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กำ�หนดก�รเผยแพร่ ปีละ 4 ฉบับ 

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

วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผล

งานวิจัยทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา 

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

จำานวนพิมพ์  : 1,000 เล่ม



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

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ 

วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (Peer Review)



ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
1. พระเมธาวินัยรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2. ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  เงารังษี  มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. รองศาสตราจารย์  วราคม ทีสุกะ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล
6. รองศาสตราจารย์ พัฒนะ เรือนใจดี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
7. รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก  เต๊ะขันหมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์  แก่นอินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ  อินทรัตน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.จำาเริญ  ชูช่วยสุวรรณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์  ศรีจันทรโคตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึง
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์   เจียรจิตต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ บรรณรุจิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์  ชิโนกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ  เขตจัตุรัส มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลับพลึง  คงชนะ มหาวิทยาลัยพะเยา
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  เพชรนาจักร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน มหาวิทยาลัยมหิดล
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล   มหาวิทยาลัยนเรศวร
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  เจนวิถีสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  อติศัพท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  สรรสรวิสุทธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
26. เรือโท.ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.อนันท์  ใจสมุทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยสร สมบุญมาก มหาวิทยาลัยนครพนม 
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ความเพียรพยายามชี้แนะใหมีการปรับปรุงแกไขงานของแตละทานใหออกมาไดอยางถูกตองนาอาน
เปนประโยชนตอแวดวงวิชาการ และทายสุดขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของทุกทานท่ีไดทําใหมีวารสาร
ฉบับนี้และโปรดติดตามฉบับตอไป 
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 : กิตติกร สันคติประภา  
รูปแบบการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยาน
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 : พระครูปริยัติชโยดม และคณะ  
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การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัพุทธธรรมของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี 

A Good Governance According to Buddhadhamma of 
Local Administrative Organizations in Ubonratchathani Province 

 
พระครูธรรมธรนิเทศ อภิญาโณ  ยุทธนา ปราณีต  สุรพล สุยะพรหม 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี และ 3) เพ่ือ
ศึกษาแนวทางในการสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บ
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 19 รูป/คน ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง โดยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัวและการสนทนากลุ่มเฉพาะ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ และ
การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.937 จากกลุ่ม
ตัวอย่างคือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบอย่างง่าย จ านวน 363 คน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ประสิทธิผลโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.92) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านโดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ หลักนิติธรรม รองลงมาหลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ หลักความรับผิดชอบ 
ตามล าดับ 
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 2. ปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ในระดับค่อนข้างสูง คือ 
หลักคุณธรรม ยึดมั่นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต (Y2) มีค่าเท่ากับ .725 หลักความโปร่งใส ใน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน (Y3) มีค่าเท่ากับ .658 หลักความคุ้มค่า โดย
มุ่งเน้นผลงานเกิดประโยชน์สูงสุด (Y6) มีค่าเท่ากับ .624 หลักนิติธรรม มีความยุติธรรม ตรวจสอบ
ได้ (Y1) มีค่าเท่ากับ .588 หลักความรับผิดชอบ มีก าหนดปฏิทินการท างาน (Y5) มีค่าเท่ากับ .401 
มี หลักการมีส่วนร่วม ในการสนับสนุนให้ประชาชนร่วมบริหาร (Y4) มีค่าเท่ากับ .349 ปัจจัยด้าน
หลักอิทธิบาท 4 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่มีความสัมพันธ์ใน
ระดับสูง คือ หลักจิตตะ อย่างการเอาใจใส่ (Y3) มีค่าเท่ากับ .663 ด้านหลักวิมังสา มีการพิจารณา
อย่างรอบคอบ (Y4) มีค่าเท่ากับ .619 ด้านหลักวิริยะ ด้วยความพยายาม (Y2) มีค่าเท่ากับ .606  
ด้านหลักฉันทะ ประชาชนมีความพอใจ (Y1) มีค่าเท่ากับ .598 
 3. แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักพุทธธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ใน หลักนิติธรรม แนวทางการพัฒนา คือ
สร้างความยินดีในการด าเนินงานยุติธรรม และตรวจสอบได้ ยึดกฎหมายและกฎเกณฑ์ปกป้องคนดี
ลงโทษคนท าผิด เอาใจใส่ในการปรับกฎหมายให้เหมาะกับสภาพการณ์ ไตร่ตรอง กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และเป็นธรรม ประชาชนยอมรับและปฏิบัติตาม ใคร่ครวญชี้แจงถึงสิทธิเสรีภาพ หน้าที่
ของตนเอง และเข้าใจกฎเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักคุณธรรม แนวทางการพัฒนา 
คือ ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จัดสรรงบประมาณ ครอบคลุมพ้ืนที่อย่าง
ทั่วถึง เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน มีการพิจารณาใคร่ครวญการบริหารอยู่
เสมอ ให้บริการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม  หลักความ
โปร่งใส แนวทางการพัฒนา คือ สร้างความยินดีในการเผยแพร่มติการประชุมที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชน เผยแพร่ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ให้ประชาชนรับรู้ ใช้กฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่งข่าวสารราชการที่ประชาชนควรรู้และต้องปฏิบัติ จัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะการสอบ
ราคาหรือประกวดราคา หลักการมีส่วนร่วม แนวทางการพัฒนา คือ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดท าสื่อเผยแพร่ ให้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างรัฐกับประชาชน เอาใจใส่
ประชาชนที่มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ และคณะที่ปรึกษาฝ่ายประชาชน และมีเหตุผลในการเข้า
ร่วมเพ่ือเสริมให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพ่ือการตัดสินใจ หลักความรับผิดชอบ แนวทางการพัฒนา คือ 
สร้างความยินดีในการปฏิบัติงานแบบมุ่งเน้นผลงานและมุ่งเน้นคน มอบหมายงานให้ตรงตามความรู้
ความสามารถของบุคลากร เอาใจใส่การบริหารจัดและจัดสรรการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและ
เกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่ส่วนรวม พิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้างอย่างเปิดเผย คุ้มค่า เที่ยงธรรม อย่าง
รอบคอบ หลักความคุ้มค่า แนวทางการพัฒนา คือ ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน รับผิดชอบการ
บริหารและบริการชุมชน จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกความจงรักภักดีแก่เจ้าหน้าที่ และตรวจสอบและ
ปรับปรุงข้อบกพร่องใน วางแผน วัดผล อยู่เสมอ 
ค าส าคัญ: การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, หลักพุทธธรรม, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ABSTRACT 
 The Objectives of this research were to; 1.  Study A Good 
Governance According to Buddhadhamma of Local Administrative 
Organizations in Ubonratchathani Province , 2. Study the factors relating to the 
A Good Governance According to Buddhadhamma of Local Administrative 
Organizations in Ubonratchathani Province and 3. Study approaches to 
enrichment of good governance of Local Administrative Organizations according to 
in Ubonratchathani Province. 
 Methodology was the mixed methods. The qualitative research collected 
data from 19 key informants with structured-in-depth-interview script by face-to-
face-interviewing and from 10 participants in focus group discussion and analyzed 
data by descriptive interpretation. The quantitative research collected data with 
questionnaires from 363 samples from the populations in the Local Administrative 
Organizations in Ubonratchathani Province and analyzed data with descriptive 
statistics; frequency, percentile, mean, standard deviation and Pearson’s Product 
Moment Correlation. 
 Findings were as follows: 
 1. The effectiveness of good governance of Local Administrative 
Organizations in Ubonratchathani Province depended on people’s equality, 
satisfaction with rules and regulations, administration by accepted moral ethics, 
trust, responsiveness, and transparency. People were satisfied and cooperative. 
Personnel performed with service minds that people were satisfied, operation with 
less budget but yielded the big outcomes, harmony and sustainable development. 
 2. Factors of good governance had positive impact on effectiveness of 
good governance of Local Administrative Organizations in Ubonratchathani Province 
at high level; ethics and honesty had average score at .725, transparency if public 
relations was at .658, money for highest values was at .624, rule of laws that was 
just and checkable had the score value at .588, responsibility with direction of work 
was at .401, people participation and support was at .349. Factors of Itthipadha 4, 
principle of success, had positive relations with effectiveness of good governance of 
Local Administrative Organizations in Ubonratchathani Province at high level; Chitta, 
attention, had score value at .663, Vimamsa, examination, was at .619, Viriya, effort, 
was at.606 and Chanta, aspiration, was at .598 
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 3. Approaches to effectiveness development  of governance according to 
Buddhist principles of Local Administrative Organizations in Ubonratchathani 
Province were: Rules of laws; work performance was carried out with equality by 
rules of laws, by attention, by determination to perform duties with justice process 
resulting equal effectiveness, Rules of Ethics; administration by administrative ethics 
resulting people’s trust and satisfaction, Rules of Transparency; resulting people’s 
satisfaction and participation by all parties concerned. The organizations received 
award from National Corruption Prevention Commission in the year 2559, Rules of 
People’s participation; this rule created cooperation, participation in discussion, 
awareness of duty performance of administrators. In return, administrators 
performed their duties with wisdom resulting local prosperity for all, Rules of 
Responsibility; organizations were responsible for their duties, for people and 
society, ready to solve any problems of any units with reasons to create peace and 
reconciles, Rules of Money for Values; people agreed with projects the yielded 
highest profit with less budget. People were satisfied with administrators and 
personnel for paying attention to the administration of Local Administrative 
Organizations in Ubonratchathani Province with wisdom to initiate result-based 
operation, opening opportunities for the people to participate in administration and 
prevention of corruption in order to have sustainable development.  
Keywords: Good Governance, Buddhadhamma, Local Administrative Organization 
 
1. บทน า 
 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เป็นหลักการสากลที่ได้ถูกอ้างถึง
ครั้งแรกในรายงานของธนาคารโลก (World Bank) เมื่อปี ค.ศ.1989 เรื่อง “Sub-Sahara Africa 
from Crisis to Sustainable Growth” กล่าวถึงความส าคัญของการมี Governance และการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจรวมถึงได้อธิบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลที่ดีหรือธรรมาภิบาลว่าเป็น “ลักษณะและ
วิถีทางของการใช้อ านาจในการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและทางสังคมของประเทศเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืนซึ่งครอบคลุมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ การบริหารจัดการภาครัฐ ภาระ
รับผิดชอบ กรอบตัวบทกฎหมายเก่ียวกับการพัฒนาความโปร่งใสและข้อมูลข่าวสาร”  
 ส าหรับประเทศไทยเริ่มมีการน าแนวคิดธรรมาภิบาลมาใช้แพรหลาย ภายหลังประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และหลังจากวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม ในปี 
พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา เพ่ือพลิกฟนภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ สรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองของประเทศ แนวคิดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตามภาษาไทย เป
นแนวคิดที่ไดมีการกลาวถึงอยางกวางขวางหลังจากมีเหตุการณวิกฤติทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
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และในเอเชีย ตะวันออก โดยแนวคิดเรื่องการจัดการปกครองและการจัดการปกครองที่ดีนั้นได รับ
การรณรงคอย่างมากโดยสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงินระดับโลก สรางความยอมรับรวมกันใน
ระดับโลกวา กลไกประชารัฐที่ดี  
 การพัฒนาคนที่ยั่งยืนเปนประเด็นส าคัญที่ไมสามารถจะแยกออกจากกันได กลไกประชา
รัฐเปนรากฐานที่ท าใหคนในสังคมโดยรวมอยูรวมกันอยางสันติสุข แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาลได้รับ
ความสนใจอย่างกว้างขวางทั้งองค์การภาครัฐและภาคเอกชน ได้ให้ความส าคัญและน าแนวคิดนี้ไป
ประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์การ โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม การ
ปกครองการบริหารแบบบูรณาการของประเทศเพ่ือการพัฒนาในการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ 
มีกระบวนการกฎหมาย มีระบบที่ยุติธรรมที่ท าใหองคการบรรลุผลส าเร็จของประเทศในการอยู่รวม
กันในสังคมอยู่อยางสงบสุขและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน รัฐบาลไทย จึงมีมติเห็นชอบวาระแห่งชาติใน
การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี โดยก าหนดเป็นระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีดี พ.ศ.2542 ซึ่งได้มีผลการบังคับใช้กับ
หน่วยงานของรัฐมีมติเห็นชอบด้วยวาระแห่งชาติ ตั้งแต่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2542 
 จังหวัดอุบลราชธานี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอิสระในการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน มีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง 
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและงบประมาณ บริหารงานให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  (Good Governance) 
โดยการใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2542: 24) ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่าและประชาชนมีส่วนร่วม โดยมุ่งสร้างองค์กรให้เป็นไปตาม
หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
วรรคแรก ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ราชกิจจานุเบกษา, 
2545: 1–2) จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ขึ้นมาบังคับใช้แทน ซึ่งเป็นการปฏิรูประบบราชการเพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้อง
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล นับเป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีภารกิจส าคัญในการพัฒนา
ท้องถิ่นและให้บริการประชาชนในระดับท้องถิ่น ดังนั้นการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจึงถือ
ว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถท าให้การตรวจสอบเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็น
ระบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารอย่างแท้จริง 
 การบริหารแบบรวมศูนย์ ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาด
คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนขาดวิสัยทัศน์ ไม่ก าหนดยุทธศาสตร์ให้ตรงตามความต้องการของ
ประชาชน และปัญหาที่เกิดจากฝ่ายข้าราชการประจ าที่ไม่ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย หรือมี
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การปฏิบัติงานเอ้ือประโยชน์กับข้าราชการการเมืองโดยไม่ค านึงถึงความถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายจึงท าให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น การบริหารงานไม่โปร่งใส (โกวิทย์ พวงงาม, 2550: 116–
124) 
 จากประเด็นปัญหาการกระจายอ านาจดังกล่าว ได้สะท้อนถึงวัฒนธรรมทางการเมืองใน
สังคมไทยที่เป็นไปในลักษณะของระบบอุปถัมภ์ ท าให้การบริหารจัดการไม่สามารถด าเนินการให้
เป็นไปตามหลักการหรืออุดมการณ์การกระจายอ านาจตามระบอบประชาธิปไตยได้อย่างสมบูรณ์ 
การปกครองบ้านเมืองที่ผ่านมาจึงต้องประสบปัญหาในเชิงโครงสร้างมากกว่าในเชิงปัจเจกและ
พยายามตีความประยุกต์พุทธวิธีไปแก้ปัญหาต่างๆ เช่นปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการเมือง เป็นต้น  
(Damien Keown, 2003: 86) การน้อมน าหลักธรรมาภิบาล (Good governance) จากแนวคิด
ของธนาคารโลก (IMF) เป็น “ธรรมาภิบาลสากล” ที่มาจากประเทศทางตะวันตก แต่ในโลก
ตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยก็มีหลักธรรมาภิบาล ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็น “ธรรมาภิบาล
ไทย” ซึ่งได้รับอิทธิพลจากค าสอนในศาสนาพุทธมายึดถือและใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน
กิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และการสร้างความร่วมมือ (Collaboration) ส่งเสริม
วัฒนธรรมมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน การบริหารที่ดีนั้นผู้บริหารต้องท างานอยู่บนหลัก
จริยธรรมค าสอนในศาสนาพุทธ เชื่อในการปกครองโดยธรรม หรือ “ธรรมรัฐ” มีพระมหากษัตริย์
ทรงปกครองที่เรียกว่า “พระมหาธรรมราชา” ทรงใช้หลักธรรมในการปกครอง (นิรันดร์ เมืองพระ, 
2543: 5)  ทศพิธราชธรรม (ขุ.ชา. 28/176/112) 
 นั ก วิ ช า ก า ร ท า วิ จั ย พ บ ว่ า  เ มื่ อ บุ ค ล า ก ร มี ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  มี คุ ณ ธ ร ร ม 
มีความเสียสละ และปฏิบัติงานยึดหลักกฎหมาย โดยยึดประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหลักในการให้บริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันด้วยทศพิธราชธรรมแล้ว ก็จะได้องค์กรที่มีธรร
มาภิบาลด้วยการบริหารงาน การบริการ และการสนับสนุนงาน (พิรัชย์ ศรีราม, 2557) และ
นักวิชาการได้ท าการวิจัย พบว่า ในทางพุทธศาสนามีค าสอนหมวดหนึ่งซึ่งเป็นการบริหารตนเองตาม
อิทธิบาท 4 (ที.ปา. (ไทย) 11/313/295) เป็นหลักพุทธธรรมที่ครอบคลุมการบริหารการอยู่ร่วมกัน
ในองค์กร สังคม และประเทศได้อย่างมีความสุข (จิตติมา พักเพียง, 2558) 
 ผู้วิจัยจึงได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องก ากับในการบริหารงานทุกด้าน
ย่อมเป็นการประสานความเชื่อ แนวคิดในเชิงจริยธรรมของสังคม เข้ากับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง
เหมาะสมอย่างยิ่งในการประยุกต์ใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดธรรมที่ประยุกต์ใช้เป็น
รากฐานคุณธรรม ได้แก่ อิทธิบาท 4 เพราะเป็นหลักธรรมที่บริหารงานให้เกิดผลส าเร็จได้ ผู้วิจัยจึง
ท าการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ สร้างองค์ความรู้และน าเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
อุบลราชธานี 
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 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักพุทธธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักพุทธธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเพ่ือสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาวิจัยดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาของการวิจัย ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) หลักอิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 2) แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิ
บาลที่สอดคล้องกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
  1) ประชากร คือ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานีมีจ านวน
ทั้งสิ้น 3,871 คน การก าหนดขนาดตัวอย่างค านวณจากสูตร Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 363 
คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
  2) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จ านวน 19 
คน   
  3) ผู้เชี่ยวชาญการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป็นบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม จ านวน 9 รูป/คน 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี” เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานวิธี  (Mixed Methods 
Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยด าเนินการให้สอดคล้องกับปัญหาและครอบคลุมความคิดการวิจัย
ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลหลัก  
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัย โดย
แบ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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 เครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือและอธิบายลักษณะของเครื่องมือ 
ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ ดังนี้ 
 สถานที่ วันและเวลาในการสัมภาษณ์ การรวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็น
ค าถาม ตามประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ และรายงานผลการวิจัย 
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์ข้อมูลใน
การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยการบันทึกคะแนนแต่ละข้อของแต่ละคนลงในแบบลง
รหัส (Coding Form) เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ 
 1. วิเคราะห์ค่าความถี่ และค่าร้อยละ (Frequency and percentage) เพ่ือใช้อธิบาย
ความถี่และร้อยละของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 2. วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 
 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี  โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Product Moment Correlation) เพ่ือบอกทิศทางและขนาด
ของความสัมพันธ์ที่ระดับนัยส าคัญท่ี 0.01  
 
5. อภิปรายผล 
 5.2.1 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี  
 จากผลการวิเคราะห์ บุคลากรกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดอุบลราชธานี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวม
อยู่ในระดับมาก สามารถอภิปรายผลได้ว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี มี
การบริหารได้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี โดยการบริหารตามหลักนิติธรรม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส
และตรวจสอบได้ โดยได้รับการยอมรับจากประชาชน กฎหมายและกฎเกณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  ศิริรัตน์ คลังเย็น (2558) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรม
มาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตาม
หลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ การให้บริการ การพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงาน 
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อยู่ในระดับมากทุกด้าน  2) การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย หลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความ
คุ้มค่า 3) รูปแบบการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นจะต้องด าเนินงานโดยรับผิดชอบต่อหลักกฎหมาย และต่อ
ประชาชนในชุมชนท้องถ่ิน Importance ได้แก่การให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมองค์กร การ
ให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นระบบ  
 จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการให้บริการสาธารณะของ
ภาครัฐ เพ่ือให้บริการดังกล่าวมีคุณภาพตรงตามความต้องการของประชาชน Result ได้แก่ผลลัพธ์ที่
ได้จากการบริหารการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ตลอดจนได้ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ดีมากจากการบริหารจัดการขององค์ก รที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกลุ่มงาน Transparency ได้แก่กระบวนการท างานกฎเกณฑ์ กติกา มีความ
เปิดเผยตรงไปตรงมา ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในสังคมสามารถถ่ายโอนได้อย่างเป็นอิสระ ประชาชน
สามารถเข้าถึงและทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะของทางราชการได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ   
(ศิริรัตน์ คลังเย็น, 2558)  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพศาล เครือแสง(2558) ได้วิจัยเรื่อง 
รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้น าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง ผลการวิจัยพบว่า 1. แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริม
จริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า 1. หลัก
นิติธรรมกับหลักศีล พบว่า จะมีเนื้อหาเชิงของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ วิธีปฏิบัติตนในองค์การ
บริหารส่วนต าบลรวมทั้งจรรยาบรรณในความเป็นผู้น าองค์กรที่ดี 2. หลักคุณธรรมกับหลักปัญญา 
พบว่า ระบบคุณธรรมเป็นเครื่องควบคุมการพฤติกรรมทั้งหมดให้ถูกต้อง ชัดเจน เพราะรากฐานของ
คุณธรรมอยู่ที่จิตส านึกรักท้องถิ่น รักเพ่ือนมนุษย์ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อผู้อื่น และต่อสังคม  
 3. หลักความโปรงใส่กับหลักศีล พบว่า การเปิดเผยข้อมูล เปิดเผยกระบวนวิธีการท างาน 
เปิดเผยงบประมาณ เพื่อให้มีการตรวจสอบทุกขึ้นตอน ทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ 4. หลักการ
มีส่วนร่วมกับหลักพาหุสัจจะ พบว่ากฎหมายหลายฉบับที่พยายามระบุถึงขอบข่ายที่ประชาชน
จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมทุกๆ ขั้นตอนทางการบริหาร 5. หลักความรับผิดชอบกับหลักศรัทธา พบว่า 
มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ตนเองกระท าและกล้าที่จะรับผิดชอบผลต่อความคิดเพราะทั้งความคิด 
และการกระท าจะส่งผลทั้งคุณและโทษไปยังประชาชน และ 6. หลักความคุ้มค่ากับหลักวิริยารัมภะ 
พบว่า ความสุจริตในการใช้งบประมาณอย่างประหยัด ใช้งบประมาณก็สามารถสร้างความดี ลด
ความชั่ว ลดความเห็นแก่ตัว ใช้ตนเองไปสู่ความเสียสละต่อส่วนรวมมากยิ่งขึ้นAchievement ได้แก่
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กร ช่วยให้การบริหาร
การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม มีทิศทางในการปฏิบัติงาน (ไพศาล เครือแสง, 2558) 
 5.2.2 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีคามสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี 
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 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ บุคลากรกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อประสิทธิผลการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ตามหลักอิทธิบาท 4 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ใช้ปัญญาคิด
วิเคราะห์จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีจิตใจมุ่งมั่น
ด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดนใจและเป็นที่
ยอมรับของประชาชน มีความพยายามในการออก และรักษา กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้มีความ
เป็นธรรม สามารถปกป้องคนดีและลงโทษคนไม่ดีได้  โดยเฉพาะบุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเคร่งครัด ตรวจตราดูแลข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์
ในเรื่องต่างๆ และแก้ปัญหา จัดสรรงบประมาณให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกหมู่บ้าน ในการจัดท า
โครงการและบริการสาธารณะ ให้ประชาชนมีความพึงพอใจการเปิดเผยเอกสารข้อมูลที่ไม่มีชั้น
ความลับต่อสาธารณชน ในการวางระบบควบคุมภายในของการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น  
 การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี  ยึดหลักความมี
คุณธรรม เป็นการบริหารที่ต้องเกิดจากความรัก ความพอใจ ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ การวางแผนและก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ การติดตามประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานให้ประชาชน
รับทราบ ตลอดจนการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่า 
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ด้วยการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน พร้อมกับความร่วมมือจาก
ประชาชน ไปพร้อมกันอย่างมีระบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิรัชย์ ศรีราม(2556) ได้วิจัยเรื่อง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักพุทธธรรมในเขตจังหวัด
ภาคกลางตอนบน พบว่า การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักพุทธธรรมในเขต
จังหวัดภาคกลางตอนบน ตามหลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน และหลักทศพิธราชธรรม 10 ด้าน พบว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานอยู่ในระดับที่ดีมาก ซึ่งเป็นหลักการบริหารงานและเป็น
หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักพุทธธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ PIRAT MODEL  
 การก าหนดกลยุทธ์การบริการที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพและความสัมพันธ์ใน
กลุ่มบุคลากรเทศบาลและการน ากลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ และต้องยึดมั่นใน
หลักการ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม และการเสียสละ ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก าหนด และ 
(5) Transparency หลักความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมภาคสังคม ในด้านการบริหาร การบริการ 
และการสนับสนุนบุคลากรเทศบาล ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมภาคสังคม คือการบริหารงาน
ของเทศบาล ผู้บริหาร และบุคลากรเทศบาลต้องมีความเป็นธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสในการ
ร่วมมือการบริหารจัดการทุกกิจกรรมของเทศบาลให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในการ
บริหาร การบริการ ตลอดจนการสนับสนุน บุคลากรเทศบาลต้องยึดมั่นในหลักการ ยึดมั่นในหลัก
คุณธรรมและการเสียสละ เพื่อการบริหารงานให้มีความโปร่งใสและเกิดประสิทธิผล (พิรัชย์ ศรีราม, 
2556) 
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 5.2.3 จากผลการวิเคราะห์แนวทางในการสร้างประสิทธิผลการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีตามหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี  
 สามารถอภิปราย ได้ดังนี้ ประสิทธิผลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี อธิบายได้ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักนิติธรรม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี มีนโยบายและนวทางการปฏิบัติ โดยการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและกฏเกณฑ์ขององค์กร ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ ในการด าเนินงานของ
กระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้    มีการลงทางสื่อออนไลท์ แจ้ง
ให้ประชาชน สามารถติดตามได้ และได้รับการยอมรับจากประชาชน  โดยกฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่างๆ มีความเป็นธรรม สามารถปกป้องคนดีและลงโทษผู้กระท าผิดได้จริง มีการออกกฎระเบียบ
ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีการตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการออกกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้มีความเป็น
ธรรม สามารถปกป้องคนดีและลงโทษคนไม่ดีได้ มีจิตใจมุ่งมั่นด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม
เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยให้บุคลากรปฏิบัติเช่นเดียวกันหมด หลักคุณธรรม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความมุ่งมั่น เช่น การจัดสรรงบประมาณในโครงการ กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง  
 การบริหารโครงการ กิจการต่างๆ เปิดเผยให้ประชาชนตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนมีการ
พิจารณาใคร่ครวญในการบริหารอยู่เสมอ มีการด าเนินการให้บริการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่แบ่งแยก เน้นย้ าให้บุคลากรมีความเพียร ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเคร่งครัด มีการหมั่นตรวจ
ตราดูแลข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ และแก้ปัญหานั้นให้ลดลง มีความยินดียึดถือความ
สุจริตและเที่ยงธรรม มีจิตใจมุ่งมั่นพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกหมู่บ้ าน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในโครงการต่างๆ ให้
เกิดความเป็นธรรม ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบได้ หลักความโปร่งใส องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี มีการเผยแพร่มติการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ผลกระทบต่อผลได้ผลเสียของประชาชน มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ต่างๆ ให้ประชาชนได้ติดตาม มีปฏิธินการท างานแจ้งและประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้ติดตาม มี
การเผยแพร่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งรวมท้ังข่าวสารราชการที่ประชาชนควรรู้และประชาชนต้อง
ปฏิบัติ มีการเผยแพร่เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง  
 โดยเฉพาะการสอบราคาหรือประกวดราคา มีการเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับ
และรายจ่ายประจ าปีและรายจ่ายเพ่ิมเติม มีจิตใจมุ่งมั่น และแน่วแน่ในการจัดท าโครงการและ
บริการสาธารณะให้ประชาชนมีความพึงพอใจการเปิดเผยเอกสารข้อมูลที่ไม่มีชั้นความลับต่อ
สาธารณชน มีความเพียรพยายามการวางระบบควบคุมภายในของการบริหารการเงินการคลัง
ท้องถิ่น มีการใช้ปัญญาคิด วิเคราะห์วิธีการหรือแนวทางป้องกันป้องปรามปัญหาการทุจริต  
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 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี  รับเรื่องร้องเรียนและให้บุคลากรมี
ความตระหนักในข้อเสนอแนะของประชาชน ฟังเสียงส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ตัดเสียงส่วนน้อยทิ้ง หลักการ
มีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับให้
ข้อมูลข่าวสารในการจัดท าสื่อเผยแพร่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมท างานตลอด
กระบวนการตัดสินใจ มีความเพียรเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น มีการใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์ประเมินผลการจัดท าโครงการ  มีความพึงพอใจให้ประชาชน
เป็นเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่นด้วยตนเอง มีจิตใจมุ่งมั่นจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่แสดง
ถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดอุบลราชธานี มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานและรับผิดชอบในการบริหาร ทุกโครงการ มี
การประกาศทางส่ือออนไลท์ เป็นระยะ เช่น แหล่งน้ า ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา ให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษา สาธารณะประโยชน์ในท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกความ
จงรักภักดีแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ มีการตรวจสอบข้อยิ่งหย่อน วางแผน วัดผล คิดค้น
วิธีแก้ไข ปรับปรุงงานอยู่เสมอ มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ มีความการ
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีมูล พร้อม
ทั้งเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองให้สาธารณชนได้รับทราบ มีการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน จัดรถรับส่งผู้สูงอายุในการไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล หลักความคุ้มค่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี มีการปฏิบัติงานแบบมุ่งเน้นผลงานและมุ่งเน้นคน มี
ความมุ่งมั่นรับผิดชอบการบริการแก่ชุมชน มีการมอบหมายงานตามความรู้ของบุคลากร  มีการ
บริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่ส่วนรวมมีการจัดท า
หลักประกันคุณภาพขององค์กร แต่ละประเภท มีการส ารวจทรัพยากรในท้องถิ่นและปรับเปลี่ยนให้
เป็นรายได้ของท้องถิ่น โดยการบริหารและการด าเนินการโดยท้องถิ่นนั้นๆ ก่อนด าเนินกิจกรรม โครงการ
ใด ๆ ให้ประชาชนได้ออกความคิดเห็นและหาข้อเท็จจริงร่วมทั้งสองฝ่ายเพ่ือให้เกิดประโยชน์ที่สุดต่อ
ชุมชน ท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตติมา พักเพียง ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการ
บริหารงานตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตภาคกลางตอนล่าง ผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบในการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในการบริหารงานด้านการเงินและงบประมาณ และ 4) รูปแบบการบริหารงานตามหลัก
พุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาพรวม ซึ่งเป็นความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 ในการบริหารตน หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหาร
คน และหลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการบริหารงานและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด (จิตติมา พักเพียง, 2558) 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
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 จากการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักพุทธธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี” โดยการบูรณาการหลักธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี จึง
ควรมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
 6.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการวิจัยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ควรมีนโยบายดังนี้ 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี  ควรมีเพ่ิมการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ผลงาน โครงการกิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลอย่างครอบคลุม 
 2. ควรมีโครงการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจกรรม โครงการต่างๆ  
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี  ควรมีนโยบายการท างานที่
สอดคล้องกัน 
 4. ควรวางระบบการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในโครงการต่างๆ ให้เกิดความเป็นธรรม 
ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบได้ 
 5. ควรมีระบบการรับเรื่องร้องเรียนและให้บุคลากรมีความตระหนักในข้อเสนอแนะของ
ประชาชน 
 6. การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดอุบลราชธานี ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
 6.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี จัดท าแผ่นป้ายแสดงผลงานการ
ติดตามโครงการต่างๆ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเป็นระยะ ๆ 
 2. ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจกรรมโครงการต่างๆ การวางแผน 
จนกระท่ัง การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามกิจกรรมโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 3. ควรมีการก าหนดนโยบายการท างานที่สอดคล้องกัน อบจ. อบต. เทศบาล ไปพร้อมๆ กัน 
 4. การวางระบบการตรวจสอบข้อเท็จจริงในโครงการต่างๆ ให้เกิดความเป็นธรรมให้
ประชาชน ผู้น าชุมชน ร่วมในการติดตามและตรวจสอบ 
 5. การวางระบบการรับเรื่องร้องเรียนและให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดอุบลราชธานี ได้รวบรวมข้อเสนอแนะและประชาชสัมพันธ์ เปิดเผยให้ประชาชน ทั่วไปได้
รับทราบ ประเด็นใดท่ีต้องการ 
 6. การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดอุบลราชธานี ให้สาธารณชนโดยการประชาสัมพันธ์ 
 6.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการวิจัย เรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักพุทธธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงวิชาการดังนี้ 
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 1. ควรวิจัยเกี่ยวกับ “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 2. ควรวิจัยเกี่ยวกับ “การพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองท้องถิ่น” 
 3. ควรวิจัยเกี่ยวกับ “การพัฒนาความร่วมมือเพ่ือการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นโดยประชาชน” 
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THE SEARCH FOR KNOWLEDGE IN SOCIAL SCIENCES : AN ANALYSIS FROM 
BUDDHIST SOCIAL AND POLITICAL PHILOSOPHY 

 
จ านงค์  อดิวัฒนสิทธิ์ 

 
บทคัดย่อ 

 บทความชิ้นนี้มุ่งน าเสนอแนวคิดบางประการในการวิเคราะห์ วิธีการแสวงหา ความรู้ทาง
สังคม ตามแนวพุทธปรัชญาทางสังคมและทางการเมือง วิธีการแสวงหาความรู้ทางสังคมศาสตร์
ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีปฏิฐานนิยม เป็น
รากฐานส าคัญแห่งระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเน้นการสังเกต การพิสูจน์ทดลอง และ
การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ทฤษฎีพื้นฐานการวิจัยทางสังคมศาสตร์ก็คือ แนวคิดและทฤษฎี
หลังยุคสมัยใหม่ และแนวคิดและทฤษฎีการตีความ ส่วนการแสวงหาความรู้ตามแนวพุทธปรัชญา
ทางสังคมและทางการเมือง เป็นระเบียบวิธีเชิงบูรณาการ ซึ่งไม่ได้สุดโต่งไปทางปริมาณนิยม หรือ
คุณภาพนิยม วิธีการศึกษาตามแนวอริยสัจ เป็นระเบียบวิธีวิจัยแม่บทในแง่พุทธปรัชญาแห่งความรู้ 
การค านึงถึงอิทธิพลสิ่งแวดล้อมและความต้องการของมนุษย์เป็นข้อเสนอแนะส าคัญในการศึกษา
พฤติกรรมมนุษย์ แม้จะมีการโต้แย้งอยู่เสมอถึงความน่าเชื่อแห่งวิธีการแสวงหาความรู้ตามแนวพุทธ
ปรัชญา แต่ก็ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ที่จะมาหักล้างสัจธรรมว่า วิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และทาง
สังคมศาสตร์นั้น ตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์คืออนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ซึ่งเป็นหลักสัจธรรมที่
อธิบายปรากฏการณ์ท้ังหมดได้อย่างน่าเชื่อถือที่สุด 
 

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



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 256016

ABSTRACT 
 This article aims at presenting certain concepts related to the analysis of 
the knowledge inquiring method in social Sciences based on the Buddhist social  
and political philosophy. The knowledge investigating method as generally 
employed in social sciences has been under the influence of scientific method ; 
especially  the theory of  knowledge as envisaged  in Positivism seem to have been 
influential and become an important foundation of the scientific method, 
emphasizing the observation, the experiment and the empirical data  usage. In 
addition, other fundamental theories for research in social sciences are post 
modern approaches and interpretative approaches. The knowledge inquiring 
method on the part of the Buddhist social  and political  philosophy may be 
concluded in line with the Integrative method that does  not extremely emphasize 
qualitivism nor quantitative. The Noble Truth-based study method could be 
regarded as the master   methodology in terms of the Buddhist theory of 
knowledge. The importance inevitably given to the influence of the environments 
and human needs is a crucial proposition to the study of human behavior. Even 
though there is an argument over the reliability of the knowledge investigation 
method based in the Buddhist philosophy, as such, there is by any means no 
argument which could write off the Buddhist truthful principle :  The social 
Sciences on even the natural sciences study method must be under the superb law 
of impermanence, state of suffering and state of being not self, which is the  
immortal principle explaining all the phenomena most validly.  
 
1.  บทน า 
 สังคมศาสตร์คือศาสตร์ทีศึกษาปรากฏการณ์ในสังคมอันเนื่องมาจากพฤติกรรมแห่งหมู่
มนุษย์ มนุษย์ที่อยู่รวมกันเป็นหมู่หรือเป็นกลุ่มย่อมมีพฤติกรรมทั้งที่แตกต่างกันและคล้ ายคลึงกัน 
พฤติกรรมแห่งหมู่มนุษย์ที่แสดงออกมาบางอย่างย่อมมีผลกระทบทั้งแบบบวกลงและแบบลบต่อ
มนุษย์ด้วยกันเอง ทั้งในระสดับปัจเจกบุคคลและในระดับกลุ่ม การศึกษาพฤติกรรมหมู่มนุษย์ได้เริ่ม
มานานตั้งแต่สมัยโบราณที่มีการบันทึกเรื่องราวแห่งมนุษย์ ความเป็นไปแห่งพฤติกรรมมนุษย์ได้รับ
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การบันทักไว้ โดยนักเดินทาง นักท่องเที่ยว นักล่าเมืองขึ้น และนักเผยแพร่ศาสนา เมื่อเวลาผ่าน
พ้นไป ข้อมูลจากการบันทึกของบุคคลดังกล่าวได้รบความสนใจจากนักวิชาการหลายสาขา เช่น 
สาขาประวัติศาสตร์ สาขาโบราณคดี สาขาสังคมวิทยา สาขารัฐศาสตร์ และสาขามานุษยวิทยา เป็น
ต้น 
 ต่อมาได้มีการรวมกลุ่มนักวิชาการที่สนใจเรื่องราวแห่งมนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น 
กลุ่มนักสังคมศาสตร์และกลุ่มนักมนุษยศาสตร์ ส าหรับนักสังคมศาสตร์จะเน้นการศึกษาพฤติกรรม
กลุ่มมนุษย์ที่สัมพันธ์กับการท ามาหากิน การควบคุมดูแลกลุ่ม การแสวงหาอ านาจ การแสวงหา
ความรู้ การอบรมเลี้ยงดูสมาชิกในสงคม การเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความขัดแย้ง ความร่วมมือกัน 
และพฤติกรรมอ่ืนๆ  ส่วนนักมนุษยศาสตร์จะเน้นความสนใจในเรื่องภาษา ค่านิยม ความเชื่อ 
ศิลปะการแสดง การขับร้อง เป็นต้น  
 อย่างไรก็ตามนักวิชาการที่สนใจเรื่องราวและพฤติกรรมแห่งหมู่มนุษย์ไม่ได้จ ากัดอยู่
เฉพาะนักสังคมศาสตร์เท่านั้น แม้แต่นักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ก็สนใจศึกษาพฤติกรรมมนุษย์
เช่นกัน แต่อาจจะสนใจศึกษาไม่ลึกซึ้ง เท่านักสังคมศาสตร์ และกล่าวโดยธรรมชาติแห่งมนุษย์ไม่ว่า
จะอยู่ในสาขาใดก็ย่อมจะสนใจพฤติกรรมแห่งหมู่มนุษย์ที่อยู่ใกล้ชิดและมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
ตนในรูป แบบใดรูปแบบหนึ่ง 
 พฤติกรรมกลุ่มมนุษย์ที่ดึงดูดความสนใจจากนักวิชาการสาขาต่างๆ มากที่สุดก็คือ
พฤติกรรมในการแสวงหาอ านาจหรือพฤติกรรมทางการเมือง ซึ่งจะมีผลกระทบค่อนข้างรุนแรงต่อ
วิถีชีวิตตามปกติแห่งมนุษย์ ดังจะเห็นว่าวิกฤตทางสังคมตั้งแต่ยุคโบราณเป็นต้นมาจนถึงยุคปัจจุบันก็
คือวิกฤตทางการเมือง รองลงมาก็คือวิกฤตเกี่ยวกับปัญหาทางสังคม ซึ่งปรากฏออกมาในรูปวิกฤต
ทางการเศรษฐกิจและปัญหาอาชญากรรมต่าง วิกฤตทางการเมืองและทางสังคมดังกล่าวที่มีลักษณะ
รุนแรงที่สุดก็คือสงคราม และการสู้รบกันในรูปแบบต่างๆ ซึ่งได้ก่อให้เกิดการท าลายชีวิตมนุษย์เป็น
จ านวนมาก 
 พฤติกรรมแห่งหมู่มนุษย์บางอย่างย่อมน าไปสู่การสร้างสรรค์และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
ดังเช่น การมีอารยธรรมซึ่งแสดงถึงการรู้จักใช้สติปัญญา ทักษะ และการบริหารการจัดการโดยกลุ่ม
ผู้น าเป็นอย่างดี และการมีศีลธรรมของประชาชนที่อยู่ร่วมกันโดยสันติ ดังนั้น พฤติกรรมการ
สร้างสรรค์แห่งหมู่มนุษย์จึงปรากฏในแนวคิดการพัฒนา การปรับปรุงแก้ไข และการปฏิรูป เป็นต้น  
กระบวนการสร้างสรรค์ดังกล่าวได้ มีร่องรอยปรากฏในประวัติศาสตร์มนุษย์มาก่อน สังคมและ
ชุมชนเผ่าต่างๆ ในอดีตได้เคยสร้างความรุ่งเรืองทางอารยธรรม แต่ต่อมาความเจริญก้าวหน้าถูก
ท าลายและกลับเสื่อมโทรม ข้อนี้แสดงให้เห็นว่าน่าจะมีปัจจัย ที่เป็นสาเหตุผลักดันในเกิดพฤติกรรม
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การท าลายและพฤติกรรมการสร้างสรรค์ จึงเป็นภาระงานแห่งนักสังคมศาสตร์ในการแสวงหาความรู้
เกี่ยวกับสาเหตุหรือปัจจัยที่ผลักดันให้มนุษย์มีพฤติกรรมทั้งในเชิงท าลายและเชิงสร้างสรรค์ 
ขณะเดียวกันได้มีนักบุกเบิกทางสังคมศาสตร์ จ านวนหนึ่งพยายามใช้วิธีการศึกษา หรือในปัจจุบัน
เรียกว่า ระเบียบวิธีวิทยา (Methodology) ศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมและทางการเมือง และ
ระเบียบวิธีดังกล่าวย่อมมีข้อจ ากัดในการศึกษาปรากฏการณ์อันเกี่ยวกับพฤติกรรมหมู่มนุษย์ แต่ก็มี
สิทธิพล เป็นอย่างสูงต่อวิชาการการแสวงหาความรู้จนถึงปัจจุบัน 
 ด้วยเหตุผลที่มีการโต้แย้งความน่าเชื่อถือแห่งระเบียบวิธีวิทยา จึงเป็นความพยายามใน
บทความนี้ที่จะศึกษาและวิเคราะห์ ระเบียบวิธีวิทยา อันเป็นศาสตร์เกี่ยวกับการแสวงหาความรู้ทาง
สังคมศาสตร์ ตามแนววิธีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับพุทธปรัชญาทางสังคมและทางการเมือง ใน
ส่วนที่สัมพันธ์กับระเบียบวิธีวิทยาเป็นหลัก โดยจะเน้นประเด็นเกี่ยวกับลักษณะการแสวงหาความรู้
ทางสังคมศาสตร์ซึ่งเชื่อมโยงกับความรู้ปรากฏการณ์ทางสังคมและทางการเมือง 
 1.1 ความรู้ : วิเคราะห์ในเชิงปรัชญาแห่งความรู้ 
 วิเคราะห์ในเชิงปรัชญาแห่งความรู้ ความรู้ที่มนุษย์แสวงหา อาจจ าแนกได้เป็น 2 อย่าง 
คือ (จ านงค์   อดวัฒนสิทธิ์, 2548)  
 1) ความรู้ในฐานะเป็นวิธีการ (Means) 
 2) ความรู้ในฐานะเป็นเป้าหมาย (End) 
 ความรู้ในฐานะเป็นวิธีการ คือ องค์ความรู้ที่เป็นหลักการหรือทฤษฎีที่สามารถน าสู่การ
เข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ตาที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง 
 ความรู้ในฐานะเป็นวิธีการนี้เป็นที่แสวงหากันมากที่สุด และมีการถกเถียงกันมากที่สุด 
วิธีการที่มีการศึกษาและได้รับการยอมรับในยุคหนึ่ง อาจจะเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านพ้นไป ความรู้
ในฐานะเป็นวิธีการนี้ในหลายกรณีเม่ือมีการน าเสนออาจน าไปสู่การขัดแย้งอย่างรุนแรง และมี
ผลกระทบต่อสังคมอย่างแพร่หลายก็ได้ เช่น กรณีการเสนอวิธีการปราบปรามยาเสพย์ติดด้วยวิธีการ
รุนแรง กรณีการเสนอตั้งบ่อนกาสิโนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพ่ือป้องกันมิให้คนไทยไปเล่นการ
พนันนอกประเทศ และแม้กระทั่งกรณีการปฏิรูประบบราชการก็ล้วนแต่เป็นการน าเสนอ “วิธีการ”  
เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานราชการให้มีประสิทธิภาพ  
 ความรู้ที่เป็นวิธีการนี้อาจจะได้มาจากการศึกษา การทดลอง การประชุมสัมมนา การ
อภิปราย การวิเคราะห์ข้อมูล  การประเมินผลกระทบองค์ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง ซึ่งได้รับการ
ยอมรับว่า เป็นกฎเกณฑ์ที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติและ
ปรากฏการณ์ทางสังคม 



19วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 ความรู้ในฐานะเป็นเป้าหมายอาจจะเกิดจากการใช้กระบวนการแสวงข้อเท็จจริงที่ได้รับ
การยอมรับว่าเป็น “วิธีการ”  ที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถน าไปสู่ความจริงที่ต้องการได้ เช่น ความจริง
ที่ว่า สังคมมีการเปลี่ยนแปลง สังคมถูกครอบง าด้วยลัทธิทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม สังคมถูก
ก าหนดโดยประเทศอภิมหาอ านาจทางการเมือง การทหารและทางเศรษฐกิจ เป็นต้น หรือความ
จริงที่ว่าโลกนี้กลม โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งหมุนรอบดวงอาทิตย์  รวมทั้งกฎเกณฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เกี่ยวกับสสาร และพลังงาน เป็นต้น 
 1.2 อารยธรรม : แหล่งก าเนิดความรู้ที่ส าคัญ (เทียนชัย  วงศ์ชัยสุวรรณ, 2546) 
 แนวคิดในการแสวงหาความรู้ดังกล่าว มีแหล่งก าเนิดจากอารยธรรม 2 สายส าคัญคือ 
 1) อารยธรรมตะวันออก 
 2) อารยธรรมตะวันตก 
 อารยธรรมตะวันออก  มีแหล่งก าเนิดจากศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู ศาสนาขงจื้อ ลัทธิเต๋า 
ศาสนาชินโต  และความเชื่อในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น อารยธรรมตะวันออกจะเน้นการ
แสวงหาความรู้แบบครบวงจร (Holistic Approach) หรือแบบบูรณาการ ไม่นิยมแสวงหาความรู้
แบบแยกส่วน (Segmental Approach หรือแบบทางเดียว (Monostich Approach) 
 ความรู้ใดๆ ก็ตามที่ได้รับจากแนวคิดของอารยธรรมตะวันออกนี้จะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของการน าไปใช้ประโยชน์และการสร้างคุณค่าแก่ชีวิต พร้อมกับพัฒนาและยกระดับจิตใจของมนุษย์
ให้สูงขึ้น ให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีดุลยภาพ และช่วยพัฒนา
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้คงอยู่อย่างยั่งยืนแลมั่นคง 
 กระบวนการในการแสวงหาความรู้จาก ทัศนะของโลกตะวันออกจึงได้มีการแยกส่วน
ศึกษาองค์ความรู้ที่ได้รับจะต้องปราศจากการเบียดเบียนชีวิตและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม จะต้องไม่
เป็นกลางทางจริยธรรม และจะต้องไม่เป็นกลางทางค่านิยม กล่าวคือ ต้องมีค่านิยมที่ดีคอยก ากับ
ดูแลตลอดเวลา 
 อารยธรรมตะวันตก  เป็นอารยะธรรมที่มีแหล่งก าเนิดจากกรีก ศาสนาคริสต์ ศาสนายิว 
และการปฏิบัติทางปัญญา หรือยุค Enlightenment อันเป็นยุคที่ชาวตะวันตกเป็นอิสระจากการถูก
ครอบง าทางความคิดและความเชื่อโดยศาสนาคริสต์ กล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุค Enlightenment 
นี้เป็นยุคท่ีมนุษย์มีอิสรเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการเสาะแสวงหาความรู้และความสามารถเสนอความรู้
ของตนมาสู่สาธารณชนได้อย่างปราศจากความกลัว ประจวบกับข้อเท็จจริงที่ว่าชาวตะวันตกมีวิถี
ชีวิตเต็มไปด้วยการบีบคั้นจากธรรมชาติ จึงเป็นเหตุให้ชาวตะวันตกต้องดิ้นรนต่อสู้กับภัยธรรมชาติ
เพ่ือความอยู่รอด และต้องคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือพิชิตธรรมชาติ ข้อนี้คือเหตุผลส าคัญที่ท าให้โลก
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ตะวันตกต้องใช้วีการหลายรูปแบบในการค้นหาความจริงและใช้เป็นแนวทางในการเข้าถึงเป้าหมาย
แห่งชีวิต ในที่สุดก็สรุปลงด้วยการเน้นการศึ กษาแบบแยกส่วน ซึ่งเรียกว่าเป็นวิธีการแบบ
วิทยาศาสตร์บ้าง วิธีการแบบเจาะลึกบ้างวิธีการศึกษาแบบจ ากัดเฉพาะเรื่องบ้าง เป็นต้น  
 เน่ืองจากอารยธรรมตะวันตก เป็นอารยธรรมที่ส่งเสริมให้มีการกระท าตามอ านาจ 
“กิเลส” ของคนมากที่สุดโดยเฉพาะกิเลสขั้นพ้ืนฐาน คือ ความโลภ ความต้องการ ความโกรธ และ
ความลุ่มหลงมัวเมา จึงเป็นอารยธรรมที่ได้รับการตอบรับจากผู้คนในโลกนี้อย่างรวดเร็ว แนวคิด
หลายอยา่ง ที่มีรากฐานจากอารยธรรมตะวันตก จึงแพร่หลายๆไปอย่างรวดเร็ว จนเกิดปรากฏการณ์
ทางสังคมที่เรียกว่า “Cultural Dominance” (ความมีอิทธิพลหรือการครอบง าทางวัฒนธรรม) ซึ่ง
ปรากฏการณ์นี้ไม่เว้นแม้กระท่ัวในแวดวงกระบวนการศึกษาทางวิชาการในยุคปัจจุบัน 
 ผลิตผลจากอารยธรรมตะวันตกที่มีอิทธิพลครอบง าเหนือชีวิตผู้คนทั่วโลกจนกระทั่ง
กลายเป็นกระบวนการโลกาภิวัตน์ที่ส าคัญ (Globalization) คือ ลัทธิทุนนิยม ระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย ลัทธิสิทธิมนุษยชน การแต่งงานรูปแบบใหม่โดยการทดลองอยู่กันก่อน การ
แข่งขันทางธุรกิจ การสื่อสารไร้พรมแดน ความเป็นใหญ่ของเสื่อสารมวลชนทุกประเภทและการ
แข่งขันกันทางด้านการทหาร และการแข่งขันทางการศึกษา เป็นต้น กระบวนการเหล่านี้นับวันจะมี
พลังมากยิ่งขึ้น และแผ่อิทธิพลไปถึงกลุ่มชนทั่วทุกซอกทุกมุมของโลก ขณะเดียวกันก็ก าลังบั่นทอน
อิทธิพลของอารยธรรมแบบตะวันออกให้น้อยลงทุกขณะ ดังตัวอย่างการกลืนกลายองค์ความรู้ที่ภูมิ
ปัญญาชาวบ้านในมิติต่างๆ ในสังคมไทยเกือบหมดสิ้นจากสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ที่
มีการจัดตั้งโดยกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพล ซึ่งได้รับแนวคิดและรูปแบบการศึกษาจากอารยธรรมตะวันตก 
(เช่น การแพทย์ แผนไทยสมัยใหม่ที่มองข้ามแพทย์แผนโบราณของไทยมาโดยตลอด วัฒนธรรมการ
ชอบรับประทานแบบตะวันตก การแบ่งช่วงชั้นทางสังคมอย่างรุนแรง ฯลฯ) 
 
2.  ลักษณะการแสวงหาความรู้ทางสังคมศาสตร์ : กระบวนการวิจัยและการวัดผล 
 2.1 ประสบการณ์ : แห่งความรู้ที่ส าคัญของมนุษย์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ในยุคแรกๆ 
ได้มาจากประสบการณ์ของผู้บอกเล่า ประสบการณ์เป็นทั้ งประสบการณ์จริงส่วนตัวและ
ประสบการณ์ผ่านผู้บอกเล่าต่อๆ กันมา ประสบการณ์อย่างหลังคือข้อบันทึกเรื่องราวของผู้ได้เห็นได้
ยินและได้ท ามาก่อน และเผยแพร่สืบต่อกันมา ถึงเรื่องราวที่ได้เห็นได้ยินและได้ท า รวมทั้งผลที่
เกิดขึ้น ประสบการณ์ในยุคสมัยหนึ่งย่อมจะแตกต่างกับยุคสมัยต่อมา และหมู่มนุษย์ที่อยู่ในยุคสมัย
เดียวกัน หากอยู่คนละแห่งที่มีบริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ย่อมมีประสบการณ์
แตกต่างกัน ข้อมูลที่บันทึกไว้ก็อาจจะไม่เหมือนกับที่อ่ืนๆ  ดังนั้น ประสบการณ์ทางสังคมและ
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การเมืองจึงไม่สามารถสร้างเป็นบรรทัดฐานความรู้ทางสังคมศาสตร์ที่เป็นจริงได้ทั้งหมด แต่อาจจะ
เป็นบรรทัดฐานความรู้ที่เป็นจริงเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีลีกษณะทางสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
อย่างอ่ืนคล้ายคลึงกันได้  
 Nicholas Walliman ได้กล่าวว่าประสบการณ์นับเป็นแหล่งความรู้อย่างหนึ่ง หมายถึง
การได้สังเกตเห็นสิ่งที่เป็นจริง หรือการมีประสบการณ์กับข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งส่งผล
ให้เกิดความรู้และความเข้าใจ (Nicholas Walliman, 2005: 433) ประสบการณ์ของบุคคลคนเดียว
อาจจะเป็นความจริงส าหรับบุคคลคนนั้นเท่านั้น โดยไม่สามารจัดเป็นความรู้สากลได้  ประสบการณ์
ของบุคคลหลายคนหรือจ านวนมากที่ยืนยันความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ประสบ สามารถจัดเป็นความรู้
สากล ดังนั้น ประสบการณ์แห่งหมู่คณะซึ่งมักจะได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันกันมา เป็นภูมิปัญญา
ประจ าท้องถิ่น และสามารถขยายต่อเป็นภูมิปัญญาระดับสังคมที่กว้างไกลออกไป 
 แต่ความรู้กับความจริงอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ ความจริงอาจจะอยู่เหนือระดับความรู้ 
และประสบการณ์อาจจะไม่สามารถยืนยันความจริงอย่างแท้จริงก็ได้ ความจริงในโลกแห่งการสมมติ
อยู่ย่อมมีอยู่อย่างหลากหลาย และความจริงทางสังคมก็คือการยอมรับร่วมกัน 
 ตัวอย่างเช่น ระบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย ถือว่าเป็นความจริงทาง
สังคมอย่างหนึ่ง  แต่ถามว่าประชาธิปไตยที่เป็นจริงมีลักษณ์อย่างไร  ใครเป็นคนบัญญัติ ความเป็น
จริงที่เรียกว่า ประชาธิปไตยท าให้มนุษย์เข้าถึงบรมสุข  ปราศจากกิเลส โลภ โกรธ หลง ตัณหา 
อุปาทาน พยาบาท และปราศจากการเบียดเบียนกันได้อย่างหมดสิ้นไปหรือไม่ แต่ข้อเท็จจริงก็คือว่า 
ลักษณะประชาธิปไตยในสังคมต่างๆ เป็นความจริงจากกาตกลงยอมรับร่วมกัน (Agreement 
Reality) ของกลุ่มบุคคลหรือของประชาชนในสังคมนั้นๆ  สังคมที่ยอมรับระบบการปกครอง
ดังกล่าวยังมีกิเลส มีความทุกข์ มีความอาฆาตพยาบาท ท าร้ายเบียดเบียนกันอยู่ ดังนั้น สังคมจึงต้อง
บัญญัติข้อตกลงอย่างอ่ืนเข้ามาก ากับพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมอีกชั้นหนึ่งเช่น บัญญัติกฎหมาย
ลงโทษผู้ประทุษร้ายเบียดเบียนคนอ่ืน และไม่เคารพสิทธิของบุคคลอื่น เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ส่วนบุคคลย่อมเป็นความจริงส าหรับบุคคลคนนั้น ดังเช่น 
การปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมประสบผลคือความสุขเฉพาะกับบุคคลคนนั้น ดังบทสวด
สรรเสริญพระธรรมคุณในพุทธศาสนาว่า สันทิฏฐิโก ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรม ย่อมถือว่า ผลของการปฏิบัติธรรมเป็นที่ประจักษ์ด้วยตนเอง ผู้ไม่
ปฏิบัติธรรม ย่อมไม่ประสบความจริงคือผลอันเป็นความสงบสุข เมื่อปัจเจกบุคคล คนหนึ่งประสบ
ผลดีจากการปฏิบัติ แล้วน าไปบอกให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติตาม ผู้ที่เชื่อและปฏิบัติตามค าแนะได้ประสบ
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ผลดีเช่นกัน ความจริงจากการประสบของบุคคลหลายๆ คนก็สามารถยืนยันผลแห่งการปฏิบัติธรรม
ได้และกลายเป็น กฎสากลในการที่จะบรรลุถึงสันติสุขท่ียั่งยืน 
 2.2  การแสวงหาความรู้ตามแนวทฤษฎี ปฏิฐานนิยม 
 ทฤษฎีปฏิฐานนิยม (Positivism) เป็นพ้ืนฐานแห่งระเบียบวิธีวิจัยเริงปริมาณซึ่งได้รับ
อิทธิพลจาก กระบวนการแสวงหาความรู้ ตามวีที่ยกย่องกันว่า เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Method) ซึ่งเป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือและสามารถให้องค์ความรู้ที่เป็นจริง ปฏิฐานนิยม  
หมายถึงลัทธิความเชื่อที่ว่าความจริงแท้ก็คือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ทดลองได้ในเชิงวิทยาศาสตร์ 
ความจริงแท้ต้องผ่านกระบวนการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยอาศัยประสาทสัมผัส โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ประสาทสัมผัสทางกายภาพซึ่งรวมเอาประสาทตา ประสาทหู ประสาทจมูก ประสาทลิ้น 
และประสาทกาย  ทฤษฎีปฏิฐานนิยม ได้รับอิทธิพลจากความเจริญทางวิทยาศาสตร์ในยุค
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้วิธีการพิสูจน์ทดลองทางวิทยาศาสตร์มีอิทธิพลเป็นอย่างสูงต่อ
นักสังคมศาสตร์รุ่นบุกเบิก ซึ่งมุ่งแสวงหาความจริงทางสังคม ตามแนวแห่งวิทยาศาสตร์ 
 หลักการส าคัญแห่งปฏิฐานนิยม ประกอบด้วย (1) การมีโจทย์หรือมีปัญหาที่ชัดเจน 
(2) การตั้งข้อสมมติฐานเกี่ยวกับสาเหตุแห่งปัญหา (3) การออกแบบวิธีการศึกษาและการเก็บ
รวบรวมข้อมูล (4) การวิเคราะห์ข้อมูล และ (5) การสรุปผลการศึกษา   ถึงแม้จะดูเหมือนตจะมี
ความเป็นวิทยาศาสตร์ทางสังคม แต่แนวคิดปฏิฐานนิยม มีลักษณะคล้ายอุดมการณ์ (Ideology) ผู้ที่
ริเริ่มบุกเบิกแนวคิดแห่งปรัชญาปฏิฐานนิยม ก็คือ Auguste Comte ซึ่งเป็นนักปรัชญา ชาวฝรั่งเศส 
 ความเชื่อที่ว่าปฏิฐานนิยมเป็นวิทยาศาสตร์ทางสังคม และสามารถน ามาใช้ศึกษา
ปรากฏการณ์ทางสังคมและทางการเมืองได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มนักคิด Functionalism และ
กลุ่มนักคิด Behaviorism โดยกลุ่มนักวิชาการ ทางสังคมศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาหลัง
สงคราม (Loic J.D. Wacquant 2006: 507) แต่ในปัจจุบันนักสังคมศาสตร์จ านวนไม่มากนักจะชื่น
ชม หลักปรัชญาปฏิฐานนิยม 
 โดยความหมาย ปฏิฐานนิยมเป็นปรัชญา ทางสังคมสาขาหนึ่ง ซึ่งหมายถึง ทฤษฎีแห่ง
ความรู้ ทฤษฎีนี้เสนอขึ้นมาโดย Francis Bacon, John Locke และ  Isaac Newton. ตามแนวคิด
แห่งปรัชญาปฏิฐานนิยม ความรู้ได้มาจากการสังเกต (Observation) และการเสาะแสวงหาวิธีการ
อธิบายเชิงเหตุและผล ด้วยวิธีการสรุปเชิงอุปนัย (Inductive Generalization) ในทางสังคมศาสตร์
นั้น ปฏิฐานนิยมมีความเชื่อมโยงกับหลักการส าคัญ 3 หลักการ คือ (1) หลักปรากฏการณ์นิยม 
(Phenomenology) หลักการนี้อธิบายว่า ความรู้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานแห่งประสบการณ์อย่างเดียว (2) 
หลักการแห่งระเบียบวิธีการวิจัยที่ว่า วีการทางวิทยาศาสตร์ มีความเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกัน 
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(Unity of Scientific method) ตามหลักการนี้วีการศึกษาตามแนววิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สามารถ
ประยุกต์ใช้โดยตรงกับโลกทางสังคม โดยมีเป้าหมายเพ่ือจัดตั้งกฎคงที่ต่างๆ ( Invariant Laws) 
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคม และ (3) หลักการทางอัคควิทยาเกี่ยวกับความเป็นกลาง 
(Neutrality)  หลักการนี้ปฏิเสธข้อความเชิงบรรทัดฐานหรือเชิงคุณภาพ แต่ยอมรับการแบ่งแยกกัน
อย่างเด็ดขาดระหว่างความจริง (รวมทั้งความรู้ต่างๆ) กับค่านิยมทางจริยธรรม 
 อย่างไรก็ตามแม้ปฏิฐานนิยมจะมีอิทธิพลต่อระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ แต่ก็ไม่
สามารถน ามาใช้เป็นระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือก าจัดความทุกข์และปัญญาต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน ข้อเท็จจริง
ที่ได้รับและสรุปเป็นผลลัพธ์ที่พึงพอใจซึ่งสามารถตอบโจทย์ในยุคสมัยหนึ่งพอเวลาเปลี่ยนไปความ
จริงก็เปลี่ยนไปผลลัพธ์ที่พึงพอใจอาจจะกลับกลายเป็นผลลัพธ์ในทางตรงกันข้ามคือสร้างปัญหาให้
เกิดขึ้นในยุคสมัยต่อมา ปัญหาบางอย่างในสมัยต่อมาก็คือผลลัพธ์ที่ได้มาจากการปฏิบัติตามแนว
ทฤษฎีที่ได้จากการศึกษาในอดีต ตัวอย่างเช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมแห่งโลกในปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจาก
การปฏิบัติตามทฤษฎีการพัฒนาอุตสาหกรรม และทฤษฎีการพัฒนาสมัยใหม่ (Modernization) ซึ่ง
ทฤษฎีดังกล่าวคือผลลัพธ์อันเกิดจากกระบวนการวิจัยตามแบบวิทยาศาสตร์ และเชื่อว่าสังคมจะมั่ง
คั่ง ก้าวหน้าและอุดมสมบูรณ์ ความอดอยาก ความยากจนจะหมดสิ้นไป ข้อนี้คือปรากฏการณ์ทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองซึ่งได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีขั้นแห่งการเจริญเติบโต  (The Stages of 
Growth) ตามแนวคิดของ William W. Rostow.  กาลเวลาที่เปลี่ยนในพิสูจน์ได้ว่าทฤษฎีดังกล่าว
ล้มเหลวในการแก้ปัญหาสังคม ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาการเมือง 
 การพยายามสร้างกฎอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งทฤษฎีปฏิ
ฐานนิยมพยายามเน้นอยู่นี้ได้รับการต่อต้านจากกลุ่มต่อต้านปฏิฐานนิยม (Anti-Positivism) และ
กลุ่มหลังปฏิฐานนิยม (Post-Positivism)  
 กลุ่มแรกโต้แย้งว่า ศาสตร์แห่งธรรมชาติกับศาสตร์แห่งมนุษย์มีความแตกต่างกันทั้งโดย
หลักตรรกวิทยา และหลักภาววิทยา และความคิดที่จะใช้กฎเกณฑ์ใดๆ มาอธิบายปรากฏการณ์แห่ง
สังคมมนุษย์นั้นย่อมได้รับการต่อต้านเนื่องจากพฤติกรรมมนุษย์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงเป็นการ
ยากที่จะใช้กฎเกณฑ์ใดๆ มาอธิบายความเป็นสากลแห่งพฤติกรรมมนุษย์  กฎอธิบายพฤติกรรมแห่ง
มนุษย์จึงไม่มีการสรุปลงสู่กฎใดกฎหนึ่ง 
 ส่วนกลุ่มหลัง (Post-Positivism) แม้จะไม่ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงถึงความน่าเชื่อถือแห่ง
ทฤษฎีปฏิฐานนิยม แต่ก็ยอมรับความเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์ และพยายามแสวงหาวิธีการที่จะ
ปฏิรูประเบียบวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์  การโจมตีทฤษฎี Positivism โดยนักคิดคนส าคัญ เช่น W.V.O. 
Quine, Karl Popper, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend และ Imre Lakatos ได้มาบรรจบกัน
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เป็นการบั่นทอนความน่าเชื่อถือแห่งพ้ืนฐานปรัชญาปฏิฐานนิยมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แห่งธรรมชาติ 
(Chalmers, Alan F, 1982) โดยชี้ให้ เห็นว่า ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นตามแนว
อุปนัย และไม่ได้ถูกทดสอบโดยปัจเจกบุคคล บนพ้ืนฐานแห่งประจักษ์พยานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ 
โดยแท้จริงแล้วไม่มีสิ่งที่ เรียกว่า การสังเกตที่ เป็นกลางโดยทางทฤษฎีนักคิด เช่น Bhaskar 
(Bhaskar,  Roy, 1975)  ก็ปฏิเสธแนวคิดปรากฏการณ์นิยม (Phenomenalism) และการยืนยัน
ความจริงนิยม (Verificationism) โดยได้แสดงให้เห็นว่า ความจริงแท้ (Reality) มี 3 ระดับ คือ (1) 
ระดับที่ดูเหมือนจริง (Real) (2) ระดับความจริงแท้ (Actual) และ (3) ระดับความจริงประจักษ์ 
(Empirical) พร้อมกับอ้าง ถึงการมีอยู่แห่งโครงสร้างที่ซ่อนเร้นอยู่ และกลไกที่มองไม่เห็นซึ่ง
ปฏิบัติการเป็นอิสระจากการที่เราไม่รู้ถึงสิ่งเหล่านั้น แต่พลังอ านาจและความน่าจะคงมีอยู่แห่ง
โครงสร้างและกลไกเหล่านั้น สามารถศกึษาวิจัยได้ในเชิงประจักษ์ 
 
3.  แนววิธีศึกษาหลังยุคปัจจุบัน (Post Modern Approach) 
 แนววิธีศึกษาหลังยุคปัจจุบัน (หรือหลังยุค Modern) เป็นวีธีการศึกษาที่ใช้ภาษา โดย
การสร้างวาทกรรมใหม่ รวมทั้งการก าหนดแนวคิด บางอย่างเป็นกรอบก าหนด แนวทางศึกษา
ปรากฏการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ (พงษ์สวัสดิ์  สวัสดิพงษ์, 2546) วิธีการศึกษาแนวนี้มักจะถูก
ครอบง าโดยบุคคลที่มีอิทธิพลในสังคม เช่น นักวิชาการ นักบริหาร นักก าหนดแผนและนโยบาย 
ผู้น าทางการเมือง และผู้น าทางสังคม เป็นต้น  
 แนวคิดท่ีนิยมน ามาใช้ในการศึกษาจะสัมพันธ์ กับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนา
สังคม การปฏิรูปทางการเมือง  การสร้างจิตส านึก ความเป็นพลเมือง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ
พัฒนาที่ยั่งยืน วิธีการศึกษาเชิงบูรณาการ ความรับผิดชอบต่อสังคม  ระเบียบวิธีศึกษาแบบ Ethno 
autography หรือ Auto ethnology เป็นต้น 
 กล่าวโดยจ าเพาะ แนววิธีการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมและทางการเมืองในยุคหลัง
ยุคปัจจุบัน จะเน้นวิธีการศึกษาเชิงบูรณาการ วิธีการศึกษาแบบผสานวิธี วิธีการศึกษาแบบมุ่ง
เป้า วิธีการวิเคราะห์แบบ SWOT วิธีการศึกษาแบบสหวิทยาการ แต่ในบางสขาแห่งสังคมศาสตร์ 
อิทธิพลวิธีการศึกษาตามแนว Positivism หรือปฏิฐานนิยม ยังคงกระแสนิยมอยู่อย่างเข้มข้น และ
เป็นในในลักษณะที่เรียกกันว่า School of Research หรือส านักวิจัยนั้น ๆ 
4. แนวทางการศึกษาแบบตีความ (Interpretative Approach) 
 แนวทางการศึกษาแบบตีความเป็นวีการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาความหมาย และคุณค่า
ของสิ่งทีค่้นพบ  
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 วิธีการศึกษาแนวนี้มองมนุษย์เป็นศูนย์กลางการศึกษากล่าวคือ มนุษย์เป็นทั้งผู้กระท า 
(Actor) และผู้ถูกกระท า (Acted) ดังนั้น จึงต้องมีการค้นหาความหมายของผู้กระท า และ
ความหมายของผุ้ถูกกระท า แต่ความหมายของผู้กระท าและผู้ถูกกระท าในที่นี้มิได้จ ากัดขอบเขต
กระบวนการกระท าและผลลัพธ์จากการกระท าในแง่ลบ เพียงอย่างเดียว แต่รวมเอกสารเข้าใจ
ความหมาย กระบวนการกระท าและผลลัพธ์จากการกระท าในแง่บวกด้วย วิธีการศึกษาตามแนว
การตีความโดยลักษณะทั่วไปเป็นการศึกษาเพื่อค้นหาความหมายแห่งความสัมพันธ์ และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในทุกมิติ 
 วิธีการศึกษาตามแนวนี้ รวมเอาการศึกษาชาติพันธุ์มนุษย์การศึกษากระบวนการความ
เป็นชายขอบ กระบวนการความเป็นอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ หรือในลักษณะเป็นองค์การ
อาชญากรรม การศึกษาคุณค่าชุมชน การศึกษาคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษาคุณค่าระบบ
ความเชื่อ การศึกษาคุณค่าวัฒนธรรมการแต่งกาย คุณค่าภาษาถ่ิน และวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ  
 การศึกษาตามแนวการตีความได้มีการใช้มานานในวิชาการทางสังคมศาสตร์ และทาง
มนุษยศาสตร์ (Max Weber, 1949)  The Methodology of the Social Science, Glencor, IL: 
Free-Press. ได้เสนอวิธีการศึกษาที่เรียกว่า Verstehen  ซึ่งอาจจะตรงกับค าว่า Understanding 
ในภาษาอังกฤษ เพ่ือศึกษาหาความหมายสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่จากการแสดงพฤติกรรมแบบต่างๆ ของ
มนุษย์ การแสวงหาความหมายเพ่ือความเข้าใจสิ่งเร้าหรือแรงผลักดันหรือเหตุผลเป็นสิ่งจ าเป็น ใน
การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ การเข้าใจสิ่งเร้าที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในจิตใจมนุษย์สามารถเข้าใจได้ โดย
อาศัยการตีความ 
 แต่การตีความมิได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แต่ต้องอาศัยการเรียนรู้ (Learning) ดังนั้น ผู้
ที่มีการเรียนรู้มากย่อมมีความสามารถในการตีความได้กว้างขวางและน่าเชื่อถือมากกว่าผู้ที่ไม่มี
ความรู้หรือมีความรู้เพียงเล็กน้อย 
 โดยหลักการการตีความปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตีความสามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ ดังนี้ 
 1)  ประสบการณ์ของผู้ตีความ 
 2) พื้นฐานทางสังคมและครอบครัวของผู้ตีความ 
 3) ความผูกพันกับองค์การทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจ 
 4) ระดับการศึกษาและการยึดติดกับทฤษฎี 
 5) อาชีพหลัก 
 6) ความเชื่อและค่านิยมทางวัฒนธรรม 
 7) ชาติพันธุ์นิยม และชาตินิยม 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 256026

 8) ระดับจิตส านึกหรือมโนธรรม 
 9) อิทธิพลของกลุ่ม 
 10) อิทธิพลของสื่อสารมวลชน 
 11) การเป็นสมาชิกองค์การทางศาสนา 
 12) การรับจ้างตีความ (เช่น การตีความตามกฎหมายของทนายความและความยุติธรรม
ต่างๆ)  
 ปัจจัยดังกล่าวล้วนมีผลต่อตีความของผู้ศึกษาวิจัยทั้งสิ้น ดังนั้น การตีความจึงมิได้เป็น
ความบริสุทธิ์หรือความถูกต้องตามหลักศีลธรรมและหลักความยุติธรรมเสมอไป แต่การตีความมัก
ด าเนินการตามพลังแห่งปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือหลายๆ ปัจจัย รวมกัน จึงเป็นการยากที่จะวินิจฉัย
ว่า การตีความแบบใดหรือการตีความของใครถูกต้องที่สุด แม้แต่ในกระบวนการยุติธรรม การ
ตีความถูกต้องตามหลักนิติธรรมก็ได้มีในเชิงนัยยะเดียวมีความเห็นขัดแย้งกันอยู่เสมอไป แม้กระทั้งผู้
เชียวชาญด้านนิติธรรม ยกตัวอย่างกระบวนการตัดสินตีความถูกหรือผิดจึ งก าหนดให้ตีความได้ถึง
สามศาล คือศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา ในบางกรณีแม้จะผ่านกระบวนการตีความหรือ
การตัดสินในชั้นฎีกาอันเป็นชั้นสุดท้ายแล้ว  แต่ถ้ามีหลักฐานมาอ้าง ใหม่ก็สามารถพลิกการ
ตีความหมายใหม่ได้เช่นกัน ดังปรากฏข่าวให้ทราบอยู่เสมอในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย 
 อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ทางสังคมและทางการเมืองที่นิยมน าการตีความมาใช้ในการ
วิเคราะห์ก็คือปรากฏการณ์ที่ต้องอาศัยประชามติ (Public Opinion) หรือความเห็นของประชาชน
ทั้งประเทศ ในประเทศที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตย การลงประประชามติในการเลือกตั้ง เพ่ือ
แสดงถึงเจตนารมณ์ของสาธารณชนในการมอบอ านาจให้ตัวแทนของตนในการปกครองนั้น  ถือว่า
เป็นกระบวนการที่แสดงถึงการตีความและการให้ความชอบธรรมแก่พรรคการเมือง หรือ
นักการเมืองที่มีความยุติธรรมที่สุด หรือถูกต้องมากที่สุด แต่ก็มีค าถามบ่อยท่ีเดียวถึงสิงเร้าที่ซ่อนเร้น
อยู่ ภายใต้การตัดสินใจของประชาชนว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยมาก
น้อยเพียงใด และตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองหรือนักการเมืองด้วยเจตจ านงเสรี (Free will) หรือ
ด้วยการถูกจ้างด้วยอามิสให้ลงคะแนน ค าถามดังกล่าวแสดงถึงภูมิหลังของผู้ตีความด้วยเช่นกัน 
ดังนั้น การกล่าวหาว่าด้วยการโกงหรือการทุจริตทางการเมือง จึง..สัมพันธ์กับพลังปัจจัยดังกล่าว
อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น 
 โดยทั่วไป การตีความความถูกต้องที่สุดก็คือการตีความจากผู้มีอ านาจที่สุดในทาง
การเมืองและทางสังคม ดังนั้น ผู้มีอ านาจเมื่อตีความอย่างไร และตัดสินใจท าอย่างใดอย่างหนึ่ง
ออกไป จึงมักจะได้รับการน้อมรับ โดยปราศจากการโต้แย้ง ถึงจะมีการโต้แย้งก็มักจะกระท าโดยการ
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ปกปิดไม่เปิดเผยหรือแสดงออกมาสู่สาธารณะ มิฉะนั้น จะถูกด าเนินการจับกุมลงโทษในข้อหา 
“หมิ่นประมาท” ไม่เชื่อฟังผู้มีอ านาจ เป็นต้น ในทางการเมืองการตีความเรื่องใดเรื่องหนึ่งจึงมีปัญหา 
และมีการโต้แย้งอยู่เสมอ 
 ในทางปรัชญา การตีความปรากฏในสาขาปรัชญาว่าด้วยการตีความซึ่ งตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่า Hermeneutism   Hermeneutism  มีความหมาย เช่นเดียวกัน 
Interpretativism ดังได้อธิบายมาแล้ว แต่ก็มีการโต้แย้งการตีความของค าทั้งสองค านี้ว่า ไม่
เหมือนกันทั้งหมด Interpretativism หรือ ทฤษฎีการตีความมักจะใช้ในสังคมศาสตร์ และจะ
ตีความเฉพาะที่เกี่ยวกับมนุษย์ พฤติกรรมแห่งมนุษย์และจัดอยู่ในแนวเดียวกับสังคมวิทยาแห่ง
ความรู้อย่างหนึ่ง ส่วน Hermeneutism จะใช้ในขอบเขตแห่งอภิปรัชญา และปรัชญาสาขาอ่ืนๆ  
 
