านวน 2 ราย ได้เปิดด าเนินการผลิตทองค าในเชิงพาณิชย์ นั่นก็คือ บริษัท อัครา 
ไมนิ่ง จ ากัด และ บริษัททุ่งค า จ ากัด  ขั้นตอนในการผลิตนั้นส่วนใหญ่จะใช้สารไซยาไนด์ในขั้นตอน
การแต่งแร่ จากขั้นตอนการท าเหมืองแร่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการระเบิดหิน การแต่งแร่ และการประกอบโลหะกรรม มีส่วน
ท าให้ธรรมชาติเสียสมดุลและไม่อาจฟื้นคืนสู่สภาพเดิมในระยะเวลาอันสั้นได้ จึงก่อให้เกิดปัญหาด้าน
สภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ตามมา และยิ่งไปกว่านั้นการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค ามีการใช้
สารเคมีที่เป็นพิษในปริมาณมากและส่งผลกระทบให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่โครงการท าให้
ประชาชนเกิดความวิตกกังวล รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในการด าเนินชีวิต แต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าผู้
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองค ามีกระบวนการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมที่ดีและมีการ
ควบคุมอย่างเคร่งครัดและยังความตระหนักถึงประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงาน  ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ประชาชน 
และสังคมโดยรวมและนั้น  ในขั้นตอนการผลิตแร่ทองค านั้นย่อมจะไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม  (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่,2550) ซึ่งการประกอบกิจการเหมืองแร่ ที่
ผ่านมา มีการร้องเรียนและเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อมอยู่อย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น ผลกระทบด้านเสียงและฝุ่นละอองจากการใช้ระเบิด 
ผลกระทบต่อแหล่งน้ าใต้ดิน และการปนเปื้อนของสารอันตรายที่อยู่ในดิน  ผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งกระบวนการผลิตแร่แต่ละประเภทจะมีความ
แตกต่างของมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต เช่น สารพิษจากการท าเหมืองแร่ทองค าใน จังหวัด  
จังหวัดเลย  และจังหวัดพิจิตร ซึ่งในขั้นตอนกระบวนการท าเหมืองแร่ในพ้ืนที่ ต าบลเขาเจ็ดลูก 
อ าเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร นั้น มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การเริ่มกระบวนการระเบิดจะมี
ทั้งฝุ่นที่เกิดจากการระเบิดภูเขา การเอาสินแร่มาแยกเป็นทองค าส่งผลท าให้น้ ามีสภาพเป็นกรด และ
ยังโลหะที่เป็นส่วนเกินหลุดออกมาสู่สิ่งแวดล้อมจากขั้นตอนของกระบวนการสกัด หรือแม้กระทั่ง
ของเสียที่ถูกกักเก็บไว้ในบ่อกักเก็บของเสีย ก็ยังหลุดออกมาปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนของ
แหล่งน้ าและแหล่งห่วงโซ่อาหาร ซึ่งท้ายที่สุดผู้ได้รับผลกระทบก็คงหนีไม่พ้นชาวบ้านในอาศัยอยู่
ชุมชนใกล้เหมืองแร่ทองค า จากผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นพบว่าประชาชนที่มีอัตราการป่วยเป็นมะเร็ง
และอัตราการเสียชีวิตเพ่ิมขึ้น ซึ่งถือว่าไม่มีความคุ้มค่าเมื่อพิจารณาจากผลประโยชน์ที่คนในพ้ืนที่
หรือคนไทยได้รับ ซึ่งปัญหาที่เกิดจากประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า ซึ่งถ้ามองที่ผลประโยชน์ไม่ได้
ตกอยู่ที่ประชาชนในพ้ืนที่หรือคนไทย แต่ผลประโยชน์กลับไปตกอยู่ที่ชาวต่างชาติที่ได้รับสัมปทาน 
ซึ่งเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่ทางเหมืองแร่ทองค าได้รับแล้วถือว่าไม่คุ้มค่าเท่ากับสิ่งแวดล้อมที่เสีย
ไป ซึ่งในการท ากิจการเหมืองแร่ในต่างประเทศนั้น จะมีหน่วยงานเข้าไปฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณ
เหมืองแร่ทองค า แต่ส าหรับประเทศไทยไม่มีหน่วยงานดังกล่าว  จึงท าให้ไม่มีการประเมินมูลค่าของ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการประกอบกิจการเหมืองแร่  และสิ่งที่ส าคัญทางบริษัทที่ได้รับ
สัมปทานก็ไม่ได้เสียค่าฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมใดๆ และด้วยผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทั้งหมด น าไปสู่
กระบวนการทบทวนให้ชะลอหรือหยุดการให้สัมปทานการท าเหมือง(ส านักข่าวมหาวิทยาลัยรังสิต
,2557)และรัฐมนตรีทั้ง 4 กระทรวง ซ่ึงประกอบไปด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ได้ลงพ้ืนที่ในวันที่ 23 เมษายน 2559  เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมรับฟังความ
คิดเห็นประชาชนทั้งฝ่ายคัดค้านและฝ่ายสนับสนุนบริเวณเหมืองแร่ทองค าของบริษัท  อัครา รีซอร์ส
เซส จ ากัด (มหาชน) เพ่ือร่วมพิจารณาก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ และเพ่ือ
รวบรวมข้อมูลในการพิจารณาต่อหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตของบริษัทดังกล่าวในข้ันตอนต่อไป (ข่าว 
7 สี:2559)  และวันที่ 29  เมษายน 2559  รัฐมนตรีทั้ง 4 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้หารือร่วมกันถึง
ผลตรวจข้อเท็จจริงด้านต่างๆ  สรุปว่าในปัจจุบันยังคง  มีปัญหาเรื่องร้องเรียน   ข้อขัดแย้งของ
ประชาชนในพ้ืนที่  แม้จะยังไม่สรุปได้ชัดเจนว่า ปัญหาข้อร้องเรียนและผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชน เกิดจากการท าเหมืองแร่ทองค า ของบริษัทอัครา  รี
ซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) หรือไม่ แต่เพ่ือประโยชน์ของสังคมและประชาชนเป็นส่วนรวม และ
แก้ปัญหาความแตกแยกของประชาชน ในชุมชนจึงมีมติร่วมกันดังนี้ 1) ยุติการอนุญาตอาชญาบัตร
พิเศษส ารวจแร่ทองค าและประทานบัตรท าเหมืองแร่ทองค ารวมถึงค าขอต่ออายุประทานบัตรด้วย  
2) ในกรณีของ บริษัทอัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
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พนักงาน และเพ่ือเตรียมการเลิกประกอบกิจการ จึงเห็นควรให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหะ
กรรมไปจนถึงสิ้นปี 59 เพ่ือให้สามารถน าแร่ที่เหลืออยู่ไปใช้ประโยชน์พร้อมทั้งให้บริษัท อัครา  รี
ซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) เร่งด าเนินการปิดเหมืองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขการอนุญาต 3) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนและบรรเทาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ภายหลังสิ้นสุดการประกอบกิกจารเหมืองแร่ทองค าและโลหะกรรมของบริษัท อัครา  รีซอร์สเซส 
จ ากัด (มหาชน)  ดังนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ก ากับดูแลการปิดเหมืองและการฟื้นพ้ืนที่  กระทรวงสาธารณสุข ดูแลสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่
อย่างต่อเนื่อง กระทรวงแรงงานดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ   ทั้งนี้
นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้กระทรวงอุตสาหกรรมด าเนินการตามข้อกฎหมายและบูรณาการส่วน
ราชการต่างๆเพ่ือให้เป็นไปตามมติร่วมกันของทั้ง 4 กระทรวงข้างต้น (ข่าว 7 สี:2559)   เมื่อการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ท าเนียบรัฐบาล ในคราววันที่ 10 พฤษภาคม 2559  โดยมี พล.อ.
ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็น
ประธาน โดย นางอรรชกา  สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวว่า ที่ประชุมมี
มติรับทราบมติของคณะกรรมการร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหากรณีเหมืองแร่ทองค า
ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)  ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน 4 กระทรวง คือ กระทรวง
อุตสาหกรรม  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ยุติการด าเนินกิจการเหมืองแร่ทองค าของบริษัท อัครา รี
ซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ทั้งหมด ในช่วงสิ้นปี 2559 นี้  ส าหรับมติของคณะกรรมการร่วม ดังกล่าว 
มีจ านวน 3  ข้อ ประกอบด้วย ข้อที่หนึ่ง  ยุติการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษส ารวจเหมืองแร่ทองค า  
และประทานบัตรท าเหมืองแร่ทองค า รวมถึงค าขอต่ออายุประทานบัตรด้วย  ข้อที่สอง  ในกรณีของ
บริษัท อัคราฯ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงาน และเพ่ือเตรียมการเลิกประกอบกิจการ จึง
เห็นควรให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหะกรรมของบริษัทออกไปจนถึงสิ้นปี 2559 เพ่ือน าแร่ที่
เหลือไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งให้ บริษัท อัคราฯ เร่งด าเนินการปิดเหมือง และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่านมา
การท าเหมืองแร่ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาต และข้อที่สาม  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลภาค
ประชาชน และบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการปิดเหมืองแร่โลหะกรรมของบริษัท อัคราฯ 
ดังนี้ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก ากับดูแลการปิด
เหมือง และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ของบริษัท อัคราฯ กระทรวงสาธารณสุข ดุแลสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่
อย่างต่อเนื่อง กระทรวงแรงงาน ดูแลพนักงานที่ได้รับผลระทบจากการปิดกิจการ(ส านักข่าวไทย
พลับลิก้า,2559) ต่อมาในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมือง
แร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม กรณี การยุติการอนุญาตการส ารวจและท า
เหมืองแร่ทองค าทั้งหมดท่ัวประเทศ และการประกอบการเหมืองแร่ทองค า บริษัท อัครา รีซอร์สเซส 
จ ากัด (มหาชน) ดังนี้  ข้อแรก เหตุผลในการยุติสัมปทานเหมืองแร่ทองค า  การด าเนินการในครั้งนี้
เป็นการด าเนินการตามมติร่วมกันของ 4  กระทรวง ได้แก่  กระทรวงอุตสาหกรรม   กระทรวง
สาธารณสุข  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยี  ซึ่งได้มีการหารือร่วมกันถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านต่างๆ ซึ่งสรุปว่า ปัจจุบัน
ยังคงมีปัญหาเรื่องร้องเรียนและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน  เกิด
จากการท าเหมืองแร่ของบริษัท อัคราฯ หรือไม่ แต่เพ่ือประโยชน์ของสังคมและประชาชนเป็นส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาความแตกแยกประชาชนในชุมชน ประกอบกับค าสั่งของหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเก่ียวกับเหมืองทองค าไว้เม่ือเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2557 ว่าการ
ด าเนินการจะต้องโปร่งใส  ไม่สร้างมลพิษ ประชาชนไม่ต่อต้าน และยังอนุมัติ จึงมีมติร่วมกันดังนี้  
 การอนุญาตอาญาบัตรพิเศษส ารวจแร่ทองค าและประทานบัตรท าเหมืองแร่ทองค ารวมถึง
ค าขอต่ออายุประทานบัตรด้วย ในกรณีของบริษัท อัคราฯ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงาน 
และเพ่ือเตรียมการเลิกประกอบกิจการ จึงเห็นควรต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหะกรรมไปจนถึง
สิ้นปี 2559 เพ่ือให้สามารถน าแร่ ที่เหลืออยู่ไปใช้ประโยชน์ได้ พร้อมทั้งบริษัท อัคราฯ เร่ง
ด าเนินการปิดเหมืองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองให้เป็นไปตามเง่ือนไขการอนุญาต  ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนและบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังสิ้นสุดการประกอบ
กิจการเหมืองแร่และโลหะกรรมของบริษัท อัคราฯ ดังนี้  กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก ากับดูแล การปิดเหมืองและการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ กระทรวงสาธารณสุข ดู
สุขภาพประชาชนในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง กระทรวงแรงงาน ดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการ
ปิดกิจการและนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรงอุตสาหกรรมด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆที่
เกี่ยวข้องและบูรณาการส่วนราชการต่างๆเพ่ือให้เป็นไปตามมติร่วมกันของทั้ง 4 กระทรวงข้างต้น
และกระทรวงอุตสาหกรรมได้รายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ     
 จากปรากฏการณ์ส าคัญในครั้งนี้ ท าให้เห็นว่าด าเนินการในครั้งนี้เป็นการด าเนินการตาม
นโยบายรัฐบาลซ่ึงได้มีมติร่วมกันของ 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ซึ่งได้มีการหารือร่วมกันถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านต่างๆ เมื่อมีการยกเลิก
สัมปทานเหมืองแร่ทองค าชาตรี  หน่วยงานภาครัฐจะเข้ามาก ากับดูแล คุณภาพชีวิตของประชาชน
ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีปัญหาเรื่องร้องเรียนและมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมรวมถึงสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน  รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การเริ่มกระบวนการ ทั้งฝุ่นที่เกิดจากการระเบิด
ภูเขา การเอาสินแร่มาแยกเป็นทองค าที่ท าให้น้ ามีสภาพเป็นกรด โลหะส่วนเกินที่หลุดออกมาสู่
สิ่งแวดล้อมจากกระบวนการสกัด หรือแม้กระทั่งของเสียที่ถูกกักเก็บไว้ในบ่อกักเก็บของเสีย ก็ยัง
หลุดออกมาปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งในแหล่งน้ าและแหล่งโซ่อาหาร และท้ายที่สุดผู้ได้รับ
ผลกระทบก็คือชาวบ้านในชุมชนใกล้เหมืองแร่ทองค า   
 จากความส าคัญและความเป็นมาที่ได้กล่าวข้างต้นนี้  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา  
การยกเลิกสัมปทานเหมืองแร่ทองค าชาตรีโดยค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ว่าจะมีแนว
ทางการด าเนินการอย่างไรเกี่ยวกับกระบวนการ นโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อชุมชน ในการยกเลิกสัมปทานเหมืองแร่ทองค าชาตรี จึงเป็นที่มาของค าถามที่น าไปสู่การวิจัย  ใน
ครั้งนี้     
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2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การยกเลิกสัมปทานเหมืองแร่ทองค าชาตรีโดยค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาระบบการบริหารการจัดการภาครัฐ ในการจัดการคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการยกเลิกสัมปทานเหมืองแร่ทองค า 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดการปัญหาที่น าไปสู่การปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อมที่มีผล
ผลกระทบต่อประชาชน  
 3. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ 
 