5.  ลักษณะการสแสวงหาความรู้ทางพุทธปรัชญา 
 การแสวงหาความรู้และการอธิบายความรู้ทางพุทธปรัชญาสามารถอธิบายได้ตามกรอบ
ทฤษฎีญาณวิทยา (Epistemology) ซึ่งเป็นทฤษฎีว่าด้วยแหล่ก าเนิดความรู้ วีการแสวงหา
ความรู้การยืนยัน ความรู้ที่ไดรับวัตถุประสงค์และข้อจ ากัดแห่งความรู้ ความรู้เรื่องราวทางสังคม
และการเมืองตามแนวพุทธปรัชญา สามารถใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 
 1) การแสวงหาความรู้ตามแนวแหล่งแห่งปัญญา 3 แหล่ง  คือ สุตมยปัญญา จินตา
นมยปัญญา และภาวนามยปัญญา 
 สุตมยปัญญา คือ ความรู้ที่ได้รับจากการฟัง รวมทั้งการบอกเล่าที่ได้รับการบันทึกหรือ
จารึกไว้ในศิลาจารึก ใบลานและโบราณสถาน และปัจจุบันจะปรากฏในรูปการอ่านจากสิ่งตีพิมพ์
ต่างๆ ด้วย ความรู้รุดับสุตมยปัญญา คือความสามารถในการจ าข้อมูล และข้อความต่างๆ ที่มีอยู่ใน
สิ่งพิมพ์ต าราและบทเรียนต่างๆ เป็นต้น ผู้ที่มีความสามารถในการจ าข้อมูลหรืข้อความจากแหล่ง
ต่างๆ ได้มากเรียกว่า พหูสูต ซึ่งหมายถึงผู้ที่ได้ยินได้ฟังมามาก หรือผู้ที่ได้เรียนมามาก 
 จินตามยปัญญา หมายถึงความรู้ที่ได้รับจากการคิดอย่างเป็นระบบ หรือคิดเชิง
วิเคราะห์ จนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาอย่างชัดเจน ความคิดถือได้ว่า เป็นแหล่งความรู้
ของมนุษย์อย่างหนึ่ง ความคิดที่จะก่อให้เกิดความรู้ ก็คือความคิดใฝ่รู้ อันเป็นความคิดที่ต้องการจะ
ขยายพรมแดนหรือขอบข่ายความรู้เพ่ิมเติมหรือต่อยอดจากสิ่งที่ได้ยินได้อ่าน หรือได้ฟังมา  เช่น 
เมือ่ได้เห็นรถยนต์ที่มีรูปร่างแบบต่างๆ จากในภาพ เกิดความสนใจ จึงท าการศึกษา ค้นคว้าเพ่ิมเติม
จนเกิดความเข้าใจกลไกการท างานของรถยนต์ และสืบสาววิวัฒนาการของรถยนต์ประเภทที่สนใจ 
ก็เกิดความรู้ความเข้าใจการพัฒนากลไกของรถยนต์ประเภทนั้น จนเกิดเป็นหลักวิชาการเกี่ยวกับ
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เครื่องยนต์กลไกนั้นๆ ได้ ดังนั้น หลักวิชาการทั้งหลายจึงเป็นองค์ความรู้ใหม่ เกิดจากการรู้จักคิด 
รู้จักวิเคราะห์หรือรู้จักการอธิบายอย่างเป็นระบบนั่นเอง จินตามยปัญญา จึงสัมพันธ์กับโยนิโส
มนสิการ ซึ่งหมายถึงการคิดอย่างแยบคาย หรือการคิดอย่างรอบคอบและเป็นระบบ 
 ภาวนามยปัญญา หมายถึงความรู้ท่ีเกิดจากฝึกอบรมการฝึกปฏิบัติ หรือการทดลอง
จนได้รับผล ภาวนามยปัญญาจัดเป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์จริง แต่เป็นประสบการณ์ที่มี
เป้าหมาย คือมีการด าเนินการตามขึ้นตอนที่ได้มีการวางแผนไว้ และมีการประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนการด าเนินการ  การประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนที่ส าคัญยิ่งแห่งการฝึกอบรม หรือ
การทดลองหรือการด าเนินการตามนโยบายต่างๆ ในวงวิชาการระดับสูง ความรู้ที่ได้รับจากกา
ทดลองเรียกว่า ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนั้นการวิจัยจึงถือว่าเป็นกระบวนการแห่งภาวนามย
ปัญญาอย่างหนึ่ง 
 ความรู้ เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมและทางการเมืองส่วนใหญ่จะได้รับจาก
ช่องทางสุตมยปัญญา กล่าวคือ สื่อต่างๆ มีส่วนส าคัญในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ถือได้ว่าเป็น
ความรู้แก่ผู้สนใจเปิดรับสื่อเหล่านั้น แต่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได การได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จจึงถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ คือความเห็น หรือความเข้าใจผิด พระพุทธศาสนาจึง
เสนอให้มีการใช้ความคิดหรือวิจารณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารหรือการกรองข่าวสารอีก
ชั้นหนึ่ง วิจารณญาณจัดอยู่ในกลุ่มจินตามยปัญญา 
 ความรู้ที่ได้รับจากอายตนะคือ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย อาจจะเป็นความรู้ระดับสัญญา 
กล่าวคือเป็นความรู้ระดับก าหนดจดจ าได้ ถือเป็นความรู้ที่เกิดจากตาได้มองเห็น หูได้ยินได้ฟัง จมูก
ได้กลิ่น ลิ้นได้ลิ้มรสและกายได้สัมผัส ความรู้ระดับนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัญญาขั้นต้น ส่วนความรู้
ที่เป็นไปตามความคิดการปรุงแต่งซึ่งเป็นความรู้ในระดับจินตามยปัญญานั้น จัดเป็นความรู้ซ้อน
เสริม เป็นการหมายรู้ว่า สวย น่าเกลียดน่าจัง ความรู้ที่เป็นไปตามความคิดปรุงแต่งนี้ เป็นความรู้
เป็นทั้งอกุศลสัญญาและกุศลสัญญา 
 อกุศลสัญญา คือการก าหนดรู้ที่เป็นไปตามการคิดปรุงแต่งของตัณหา มานะและทิฏฐิ 
จัดเป็นกิเลสสัญญา คือสัญญาที่เจือด้วยกิเลส ความรู้ในลักษณะนี้ เกิดจากความอยากได้ ความโกรธ
ไม่พอใจ และความลุ่มหลง ดังนั้น ความอยากได้ ความอยากครอบครองในสิ่งที่ตนมองเห็นหรือไม่
ประสบผ่านช่องทางอ่ืนๆ โดยการปรุงแต่งของจิตว่าเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา จัดเป็นความรู้แบบใฝ่ต่ า 
ขณะเดียวกัน ความคิดปรุงแต่งในการท าลายบุคคลที่เป็นคู่แข่ง หรือฝ่ายปรปักษ์ โดยใช้วีการอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ที่ตนได้ยินได้ฟัง หรือได้ศึกษาเล่าเรียนมา จนมีผลท าให้คู่แข่งอ่อนก าลังหรือถูกพิชิตให้
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พ่ายแพ้ด้วยอ านาจกิเลศคือโทสะ และโลภะ ก็จัดได้ว่าเป็นความคิดใฝ่ต่ า หรือเป็นอกุศลสัญญาได้
เช่นเดียวกัน 
 กุศลสัญญา คือความหมายรู้หรือปัญญาที่เกิดจากจิตอันเป็นกุศล จิตซึ่งมีการปรุงแต่งให้
คิดในสิ่งที่ดีงาม และให้มีความคิดและความเข้าใจที่ถูกต้อง ย่อมช่วยส่งเสริมความเจริญงอกงามแห่ง
สัมมาทิฏฐิ และความเจริญงอกงามแห่งกุศลธรรมต่างๆ เช่นการได้ศึกษาจนเกิดความจ าได้ในวธีการ
ที่จะช่วยสร้างความเป็นกัลยาณมิตร แล้วพัฒนาตนเองให้เป็นกัลยาณมิตรของบุคคลอื่น จัดได้ว่าเป็น
กุศลสัญญาอย่างหนึ่ง กุศลสัญญานี้ รวมไปถึงความรู้หลักความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์
เป็นอนัตตาและการหมายรู้วีการช่วยเหลือบุคคลอ่ืนให้พันจากความทุกข์ ซึ่งก็คือผลของความรัก
ความเมตตากรุณานั้นเอง 
 ปรากฏการณ์ทางสังคมและทางการเมืองสามารถรับรู้และเข้าใจได้ในลักษณะที่เป็น
ความรู้แบบกุศลสัญญาและความรู้แบบอกุศลสัญญา กระบวนการพัฒนาความรู้ตามแนวที่เหมาะสม 
ก็คือกระบวนการพัฒนาตามหลักโยนิโสมนสิการ หลักโยนิโสมนสิการ จะช่วยให้คิดในแง่ที่เป็นกุศล 
และช่วยสกัดก้ันกิเลส ตัณหา และอวิชชา (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์, ป.อ. ปยุตโต), 2551: 674) 
 2.  การแสวงหาความรู้ตามแรงผลักดันหรือสิ่งเร้า 
 แรงผลักดันให้เกิดการแสวงหาความรู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิ คือฉันทะ ฉันทะ เป็นความ
ต้องการใฝ่ดี การแสวงหาความรู้จึงเป็นไปตามความต้องการเพ่ือความเจริญก้าวหน้าทางสติปัญญา 
ทางอารมณ์และทางจิตวิญญาณ 
 ความต้องการเพื่อพัฒนาสติปัญญาให้เจริญก้าวหน้าเป็นแรงผลักดันที่เป็นกุศล มนุษย์โดย
ธรรมชาติมีสิ่งเร้าที่จะท าทั้งสิ่งทีดีและสิ่งที่ไม่ดี หรือที่จะท าทั้งกุศลกรราและอกุศลกรรม แต่กุศล
ฉันทะจะผลักดันให้เกิดการกระท าที่เป็นกุศลกรรม ความรู้ในสิ่งที่เป็นจริง เป็นความใฝ่รู้แห่งมนุษย์
ทั่วไปอย่างหนึ่ง มนุษย์ย่อมเข้าใจดีว่า บนพื้นฐานแห่งความรู้ที่เป็นจริง มนุษย์ย่อมเจริญก้าวหน้า
ไปสู่ทิศทางที่สูงขึ้นทั้งในระดับสถานะทางสังคมและระดับสติปัญญาของตน  ซึ่งถือว่าเป็น
แรงผลักดันจากความต้องการเพ่ือผลส าเร็จในชีวิต  (Need for Achievement) มนุษย์จึง
ด าเนินการทุกวิถีทางเพ่ือบรรลุผลส าเร็จและการศึกษาเป็นหนทางที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ในการน าไปสู่
ความส าเร็จ ดังนั้น มนุษย์จึงต้องแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ในโลกปัจจุบัน วิธีการแสวงหาความรู้มี
มาก บางครั้งก็เป็นการยากที่จะวินิจฉัยว่า วิธีการแสวงหาความรู้แบบใด จึงจะเหมาะสมและน าไปสู่
การบรรลุผลส าเร็จ แต่ด้วยอาศัยความรู้ที่เหมาะสม มนุษย์สามารถเข้าถึงเป้าหมายที่พึงประสงค์ได้  
 ฉันทะอย่างเดียวไม่พอที่จะน าไปสู่เป้าหมาย จึงจ าเป็นต้องอาศัยการกระท าด้วยความ
เพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง (วิริยะ) การมีจิตใจที่หนักแน่น และมั่นคงในการบรรลุถึงเป้าหมาย (จิต
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ตะ) และการใช้สติปัญญาที่มีอยู่ในการพิจารณาไตร่ตรองปัญหาต่างๆ (วิมังสา) จนเข้าถึงเป้าหมายที่
ต้องการได้แนวทางที่จะให้ได้รับความรู้ตามความประสงค์นี้รวมอยู่ในหลักอิทธิบาท 4 ประการ 
ดังกล่าวนี้ 
 3. การแสวงหาความรู้ด้วยอาศัยการชักจูงแห่งกัลยาณมิตร 
 กัลยาณมิตร คือเพ่ือนที่ดี รวมถึงสภาพสิ่งแวดล้อมที่โน้มชักจูงในทางสร้างสรรค์ และ
พัฒนาให้เกิดความรู้และสิ่งที่ดีงามต่างๆ เพ่ือนที่ดีและสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีมีบทบทส าคัญมากใน
การกระตุ้นในบุคคลได้ขวนขวายหาความรู้ กัลยาณมิตรถือว่า เป็นปุพนิมิตที่ส าคัญอย่างหนึ่งแห่ง
การศึกษาและการปฏิบัติที่ดีงาม (ส . ม.  19/129/36) ซึ่งนอกจากเป็นปัจจัยกระตุ้นส่งเสริม
การศึกษาแล้ว ยังเป็นผู้ช่วยเหลือและช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตอีกด้วย 
 การมีกัลยาณมิตรมิใช่เป็นเรื่องบังเอิญ แต่ เป็นเรื่องแห่งบุญบารมี และการได้
ช่วยเหลือบุคคลอ่ืนมาก่อน การได้กัลยาณมิตร จึงเป็นผลแห่งกุศลกรรมที่สะสมมายาวนานใน
สังคมมนุษย์ พ่อแม่เป็นกัลยาณมิตรเบื้องต้นแห่งบุตรธิดา พ่อแม่เป็นผู้กระตุ้นส่งเสริมการศึกษาเล่า
เรียนแก่ลูก และในสังคมที่กว้างออกไปกัลยาณมิตรก็คือผู้คนที่บุคคลได้ติดต่อหรือสัมพันธ์ด้วย
กัลยาณามิตรคือวัฒนธรรมที่ดีแห่งสังคมด้วย รูปแบบการปฏิบัติ ประเพณีความเชื่อ และค่านิยม
กลุ่มท่ีดีงามจัดอยู่ในกลุ่มกัลยาณมิตรได้เรียนเดียวกัน 
 พระพุทธเจ้าตรัสว่า สัตบุรุษหรือคนดีทั้งหลายคือ กัลยาณมิตรแห่งมนุษย์ ที่ใดมี
สัตบุรุษที่นั่นย่อมเป็นสัปปายบุคคลในการศึกษาธรรมและการปฏิบัติธรรม คุณสมบัติแห่งสัตบุรุษ
ประกอบด้วย ความเป็นผู้รู้จักเหตุ ความเป็นผู้รู้จักผล ความเป็นผู้รู้จักตน ความเป็นผู้รู้จักประมาณ 
ความเป็นผู้รู้จักกาล ความเป็นผู้รู้จักชุมชน และความเป็นผู้รู้จักความแตกต่างแห่งบุคคล คนที่เป็น
สัตบุรุษเป็นผู้ไม่ยึดติด ไม่หลอกลวง (ขุ. ธ.  25/17/26) เป็นผู้คิดดี พูดดีและท าดี และมีความ
ปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
 
3.  การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ตามหลักพุทธปรัชญา 
 พฤติกรรมมนุษย์ถูกผลักดันให้แสดงออกมาโดยพลังความต้องการ (Needs) ดังนั้น พุทธ
ปรัชญาจึงอธิบายถึงตัณหา (Cravings) ว่าเป็นปัจจัยส าคัญผลักดันให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมออกมา
ในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ กิเลสขั้นพ้ืนฐาน (Basic Defilements) อันประกอบด้วยโลภะ/ราคะ 
โทสะ และโมหะ ที่สะสมมายาวนานตั้งแต่อดีตชาติเป็นพลังก าหนดพฤติกรรมแห่งมนุษย์ด้วยเช่นกัน 
ซึ่งอาจจะเรียกว่า กรรมนิยามก็ได้ 
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 บุคคลที่มีจริต แตกต่างกันก็เป็นผลมาจากการกระท าในอดีตที่สะสมกันมายาวนานจน
กลายเป็นอุปนิสัย ถาวร และเป็นปัจจัยผลักดันการแสดงออกทางพฤติกรรมแห่งมนุษย์ ตัวอย่างเช่น 
บางคนมีอารมณ์ร้อน ฉุนเฉียวง่าย หรือเป็นคนมักโกรธก็เป็นผลมาจากการยอมให้โทสะ ครอบง าอยู่
เนืองนิตย์ ดังนั้น พุทธปรัชญา จึงเสนอวิธีการการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ ตามแนวแห่งการรู้แจ้งถึง
สมุทัยหรือสาเหตุแห่งพฤติกรรม ดังที่ พระพุทธเจ้าทรงแสงไว้ในหลักอริยสัจจ์ และหลักธรรมข้อ
อ่ืนๆ  
 การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวอริยสัจจ ์
 อริยสัจจ์ คือความจริงอันประเสริฐ ซึ่งหมายถึงกระบวนการความเป็นจริงที่สัมพันธ์กับ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ แห่งชีวิต ความเป็นจริงที่สัมพันธ์กันชีวิต (รวมทั้งความจริงทางสังคมการเมือง
และเศรษฐกิจ)  หมายถึง สภาวะบีบคั้นเป็นทุกข์ทั้งเป็นประจ าและชั่วขณะ (ทุกข์)  ปัจจั ยหรือ
สาเหตุผลักดันให้เกิดสภาวะบีบคั้นเป็นทุกข์ (สมุทัย) เป้าหมายพึงปรารถนา คือความหลักพ้นจาก
สภาวะบีบคั้นเป็นทุกข์กลายเป็นภาวะผ่อนคลายไร้ทุกข์ (นิโรธ)  และแนวทางปฏิบัติเพ่ือเข้าถึง
เป้าหมายที่พึงปรารถนาซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อมั่นในแนวทางนั้นที่ได้รับการพิสูจน์ทดลองจน
ได้ผลมาแล้ว (มรรค) 
 ความเป็นไปแห่งพฤติกรรมมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามถือว่าเป็นความจริงอย่าง
หนึ่ง และย่อมมีเหตุผลักดันให้เกิดพฤติกรรมนั้นๆ  
 การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวอริยสัจจ์มีลักษณะท่ัวไป 2 ประการ คือ 
 ลักษณะท่ีหนึ่ง การศึกษาถึงเหตุและผล 
 การศึกษาโดยวิธีนี้เป็นการศึกษาโดยการสืบสาวจากผลไปหาเหตุ หากพบสาเหตุที่
ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ก็ท าการแก้ไขท่ีต้นเหตุ การศึกษาแบบนี้จัดเป็น 2 คู่ คือ 
 คู่ที่หนึ่ง ตัวปัญหา (ทุกข์) แห่งพฤติกรรม เช่น การเบียดเบียน การประทุษร้าย ความ
รุนแรงที่มีต่อกันและกัน เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งปรากฏให้เห็นทั่งในระดับปัจเจกชีวิต และ
ระดับสังคม/กลุ่มหรือประเทศชาติ ตัวปัญหา คือผลต้นเหตุผลักดันให้เกิดการแสดงพฤติกรรม
ก้าวร้าวหรือเบียดเบียนกันจนท าให้เกิดผลคือความทุกข์ ความเดือดร้อนดังกล่าว ซึ่งจะต้องก า จัด
หรือแก้ไขตัวต้นเหตุนั้น (สมุทัย) ปัจจัยให้เกิดปัญหาคือสาเหตุที่จะต้องก าจัดหรือแก้ไข 
 คู่ที่สอง ภาวะสิ้นไปแห่งปัญหา (นิโรธ)  เป็นจุดหมายที่ต้องการ ถือว่าเป็นผลที่จะต้อง
บรรลุถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อการดับสิ้นปัญหา (มรรค)  เป็นเหตุ น าไปสู่ผลที่พึงปรารถนาดังกล่าว 
 ลักษณะท่ีสอง การศึกษาตรงประเด็น 
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 การศึกษาลักษณะนี้มุ่งตรงต่อสิ่งที่ต้องปฏิบัติโดยอาจมีความสัมพันธ์กับชีวิตปัจเจกบุคคล 
และ/หรือสัมพันธ์กับสภาวการณ์สังคม เศรษฐกิจและการเมือง การศึกษาตรงประเด็นนี้ใช้ในการ
แก้ปัญหาเฉพาะจุด หรือปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ไม่ใช่เป็นการศึกษาแบบไร้ทิศทาง หรือเป็นการศึกษา
แบบฟุ้งซ่าน เลื่อนลาย ซึ่งมักจะเกิดข้ึนเมื่อมีปรากฏการณ์บางอย่างมากระทบเป็นบางครั้งบางคราว 
การศึกษาแบบไร้ทิศทางอาจจะเรียกว่า เป็นการศึกษาตามกระแสนิยมแห่งสังคม  การศึกษาตรง
ประเด็นหรือการศึกษาแบบมุ่งเป้า ควรด าเนินการ เมื่อชีวิตหรือสังคมได้ประสบปัญหา มีความทุกข์
ความเดือดร้อนจะต้องวางท่าทีต่อสภาพปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม จากนั้นใช้ปัญญาแก้ไข
ปัญหาโดยการจ ากัดขอบเขตเฉพาะสาเหตุซึ่งผลักดันให้เกิดปัญหานั้นๆ อย่างรอบคอบ หลัก
อริยสัจจ์สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาตรงประเด็นได้ 
 หลักอริยสัจจ์ดังกล่าว พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพ่ือให้ทราบความเป็นจริงแท้แห่งชีวิตและ
สังคมมนุษย์ ซึ่งเต็มไปด้วยปัญหา (ความทุกข์) มากมาย 
 พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องทุกข์มิใช่เพ่ือให้เกิดทุกข์แต่เพ่ือให้เข้าใจจุดเริ่มต้นที่จะดับทุกข์ 
หากไม่รู้ความทุกข์คืออะไร มนุษย์ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาความทุกข์นั้นได้ ความทุกข์ คือปัญหาที่
มนุษยพ์บเป็นประจ า โดยเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปสนใจอยู่แล้ว ธรรมชาติของมนุษย์ถือหาเสาะแสวงหา
ความสุข ความสบายหรือการไม่อยากพบกับความทุกข์ แต่การดับทุกข์หรือการล่วงพ้นจากความ
ทุกข์มิใช่ท าได้ด้วยการหลบเลี่ยงตัวความทุกข์หรือด้วยการแกล้งมองไม่เห็นความทุกข์ 
พระพุทธเจ้าสอนให้มนุษย์เผชิญกับปัญหา หรือความทุกข์ ด้วยการรับรู้ และเผชิญหน้ากับ
ปัญหาอย่างมีสติปัญญา การรับรู้มิใช่เป็นการแบกรับเอาความทุกข์ไว้ แต่เพ่ือรู้เท่าทันก าหนดรู้ทัน
ถึงความทุกข์ (ปริญญา)  รวมถึงขอบเขตแห่งทุกข์สาเหตุให้เกิดทุกข์ การแก้ปัญหาความทุกข์ต้องแก้
ที่สาเหตุเท่านั้น จึงจะได้ผล เราไม่มีหน้าที่ต้องก าจัดทุกข์ เพราะทุกข์จะละทีตัวมันเองไม่ได้ ต้องละ
ทีเหตุให้เกิดทุกข์ได้เท่านั้น  ดังเช่น การแก้ความหิวต้องก าจัดด้วยการรับประทานอาหาร จึงจะ
ทุเลาความหิวได ้
 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  ได้สรุปการศึกษาตามแนวอริยสุจจ็โดยการ
เปรียบเทียบบางข้อไว้น่าสนใจ ดังนี้ 
  ก ทุกข์ เหมือนโรค   สมุทัย   เหมือนสมุฏฐานของโรค 
 นิโรธ  เหมือนความหายโรค   มรรค เหมือนยารักษาโรค 
 ข ทุกข์ เหมือนทุพภิกขภัย สมุทัย เหมือนฝนแล้ง 
  นิโรธ เหมือนภาวะอุดมสมบูรณ์ มรรค เหมือนฝนดี 
 ค ทุกข์  เหมือนภัย  สมุทัย เหมือนเหตุแห่งภัย 
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  นิโรธ  เหมือนความพ้นภัย  มรรค เหมือนอุบายให้พ้นภัย 
 ง ทุกข์  เหมือนของหนัก สมุทัย เหมือนการแบบของหนักไว้ 
  นิโรธ  เหมือนการวางของหนักลงได้  มรรค เหมือนอุบายที่จะเอาของหนักลงวาง 
 
4.  คุณค่าของการศึกษาตามแนวอริยสัจจ์ 
 อริยสัจจธรรม เป็นหลักพุทธปรัชญาที่ให้คุณค่าทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ กล่าว
โดยเฉพาะในแง่การศึกษาอริยสัจจธรรมให้คุณค่าทางวิชาการศึกษากับระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ (รวมทั้งศาสตร์อ่ืนๆ) ได้ ดังนี้ 
 1) อริยสัจจธรรม  เป็นหลักปรัชญามัชเฌนธรรม  กล่าวคือ เป็นหลักธรรมที่อธิบาย
ความจริงที่เป็นสากล มนุษย์ทุกคนในโลกมีปัญหาเหมือนกัน และต้องการแก้ปัญหาต่างๆ เหมือนๆ 
กัน ดังนั้น หลักอริยสัจจ์จึงเป็นหลักการสากลทางวิชาการ กล่าวคือมีความเป็นกลางไม่มีการถือข้าง
ว่าแบบใดดีกว่ากัน หรือวิธีใดสูงค่าที่สุดน่าเชื่อถือที่สุด การใช้วิธีการศึกษาตามแนวอริยสัจจ์สามารถ
พบความจริงได้ทุกอย่าง และสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) อริยสัจจธรรม  เป็นหลักธรรมแห่งปัญญา 
 หลักอริยสัจจธรรมมุ่งเป็นการแก้ไขปัญหาตามระบบแห่งเหตุ และผล กล่าวคือ การ
แก้ป้ญหาด้วย วิธีการที่เหมาะสมเท่านั้น จึงจะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่สูงส่ง และยั่งยืนได้ นั่น
คือ เหตุกับผลต้องสัมพันธ์กัน 
 3) อริยสัจจธรรมอธิบายความจริงที่สัมพันธ์กับชีวิตทุกชีวิต 
 มนุษย์ไม่ว่าจะท าอะไรหรืออยู่ที่ใดก็ตาม ถ้าหากต้องการพัฒนาชีวิตให้มีคุณค่า และมี
ความสัมพันธ์กับถิ่นที่อยู่อย่างมีผลดี จะต้องปฏิบัติตนตามแนวอริยสัจจ์ 
 4) อริยสัจจธรรม เสนอวิธีการแก้ปัญหาชีวิต ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และปัญหา
การเมืองด้วยปัญญาของมนุษย์เอง 
 ปัญหาคือ สิ่งที่ไม่พึงปรารถนา การแก้ปัญหาต้องแก้ด้วยปัญญาเท่านั้น การน าหลักความ
จริงที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ ดังที่แสดงไว้ตามแนวอริยสัจจ์ (คือความมีเหตุผลที่แท้จริง) มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติเท่านั้น จึงจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ อริยสัจจธรรมเป็นหลักปรัชญาการ
พ่ึงตนเอง โดยไม่ต้องพ่ึงอ านาจดลบันดาลของตัวการพิเศษเหมือนธรรมชาติหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วย
ในการแก้ปัญหา (รวมทั้งการพัฒนา) 
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5.  บทสรุป 
 สังคมศาสตร์ แม้จะได้รับการยอมรับว่าเป็นศาสตร์ (Science)  แต่ก็มีวีการศึกษา
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่ไม่สามารถสรุปลงเป็นวิธีเดี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ปรากฏการณ์ ทาง
สังคมและทางการเมือง คือปรากฏการณ์อันเกี่ยวกับพฤติกรรมกลุ่มมนุษย์ ดังนั้น ความเป็นไปแห่ง
ปรากฏารณ์ต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง จึงน่าจะสรุปลงในกฎแห่งนิยาม 5 ประการ 
คือ อุตุนิยาม  พีชนิยาม  กรรมนิยาม  จิตตนิยาม และธรรมนิยาม  นิยามทั้ง 5 ประการนี้  แม้จะ
เป็นหลักอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและในระดับสังคม แต่ก็มีการโต้แย้งใน
เรื่องการพิสูจน์ทดลองไม่ได้ สัมผัส หรือสังเกตไม่ได้จากนักวิทยาศาสตร์นิยม ข้อนี้คือ การโต้แย้งใน
เชิงปรัชญาก็ได้  ความสวยงามแห่งวิชาการ ก็คือความหลากหลายแห่งความคิดที่มีการจัดระบบ
การโต้แย้งหรือการให้เหตุผลอย่างเหมาะสม  การยอมรับเหตุผลการโต้แย้งในระดับใดระดับหนึ่ง
ถือว่าเป็นการประยุกต์สุนทรียศาสตร์แห่งมนุษย์ที่มีใจกว้าง 
 เทคนิควิธีการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ทางสังคมและทางการเมือง ในสังคมโลกปัจจุบัน
ดูเหมือนจะจอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งนักคิด ชาวอัษฏงคตเป็นส่วนใหญ่ การพยายาม วางกรอบทฤษฎี
ใดๆ ก็ตามเพ่ือประยุกต์ใช้ในการศึกษาหรือการวิเคราะห์เชิงปรัชญาสาขาใดสาขาหนึ่งจะต้องใช้
หลักฐานการวิจัยหรือการพิสูจน์ทดลองจากการศึกษาภาคสนาม เป็นหลักประกันความน่าเชื่อถือ  
แม้แต่ในสังคมวิชาการชาวอัษฏงคตก็มีการโต้แย้งทางความคิด และข้อเสนอวีการศึกษาแบบต่างๆ 
อย่างกว้างขวาง ดังนั้น จึงเป็นเรื่องยากที่จะสรุปลงว่าวิธีการศึกษาแบบใดดีที่สุด การสรุปลงสู่วิธีใด
วิธีหนึ่งอย่างเด็ดขาดถือว่าเป็นลัทธิการยึดเอาความเชื่อแห่งเผ่าพันธุ์ของตนว่าดีกว่าของคนอ่ืน 
หรือลัทธินิยมเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง (Ethnocentrism) และจะไม่น าไปสู่การแก้ปัญหาชีวิต 
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองได้อย่างยั่งยืน แต่จะยิ่งเป็นการสร้างความขัดแย้งในสังคมมากยิ่งข้ึน 
 พุทธปรัชญาได้เสนอวิธีการแสวงหาความรู้ทางสังคมและทางการเมืองตามแนวอริยสัจจ
ธรรม ซึ่งเป็นวิธีการแม่บท (Master Methodology) วิธีการตามแนวอริยสัจจธรรมรวมเอาวิธี
การศึกษาย่อยต่างๆ ทั้งหมดที่มีในค าสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งได้กล่าวมาแล้ว ในบทความชิ้นนี้ 
ดังตัวอย่าง เช่น วิธีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบวิธีการศึกษาแบบปุจฉาวิสัชนา วิธีการศึกษาแบบ
ตีความ เป็นต้น ล้วนแต่เป็นวีการศึกษาที่มีปรากฏในพุทธธรรม คุณค่าแห่งวิธีการศึกษาตามแนว
พุทธปรัชญาเหล่านี้ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ เป็นกรอบแห่งการวิจัยโดยเฉพาะการวิจัยเชิงคุณภาพ
ได้เป็นอย่างดี อนึ่ง ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และทางสังคมศาสตร์ สามารถกล่าวได้ว่า 
เป็นข้อเสนอแห่งปรัชญาปฏิบัตินิยมอย่างหนึ่ง (Pragmatism) ซึ่งสามารถโต้แย้งได้ว่าจะสามารถ
พิสูจน์ความจริงแท้ ที่เป็นสัจจธรรมได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ บทสรุปบางครั้งก็คือ สัจจธรรมทาง
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วิทยาศาสตร์และทางสังคมศาสตร์ก็อยู่ภายใต้กฎสัจจธรรมแห่งไตรลักษณ์ คือ ความไม่เที่ยงแท้ การ
มีภาวะที่บีบคั้นโต้แย้งอยู่เสมอ และการหาสาระขั้นปรมัตถ์ไม่ได้ คือ แก้ปัญหาความทุกข์แห่ง
มนุษยชาติไม่ได้อย่างแท้จริง และยั่งยืน 
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การพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการในจังหวัดระยอง 
SANGHA VOLUNTEER SPIRIT DEVELOPMENT IN RAYOUNG PROVINCE 

 
พระครูสังฆวิสุทธิคุณ (บุญยุทธ พุทฺธสโร)  พระสุธีวีรบัณฑิต  ธิติวฒุิ หมั่นมี 

Phrakhrusangkhawisuthikhun (Bunyut Buddhasaro) 
 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดระยอง  2) ศึกษาแนวคิดและหลักพุทธธรรมที่น ามาใช้ในการพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิ
การ ในจังหวัดระยอง และ 3) น าเสนอรูปแบบการพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการ ในจังหวัด
ระยอง 
 ระเบียบวิธีวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร  การ
สัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการที่เป็นจิตอาสาในจังหวัดระยองนักวิชาการ 
และผู้มีสมวนได้สมวนเสีย จ านวน 25 รูปหรือคน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แกม แบบสัมภาษณ์ เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการจดบันทึกและการบันทึกเสียง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิง
พรรณนา และการสนทนากลุมมเฉพาะ กับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนา และการจัดการเรียนการสอน 
จ านวน 10 รูปหรือคน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แกม แบบสนทนากลุมมเฉพาะและรูปแบบเบื้องต้น
ส าหรับใช้ในการยืนยันข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการจัดประชุมกลุมมยมอย บันทึกเสียง และจด
บันทึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา   
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สภาพปัญหาในการพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการในจังหวัดระยอง ประกอบด้วย 
1) ต้องพัฒนาความรู้ความเข้าใจ พบวมา พระสังฆาธิการ ในจังหวัดระยอง ขาดความรู้ความเข้าใจ
อยมางแท้จริง เกี่ยวกับ การพัฒนาจิตอาสา ท าให้ไมมสามารถน ามาด าเนินการในชุมชนของตนได้อยมาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2) ต้องพัฒนาตนเอง พบวมา พระสังฆาธิการ ขาดการพัฒนาตนเอง
ให้เป็นจิตอาสาที่ดี อาจสืบเนื่องมาจากปัญหาในข้อแรกคือการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
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พัฒนาจิตอาสา 3) ต้องมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พบวมา ในเขตพ้ืนที่ที่ท าการวิจัยยังขาดผู้น าที่ดีใน
การที่จะพัฒนาจิตอาสาในชุมชนให้เกิดขึ้น 4) ให้ความส าคัญกับประโยชน์สมวนรวมเป็นประเด็น
ส าคัญ พบวมา ปัญหานี้ยังมีอยูมมากในชุมชน มีการแบมงพรรคแบมงพวก เห็นแกมประโยชน์ของพวก
ตนเองกมอน ประโยชน์สมวนรวม 5) พัฒนาความสามัคคีให้มีมากข้ึน เพ่ือความเจริญและมั่นคงของหมูม
สงฆ์ 6) ปัญหาจากเทคโนโลยีและการส่ือสาร พบวมา ในปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เกิดขึ้นรวดเร็วอยมางตมอเนื่อง สมงผลให้การติดตมอสื่อสารในปัจจุบันพัฒนาไปอยมางก้าวกระโดด  การ
ขาดความรู้ และการตามเทคโนโลยีไมมทันของพระสังฆาธิการ ก็เป็นปัญหาหนึ่งส าหรับการพัฒนาจิต
อาสาในชุมชน 7) ขาดการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ท าให้ขาดการเชื่อมโยง ติดตมอระหวมางวัด
กับชุมชน เมื่อวัดไมมเป็นศูนย์กลางของชุมชนก็ท าให้ไมมสามารถรวมกลุมมเพ่ือจัดกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือ
พัฒนาชุมชนได้ จะเห็นวมาสภาพปัญหาทั้ง 7 ข้อมีความเชื่อโยงตมอเนื่อง และสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็น
อุปสรรคส าคัญในการพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการ  หากสามารถแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น 
ปัญหาทั้งหมดก็จะสามารถคลี่คลายได้อยมางตมอเนื่องและรวดเร็วอยมางเป็นระบบ 
 2.  แนวคิดและหลักพุทธธรรมที่น ามาใช้ในการพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการ ในจังหวัด
ระยอง พบวมา แบมงการพัฒนาจิตอาสาออกเป็น 3 ด้าน ได้แกม 1) การสงเคราะห์ ประกอบด้วย เงินและ
ทุนการศึกษา, การศึกษา, เครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์การศึกษา, สถานที่และสถานศึกษา และการ
ท าตัวเป็นแบบอยมางที่ดี 2) การไมมเบียดเบียน ประกอบด้วย การไมมเบียดเบียนทางกาย, การไมม
เบียดเบียนทางใจ และ การไมมเบียดเบียนทางวาจา 3) การมุมงประโยชน์สมวนรวม ประกอบด้วย การ
เสียสละประโยชน์สมวนตัว เชมน เวลา เงิน แรงกาย แรงสติปัญญาเพ่ือประโยชน์สมวนรวม, การท าด้วย
ความเต็มใจ และ การท าโดยไมมหวังส่ิงตอบแทนใดๆ สมวนหลักพุทธธรรมที่น ามาใช้ในการพัฒนาจิตอาสา
ของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดระยอง คือ หลักอริยวัฑฒิ 5 ได้แกม ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา 
3. รูปแบบการพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดระยอง ประกอบด้วย   2 รูปแบบ กับ 5 
วิธีการ คือ รูปแบบที่หนึ่ง การฝึกอบรม  รูปแบบที่สอง การศึกษา โดยทั้งสองรูปแบบมุมงเน้นลักษณะ
ของจิตอาสา 3 ด้าน ได้แกม 1) ด้านการสงเคราะห์  พระสังฆาธิการต้อง ฝึกอบรม/ศึกษาเพ่ือพัฒนาการ
เป็นผู้น าในการสงเคราะห์ผู้อ่ืน,  ฝึกอบรม/ศึกษาโดยการฝึกปฏิบัติการเป็นผู้สงเคราะห์ผู้อ่ืน, ฝึกอบรม/
ศึกษาการเป็นนักถมายทอดที่ดี และฝึกอบรม/ศึกษาการบริหารจัดการเพ่ือการสงเคราะห์อยมางเหมาะสม 
2) ด้านการไมมเบียดเบียน พระสังฆาธิการต้องอบรม/ศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมที่สนับสนุนการ
แบมงปัน การไมมเบียดเบียนผู้อ่ืน เชมน พรหมวิหาร 4, สังคหวัตถุ 4 และอริยวัฑฺฒิ 5 เป็นต้น 3) ด้านการ
มุมงผลประโยชน์สมวนรวม พระสังฆาธิการต้อง จัดกิจกรรม/โครงการจิตอาสาภายในและภายนอกวัดเพ่ือ
สร้างบรรยากาศการท าประโยชน์เพ่ือสมวนรวมทั้งโครงการระยะสั้นและระยะยาว, ฝึกอบรม/ศึกษาเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองการท าประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน วิธีการที่หนึ่ง คือ การพัฒนาจิตอาสา โดยใช้
หลักศรัทธา ท าให้เกิดคุณลักษณะ 3 ประการ คือ ศรัทธาในตัวพระสังฆาธิการ (ผู้น า)  ,ศรัทธาใน
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา และ ศรัทธาในกฎแหมงกรรม วิธีการที่สอง การพัฒนาจิตอาสา 
โดยใช้หลักศีล ท าให้เกิดคุณลักษณะ 4 ประการ คือ การประพฤติตามกฎระเบียบ รู้หน้าที่ ท าภาวะปกติ
ให้สมบูรณ์  , การไมมเบียดเบียนตนเอง/ผู้อ่ืน ทั้งทางกาย วาจา ใจ  ,การฝึกฝน พัฒนาตนเอง และ การ
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ตระหนักถึงการมีสมวนรมวมชมวยเหลือสังคม วิธีการที่สาม การพัฒนาจิตอาสา โดยใช้หลักสุตะ ท าให้เกิด
คุณลักษณะ 3 ประการ คือ ความรอบรู้ ทันโลก ทันเหตุการณ์  , การคิดวิเคราะห์แยกแยะอยมางมีเหตุผล 
และ การแก้ปัญหา และท าให้เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อ่ืนวิธีการที่สี่ การพัฒนาจิตอาสา โดยใช้
หลักจาคะ ท าให้เกิดคุณลักษณะ 3 ประการ คือ การเสียสละแบมงปันทางด้านสิ่งของ เงินทอง, การ
เสียสละแบมงปันทางด้านสติปัญญา และ การเสียสละแบมงปันทางด้านแรงกาย วิธีการที่ห้า การพัฒนาจิต
อาสา โดยใช้หลักปัญญา ท าให้เกิดคุณลักษณะ 3 ประการ คือ การใช้ปัญญาเรียนรู้ เข้าใจสิ่งตมางๆ ตาม
ความเป็นจริง การใช้ปัญญาในการคิด วิเคราะห์อยมางมีเหตุผล และ การใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study the problem conditions in 
developing the volunteer spirit of Buddhist ecclesiastical official monks in Rayong 
province, 2) to study the concept and appropriate principle of Buddha-Dhamma for 
developing the volunteer spirit of Buddhist ecclesiastical official monks in Rayong 
province and 3) to present a model of the development of Sangha volunteer spirit 
of Buddhist ecclesiastical official monks in Rayong province. 
 The research findings were: 
 1. The problem conditions in developing the volunteer spirit of Buddhist 
ecclesiastical official monks in Rayong province consisted of 1) Necessity for  the 
knowledge and understanding development as it was found out that Buddhist 
ecclesiastical official monks in Rayong province lacked of real knowledge and 
understanding about the development of the volunteer spirit resulting in an 
inability to carry on in their own community effectively and efficiently; 2) Necessity 
for the self-development as it was found out that Buddhist ecclesiastical 
official monks lacked of self-development to become good volunteer spirits.  This 
might be due to the first problem that was the lack of knowledge and 
understanding development for the volunteer spirit; 3) Necessity for the vision as 
leaders as it was found out that in the research area there was still the lack of good 
leaders in the development of volunteer spirit in the community to happen; 4) 
Necessity to give importance on the public interest as it was found out that this 
problem still existed in the community.  There was also separation among groups 
and viewed their own personal interest was more important than the public 
interest; 5) Necessity to enhance the harmony in order to gain the prosperity and 
wealthy in Sangha Order; 6) Problem raised from the communication and 
technology as it was found out that nowadays there was a rapid growth in the 
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technology continuously. This resulted in the unexpectedly sudden current 
communication condition along with the lack of knowledge and incapability to 
keep pace with the technology of Buddhist ecclesiastical official monks, which was 
one of the issue in the volunteer spirit development; 7) Lack of the activities in 
Buddhism causing the disconnection between temples and community.  When the 
temple was no longer the community centre so it was unable to reunion for 
carrying the volunteer spirit activities to develop the community.  As mentioned, it 
could be seen that all these 7 problem conditions were connected and related to 
each other which was the major obstacle in the volunteer spirit development of 
Buddhist ecclesiastical official monks.  If these problems had been unsolved 
directly to the point, all problems would be systematically improved continuously 
and rapidly. 
 2. The researcher found out about the concept and appropriate principle 
of Buddha-Dhamma for developing the volunteer spirit of Buddhist ecclesiastical 
official monks in Rayong province that the volunteer spirit development could be 
divided into 3 aspects which were 1) The welfare assistance consisted of money 
and scholarship, education, facility and school stationery, place and establishment 
for education, and role model; 2) No exploitation consisted of physical harmless, 
mental harmless, and verbal harmless; 3) Focus on the public interest consisted of 
personal interest dedication such as time, money, manpower, intellect for the 
public interest, willingness action and unexpected for returns action.  In terms of 
Buddha-Dhamma appropriately applied in the volunteer spirit development of 
Buddhist ecclesiastical official monks in Rayong province was the Five Development 
of Righteous Man (Ariyā Vaóóhi 5) which was faith, morality, learning, liberality, and 
wisdom. 
 A model of the volunteer spirit development of Buddhist ecclesiastical 
official monks in Rayong province consisted of 2 models and 5 methods which 
were The First Model – Training and The Second Model – Education, of which 
focused on the characteristics of the volunteer spirit in 3 aspects which were 1) The 
welfare assistance – Buddhist ecclesiastical official monks should be in the 
training/education to develop their own leadership in assisting others, the 
training/education by practicing to be the helper, the training/education to be good 
knowledge teacher, and the training/education for the welfare assistance 
management; 2) No exploitation – Buddhist ecclesiastical official monks should be 
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trained/educated in both worldly and religiously knowledge which supported the 
sharing, harmless to others such as  the Four Sublime States of Mind 
(Brahmavihāras 4), the Four Bases of Social Solidarity (Saïgahavatthu 4) and the Five 
Development of Righteous Man (Ariyā Vaóóhi 5), for instance; 3) Focus on the 
public interest – Buddhist ecclesiastical official monks should arrange 
activity/project of volunteer spirit inside and outside temples in order to create the 
atmosphere in doing merits for the public interest including the short period and 
long period projects, the training/education for transforming attitude and 
perspective in doing good actions for others. The First Method was the volunteer 
spirit development by applying the concept of faith.  This would create 3 attributes 
in the Buddhist ecclesiastical official monks (Leader), faith in the Dhamma teachings 
in Buddhism and faith in the law of karma.  The Second Method was the 
volunteer spirit development by applying the concept of morality. This would 
create 4 attributes which were behave following the rules and regulations, know 
own duties, act to the perfection of normal condition, and harmless to oneself and 
another in physical, mental and verbal aspects, train and develop oneself, and 
realize to be part of the social assistance.  The Third Method was the volunteer 
spirit development by applying the concept of learning. This would create 3 
attributes which were being well-versed to the world and situations, able to 
analyze and differentiate reasonably, solve the problem, and create benefits to 
own-self and the others. The Forth Method was the volunteer spirit development 
by applying the concept of liberality.  This would create 3 attributes which were 
sacrifice of materials and money, sacrifice on intellect and sacrifice on physical 
action. The Fifth Method was the volunteer spirit development by applying the 
concept of wisdom.  This would create 3 attributes which were the use of wisdom 
in learning and understanding things as they really were, the use of wisdom in an 
analytical thinking and the use of wisdom in problem solving. 
 
1. บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงอยมางรวดเร็วของกระแสโลกาภิวัตน์ในชมวง 2 ทศวรรษที่ผมานมาได้น ามา
สูมการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมไทยกมอผลกระทบทั้งในด้านเป็นคุณและโทษในระดับตมางๆ 
โดยเฉพาะความเติบโตทางด้านวัตถุที่เจริญก้าวหน้าอยมางรวดเร็วกมอให้เกิดอิทธิพลของวัฒนธรรม
บริโภคนิยมวัตถุนิยมได้กระตุ้นโน้มน้าวสมงเสริมให้บุคคลโดยเฉพาะเยาวชนวัยหนุมมสาวอันเป็นพลัง
ส าคัญของสังคมในอนาคตตั้งเป้าหมายชีวิตที่เป็นการแสวงหาความมั่งคั่งและวิถีชีวิตแบบฟุ้งเ ฟ้อรัก
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สบายเน้นการแขมงขันชิงดีชิงเดมนเกิดวิธีคิดแบบตัวใครตัวมันขาดจิตส านึกสาธารณะ (สกุณา บัณฑุ
รัตน์ และคณะ, 2542: 21) การพัฒนาในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง การพัฒนาคนให้มีความสุข
มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มุมงเน้นผลที่เกิดขึ้น คือ ความสุขของมนุษย์เทมานั้น (พระราชวรมุนี
,(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2536: 16-18) การพัฒนาจะเกิดขึ้นได้ด้วยการวางแผนที่ดีมีการบริหารงาน 
และการจัดการอยมางเป็นระบบซึ่งตรงกับข้อความที่วมาหลักแหมงความประพฤติหรือแนวทางของการ
ประพฤติดีปฏิบัติชอบของการด าเนินชีวิตของมนุษย์เพราะหลักศีลธรรมเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ
ตนที่สร้างสรรค์ชีวิตคนให้เป็นคนดีทั้งเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตเพ่ือบรรลุจุดหมายปลายทาง 
(สนธยา พลศรี, 2547: 2) 
 ดังนั้น พระสังฆาธิการ ผู้ซึ่งเป็นผู้น าในวัดและชุมชน จึงควรปลูกจิตส านึกแกมเยาวชน
ประชาชนรวมถึงผู้มีจิตอาสาทางด้านการสร้างจิตอาสาให้เป็นผู้ตื่นผู้รู้ และผู้เบิกบานอยูมเสมอ และ
เมื่อประชาชนประสบความทุกข์ยาก และเดือดร้อนพระสงฆ์จึงควรให้การสงเคราะห์แกมผู้ประสบ
ความทุกข์ยากเทมาที่จะสามารถท าได้ โดยการให้ธรรมะค าปรึกษาแนะน า และการให้ก าลังใจ ใน
เบื้องต้น (พระปลัดเกียรติศักดิ์  สินทวีวรกุล, 2548) พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กลมาวถึง
ลักษณะของจิตอาสาไว้วมา คือการกระท าที่เสียสละเพ่ือสมวนรวม ซึ่งตรงกับหลักธรรม อริยวัฑฒิ 
แปลวมา หลักธรรมเจริญอยมางอริยะ ซึ่งแสดงวมา พุทธศาสนิกชนมีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติ
และมีความหวังจะเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา หลักความเจริญดังกลมาวมี  5  ประการ  คือ 
1) ศรัทธา  2) ศีล  3) สุตะ  4) จาคะ 5) ปัญญา (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2552: 15) 
เป็นลักษณะทางจิตของบุคคลที่ประกอบด้วยความมีน้ าใจ และจิตส านึกหรือส านึกสาธารณะที่
เสียสละแรงกาย แรงใจ สติปัญญาเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ตมอสังคม  
 ปัญหาสังคมในจังหวัดระยองจากการท างานเป็นนักจิตอาสาที่ผมานมาของผู้วิจัยด้านการ
พัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการมีท้ังประสบความส าเร็จ และไมมประสบความส าเร็จ มาระยะหลัง
พระสังฆาธิการในจังหวัดระยองมีปัญหา เกิดความอมอนแอทางจิตใจมักท าให้เกิดอาการหวั่นไหวตมอ
สิ่งยั่วยุโดยงมายเนื่องจากขาดทักษะในการท างาน และการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องจึงท าให้เพลิดเพลินติด
ในอารมณ์ เกิดความรุนแรงในความคิด เชมน อารมณ์ฉุนเฉียว โกรธ เกลียด หงุดหงิด เบื่อหนมาย 
ซึมเศร้า ท้อแท้ สับสน และฟุ้งซมานร าคาญจนท าให้เกิดการยมอหยมอนในการศึกษาพระธรรมวินัย 
และปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแผมค าสอนในพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นสมณเพศหรือพระสงฆ์  จาก
สภาพดังกลมาวท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดระยอง และเพ่ือ
ศึกษารูปแบบแนวทางในการพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการโดยมีวัดทุกวัดในจังหวัดระยองเป็น
ศูนย์กลางเชื่อมโยงสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในบริบทแหมงสังคมไทยยุคโลกาภิวัตน์ตมอไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาในการพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดระยอง 
 2. เพ่ือศึกษาแนวคิดและหลักพุทธธรรมที่น ามาใช้ในการพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิ
การ ในจังหวัดระยอง 
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 3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดระยอง 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ระเบียบวิธีวิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร 
(Documentary  Research)  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key  Informants)  ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการที่เป็นจิตอาสาในจังหวัดระยอง, นักวิชาการ และผู้มีสมวนได้
สมวนเสียจ านวน 25 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แกม แบบสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การจดบันทึกและการบันทึกเสียง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา และการ
สนทนากลุมมเฉพาะ (Focus  Group  Discussion) กับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนา และจิตอาสา 
จ านวน 10 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แกม แบบสนทนากลุมมเฉพาะและรูปแบบเบื้องต้น
ส าหรับใช้ในการยืนยันข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการจัดประชุมกลุมมยมอย บันทึกเสียง และจด
บันทึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
4. ผลการวิจัย 
 1. สภาพปัญหาในการพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการในจังหวัดระยอง ประกอบด้วย  
1) การขาดความรู้ความเข้าใจ พบวมา พระสังฆาธิการ ในจังหวัดระยอง ขาดความรู้ความเข้าใจอยมาง
แท้จริง เกี่ยวกับ การพัฒนาจิตอาสา 2) ขาดการพัฒนาตนเอง พบวมา พระสังฆาธิการ ขาดการ
พัฒนาตนเองให้เป็นจิตอาสาที่ดี อาจสืบเนื่องมาจากปัญหาในข้อแรกคือการขาดความรู้ความเข้าใจ 
3) ขาดผู้น า พบวมา ในเขตพ้ืนที่ที่ท าการวิจัยยังขาดผู้น าที่ดีในการที่จะพัฒนาจิตอาสาในชุมชนให้
เกิดขึ้น 4) การเห็นแกมประโยชน์สมวนตน และพวกพ้อง พบวมา ปัญหานี้ยังมีอยูมมากในชุมชน มีการ
แบมงพรรคแบมงพวก เห็นแกมประโยชน์ของพวกตนเองกมอนประโยชน์สมวนรวม 5) ความแตกแยกในหมูม
สงฆ์ 6) ปัญหาจากเทคโนโลยีและการส่ือสาร พบวมา ในปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เกิดขึ้นรวดเร็วอยมางตมอเนื่อง สมงผลให้การติดตมอสื่อสารในปัจจุบันพัฒนาไปอยมางก้าวกระโดด การ
ตามเทคโนโลยีไมมทันของพระสังฆาธิการ ก็เป็นปัญหาหนึ่งส าหรับการพัฒนาจิตอาสาในชุมชน 7) 
ขาดการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ท าให้ขาดการเชื่อมโยง ติดตมอระหวมางวัดกับชุมชน เมื่อวัด
ไมมเป็นศูนย์กลางของชุมชนก็ท าให้ไมมสามารถรวมกลุมมเพ่ือจัดกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชนได้ 
จะเห็นวมาสภาพปัญหาทั้ง 7 ข้อมีความเชื่อโยงตมอเนื่อง และสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญในการ
พัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการ  
 2. แนวคิดและหลักพุทธธรรมที่น ามาใช้ในการพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการ ใน
จังหวัดระยอง พบวมา แบมงการพัฒนาจิตอาสาออกเป็น 3 ด้าน ได้แกม 1) การสงเคราะห์ พบวมา การ
พัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดระยอง ด้านการสงเคราะห์ แบมงออกเป็น 5 ด้านหลักๆ 
ตามล าดับ ดังนี้ 1) การสงเคราะห์เงิน และทุนการศึกษา แกมผู้ขาดแคลนเพ่ือให้สามารถพัฒนา 
ตนเอง และ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตมอไปในอนาคต 2) การศึกษา เป็นการสงเคราะห์ในลักษณะของ
การให้ความรู้ รวมถึงการสอนศีลธรรม ที่ต้องใช้ในการด าเนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควร การ
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สงเคราะห์แบบนี้ พระสังฆาธิการต้องลงทั้งแรงกายและแรงสติปัญญา 3) การสงเคราะห์เครื่อง
อุปโภคบริโภคและอุปกรณ์การศึกษา ส าหรับผู้ที่ขาดแคลน หรือผู้ที่ก าลังประสบปัญหาความ
เดือดร้อน 4) สงเคราะห์สถานที่และสถานศึกษา ในกรณีที่ เกิดภัยพิบัติในชุมชน วัดมักเป็นสถานที่
พักอาศัยชั่วคราวส าหรับผู้ประสบความเดือดร้อน รวมทั้งวัดมักเป็นจุดศูนย์กลางของการศึกษาใน
ชุมชน ซึ่งสมงผลดีตมอการพัฒนาจิตอาสาภายในชุมชน 5) การสงเคราะห์ โดยการท าตัวเป็นแบบอยมาง
ที่ดี ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีของการเป็นจิตอาสา พระสังฆาธิการต้องลงแรงท าด้วยตนเอง อยมาง
สม่ าเสมอ เพ่ือการเป็นแบบอยมางในการพัฒนาจิตอาสาในชุมชนของตนตมอไป 2) การไมมเบียดเบียน 
พบวมา การพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดระยอง ด้านการไมมเบียดเบียน แบมงออกเป็น 
3 ด้านหลักๆ ตามล าดับ ดังนี้ 1) การไมมเบียดเบียนทางกาย โดยการไมมกระท าการใดๆ ที่ท าให้ผู้อ่ืน
เดือดร้อนทางกาย 2) การไมมเบียดเบียนทางใจ การไมมกระท าการใดๆ ที่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนทางใจ 
3) การไมมเบียดเบียนทางวาจา การไมมใช้วาจา ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ซึ่งการไมมเบียดเบียนนี้ เป็น
คุณลักษณะส าคัญของการเป็นจิตอาสา 3) การมุมงผลประโยชน์สมวนรวม พบวมา การพัฒนาจิตอาสา
ของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดระยอง ด้านการมุมงผลประโยชน์สมวนรวม แบมงออกเป็น 3 ด้านหลักๆ 
ตามล าดับ ดังนี้ 1) การเสียสละประโยชน์สมวนตัว เชมน เวลา เงิน แรงกาย แรงสติปัญญาเพ่ือ
ประโยชน์สมวนรวม 2) การท าด้วยความเต็มใจ มีความสุขที่ได้ท าประโยชน์เพ่ือสมวนรวม โดยมุมงหวัง
ให้ผู้อื่นมีความสุข 3) การท าโดยไมมหวังสิ่งตอบแทนใดๆ  
 สมวนหลักพุทธธรรมที่น ามาใช้ในการพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดระยอง 
คือ หลักอริยวัฑฒิ 5 ได้แกม ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา พบวมา 1) การใช้หลัก “ศรัทธา” 
กับการพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการ แบมงออกเป็น 3 ประเด็นหลักๆ ตามล าดับ ดังนี้ 1) ความ
ศรทัธาในตัวพระสังฆาธิการ หรือตัวผู้น า ซึ่งจะสามารถสร้างความเข้มแข็งของการพัฒนาจิตอาสาได้
อยมางรวดเร็ว เพราะเมื่อมีความศรัทธาในตัวต้นแบบ การปฏิบัติตามก็จะตามมาอยมางรวดเร็ว 2) 
ศรัทธาในหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา  3) ศรัทธาในกฏแหมงกรรม เชื่อวมาการท าดีได้ดี ท า
ชั่วได้ชั่ว 2) การใช้หลัก “ศีล” กับการพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการ แบมงออกเป็น 3 ประเด็น
หลักๆ ตามล าดับ ดังนี้ 1) การท าภาวะปกติให้สมบูรณ์ ประพฤติตามกฎระเบียบ รู้หน้าที่ของตนเอง 
เพราะการท าภาวะปกติได้สมบูรณ์ถือเป็นการรักษาศีลให้บริสุทธิ์อยมางหนึ่ง เมื่อรู้หน้าที่  และปฏิบัติ
ตามหน้าที่ก็จะท าสนับสนุนให้การพัฒนาจิตอาสาประสบความส าเร็จ 2) การไมมเบียดเบียนตนเอง/
ผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา และใจ ประเด็นนี้สนับสนุนแนวทางการพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการใน
ด้านการไมมเบียดเบียน ซึ่งเป็นการยืนยันได้วมา การไมมเป็นเบียน ส าคัญและจ าเป็นตมอการพัฒนาจิต
อาสาของพระสังฆาธิการ 3) การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง เมื่อรู้หน้าที่ของตน ปฏิบัติได้ก็ควรมีการ
ฝึกฝนและพัฒนาอยมางตมอเนือง 4) การตระหนักถึงการมีสมวนรมวมในสังคม ประเด็นนี้สนับสนุนแนว
ทางการพัฒนาพระสังฆาธิการในด้าน การมุมงผลประโยชน์สมวนรวม ซึ่งเป็นการยืนยันได้วมา การจะ
เป็นจิตอาสาที่ดี จะต้องมุมงและตระหนักถึงประโยชน์สมวนรวมเป็นส าคัญ 3) การใช้หลัก “สุตะ” กับ
การพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการ แบมงออกเป็น 3 ประเด็นหลักๆ ตามล าดับ ดังนี้ 1) ความ
รอบรู้ ทันโลกทันเหตุการณ์ จากสภาพปัญหาของการพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
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ระยอง พบวมา การตามไมมทันเทคโนโลยีเป็นปัญหาหนึ่ง ซึ่งการใช้หลัก สุตะ ในการพัฒนาจิตอาสา
ของพระสังฆาธิการนมาจะเป็นประโยชน์ 2) การคิดวิเคราะห์แยกแยะได้อยมางมีเหตุผล 3) การ
แก้ปัญหา และการท าให้เกิดประโยชน์กับสมวนรวม การเป็นจิตอาสาจะต้องอาศัยหลักการข้อนี้เป็น
อยมางมากในการด าเนินงานจิตอาสา 4) การใช้หลัก “จาคะ” กับการพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิ
การ แบมงออกเป็น 3 ประเด็นหลักๆ ตามล าดับ ดังนี้ 1) การเสียสละแบมงปันทางด้านสิ่งของ เงินทอง 
2) การเสียสละแบมงปันทางด้านสติปัญญา 3) การเสียสละแบมงปันทางด้านแรงกาย จะเห็นวมาหลัก 
จาคะ นี้สนับสนุนการพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการ ด้าน การสงเคราะห์ จึงเป็นการยืนยันวมา 
การใช้หลักจาคะ กับการพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น 5) การใช้หลัก 
“ปัญญา” กับการพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการ แบมงออกเป็น 3 ประเด็นหลักๆ ตามล าดับ 
ดังนี้ 1) การใช้ปัญญาเรียนรู้ เข้าใจสิ่งตมางๆ ตามความเป็นจริง 2) การใช้ปัญญาในการคิด วิเคราะห์
อยมางมีเหตุผล 3) การใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาตมางๆ 
 3. รูปแบบการพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดระยอง ประกอบด้วย   2 
รูปแบบ กับ 5 วิธีการ คือ รูปแบบที่หนึ่ง การฝึกอบรม  รูปแบบที่สอง การศึกษา โดยทั้งสอง
รูปแบบมุมงเน้นลักษณะของจิตอาสา 3 ด้าน ได้แกม 1) ด้านการสงเคราะห์  พระสังฆาธิการต้อง
ฝึกอบรม/ศึกษ การพัฒนาด้านการเป็นผู้น า หรือต้นแบบในการสงเคราะห์ผู้อ่ืน เพ่ือเป็นตัวอยมาง แกม
พระสังฆาธิการรูปอ่ืนๆ ในการสงเคราะห์ ชมวยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืน , การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้สงเคราะห์
ผู้อื่น หากเป็นการศึกษา หรืออบรมสมวนของทฤษฎีเพียงอยมางเดียวไมมมีการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ก็
จะไมมสามารถด าเนินการสงเคราะห์ ชมวยเหลือเก้ือกูลผู้อื่นได้อยมางเหมาะสม, การพัฒนาด้านการเป็น
นักถมายทอดที่ดี เพ่ือการแบมงปันความรู้แกมผู้อ่ืน การเสียสละแรงสติปัญญา เป็นการสงเคราะห์ด้าน
การให้ความรู้แกมผู้อื่น ซึ่งการเป็นนักถมายทอดที่ดีมีความส าคัญ จ าเป็นอยมางมาก, การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการเพ่ือการสงเคราะห์อยมางเหมาะสม เนื่องจากการสงเคราะห์ มีหลายด้าน ไมมวมาจะเป็น
สงเคราะห์เงินทอง ส่ิงอุปโภคบริโภค เวลา แรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา เพราะฉะนั้นการเป็นนัก
บริหารที่ดี จะท าให้เราบริหารการสงเคราะห์ผู้อ่ืนได้อยมางถูกต้องเหมาะสม 2) ด้านการไมมเบียดเบียน 
เป็นการพัฒนาตนเองในการที่จะไมมขมมเหงรังแกผู้อ่ืน แบมงออกเป็น 3 ด้านคือ การไมมเบียดเบียนทาง
กาย การไมมเบียดเบียนทางใจ และการไมมเบียดเบียนทางวาจา ท าได้โดย การอบรม/ศึกษา ทั้งทาง
โลกและทางธรรมที่สนับสนุนการแบมงปัน และไมมเบียดเบียนผู้อ่ืน เชมนหลักธรรมที่เหมาะสมกับการ
เป็นจิตอาสา เชมน พรหมวิหาร 4 ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา , สังคหวัตถุ 4 
ประกอบด้วย ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา และ อริยวัฑฒิ 5 ประกอบด้วย ศรัทธา ศีล สุตะ 
จาคะ ปัญญา เป็นต้น 3) ด้านการมุมงผลประโยชน์สมวนรวม คือ การไมมเห็นแกมตัว มีความสุขเมื่อได้ท า
ความดีชมวยเหลือผู้อ่ืน และสังคม ด้วยความสมัครใจ และไมมหวังผลตอบแทน ท าได้โดย การจัด
กิจกรรมจิตอาสาภายในและภายนอกวัดทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือสร้างบรรยากาศการท า
ประโยชน์เพื่อสมวนรวม การจัดกิจกรรมท าให้ได้ฝึกปฏิบัติจริง ได้ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้เห็น
จุดเดมน จุดอมอนของการเป็นจิตอาสาด้วยตนเอง เพ่ือให้สามารถน ามาพัฒนาตมอได้ , การปรับเปลี่ยน
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ทัศนคติและมุมมองการท าประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน ไมมเห็นแกมตัว เป็นการพัฒนาตนเองในการเปลี่ยน
ทัศนคติ ไมมเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง มองประโยชน์ของสมวนรวมมากกวมาสมวนตน  
 นอกจากนั้นการพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการด้วยหลักอริยวัฑฒิ 5 ท าให้เกิด
คุณลักษณะตมางๆ 5 วิธีการ ได้แกม วิธีการที่หนึ่ง คือ การพัฒนาจิตอาสา โดยใช้หลักศรัทธา ท าให้
เกิดคุณลักษณะ 3 ประการ คือ ศรัทธาในตัวพระสังฆาธิการ (ผู้น า)  ,ศรัทธาในหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนา และ ศรัทธาในกฎแหมงกรรม วิธีการที่สอง การพัฒนาจิตอาสา โดยใช้หลักศีล ท า
ให้เกิดคุณลักษณะ 4 ประการ คือ การประพฤติตามกฎระเบียบ รู้หน้าที่ ท าภาวะปกติให้สมบูรณ์ ,
การไมมเบียดเบียนตนเอง/ผู้อ่ืน ทั้งทางกาย วาจา ใจ  ,การฝึกฝน พัฒนาตนเอง และ การตระหนักถึง
การมีสมวนรมวมชมวยเหลือสังคม วิธีการที่สาม การพัฒนาจิตอาสา โดยใช้หลักสุตะ ท าให้เกิด
คุณลักษณะ 3 ประการ คือ ความรอบรู้ ทันโลก ทันเหตุการณ์  ,การคิดวิเคราะห์แยกแยะอยมางมี
เหตุผล และ การแก้ปัญหา และท าให้เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อ่ืนวิธีการที่สี่ การพัฒนาจิต
อาสา โดยใช้หลักจาคะ ท าให้เกิดคุณลักษณะ 3 ประการ คือ การเสียสละแบมงปันทางด้านสิ่งของ 
เงินทอง ,การเสียสละแบมงปันทางด้านสติปัญญา และ การเสียสละแบมงปันทางด้านแรงกาย วิธีการที่
ห้า การพัฒนาจิตอาสา โดยใช้หลักปัญญา ท าให้เกิดคุณลักษณะ 3 ประการ คือ การใช้ปัญญา
เรียนรู้ เข้าใจสิ่งตมางๆ ตามความเป็นจริง  ,การใช้ปัญญาในการคิด วิเคราะห์อยมางมีเหตุผล และ การ
ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา 
 
5. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการในจังหวัดระยอง” มีประเด็นที่
นมาสนใจน ามาอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
 1. รูปแบบการพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการในจังหวัดระยอง พบวมา มี 2 รูปแบบ  
รูปแบบที่หนึ่ง คือ การฝึกอบรม และรูปแบบที่สอง คือ การศึกษา โดยมุมงเน้นลักษณะของจิตอาสา 
3 ด้าน คือ 1) ด้านการสงเคราะห์ 2) ด้านการไมมเบียดเบียน 3) ด้านการมุมงผลประโยชน์สมวนรวม 
สอดคล้องงานวิจัยของ สรณีย์ สายศร (2556) ที่ศึกษาการบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนา
ในการท างานจิตอาสา พบวมา หลักการท างานจิตอาสาแนวพุทธเชิงบูรณาการ “หลักคิด” ที่เน้น
สร้างความเข้าใจหรือสร้างคุณสมบัติภายในจิตใจโดยอาศัยการประยุกต์หลักพระพุทธคุณ พระพุทธ
จริยา และพุทธธรรมควบคูมไปกับการเตรียมความพร้อมภายนอกในการท างานจิตอาสา เข้าสูมการ
ปฏิบัติที่ต้องอาศัย “วิธีการ” เพ่ือเป็นแนวทางในการลงมือให้ความชมวยเหลือแบบบูรณาการผมาน
การท างานจิตอาสาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านรมางกาย  ด้านจิตใจ  ด้านปัญญา และด้านสังคม โดยจะให้
ความสนับสนุนและชมวยเหลือทั้งอามิสทาน หรือวัตถุและเน้นการให้ธรรมทาน คือ วิชา ความรู้ 
ข้อคิด โดยเฉพาะความรู้ทางธรรมมะ หรือสัจธรรมเพ่ือน าไปแก้ปัญหาความทุกข์ได้ รวมทั้งยังมีการ
ประยุกต์หลักการการจัดการแบบ สมัยใหมมเพ่ือการบริหาร จัดการงานจิตอาสา เพ่ือน าไปสูม ผลที่
มุมงหวัง คือ กมอให้เกิดประโยชน์ทั้ง ตมอบุคคลผู้ที่ท างานจิตอาสา  ประโยชน์ตมอผู้ที่ได้รับความ
ชมวยเหลือ และประโยชน์ตมอสังคม โดยรวม ให้บรรลุถึงประโยชน์ทั้งในระดับโลกียสุข และโลกุตรสุข 
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 2. รูปแบบการพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการในจังหวัดระยอง  พบวมา มี 2 รูปแบบ  
รูปแบบที่หนึ่ง คือ การฝึกอบรม และรูปแบบที่สอง คือ การศึกษา ถึงแม้วมาจะเป็นการพัฒนาที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน แตกตมางกันเพียง การฝึกอบรมเป็นการพัฒนาที่ใช้ระยะเวลาสั้น สมวนการศึกษา
เป็นการพัฒนาที่ใช้ระยะเวลายาวก็ตาม ก็มีงานวิจัยที่สนับสนุนวมาการพัฒนาในรูปแบบนี้มี
ประสิทธิภาพ นั่นคืองานวิจัยของ ประพันธ์ ศุภษร และคณะ (ประพันธ์ ศุภษรและคณะ: 16-32) ที่
ศึกษากระบวนการพัฒนาจิตอาสาตามแนวพระพุทธศาสนา พบวมา เป็นการน าหลักพุทธธรรมมา
ประยุกต์และผสมผสานกันอยมางเป็นกระบวนการ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามกรอบของ
กฎระเบียบในสังคม ด้วยการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝังจิตส านึกการเป็นผู้ให้โดยไมม
หวังสิ่งตอบแทน จากการวิจัยดังกลมาวสามารถยืนยันได้วมา การฝึกอบรม โดยการให้ความรู้เป็น
รูปแบบหนึ่งของการพัฒนาจิตอาสาได้อยมางมีประสิทธิภาพ  
 3. รูปแบบการพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการในจังหวัดระยอง พบวมา จากการพัฒนา
จิตอาสาของพระสังฆาธิการทั้ง 3 ด้าน ได้แกม 1) ด้านการสงเคราะห์ พัฒนาโดย พระสังฆาธิการต้อง
ฝึกอบรมการพัฒนาด้านการเป็นผู้น า หรือต้นแบบในการสงเคราะห์ผู้อ่ืน , การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้
สงเคราะห์ผู้อ่ืน หากเป็นการศึกษา หรืออบรมสมวนของทฤษฎีเพียงอยมางเดียว ไมมมีการลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง ก็จะไมมสามารถด าเนินการสงเคราะห์ ชมวยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืนได้อยมางเหมาะสม , การ
พัฒนาด้านการเป็นนักถมายทอดที่ดี เพ่ือสามารถแบมงปันความรู้แกมผู้อ่ืนได้ ซึ่งถือวมาเป็นการเสียสละ
แรงสติปัญญา การเป็นนักถมายทอดที่ดีมีความส าคัญ จ าเป็นอยมางมาก , การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการเพ่ือการสงเคราะห์อยมางเหมาะสม เนื่องจากการสงเคราะห์ มีหลายด้าน ไมมวมาจะเป็น
สงเคราะห์เงินทอง ส่ิงอุปโภคบริโภค เวลา แรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา เพราะฉะนั้นการเป็นนัก
บริหารที่ดี จะท าให้เราบริหารการสงเคราะห์ผู้ อ่ืนได้อยมางถูกต้องเหมาะสม  2) ด้านการไมม
เบียดเบียน พัฒนาโดยการอบรมหลักธรรมที่สนับสนุนการแบมงปัน และไมมเบียดเบียนผู้อ่ืน หรือ
หลักธรรมที่เหมาะสมกับการเป็นจิตอาสา ได้แกม พรหมวิหาร 4 ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา, สังคหวัตถุ 4 ประกอบด้วย ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา และ อริยวัฑฒิ 5 
ประกอบด้วย ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา เป็นต้น 3) ด้านการมุมงผลประโยชน์สมวนรวม พัฒนา
โดย การจัดกิจกรรมจิตอาสาภายในและภายนอกวัด เพ่ือสร้างบรรยากาศการท าประโยชน์เพ่ือ
สมวนรวม การจัดกิจกรรมท าให้ได้ฝึกปฏิบัติจริง ได้ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้เห็นจุดเดมน 
จุดอมอนของการเป็นจิตอาสาด้วยตนเอง เพ่ือให้สามารถน ามาพัฒนาตมอได้, การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และมุมมองการท าประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน ไมมเห็นแกมตัว เป็นการพัฒนาตนเองในการเปลี่ยนทัศนคติ ไมม
เอาตนเองเป็นศูนย์กลาง มองประโยชน์ของสมวนรวมมากกวมาสมวนตน จากที่กลมาวมามีงานวิจัยที่
สนับสนุน คือ งานวิจัยของ สมศรี ฐานะวุฒิกุล และคณะ  วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาจิตสาธารณะ
ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา พบวมา กลยุทธ์การพัฒนาจิตสาธารณะที่
สร้างขึ้นมี 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 1) กลยุทธ์เพ่ิมขีดความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือมุมงสูมการมีจิตสาธารณะ 
2) กลยุทธ์สมงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพ่ือให้มีจิตสาธารณะ 3) กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจการจัด
กิจกรรมเพ่ือน้อมน ากระแสพระราชด ารัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูมหัวภูมิพลอดุลยเดช
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มหาราชมาพัฒนาคนรุมนใหมมให้มีจิตสาธารณะ 4) กลยุทธ์เพ่ิมมาตรการสมงเสริม ความเข้มแข็งด้าน
สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการมีจิตสาธารณะ 
 4. การพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการ ด้วยหลัก อริยวัฑฒิ 5 พบวมา ท าให้เกิด
คุณลักษณะตมางๆ ตามแตมละวิธีการ ได้แกม 1) การพัฒนาจิตอาสา โดยใช้หลักศรัทธา ท าให้เกิด
คุณลักษณะ 3 ประการ คือ ศรัทธาในตัวพระสังฆาธิการ(ผู้น า), ศรัทธาในหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนา และ ศรัทธาในกฎแหมงกรรม 2) การพัฒนาจิตอาสา โดยใช้หลักศีล ท าให้เกิด
คุณลักษณะ 4 ประการ คือ การประพฤติตามกฎระเบียบ รู้หน้าที่ ท าภาวะปกติให้สมบูรณ์, การไมม
เบียดเบียนตนเอง/ผู้อ่ืน ทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจ, การฝึกฝน พัฒนาตนเอง และ การตระหนัก
ถึงการมีสมวนรมวมในสังคม ชมวยเหลือสังคม 3) การพัฒนาจิตอาสา โดยใช้หลักสุตะ ท าให้เกิด
คุณลักษณะ 3 ประการ คือ ความรอบรู้ ทันโลก ทันเหตุการณ์, การคิดวิเคราะห์แยกแยะได้อยมางมี
เหตุผล และ การแก้ปัญหา และการท าให้เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อ่ืน 4) การพัฒนาจิตอาสา 
โดยใช้หลักจาคะ ท าให้เกิดคุณลักษณะ 3 ประการ คือ การเสียสละแบมงปันทางด้านสิ่งของ เงินทอง, 
การเสียสละแบมงปันทางด้านสติปัญญา และ การเสียสละแบมงปันทางด้านแรงกาย 5) การพัฒนาจิต
อาสา โดยใช้หลักปัญญา ท าให้เกิดคุณลักษณะ 3 ประการ คือ การใช้ปัญญาเรียนรู้ เข้าใจสิ่งตมางๆ 
ตามความเป็นจริง, การใช้ปัญญาในการคิด วิเคราะห์อยมางมีเหตุผล และ การใช้ปัญญาในการ
แก้ปัญหาตมางๆ ถึงแม้วมายังไมมเคยมีงานวิจัยที่น าหลัก อริยวัฑฒิ 5 มาใช้ในการพัฒนาจิตอาสาเลยก็
ตาม แตมการน าหลักธรรมอ่ืนๆ มาใช้ในการพัฒนาจิตอาสามีมากมอนหน้านี้แล้ว ดังงานวิจัยของ  
วลัยรัตน์ ยิ่งด านุ่น ศึกษา ผลสัมฤทธิ์ของโครงการจิตอาสา: กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมปลาย
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” พบวมา หลักธรรมที่สมงเสริมจิตอาสาของนักเรียนชั้น
มัธยมปลาย ได้แกม หลักสังฆหวัตถุ 4, หลักอิทธิบาท 4, หลักพรหมวิหาร 4, หลักฆราวาสธรรม 4, 
หลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกรรม 4, หลักสาราณียธรรม 4 ล้วนเป็นหลักธรรมที่สมงเสริมลักษณะการ
เป็นจิตอาสาทั้งสิ้น นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยของ ประทีป จินจี่ (ประทีป จินจี่, 2558 : 111-133) 
ศึกษาการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา พบวมา การพัฒนาจิตสาธารณะ
ของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ปัจจัยที่เป็นสาเหตุทางตรง ได้แกม เจตจ านงเสรี 
และปัจจัยที่เป็นสาเหตุทางอ้อมสมงผมานเจตจ านงเสรี ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายนอก 
ได้แกม กายภาวนา และ สีลภาวนา ปัจจัยภายใน ได้แกม จิตภาวนา และปัญญาภาวนา นั่นเอง จะเห็น
วมา ถึงแม้จะไมมมีงานวิจัยที่น าหลัก อริยวัฑฒิ 5 มาใช้ในการพัฒนาจิตอาสาโดยตรงเลยก็ตาม แตมใน
หลักธรรมอ่ืนๆ ที่เคยน าไปศึกษารมวมกับจิตอาสาก็มีลักษณะซ้ าหรือใกล้เคียงกับหลัก อริยวัฑฒิ 5 
เชมน สีลภาวนา และ ปัญญาภาวนา ก็มีความใกล้เคียงกับ ศีล และปัญญา ในหลักอริยวัฑฒิ 5 
นั่นเอง 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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 1.1 พระสังฆาธิการ ควรน ารูปแบบการพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
ระยองที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้จริง โดยจัดล าดับความส าคัญ ให้พระสังฆาธิการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
รมวมกันก าหนดเป้าหมาย วางแผนกิจกรรมการฝึกอบรม หรือหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสม 
 1.2 พระสังฆาธิการ ควรน ารูปแบบการพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
ระยองที่พัฒนาขึ้น ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือผู้มีสมวนได้สมวนเสีย พิจารณาถึงข้อค้นพบที่เกิดขึ้น อัน
อาจจะมีประโยชน์ตมอการพัฒนาจิตอาสาตมอไป 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 2.1 พระสังฆาธิการ ควรวางแผนก าหนดกิจกรรม หรือหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับ
เรื่องท่ีต้องการพัฒนา รวมทั้งก าหนดก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา 
 2.2 พระสังฆาธิการต้องเข้าฝึกอบรม หรือเข้าศึกษาตามแผนการพัฒนาจิตอาสาที่ก าหนด
ไว้ 
 2.3 พระสังฆาธิการควรมีการสอบวัดความรู้กมอนและหลังการฝึกอบรมหรือการศึกษา ที่
ก าหนดไว้ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมหรือหลักสูตรการพัฒนาจิตอาสา
นั้น และน ามาปรับปรุงกิจกรรมหรือหลักสูตรตมอไป  
 2.4 พระสังฆาธิการสามารถน ารูปแบบกิจกรรมการฝึกอบรม หรือหลักสูตรการศึกษาที่
พัฒนาขึ้น มาปรับปรุงให้เหมาะสมเพ่ือใช้กับการพัฒนาจิตอาสาของพระสงฆ์กลุมมอ่ืนที่ไมมใชมพระ
สังฆาธิการตมอไปได ้
 3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 3.1 ควรน ารูปแบบการพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการในจังหวัดระยองที่พัฒนาขึ้น 
ไปศึกษาวิจัยเชิงทดลองตมอไป 
 3.2 ควรศึกษาแนวทางบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาเพ่ือสร้างแรงจูงใจ และ
เพ่ือการพัฒนาจิตอาสาอยมางยืน 
 3.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดการพัฒนาจิตอาสาในพระพุทธศาสนามหายาน และ
พระพุทธศาสนาเถรวาท 
 3.4 ควรศึกษารูปแบบและกระบวนการพัฒนาจิตอาสา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง
รูปแบบกระบวนการพัฒนากิจกรรมด้านตมางๆ  
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พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ 
เพ่ือการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี 

BUDDHIST METHOD OF LEADERSHIP DEVELOPMENT 
OF ADMINISTRATIVE MONKS IN CHOLBURI PROVINCE 

   
พระครูชลธารคุณากร พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ  บุษกร วัฒนบุตร 

       
บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาสภาพการบริหารจัดการวัดและภาวะ
ผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี 2. ศึกษาหลักพุทธธรรมและวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าที่พึง
ประสงค์ในการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี  3. น าเสนอพุทธวิธีในการพัฒนาภาวะผู้น าของพระ
สังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี 
 ระเบียบวิธีวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร   การ
สัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งเป็นพระสังฆาธิการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 30 รูป
หรือคน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจดบันทึกและการ
บันทึกเสียง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา และการสนทนากลุ่มเฉพาะ กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนา และภาวะผู้น า จ านวน 12 รูปหรือคน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสนทนากลุ่มเฉพาะและรูปแบบเบื้องต้นส าหรับใช้ในการยืนยันข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
จัดประชุมกลุ่มย่อย บันทึกเสียง และจดบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สภาพการบริหารจัดการวัดและภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี พบว่า   
(1) ด้านการปกครอง  ขาดความรู้ความเข้าใจและการกระจายอ านาจ  ไม่น าหลักการพัฒนาแบบ
สมัยใหม่มาปรับใช้  ขาดการร่วมมือกันในการท างาน ขาดการวางระบบแบบแผนที่ดีในการปกครอง 
(2) ด้านการศาสนศึกษา ขาดบุคลากร ทั้งภาคปริยัติธรรมแผนกนักธรรม และภาคพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีมาก (3) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพศักยภาพสูง  ขาดการ
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สนับสนุนงบประมาณอุดหนุน พัฒนาให้เจ้าอาวาสมีความก้าวหน้าในการเผยแผ่  และทักษะการใช้
ภาษา (4) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ บุคลากรรองรับและงบประมาณในการจัดการศึกษาสงเคราะห์
ไม่พอเพียงกับการบริหารจัดการงาน  ขาดการสนับสนุนและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย  (5) ด้าน
การสาธารณูปการ  การจัดระเบียบแบบแผน เอกลักษณ์ของวัด  และเอกลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนา
ตามวิถีไทยอย่างรอบครอบ ขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ   (6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
ขาดบุคลากร ขาดองค์ความรู้ด้านการจัดการ และขาดความร่วมมือทางเครือข่าย ไม่เป็นระบบที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรม ส าหรับภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการพบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรีมี
ภาวะผู้น าสูง 
 2. หลักพุทธธรรมและวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ในการบริหารจัดการวัดใน
จังหวัดชลบุรี พบว่า ต้องอาศัยหลักพุทธธรรมทุติยปาปณิกสูตร 3 คือ (1) จักขุมา : การบริหารตน:
เก่งคิด  เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล หรือทักษะด้านความคิด คิดกว้าง มองการไกล ใฝุสูง  (2) วิธุโร : 
การบริหารงาน: เก่งงาน คือ เป็นผู้ช านาญในงาน หรือทักษะด้านการปฏิบัติงาน รู้จักวิธีการบริหาร
จัดการ และ (3) นิสสยสัมปันโน : การบริหารคน : เก่งคน คือ เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี หรือทักษะ
ด้านการสื่อสาร และได้รับความเชื่อถือจากผู้อ่ืน มีการร่วมมือประสานงานกัน และการพัฒนาภาวะ
ผู้น าวิถีพุทธตามหลักไตรสิกขา คือ การพัฒนาด้านศีล หรือการพัฒนาพฤติกรรมให้เหมาะสมกับสมณ
สารูป การพัฒนาด้านสมาธิหรือการพัฒนาจิตใจให้ เข้มแข็งพร้อมปฏิบัติงาน และการพัฒนาด้าน
ปัญญาหรือการพัฒนาด้านความรู้ ให้มีคุณธรรมและความดี ด้วยวิธีการพัฒนาตามหลักของการ
อบรม ศึกษา และพัฒนา 
 3. พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพ่ือการบริหารจัดการวัดในจังหวัด
ชลบุรี พบว่า  (1) ด้านการปกครอง  ผู้น าจะต้องมีคุณธรรมน ามาใช้ในการปกครองและควรมีระบบ
แบบแผนในการปกครอง   มีการกระจายอ านาจ การส่งเสริมสนับสนุน  มีการศึกษาอบรมทั้งทฤษฎี  
และปฏิบัติ  ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน  ก าหนดบทบาทของคณะสงฆ์ให้ชัดเจน  
มอบหมายงานที่สอดคล้องกับพระธรรมวินัย  และกิจการคณะสงฆ์ตามกฎหมาย  (2) การด้านการศา
สนศึกษา  เจ้าอาวาสจะวางแผนการศึกษา    ให้มีการศึกษา   การอบรมสอบบาลี  ตั้งทุนให้กับ
นักเรียนที่ยากจนแต่เรียนดี  มุ่งเน้นให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา ให้มหาเถรสมาคมออก
กฎระเบยีบในการบังคับให้ผู้น าสงฆ์ปฏิบัติตามหลักการศึกษา เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน   (3) ด้าน
การเผยแผ่  มีแผนการฝึกอบรมพระนักเผยแผ่ จัดให้มีการรับฟังนโยบาย  หลักการเผยแผ่  และฝึก
พูด  เทศน์  บรรยายและผลิตส่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มา เป็นศูนย์รวม
ในการเผยแผ่และมีความต่อเนื่องกัน  ตั้งกองทุนสนับสนุน  การสร้างเครือข่ายชาวพุทธทั่วโลก  (4) 
ด้านการสาธารณูปการ วางแผนแบบแปลนในการก่อสร้างถาวรวัตถุขึ้นในวัด  จัดการก่อสร้างให้มี
ระเบียบ  เน้นความสะอาด  ควรอนุรักษ์ศิลปะของท้องถิ่น  รูปแบบการก่อสร้างตามภูมิภาคตาม
ความเหมาะสม ตั้งธนาคารพระพุทธศาสนา  (5)  ด้านการศึกษาสงเคราะห์   แนวทางแห่ง
พระพุทธศาสนาเป็นการจัดการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เด็กและ เยาวชน
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ของชาติ ทั้งด้านการศึกษา เป็นผู้น าในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสงฆ์ให้มีความสามารถการ   
อบรมสั่งสอนให้แก่บุคคลเหล่านั้นได้มีความรู้อย่างเหมาะสม   ประสานงานให้ฝุายแต่ละฝุายใน
องค์กรด าเนินแนวทางตามกรอบทิศทาง (6)  ด้านการสาธารณะสงเคราะห์   ช่วยเหลือสังคมทาง
วัตถุและจิตใจในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ได้แก่การเป็นผู้น าในการ บูรณะและพัฒนา
วัดให้เป็นศูนย์กลางแห่งการสงเคราะห์ เป็นผู้น าในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง ศูนย์รวมแห่งความ
ศรัทธาของผู้แสวงบุญสงเคราะห์ภิกษุสงฆ์สามเณร การสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน การสนับสนุน 
ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน การช่วยเหลือผู้ปุวย ผู้ยากไร้การสร้างหอสมุดโรงเรียนเป็นต้น 
 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1. To study status of monastery and 
leadership inks in Cholburi Province, 2. To study Buddhadhamma and method of 
desirable leadership development for monastery management and 3. To propose 
Buddhist method of leadership development  of administrative monks in Cholburi 
Province.  
 Methodology was the qualitative research collected data from document 
and 30 key informants, purposefully selected with structured in-depth-interview 
form and from 12 participants in focus group discussion, collected data with 
recording tape, tested data by triangulation, analyzed data by inductive analysis.    
 Findings were as follows: 
 1. General status of monastery administration and leadership of 
administrative monks  were that: 1) administration; lacking knowledge of 
empowerment, did not used new administrative principles, lack of cooperation in 
working, and lack of good rules and regulations of administration.  
2)  Religious studies; personnel in Pariyattidhamma and Pali were limited, 3) religion 
dissemination; lack of well qualified personnel, lack of budgetary support, There 
should be training for administrative monks to have quality and competency in 
Dhamma dissemination and skillful in language using 4) education support; 
personnel and budget supporting activities, new equipment and technology were 
limited. 5) construction and renovation; lack of order and platform and identity of 
monastery and Buddhism according to Thai culture, lack of knowledge of 
management. 6) public welfaires;  lack of personnel, lack of knowledge of 
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management and cooperation from network was not systematically clear and 
concrete. 
 2. Buddhadhaama and desirable leadership development method in 
Cholburi Province were to use Tutiyapapanikadhamma in 3 aspects; 1) chakkhuma; 
wide range of vision, long eye view for self development with high aim, 2) Vituro; 
skillful in management, ability to manage effectively. 3) Nissayasampanno; man 
management; skillful in man and personnel management, skillful in communication, 
being respected by others with good cooperation and Leadership development by 
Tisikkha, sila , proper behavioral development for monkhood, Samathi, mental 
development to have strong will ready for work performance and Panya, knowledge 
and wisdom development to have good ethics by means of training, education and 
development. 
 3. Buddhist method for administrative monks’ leadership development for 
monastery management in Cholburi Province revealed that: 1) administration, 
leaders must have ethics to govern with rules and regulations, empowerment, 
support, education and training in both theory and practice in 6 areas of Sangha 
administration with clear roles in administration in line with Dhamma-Vinayaand 
rules of laws, 2) religious education: abbots planned for education for Pali, 
scholarship allocation for poor students but good learning, community as center of 
education, Sangha Supreme Council should issue appropriate rules and regulations 
for Sangha leaders to enforce, 3) dissemination; there should be training for 
preachers to listen to policies, preaching principles, public speaking and preaching 
practice, media production for dissemination with new technology, setting up center 
for continuous Dhamma dissemination, supporting fund and global Buddhist 
organization network establishment. 4) construction and renovation; There must be 
plan for permanent building construction with rules, emphasizing cleanliness 
appropriately for local arts and culture reservation. Construction should be 
appropriate to regions and religious identity and religious bank establishment. 5) 
education support; Buddhism should provide general education for people, children 
and the national youth so that those people would be well educated and 
competent in order to coordinate the religious affairs in the same direction, 6) 
public welfares; helping society with materials and necessary things that were not 
against Dhamma-Vinaya. Leader in monastery development for welfares centers, 
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centers for faiths and merit making, monks and novices supporting, road 
constructing into villages, scholarship supporting for children, helping sick poor 
people and school library building. 
 