3.การด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยศึกษาวิเคราะห์
ภายใต้ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง โดยก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Information) จ านวน 38  คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ 1) สัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 
14 คน  2) การสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion ) จ านวน 24 คน  3) การสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วม(Non-Participant Observation)4) จากเอกสารทางวิชาการ เอกสารรายงานต่าง ๆ รวมถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาท าการวิเคราะห์ร่วมกันโดยวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการ
พรรณนา เป็นการแปลความหมาย และสร้างข้อสรุปจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
 1.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth interview) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยโดย
ใช้เทคนิคในการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi – Structured interview) จากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key informants) คือ ตัวแทนภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภาครัฐ  จ านวน  14  
คน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยการสัมภาษณ์ด้วยเครื่องบันทึกเสียง 
และการจดบันทึกการสนทนา โดยการสนทนาแบบปลายเปิด ซึ่งเป็นยกระบวนการที่มีความยึดหยุ่น 
และเปิดกว้าง โดยมีการออกแบบโครงสร้างของค าถามต่างๆ ที่น าไปใช้ในการสัมภาษณ์ แต่ผู้
สัมภาษณ์จะสามารถปรับเปลี่ยนถ้อยค าจากข้อค าถามให้มีความสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ของแต่
ละคนในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนในค าตอบได้ท าให้ได้ข้อมูลที่มีความหลากหลายในมิติต่างๆ และข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติมาก
ขึ้น เมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูลจะน ามาลดทอนข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง 
 1.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion ) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informants) คือ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ ตัวแทนภาคประชาชน จ านวน 24  คน โดยเกณฑ์การ
คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลจากเกณฑ์ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในพ้ืนที่ ควบคุม ดูแล ทุกข์
สุข ของประชาชนและประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาสัมปทานเหมืองแร่ทองค า
ชาตรี โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยการสัมภาษณ์ด้วยเครื่องบันทึกเสียง 
และการจดบันทึกการสนทนา โดยการสนทนาแบบปลายเปิด ซึ่งเป็นยกระบวนการที่มีความยึดหยุ่น 
และเปิดกว้าง โดยมีการออกแบบโครงสร้างของค าถามต่างๆ ที่น าไปใช้ในการสัมภาษณ์ แต่ผู้
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สัมภาษณ์จะสามารถปรับเปลี่ยนถ้อยค าจากข้อค าถามให้มีความสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ของแต่
ละคนในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนในค าตอบได้ท าให้ได้ข้อมูลที่มีความหลากหลายในมิติต่างๆ และข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติมาก
ขึ้น เมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูลจะน ามาลดทอนข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง 
 1.3 การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ในกระบวนการวิจัยเชิงเอกสาร 
ผู้วิจัยใช้กระบวนการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆโดยการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรม
ที่เก่ียวข้อง ซ่ึงได้ด าเนินการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการต่างๆ 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลทางวิชาการที่ ได้จากการสืบค้นทางสื่อ
อิเล็กทรอนิคส์ หรือสื่อทางเว็บไซด์ต่างๆ เพ่ือให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่ต้องการและจัดท าข้อมูล ใหม่ให้
ครอบคลุมกับความเป็นจริงมากที่สุด   
 
4.ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง   การยกเลิกสัมปทานเหมืองแร่ทองค าชาตรีโดยค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ พบว่า 
 1.  หน่วยงานรัฐที่ควบคุม ดูแล เหมืองแร่ทองค า จะปฏิบัติตามข้ันตอนกฎหมายเป็นหลัก 
จึงเป็นอุปสรรคในการเข้าไปดูแลและจัดการผลกระทบของเหมืองแร่ทองค า  
 2. ด้วยอ านาจ หน้าที่ ระเบียบขั้นตอนของกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ไม่
สามารถยืนยันและให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นจริงกับประชาชนได้ จึงกลายเป็นช่องว่างระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับประชาชน     
 3. การประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า ท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนที่เสีย
ประโยชน์กับประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งได้รับประโยชน์จากเหมืองแร่ทองค าด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในภาพรวม    
 4. หน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการสัมปทานเหมืองแร่ทองค า ขาดการ
ประสานงานร่วมกัน เกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมั่น ด้านสุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจ
หลักของการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าจนกลายเป็นประเด็นส าคัญในการร้องเรียนถึงแม้ว่า
เหมืองแร่จะท าให้เกิดประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง มากมาย เช่น การสร้างรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจใน
ชุมชนก็ตาม  
 
5.อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จาการศึกษาพบว่า ผลการวิจัยถึง การมีส่วนร่วมและการรับรู้ข่าวสาร ของประชาชน จะ
ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาหน่วยงานรัฐ ทั้งนี้เนื่องจากผลที่ได้จากการสื่อสาร น ามาสู่การ ปรับปรุง 
พัฒนาให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของความเป็นปัจจุบันในสังคมและการบริหารหน่วยงานรัฐควบคู่
กันไปจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทุกคนเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมตัดสินใจในการท างานเท่าที่จะ
สามารถกระท าได้ (Berkley, 1975) รวมทั้งกฎหมายที่ได้ประกันสิทธิของประชาชนด้านการมีส่วน
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ร่วม และก าหนดหน้าที่ของภาครัฐในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ที่ส าคัญอาทิเช่น 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตลอดจนแนวคิดของ  Andrew and Stiefel (1979) เกี่ยวกับการให้
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในลักษณะและรูปแบบของการมีส่วนร่วม 4 ประการ ได้แก่ 1) การมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ 
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
 ซ่ึงการท างานของหน่วยงานภาครัฐภายใต้กรอบของการบริหารภาครัฐ ( Public 
Administration) ยังมีการเกิดปัญหาเกี่ยวกับการขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภาครัฐจึงต้อง
ปรับเปลี่ยนมุมมองหรือแนวทางในการบริหารไปสู่กรอบแนวคิดการจัดการภาครัฐ (Public 
Management) โดยการน าเอาหลักการบริหารต่าง ๆ ของภาคเอกชนของกรอบแนวคิดของการ
จัดการ (Management Approaches) มาใช้ในการด าเนินกิจกรรมขององค์การ โดยให้เกิดการ
บริหารที่เป็นมืออาชีพ (Professional) ในสร้างประสิทธิภาพ และให้เกิดประสิทธิผล ตามลักแนวคิด
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ที่ยังคงมุ่งเน้นในการจัดการทรัพยากรใน
การผลิตให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการบริหารอย่างมืออาชีพ มีการสร้างสรรค์ 
 
6.ข้อเสนอแนะ  
 1. ในการด าเนินแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่
ทองค าหน่วยงานภาครัฐควรให้ความส าคัญกับประชาชน ในการมีส่วนร่วม กับการแก้ไขปัญหาให้
เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย  
 2. หน่วยงานภาครัฐควรแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า และเข้าไปแก้ปัญหาผลกระทบ โดยพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลที่
แท้จริงให้ทุกฝ่ายได้รับรู้   
 3. หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับมอบหมายในการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า จะต้องมีการบูรณาการร่วมกัน มีการประสานงานกันและร่วมกัน
แก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบ ไม่ใช่ต่างคนต่างท าแก้ไขปัญหา ต่างคนต่างท า เพราะปัญหาที่
เกิดข้ึนมีความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกัน 
 4. หน่วยงานภาครัฐควรมีการบังคับใช้กฎหมายในการประกอบกิจการเหมืองแร่ หรือ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม ควรด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดความผิดพลาดน้อย
ที่สุด  
 5. ควรมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม จากผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดข้ึนจากการ
ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า     
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7.ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเหมืองแร่ทองค าในพ้ืนที่
อ่ืนๆ   
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า  
 3. การน ารูปแบบและระเบียบวิธีวิจัยที่หลากหลายมาใช้ในการศึกษาการจัดการ
ผลกระทบที่เกิดจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าเพ่ือให้ได้แนวทางที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ต่อไป 
 
 

บรรณานุกรม 
 

กพร.ยันให้ `อัคราฯ `ท าเหมืองทองได้ถึ งสิ้ นปีนี้ .ส านักข่าวกรุงเทพธุรกิจ .(2559)สืบค้นที่ 
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/697969. 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, คณะอนุกรรมการเพ่ือการศึกษาและตรวจสอบกรณีปัญหา
เหมืองแร่. (2547).โครงการศึกษาข้อมูลเชิงวิชาการกรณีปัญหาเหมืองแร่เพื่อก าหนด
ข้อเสนอเชิงนโยบาย.: คณะอนุกรรมการเพ่ือการศึกษาและตรวจสอบกรณีปัญหาเหมือง
แร่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.กรุงเทพมหานคร (30 ตุลาคม 2559). 

นักวิชาการเผย เหมืองทองค าพิจิตร กระทบสิ่งแวดล้อมเพียบได้ไม่คุ้มเสีย เร่งศึกษาเพ่ิมหวังปิด
ส านักข่าวมหาวิทยาลัยรังสิต. (2557) สืบค้นที่:http://www.jr-rsu.net/article/1243 
(13ตุลาคม 2559). 

ม ติ  ค ร ม . ปิ ด เ ห มื อ ง ท อ ง ค า อั ค ร า  ใ ห้ ถึ ง สิ้ น ปี  5 9 . ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ท ย พั บ ลิ ก้ า
(Thaipublica)(2559).สื บ ค้ น ที่  www.thaipubica.org/2016/05/ncpo-cabinet-
2559-19 (22 เมษายน 2559). 

รายการเดินหน้าประเทศไทย : การเยียวยาผลกระทบจากการปิดเหมืองแร่ทองค า ข่าว ช่อง 7 สี
,2559. สืบค้นที่ www. News.ch 7.com 

ส านักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน , กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่.  (2550). รายงานวิชาการ
ฉบับที่ สอพ.3/2550 : ไซยาไนด์กับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองค า . สืบค้นที่
www.dpim.go.th/service/download?articleid=237&F=242.(24 เมษายน 2559).
  

 

 



1051วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

การปฏิรูปด้านการเพ่ิมพื้นที่ป่าไม้ประเทศไทย 

THE   THAILAND’S REFORM   ON FOREST AREA   INCREASE 

 

ปิยมิตร   แสงทอง      
ศรุตา     สมพอง 

  

บทคัดย่อ 

 การปฏิรูปด้านการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไมป้ระเทศไทย ส าหรับบทความวิจัยเรื่องนี้ข้อเสนอในการ
ปฏิรูปด้านการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ประเทศไทยเป็นปรากฏการณ์ทางการเมือง ที่เกิดข้ึนกับประเทศมา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การปฏิรูปเพ่ืออะไร การปฏิรูปไปเป็นแบบไหนอย่างไร วัตถุประสงค์ของ
การวิจัยดังนี้คือ1.เพ่ือศึกษาการปฏิรูปประเทศไทยในการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้2.เพ่ือศึกษาองค์ประกอบที่
เป็นสาเหตุ สภาพปัญหา อุปสรรค ที่ส าคัญในการป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
ภายใต้นโยบายการปฏิรูปประเทศไทย 3. เพ่ือศึกษารูปแบบ แนวทาง และวิธีการด าเนินการของ
หน่วยงานรัฐ อันน าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพของประเทศในการมีพ้ืนที่ป่าไม้ตามนโยบายกรมป่าไม้
แห่งชาติ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ไว้เพ่ือทบทวนกรอบแนวคิดรวมถึงมุ่งศึกษา
ประเด็นการปฏิรูปด้านการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ ประเทศไทย ตลอดจนเหตุผล ความจ าเป็น เป้าหมายเพ่ือ
เสนอแนะทิศทางปฏิรูปประเทศในการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เหตุเพราะทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนของการเพ่ิมขึ้นทรัพยากรป่าไม้จะเป็นปรากฏการณ์ทึ่จะขยายจ านวนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมจากการปฏิบัติงานตามแผนงานกรมป่าไม้ 
 โดยผลการศึกษาวิจัยพบว่าประเทศไทยกับการปฏิรูปด้านการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ประเทศไทย 
แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 และ การร่วมมือกันท างานของ
ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์การร่วมมือกับการสนธิแผนปฏิบัติ
งานดังนี ้
 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 2. นโยบายนายกรัฐมนตรี การปฏิรูปด้านการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ประเทศไทย 
 3. นโยบายกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ 
 4. บทบาท ภารกิจ หน้าที่ ของกรมป่าไม้ในการเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม ้
ค าส าคัญ : การปฏิรูปด้านการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไมป้ระเทศไทย , ป่าไม้   
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ABSTRACT 