1. บทน า 
 วัดเป็นสถานที่ส าคัญและเป็นหน่วยงานปกครองและหน่วยงานด าเนินกิจการคณะสงฆ์ 
และกิจการพระศาสนาที่ส าคัญที่สุด และเป็นรากฐานอันส าคัญยิ่งของคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา 
เป็นองค์กรหลักในการปกครองคณะสงฆ์ หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ เกี่ยวกับวัดทรงตราไว้ใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทั้งสิ้น เช่นเดียวกับบทบัญญัติว่าด้วยมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นสถาบันหรือ
องค์กรปกครองคณะสงฆ์สูงสุด วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล คือบุคคลตามกฎหมาย และต าแหน่งเจ้า
อาวาสจึงเป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญยิ่ง (พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), 2545: 16) และ
ส าหรับการบริหารวัดที่มหาเถรสมาคมก าหนดขึ้นนั้นมี 6 ประการ คือ การปกครองคณะสงฆ์ การศา
สนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณ
สงเคราะห ์(กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2538: 32) วัดมีเจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจัดการวัด
สูงสุด และต้องท าหน้าที่บริหารจัดการให้กิจการคณะสงฆ์เป็นไปได้ด้วยดีมีความถูกต้อง มีความ
เหมาะสม มีความบริสุทธิ์ มีความยุติธรรม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพสังคมยุคปัจจุบัน โดยหลักการพระสังฆาธิการหรือเจ้าอาวาสมีหน้าที่ใน
การปกครองคณะสงฆ์หรือบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเป็นเงื่อนไขส าคัญ
ในการบ่งชี้ในความส าเร็จในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบต่อไป ดังค ากล่าวที่ว่า 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติจะเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบต่อไป ก็ต้องอาศัยพระสังฆาธิการ
ระดับวัด เนื่องจากเจ้าอาวาสในแต่ละวัดเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชน และเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของ
ประชาชนมาก 
 ดังนั้นแล้วจะเห็นได้ว่า พระสงฆ์เป็นถือได้ว่าผู้มีบทบาทส าคัญในฐานะที่เป็นผู้ชี้น าทางด้าน
ปัญญาเป็นแบบอย่างท่ีดีในการสร้างศรัทธาของสาธารณชนทั่วไป ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาพระสงฆ์เป็นผู้มี
บทบาท และมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของพุทธบริษัททุกระดับ (กองพุทธศาสนสถาน 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2548: 6) ดังนั้นภาวะผู้น าของพระสงฆ์ในทุกๆ ระดับ จึงมี
ความส าคัญต่อการพัฒนากิจการงานคณะสงฆ์ พัฒนาคน พัฒนาประเทศ และจะต้องมีคุณลักษณะ 
คือ ผู้น าต้องมีคุณสมบัติ เช่น มีสติปัญญา ความดีงาม ความรู้ และความสามารถของบุคคล ที่ชักน า
ให้คนทั้งหลายมาประสานกันและพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงามและลักษณะผู้น าที่มีคุณภาพต้อง
ประกอบด้วยหลัก 3 ประการ คือ มองกว้าง คิดไกล และใฝุสูง ตลอดจนต้องมีประสิทธิภาพตาม
แนวทางของหลักพุทธธรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคนและสังคม (พระ
ธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546: 31-32.) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่ให้ความส าคัญกับภาวะ
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ผู้น าดังพระพุทธพจน์ เกี่ยวกับผู้น าที่ปรากฏในพระไตรปิฎกว่า เมื่อฝูงโคข้ามน้ าไป ถ้าโคจ่าฝูงไปคด
เคี้ยว โคทั้งฝูงก็ไปคดเคี้ยวตามกัน ในเมื่อโคจ่าฝูงไปคดเคี้ยว ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรม ประชาชนชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติไม่เป็นธรรม
ตามไปด้วย หากพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมชาวเมืองนั้นก็อยู่เป็นทุกข์ ถ้าผู้ นั้นประพฤติชอบธรรม
ประชาชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติชอบธรรมตามไปด้วย หากพระราชาตั้งอยู่ในธรรม ชาวเมืองนั้นก็อยู่
เป็นสุข” (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/70/115-116) พุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นความส าคัญของผู้น าต่อความ
อยู่รอด สวัสดิภาพ และสันติสุขของสังคมและประเทศชาติทั้งหมด (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺ
โต), 2540: 2) 
 ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของไทยมีความส าคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งและการ
ด ารงอยู่อย่างมั่นคงของพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของพุทธศาสนิกชน ซึ่งท าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจเผยแผ่สืบสาน 
และถ่ายทอดพระธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้บัญญัติไว้เพ่ือให้ผู้ที่นับถือ
พระพุทธศาสนาได้น าพระธรรมค าสอนไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม การเผยแผ่สืบสานและถ่ายทอดพระธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็น
ภารกิจส าคัญที่คณะสงฆ์จะต้องปฏิบัติ (กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2540: 
ค าน า) นอกจากนั้นแล้วการปฏิบัติและการด ารงชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ตามพระธรรมวินัยจะเป็นการ
สร้างศรัทธา ความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชนและเป็นแรงจูงใจให้พุทธศาสนิกชนสามารถ
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข พระสังฆาธิการมีหน้าที่ในการปกครองและบริหารคณะสงฆ์ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะบ่งชี้ความส าเร็จในการส่งเสริมกิจการ
พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบไป ดังค าที่กล่าวว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติจะ
เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไปได้ก็ด้วยอาศัยพระสังฆาธิการเป็นส าคัญ เนื่องจากพระสังฆาธิการเป็นผู้
ใกล้ชิดประชาชน โดยเฉพาะพระสังฆาธิการทุกๆ ระดับ ซึ่งเป็นเป็นผู้น าในทุกเรื่องที่ได้รับความ
เคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน และมีบทบาทภาระหน้าที่ส าคัญโดยตรงต่อการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ให้ด ารงสืบไป 
 ดังนั้น พระสังฆาธิการในทุกระดับต้องมีสติปัญญาเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โลกซึ่ง
มีผลกระทบต่อการปกครองคณะสงฆ์อย่างรุนแรงอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้ พระสังฆาธิการสมควร
จะต้องมีการพัฒนาภาวะผู้น าในการบริหารจัดการวัดให้มีศักยภาพประสิทธิมากยิ่งขึ้นด้วย
กระบวนการตามแนวทางอันดีงามแห่งพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งใน 6 ด้านคือ 1) ผู้น าในการปกครอง
คณะสงฆ์ 2) ผู้น าในการศาสนศึกษา 3) ผู้น าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 4) ผู้น าในการศึกษา
สงเคราะห์ 5) ผู้น าในการสาธารณูปการ และ 6) ผู้น าในการสาธารณสงเคราะห์ ทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคตเพ่ือคุณประโยชน์สูงสุดในการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นด้วยความดีงามตามพระธรรมวินัย 
และเพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา 
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 จากเหตุผลและความส าคัญดังท่ีกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาวิจัยมีแนวคิดว่าหลักการส าคัญและมี
ประโยชน์ต่อการปกครองคณะสงฆ์ในการบริหารจัดการวัดก็คือการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิ
การในการบริหารจัดการวัด ตามแนวทางพระพุทธศาสนามีค าตอบและจะสามารถช่วยพัฒนา
ศักยภาพภาวะผู้น าให้เป็นผู้น าที่สมบูรณ์อย่างสูงสุดในยุคโลกาภิวัฒน์และในอนาคตภายหน้าได้ จึง
สนใจที่จะศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่อง “พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพ่ือการบริหาร
จัดการวัดในจังหวัดชลบุรี” เพ่ือน าประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาภาวะผู้น าทั้งแก่องค์กรสงฆ์ สังคม
ประเทศชาติ และสังเคราะห์บูรณาการสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาภาวะผู้น าของ         
พระสังฆาธิการเพ่ือการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรีต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการวัดและภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี 
 2.  เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมและวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ในการบริหาร
จัดการวัดในจังหวัดชลบุรี 
 3. เพ่ือน าเสนอพุทธวิธีในการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพ่ือการบริหารจัดการ
วัดในจังหวัดชลบุรี 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษาโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative 
Research) โดยการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
 1) แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview Form) เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพ่ือ
การบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี   3 ประเด็น คือคือ (1) เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการวัด
และภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี(2) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมและวิธีการพัฒนา
ภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ในการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี(3) เพ่ือน าเสนอพุทธวิธีในการพัฒนา
ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพ่ือการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี 
 2) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพุทธ
วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพ่ือการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี  ในการนี้ด้วย
รูปแบบการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จะเป็นไปในลักษณะของการประชุม
กลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงและข้อมูลตรงตามที่ก าหนดไว้ หรือเป็นข้อค้นพบใหม่ ซึ่งเกิดจากการ
สนทนา โดยมีประเด็นปัญหาที่เจาะจงกับกลุ่มตัวอย่างประชากร คือ พระสังฆาธิการเจ้าคณะ
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ปกครอง และผู้เชี่ยวชาญด้านคณะสงฆ์ จ านวนทั้งสิ้น 12 รูป/คน ทั้งนี้กลุ่มประชากรที่กล่าวมาได้รับ
การคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) จึงเป็นไปในลักษณะของการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 
4. ผลการวิจัย 
 น าเสนอพุทธวิธีในการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัด
ในจังหวัดชลบุรีประกอบด้วย 
 พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัด
ชลบุรี ด้านการปกครอง พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีมีการพัฒนา
ภาวะผู้น าเพ่ือการบริหารจัดการวัด หรือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในด้านการปกครอง  คือมีการ
วางระเบียบ กฎเกณฑ์  ในการอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีธรรม มีการพัฒนาภาวะผู้น าในการปกครองตน 
ปกครองคน และงานคณะสงฆ์ ด้วยความยุติธรรมไม่มีอคติ ยึดหลักพระธรรมวินัยกฎเกณฑ์กติกาที่
เป็นธรรม เป็นผู้น าที่มุ่งประโยชน์ให้เกิดข้ึนในหมู่สงฆ์เป็นหลัก เป็นผู้น าในการบริหารจัดการเป็นการ
กระจายอ านาจทั้งภายในคณะสงฆ์นอกคณะสงฆ์และวัด ฯลฯโดยยึดหลักพระวินัยเป็นที่ตั้งและใช้
หลักพุทธธรรมช่วยสนับสนุนในการปกครองให้เกิดความสงบเรียบร้อยดีงาม 
 พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัด
ชลบุรี ด้านการศาสนศึกษาพระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี เป็นผู้น าใน
การจัดระบบการบริหารจัดการการศาสนศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ก าหนดนโยบาย วางแผน  
สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้น าในการจัดอบรม วางแนวทางปฏิบัติส่งเสริม
การศึกษาเป็นผู้น าในการจัดตั้งทุนการศึกษาแก่ภิกษุสามเณรผู้ศึกษาพระปริยัติธรรม-บาลีเป็นผู้น าใน
ฟ้ืนฟูให้ความส าคัญในภาษาบาลีเพื่อรักษาพระศาสนาและเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดีฯลฯโดยการน า
หลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา   
 พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัด
ชลบุรี ด้านการเผยแผ่หลักพระพุทธศาสนา พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์จังหวัด
ชลบุรี เป็นผู้น าในงานบริหารงานพระธรรมทูตและหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.)  เป็น
ผู้น าจัดอบรมจริยธรรมนักเรียนข้าราชการและประชาชนให้อยู่ในหลักศีลธรรมอันดีงามเป็นผู้น าใน
การบรรพชาสามเณรฤดูร้อนและน าการส่งเสริมหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปและเป็นผู้น าในการเผยแผ่ทางสื่อมวลชนและสนับสนุนการเผยแผ่ตามศักยภาพของ
วัดฯลฯ โดยน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้   
 พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัด
ชลบุรี ด้านการศึกษาสงเคราะห์พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี 
น าไปสู่การเป็นผู้น าก่อตั้งและบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาและโรงเรียน
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สงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราชประสงค์เป็นผู้น าการก่อตั้งและบริหารงานศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเรียนของวัด และเป็นผู้น าในการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรสงฆ์ให้มีความสามารถในการศึกษา  
 พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัด
ชลบุรี ด้านการสาธารณูปการ นั้น พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี 
เป็นผู้น าในการบูรณะและพัฒนาวัดให้ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแห่งวัดและ
พระพุทธศาสนา และฝึกอบรมในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดให้มั่นคงแข็งแรง
สวยงามตามเอกลักษณ์ขอพระพุทธศาสนาเป็นผู้น าพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางศูนย์รวมแห่งความ
ศรัทธาของผู้แสวงบุญ ตลอดจนเป็นผู้น าในการก่อสร้างและดูแลรักษาบูรณะปฏิสังขรณ์ โดยการน า
หลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 
 พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัด
ชลบุรี ด้านการสาธารณสงเคราะห์  นั้น  พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์จังหวัด
ชลบุรี เป็นผู้น าวัดเป็นศูนย์รวมในการสร้างสามัคคีธรรมในชุมชน น าวัดเป็นศูนย์กลางที่สามารถชี้น า
ทิศทางที่ถูกที่ควรในการพัฒนาชุมชน  น าวัดเป็นที่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีจิตอาสาเพ่ือเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและจนน าพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางการด าเนินกิจกรรมต่างๆของชุมชนน าพัฒนาวัดให้
มีอาสาสมัครแนวร่วมในการสอดส่องดูแลและพิทักษ์พระพุทธศาสนา โดยการน าหลักพุทธธรรมใน
การพัฒนา   
 โดยในการการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการหรือเจ้าอาวาส ต้องอาศัยการบูรณา
การหลักธรรม ในหลักทุติยปาปณิกสูตร ได้แก่ จักขุมา วิธูโร และนิสสยสมฺปนฺโน คุณลักษณะ 3 
ประการของนักบริหารที่จะ ช่วยให้นักบริหารท าส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี คือ  
 1. จักขุมา คือ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล หรือทักษะด้านความคิด คิดกว้าง มองการไกล 
ใฝุสูงสร้างวิสัยทัศน์ในองค์การ คิดกว้าง มองไกล มีความรู้ความสามารถ มีการวางแผน สนับสนนุ
การฝึกอบรม มีแนวความคิดใหม่ ๆ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์  ให้ความช่วยเหลือ  มีเปูาหมายที่
ชัดเจน ทุ่มเทเพ่ือคุณภาพการบริหารจัดการมีจุดหมายปลายทาง 
 2. วิธุโร คือเป็นผู้ช านาญในงาน หรือทักษะด้านการปฏิบัติงาน  รู้จักวิธีการบริหารจัดการ
งานมีทักษะด้านเทคโนโลยีใหม่  มีประสบการณ์  ท างาน ๆ มีความขยันหมั่นเพียร  มีทัศนคติต่องาน
ที่ดี  มีทักษะในการท างาน  มีความตั้งใจอดทน  ความหมั่นเพียรในการฝึกฝน   
 3. นิสสฺยสัมปันโน คือ เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี หรือทักษะด้านการสื่อสาร และได้รับ
ความเชื่อถือจากผู้อ่ืน มีการร่วมมือประสานงานกัน (นิสสยสัมปันโน) คือ สร้างมิตรภาพ  ให้ความ
ช่วยเหลือ  มองโลกในแง่บวก  สร้างความสัมพันธ์  มีอารมณ์แจ่มใส  มีจิตอาสา วาจามีเสน่ห์  การมี
สัจจะค ามั่นสัญญา  เอาใจใส่ 
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 ดังนั้น  การพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพ่ือการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี 
ก็เพ่ือสร้างความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาพระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์จังหวัด
ชลบุรี ยึดหลักในบริบท  คือ  
 1) ภาวะผู้น าในบทบาทหรือหน้าที่รับผิดชอบฐานะเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา  
 2) ภาวะผู้น าในบทบาทหรือหน้าที่ต้องรับผิดชอบฐานะเป็นผู้แทนวัด  
 3) ภาวะผู้น าในบทบาทหรือหน้าที่ต้องรับผิดชอบฐานะเป็นพระสังฆาธิการ และ  
 4) ภาวะผู้น าในบทบาทหรือหน้าที่ต้องรับผิดชอบฐานะเป็นเจ้าพระสังฆาธิการตาม
กฎหมายโดยมีภาวะผู้น าเป็นผู้ที่มีปัญญาและวิสัยทัศน์ และรู้จักวิธีการประพฤติประโยชน์ และสร้าง
แรงบันดาลใจให้แก่ผู้ร่วมงาน ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารงานในองค์กรสงฆ์จังหวัดชลบุรี ให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการท างาน มีการคิด
อย่างเป็นระบบมีการท างานเป็นทีม มีการแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมตลอดจนการสร้างวิสัยทัศน์ให้แก่
คณะสงฆ์เพ่ือให้คณะสงฆ์มีส่วนร่วมกันท างานในการบริหารกิจการของคณะสงฆ์6ด้านคือ ด้านการ
ปกครองด้านการเผยแผ่ศาสนธรรมด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ด้ านการ
สาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์
จังหวัดชลบุรี  มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวมีภาวะผู้น าสูง มีกระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน สร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองพัฒนางานคณะสงฆ์ให้สมบูรณ์พร้อมในด้านพระ
ธรรมวินัย ส่งผลโดยตรงต่อศรัทธาความเชื่อถือของพุทธศาสนิกชน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติศาสนกิจ
ทุกอย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยง่าย ซึ่งการพัฒนาภาวะผู้น าโดยบูรณาการหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาได้แก่ ปาปณิกธรรม3 ที่เก่งคิดกว้างคิดไกลใฝุสูง(บริหารตน) เก่งงาน(บริหารงาน) 
และเก่งคน(บริหารงาน)  ก่อให้เกิดการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพ่ือการบริหารจัดการวัด
ในจังหวัดชลบุรี ให้มีประสิทธภาพ อย่างมั่นคงถาวรสืบไป 
 
5. อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเรื่องพุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพ่ือการบริหารจัดการ
วัดในจังหวัดชลบุรีทั้ง 6 ด้านโดยได้บูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิ
การเพ่ือการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรีโดยบูรณาการกับหลักพุทธธรรมทุติยปาปณิกสูตร มี
ประเด็นในการอภิปรายผลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่เจ้าอาวาสมีต่อพุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของ
พระสังฆาธิการเพ่ือการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรีน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
 ด้านวิสัยทัศน์การมองการไกล (จักขุมา) คือ ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีปัญญาในการมอง
การไกลช านาญในการใช้ความคิดคิดกว้างมองไกล ใฝุสูงหรือมีทักษะทางด้านความคิดหรือที่เรียกว่า
ผู้น าต้องเก่งความคิดที่จะก่อให้เกิดเป็นผู้น าในการบริหารจัดการวัดเพราะปัจจุบันสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงดังนั้น เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรัชญา ชุ่มนา
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เสียว (ปรัชญา ชุ่มนาเสียว, 2550) พบว่า ผู้บริหารถือว่าเป็นบุคคลที่ส าคัญในองค์การจะต้องเป็นผู้น า
องค์การเพ่ือพาองค์การให้สามารถอยู่รอดปลอดภัยภายใต้ การเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้บทบาทใน
การน าจะต้องมีความพร้อมด้านทีมงานที่เข้มแข็งและพร้อมที่จะ เรียนรู้ไปด้วยกันให้เป็นวัฒนธรรม
ในองค์การแห่งการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับโชติ บดีรัฐ (โชติ บดีรัฐ, 2554) พบว่า วิธีการพัฒนาคนให้
เก่ง มีความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารงาน โดยอบรมให้พระสังฆาธิการ
เป็นผู้น าในการพัฒนาจิตใจ จริยธรรมคุณธรรมและให้มีความรู้และทักษะในเรื่องการปูองกัน ไม่ให้
พุทธศาสนิกชนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสัมมา รธนิธย์ (2554) 
พบว่า การมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน จะต้องการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานเข้าพบเพ่ือปรึกษาหารือ การให้
ค าแนะน าที่ ท าให้ผู้ร่วมงานก้าวหน้าการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความสามารถในการท างาน
อย่างเต็มที่การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการก าหนดจุดมุ่งหมายของการท างาน การ
ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานสนใจ พัฒนาจุดเด่นของตนเอง การควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤตการ
สร้างบรรยากาศการสื่อสารที่ พูดคุยกับผู้ร่วมงานอย่างเป็นกันเองสื่อความต้องการของผู้บริหารอย่าง
ชัดเจน การเสียสละประโยชน์ส่วน ตนเพ่ือประโยชน์ของกลุ่ม การให้รางวัลและผลตอบแทนเป็น
แรงจูงใจเมื่อบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้ดีการเป็นแบบอย่างการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน การมอบหมาย
งานโดยค านึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล การให้ความสนใจแก่ผู้ร่วมงานทุกคน การให้
ความส าคัญของการทุ่มเทต่อภารกิจร่วมกันด้านจักขุมายังถือว่า เป็นกระบวนการคิดที่มีความ
รอบคอบและมีเหตุ มีผล โดยอาจใช้ ประสบการณ์ในอดีตในการตัดสินใจและวางแผนบุคลากรใน
องค์กรสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนา และพร้อมส าหรับการก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันและเป็น
เอกภาพในการท างานและรับรู้ขอบเขตของ การท างานระหว่างกันจะเป็นประโยชน์ต่อการสรรหา
ทรัพยากรบุคคลเพราะวิสัยทัศน์ขององค์กรจะ เป็นส่วนตัดสินใจในการเลือกที่จะมาร่วมงานด้วย
เพราะสิ่งนี้บ่งบอกถึงอนาคตของบุคลากรได้ จักขุมา หรือเรียกว่า วิสัยทัศน์ (vision) มีความจ าเป็น
อย่างมากต่อการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าทันต่อ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
 ด้านการจัดการ ธุระได้ดีมีความ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน (วิธูโร) เก่งงาน มีความช านาญ
การด้าน เทคนิค หรือ ทักษะทางด้านการปฏิบัติงานจะมีลักษณะของศาสตร์และศิลป์ควบคู่กันไป
อย่างละเท่ากันที่ บ่งบอกถึงความส าเร็จในการบริหารจัดการซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บัญชา
ยุทธนาคมุจลินท์ (2555) พบว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารองค์กรการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา พระองค์อาศัย กระบวนการและทรัพยากรทางการบริหารต่างๆ เป็นปัจจัยใน
การบริหาร ปัจจุบันมีทฤษฎีการบริหาร องค์กรสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมายสามารถน ามาใช้บริหาร
องค์กรแล้วประสบผลส าเร็จซึ่งบางครั้งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการบริหารเพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีความรวดเร็วมาก ขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูภาวนา
โสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์)  (2553) พบว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีการใหม่ มาใช้เพ่ือรองรับ
ความทันสมัย ส่วนมากด้านของพระสงฆ์จะด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติของพระสังฆาธิการที่มี
หน้าที่ก าหนดนโยบายเพ่ือปฏิบัติงานส่วนหนึ่งและการรู้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ ทันสมัยก็ย่อมท าให้
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การปฏิบัติงานหรือการบริหารงานมีความราบรื่น สะดวกมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับ งานวิจัยของโชติ 
บดีรัฐพบว่า การบริหารคนมีการน าจุดเด่นของบุคลากรมาใช้ในการบริหารงาน การ บริหารภาระ
งาน มีการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงาน และการบริหารองค์กร มีการ จัดท า
แผนงานหรือโครงการเพ่ือพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีวิธีการพัฒนาการบริหารงานของคณะสงฆ์ 
ควรมีวิธีการพัฒนาคนให้เก่ง มีความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารงาน โดย
อบรม ให้พระสังฆาธิการเป็นผู้น าในการพัฒนาจิตใจและจริยธรรม 
 ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ดี (นิสสยสัมปันโน) หรือเก่งคน เป็นการพ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนได้
เพราะเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความสามารถในการติดต่อประสานงานให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนดมี ความสามารถในการสื่อสารและประสานงานให้ฝุายแต่ละฝุายในองค์กร
ด าเนินแนวทางตามกรอบทิศทาง ที่องค์กรต้องการบรรลุได้หรือมีความสามารถในการผูกใจคนให้
เป็นที่รักของคนโดยสามารถท าให้พนักงาน ปฏิบัติงานตามค าสั่งด้วยความเต็มใจได้ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปรัชญา ชุ่มนาเสียว (2550) พบว่าลักษณะ พฤติกรรมของแบบผู้น าจะต้องรู้จักเรียนรู้ที่
จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน โดยการเข้าใจและยอมรับธรรมชาติของ อารมณ์ตนเอง รับฟังท าความเข้าใจและ
ให้เกียรติผู้อ่ืน และสามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ดีและสอดคล้อง กับงานวิจัยของ สัมมา รธนิธย์
พบว่า การเป็นแบบอย่างการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง การลด แรงต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
จากผู้ร่วมงาน การตั้งเปูาหมายร่วมกับผู้ร่วมงานเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงการประชาสัมพันธ์ที่เน้นย้ า
ถึงความจ าเป็น หรือประโยชน์ที่จะพึงได้รับจากการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้ร่วมงาน การก าหนดกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเปิดโอกาสให้ ผู้ร่วมงานได้เลือกแนวทาง
ปฏิบัติเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง การส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีค่านิยมใหม่ ๆ ที่ สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การระบุวัตถุประสงค์และเปูาหมายหลักในการท างานได้อย่าง ชัดเจน การ
ชี้แจงโดยเน้นความส าคัญเรื่องอุดมคติและค่านิยมในการท างานโดยทั้งสามประการมีความส าคัญมาก
น้อยแตกต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับระดับของผู้น า ของพระสังฆาธิการที่ต้องรับผิดชอบในการวางแผนและ
ปกครองสงฆ์จ านวนมาก ลักษณะจักขุมา และนิสสยสัมปันโน หรือในการเก่งคิดนั่นหมายถึงผู้น า 
ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีปัญญาในการมองการไกลช านาญในการใช้ความคิดคิดกว้างมองไกล ใฝุสูง
หรือมีทักษะทางด้านความคิดหรือที่เรียกว่าผู้น าต้องเก่งความคิดและผู้น านั้นต้องเก่งคนเป็นการ
พ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนได้เพราะเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความสามารถในการติดต่อประสานงานให้งาน
ส าเร็จลุล่วงไปได้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดมี ความสามารถในการสื่อสารและประสานงานจึงถือ
ได้ว่าลักษณะจักขุมา และนิสสยสัมปันโนมีความส าคัญมาก ส่วนข้อที่วิธูโรมีน้อยเพราะเขาสามารถใช้
ผู้ใต้บังคบับัญชาที่มีความสามารถเฉพาะด้านได้  
 
6. ข้อเสนอแนะ 



63วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 จากศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพ่ือการบริหาร
จัดการวัดในจังหวัดชลบุรี”ท าให้มีข้อเสนอแนะผู้มีหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 รูปแบบพุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพ่ือการบริหารจัดการวัดใน
จังหวัดชลบุรีควรน าผลงานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ซึ่งเป็นประโยชน์และจ าเป็นต่อการด าเนินงานใน
พระพุทธศาสนาให้บรรลุเปูาหมายได้ดังนี้ 
 1) เจ้าอาวาสควรพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รอบรู้ในทุกๆด้านทั้งทางโลกและทางธรรมรวมทั้ง
ฝึกตนให้เป็นผู้ที่มีความช านาญในการบริหารบทบาทตามกิจการคณะสงฆ์ท้ัง 6 ด้าน 
 2) เจ้าอาวาสควรมีรูปแบบการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่ชัดเจนและเหมาะสม
กับกระแสโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือให้เป็นสังคมที่อุดมไปด้วยฐานคุณธรรมและเป็นเงื่อนไขส าคัญ
ของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในอนาคตข้างหน้า 
 3) เจ้าอาวาสควรยกระดับการศึกษาในต าแหน่งทางสังคมให้สูงขึ้นให้เทียบเท่าระดับ
ปริญญาตรีปริญญาโทข้ึนไปและมีการถวายความรู้ต่อสังคมโลก 
 4) เจ้าอาวาสควรมีการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะที่มีพ้ืนฐานมาจากบทบาทและภารกิจของ
คณะสงฆ์และต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงอีกทั้งผู้บริหารคณะสงฆ์จะต้อง
เร่งพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์โดยเฉพาะหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีให้
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นที่สามารถรักษาหลักสูตรเดิมไว้และสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับการจัด
การศึกษาสามัญทั่วไปของรัฐ 
 5) เจ้าอาวาสควรมีการก าหนดให้แสวงหาความร่วมมือและมีการรวมตัวกันเพ่ือสร้างเป็น
เครือข่ายของเจ้าอาวาสโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการริเริ่มสร้างสรรค์และร่วมกันพัฒนาวัด
ให้เหมาะสมตามยุคโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือให้มีการขับเคลื่อนบทบาทของเจ้าอาวาสไปพร้อมกัน
ทั่วประเทศและต่างประเทศ 
 6) เจ้าอาวาสควรสร้างระบบการก ากับดูแลผู้น าสงฆ์ให้มีคุณภาพเกิดความโปร่งใสมั่นใจ
และสามารถตรวจสอบได้รวมทั้งสร้างเสริมเจ้าอาวาสให้ปฏิบัติงานอย่างมีจิตส านึกความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและต่อประชาชน 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ผู้วิจัยสรุปข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการในพุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ
เพ่ือการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักการจัดการประกอบด้วยด้านการปกครองด้าน
การศาสนศึกษาด้านการเผยแผ่ด้านการสาธารณูปการ การสังคมสงเคราะห์ด้านการสาธาณ
สงเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 1) ด้านการปกครองควรให้การส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรของเจ้าอาวาสทุก
ระดับเพราะในการปฏิบัติกิจของสงฆ์จ าเป็นที่เจ้าอาวาสต้องรู้จักการวางแผนและการท างานอย่าง
เป็นระบบจึงจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารให้เป็นตามหลักพระพุทธศาสนาท า
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ให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและไว้วางใจท าให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งจัด
กิจกรรมเพ่ือให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าและน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
 2) ด้านการศาสนศึกษาควรให้ความส าคัญในด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนก
ธรรมและบาลีรวมทั้งมองเห็นถึงความส าคัญในด้านการเปลี่ยนแปลงของโลกไปสู่ยุคโลกเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวไกลดังนั้นควรจะพัฒนาและส่งเสริมให้การศึกษาทันต่อการเปลี่ยนแปลง
นั้นเพ่ือให้พระภิกษุและสามเณรมีความเข้าใจในการศึกษาที่ดีและควรส่งเสริมสนับสนุนในการเรียน
บาลีเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจท าให้พระภิกษุและสามเณรเกิดความสนใจจึงจะท าให้น าไปปฏิบัติได้
เป็นอย่างดีเกิดความมั่นใจในการท างานต่อประชาชนท าให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสและศรัทธา
ควรสนับสนุนให้มีการศึกษาธรรมะแก่เยาชนและประชาชนทั่วไปเพ่ือให้เกิดธรรมะในใจของ
ประชาชนรู้ในสิ่งที่ถูกที่ผิดสิ่งที่เห็นควรสิ่งที่เห็นชอบเป็นการวางรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนา
ประเทศ 
 3) ด้านการเผยแผ่ควรมีการฝึกอบรมพระภิกษุและสามเณรให้เข้าใจถึงแก่นหลักธรรมค า
สอนของพระพุทธศาสนาฝึกเทศน์ฝึกการพูดฝึกการปฏิบัติให้ประชาชนเกิดความศรัทธารวมไปถึง ให้
ทันต่อยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการติดต่อสื่อสารที่ก้าวไกลเช่นการเผยแผ่พุทธศาสนาผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตใช้สื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มชนเช่นผู้ใหญ่ใช้สื่ออย่างหนึ่งเด็กใช้สื่ออีกอย่างหนึ่งมีรายการ
โทรทัศน์ในการเผยแผ่พระธรรมค าสอนต่างๆเพ่ือที่จะเผยแผ่เชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) ด้านการสาธารณูปการควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าอาวาสเป็นผู้รู้เกี่ยวกับ
รายละเอียดของงานสาธารณูปการการบริหารจัดการวัดโดยมีการวางแบบแปลนสิ่งก่อสร้างในวัดให้มี
ระเบียบจัดให้เป็นหมวดหมู่เจ้าอาวาสต้องมีความรู้ในเรื่องการก่อสร้างด้วยเพ่ือเวลาคุมการก่อสร้าง
จะได้เข้าใจจะได้ไม่ถูกช่างหลอกการสร้างอย่างความโปร่งใสมีการชี้แจงถึงการพัฒนาและจ านวนเงิน
ที่ใช้ในทุกๆเดือนชี้แจงทั้งส่วนที่ได้รับและใช้จ่ายในการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานวัตถุมงคลต่างๆ
รวมถึงการพัฒนาสถานก่อสร้างบริเวณวัดให้สะอาดและใหม่พัฒนาโครงงานต่างๆภายในวัดเป็นก่อน
ประกาศให้ผู้ที่มีจิตศรัทธามาท าบุญเพ่ือให้วัดเป็นศูนย์กลางและท่ียึดเหนี่ยวในจิตใจของประชาชน 
 5) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ นั้น พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครองผู้น าคณะสงฆ์
จังหวัดชลบุรี เป็นผู้น าวัดเป็นศูนย์รวมในการสร้างสามัคคีธรรมในชุมชน น าวัดเป็นศูนย์กลางที่
สามารถชี้น าทิศทางที่ถูกที่ควรในการพัฒนาชุมชนน าวัดเป็นที่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีจิตอาสาเพ่ือเผย
แผ่พระพุทธศาสนาและจนน าพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางการด าเนินกิจกรรมต่างๆของชุมชนน าพัฒนา
วัดให้มีอาสาสมัคร/แนวร่วมในการสอดส่องดูแลและพิทักษ์พระพุทธศาสนา โดยการน าหลักพุทธ
ธรรมในการพัฒนา 
 6) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง/ผู้น าคณะสงฆ์จังหวัด
ชลบุรี น าไปสู่การเป็นผู้น าก่อตั้งและบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาและโรงเรียน
สงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราชประสงค์เป็นผู้น าการก่อตั้งและบริหารงานศูนย์ศึกษา
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พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเรียนของวัด และเป็นผู้น าในการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรสงฆ์ให้มีความสามารถในการศึกษา  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัยเรื่อง “พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพ่ือการบริหารจัดการวัด
ในจังหวัดชลบุรี”ส าหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปมีดังนี้ 
 1) ศึกษาการพัฒนาภาวะผู้น าในการพัฒนาองค์กรสงฆ์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาต่อยุค
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 2) ศึกษาการพัฒนาองค์กรสงฆ์และสังคมในระดับต่างๆเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารของเจ้าอาวาส 
 3) ศึกษาแนวคิดหรืออุดมคติในการพัฒนาองค์กรสงฆ์และสังคมควบคู่กับการน าหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารของเจ้าอาวาส 
 4) น าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปศึกษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
เจ้าอาวาสให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสังคมและศาสนา 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
ของป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี 

PEOPLE’  PARTICIPATION FOR CONSERVETION OF NATURAL RESOURSES IN 
HUAY-KHA-KHANG FOREST UTHAITHANEE PROVINCE 

 
พระครูอุทัยวรกิจ (ณรงค์ สุปญฺโญ)  สุรินทร์  นิยมางกูร  เติมศักดิ์  ทองอินทร์ 

 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของปุาห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ๒) เพ่ือศึกษาหลักธรรมที่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของปุาห้วยขาแข้ง 
จังหวัดอุทัยธานี และ ๓) เพ่ือน าเสนอแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของปุาห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี โดยก าหนดระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบ
ผสานวิธีเป็นวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๒ รูป/คน ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิง
ลึกที่มี โครงสร้าง โดยการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของปุาห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของปุาห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี โดยหลักเกณฑ์การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือ
เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญใช้การเลือกแบบเจาะจงในการสนทนากลุ่มเฉพาะและการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การพรรณนาความ โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ได้เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.๘๖๒ จากกลุ่มตัวอย่างซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบอย่างง่าย จ านวน 3๘๔ คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์ประสิทธิผลโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 ผลการวิจัย พบว่า  
 ๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของปุาห้วยขาแข้ง 
ด้านการตัดสินใจ มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปุา
ห้วยขาแข้ง ซึ่งจะประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วย ด้านการปฏิบัติการ มี
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กระบวนการมีส่วนร่วมในรูปแบบการให้ข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นของของประชาชน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีการขับเคลื่อนการแก้ไขและพัฒนาพ้ืนที่โดยมีการก าหนด ด้านการรับ
ผลประโยชน์ ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ เป็นแหล่งอาหาร และสร้าง
รายได้ ฝนตกต้องตามฤดูกาล และเป็นแหล่งท่องเที่ยว ด้านการประเมินผล ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ ท ากิจกรรม การท างาน  
 ๒) หลักธรรมฆราวาสธรรม มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับด้านสัจจะ มีความ
ตั้งใจที่จะอยู่กับธรรมชาติ ด้านทมะ ระมัดระวังมิให้ใครมาท าลายปุา ด้านขันติ อดทนต่อความโลภ
ในผืนปุ า เ พ่ือประโยชน์ของตนเอง ด้ านจาคะ เสียสละในการใช้ชี วิต เ พ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานีโดยได้คณะกรรมการการด าเนินงาน หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ประชาชน ผู้น าชุมชน เยาวชนและเด็กต้องมีการน าเสนอข้อมูลที่เป็นจริง มีความซื่อสัตย์
ต่อท้องถิ่น ร่วมกันดูแลและอนุรักษ์ร่วมกัน และยังสัมพันธ์กับหลักสังคหวัตถุธรรม ในการอนุรักษ์
ต้องรู้จักให้เพ่ือคืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ ทุกฝุายต้องท างานร่วมกันพูดคุยเพ่ือใช้ชีวิตร่วมกับ
ธรรมชาติให้กลมกลืนมากที่สุดและต้องแนะน าข้อมูลที่เป็นจริงกับทุกฝุายเพ่ือให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี
และเอ้ือเฟ้ือระหว่างคนกับปุาและสัตว์  
 ๓. แนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ของปุาห้วยขาแข้ง ดังนี้ ด้านการตัดสินใจ มีส่วนร่วมได้โดยการน าเสนอปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติของปุาห้วยขาแข้ง ให้ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการลงมติและตรวจสอบ 
เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้านธรรมชาติ จัดกิจกรรมการเผยแพร่ เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกให้เข้า
มามีส่วนร่วมอนุรักษ์ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ด้านการปฏิบัติการ เป็นผู้แทนของชุมชนเข้ามาเป็น
คณะกรรมการที่ปรึกษาเ พ่ือร่ วมวางแผนกิจกรรมหรือโครงการที่ เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างเครือข่ายจิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กระตุ้นจิตส านึกของเยาวชน 
ให้มีการอนุรักษ์ปุาและน้ า “ร่วมคิด ร่วมท า และเป็นเจ้าของ” การเปลี่ยนจากผู้บุกรุกเป็นผู้ร่วม
อนุรักษ์ ฝึกอบรมให้ความรู้วิธีการอยู่ร่วมกันของประชาชนกับปุา และเรียนรู้ข้อกฎหมายต่างๆ ว่า
อะไรปฏิบัติได้ และปฏิบัติไม่ได้ ด้านการรับผลประโยชน์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านอาหาร ที่อยู่
อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ยังสามารถเพ่ิมรายได้ในชุมชน ครอบครัว ปุายังเป็นทุนในการ
ท าเกษตรกรรม คือ การที่มีน้ าใช้เพียงพอในด้านเกษตรกรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของปุา
ห้วยขาแข้งยังสามารถสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่ประชาชนและชุมชนอีกด้วย  ด้านการ
ประเมินผล การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของปุาห้วยขาแข้งประชาชนร่วมเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข วางแผน ร่วมแสดงความคิดเห็น น าเสนอปัญหาต่างๆ ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังเป็นเวทีชี้แจงนโยบาย วิสัยทัศน์ การเป็นแหล่งเรียนรู้ มีระบบนิเวศที่
สมบูรณ์ แสดงให้เห็นว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของปุาห้วยขาแข้งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม, การอนุรักษ์, ทรัพยากรธรรมชาติ, ปุาห้วยขาแข้ง 
 



69วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

ABSTRACT 
 The Objectives of this research were; 1. to study people’s participation in 
Kuay Ka Kaeng Natural Resource Conservation in Uthaitani Province, 2. To study 
Buddhadhamma related to people’s participation in Kuay Ka Kaeng Natural 
Resource Conservation in Uthaitani Province and 3) to propose the guideline for 
developing people’s participation in Huay Ka Kaeng natural resource conservation, 
Uthaitani Province Methodology was the mixed methods; qualitative research 
collected data from 22 key informants who were involved with Huay Ka Kaeng 
natural resource, Uthaitani, conservation, purposefully selected and 9 participants 
in focus group discussion. Data were analyzed be descriptive interpretation.  The 
quantitative method collected data from 384 samples by simple random sampling, 
with questionnaires with reliability value at 0.916 analyzed data with frequency, 
percentile, mean and standard deviation and Pearson’s coefficient.   
 Findings were as follows: 
 1. People’s participation in Huay Ka Kaeng natural resource were that: 
Decision making; there was appointment of a committee to carry out the Huay Ka 
Kaeng natural resource, consisting of all agencies concerned, Operation; 
participation by sharing information and data, listening to people’s opinions, 
knowledge and experience exchange and the drive for development and change in 
the target areas, Profit sharing; people gained benefits directly and indirectly. The 
resource is source for food, incomes, seasonally rain, tourist attraction, Evaluation; 
opening opportunities for people to participate in conservation, activities and 
working 
 2. Karavasdhamma had relations with Sacca; the truth, the pledge to live 
with nature, Tama; being aware, not letting any ones to destroy the natural forest, 
Khanti. Resistance to the greediness to have the forest for oneself, Caga, sacrifice to 
conserve and live with nature and environment in Uthaitano Province. Working 
committee, people, community leaders, the youth and children must communicate 
with the true information, must be truthful to the community, protect and 
conserve the resource together. Sanghavattudhamma was also related to natural 
resource conservation, to bring back the fertility of nature. All parties concerned 
must work together to discuss, to share information, to live in harmony with nature 
to create good relationship between man and nature. 
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 3. The guideline for developing people’s participation in Huay Ka Kaeng 
natural resource conservation were as follows: Decision Making; people were 
allowed to propose ideas about matters effecting the Huay Ka Kaeng natural 
resource, people were allowed to participate in decision making and evaluation, 
nature learning atmosphere enhancing, publicizing activities to encourage people’s 
participation and consciousness for sustainable conservation. Operation; 
Community representatives must be assigned to participate in advising and planning 
for natural resource conservation, to create network of voluntary minded groups for 
protecting natural forest. Encouraging people and the youth to have sense of 
conserving water and forest, work together, think together and own together, 
changing from invaders to protectors. Training the people to live together with 
nature, learning to know the laws, rules and regulations as to what is practical and 
non-practical. Profit Sharing;  People had better quality of life with good food, 
dwelling, clothing and medicine. Besides, the natural resource helped increase 
income to community, to families, became capital forest for agriculture by 
providing water for agriculture. Huay Ka Kaeng natural resource conservation 
created love. Harmony among people in communities. Profit Sharing; people 
helped conserving Huay Ka Kaeng natural resource and shared information and 
suggestions for development, improvement, planning, problems identification with 
all agencies concerned. It was the good forum for policy and vision projection’ It 
was the center for learning complete ecosystem that indicated that Huay Ka Kaeng 
natural resource conservation was efficient and effective. 
Keywords: Participation, Conservation, Natural Recourses, Huay-Kha-Khang Forest,  
 
๑. บทน า 
 การเพ่ิมขึ้นของประชากรของโลกและมีกิจกรรมที่ส่งผล กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก การท าการเกษตรเชิงเดี่ยวเพ่ือการ
พานิชย์ และกิจกรรมการบริโภคของมนุษย์ ส่งผลให้มีการใช้  ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก 
ประชาชนติดบริโภคนิยมขาดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน ไม่ค านึงถึง
สิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ ดังจะเห็นได้จากการฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง เกิด สึนามิ 
แผ่นดินไหว เกิดน้ าท่วม น้ าเสีย อากาศร้อนจัด น้ าแข็งขั้วโลกเหนือเริ่มละลายจาก การขยายตัวของ
ชุมชน เศษขยะและสารพิษ ล้วนเป็นผลมาจากกระบวนการ ผลิตในกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ทั้งสิ้น 
(นิวัติ  เรืองพานิช, ๒๕๔๖) 
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 ประเทศไทยในฐานะเป็นส่วนหนึ่ งของสังคม โลกได้ ให้ความส าคัญกับปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเช่นกัน มีการแสวงหาวิธีการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการ  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๑ ( พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙.) ซ่ึงมุ่งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อ
การรักษาสมดุลของ ระบบนิเวศบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ความส าคัญกับการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร้างความ มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๙: ๕๖) 
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาห้วยขาแข้งถือเป็นปุาส าคัญของปุาตะวันตก ซึ่งได้รับการจด
ทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๔ ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญคร้ังที่ 
๑๕ ที่เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนิเซีย ถือว่าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรก
ของประเทศไทยและเป็นปุาตะวันตก ซึ่งมีความส าคัญเทียบได้กับปุาตะวันออกปุาดงพญาเย็น -เขา
ใหญ่ (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติ
ตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาดงใหญ่) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
แห่งที่ ๒ ของประเทศไทย โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในการประชุม
คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ ๒๙ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๘ ที่เมืองเดอร์บัน ประเทศ
แอฟริกาใต ้
 ห้วยขาแข้งมีพ้ืนที่ครอบคลุม ๖ อ าเภอ ของ ๓ จังหวัด ได้แก่ อ าเภอบ้านไร่ อ าเภอลาน
สักและอ าเภอห้วยคตของจังหวัดอุทัยธานี อ าเภอสังขละบุรีและอ าเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี 
และอ าเภออุ้มผางจังหวัดตาก มีพ้ืนที่ ๖,๔๒๗ ตารางกิโลเมตร (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุ่งใหญ่
นเรศวร ๓,๖๔๗ ตารางกิโลเมตร, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาห้วยขาแข้ง ๒,๗๘๐ ตารางกิโลเมตร) โดย
ผ่านข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดก 
 หลังจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาห้วยขาแข้งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วปัจจุบัน
พบว่ามี “การดูดกลืนทรัพยากร” ที่มีอยู่อย่างจ ากัดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาห้วยขาแข้งและพ้ืนที่
โดยรอบให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจตามแนวคิดแบบทุนนิยมไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ภาคเอกชน
หรือแม้แต่โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานในการก ากับของรัฐและหน่วยงานภาครัฐขณะเดียวกันจาก
พิษผลของสังคมทุนนิยมยิ่งนานวันประชาชนในชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ รายรอบปุาห้วยขาแข้งก็ยิ่งถูก
จ ากัดสิทธิ์หรือถูกลิดรอนสิทธิ์มากขึ้น ซ้ าร้ายยังถูกตีกรอบด้วยอ านาจของกลุ่มทุนและนายทุนที่
ก าลังพยายามรุกคืบดูดกลืนแม้กระท่ังกรรมสิทธิ์หรือความชอบธรรมเหนือประชาชนและชุมชนเพียง
เพ่ือเขาเหล่านั้นต้องการที่จะกอบโกยผลประโยชน์จากแหล่งทรัพยากร ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันเริ่มที่
จะเข้าสู่สภาวะที่ไม่ต่างไปจากเขาใหญ่ที่ก าลังเกิดปัญหาในห้วง ๒ ทศวรรษที่ผ่านมาสภาพนิเวศน์
รอบปุาห้วยขาแข้งได้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายมิติโดยเฉพาะด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่หมายรวมถึงภาค
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเป็นต้นว่า  
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 ขณะเดียวกันจากการศึกษาในเชิงลึกในหลักธรรมทางพุทธศาสนาจะพบว่าส่วนใหญ่หรือ
หัวใจส าคัญในอีกมิติหนึ่งของพระพุทธศาสนานั้นได้เน้นย้ าในเรื่องการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันคือ
ความรู้สึกดีต่อกันระหว่างมนุษย์ พืช สัตว์ ทั้งหลายมีความกตัญญูรู้คุณต่อกัน และเข้าใจกฎไตร
ลักษณะหรือกฎธรรมชาติที่สอนให้รู้การเปลี่ยนแปลง และการจัดการสิ่งแวดล้อมจะต้องอยู่บน
พ้ืนฐานความเป็นจริงทางธรรมชาติ ไม่เฉพาะเท่านั้นพระพุทธศาสนายังได้ให้ความส าคัญกับเรื่องการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีหลักธรรมที่เน้นย้ าในเรื่องระบบของการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันให้
ความส าคัญต่อความรู้สึกระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์มนุษย์ต่อพืชและมนุษย์ต่อสัตว์ ซึ่งความดีงามใน
ลักษณะเช่นนี้นั้นเรียกว่า “ความกตัญญ”ู  
 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติจะสมดุลไม่ถูกท าลายหากคนมีความกตัญญูย่อมระลึกถึง
บุญคุณของปุาไม้ ทุ่งนา แม่น้ า ล าธาร ถนนหนทางและสิ่งสาธารณประโยชน์อ่ืนๆ ฯลฯ ช่วยกัน
อนุรักษ์บ ารุง รักษา ให้สิ่งเหล่านั้นคงอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างสมดุลและกลมกลืนตลอดไป (พระเทพวิ
สุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ), ๒๕๓๖:  ๖ – ๗)  โลกก็จะเกิดความสุขมีสันติภาพมนุษย์จะต้องอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ดีการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมจะช่วยพัฒนาชีวิตให้มีธรรมเมื่อมนุษย์มีธรรม
สิ่งแวดล้อมก็จะพัฒนาตามแต่ถ้ามนุษย์อยู่อย่างไม่มีธรรมก็จะรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ได้ ถ้าเรา
จัดการกับสิ่งแวดล้อมไม่ถูกต้องสัตว์โลกรวมทั้งมนุษย์จะอยู่ไม่ได้ธรรมเหล่านั้นคือความ “กตัญญูรู้ถึง
บุญคุณของสิ่งแวดล้อม” (พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร  ธมฺมจิตโต), ๒๕๓๘: ๑๒) 
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นมีปรัชญาแนวคิดที่
น่าสนใจอยู่ ๒ กลุ่ม คือกลุ่มแรกเห็นว่าเหตุผลความจ าเป็นที่มนุษย์ต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็เพ่ือประโยชน์ต่อตัวมนุษย์เองไม่ว่าจะเพ่ือคนรุ่นปัจจุบันหรืออนาคต
หากมนุษย์ท าลายทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไปจนท าให้ธรรมชาติขาดสมดุลก็จะท าให้มนุษย์ได้รับ
ความเดือดร้อนเนื่องจากความเสียหายและภัยพิบัติต่างๆ  
 กลุ่มที่สองเห็นว่าเหตุผลความจ าเป็นที่มนุษย์ต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมก็เพ่ือ"ประโยชน์ในการรักษาระบบนิเวศ"ให้คงอยู่แนวคิดนี้ถือว่ามนุษย์เป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของระบบนิเวศทั้งหมดเท่านั้นและมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กันเสมอสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องพ่ึงพาอาศัยกันดังนั้นหากระบบนิเวศ ขาดสมดุล มนุษย์ย่อมได้รับความ
เดือดร้อนไปด้วย อาจกล่าวได้ว่า แนวคิดนี้ ยึดถือ "ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
ศูนย์กลาง"แน่นอนว่า ปรัชญาแนวคิดที่สอดคล้องสัมพันธ์กับแนวทางวิถีแห่งพุทธน่าจะได้แก่แนวคิด
ของกลุ่มที่สองเพราะเป็นการมองปัญหาอย่างเป็นองค์รวมกว้างขวาง ลึกซึ้งค านึงถึงกฎเกณฑ์แห่ง
ธรรมชาติอย่างครบถ้วนรอบด้านมากยิ่งกว่าแม้ท้ายที่สุดแล้วทั้งสองแนวคิดจะมีเปูาหมายเดียวกัน 
คือเพ่ือประโยชน์สุขของมนุษย์เอง (สมหวัง  วิทยาปัญญานนท์, ๑ มี.ค. ๒๕๕๘) 
 ดังนั้น การน าหลักพุทธธรรมมาบูรณาการ เพ่ือช่วยในการฝึกฝนจิตใจจะช่วยลดทอนหรือ
แก้ไขปัญหาได้ในที่สุด โดยน าแนวพุทธมาพัฒนาเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือฝึกฝนจิตใจ เพ่ือที่จะไม่
เบียดเบียนตัวเองและผู้อ่ืนตลอดจนไม่ท าร้ายสิ่งแวดล้อม มีเมตตาต่อตัวเอง เมตตาต่อผู้อ่ืนและสิ่ง
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รอบข้าง ท าใจให้อยู่ในศีลธรรมและการมีไตรสิกขา คือ ทาน ศีล ภาวนามีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็จะมีส่วนช่วยให้เกิดการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนได้  
 ค าถามจึงมีอยู่ว่าถึงเวลาหรือยังที่จะต้องสร้างจิตส านึกให้กับชาวชุมชนที่อยู่รายรอบขอบ
ปุาห้วยขาแข้งให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่รวมถึงการมีสิทธิ์และมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการที่จะ
ก าหนดอนาคตร่วมกันในการ “อนุรักษ์ปุาห้วยขาแข้ง" เพ่ือเกิดประโยชน์แก่คนในชุมชนและท้องถิ่น 
รวมทั้งยังเผื่อแผ่ไปยังลูกหลานในอนาคตและคนไทยทุกคนทั้งนี้เพ่ือด ารงไว้ซึ่ งคุณค่าแห่งความ
หลากหลายทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงคุณธรรม จริยธรรมในระดับชุมชนและท้องถิ่นให้
คงอยู่อย่างยั่งยืนผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะศึกษาวิจัยในเรื่องข้างต้นนี้ 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของปุาห้วย
ขาแข้ง จังหวดอุทัยธานี 
 2.2 เพ่ือศึกษาหลักธรรมที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของปุาห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี  
 2.3 เพ่ือน าเสนอแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของปุาห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี  
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยวิจัยแบบผสม (Mixed Methods 
Research) ระหว่าง การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และ การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) และ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการเก็บข้อมูลจากการวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey Research)  
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ในการด าเนินการการในแต่ละขั้นตอน  จะมีรายละเอียดของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญและผู้ทรงคุณวุฒิ ประชากรในที่นี้ ได้แก่ ประชาชนในต าบลแก่นมะกรูดอ าเภอบ้าน
ไร่ ต าบลระบ า ต าบลปุาอ้ออ าเภอลานสัก และต าบลทองหลางอ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 
๙,๕๙๓ คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในต าบลแก่นมะกรูดอ าเภอบ้านไร่ ต าบลระบ า ต าบลปุา
อ้ออ าเภอลานสัก และต าบลทองหลางอ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ๓๘๔ คน ในการวิจัยครั้งนี้ 
โดยใช้สูตรการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่  ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้ 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือทั้งหมด ๓ ประเภท ได้แก่ 
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 ๑) แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
 ๒) แบบสอบถามความคิดเห็นเชิงส ารวจ (Survey research) 
 ๓) แบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 3.4 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือในการวิจัยเพ่ือการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยมีวิธีการสร้าง ดังนี้ผู้วิจัยได้
จัดท ากระบวนการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเพ่ือทดสอบหาค่าเที่ยง (Validity) และความ
เชื่อมั่น (Reliability) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของปุาห้วยขาแข้ง 
จังหวัดอุทัยธานี การสัมภาษณ์เจาะลึก แบบมีโครงสร้าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ 
การแจกแบบสอบถามให้แก่ประชาชน ๓๙๔ คน ในจังหวัดอุทัยธานี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิง
คุณภาพ ได้แก่ แบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
แบบไม่มีโครงสร้าง 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๑) วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม และการอนุรักษ์ รวมถึง
หลักพุทธธรรมที่ได้จากการศึกษาเอกสาร (Documentary Research)  
 ๒) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) 
มาจ าลองเป็นรูปแบบในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของปุาห้วย
ขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี  
 
4. ผลการวิจัย 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของปุาห้วยขาแข้ง จังหวัด
อุทัยธานี สรุปตามประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 
 4.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของป่าห้วยขาแข้ง 
จังหวัดอุทัยธานี 
 ด้านการตัดสินใจ สรุป ได้ ว่ า   การมีส่ วนร่ วมของประชาชน ในการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติปุาห้วยขาแข้ง มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงานการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติปุาห้วยขาแข้ง ซึ่งจะประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วย เช่น กรม
ปุาไม้ กรมอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาห้วยขาแข้ง สถานีวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
องค์การบริหารส่วนต าบลต่างๆ ในจังหวัดอุทัยธานี ต ารวจ ทหาร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน 
ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนในชุมชน  
 ด้านการปฏิบัติการ สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ในรูปแบบการให้ข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นของของประชาชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขและพัฒนาพ้ืนที่โดยมีการก าหนดข้อห้ามในการหาของปุา ก าหนดระยะเวลาใน
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การหาของปุา ก าหนดข้อตกลง ก าหนดข้อปฏิบัติก าหนดบทลงโทษ มีการฝึกอบรมให้ความรู้วิธีอยู่
ร่วมกันกับปุา การเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานปูองกันรักษาปุาระหว่างประชาชนและ
ชุมชน มีการลาดตระเวนบริเวณชายขอบปุาเพ่ือปูองการบุกรุกหรือพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง ส่งเสริม 
สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของปุาส่งเสริมการ
ท างานภายใต้วิสัยทัศน์ อยู่บนพื้นฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวิถีวัฒนธรรม  
 ด้านการรับผลประโยชน์ สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติปุาห้วยขาแข้งได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ทางตรง ใช้ปุาในการ
ด ารงชีวิตในด้านปัจจัย ๔ และปัจจัย ๔ ที่ส าคัญที่สุดของประชาชนคือ อาหาร ซึ่งปุาเป็นแหล่ง
อาหารของคนในชุมชนของปุาที่ได้มักเป็น เห็ด หน่อไม้ ผักหวานปุา เป็นต้น ยังได้อากาศที่บริสุทธิ์ 
มลพิษน้อยท าให้ร่างกายและสุขภาพดี ท าให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลช่วยให้การท าเกษตรกรรมของ
ประชาชนมีวิถีชีวิตที่ดีข้ึน ทางอ้อม นอกจากการใช้ปุาเป็นอาหารอีกแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้จาก
เห็ด หน่อไม้ ผักหวานปุายังเป็นที่ศึกษาดูงาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวรายได้จากปุาท าให้ครอบครัวคนใน
ชุมชนพัฒนาดีขึ้น 
 ด้านการประเมินผล สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน วิธีการให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ ท ากิจกรรม การท างาน โดยใช้วิธีการน าข้อมูลที่ด าเนินการมา คืนสู่ประชาชนได้
รับทราบโดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาห้วยขาแข้ง 
งานวิจัยความสมบูรณ์ที่ได้จากปุา เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมประชุม สัมมนา เวทีชาวบ้าน เพ่ือ
โต้แย้งหรือชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหา หรือค าแนะน าเพ่ือพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปุา
ห้วยขาแข้ง 
 4 . ๒  ข้ อ เ สนอแนะ เ กี่ ย วกั บ การ มี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี   
 ด้านการตัดสินใจ ประชาชนมีข้อเสนอแนะมากที่สุด คือ “ควรขยายระยะเวลาการ
ประชุมชี้แจงและแจ้งให้ทราบเพ่ือให้ประชาชนในชุมชนเข้าใจรับทราบข่าวสาร ข้อก าหนด ข้อควร
ปฏิบัติ ข้อห้ามต่างๆ อย่างชัดเจนเพ่ือให้ง่ายต่อการอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากร ฟ้ืนฟูปุาไม้ และการ
จัดท ากิจกรรม  เป็นต้น” มีจ านวน ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๑ รองลง คือ “ควรจัดให้มีแหล่งให้
ข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงได้ง่าย และไม่จ ากัดเวลาสามารถรับรู้ได้ตลอดเวลา เช่น การประชาสัมพันธ์
ตามเสียงตามสาย สถานที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน หรือประจ าหน่วยงาน” มีจ านวน ๓๒ คน คิด
เป็นร้อยละ ๒๕.๘๐ และมีข้อเสนอแนะในด้านการตัดสินใจน้อยที่สุด คือข้อที่ ๓ “หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องความเสียสละเวลาจัดองค์ประชุมไปด าเนินการประชุมในแต่ละหมู่บ้าน” มีจ านวน ๒๘ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๘ 
 ด้านการปฏิบัติการ ประชาชนมีข้อเสนอแนะมากที่สุด คือ “ในการด าเนินงาน กิจกรรม
อนุรักษ์ทรัพยากรปุาห้วยขาแข้งควรมีแผนให้ชัดเจนเพ่ือให้ประชาชนในชุมชนเกิดความเข้าใจ
ข่าวสาร ข้อก าหนด ข้อควรปฏิบัติ ข้อห้ามและบทลงโทษต่างๆ” มีจ านวน ๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๒.๙๐ รองลง คือ “ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน
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ในแต่ละหมู่บ้านให้ความรู้เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ ศึกษาดูงาน และน ากลับไปใช้ประโยชน์
ได้” มีจ านวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๖ และมีข้อเสนอแนะในด้านการปฏิบัติการน้อยที่สุด 
คือ “ควรมีโครงการวางแผนด้านงบประมาณในการด าเนินงานในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาห้วยขา
แข้งในแต่ละปี เพื่อมีงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานที่เพียงพอต่อความต้องการ” มี
จ านวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๒ 
 ด้านการรับผลประโยชน์ ประชาชนมีข้อเสนอแนะมากที่สุด คือ “ในการด าเนินงาน 
กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรปุาห้วยขาแข้งควรมีบทลงโทษอย่างชัดเจน และเคร่งครัด” มีจ านวน ๗๗ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๙ และมีข้อเสนอแนะในด้านการรับผลประโยชน์น้อยที่สุด คือ “ควร
กระตุ้น และปลูกฝังสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดหวงแหนและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่ามากที่สุด โดยเริ่มต้นแต่คนในชุมชน เด็ก และ
เยาวชน” มีจ านวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙๐ 
 ด้านประเมินผล ประชาชนมีข้อเสนอแนะมากที่สุด คือ “ควรติดตาม ประเมินผลจน
ประสพความส าเร็จโดยชัดเจน เพ่ือสร้างความเข้าใจ และเป็นตัวอย่างในการน ากลับไปปฏิบัติ ” มี
จ านวน ๑๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 4 .๓  หลั กธรรมส าหรั บการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการอ นุรั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี  
 ๑) การมีส่วนร่วมตามหลักฆราวาสธรรม  
 ด้านสัจจะ สรุปได้ว่า ในการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานีคณะกรรมการการด าเนินงาน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ประชาชน ผู้น าชุมชน เยาวชนและเด็กต้องด าเนินงานด้วยความความจริง ความซื่อตรง 
ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ การพูดที่จริง และปฏิบัติที่จริงจึงจะประสพผลส าเสร็จแบบมี
ประสิทธิภาพ 
 ด้านทมะ สรุปได้ว่า ในการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานีคณะกรรมการการด าเนินงานไม่ได้ด าเนินงาน
อยู่เพียงฝุายเดียว การด าเนินงานต้องต้องด าเนินงานร่วมกับส่วนต่างๆ เมื่อด าเนินงานร่วมกับส่วน
ต่างๆจะมีปัญหาเกิดขึ้นหลายด้านฉะนั้นต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ ควบคุมจิตใจ ฝึกการเรียนรู้การ
ด าเนินงานกับผู้อ่ืน ฝึกการยอมรับฟัง เพ่ือน าข้อบกพร่อง ข้อเสนอแนะ ปัญหาและผลกระทบต่างๆ 
มาแก้ไข ปรับปรุงให้งานมีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นเกิดประโยชน์อย่างแพร่หลาย 
 ด้านขันติ สรุปได้ว่า การด าเนินงานการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้น 
ไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆ ไม่ว่าปัญหานั้นได้มาจากหน่วยงาน ประชาชน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ
ปัญหาเกี่ยวกับธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับเรา สิ่งส าคัญในการปฏิบัติการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ต้องมีคือ 
ความอดทน อดกลั่น เพ่ือให้ประโยชน์เกิดแก่สังคม ประเทศชาติ 
 ด้านจาคะ ได้ว่า การด าเนินงานการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่แค่
ความเสียสละการแบ่งปันการบริจาคด้วยทรัพย์เท่านั้นแต่การเสียสละเวลา เสียสละความสุขส่วนตน 
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เอ้ือเฟ้ือความสุขด้านอารมณ์สร้างความสุขในด้านการปฏิบัติงานก็สามารถท าให้งานการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติด าเนินไปได้ด้วยดี 
 สรุป ด้านสัจจะ ด้านทมะ ด้านขันติ ด้านจาคะ ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานีคณะกรรมการการด าเนินงาน หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ประชาชน ผู้น าชุมชน เยาวชนและเด็กต้องด าเนินงานด้วยความความจริง ความซื่อตรง 
ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ การพูดที่จริง และปฏิบัติที่จริงจึงจะประสพผลส าเสร็จแบบมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานีคณะกรรมการการด าเนินงานไม่ได้ด าเนินงานอยู่เพียงฝุายเดียว 
 ๒) การมีส่วนร่วมตามหลักสังคหวัตถุธรรม ๔  
 ด้านทาน สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใน
การด าเนินงานไม่ได้ให้ด้วยทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวต้องให้ทานด้วยน้ าใจ ความช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาเป็นต้น การปฏิบัติงานจึงท าได้อย่างมีความสุข เกิดประโยชน์ต่อทุกฝุาย
ทั้งคน และทรัพยากรธรรมชาติ 
 ด้านปิยวาจา  สรุป ได้ ว่ า  หลักการด า เนินงานการมีส่ วนร่ วมในการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติวาจาที่อ่อนหวาน ไพเราะ ไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียด ดูถูกดูแคลนพูดด้วยค าที่
สุภาพนิ่มนวล จริงใจ ไม่พูดโกหกเสแสร้งชี้แจงแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีเหตุมีผล มีหลักฐาน
อ้างอิงที่ชัดเจนก็ท าให้การด าเนินงานราบรื่น มีคณะกรรมการการด าเนินงานที่ดีเกิดขึ้น 
 ด้านอัตถจริยา สรุปได้ว่า การประพฤติประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มีการ
กระท าหรือการประพฤติให้เกิดประโยชน์ได้แก่ ก าลังทรัพย์ ก าลังกาย ก าลังความคิด ก าลังความ
สามัคคี เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ เกิดประโยชน์ทั้งสิ้น ไม่ใช่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนเพียง
อย่างเดียว ยังเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตในระบบธรรมชาติ เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ
ด้วย 
 ด้านสมานัตตตา สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร จะท าให้ส่วนร่วมนั้น
มีประโยชน์ หรือพัฒนาทรัพยากรดีขึ้นนั้น ประชาชนหรือผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ต้องวางตัวให้
เหมาะสม วางตัวให้ถูกต้อง และเป็นกลาง ไม่รักฝุายใดฝุายหนึ่ง เมื่อวางตัวเหมาะสม วางตัวให้
ถูกต้อง และเป็นกลางสม่ าเสมอ หรือเสมอต้นเสมอปลาย จะท าให้ทุกภาคส่วนมีความยินดีที่จะร่วม
ปฏิบัติงานให้พัฒนา ให้ก้าวหน้า ลดผลกระทบน้อยลง เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
5. อภิปรายผล 
 ในการอภิปรายผลผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยและอภิปราย
ข้อค้นพบใหม่จากการท าวิจัยดังนี้ 
 ๖.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของป่าห้วยขาแข้ง 
จังหวัดอุทัยธานี 
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 ด้านการตัดสินใจ อภิปรายได้ว่า การมีส่วนร่วมในระดับที่ประชาชนสามารถตัดสินใจได้ 
เป็นการอนุรักษ์ข้ันพื้นฐาน เช่น การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล แจ้งข่าวสาร แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ประชาชน ชุมชน เพ่ือให้ส่วนร่วมด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านประชาชน ด้านชุมชน ด้านผู้น า 
รับทราบสิ่งที่เกิดขึ้น รับทราบสถานการณ์ทุกๆ ด้านและทุกๆ เรื่องที่เป็นผลประโยชน์ต่อด้านการ
อนุรักษ์ปุาไม้ ถ้าผู้ให้ให้ข้อมูลที่บิดเบือนก็จะท าให้ไม่สามารถทราบถึงสาเหตุโดยแท้จริง การท างาน
และแนวทางการขับเคล่ือนภารกิจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วศิน  โกมุท และคณะ (๒๕๕๒) ได้
วิจัยเรื่อง “การพัฒนาแผนงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรภาครัฐและประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนงาม” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาแผนงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างองค์กร
ภาครัฐและประชาชนจะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สร้าง
ความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร จัดท าแผนงาน
อย่างมีส่วนร่วม โดยจัดตั้งคณะท างานและวิทยากรเพ่ือให้ความรู้ เสนอแผนและส่งแผนไปให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (วศิน  โกมุท และคณะ, ๒๕๕๒) 
 ด้านการปฏิบัติการ อภิปรายได้ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอให้ร่วมมือกับปุาไม้และให้
มาก ให้เห็นคุณและโทษของทรัพยากรธรรม มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ เช่น 
การฟ้ืนฟูปุา การร่วมลาดตระเวนปูองกันทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย เน้นการมีส่วนร่วมของ
ชาวบ้าน “ร่วมคิด ร่วมท า และเป็นเจ้าของ” ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เช่น มีการ
พัฒนาอาชีพ ก่อให้เกิดการสร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับ เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่ง
ใหม่ ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความงามของพืชผักเมืองหนาว ที่เป็นพืชทดแทนการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว และลดการบุกรุกปุา อันเป็นการท าลายแหล่งต้นน้ า และระบบนิเวศ การจัดท าบัตรคิวใน
การเข้าไปหาอาหารปุา เช่น เห็ด หน่อไม้ ผักหวานปุา ฯลฯ ปุาเป็นผลประโยชน์ของชุมชน เพ่ือสร้าง
การกระตุ้นจิตส านึกไม่ให้ท าลายระบบนิเวศของธรรมชาติ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนเอง 
ท าให้เกิดภัยพิบัติ อุทกภัยทางธรรมชาติ เป็นต้นเพ่ือลดผลกกระทบต่อพ้ืนที่อาศัยและพ้ืนที่สัตว์ปุา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ด้าด  ชาลุเด็น และคณะ(๒๕๔๘) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการ
จัดการปุาชายเลน บ้านคลองลิดี อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล” ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น มีการแสดงความคิดเห็น ในการประชุม การออกกฎระเบียบการใช้ทรัพยากร 
การแสดงความคิดเห็นในการแสดงประชามติต่าง ๆ การร่วมท า ร่วมออกทรัพย์สิน และช่วยก าลัง
กายในการจัดกิจกรรมสาธารณะต่างๆ มีการแบ่งปุาอย่างชัดเจน คือปุาอนุรักษ์ และปุาใช้สอย มี
คณะกรรมการบริหารจัดการปุาออกกฎระเบียบเรื่องการใช้ไม้และข้อตกลงอ่ืน ๆ มีแผนกิจกรรม
ฟ้ืนฟูปุา สางปุา ปลูกปุา ปล่อยสัตว์น้ า กิจกรรมประชุมทีมคณะท างานจัดท าแผนและโครงการเพ่ือ
ของบประมาณหรือการประสานขอความร่วมมือกลุ่มต่าง ๆ มีกระบวนการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ระหว่างคนในชุมชน 
 ด้านการรับผลประโยชน์ อภิปรายได้ว่า ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ติดตามกิจกรรม
ต่างๆ โดยการเป็นอาสาอนุรักษ์ปุา อาสาลาดตระเวรกับเจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกปุาทดแทน ปุาเป็น
ผลประโยชน์ของชุมชนอยู่แล้วเพียงแต่การกระตุ้นจิตส านึกไม่ให้ท าลายระบบนิเวศของธรรมชาติ
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เพราะจะส่งผลกระทบต่อประชาชนเอง เช่น ขาดแคลนน้ า น้ าแห้งแล้ง เกิดจากการตัดไม้ ท าให้ไม่มี
แหล่งซับน้ า แหล่งกักเก็บน้ า การท าการเกษตรได้รับน้ าอย่างเพียงพอ ชาวบ้านได้หาของปุาตาม
ฤดูกาล ซึ่งของปุาจะผลัดกันออกตลอดทั้งปี ชาวบ้าน ประชาชนในพ้ืนที่เก็บหาอาหารปุาได้ มีแหล่ง
อาหารที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ชาวบ้านได้หาของปุา เช่น เห็ดโคน หน่อไม้ ผักหวาน ฯลฯ ท าให้
ชาวบ้านมีอาหารเพื่อด ารงชีวิตที่เพียงพอและสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย สอดคล้อง
กับ ดาบต ารวจอธิคม  เรียมศรีสกุล(๒๕๕๗) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง” พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ประชาชนและภาครัฐในพ้ืนที่มีการแบ่ง
พ้ืนที่การสงวนและพ้ืนที่การใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนโดยการขอตั้งปุาสงวนพ้ืนที่กันชนเขตอุทยาน
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาให้เป็นปุาชุมชนเพ่ือปูองกันการบุกรุกพ้ืนที่ปุาแปลงใหญ่ในเขตอุทยาน
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาและยังใช้หลักศาสนา ความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยสงวน  
 ด้านการประเมินผล อภิปรายได้ว่า การมีส่วนร่วมกันท าแนวเขตปุาชุมชนของแต่ละ
ชุมชน แต่ละหมู่บ้านจะเป็นตัวชี้วัดเป็นอย่างดีในการอนุรักษ์ปุาห้วยขาแข้งอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ปลูกปุาท าให้เกิดฝนตกต้องตามฤดูกาล การที่ประชาชนในพ้ืนที่มีอาหารเพ่ือการด ารงชีวิต โดย
ภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนในการดูแลในการตรวจสอบการท างานของภาครัฐ มีการประชุม
ร่วมกัน การเผยแพร่ทางการด าเนินงานสภาพของสัตว์ผ่านเวทีการประชุมร่วมกับชุมชนเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่ได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แนว
ทางการแก้ปัญหา หรือค าแนะน าเพ่ือพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ จักรพงษ์  พวงงามชื่นและคณะ(๒๕๕๕) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการปุาชุมชน บ้านทาปุาเปา ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน” ผลการศึกษา
พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการปุา โดยการสร้างทัศนคติใหม่ให้ต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมให้
สูงขึ้นใน ๔ ด้าน คือ ๑) การตัดสินใจ ๒) การด าเนินงาน ๓) การใช้ประโยชน์จากปุา และ ๔) การ
ประเมินผล  พบว่า ชาวบ้านมีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการปุาชุมชน แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านมี
จิตส านึกในการเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือกและปรึกษาหารือ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ชุมชนมีการก าหนดกฎระเบียบในการใช้ประโยชน์จากปุาเคร่งครัดมากจนเกินไป  
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 5.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย    
 ๑) ด้านการตัดสินใจ ควรจัดโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน 
 ๒) ด้านการปฏิบัติการ ควรมีแนวนโยบายการเปลี่ยนจากผู้บุกรุกเป็นผู้อนุรักษ์แทน 
เข้าถึงมีสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น 
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 ๓) ด้านการรับผลประโยชน์ ควรมีแนวนโยบายผู้รับผลประโยชน์จากธรรมชาติ เป็นผู้
อาสาดูแลปุาและทรัพยากรธรรมชาติ แจ้งให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือท้องถิ่นและตนเอง 
 ๔) ด้านการประเมินผล ควรจัดโครงการเกี่ยวกับการรับรู้การท างานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ และติดตามประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น
ทุกภาคส่วน 
 7.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ   
 ๑) ด้านการตัดสินใจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการประชาสัมพันธ์และชวนเชิญ
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นผู้น าเสนอแนะปัญหาและแนว
ทางแก้ไข  
 ๒) ด้านการปฏิบัติการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้เป็นส่วน
หนึ่งของการเป็นผู้อนุรักษ์ เช่น การรับสมัครอาสาลาดตระเวร การจัดเวรยามร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เป็นตัวแทนจากแต่ละหมู่บ้าน และการฟื้นฟู 
 ๓) ด้านการรับผลประโยชน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรชี้แจง โดยการให้ประชาชนจัดท า
แผนงานการติดตาม หรือคู่มือการร่วมเป็นอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือท้องถิ่น 
 ๔) ด้านการประเมินผล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ประชาชนได้รับรู้การท างานและ
ติดตามประเมินผล โดยการให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟู 
 7.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ๑) ควรวิจัยเกี่ยวกับ แนวทางการปฏิบัติงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามนโยบาย
แห่งรัฐและทัศนประชาชน 
 ๒) ควรวิจัยเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพของโครงการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ
หน่วยงานรัฐ 
 ๓) ควรวิจัยเกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๔) ควรวิจัยเกี่ยวกับ แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถแก้ปัญหาการบุกรุก
ปุาได้อย่างยั่งยืน 
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รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในจังหวัดสระบุรี 
THE MODEL OF TEMPLES DEVELOPMENT AS SPIRITUAL CENTER OF 