 The Thailand Reform  on forest area increase for this research subject 
offer to reform the country, Thailand is a political phenomenon that occurs with 
the country since the past until the present reform? What is Reform? The purpose 
of this research  were : 1). to study the reform countries Thailand in increasing 
forest area, 2). to study the elements that cause. Weather problems. Major 
obstacles to the revitalization of the forestry resources, National Guard, under the 
reform policies, country Thailand. 3). to study the format and method of operation 
of the Government. To maximize the potential of the country's forest areas, 
national forestry policy. The research had set the objective of this research is to 
review the conceptual framework, including issues of education reform was aimed 
at countries in the forestry area increase, as well as adding Thailand why the need 
to target reformation direction country in space, forests increasing ,Caused 
environmental impacts at large, both by developing the economy, regardless of the 
forest resource sustainability, as well as an increase in the Forestry, which do 
address the factors derived from multiple direct and indirect causes such as 
invasion of the capitalists to  expand forest areas , causing the invasion destroyed 
the forest. Researchers have studied  the action long planned  discovered the 
phenomenon caused by  feature forest tree planting  space area.   
 Country of Thailand, with reforms to increase forestry areas strategic plan. 
Social and economic development plan, the national 12 and the working together 
of all work related to achieve this objective as follows were : 1. The national 
economic and social development plan, issue No. 12 of natural resources and 
environmental aspects 2. Prime Minister's policies. Add a forest area under the 
reform the country, Thailand. 3. Policy the Ministry of resources and environment in 
the forestry area, adding 4. Duties of the Department of forestry mission roles. 
Keyword(s):     Thailand' s reform   on forest area increase, Forestry 
 
 
1. บทน า 
 ปฏิรูปประเทศไทย เป็นปรากฏการณ์ทางการเมือง ที่เกิดขึ้นกับประเทศมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันปฏิรูปเพ่ืออะไร ปฏิรูปไปเป็นแบบไหน ปฏิรูปอย่างไร จะปฏิรูปอะไรบ้าง ปฏิรูปอะไร
ก่อนหลัง เริ่มปฏิรูปยังไง ใครเป็นคนปฏิรูปส่วนไหน ผู้ทีมีบทบาทในสังคม ไม่ว่านักการเมือง 
ข้าราชการ นักวิชาการ นักคิด นักเขียน นักประชาสังคม นักธุรกิจ ต่างก็แสดงความคิดความเห็นอยู่
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ในเวทีต่างๆ เพ่ือ “ระดมสมอง” กรรมการปฏิรูปชุดต่างๆ ถูกตั้งขึ้นมาจนนับไม่ทั่วถ้วน ค าว่า 
“ปฏิรูป” ตามพจนานุกรม แปลตรงๆ ว่าท าให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สภาพที่สมควร ภาษาอังกฤษ 
ตรงกับค าว่า Reform คือมาจัดใหม่ ดังนั้น การปฏิรูป ไม่ใช่ “การพัฒนา” ที่หมายถึงว่า มีอะไรอยู่ 
ก็ท าให้ดีขึ้น ขาดอะไรที่ควรมีก็จัดให้มี แต่ปฏิรูปหมายถึงว่า มีบางอย่างผิดไปจากที่ควร จึงต้องปรับ 
ต้องจัดใหม่ เพราะฉะนั้น การปฏิรูปมักจะไม่มีทาง  win-win ไปทุกฝ่าย จะต้องมีฝ่ายที่ได้ในบาง
เรื่อง เสียในบางเรื่อง ประเด็นมันอยู่ท่ีว่า จะท าอะไร เป้าหมายอะไร มีแผนอะไร มันควรจะค่อนข้าง
ชัดเจน ทุกฝ่ายจะได้รับรู้ปรับตัวได้ การปฏิรูป (Reform) ไม่ใช่ “การปฏิวัติ” (Revolution) ซึ่ง
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคน เปลี่ยนอย่างฉับพลัน รวดเร็ว เข้าสู่สิ่งที่เป็น
เป้าหมาย เพราะฉะนั้น การปฏิรูปย่อมต้องเป็นกระบวนการที่มีการต่อรอง ต้องใช้เวลาด าเนินการ
ต้องมีความอดทน ไม่สามารถได้มาโดยใช้อ านาจ โดยใช้ก าลังเข้าหักโค่น ไม่สามารถจะมีฝ่ายใดได้รับ
ตามสิ่งที่ปรารถนาไปทั้งหมดทุกเรื่อง (อย่างประชาธิปไตยของอังกฤษ ที่เริ่มโดย Magna Carta 
ฉบับแรก เมื่อเกือบแปดร้อยปีก่อน มาวันนี้ก็ยังปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด) เป็นที่พิสูจน์แล้วว่า การ
เปลี่ยนแปลงแบบ “ปฏิวัติ” นั้น มักต้องท าลายเปลี่ยนแปลงรากฐานสถาบันแบบเดิม มักก่อให้เกิด
ความขัดแย้งรุนแรงตามมา เกิดความวุ่นวาย ไร้กฎกติกา ในที่สุดจะน ามาซึ่งความเสื่อมถอยยาวนาน
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ตัวอย่างเช่น การปฏิวัติฝรั่งเศส การปฏิวัติรัสเซีย รวมไปถึงกรณี Arab 
Springs ทั้งหลาย ขณะที่การปฏิรูปอย่างสันติ มักน าผลที่ดีกว่าในทุกด้าน ตัวอย่างเช่น ที่เกิดใน
ประเทศยุโรปเหนือ ที่ยังมีสถาบันกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ  “เวทีต่อรองที่เหมาะสม”  เป็นเรื่อง
ส าคัญที่สุดที่จะท าให้เกิดการปฏิรูปที่พึงประสงค์ และพอยอมรับได้จากทุกฝ่าย เวทีที่ว่า ไม่ได้
หมายถึง สถานที่ การประชุม คณะกรรมการ หรือคนที่ได้รับแต่งตั้งมอบหมายเข้าร่วมเท่านั้น แต่
หมายถึงกระบวนการที่จะต้องด ารงอยู่ตลอดไป ในระยะแรกต้องมีผู้เข้ามาจัดท าแผนแม่บทใหญ่  ซึ่ง
เป็นกรอบเป้าหมาย กลยุทธ์หลักๆ แยกแยะกลุ่ม แยกประเภท หลังจากน้ันจะเป็นกระบวนการ
ด าเนินงาน ซึ่งต้องมีกลไกให้เกิดการต่อรองไปได้ในทุกๆ ระยะ มีพลวัตรไปตามการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุปัจจัยรอบด้านตลอดเวลา ผู้ที่มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม ทุกหมู่เหล่า จะต้องมีช่องทาง มีโอกาสมี
ส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูป โดยเฉพาะในเรื่องที่ตนเกี่ยวข้อง จะต้องได้รับโอกาสที่จะพิทักษ์
ผลประโยชน์ของตนตามควร ประเทศไทยมีการปฏิรูปประเทศต้ังแต่ปีพ.ศ. 2475 ถึงจะมีความ
คืบหน้า แต่ก็กล่าวได้ว่าค่อนข้างสะเปะสะปะ มีเดินหน้า มีถอยหลัง มีส่วนที่ดีขึ้น มีส่วนที่แย่ลง 
เป็นไปตามภูมิความรู้สะสมของสังคม ตามบริบทอ านาจต่อรองของแต่ละภาคส่วน แต่ละช่วงเวลา 
มาปัจจุบัน เราก าลังยืนอยู่บนทางสองแพร่ง ชาวไทยทั้งมวล ก าลังต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ ว่าเราจะ
ก้าวสู่โอกาสในการปฏิรูปรุดหน้าครั้งส าคัญ หรือจะถอยหลังก้าวใหญ่ ซึ่งอาจน าไปสู่ความเป็นรัฐที่
ล้มเหลว ที่ต้องใช้เวลาหลายสิบปี กว่าจะลุกข้ึนมาได้อีก http://thaipublica.org 
 จากสภาพปัญหาการลดลงอย่างรวดเร็วของพ้ืนที่ป่าไม้ดังกล่าว ท าให้เกิดผลกระทบด้าน
ลบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรุนแรงกับประเทศเร่ือยมา  22 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ได้เกิดอุทกภัยดินโคลนถล่ม ซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่ บ้านกระทูน
เหนือ ต าบลกระทูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภัยพิบัติครั้งนี้ มีผู้บาดเจ็บและตาย
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จ านวน 230 คน บ้านเรือนเสียหาย จ านวน 1300 หลัง พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย จ านวน 6 ,150 ไร่ 
คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย จ านวน 1,000 ล้านบาท จากเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติดังกล่าว รัฐบาล
ได้ประกาศยกเลิกการให้สัมปทานท าไม้จากป่าธรรมชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา ต่อมาใน
วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2544 ได้เกิดอุทกภัยดินถล่มที่อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ มีผู้เสียชีวิตจ านวน 
23 ราย สูญหายจ านวน 16 ราย บาดเจ็บจ านวน 5  ราย และในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2544 ก็ได้
เกิดอุทกภัยดินโคลนถล่มที่ ต าบลน้ าก้อ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้เสียชีวิตจ านวน 131 
ราย บาดเจ็บจ านวน 109 ราย ราษฎรได้รับความเดือนร้อน  ,  9 ราย จ านวน 1,749 ครัวเรือน 
พ้ืนที่เกษตรกรรมเสียหาย จ านวน  3 ,320 ไร่ คิดเป็นค่าเสียหายจ านวน 112 ,417,933บาท 
(https://th.m.wiki.pedia.org) จากการที่รัฐบาลในยุคนั้น แก้ไขปัญหาการเสื่อมทรามของ
ทรัพยากรป่าไม้ จนก่อให้เกิดปัญหาภัยพิบัติร้ายแรงต่อประเทศ โดยการปิดสัมปทานป่าไม้ในปี พ.ศ.
2532 รัฐบาลคาดหวังจะแก้ปัญหาการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ได้ แต่ปรากฏว่าปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า
ไม้ก็ยังเกิดขึ้น นอกจากนั้นยังเกิดผลกระทบท าให้เกิดปัญหาส าคัญตามมาคือ การขาดแคลนไม้ใช้
สอยภายในประเทศ ในขณะที่ความต้องการใช้ไม้ภายในประเทศสูงขึ้นเรื่อยๆ เกิดปัญหาการลักลอบ
ตัดไม้จากป่าธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ทั่งทุกภูมิภาคของประเทศ และต้องสั่งน าเข้าไม้และผลิตภัณฑ์
ไม้จากต่างประเทศทุกปี คิดเป็นมูลค่า ปีละไม่ต่ ากว่า 50 ,000 ล้านบาท ส่งผลให้ประเทศเสีย
ดุลการค้า ซึ่งการแก้ปัญหาการขาดแคลนไม้ภายในประเทศโดยการน าเข้าไม้จากต่างประเทศนับวัน
จะเป็นไปได้ยาก เนื่องจากแต่ละประเทศก าลังประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม
เช่นเดียวกัน เพราะการท าลายป่าไม้จะส่งผลให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพ่ิมมากขึ้น 
เนื่องจากไม่มีการสะสมในรูปของเนื้อไม้ เกิดภาวะเรือนกระจก ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเกิดภาวะ
โลกร้อน เกิดภัยพิบัติต่างๆ ได้แก่ ความแห้งแล้ง น้ าท่วม ซ้ าซาก จึงมีการรณรงค์อย่างกว้างขวางทุก
วิถีทางเพ่ือให้ทุกประเทศป้องกันการท าลายป่าธรรมชาติที่เหลืออยู่ และส่งเสริมสนับสนุนให้ปลูก
ต้นไม้ทดแทนเพ่ิมจ านวนขึ้น รวมทั้งเกิดกระแสอนุรักษ์ที่ก าหนดให้ไม้ที่จะน าไปเป็นสินค้าออก 
จะต้องเป็นไม้จากสวนป่าที่ปลูกขึ้น และมีการจัดการสวนป่าตามมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่าง
ยั่งยืนเท่านั้น ดังนั้นภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศไทย โฆษก กอ.รมน. ได้แถลง เมื่อวันที่ 6 
สิงหาคม 2557 ว่า ตามที่ คสช.ได้ก าหนดให้จัดท าร่างแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากร
ป่าไม้, การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติในส่วนของตนเองให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ แผน และเป้าหมายที่ก าหนดในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ การพิทักษ์รักษาพ้ืนที่ป่าไม้ 
ให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ ให้ได้พ้ืนที่ป่าไม้อย่างน้อย ร้อยละ40 ป่าอนุรักษ์ ร้อยละ 25 ป่าเศรษฐกิจ 
ร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศ (กรมป่าไม้.255 ) ภายใน 10 ปี  
 ซ่ึงปัจจุบันพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศเหลืออยู่เพียง ร้อยละ 31.57 โดยในการน้ี กอ.รมน. , 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดท า
ร่างเอกสารดังกล่าว และปัจจุบัน หัวหน้าคณะ.คสช. ก็ได้อนุมัติให้มีผลบังคับใช้  โดยสรุป มี
วัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ เพ่ือหยุดยั้งการตัดไม้ท าลายป่าและทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุก
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ครอบครองให้ได้ตามท่ีเป้าหมายก าหนดไว้ภายใน 1 ปี เพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืน ภายใน  2  ปี และเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าในพ้ืนที่ป่าไม้มี
เป้าหมายทั่วทั้งประเทศให้มีสภาพที่สมบูรณ์ ภายใน 2- 10 ปี 

 จากปรากฏการดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาว่า ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งประเทศ
ไทยมีรัฐบาลมาจากการรัฐประหาร มีอ านาจในการ ใช้กฏหมายมาตรา 44 ซึ่งให้อ านาจไว้
ครอบคลุมทั้งในด้าน นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และได้ด าเนินการปฏิรูปประเทศไทย ตามแนวทาง
ที่ทุกฝ่ายเรียกร้อง เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาในระยะยาว สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากร รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์ จะสามารถเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ครบ
ตามนโยบายการป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 252  หยุดยั้งการตัดไม้และทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุก
ครอบครอง เพ่ือน ามาฟ้ืนฟูป่าให้มีสภาพสมบูรณ์  แก้ไขปัญหาการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ซึ่งเป็น
ปัญหาส าคัญพ้ืนฐานของประเทศได้หรือไม่ และจะมีวิธีการรูปใดในการบริหารจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน  จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยเร่ือง การปฏิรูปประเทศไทยในการ
เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้   
 
2.วตัถุประสงค์การวิจัย 

 2.1.เพ่ือศึกษาการปฏิรูปด้านการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ประเทศไทย 
 2.2.เพ่ือศึกษาองค์ประกอบที่เป็นสาเหตุ สภาพปัญหา อุปสรรค ที่ส าคัญในการป้องกัน 
รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติภายใต้นโยบายการปฏิรูปการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ประเทศไทย 
 2.3. เพ่ือศึกษารูปแบบ แนวทาง และวิธีการด าเนินการของหน่วยงานรัฐ อันน าไปสู่การ
เพ่ิมศักยภาพของประเทศในการมีพ้ืนที่ป่าไม้ตามนโยบายการป่าไม้แห่งชาติ  
 
3 .วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การปฏิรูปด้านการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ประเทศไทย ในการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ ผู้วิจัย
ศึกษานโยบาย มาตรการของกรมป่าไม้ รัฐบาล การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ ในครั้งนี้ เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยใช้แนวทางแบบปรากฏการณ์วิทยา 
(Phenomenology) มีจุดมุ่งหมายเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์นโยบายกรมป่าไม้และภาครัฐบาลการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูล ตีความข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตาม
แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพในบริบทนี้จะอธิบายถึงการออกแบบการวิจัย (research design) การ
คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant) การเก็บรวบรวมข้อมูล (data collection) การแปลง
มโนทัศน์ (operation of concepts)  การจัดระบบข้อมูล(data organization)  การวิเคราะห์
ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า(data analysis and data triangulation) ซึ่งมีการศึกษาใน
ระยะที่ 1   ศึกษาสาเหตุ สภาพปัญหา อุปสรรค ในการป้องกัน รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
ภายใต้นโยบายการปฏิรูปประเทศไทย หน่วยงานของรัฐควรมีรูปแบบ แนวทาง และวิธีการ
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ด าเนินการอย่างไรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของประเทศ ในการมีพ้ืนที่ป่าไม้ตามนโยบายการป่าไม้แห่งชาติ                
ระยะที่ 2  สร้างแนวทาง วิธีการของรัฐ ในการพัฒนาการเพ่ิมพ้ืนที่ทรัพยากรป่าไม้ และระยะที่ 3 
ยืนยันแนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
 
4.ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการศึกษา การปฏิรูปด้านการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ประเทศไทย ในการเพ่ิมพ้ืนที่
ป่าไม้ ตามนโยบายกรมป่าไม้ แผนงานของรัฐบาล การเพ่ิมพ้ืนที่ เพ่ิมจ านวนทรัพยากรป่าไม้ การใช้
ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างแบบยั่งยืน  ในครั้งนี้เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์  แนวทางแก้ปัญหาคือ
จากสภาพปัญหาของป่าไม้ดังกล่าว คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพ่ือลดการบุกรุกทาลาย
ทรัพยากรและฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมที่มีความเสื่อมโทรม เพ่ือเป็นการสนับสนุนแนวนโยบายดังกล่าว 
คณะผู้บริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้นาภาคประชาชน จึงร่วม
เสวนาระดมความคิดเห็น เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ณ ห้องประชุม สถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย เพ่ือเสนอประเด็นการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้มีความ
คิดเห็นร่วมกันดังนี้ (ข้อเสนอการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557 ) 
 1) หยุดยั้งการคอรัปชั่นที่มาจากการเมืองและข้าราชการทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น หยุด
แทรกแซงการตัดสินใจระดับองค์กร รวมถึงการแต่งตั้งโยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ท่ีดินป่าไม้) และการจัดการมลพิษ (ขยะ และน้าเสีย) 
 2) เร่งปฏิรูปโครงสร้างและองค์กรในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้มีภารกิจที่ชัดเจน ลดความซ้าซ้อนและให้เกิดความเป็นเอกภาพ พร้อมเร่งทบทวน
องค์ประกอบและบทบาทของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ รื้อฟ้ืนคณะกรรมการป่าไม้
แห่งชาติ และจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ 
 3) ต้องรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ซึ่งเหลืออยู่ 102 ล้านไร่ ให้คงไว้ โดยห้ามใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า
ไม้อย่างเด็ดขาด ทั้งโครงการของภาครัฐและภาคเอกชน และให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือ
ลดการบุกรุกทาลายป่าหรือเข้าใช้ประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย 
 4) เร่งรัดให้มีการก าหนดแนวเขตพ้ืนที่ป่าไม้และจัดท าฐานข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกัน 
รวมทั้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบส ารวจที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดินในเขตปฏิรูปเพ่ือการเกษตรกรรม 
(สปก.) และที่ดินสค. 1 ให้ชัดเจน หากเปลี่ยนการถือครองหรือใช้ประโยชน์ผิดเงื่อนไขหรือไม่ได้ใช้
ประโยชน์จะต้องคืนพ้ืนที่ให้หน่วยงานกรมป่าไม้ดูแลรักษาต่อไป 
 5) ให้มีและบังคับใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม อันประกอบด้วย ภาษีที่ดิน 
ภาษีสิ่งแวดล้อม การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ การตั้งกองทุนคาร์บอนเพ่ือจูงใจการดูแลรักษาป่า 
นอกจากน้ี ให้การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคเก็บค่าธรรมเนียมบาบัดน้าเสียรวม
กับค่าน้าประปา (ส าหรับกลุ่มผู้ใช้น้ าประปาปริมาณมาก) รวมทั้งให้จัดสรรงบประมาณประจ าปีของ
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แต่ละจังหวัดตามสัดส่วนภาษีที่จังหวัดเก็บได้เพ่ือใช้ในการป้องกันปัญหามลพิษและการลดลงของ
ทรัพยากรป่าไมท้ี่เกิดจากการพัฒนาในจังหวัด 
 6) ปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องป่าไม้ น้ า และ
ทรัพยากรชายฝั่งทะเล กฎหมายด้านผังเมือง และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีทิศทางเดียวกัน 
รวมทั้งปฏิรูปด้านสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) และการติดตามผลการด าเนินของโครงการต่างๆ โดยรัฐธรรมนูญ
ใหม่ควรก าหนดระยะเวลาการออกกฎหมายดังกล่าวให้ชัดเจนทั้งนี้ ให้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการ
ปฏิรูปการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปการจัดการสิ่งแวดล้อม
ทั้งระบบและจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม อันเป็นกุญแจส าคัญในการลดความเลื่อมล้ า สู่ความ
ปรองดองและความม่ันคงของชาติ 
 
7. อภิปรายผล 

 บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้ศึกษาวิจัย การปฏิรูปด้านการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ ประเทศไทย  
ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงหลายครั้ง ดินและโคลนถล่ม
ในหลายจังหวัด น้ าท่วมอย่างรุนแรงในหลายพ้ืนที่ ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน การขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตร การเกิดภาวะฝนแล้งอย่างต่อเนื่องยาวนาน การสูญเสียแผ่นดินที่จะ
ท าการเพาะปลูก การสูญเสียพันธ์สัตว์ป่าและพืชพันธุ์อ่ืน ๆ เกิดผลกระทบต่อการเสียสมดุลใน
ธรรมชาติ ทาให้เกิดดินฟ้าอากาศแปรปรวนเกิดความแห้งแล้ง เกิดมลพิษทางอากาศ ปัญหาเหล่าน้ี
ล้วนเกิดจากป่าไม้ในโลกลดจ านวนลงจากการท าลายของมนุษย์ เพราะป่าไม้มีหน้าที่ที่ธรรมชาติได้
สร้างสรรค์ไว้ คือ 1) หน้าที่ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับทุกประเทศบนโลกนี้ เช่น ช่วยให้มีฝนตก 
เป็นบ่อเกิดของแหล่งน้ า ก่อให้เกิดระบบหมุนเวียนของออกซิเจนในอากาศ ช่วยป้องกันการพังทลาย
ของดิน ป้องกันลม ฯลฯ 2) หน้าที่ทางเศรษฐกิจ เช่น เป็นแหล่งวัตถุดิบในการก่อสร้าง แหล่งอาหาร 
แหล่งพลังความร้อน แหล่งวัตถุดิบทางอุตสาหกรรม แหล่งสมุนไพร ดังนั้น 

 1.รัฐบาลต้องเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์พ้ืนฐานของรัฐที่สาคัญเก่ียวกับกิจกรรมและนโยบาย
ด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีคือ การคานึงถึงคุณค่าของมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนใน
สังคม 
 2.รัฐมีหน้าที่โดยทางตรงและโดยทางอ้อมที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
เท่าที่จาเป็นโดยเฉพาะป่าไม้ที่นับได้ว่าเป็นที่พักอาศัยของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลและเป็นลมหายใจของ
ความหลากหลายทางชีวภาพอันเป็นความสมดุลของชีวิตมนุษย์ 
 3.ควรมีการสนับสนุน ผลักดันกฎหมาย หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ป่าไม้
และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้เป็นการเฉพาะ 
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 4.ควรนาผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาเป็นปัจจัยหลักในการอนุมัติ
โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 
 5.ควรมีนโยบายในการเพิ่มพ้ืนที่ป่าชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การกาหนดสัดส่วนพ้ืนที่
ป่าและพ้ืนที่อยู่อาศัย เพ่ือให้เกิดความสมดุลในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ 
 
8.ข้อเสนอแนะ 

 1.การให้ความรู้แก่ประชาชน  และผู้มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ ในเรื่องการ
บริหารงานสมัยใหม่ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีข้อมูล
ที่ถูกต้องชัดเจนเพ่ือใช้ในการวางแผนพัมนางาน ก าหนดนโยบาย มีกระบวนการที่สามารถ เพ่ิม
จ านวนป่าไม้ การท างานแบบบูรณาการ  มีเจ้าภาพ มีส่วนร่วม มียุทธศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ มี
เป้าประสงค์พันธกิจที่ชัดเจน รวดเร็วลดขั้นตอน แก้ปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์ องค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้การบริหารงานแบบบูรณา การปฏิรูป การ
ประสบผลส าเร็จคือ การพัฒนาสร้างวิสัยทัศน์แบบคิดใหม่ ท าใหม่ (Rethinking the future) ได้แก่
หลักการ (Rethinking Principle ) การแข่งขัน (Competition)  การบริหารองค์กร (Control & 
Complexity) ความเป็นผู้น า (Leadership) ระบบเครือข่าย (Networking)  มีส่วนร่วม
(Participating) 
 2.การส่งเสริมให้บุคลากรป่าไม้ มีความรู้ ความสามารถหลัก ขององค์การแบบบูรณาการ
(Integrated organization) ประกอบด้วยการวิจัยและพัฒนา การเงิน กลยุทธ์เป็นสากล ระบบ
ข้อมูลข่าวสาร การตลาด การบริหาร การใช้กลยุทธ์พันธมิตร การใช้กลยุทธ์การร่วมทุน  
 3. การส่งเสริมโครงการ ประชาสัมพันธ์ การปลูกป่าไม้ เพ่ิมพ้ืนที่ป่า โดยด าเนินการใน
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพที่จะสามารถด าเนินการปลูกป่า และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพันธุ์ต้นไม้เพ่ือใช้
ประโยชน์จากการเร่ิมปลูกป่าไม้จากขนาดพ้ืนที่เล็กและเพ่ิมขยายเพ่ิมพ้ืนที่ปลูแของป่าอย่างมี
ประสิทธิภาพไปสู่ชุมชน  จังหวัด และ ประเทศ 
 