PEOPLE IN SARABURI PROVINCE 
 

พระศรโสภณ ปภสฺสโร(นาดีมาก)  สมาน  งามสนิท  ธิติวุฒิ  หมั่นมี 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวม
จิตใจของประชาชนในจังหวัดสระบุรี 2) ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน และ 3) วิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนในจังหวัดสระบุรี 
 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)เก็บข้อมูลภาคสนาม
(Field Study) จากพระสังฆาธิการในจังหวัดสระบุรีหัวหน้าหน่วยงานราชการในจังหวัดสระบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสระบุรีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสระบุรี และผู้ เชี่ยวชาญทาง
พระพุทธศาสนาโดยการเลือกแบบเจาะจงตามลักษณะการเป็นตัวแทนของกลุ่มที่เหมาะสม ส าหรับ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 26 รูป/คน ได้ใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จ านวน 10 รูป/คน ได้ใช้แบบบันทึกการ
สนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาประกอบบริบท(Content Analysis Technique) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สภาพปัจจุบันในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในจังหวัดสระบุรี  
ปัจจัยด้านบุคลากรหรือพระสงฆ์ ที่มีความรู้ความสามารถมากขึ้นในการเทศน์ ปัจจัยด้าน
งบประมาณ เพ่ือการพัฒนาวัดให้สร้างสุข พัฒนาวัดให้มีความสะอาดบรรยากาศที่โล่ง โปร่งสบาย 
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และสะอาดตา สว่าง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของวัดให้มีความสงบร่มรื่น ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สร้างมี
มาตรฐาน มีกฎเกณฑ์ และด้านการจัดการที่มุ่งม่ันพัฒนาสร้างสุขให้พุทธศาสนานิกชน  
 2. แนวคิดตามบทบาทของวัด ได้แก่ 1) การเป็นสถานที่ศึกษา 2) การเป็นสถาน
สงเคราะห ์3) การเป็นที่พักเดินทาง 4) การเป็นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท5) การเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
6) การเป็นคลังพัสดุ และ 7) การเป็นศูนย์กลางการบริการ เพ่ือพัฒนาประชาชนตามหลักไตรสิกขา 
คือ 1) ศีล คือ ท าให้คนอยู่ในระเบียบวินัย 2) สมาธิ ท าให้จิตใจตั้งมั่นต่อสังคมและ 3) ปัญญา รอบรู้
ในปัญหาแก้ได้ด้วยสันติวิธี ไม่นิยมก าลัง จึงท าให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนเกือบทุกด้าน 
 3. รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในจังหวัดสระบุรี  พบว่า (1) 
ด้านบุคลากร พบว่า ด้านการส่งเสริมการศึกษา การศึกษามีอยู่ แต่ในวังกับวัดเท่านั้น แต่วัดกับ
พระสงฆ์เป็นฝ่ายใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่า วัดและพระสงฆ์ก็เป็นผู้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก 
เพราะมีความพร้อมทางด้าน ทรัพยากรที่ตกทอดมา พระสงฆ์จึงยังเป็นผู้ให้การศึกษาแก่สังคม ตั้งแต่
ชาวบ้านทั่วไปจนถึงเจ้านาย และพระมหากษัตริย์ ด้านการเป็นสถานสงเคราะห์ ที่ให้การช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาชีวิตและคนยากจน เช่น การช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์บุตรหลานของชาวบ้านที่ยากจน 
การสงเคราะห์สังคมในด้านต่างๆ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ด้านอาหาร เสื้อผ้า ที่พัก
อาศัยชั่วคราว การให้ทุนการศึกษาการให้การสงเคราะห์ ด้านการเป็นที่พักคนเดินทาง พักอาศัยแก่
นักเรียน นักเรียนต่างท้องถิ่นที่มาศึกษาเรียนอยู่ในเมือง การให้ที่พักอาศัยแก่บุคคลที่มารักษาศีล 
เช่น ชี หรือคนชรา คนทุพลภาพ การให้เช่าที่ดินในราคาถูกแก่ประชาชนที่ขัดสนปลูกบ้านพักอาศัย  
ในการพัฒนาสังคมนั้น จ าเป็นที่จะต้องรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพ่ือให้การท าหน้าที่
ของวัดและพระสงฆ์เป็นไป อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด ด้านการเป็นสถานที่
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานส าคัญต่อการเมืองการปกครองที่จะให้มวลมนุษย์
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักการ ความคิด และเป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติทั้ งผู้ปกครองรัฐและประชาชนในรัฐ รวมทั้ งการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก ด้านวัดเป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรม ความส าคัญของศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะเป็นมรดกทางสังคม ที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติร่วมกันเป็น
แนวทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องของคนในสังคม ที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ด้าน
วัดเป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรม ความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะ
เป็นมรดกทางสังคม ที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติร่วมกันเป็นแนวทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องของคน
ในสังคม ที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
ค าส าคัญ: รูปแบบ, การพัฒนาวัด, ศูนย์รวมจิตใจ  
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1. To study general condition of 
monastery development for people’s spiritual centers in Saraburi Province, 2. To 
study principles and concepts of monastery development for people’s spiritual 
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centers in Saraburi Province and 3.To analyze a model of monastery development 
for people’s spiritual centers in Saraburi province. 
 Methodology was the qualitative research collected data from 26 key 
informants who were administrative monks, government officers, educational 
institutes administrators, Buddhists in Saraburi Province and academicians of 
Buddhism, purposefully selected with structured in-depth-interview form and from 
10 participants in focus group discussion, analyzed data by descriptive 
interpretation.    
 Findings were as follows: 
 1. General condition of monastery development for people’s spiritual 
centers in Saraburi Province was that: personnel or administrative monk Factors; 
monks were more educated and able to preach well. Budgetary factors; there was 
budget to develop monastery into a happy, clean, clear, pleasant, pleasant to look 
at, peaceful and green place. Material and equipment factor; the materials and 
equipment met standard and regulations. Management factor; management was 
geared for happiness creation for Buddhists.      
 2. Concept of the roles of monasteries were that 1) education center, 2) 
welfares provider, 3) resting place for travelers, 4) conflict arbitrators, 5) cultural and 
arts center, 6) material depot, 7) service center for people development according 
to Tisikkha; Sila, Samadhi and Panya.  
 3. A model of monastery development for people’s spiritual centers in 
Saraburi Province was that: 1) Education promotion; education in the past originated 
in monasteries. Monks had the important roles in providing education, reading and 
writing, livelihood, family way of life. In the age of education reform with European 
methods, monks were still had roles in delivery education to society, to people 
and officers. 2) Social welfares provider; monasteries helped needy people, poor 
children, people confronting disaster with food, clothes, shelters. Monasteries are as 
hotels for monks who travel through without charge. 3) resting place for travelers; 
shelters for students from afar who came to town and cities for higher education. A 
resting place for those who come to undertake precepts, nun, old people and 
disable, renting the land for housing project with low price. 4) conflict arbitrator; 
Buddhism is the important root of politics and government that help people live 
together in harmony. Monasteries use Buddhadhamma to arbitrate the conflicts 
among people to create the peace in the world. 5) Cultural and arts centers; 
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Monasteries acted as the centers of culture and arts that are the social heritage 
from the past, the social identity that hold and bond people together as a nation.      
Keywords: Model, Monastery Development, Spiritual Centers 
 
 
1. บทน า 
 ประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยเป็นประวัติของชนชาติที่นับถือพระพุทธศาสนา ศาสนา
พุทธเป็นศาสนาประจ าชาติมาช้านานโดยมีวัดเป็นสถานที่ส าคัญทางศาสนาเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์
เป็นสถานที่ร่มรื่นร่มเย็นทั้งทางกายและทางใจเหมาะแก่การบ าเพ็ญสมณธรรม วัดเกิดขึ้นเพราะมีผู้
เข้าใจธรรมชาติและชีวิต วัดจึงเป็นสัญลักษณ์ของความสงบร่มเย็นและความสะอาดหมู่บ้านแต่ละ
แห่งต่างก็มีวัดประจ าหมู่บ้านของตนยึดถือวัดนั้นว่าเป็นวัดของตนเป็นสมบัติร่วมกันของคนทั้ง
หมู่บ้านนั้น วัดแต่ละวัดจึงเป็นเครื่องรวมของสังคมย่อยสังคมหนึ่งเข้าให้เป็นหน่วยเดียวกัน  (พระ
พิพัฒนศาสนกิจวิธาน (พิพัฒน์ สุเมธโส2551: 19-20) ดังค ากลอนที่ว่า “วัดเป็นที่สงบรื่นรมย์เป็นที่
บ่มศีลงามเป็นแหล่งความรู้เป็นแหล่งชูธรรมะเป็นแหล่งละอบายมุขเป็นแหล่งปลุกปลอบใจเป็น
แหล่งให้บริการ” (พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดีสุรเตโช), 2546: 21) 
 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วัดเป็นศูนย์กลางแห่งกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และแม้ปัจจุบัน
ความเป็นศูนย์กลางในบางเรื่องจะลดลงแต่ความส าคัญก็ยังคงอยู่ โดยเฉพาะวัดในเขตภูมิภาค
บทบาทของวัดยังคงมีความเข้มข้นอยู่ค่อนข้างมาก ทั้งในเรื่องของการพัฒนาชุมชนการพัฒนาอาชีพ
หรือหน่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนการรวมกลุ่ม การเป็นหน่วยสังคมสงเคราะห์และความเป็ น
ศูนย์กลางทางด้านจิตใจ (กรมการศาสนา, 2543: 5) 
 วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในท้องถิ่น เพราะวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการ
จัดกิจกรรมและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเผยแผ่หลักธรรมค าสอนทางศาสนา เป็นผู้น าในการ
พัฒนาท้องถิ่นหรือเป็นผู้น าในการเปล่ียนแปลง และเป็นที่พ่ึงของประชาชนทั้งด้านจิตใจและการให้
การสงเคราะห์ยามเดือดร้อน (กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา, 2542: 9) การที่วัดกลายเป็น
ศูนย์กลางของสังคมนี้ ท าให้พระสงฆ์กลายเป็นผู้น าทางจิตใจเป็นศูนย์รวมความร่วมมือ ซึ่งอาจจะ
เกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่นการเป็นที่ประกอบพิธีกรรม พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้มีสติปัญญารอบรู้
วิชาการต่างๆ เป็นที่ปรึกษาแนะน าชาวบ้านในปัญหาต่างๆ ได้และในฐานะเป็นศิษย์กับอาจารย์ท าให้
สังคมไทยเชิดชูฐานะของพระสงฆ์ในสังคม คือ ความบริสุทธิ์ความเสียสละบ าเพ็ญผลประโยชน์และ
ความเป็นผู้น าทางสติปัญญา (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2541: 15-19. 
 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อสถานภาพทางสังคม
ของวัดในฐานะศูนย์รวมจิตใจของประชาชนซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหลากกลายประการ ดังที่ได้มี
ผลงานวิจัยแสดงไว้อย่างชัดเจนในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี ได้แก่ เจ้าอาวาสรุ่นใหม่ยังขาดประสบการณ์
ในการพัฒนาวัดการพัฒนาวัดส่วนใหญ่เน้นการพัฒนาวัตถุ/ขาดการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
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ชุมชนวัดไม่มีกิจกรรมที่จะท าให้ประชาชนสนใจและมีพระสงฆ์น้อยไม่สามารถปฏิบัติกิจสงฆ์ได้
ครบถ้วนบางวัดขาดความร่วมมือจากชุมชนในการจัดกิจกรรม และขาดความร่วมมือจากหน่วยงาน
ราชการ/เอกชน เป็นต้น (พระครูวิธานกิจโกศล (โสภณ สารโท), 2555) ดังกล่าวนี้ กองพุทธศาสนสถาน 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์รวม
จิตใจของประชาชนและเป็นศูนย์กลางของชุมชนไว้หลากหลาย เช่น การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน การสร้างสภาพวัดและศาสนทายาท การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับประชาชนในท้องถิ่น 
การสร้างกิจกรรมทางสังคมโดยให้วัดเป็นศูนย์กลาง (กองพุทธศาสนสถาน ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, 2554: 4) เพ่ือให้วัดเป็นที่พ านักสงฆ์ เป็นที่ประกอบศาสนกิจและบ าเพ็ญกุศล และเป็น
ศูนย์กลางของชุมชน (สุนทร สุภูตะโยธิน, 2540: 42) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ประกอบกับที่ผู้วิจัยมีสังกัดในพ้ืนที่
จังหวัดสระบุรี จึงสนใจศึกษาเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนใน
จังหวัดสระบุรี” เพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัยเป็นสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์
รวมจิตใจของประชาชน ส าหรับคณะสงฆ์ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง น าไปใช้ในการพัฒนาวัดให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สืบไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในจังหวัด
สระบุรี 
 2.2 เพ่ือศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชน 
 2.3 เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในจังหวัดสระบุรี 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ ดังนี้ 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยมุ่งศึกษารูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชน ตามแนวคิดการพัฒนา ซึ่งมีปัจจัยพ้ืนฐานในการพัฒนา ได้แก่ 1) ด้านบุคลากร 2) ด้าน
งบประมาณ 3) ด้านวัสดุอุปกรณ์และสถานที ่และ 4) ด้านการจัดการ (สุธี สุทธิสมบูรณ์ และ สมาน 
รังสิโยกฤษฏ์, 2541: 12) ตามบทบาทของวัด ได้แก่ 1) การเป็นสถานที่ศึกษา 2) การเป็นสถาน
สงเคราะห ์3) การเป็นที่พักเดินทาง 4) การเป็นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท5) การเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
6) การเป็นคลังพัสดุ และ 7) การเป็นศูนย์กลางการบริการ เพ่ือพัฒนาประชาชนตามหลักไตรสิกขา 
คือ 1) ศีล 2) สมาธิ และ 3) ปัญญา 
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 3.2 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ/ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ/ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ โดย
จ าแนกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 
 กลุ่มท่ี 1 พระสังฆาธิการในจังหวัดสระบุรี 
 กลุ่มท่ี 2หัวหน้าหน่วยงานราชการในจังหวัดสระบุรี 
 กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสระบุรี 
 กลุ่มท่ี 4 พุทธศาสนิกชนในจังหวัดสระบุรี 
 กลุ่มท่ี 5 ผู้เชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา 
 ผู้วิจัยได้คัดเลือกตัวแทนจากประชากรทั้ง 5 กลุ่มดังกล่าวข้างต้น จากการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ตามลักษณะการเป็นตัวแทนของกลุ่มที่เหมาะสม รวมจ านวน 25 รูป/คน 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในจังหวัด
สระบุรี” นี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
 4.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในจังหวัด
สระบุรี” นี้ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ/ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ โดยจ าแนก
เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มท่ี 1 พระสังฆาธิการในจังหวัดสระบุรี กลุ่มท่ี 2 หัวหน้าหน่วยงานราชการใน
จังหวัดสระบุรี กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสระบุรี กลุ่มที่ 4 พุทธศาสนิกชนใน
จังหวัดสระบุรี กลุ่มที่ 5 ผู้เชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนในจังหวัดสระบุรี ผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามลักษณะการ
เป็นตัวแทนของกลุ่มที่เหมาะสม จ านวน 25 รูป/คน โดยมีสัดส่วนดังแสดงในตารางที่ 3.1 
 ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนในจังหวัดสระบุรี ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามลักษณะ
การเป็นตัวแทนของกลุ่มที่เหมาะสม จ านวน 10 รูป/คน โดยมีสัดส่วนดังแสดงในตารางที่ 3.2 
 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในจังหวัด
สระบุรี” นี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไว้ 2 ประเภท ดังนี้ 
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 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านและลึกซึ้ง โดย
ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured interview) มีลักษณะเป็นค าถามแบบ
ปลายเปิดเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  โดยผู้ศึกษาจะใช้กับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญทั้ง 4 กลุ่ม ดังกล่าวข้างต้น 
 การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านและ
ลึกซึ้ง จากการร่วมพูดคุยกันระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยก าหนดประเด็นค าถามหลักให้มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือให้ได้ค าตอบในเชิงเหตุผล โดยผู้ศึกษาจะใช้กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญทั้ง 4 กลุ่ม ดังกล่าวข้างต้น 
 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในจังหวัด
สระบุรี” ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยด าเนินการดังนี้ 
 1. ข้อมูลชั้นต้น ผู้วิจัยศึกษาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามที่ก าหนดไว้ โดยท า
การติดต่อในเบื้องต้นทั้งทางโทรศัพท์และด้วยตนเองเพ่ือแนะน าตัวผู้วิจัย ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ
ท าวิจัย และขอความอนุเคราะห์บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ข้อมูลที่เกื้อกูลต่อการวิจัยครั้ง
นี้ เมื่อได้รับการตอบรับแล้วผู้วิจัยจะได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. ข้อมูลชั้นรอง ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ต ารา 
บทความ บริการค้นหาข้อมูลภายใต้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนดีเด่นในจังหวัดราชบุรี 
 3. การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านและลึกซึ้ง 
โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) มีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในจังหวัด
สระบุรี” ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยได้ใช้
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการศึกษาเอกสารต่าง 
ๆ อย่างเป็นระบบและมีความเชื่อมโยงกัน 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยผู้วิจัยพยายามรักษาส านวนเดิมของผู้ให้สัมภาษณ์รวมทั้ง
ปรับแก้ให้มีความชัดเจนทางการสื่อสาร ความหมาย และลดข้อความที่ซ้ าซ้อนกัน 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ที่
ประกอบ ด้วยผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) ผู้จดบันทึก (Note Taker) ผู้ช่วยทั่วไป (Assistant) 
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และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยใช้หัวข้อปัญหาและค าถามที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยพยายามรักษา
ส านวนเดิมไว้ 
 
5. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สภาพปัจจุบันในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในจังหวัดสระบุรี  
ปัจจัยด้านบุคลากรหรือพระสงฆ์ ที่มีความรู้ความสามารถมากขึ้นในการเทศน์ ปัจจัยด้าน
งบประมาณ เพ่ือการพัฒนาวัดให้สร้างสุข พัฒนาวัดให้มีความสะอาดบรรยากาศที่โล่ง โปร่งสบาย 
และสะอาดตา สว่าง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของวัดให้มีความสงบร่มรื่น ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สร้างมี
มาตรฐาน มีกฎเกณฑ์ และด้านการจัดการที่มุ่งม่ันพัฒนาสร้างสุขให้พุทธศาสนานิกชน  
 2. แนวคิดตามบทบาทของวัด ได้แก่ 1) การเป็นสถานที่ศึกษา 2) การเป็นสถาน
สงเคราะห ์3) การเป็นที่พักเดินทาง 4) การเป็นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท5) การเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
6) การเป็นคลังพัสดุ และ 7) การเป็นศูนย์กลางการบริการ เพ่ือพัฒนาประชาชนตามหลักไตรสิกขา 
คือ 1) ศีล คือ ท าให้คนอยู่ในระเบียบวินัย 2) สมาธิ ท าให้จิตใจตั้งมั่นต่อสังคมและ 3) ปัญญา รอบรู้
ในปัญหาแก้ได้ด้วยสันติวิธี ไม่นิยมก าลัง จึงท าให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนเกือบทุกด้าน 
 3. รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในจังหวัดสระบุรี  พบว่า (1) 
ด้านบุคลากร พบว่า ด้านการส่งเสริมการศึกษา การศึกษามีอยู่ แต่ในวังกับวัดเท่านั้น แต่วัดกับ
พระสงฆ์เป็นฝ่ายใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่า วัดและพระสงฆ์ก็เป็นผู้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก 
เพราะมีความพร้อมทางด้าน ทรัพยากรที่ตกทอดมา พระสงฆ์จึงยังเป็นผู้ให้การศึกษาแก่สังคม ตั้งแต่
ชาวบ้านทั่วไปจนถึงเจ้านาย และพระมหากษัตริย์ ด้านการเป็นสถานสงเคราะห์ ที่ให้การช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาชีวิตและคนยากจน เช่น การช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์บุตรหลานของชาวบ้านที่ยากจน 
การสงเคราะห์สังคมในด้านต่างๆ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ด้านอาหาร เสื้อผ้า ที่พัก
อาศัยชั่วคราว การให้ทุนการศึกษาการให้การสงเคราะห์ ด้านการเป็นที่พักคนเดินทาง พักอาศัยแก่
นักเรียน นักเรียนต่างท้องถิ่นที่มาศึกษาเรียนอยู่ในเมือง การให้ที่พักอาศัยแก่บุคคลที่มารักษาศีล 
เช่น ชี หรือคนชรา คนทุพลภาพ การให้เช่าที่ดินในราคาถูกแก่ประชาชนที่ขัดสนปลูกบ้านพักอาศัย  
ในการพัฒนาสังคมนั้น จ าเป็นที่จะต้องรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพ่ือให้การท าหน้าที่
ของวัดและพระสงฆ์เป็นไป อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด ด้านการเป็นสถานที่
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานส าคัญต่อการเมืองการปกครองที่จะให้มวลมนุษย์
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักการ ความคิด และเป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติทั้ งผู้ปกครองรัฐและประชาชนในรัฐ รวมทั้ งการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก ด้านวัดเป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรม ความส าคัญของศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะเป็นมรดกทางสังคม ที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติร่วมกันเป็น
แนวทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องของคนในสังคม ที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ด้าน
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วัดเป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรม ความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะ
เป็นมรดกทางสังคม ที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติร่วมกันเป็นแนวทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องของคน
ในสังคม ที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 
6. อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องนี้ซึ่งสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
 ด้านการส่งเสริมการศึกษา การศึกษามีอยู่ แต่ในวังกับวัดเท่านั้น แต่วัดกับพระสงฆ์เป็น
ฝ่ายใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่า วัดและพระสงฆ์ก็เป็นผู้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก เพราะมีความ
พร้อมทางด้าน ทรัพยากรที่ตกทอดมา พระสงฆ์จึงยังเป็นผู้ให้การศึกษาแก่สังคม ตั้งแต่ชาวบ้าน
ทั่วไปจนถึงเจ้านาย และพระมหากษัตริย์ ด้านการเป็นสถานสงเคราะห์ ที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาชีวิตและคนยากจน เช่น การช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์บุตรหลานของชาวบ้านที่ยากจน การ
สงเคราะห์สังคมในด้านต่างๆ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ด้านอาหาร เสื้อผ้า ที่พักอาศัย
ชั่วคราว การให้ทุนการศึกษาการให้การสงเคราะห์ ด้านการเป็นที่พักคนเดินทาง พักอาศัยแก่
นักเรียน นักเรียนต่างท้องถิ่นที่มาศึกษาเรียนอยู่ในเมือง การให้ที่พักอาศัยแก่บุคคลที่มารักษาศีล 
เช่น ชี หรือคนชรา คนทุพลภาพ การให้เช่าที่ดินในราคาถูกแก่ประชาชนที่ขัดสนปลูกบ้านพักอาศัย  
ในการพัฒนาสังคมนั้น จ าเป็นที่จะต้องรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพ่ือให้การท าหน้าที่
ของวัดและพระสงฆ์เป็นไป อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด ด้านการเป็นสถานที่
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานส าคัญต่อการเมืองการปกครองที่จะให้มวลมนุษย์
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักการ ความคิด และเป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติทั้ งผู้ปกครองรัฐและประชาชนในรัฐ รวมทั้ งการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก และสอดคล้องกับที่ พระครูสังวรสุตกิจ (อนันต์ าณส วโร) (2556) ได้
วิจัยเรื่อง “การพัฒนาองค์การพระพุทธ ศาสนาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน” จากผลการวิจัย
พบว่า แนวทางการพัฒนาตนเพ่ือการพัฒนาองค์การทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนคณะสงฆ์ต้องมีการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ให้เข้าใจไปในทางเดียวกันของเจตนารมณ์ในพระ
ธรรมวินัย พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการท างานเป็นทีม มีการคิดร่วมกัน พัฒนาร่วมกันในงานด้าน
ต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนาก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของคณะสงฆ์ด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ ผ่านกระบวนการคิด
และจงูใจร่วมกัน (Motivation) ด้วยการสร้างทีมงาน (Teamwork) ตามระบบการที่เกิดจากการอยู่
ร่วมกัน การประสานงาน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในองค์การ  ด้านวัดเป็นศูนย์กลาง
ศิลปวัฒนธรรม ความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะเป็นมรดกทางสังคม 
ที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติร่วมกันเป็นแนวทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องของคนในสังคม ที่สืบทอด
ต่อเนื่องกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันและสอดคล้องกับที่ พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร(2557) ได้วิจัย
เรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์” จากผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบ GT Model ที่เก้ือกูลกัน 5 ส่วน ประกอบด้วย 1) ขยับปัญญาก่อนจึงย้อนเขยื้อนกาย 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 256092

คือ การส ารวจรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูล เพ่ือประเมินสภาพของวัดและชุมชนก่อนเลือกแนว
ทางการพัฒนาที่เหมาะสม 2) ยิ่งให้ยิ่งได้ คือ การประกาศเจตนารมณ์ของวัดที่จะด าเนินการ เพ่ือ
เอ้ือประโยชน์ต่อชุมชน 3) ฝนตกใส่ตุ่มคือ การส ารวจความรู้พ้ืนฐานของชุมชน การจัดการความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดเก็บบันทึกความรู้นั้นจัดตั้งแหล่งเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ 4)กลุ่มกัลยาณมิตร
คิดถูก คือ การสร้างภาคีเครือข่ายในการท างานให้เหมาะสมและเอ้ือประโยชน์ต่อกันระหว่างวัดกับ
ชุมชน และระหว่างวัดกับองค์การต่าง ๆ และ 5) ต้องสุขก่อนจึงส าเร็จ คือ การส่งเสริมพฤติกรรม
ทางด้านจิตใจให้บุคคลมีปัญญาคิดเป็นแก้ปัญหาเป็น ไม่เสพบริโภควัตถุเกินสมควร และมีความ
ภาคภูมิใจในพ้ืนฐานความเป็นมาของชุมชนตนเอง  ด้านวัดเป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรม 
ความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะเป็นมรดกทางสังคม ที่เกิดจากการ
ประพฤติปฏิบัติร่วมกันเป็นแนวทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องของคนในสังคม ที่สืบทอดต่อเนื่องกันมา
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับที่ พระครูวิลาศกาญจนธรรม (เล็ก 
สุธมฺมปญฺโ )(2557) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 14” จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 14 นอกจากได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้ว ส่วนใหญ่มีความโดดเด่นเกินมาตรฐาน และมีการน าเอาระบบการ
บริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้งาน เป็นต้น ส าหรับรูปแบบการจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดดีเด่นในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 14 ด้านการบริหารจัดการ พบว่า มีการน าเอาระบบการ
จัดการสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการส านัก มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ตามสื่อ
ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในจังหวัด
สระบุรี” มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) คณะสงฆ์จัดหวัดสระบุรี ควรจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ของพระสังฆาธิการระดับวัด เป็นประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 2) คณะสงฆ์จัดหวัดสระบุรี ควรรณรงค์ให้ทุกวัด จัดท าแผนงบประมาณระยะสั้น และแผน
งบประมาณระยะยาว พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงบประมาณนั้น ๆ ต่อ
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามกรอบระยะเวลา 
 3) คณะสงฆ์จัดหวัดสระบุรี ควรรณรงค์ให้ทุกวัด เข้าร่วมโครงการ วัด 5 ส. และมีการประเมินผล
การจัดระเบียบ วัด 5 ส. โดยคณะกรรมการฝ่ายคณะสงฆ์ร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
สระบุรี 
 4) คณะสงฆ์จัดหวัดสระบุรี ควรรณรงค์ให้พระสังฆาธิการทุกระดับ เข้าศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ หรือ ป.บส. เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการบริหารจัดการ 
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 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1) ด้านบุคลากร : เจ้าอาวาสทุกวัดในจังหวัดสระบุรี ควรสร้างแรงจูงใจในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพ่ือสังคมแก่พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรคฤหัสถ์ท่ีพ านักอาศัยอยู่ภายในวัด 
 2) ด้านงบประมาณ : เจ้าอาวาสทุกวัดในจังหวัดสระบุรี ควรจัดท าบัญชีทรัพย์สินของวัด
ทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ 
 3) ด้านวัสดุอุปกรณ์และสถานที่  : เจ้าอาวาสทุกวัดในจังหวัดสระบุรี ควรจัด
สภาพแวดล้อมภายในวัดให้สะอาด สงบ และร่มรื่น 
 4) ด้านการจัดการ : เจ้าอาวาสทุกวัดในจังหวัดสระบุรี ควรเป็นผู้น าในการสร้างความรู้สึก
ส านึกแก่ชุมชนในท้องถิ่นว่าวัดเป็นของชุมชน 
 3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) การวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยใช้
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักและผสมผสานด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือน าข้อมูลเชิงสถิติจาก
วิธีวิธีการวิจัยเชิงปริมาณมาเป็นเครื่องยืนยันผลการวิจัยในเชิงคุณภาพ 
 2) การวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาวัดตามหลักไตรสิกขา 
 3) การวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างจิตส านึกรักษ์วัดแก่เยาวชน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 2) ศึกษาแนวคิดทางการจัดการและหลักพุทธ
ธรรมที่น ามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดชลบุรี 3) น าเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักพุทธบูณาการของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 

ระเบียบวิธีวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร การ
สัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 25 รูปหรือคน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจด
บันทึกและการบันทึกเสียง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา และการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ กับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนา และการจัดการเรียนการสอน จ านวน 11 รูปหรือคน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสนทนากลุ่มเฉพาะและรูปแบบเบื้องต้นส าหรับใช้ในการยืนยัน
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ข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการจัดประชุมกลุ่มย่อย บันทึกเสียง และจดบันทึก วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา   

ผลการวิจัยพบว่า  
1. สภาพการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด

ชลบุรี พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางนั้น พระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนใช้วิธีการสอนที่เน้นให้นักเรียนมีอิสระทางความคิด การแก้ไขปัญหาด้วย การสรุปบทเรียน
และการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นใช้การวิจัยเป็นพ้ืนฐาน
นั้น พระสอนศีลธรรมส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ทางการวิจัย เนื่องจากส่วนใหญ่จบการศึกษาเพียง
นักธรรม จึงต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยให้แก่พระสอนศีลธรรมให้มากขึ้น ด้านการ
จัดการเรียนที่เน้นการใช้โครงงานนั้น พระสอนศีลธรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้จัดท าโครงงานด้าน
พระพุทธศาสนา มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนไปร่วมประกวดแข่งขันในเวทีต่างๆ และ
ได้รับรางวัลมากมาย ในส่วนด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น พระสอน
ศีลธรรมใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอนด้านนี้ โดยเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยสอน 

2. แนวคิดทางการจัดการและหลักพุทธธรรมที่น ามาบูรณาการในการจัดการเรียนการ
สอน ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี พบว่า ได้มีการน าแนวคิดทางด้าน
การจัดการคือ หลักการบริหารวงจรคุณภาพของเดมม่ิง ได้แก่ 1) ขั้นตอนการวางแผน 2) ขั้นตอนการ
น าแผนไปปฏิบัติ 3) ขั้นตอนการติดตามประเมินผล  และ 4) ขั้นตอนปรับมาตรฐาน มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดการการ
เรียนการสอนที่เน้นกระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ การจัดการการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการท า
โครงงาน และ การจัดการการเรียนการสอนโดยเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
ส่วนหลักพุทธธรรมที่น ามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรม ซึ่งจะช่วยให้
ครูจัดการสอนดีขึ้น และนักเรียนเรียนรู้ดีขึ้น คือ หลักไตรสิกขา ได้แก่ ศีล ฝึกรักษาศีล และการมีวินัย 
สมาธิ ฝึกลมหายใจ จิตใจให้สงบนิ่ง ปัญญา การคิดพิจารณา แก้ปัญหา การประยุกต์ การปรับปรุง 
และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้ได้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ มีฉันทะ ความพึงพอใจในงานและ
การเรียน วิริยะ ความเพียรพยายามให้ประสบผลส าเร็จ จิตตะ ความเอาใจจดจ่อในงานและการเรียน 
และวิมังสา คือ การหมั่นทบทวนความผิดพลาดและการแก้ไขปัญหา 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักพุทธบูณาการของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 3 วิธีการ คือ ขั้นตอนที่หนึ่ง การ
วางแผนการเรียนการสอน พระสอนศีลธรรมจะต้องก าหนดแผนการสอนขึ้นก่อนเป็นอันดับแรก โดย
การศึกษาข้อมูล วิธีการจัดการเรียนการสอน คุณลักษณะเบื้องต้นของผู้เรียน ความสนใจของผู้เรียน 
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน ขั้นตอนที่สอง ลงมือปฏิบัติตามแผน ด้วยการกระตุ้นผู้เรียนน าเข้าสู่
บทเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนคิด วิเคราะห์งาน ขั้นตอนที่สาม การตรวจสอบและประเมินผล
จากสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ความสนใจ การให้ความร่วมมือ ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ขณะท า
กิจกรรมร่วมกับเพ่ือน มีทดสอบก่อนและหลังเรียน ขั้นตอนที่สี่ การปรับปรุงแก้ไข ต้องแก้ไขปัญหา
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เฉพาะหน้า ปิดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง กระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน สร้างเสริมก าลังใจให้กับ
นักเรียน และมีการพัฒนาต่อเนื่อง วิธีการที่หนึ่ง สอนให้ครูและนักเรียนมีแรงบันดาลใจในการเป็น
คนดี ขยัน มีวินัยในตนเอง ประพฤติตนเป็นคนดี ด้วยการฝึกรักษาศีล ระเบียบ วินัย  สม่ าเสมอ 
เคารพกฎของโรงเรียน ไม่ประพฤติผิดกฎของโรงเรียน ตั้งใจปฏิบัติ รักษาศีลเป็นประจ า แบ่งปัน
ช่วยเหลือ ทบทวนหาสาเหตุของการประพฤติผิดศีลธรรมและหาทางแก้ไขให้ดีขึ้น วิธีการที่สอง สอน
ให้ครูและนักเรียนชอบความสงบ มุ่งม่ันตั้งใจเรียน เรียนอย่างมีความสุข ด้วยการฝึกลมหายใจ จิตให้
สงบนิ่ง สนุกสนานกับการเรียน นั่งสมาธิ สวดมนต์ ทบทวนบทเรียน และทบทวนพฤติกรรมมากขึ้น 
วิธีการที่สาม สอนให้ครูและนักเรียนคิดสร้างสรรค์ มีจิตอาสา ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน แก้ปัญหาด้วยการ
คิดพิจารณา พัฒนาประยุกต์ ปรับปรุง สร้างสรรค์ อ่านหนังสือเพ่ิมขึ้น ตั้งใจเรียน ซักถามข้อสงสัย 
ช่วยเหลือผู้อื่น ทบทวนวิธีการเรียน แก้ไขข้อบกพร่อง เสริมสร้างปัญญาตลอดเวลา 
 
ค าส าคัญ : การบูรณาการ, การจัดการเรียนการสอน, พระสอนศีลธรรม  
 

Abstract 
 The objectives of this research were : (1) to study the state of integration of 
Buddhadhamma for teaching and learning management of moral teaching monks in 
secondary school of Chonburi province, (2) to study the concept for integration of 
Buddhadhamma for teaching and learning management of moral teaching monks in 
secondary school of Chonburi province, (3)to present the procedure for integration of 
Buddhadhamma for teaching and learning management of moral teaching monks in 
secondary school of Chonburi province. 
 This research was the qualitative research by studying the document 
analysis, in depth interview with 26 key informants of moral teaching monks and 
officers. The tool for this research is the questionnaire and to collect the data by 
noting and recording. The data analysis through descriptive content analysis and 
focus group discussion from 11 religious specialists and teaching and learning 
management. The tools for this research are specific focus group and basic form for 
data confirmation. The data is collected by small group meeting, recording, and note 
down. The data analysis is through the descriptive data analysis. 
The findings of this research as follows: 
 1. The state of integration of Buddhadhamma for teaching and learning 
management of moral teaching monks in secondary school of Chonburi province, 
found that the teaching and learning management as child center, the moral 
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teaching monks in the school used the teaching method focus on independent 
thinking character to students. The problem solution is to summarize the lesson and 
critical thinking of current situation. For the teaching and learning management as 
focus on research, the moral teaching monks lack of research knowledge due to 
majority of monks finished Dhamma education only. So, must have the knowledge 
development about research more to moral teaching monks. For the learning 
management that focus on project usage, the moral teaching monks allowed the 
students to participate for Buddhism project, had the promotion and support the 
students to have the competition in many places and got many rewards. The 
teaching and learning management that focus on local wisdom, the moral teaching 
monks used the temple as the teaching management center by inviting the local 
wisdom teachers to help for teaching.  
 2. The concept for integration of Buddhadhamma for teaching and learning 
management of moral teaching monks in secondary school of Chonburi province, 
found that had used the concept of management by total quality management of 
Deming such as 1) the step of planning 2) the step for planning into practice step 3) 
the step of examination and evaluation 4) the step of standard improvement, to use 
the teaching and learning management to match with the teaching and learning 
management as child center, the teaching and learning management as focus on 
research, the learning management that focus on project usage, the teaching and 
learning management that focus on local wisdom and outdoor teaching. For the 
Buddhadhamma is used integrated in teaching and learning management of moral 
teaching monks which will help the teacher for good teaching management and 
better learning student are Trisikkha such as precept, precept keeping practice, rule, 
regulation and discipline, concentration, breath practice, calm mind, wisdom, 
consideration, solution, development, application, improvement and creative thinking 
for getting the desired characteristics are Chanda(aspiration) is the work and learning 
satisfaction, Viriya (energy) is to work hard and get the success, Citta (thoughtfulness)is 
to pay attention in the work and education, Vimangsa(investigation) is to revise the 
mistakes and solve the problems. 
 3. The procedure for integration of Buddhadhamma for teaching and learning 
management of moral teaching monks in secondary school of Chonburi province, 
consists of four steps such as 1) the step of planning: the moral teaching monk will set 
the teaching plan as the priority by studying the data, teaching and learning methods, 



99วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

basic characteristics of students, the interest of students, teaching equipment.  2) The 
step for planning into practice step: To convince the student to study and to give the 
opportunity to students for work critical thinking.  3) The step of examination and 
evaluation: to examine and evaluate from students’ behavior observation, interest, 
cooperation including the co-relation while have the activity together with friends, to 
have the pretest and posttest. 4) The step of standard improvement: must solve the 
problem, end the weakness and promote the strength, to provoke the students to 
study, to promote the sympathy to students, and have the continuously development. 
The first method is to teach the teachers and students to be good citizens, work hard, 
self discipline, behave well, precept keeping practice, order, discipline regularly, obey 
the rule of school, no against the rule of school, intend to practice, regularly precept 
keeping, share, review of cause of behavior against morality and solutions. The second 
method is to teach teachers and students to like the quietness, work hard, study with 
happiness, breath practice, calm mind, fun with learning, meditation siting, chanting, 
review of lesson, homework doing, and revise the behavior, more practice meditation. 
The third method is to teach the teachers and students to have creative thinking, 
service mind, help others, share, to think to solve the problems, consideration, 
solution, applied development, improvement, creativeness, more reading, intend to 
study, ask the question from doubt, help others, revise the learning method, solutions 
of mistakes, to always create the wisdom. 
 
Keywords: An Integration, Teaching and Learning Management, Moral Teaching 
Monks 
 
1. บทน า 

สภาพสังคมไทยในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอันมาก  ประชาชนในอดีตมี
ชีวิตอยู่กับครอบครัว มีพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นรากฐานของทัศนคติและค่านิยมในการ
ด ารงชีวิต  ท าให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  แต่การเพ่ิมของประชากรประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจที่สูงขึ้น รวมทั้งการน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของประชาชน ท าให้
ประชาชนหันมานิยมความเจริญทางด้านวัตถุมากขึ้นและละเลยด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยขาด
ความตระหนักว่าคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อสังคมเป็นอย่างมากในการก าหนด
ความสงบสุขของสังคม  เนื่องจากหากคนในสังคมมีความบกพร่องทางด้านจิตใจ  ขาดคุณธรรม
จริยธรรมแล้ว แม้สังคมนั้นจะมีความมั่งค่ังทางด้านเศรษฐกิจก็ย่อมจะหาความสุขและเกิดการพัฒนา
ไปได้ยาก  
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การศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ  ประเทศใดสามารถ
จัดระบบการศึกษาให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและถูกต้อง  ประเทศนั้นย่อมประสบความส าเร็จใน
การพัฒนาประเทศในทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ  ด้านการเมือง  หรือด้านสังคมวัฒนธรรม  
ทั้งนี้เพราะการพัฒนาประเทศจะต้องอาศัยก าลังคนเป็นส าคัญ  ซึ่งกระบวนการที่ส าคัญที่สุดในการ
พัฒนาคนก็คือ  การจัดการศึกษา โดยเฉพาะการสอนศีลธรรม 

 การด าเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีความคาดหวังว่าจะเป็นโครงการ
ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมโดยต้องการใช้โครงการนี้ ให้ เข้าไปมีส่วนผลักดันสร้างความ
เปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบ้ าน วัด โรงเรียนมี
พระที่จะน าหลักธรรมค าสอนผ่านกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับ คือ ผู้เรียนจะได้รับการปลูกฝังในเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมจากพระภิกษุสงฆ์โดยตรง และผลจากการวิจัยของคณะสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พบว่า เป็นโครงการที่ดี มีผลท าให้เด็กปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นไปในทางที่ดีขึ้นอย่าง
ชัดเจน เป็นการลงทุนในโครงการที่คุ้มทุนมากเพราะในภาพรวมพระสามารถตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลได้ดี ดังน้ันพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจึงมีความส าคัญอย่างมากในการส่ งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ผ่านกระบวนการเรียนการสอน แต่ปัญหาในปัจจุบัน พบว่า บทบาท
หน้าที่ของพระสอนศีลธรรม ด้านความรู้ ความพร้อมด้านประสบการณ์สอน ความพร้อมด้าน
เงื่อนไขเวลาการสอน ด้านความเกื้อหนุนจากโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น  

จากปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาสภาพการจัดการ การเรียนการสอนของ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและหลักพุทธธรรมที่
น ามาบูรณาการในการจัดการ การเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดชลบุรี และน าเสนอแนวทางการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการจัดการ การเรียนการสอน
ของ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี  ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดชลบุรี 

2.2 เพ่ือศึกษาแนวคิดทางการจัดการและหลักพุทธธรรมที่น ามาบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอน ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี  

2.3 เพ่ือน าเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักพุทธบูณาการของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
ระเบียบวิธีวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)  โดยการศึกษาวิเคราะห์
เอกสาร (Documentary  Research)  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key  Informants) ซ่ึงเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 
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25 รูปหรือคน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจดบันทึก
และการบันทึกเสียง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา และการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus  Group  Discussion) กับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนา และการจัดการเรียนการ
สอน จ านวน 11 รูปหรือคน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสนทนากลุ่มเฉพาะและรูปแบบ
เบื้องต้นส าหรับใช้ในการยืนยันข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการจัดประชุมกลุ่มย่อย บันทึกเสียง 
และจดบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า 

1. สภาพการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ชลบุรี พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางนั้น พระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนใช้วิธีการสอนที่เน้นไปในลักษณะการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมลักษณะนิสัย และทักษะการ
ชีวิตประจ าวัน การให้นักเรียนมีอิสระทางความคิด การแก้ไขปัญหาด้วย การสรุปบทเรียนและการ
คิดวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นใช้การวิจัยเป็นพ้ืนฐานนั้น พระ
สอนศีลธรรมส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ทางการวิจัย เนื่องจากส่วนใหญ่จบการศึกษาเพียงนักธรรม จึง
ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยให้แก่พระสอนศีลธรรมให้มากขึ้น ด้านการจัดการเรียนที่
เน้นการใช้โครงงานเป็นฐานนั้น ท าให้สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ พระสอนศีลธรรมเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้จัดท าโครงงานด้านพระพุทธศาสนา มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนไป
ร่วมประกวดแข่งขันในเวทีต่างๆ และได้รับรางวัลมากมาย ในส่วนด้านการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนนั้น การจัดการเรียนการสอนที่เน้นองค์ความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ที่สั่งสมและสืบทอดกันมา อันเป็นความสามารถและศักยภาพในเชิง
แก้ปัญหา พระสอนศีลธรรมใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอนในด้านนี้ โดยเชิญ
ปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยสอน 
 2. แนวคิดทางการจัดการและหลักพุทธธรรมที่น ามาบูรณาการในการจัดการเรียนการ
สอน ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี พบว่า ได้มีการน าแนวคิดทางด้าน
การจัดการคือ หลักการบริหารวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง ได้แก่ 1) ขั้นตอนการวางแผน เป็นขั้นตอน
ของการก าหนดนโยบายให้เป็นรูปธรรมและมีความพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติได้ 2) ขั้นตอนการ
น าแผนไปปฏิบัติ ขั้นตอนนับตั้งแต่การจัดท าแผนเสร็จสิ้นจนถึงขั้นตอนการน าแผนไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานฝึกอบรมจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้เข้าใจเรื่องแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอย่างถ่องแท้เพราะคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน
ย่อมขึ้นอยู่กับระดับของความรู้ความเข้าใจในแผน  3) ขั้นตอนการติดตามประเมินผล เน้นการ
บริหารยุทธศาสตร์ขององค์กร ให้ความส าคัญกับการติดตามประเมินผลกลุ่ม ตัวชี้วัดที่เป็นตัว
ขับเคลื่อน ซึ่งได้แก่ตัวชี้วัดในขั้นตอนทรัพยากรที่จ าเป็น ตัวชี้วัดในขั้นตอนกิจกรรมหรือกระบวนการ 
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และตัวชี้วัดที่เป็นผลของการปฏิบัติ  หรือตัวชี้วัดที่เป็นผลผลิต ผลลัพธ์อย่างแท้จริง  และ 4) 
ขั้นตอนปรับมาตรฐานควรก าหนดให้มีคณะท างานเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานหากพบว่าผลการ
ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย ต้องพยายามปรับแผนการด าเนินงานสามารถผลักดันเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยน าทั้งสี่ขั้นตอนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  การจัดการการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการวิจัยในการเรียนรู้  
การจัดการการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการท าโครงงาน และ การจัดการการเรียนการสอนโดยเน้นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่วนหลักพุทธธรรมที่น ามาบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอนของพระสอนศีลธรรม ซึ่งจะช่วยให้ครูจัดการสอนดีขึ้น และนักเรียนเรียนรู้ดีขึ้น คือ 
หลักไตรสิกขา ได้แก่ ศีล ฝึกรักษาศีล กฎ ระเบียบ และการมีวินัย สมาธิ ฝึกลมหายใจ จิตใจให้สงบ
น่ิง ปัญญา การคิดพิจารณา แก้ปัญหา การพัฒนา การประยุกต์ การปรับปรุง และความคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือให้ได้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักอิทธิบาท 4 คือ มีฉันทะ ความพึงพอใจใน
งานและการเรียน วิริยะ ความเพียรพยายามให้ประสบผลส าเร็จ จิตตะ ความเอาใจจดจ่อในงานและ
การเรียน และวิมังสา คือ การหมั่นทบทวนความผิดพลาดและการแก้ไขปัญหา 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักพุทธบูณาการของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 3 วิธีการ คือ ขั้นตอนที่หนึ่ง การ
วางแผนการเรียนการสอน แบ่งตามการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 1) การจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง พระสอนศีลธรรมจะต้องก าหนดแผนการสอนขึ้นก่อนเป็นอันดับแรก 
โดยการศึกษาข้อมูล วิธีการจัดการเรียนการสอน คุณลักษณะเบื้องต้นของผู้เรียน ความสนใจของ
ผู้เรียน อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอน ในขั้นตอนนี้พระสอนศีลธรรม
อาจปรึกษาอาจารย์พ่ีเลี้ยงซึ่งมีความเชี่ยวชาญและช านาญการอยู่แล้ว 2) การจัดการเรียนการสอนที่
ใช้กระบวนการวิจัยจัดการเรียนรู้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง กล่าวคือ มีการวางแผนก่อนการสอน ในขั้นตอนของการวางแผนนั้น พระ
สอนศีลธรรมจะต้องทราบว่า จะใช้งานวิจัยลักษณะใดมีเป็นข้อมูลให้นักเรียนได้ศึกษา รวมถึงการ
ออกแบบกระบวนการวิจัยด้วย 3) การจัดการเรียนการสอนที่ใช้โครงงานเป็นฐาน พระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนจะต้องวางแผนในการจัดท าโครงงานร่วมกับนักเรียน การใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียน
การสอนนั้นจะต้องก าหนดประเด็นต่างๆ ก่อนลงมือปฏิบัติ  4) การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในการสอนพระสอนศีลธรรมจะต้องส ารวจว่า ในท้องถิ่นของตนเอง ชุมชน
รอบวัดและโรงเรียน มีภูมิปัญญาท้องถิ่นอะไรบ้าง แล้วก าหนดเป็นประเด็นให้นักเรียนได้ศึกษา
ขั้นตอนที่สอง การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง พระสอนศีลธรรมจะต้อง
ปฏิบัติตามแผน กระตุ้นผู้เรียน น าเข้าสู่บทเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนคิด วิเคราะห์งาน  การ
จัดการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการวิจัยจัดการเรียนรู้พระสอนศีลธรรมจะต้องปฏิบัติตามแผน 
ตั้งสมมติฐานการวิจัย กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการอยากรู้อยากเห็น และการค้นหาค าตอบตาม
สมมติฐาน การจัดการเรียนการสอนที่ใช้โครงงานเป็นฐาน พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจะต้อง
ปฏิบัติตามแผน ชี้แจงลักษณะโครงงาน และด าเนินการตามโครงงาน ส่วนการจัดการเรียนการสอน
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ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในการสอนพระสอนศีลธรรมจะต้องปฏิบัติตามแผน  พาลงพ้ืนที่จริง 
ศึกษาเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน และซักถามประเด็นสงสัย ขั้นตอนที่สาม การจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการวิจัยจัดการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนการสอนที่ใช้โครงงานเป็นฐาน การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
ฐานในการสอน พระสอนศีลธรรมสามารถตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาได้จากสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน ความสนใจ การให้ความร่วมมือ ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ขณะท ากิจกรรม
ร่วมกับเพ่ือน มีทดสอบก่อนและหลังเรียนเพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการเปรียบเทียบผล
คะแนนก่อนและหลัง มีสัมภาษณ์นักเรียน ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการถามตอบในขณะท าการ
เรียนการสอนเพ่ือวัดความเข้าใจของนักเรียน เป็นต้น ขั้นตอนที่สี่ การจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการวิจัยจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียน
การสอนที่ใช้โครงงานเป็นฐาน การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในการสอน
พระสอนศีลธรรมจะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ปิดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง กระตุ้นการเรียนรู้ของ
นักเรียน สร้างเสริมก าลังใจให้กับนักเรียน และมีการพัฒนาต่อเนื่อง  วิธีการที่หนึ่ง การพัฒนาครู
และนักเรียนด้วยหลักไตรสิกขา ให้เกิดมีคุณลักษณะแห่งอิทธิบาท 4 พบว่า การพัฒนาตามหลักศีล 
ได้แก่ สอนให้ครูและนักเรียนมีแรงบันดาลใจในการเป็นคนดี ขยัน มีวินัยในตนเอง ประพฤติตนเป็น
คนดี ด้วยการฝึกรักษาศีล ระเบียบ วินัย สม่ าเสมอ เคารพกฎของโรงเรียน ไม่ประพฤติผิดกฎของ
โรงเรียน ตั้งใจปฏิบัติ รักษาศีลเป็นประจ า แบ่งปันช่วยเหลือ ทบทวนหาสาเหตุของการประพฤติผิด
ศีลธรรมและหาทางแก้ไขให้ดีขึ้น วิธีการที่สอง การพัฒนาตามหลักสมาธิ ได้แก่ สอนให้ครูและ
นักเรียนชอบความสงบ มุ่งมั่นตั้งใจเรียน เรียนอย่างมีความสุข ด้วยการฝึกลมหายใจ จิตให้สงบนิ่ง 
เป็นหนึ่ง สนุกสนานกับการเรียน  นั่งสมาธิ สวดมนต์ ทบทวนบทเรียน ท าการบ้าน และทบทวน
พฤติกรรม ขยันท าสมาธิมากขึ้น วิธีการที่สาม การพัฒนาตามหลักปัญญา ได้แก่ สอนให้ครูและ
นักเรียนคิดสร้างสรรค์ มีจิตอาสา ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน แบ่งปัน คิดแก้ปัญหา ด้วยการคิดพิจารณา 
แก้ปัญหา พัฒนาประยุกต์ ปรับปรุง สร้างสรรค์ อ่านหนังสือเพ่ิมขึ้น ตั้งใจเรียน ซักถามข้อสงสัย 
ช่วยเหลือผู้อื่น ทบทวนวิธีการเรียน แก้ไขข้อบกพร่อง เสริมสร้างปัญญาตลอดเวลา 

   
5. อภิปรายผล 

จากการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณะสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดใน
จังหวัดชลบุรี” มีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการจัดการเรียน
การสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็น
ส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่  ด้วยการบริหารวงจรคุณภาพเดมมิ่ง 
(Deming) พบว่า การพัฒนาหารจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ คือ การเรียนการสอนที่ใช้นักเรียน
เป็นศูนย์กลาง ใช้กระบวนการวิจัยจัดการเรียนรู้ ใช้โครงการเป็นฐาน และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น 
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พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจ าเป็นจะต้องพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของการ
บริหารวงจรคุณภาพเดมมิ่ง 4 ขั้นตอน ได้แก่ ข้ันตอนที่หนึ่ง ขั้นตอนการวางแผนการเรียนการสอน 
ขั้นตอนที่สอง ขั้นตอนลงมือปฏิบัติตามแผน ขั้นตอนที่สาม ขั้นตอนการตรวจสอบ ประเมินผล 
ขั้นตอนที่สี่ ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้วงจรการบริหารคุณภาพเดมมิ่งจะช่วยให้พระสอน
ศีลธรรมมีกระบวนการและวิธีการในการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่ดีขึ้น เพราะจะช่วยให้
พระสอนศีลธรรมเข้าใจขั้นตอนการสอนอย่างแท้ ฝึกการวางแผน การเขียนแผนการสอน กการสอ
นอย่างเป็นระบบ การตรวจสอบ การประเมินผลที่เที่ยวตรง และจะท าให้พระสอนศี ลธรรมมี
แนวทางในการปฏิบัติที่ดีในการเรียนการสอนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ “ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2” 
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 ในด้านการสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทที่มี 
ด้านการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็ง และมีมาตรฐานเป็นโรงเรียนคุณภาพที่ยั่งยืน ด้าน
การเสริมสร้างศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ของโลก ด้านการท านุบ ารุง เผยแผ่พระพุทธ ศาสนาให้เจริญงอกงาม ได้แก่ การสร้างและพัฒนา
ชุมชนพระธรรมต้นแบบตามมาตรฐานชุมชนพุทธธรรมที่ก าหนดไว้ การวางมาตรการเพ่ือการรักษาผู้
จบการศึกษาให้ด ารงอยู่ในบรรพชิต และการน าส่งธรรมแก่ประชาชน ให้ได้รับการเสริมสร้างความรู้
ปัญญา ด้วยหลักพุทธธรรมอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง 

2. การพัฒนาครูและนักเรียนด้วยหลักไตรสิกขา ให้เกิดมีคุณลักษณะแห่งอิทธิบาท 4 
พบว่า การพัฒนาตามหลักศีล ได้แก่ สอนให้ครูและนักเรียนมีแรงบันดาลใจในการเป็นคนดี  ขยัน มี
วินัยในตนเอง ประพฤติตนเป็นคนดี ด้วยการฝึกรักษาศีล ระเบียบ วินัย  สม่ าเสมอ เคารพกฎของ
โรงเรียน ไม่ประพฤติผิดกฎของโรงเรียน ตั้งใจปฏิบัติ รักษาศีลเป็นประจ า แบ่งปันช่วยเหลือ 
ทบทวนหาสาเหตุของการประพฤติผิดศีลธรรมและหาทางแก้ไขให้ดีขึ้น การพัฒนาตามหลักสมาธิ 
ได้แก่ สอนให้ครูและนักเรียนชอบความสงบ มุ่งมั่นตั้งใจเรียน เรียนอย่างมีความสุข ด้วยการฝึกลม
หายใจ จิตให้สงบนิ่ง เป็นหนึ่ง สนุกสนานกับการเรียน  นั่งสมาธิ สวดมนต์ ทบทวนบทเรียน ท า
การบ้าน และทบทวนพฤติกรรม ขยันท าสมาธิมากขึ้น การพัฒนาตามหลักปัญญา ได้แก่ สอนให้ครู
และนักเรียนคิดสร้างสรรค์ มีจิตอาสา ชอบช่วยเหลือผู้ อ่ืน แบ่งปัน คิดแก้ปัญหา ด้วยการคิด
พิจารณา แก้ปัญหา พัฒนาประยุกต์ ปรับปรุง สร้างสรรค์ อ่านหนังสือเพ่ิมขึ้น ตั้งใจเรียน ซักถามข้อ
สงสัย ช่วยเหลือผู้อ่ืน ทบทวนวิธีการเรียน แก้ไขข้อบกพร่อง เสริมสร้างปัญญาตลอดเวลา ซึ่ง  
"ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์สู่ระดับโลกในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษา การพัฒนาสมรรถนะทุน
มนุษย์ตามหลักพุทธญาณวิทยา และรูปแบบการจัดการทักษะความรู้ (รูปแบบ KSM Model)" 
พบว่า รูปแบบ KSM Model เป็นสมรรถนะด้านต่างๆ ของมนุษย์การเกิดสมรรถนะต่างๆ เหล่านี้ได้
บุคคลผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติที่อยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา ส าหรับคุณสมบัติสมรรถนะมนุษย์โดยเกิดจาก
การฝึกตนตามหลักพุทธญาณวิทยา (หลักไตรสิกขา) เพราะหากฝึกตนให้เป็นผู้ที่มี ศีล สมาธิ ปัญญา 
สมรรถนะที่อยู่ในรูปแบบ KSM Model ก็จะเกิดขึ้นได้เอง การเป็นมนุษย์ที่มีสมรรถนะแม้กระทั่ง
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ปัญญาสูงสุดในตัวมนุษย์ที่เราเรียกว่า ภาวนามยะปัญญา ในการพัฒนามนุษย์ต้องพัฒนาจากจิตใจเพ่ือ
ส่งผลให้เกิดทุนทางปัญญาในการสร้างความเก่งหรือความดี หรือ อริยะภาวะและอัจฉริยะภาวะขึ้น 
ส่วนสมรรถนะที่เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดศักยภาพท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของ
ความเป็นมนุษย์และปัญญาสูงสุด ก็คือ ทุนทางปัญญา ซึ่งไม่ใช่ลักษณะทางกายภาพของสมองหรือ
เนื้อสมอง รอยหยัก ในเชิงนามธรรม  แต่หมายถึงในเชิงรูปธรรม คือ กระบวนการคิดหรือการตัดสินใจที่
มีประสิทธิภาพสมองเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ฝึกความเก่ง  แต่ปัญญาเกิดจากความรู้ที่เกิดจากจิตใจ
เกิดจากการหยั่งรู้ด้วยตนเองจากจิตใจ  แล้วสั่งการไปที่สมองให้แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมหรือ
สมรรถนะ ดังนั้นทุนทางสมองคือ ทุนทางปัญญาของมนุษย์ที่เกิดจากการหยั่งรู้ด้วยการศึกษาตนเอง 
จากการฝึก ศีล สมาธิปัญญา ซึ่งเป็นพ้ืนฐานเป็นคุณสมบัติสมรรถนะทุนมนุษย์ของคนดีและเป็นคน
เก่งอยู่ในตัว (อริยะ-อัจฉริยะ) และงานวิจัยของ เอ้ือมอร ชลวร (Aeumaon Chonlaworn, 2554) 
ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ” ผลการศึกษาพบว่าความรู้ มี 2 ประเภท คือ 
ความรู้ฝังลึกในตัวคน (tacit knowledge) และความรู้ชัดแจ้ง (explicit knowledge) การใช้หลัก
ไตรสิกขา ในการจัดสร้างสังคมให้เข้าใจซึ่งกันและกัน “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นโรงเรียนที่น า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนาผู้เรียน เน้นกรอบ
การพัฒนาตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา อย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้พัฒนาการกิน 
อยู่ ดู ฟัง ให้เป็น และน าเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอน โดยยึดหลักไตรสิกขามาบูรณาการเข้ากับบริบทของโรงเรียนและชุมชน ร่วมกัน
พัฒนาทักษะชีวิต การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็นต้น โดยมีแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 5 
ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านกายภาพ 3) ด้านกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต 4) 
ด้านการเรียนการสอน และ 5) ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) คณะสงฆ์ และสถานศึกษาต้องให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของพระ

สอนศีลธรรมในโรงเรียนในทุกๆ ด้าน โดยพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนร่วมกับสถานศึกษามีส่วนร่วม
ในการวางแผน การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  การวัดผล
ประเมินผล และการก ากับติดตามผลการเรียนร่วมกับสถานศึกษาและครูพ่ีเลี้ยง 

2) คณะสงฆ์และสถานศึกษาจัดอบรมถวายความรู้แก่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จัด
หลักสอนการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน เทคนิคการ
สอน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เป็นต้น 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1) พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต้องก าหนดแผนการสอนขึ้นก่อนเป็นอันดับแรก โดย
การศึกษาข้อมูล วิธีการจัดการเรียนการสอน คุณลักษณะเบื้องต้นของผู้เรียน ความสนใจของผู้เรียน 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560106

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอน ในขั้นตอนนี้พระสอนศีลธรรมอาจ
ปรึกษาอาจารย์พ่ีเลี้ยงซึ่งมีความเชี่ยวชาญและช านาญการอยู่แล้ว 
 2) พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต้องปฏิบัติตามแผน กระตุ้นผู้เรียน น าเข้าสู่บทเรียน 
และเปิดโอกาสให้นักเรียนคิด วิเคราะห์งาน  การจัดการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการวิจัยจัดการ
เรียนรู้พระสอนศีลธรรมจะต้องปฏิบัติตามแผน ตั้งสมมติฐานการวิจัย กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการ
อยากรู้อยากเห็น และการค้นหาค าตอบตามสมมติฐาน การจัดการเรียนการสอนที่ใช้โครงงานเป็น
ฐาน พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามแผน ชี้แจงลักษณะโครงงาน และด าเนินการ
ตามโครงงาน ส่วนการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในการสอนพระสอน
ศีลธรรมจะต้องปฏิบัติตามแผน พาลงพ้ืนที่จริง ศึกษาเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน และซักถาม
ประเด็นสงสัย 

3) พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต้องตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาได้จากสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน ความสนใจ การให้ความร่วมมือ ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ขณะท ากิจกรรม
ร่วมกับเพ่ือน มีทดสอบก่อนและหลังเรียนเพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการเปรียบเทียบผล
คะแนนก่อนและหลัง มีสัมภาษณ์นักเรียน ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการถามตอบในขณะท าการ
เรียนการสอนเพ่ือวัดความเข้าใจของนักเรียน เป็นต้น 
 4) พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ปิดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง 
กระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน สร้างเสริมก าลังใจให้กับนักเรียน และมีการพัฒนาต่อเนื่อง 

5) พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต้องพัฒนาครูและนักเรียนด้วยหลักไตรสิกขา ให้เกิดมี
คุณลักษณะแห่งอิทธิบาท 4 การพัฒนาตามหลักศีล ได้แก่ สอนให้ครูและนักเรียนมีแรงบันดาลใจใน
การเป็นคนดี ขยัน มีวินัยในตนเอง ประพฤติตนเป็นคนดี ด้วยการฝึกรักษาศีล ระเบียบ วินัย 
สม่ าเสมอ เคารพกฎของโรงเรียน ไม่ประพฤติผิดกฎของโรงเรียน ตั้งใจปฏิบัติ รักษาศีลเป็นประจ า 
แบ่งปันช่วยเหลือ ทบทวนหาสาเหตุของการประพฤติผิดศีลธรรมและหาทางแก้ไขให้ดีขึ้น 

6) พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต้องพัฒนาตามหลักสมาธิ ได้แก่ สอนให้ครูและนักเรียน
ชอบความสงบ มุ่งมั่นตั้งใจเรียน เรียนอย่างมีความสุข ด้วยการฝึกลมหายใจ จิตให้สงบนิ่ง เป็นหนึ่ง 
สนุกสนานกับการเรียน  นั่งสมาธิ สวดมนต์ ทบทวนบทเรียน ท าการบ้าน และทบทวนพฤติกรรม 
ขยันท าสมาธิมากข้ึน 

7) พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต้องพัฒนาตามหลักปัญญา ได้แก่ สอนให้ครูและ
นักเรียนคิดสร้างสรรค์ มีจิตอาสา ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน แบ่งปัน คิดแก้ปัญหา ด้วยการคิดพิจารณา 
แก้ปัญหา พัฒนาประยุกต์ ปรับปรุง สร้างสรรค์ อ่านหนังสือเพ่ิมขึ้น  ตั้งใจเรียน ซักถามข้อสงสัย 
ช่วยเหลือผู้อื่น ทบทวนวิธีการเรียน แก้ไขข้อบกพร่อง เสริมสร้างปัญญาตลอดเวลา 

 
 3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน” 
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2) ควรศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 
21 ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน” 

3) ควรศึกษาวิจัยเรื่อง “สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน” 

4) ควรศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการรองรับการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน” 
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การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม 
เพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลางตอนบน 

PEOPLE’S HOLISTIC WELL-BEING ADMINISTRATION PROMOTION OF 
LOCALADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS AT UPPERCENTRAL REGION 

 
วลัญช์ชยา เลิศรัชชาพันธ์  พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ 

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ 
Warunchaya Lerdratphan  Phramahaboonlert Inthapanyo 

PhrakruSangkalakkiattisak Kittipanyo 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมของ
ประชาชนในเขตภาคกลางตอนบน 2) ศึกษาหลักพุทธรรมได้แก่อิทธิบาท 4 ที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 3)
และน าเสนอรูปแบบการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 
 ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถามจ านวน 400 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ คือความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติ t-test, ANOVA : F - test และ Multiple Regression การวิจัยเชิง
คุณภาพเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง จากผู้ให้ข้อมูลหลัก 26 รูป/คน และ
จากผู้มีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่มเฉพาะจ านวน 9 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนา
ความ 
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 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การจัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลาง
ตอนบน การจัดการสุขภาวะทางกายอยู่ในระดับมาก (3.58) การจัดการสุขภาวะทางสังคมอยู่ใน
ระดับมาก (3.76) ด้านจิตใจอยู่ในระดับมาก (3.51) การจัดการสุขภาวะทางปัญญาอยู่ในระดับ
มาก (3.58)  ส่วนปัจจัยทางด้านอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะอยู่ในระดับมาก (3.60) ด้านวิริยะอยู่ใน
ระดับมาก (3.65) ด้านจิตตะอยู่ในระดับมาก (3.77) และด้านวิมังสาอยู่ในระดับมาก (3.64)  
ส าหรับการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม ด้านการจัดการคนอยู่ในระดับมาก  (3.67) ด้านการ
จัดการงบประมาณอยู่ในระดับมาก (3.73) ด้านการจัดการทั่วไปอยู่ในระดับมาก (3.83) ด้าน
อุปกรณ์/เคร่ืองมืออยู่ในระดับมาก (3.76) ด้านบริการประชาชนอยู่ในระดับมาก (3.65) และ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมาก (3.79) 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ ที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.01 โดยมีปัจจัย
การจัดการที่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนทั้ง 6 ด้าน ดังนั้น ปัจจัยทางด้าน
การจัดการคน (.104) การจัดการงบประมาณ (.085) การจัดการทั่วไป (.139) การจัดการ
อุปกรณ์/เครื่องมือ (.077) การบริการประชาชน (.079) และด้านคุณธรรมจริยธรรม (.087) มี
อิทธิพลต่อสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร้อยละ 69.4  
(R=.833, R2 =.69.4) ส าหรับปัจจัยทางด้านอิทธิบาท 4 ซึ่งมีด้านฉันทะ (.106) ด้านวิริยะ (.
025) ด้านจิตตะ (.853) และด้านวิมังสา (.125)  ฉะนั้น ปัจจัยด้านอิทธิบาท 4 ทั้ง 4 ด้านจึงมี
อิทธิพลต่อสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือถ้าหาก
ปัจจัยทางด้านอิทธิบาท 4 มีการเปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะทางด้านจิตตะ จะส่งผลต่อสุขภาวะ
แบบองค์รวมเพ่ือประชาชนเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอธิบายได้ร้อยละ 59.9 (R=.774, R2 =.59.9) 
โดยรูปแบบด้านสุขภาวะทางกาย (ฉันทะ) องค์กรต้องมีนโยบายการสร้างจิตส านึกให้กับ
บุคลากรเพ่ือการดูแลสุขภาวะของประชาชน สนับสนุนงบประมาณในการดูแลสุขภาวะของ
ประชาชนอย่างเต็มท่ี  โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานสามารถบริการประชาชนด้าน
สุขภาวะอย่างเพียงพอต่อความต้องการ การจัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือสมัยใหม่มาปรับใช้เพ่ือการ
จัดการสุขภาวะของประชาชนอย่างต่อเน่ือง มีการจัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือสมัยใหม่มาปรับใช้
เพ่ือการจัดการสุขภาวะของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ให้ก าลังใจแก่บุคลากรและประชาชนต่อ
การด าเนินด้านสุขภาวะอย่างมาก หน่วยงานมีการจัดการระบบกลไกต่างๆ เพ่ือรองรับงานด้าน
สุขภาวะของประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งจะน ามาสู่การเกิดวิริยะ รูปแบบด้านสุขภาวะทางจิตใจ (จิต
ตะ) รูปแบบการดูแลสุขภาวะทางกายแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาคกลางตอนบนตามหลักจิตตะในที่นี้หมายถึง แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลสุขภาวะโดยบุคลากรทางสาธารณสุข พร้อมสร้างขวัญและก าลังใจการแนะน าพบจิตแพทย์ 
และส่งเสริมด้านธรรมะจัดกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนา มีการจัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 
5 ในครอบครัวมีโครงการสร้างผู้น าในชุมชน เป็นผู้น าในการท ากิจกรรมต่างๆ เน้นให้ผู้เข้าร่วม
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กิจกรรมมีความสุข ส่งเสริมอาสาสมัครเยี่ยมผู้ปุวยดูแลสุขภาวะทางด้านจิตใจ มีโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมรวมกลุ่มสวดมนต์ไหว้พระ ฝึกสมาธิ นิมนต์พระมา
บรรยายธรรม และท าความเข้าใจเกี่ยวกับค าสอนทางพระพุทธศาสนารูปแบบด้านสุขภาวะทาง
สังคม (วิริยะ) บุคลากรมีความขยันหมั่นเพียรในการท างานด้านสุขภาวะ มีงบประมาณมีผลที่
ส าคัญอย่างมากที่จะท าให้การด าเนินด้านสุขภาวะประสบผลส าเร็จ มีการส่งเสริมระบบการ
บริการด้วยวิธีการเข้าใจบริบทในวิถีชีวิตของประชาชน น าอุปกรณ์/เครื่องมือไปใช้ได้อย่างเต็ม
สมรรถนะ และคุ้มค่ามีประสิทธิภาพต่อการลงทุน ผู้บริหารองค์กรมีความพยายามในการให้
ก าลังใจ ดูแลสวัสดิการแก่บุคลากรและประชาชนเพ่ือการจัดการสุขภาวะและมีแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาสุขภาวะในพ้ืนที่เปูาหมายอย่างชัดเจนรูปแบบด้านสุขภาวะทางปัญญา (วิมังสา) 
บุคลากรมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านสุขภาวะได้ดี จัดหางบประมาณจาก
ภายนอกได้เสมอในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ มีวิธีการใหม่ๆ เพ่ือการบริการประชาชนให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เปูาหมาย บุคลากรมีความเข้าใจในการดูแล รักษาอุปกรณ์/เครื่องมืออย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม มีแนวทางในการให้ก าลังใจที่หลากหลายรูปแบบต่อบุคลากรที่ด าเนินงาน
ด้านสุขภาวะได้ตามเปูาหมายที่วางไว้  และจัดการด้านสุขภาวะเพ่ือประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป 
 

ABSTRACT 
 Objectives of this research were; 1.to study the holistic well-being 
administration for people of the upper central region, 2.To study 
Buddhadhamma, Itthipata 4, that is influent to the holistic well-being 
administration for people of the upper central region and 3.To propose a model 
for the holistic well-being administration for people of the upper central region, 
Methodology was the mixed methods; quantitative and qualitative researches. 
The quantitative method collected data from 400 samples with questionnaires, 
analyzed data with frequency, percentile, mean and standard deviation and 
hypothesis test by t-test, F-test, ANOVA and Multiple Regression. The qualitative 
research collected data from 26 key informants with structured in-depth-
interview and 9 participants in focus group discussion and analyzed data by 
descriptive interpretation. 
 Findings were as follows: 
 1. The holistic well-being administration for people of the upper 
central region was at high level with the average score at 3.58. Well-being in 
mentality aspect was at high level; 3.51. Well0being in social aspect was at high 
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level, 3.76. Intellectual aspect was at high level at 3.58. Influences of Itthipata 4 
in 4 aspects; Chanta, aspiration, was at high level, 3.60, Viriya, effort, was at high 
level at 3.64, Chitta, attention, was at high level at 3.77 and Vimamsa, 
examiniation, was at high level at 3.64. The holistic well-being  administration; 
man management was at high level at 3.67, budget management was at high 
level at 3.73, general management was at high level at 3.83, material, 
equipment management was at high level 3.76, people service was at high level 
at 3.65 and ethics and morality was at high level at 3.79. 
 Findings from data analysis with Multiple regression at significant level 
at 0.01 in six areas were that factors for man management was at .104, budget 
management at .085, general management was at .139, material/equipmenmt 
management was at .077, people service was at high level at .079 and ethics 
and morality was at .087. All factors influencing people’s holistic well-being 
administration of local administrative organization were at 69.4 per cent, (R=.774  
R2 = .59.9) Influencing factors of Itthipata 4 in 4 aspects; Chanta, aspiration, was 
at .106, Viriya, effort, .025, Chitta, attention, was at .853 and Vimamsa, 
examiniation, was at high level .125. This indicated that Ittipatha 4 had influence 
upon the people’s holistic well-being administration of local administrative 
organization at upper central region. Itthipadha4 with all 4 aspects had 
influences upon behavioral change, especially mental change affecting holistic 
well-beings for people at the explainable score at 59.9 per cent or (R=.774  R2 
=.59.9) 
 Guidelines for people’s holistic well-being administration, physical 
aspect; Chanta, aspiration, organizations must have  policy to promote sense of 
health care for personnel to take care of people’s well-being, allocating 
sufficient budget for the projects and activities to support the health care 
projects as needed. Allocating modern equipment for people health service 
continuously, Morale encouraging for personnel to render health service for 
people, in return, this aspiration induced Viriya, effort. 
 Guidelines for people’s holistic well-being administration, mental 
aspect; refereeing to plans, projects about well-being performed by personnel 
in the public health section. Encouraging them to lead sick people to meet 
psychiatrist, Dhamma practice promotion, religious activities, five precept 
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undertaking villages in families. Encouraging community leaders to lead peoples 
in well-being projects, encoring volunteers to visit older persons who were sick 
with mental sickness, encouraging group activities for chanting, meditation, 
inviting monks to preach and help people to comprehend Buddha’s teachings. 
 Guidelines for people’s holistic well-being administration, social 
aspect; (Viriya); personnel were diligent in performing duties in well-being circle. 
There must be sufficient budget to carry out the successful well-being project. 
Administration system must be based on people’s ways of life understanding. 
New equipment and technology must be used to support administration 
effectively. There must be clear morale creation for personnel and people to 
manage well-being and strategic plan for well-being in the targeted areas. 
 
 
1.บทน า 
 การสร้างเสริมสุขภาวะในประเทศไทย เร่ิมต้นตั้ งแต่ยุคของการสาธารณสุขมูลฐาน 
ในปี พ.ศ.2523 ที่นายแพทย์อมร นันทสุต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ผลักดันแนวคิด
ของการด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทยโดยดัดแปลงจากกลยุทธ์และองค์ประกอบ
การสาธารณสุขมูลฐานขององค์การอนามัยโลก Health For All จนมาถึงในปัจจุบันบริบทต่างๆ 
เอ้ือต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนและประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น
กระจายอ านาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่น การสนับสนุนจากกองทุนสร้างเสริมสุขภาพการ จัดตั้ง
กองทุนสุขภาพระดับต าบล ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
และกระบวนการสมัชชาสุขภาพ โดยที่ท้องถิ่นได้รับภารกิจการสร้างเสริมสุขภาพบางส่วน มา
ตั้งแต ่พ.ศ.2537 (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์, 2553, หน้า ii.)  จะมีองค์ประกอบอยู่ 4 มิติ ด้วยกัน
คือ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญาหรือการรู้คิด  
ทั้งสี่เรื่องไม่ได้แยกกันอยู่เป็นกองๆ แต่ว่าเชื่อมโยงอยู่ในกันและกันทั้งหมด ซึ่งสุขภาวะด้านหนึ่ง
ที่ครอบคลุมและไปเชื่อมโยงกับสุขภาวะในอีกสามมิติและการมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งสี่มิติที่
กล่าวมาไม่ได้เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญเพียงแค่พ้ืนฐานที่จะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เท่านั้น แต่มีความส าคัญต่อทุกองค์ประกอบของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เนื่องจากสุขภาวะหรือ
สุขภาพไม่ใช่เรื่องการไม่มีโรคเท่านั้น นอกจากนี้  จากการส ารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายเมื่อปี พ.ศ.2546 – พ.ศ.2547 พบอัตราความชุกของ
โรคเบาหวานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ถึงแม้โรคเบาหวานส่วนใหญ่ไม่ท าให้เสียชีวิตทันที แต่เป็นโรคที่
มีผลท าให้คุณภาพชีวิตลดลง เกิดความสูญเสียทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ (องค์การอนามัย
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โลก (WHO), 2541, หน้า 3.) นอกจากนี้ ปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการเกิดปัญหาที่ยังเป็นอุปสรรค
อย่างมากเพราะจ านวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่เพียงพอ การขาดความเป็นธรรมในการกระจาย
ของบุคลากรสาธารณสุข ขาดบริการที่จ าเป็นส าหรับปัญหาสุขภาพ ระบบบริการปฐมภูมิขาด
คุณภาพและไม่เข้มแข็ง และศักยภาพของบุคลากรยังมีจ ากัดในการจัดการกับปัญหาสุขภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป (ส านักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) , 2558.)  
ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยก าหนดสุขภาพซึ่ง มีทั้งที่ใกล้ตัว ได้แก่ ปัจจัยทาง
ปัจเจกบุคคล ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว เช่น การเกิดอุบัติเหตุ การเกิดภัยธรรมชาติ 
เป็นต้น ยังมีปัจจัยที่อยู่ไกลตัวออกไป ซึ่งจะส่งผลต่อปัจจัยใกล้ตัวอีกทีหนึ่ง นั่นคือ  ปัจจัยอัน
เนื่องจากมิติของเศรษฐกิจ สังคม เช่น เรื่องความยากจน การจ้างงาน การกีดกันทางสังคม โลกา
ภิวัตน์ ภัยทางธรรมชาติ ภาวะโรคร้อน การติดสารเสพติด การบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์ที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาวะ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสี่ยงทางด้านสังคม เช่น การเพ่ิมขึ้นของ
ประชาชน การเคลื่อนย้ายแรงงาน เป็นต้น ซึ่ ง เป็นเรื่องที่ส่ งผลกระทบต่อสุขภาพ 
(คณะอนุกรรมการสถิติสาขาสุขภาพ และคณะท างานสถิติสาขาสุขภาพ, 2558, หน้า 5.)  อย่าง
รอบด้านหากไม่สามารถจะคลี่คลายปัญหาสุขภาวะและอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ในปัจจุบันก็จะท าให้
ในอนาคตสุขภาวะของคนไทยจะยิ่งมีปัญหาหนักหน่วงและจะเป็นปัญหาระดับชาติที่ยากจน
หากทางแก้ไขไม่ได้จากปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะของประชาชนที่มีผลต่อการด าเนินกิจกรรมตาม
บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในการดูแลสุขภาวะ
จึงต้องใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการจัดการองค์การซึ่งมี
ปัจจัยทางการจัดการส าคัญอย่างมาก เรียกว่า การจัดการ 6M ได้แก่ Man (คน) Money 
(งบประมาณ) Material (สินค้า/การบริการ) Machine (อุปกรณ์/เครื่องมือ) Morale (การให้
ก าลังใจ)และManagement (การจัดการ) รวมทั้งการน าหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการสุข
ภาวะแบบองค์รวมของประชาชนในเขตภาคกลางตอนบนมีเปูาหมายซึ่ งแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนาได้แสดงหลักแห่งการบริหารจัดการ ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน
อย่างมหาศาล อันสามารถที่จะท าให้งานนั้นบังเกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ที่
เรียกว่า “อิทธิบาท” (องฺ.เอกก.(ไทย) 1/398/445.) เป็นธรรมน าไปสู่ความส าเร็จ ซึ่ง
ประกอบด้วย  ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น วิริยะ ความเพียรพยายามท าในสิ่งนั้น จิตตะ 
เอาใจฝักใฝุในสิ่งนั้นไม่วางธุระ วิมังสา หมั่นพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งนั้น ดังนั้น บทบาทการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นจะต้องอาศัยหลักอิทธิธรรมในการเพ่ิม
บทบาทและปัจจัยที่มีอิทธิพลในการจัดการสุขภาวะจึงจะส่งผลให้การท างานให้ประสบ
ความส าเร็จตามแนวพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงแนะให้ปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 อิทธิบาท 
แปลว่า หลักพ้ืนฐานแห่งความส าเร็จ หรือทางสู่ความส าเร็จ (ว.วชิรเมธี (พระมหาวุฒิชัย วชิร
เมธี), 2551, หน้า 92.) เขตภาคกลางตอนบนมีประชาชนอาศัยอยู่จ านวน 3,635,683 คน มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน 399 แห่ง (ส านักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2558.)  
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ซึ่งเต็มไปด้วยโรงงานอุตสากรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กอยู่จ านวนมากท าให้การ
ด าเนินชีวิตของประชาชนประสบกับปัญหาด้านสุขภาวะอย่างมากมาย ซึ่งการแพทย์ทั่วโลกมี
แนวโน้มที่จะพัฒนาทฤษฎี หรือหลักการการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นการเน้นการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ หรือการให้ความส าคัญต่อการดูแลตนเองของผู้ปุวย 
การสนับสนุนของคนใกล้ชิดควบคู่ไปกับการรักษาของแพทย์มากกว่าที่จะมอบบทบาทหน้าที่ไว้
กับแพทย์แต่ผู้เดียว นอกจากนี้ในการดูแลสุขภาพได้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผนวกรวมกับ
แพทย์สมัยใหม่ เกิดกระแสความตื่นตัวเรื่องสุขภาพทางเลือกในสังคมไทย โดยมีการรื้อฟ้ืน
การแพทย์แบบพ้ืนบ้านไปจนถึงการเสาะหาวิธีการใหม่ๆ จากต่างประเทศมาใช้กันอย่าง
หลากหลายในที่สุดได้มีการน าเสนอแนวนโยบายให้การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกอ่ืน เป็นฐานในการพัฒนาระบบสุขภาพควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน 
(ลลิตา ธีระศิริ, 2544, หน้า 4.) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องบริหารจัดการเพ่ือให้
ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาวะในชุมชนร่วมกัน 
 กล่าวได้ว่า การจัดการสุขภาวะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนอย่างหลักเลี่ยงมิได้นั่น หมายถึง การ
น าการบริหารจัดการที่เข้มแข็งที่มีอยู่มาผนวกกับการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือน ามาการ
ดูแลประชาชนในฐานะผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และตามพระราชบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความมุ่งมุ่นในการ
ความเข้าใจและเพ่ิมแนวทางส าหรับเพิ่มทางเลือกให้กับองค์กรท้องถิ่นที่จะเห็นความส าคัญ และ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในชุมชน ที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชน
และการน าเสนอรูปแบบการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนควรเป็นอย่างไร 
 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาการส่งเสริมจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมของประชาชนในเขตภาคกลาง
ตอนบน 
 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยการส่งเสริมจัดการสุขภาวะและอิทธิบาท 4 ที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดการสุขภาวะแบบองค์รวม เพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 
 3) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการส่งเสริมจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม เพ่ือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 
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4. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ เรื่อง “การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมของประชาชน
ในเขตภาคกลางตอนบน” มุ่งศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับองค์ภูมิปัญญาการจัดการสุขภาวะ 
การจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น ามาผสมผสานกรอบ
ความคิด เพ่ือการน าไปสร้างเป็นรูปแบบการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม เพ่ือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนจึงก าหนดขอบเขตไว้ ดังนี้ 
 4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 1. ขอบเขตด้านแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะ 
 2. ขอบเขตด้านการส่งเสริมจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม 
 3. ขอบเขตด้านหลักอิทธิบาท 4 ได้แก่ 1. หลักฉันทะ ความพอใจในการจัดการ
สุขภาพ 2. หลักวิริยะ ความพากเพียรในการการจัดการสุขภาวะ 3. หลักจิตตะ ความตั้งมั่นใน
การจัดการสุขภาวะ และ 4. วิมังสา ความรอบคอบ การใคร่ครวญในการจัดการสุขภาวะ 
 4.2 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้วิจัยได้
คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนที่ท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการดีและการส่งเสริมด้านสุข
ภาวะดีเด่นตั้งแต่ ปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2557 โดยผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการ
ค านวณสูตรของ Yaro Yamane (1967)  ก าหนดให้สัดสวนของลักษณะที่สนใจเท่ากับ 0.5 
ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 5% และระดับความเชื่อม่ัน 95% มีจ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ านวน 399 แห่ง มีจ านวนประชาชนทั้งหมด 3,635,683 คน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 
400 คน ได้แบ่งการแจกแบบสอบถามจ านวน 20 แห่ง/ละ 20 คน 
 4.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้นได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีรายได้ 
เป็นปัจจัยการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะได้แก่ คน งบประมาณ การจัดการทั่วไป อุปกรณ์/
เครื่องมือ การบริการประชาชน คุณธรรมจริยธรรม หลักอิทธิบาท 4 ได้แก่ 1. หลักฉันทะ ความ
พอใจในการจัดการสุขภาพ 2. หลักวิริยะ ความพากเพียรในการการจัดการสุขภาวะ 3. หลักจิต
ตะ ความตั้งมั่นในการจัดการสุขภาวะ และ 4. วิมังสา ความรอบคอบ การใคร่ครวญในการ
จัดการสุขภาวะ 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นการส่งเสริมจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม 
 2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-depth Interview) ได้แก่ 
พระภิกษุที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาวะ 1 รูป, นายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน, นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน, รองนายกและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 4 คน, 
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ประธานเครือข่ายหรือชมรมการพัฒนาด้านสุขภาวะจ านวน 9 คน และนักวิชาการด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์และนักวิชาการด้านสุขภาวะจ านวน 9 คน รวมทั้งหมด 26 รูป/คน 
 4.4 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดเลือกพ้ืนที่ท าการวิจัย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคกลาง
ตอนบน 1 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่  จังหวั ดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี 
 4.5 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.2559 จนถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 รวมเป็นระยะเวลา 8 เดือน 
 
5. รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed  Method Research) ระหว่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และมีรูปแบบการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 5.1 รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กลุ่มพระสงฆ์ที่
ท างานด้านสุขภาวะ กลุ่มองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการดีเด่นในด้าน 
ธรรมาภิบาล และเครือข่ายหรือองค์กรด้านสุขภาวะ ศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
เรื่องการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคกลางตอนบนเพ่ือก าหนดประเด็นปัญหาการวิจัย รวมทั้งก าหนดกรอบการศึกษาในคัมภีร์
ทางพระพุทธศาสนา หนังสือ เอกสารต่างๆ เป็นต้น น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาท าการ 
สังเคราะห์ วิเคราะห์ตามประเด็นที่ได้ก าหนดไว้เพ่ือสร้างเป็นรูปแบบการจัดการสุขภาวะแบบ
องค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน  
 5.2 รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยได้คัดเลือกเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการ
ที่ดีด้านธรรมาภิบาลและด้านสุขภาวะตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2558 เพ่ือตอบแบบสอบถาม
ให้กับผู้วิจัย โดยมีล าดับการวิจัยเชิงปริมาณดังต่อไปนี้ การรวบรวมข้อมูลเอกสาร เช่น คัมภีร์
ทางพระพุทธศาสนา ต ารา หนังสือ บทความ ผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก และเอกสารสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ท าการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ พนักงานและประชาชนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลางตอนบนที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีด้ านธรรมาภิ
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บาลและด้านสุขภาวะ จ านวน 400 คน ซึ่งในการแจกแบบสอบถามผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไป
แจกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 5.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 5.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนที่ท้องถิ่นในเขต
ภาคกลางตอนบนที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการและการส่งเสริมด้านสุขภาวะดีเด่นตั้งแต่ ปี 
พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2558 มีจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 399 แห่ง มีจ านวน
ประชาชนทั้งหมด 3,635,683 คน ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 400 คน องค์กรปกครองส่วนที่ท้องถิ่น
ในเขตภาคกลางตอนบนที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการและการส่งเสริมด้านสุขภาวะดีเด่น
ได้แก่จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี ซึ่งผู้วิจัยได้
แจกแบบสอบถามในแต่ละองค์กรปกครองส่วนที่ท้องถิ่นในเขตภาคกลางตอนบนได้จ านวน 20 
แห่งๆ ละ 20 คน โดยผู้วิจัยได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการค านวณสูตรของ Taro Yamane 
(1967) ก าหนดใหสัดสวนของลักษณะที่สนใจ เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได
5% และระดับความเชื่อม่ัน 95% ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
 5.4 เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยมี
ขั้นตอนการสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 
 5.4.1 เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การสร้างเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยจะศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวกับเร่ือง การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนเพ่ือก าหนดประเด็นปัญหาการวิจัย รวมทั้งก าหนดกรอบ
การศึกษาในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา หนังสือ เอกสารต่างๆ เป็นต้น เมื่อผู้วิจัยได้ก าหนด
ประเด็นส าหรับการสัมภาษณ์ ดังนี้ พระภิกษุระดับผู้ปกครองสงฆ์ กลุ่มนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด กลุ่มนายเทศมนตรี กลุ่มนายกและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มประธาน
เครือข่ายการพัฒนาด้านสุขภาวะ และกลุ่มนักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์และนักวิชาการ
ด้านสุขภาวะ 
 5.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามประเภทการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 5.5.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 1. การรวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆ เช่น คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ต ารา หนังสือ 
บทความ  ผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
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การจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลาง
ตอนบน ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับกลุ่มเปูาหมาย คือ พนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชนในเขตภาคกลางตอนบนจ านวน 400 คน ซึ่งในการแจกแบบสอบถาม
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปแจกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
โดยผู้วิจัยก าหนดเทคนิคการวิเคราะห์โดยสถิติอย่างง่าย ได้แก่ โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 5.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 5.6.1. เชิงคุณภาพ 
 1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบการส่งเสริมการ
จัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 
 2. การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานทางด้านธรรมาภิบาลและด้านสุขภาวะดีเด่นจ านวน 26 รูป/คน  
 3. การน าข้อมูลจากสังเคราะห์ ไปสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ไปตาม
วัตถุประสงค์เป็นหลัก เพ่ือวิเคราะห์การ จัดการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 
 5.6.2 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยหาค่าเฉลี่ย การหาค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังนี ้
 1. ร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 2.ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง เพ่ือใช้อธิบายค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้ง 5 ตอน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือใช้อธิบายค่าความแปรปรวนของข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามทั้ง 5 ตอน  
 
6. ผลการวิจัย 
 1. การจัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลาง
ตอนบน การจัดการสุขภาวะทางกายอยู่ในระดับมาก (3.58) การจัดการสุขภาวะทางสังคมอยู่ใน
ระดับมาก (3.76) ด้านจิตใจอยู่ในระดับมาก (3.51) การจัดการสุขภาวะทางปัญญาอยู่ในระดับ
มาก (3.58)  ส่วนปัจจัยทางด้านอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะอยู่ในระดับมาก (3.60) ด้านวิริยะอยู่ใน
ระดับมาก (3.65)  ด้านจิตตะอยู่ในระดับมาก (3.77) และด้านวิมังสาอยู่ในระดับมาก (3.64)  
ส าหรับการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม ด้านการจัดการคนอยู่ในระดับมาก (3.67) ด้านการ
จัดการงบประมาณอยู่ในระดับมาก (3.73) ด้านการจัดการทั่วไปอยู่ในระดับมาก (3.83) ด้าน
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อุปกรณ์/เคร่ืองมืออยู่ในระดับมาก (3.76) ด้านบริการประชาชนอยู่ในระดับมาก (3.65) และ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมาก (3.79)   
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ ที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.01 โดยมีปัจจัย
การจัดการที่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนทั้ง 6 ด้าน ดังนั้น ปัจจัยทางด้าน
การจัดการคน (.104) การจัดการงบประมาณ (.085) การจัดการทั่วไป (.139) การจัดการ
อุปกรณ์/เครื่องมือ (.077) การบริการประชาชน (.079) และด้านคุณธรรมจริยธรรม (.087) มี
อิทธิพลต่อสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร้อยละ 69.4  
(R= .833, R2 = .694) ส าหรับปัจจัยทางด้านอิทธิบาท 4 ซึ่งมีด้านฉันทะ (.106) ด้านวิริยะ (.
025) ด้านจิตตะ (.853) และด้านวิมังสา (.125)  ฉะนั้น ปัจจัยด้านอิทธิบาท 4 ทั้ง 4 ด้าน จึงมี
อิทธิพลต่อสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือถ้าหาก
ปัจจัยทางด้านอิทธิบาท 4 มีการเปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะทางด้านจิตตะ จะส่งผลต่อสุขภาวะ
แบบองค์รวมเพ่ือประชาชนเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอธิบายได้ร้อยละ 59.9 (R= .774,  R2 = .599)  
 โดยรูปแบบด้านสุขภาวะทางกาย (ฉันทะ) องค์กรต้องมีนโยบายการสร้างจิตส านึก
ให้กับบุคลากรเพ่ือการดูแลสุขภาวะของประชาชน สนับสนุนงบประมาณในการดูแลสุขภาวะ
ของประชาชนอย่างเต็มที่ โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานสามารถบริการประชาชน
ด้านสุขภาวะอย่างเพียงพอต่อความต้องการ การจัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือสมัยใหม่มาปรับใช้เพ่ือ
การจัดการสุขภาวะของประชาชนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือสมัยใหม่มาปรับ
ใช้เพื่อการจัดการสุขภาวะของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ให้ก าลังใจแก่บุคลากรและประชาชนต่อ
การด าเนินด้านสุขภาวะอย่างมาก หน่วยงานมีการจัดการระบบ กลไกต่างๆ เพ่ือรองรับงานด้าน
สุขภาวะของประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งจะน ามาสู่การเกิดวิริยะ 
 รูปแบบด้านสุขภาวะทางจิตใจ (จิตตะ) รูปแบบการดูแลสุขภาวะทางกายแบบองค์
รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนตามหลักจิตตะในที่นี้
หมายถึง  แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาวะโดยบุคลากรทางสาธารณสุข พร้อม
สร้างขวัญและก าลังใจการแนะน าพบจิตแพทย์ และส่งเสริมด้านธรรมะจัดกิจกรรมทางด้าน
พระพุทธศาสนา มีการจัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในครอบครัว - มีโครงการสร้างผู้น าใน
ชุมชน เป็นผู้น าในการท ากิจกรรมต่างๆ  เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุข ส่งเสริมอาสาสมัคร
เยี่ยมผู้ปุวยดูแลสุขภาวะทางด้านจิตใจ มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม
รวมกลุ่ม สวดมนต์ไหว้พระ ฝึกสมาธิ นิมนต์พระมาบรรยายธรรม และท าความเข้าใจเกี่ยวกับค า
สอนทางพระพุทธศาสนา 
 รูปแบบด้านสุขภาวะทางสังคม (วิริยะ) บุคลากรมีความขยันหมั่นเพียรในการท างาน
ด้านสุขภาวะมีงบประมาณมีผลที่ส าคัญอย่างมากที่จะท าให้การด าเนินด้านสุขภาวะประสบ
ผลส าเร็จ มีการส่งเสริมระบบการบริการด้วยวิธีการเข้าใจบริบทในวิถีชีวิตของประชาชน น า
อุปกรณ์/เครื่องมือไปใช้ได้อย่างเต็มสมรรถนะ และคุ้มค่ามีประสิทธิภาพต่อการลงทุน ผู้บริหาร



121วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

องค์กรมีความพยายามในการให้ก าลังใจ ดูแลสวัสดิการแก่บุคลากรและประชาชนเพ่ือการ
จัดการสุขภาวะและมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะในพ้ืนที่เปูาหมายอย่างชัดเจน 
 รูปแบบด้านสุขภาวะทางปัญญา (วิมังสา) บุคลากรมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะด้านสุขภาวะได้ดี จัดหางบประมาณจากภายนอกได้เสมอในกรณีที่งบประมาณไม่
เพียงพอ มีวิธีการใหม่ๆ เพ่ือการบริการประชาชนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เปูาหมาย บุคลากรมี
ความเข้าใจในการดูแล รักษาอุปกรณ์/เครื่องมืออย่างถูกต้อง และเหมาะสม มีแนวทางในการให้
ก าลังใจที่หลากหลายรูปแบบต่อบุคลากรที่ด าเนินงานด้านสุขภาวะได้ตามเปูาหมายที่วางไว้ และ
จัดการด้านสุขภาวะเพ่ือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป 
 
7. อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องนี้ซึ่งสามารถอภิปราย ได้ดังนี้ 
 7.1 การจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมทางกายของประชาชนในเขตภาคกลางตอนบน  
 การจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมทางกาย ของประชาชนในเขตภาคกลางตอนบน
ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็น
อย่างดีสอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะของมิ่งขวัญ คงเจริญ และอาชัญญา 
รัตนอุบล (2553)  ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจของชุมชนเพ่ือ
เสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบการ
เสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ คือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชุมชน  2. การเสริมสร้างพลังอ านาจของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ ประกอบด้วยการเสริมสร้างพลังอ านาจของชุมชนในระดับบุคคล คือ การแสดงออก
ระดับบุคคล มี 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบของชุมชนเมือง และรูปแบบของชุมชนชนบท ซึ่งมี
องค์ประกอบคล้ายคลึงกัน แต่มีความแตกต่างกันในบางประเด็น นอกจากนี้ รูปแบบการ
เสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ประกอบด้วย
การก าหนดเปูาหมายและวางแผน การวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน การท าประชาคมเพ่ือ
หาสาเหตุของปัญหาการจัดเวทีชาวบ้านให้ความรู้ความเข้าใจ การบันทึกการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ แห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน การติดตามผล
การด าเนินงาน และการสร้างความสัมพันธ์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิก หรือกลุ่มชุมชน
อ่ืนๆ สอดคล้องกันงานวิจัยของ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และสายชล ปัญญชิต (2558 : 958)  
ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา 
พบว่า แนวคิดและวิธีการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมเชิงพุทธ สามารถน าไปสู่
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพฤติกรรมสุข ภาวะเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาจิตใจ ปัญญา 
และการสร้างพลังทางสังคมได้ 3. ด้านการพัฒนารูปแบบของคณะ สงฆ์ในการเสริมสร้างสุข
ภาวะและการเรียนรู้ของสังคม พบว่า รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ทาง 
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พระพุทธศาสนา สามารถพัฒนาบุคคลและสังคมตามหลัก “ภาวนา 4” คือ ประการที่หนึ่ง กาย
ภาวนา มุ่งเน้น การพัฒนากาย การฝึกอบรมกายให้รู้จักเป็นระบบ ระเบียบ และส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาตนเอง รวมทั้งเข้าใจ ระบบความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เกิดความ
ยั่งยืน รวมทั้งงานวิจัยต่อมา 
 7.2 รูปแบบการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาคกลางตอนบน (WARUNCHAYA MODEL) 
 1. รูปแบบด้านสุขภาวะทางกาย (ฉันทะ) รูปแบบการดูแลสุขภาวะทางกายแบบองค์
รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนตามหลักฉันทะในที่นี้
หมายถึง 1.หน่วยงานมีนโยบายการสร้างจิตส านึกให้กับบุคลากรเ พ่ือการดูแลสุขภาวะของ
ประชาชน 2.หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณในการดูแลสุขภาวะของประชาชนอย่างเต็มที่ 3.
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานสามารถบริการประชาชนด้านสุขภาวะอย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการ 4.มีการจัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือสมัยใหม่มาปรับใช้เพ่ือการจัดการสุขภาวะ
ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 5.มีการจัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือสมัยใหม่มาปรับใช้เพ่ือการจัดการ
สุขภาวะของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และ 6.หน่วยงานมีการให้ก าลังใจแก่บุคลากรและ
ประชาชนต่อการด าเนินด้านสุขภาวะอย่างมาก 7.หน่วยงานมีการจัดการระบบ กลไกต่างๆ เพ่ือ
รองรับงานด้านสุขภาวะของประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งจะน ามาสู่การเกิดวิริยะ คือ ความเพียรมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของนัฏยาภรณ์ แก้วปูองปก และพายัพ แสงทอง (2556)  ได้
ท าการศึกษา การมีส่วนร่วมและการเสริมพลังอ านาจของหุ้นส่วนสุขภาพคนต าบลชาติตระการ
ในการวางแผนควบคุมปูองกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน ปี 2556 พบว่า ประชาชนร่วมกันก าหนด
แผนปฏิบัติการ (Action plan) ในการแก้ไขปัญหาภายใต้แนวคิดหลักการ “ร่วมกันสร้าง
สุขภาพดี ตามวิถีคนต าบลชาติตระการ” ซึ่งการก าหนดแผนจัดขึ้นในเวทีการประชุมแผนจัดสรร
งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล ผลการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การวางแผนแก้ไขปัญหาน าไปสู่ การระดมภาคีเครือข่ายหุ้นส่วนด้านสุขภาพเหล่านี้ ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและการเสริมพลังอ านาจ (Empowerment) ก่อเกิดนวัตกรรมจากปราชญ์
ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของการเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับ
ประชาชนในการต่อรองเพ่ือการพัฒนาสุขภาวะและอัตราของการความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินที่เป็นผลพวงของการท าลายระบบสิ่งแวดล้อมซึ่งสุดก็ย้อนกลับมาท าร้ายประชาชนที่
อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ ด้วยการเกิดโรคต่างๆ จนถึงภาวะซึมเศร้าที่ไม่สามารถจะประกอบ
อาชีพได้และมีอัตราเสี่ยงต่อฆ่าตัวตาย  
 2. รูปแบบด้านสุขภาวะทางสังคม (วิริยะ) รูปแบบการดูแลสุขภาวะทางกายแบบองค์
รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนตามหลักวิริยะในที่นี้
หมายถึง  1.บุคลากรมีความขยันหมั่นเพียรในการท างานด้านสุขภาวะ 2.งบประมาณมีผลที่
ส าคัญอย่างมากที่จะท าให้การด าเนินด้านสุขภาวะประสบผลส าเร็จ 3.หน่วยงานมีการส่งเสริม
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ระบบการบริการด้วยวิธีการเข้าใจบริบทในวิถีชีวิตของประชาชน 4.การน าอุปกรณ์/เครื่องมือไป
ใช้ได้อย่างเต็มสมรรถนะ และคุ้มค่ามีประสิทธิภาพต่อการลงทุน 5.ผู้บริหารองค์กรมีความ
พยายามในการให้ก าลังใจ ดูแลสวัสดิการแก่บุคลากรและประชาชนเพ่ือการจัดการสุขภาวะและ 
6.หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะในพ้ืนที่เปูาหมายอย่างชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของแคทรียา คณฑา (2551)  ได้วิจัยเรื่อง การเสริมสร้างพลังอ านาจของชุมชนในการ
ดูแลผู้ที่มีภาวะเครียดซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย  พบว่า ปัญหาและความต้องการของผู้
ที่มีภาวะเครียด ภาวะซึมเศร้า ที่มีปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว ไม่รู้วิธีแก้ไขปัญหา ภาวะ
ซึมเศร้าที่ต้องรับประทานยา ขาดยาไม่ได้ และยังพบว่ารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและภาคภูมิใจใน
ตนเองเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกิดเครือข่ายในการด าเนินงานสุขภาพจิต ส่วนผู้ที่มีภาวะเครียด 
ภาวะซึมเศร้า มีการพ่ึงพิงยาลดน้อยลง รวมทั้งคนในครอบครัวก็ยังสามารถช่วยเหลือและดูแล
ภาวะดังกล่าวให้ความเสี่ยงลดลง 
 3. รูปแบบด้านสุขภาวะทางจิตใจ (จิตตะ) รูปแบบการดูแลสุขภาวะทางกายแบบองค์
รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนตามหลักจิตตะในที่นี้
หมายถึง  แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาวะโดยบุคลากรทางสาธารณสุข พร้อม
สร้างขวัญและก าลังใจการแนะน าพบจิตแพทย์ และส่งเสริมด้านธรรมะจัดกิจกรรมทางด้าน
พระพุทธศาสนา - มีการจัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 รักษาศีล 5 ในครอบครัว - มีโครงการ
สร้างผู้น าในชุมชน เป็นผู้น าในการท ากิจกรรมต่างๆ  เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุขจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาสาสมัครเยี่ยมผู้ปุวยดูแลสุขภาวะทางด้านจิตใจ มีโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมรวมกลุ่ม สวดมนต์ไหว้พระ ฝึกสมาธิ นิมนต์พระมา
บรรยายธรรม และมีการฝึกสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎไตรลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ (2553) ได้วิจัยเรื่อง การเสริมสร้าง
พลังอ านาจผู้ดูแลในครอบครัวต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ปุวยเอดส์ พบว่า 
ผู้ดูแลในครอบครัวมีภาวะพร่องพลังอ านาจด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ด้านเศรษฐกิจและด้าน
สังคม ในระยะปฏิบัติการแก้ไขปัญหาท าการส่งเสริมความรู้และทักษะการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/
ผู้ปุวยเอดส์ ส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง และการรณรงค์ให้ชุมชนมี
ความเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ปุวยเอดส์เมื่อประเมินผล พบว่า พลังอ านาจของผู้ดูแลเกิด พลัง
ความรู้ พลังความเข้าใจ พลังใจ พลังเศรษฐกิจ และพลังสนับสนุน ที่ตนเองรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่า 
ได้รับการยอมรับจากครอบครัวและชุมชนท าให้รู้สึกพอใจในตนเอง ยอมรับการอยูกับความเป็น
จริง นอกจากผู้น าชุมชน และครอบครัวจะคอยให้ก าลังแล้ว ชุมชนอาจจะภูมิปัญญาที่มีเข้ามา
ผสานวิธีเพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ปัญหาความอ่อนแอทางกายหรือทางจิต 
 4. รูปแบบด้านสุขภาวะทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ (วิมังสา) รูปแบบการดูแลสุข
ภาวะทางกายแบบองค์รวมเพื่อประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนตาม
หลักวิมังสาในที่นี้หมายถึง  1.บุคลากรมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านสุขภาวะได้
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ดี 2.หน่วยงานสามารถจัดหางบประมาณจากภายนอกได้เสมอในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ 
3.หน่วยงานจะมีวิธีการใหม่ๆ เพ่ือการบริการประชาชนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เปูาหมาย 4. 
บุคลากรมีความเข้าใจในการดูแล รักษาอุปกรณ์/เครื่องมืออย่างถูกต้อง และเหมาะสม 5. 
หน่วยงานมีแนวทางในการให้ก าลังใจที่หลากหลายรูปแบบต่อบุคลากรที่ด าเนินงานด้านสุข
ภาวะได้ตามเปูาหมายที่วางไว้ และ 6.การจัดการด้านสุขภาวะที่ผ่านมาของหน่วยงานมี
ความส าเร็จลุล่วงภารกิจไปด้วยดีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบูรณ์ ธรรมลังกา (2554) ได้
วิจัยเรื่อง “รูปแบบการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานใน
จังหวัดเชียงราย” พบว่า สังคมแบบเครือญาติมีโครงสร้างทางสังคมเป็นทั้งแบบแนวราบและ
แนวตั้ง ทางด้านวัฒนธรรมชุมชน มีประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 
การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นฐานในการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน เช่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้านผู้น าชุมชน การเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การ
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความเข็มแข็งของชุมชนมีปัจจัยส าคัญคือ 
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ระบบเครือข่าย ระบบความสัมพันธ์ในชุมชนและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
ฐานได้ใช้ปัจจัยต่างๆ จึงกล่าวได้ว่า การส่งเสริมจัดการสุขภาวะของประชาชนจะอยู่ที่การมีส่วน
ร่วมประกอบการพลังอ านาจในการต่อรองคุณภาพชีวิตขอตนเองที่เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพล
โดยรวมสูงสุดที่มีอิทธิทางตรงและทางอ้อม คือ ความไว้วางใจ กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม และ
การสร้างทีมงาน ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การวางแผนแก้ไขปัญหาน าไปสู่การระดมภาคีเครือข่ายหุ้นส่วนด้านสุขภาพ การแสดงออกระดับ
บุคคล มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ องค์ประกอบภายในบุคคล องค์ประกอบด้านปฏิสัมพันธ์
รูปแบบของชุมชนเมือง และรูปแบบของชุมชนชนบทที่รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและภาคภูมิใจใน
ตนเองเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกิดเครือข่ายในการด าเนินงานสุขภาพจิต  
 
8. ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาคกลางตอนบนควรมีการประยุกต์หลักพุทธธรรมตามแนวพระพุทธศาสนามาประยุกต์ 
ตามแนวภาวนา 4 อาทิ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. การพัฒนาด้านกายภาพ โดยมีการจัดการความรู้เรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้
สะอาด ก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดี (กายภาวนา)  
 2. การพัฒนาพฤติกรรม โดยมีการพัฒนาความรู้ด้านการอยู่อย่างมีความสุขและ
ยั่งยืนไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันโดยใช้หลักศีล 5 เป็นพ้ืนฐาน โดยเร่ิมจากสาธารณสุขประจ า
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หมู่บ้าน  พระสงฆ์ เยาวชนแกนน า  สร้างครอบครัวตัวอย่าง หมู่บ้านตัวอย่าง เป็นต้น (ศีล
ภาวนา) 
 3. พัฒนาชุมชนด้านจิตใจ ฝึกแนวคิดสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากรในชุมชน น าศาสตร์
สมัยใหม่ และประยุกต์หลักพุทธธรรมมาบริหารชุมชน เช่นจัดกิจกรรมธรรมสัญจร  กิจกรรม
ประกวดโครงงานต่างๆสร้างกิจกรรมที่ฝึกฝนด้านจิตใจ อาทิ ฝึกอบรม ด้านสมาธิภาวนา (จิต
ภาวนา) 
 4. การพัฒนาด้านปัญญา สร้างเครือข่ายทางสังคม (Social Network) เป็นแกนหมุน
ให้เกิดการพัฒนา มีการจัดการความรู้ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายในชุมชน (ปัญญาภาวนา) 
 5. มีการต่อยอดการท าวิจัยติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ควรมีการน าหลักพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ 
 2. ควรมีการประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ เช่นภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน ประชาชนและกลุ่มองค์กรที่ท างานในพ้ืนที่โดยอาศัยกิจกรรม ประเพณีความเชื่อ
ของชุมชน เป็นฐานในการพัฒนาเพื่อน าไปสู่ประโยชน์สุขของบุคลากรทุกภาคส่วนของชุมชน 
 3. ควรมีการก าหนดบทบาทความสัมพันธ์ของทุกภาคส่วน พัฒนาสมรรถนะของ
ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นหนึ่งเดียวในการส่งเสริมสุขภาวะและการเรียนรู้ให้เหมาะสม 

3. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาวะ และมีการน าแผนมาปฏิบัติตลอดถึงมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาสในทุกชุมชน ทุกกิจกรรม 
 2. ควรจัดตั้งสมัชชาสุขภาพภายในแต่ละท้องถิ่นในภาคกลางตอนบนประกอบด้วย 
พระสงฆ์ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าเยาวชน ข้าราชการที่รับผิดชอบงานด้านสุขภาวะ เป็นต้นโดยมีการ
ประชุมกันทุกไตรมาส โดยมีเทศบาลเป็นแกนกลางเจ้าภาพในการด าเนินงาน 
 3. คัดกรองผู้ปุวย ตัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟู การเยี่ยมผู้ปุวย การปูองกัน 
 4. ควรจัดตั้งกองทุนสุขภาวะในชุมชนในแต่ละจังหวัด มีคณะกรรมการบริหาร
กองทุน  ประเมินผลกองทุน 
 5. จัดท าคู่มือดูแลสุขภาวะของชุมชนเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน 
 6. จัดหาจิตอาสา ช่วยเหลือด้านสุขภาวะแก่ชุมชน 
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รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 
TOURISM PROMOTING MODEL OF LOCAL ADMINITRATIVE ORGANIZATION  

IN THE UPPER CENTRAL  
 

อภิสรา จ่ายเจริญ  เติมศักดิ์ ทองอินทร์  ธชัชนันทร์ อิศรเดช 
 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 2) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎี และหลัก
พุทธธรรมที่เหมาะสมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 
3) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน  
 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative research) ผู้วิจัยได้เก็บ
ข้อมูลภาคสนาม (field study) กลุ่มตัวอย่าง คือ วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน  
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว 
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว จ านวน 31 รูป/คน  เครื่องมือที่ใช้ 
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 
นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว ลูกจ้าง ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่
ส าคัญนั้ น ๆ และแบบสนทนากลุ่มเฉพาะจ านวน 8 รูป/คน ได้แก่ พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ประกอบธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยว นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว ลูกจ้าง ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
 ผลการวิจัยพบว่า  
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 1. ปัญหาการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 
ประการแรก คือปัญหาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของทั้ง 4 จังหวัด ยังมีลักษณะของรูปแบบ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่หลากหลาย และ ไม่มีประสิทธิภาพ ประการที่สอง ภาคประชาชนยังมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับต่ า ดังนั้นจึงส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน และท าให้ การส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่มี
ประสิทธิภาพ  
 2. แนวคิดทฤษฎีและหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ผู้วิจัยได้น า
หลักสังคหวัตถุ 4 มาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เพราะเห็นว่าการใช้หลักธรรมดังกล่าวสามารถที่จะ
ตอบสนองต่อการท างานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมถึงภาคประชาชนมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระ ก็จะท าให้การด าเนินงานด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยวส าเร็จได้ด้วยดี การยึดหลักสังคหวัตถุ 4 มาใช้ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ท าให้เกิดบรรยากาศในการท างานร่วมกันไปในทางที่
ดีขึ้นและส่งผลดีต่อองค์กร และน าไปสู่การวางแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพเพราะ
หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มีความ
สามัคคีกัน ท าให้คนพิจารณาถึงเหตุผลที่ถูกตองที่เป็นประโยชน์เพ่ือความเข้าใจที่ดีตอกันของทุกคน
ในสังคม ดังนั้นการน าหลักสังคหวัตถุ 4 มาใช้ประกอบการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็จะสามารถน าไปสู่
การวางแผนนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดีและก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ดี ท าให้เกิดผลดีต่อการบริหารงานด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งท าให้ระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวยังท้องถิ่นได้เป็นจ านวนมาก และช่วย
ให้สามารถน ารายได้มาพัฒนาการท่องเที่ยวประสบความส าเร็จได้อย่างยั่งยืน 
 3. รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน มี 
5 รูปแบบ คือ  รูปแบบท่ี 1 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาค
กลางตอนบน ด้านการเร่งพัฒนา บูรณะ ฟ้ืนฟูมรดก และสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม รูปแบบท่ี 2  แนว
ทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ด้านการเพ่ิมความ
หลากหลายของการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ รูปแบบที่ 3 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ด้านการเพ่ิมมาตรการอ านวยความสะดวก สร้าง
ความปลอดภัย และปูองกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว รวมทั้งเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของนักท่องเที่ยวอย่างจริงจัง รูปแบบที่ 4 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ด้านการเร่งฟ้ืนฟูความร่วมมือกับท้องถิ่นอ่ืนๆ โดยรอบ ทั้ง
ทางด้านการตลาด การลงทุนและการขจัดอุปสรรคในการท่องเที่ยว  รูปแบบที่ 5 แนวทางการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน  ด้านการบริหารการ
ท่องเที่ยวโดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก โดยสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับธุรกิจชุมชน 
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ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการบริการการท่องเที่ยว รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ของท้องถิ่นในรูปแบบที่หลากหลาย 
 
 

ABSTRACTS 
 The purpose of this research was 1) to study the problems and obstacles 
of tourism promotion of local government organization in the upper central region. 
3) to present the tourism promotion model of the Upper Central Regional 
Administration Organization 
 This study was a qualitative research. The researcher collected the field 
study. The sample was the measurement of the Upper Central Regional 
Administration Tourism and Sports Office Tour Operators Academic tourism The 
staff and employees involved in tourism promotion were 31 persons / person. The 
tools used were in-depth interview, assistant abbot Upper Central Regional 
Administration Officer Tourism and Sports Office Tour Operators Travel scholars, 
employees, related people And those who have knowledge about the major tourist 
attractions and the group discussion of 8 specific groups / people are the clergy, 
local authorities, local government, upper central region. Tourism and Sports Office 
Tour Operators Travel scholars, employees, related people And those who are 
knowledgeable about major tourist attractions. 
 The Findings this research were as follows   
 1. Tourism promotion problems of the Upper Central Regional 
Administration The first problem was the problem of tourism management of the 
four provinces, the nature of tourism promotion was not diversified and ineffective. 
Engage in less tourism promotion. Thus, it affects the tourism promotion of local 
government in the upper central region. And the promotion of tourism is 
ineffective.  
 2. Concepts, theories and Buddhist principles appropriate to promote 
tourism. The researcher has adopted the principle of 4 objects to use in this study. 
Because of the principle that the use of such principles can respond to the work of 
tourism promotion is very good. If the local government and the people 
understand the content. It will make the operation of tourism promotion work well. 
The foundation of Object 4 is used in the promotion of tourism of the Upper 
Central Administrative Organization. Makes the atmosphere work together in a way 
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that is better and better for the organization. And lead to the planning of effective 
tourism promotion, because the principle of the 4 sacred objects as a stick to the 
spirit of the people and harmonize the people to be harmonious. Make people 
think about the right reasons that are beneficial for the good understanding of 
everyone in society. Therefore, the introduction of the Sacred Objects 4 to promote 
tourism can lead to better tourism policy planning and the effectiveness and 
effectiveness of tourism management. The result is good for the administration of 
tourism promotion in the local government organization. It also makes the tourism 
management system more effective in attracting many local tourists. And it helps 
to generate revenue for sustainable tourism development. 
  3. The tourism promotion model of the local government organization in 
the upper central region is divided into 5 forms: 1, tourism promotion scheme of 
the local government in the upper central region. Acceleration, Development, 
Restoration, Restoration of Heritage and Cultural Assets Form 2 Tourism Promotion 
Guidelines of Upper Central Administrative Organization The diversification of 
tourism forms. Theme 3 Tourism Promotion Guidelines of the Upper Central 
Regional Administration. On the other hand, Create security And to prevent the 
tourists. 4. Tourism Promotion Guidelines of the Upper Central Local Administrative 
Organization Accelerate the cooperation with other local around the marketing. 
Investment and removal of barriers to tourism. Theme 5 Tourism Promotion 
Guidelines of the Upper Central Administrative Organization. Tourism management 
using aggressive marketing strategies. By creating tourism activities linked to 
community businesses. As well as improve the quality of tourism services. Including 
local tourism advertising in various formats. 
 
 
1. บทน า 
 ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนมีปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสม และไม่มีความหลากหลายในการน ามาส่งเสริม
การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน รวมทั้งภาคประชาชนในท้องถิ่นยังไม่มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว  จึงส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินภาคกลางตอนบน จึงท าให้ระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวไม่มีประสิทธิภาพในการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้เพราะจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา และสระบุรี มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สามารถท ารายได้ให้กับจังหวัดเป็นจ านวนมาก อีกทั้งก าลังเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
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การท่องเที่ยว และมีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวอยู่ในระดับต้น ๆ ของประเทศ เพราะในแต่ละปีมี
นักท่องเที่ยวทั้งภายใน และต่างประเทศเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยว  ต่าง ๆ ทั้ง  4 จังหวัดเป็น
จ านวนมาก กิจกรรมการท่องเที่ยวจึงนับว่าเป็นกิจกรรมที่น ารายได้เข้าสู่ท้องถิ่น สร้างงาน  สร้าง
อาชีพ ให้กับท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของทั้ง 4 จังหวัด ยังมี
ลักษณะของรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยังไม่หลากหลาย และ ยังไม่มีประสิทธิภาพหากมี
การปรับปรุง พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายก็จะสามารถท าให้ มี
รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ช่วยผลักดันด้านการท่องเที่ยวของทั้ง 4 จังหวัดให้มีประสิทธิภาพ 
และเข้มแข็งมากขึ้น อีกทั้งยังจะท าให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างหน่วยงานที่มีก าลังความสามารถ
ในระดับท้องถิ่นและสามารถเพ่ิมศักยภาพในการ เพ่ิมงาน เพ่ิมรายได้ให้กับจังหวัดร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และยั่งยืน (ชยาภรณ์ ชื่นรุ่งโรจน์, 2537 : 58-6o) ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
ได้มองเห็นถึงประโยชน์ ของการน ารูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายมาช่วย
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวของทั้ง 4 จังหวัดให้มีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้รวมทั้งยังสามารถเพ่ิม
งาน เพิ่มรายได้ในด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงควรปรับปรุงพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยว และร่วมมือกับภาคเอกชน ผู้ประกอบธุรกิจ
ด้านการท่องเที่ยว ช่วยกันคิดสรรค์สร้างโครงการ และกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวท้องถิ่น เพราะ
ในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเจริญเติบโต
รวดเร็ วที่ สุ ด ในโลก โดยทุกประเทศ ต่ า ง ใช้ จุ ดขายทางการท่อง เที่ ยว  ที่ แตกต่ างกัน  
(differentiation) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value - Added) ให้กับการท่องเที่ยวของประเทศตนเอง 
เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) สูงสุดจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนความ
จริงของรัฐบาลไทย ในการผลักดัน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้เจริญก้าวหน้า โดยได้บรรจุ
นโยบาย การส่งเสริมการท่องเที่ยว2ในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (252o 
- 2524) รวมถึงการได้จัดท าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง และเมื่อเราได้หันกลับมามองประเทศไทยของเราซึ่งขานรับกับการพัฒนา
ประเทศไทยตามกระแสแห่งการพัฒนาขององค์การสหประชาชาตินับตั้งแต่ พ.ศ. 2500 ประเทศ
ไทยได้เข้าสู่ยุคการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง โดยก าหนดเป็นนโยบายการบริหารประเทศ
แบบพัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศให้ถึงมือประชาชน และในปัจจุบันอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจไทยได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ทางด้านการท่องเที่ยวเพราะมีรายได้มากพอที่จะสามารถน ารายได้ ด้านการท่องเที่ยวมาพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน แต่เมื่อเกิดวิกฤตทางการเมืองก็ท าให้การท่องเที่ยวไทยซบ
เซาลงรายได้ลดลง ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ท าให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศลดลง
โดยเฉพาะ นักท่องเที่ยวชาวจีน ผู้วิจัยจึงเห็นว่าคนไทยทุกคนควรร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันช่วย
แก้ปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมือง โดยคนไทยทุกคนจะต้องยึดหลักความสามัคคีปรองดองกัน และ



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560132

ช่วยกันพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้เจริญก้าวหน้า อีกทั้งยังจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น “โครงการเที่ยวทั่วไทยไปไกลทั่วโลก” เพ่ือช่วยให้
นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจมากขึ้น ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์, 9 พ.ย. 56) ประเด็นปัญหาการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย และรูปแบบการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่หลายฝุายให้ความส าคัญและเร่งสร้างมาตรฐานการก าหนดนโยบาย วางแผน
งาน และจัดท าโครงการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพ่ือพัฒนาโครงการต่าง ๆ ทางด้านการท่องเที่ยว 
โดยทั่วโลกได้มีการจัดการการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการส่งเสริม
การท่องเที่ยวจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าไม่มีรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มี
ประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้ในอนาคต (27 กันยายนวัน
ท่องเที่ยวโลก, 5 ธ.ค.56) และเม่ือการท่องเที่ยวของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
ในช่วงเวลา 3 ทศวรรษที่ผ่านมา และเจริญเติบโตต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง การท่องเที่ยวจึงนับได้ว่าเป็น 
อุตสาหกรรมที่สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้แก่ประเทศไทย และมีรายได้ ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่ง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน แต่การเจริญเติบโตของการ
ท่องเที่ยวเจริญเติบโตอย่างมีขอบเขต เพ่ือเป็นหลักประกันว่าการท่องเที่ยวจะสร้างรายได้  และใน
ขณะเดียวกันก็ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือกระทบต่อสภาพแวดล้ อมน้อย
ที่สุด มิฉะนั้นการท่องเที่ยวก็จะถูกท าลายไม่สามารถเป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนอีกต่อไปได้ ในปัจจุบัน
จึงมีกระแสเรียกร้องให้อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทวีความรุนแรงและต่อเนื่อง มีการโจมตีการ
ท่องเที่ยว ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อผลเสียต่อสภาพแวดล้อม ทั้งของแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
ชุมชนจึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้น และกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนก็ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด การท่องเที่ยว
จึงเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยประชาชนทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยให้เป็นหนึ่งในผู้น าของภูมิภาคเอเชียในด้านความยั่งยืนของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และไทยเป็นเกตเวย์สู่การท่องเที่ยวในเอเชีย  อีกทั้งยังได้รับการส่งเสริม
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ และพัฒนาอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
ของไทยให้ขึ้นมาเป็น 1 ใน 3o อันดับสูงสุดของโลก หรือ 7 อันดับสูงสุดของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
เป็นต้น  เพราะฉะนั้นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว และประชาชนเจ้าของท้องถิ่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรมีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างหวงแหนในคุณค่า ควร
ดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบทางด้านลบต่อการท่องเที่ยว เช่น การลดมลพิษจากการขนส่ง การติดตั้ง
เครื่องบ าบัดน้ าเสียที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจโรงแรมหรือ ภัตตาคาร ควรมีโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเขิงอนุรักษ์ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ เพ่ือลดผลกระทบที่อาจมี
ต่อสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ควรหมั่นตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการรักษา
สภาพแวดล้อม ในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในธุรกิจของตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะระบบการ
ก าจัดขยะ น้ าเสีย และควรให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการสนับสนุนโครงการ หรือกิจกรรมที่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ 
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 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย เรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน” โดยศึกษาพ้ืนที่อันประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี  (ส านักงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1, 5 ธ.ค. 2556) ซึ่งผู้วิจัยจะศึกษาสภาพทั่วไปปัญหา
อุปสรรคของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และ หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน จากนั้นจึงได้น าเสนอ รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาคกลางตอนบน เป็นล าดับต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย  
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 
 2.2 เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎี และหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
 2.3 เพ่ือน าเสนอรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาและด้านตัวแปร 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของเนื้อหาและตัวแปรเกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
พร้อมทั้งนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน ดังนี้คือตัวแปรต้น ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎีการส่งเสริมการท่องเที่ยว สภาพปัญหา 
อุปสรรคของการส่งเสริมการท่องเที่ยว และ การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ 4 ในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  
 3.2 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตผู้ให้ข้อมูลส าคัญไว้ 2 กลุ่ม ดังนี้  
 1) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก ( Indepth Interview) ผู้วิจัยได้คัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 31 รูป/คน  
 2) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง จ านวน 8 รูป/คน  
 
4. ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 สภาพทั่วไป ปัญหาและอุปสรรคการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 
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 1)  การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการเร่งพัฒนา บูรณะ ฟ้ืนฟูมรดก และสินทรัพย์ทาง
วัฒนธรรม โดยมีหลักสังคหวัตถุ 4 เป็นองค์ประกอบด้วยนั้น สามารถท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ประชุมปรึกษาหารือถึงปัญหาของชุมชนในแต่ละด้านว่ามีอย่างไรและมากน้อยเพียงใด แล้วหา
วิธีการที่จะแก้ไขปัญหากันอย่างละเอียดรอบคอบ แสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพ ส ารวมด้วย
กาย วาจา ใจ เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างกัน แต่จะมุ่งถึงประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
เพ่ือให้สังคมหรือชุมชนของตนอยู่กันอย่างมีความสงบสุข ถึงคราวต้องเร่งพัฒนา บูรณะ ฟ้ืนฟูมรดก 
และสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมทั้งในเขตเมืองและนอกเมืองเพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวใหม่  สร้างแหล่ง
จับจ่ายซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยว โดยส่งเสริมบทบาทเอกชนร่วมกับชุมชนในการรักษาแหล่ง
ท่องเที่ยวและวิถีชีวิตให้อยู่ในสภาพเดิมอย่างต่อเนื่องร่วมกัน  
 2) การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการเพ่ิมความหลากหลายของการท่องเที่ยวรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม 
โดยส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว
มากขึ้น ทั้งในรูปแบบการจัดสหกรณ์การท่องเที่ยวและการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
กับกิจการด้านต่างๆ ที่ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร่วมช่วยเหลือ ส่งเสริมงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือช่วยสนับสนุนงานของท้องถิ่น และช่วยพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการเพ่ิมมาตรการอ านวยความสะดวก  สร้างความ
ปลอดภัย และปูองกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว รวมทั้งเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
นักท่องเที่ยวอย่างจริงจัง และเพ่ิมความม่ันคงในท้องถิ่นรวมทั้งการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในท้องถิ่น เช่น “เที่ยวไทย ปลอดภัย ปลอดโรค”  
 4) การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการเร่งฟ้ืนฟูความร่วมมือกับท้องถิ่นอ่ืนๆ โดยรอบ ทั้ง
ทางด้านการตลาด การลงทุนและการขจัดอุปสรรคในการท่องเที่ยว โดยการร่วมมือกับท้องถิ่นอ่ืนๆ 
โดยรอบทั้งทางด้านการตลาด การลงทุน และการขจัดอุปสรรคในการท่องเที่ยวให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและรับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว และให้ทราบถึงการปฏิบัติ
ว่ามีกิจกรรมใดบ้างท่ีสามารถร่วมกันท าได้ และสร้างความม่ันใจให้ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว
ในด้านการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อนักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจจะกลับมาเที่ยวอีก 
 5) การบริหารการท่องเที่ยวโดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก  โดยสร้างกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับธุรกิจชุมชน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการบริการการท่องเที่ยว รวมทั้งการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นในรูปแบบที่หลากหลาย การด าเนินงานด้าน
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาความพร้อมยกระดับมาตรฐานของสถานบริการด้าน
การท่องเที่ยวและบริการอ่ืนๆและจะต้องมีการรวมกลุ่มของธุรกิจการบริการการท่องเที่ยว โดยให้
ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหารการท่องเที่ยว อันจะน าไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทุกรูปแบบ 
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 ตอนที่ 2 เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 
 แนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน สรุปผลได้ดังนี้ 
 การส่งเสริมการท่องเที่ยวถือเป็นสิ่งส าคัญต่อความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว หรือโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ด้าน การเร่งพัฒนา บูรณะ ฟ้ืนฟูมรดก และสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้าน
การเพ่ิมความหลากหลายของการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการเพ่ิม
มาตรการอ านวยความสะดวก สร้างความปลอดภัย และปูองกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว รวมทั้ง
เร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของนักท่องเที่ยวอย่างจริงจัง  การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้าน
การเร่งฟ้ืนฟูความร่วมมือกับท้องถิ่นอ่ืนๆ โดยรอบ ทั้งทางด้านการตลาด การลงทุนและการขจัด
อุปสรรคในการท่องเที่ยว โดยการร่วมมือกับท้องถิ่นอ่ืนๆ โดยรอบทั้งทางด้านการตลาด การลงทุน 
และการขจัดอุปสรรคในการท่องเที่ยว การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการบริหารการท่องเที่ยวโดยใช้
กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก โดยสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับธุรกิจชุมชน ตลอดจนพัฒนา
คุณภาพการบริการการท่องเที่ยว โดยทั่วไปเราจะแบ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวออกเป็น 5 ด้าน คือ           
 1) เร่งพัฒนา บูรณะ ฟ้ืนฟูมรดก และสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมทั้งในเขตเมือง และนอก
เมืองเพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวใหม่สร้างแหล่งจับจ่ายซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยว  โดยส่งเสริมบทบาท
เอกชนร่วมกับชุมชนในการรักษาแหล่งท่องเที่ยว และวิถีชีวิตให้อยู่ในสภาพเดิมอย่างต่อเนื่อง   
 2) เพ่ิมความหลากหลายของการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการท่องเที่ยวเชิงพุทธ การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน  โดยการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
จัดการท่องเที่ยวมากขึ้น ทั้งในรูปสหกรณ์การท่องเที่ยว และการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 
 3) เพ่ิมมาตรการอ านวยความสะดวก สร้างความปลอดภัย และปูองกันการเอาเปรียบ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของนักท่องเที่ยวอย่างจริงจัง 
 4) เร่งฟ้ืนฟูความร่วมมือกับท้องถิ่นอ่ืนๆ โดยรอบ ทั้งทางด้านการตลาด การลงทุนและ
การขจัดอุปสรรคในการท่องเที่ยว 
 5) บริหารการท่องเที่ยวโดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก โดยสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
เชื่อมโยงกับธุรกิจชุมชน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการบริการการท่องเที่ยว รวมทั้งการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นในรูปแบบที่หลากหลาย 
 หลักการบริหารจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะต้องให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ส าคัญมีอยู่ 4 ด้านด้วยกัน คือ   
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 ด้านเศรษฐกิจ  การส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลาง
ตอนบนจะสามารถช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่คนในท้องถิ่นได้มากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการ
น ามาซึ่งรายได้ท่ีก่อให้เกิด การหมุนเวียนเกิดการสร้างงาน และการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค รวมทั้ง
ส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อย่างกว้างขวาง และ ยังเกิดการจ้างงานแก่
ชุมชนท้องถิ่นเพราะธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานมาก  จึงเปิดโอกาสให้เกิดการจ้างงาน
ภายในชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 ด้านสังคม จากการฟ้ืนฟูความร่วมมือกับท้องถิ่นอ่ืนๆ ท างานร่วมกันทางด้านการขยาย
ตลาดการท่องเที่ยวและการลงทุน และเมื่อช่วยกันแก้ปัญหาอุปสรรคในด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ช่วยให้เกิดความเจริญก้าวหน้าขึ้นในชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน รวมทั้งท าให้เกิดความเข้าใจ 
อันดีระหว่างท้องถิ่นด้วยกันและสามารถประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลดีให้คนในชุมชนเกิดการลงทุนและการขยายตัวของตลาดด้านการ
ท่องเที่ยวที่เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและท าให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชนและสามารถสร้าง
สังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสังคมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของกลุ่มจังหวัด และน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนเพ่ือสร้างรายได้ให้
กลุ่มจังหวัด และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้มาเยือนและเจ้าของท้องถิ่น 
 ด้านวัฒนธรรม  ทางด้านวัฒนธรรมจะเห็นได้จากการสืบทอดวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มี
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก่และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างนักท่องเที่ยว
และคนในท้องถิ่นนั้น เช่น ภาษาพูดและภาษาเขียน สินค้าโอท็อป  อาหารพ้ืนเมืองท้องถิ่น ด้าน
วัฒนธรรมจะเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพราะมีความพิเศษ ตรงที่นักท่องเที่ยวสามารถศึกษา
หาความรู้ในเรื่องวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ ประเพณี เช่น ประเพณีตักบาตรดอกไม้พระพุทธบาท
สระบุรี ประเพณีตักบาตรลูกโยน    และ ศึกษาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนคนในท้องถิ่น โดย
ให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าเชิง
วัฒนธรรม รวมทั้งเน้นในด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการการท่องเที่ยว  และการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นในรูปแบบที่หลากหลาย ทางด้านวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะมี
ปัญหาในเรื่องของ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงควรส่งเสริมให้คนในท้องถิ่น เห็น
ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจะต้องมีวิธีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ทางด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนในท้องถิ่นและจะต้องมี
ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการที่จะท าให้ท้องถิ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
สมบูรณ์ และมีคุณภาพ 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้าง
กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นอกจากจะช่วยสร้าง
นิสัยการรักและรู้จักหวงแหนธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของคนในท้องถิ่นแล้วก็ยังท าให้เกิดการ
ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรู้จักการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และท าให้เกิดการศึกษาค้นคว้าหาแนวทางรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
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คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการพัฒนาคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติได้อีกด้วย สามารถจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับธุรกิจชุมชน และการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นในรูปแบบที่หลากหลาย และนักท่องเที่ยวและ
นักท่องเที่ยวก็ยังได้เข้าร่วมในการศึกษาเรียนรู้ด้านการผลิตสินค้าโอท็อปกับผู้ประกอบการธุรกิจการ
ท าผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติภายในท้องถิ่น 
 หลักสังคหวัตถุ 4  เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนา ที่มีการกล่าวถึงการช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือ
แบ่งปันกันและแสดงน้ าใจต่อกัน แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน เห็นอกเห็นใจ ให้ก าลังใจ
กัน และรู้จักพูดให้สามัคคีกัน ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน าตักเตือนด้วย
ความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ ใช้ค าพูดไพเราะ แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
และเป็นคุณธรรมที่ท าให้รู้จักการเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่กันและกัน ท าให้เข้าใจคนอ่ืนมากขึ้น ช่วยแก้ปัญหา
และช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้านจริยธรรมและช่วยปรับปรุง ดูแลพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และรู้จักวางตัวเสมอต้นเสมอปลายร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมแก้ปัญหาเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการอยู่ร่วมกันด้วยความ
สามัคคี มีดังนี ้
 1) ทาน เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ ช่วยเหลือสงเคราะห์และแสดงน้ าใจต่อกัน คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้ดูสวยงามสะอาดตาเพ่ือดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มา
ท่องเที่ยวสัมผัส นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องแสดงความมีน้ าใจต่อนักท่องเที่ยวเมื่อ
ต้องการความช่วยเหลือ และให้อภัยนักท่องเที่ยวเมื่อนักท่องเที่ยวพูดต าหนิติเตียนว่าสถานที่
ท่องเที่ยวไม่ดีไม่สวยไม่งามหรือไม่สะอาดตา 
 2) ปิยวาจา  พูดจาสุภาพ ไพเราะ น่าฟัง ชี้แจง แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีเหตุผล เห็น
อกเห็นใจ ให้ก าลังใจ รู้จักพูดให้สามัคคีกันช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน คือ การพูดอย่างรักกัน พูดค าสุภาพ 
ไพเราะ น่าฟัง ชี้แจง และควรแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีเหตุผลชักจูงไปในทางที่ดีที่งามหรือแสดง
ความเห็นอกเห็นใจกัน ให้ก าลังใจกัน รู้จักพูดให้เกิดความเข้าใจกัน สามัคคีกัน มีไมตรีจิตแก่กันรัก
ใคร่ปรองดองและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
 3) อัตถจริยา ช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้านจริยธรรมและช่วย
ปรับปรุง ดูแลพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  คือ ควรท าประโยชน์แก่กัน 
ช่วยเหลือด้วยแรงกาย และช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมใน
ด้านจริยธรรมด้วย 
 4) สมานัตตตา ท าตัวให้เข้ากับเขาได้ วางตัวเสมอต้นเสมอปลายร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วม
แก้ปัญหาเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันและปฏิบัติตัวอย่างเสมอต้นเสมอปลาย คือ ผู้บริหารควรท า
ตัวให้เข้ากับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ วางตัวให้เสมอต้นเสมอปลายและให้เสมอภาค ปฏิบัติตัวสม  าเสมอ
ต่อทุกคน ไม่เอาเปรียบและร่วมทุกข์ ร่วมสุข และร่วมแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน 
 ตอนที่ 3 เพื่อน าเสนอรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 
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 การส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ด้านการ
เร่งพัฒนา บูรณะ ฟ้ืนฟูมรดก และสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมทั้งในเขตเมือง และนอกเมืองเพ่ือให้เกิด
การท่องเที่ยวใหม่สร้างแหล่งจับจ่ายซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยว โดยส่งเสริมบทบาทเอกชนร่วมกับ
ชุมชนในการรักษาแหล่งท่องเที่ยว และวิถีชีวิตให้อยู่ในสภาพเดิมอย่างต่อเนื่อง  มีดังนี้ 1) ด้าน
เศรษฐกิจ คือ สร้างงาน, สร้างอาชีพ , กระจายรายได้สู่ชุมชน ,พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 2) 
ด้านสังคม คือ ร่วมจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน , ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว ,
เสริมสร้างสัมพันธไมตรี ,พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  3) ด้านวัฒนธรรม คือ ร่วมพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่ง
ท่องเที่ยววัฒนธรรม , ส่งเสริมเอกชนร่วมกับชุมชนในการรักษาแหล่งท่องเที่ยว,ร่ วมพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่, ร่วมสร้างแหล่งจับจ่ายซื้อสินค้าศิลปวัฒนธรรม 4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม คือ จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พัฒนา
ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ, จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยให้นักท่องเที่ยวร่วมปลูกต้นไม้
เพ่ือพ่อของแผ่นดิน, ช่วยลดมลพิษไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ า 
 การส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ด้านการ
เพ่ิมความหลากหลายของการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ ทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวเพ่ือ
สุขภาพ รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม โดยส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการจัดสหกรณ์การท่องเที่ยว
และการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีดังนี้ 1) ด้านเศรษฐกิจ คือ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่
เกิดใหม่, ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว,น ารายได้มาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน , 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลายรูปแบบ 2) ด้านสังคม คือ ประชาชนในท้องถิ่นพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนได้หลายรูปแบบ , ประชาชนในท้องถิ่นพัฒนาอาชีพการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ,เกิด
สังคมชนบทในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ,คนในท้องถิ่นมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเหมือนกัน 3) ด้าน
วัฒนธรรม คือ การปลุกจิตส านึกให้คนในท้องถิ่นอนุรักษัวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง,การมีส่วนร่วมของ
คนในท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวหลายรูปแบบ ,การฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ให้
ความรู้ด้านวัฒนธรรม และทักษะการให้บริการด้วยใจ 4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
คือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติในท้องถิ่น และ ชนบทใกล้เคียงที่เชื่อมโยง
กัน, ผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรทางธรรมชาติ และสินค้าเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น , 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ หรือแหล่งท่องเที่ยวรองในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม , จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวแบบธรรมชาติโดยให้นักท่องเที่ยวมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 การส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ด้านการ
เพิ่มมาตรการอ านวยความสะดวก สร้างความปลอดภัย และป้องกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว 
มีดังนี้ 1) ด้านเศรษฐกิจ คือ การสร้างงาน , สร้างอาชีพ , กระจายรายได้สู่ชุมชน , การมีส่วนร่วม
ของคนในท้องถิ่น 2) ด้านสังคม คือ  การเพ่ิมมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว , ให้
ความรู้ความเข้าใจ ในการรักษาความปลอดภัย ,การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายไว้ส าหรับ
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บริการนักท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง , การสร้างแนวร่วมกับต ารวจรักษาความปลอดภัยให้
นักท่องเที่ยว  3) ด้านวัฒนธรรม  การปลุกจิตส านึกให้คนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวรู้จักการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม, การบริการการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ,ไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ,
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับนักท่องเที่ยว 4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับนักท่องเที่ยว,พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปลอดภัย เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องที่ยว ,บริการข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยไม่โกหกหลอกลวง
นักท่องเที่ยว, ร่วมมือกับภาครัฐในการช่วยดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 การส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ด้านการเร่ง
ฟ้ืนฟูความร่วมมือกับท้องถิ่นอ่ืนๆ โดยรอบ ทั้งทางด้านการตลาด การลงทุนและการขจัดอุปสรรคใน
การท่องเที่ยว มีดังนี้ 1) ด้านเศรษฐกิจ คือ  การสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น , สร้างอาชีพด้านการ
ท่องเที่ยว, กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น, พัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น  2) ด้านสังคม คือ การท่องเที่ยว
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม, เสริมสร้างสัมพันธไมตรีกับท้องถิ่นอ่ืน ,พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชนบทอย่าง
ยั่งยืน, สังคมชนบทศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน  3) ด้านวัฒนธรรม คือ  การร่วมฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมกับท้องถิ่นอ่ื , อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว, ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบวัฒนธรรมท้องถิ่น, ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน   
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ การปลุกจิตสานึกด้านการอนุรักษ์และลดภาระต่อ
สิ่งแวดล้อม,ร่วมกับท้องถิ่นอ่ืนๆจัดโครงการ “เที่ยวไทย รักษ์ไทย”, จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
เส้นทางธรรมชาติร่วมกับท้องถิ่นอ่ืน,พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
 การส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ด้านการ
บริหารการท่องเที่ยวโดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก โดยสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง
กับธุรกิจชุมชน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการบริการการท่องเที่ยว รวมทั้งการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นในรูปแบบที่หลากหลาย มีดังนี้  1) ด้านเศรษฐกิจ คือ 
การจัดท าแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว, สร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับธุรกิจชุมชน , 
พัฒนาคุณภาพการบริการการท่องเที่ยว , การโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่น
รูปแบบที่หลากหลาย 2) ด้านสังคม คือ   การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าของบ้านและผู้มา
เยือน, มีความเจริญต่อชุมชนได้อย่างมั่งคั่งและยั่งยืน, มีความเข้าใจกันดี และสื่อสัมพันธ์กันดี 
ระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนในชุมชน, สังคมขนบทเทียบเท่าสังคมเมือง  3) ด้านวัฒนธรรม คือ การ
ฟ้ืนฟู สืบทอด อนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น , การผลิตและจ าหน่ายผลงานในเชิง
ศิลปวัฒนธรรม , การท่องเที่ยวดี  วัฒนธรรมเด่น , ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวมากขึ้น  4) ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คือ การรู้จักคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 
การรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , การศึกษาค้นคว้าหาแนวทางรักษk
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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5. ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาค
กลางตอนบน” ผู้วิจัยขอเสนอแนะไว้ดังนี้ 
 5.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  (1) ภาครัฐควรให้อ านาจประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (2) ภาครัฐควรปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการส่งเสริม
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยให้อ านาจประชาชนในการร่วมบริหารจัดการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชน 
  (3) กฎหมายควรบัญญัติเรื่องอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาการท่องเที่ยวและการ
จัดเก็บรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นของประชาชนในชุมชนเพ่ือน ามาพัฒนาชุมชนด้านการ
ท่องเที่ยว 
 5.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  (1) ในการบริหารจัดการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว ต้องไม่กระทบต่อความ
เป็นอยู่ วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน 
  (2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้าใจ บทบาทอ านาจหน้าที่และกระบวนการมี ส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 
  (3) องค์กรชุมชนควรท าหน้าที่เป็นแกนน าในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมเพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการสร้างกลุ่ม และสร้าง
เครือข่ายทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและบทบาทหน้าที่ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในชุมชนดูแลชุมชน  
  (4) ควรรับฟังความคิดเห็นของทุกฝุายเพ่ือน ามาปรับประยุกต์เพ่ือหาจุดร่วมในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน 
 5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  (1) วิจัยเรื่องการจัดการเฉพาะด้าน เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน หรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิตของคนในชุมชน เป็นต้น 
  (2) ปัจจัยเสี่ยงของประชาชนในการเข้าไปร่วมในการเพ่ิมมาตรการอ านวยความ
สะดวก สร้างความปลอดภัย และปูองกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว รวมทั้งเร่งรัดการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของนักท่องเที่ยวอย่างจริงจัง 
  (3) การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนหรือนโยบาย
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนที่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนในชุมชนด้านการสร้างความปลอดภัย และปูองกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว รวมทั้ง
เร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของนักท่องเที่ยวอย่างจริงจัง 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอสภาพทั่วไปของการพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์
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ขีดสมรรถนะทรัพยากร สร้างความเข้มแข็งกายใจ เสริมคุณภาพการท างานสุขภาพจิตดี รักษา
เสถียรภาพสมรรถนะในการท างาน 3) ปัญญา คือการพัฒนา เป็นการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม การบริการที่ดี การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การท างานเป็นทีม การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามวิธีทางแห่งอริยสัจ 4 เมื่อเกิดสภาวะแห่งปัญหา เรียนรู้และ
วิเคราะห์เหตุแห่งปัญหา ตั้งสมมติฐานเมื่อสภาพปัญหาหมดไป แล้วแสวงหาแนวทางแก้ปัญหานั้น
ด้วยมรรควิธี  
 
ค าส าคัญ : กลยุทธ์, การพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ 
 

ABSTRACT 

 The objective of this study were to present A general conditions of human 
capital competency development of Bangkok Metropolis were that: 1) Virtual 
ethics; personnel had well behavior and good conduct according to ethical morality 
with good sense of self, duty and official professional responsibility and integrity, 2) 
Good service; the behavior indicating intention, effort and readiness to render good 
service for people and dedication to response to the needs of the people who 
came for services, 3) Achievement tentativeness; dedication to perform duty for 
achievement as set for by work standard or the quality of work set by rules, 4) 
Teamwork; working as a team with friendly behavior , enabling to work together 
with others and listening to others in the team and ability to create and maintain 
relationship with other co-workers and 5) Experience accumulation; effort, interest 
and eagerness to seek for new knowledge for self development continuously as 
well as self development, improvement with new knowledge and technology for 
the duty achievement. 

Buddhadhamma for human capital competency development of Bangkok 
Metropolis were: 1) Sila; education, discipline, rules, regulations, habits and social 
roles development of the organization so that the human capitals would have 
been well disciplined to support human capital competency development of 
Bangkok Metropolis, 2) Samathi, training, the virtual morality development to 
enhance administrative efficiency and effectiveness, human capital efficiency, 
physical and mental strength to support well being and mental health in 
maintaining working competency, 3) Panya; development, virtual morality 
promotion for good service, achievement and teamwork, job experience 
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accumulation, problems solving by mean of Ariyacacca 4, the 4 noble truth. When 
problems arise, learn and analyze the cause, hypothesize after the problems were 
solved and solve the problems with the path, means. 