9.ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. มีการส ารวจและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า เป็นการส ารวจข้อมูล
พ้ืนฐานทางด้านไม้ขนาดเล็กและของป่า เพื่อประเมินศักยภาพ โดยเริ่มด าเนินการส ารวจแหล่ง ชนิด 
ปริมาณของไม้และของป่า พร้อมทั้งส่งเสริมเผยแพร่การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า 
 2. ควรมีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็ก
และของป่า โดยด าเนินการจัดตั้งศูนย์ในท้องที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดราชบุรี เพ่ือเป็น
แหล่งข้อมูลทางวิชาการสาธิตเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า 
 3. เพาะช ากล้าของป่า เพ่ือแจกจ่ายแก่เกษตรและผู้สนใจ น าไปปลูกในพ้ืนที่สวนป่า ป่า
ปลูกในลักษณะต่าง ๆ และป่าชุมชนทั่วประเทศ ตลอดจนจัดท าแปลงสาธิต ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟู
สภาพป่า โดยคืนของป่าสู่ป่าธรรมชาติ ท าให้มีของป่าใช้อย่างยั่งยืน 
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 4. แปลงสาธิต จัดท าแปลงตัวอย่าง แปลงทดลอง เพ่ือเป็นการศึกษาหาข้อมูล รวบรวม
ข้อมูลส าหรับน าไปส่งเสริมและเผยแพร่แก่ประชาชน เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป เพ่ือเป็นตัวอย่าง
และแนวทางท่ีจะปฏิบัติและประกอบอาชีพอันก่อให้เกิดรายได้ต่อไป 
 5. ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า โดยน าหลัก
วิชาการที่ได้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลอง มาพัฒนาให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และส่งเสริม
กลุ่มเป้าหมายให้น าไปปฏิบัติ โดยการสาธิต ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้
ขนาดเล็กและของป่าในรูปแบบต่างๆ เช่น ด้านคุณสมบัติ การแปรรูป  การป้องกันรักษา และการ
ผลิต ตลอดจนการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ของป่า เพ่ือให้ราษฎรได้น าความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้ 
 6. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม การรวมกลุ่ม เพ่ือด าเนินกิจกรรมการใช้ประโยชน์ไม้ขนาด
เล็กและของป่าตามกลุ่มเป้าหมาย 
 7. จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เพ่ือก าหนดแผนและแนวทางปฏิบัติงานส่งเสริมพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า โดยคณะท างานของโครงการฯ เพ่ือให้
เข้าใจถึงวิธีการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการฯ สามารถส ารวจข้อมูลและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ตลอดจนเป็นก าลังสนับสนุน และด าเนินการให้โครงการฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
  . การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ขนาดเล็กและของป่าในรูปแบบต่างๆ โดยการศึกษา
และพัฒนาไม้ขนาดเล็กที่ปลูกในพ้ืนที่ภาคเอกชนและเกษตรกร เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ไม้ในรูปแบบ
ต่างๆ ซึ่งได้แก่  .การใช้ประโยชน์ด้านคุณสมบัติไม้และผลิตภัณฑ์ป่าไม้ ด้านการแปรรูปไม้ ด้านการ
อบและผึ่งไม้ ด้านการป้องกันรักษาเนื้อไม้ ด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์ และแผ่นใยไม้อัดความ
หนาแน่นปานกลาง และการเผาผลิตถ่านให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ 
และถูกหลักวิชาการ  
 9. ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่าไม้ของรัฐ พ้ืนที่ป่าชุมชนและพ้ืนที่สวนป่าอย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยการปลูกเสริมพืชกินได้ พืชสมุนไพรในพื้นที่ดังกล่าว 
 10. การพัฒนาของป่าชนิดที่มีศักยภาพให้มีคุณค่าและปริมาณเพ่ิมขึ้น จนถึงขั้นเป็น
อุตสาหกรรมท้องถิ่นได้ เช่น หน่อไม้ หน่อหวาย ครั่ง ชัน ยาง เป็นต้น จะเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับ
ราษฎรอีกทางหนึ่งโดยไม่ต้องไปแผ้วถางป่าหรือขโมยตัดต้นไม้ขาย 
 11. ส่งเสริมและพัฒนาให้ราษฎรในชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
ไม้ขนาดเล็กและของป่าที่ชุมชนหรือราษฎรได้จากการปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และชนิด 
 12. เพ่ือเป็นการเผยแพร่เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กแต่ละชนิดตามหลัก
วิชาการ ท าให้ชุมชนหรือราษฎรได้ผลิตภัณฑ์ไม้ที่มีคุณภาพดี สามารถส่งเสริมในด้านการตลาดได้อีก
แนวทางหนึ่งในอนาคต 
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 13. ส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิ่นได้รับความรู้และความเข้าใจการใช้ประโยชน์ไม้ เพ่ือ
ประโยชน์ในการท าไม้ไว้ใช้สอยเองในรูปแบบต่างๆ และเพ่ือการค้า เป็นรายได้เสริมให้กับราษฎรอีก
ทางหนึ่ง 
14. ปลูกฝังนิสัยของราษฎรให้รู้จักการใช้ประโยชน์ไม้อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและถูกต้องตาม
ลักษณะการใช้ประโยชน์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มาก
ขึ้น 
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บุพปัจจัยเชงิสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลจากการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 

Causal Antecedents Factors Influencing the Effectiveness of Strategic 
Management of Bangkok Metropolitan Administration 

 

                                                                                    พฤทธ์สรรค์  สุทธิไชยเมธี 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเร่ือง บุพปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลจากการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบุพปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลจากการบริหารเชิงกลยุทธ์ของการ
บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,200 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ เทคนิคการ
วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)  
 ผลการวิจัยพบว่า บุพปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ในทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก ซ่ึงด้านที่มีคะแนนสูงสุด คือ การจัดการเชิงกลยุทธ์ รองลงมา คือ ภาวะผู้น า การน า
กลยุทธ์ไปปฎิบัติ และ วัฒนธรรมองค์การ ตามล าดับ นอกจากนี้พบว่า บุพปัจจัยทุกด้านมีอิทธิพลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิผลจากการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน
กรุงเทพมหานคร 
ค าส าคัญ : บุพปัจจัยเชิงสาเหตุ, กลยุทธ์, การบริหารองค์การ, ภาวะผู้น า, วัฒนธรรมองค์การ 
 

Abstract 
 The study of the  causal antecedents factors towards the effectiveness of 
strategic management of local administrative organizations in a form of case study 
of Bangkok Metropolitan Administration is aimed to study the causal antecedents 
factors, which affect the effectiveness of the strategic management of the 
organization. To this study, it has utilized a sample of 1,200 in total. At the same 
time, the questionnaires are used as a tool to collect data, while a Path Analysis 
Technique is a statistical tool used in a data analysis.  
 Based upon the   findings of this study, it was  concluded that  a genuine 

                                              
 ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
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analysis, the study has found that the causal  antecedents factors tested in the 
study have an impact in all aspect. The strategic management is scored highest 
among other variables of factors, followed by leadership, strategy implementation 
and organizational culture, respectively. Besides, the study shows that all factors 
have an influence directly and indirectly over the effectiveness of the strategic 
management of Bangkok Metropolitan Administration. 
Keyword(s): Causal Antecedents Factors, Strategies, Organizational Management, 
Leadership, Organizational Culture 
 
1.บทน า 
 ในปัจจุบัน สถานการณ์โลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเปิดเสรีทางการค้าในทุกภูมิภาคและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของประเทศไทย ส่งผลอย่างยิ่งต่อการบริหารประเทศ รวมทั้ง เกิดการแข่งขันระหว่าง
องค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ท าให้องค์การดังกล่าวจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์และ
โครงสร้างองค์การ เพ่ือให้องค์การของตนสามารถแข่งขันกับคู่แข่งและสามารถอยู่รอดและเติบโต
ต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืนได้ (Pruethsan, 2017) ทุกองค์การจึงจ าเป็นก าหนดกลยุทธ์การบริหาร
เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป อย่างไรก็ตาม  เนื่องจากแต่ละ
องค์การมคีวามแตกต่างกันในหลายบุพปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จ ดังนั้นแต่ละองค์การจึงต้องมี
แนวทางก าหนดกลยุทธ์ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป (Pruethsan et.al, 2016, Pruethsan 
2016)  
 การบริหารองค์การเพ่ือให้เกิดความส าเร็จและยั่งยั่งยืนได้นั้น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึงบริบทขององค์การนั้นๆ และบุพปัจจัยต่างๆ 
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครซึ่ง
เป็นพ้ืนที่การปกครองพิเศษ และเป็นศูนย์กลางของประเทศซึ่งมีความหลากหลายในหลายปัจจัย 
ดังนั้นการบริหารให้เกิดประสิทธิผลได้นั้นจ าเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์การบริหารเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้จากการทบทวนงานวิจั ยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจัยที่จะท าให้ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงานภายในองค์การได้น้ัน ประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น ภาวะผู้น า การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารแบบมีส่วนร่วม และวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งพบได้จากงานวิจัยของ 
House. (1971), Denison, (1990), Kotter and Haskett (1992) และ Knapp (1998) เป็นต้น 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเพ่ือแสดง
ให้เห็นความสัมพันธ์ของตัวแปรประสิทธิผลการบริหารเชิงกลยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ ภาวะผู้น า 
การน ากลยุทธ์ไปปฎิบัติ และวัฒนธรรมองค์การ เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและแผน
ของประเทศต่อไปอย่างยั่งยืน 
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2.วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาบุพปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลจากการบริหารเชิงกลยุทธ์ของการ
บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
 