 
1. บทน า 
 กรุงเทพมหานครมีวิวัฒนาการรูปแบบการบริหารมาควบคู่กับรูปแบบการปกครองของ
ประเทศ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง รูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการมาพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสั งคมและการเมืองการปกครองของประเทศ และเนื่องจาก
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารและการปกครองเป็น
เมืองศูนย์กลางความเจริญและเป็นเมืองขนาดใหญ่ ที่มีอัตราความเจริญเติบโตขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน รัฐบาลทุกรัฐบาลทั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครองพยายามปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานคร  ให้เหมาะสม
และสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมาตลอดระยะเวลากว่า 62 ปี 
 กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ 1,568,737 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 50 
เขตจัดเป็น 6 กลุ่ม เพ่ือการบริหารและการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพ พัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละกลุ่ม กลุ่มรัตนโกสินทร์ ซึ่งประกอบด้วยเขตบางซื่อ ดุสิต พญาไท 
ราชเทวี ปทุมวัน พระนคร ปูองปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ บางรัก กลุ่มบูรพา ประกอบด้วย เขต
ดอนเมืองหลักสี่ วายไหม บางเขต จัตุจักร ลาดพร้าว บึงกุ่ม บางกะปิ วังทองหลาง กลุ่มศรีนครินทร์ 
ได้แก่เขต สะพานสูง มีนบุรี คลองสามวา หนองจอก ลาดกนะบัง ประเวศ สวนหลวง คันนายาว  
กลุ่มเจ้าพระยา ประกอบด้วยเขตดินแดง ห้วยขวาง วัฒนา คลองเตย บางนา พระโขนง สาธร บาง
คอแหลม ยานนาวา กลุ่มกรุงธนใต้ ประกอบด้วยเขตบางขุนเทียน บางบอน จอมทอง ราษฎร์บูรณะ 
ทุ่งครุ ธนบุรี คลองสาน บางแค และ กลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตบางพลัด ตลิ่งชัน บางกอก
น้อย บางกอกใหญ่ ภาษีเจริญ หนองแขม และเขตทวีวัฒนา 
 ปัจจุบันคาดว่า มีประชากรอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครประมาณ 10 ล้านคน ใน 
1,500,000 หลังคาเรือน โดยเป็นประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จ านวน 5,604,722 คน และที่
เหลือเข้ามาอาศัยอยู่ชั่วคราวเพ่ือรับจ้างใช้แรงงาน เพ่ือการศึกษา  การประกอบอาชีพ และการค้า 
เป็นต้น โดยไม่แจ้งย้ายทะเบียนบ้าน จ านวนประชากรที่มีอยู่บนทะเบียนบ้านมากกว่า เมื่อครั้ง
สถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง ในปี พ.ศ. 2525 ถึงกว่า 30 เท่า ซึ่งในขณะนั้นคาดว่ามี
ประชากรประมาณ 185,000 คน นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามายัง
กรุงเทพมหานคร ตลอดทั้งปี ประมาณ ปีละ 6,166,496 คน 
 การที่กรุงเทพ มหานครเป็นมหานครแห่งเดียวของประเทศที่มากด้วยผู้คนซึ่งหลั่งไหล มา
จากทั่วประเทศ และมากด้วยปัญหาสังคมนานัปการรวมทั้งการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องอย่างไม่มี
ทิศทางในอัตราสูง เช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน นับเป็นภาระอันหนักยิ่งในการบริหารจัดการเพ่ืออ านวย
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ความสะดวกด้าน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดจนสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีพ ให้สามารถ
สนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ หน่วยงานที่มี
หน้าที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้ จะต้องมีรูปแบบโครงสร้างการบริหารที่มีอ านาจหน้าที่อันเหมาะสม 
พร้อมทั้งมีระบบการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ จึงสามารถอ านวยประโยชน์แก่ประชาชนชาว
กรุงเทพมหานครได้อย่างแท้จริงและทั่วถึง (Sanit Chonanan, 2543 : 109-120) 
 เน่ืองจากการด าเนินงานของกรุงเทพมหานคร ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จะต้องยึดถือ
และปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายฉบับใหม่ ซึ่งมีหลักการและสาระส าคัญเปลี่ยนแปลงไปจาก
กฎหมายเดิมเป็นอย่างมาก หลักการในบางเรื่องส่งผลให้การปฏิบัติจริงไม่คล่องตัวในการบริหารงาน
บุคคลเท่าที่ควร ประกอบกับกฎหมายฉบับนี้ต้องใช้ครอบคลุมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทต่างๆ ซึ่งมีความแตกต่างกันในหลายด้าน ดังนั้น ในการด าเนินการระยะแรก จึงเกิดปัญหา 
อุปสรรค และความล่าช้าอยู่บ้าง 
 นอกจากนี้ ในการปฏิบัติราชการประจ าของกรุงเทพมหานคร ก็ประสบปัญหาขาดความ
คล่องตัว เช่นกัน เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีความหลากหลายของทรัพยากรบุคคล และมีข้อจ ากัด
ทางด้านงบประมาณ อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครได้จัดท าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556–2560) โดยให้ความส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเป็นแบบด้านการบริหารมหานคร โดยก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ เสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ 
คุณภาพชีวิต และความภาคภูมิใจ เพ่ือร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (Office of the 
Bangkok Metropolitan Administration, 2556 : 1) 
 ด้วยการก าหนดประเด็นกลยุทธ์ ที่สร้างกรอบทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาภาคมหานคร ส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน 
เสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต และความ
ภาคภูมิใจ เพ่ือร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน บริหารจัดการระบบงาน บริหารจัดการ
การเงินการคลังของกรุงเทพมหานครในภาพรวมด้วยการบริหารจัดเก็บรายได้การงบประมาณของ
กรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนของกรุงเทพมหานคร 
เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารและพัฒนามหานคร 
พัฒนากลไกในการบริหารจัดการภายในองค์กร ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
นานาชาติ (ส านักงาน ก.ก., 2556 : 4) โดยมีแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามกลยุทธ์หลัก คือ (1) เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร  (2) 
พัฒนาทัศนคติและจิตส านึกที่ดีแก่บุคลากรในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม (3) พัฒนาผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครตามแผนการพัฒนาผู้บริหารตามระดับขั้น (Training Roadmap for Metropolis 
Executive) (4) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรุงเทพมหานคร (5) เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครให้บุคลากรมีความรักและภูมิใจในองค์กร (Office of the 
Bangkok Metropolitan Administration, 2556 : 5)  



147วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ของกรุงเทพมหานคร 
 2) เพ่ือศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาส าหรับพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ของ
กรุงเทพมหานคร  
 3) เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ของกรุงเทพมหานครตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เป็นการศึกษาเนื้อหาสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 1. สภาพทั่วไปของการพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 5 ด้าน คือ (1) การพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (2) การพัฒนาขีดสมรรถนะ
ทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (3) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล (4) การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน (5) การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Office 
of the Bangkok Metropolitan Administration, 2556 : 16) 
 2. วิเคราะห์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์
ที่ครอบคลุมถึง 3 หลักการ คือ หลักการพัฒนาตน หลักการพัฒนาคน หลักการพัฒนางาน ได้แก่ 
ไตรสิกขา คือ ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักส าหรับการพัฒนาทุนมนุษย์ หมายถึง การศึกษา ฝึกหัดอบรม 
การพัฒนา กาย วาจา จิตใจ และปัญญา ให้ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน มีอยู่ 3 
ประการ ดังนี้ (1) อธิสีลสิกขา คือ การศึกษาข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมในทางความประพฤติ การมี
ชีวิตและอยู่ร่วมสังคมเป็นระเบียบด้วยวินัย (2) อธิจิตตสิกขา คือ การฝึกอบรมข้อปฏิบัติส าหรับ
ฝึกหัดอบรมจิตเพ่ือให้เกิดคุณธรรม เช่น ความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพหรือการท าตนให้ถึง
พร้อมด้วยสมาธิ (3) อธิปัญญาสิกขา คือ ข้อปฏิบัติส าหรับการพัฒนาปัญญาเพ่ือให้เกิดความรู้แจ้ง 
การรู้จักคิด รู้จักพิจารณา รู้จักส าเหนียก ก าหนดมองสิ่งทั้งหลายให้ได้คุณค่า คิดเป็น รู้จักคิด
วิเคราะห์สืบสาวให้เข้าถึงความจริงด้วยปัญญา (PhraBrahmagunabhorn (P.A. Payutto), 2548 : 
127) 
 3. วิเคราะห์ทฤษฎีทุนมนุษย์ ได้แก่ ทุนทางความรู้ ทุนทางความคิดก้าวไกล ทุนทางความ
เข้าใจแจ่มแจ้ง และทุนทางการแสดงความสัมพันธ์ในองค์กร ได้แก่ การน ามาก าหนดเป็นรูปแบบ
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ของกรุงเทพมหานครตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
 4. ส าหรับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ประกอบด้วย 1) ประชากรที่เป็น
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวใน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร ส านักยุทธศาสตร์
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และการประเมินผล ส านักงานข้าราชการกรุงเทพมหานคร ส านักพัฒนาสังคม ส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ านวน 366 คนจากทั้งหมด 94,337 คน (Office of the Bangkok 
Metropolitan Administration, 2556 : 5) 2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญระดับผู้น าขององค์การ ได้แก่ ปลัด
กรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านัก และรองผู้อ านวยการส านัก ที่
เชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์การของกรุงเทพมหานคร ตลอดถึงพระสงฆ์ผู้เชียวชาญด้านหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา จ านวน 20 รูป/คน ศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ถึงเดือน 
ธันวาคม พ.ศ.2559 รวมระยะเวลา 47 เดือน 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ของของกรุงเทพมหานคร
ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) 
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.916 ใน
การเก็บข้อมูลซึ่งผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการและลูกจ้างของ
กรุงเทพมหานคร จ านวน 366 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตาฐาน ในส่วนของ
การวิจัยเชิงคุณภาพใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญจ านวน 20 รูป/คน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  
 
5. ผลการวิจัย 
 กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ของกรุงเทพมหานครตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา โดยมีเปูาหมายเชิงกลยุทธ์ อธิบายว่า  
 1. การศึกษา (ศีล) หมายถึง การศึกษาด้านระเบียบวินัยขององค์กร การจัดสรรควบคุม 
ด้านกฎระเบียบและรู้กฎหมาย ส าหรับรักษากิตติคุณให้ควรเป็นตัวอย่าง ด้วยการรักษาระเบียบวินัย 
และประกอบแต่การสุจริต ส ารวมกายและวจีทวารให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม 
 2. การฝึกอบรม (สมาธิ ) หมายถึง การฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของจิตใจ ส าหรับพัฒนาความสุขทางด้านชีวิตจิตใจและอิสระภาพทางจิตวิญญาณ 
เพ่ือความสงบและสบายแห่งจิตวิญญาณ เพราะด ารงชีวิตอยู่ในปัจจุบันอย่างไม่ประมาท ช่วยให้การ
ด ารงชีวิตประจ าวันเป็นสุข เพราะเต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญาอยู่เสมอ เพราะรู้จักก าหนด
จดจ าสิ่งต่างๆ ด้วยปัญญา 
 3. การพัฒนา (ปัญญา) หมายถึง การพัฒนาปัญญาส าหรับขัดเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ 
อันจะก่อให้เกิดความสว่างและความสงบของชีวิตจิตใจและอิสระภาพทางจิตวิญญาณ ตาม
หลักธรรมทางแห่งพระพุทธศาสนา ซึ่งจะช่วยให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีสติและไม่ประมาท 
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เพ่ือเข้าสู่วัฒนธรรมองค์กรเชิงพุทธ และมีชีวิตที่ดีงามตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กล่าวคือ
ความรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้ (ธรรมะ) รู้จักแก้ไขและปฏิบัติจัดการปัญหาต่างๆ ตามแนวทางแห่งอริสัจ 4 
รู้จักคิดพิจารณาเพ่ือความก้าวหน้าขององค์กร เพราะรอบรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ และเข้าใจสภาวะ
ของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง  
 กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ของกรุงเทพมหานครตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ผู้วิจัยได้น าหลักธรรมคือ ศีล สมาธิ และปัญญา โดยบูรณาการกับทฤษฎีการพัฒนา
ส าหรับเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลยุทธ์ทั้ง 5 ด้าน อธิบายว่า  
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีกล
ยุทธ์ย่อย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคค
ของกรุงเทพมหานคร 2. พัฒนาระบบทดแทนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 3. จัดท า
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 4. พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการ รักษาผู้มีความรู้ความสามารถไว้ในองค์กร 5. พัฒนาระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลเชิง
รุก  
 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาขีดสมรรถนะทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งมีกลยุทธ์ย่อย 5 
กลยุทธ์ ได้แก่ 1. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ของกรุงเทพมหานคร 2. วางระบบการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 3. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรของกรุงเทพมหานคร 4. 
พัฒนาข้าราชการตามสายอาชีพของกรุงเทพมหานคร 5. เสริมสร้างสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
 กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีกลยุทธ์ย่อย 5 กล
ยุทธ์ ได้แก่ 1. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2. พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ส าหรับส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วมที่
เหมาะสม 4. พัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครทุกระดับให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม    5. 
ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีกระบวนการที่เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
 กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างาน มีกลยุทธ์ย่อย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 1. 
ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. พัฒนาระบบสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม
เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่ดี 3. พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการท างาน         4. พัฒนาการศึกษาแนวทางการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ เวลาการท างานให้ยึดหยุ่น 5. พัฒนาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน  
 กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีกลยุทธ์ย่อย 5 กล
ยุทธ์ ได้แก่ 1. เสริมสร้างความรู้ระบบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่ทรัพยากรบุคคลทุกระดับ 2. 
เสริมสร้างความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยคุณธรรมคือปัญญา 3. สร้างเครือข่ายในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 4. เสริมสร้างความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลด้วยคุณธรรมคือ
ศีล 5. เสริมสร้างความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยคุณธรรมคือสมาธิ 
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 การพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ของกรุงเทพมหานครตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
อธิบายว่า  
 สมรรถนะที่ 1 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาสมรรถนะใน 5 ด้าน ได้แก่ 1. 
เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่
เลือกปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและวินัยข้าราชการ 3. ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
และจรรยาบรรณข้าราชการ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ 4. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 5. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายของบ้านเมือง 
 สมรรถนะที่ 2 การพัฒนาด้านการบริการที่ดี พัฒนาสมรรถนะใน 5 ด้าน ได้แก่ 1. คิดถึง
ผลประโยชน์ของผู้รับบริการในระยะยาวและพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอนการให้บริการเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ 2. เข้าใจหรือพยายามท าความเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้บริการ
ได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ 3. ให้เวลาแก่ผู้รับบริหารเป็นพิเศษ เพ่ือช่วย
แก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 4. มีความรับผิดชอบในงานและสามารถส่งมอบงานได้ตามก าหนดเวลา 
การงานไม่ค่ังค้าง 5. เป็นคนตรงต่อเวลา 
 สมรรถนะที่ 3 การพัฒนาด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ พัฒนาสมรรถนะใน 5 ด้าน ได้แก่ 1. 
บริหารจัดการและทุ่มเทเวลาตลอดจนทรัพยากรเพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงาน
ตามที่วางแผนไว้ 2. ท างานได้ตามเปูาหมายที่ผู้บังคับบัญชาก าหนดหรือเปูาหมายของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 3. ตัดสินใจได้โดยมีการค านวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจนและด าเนินการเพ่ือให้ภาครัฐ
และประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด 4. ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของตนให้ส าเร็จลุล่วง 5. ผูกมิตรและ
ร่วมมือกับองค์กร 
ๆสมรรถนะที่ 4 การพัฒนาด้านการท างานเป็นทีม การพัฒนาสมรรถนะใน 5 ด้าน ได้แก่ 1. 
เสริมสร้างความสามัคคีในทีม โดยไม่ค านึงถึงความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน 2. รักษามิตรภาพอันดี
กับเพ่ือนร่วมทีมเพ่ือช่วยเหลือกันในวาระต่างๆ ให้งานส าเร็จ 3. ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพ
อันดีในทีมเพ่ือสนับสนุนการท างานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 4. อยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี 
5. เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในทีม 
 สมรรถนะที่ 5 การพัฒนาด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  การพัฒนา
สมรรถนะใน 5 ด้าน ได้แก่ 1. ติดตามเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ   ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 2. รอบรู้เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ใน
สาขาอาชีพของตนหรือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 3. สนับสนุนให้
เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองค์กรด้วยการจัดสรรทรัพยากรเครื่องมือ อุปกรณ์ 
ที่เอ้ือต่อการพัฒนา 4. สร้างความรู้ความสนใจ 5. สร้างเสริมทัศนคติที่ดีในการท างาน 
 
6. อภิปรายผล 
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 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะได้น าประเด็นที่มีความส าคัญต่อกลยุทธ์การ
พัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ของกรุงเทพมหานครตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จากสรุป
ผลการวิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจที่สามารถน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการและ
ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจที่ได้ท างานเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และมีความ
พึงพอใจในผลการปฏิบัติงานอย่างสื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในกฎระเบียบ ข้อบังคับ มีความคาดหวัง
ในโอกาสความก้าวหน้าจากหน่วยงาน ซึ่งทุกคนต่างมีความรู้สึกว่างานที่ท ามีความท้าทายท าให้ได้
เรียนรู้มากขึ้น หน่วยงานมีระบบการจัดการความรู้ที่ดีท าให้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลข้าราชการและลูกจ้างทุกคนจึงมีความสุขในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
และยังมีความเขา้ใจงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติเป็นอย่างดี  
 ขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Chakkrit Suriyoprakarn, 2554) พบว่า 
ข้าราชการครูเป็นผู้อบรมถ่ายทอดจิตวิญญาณที่ดีให้แก่ศิษย์ เป็นบุคคลที่ดีของสังคม การพัฒนา
วิชาชีพครูให้เป็นอาชีพที่สังคมยอมรับนับถือและน าไปสู่คุณภาพที่ได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของ
สังคม ฉะนั้นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาครูตามหลักของกระทรวงศึกษา ประกอบด้วย 4 ด้าน 
คือ (1) ด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบด้วย จรรยาบรรณต่อตนเอง วิชาชีพ 
ผู้รับบริการ ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพและสังคม (2) ด้านความรู้ประสบการณ์วิชาชีพ มีความสามารถ
ทางวิชาชีพครู จัดการเรียนการสอน (3) ด้านบุคลิกภาพของความเป็นครู ประกอบด้วย ความถึง
พร้อมด้านสุขภาพ อารมณ์ เชาว์ปัญญา เผชิญฟันฝุากับอุปสรรค และ (4) ด้านภาวะผู้น าการพัฒนา
การศึกษา เป็นผู้น าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลง  
 2) ด้านการบริการที่ดี (Service Mind) จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการ
และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นว่า มีความพึงพอใจในการตอบรับด้านการบริการของ
กรุงเทพมหานครว่าบริการดีมีน้ าใจใส่ใจต่อประชาชน ขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(Kriangkraiyod Phanthai, 2552) ได้วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ : 
กุญแจสู่ความเป็นเลิศ พบว่า กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเครื่องมือและกลไกที่ส าคัญที่ใช้
ในการขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานขององค์การ ความส าเร็จของแต่ละองค์การสามารถเกิดขึ้นได้จาก
การพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การใช้ความรู้ความสามารถของพนักงานในการสร้างผลก าไร
เพ่ิมข้ึนและสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ขององค์การเพื่อน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ส่วนการ
ออกแบบกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะต้องน ากลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บูรณา
การไปกับกลยุทธ์และเปูาหมายขององค์การเพ่ือให้กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือให้เกิดการสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ขององค์การ จึงจะท าให้กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
เปูาหมายและผลการปฏิบัติงานขององค์การโดยที่กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นต้อง
ตระหนักว่าพนักงานคือทรัพยากรที่ส าคัญตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์และความต้องการ
ที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของพนักงาน ท าให้กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการสร้าง
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พนักงานให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถสร้างผลผลิตให้กับ
องค์การได ้ 
 3) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการและลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นว่า ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
และคุณภาพงานที่ก าหนด หรือให้เกิดจากมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(Phaiboon Posuwan, 2551) ได้วิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสู่ผลสัมฤทธิ์ ผลการศึกษา 
พบว่า การพัฒนาท้องถิ่นยังขาดประสิทธิภาพที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สูญเสียงบประมาณ ประชาชนไม่ได้ประโยชน์เพราะผู้น าไม่สามารถท าแผนพัฒนาหรือการก าหนด
โครงการได้ถูกต้องเพราะความรู้จากการบริหารงานต่ าท าให้โครงการขาดคุณภาพประกอบกับ
บุคคลากรไม่มีประสิทธิภาพการด าเนินงานไม่เป็นไปตามหน้าที ตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งการ
บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการน ากลยุทธ์มาใช้และท างานที่ไม่มียุทธศาสตร์ไปสู่
เปูาหมาย น ามาซึ่งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรและส่งผลกระทบกับประชาชน และการบริหาร
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในยุคโลกาภิวัฒน์  ได้แก่ ประสิทธิภาพประชาธิปไตย 
ประสิทธิภาพการศึกษาและประสิทธิภาพเศรษฐกิจบวกกับภาวะผู้น า  การศึกษาเทคโนโลยี
ทรัพยากรมนุษย์สิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพ การบริหารโครงการ การมีส่วนร่วมในโครงการ ความ
โปร่งใสของโครงการและโครงการมีผลก าไร  
 ขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Thitirat Meemak, 2548) ผลการศึกษา 
พบว่า สภาพการจัดการของสหกรณ์ มีประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง ตัวแปรที่ใช้วัด
สภาพการจัดการ ได้แก่ขนาดของสหกรณ์ ความสามัคคี โดยปัจจัยที่บ่งชี้ประสิทธิผลระดับองค์การ
พบว่า ปัจจัยที่บ่งชี้ประสิทธิผล ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ  การควบคุมเงินทุน เครื่องมือ
และอุปกรณ์ บุคลากรที่ด าเนินงาน ขนาดของสหกรณ์ ความสามัคคี ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ส่วนการมีส่วนร่วมของสมาชิกและคณะกรรมการต่อสหกรณ์ มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิผลขององค์การอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิต  
 4) ด้านการท างานเป็นทีม จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการและลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นว่า งานราชการของกรุงเทพมหานครเป็นงานบริการสาธารณะอัน
เป็นภารกิจของรัฐที่ต้องจัดให้มีขึ้น เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เป็นงานที่จะต้องปฏิบัติโดยต่อเนื่องสม่ าเสมอ และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน เป็นงานที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ ผลการปฏิบัติราชการจะต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติใน
ภาพรวมเป็นส าคัญ ในขณะเดียวกันก็จะต้องให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องบนพ้ืนฐานของหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และหลักนิติธรรม  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                   
(Pradit Deewattanakul, 2549) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารกรุงเทพมหานคร : ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบที่เหมาะสม” ผลการศึกษาพบว่า การปฏิรูประบบการบริหารกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 3 
กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 มองว่ากรุงเทพมหานครใหญ่โตเกินไป ควรที่จะแบ่งหน่วยงานย่อยเพ่ือความ
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คล่องตัว กลุ่มที่ 2 มองว่า ดีอยู่แล้วแต่จะต้องปรับปรุงในส่วนขั้นตอนการบริหารและเพ่ิมอ านาจ
หน้าที่ และกลุ่มที่ 3 มองว่า จะต้องแบ่งอ านาจให้ส านักงานเขตรับผิดชอบมากขึ้นเพ่ือการบริการ
ประชาชน ทางผู้วิจัยได้เสนอแนะว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนารูปแบบอีก 3 ระยะ คือ ระยะสั้น 
ใช้รูปแบบเช่นเดิมแต่ควรกระจายอ านาจให้กับส านักเขตมากขึ้น ระยะกลาง ควรแบ่งการบริหาร 
เป็น 3 ระดับ ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิสภากรุงเทพมหานคร และสภาเอกรูปประจ าเขต 
และระยะยาว จะต้องจัดตั้งส านักเขตบริหารท้องถิ่น มีประธานเขตและข้าราชประจ าหรือมาจาก
การเลือกตั้ง  
 5) ด้านการส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่า 
ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นว่า การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพนั้น 
ต้องมีความสนใจ สังสมความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการศึกษา 
ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ 
เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Ayusakorn Ngamchat, 
2553) ได้วิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนภาวะบกพร่อง
ทางความรัก พบว่า การปรับเปล่ียนภาวะบกพร่องทางความรักเชิงพุทธบูรณาการ โดยใช้หลักการ
ของจิตวิทยาตะวันตกเป็นกรอบ คือ การปรับอารมณ์ความรู้สึก การปรับความคิด การปรับ
พฤติกรรมและการปรับเปูาหมาย และน าหลักพุทธธรรมมาบูรณาการร่วมกับ หลักการของ
จิตวิทยาที่เป็นกรอบนั้น โดยการน าบุคคลให้กลับมามีสติอยู่กับปัจจุบัน และน ากุศลธรรมมาแทนที่
อกุศลธรรม เพ่ือปรับเปลี่ยนความรู้สึกทางลบให้กลายเป็นบวก การใช้กุศโลบายในการระงับความ
โกรธเคือง เพื่อให้เกิดความคิดให้อภัย รวมทั้งการปรับเปลี่ยนความคิด ให้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล ไม่มี
ความคิดที่บิดเบือน สามารถปรับเปลี่ยนความคิดที่เป็นไปในแง่ลบ ซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดอารมณ์
ความรู้สึกเชิงลบ เกิดความคิดในแง่บวก ซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกเชิงบวก และน าหลักค าสอน
ไตรลักษณ์ และการอธิบายตามเหตุปัจจัยในพุทธธรรมมาบูรณาการให้เข้าใจสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นตาม
สภาพความเป็นจริงอย่างผู้ที่เข้าใจธรรมชาติว่าสิ่งต่างๆ นั้นล้วนมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา ไม่
สามารถคงสภาพเดิมได้ตลอดไป  
 ขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Thanabunkit Chirapatthanakorn, 2552) ได้
วิจัยเรื่อง สมรรถนะการบริหารของผู้บริหารระดับกลางของอุตสาหกรรมการโรงแรมในภาคใต้ของ
ประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยภูมิหลังของผู้บริหารระดับกลาง โดยพบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาและรายได้ มีอิทธิพลต่อระดับสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารระดับกลาง 2) 
องค์ประกอบของสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารระดับกลางมี 7 องค์ประกอบดังนี้ (1) สมรรถนะ
ในด้านการพัฒนาความคิดริเริ่ม (2) สมรรถนะในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (3) สมรรถนะใน
ด้านการท างานเป็นทีม (4) สมรรถนะในด้านการท างานในวัฒนธรรมที่หลากหลาย (5) สมรรถนะใน
ด้านการควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ (6) สมรรถนะในด้านการให้บริการลูกค้า และ (7) 
สมรรถนะในด้านความเชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ 3) ปัจจัยการสอนงานเพ่ือการพัฒนาตนเองมีอิทธิพล
ทางบวกต่อ สมรรถนะการบริหารในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากที่สุด รองลงมา สมรรถนะ



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560154

ในด้านการท างานในวัฒนธรรมที่หลากหลาย สมรรถนะการบริหารของผู้บริหารในภาพรวม 
สมรรถนะในด้านการพัฒนาความคิดริเริ่ม สมรรถนะในด้านการควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ 
สมรรถนะในด้านการให้บริการลูกค้า และสมรรถนะในด้านความเชี่ยวชาญแบบมืออาชีพของ
ผู้บริหารระดับกลางของอุตสาหกรรมการโรงแรมในภาคใต้ของประเทศไทย 4) ปัจจัยค่าตอบแทนมี
อิทธิพลทางบวกต่อสมรรถนะการบริหารในด้าน สมรรถนะในด้านการท างานเป็นทีมของผู้บริหาร
ระดับกลางของอุตสาหกรรมการโรงแรมในภาคใต้ของประเทศไทย 5) ปัจจัยความท้าทายในการ
ท างานมีอิทธิพลทางบวกต่อสมรรถนะการบริหารในด้านสมรรถนะในด้านการพัฒนาความคิดริเร่ิม
มากที่สุด รองลงมา สมรรถนะในด้านการท างานเป็นทีม สมรรถนะการบริหารของผู้บริหารใน
ภาพรวม สมรรถนะในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สมรรถนะในด้านการให้บริการลูกค้า และ
สมรรถนะในด้านความเชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ ของผู้บริหารระดับกลางของอุตสาหกรรมการ
โรงแรมในภาคใต้ของประเทศไทย 6) ปัจจัยโอกาสความก้าวหน้ามีอิทธิพลทางบวกต่อสมรรถนะการ
บริหารในด้านสมรรถนะด้านการควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพมากที่สุด รองลงมา สมรรถนะใน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สมรรถนะในด้านการให้บริหารลูกค้า และสมรรถนะการบริหาร
ของผู้บริหารในภาพรวมของผู้บริหารระดับกลางของอุตสาหกรรมการโรงแรมในภาคใต้ของประเทศ
ไทย 
 การวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปขยายผลต่อไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ควรมีการด าเนินการดังนี้ (1) มีการถ่ายทอดนโยบายต่างๆ ตั้งแต่ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล (2) มี
การวิเคราะห์ความรู้เชิงระบบอย่างมีส่วนร่วมทั้งในระดับบุคคล งาน และองค์กร (3) จัดระบบ
สิ่งจูงใจให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุนมนุษย์ (4) การพัฒนาทุนมนุษย์จะต้องให้ความส าคัญกับการจัด
หมวดหมูความรู้อย่างเป็นระบบ และการเรียนรู้ระดับบุคคล เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ และ (5) การพัฒนาทุนมนุษย์จะต้องให้มีการด าเนินครอบคลุมทุกปัจจัย 
 6) ด้านการฝึกอบรม (ศีล) จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ของ
กรุงเทพมหานครตามหลักไตรสิกขา ซ่ึงสอดคล้องกับความเป็นจริง การพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์
ตามหลักพุทธศาสนาเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงบูรณาการโดยเฉพาะ
ศีล เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกพฤติกรรมของข้าราชการให้มีระเบียบวินัยเพราะว่าวินัย
หรือศีลนั้นเป็นตัวจัดเตรียมชีวิตให้อยู่ในสภาพที่เอ้ือต่อการพัฒนาความรู้หรือการศึกษาและพัฒนา
มนุษย์ด้วยการจัดระเบียบชีวิต จัดระเบียบความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตอยู่ ร่วมกันในสังคม จาก
ผลการวิจัยพบว่า ปัญญา คือ ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมเพ่ือให้เกิด
ความรู้แจ้งอย่างต่ า อย่างกลาง และอย่างสูง การพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมนั้น พระพุทธศาสนาใช้การฝึกอบรม การพัฒนา และการศึกษา เช่น การฝึกอบรมศีล การ
พัฒนาหรือการเจริญสมาธิ และการศึกษาหรือภาวนาเพ่ืออบรมบ่มเพราะปัญญา ดังนั้น ศีล คือ ข้อ
ปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมในทางความประพฤติต่ า อย่างกลาง และอย่างสูง ผลการวิจัยพบว่า ยอมรับ
และปฏิบัติตามกติกา มารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคม รักษาและ
เสริมสร้างวินัยในหน้าที่และปฏิบัติตามกฎหมาย ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ราชการ มีความ
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ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ มีน้ าใจและเอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่ต่อ
เพ่ือนร่วมงาน องค์กร และชุมชน  
 ขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Sinsamut Butpakdi, 2553) ได้วิจัยเรื่อง 
การพัฒนาคุณธรรมของบุคลากรทางการศึกษาด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ศีล เป็นเรื่อง
ของการฝึกอบรมในด้านพฤติกรรมโดยเฉพาะพฤติกรรมเคยชิน เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรมศีล ก็
คือ วินัย วินัยเป็นจุดเริ่มต้นในกระบวนการศึกษาและพัฒนามนุษย์ เพราะว่า วินัยเป็นตัวจัดเตรียม
ชีวิตให้อยู่ในสภาพที่เอ้ือต่อการพัฒนาโดยจัดระเบียบความเป็นอยู่ การด าเนินชีวิตและการอยู่
ร่วมกันในสังคมให้เหมาะกับการพัฒนาและเอ้ือโอกาสที่จะพัฒนาและเมื่อมีกายที่พัฒนาแล้ว คือ มี
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในทางที่จะเกื้อกูลและได้ผลดี เริ่มแต่รู้จักบริโภคปัจจัย 4 
รู้จักใช้อินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ในการเสพหรือใช้สอยวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนเทคโนโลยี
ทั้งหลาย ในทางที่เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพราะฉะนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิด
คุณภาพและพัฒนาแบบยั่งยืนตามหลักพระพุทธศาสนามีกระบวนการและวิธีการที่ดี 
  
 7) ด้านการศึกษา (สมาธิ) จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ของ
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับความเป็นจริง การพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ตามหลักพุทธ
ศาสนาเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลบูรณาการโดยเฉพาะสมาธิ เป็นข้อ
ปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมจิตเพ่ือให้เกิดคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริง ด้านการศึกษาสมาธิ 
จากผลการวิจัยพบว่า สมาธิ คือ ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมจิตเพื่อให้เกิดคุณธรรม  
 ขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (Phrakruweerayansoontorn, 2554) 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยส่วนใหญ่เป็นสามเณร คิดเป็นร้อยละ 83.8 มีอายุต่ า
กว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 82.9 มีการศึกษาทางโลก ต่ ากว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 79.3 ด้าน
การศึกษาทางธรรม นักธรรมเอก คิดเป็นร้อยละ 91.4 ด้านการศึกษาเปรียญธรรมเปรียญธรรม 1-
2/3 คิดเป็นร้อยละ 59.9 ผลการวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยมากทุก
ด้าน ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา ซึ่งแยกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามหลักไตรสิกขา กรณีศึกษาวัดตากฟูา โดยภาพรวมแตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรมต่างกัน มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ส่วนปัจจัยด้านอ่ืนๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันทุกด้าน ข้อเสนอแนะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามหลักไตรสิกขา ควรจัดท ารูปแบบการฝึกอบรมให้ความรู้ที่เป็นมาตรฐานแก่พระภิกษุสามเณรผู้
ศึกษาทุกระดับตระหนักถึงความมีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ จัดอบรมเป็นประจ าทุกภาค
เรียนในการน าเอาหลักค าสอนทางพุทธศาสนาเข้ามีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่พระภิกษุ
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สามเณรผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรม สามารถน าไปประพฤติปฏิบัติพัฒนาด้านกาย จิตใจ และสติปัญญา
ให้สูงขึ้น 
 8) ด้านการพัฒนา (ปัญญา) จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริง ข้าราชการมีความสนใจใฝุรู้  สั่งสมความรู้
ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ นอกจากนั้นแล้วเพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดี ในการครองตน ครองคนและครองงาน 
ข้าราชการทุกคนต้องศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาคุณธรรมด้าน ศีล สมาธิ และปัญญาอยู่สม่ าเสมอ 
เพ่ือพัฒนาวิถีชีวิตการท างานและการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องดี  
 ขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับ (Sasiwan Kamlungsinserm, 2551) กล่าวว่า ปัญญา 
เป็นเรื่องของการฝึกหรือพัฒนาในด้านการรู้ความจริงเริ่มตั้งแต่ความเชื่อ ความเห็น ความรู้ ความ
เข้าใจ ความหยั่งรู้เหตุผล การรู้จักวินิจฉัย ไตร่ตรองตรวจสอบ คิดการต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ หากยัง
ได้รับการปลูกฝังโดยสถาบันต่างๆ ในสังคม จนกลายเป็นส่วนหนึ่ งของวัฒนธรรมไทย ท าให้
พฤติกรรมของความคิด ค าพูด การกระท า วิถีชีวิตและกลไกต่างๆ ในสังคมถูกครอบง าด้วย
วัฒนธรรมบริโภคนิยม ท าให้คนไทยเคลื่อนออกจากศีลธรรม ยึดถือเงินเป็นใหญ่ คิดหาหนทางลัด
เพ่ือบรรลุประโยชน์ตน โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบใดๆ ดังนั้น เพ่ือให้สังคมไทยมีวิถี ชีวิตที่อุดมด้วย
ปัญญา พึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุข ความพอดี มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
รอบตัวและภายในจิตใจอย่างชัดเจน โดยไม่ยึดเอาบริโภคนิยมเป็นจุดหมาย แต่อาศัยปัญญาเป็น
เครื่องมือเพ่ือยังชีวิตตนให้อยู่ได้ทั้งกายและจิตใจท่ามกลางกระแสบริ โภคนิยม คนไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและกระบวนทัศน์มาสู่ พุทธกระบวนทัศน์ด้วยการน าหลักธรรมค าสอนใน
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง จนสามารถฝังรากลึก  
 ไม่เฉพาะเท่านั้นยังสอดคล้องกับ (Supriya Treerasiranon, 2556) ที่กล่าวว่า เมื่อบุคคล
มีโยนิโสมนสิการแล้ว สัมมาทิฏฐิก็จะเกิดข้ึนตามมาจากนั้นจึงน าตนเองเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ด้วย
การลงมือปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ 8 หรือกระบวนการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา ปัจจัยภายนอก
และปัจจัยภายในมีความส าคัญเท่าๆ กัน หรือกล่าวได้ว่ามนุษย์จะมีความสมบูรณ์เมื่อชีวิตของมนุษย์
มีความสัมพันธ์ครบ 3 ด้าน คือ พฤติกรรม จิต และปัญญา  
 นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ (Thavichak Thongtip, 2552) พบว่า ไตรสิกขาเป็นระบบ
การศึกษาที่เน้นการฝึกอบรมตนเองอย่างเป็นขั้นตอนและมีกระบวนการที่ประสานกันอย่างเป็น
พ้ืนฐานให้แก่กันจนถึงความพ้นทุกข์ เพราะฉะนั้น ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องส่งเสริมน าระบบ
กระบวนการคิดพิจารณาตามหลักไตรสิกขา คือ ท าศีล สมาธิ ปัญญาให้เกิดมี เ พ่ือน ากระบวนการ
เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน แก้ไขปัญหาอุปสรรคด้วยความระเอียดรอบคอบยิ่งขึ้นไป  
  
7. ข้อเสนอแนะ 
 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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 จากการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ของกรุงเทพมหานครตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้ 
 (1) ควรมีการปรับปรุงนโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารด้านวิชาการและวิชา “ปัญญา
พัฒน์” เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ของกรุงเทพมหานครให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 (2) ควรจัดให้มีคณะบริหารทุนมนุษย์ร่วมมือกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ      
เพ่ือจัดหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการตามหลักไตรสิกขา 
 (3) ควรจัดให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ สร้างแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนา 
ศีล สมาธิ ปัญญา ให้ต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
 2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
 จากการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ของกรุงเทพมหานครตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงการพัฒนาดังนี้ 
 (1) ควรจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ขององค์การ   
โดยใช้กระบวนการส ารวจความจ าเป็นในการพัฒนาขีดสมรรถนะและฝึกอบรมอย่างถูกต้องเพ่ือให้ได้
ทรัพยากรบุคคลที่พึงประสงค์ 
 (2) ควรจัดท ารูปแบบการฝึกอบรมให้มีความรู้ที่เป็นมาตรฐานแก่ข้าราชการและลูกจ้าง
ทุกระดับตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่บริการประชาชน และแบบอย่างท่ีดี 
 (3 )  การพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ของกรุง เทพมหานครควรน าหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนามาเป็นหลักและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการขัดเกลาจิตใจโดยใช้วิธีท าความ
เข้าใจ ประชุม อบรมสัมมนา หรือวิธีการอ่ืนๆ โดยน าหลักธรรมคือ ศีล สมาธิ ปัญญา มาจัดหลักสูตร
พัฒนาทุนมนุษย์และน าสู่ภาคปฏิบัติ 
 3) ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 (1) ควรมีศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ในองค์กรตามแนว
พระพุทธศาสนาในเขตพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ 
 (2) ควรศึกษาถึงกรอบแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาเข้ากับวิชาการสากลเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 (3) ควรศึกษาผลที่ได้รับจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักไตรสิกขาในเขตจังหวัด
อ่ืนๆ หลายแห่งเพ่ือน ามาเปรียบเทียบความแตกต่างและความสอดคล้องซึ่งกันและกันในการพัฒนา
สมรรถนะทุนมนุษย์ 
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รูปแบบการบริหารจัดการน้้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร 
MODEL FOR WATER MANAGEMENT  

ACCORDING TO BUDDHIST PRINCIPLES OF PHICHIT PROVINCE  
 

อ าพล  ปุญญา 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาในการบริหาร
จัดการน้ าของจังหวัดพิจิตร 2) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธวิธีกับการบริหารจัดการน้ า
ของจังหวัดพิจิตร และ3) เพ่ือเสนอรูปแบบการบริหารจัดการน้ าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตรๆ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นศึกษา
การบริหารจัดการน้ าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) โดยแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 25 รูป/คน และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและบันทึกการสนทนากลุ่มเฉพาะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. สภาพทั่วไปและปัญหาในการบริหารจัดการน้ าของจังหวัดพิจิตร แบ่งออกเป็น 4 ด้าน
ด้วยกัน 1) ด้านการบริหารองค์กรที่ดี คือพ้ืนที่ของจังหวัดพิจิตรเป็นที่ลุ่มต่ าแม่น้ าไหลผ่าน รับน้ าใน
ฤดูกาลน้ าหลาก การบริหารจัดการน้ าในระดับจังหวัดไม่มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบ ขาดการรวม
แผนแม่บทหลัก ขาดการจัดท าข้อมูลผังน้ าในพ้ืนที่ 2) ด้านการบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา คือ
มีปัญหาการจัดเก็บน้ าที่หลากมาตามฤดู ขาดแหล่งกักเก็บน้ า พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ถูกบุกรุก การ
ขุดลอกคลองยังเก็บน้ าไว้ไม่ได้ ขาดฝายและประตูเปิดปิดในล าคลอง 3) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มผู้ใช้น้ า คือขาดการมีส่วนร่วม ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งจากผู้ใช้น้ าที่
แท้จริง มีการแย่งชิงน้ าเพื่อการเกษตร 4) ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน คือยังมีปัญหาเรื่องน้ าท่วมและน้ า
แล้งในพ้ืนที่ของจังหวัดพิจิตร 
 2.แนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธวิธีกับการบริหารจัดการน้ าของจังหวัดพิจิตร น าเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝุายส่งน้ าและบ ารุงรักษา แบ่งเป็น 4 หมวด ทั้งนี้ได้น าปัจจัยที่
ส่งเสริมต่อการบริหารจัดการน้ ามาใช้ให้เกิดความเหมาะสม ความพอดี คือการน าหลักสัปปายะ 7 
มาเป็นส่วนช่วยเสริมในการบริหารจัดการน้ าให้เกิดความเหมาะสมขึ้น 1) การบริหารองค์กรที่ดี ตาม
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หลักสัปปายะ 7 ต้องอยู่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถเดินทางไปได้สะดวก มีการประชุมกันอย่าง
สม่ าเสมอ บุคลากรในองค์กรจะต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ต้องมีงบประมาณที่เพียงพอ 
อยู่ในภูมิประเทศที่ดีและมีเสถียรภาพในการปฏิบัติงาน 2) การบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา 
ตามหลักสัปปายะ 7 ต้องมีการพัฒนาแหล่งจัดเก็บน้ าให้ดี ต้องมีการขุดลอกคลอง ต้องมีข้อตกลง
ร่วมกัน ต้องมีคณะกรรมการลุ่มน้ าในระดับต่างๆ ต้องมีน้ าเพ่ือประกอบอาชีพ ต้องมีการกักเก็บน้ า
ในฤดูน้ าหลาก ต้องมีน้ าใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 3) การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้ า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักสัปปายะ 7 ประชาชนต้องเสียสละพ้ืนที่บางส่วนเพ่ือสร้างแหล่งกัก
เก็บน้ า ต้องก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางน้ า ต้องเข้าร่วมประชุมกลุ่มร่วมกัน จะต้องมีการจัดตั้งกลุ่ม
อย่างเป็นรูปธรรม ต้องได้ใช้น้ าอย่างเท่าเทียมกัน ต้องร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม ต้องมีน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค 4) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามหลักสัปปายะ 7 ต้องมีคณะกรรมการท างานที่แน่นอน 
ต้องมีความรู้ความสามารถมีอ านาจสั่งการ ต้องมีเส้นทางระบายน้ าที่ดี ต้องมีข้อตกลงร่วมกัน ต้องมี
แหล่งน้ าชุมชน ต้องมีการจัดเก็บน้ า ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 3. รูปแบบการบริหารจัดการน้ าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 
1) การบริหารองค์กรที่ดี ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสมคืออยู่ในภูมิประเทศที่ดี สามารถเดินทางไปได้
สะดวก บุคลากรภายในองค์กรมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการน้ า มีการประชุมกัน
สม่ าเสมอ องค์กรมีงบประมาณที่เพียงพอและมีเอกภาพในการปฏิบัติงาน 2) การบริหารจัดการน้ า
และบ ารุงรักษา มีการพัฒนาพื้นที่แหล่งจัดเก็บน้ าให้ดี โดยมีการขุดลอกคลองเพ่ือกักเก็บน้ าในฤดูน้ า
หลาก มีคณะกรรมการลุ่มน้ าในระดับต่างๆเข้ามาดูแล มีการพูดคุย ตกลงกันในเรื่องน้ า ประชาชนมี
น้ าใช้ในการอุปโภคบริโภค มีน้ าประกอบอาชีพอย่างเพียงพอ 3) การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้ า
ชลประทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เสียสละพ้ืนที่บางส่วนเพ่ือสร้างแหล่งกักเก็บน้ า มีการจัดตั้ง
กลุ่มผู้ใช้น้ าอย่างเป็นรูปธรรม มีการประชุมกลุ่มร่วมกันเพ่ือรณรงค์เรื่องดูแลสิ่งแวดล้อม ก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลที่ขวางทางน้ าไหล เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างเท่าเทียมกัน 4) 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าระดับจังหวัดที่ชัดเจน ที่มีความรู้ความสามารถ
ในการบริหารจัดการน้ า มีอ านาจสั่งการอย่างแท้จริง มีแหล่งน้ าชุมชนเพ่ือใช้จัดเก็บน้ าหลากตาม
ฤดูกาลโดยมีเส้นทางระบายน้ าที่ดี โดยที่กลุ่มมีข้อตกลงการใช้น้ าร่วมกันและประชาชนในพ้ืนที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ค้าส้าคัญ : การบริหารจัดการน้ า,พุทธวิธี,จังหวัดพิจิตร 
 

ABSTRACT 
 This research aims: 1) to study the conditions and problems in the 
management of water Phichit 2) to study the concept. Buddhist theory and 
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approach to the management of water Phichit and 3) to propose a model of water 
management based on the Buddhist way of Phichit.  
 This study is a qualitative research (Qualitative Research), the researchers 
focused on water management, according to the Buddhist way of Phichit. Through 
in-depth interviews (In-depth Interview) with the key data of 25 images / person 
and group chat only (Focus Group Discussion) with the experts 9 instrument used in 
the research were interview and. the only discussion group Data were analyzed 
using descriptive content analysis.  
 Findings were as follows:  
 1. The general condition and problems in water management Phichit 
province is divided into four different areas: 1) the management of the organization. 
Phichit boggy areas of low river flow. Water in flood season Water management at 
the provincial level is the main host. The lack of a master plan Lack of water flow 
data prepared in 2) Management and Maintenance. There is the problem of storing 
water for seasonal variations. Lack of water reservoirs Public interest is 
compromised Dredging canals to store water is not. Lack of dams and canals in the 
door 3) the involvement of stakeholders and water users. The lack of participation 
The lack of a strong group of water users true. A tussle agricultural water 4) the 
achievement of the task. There is also the problem of flooding and drought in 
Phichit province  
 2. Theory and the Buddhist approach to water management of Phichit. 
Led the development of the quality management department Operation and 
maintenance is divided into four categories, the leading factor that promotes the 
management of water to achieve the right balance is the primary navigation signal 
Kappa Ya 7 is contributed. water management in a more appropriate one) good 
corporate management. According to him a week to seven in the right areas. Travel 
to attractions Need to meet regularly. People in the organization would have the 
technical knowledge. Have enough budget The terrain is favorable and stable 
performance 2) water management and maintenance. According to him a week to 
seven, with the development of water storage as well. Require dredging Need to 
talk Require the watershed level. Must have a solo career Need to store water in 
flood season. Water must be used in the consumer adequately 3) the participation 
of water users and stakeholders. According to him a week seven people to sacrifice 
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some space to build reservoirs to store water. The way to get rid of sewage water. 
To attend meetings together. There must be a concrete group. Water must be used 
more evenly. Be shared environment Require water for consumption 4) 
achievement by the seven weeks she must have a committee working on the 
course. Must have the ability to command. The route requires good drainage. Must 
have a common agreement Water to Communities Need to store water Have a 
better quality of life  
 3. Model of water management based on the Buddhist way of Phichit 
province is divided into four areas: 1) Management of the organization. Located in 
the right area is in good terrain. Can be reached at Personnel within the 
organization with knowledge in water management has been meeting regularly talk. 
The organization has an adequate budget and a unified operational 2) water 
management and maintenance. The development of water storage space as well. 
The dredging canals to store water in flood season. There are different levels in the 
watershed committee to oversee the talks agree on water. The water used for 
consumption. Water professionals adequately 3) the involvement of irrigation water 
users and stakeholders have sacrificed some space to build reservoirs to store 
water. The establishment of water users is substantial. The group is meeting 
together to campaign on environmental stewardship. Sewage disposal to block the 
water flow. To provide residents with water for consumption equally 4) 
achievement of the work. A water management committee at the provincial level 
are obvious. The ability to manage water. Command of truly Water community to 
store flood season, with the good drainage. The Group has an agreement to use a 
common public space and quality of life improved. 
Keywords: Water Management, According To Buddhist, Phichit Province 
 
1. บทน้า  
 น้ าเป็นทรัพยากรพ้ืนฐานที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ทั้งพืช 
สัตว์ รวมทั้งมนุษย์ด้วย คนเรามีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 3 วันหากขาดน้ า และน้ ายังมีความส าคัญต่อ
ทรัพยากรปุาไม้ ทรัพยากรดินแร่ธาตุต่างๆ และน้ ามีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของน้ าและล าน้ าสาขาเป็นแหล่งสะสมน้ าที่มีขนาดใหญ่จนมีปริมาณ
เพียงพอก่อเกิดเป็นสายน้ าไหลลงสู่พ้ืนที่ราบลุ่ม สิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์ พืช และสัตว์ได้อาศัยแม่น้ าล า
ธารในการด ารงชีวิต (สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, 2550: 53) สภาพของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคเหนือส่วน
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ใหญ่เป็นที่ลาดชันและเป็นพ้ืนที่รับน้ าธรรมชาติบางส่วนจะประสบกับปัญหาน้ าท่วมหลากรุนแรง
และน้ าท่วมขัง ขณะเดียวกันยังคงมีบางพ้ืนที่ที่ประสบภัยแล้งซ้ าซากทั้งในภาคการเกษตรและน้ า
อุปโภคบริโภค นอกจากนี้ในบางพ้ืนที่ยังประสบกับปัญหาดินโคลนถล่ม และมีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของเขื่อนร่วมด้วย น้ าท่วมอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก แต่ก็สามารถกักเก็บเพ่ือใช้
เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการเพาะปลูก ดังนั้นการบริหารจัดการน้ าท่วมไม่ควรเน้นเฉพาะการเร่งระบายน้ า
ลงสู่ทะเลเพียงอย่างเดียว แต่ควรพิจารณาการกักเก็บน้ าให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ด้วย เนื่องจาก
เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์น้ าท่วมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าได้ แม้ว่าจะมีการก าหนดมาตรการรับมือที่
ส าคัญแล้วก็ตาม ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิธีการบริหารจัดการน้ าในอ่างตามเกณฑ์การบริหาร
อ่างเก็บน้ า (Rule curve operation) ทั้งในช่วงก่อนและระหว่างฤดูน้ าหลาก เพ่ือหลีกเลี่ยงความ
เสียหายที่ไม่จ าเป็นทั้งในปีน้ าปกติและปีน้ ามาก รวมถึงการด าเนินการเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วย 
(รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร, 2556: 1-3) 
 จังหวัดพิจิตรมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มตอนกลางและค่อยสูงขึ้นทางทิศตะวันออก
และตะวันตก มีแม่น้ ายมและแม่น้ าน่านไหลผ่านจากเหนือจรดใต้ ท าให้มีปัญหาเรื่องน้ าท่วมเป็น
ระยะเวลานานต่อเนื่องเพราะปัจจุบันพ้ืนที่รับน้ าทางธรรมชาติจ านวนมากตื้นเขิน การเชื่อมต่อกัน
ระหว่างห้วย หนอง คลอง บึง ตามธรรมชาติถูกท าลาย จากการพัฒนาของเมือง ซึ่งโดยรวม
สถานการณ์น้ าของจังหวัดมีปัญหาด้านการขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง เพราะส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก (บริษัทเซาท์อีสท์ เอเซีย แมเนจเม้นท์ จ ากัด, 2556: 
10-12) ผู้วิจัยพิจารณาเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการน้ าของจังหวัดพิจิตรอันมีผลต่อการ
ด ารงชีวิตอยู่ของประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือบริหารจัดการน้ าในยามวิกฤตคือช่วงฤดูกาลน้ าหลากเพ่ือให้
มีแหล่งน้ าไว้ใช้หลังฤดูฝน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการน้ าตามหลักพุทธวิธีของ
จังหวัดพิจิตร เพ่ือจะได้ทราบสภาพปัญหาของการบริหารจัดการน้ า หลักพุทธวิธีที่สามารถน ามา
บูรณาการเข้ากับแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการน้ าตามนโยบายและมาตรฐานในการท างานจาก
กรมชลประทาน เพื่อปฏิบัติงานให้ตอบสนองต่อการให้บริการในพ้ืนที่ โดยเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการฝุายส่งน้ าและบ ารุงรักษา ดังนั้นจึงต้องการศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาในการ
บริหารจัดการน้ าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและหลักพุทธวิธีที่เหมาะสม
กับการบริหารจัดการน้ าของจังหวัดพิจิตร และน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการน้ าตามหลักพุทธ
วิธีของจังหวัดพิจิตร ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการน ารูปแบบไปบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ
และให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาในการบริหารจัดการน้ า ของจังหวัดพิจิตร 
 2.2 เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธวิธีเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ า ของจังหวัด
พิจิตร 
 2.3 เพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการน้ าตามหลักพุทธวิธี ของจังหวัดพิจิตร 
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3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 3.1.1 ขอบเขตด้านแนวคิดและทฤษฎี 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษารูปแบบการบริหารจัดการน้ าตามหลักพุทธวิธีใน
จังหวัดพิจิตร” ซึ่งเป็นการศึกษาที่ได้หลักแนวความคิด Core Value 11 ตัว ของ Malcolm 
Baldrige มาเป็นเกณฑ์ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานของ
ส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 จึงได้น าหลักคิดมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของการ
ประเมินฝุายส่งน้ าและบ ารุงรักษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับถ่ายทอดนโยบายและมาตรฐานในการ
ท างานจากกรมชลประทาน เพ่ือปฏิบัติงานให้ตอบสนองต่อการให้บริการในพ้ืนที่  โดยเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝุายส่งน้ าและบ ารุงรักษาโดยแบ่งออกเป็น  4 หมวด ดังนี้ 1. การ
บริหารองค์กรที่ดี 2. การบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา 3. การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้ า
ชลประทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 4. ผลสัมฤทธิ์ของงาน (กรมชลประทาน, 2546: 35-38) 
 3.1.2 ขอบเขตด้านหลักพุทธวิธี ใช้หลักสัปปายะ 7 ที่เป็นหลักการอยู่ร่วมกับสิ่งที่เหมาะ 
ซึ่งค าว่า “สัปปายะ” นั้นหมายถึง สิ่งที่เหมาะสม สิ่งที่เกื้อกูล ช่วยสนับสนุนในการบ าเพ็ญภาวนาให้
ได้ผลดี ช่วยให้สมาธิตั้งมั่น ไม่เสื่อมถอย ประกอบด้วย 1) อาวาสสัปปายะ คือ ที่อยู่อาศัยหรือ
สถานที่ที่เหมาะสม 2) โคจรสัปปายะ คือ การเดินทางที่สะดวกสบาย 3) ภัสสสัปปายะ คือ การ
ประชุม-พูดคยุที่เหมาะสม 4) ปุคคลสัปปายะ คือ บุคคลที่เหมาะสม 5) โภชนสัปปายะ คือ อาหารที่
เหมาะสม 6) อุตุสัปปายะ คือ สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม 7) อิริยปถสัปปายะ การด าเนินชีวิตที่
เหมาะสม (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto). 2545: 
286) 
 3.2 ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 1) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยผู้วิจัยเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการน้ าของจังหวัดพิจิตร จ านวน 25 รูป/คน  
 2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยผู้วิจัยเลือก
แบบเจาะจง จ านวน 9 คน 
 
4. วิธีด้าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการน้ าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ซึ่งใช้
รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth 
Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและ
ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 



167วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 4.1 รูปแบบการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการน้ าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร”ในครั้งนี้ 
ใช้รูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด าเนินการให้สอดคล้องกับปัญหาและ
ครอบคลุมแนวคิดการวิจัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 4.2 ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ ผู้วิจัยได้ก้าหนดผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ ได้แก่ 
 1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ าได้แก่ 
บุคคลส าคัญในพื้นที่จังหวัดพิจิตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ า จ านวน 25 รูป/คน 
 2. การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยได้จัดการสนทนากลุ่มเพ่ือ
ปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการน้ าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร โดยนักวิชาการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ านวน 9 รูป/คน 
 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4.3.1 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัยโดยศึกษาเอกสารวิชาการและจากงานวิจัย
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ าตามหลักพุทธวิธี โดยมีเครื่องมือในการวิจัย 2 ชนิด 
ประกอบด้วย  1) แบบสัมภาษณ์ 2) สนทนากลุ่ม โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปและ
ปัญหาของการบริหารจัดการน้ าตามหลักพุทธวิธีดังนี้ 
 1.1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ า จากเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต บทความ ต ารา คัดส าเนาจากรายงานการวิจัยหรือบทความตามเว็บไซต์ 
 1.2) น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องมาสร้างกรอบของค าถาม 
โดยสร้างเครื่องมือจากกรอบเนื้อหาในค าจ ากัดความของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
 1.3) ผู้วิจัยสร้างโครงร่างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) แล้วเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจดูความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและส านวนภาษา
แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview)  
 1.4) น าเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงสมบูรณ์แล้วไปสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ า จ านวน 
25 รูป/คน 
 2) สนทนากลุ่ม สร้างประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่ม เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลและเพ่ือเสนอรูปแบบการบริหารจัดการน้ าตามหลักพุทธวิธีโดยท า Focus Group 
Discussion 
 4.3.2 ลักษณะของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์
2) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 
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 4.3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์และประเมินระดับคุณภาพความตรงของเครื่องมือการวิจัย 
ดังนี้  
 1. การวิเคราะห์ Face Validity (ความตรงเชิงพินิจ) ซึ่งเป็นการตรวจสอบประเมิน
คุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้ง 2 ท่าน ด้วยการตรวจสอบประเมินกรอบ
เนื้อหา ขอบเขตแบบสอบถามประเด็นส าคัญของการสอบถาม ตลอดจนการใช้ถ้อยค าส านวนภาษา
เชิงวิชาการท่ีเหมาะสมและความเป็นเอกนัยในการเก็บข้อมูล 
 2. การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของประเด็นค าถามการวิจัยกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในรูปแบบของเทคนิคการ
วิเคราะห์ IOC (Index of Congruence) โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 รูป/คน 
 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 25 รูป/คน จะใช้การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยผู้วิจัยจะส่งหนังสืออย่างเป็นทางการโดยค ารับรองของผู้อ านวยการ
หลักสูตรฯ เพ่ือขอสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง พร้อมกับส่งบริบทเนื้อหาต่างๆ ที่จะใช้ในการ
สัมภาษณ์ล่วงหน้า และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ส่วนในขณะการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะขออนุญาต
จากผู้เชี่ยวชาญใช้เครื่องบันทึกเสียง และกล้องบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว อนึ่ง ในการวิจัย
ครั้งนี้ ใช้ทั้งการสัมภาษณ์แบบก่ึงทางการ (Semi-formal interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (Informal interview) ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน 9 รูป/คน จะใช้การสนทนา
กลุ่มแบบที่มีโครงสร้าง 
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามชนิดเทคนิคการวิจัย คือ 
 4.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีข้ันตอนดังนี้ 
 1) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content 
Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
 2) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 
Induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมาย 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไปพร้อมๆ กับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ทั้งนี้เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็นต่างๆ ได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้ว ไม่มีความ
ชัดเจน ก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ เหล่านั้น เพ่ือตอบค าถามหลักตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิง
ทฤษฎี 
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 3) การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการน าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ ทาง
วิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่เชื่อถือได้อีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นความเชื่อมโยง เพ่ือน าไปสู่
การพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริง 
 4.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่มเฉพาะ ข้อมูลการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยจะใช้
วิธีการโดยการตีความหมายในรูปแบบของการวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งจะกระท าไปพร้อมๆ กันตลอด
ระยะเวลาที่ด าเนินการวิจัย โดยผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการบันทึกข้อมูล การถอดเทปสัมภาษณ์ รวม
ไปถึงภาพถ่ายในแต่ละครั้ง จัดหมวดหมู่ว่าครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมแก่การน าไปวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สรุปผลและอภิปรายผลว่าสมบูรณ์หรือไม่ 
 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปและปัญหาในการบริหารจัดการน้้าของจังหวัดพิจิตร 
 ด้านการบริหารองค์กรที่ดี คือ ตามสภาพพ้ืนที่ของจังหวัดพิจิตรมีลักษณะเป็นที่ลุ่มต่ า
แม่น้ าไหลผ่านจึงเป็นพ้ืนที่รับน้ าในฤดูกาลน้ าหลาก ในระดับจังหวัดมีหลายหน่วยงานที่เข้ามา
รับผิดชอบดูแลเรื่องน้ า  
 ด้านการบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา คือ ในจังหวัดพิจิตรยังมีปัญหาการจัดเก็บน้ าที่
หลากมาตามฤดูกาลได้น้อย จึงท าให้มีน้ าต้นทุนที่ไม่เพียงพอที่จะน ามาบริหารจัดการ  
 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มผู้ใช้น้ า คือ การบริหารจัดการน้ าใน
จังหวัดพิจิตรยังขาดการมีส่วนร่วมในหลายๆ ระดับ  
 ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน คือ การบริหารจัดการน้ าของจังหวัดพิจิตรจึงยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาเรื่องน้ าท่วมและน้ าแล้งในพ้ืนที่ได้  
 5.2 การวิเคราะห์ผลด้านการบริหารองค์กรที่ดีตามหลักสัปปายะ 7 
 ด้านอาวาสสัปปายะ คือ องค์กรต้องมีสถานที่อยู่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม ไม่ไปตั้งอยู่ในที่เสี่ยง
ภัยทางธรรมชาติหรือใกล้สถานที่อันตรายจากภัยอ่ืน ที่จะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการท างาน จะต้องมี
สภาพแวดล้อมหรือมีบรรยากาศที่ดีในการท างาน ด้านโคจรสัปปายะ คือ สามารถเดินทางสัญจรไป
ในที่ต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็ว สามารถก าหนดเวลาการเดินทางได้ จากสถานที่ท างานต้องอยู่ไม่ไกล
กับแหล่งที่อยู่อาศัยจนเกินไปมีระบบบริการสาธารณะเข้าถึง  ด้านภัสสสัปปายะ คือ บุคลากรที่
ท างานอยู่ภายในองค์กรจะต้องมีการประชุม พูดคุยกันอย่างสม่ าเสมอ การอยู่ด้วยกันภายในองค์กร
จะต้องพูดให้ถูกกาล ถูกเวลาจะได้ไม่เกิดเรื่องเข้าใจผิด การพูดคุยกันก็ต้องพูดคุยกันแต่ค าสัตย์ ค า
จริง ด้านปุคคลสัปปายะ คือ บุคลากรในองค์กรจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีความช านาญเฉพาะ
ทาง มีอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจน ต้องเป็นคนดี มีศีลธรรม ต้องมีวิสัยทัศน์ มองกาลไกล ต้องกล้า
ตัดสินใจ ด้านโภชนสัปปายะ คือ องค์กรจะต้องมีงบประมาณที่เพียงพอต่อการน าไปบริหารจัดการ  
ด้านอุตุสัปปายะ คือ องค์กรที่ดีนั้นต้องตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่ดีด้วย ภายในองค์กรจะต้องมี
สิ่งแวดล้อมท่ีดีหมายถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ดีด้วย ด้านอิริยปถสัปปายะ คือ ใน
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องค์กรจะต้องมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและมีเสถียรภาพในการปฏิบัติงาน องค์กรสามารถที่
จะขับเคลื่อนงานต่างๆได้สะดวก 
 5.2 การวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการน้้าและบ้ารุงรักษาตามหลักสัปปายะ 7 
 ด้านอาวาสสัปปายะ คือ ในการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตรต้องมีการพัฒนา
แหล่งจัดเก็บน้ าให้ดีเพ่ือรองรับน้ าที่มีตามฤดูกาลคือน้ าหลาก ด้านโคจรสัปปายะ คือ การบริหาร
จัดการน้ าจะต้องมีการขุดลอกคลองเพ่ือท าทางน้ าให้สามารถไหลไปได้อย่างสะดวก ด้านภัสสสัปายะ 
คือ การบริหารจัดการน้ าต้องมีการพูดคุยหรือเจรจาในการขอใช้พ้ืนที่สาธารณะเพ่ือสร้างแหล่งน้ า
ใหม่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน ด้านปุคคลสัปปายะ คือ การบริหารจัดการน้ าจะต้องมี
คณะกรรมการลุ่มน้ าในระดับต่างๆ ข้ึนมาบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ให้เป็นรูปธรรม ด้านโภชนสัปปา
ยะ คือ การบริหารจัดการน้ าเพ่ือให้ประชาชนมีน้ าในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
ประชาชนต้องมีน้ าเพ่ือประกอบอาชีพ ด้านอุตุสัปปายะ คือ ต้องมีการกักเก็บน้ าในฤดูฝนหรือฤดูน้ า
หลาก นอกฤดูฝนต้องมีการพัฒนาแหล่งเก็บน้ าที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติให้สามารถใช้งานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ ด้านอิริยปถสัปปายะ คือ มีการบริหารจัดการน้ าเพ่ือให้คนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มีน้ า
ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ าในการประกอบอาชีพได้ตามฤดูกาล 
 5.3 การวิเคราะห์ผลการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลัก 
สัปปายะ 7 
 ด้านอาวาสสัปปายะ คือ ประชาชนในพ้ืนที่นั้นต้องเสียสละพ้ืนที่บางส่วนเพ่ือสร้างแหล่ง
กักเก็บน้ าด้วยการสร้างบ่อกักน้ าไว้ใช้เอง ด้านโคจรสัปปายะ คือ ประชาชนจะต้องมีการก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลที่ขวางทางน้ า เช่น ผักตบชวา หญ้า ขยะมูลฝอยฯ ด้านภัสสสัปปายะ คือ การบริหารจัดการ
น้ าจะต้องมีการเข้าร่วมประชุมกลุ่มร่วมกัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อตกลงหรือมติร่วมกัน ด้านปุคคลสัปปา
ยะ คือ จะต้องมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรม และมีอ านาจ 
หน้าที่ในการท างานให้ชัดเจนขึ้น โดยเป็นคนที่มาจากพ้ืนที่นั้นๆ บุคคลที่เหมาะสมจะต้องผ่านการ
คัดเลือกจากชุมชนขึ้นมา มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ด้านโภชนสัปปายะ คือ กลุ่มต่างๆต้อง
ได้ใช้น้ าอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีความเหลื่อมล้ าทางสังคมจากเรื่องการใช้น้ าเพ่ือการด ารงชีวิต ด้าน
อุตุสัปปายะ คือ กลุ่มผู้ใช้น้ าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและรักษาระบบนิเวศ
ชุมชนให้คงอยู่ในพื้นท่ี ด้านอิริยปถสัปปายะ คือ กลุ่มผู้ใช้น้ าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง ต้องได้รับการจัดสรรน้ าอย่างเท่าเทียมกัน ทุกคนมีสิทธิ์ใช้น้ าเหมือนๆกัน 
ทุกกลุ่มจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม 
 5.4 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามหลักสัปปายะ 7 
 ด้านอาวาสสัปปายะ คือ องค์กรต้องมีพ้ืนที่ท างานที่แน่นอน ในที่นี้คือหน่ วยงานหรือ
องค์กร จะต้องมีคณะท างานที่แน่นอน มีอ านาจหน้าที่ มีพ้ืนที่ท างานที่ชัดเจน มีแผนและนโยบายใน
การบริหารจัดการน้ าในระดับจังหวัด ด้านโคจรสัปปายะ คือ ในพ้ืนที่จะต้องมีเส้นทางระบายน้ าที่ดี 
หมายถึง การจัดท าผังน้ าระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางน้ าสายหลัก สายรอง 
แหล่งเก็บน้ าที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นทางทางกักเก็บและระบายน้ าอย่างเป็นระบบ ด้านภัสสสัปปายะ 
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คือ ทุกภาคส่วนต้องมีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องน้ า ต้องมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดย
การเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายในด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องได้ ประชาชนต้องมีจิตใจที่มีความเอ้ือเฟ้ือต่อกัน 
ไม่ว่าร้ายกัน ด้านปุคคลสัปปายะ คือ คนที่ เหมาะสมในการบริหารจัดการน้ าต้องมีความรู้
ความสามารถ มีอ านาจสั่งการหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ วิสัยทัศน์กว้างไกลในการคิดที่จะแก้ไขปัญหา
เรื่องน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนได้ ด้านโภชสัปปายะ คือ ทุกพ้ืนที่ต้องมีแหล่งน้ าชุมชนเป็นของตนเอง 
ในชุมชนสามารถประกอบอาชีพเพ่ือเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ตลอดทั้งปี ประชาชนทุกครัวเรือน
จะต้องมีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง ด้านอุตุสัปปายะ คือ ในฤดูฝนหรือฤดูน้ าหลากจะต้องมี
การจัดเก็บน้ าให้ได้ตามฤดูกาลและ ในพ้ืนที่ต้องมีน้ าที่เพียงพอที่จะสามารถประกอบอาชีพได้ตลอด
ฤดูกาล ด้านอิริยปถสัปปายะ คือ การบริหารจัดการน้ าที่ดีส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่นั้นมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน เพราะว่ามีน้ าในการประกอบอาชีพและสามารถที่จะสร้างรายได้จากน้ าได้ ประชาชน
สามารถที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปได้หลังจากมีการบริหารจัดการน้ าและทุกคนได้ใช้น้ าอย่างเท่าเทียม
และเพียงพอ 
 น าไปสู่กระบวนการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ อธิบายได้ว่า ในการบริหารจัดการ
น้ าของจังหวัดพิจิตรนั้น ได้น าหลักทฤษฎี การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของฝุายส่งน้ า
และบ ารุงรักษา คือ การบริหารองค์กรที่ดี การบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา การมีส่วนร่วมของ
กลุ่มผู้ใช้น้ าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลสัมฤทธิ์ของงาน มาเป็นกระบวนการในการบริหารจัดการ
น้ าโดยน าหลักสัปปายะ 7 ประการ คือ มีสถานที่ที่เหมาะสม มีการเดินทางที่สะดวก มีการพูดคุยที่
เหมาะสม มีบุคคลที่เหมาะสม มีอาหารที่เหมาะสม มีภูมิอากาศที่เหมาะสม มีการด าเนินชีวิตที่
เหมาะสม ตามแผนภาพที่ปรากฏ 
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6. อภิปรายผล 
 6.1 สภาพทั่วไปและปัญหาในการบริหารจัดการน้้าของจังหวัดพิจิตร 
 การบริหารจัดการน้ าของจังหวัดพิจิตร มีบทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือกิจกรรม
ต่างๆของประชาชนในพ้ืนที่ หลายๆอย่างที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อการบริหารจัดการน้ าของจังหวัด
พิจิตร จึงส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่และเกิดปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานไปประกอบอาชีพในพ้ืนที่อ่ืนๆ 
ซึ่งแบ่งปัญหาออกเป็น 4 ด้าน ด้วยกัน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารองค์กรที่ดี ตามสภาพพ้ืนที่ของ
จังหวัดพิจิตรมีลักษณะเป็นที่ลุ่มต่ าแม่น้ าไหลผ่านจึงเป็นพ้ืนที่รับน้ าในฤดูกาลน้ าหลาก ในระดับ
จังหวัดมีหลายหน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบดูแลเรื่องน้ า 2) ด้านการบริหารจัดการน้ าและ
บ ารุงรักษา ในจังหวัดพิจิตรยังมีปัญหาการจัดเก็บน้ าที่หลากมาตามฤดูกาลได้น้อย จึงท าให้มีน้ า
ต้นทุนที่ไม่เพียงพอที่จ าน ามาบริหารจัดการ 3) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่ม
ผู้ใช้น้ า การบริหารจัดการน้ าในจังหวัดพิจิตรยังขาดการมีส่วนร่วมในหลายๆ ระดับ เช่น ระดับ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ า ระดับกลุ่มผู้ใช้น้ าในพ้ืนที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
น้ า 4) ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน การบริหารจัดการน้ าของจังหวัดพิจิตรจึงยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา
เรื่องน้ าท่วมและน้ าแล้งในพื้นที่ได้ องค์ประกอบทั้งสี่ด้านนี้ เป็นภาพรวมของสภาพทั่วไปและปัญหา
ในการบริหารจัดการน้ าของจังหวัดพิจิตร มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ถนัด  แก้วเจริญ
ไพศาล (2557) ได้วิจัยเรื่อง “ตัวแบบปูองกันและจัดการวิกฤตอุทกภัย” ผลการวิจัยพบว่า แนวคิด

 

การบริหารจัดการน้้า 
ทฤษ ี การพั นาคุ ภาพ
การบริหารจัดการภาครั 

ของฝ ายส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษา 

 . การบริหารองค์กรที่ด ี
 .การบริหารจัดการน้ าและ

บ ารุงรักษา 
 . การมีส่วนร่วมของกลุม่ผู้ใช้

น้ าและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
 .ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

หลักสัปปายะ 
มีสถานที่ที่เหมาะสม 

มีการเดินทางที่สะดวก 
มีการพูดคุยที่เหมาะสม 

มีบุคคลที่เหมาะสม 
มีอาหารที่เหมาะสม 

มีภูมิอากาศที่เหมาะสม 
มีการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม 

การบริหาร
จัดการน้้าของ
จังหวัดพิจิตร 

การบริหารองค์กรท่ีดีด้วย
หลักสัปปายะ 

 

หลักการบริหารจัดการน้้า 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ด้วยหลักสัปปายะ 

การบริหารจัดการน้ าและ
บ ารุงรักษาด้วยหลักสัปปายะ 

การมสี่วนร่วมของกลุ่มผู้ใชน้้ าและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยหลกัสัปปายะ  

การบริหารจัดการน้ าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร 
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ทฤษฎีตัวแบบการก าหนดนโยบายสามารถน ามาประยุกต์ในกระบวนปูองกันและจัดการวิฤตอุทกภัย 
ได้แก่ ตัวแบบชนชั้นน า ตัวแบบสถาบัน ตัวแบบทฤษฎีกลุ่ม ตัวแบบระบบ ตัวแบบทฤษฎีส่วนเพ่ิม 
และตัวแบบผสมผสาน ความซับซ้อน ความเป็นทางการ และการรวมอ านาจ รวมถึงองค์การแห่ง
การเรียนรู้ รวมถึงภาวะผู้น าและประสิทธิภาพในระบบการสื่อสารประสานงานเป็นแนวคิดทฤษฎีที่มี
ส่วนอย่างส าคัญในการก าหนดลักษณะโครงสร้างองค์การและการจัดการในสถานการณ์วิกฤต 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุ ยากร) (2547) ได้วิจัยเรื่อง 
“รูปแบบการจัดการขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธีศึกษาวิเคราะห์กรณีลุ่มน้ าแม่ตาช้างจังหวัดเชียงใหม่ ”  
ผลการวิจัยพบว่า วิธีการหรือข้อปฏิบัติแบบกลางๆ ที่สามารถน าไปจัดการความขัดแย้งประกอบไป
ด้วยชุดวิธีใหญ่ๆ 7 ชุด กล่าวคือ การเจรจากันเอง การเจรจาไกล่เกลี่ย คนกลาง การไต่สวน การมี
ส่วนร่วม การใช้อนุญาโตตุลาการ การใช้กระบวนการทางศาล และการออกกฎหมาย ซึ่งชุดวิธี
เหล่านี้จ าเป็นที่จะต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น การประนีประนอม การโน้มน้าว การโอนอ่อนผ่อนตาม
และการเผชิญหน้า  
 6.2 แนวคิด ทฤษ ีและหลักพุทธวิธีกับการบริหารจัดการน้้าของจังหวัดพิจิตร 
 โดยเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝุายส่งน้ าและบ ารุงรักษาแบ่งออกเป็น 4 
หมวด ทั้งนี้ได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการร่วมกัน โดยอาศัย หลักสัปปายะ 7 มา
เป็นส่วนช่วยเสริมในการบริหารจัดการน้ าให้เกิดความเหมาะสมขึ้น  
 1) การบริหารองค์กรที่ดีตามหลักสัปปายะ 7 องค์กรต้องมีสถานที่อยู่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
ไม่ไปตั้งอยู่ในที่เสี่ยงภัยทางธรรมชาติหรือใกล้สถานที่อันตรายจากภัยอ่ืน ที่จะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อ
การท างาน สามารถเดินทางสัญจรไปในที่ต่างๆ ได้สะดวก ภายในองค์กรจะต้องมีการประชุม พูดคุย
กันอย่างสม่ าเสมอ บุคลากรในองค์กรจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีความช านาญเฉพาะทาง มี
งบประมาณที่เพียงพอต่อการน าไปบริหารจัดการ องค์กรที่ดีนั้นต้องตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่ดีด้วย 
องค์กรจะต้องมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและมีเสถียรภาพในการปฏิบัติงาน 
 2) การบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษาตามหลักสัปปายะ 7 ต้องมีการพัฒนาแหล่ง
จัดเก็บน้ าให้ดีเพ่ือรองรับน้ าที่มีตามฤดูกาลคือน้ าหลาก ต้องมีการขุดลอกคลองเพ่ือท าทางน้ าให้
สามารถไหลไปได้อย่างสะดวก มีการพูดคุยหรือเจรจาในการขอใช้พ้ืนที่สาธารณะเพ่ือสร้างแหล่งน้ า
ใหม่ มีคณะกรรมการลุ่มน้ าในระดับต่างๆ ขึ้นมาบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ให้เป็นรูปธรรม ให้
ประชาชนมีน้ าในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มีการกักเก็บน้ าในฤดูฝนหรือฤดูน้ า
หลาก ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีมีน้ าใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
 3) การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักสัปปายะ 7 ประชาชน
ในพ้ืนที่นั้นต้องเสียสละพ้ืนที่บางส่วนเพ่ือสร้างแหล่งกักเก็บน้ าด้วยการสร้างบ่อกักน้ าไว้ใช้เอง 
จะต้องมีการก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางน้ า มีการเข้าร่วมประชุมกลุ่มร่วมกัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อตกลง
หรือมติร่วมกัน มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรม และมีอ านาจ
หน้าที่ในการท างาน กลุ่มต่างๆต้องได้ใช้น้ าอย่างเท่าเทียมกัน ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและรักษา
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ระบบนิเวศชุมชนให้คงอยู่ มีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง ต้องได้รับการจัดสรรน้ าอย่างเท่า
เทียมกัน ทุกคนมีสิทธิ์ใช้น้ าเหมือนๆ กัน  
 4) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามหลักสัปปายะ 7 จะต้องมีคณะท างานที่แน่นอน มีอ านาจ
หน้าที่ มีพ้ืนที่ท างานท่ีชัดเจน มีแผนและนโยบายในการบริหารจัดการน้ าในระดับจังหวัด การจัดท า
ผังน้ าระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางน้ าสายหลัก สายรอง แหล่งเก็บน้ าที่
เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนต้องมีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องน้ า ต้องมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน ต้องมีคนที่มีความรู้ความสามารถ มีอ านาจสั่งการหน่วยงานต่างๆ ทุกพ้ืนที่ต้องมีแหล่งน้ า
ชุมชนเป็นของตนเอง ในฤดูฝนหรือฤดูน้ าหลากจะต้องมีการจัดเก็บน้ าให้ได้ตามฤดูกาล ประชาชนมี
น้ าในการประกอบอาชีพและสามารถที่จะสร้างรายได้จากน้ าได้  มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศศิธร เขมาภิรัตน์  (2557) ได้วิจัยเรื่อง “พุทธวิธีลดความทุกข์จากภัยเกี่ยวกับน้ าใน
พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัย พบว่า หลักพุทธวิธีหรือหลักพุทธธรรมเพ่ือลดความทุกข์จากภัยน้ า 
เช่น อริยสัจ 4 หลักไตรสิกขา ความกตัญญูรู้คุณธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพอเพียง ความ
สันโดษ อบายมุข 6 การไม่เบียดเบียน หลักราชสังคหวัตถุ 4 หลักพละ 5 ความไม่ประมาท จะน า
ความสุขและความปลอดภัยให้เกิดแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติและสังคม ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุวั น์ อินทรประไพ  (2557) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าปุาสัก” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ า ด้านคุณลักษณะคุณธรรมของผู้น า เป็นที่พ่ึงให้กับคนชุมชน น่าเคารพ 
ศรัทธา มีความน่าเชื่อถือและเสียสละ มีจิตส านึกรักท้องถิ่น ภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
 6.3 รูปแบบการบริหารจัดการน้้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร  
 การบริหารจัดการน้ าด้วยทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของฝุายส่ง
น้ าและบ ารุงรักษา ภายใต้การใช้หลักสัปปายะ 7 คือหลักความเกื้อกูลกัน ความเหมาะสมกันในการ
บริหารจัดการน้ าในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตร เพ่ือการจัดหาน้ า การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่าและการรักษาไว้
ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านอาวาสสัปปายะ มีเจ้าภาพรับผิดชอบที่
ชัดเจนและมีแหล่งน้ าที่ดีมีคุณภาพ ประชาชนเสียสละพ้ืนที่บางส่วนในการสร้างแหล่งน้ าต้นทุนใน
พ้ืนที่ 2) โครจรสัปปายะ มีระบบการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ าสะดวก ประชาชนการช่วยกัน
ดูแลแหล่งน้ าสาธารณะและจัดท าผังน้ าชุมชน 3) ด้านภัสสสัปปายะ การประชุมพูดคุยอย่าง
สม่ าเสมอเพ่ือท าข้อตกลงร่วมกันในเรื่องน้ า การประชุมพูดคุยของกลุ่มต่างๆ เพ่ือให้เกิดข้อตกลง
ร่วมกันในพ้ืนที่ 4) ด้านปุคลสัปปายะ มีคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางและมีทีมงานที่ดีเข้า
มาร่วมงาน มีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆข้ึนมาและได้คนที่มีเหมาะสมตามที่ต้องการ 5) ด้านโภชนสัปปายะ 
มีงบประมาณในการพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ประชาชนได้ใช้น้ าเท่ากันและมี
น้ าประกอบอาชีพได้ทุกฤดูกาล 6) ด้านอุตุสัปปายะ แหล่งน้ าตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสมและกักเก็บน้ า
ได้ตามฤดูกาล ประชาชนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างความสมดุลทางธรรมชาติเพ่ือให้ชุมชนน่าอยู่
อาศัย 7) ด้านอิริยปถสัปปายะ หน่วยงานมีเสถียรภาพในการปฏิบัติงานและเชื่อมโยงสายน้ าในพ้ืนที่
อย่างเป็นระบบ เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันและประชาชนในพ้ืนที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มี
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ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันยารัตน์ รินศรี (2557) ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการทรัพยากรน้ าเชิง
บูรณาการแนวพุทธ : กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ าปิง จ.เชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า การจัดการ
ทรัพยากรน้ าตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นการจัดการทรัพยากรน้ าให้คุ้มค่าและใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และต้องอิงอาศัยการจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดทรัพยากรน้ าด้วย ได้แก่ มี
ความสัมพันธ์ในแง่พ่ึงพาอาศัยกับทรัพยากรชนิดอ่ืน เช่น ปุาไม้ ในลักษณะพ่ึงพาอาศัยกัน มี
ความส าคัญต่อการด ารงชีวิตให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ มีความส าคัญในแง่การจัดการ
เพ่ือเกษตรกรรม และเป็นสถานที่รื่นรมย์พักผ่อนหย่อนใจ 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการน้้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร” 
ฉบับนี้จัดท าขึ้นตามหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะได้รับความเมตตาและการ
ช่วยเหลือแนะน าอย่างดียิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ที่กรุณา
ให้ค าแนะน า ตลอดจนช่วยตรวจสอบความถูกต้องทั้งด้านภาษา เนื้อหาสาระ ความครบถ้วนถูกต้องตาม
หลักวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และวิธีการเขียนเป็นอย่างดี  
 ขอกราบขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 
เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดถึงผู้เชี่ยวชาญที่ได้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) ทุกรูป ทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มาร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการสนทนาและชี้แนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้ผลงานวิจัยครั้งนี้ดียิ่งขึ้นไป ขอขอบคุณ
คณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ช่วยแนะน าและจุดประกายแนวคิดในการศึกษา
ระดับดุษฎีบัณฑิตครั้งนี้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกรูป 
ทุกท่าน ที่กรุณาให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการ
ประชุมสัมมนาวิชาการและการอ านวยการติดต่อภายในส านักงาน ตลอดจนกัลยาณมิตรร่วมรุ่นที่ 3 
และกัลยาณมิตรต่างรุ่นผู้เป็นแบบอย่างด้านการท าดุษฎีนิพนธ์และเป็นมิตรที่ดีมีน้ าใจ ในการเขียน
ดุษฎีนิพนธ์ และท่ีส าคัญขอกราบขอบพระคุณ พระครูสิริสุตโสภณ (จ าเนียร จนฺทโสภโณ) เจ้าอาวาสวัด
ส านักขุนเณร เจ้าคณะอ าเภอดงเจริญ ที่ได้ให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกในครั้งนี้  
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยสรุปข้อเสนอแนะเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการน้้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัด
พิจิตร” โดยผู้วิจัยได้สรุปเป็น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติและข้อเสนอส าหรับ
การท าวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 
 8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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 1. องค์กรต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติงาน และยุทธศาสตร์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
 2. การบริหารจัดการน้ าต้องก าหนดโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจน เพ่ือแบ่งภาระหน้าที่ 
อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ การบังคับบัญชา และการควบคุม เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ 
 3. องค์กรต้องส่งเสริมให้บุคคลากรไปศึกษาต่อหรือเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มีทักษะใน
การท างาน มคีวามรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการบริหารจัดการน้ า สามารถ
ปรับตัวเข้ากับบุคคลอ่ืนและสถานที่ได้ 
 8.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. บุคลากรต้องปฏิบัติงานตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ วิธีการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 
 2. บุคลากรต้องปฏิบัติงานตามโครงสร้าง ภาระหน้าที่ ที่ได้รับหมอบหมายงาน ตลอดจน
ต้องมีความรับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  
 3. บุคลากรต้องน าทักษะความรู้ความสามารถ และความสามารถในการบริหารจัดการน้ า 
ไปใช้ในส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 8.3 ข้อเสนอส้าหรับการท้าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาครั้งต่อไปควรท าการศึกษาในส่วนของการบริหารจัดการน้ าภายในองค์กรถึง
สภาพการท างานและปัญหาในการท างาน 
 2. ควรท าการศึกษาในระดับที่ใหญ่และกว้างขึ้น อาจจะหมายถึงในระดับพ้ืนที่คาบเกี่ยวของ
พ้ืนที่ พ้ืนที่ลุ่มน้ าต่างๆ หรือระดับประเทศ 
 3. ควรศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการน้ าเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เกิดความเท่าเทียมกันในระดับพ้ืนที่ 
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การมีส่วนร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 
PARTICIPATION IN BUILDING  A STRONG COMMUNITY 