3.วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 Kaplan and Norton (1990) การประเมินผลองค์กรด้วย Balance Score Card โดยใช้  
Financial Perspective Customer Perspective Internal Process Perspective และ 
Learning and Growth Perspective ผลการศึกษา พบว่า แนวคิดของกลยุทธ์การท าให้ธุรกิจ
เติบโตประกอบด้วย การเติบโตโดยมุ่งเน้นที่ความสามารถเฉพาะขององค์กรที่มีอยู่ (Existing 
Competence) และส่งเสริมการด าเนินการผ่านจุดแข็งที่เป็นความสามารถเฉพาะขององค์กร และ 
การกระจายขอบเขตธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมอ่ืน (Diversification) เพ่ือกระจายการด าเนินงานให้
เติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้มีนักวิจัยหลายท่านให้แนวคิดการวิจัย
ในมุมมองต่างๆ เช่น Frese (2000) ได้ศึกษาถึงกลยุทธ์การด าเนินงานใน 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การ
วางแผนล่วงหน้าอย่างสมบูรณ์ (Complete Planning) 2) การวางแผนเฉพาะสิ่งส าคัญ (Critical 
Point planning) 3) การแสวงหาโอกาส (Opportunistic Strategy) และ 4) การตั้งรับ (Reactive 
Strategy) นอกจากนี้ยังพบว่า Pruethsan Sutthichaimethee. (2016) กล่าวว่า การก าหนด
นโยบายการค้าระหว่างประเทศ ผู้ที่มีหน้าที่หลักส าคัญ คือ รัฐบาล ซึ่งรัฐบาลจะต้องก าหนด
เป้าหมายสูงสุดของการก าหนดนโยบาย โดยสามารถแบ่งการก าหนดนโยบายเป็น 2 ส่วน คือ 1) 
การก าหนดนโยบายการค้าระหว่างประเทศกรณีตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ และ 2) กรณีที่ตลาดมี
ลักษณะการแข่งขันท่ีไม่สมบูรณ์ ซึ่งใช้เครื่องมือส าคัญหลัก คือ Non-Coperative Game และ Hitt, 
(2002) ได้กล่าวเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรธุรกิจว่า เป็นตัวแปรที่ส าคัญต่อการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมีความส าคัญในการวิเคราะห์หา จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของ
องค์กร เพ่ือน าไปก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานที่เหมาะสม จะต้องเชื่อมโยง และประสานจุดแข็ง
ด้านต่างๆ เข้าด้วยกันได้ เพ่ือเพ่ิมความมีประสิทธิภาพและลดจุดอ่อน อุปสรรคต่าง  ๆ ลง องค์กร
ต้องรักษาสิ่งที่เป็นสมรรถนะหลัก (core competencies) ไว้ให้ได้ด้วย ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ส าคัญยิ่งใน
การแข่งขัน 
4.ระเบียบวิธีวิจัย 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ (independent variables) ประกอบด้วยตัวแปรแฝง ได้แก่  
 1. ตัวแปรแฝง ปัจจัยด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์  
 2. ตัวแปรแฝง ปัจจัยด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  
 3. ตัวแปรแฝง ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 
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 4. ตัวแปรแฝง ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร 
 ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรแฝง ประสิทธิผลการบริหารเชิงกลยุทธ์  
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างคือ ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกระดับชั้นขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ตามแนวทางของ เลสลี่ คิช (Kish, 1965) ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมในการ
วิจัยโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง หรือการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) มี
หลักเกณฑ์พ้ืนฐานว่า ควรมีจ านวนตัวอย่างไม่ต่ ากว่า 25 เท่า ของตัวแปร ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 1,200 คน 
 การตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  
 1. ตรวจสอบ Content Validity โดยการน าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบเพ่ือวิเคราะห์ค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) และ
เลือกผลที่ได้มีค่าระหว่าง 0.67–1.00 (Kish, 1965)  
 2. วิเคราะห์หาค่า Reliability โดยน าเคร่ืองมือไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอ่ืน
และใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่างศึกษา จ านวน 50 คน และค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค 
(α- Coefficient) (Cronbach, 1990) เท่ากับ 0.95 
 3. ตรวจสอบ Construct Validity โดยการทดสอบ Confirmatory Factor Analysis : 
CFA) และมีค่าตั้งแต่ 0.4 ขึ้นไป (Kish, 1965) 
 
5.สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง พบว่า Chi-square = 205.50, df = 113, p = 
0.00 GFI = 0.90, RMSEA = 0.04, RMR = 0.01, CFI = 0.91, และ NFI = 0.90  
 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลปัจจัยด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์  
ภาวะผู้น า การน ากลยุทธ์ไปปฎิบัติ และ วัฒนธรรมองค์การ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน พบว่า มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ทุกค่าซึ่งวัดจากค่า R2 ที่บ่งบอกถึงความ
แปรปรวนร่วมของตัวแปรสังเกตได้อยู่ในระดับมาก (R2 อยู่ระหว่าง 0.75 ถึง 0.96)  
 ผลการวิจัยพบว่า บุพปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ในทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านที่มีคะแนนสูงสุด คือ การจัดการเชิงกลยุทธ์ รองลงมา คือ ภาวะผู้น า 
การน ากลยุทธ์ไปปฎิบัติ และ วัฒนธรรมองค์การ ตามล าดับ นอกจากนี้พบว่า บุพปัจจัยทุกด้านมี
อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิผลจากการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลทางตรงของตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลต่อการบริหาร



1065วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 

เชิ งกลยุทธ์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  กรณีศึกษาองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ปัจจัยด้านการน า
เชิงกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และวัฒนธรรมองค์การ ส่งอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลต่อการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยปัจจัยด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิผลต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครสูงสุด ค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.81 ปัจจัยด้านภาวะผู้น า
อิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครสูงสุด ค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลเท่ากับ 
0.72 ปัจจัยการน ากลยุทธ์ไปปฎิบัติอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครสูงสุด ค่า
สัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.64  และ ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิผลต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีศึกษาองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครสูงสุด ค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.46 อย่างไรก็ตาม ส าหรับ
อิทธิพลทางอ้อม พบว่า ปัจจัยด้านการน าเชิงกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลต่อ
การบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
กรุงเทพมหานครสูงสุด โดยส่งผ่านปัจจัยด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ และส่งผ่านวัฒนธรรมองค์การ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.19  
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานวิจัยของ House. (1971), Denison, (1990), Kotter and 
Haskett (1992) และ Knapp (1998) เป็นต้น ซึ่งเป็นงานวิจัยที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัย
เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความส าเร็จทั้งหมดนอกจากนี้พบว่า ตัวแปรต่างๆ ก็ส่งผลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อความส าเร็จเช่นเดียวกัน ซึ่งงานวิจัยในลักษณะนี้เป็นงานวิจัยที่ใช้ประกอบการก าหนด
นโยบายและแผนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะท าให้สามารถทราบถึงความเป็นเหตุเป็น
ผลของกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 
6.ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยในเชิงผสม (Mix Research) เพ่ือน าผลการวิจัยไปปรับใช้กับแต่ละกล
ยุทธ์ของการบริหารองค์การทั้งส่วนขององค์การรัฐและเอกชนต่อไป 
 2. ควรปรับใช้เครื่องมือการวิจัยในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณต่อไป และปรับเปลี่ยนสถิติ
ที่ใช้เพื่อให้ทราบการเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 3. ควรมีการวิจัยในเชิงติดตามผลการวิจัยน้ีในลักษณะติดตามผลและประเมินผลเพ่ือให้
สามารถประยุกต์นโนยบายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 25601066

 

 
 

References 
Hitt, M.A. & Ireland, D.A. (2002). Achieving and Maintaing Strategic 

Compettiveness in the 21st century: The Role of Strategic Leadership. 
The Academy of  Management Executive. 

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). The balanced scorecard : translating strategy 
into action. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. 

Kish, Leslie (1965). Servey Sampling. New York : John Wiley and Sons Inc. 
Frese, M. (2000) Success and failure of microbusiness owners in affrica : a 

psychological approach. U.S.A.: Greenwood Publishing Group.  
Mintzberg, H. (1983). Structure in fives : Designing effective organizations. 

Englewood  Cliffs, NJ. : Prentice-Hall. 
Porter,M. E. (1985). Compettitive Advantage. Boston. : Free Press. 
Pruethsan Sutthichaimethee . (2017). VARIMAX Model to Forecast the emission of 

Carbon Dioxide from Energy Consumption in Rubber and Petroleum 
industries sectors in Thailand. Journal of Ecological Engineering, 18 (3), 
112-117. 

Pruethsan Sutthichaimethee . (2016). Modeling Environmental Impact of Machinery 
Sectors to Promote Sustainable Development of Thailand. , Journal of 
Ecological Engineering, 17 (1).  

Pruethsan Sutthichaimethee, Yothin Sawangdee. (2016). Indicator of Environmental 
Problems of Agricultural Sectors under the Environmental Modeling. 
Journal of Ecological Engineering, 17 (2).  

Pruethsan Sutthichaimethee, Danupon Ariyasajjakorn . (2017). The Revised Input-
Output Table to Determine Total Energy Content and Total Greenhouse 
Gas Emission Factors in Thailand. , Journal of Ecological Engineering, 18 (5). 

Sutthichaimethee Pruethsan, Sawangdee Yothin. (2016). Model of Environmental 
Impact of Service Sectors to Promote Sustainable Development of 
Thailand .Ethics Sci Environ Polit, 16(1).  

Sutthichaimethee Pruethsan and Sawangdee Yothin. (2016). Indicator of 
Environmental Problems Priority Arising from the use of Environmental 
and Natural Resources in Machinery Sectors of Thailand  .Environmental 
and Climate Technologies .17(1), 18-29 . 



1067วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 

ภาคผนวก 
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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 

จดัรูปแบบและส่งโรงพิมพ ์

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น 

แจ้งผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

ออกแบบตอบรับ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน    ๑ ทา่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ๑ ทา่น 

 

ส่งวารสารให้แก่สมาชกิ 

เผยแพร่วารสารสู่สาธารณะ 
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1. ส่วนประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร 

วารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปรทิรรศน์ ตีพิมพ์บทความประเภทต่างๆ ดังนี้ 
1.1 บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ท่ีเสนอเนื้อหาความรู้วิชาการอย่างเข้มข้น  และ

ผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการในวงการ
วิชาการ/วิชาชีพ 

1.2 บทความทางวิชาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู้ วิชาการ มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนิสิต 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 
 บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกล่ันกรองบทความวารสาร (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 การต้ังชื่อ

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 โดยบทความฉบับนี้ข้าพเจ้าได้นิพนธ์ขึ้นเพ่ือส 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 

 



1075วารสาร 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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