OFSAMUTSONGKHRAM PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION 
 

บรรจง  โซ๊ะมณี อดุลย์  เลาหพล  กมลพร  กัลยาณมิตร เถลิงศักดิ์  เสนาค า 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชน
เข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  2) เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จ าแนก ตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล  3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 380 คน โดย
การใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane) สุ่มตัวอย่างมาศึกษาโดยวิธีแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม และใช้ค่า t-test และ F-test 
วิเคราะห์ความแตกต่าง 
 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 196  คน คิดเป็นร้อยละ 48.4 มี
อายุ 31 – 45  ปี มีจ านวน 172  คน คิดเป็นร้อยละ 45.3  ส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรรม มีจ านวน 
149 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมีจ านวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 
82.6  มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 11-30  ปี มีจ านวน 157  คน คิดเป็นร้อยละ 41.3  
 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง  
 3. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จ าแนกตาม เพศ อายุ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 
พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็งไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามอาชีพ วุฒิ
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การศึกษา พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  
 4. ปัญหา อุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  คือ  ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในการ
วางแผนโครงการหรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน้อย ไม่สามารถเข้าร่วมปฏิบัติตาม
นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าขึ้น  ไม่ได้รับการบริการ
งานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่ประชาชนต้องการ  ไม่มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบงบประมาณท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดน าไปใช้  
ค าส าคัญ :   การมีส่วนร่วม  ชุมชนเข้มแข็ง 
 

ABSTRACT 
 The research titled  “Participation in building a strong community of 
Samutsongkram Provincial Administrative Organization.  The objectives were 1) to 
study the level of people's participation in building a strong community of 
Samutsongkhram Provincial Administrative Organization 2) to compare the people's 
participation in building a strong community of Samutsongkhram Provincial 
Administrative Organization 3) to study the problem and barriers and solutions to 
promote the people's participation in building a strong community of    
Samutsongkhram Provincial Administrative Organization.  The samples used in this 
study were 380 elective members of the Provincial Administrative Organization 
Council, using Yamane formula.  Stratified random sampling was used in this study. 
The research was a questionnaire. The rating scale was used to analyze the data 
with percentage, mean, standard deviation, remove the comments to engage and 
use the t-test and F-test analysis of differences. 
 The study found that : 
 1. Most respondents were 196 females, or 48.4%, aged 31-45 years, 172 
people or 45.3%. Most of them had 149 agricultural workers or 39.2%. There were 
314 undergraduates, for 82.6%. There were 157 persons living in the community 
between 11-30 years, for 41.3%. 
 2. The people participation in building a strong community of 
Samutsongkram Provincial Administrative Organization . The overall is moderate. 
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 3. The results of the comparison of people's participation in building a 
strong community of Samutsongkhram Provincial Administrative Organization by 
gender, age, living time in the community showed no significant difference when 
classified by professional qualification that public participation in building a strong 
community. The difference was statistically significant at the 0.05 level. 
 4. Problems with the people participation in building a strong community 
of Samutsongkhram Provincial Administrative Organization is a collaborator. Joint 
decision making in project planning or activities of the Provincial Administration 
Organization. Not being able to participate in the implementation of policies, 
programs, projects or activities organized by the Provincial Administrative 
Organization.  The public service of the Provincial Administrative Organization is not 
publicly available. Not participate in monitoring the budget used by the Provincial 
Administrative Organization.            
Keywords :  people participation, building a strong community  
 
 
1. บทน า 
 อัตตลักษณ์ของเมืองแม่กลอง หรือจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นจังหวัดขนาดเล็ก มีชุมชน
ที่อยู่ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย 3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง
สมุทรสงคราม  อ าเภอคณฑี  และอ าเภอแม่กลอง   โดยชุมชนที่อยู่ในทุกอ าเภอล้วนเป็นชุมชนที่มี
องค์ความรู้  มีจุดยืนในการพัฒนาจังหวัดบนพ้ืนฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ท า
ให้ยังคงความเป็นเมืองที่โดดเด่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ป่าชายเลน ความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรสัตว์น้ า การอนุรักษ์แม่น้ า ล าคลอง สิ่งแวดล้อมของเมือง ท าให้เมืองสมุทรสงคราม
เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประชาชนมีงานท าและรายได้เพ่ิมขึ้น สามารถจัดการกับปัญหาและ
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข บนความแตกต่างในหลายมิติของลักษณะพ้ืนที่ อาชีพ  ได้แก่  การท าสวน
มะพร้าว  ลิ้นจี่  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก  การท านาเกลือ ประมง และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
 ชุมชนในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีกระบวนการศึกษาเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย ชุมชนต าบลคลองโคนประเด็นการอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรสัตว์น้ า 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ชุมชนต าบลแพรกหนามแดง ประเด็นการจัดการฟ้ืนฟูแหล่งน้ าและกลุ่ม
องค์กรการเงินของชุมชน  ชุมชนต าบลปลายโพงพาง ประเด็นการพัฒนากลุ่มอาชีพและการแก้ไข
ปัญหาสังคมของชุมชนมุสลิม ชุมชนต าบลบางพรม ประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรมชุมชน 
และการสร้างความสมานฉันท์ ต าบลโรงหีบและต าบลบางยี่รงค์  ประเด็นศูนย์เรียนรู้การเกษตร 
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เกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากกะลา และปัญหาผู้สูงอายุในชุมชน ชุมชนเทศบาลต าบลอัมพวา 
ประเด็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลาดน้ าอัมพวา วิถีวัฒนธรรมชุมชนสองฝั่งคลอง และวัดอัมพวัน 
และชุมชนต าบลบางแก้ว-บางจะเกร็ง ประเด็นการท านาเกลือ การดูแลการกัดเซาะชายฝั่งพ้ืนที่ชุ่ม
น้ า และตลาดการท่องเที่ยวของชุมชนดอนหอยหลอด เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน โดย
ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการใช้เครื่องมือในการท าความเข้าใจและรู้จักชุมชนอย่างแท้จริง ร่วม
แลกเปลี่ยนปัญหากับชุมชนในพ้ืนที่ 
 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนคือ การท าให้ประชาชนมีความพยายามที่จะพัฒนาและ
ปรับปรุงชุมชนของตนเอง  เช่น การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย และที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น มี
การะดมทรัพยากร ทุนทางสังคมในรูปแบบของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือน าไปสู่
กระบวนการพัฒนาชุมชนทั้งทางด้านสภาพความเป็นอยู่  สิ่งแวดล้อม และสังคม เป็นการสร้างพลัง
ความร่วมมือพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมของชุมชน ผ่านความหลากหลายของการด ารงชีวิตที่
ประสานกลมกลืนก่อเกิดเป็นกระบวนการต่างๆ เชื่อมโยงกัน จนเป็นพลังอันเข้มแข็งของชุมชนเกิด
การสร้างคุณค่าใหม่ มีความเชื่อมันในกลุ่มและสะท้อนออกมาเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลงในการ
พัฒนา ขณะเดียวกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน โดยสร้างภูมิคุ้มกันให้
คนไทยและสังคมไทยให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตระหนักถึงคุณค่า วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
รวมถึงการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ให้มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนให้คนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมคิด และก าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น บนหลักการพ่ึงพาตนเองที่
ค านึงถึงศักยภาพทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นหลัก โดยให้
ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ในชุมชนและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ช่วยพัฒนาทักษะการ
ประกอบอาชีพ 
 ชุมชน ซึ่งเป็นสังคมขนาดกลางที่เชื่อมโยงสังคมขนาดเล็ก คือ บ้าน โรงเรียน กับสังคม
ใหญ่ คือ ประเทศ ชาติและโลก ชุมชนมีทั้งบุคคล องค์ความรู้และสถานที่สามารถให้การศึกษา ใน
การพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพชุมชนหรือท้องถิ่นจึงมีความส าคัญในการพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่มี
คุณภาพ ชุมชนหรือท้องถิ่นจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงที่เป็นอยู่ในสังคมนั้น ๆ  จะมีวิถีชีวิตตามสภาพของแต่ละท้องถิ่น  สามารถน า เอา
ทรัพยากรในท้องถิ่นั้นๆ มาใช้ได้อย่างมีคุณค่า หากพิจารณาอย่างรอบด้านแล้ว  พบว่า  ชุมชนในยุค
ปัจจุบันมีความอ่อนแอ   เนื่องจากขาดวัฒนธรรมในความมีน้ าใจ  ความเอ้ืออาทร  ความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน  ความรักความหวงแหนในชุมชนน้อยลง เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนทุกๆ ด้ าน 
รวมทั้งสภาพปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย การแก้ไขปัญหาเหล่านั้นท าได้ยากขึ้น ศักยภาพและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นได้หายไป ชุมชนจึงขาดรากฐานในการพัฒนาตนเอง แต่ในทางตรงข้ามชุมชนที่มี
ศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองได้อาศัยวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมความเชื่อและใช้ภูมิปัญญา
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ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนมีจิตวิญญาณผูกพันกัน มีความรักใคร่สามัคคีช่วยเหลือแบ่งปัน
กัน  การท ากิจกรรมร่วมกันอย่างกว้างขวาง มีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต   
สุขภาพอนามัย   และการกินดีอยู่ดี ซึ่งตอบสนองต่อความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน รวมไปถึงเอกลักษณ์
ของชุมชน ในรูปแบบการด าเนินงานที่สามารถขับเคลื่อนกระบวนการให้บรรลุเป้าหมายโดยใช้
ทรัพยากรหรือทุนทางสังคมที่มีอยู่ดั่งเดิมในชุมชนและทุนทางสังคมใหม่ และสามารถควบคุมและ
จัดการปัญหาท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาของตนเองในด้านต่างๆ เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง พร้อมรับ
ผลกระทบจากภายนอกได้ (อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี  งามพิทยาพงศ์, 2540 : 8 – 10)  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
สร้างชุมชนเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย    
 การวิจัยเรื่อง  การมีส่วนร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 380  คน ได้จากจากประชากรอายุ 18-
60 ปี   จ านวนทั้งหมด 3,956 คนโดยใช้วิธีค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่  เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ 
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  สถิติที่ใช้
ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  T – test, F-test (One-way ANOVA) 
 
4. ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6 มีอายุที่ 31 – 45 ปีขึ้น
ไป จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 314 คน คิด
เป็นร้อยละ 82.6 ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมจ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 และระยะเวลา
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่อยู่ท่ี 11-30 ปี จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 
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 2.  การมีส่วนร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางมี ค่าเฉลี่ย 3.11  เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านพบว่า 
ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน สรุปได้ดังนี้  
 1. ด้านการร่วมคิด ความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.15 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ  
 2. ด้านการร่วมด าเนินการ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมสร้างชุมชน
เข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 
3.10  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ  
 3. ด้านการร่วมรับประโยชน์ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมสร้างชุมชน
เข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 
3.12 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ  
 4. ด้านการร่วมประเมินผล ความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมสร้างชุมชน
เข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 
3.08 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
 3. การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยการตรวจสอบสมติฐาน  พบว่า 
 3.1  เพศที่ต่างกัน  ระดับการมีส่วนร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม  ไม่ต่างกัน 
 3.2 อายุที่ต่างกัน ระดับการมีส่วนร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม  ไม่ต่างกัน 
 3.3 ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยภาพรวม แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 3.4 ประชาชนที่มี วุฒิการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมสร้างชุมชน
เข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้  
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 3.5 ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
สร้างชุมชนเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   
 
5. อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม มีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้  
 1. ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การ
ส ารวจปัญหาและความต้องการของคนในพ้ืนที่ในการสร้างชุมชนเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดสมุทรสงครามอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ( เอกณัฐ  เกศาสิน, 2556)ได้
วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาคมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล.ศึกษา 
เฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเกตุ อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร” ผลการศึกษาพบว่า 
การมีส่วนร่วมของประชาคมเพ่ือเสนอความคิดในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลอยู่ในระดับปานกลาง
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพลินพิศ งามสง่า,2557)ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อ 
กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนกรณีศึกษา อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน” ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ความเพียงพอของทรัพยากร และการ มีส่วนร่วม ของ
ประชาชน มีอิทธิพลต่อกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน กล่าวคือ 
  (1) การจัดตั้งองค์กรหรือคณะท างาน การก าหนดกฎกติกา การมอบหมาย หน้าที่ความ
รับผิดชอบ ให้แก่สมาชิกท่ีชัดเจนและเหมาะสมกับโครงการหรือกิจกรรมในชุมชน 
  (2) การด าเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน การประสานทุนจากทั้งภายใน
และนอกชุมชน งบประมาณ วัสดุและ อุปกรณ์ จ านวนสมาชิกที่เพียงพอกับปริมาณงาน และความ
ต้องการในปัจจุบัน  
 (3) การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะการที่ประชาชนเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน หรือแสดงความต้องการของชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชุมชน 
มีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ หรือ วางแผนการด าเนินงานของโครงการ  
 (4) ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเสริมสร้างความ เข้มแข็งให้กับชุมชนอยู่
ในระดับสูง โดยประชาชนเข้าใจว่าการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนจะท าให้ชุมชน  สามารถ
พ่ึงตนเองได้ดียิ่งขึ้น  
 เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายด้าน สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้  
 1. ด้านการร่วมคิด พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
การส ารวจปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ในการสร้างชุมชนเข้มแข็งองค์การบริหารส่วน  จังหวัด
สมุทรสงครามอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ(ไขแข  อินทสุต, 2555) 

 
ได้วิจัยเรื่อง
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“การมีส่วนร่วมของผู้น าและประชาชนในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งเมือน่าอยู่ กรณีศึกษา : เทศบาล
เมืองล าพูน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน” ผลการศึกษา พบว่า ผู้น าชุมชนและประชาชนมีแนวคิดใน
การพัฒนาชุมชนเน้นบทบาทหน้าที่ของทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันตั้งแต่เริ่ม เข้าร่วมโครงการ การ
ด าเนินงาน การประเมินผล รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นผ่านเวทีประชาคมการท าแผนชุมชน
และการรวมกลุ่มเพ่ืออ านาจการต่อรองในขอบเขตของการตอบสนองความ ต้องการและแก้ปัญหา
ของชุมชน โดยได้รับ ประสบการณ์การพัฒนาจากบุคคลภายในและภายนอก ชุมชน รูปแบบของ
การมีส่วนร่วมของผู้น า ชุมชนจะแสดงออกในลักษณะการตัดสินใจการควบคุม ก ากับด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผน ส่วนประชาชนแสดงออกในลักษณะของการปฏิบัติตามแผน ภายใต้การตัดสินใจ
ด้วยตนเอง ประชาชน ได้รับผลประโยชน์คือ ปัญหาของชุมชนได้รับการแก้ไข ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการท าแผนชุมชน มากขึ้นจึงได้รับงบพัฒนาชุมชนมากขึ้น  
 2. ด้านการร่วมด าเนินการ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมด าเนินการในประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนได้เข้ามาร่วมหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน  
จังหวัดให้เกิดความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวราภรณ์  กันทะแสง  (2555) ได้วิจัยเรื่อง “ศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล” ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการสนับสนุนการ
ปฏิบัติพัฒนาชนบทระดับต าบล มีความคิดเห็นต่อศักยภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวม อยู่ใน
เกณฑ์ค่อนข้างสูง  
 3. ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์ 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ชัย
เดช โดธนะสาร (2554) ได้วิจัยเรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมของชาวเขาในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมจาริกในอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่” ผลของการศึกษาวิจัยพบว่า 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระธรรมจาริกในหมู่บ้านชาวเขา อ าเภอแม่แจ่ม มีวิธีการที่
เหมาะสมและเป็นไปได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ขัดต่อวัฒนธรรมประเพณีและความรู้สึกนึกคิดของ
ชาวเขา คือ การน าเอาวิธีการของ กระบวนการมีส่วนร่วมของชาวเขามาเป็นปัจจัยหลักในการค้นหา
ปัญหา แก้ไขปัญหาและพัฒนา ตนเอง ขณะเดียวกันก็จะใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชาวเขาใน
การด าเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวิธีการที่กระตุ้นท าให้ชาวเขามีความตระหนัก
ว่า เป็นกิจกรรมที่เขามีส่วนเป็นเจ้าของ มีส่วนรับผิดชอบและมีส่วนได้รับผลประโยชน์  
 4. ด้านการร่วมประเมินผล พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิดในประเด็นที่ 
เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ(วรเดช  เหันภักดี 2556)ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศึกษาเฉพาะกรณี : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง  อ าเภอ
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สังคม จังหวัดหนองคาย” ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของ ประชาคมในการจัดท า
แผนพัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 2 
ด้าน คือ ด้านการติดตามประเมินผล และด้านการร่วมปฏิบัติ  
 2.  ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม โดยจ าแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จากการศึกษา
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยจ าแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า เพศ อายุและระยะเวลาที่ อาศัยอยู่ในชุมชน โดยภาพรวมประชาชนที่มีส่วนร่วมใน
การสร้างชุมชนเข้มแข้งมีความพอใจไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมุมติฐานการวิจัย มีเพียงประชาชนที่
มีอาชีพ วุฒิการศึกษา ต่างกัน มี ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชน
เข้มแข็ง โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05  เพ่ือพิจารณาในแต่ละ
ส่วนมีประเด็นทีน่ ามาอภิปรายผล ดังนี้  
 1) ผลการวิจัยพบว่าประชาชนที่มี อาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็งของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกันมีส่วนร่วมในการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย และสามารถอภิปรายผลได้ว่า ประชาชนที่มี
อาชีพต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (พศิน  อินทะ
วังโส, 2556) ได้วิจัยเรื่อง  “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณีย
ธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี” ผลการศึกษา พบว่า 
ประชาชนที่มีอาชีพ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ องค์การ 
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 
0.01  
 2) ผลการวิจัยพบว่าประชาชนที่มี วุฒิการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการสร้างชุมชน
เข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ประชาชนที่มี วุฒิการศึกษา ต่างกัน มี
ส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย และสามารถอภิปรายผลได้
ว่า ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาสูงหรือต่ าเป็นปัจจัยในการมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ(ชยพล  สุขประชา,2554) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลและพนักงานองค์การบริการบริหารส่วนต าบลที่มีความแตกต่างของอายุ ระดับ
การศึกษา และต าแหน่งมีระดับการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อแสนอแนะในการน าไปใช้  
 1) ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้มากขึ้น  
 2) ควรส่งเสริมประชาชนให้เกิดจิตส านึกรักท้องถิ่นเพ่ือเข้ามาร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้
เกิดความเจริญในด้านต่างๆ  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 1) ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลในการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง   
 2) ควรศึกษาการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนต าบล   
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การประเมินผลนโยบายการบริหารท้องถิ่นของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 
EVALUATION OF LOCAL ADMINISTRATION POLICY OF RANGSIT CITY 

MUNICIPALITY, PATHUMTHANI PROVINCE 
 

อนงค์วรรณ  เทพสุทิน กมลพร  กัลยาณมิตร** 

 

บทคัดย่อ   
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเรื่อง การประเมินผลนโยบายการบริหารท้องถิ่น
ของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานีใน 6 ด้าน คือ  ด้านการให้บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
ด้านการมีความถูกต้อง โปร่งใสและยุติธรรม  ด้านการเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน  ด้านการพัฒนา
ตามแนวพระราชด าริ  ด้านการให้ประชาชนมีส่วนร่วม   และด้านหลักความคุ้มค่า 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ  ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในเทศบาลนครรังสิต จังหวัด
ปทุมธานี คือ ผู้มีอายุ 18-60 ปี  จ านวน  76,973  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  คือ  
แบบสอบถามแบบมาตราส่วน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่า  
 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการประเมินผลนโยบายการบริหารท้องถิ่นของเทศบาล
นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ยู่ในระดับมาก 4 ด้าน เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย คือ  ด้านการให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ด้านการพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริ ด้านการเพ่ิม
รายได้ใหก้ับประชาชน ด้านหลักความคุ้มค่า  ส่วนที่เหลือ 2 ด้าน คือ ด้านการมีความถูกต้องโปร่งใส
และยุติธรรม   และด้านการให้บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา
โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  
ค าส าคัญ : การประเมินผล นโยบายการบริหารท้องถิ่น 
 

ABSTRACT 
 This research aims to study the Evaluation of local administration policy of 
Rangsit City Municipality, Pathumthani Province in 6 aspects 1) the equal service, 
the transparent and fair, to increase people income,  the development of the Royal 
Initiative,  public participation and the main value. The population used in this 
research was voters in Rangsit City Municipality, Pathumthani Province is 76,973 

                                                           
คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรงุเทพธนบุรี 
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people, aged 18-60 years.  The tool used to collect data is a scale questionnaire. 
The statistics used in data analysis were percentage, mean, and standard deviation. 
 The study indicated that : 
 Public’s opinion on evaluation of local administration policy of Rangsit 
City Municipality, Pathumthani Province.  The overall level is very high. When 
considering each aspect as a whole, it was at a high level. When considering each 
aspect, it was found that the level was very high, 4 items were ranked by average 
from least to least, the development aspects of the Royal Initiative, to increase 
people income.  The two main areas of value are the accuracy, transparency and 
fairness, and the equal service is moderate.  The overall is moderately      
Keywords : evaluation local administration 
 
1. บทน า 
 เทศบาลนคร เป็นรูปแบบการปกครองที่สะท้อนการกระจายอ านาจให้หน่วยการปกครอง
พ้ืนฐานของประเทศโดยแท้จริง เป็นการสนองตอบต่อนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นของ
รัฐบาลที่จะให้อ านาจการบริหารงานแก่หน่วยการปกครองท้องถิ่นเพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถบริหารงาน
ที่แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเองตามอ านาจหน้าที่และมีอิสระในการตัดสินใจในสิ่งที่
เกี่ยวกับประชาชนในท้องถิ่นนั้น (ศุภชัย  ยาวะประภาษ, 2540 : 3) การบริหารงานของเทศบาลนคร
ตามแนวทางที่กฎหมายก าหนดก็เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการใน
ท้องถิ่น และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนแล้ว เครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนหรือ
เป็นแนวทางส าหรับการบริหารอีกประการก็คือ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารนั้นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดเพ่ือสร้างความ
พึงพอใจแก่ประชาชนและท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 การปกครองท้องถิ่นถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นไปตาม
หลักการกระจายอ านาจ ที่รัฐบาลมอบอ านาจในการบริหารงานตามภารกิจต่างๆ โดยหลักการ
กระจายอ านาจและให้อิสระแก่ท้องถิ่น โดยเน้นให้ท้องถิ่นมีสิทธิปกครองตนเอง มีอิสระในการ
ก าหนดทิศทางในการบริหารท้องถิ่นของตนเอง  รวมทั้งมีอิสระในการบริหารงานทั้งทางด้านการ
บริหารก าลังคน และงบประมาณ  ทั้งนี้เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น และเป็น
ที่มาของการตราพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ถึงแม้ว่า ประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในส่วนที่เกี่ยวกับ
การปกครองท้องถิ่นมาแล้วหลายครั้ง เช่นเมื่อ พ.ศ. 2495  มีการตั้งสุขาภิบาลขึ้นเป็นครั้งแรกใน
ประเทศไทย  ต่อมา พ.ศ. 2498  มีประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และหลังจากนั้นใน 
พ.ศ. 2499  มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล และสภาต าบลขึ้นเป็นครั้งแรก  แต่การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมายังอยู่ภายใต้การควบคุมจากส่วนกลางหรือรัฐบาลกลางมาโดยตลอด  ซึ่งเป็น
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การควบคุมท้ังในด้านบุคลากร  ด้านงบประมาณ  และด้านการคลัง  โดยอาศัยเหตุในการควบคุมว่า 
ประชาชนในท้องถิ่นยังขาดความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  และเทคนิคในการด าเนินกิจการ
ต่างๆ ได้เอง ซึ่งยังจ าเป็นจะต้องอาศัยความรู้และเทคนิคต่างๆ จากส่วนกลาง โดยส่วนกลางหรือ
รัฐบาลกลางยังใช้อ านาจในการควบคุม เช่น การสั่งยุบสภาท้องถิ่น การสั่งให้ผู้บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง  หรือการก าหนดเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท างบประมาณตามวิธีการและตาม
แบบที่ส่วนกลางก าหนดไว้  หรือแม้แต่การก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดสรร
งบประมาณให้เป็นไปตามสัดส่วนที่ส่วนกลางก าหนด  หรือตามสัดส่วนที่ส่วนกลางได้วางระเบียบ
ก าหนดไว้ 
 การวิจัยเรื่องการประเมินผลนโยบายการบริหารท้องถิ่นของเทศบาลนครรังสิต จังหวัด
ปทุมธานี เพ่ือศึกษาความความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการประเมินผลนโยบายการบริหาร
ท้องถิ่นของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่
มีเพศ อายุ และอาชีพ ต่างกันต่อการประเมินผลนโยบายการบริหารท้องถิ่นของเทศบาลนครรังสิต 
จังหวัดปทุมธานี เพ่ือน าผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลที่เป็นแนวทางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่างๆได้น ามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  
 
2. วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการประเมินผลนโยบายการบริหาร
ท้องถิ่นของ เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี  
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศ อายุ และอาชีพ ต่างกัน ต่อ
การประเมินผลนโยบายการบริหารท้องถิ่นของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี  
 3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินผลนโยบายการบริหารท้องถิ่นของเทศบาล
นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี  
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในเรื่องนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลนครรังสิต 
จังหวัดปทุมธานี  จ านวน 76,973  คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในเรื่องนี้  ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเทศบาลนคร
รังสิต จังหวัดปทุมธานี จ านวน  76,973 คน ซึ่งผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรในการ
ค านวณของทาโร่   ยามาเน่     (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400  คน 
 
4. ผลการวิจัย 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560194

 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 65.25 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 35.25 และมีอาชีพเป็นเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 56.75 
 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการประเมินผลนโยบายการบริหารท้องถิ่นของเทศบาล
นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มาก 4 ด้าน เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ด้าน
การพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริ  ด้านการเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน  ด้านหลักความคุ้มค่า 
ส่วนที่เหลือ 2 ด้าน คือ ด้านการมีความถูกต้องโปร่งใสและยุติธรรม   และด้านการให้บริการอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
 
5. อภิปรายผล 
 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการประเมินผลนโยบายการบริหารท้องถิ่นของเทศบาล
นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่า การบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต 
จังหวัดปทุมธานี  มีการด าเนินงานและมีการบริหารจัดการที่ดีที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่ โดยประชาชนมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลนโยบายการบริหารท้องถิ่นของ
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี มากที่สุดในด้านหลักการมีส่วนร่วม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการ
บริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการ
เสนอปัญหาและความต้องการ ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมในการ
ตรวจสอบและประเมินผล เป็นต้น จึงสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนอยู่ในระดับมาก แต่อย่างไร
ก็ดี ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลนโยบายการบริหารท้องถิ่นของ
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในด้านการให้บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม น้อยกว่าด้าน
อ่ืนๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การออกข้อบัญญัติ เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี  เป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นและการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานีมีการจัดล าดับก่อนหลังตามความจ าเป็นเร่งด่วน แต่
เมื่อดูผลการวิจัยโดยภาพรวมแล้วประชาชนมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลนโยบายการบริหาร
ท้องถิ่นของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี  อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อิศ
เรศ  แสงสุริยะ (2556) ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลศึกษากรณี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี พบว่า 
“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ อ าเภอ
ด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนที่
มีต่อนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนิน
สะดวก  จังหวัดราชบุรี เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการให้บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง   ด้านการมีความถูกต้องโปร่งใสและยุติธรรม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง   ด้านการเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน โดยรวม อยู่ในระดับมาก  ด้านการพัฒนาตามแนวทาง
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พระราชด าริ โดยรวม อยู่ในระดับมาก   ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยรวม อยู่ในระดับมาก   ด้าน
หลักความคุ้มค่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการประเมินผลนโยบายการบริหารท้องถิ่นของ
เทศบาลนครรังสิต จังวัดปทุมธานี  ของประชาชนที่มี เพศ อายุ และอาชีพต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยมี
ประเด็นที่น่าสนใจสามารถน ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1) เพศ  พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลนโยบายการ
บริหารท้องถิ่นของเทศบาลนครรังสิต จังวัดปทุมธานี โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันทุกด้าน ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การที่ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนคร จะท าให้ประชาชนเข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ของ เทศบาลนคร เข้าใจระบบและการให้บริการ สามารถเสนอแนะให้ เทศบาลนครปรับปรุงการ
บริการและควบคุมตรวจสอบการด าเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนไม่แตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายด้าน ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ศิลา อ่อนน้อม (2557) ได้วิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  อ าเภอโพธิ์
ตาก  จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 2) อายุ  พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นที่มีต่อการประเมินผลนโยบายการ
บริหารท้องถิ่นของเทศบาลนครรังสิต จังวัดปทุมธานี โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การให้บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ประชาชนมีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน แสดงว่าประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความเข้าใจและมีความคิดเห็นต่อการประเมิน
นโยบายการบริหารท้องถิ่นของเทศบาลนคร  กฎระเบียบ ข้อบังคับ และระบบการให้บริการ 
แตกต่างกันตามประสบการณ์และอายุของแต่ละบุคคล จึงท าให้ประชาชนมีความคิดเห็นที่มีต่อ
นโยบายการบริหารท้องถิ่นของเทศบาลนครรังสิต จังวัดปทุมธานีในด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณ 
ธรรม ด้านหลักความโปร่งใส แตกต่างกัน ส่วนในด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ 
และด้านหลักความคุ้มค่า ประชาชนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของ
การวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนเห็นการบริหารงานของเทศบาลนครด้านหลักการมี
ส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า เทศบาลนครมีผลงานเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนอยู่ในระดับมาก จึงท าให้ประชาชนมีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อดูผลการวิจัยโดยรวมแล้ว พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
นโยบายการบริหารท้องถิ่นของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยรวม แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับผล การวิจัยของ เลิศลักษณ์  จันทร์จิตแจ่ม (2556) ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน : กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัด
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น่าน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดน่าน แตกต่างกัน 
 3)  อาชีพ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นที่มีต่อการประเมินผลนโยบาย
การบริหารท้องถิ่นของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลัก
คุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม และด้านหลักความรับผิดชอบ ประชาชนมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การที่ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่ และกระบวนการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต ไม่ว่าจะเป็นการบริหารตามด้าน
หลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม และด้านหลักความ
รับผิดชอบ ซึ่งประชาชนประกอบอาชีพต่างๆ ย่อมเข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับของ เทศบาลนคร  
เข้าใจระบบและการให้บริการ สามารถเสนอแนะให้เทศบาลนครรังสิต ปรับปรุงการบริการและ
ควบคุมตรวจสอบการด าเนินแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้านหลักความรับผิดชอบ ประชาชนมี
ความคิดเห็น แตกต่างกัน อาจจะเป็นเพราะว่า การรับรู้เรื่องหลักความรับผิดชอบของประชาชนที่มี
อาชีพต่างกันท าให้เห็นถึงสภาพการบริหารและการด าเนินงานในส่วนของความรับผิดชอบแตกต่าง
กัน เช่น ประชาชนที่อาชีพข้าราชการอาจจะมีการมองถึงสภาพความรับผิดชอบของการบริหารงาน
และการด าเนินงานของเทศบาลนครรังสิตที่ละเอียดอ่อนกว่าประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกร จึงท าให้
ประชาชนมีความคิดเห็นในด้านหลักความรับผิดชอบแตกต่างกัน แต่เมื่อผลการวิจัยโดยภาพรวม 
พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประเมินนโยบายการบริหารท้องถิ่นของ
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เลิศ
ลักษณ์  จันทร์จิตแจ่ม ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดน่าน : กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ไม่
แตกต่างกัน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1)  เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ควรรักษาเกณฑ์มาตรฐานการบริหาร 
พร้อมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและการด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่นให้เพ่ิมขึ้น โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
  2)  การด าเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ควรมี
การจัดล าดับก่อนหลังตามความจ าเป็นเร่งด่วนและควรมีการจัดท าประชามติจากประชาชนเมื่อมีการ
จัดข้อบัญญัติหรือกฎหมายต่างๆ 



197วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

  3) คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต ให้เป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการและประชาชนในพื้นท่ี 
  4) เทศบาลนครรังสิตควรสนับสนุนการเรียนรู้ด้านอาชีพ จัดอบรม ส่งเสริม การฝึก 
และการประกอบอาชีพให้ประชาชนน าวัตถุดิบที่มีอยู่ในต าบลมาท าเป็นสินค้าOTOP ให้ได้มาตรฐาน
ให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว เพ่ือช่วยในการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
  5) เทศบาลนครรังสิตควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วม
ประเมินผลโครงการต่างๆ ทั้งในระยะด าเนินงานและระยะหลังการด าเนินโครงการ เพ่ือความ
โปร่งใสในการบริการงานและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง  และสนับสนุนส่งเสริม
การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรศึกษาปัจจัยการบริหารงบประมาณให้เกิดความพึงพอใจและให้เกิดความ
ครอบคลุมในการพัฒนาทุกด้าน 
  2) ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
  3) ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินนโยบายพัฒนาของผู้บริหาร
ท้องถิ่นของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 
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3. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น ามุ่งให้บริการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ตามแนวพุทธธรรม ดังนี้ 1) ด้านการบริการตามแนวพุทธธรรม มีแนวทาง
ในการพัฒนาได้แก่ (1) ผู้น ามุ่งให้บริการอย่างก้าวหน้าโดยมุ่งปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร (2) ผู้น ามุ่ง ใช้ความรู้ความช านาญด้านการบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพหรือ
ความสามารถในการให้บริการที่จะท าหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม  และ (3) ผู้น ามุ่ง
ประสานประโยชน์โดยยึดประโยชน์สาธารณะ ให้บริการอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอจนได้รับความเชื่อถือ
จากบุคลากรในองค์กร 2) ด้านความไม่เห็นแก่ตัวตามแนวพุทธธรรม มีแนวทางในการพัฒนา (1) ผู้น า
มุ่งแสดงออกถึงการไม่เห็นแก่ตัวด้วยการให้ ทางกาย วาจา และการให้ทางสติปัญญา (2) ผู้น ามุ่ง
ประสานประโยชน์โดยการค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับผู้อ่ืนหรือสังคมส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
และ (3) ส่งเสริมบุคคลผู้ไม่เห็นแก่ตัวและไม่ยกย่องคนที่เห็นแก่ตัว 3) ด้านการเสริมพลังอ านาจตาม
แนวพุทธธรรม มีแนวทางในการพัฒนา (1) ผู้น ามุ่งส่งเสริมและสร้างความรู้ทักษะประสบการณ์ให้กับ
บุคลากรเพ่ือเป็นพลังในการปฏิบัติงาน (2) ผู้น ามุ่งสนับสนุนการพัฒนาและการเสริมสร้าง
ความสามารถของบุคลากรในการแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยให้อ านาจอิสระในการตัดสินใจ และ 
(3) ผู้น าต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานให้กับบุคลากรท างานรวมกันเป็นทีม 4) ด้านความ
นอบน้อม ตามแนวพุทธธรรม มีแนวทางในการพัฒนา (1) ผู้น ามุ่งความรู้ความช านาญในการ
แสดงออกถึงความนอบน้อม มีกริยาอ่อนน้อม มีวาจาอ่อนหวาน และมีจิตใจอ่อนโยน (2) ผู้น ามุ่ง
รับผิดชอบต่อการให้บริการและเปิดรับการวิจารณ์พร้อมค าแนะน าจากบุคลากรและผู้อ่ืน และ (3) 
ผู้น าต้องมีการประมาณตนและไม่อวดเก่ง แสดงความสงบเสงี่ยม มองความส าเร็จขององค์กรมากกว่า
ความส าเร็จของตนเอง 

 
ค าส าคัญ: การพัฒนา, คุณลักษณะภาวะผู้น า, มุ่งให้บริการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, พุทธธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT  
Objectives of this research were to: 1. Study the characteristics of servant 

leadership of local administrative organizations administrators in Petchaboon 
Province, 2. Study relationship of Papanikadhamma and servant leadership of local 
administrative organizations  administrators in Petchaboon Province, 3. Study the 
approaches to development of servant leadership characteristics of local 
administrative organizations administrators in Petchaboon Province according to 
Buddhadhamma 

Methodology was the mixed methods; the quantitative and qualitative 
methods. The quantitative research collected data  from 364 samples, by simple 
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random sampling, from 3,996 people, using Taro Yamane’s formula. The tools for 
collecting data were questionnaires, analyzed data with descriptive statistics, 
frequency, percentile, mean and standard deviation and hypothesis testing with 
Pearson’s corelations. The qualitative research collected data from 24 key 
informants, purposefully selected, with structured in-depth-interview form. Data were 
also collected from 9 participants in focus group discussion, analyzed data from two 
steps by descriptive interpretation.  

 
Findings were as follows: 
1. Servant leadership characteristics of local administrative organizations 

administrators by overall were at high level with the mean value at 3.52 Each 
aspects of characteristics were that: characteristics of service rendering was at middle 
level with the mean value at 3.45 The other aspects were at high level with the 
mean value at 3.45 Power development was at highest level at 3.55, unselfishness 
was at 3.55 and the humbleness was at 3.53 at high level accordingly. 

2.The practice of Papanikadhamma of administrators of local administrative 
organizations in Petchaboon Province was related to the development of servant 
leadership characteristics of local administrative organizations administrators in 
Petchaboon Province by overall had relationship at the significant level of 0.01 Each 
aspects of servant leadership were at significant level of 0.01 they were service 
rendering, unselfishness, power enhancement and humbleness accordingly.  

3. Approaches to servant leadership characteristics of local administrative 
organizations administrators in Petchaboon Province according Buddhadhamma were 
as follows: 1) service rendering according to Buddhadhamma could be developed by 
(1) servant leaders aimed to give service with quality and tried to improve the 
personnel’s  quality of service, (2) servant leaders aimed to use knowledge and skill 
to render service effectively for better quality of service with the same resources, (3) 
servant leaders aimed to coordinate benefits giving priority to public benefits. 
Rendering service continuously and regularly resulting the trust from people in the 
organizations. 2) unselfishness according Buddhadhamma could be developed by (1) 
servant leaders aimed to express unselfishness physically, verbally and to give with 
wisdom, (2) servant leaders aimed to coordinate benefits, give the best to others or 
society, not expecting anything in return and (3) servant leaders promote those 
personnel who were not selfish. 3) power enhancing according to Buddhadhamma 
could be developed by (1) servant leaders aimed to support and create knowledge, 
skill and experiences for personnel for duty performance power, (2) servant leaders 
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aimed to support and develop personnel competency to solve problems by oneself 
and empowerment for freely decision making and (3) servant leaders must have 
good human relations, enabled to coordinate personnel to work as a team. 
(4) humbleness according to Buddhadhamma could be developed by (1) servant 
leaders aimed to express humbleness, polite manner, sweet words and kind minds, 
(2) servant leaders aimed to render services, opened to criticism and advices from 
others and (3) servant leaders must estimate oneself, not to be arrogant, sweet 
words with politeness, looking forwards for the success of organizations rather than 
that of oneself  
 

Keywords : Development,  Servant Leadership Characteristic,  Local Administrative  
Organization, Buddhadhamma. 

 

1. บทน า  
ภาวะผู้น า เป็นหัวข้อที่มีการวิพากษ์กันมานานตั้งแต่สมัย Plato จนถึงปัจจุบันนักวิชาการ

ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่สามารถน าให้เกิดประสิทธิผลแก่กลุ่มองค์การมานานหลาย
ทศวรรษ จนกระทั่งเกิดทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงศรัทธาบารมี ภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง และภาวะ
ผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ตามมา(Wiroj  Sarattana, 2544 : 4 - 23) ในยุคโลกาภิวัตน์มีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อองค์การและรูปแบบการท างาน แนวคิดเกี่ยวกับผู้น าจึงเน้นไปที่การมีคุณธรรมซึ่งสนับสนุนให้ผู้
ตามสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นผู้น าได้มากกว่าที่จะใช้ต าแหน่งเพ่ือการควบคุมหรือ
จ ากัดความสามารถของผู้ตาม (Certo, S. C., 2006 : 7) สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าผู้น ายุคใหม่ควรมี
การผสมผสานคุณลักษณะผู้น าใน 5 รูปแบบ คือ ภาวะผู้น าเพ่ือการเปลี่ยนแปลง(transformational 
leadership) ภาวะผู้น าแบบสอนงาน (coaching leadership) ภาวะผู้น าแบบพิเศษ (super 
leadership) ภาวะผู้น าแบบผู้ประกอบการ(entrepreneurial leadership) และภาวะผู้น าแบบใฝ่
บริการ (servant leadership) ขณะที่นักวิชาการหลายท่าน ได้ให้แนวคิดตรงกันว่าภาวะผู้น าใน
ปัจจุบันต้องมีคุณลักษณะของภาวะผู้น าแบบใฝ่บริการ ซึ่งถือว่าเป็นภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลของ
องค์การสมัยใหม ่(Samrit Ganpeng, & Sarayut Gunlong, 2544: 1) 

โรเบิรต กรีนลีฟ ไดศึกษารูปแบบภาวะผูน าใฝบริการ (servent leadership) หรือเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่าผู้น าแบบรับใช้ ผูน าใฝบริการจะสรางความเขาใจและแนวปฏิบัติอันจะน ามาซึ่งความดี
งามใหเกิดขึ้นกับผูใตบังคับบัญชา จะสงเสริมคุณคาและพัฒนาตัวตนของบุคคลเป็นการสรางเสริม 
กลุมการปฏิบัติอยางแทจริง การแบงปนอ านาจและหนาที่เพ่ือความดีงามของแตละบุคคลแกองคการ
และรวมถึงผูที่องคการใหบริการด้วย ปัจจุบันแนวคิดและทฤษฏีของภาวะผู น าใฝ่บริการหรือมุ่ง
ให้บริการ(servant leadership) ไดรับความนิยมและมีแพรหลายในตางประเทศ ในประเทศไทยนั้น 
ไดมีแนวคิดนี้อยูบางแตไมมากนักโดยใชค าในภาษาไทยวา “ภาวะผูน าแบบผูรับใช” งานวิจัยนี้ผู้วิจัย
จะใชค าวา “ภาวะผูน ามุ่งให้บริการ” ทั้งนี้เนื่องจากตองการจะสื่อความหมายของภาวะผูน าในเชิงบวก
เพราะเปนเรื่องของหลักการท างานเปนทีม หลักพฤติกรรมที่เอาใจใสผูอ่ืน หลักการปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมหรือหลักพุทธธรรม หลักการสนใจต อความกาวหนาและเติบโตของผู ตาม และใน
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ขณะเดียวกันก็ใหความสนใจตอการเติบโตขององคการดวย (Covey, S. R., 2004: 496- 497) ดวย
เหตุนี้ผู้วิจัยจึงคิดว่าหลักการของภาวะผูน ามุ่งให้บริการอาจเปนค าตอบที่เหมาะสมส าหรับสภาพการณ
ที่ก าลังเกิดข้ึน โดยภาวะผูน ามุ่งให้บริการถือเปนแนวคิดที่มีพ้ืนฐานของการท างานเปนทีม โดยเฉพาะ
ในการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องท างานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดกว่าทุก
หน่วยงาน การมีพฤติกรรมที่ประกอบดวยคุณธรรม การดูแลเอาใจใสเพ่ือนรวมงาน และการมุงพัฒ
นาใหเพ่ือนรวมงานเพ่ือให้เกิดความเจริญงอกงาม ซึ่งสามารถชวยใหองคการพัฒนาคุณภาพได 
(Spears, L. C., 1996: pp.  33- 35) พระพุทธเจ้าได้ประกาศแนวคิดภาวะผู้น าและหลักการในการ
บริหารงานองค์กรไว้อย่างชัดเจน โดยพระพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างหรือเป็นองค์ปฐมในการิเริ่ม
ออกแบบการบริหารจัดการองค์กรได้ตั้งแต่มีจ านวนสมาชิกในองค์กรน้อย จนกระทั่งมีจ านวนมากขึ้น
เรื่อยๆ และพระพุทธเจ้าก็ได้วางหลักการเป็นผู้น าที่รอบด้านครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในการน าตนเอง น า
ผู้อ่ืน น าหมู่คณะ น าประเทศชาติ และน าสังคมส่วนรวมด้วย(Ku Cha (Thai) 27/113/184) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นพบว่ามีปัญหามากมายในการบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการบริหารงานที่
ไม่โปร่งใส ปัญหาความไม่เป็นธรรม ปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ปัญหาเรื่องระบบอุปถัมภ์ เป็น
ต้น (Montean Chareonpol, 2550: 37- 48) ซึ่งจากกรณีที่กล่าวมาชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นยังมีปัญหาที่จะต้องพัฒนาภาวะผู้น าอีกหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการ
ให้บริการเนื่องจากการขาดภาวะผู้น าของผู้บริหาร ต้องสร้างวัฒนธรรมของผู้น าเป็นผู้ให้บริการ โดยมี
นักวิชาการน าไปทดลองใช้ในองค์การพบว่า ผู้บริหารมีภาวะผู้น าใฝ่บริการเพ่ิมขึ้นทั้งด้านวิสัยทัศน์ 
การคุ้มครองดูแลรักษา และด้านการสร้างความร่วมมือร่วมใจ แต่ต้องให้ผู้น ามีภาวะผู้มุ่งให้บริการอยู่
ตลอดเวลาจึงต้องหาวิธีการทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ (Sarayut Gunlong, 2553: 83-87) ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงได้น าหลักธรรมที่ชื่อว่าปาปณิกธรรม 3 หรือทุติยปาปณิกสูตรที่ เป็นหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือในการการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น ามุ่งให้บริการของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ตามแนวพุทธธรรม 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
2.1 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น ามุ่งให้บริการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักทุติยปาปณิกธรรมกับคุณลักษณะภาวะผู้น ามุ่ง

ให้บริการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น ามุ่งให้บริการของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ตามแนวพุทธธรรม 
  
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัย ได้ติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 24 รูป/คน และสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 รูป/คน ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ปริมาณ จากแบบสอบถาม จ านวน 364 ชุด    
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญใช้การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 24 รูป/คน และสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 
รูป/คน ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 364 ชุด   
  

4. ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น ามุ่งให้บริการของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ตามแนวพุทธธรรม” สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 207 คน (ร้อยละ 56.9) อายุ ส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 127 คน(ร้อยละ 34.9) มีวุฒิการศึกษา ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ านวน 187 คน (ร้อยละ 51.4) มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ/เป็นพนักงาน จ านวน 178 คน (ร้อยละ 48.9) ส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงาน
เทศบาล จ านวน 166 คน (ร้อยละ 45.6) มีรายได้ต่อเดือน ส่วนใหญ่ต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 
138 คน (ร้อยละ 37.9) ประสบการณ์ในการท างาน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน 1 – 5 ปี 
จ านวน 104 คน (ร้อยละ 28.6)  

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะภาวะผู้น ามุ่งให้บริการของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ คุณลักษณะภาวะผู้น ามุ่งให้บริการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 ส่วนด้านอ่ืนๆ อยู่ใน
ระดับมาก ด้านการเสริมพลังอ านาจ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 3.55 ด้านความไม่เห็นแก่ตัวมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.55 อยู่ในระดับมาก ด้านความนอบน้อม มีค่าเฉลี่ย 3.53 อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติตามหลักทุติยปาปณิกธรรมของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ การปฏิบัติตามหลักทุติยปาปณิกธรรมของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
นิสสยสัมปันโนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.61 รองลงมาคือ ด้านวิธุโรมีค่าเฉลี่ย 3.58 และด้านจักขุมา มี
ค่าเฉลี่ย 3.56 ตามล าดับ 

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน การปฏิบัติตามหลักทุติยปาปณิกธรรมของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู้น ามุ่งให้บริการของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ตามแนวพุทธธรรม 

พบว่า การปฏิบัติตามหลักทุติยปาปณิกธรรมของผู้บริหารอปท.มีความสัมพันธ์กับการ
พัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น ามุ่งให้บริการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์
ตามแนวพุทธธรรม โดยรวมพบว่า มีความสัมพันธ์กัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน ได้แก่ ด้านการ
ให้บริการ ด้านความไม่เห็นแก่ตัว ด้านการเสริมพลังอ านาจ และด้านความนอบน้อม ตามล าดับ 
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ด้านจักขุมา พบว่า การปฏิบัติตามหลักทุติยปาปณิกธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น ามุ่งให้บริการของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเพชรบูรณ์ตามแนวพุทธธรรม ด้านจักขุมา โดยรวมพบว่า มี
ความสัมพันธ์กัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการ ด้านความไม่เห็นแก่ตัว ด้าน
การเสริมพลังอ านาจ และด้านความนอบน้อม ตามล าดับ 

ด้านวิธุโร พบว่า การปฏิบัติตามหลักทุติยปาปณิกธรรมของผู้บริหารอปท.มีความสัมพันธ์
กับการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น ามุ่งให้บริการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
เพชรบูรณ์ตามแนวพุทธธรรม ด้านวิธุโร โดยรวมพบว่า มีความสัมพันธ์กัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุก
ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการ ด้านความไม่เห็นแก่ตัว ด้านการเสริมพลังอ านาจ และด้านความนอบ
น้อม ตามล าดับ 

ด้านนิสสยสัมปันโน พบว่า การปฏิบัติตามหลักทุติยปาปณิกธรรมของผู้บริหารอปท.มี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น ามุ่งให้บริการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ตามแนวพุทธธรรม ด้านนิสสยสัมปันโนโดยรวมพบว่า มีความสัมพันธ์กัน 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการ ด้านความไม่เห็นแก่ตัว ด้านการเสริมพลัง
อ านาจ และด้านความนอบน้อม ตามล าดับ 
 

5. การอภิปรายผล 
จากการสรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้น ามาอภิปรายผลดังนี้ 

 1. จากการศึกษาข้อมูลคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.59) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Olar  Panyapitipat (Olar Panyapitipat, 2558) ได้วิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไทย” ผลการวิจัย พบว่า 
ผลการวิจัย พบว่า การปฏิบัติตามหลักทุติยปาปณิกธรรมของผู้บริหารอปท.มีความสัมพันธ์กับการ
พัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น ามุ่งให้บริการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์
ตามแนวพุทธธรรม โดยรวมพบว่า มีความสัมพันธ์กัน มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 มีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.807 การปฏิบัติตามหลักทุติยปาปณิกธรรมของผู้บริหารอปท.มีความสัมพันธ์
กับการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น ามุ่งให้บริการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
เพชรบูรณ์ตามแนวพุทธธรรม โดยรวมพบว่า มีความสัมพันธ์กัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มี
ค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.807 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hattaya Yamchuti ได้วิจัยเรื่องการ
เปรียบเทียบภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี ผลการวิจัยพบว่า  ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับระดับภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี มีรายละเอียดในการน าเสนอ
ดังนี้คือ ระดับภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรีในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการ
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แสดง ภาวะผู้น า รองลงมา คือ ด้านการแบ่งปันภาวะผู้น า ทั้งนี้ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการ
แสดงความน่าเชื่อถือ (Hattaya Yamchuti, 2014: 570-576) การพัฒนาภาวะผู้น าขององค์กรต่างๆ 
ต้องเริ่มต้นที่การให้บริการ สอดคล้องกับ Arun Promchan การพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าแบบใฝ่
บริการของผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าแบบ
ใฝ่บริการของผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญได้โมเดลภาวะผู้น า
แบบใฝ่บริการ (SERVANT) ที่มีองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบคือ 1) องค์ประกอบหลักด้านการ
เริ่มต้นบริการ (Serving) 2) องค์ประกอบหลักด้านการประสานทิศทาง (Leading) และ 3) 
องค์ประกอบหลักด้าน สร้างสัมฤทธิผล (Performing) ภาวะผู้น าใฝ่บริการส่วนใหญ่ต้องมีวิสัยทัศน์ 
เป็นตัวน าแนวทาง สอดคล้องกับ สรายุทธ กันหลง และคณะได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง “ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
ผลการวิจัย พบว่า ผลการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันหารูปแบบยุทธศาสตร์การ
พัฒนา และการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญ ได้โมเดลภาวะผู้น าใฝ่บริการที่มีองค์ประกอบหลัก 3 
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านการมีวิสัยทัศน์ (Vision) มีองค์ประกอบ ได้แก่ การตระหนักรู้
(Awareness) การมองการณ์ไกล(Foresight) และการสร้างมโนทัศน์ (Conceptualization) 
องค์ประกอบด้านการคุ้มครองดูแลรักษา (Guardianship) มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การรับฟังอย่าง
ตั้งใจ (Listening) การกระตุ้นและให้ก าลังใจผู้อื่น (Healing) การพิทักษ์รักษา (Stewardship) และการ
เห็นอกเห็นใจ (Empathy) องค์ประกอบด้านการสร้างความร่วมมือร่วมใจ (Engagement Building) มี 
3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การโน้มน้าวใจ (Persuasion) การมุ่งมั่นพัฒนาคน (Commitment to the 
growth of people) และการสร้างชุมชน (Building Community) (Arun Promchan, 2556: 71 )  

ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล
ฉลาดในการวางแผนและนโยบายของการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดรวมทั้งต้องรู้จักใช้คนเป็น
เรียกว่า (Conceptual Skill) คือมีความเชี่ยวชาญในการบริหารอย่างถ่องแท้ สามารถไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทของบุคลากรในองค์การได้รวมทั้งชุมชนที่มีปัญหาสามารถหาวิธีแก้ไขได้อย่างสันติสามารถน าพา
องค์การไปสู่เป้าหมาย (goal) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะในศตวรรษท่ี 21 เป็นโลกแห่งการแข่งขัน
ขันสูงของนานาประเทศ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ก้าว
ไกลทันเหตุการณ์และจะต้องบูรณาการใช้เทคโนโลยีหรือท าการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมทางการ
บริหาร (Innovation Management) ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญทางทักษะปัญญาหรือ
ประสบการณ์ทางการบริหารงานองค์การให้ประสบความส าเร็จและเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานและ
ประชาชนในท้องถิ่น พงษ์ชัย นิรมิตศรีชัย ได้วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักภาวะผู้น าเชิงพุทธส าหรับ
สถานประกอบการ  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าเชิงพุทธตามแนว
ทุติยปาปณิกสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน คือ มากที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านวิธุโร (มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน) และด้านนิสสยสัมปันโน (เป็นผู้
มีนิสัยดีหรือมีมนุษยสัมพันธ์) รองลงมา ด้านจักขุมา (มองเห็นการณ์ไกลและมีวิสัยทัศน์) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดเป็นรายข้อ ด้านจักขุมา พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ การใส่ใจในอาชีพของตน 
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รองลงมา คือ การอุทิศกายวาจาใจให้แก่งาน การมีสามารถในการจัดซื้อจัดจ าหน่าย ซื้อตรง หรือซื้อ
ผ่านตัวแทน และการได้โอกาสขยายกิจการค้าข้ามประเทศตามล าดับ เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นราย
ข้อ ด้านวิธุโร พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ สามารถจัดการงานได้ดี มากที่สุด รองลงมา สามารถ
พัฒนาความเป็นผู้น าได้สอดคล้องกับสถานการณ์ สามารถท าให้คนอ่ืนท างานตามที่ผู้บริหารต้องการ 
และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการได้อย่างสม่ าเสมอตามล าดับ และเมื่อพิจารณา
รายละเอียดเป็นรายข้อ ด้านนิสสยสัมปันโน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ นักบริหารที่ดีต้องผูกใจ
คนไว้ได้ มีเครดิตดี มากที่สุด รองลงมา สามารถลงปฏิบัติงานร่วมพนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
ใกล้ชิด และสร้างระบบการท างานที่สื่อสารข้อมูลให้พนักงานทราบถึงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ตามล าดับ 
(Pongchai Niramitsrichai, 2558)  

ภาวะผู้น าใฝ่บริการนั้นนอกจากจะประกอบด้วยทุติยปาปณิกสูตรแล้วยังต้องมีจริยธรรม
ในธรรมาภิบาลด้วย สอดคล้องกับ Jidapa Rengmeesrisuk (Jidpa Rengmeesrisuk, 2557) ได้วิจัย
เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนา จริยธรรมาภิบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคกลาง 
ผลการวิจัย พบว่า การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตภาคกลางมีสาระส าคัญ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ คือ “จริยธรรมาภิบาลงานปกครองส่วนท้องถิ่น 
พัฒนางานคุณภาพ สร้างสังคมคุณธรรม” พันธกิจ คือ การเสริมหนุนกิจการขององค์กรทุกมิติงานให้มีจ
ริยธรรมาภิบาลสูงขึ้น สร้างเสริมความรู้และทัศนคติที่ดีของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบใน
การก ากับดูแลพฤติกรรมการท างานของบุคลากรให้มีธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและ
จิตส านึกธรรมาภิบาล (Good Governance Mind) ให้เกิดกับบุคลากรทุกคนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้บริการต่อประชาชนโดยองค์กรที่มีคุณภาพ คุณธรรม 

 โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ เพื่อให้ระบบการบริหารงานที่มีความเป็นธรรมาภิบาล 
ด้วยหลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม การฝึกอบรมและการศึกษา สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ว่าที่ร้อยตรีหญิง Suttiya Opaom (Suttiya Opaom, 2557) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนา ผลการวิจัย พบว่า แนว
ทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนา  ซึ่งมี
องค์ประกอบ คือ จะต้องเริ่มจากกระบวนการหรือวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ใน 3 ด้าน คือ
T(training) การฝึกอบรม, E(education) การศึกษา และ D(development) การพัฒนาน ามาบูรณา
การกับหลักพระพุทธศาสนา คือ หลัก ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา จะก่อให้เกิดศักยภาพของ
บุคลากร ใน 3 ด้าน คือทางด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านพฤตินิสัยที่พึงประสงค์  ดังนั้น แนว
ทางการพัฒนานี้สามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นหลักทุติยปาปนิกสูตรจึงเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น ามุ่งให้บริการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วันทนา เนาว์วัน ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียน พบว่า อันดับแรกหลักธรรมด้านหลักปาปณิกธรรม 3 ในด้านจักขุมา (การมีวิสัยทัศน์ที่ดี) 
ด้านวิธุโร (ด้านความช านาญในงาน ความเป็นมืออาชีพ) และด้านนิสสฺยสัมปันโน (การสร้าง
ความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดี ตลอดจนการสร้างสรรค์ทางสังคม โดยอาศัยทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์) 
(Wanthana Naowan, 2557)  
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2.  แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น ามุ่งให้บริหารของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ตามแนวพุทธธรรม รวม 4 ด้าน มีดังต่อไปนี้ 

ด้านการบริการ (Service)  ผู้บริหารควรมีการก าหนดแนวทางเพ่ือลดขั้นตอนในการ
ท างาน มีการกระจายอ านาจหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้รับผิดชอบ สามารถด าเนินงานเพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ เมื่อผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญ มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ก็ย่อมจะท าให้สามารถที่จะท างานด้านการมุ่งให้บริการให้
มีประสิทธิภาพได้ดีด้วย การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น ามุ่งให้บริการด้านการบริการ (Service) ตาม
หลักทุติยปาปณิกธรรมควรใช้วิธีการศึกษาจากต้นแบบ (Best Practice) การฝึกปฏิบัติจริง ศึกษาจาก
กรณีตัวอย่าง เช่น ของธนาคารกสิกรไทย (การบริการทุกระดับประทับใจ) หรือแม้กระทั่งการสร้าง
ความตระหนัก (Awareness) ในการบริการ เช่น การอบรม หรือการศึกษาดูงาน 

ด้านการไม่เห็นแก่ตัว (Altruism) การเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ จะท าให้
ผู้บริหารเป็นผู้มีจิตมุ่งให้บริการ โดยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของบุคลากรให้เห็นประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน ผู้บริหารต้องไม่รับชอบอย่างเดียว ต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบ แม้บางครั้งเกิดความ
ผิดพลาดจากการท างานของบุคลากร แต่ผู้บริหารหรือผู้น าต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยอย่างสง่าผ่า
เผย ไม่โยนความผิดให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เสียสละประโยชน์ส่วนตน ทั้งแรงกาย แรงใจ และก าลังทาง
สติปัญญา เพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่บุคลากร ประชาชน และชุมชน 

ด้านการเสริมพลังอ านาจ (Empowerment) ผู้บริหารควรน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้กับ
การบริหารงานในเรื่อง คน เงิน งาน และการบริหารทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะท าให้
เสริมพลังอ านาจให้ผู้บริหารจนสามารถท่ีจะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชารักในการที่จะมุ่งให้บริการอย่างเต็ม
ความรู้ความสามารถ ให้ค าแนะน าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้การฝึกอบรม โดยยึดหลักคุณธรรม หลัก
ความเสมอภาค ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความรู้ ความสามารถในงานที่ตนปฏิบัติ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ให้บุคลากรได้แสดงความสามารถของทุกคนอย่างตรงความรู้ความสามารถ
และน ามาใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ส่งเสริมให้ได้รับการอบรม ศึกษาเพ่ิมเติมอยู่
ตลอดเวลา สามารถสร้างให้บุคลากรท างานเป็นทีมได้อย่างมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการก าหนดเป้าหมาย 
การให้รางวัลเมื่อท างานส าเร็จ มีการให้รางวัลผู้ใต้บังคับบัญชา มีค าชื่นชมเมื่อท างานส าเร็จ มีการให้
ค าแนะน าเมื่อท างานบกพร่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่ท าความดีความชอบแก่ชุมชน จนเป็นที่
ประจักษ์ สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนอย่างสม่ าเสมอ ไม่
อวดตัว ไม่ยกตนข่มท่าน ไม่ถือว่าตนเองเป็นผู้บริหารหรือผู้น า สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรใน
องค์กร ให้ท างานร่วมกันได้อย่างสอดประสานกลมเกลียว 

ด้านความนอบน้อม (Humility) ผู้บริหารควรเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติ
ผู้อ่ืน แม้จะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็ตาม ไม่ยกตนข่มท่าน สามารถให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อมี
ปัญหาเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ซึ่งจะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือ
ในการท างานอย่างเต็มใจและเต็มความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองเป็นผู้ที่มุ่งให้บริการ
เพ่ือให้เกิดความส าเร็จของงานในองค์กรตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรมีการ
สร้างวัฒนธรรมความสัมพันธ์อันดีแก่บุคลากรภายในองค์กร ในด้านการมีความเคารพและให้เกียรติซึ่ง
กันและกันเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันท างาน ผู้น าต้องเป็นผู้แสดงออกถึงความ
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อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ยกตนข่มท่าน สอดคล้องกับPhraPalattian Palawooto (Kamphong) ได้วิจัย
เรื่อง การส่งเสริมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบน ผลการวิจัย พบว่า 
แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย 3 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกายสุจริต พบว่า ควรสร้างสถาบันพัฒนาจริยธรรม (Institution) เพ่ือท าหน้าที่ใน
การก าหนดกฎเกณฑ์ ควบคุม ติดตามประเมินผล พฤติกรรมของนักการเมืองและบุคลากรในองค์กร
ปกค รอ งส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น  เ ส ริ ม ส ร้ า ง นั ก ก า ร เ มื อ ง แ ล ะบุ ค ล าก รต้ น แบ บทา งจ ริ ย ธ ร ร ม  
2) ด้านวจีสุจริต พบว่า การสื่อสารองค์กร (Corporate Communication) เพ่ือการแสดงให้เห็นว่า
ภาวะผู้น าได้ให้ความส าคัญกับคุณภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับต าแหน่งทางการบริหารสูงสุดใน
องค์กร และ 3) ด้านมโนสุจริต พบว่า ควรสร้างองค์ความรู้ทางจริยธรรม (Knowledge) ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถาบันทางพัฒนาจริยธรรม  เข้ามาช่วยในการก าหนดองค์ความรู้ที่จะต้อง
เกิดจากการศึกษาและการฝึกอบรมด้านจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง PhraPalattian Palawooto (Kamphong, 2558) การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าใฝ่
บริการผลที่ค้นพบสิ่งหนึ่งคือเกิดความผูกพันในองค์กรมากข้ึนสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิติวุฒิ หมั่นมี 
ได้วิจัยเรื่อง การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า 1.แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความผูกพันต่อองค์กรพบว่า เป็นแนวคิดที่
เป็นการสร้างความรู้สึกของข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ประจ าอยู่ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดความรักที่จะอยู่ในองค์กรและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยอาศัย
องค์ประกอบในการสร้างความผูกพัน 3 ด้านคือ ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ด้านค่านิยมและการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร และด้านการติดตามและประเมินผล 2.การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า ในการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นจะต้องอาศัยกระบวนการสร้างความ
ผูกพันภายในองคก์ร กระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย 3 กระบวนการคือ กระบวนการด้านการสอน
งานและสนับสนุนการปฏิบัติ กระบวนการการมีส่วนร่วม และกระบวนการการสื่อสารทั้งสาม
กระบวนการนี้ เป็นกระบวนการที่สร้างความผูกพันให้เกิดข้ึนภายในองค์กรได้ (Thitiwoot Manmee, 
2556)  
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรมีนโยบายในการส่งเสริมแนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะภาวะผู้น ามุ่งให้บริการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ตามแนว
พุทธธรรม ด้านการบริการ (Service)  ผู้บริหารควรมีการก าหนดแนวทางเพ่ือลดขั้นตอนในการ
ท างาน มีการกระจายอ านาจหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้รับผิดชอบให้สามารถด าเนินงานเพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ด้านการไม่เห็นแก่ตัว (Altruism) โดย
การปรับเปลี่ยนวิธีคิดของบุคลากรให้เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ด้านการเสริมพลังอ านาจ 
(Empowerment) ผู้บริหารควรน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้กับการบริหารงานในเร่ือง คน เงิน งาน 
และการบริหารทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
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 หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากร 
กระทรวงมหาดไทย หรือ สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ควรจะมีการก าหนดนโยบายการพัฒนาภาวะคุณลักษณะภาวะผู้น ามุ่งให้บริการ
ส าหรับผู้บริหาร โดยใช้วิธีการฝึกอบรมเป็นแนวทางในการส่งเสริม โดยการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผู้น ามุ่งให้บริการ 

 3. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาเฉพาะการพัฒนาภาวะคุณลักษณะภาวะผู้น ามุ่งให้บริการของ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนั้นในการท าวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยเสนอแนะ
ดังนี้ 1) การพัฒนาภาวะคุณลักษณะภาวะผู้น ามุ่งให้บริการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเหนือตอนล่าง 2) การพัฒนาภาวะคุณลักษณะภาวะผู้น ามุ่งให้บริการของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท้ัง 4 ภาค ของประเทศไทย    
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กลยุทธก์ารส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อการบริหารงาน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปการบริหารงาน ในการส่งเสริมความ
โปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
หนองคาย 2) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรม เพ่ือการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย 3) เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์ การ
ส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดหนองคาย  
 ระเบียบวิธีวิจัยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง
คุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ 
พนักงานและประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลเมืองหนองคาย เทศบาลต าบลเฝ้าไร่และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจุมพล จังหวัดหนองคาย จ านวน 398 คน สุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือเก็บข้อมูลได้แก่ 
แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.933   วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน 17 รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือในการเก็บข้อมูลได้แก่แบบสัมภาษณ์
เชิงลึกที่มีโครงสร้าง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว และเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ 12 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองขั้นตอนโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณา
ความ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. สภาพทั่วไปการบริหารงานในการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย  มีระดับความคิดเห็นในเร่ือง
ของสภาพทั่วไปในการบริหารงานในการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการ
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บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย มี 6 ประเด็นส าคัญ คือ (1) ระดับ
ความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต 3 ตามหลักนิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67    (2) ระดับของความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลัก
สุจริต 3 ตามหลักการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.68 (3) ระดับของ
ความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต 3 ตามหลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 (4) ระดับของความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วย
หลักไตรสิกขา ตามหลักนิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 (5) ระดับของ
ความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขาตามหลักการมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.63 (6) ระดับของความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วย
หลักไตรสิกขาตามหลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.61  
 2. หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในการบูรณาการกับหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการส่งเสริมความ
โปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
หนองคาย มีประเด็นส าคัญ ดังนี้ (1) ส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
จังหวัดหนองคาย  ด้วยหลักนิติธรรมบูรณาการกับหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา+สุจริต 3) (2) การ
ส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย  ด้วยหลักความมีส่วนร่วม
บูรณาการกับหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา+สุจริต 3) (3) รูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย ด้วยความรับผิดชอบบูรณาการกับหลักพุทธธรรม 
(ไตรสิกขา+สุจริต 3) 
 3. กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย มีการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือการบริหารจัดการ อปท. 
ให้เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา 9 กลยุทธ์ ดังนี้    (1) กลยุทธ์การส่งเสริม
ความโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในการบริหารงานด้วยความเที่ยงตรงและมั่นคง (2) กลยุทธ์การ
ส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในงานบริหารงบประมาณด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่คด
โกง (3) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในพัฒนาบุคคลากรด้วยความเสมอภาค
และไม่อคติเอนเอียง (4) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักความรับผิดชอบในการ
บริหารงานโดยการส่งเสริมสัมมาอาชีพ      (5) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักความ
รับผิดชอบในการบริหารงบประมาณเพ่ือส่งเสริมพัฒนาชีวิต  (6) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใส
ด้วยหลักความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมของคน ชุมชนและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (7) กลยุทธ์การ
ส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโดยร่วมคิด ร่วมท า และร่วมปฏิบัติ 
(8) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวม (9) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสาธารณะและสร้างสรรค์สังคม    
 

ค าส าคัญ : กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใส, การบริหารงานตามแนวพระพุทธศาสนา 
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ABSTRACT 
 The research had three key objectives: i) to study general administration in 
promotion of transparency in accordance with Buddhism for administration of the 
local government organizations in Nongkhai province; ii) to study Buddhist principles 
relevant to the promotion of Buddhism – based transparency for administration of 
the local government organizations ; iii) to formulate the strategy of promoting the 
Buddhism –based transparency for administration  in local government 
organizations in Nongkhai province. 
 The research was a mixed one, with quantitative and qualitative 
instruments of the research, which was comprised of questionnaires of five – rating 
scale and in-depth structural interview. Sample of the research was executives, 
members of the municipality council and SAO councils, officials and civil servants of 
the organizations including people, totaling 398 persons out of 75767 population in 
the town municipality of Nongkhai and the subdistrict municipality of Jumpol, 
Viengkuk, Faorai, as well as the subdistrict administrative organization of Jumpol, 
Nonkhai province. The collection of quantitative data relied on the questionnaires, 
which had the value of index of all items objective congruence at 0.933.  Analysis 
of the data was calculated through descriptive statistics: frequency distribution, 
percentile, mean, and standard deviation.  In addition, for the collection of the 
qualitative data, the in-depth structural interview and the face to face interview 
were used to get the as reliable data as possible. In the third phase, the focus 
group discussion among 12 professional experts was held to synthesize and verify 
the model. All qualitative data was analyzed by descriptive content analysis. 
    Findings were as follows:  
 1. As generally stated, administration in terms of Buddhism – based 
transparency management in the local government organizations in Nongkhai 
province possessed the different levels of opinion, which was related to statistically 
significant values, as follows: (1) the promotion of transparency management in 
terms of rule of law with the Buddhist principles of three right conducts – physical, 
verbal and mental- had the high level of a mean opinion at 3.67;  (2)  the 
promotion of transparency management in terms of participation with the Buddhist 
principles of three right conducts had the high level of a mean opinion at 3.68; (3) 
the promotion of transparency management in terms of responsibility with the 
Buddhist principles of three right conducts had the high level of a mean opinion at 
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3.78; (4) the promotion of transparency management in terms of rule of law with 
the Buddhist principles of three trainings – morality, concentration and wisdom - 
had the high level of a mean opinion at 3.69; (5) the promotion of transparency 
management in terms of participation with the Buddhist principles of three trainings 
– morality, concentration and wisdom - had the high level of a mean opinion at 
3.63; (6) the promotion of transparency management in terms of responsibility with 
the Buddhist principles of three trainings – morality, concentration and wisdom - 
had the high level of a mean opinion at 3.61.  
 2. The Buddha’s teachings, which can be suitably integrated to the good 
governance for promoting transparency in accordance with Buddhism for 
administration in the local government organizations consists of the principle of 
three trainings and the one of three right conducts, both of which can be practically 
applied into transparency management by the local government organization in 
terms of three individual domains: (1) rule of law (2) participation (3) responsibility. 
 3. The strategy of promotion and development of Buddhism - based 
transparency  for encouraging the local government organizations to be an 
effectively administrative organization are subdivided into nine strategies: (1) the 
strategy of promotion of transparency with the principle of rule of law and honesty 
and determination; (2) the strategy of promotion of transparency in budgetary 
administration with the principle of rule of law and honesty and without corruption; 
(3)  the strategy of promotion of transparency in human resource management with 
equality and impartiality; (4) ) the strategy of promotion of transparency in 
administration with principle of  responsibility, by carrying out right job progression; 
(5) the strategy of promotion of transparency with responsibility in budgetary 
administration for supporting and development of life;  (6) the strategy of 
promotion of transparency with principle of responsibility in living together among 
human being, community and environment; (7) the strategy of promotion of 
transparency with the principle of participation, co-thinking and cooperation: (8) the 
strategy of promotion of transparency with the principle of participation in 
budgetary administration by honesty, integrity and with social benefit - oriented 
service mindedness;  (9) the strategy of promotion of transparency with the 
principle of participation in personnel management, aiming to public service and 
social awareness. 
Keyword : Strategy of promoting Transparency, Buddhist Administration  
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1. บทน า  
 โลกของการบริหารในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชนต่างก็มีการน า
หลักการ หรือแนวคิดทางการบริการแบบใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายทั้งในรูปแบบและวิธีการเข้ามา
ใช้กันอย่างกว้างขวาง อาทิ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: 
TQM) การบริหารเชิงกล ยุทธ์หรือกลยุทธ์ (Strategic Management) การบริหารโดยยึด
วัตถุประสงค์ (Management by Objective: MBO) การบริหารแบบดุลยภาพ (Balance Score 
Card : BSC)  อย่างไรก็ตาม ในการบริหารองค์กรส าหรับยุคใหม่นี้  ได้น าหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) หรือ “การบริหารจัดการที่ดี”  มาใช้ควบคู่หรือก ากับการบริหารจัดการองค์กร
เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับ เป็นที่น่าเชื่อถือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปวง ในขณะเดียวกัน ก็เชื่อว่าสามารถ
น า ไปสู่การลดหรือขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้ ภายใต้
หลักการบริหารจัดการที่ดี  ได้มีการกล่าวถึงหลักการส าคัญประการหนึ่ง ที่พึงน ามาใช้ในการบริหาร
จัดการนั่นก็คือหลักความโปร่งใส เพ่ือให้การด าเนินบริหารจัดการองค์กรมีความสุจริตและตรวจสอบ
ได้ และเพ่ือความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ความโปร่งใสเป็นเครื่องมือที่สามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆได้ และยังท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน   
  องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผลมาจากการกระจายอ านาจการปกครอง
ส่วนกลางไปยังส่วนท้องถิ่นให้มีอิสระในการบริหารจัดการเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาส
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ จัดท าบริการสาธารณะตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง แต่
ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าในรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ยังถูกจับตามองจากสังคมภายนอกว่า มีการทุจริตคอร์รัป
ชันเป็นจ านวนมาก การถูกจับตามองและถูกวิพากษ์วิจารณ์ในท านองดังกล่าว ย่อมไม่เป็นผลดีต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งอาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นทั้งในแง่ของงาน (ภารกิจ) งบประมาณ (เงิน) และบุคลากรของ
ท้องถิ่นอยู่ไม่น้อยเช่นกัน  
  องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ได้น าแนวคิดและทฤษฎีบริหารใหม่ๆมา
ใช้ โดยเฉพาะการน าหลักธรรมาภิบาลมาก ากับควบคุมการบริหารงานขององค์กร ท าให้ให้องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง สามารถให้บริการสาธารณะตามความต้องการของประชาชน สามารถ
ตรวจสอบได้ และได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสเพ่ิมมากขึ้น ควรน าหลักพุทธธรรมมาปฏิบัติด้วย โดยเฉพาะหลัก
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญาและหลักสุจริต 3 คือ กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต เพ่ือบูรณา
การกับการบริหารจัดการที่ดีตามหลักการสากล น าไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
บริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดหนองคาย คือ เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาล
ต าบล 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 1 แห่ง รวม 3 แห่ง เพ่ือก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริม
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ความโปร่งใสเพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปการบริหารงาน ในการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนว
พระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย 

2. เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรม เพ่ือการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย 

3. เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์ การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา เร่ือง กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนว
พระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย ดังนี้ 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาของการวิจัย ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
  2. หลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสมในการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน ของ 
อปท.  
  3. หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน  
  4. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  5. ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย 
  6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ผู้วิจัยได้แบ่ง ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคายนี้ ได้ก าหนดขอบเขตด้านตัวแปรเพ่ือ
ตอบค าถามการวิจัย คือ   
 1) ตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือศึกษาระดับ
ความคิดเห็นของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย โดยมีตัวแปรอิสระ 
คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่ง และรายได้ทั้งหมดต่อเดือน ตัวแปรตาม คือ ความ
คิดเห็นในการบริหารงานตามแนวพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมในการส่งเสริมความโปร่งใสของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย ในการน าพุทธธรรม คือไตรสิกขาและสุจริต 3 มา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสตามแนว
พระพุทธศาสนาเพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย 
 2) ตัวแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือส าหรับแบบ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) โดยสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้แทนสมาชิกสภา ผู้แทนหัวหน้าส่วน ผู้แทนส่วนราชการ ผู้น า
ชุมชน นักวิชาการ พระภิกษุสงฆ์ ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดหนองคายตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม และหลัก
ความรับผิดชอบ มาใช้ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการประยุกต์ใช้ร่วมกับ
หลักพุทธธรรม คือ ไตรสิกขาและสุจริต เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินด้วยหลักธรรมาภิบาล  เ พ่ือสร้างรูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนว
พระพุทธศาสนาเพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์การส่งเสริม
ความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัย โดย
แบ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้   
 1) ผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการพนักงาน 
และประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย ซึ่งด าเนินการศึกษาในจังหวัด
หนองคาย ประกอบด้วย  เทศบาลเมืองหนองคาย  เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ และองค์การบริหารส่วน
ต าบลจุมพล รวม 3 แห่ง โดยผู้วิจัยก าหนดกลุ่มเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
398 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย   
  2) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In – depth Interview) โดยผู้วิจัย
คัดเลือกจากผู้บริหาร ผู้แทนสมาชิกสภา ผู้แทนหัวหน้าส่วน ผู้น าชุมชน นักวิชาการ พระภิกษุสงฆ์ ผู้
มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย  3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 17 
รูป/คน 
 3) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จาก
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 12 รูป/คน  
 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 พ้ืนที่ในการศึกษาผู้วิจัยได้ก าหนดเขตพ้ืนที่คือ จังหวัดหนองคาย ซึ่งประกอบด้วย  
เทศบาลเมืองหนองคาย  เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ และองค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล 
อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  
 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
 ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยระหว่างเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 
2560 รวมเป็นระยะเวลา 19 เดือน 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้
เคร่ืองมือในการวิจัย ประกอบด้วย การแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวนทั้งสิ้น 398  
ชุด ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล ท าการวิเคราะห์และประมวลผลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์
เชิงพรรณนา (Descriptive stat) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – depth Interview) ผู้เชี่ยวชาญ 
17 รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบการ
ส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดหนองคาย จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 12  รูป/คน 
 
5. ผลการวิจัย  
     จากการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการ แจก
แบบสอบถาม สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และจัดสนทนากลุ่มเพ่ือหาค าตอบท าให้ผู้วิจัยสามารถสรุป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 
  1.สภาพทั่วไปในการบริหารงาน ในการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา
เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย   มีระดับความคิดเห็นใน
เรื่องของสภาพทั่วไปในการบริหารงานในการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย มี  เพื่อการบริหารงาน 
   1.1 ระดับของความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต 3 ตาม
หลักนิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ 4. 
อปท. มีความโปร่งใสในการประชุมเพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์กระบวนการบริหารเงิน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.78 รองลงมา คือ ข้อ 5. อปท. มีการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร
ต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 
1. มีอปท. มีความชัดเจนในทิศทางการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงาน มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 
   1.2 ระดับของความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต 3 ตาม
หลักการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.68  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ 
1. มีอปท. มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการบริหาร มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 รองลงมา คือ ข้อ 3. อปท. มีการส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการเพ่ือปรับปรุงงานด้วยความส านึกในหน้าที่การให้บริการ มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.70 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2. อปท. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางในการบริหารงานมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.57  
   1.3 ระดับของความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต 3 ตาม
หลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
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ข้อ 4. อปท. มีความโปร่งใสในการประชุมเพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์กระบวนการบริหารเงิน มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.78 รองลงมา คือ ข้อ 5. อปท. มีการเปิดเผยข้อมูลการ
บริหารต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.73 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ข้อ 1. มีอปท. มีความชัดเจนในทิศทางการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงาน มีค่าเฉลี่ย อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.54  
   1.4 ระดับของความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขา ตาม
หลักนิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ 1. มี
อปท. มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการบริหาร มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.85 รองลงมา คือ ข้อ 3. อปท. มีการส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการเพ่ือปรับปรุงงานด้วยความส านึกในหน้าที่การให้บริการ มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.70 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2. อปท. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางในการบริหารงานมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.57  
   1.5 ระดับของความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขา ตาม
หลักการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.63 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อ 2 ผู้บริหารใส่ใจปัญหาและมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาให้ประชาชน มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.86 รองลงมา คือ ข้อ 5. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน
รับผิดชอบคุณภาพการบริหาร และการบริการมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.83 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ผู้ปฏิบัติงานใน อปท. ยินดีในการสนทนาเพ่ือให้ข้อมูลในการ
บริการประชาชนได้  มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  =3.69  
   1.6 ระดับของความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขาตาม
หลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.61 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ข้อ 1. ผู้บริหารมีการอบรมและพัฒนาให้มีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.82 
รองลงมา คือ ข้อ 5. มีการพัฒนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้มีส านึกร่วมกันรับผิดชอบคุณภาพชีวิต
ประชาชน มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.64 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 
4 บุคลากรใส่ใจปัญหาและมีความกระตือรือร้นในการการแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างเต็ม
ความสามารถ  มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.46 
  2. หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา  เพ่ือการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย  โดยผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์
สังเคราะห์เป็นรูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         ในจังหวั ด
หนองคาย ด้วยธรรมาภิบาลบูรณาการกับหลักพุทธธรรม มีกระบวนการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
บริหารงานของ อปท. ทั้งด้านการบริหารงาน การบริหารคนและการบริหารเงิน สามารถด าเนินการ
ได้ด้วยหลักธรรมาภิบาลและหลักพุทธธรรมในเชิงบูรณาการ โดยเฉพาะหลักธรรมมาภิบาลจะมุ่งเน้น
ในหลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วมและหลักความรับผิดชอบ ส่วนหลักพุทธธมมุ่งเน้นในหลัก
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ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และเสริมด้วยหลักสุจริต 3 หลอมรวมเป็นแนวทางการปฏิบัติของ
ผู้เกี่ยวข้องในการบริหารงาน อปท ทั้งระดับผู้บริหาร และระดับปฏิบัติการ จะน ามาซึ่งความโปร่งใส
ในการบริหารงานของ อปท. อย่างยั่งยืน ดังแผนภาพ 
   

 
 
  3. กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย 
 การก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกระบวนทัศน์ การด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ก าหนดวิสัยทัศน์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการ
บริหารงานของ อปท. (1 วิสัยทัศน์) 
 2. ก าหนดพันธกิจ การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการ
บริหารงานของ อปท.  (3 ประการ) 
 3. ก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือ
การบริหารงานของ อปท.  (9 ข้อ) 
 4. ก าหนดกระบวนการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนว
พระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานของ อปท. 
     4.1 การบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์ (9 กลยุทธ์) 
     4.2 วิธีการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ 
     4.3 การวางแผนเตรียมการด้วยทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินงาน 
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     4.4 การวางแผนและก าหนดบทบาท หน้าที่ ของหน่วยงานของบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 
     4.5 การจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
     4.6 กระบวนการวัด ประเมินผล ความส าเร็จ 
 สาระส าคัญดังนี้ 
   1. วิสัยทัศน์ของ อปท. ด้านการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา 

“พุทธธรรมน าท้องถิ่นไทย สร้างเสริมความโปร่งใส 
สร้างงานคุณภาพ สร้างสังคมคุณธรรม” 

  2.พันธกิจ : การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อการบริหารงาน
ของ อปท.  
        2.1 อปท. มีบทบาท ในการบริหารงานทุกมิติให้มีความโปร่งใสเพิ่มข้ึน 
                  2.2 อปท. มีความรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการงบประมาณให้มีความ
โปร่งใสเพิ่มข้ึน 
                  2.3 อปท. มีหน้าที่ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใสเพ่ิมขึ้น               
   3. เป้าหมายเชิงกลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   3.1 เพ่ือให้ ระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความ
โปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา 
                   3.2 เพ่ือให้ ระบบการบริการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา 
                   3.3 เพ่ือให้ ระบบงานบริหารจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา 
   4. กระบวนการด าเนินการเชิงกลยุทธ์ 
      4.1 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
                           อปท. ควรมีการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือการบริหารจัดการ อปท. ให้เป็น
องค์กรที่มีความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา ดังนี้ 
    1) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในการบริหารงาน
ด้วยความเที่ยงตรงและม่ันคง  
    2) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในงานบริหาร
งบประมาณด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่คดโกง  
    3) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในพัฒนาบุคคลากร
ด้วยความเสมอภาคและไม่อคติเอนเอียง  
    4) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักความรับผิดชอบในการ
บริหารงานด้วยการส่งเสริมสัมมาอาชีพ  
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    5) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักความรับผิดชอบในการ
บริหารงบประมาณเพ่ือส่งเสริมพัฒนาชีวิต 
    6) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักความรับผิดชอบในการอยู่
ร่วมของคน ชุมชนและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
    7) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานโดยร่วมคิด ร่วมท า และร่วมปฏิบัติ  
    8. กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วมในการบริหาร
งบประมาณด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวม  
    9) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
บุคลากรให้มีจิตสาธารณะและสร้างสรรค์สังคม 
 
    
6. อภิปรายผล 
  ผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อค้นพบที่เกิดจากผลการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ใน
การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 9 กลยุทธ์ เพ่ือการสร้างเสริมความโปร่งในใน อปท. ด้วยหลักธรรม ทั้ง 
สุจริต และหลักไตรสิกขา  

 การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 9 กลยุทธ์ เพ่ือการสร้างเสริมความโปร่งในใน อปท. ด้วย
หลักธรรม ทั้ง สุจริต และหลักไตรสิกขา 1. วิสัยทัศน์ของ อปท. ด้านการส่งเสริมความโปร่งใสตาม
แนวพระพุทธศาสนา ด้วยการก าหนดวิสัยทัศน์ “พุทธธรรมน าท้องถิ่นไทย สร้างเสริมความโปร่งใส 
สร้างงานคุณภาพ สร้างสังคมคุณธรรม” โดยมีพันธกิจ : การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนว
พระพุทธศาสนาของ อปท. ประกอบด้วย 1) อปท. มีบทบาท ในการบริหารงานทุกมิติให้มีความ
โปร่งใสเพ่ิมขึ้น  2) อปท. มีบทบาท ในการบริหารจัดการงบประมาณให้มีความโปร่งใสเพ่ิมขึ้น 3) 
อปท. มีบทบาท ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใสเพ่ิมขึ้น โดยมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนาของ อปท.  3 ประการ คือ 1) เพ่ือให้ ระบบการ
บริหารงานของ อปท. มีความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา 2) เพ่ือให้ ระบบการบริการเงินของ 
อปท. มีความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา 3) เพ่ือให้ ระบบงานบริหารจัดการงบประมาณ มี
ความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมีกระบวนการด าเนินการเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหาร
จัดการ อปท. ให้เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา 9 กลยุทธ์ ดังนี้ 1) กลยุทธ์
การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในการบริหารงานด้วยความเที่ยงตรง มั่นคง แน่วแน่ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงชัย นกขม้ิน ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การบริหารส่วนต าบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรปราการ” 
ผลการศึกษาพบว่า ระดับการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล ใน
จังหวัดสมุทรปราการ มีระดับความเป็นธรรมาภิบาลในการด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่นอยู่ใน
ระดับกลาง เม่ือพิจารณารายด้านของการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า มีการพัฒนา
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อยู่ในระดับมากจ านวน 2 ด้าน คือ    มีการพัฒนาตามหลักความคุ้มค่า และการพัฒนาตามหลัก
ความรับผิดชอบ การพัฒนาตามหลักคุณธรรม การพัฒนาตามหลักนิติธรรม  การพัฒนาตามหลัก
ความโปร่งใส และการพัฒนาตามหลักการมีส่วนร่วม   2) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลัก
นิติธรรมในงานบริหารงบประมาณด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ประทีป มากมิตร วิจัยเรื่อง จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่า จริยธรรมของ
ผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่  1 จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา จริยธรรมต่อองค์กร และจริยธรรมต่อสังคม 
องค์ประกอบที่ 2 คือ จริยธรรมต่อนักศึกษา และจริยธรรมต่อผู้ร่วมงาน องค์ประกอบที่ 3 คือ 
จริยธรรมต่อส่วนงาน และจริยธรรมส่วนตน 2) แนวทางในการส่งเสริมจริยธรรมของผู้บริหารระดับ
หัวหน้าภาควิชาของสถาบันศึกษาเอกชน มี 8 แนวทางใหญ่ ได้แก่ การสนับสนุนด้านนโยบาย  มี
การจัดฝึกอบรมจริยธรรม จัดท าประมวลจริยธรรม หรือจริยธรรมวิชาชีพในองค์กร การตรวจสอบ
จริยธรรม การน าจริยธรรมเข้าเป็นส่วนหนึ่งส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล การเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของผู้น า มีคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาด้านจริยธรรม 8) การจูงใจ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เน้นคุณธรรม
จริยธรรม  3) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในพัฒนาบุคคลากรด้วยความเสมอ
ภาค ไม่อคติเอนเอียง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ตระกูล ช านาญ ได้ท าการศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธศาสตร์” ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การพัฒนา พูดถึงแผนการที่
จะปฏิบัติ วิธีการ รูปแบบพฤติกรรม การก าหนดต าแหน่งที่จะปฏิบัติการ และทัศน์วิสัย ในการ
พัฒนา ซึ่งในที่นี้หมายถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ปัจจัยหลัก (Core factor) ของการพัฒนาทั้ง
ปวง ก าหนดต าแหน่งส าคัญของการพัฒนาไว้ที่ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งรวมถึงกายกับใจ (Mater& Mind) 
ตามหลักพุทธศาสตร์ สอดคล้องกับอภิปรัชญาหมวดญาณวิทยาที่ว่าถึงโลกทัศน์ หรือระบบความเชื่อ 
ในแง่ของวิธีการ รูปแบบ และศาสตร์การพัฒนา พุทธศาสตร์มีองค์ความรู้ที่ก าหนดเป็นกลยุทธ์ใน
การพัฒนาได้ 4) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักความรับผิดชอบในการบริหารงานโดย
สร้างสรรค์และส่งเสริมสัมมาอาชีพ 5) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักความรับผิดชอบใน
การบริหารงบประมาณเพ่ือส่งเสริมพัฒนาชีวิต 6) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักความ
รับผิดชอบในการอยู่ร่วมของคน ชุมชนและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับงานวิจัยของ มัณฑ
ริกา วิฑูรชาติ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาเอกชนขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่    1-2 ในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาเอกชนขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่1-2 ในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก คือ 1. กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น า ซึ่งมีกลยุทธ์รอง 
16 กลยุทธ์ 2. กลยุทธ์พัฒนาครู ซึ่งมีกลยุทธ์รอง 7 กลยุทธ์ 3. กลยุทธการพัฒนาวิชาการ ซึ่งมีกล
ยุทธ์รอง 52 กลยุทธ์ 4. กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการทั่วไป ซึ่งมีกลยุทธ์รอง 13 กลยุทธ์ 5. 
กลยุทธ์การพัฒนาความร่วมมือกับชุมชน และเครือข่ายโรงเรียนซึ่งมีกลยุทธ์รอง 8 กลยุทธ์ ผลการ
ประเมินการทดลองใช้กลยุทธ์ในการบริหารสถานการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่
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เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาเอกชน พบว่าทั้ง 5 กลยุทธ์ ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมทุกกล
ยุทธ์ อยู่ในระดับมากทั้ง 4 มาตรฐาน คือ ด้านอรรถประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้านความ
เหมาะสม และด้านความถูกต้อง 7) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานโดยร่วมคิด ร่วมท า และร่วมปฏิบัติ ในการบริหารจัดการงานบุคคลที่ต้องมีการจัดสรร
ก าลังคนที่สามารถตอบรับความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของสังคม สอดคลองกับงานวิจัยของ 
วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์๑  วิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนกลยุทธ์การบริหารก าลังคนภาครัฐเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการ ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (สา
นักงาน ก.พ.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการวางแผนก าลังคนภาครัฐ ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลน
ก าลังคนภาครัฐที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้ท าการพัฒนาแผนกลยุทธ์การบริหารกาลังคนภาครัฐเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการ 8) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่ งประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้งยังร่วมถึง
ความมีภาวะผู้น าของผู้บริหารท้องถิ่นที่จะสามารถสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ  ได้วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่นสู่ผลสัมฤทธิ์ : กรณีศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูญเสียงบประมาณ 
ประชาชนไม่ได้ประโยชน์เพราะผู้น าไม่สามารถท าแผนพัฒนาหรือการก าหนดโครงการ  ได้ถูกต้อง
เพราะความรู้จากการบริหารงานต่ าท าให้โครงการขาดคุณภาพ ประกอบกับบุคลากรไม่มี
ประสิทธิภาพ การด าเนินงานไม่เป็นไปตามหน้าที่ ตามกฎหมายระเบียบ ค าสั่งการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการน ากลยุทธ์มาใช้และท างานที่ไม่มีกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมาย น ามาซึ่ง
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรและส่งผลกระทบกับประชาชนและการบริหารการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลในยุคโลกาภิวัตน์ ได้แก่ ประสิทธิภาพประชาธิปไตย ประสิทธิภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพเศรษฐกิจบวกกับภาวะผู้น า การศึกษาเทคโนโลยีทรัพยากรมนุษย์สิ่งแวดล้อม 
ประสิทธิภาพ การบริหารโครงการ การมีส่วนร่วมในโครงการ ความโปร่งใสของโครงการและ
โครงการมีผลก าไร  และ 9) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
บุคลากรให้มีจิตสาธารณะและสร้างสรรค์สังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ  เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ : กุญแจสู่ความเป็นเลิศ” ผล
จากการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนผล
การปฏิบัติงานขององค์การ ซึ่งความส าเร็จของแต่ละองค์การสามารถเกิดได้จากการพัฒนาเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง การใช้ความรู้ความสามารถของพนักงานในการสร้างก าไรเพ่ิมขึ้น และสร้างคุณค่าเพ่ิม
ให้กับผลิตภัณฑ์ขององค์การ เพ่ือน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ซึ่งกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์จะเป็นกลไกในการสนับสนุนให้พนักงานขับเคลื่อนผลการปฏิบัติการขององค์การ  โดยที่การ

                                                           
 ๑วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ “การพัฒนาแผนกลยุทธ์การบริหารก าลังคนภาครัฐเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการ”,รายงานวิจัย ,(กรุงเทพมหานคร : ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล 
ส านักงาน ก.พ. ,๒๕๕๒). 
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ออกแบบกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นจะต้องทราบถึงกลยุทธ์ขององค์การ  ซึ่งจะท าให้
เข้าใจถึงพันธกิจและเป้าหมายขององค์การ ดังนั้นการออกแบบกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ต้องน ากลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บูรณาการไปกับกลยุทธ์องค์การและเป้าหมายของ
องค์การ และให้กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกัน  เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนต่อกลยุทธ์ขององค์การ จึงจะท าให้กลยุทธ์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเป้าหมายและผลการปฏิบัติงานขององค์การ  
โดยที่กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นต้องตระหนักว่าพนักงานคือทรัพยากรที่ส าคัญ 
ตระหนักถึงคุณค่าของมนุษย์ และความต้องการที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของพนักงานกับเป้าหมาย  
ขององค์การ เพ่ือท าให้กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการสร้างพนักงานให้เป็นทรัพยากรที่
มีคุณค่า เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงและสามารถสร้างผลผลิตให้กับองค์การ อีกทั้งยังมีปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จในการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา 5 ประการ คือ 1) ความมุ่งมั่นของ
ผู้บริหาร ผู้บริหารของ อปท.จะต้องมีความมุ่งมั่น สนับสนุน และเป็นผู้น าในการด าเนินการการ
ส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง สอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา บิล
มาศ และคณะ  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะของข้าราชการพลเรือน” ผลการวิจัยครั้งนี้ 
ท าให้ทราบว่า กลุ่มข้าราชการพลเรือนที่จ าเป็นเร่งด่วนจะต้องได้รับการพัฒนาก่อนคือ ข้าราชการ
บรรจุใหม่ทั่วไป กลุ่มท่ีจ าเป็น จะต้องพัฒนาเฉพาะบางจิตลักษณะ ได้แก่ พัฒนาความเชื่ออ านาจใน
ตน และลักษณะมุ่งอนาคต คือ กลุ่มข้าราชการหญิงระดับกลาง ส่วนข้าราชการชายระดับกลางควร
พัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม และผลการวิจัยยังพบว่า ข้าราชการใหม่ทั่วไปที่จะท างานราชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงต่อไป ควรได้รับการพัฒนาลักษณะทางจิต 3 ประการ คือ 1) ลักษณะมุ่ง
อนาคตและการควบคุมตน หมายถึง การเพ่ิมความตระหนักในความส าคัญของสิ่งที่จะเกิดในอนาคต
ต่อตนเอง ต่อหน่วยงานและต่อประเทศ นอกจากนี้จังต้องรู้จักควบคุมตนเอง ให้ท าพฤติกรรมที่จะ
น าไปสู่เป้าหมายที่ดีงามที่วางไว้ส าหรับอนาคตให้ได้ 2) ความเชื่ออ านาจในตนว่า ท าดีได้ดี ถ้าตน
พยายามมากในทางที่ถูกก็จะเกิดผลดีมากตามมาด้วย และเชื่อว่าผลดีและผลเสียที่เกิดกับตนนั้น มี
สาเหตุจากตนเองเป็นส่วนใหญ่ มิได้เกิดจากความบังเอิญหรือโชคเคราะห์ จะได้เป็นผู้ที่กระตือรือล้น
ท าความดี ไม่งอมืองอเท้ารอให้บุญหล่นทับ 3) ทัศนคติที่ดีต่อการท างานราชการ หมายถึง การเห็น
ประโยชน์ของการท างานราชการทั้งต่อตนเอง และประเทศชาติ มีความพอใจในงานของตน และ
พร้อมที่จะร่วมมือกับข้าราชการอ่ืนเพ่ือให้งานราชการเกิดประสิทธิผลให้มากยิ่งขึ้น 2) นโยบายการ
ส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา ต้องชัดเจนและต่อเนื่อง มีเป้าหมาย ตัวชี้วัดและการ
ประเมินผลการด าเนินการ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระศักดิ์ เครือเทพ วิจัยเรื่องการวิเคราะห์
ความเข้มแข็งทางการคลังของเทศบาลฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยตอบค าถามต่างๆ ข้างต้นอย่างเป็นรูปธรรม การ
วิเคราะห์ความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local Fiscal Capacity 
Analysis) เป็นเครื่องมือทางการบริหารประการหนึ่งที่ใช้ในการประเมินถึงศักยภาพในการจัดหา
รายได้ (Revenue-Raising Capacity : RRC) เปรียบเทียบกับความจ าเป็นในด้านรายจ่าย 
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(expenditure needs : EN) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์ขีดความสามารถ
ทางการคลังจึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงระดับความเพียงพอของทรัพยากรทางการคลังของท้องถิ่น
เม่ือเปรียบเทียบกับความจ าเป็นในด้านรายจ่ายในช่วงเวลาหนึ่งๆ  ทั้งนี้ เราสามารถน าผลการ
วิเคราะห์ดังกล่าวไปใช้ในการก าหนดนโยบายการคลังท้องถิ่นหลายประการ  ตัวอย่างเช่น การ
บริหารจัดเก็บภาษีอากร การวางแผนพัฒนารายได้การวางแผนการใช้จ่าย/และหรือการลงทุน ฯลฯ 
เป็นต้น สามารถน าไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนทางการเงินในการด าเนินงาน และสามารถใช้ในการก าหนดนโยบาย
การให้เงินอุดหนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Intergovernmental Fiscal Transfer Policy) 3) 
อปท.ต้องให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนาเทียบเท่ากับนโยบาย
ด้านอ่ืน มีระบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมองค์กร ที่เอ้ือต่อการด าเนินการการส่งเสริมความ
โปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา สอดคล้องกับงานวิจัยของ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิจัยเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วน
ต าบล มี วัตถุประสงค์เพ่ือ ส ารวจคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารที่มีผลต่อการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนต าบล และศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่อาศัย
คุณธรรมจริยธรรมของ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนกระบวนการในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งตามหลักธรรมาภิบาลนั้น 
คณะผู้วิจัย ศึกษาเฉพาะหลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส และหลักความรับผิดชอบกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ คือ องค์การบริหารส่วนต าบล  ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดีประจ าปี 2547 ในภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลาง
และภาคใต ้รวมจ านวน 10 แห่ง พบว่า จุดเด่นในการบริหารงานที่ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลที่
เป็น กลุ่มตัวอย่างได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปี 2547 ได้แก่ การบริหาร
จัดการหลักคุณธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่ปฏิบัติตาม ระเบียบ 
ข้อบังคับของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เคยมีปัญหาเรื่องผู้มีอิทธิพลหรือการถูกข่มขู่จาก คนในพ้ืนที่ 
แต่ที่มีบ้างจะเกิดขึ้นจากคนนอกพ้ืนที่และเป็นเรื่องของการสูญเสียผลประโยชน์  สิ่งยึด เหนี่ยวหรือ
สิ่งที่เตือนใจให้ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติงานด้วยความสุจริตคือความภูมิใจในตนเองที่ เป็น
ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ท างานให้ประเทศชาติซึ่งถือว่า มีเกียรติ มี ศักดิ์ศรี 
หลักความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณประจ าปี ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก าหนดการ
ประชุม อบต. รายงานทางการเงิน ข้ันตอนการรับบริการ เอกสารที่ต้องใช้และระยะเวลา ที่แล้ว
เสร็จของการให้บริการ ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ ทั้งทาง เว็บไซต์ 
วารสาร แผ่นพับ การติดประกาศ ณ ที่ท าการ อบต. ร้านค้าในหมู่บ้าน หอกระจายข่าว เสียง ตาม
สาย เสียงไร้สาย วิทยุชุมชน หลักความรับผิดชอบ ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะสอบถามความเห็นของประชาชนโดยผ่านประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดล าดับความส าคัญ
ของโครงการ ในแต่ละหมู่บ้านก่อน แล้วจึงน ามารวมกันเพ่ือจัดล าดับตามความจ าเป็นเร่งด่วนใน
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ภาพรวมอีกครั้ง และส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ 
เพ่ือด าเนิน กิจกรรม ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การส่งเสริม เศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน การจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความ
สงบเรียบร้อยด้วย นอกจากนั้น อบต. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนทั้งในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ บริหารจัดการท้องถิ่น ภาษี กฎหมายเบื้องต้นและสาธารณสุข เป็นต้น 4) การมี
ส่วนร่วมระหว่าง อปท. กับ ประชาชน เพ่ือให้เกิดความเป็นเจ้าของร่วมกัน ถึงจะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของทั้งสองฝ่ายได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญแสง ชีระภากร  วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น า
และการบริหารงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทมีรูปแบบภาวะผู้น าแบบชี้น ามากที่สุด รองลงมา คือ แบบปล่อยวาง 
แบบมีส่วนร่วม และแบบส่งเสริม ตามล าดับ โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีภาวะผู้น าแบบ
ชี้น ามากที่สุด รองลงมา คือ นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  2) ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกช่วงอายุ ทั้งเพศหญิงและเพศชายในทุกระดับการศึกษา อาชีพ และ
ประสบการณ์ท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรูปแบบภาวะผู้น าแบบชี้น ามากที่สุด รองลงมา 
คือ แบบปล่อยวาง และแบบมีส่วนร่วมและยิ่งมีประสบการณ์ท างานมากขึ้น การตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนยิ่งลดลง  3) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่บริหารโดย
ค านึงถึงมิติประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความรับผิดชอบต่อสังคม ซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส และ
การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน แต่ในมิติความมีจริยธรรม และเคารพกฎหมาย และ
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้น มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค านึงน้อยกว่ามิติอ่ืน 4) เมื่อควบคุมตัวแปรระยะเวลาที่เคยท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา
ก่อน ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานใน 3 มิติ คือ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม การสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  และความ
ซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส ส่วนรูปแบบภาวะผู้น าของผู้ บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความสัมพันธ์กับการบริหารงานใน 3 มิติ คือการค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และการสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น แต่ตัวแปรทั้งสอง
ไม่มีอิทธิพลร่วมกันต่อการบริหารงาน  5) ควรมีหลักธรรมน าการจัดการ คือ ใช้หลักไตรสิกขาและ
สุจริต 3 ส าหรับการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จตุรงค์ ดีสมโชค วิจัยเรื่องกลยุทธ์การปฏิรูประบบราชการในกระทรวงยุติธรรมมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ศึกษากลยุทธ์ในการปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรม ตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.
2545 และความสอดคล้องตามหลัก  ธรรมาภิบาล เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรม 
ตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.2545 ประกอบไปด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการและ
วิธีการท างาน การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน การรื้อใหม่ การปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย การเปิดระบบราชการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในการด าเนินการของกระทรวง
ยุติธรรม นโยบายการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.2545 เพ่ือน าเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา
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อุปสรรค จากการด าเนินการให้มีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเพ่ือน าเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงยุติธรรมในอนาคตที่
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจยพอเพียง พบว่า  1) ยุทธศาตร์ในการ
ปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรม เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.2545 และ
สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล   2) การปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรม มีความสอดคล้องกับ
นโยบายการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ 2545 ในด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างาน 
ในด้านการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ในด้านการรื้อปรับระบบการเงินและ
การงบประมาณ ในด้านการสร้างระบบบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนใหม่ ในด้านการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม ในด้านการเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย 
และในด้านการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
บริบทด้านการบริหารงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการจัดการภาครัฐแนวใหม่ให้ทุกหน่วยงานเกิด
ความรู้ความเข้าใจถูกต้องตรงกัน การสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าเดิม และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในกระแส
โลกาภิวัตน์  

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดิเรก ถึงฝั่ง วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของจังหวัด มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือวิเคราะห์การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด แบบบูรณาการรูปแบบใหม่และแบบเดิม พบว่า  
การบริหารจังหวัดแบบบูรณาการรูปแบบใหม่ เริ่มจากการก าหนดกลยุทธ์ ด้วยการท า SWOT 
ก าหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจ โดยระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน การแปลง กลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติ แนวทางในการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัตินั้น ควรใช้แบบของการ บริหารโครงการมาเป็น
แม่แบบในการด าเนินการ     มีผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด ต้องก าหนด เจ้าภาพผู้รับผิดชอบ 
ก าหนดเป้าหมายการท างาน การวัดผลและประเมินผลงาน มีเอกภาพในการบริหารจัดการ มีอ านาจ
ในการบริหารงบประมาณ และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการท างานโดยมีกระบวนการจัดท ากล
ยุทธ์ของจังหวัด มีระบบที่ดี สอดคล้องกับกลยุทธ์ชาติ จัดท าแผนงานโครงการ มีการบูรณาการ
ระหว่างแผนกลยุทธ์ของจังหวัดกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกับกลยุทธ์กลุ่ม 
จังหวัด มีความร่วมมือกับจังหวัดอ่ืนๆ ที่อยู่นอกกลุ่มจังหวัด มีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด 
แบบบูรณาการ (กบจ.) และมีแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์จังหวัดให้สะท้อนความต้องการของ 
พ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง และต้องมีความสามารถด้านการบริหารจัดการ (Chief Executive Officer) มี
วุฒิภาวะทางอารมณ์ (Chief Emotional Officer) และ มีจิตใจที่ร่าเริง มองโลกในแง่ดี ผู้ที่ท างาน
ด้วยมีความสุข (Chief Entertainment Officer) มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการประสานงาน ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน มีการวิจัยและติดตามประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง มีการจัดระบบฐานข้อมูลของจังหวัด
ทุกด้าน อย่างครบถ้วนและทันสมัยอยู่เสมอ มีการกระจาย อ านาจให้กับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ที่
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รับผิดชอบ อย่างแท้จริงและมีการบริหารจัดการ งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1. ควรมีกระบวนการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนาใน 3 ภาคส่วน ที่
จะขับเคลื่อนความเป็นระบบและความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน คือ ภาครัฐเป็นผู้ก าหนดนโยบายประชา
สังคม และภาคท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติงาน โดยมีพุทธธรรมเป็นแก่นแกนทั้งกระบวนการก าหนด
นโยบายและภาคปฏิบัติการ  
 2. ควรมีกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ของสังคม ในชุมชนท้องถิ่นสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ระดับท้องถิ่น เกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ และคุณค่าของการมีความโปร่งใสเชิงพุทธที่
ชุมชน ท้องถิ่น ควรมีส่วนร่วม รับรู้ และเรียนรู้อย่างจริงจัง 
 ข้อเสนอแนะเชิงการปฏิบัติ 
  1. บุคลากรผู้บริหารงานท้องถ่ิน ควรให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 
การบริหารการจัดการ 2 ปัจจัย คือหลักส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนาและหลัก
คุณภาพการบริหารจัดการ 
 2. ผู้บริหารงานท้องถิ่นและบุคลากรทุกส่วนงาน ควรมีส่วนร่วมการสร้างวัฒนธรรม 
ความโปร่งใสเชิงพุทธของ อปท. ทุกระบบงานในทุกขนาดขององค์การ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การพัฒนาแบบจ าลองความเป็นท้องถิ่นภิวัฒน์สู่ความเป็นประชาคมอาเซียน 
ผ่านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธของชุมชน 

 2. ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม เพ่ือการศึกษาในเชิงลึก  เช่น การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยน าเอาผลการวิจัยนี้เป็นข้อมูลและแนวทางในการวิจัยต่อไป 

      3. ควรศึกษาองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลด้านอื่นๆ ที่ไม่ได้น าศึกษาในงานวิจัยนี้
เพ่ิมเติม เช่น  หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส และหลักความคุ้มค่า 
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Phrakrupariyatsuvatanaporn (Praphas Candavnno)  Phramahasunan Sunanttho 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก
ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 2) เพ่ือศึกษาแนวคิดหลักพุทธธรรมที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 3) เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหาร
จัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 

ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) คือวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิง
ปริมาณ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร (Documentary research) และสัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะลึก 
กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)  ซึ่งเป็นเจ้าส านักปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และผู้ปฏิบัติธรรม จ านวน 17 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจดบันทึกและการบันทึกเสียง วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus  Group  Discussion) กับ
พระภิกษุและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จ านวน 11 รูป/คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสนทนากลุ่มเฉพาะและรูปแบบเบื้องต้นส าหรับใช้ในการยืนยัน
ข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการจัดประชุมกลุ่มย่อย บันทึกเสียง และจดบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 316 คน ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
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๒ 
สถิติที่ ใช้คือค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดระยองมี 3 รูปแบบ คือ 

1) การแสดงธรรมเทศนา เป็นการแสดงธรรมอย่างมีแบบแผน ต้องมีการวางแผนการเทศน์โดย
พิจารณาจากประเภทของงาน ระยะเวลา เรื่องที่จะเทศน์ การจัดสถานที่ เป็นต้น 2) การบรรยาย
ธรรมหรือปาฐกถาธรรม เป็นการแสดงธรรมด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย พิธีรีตองน้อยกว่าการแสดงธรรม
เทศนา 3) การฝึกปฏิบัติธรรม มีวิธีการฝึกแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับแนวทางของส านักปฏิบัติธรรม 

2 .  แนวคิดหลัก พุทธธรรมที่ น ามาใช้ ในการบริหารจัดการ เ พ่ือการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ใช้หลักอิทธิบาท 4 ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ 
จิตตะ วิมังสา โดยการน ามาใช้ในการ 1) พัฒนาผู้น า อันได้แก่ เจ้าอาวาส และเจ้าส านักปฏิบัติธรรม 
ในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม 3 ด้าน คือ ด้านสถานที่ ด้านวิทยากร และ ด้านการบริหาร
จัดการ 2) พัฒนาผู้เผยแผ่ศาสนา อันได้แก่ พระวิปัสสนาจารย์และวิทยากร ในการเป็นผู้เผยแผ่
ศาสนา 3 รูปแบบ คือ การแสดงธรรมเทศนา การบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม และการฝึก
ปฏิบัติธรรม 

3. แนวทางการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม
จังหวัดระยอง ประกอบด้วย 3 แนวทาง และ 8 การพัฒนา คือ แนวทางที่หนึ่ง การบริหารจัดการ 
ด้านสถานที่ โดยการจัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่ละรูปแบบ  
แนวทางที่สอง การบริหารจัดการ ด้านวิทยากร โดยการเตรียมความพร้อมของวิทยากรให้
เหมาะสมกับการเผยแผ่ศาสนาแต่ละรูป แนวทางที่สาม การบริหารจัดการ ด้านการบริหารจัดการ 
โดยการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับการเผยแผ่ศาสนาแต่ละรูปแบบ การพัฒนาที่หนึ่ง คือพัฒนา
เจ้าอาวาส หรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม ตามหลัก ฉันทะ การพัฒนาที่สอง คือพัฒนาเจ้าอาวาส หรือเจ้า
ส านักปฏิบัติธรรม ตามหลัก วิริยะ การพัฒนาที่สาม คือพัฒนาเจ้าอาวาส หรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม 
ตามหลักจิตตะ การพัฒนาที่สี่ คือพัฒนาเจ้าอาวาส หรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม ตามหลัก วิมังสา 
เพ่ือให้มีคุณลักษณะของการเป็นผู้บริหารที่ดี และ การพัฒนาที่ห้า คือพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ 
หรือ วิทยากร ตามหลัก ฉันทะ การพัฒนาที่หก คือพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ หรือ วิทยากร ตาม
หลัก วิริยะ การพัฒนาที่เจ็ด คือพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ หรือ วิทยากร ตามหลัก จิตตะ การพัฒนา
ที่แปด คือพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ หรือ วิทยากร ตามหลัก วิมังสา เพ่ือให้มีคุณลักษณะของการ
เป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ดีฃ 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า 1) ระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองโดยภาพรวม และราย
ด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 2) ระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีต่อการบริหารจัดการ
เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
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๓ 
ระดับเห็นด้วยมาก 3) ระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีต่อการบริหารจัดการเพ่ือการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตามหลักอิทธิบาท 4 โดยภาพรวม และ
รายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
 

ABSTRACT 
This research has objectives which are 1) to study the Buddhism 

propagation of the Meditation Practice Center in Rayong Province, 2) to study the 
concept of Buddha-Dhamma applied in the management towards Buddhism 
propagation of the Meditation Practice Center in Rayong Province and 3) to present 
the way of the management towards Buddhism propagation of the Meditation 
Practice Center in Rayong Province. 

The research methodology in this study was the Mixed Methods 
combining the qualitative research with the quantitative research. The researcher 
studied by means of documentary research and the In-depth Interview with 17 key 
informants who were the abbot of the meditation practice center, insight 
meditation masters, Buddhism propagation experts and practitioners.  The tool 
used in this research was the interview question form and the data was collected 
by means of note taking and tape recording.  After gathering the data from the 
interview, it had been analyzed by using the descriptive content analysis and 
verified by the Focus Group Discussion of 11 key informants who were monks and 
savants in the management towards Buddhism propagation. The research tool was 
the question form of Focus Group Interview and primary model for verifying the 
data.  The researcher gathered all the data by arranging a small group meeting, 
voice recording and note taking. Then the researcher analyzed the data from these 
two steps by using the descriptive analysis method in quantitative research.  In 
terms of the quantitative method, the research tool was questionnaire for the 
sampling group of 316 people. The researcher analyzed the data by using the 
instant program of social science.  The statistics used were the frequency values, 
percentage, mean and standard deviation. 

The research findings were: 
1. The Buddhism propagation of the Meditation Practice Center in Rayong 

Province consisted of 3 models which were 1) Dhamma Preaching was the dhamma 
preaching with format which required the preaching plan by considering from 
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๔ 
occasional type, time duration, sermon content, venue arrangement, etc. 2) 
Dhamma Narration or Dhamma Sermon was the dhamma preaching with a language 
that was easy to understand with less formality than the Dhamma Preaching and 3) 
Dhamma Practice Training had different trainings depending on the way of the 
Meditation Practice Center. 

2. The concept of Buddha-Dhamma applied in the management towards 
Buddhism propagation of the Meditation Practice Center in Rayong Province was 
the Four Means of Accomplishment (Iddhipāda) consisting of Chanda (Will), Viriya 
(Effort), Citta (Thoughfulness) and Vīmaṁsā (Investigation).  This concept was 
adopted to 1) develop the leaders such as abbots and heads of the meditation 
practice center in its management of 3 aspects which were retreat, lecturer and 
management; 2) develop the Buddhism propagators who were insight meditation 
masters and lecturers in propagating through 3 models which were dhamma 
preaching, dhamma narration or dhamma sermon and dhamma practice training. 

3. The way in the management towards Buddhism Propagation of the 
Meditation Practice Center in Rayong Province consisted of 3 ways and 8 
developments.  The first way was the management in terms of the retreat aspect 
by providing the suitable place for Buddhism propagation for each model; the 
second way was the management in terms of the lecturers by providing them with 
appropriate preparation for Buddhism propagation in each model; the third way 
was the management in terms of the management suitable for Buddhism 
propagation in each model.  The first development was to develop abbots and 
heads of the meditation practice center by means of Chanda; the second 
development was to develop abbots and heads of the meditation practice center 
by means of Viriya; the third development was to develop abbots and heads of 
the meditation practice center by means of Citta;  the forth development was to 
develop abbots and heads of the meditation practice center by means of Vīmaṁsā 
in order to acquire the characteristic of good administrator; the fifth development 
was to develop insight meditation masters and lecturers by means of Chanda; the 
sixth development was to develop insight meditation masters and lecturers by 
means of Viriya; the seventh development was to develop insight meditation 
masters and lecturers by means of Citta; and the eighth development was to 
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๕ 
develop insight meditation masters and lecturers by means of Vīmaṁsā in order to 
acquire the characteristic of good Buddhism propagator. 
The outcomes of quantitative data analysis were 1) the level of opinion of monks 
and laypeople towards the Buddhism propagation of the Meditation Practice Center 
in Rayong Province in overall and the income ranked strongly agreed; 2) the level 
of opinion of monks and laypeople about the management towards the Buddhism 
propagation of the Meditation Practice Center in Rayong Province in overall and the 
income ranked strongly agreed; and 3) the level of opinion of monks and laypeople 
about the management towards the Buddhism propagation of the Meditation 
Practice Center in Rayong Province following the Four Means of Accomplishment 
(Iddhipā da) in overall and the income ranked strongly agreed. 
 
1. บทน า 

ในสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในโลก ภายหลังการตรัสรู ของพระพุทธเจา 
พระพุทธองคทรงมีพระมหากรุณาท่ีจะแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตวใหพนจากทุกข ทรงประกาศ พระ
ธรรมที่ไดตรัสรูมา จนกระทั่งมีผูรูแจงเห็นจริง ในพระธรรมตามที่พระพุทธองคทรงแสดง ขณะนั้น 
พระอรหันตสาวกไดอุบัติขึ้นแลวในโลก 60 องครวมทั้งพระพุทธองคดวยเปน 61 องคพระพุทธองค
ไดทรงวางหลักและวิธีปฏิบัติในการเผยแผหลักธรรมค าสอนใหแกเหลาพระสาวก ซึ่งเปนพระอรหันต
รุนแรก เพ่ือถือเปนแนวทางในการเผยแผพระศาสนารวมกัน เพ่ือใหพระธรรมค าสอนแผไปในมวล
มนุษยชาติและเพ่ือความด ารงมั่นแหงพระสัทธรรม ในสมัยพุทธกาลนั้น การน าเอาหลักพุทธธรรมมา
ปฏิบัติเพ่ือใหเกิดโลกุตตรปญญา โดยมีจุดมุ่งหมาย คืออบรมใหจิตสงบจากกิเลสนิวรณเครื่องกั้นป
ญญา และมีการบรรลุพระนิพพาน เปนเปาหมายสูงสุดส าหรับพุทธศาสนิกชนตามหลักค าสอนของ
พระพุทธองคในการปฏิบัติหนาที่ของชาวพุทธใหสมบูรณพรอม โดยค านึงถึงหลักพระสัทธธรรม 3 
ประการ ที่ประกอบดวย ปริยัติ (คันถธุระ) ปฏิบัติ (วิปัสสนาธุระ) และปฏิเวธ  แต่ในปจจุบัน
สังคมไทยมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยเทคโนโลยี กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
หลายดาน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ขณะเดียวกันความเสื่อมทรามทา
งดานจิตใจ ไดกลายเปนโรคภูมิคุมกันบกพร่องทางดานอารมณ ยาที่จะแก้ไดดีที่สุดนั้น คือการฉีด
วัคซีนทางใจ อนัเปนผลผลิตมาจากการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่เรียกกันวาธรรม
โอสถ หรือการปฏิบัติธรรม ฝกอบรมจิตใหมีสมาธิเขมแข็ง เพ่ือใหเกิดสติปญญาก าหนดรูเทาทัน
สภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัญหาอันแทจริงของชีวิต แตสังคมไทยกลับไมไดน าหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาแกปญหาโรคทางใจอยางจริงจัง 

ปัจจุบันมหาเถรสมาคมให้ความสนใจสนับสนุนการปฏิบัติธรรม โดยออกระเบียบ
ส่งเสริมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขึ้น เป็นระเบียบควบคุมเกี่ยวกับการเรียนการสอน
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๖ 
วิปัสสนาธุระ หรือการปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานให้เป็นไปตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ในมหา
สติปัฏฐานสูตรเพ่ือรองรับประชาชนพุทธบริษัทที่สนใจใคร่ปฏิบัติธรรมด้วยการฝึกสมาธิเจริญ
วิปั สสนากัมมัฏฐาน  (KongbhuttasasansuksaSamnaknganprabhuddasasanahangchart, 
2553: 2) ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดระยองในปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น 20 แห่ง กระจายตัวอยู่ทั่วไป
ทั้งจังหวัด มีรูปแบบการบริหารจัดการที่แตกต่างกันออกไปตามความพร้อมของแต่ละส านัก แต่
ปัญหาส าคัญในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในปัจจุบันก็คือ การขาดพระภิกษุที่เป็นเจ้า
ส านักปฏิบัติธรรมและพระวิปัสสนาจารย์ส าหรับท าหน้าที่บริหารจัดการฝึกอบรมสั่งสอนได้อย่างดีมี
คุณภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของพุทธศาสนิกชน นอกจากนี้ส านักปฏิบัติธรรมที่มี
มาตรฐานและมีพระภิกษุที่มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติชอบในการอบรมสั่งสอนเรื่องสมถ
กัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐานยังมีอยู่น้อย การสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ
ส านักปฏิบัติธรรมจึงนับเป็นบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรพระพุทธศาสนาให้เจริญรุกหน้า
ไปในอนาคต รวมถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก และประชาคมอาเซียนซึ่งก าลังจะ
เกิดขึ้นในไม่ช้า หากคณะสงฆ์และส านักปฏิบัติธรรมยังขาดความตื่นตัวในเรื่องนี้ ก็ จะท าให้การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาไม่กระจายตัวอย่างที่ควรจะเป็น 

 จากความเปนมาและความส าคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความ
เปนไปไดในการหาการบริหารจัดการที่ดีที่เหมาะสมในเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก
ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ที่สมบูรณแบบน ามาปรับประยุกตใชใหเกิดประโยชน โดยบูรณาการ
หลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาเขากับแนวคิดทฤษฎีการบริหารทางโลก มาใชกับวิธีการบริหาร
จัดการส านักปฏิบัติธรรมในสมัยปจจุบัน เพ่ือความสมบูรณแบบในการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองที่ตรงจุด และกอใหเกิดประสิทธิภาพ
รวมถึงใหเกิดประสิทธิผลมากที่สุดอยางมีคุณภาพตามวัตถุประสงคที่มหาเถรสมาคม และส านักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติไดก าหนดไว 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 
 2.2 เพ่ือศึกษาแนวคิดหลักพุทธธรรมที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 

2.3 เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมจังหวัดระยอง 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัยใช้วิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) คือ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิง
ปริมาณ วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)  โดยศึกษาจากเอกสาร (Documentary 
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๗ 
research) และสัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะลึก กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key  Informants)  ซึ่งเป็น เจ้า
ส านักปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และผู้ปฏิบัติธรรม 
จ านวน 17 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจด
บันทึกและการบันทึกเสียง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา และการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus  Group  Discussion) กับพระภิกษุและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการเพ่ือการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา จ านวน 11 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ
และรูปแบบเบื้องต้นส าหรับใช้ในการยืนยันข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
บันทึกเสียง และจดบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา รวมทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม จ านวน 316 ชุด ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ โปรแกรมส าเร็จรูปทางสั งคมศาสตร์  สถิติที่ ใช้คือค่ าความถี่  ( Frequency) ค่ าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า 
 1. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดระยองมี 3 รูปแบบ คือ 1) 
การแสดงธรรมเทศนา 2) การบรรยายธรรมหรือปาฐากถาธรรม 3) การฝึกปฏิบัติธรรม ซ่ึงจากผล
การวิเคราะห์ สามารถแบ่งลักษณะส าคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่ละรูปแบบได้ดังต่อไปนี้ 
 (1) การแสดงธรรมเทศนา มีลักษณะเด่น คือ การวางแผนระเบียบพิธีการเทศน์ในแต่ละ
งานมีความแตกต่างกัน จะต้องวางแผนจัดเตรียมพิธีการเทศน์ โดยพิจารณา ประเภทของงานที่ไปเทศน์ 
ระยะเวลาในการเทศน์ การเตรียมเรื่องที่จะเทศน์ การจัดสถานที่ การจัดธรรมาสน์แสดงธรรม การ
เตรียมเทียนประจ าธรรมาสน์ แต่ละงานจะมีพิธีรีตองที่แตกต่างกัน, การก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
เทศน์แต่ละครั้งเป็นสิ่งส าคัญจ าเป็น ได้แก่ 1) วิมุตติ 2) อานิสงส์จากการฟังธรรม 5 ประการ, ลักษณะ
การเทศน์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) ปุคคลาธิษฐานเทศนา พรรณนาโดยยกบุคคลเป็นที่ตั้ง 2)
ธรรมาธิษฐานเทศนา พรรณนาโดยเน้นหลักธรรมเป็นที่ตั้ง, พระนักเทศน์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. 
นักเทศน์ปฏิภาณ ไม่อ่านคัมภีร์ (นักเทศน์ปากเปล่า) แต่ถือหนังสือเทศน์เป็นคัมภีร์ประคองไว้เพ่ือ
เป็นการแสดงความเคารพ นักเทศน์แบบนี้ต้องมีความรู้และได้รับการฝึกฝนตนเองมาเป็นอย่างดี 2. 
นักเทศน์อ่านคัมภีร์ หมายถึง การเทศน์ไปตามคัมภีร์ที่มีผู้แต่งไว้หรือที่ตนเองแต่งไว้แล้ว , พระ
นักเทศน์ต้องมีการเตรียมพร้อมขั้นพ้ืนฐานก่อนเทศน์ ได้แก่ เตรียมตัว  เตรียมใจ เตรียมวิจัยผู้ฟัง 
และเตรียมหลักการเทศน์ ตามล าดับ 
 2) การบรรยายธรรมหรือปาฐากถาธรรม มีลักษณะเด่น คือ การวางแผนก่อนการแสดง
ปาฐกถาธรรม ได้แก่ การจัดสถานที่ ระยะเวลา ผู้เข้าฟัง ขั้นตอนพิธีการ การประชาสัมพันธ์ , การ
แสดงปาฐกถาธรรมเป็นการเทศน์แนวใหม่ ใช้วิธีการบรรยายธรรมด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เนื้อหา
สาระเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นการแสดงธรรมในวันส าคัญทางศาสนา 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560238

๘ 
หรือวันส าคัญอ่ืนๆ ของผู้มาเชิญไปบรรยาย, พระผู้บรรยายธรรมจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม เช่น 
เตรียมเนื้อหาธรรมที่จะบรรยาย ให้เหมาะสมกับงานและผู้เข้าฟัง เตรียมตัวเองให้พร้อมที่จะบรรยาย
, การแสดงปาฐกถาธรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ฟังน าไปสู่กระประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง มีสติปัญญา
ในการด าเนินชีวิต 
 3) การฝึกปฏิบัติธรรม มีลักษณะเด่น คือ ในภาพรวมการฝึกปฏิบัติมี 5 รูปแบบ 3 
แนวทาง คือ รูปแบบรูปนาม รูปแบบพองยุบ รูปแบบพุทธโธรูปแบบบูรณาการของส านักวัดหนองป่า
พง รูปแบบผสมผสาน และแนวทางการฝึกปฏิบัติ การให้ค าปรึกษา และการประเมินประสิทธิภาพ
การฝึกปฏิบัติ, ด้านการปฏิบัติใช้แนวพระไตรปิฎก ตามหลักมหาสติปัฏฐาน คู่มือส านักพุทธ แต่
รูปแบบจะขึ้นอยู่กับแต่ละส านักปฏิบัติธรรม, สถานที่ในการฝึกปฏิบัติควรเน้นความเป็นธรรมชาติ 
กลมกลืนกับธรรมชาติ มีความร่มรื่น, ควรมีการพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ อย่างสม่ าเสมอ โดยให้
อบรมในหลักสูตรต่างๆ เช่น เทคนิคการสอน วิธีการสอบอารมณ์ เป็นต้น , ระดับการฝึกอบรม
แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับพ้ืนฐาน ระดับปานกลาง และระดับเข้มข้น พิจารณาจากกลุ่มผู้เข้าฝึก
ปฏิบัติ ตามล าดับ 

2. แนวคิดหลักพุทธธรรมที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง พบว่า น าหลัก อิทธิบาท 4 มาใช้ในการพัฒนาผู้น า และผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนาดังนี้ 
 1) การพัฒนาผู้น า อันได้แก่ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ของส านักปฏิบัติ
ธรรมจังหวัดระยอง จะต้องอาศัยหลักอิทธิบาท 4 เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะที่ต้องการตามหลัก ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา โดยแบ่งออกเป็นการบริหารใน 3 ด้าน คือ ด้านสถานที่ ด้านวิทยากร และ 
ด้านการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดคุณสมบัติ ดังนี้ 
 การพัฒนาที่หนึ่ง คือพัฒนาเจ้าอาวาส หรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม ตามหลัก ฉันทะ 
แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสถานที่ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ควรมีความต้องการ 
ปรารถนา ให้สถานที่ของตนเอ้ือต่อการเผยแผ่ศาสนาในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการแสดงธรรม
เทศนา การปาฐกถาธรรม และการฝึกปฏิบัติธรรม ควรมีความรัก ความศรัทธาที่จะบ ารุงรักษาดูแล
สถานที่ 2) ด้านวิทยากร เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ควรมีความต้องการ ปรารถนา ให้
วิทยากรในสถานปฏิบัติของตนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสอนที่ดี และสามารถ
พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ยิ่งๆ ขึ้นไป 3) ด้านการบริหารจัดการ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติ
ธรรม ควรมีความต้องการ ปรารถนา ให้การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมของตนด าเนินการได้
ตามแผน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 การพัฒนาที่สอง คือพัฒนาเจ้าอาวาส หรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม ตามหลัก วิริยะ 
แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก ่1) ด้านสถานที่ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องลงมือปฏิบัติใน
การดูแล ปรับปรุงสถานที่ให้มีความเป็นระเบียบ สัปปายะ เหมาะแก่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
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๙ 
ทุกรูปแบบ 2) ด้านวิทยากร เจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องลงมือศึกษาการเป็น
วิทยากรด้วยตนเอง เพ่ือจะได้รู้จุดดี จุดด้อย จุดที่ควรแก้ไข และพัฒนาเพ่ิมเติม หมั่นพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ 3) ด้านการบริหารจัดการ เจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องเป็นผู้น าใน
การวางแผนการด าเนินงาน การประชุม การจัดตั้งคณะกรรมการดูแลด้านต่างๆ เพ่ือมอบหมายงาน
ได้อย่างเหมาะสม 
 การพัฒนาที่สาม คือพัฒนาเจ้าอาวาส หรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม ตามหลัก จิตตะ 
แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสถานที่ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องจัดล าดับ
ความส าคัญเร่งด่วน ในการเอาใจใส่ดูแลสถานที่ปฏิบัติธรรม ว่ามีอะไรควรต้องปรับปรุง ซ่อมแซม
ก่อนหลัง เช่น ห้องพัก ห้องน้ า ห้องสุขา 2) ด้านวิทยากร เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม 
จะต้องดูแลเอาใจใส่การท างานของวิทยากรในส านักฯ ของตนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประเมินผลการ
ท างาน และปัญหาที่ควรพัฒนาของวิทยากร 3) ด้านการบริหารจัดการ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านัก
ปฏิบัติธรรม จะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ มีการวางแผนการด าเนินงาน การแบ่งงาน การ
ควบคุม ติดตามผล วางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 การพัฒนาที่สี่ คือพัฒนาเจ้าอาวาส หรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม ตามหลัก วิมังสา แบ่งเป็น 
3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสถานที่ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องหมั่นส ารวจ ติดตาม
ประเมินผล การพัฒนาสถานที่ว่าจากที่ท าไปมีความส าเร็จมากน้อยแค่ไหน  2) ด้านวิทยากร เจ้า
อาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรมจะต้องหมั่นส ารวจ ติดตามประเมินผลการท างานและการพัฒนา
ตนเอง รวมทั้งวิทยากรในส านักฯ ของตน เพ่ือการพัฒนาต่อไปในอนาคต 3) ด้านการบริหารจัดการ
เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ต้องหมั่นใคร่ครวญ พิจารณาส ารวจการบริหารจัดการของตน 
รับฟังความเห็นของผู้อื่น เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการต่อไป 
 2) การพัฒนาผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา อันได้แก่ พระวิปัสสนาจารย์ หรือ วิทยากร ของ
ส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง จะต้องอาศัยหลักอิทธิบาท 4 เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะที่ต้องการตาม
หลัก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา โดยแบ่งตามการเผยแผ่ศาสนา 3 รูปแบบ คือ การแสดงธรรม
เทศนา การบรรยายธรรมหรือปาฐากถาธรรม และ การฝึกปฏิบัติธรรม เพ่ือให้เกิดคุณสมบัติ ดังนี้ 
 การพัฒนาที่ห้า คือพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ หรือ วิทยากร ตามหลัก ฉันทะ แบ่งเป็น 3 
ด้าน ได้แก่ 1) การแสดงธรรมเทศนา พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้ทั้ง
ปริยัติ และประสบการณ์ทางปฏิบัติ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาศักยภาพตนเองในการเป็นพระ
นักแสดงธรรมเทศนา 2) การบรรยายธรรมหรือปาฐากถาธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรต้อง
ตั้งใจศึกษาหาความรู้ทั้งปริยัติ และประสบการณ์ทางปฏิบัติ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาศักยภาพ
ตนเองในการเป็นพระนักบรรยายธรรม หรือปาฐากถาธรรม 3) การฝึกปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนา
จารย์ หรือวิทยากร ต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้ทั้งปริยัติ และประสบการณ์ทางปฏิบัติ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ และพัฒนาศักยภาพตนเองในการเป็นพระนักปฏิบัติ และมีความสามารถในการสอบอารมณ์ 
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๑๐ 
 การพัฒนาที่หก คือพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ หรือ วิทยากร ตามหลัก วิริยะ แบ่งเป็น 3 
ด้าน ได้แก ่1) การแสดงธรรมเทศนา พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรจะต้องมีความรับผิดชอบ ขยัน 
อดทน ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มที่ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 2) การ
บรรยายธรรมหรือปาฐากถาธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรจะต้องมีความรับผิดชอบ ขยัน 
อดทน ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มที่ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้  3) การ
ฝึกปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากร จะต้องมีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มที่ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
 การพัฒนาที่เจ็ด คือพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ หรือ วิทยากร ตามหลัก จิตตะ แบ่งเป็น 3 
ด้าน ได้แก ่1) การแสดงธรรมเทศนา พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรจะต้องเอาใจใส่ต่อ การแสดง
ธรรมเทศนาในแต่ละครั้ง สามารถเห็นข้อบกพร่องในการแสดงธรรมเทศนาของตนเองได้  2) การ
บรรยายธรรมหรือปาฐากถาธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรจะต้องเอาใจใส่ต่อ บรรยายธรรม
หรือปาฐากถาธรรมในแต่ละครั้ง สามารถเห็นข้อบกพร่องในการบรรยายธรรมของตนเองได้ 3)การ
ฝึกปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากร จะต้องเอาใจใส่ต่อ การฝึกสอนปฏิบัติธรรมในแต่
ละครั้ง สามารถเห็นข้อบกพร่องในการสอนปฏิบัติธรรมของตนเองได้ 
 การพัฒนาที่แปด คือพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ หรือ วิทยากร ตามหลัก วิมังสา แบ่งเป็น 
3 ด้าน ได้แก่  1) การแสดงธรรมเทศนา พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากร จะต้องพิจารณาผลของ 
การแสดงธรรมเทศนาในแต่ละครั้งได้ ว่าผู้ฟังมีความเข้าใจ หรือได้รับประโยชน์มากแค่ไหนเพ่ือน ามา
ปรับปรุงในการแสดงธรรมเทศนาครั้งต่อไป  2) การบรรยายธรรมหรือปาฐากถาธรรม พระวิปัสสนา
จารย์ หรือวิทยากรจะต้องพิจารณาผลของ การบรรยายธรรมในแต่ละครั้งได้ ว่าผู้ฟังมีความเข้าใจ 
หรือได้รับประโยชน์มากแค่ไหนเพ่ือน ามาปรับปรุงในการบรรยายธรรมครั้งต่อไป  3) การฝึกปฏิบัติ
ธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากร จะต้องพิจารณาผลของ การฝึกปฏิบัติธรรมในแต่ละครั้งได้ 
ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ หรือได้รับประโยชน์มากแค่ไหนเพื่อน ามาปรับปรุงในการสอนครั้งต่อไป 

3.  การบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 
ประกอบด้วย 3 แนวทาง และ 8 การพัฒนา คือ 

แนวทางที่หนึ่ง การบริหารจัดการ ด้านสถานที่ โดยการจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับการ
เผยแผ่ศาสนาแต่ละรูปแบบดังนี้ 1) การแสดงธรรมเทศนา สถานที่ตั้งต้องเหมาะสมไม่ใกล้ ไม่ไกล
ชุมชนจนเกินไป, มีศาลาที่สามารถให้นั่งฟังการแสดงธรรมเทศนาได้ อย่างเพียงพอ, มีการจัดธรรมาสน์ 
เทียนส่องธรรม คัมภีร์ และอ่ืนๆ ที่จ าเป็น, กลมกลืนกับธรรมชาติ สงบ ร่มรื่น เรียบง่ายเป็นระเบียบ
2) การบรรยายธรรม หรือปาฐากถาธรรม สถานที่ตั้งเหมาะสมไม่ใกล้ ไม่ไกลชุมชนจนเกินไป, มี
ศาลาที่สามารถให้นั่งฟังบรรยายธรรมหรือการแสดงปาฐกถาได้อย่างเพียงพอ, มีการจัดอาสนสงฆ์ กับ
แสตนด์ (หากยืนบรรยายธรรม), กลมกลืนกับธรรมชาติ สงบ ร่มรื่น เรียบง่ายเป็นระเบียบ 3) การฝึก
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๑๑ 
ปฏิบัติธรรม สถานที่ตั้งเหมาะสมไม่ใกล้ ไม่ไกลชุมชนจนเกินไป, มีศาลาที่สามารถให้ฝึกปฏิบัติได้
อย่างเพียงพอ, กลมกลืนกับธรรมชาติ สงบ ร่มรื่น เรียบง่ายเป็นระเบียบ 
 แนวทางท่ีสอง การบริหารจัดการ ด้านวิทยากร โดยการเตรียมความพร้อมของวิทยากร
ให้เหมาะสมกับการเผยแผ่ศาสนาแต่ละรูปแบบดังนี้  1) การแสดงธรรมเทศนา วิทยากรจะต้องมี
ความรู้ในเรื่องที่จะแสดงธรรมเทศนา, มีความสามารถในการด้านการแสดงธรรมเทศนา ได้แก่ ปุ
คลาธิษฐาน และธรรมาธิษฐาน, ต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนการเทศน์ และก าหนด
วัตถุประสงค์ในการเทศน์แต่ละครั้ง 2) การบรรยายธรรม หรือปาฐากถาธรรม วิทยากรจะต้องมี
ความรู้ในเรื่องที่จะบรรยาย, มีความสามารถในการบรรยาย, ต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนการ
บรรยายทุกครั้ง 3) การฝึกปฏิบัติธรรม วิทยากรจะต้องมีความรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ, มี
ความสามารถในการถ่ายทอด, จะต้องเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมก่อนสอน 
 แนวทางที่สาม การบริหารจัดการ ด้านการบริหารจัดการ โดยการบริหารให้เหมาะสม
กับการเผยแผ่ศาสนาแต่ละรูปแบบดังนี้ 1) การแสดงธรรมเทศนา จะต้องวางแผนเตรียมเรื่องที่จะ
แสดงธรรมเทศนาให้เหมาะสมกับผู้ที่เข้าฟัง, จะต้องวางแผนจัดเตรียมพิธีการเทศน์ โดยพิจารณา
ประเภทของงานที่ไปเทศน์ ระยะเวลาในการเทศน์ การเตรียมเรื่องที่จะเทศน์ การจัดสถานที่ การจัด
ธรรมาสน์แสดงธรรม 2) การบรรยายธรรม หรือปาฐากถาธรรม จะต้องมีการวางแผนก่อนการแสดง
ปาฐกถาธรรม ได้แก่ การจัดสถานที่ ระยะเวลา ผู้เข้าฟัง ขั้นตอนพิธีการ การประชาสัมพันธ์ , ต้อง
เตรียมเน้ือหาธรรมที่จะบรรยายให้เหมาะสมกับผู้ฟัง 3) การฝึกปฏิบัติธรรม ต้องมีการพัฒนาพระ
วิปัสสนาจารย์อย่างสม่ าเสมอ, มีการจัดระดับการฝึกปฏิบัติ เป็น 3 ระดับ คือ ระดับพ้ืนฐาน ระดับ
ปานกลาง และระดับเข้มข้น 
 ส่วน 8 การพัฒนานั้น คือการพัฒนาผู้น า และการพัฒนาผู้ เผยแผ่ศาสนา โดยใช้หลัก
อิทธิบาท 4 เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะ ตามหลัก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ดังที่น าเสนอไว้ใน
ผลการวิจัยข้อ 2 นั่นเอง 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า 1) ระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและคฤหัสถ์
ที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองโดยภาพรวม และรายด้านอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก 2) ระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีต่อการบริหารจัดการเพ่ือการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก 3) ระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีต่อการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตามหลักอิทธิบาท 4 โดยภาพรวม และรายด้าน
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

5. อภิปรายผล 
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๑๒ 
 การอภิปรายผลในการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักสงฆ์จังหวัดระยอง โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญ และน่าสนใจ
น ามาอภิปรายดังนี้ 

1. แนวทางการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักสงฆ์จังหวัด
ระยอง พบว่า มี 3 แนวทาง คือ แนวทางที่หนึ่ง การบริหารจัดการด้านสถานที่ แนวทางที่สอง การ
บริหารจัดการ ด้านวิทยากร และแนวทางที่สาม การบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการ ซึ่งหาก
บริหารจัดการทั้งสามด้านได้ดีจะส่งผลถึงคุณภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมในจังหวัดระยองด้วย ประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ ด้านการบริหารจัดการ ขาดการจัดท าสถิติและข้อมูลการ
ปฏิบัติธรรม ขาดการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง และการดูแลสถานที่ไม่ทั่วถึง ด้านวิทยากร มีจ านวน
น้อย ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงและการท ากิจกรรมใช้เวลานานเกินไป 
ด้านสถานที่ ไม่ค่อยสะอาด ที่พักและห้องน้ าไม่เพียงพอ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือ ด้านการจัดการควรมีการจัดท าสถิติเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ด้านวิทยากร ควรเพ่ิมจ านวนให้มาก
ขึ้น และมีการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้แก่วิทยากร ด้านสถานที่ ควรเพ่ิมจ านวนห้องน้ าและห้องพัก
ให้เพียงพอกับผู้ปฏิบัติธรรม และดูแลเรื่องความสะอาดเพ่ิมข้ึน 
 2. แนวทางการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักสงฆ์จังหวัด
ระยอง พบว่า มี 8 การพัฒนา แบ่งเป็น การพัฒนาผู้น า อันได้แก่ เจ้าอาวาส และเจ้าส านักปฏิบัติ
ธรรม ในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม 3 ด้าน คือ ด้านสถานที่ ด้านวิทยากร และ ด้านการ
บริหารจัดการ และ 2) พัฒนาผู้เผยแผ่ศาสนา อันได้แก่ พระวิปัสสนาจารย์ และวิทยากร ในการเป็น
ผู้เผยแผ่ศาสนา 3 รูปแบบ คือ การแสดงธรรมเทศนา การบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม และการ
ฝึกปฏิบัติธรรม การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พบว่า 
สภาพทั่วไปของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 
15 มีจุดแข็งคือ มีการส่งเสริมให้มีการศึกษา ปริยัติธรรมและอบรมภาคปฏิบัติภาวนาธรรมแก่
พระภิกษุสามเณรภายในวัด เจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความเอาใจใส่ในการเผยแผ่พระธรรม คณะสงฆ์
สนับสนุนการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิธร
หนึ่ง  
 3. แนวทางการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักสงฆ์จังหวัด
ระยอง พบว่า มี 8 การพัฒนา แบ่งเป็น การพัฒนาผู้น า อันได้แก่ เจ้าอาวาส และเจ้าส านักปฏิบัติ
ธรรม และพัฒนาผู้เผยแผ่พระศาสนา อันได้แก่ พระวิปัสสนาจารย์และวิทยากร  เพ่ือให้เกิด
คุณลักษณะอิทธิบาท 4 ได้แก่ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ซึ่งพบว่าสามารถพัฒนาเจ้าอาวาส และ
เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ในการบริหารจัดการ 3 ด้านได้ คือ ด้านสถานที่ ด้านวิทยากร และด้านการ
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๑๓ 
บริหารจัดการ และสามารถพัฒนา พระวิปัสสนาจารย์และวิทยากร  ในการเป็นผู้ เผยแพ่
พระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพได้ การจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า 1) การ
วางแผนตามหลักอิทธิบาท 4 พระสังฆาธิการมีความพอใจในการจัดการส านักปฏิบัติธรรมวางแผน 
ไม่ละเลยทิ้งวัสดุอุปกรณ์การด าเนินงานด้วยการก าหนดแบบแปลน รูปทรงลักษณะ หลักเกณฑ์การ
จัดการส านักปฏิบัติธรรมรับผิดชอบงานอยากท างานการจัดการส านักปฏิบัติธรรมก่อสร้างหรือการ
บูรณปฏิสังขรณ์ ด้วยความขยันท างานตามเวลา  มีการจูงใจ มีวิสัยทัศน์หัวหน้าทีมงานเป็นผู้
ประสานงานในการจัดการส านักปฏิบัติธรรม โดยมีเกณฑ์ที่สามารถตรวจสอบได้ตริตรองพัฒนาการ
จัดการส านักปฏิบัติธรรม อย่างรอบครอบ 2) การจัดองค์การตามหลักอิทธิบาท 4 การก าหนดการ
จัดการส านักปฏิบัติธรรม ความพร้อมของวัด ศาสนสถาน จัดก าลังคนและจัดเตรียมทรัพยากรให้
เพียงพอต่อการด าเนินการก่อสร้าง การจัดการส านักปฏิบัติธรรม  ด้วยการศึกษาศาสตร์และ
ศิลป์ จัดการก่อสร้างและการการจัดการส านักปฏิบัติธรรม ทั้งรูปทรงแบบเก่าและรูปทรงแบบ
ประยุกต์ขึ้นมาใหม ่ทุนทรัพย์ในการสนับสนุนแก่ผู้มาท างานในส านักปฏิบัติธรรมเพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจ 3) การบริหารบุคคลตามหลักอิทธิบาท 4 ได้ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของบุคลากร 
การจัดการส านักปฏิบัติธรรม และการบูรณปฏิสังขรณ์วัดด้วยความพึงพอใจ วิธีการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการการจัดการส านักปฏิบัติธรรม วัดตามงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หัวหน้า
ทีมงานเข้าใจกลยุทธ์ในการด าเนินการ และดูแลงานการจัดการส านักปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง 
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมของวัดเพ่ือให้การจัดการส านักปฏิบัติธรรมด าเนินการก่อสร้างหรือการ
บูรณปฏิสังขรณ์วัดบรรลุผล เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค 4) การอ านวยการ
ตามหลักอิทธิบาท 4: ก าหนดขั้นตอนวิธีการ การจัดการส านักปฏิบัติธรรมและระยะเวลา จัดสรร
ทรัพยากรที่จ าเป็นทั้งในด้านบุคคลเครื่องมืองบประมาณ การสื่อสารกับผู้บริหารทุกระดับเพ่ือให้
ทราบกฎระเบียบการการจัดการส านักปฏิบัติธรรม หรือการบูรณปฏิสังขรณ์วัด  รับรู้ผลของการ
ตรวจสอบการด าเนินการการจัดการส านักปฏิบัติธรรม และการบูรณปฏิสังขรณ์วัด มีหลักฐานที่
เชื่อถือได้ การจัดการส านักปฏิบัติธรรมวัด เป็นผู้ท าหน้าที่ในการปรับงานให้มีความเหมาะสมกับ
วิธีการจัดการส านักปฏิบัติธรรม 5)  การควบคุมตามหลักอิทธิบาท 4: การจัดการส านักปฏิบัติธรรม 
เช่น ประเมินจากผู้สนับสนุน จากการติชมของผู้เกี่ยวข้อง การจัดการส านักปฏิบัติธรรมมีการควบคุม 
การวางแผน จัดองค์การ บริหาร อ านวยการ ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมงาน เพ่ือการก่อสร้าง
และบูรณปฏิสังขรณ์วัด พระสังฆาธิการเข้าใจภาระหน้าที่ของตนที่จะต้องด าเนินการ การจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรมวัดให้มีความเหมาะสม ดูแลภาระหน้าที่ที่ตนได้รับผิดชอบอย่างรอบครอบต่อการ
จัดการส านักปฏิบัติธรรมวัด 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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๑๔ 
 1) ควรให้คณะสงฆโดยมหาเถรสมาคม มีการจัดตั้งแมกองวิปสสนาเปนองคกรดูแลการ

บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมโดยตรง เทียบเทากับแมกองบาลีสนามหลวง และแมกองธรรม
สนามหลวง ใหมีการก าหนดนโยบายการบริหารจากองคกร เมื่อองคกรใหญเกิดขึ้น มีนโยบาย
ก าหนดใหแมกองที่ได คัดเลือกไวดีแลวบริหารจัดการเชิงพุทธ ชวยใหค าแนะน าสั่งสอนดูแลการ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดทั่วประเทศ แลวก็มีการตรวจสอบการรวบรวมข
อมูลมาวิเคราะหอยูตลอดเวลา  
 2) ควรให้คณะสงฆโดยมหาเถรสมาคม มีการสงเสริมการอบรมพระกัมมัฏฐาน 
หลักสูตร พระวิปสสนาจารยใหทั่วถึง และจริงจัง เพ่ือสงเสริมบุคลากรใหปฏิบัติ โดยเฉพาะเอาตั้งแต
3 พรรษาขึ้นไป เขาฝกอบรมใหมากกวานี้ ปจจุบันจะเอาแตพระท่ีเปนเจาอาวาส เจาคณะต าบล เจ้า
คณะอ าเภอ พระครูสัญญาบัตร ไปเขาอบรมซึ่งมีข้อจ ากัดทางเวลา 
 3) ควรให้เจาส านักปฏิบัติธรรม ศึกษารูปแบบการออกแบบบริเวณสถานที่ แลวน ามา
ปรับภูมิทัศนภายในบริเวณสถานที่ส านักใหรมรื่น สะอาด เหมาะแกการปฏิบัติธรรมมากขึ้น โดยใหผู
มาปฏิบัติธรรมมีสวนรวม ในการบริหารจัดการ เพ่ือปลูกจิตส านึกใหมีความเปนเจาของ และชวย 
พัฒนาส านักปฏิบัติธรรมใหมีโอกาสเจริญเติบโต 
 4) ควรให้หนวยงานรัฐ และคณะสงฆโดยมหาเถรสมาคม มีการประสานความรวมมือ
ใหมีการจัดตั้งธนาคารพระพุทธศาสนาประจ าประเทศไทย เพ่ือเปนแหลงทุนการกูยืมส าหรับส านัก
ปฏิบัติธรรม ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1) ส านักปฏิบัติธรรมแตละส านัก ควรมีการประสานความรวมมือกัน มีการจัดโครงการ 

อบรมปฏิบัติธรรมรวมกัน มีการประชุมวางแผนงานทั้งกอนและหลักโครงการแตละโครงการรวมกัน 
 2) เจาส านักปฏิบัติธรรมควรมีความจริงใจ ตั้งใจ สนับสนุน เผยแผงานปฏิบัติธรรม  อย
างตอเนื่อง สนับสนุนพระสงฆในส านักไดปฏิบัติธรรมเปนประจ า สงเสริมพระวิปสสนาจารยใหไดรับ 
การอบรม/ดูงาน เป็นประจ า  
 3) ส านักปฏิบัติธรรม ควรมีการจัดการเปนนโยบายเชิงรุก เขาไปในสถานที่ตางๆ เชน 
โรงเรียน โรงพยาบาล เปนตน พรอมทั้งปรับสถานที่ปฏิบัติธรรมใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพมาก
ขึ้นด้วย 

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาจากกลุ่มประชากร หรือกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่านี้ เช่น ระดับภาค เป็นต้น 
เพ่ือศึกษาข้อมูลว่ามีกลยุทธ์การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม มีความเหมือน หรือแตกต่างจาก
การวิจัยครั้งนี้  
 2) ควรศึกษาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม โดยมุ่งเน้นในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น 
เพ่ือนามาประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมต่อไป  
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๑๕ 
 3) ควรศึกษาประสิทธิผลในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม เพ่ือพัฒนาวิธีการและ
รักษารูปแบบ รวมถึงส่งเสริมโครงการปฏิบัติธรรม ให้คงอยู่เป็นโครงการพัฒนาสังคมให้ได้รับ
ความสุขต่อไป 
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การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของ
เขตเทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์ 

BUDDHADHAMMA INTEGRATION FOR PEOPLE’S QUALITY OF LIFE 
DEVELOPMENT ADMINISTRATION AT MUNICIPALITIES  

IN NAKORN SAWAN PROVINCE 
 

พระครูวินัยธรสรยุทธ านวุฑโฺฒ (มีส าราญ)   ประเสริฐ ธลิาว  สมาน งามสนิท 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหาร การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนของเทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์ 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของเทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์ และ 3. เพ่ือบูรณาการหลัก
พุทธธรรมเพื่อการบริหาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของเทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์ 
  ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลสองขั้นตอน ขั้นตอนที่หนึ่งจากผู้ให้
ข้อมูลหลัก 26 รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารการ
พัฒนา และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง เก็บ
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ขั้นตอนที่สองเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่ม
เฉพาะจ านวน 13 รูป/คนเลือกแบบเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งสองขั้นตอนด้วย
การพรรณนาความ 

   ผลการวิจัยพบว่า  
 1. สภาพทั่วไปในการบริหาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของเทศบาลในจังหวัด
นครสวรรค์มีการบริหาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน มีการวางแผน (Planning) ก าหนดการ
ท างานขององค์การไว้ ล่วงหน้าว่าจะท าอะไร การจัดองค์การ (Organizing) การจัดองค์การหรือจัด
หน่วยงาน โดยการจัดแบ่งงานขององค์การหรือของหน่วยงานย่อยพร้อมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์ 
ก าหนดอ านาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน การน า(Leading) ผู้น าใช้การโน้มน้าว
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ให้สมาชิกองค์การปฏิบัติตามค าสั่ง ของตัวเองเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายในการท างาน การควบคุม 
(Control) กระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การว่าสมาชิกองค์การที่เป็น
ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ 
 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของเทศบาลในจังหวัด
นครสวรรค์ ประกอบด้วย 6 ด้าน ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ ตัวชี้วัด การศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างจิตส านึก และสร้างโอกาสในการอุนุ
รักษ์ฟ้ืนฟูศาสนา และวัฒนธรรม ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน  ตัวชี้วัด การแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของชุมชนในเทศบาล ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการท่องเที่ยว ตัวชี้วัด 
ประชาชนจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคง ตัวชี้วัด มีศักยภาพและความพร้อมสูงในด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และด้าน
การบริหารจัดการที่ด ีตัวชีวัด คือ องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
 3. การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของ
เทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์ โดยการบูรณาการเข้ากับปัจจัยที่ส่งเสริมการบริหาร การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน ทั้ง 6 ด้าน ตามหลักไตรสิกขา ประกอบด้วย  ด้านศีล เป็นการบริหาร การ
พัฒนาในเรื่องพฤติกรรมโดยเน้น พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรือโลก
แห่งวัตถุ การอยู่ร่วมกันในทางสังคม โดยไม่เบียดเบียน ก่อความทุกข์ความเดือดร้อน ด้านสมาธิ 
เป็นการบริหาร การพัฒนาจิต เพ่ือให้สงบตั้งมั่น เป็นสมาธิพร้อมที่จะท ากิจหน้า ที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีสมาธิ รวมไปถึงความไม่ประมาท ที่จะท าให้ก้าวหน้ามั่นคงในพฤติกรรมที่ดีงาม หรือ
ตั้งมั่นในความดีงามและพร้อมที่จะใช้ปัญญาในการใช้ชีวิตและประกอบกิจหน้าที่ และ ด้านปัญญา 
เป็นการบริหาร การพัฒนาด้านปัญญา ในการพัฒนาด้านปัญญานี้จะมีการพัฒนาอยู่หลายระดับ
ความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมา หรือที่เล่าเรียนมาและรับการถ่ายทอดศิลปะวิทยาการ 
ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การรับรู้ประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่าง
ถูกต้องตามเป็นจริง ไม่บิดเบือน 
 

ค าส าคัญ :  บูรณาการหลักพุทธธรรม, การบริหารการพัฒนาคุณภาพชิวิตประชาชน,  
 เทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์ 
 
 

ABSTRACT 
 

 The objectives of this research were 1) to study people’s quality of life 
development admisnistration at municipalities in Nakhon Sawan province, 2) to 
examine factors related to people’s quality of life development admisnistration at 
municipalities in Nakhon Sawan province, and 3) to integrate Buddhadhamma for 
people’s quality of life development admisnistration at municipalities in Nakhon 
Sawan province. 
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Qualitative study was employed in this study. Data collection were consisted of 2 
parts. For part one, data were gathered from 26 key informants who were 
knowledgeable and expert on development admisnistration and Buddhadhamma. 
Each key informant was interviewed individually by using structured interview. For 
part two, focus group discussion was employed to collect data from 13 experts. 
Data were analyzed by using narrative method. 
 The results showed that 
 1) In general, people’s quality of life development admisnistration at 
municipalities in Nakhon Sawan province was consisted of planing, organizing, 
leading, and control. For planning, they plan for activities that need to be done, 
along with the appropriate time for each activity. For organizing, activities, along 
with objectives and responsibilities were allocated to all related unit. For leading, 
leaders persuated organizational members to follow their orders to fulfill 
objectivies of working. For control, working control process was employed to 
evaluate whether each unit could perform activities as they planned. 
 2) There were 6 domains related to people’s quality of life development 
admisnistration at municipalities in Nakhon Sawan province, including 1) public 
health and environment, and 2) education, religion, cultural, and recreation. 
Indicators for these domains were education with quality, building of conscious 
mind, and provide opportunity to maintain/suppot religion and culture. 3) Social 
and community welfare. Indicator for this domain was elimination of poverty for 
people in municipalities. 4) Public utility, public assistance, and tourism. Indicator 
for this domain was people were able to get services with conveient, fast, and safe. 
5) Peace and security. Indicator was related to capability and readiness to prevent 
and mitigate disaster. And 6) Good admisnistration. Indicator was organization with 
great adminitration and management. 
 3) For the intregration of Buddhadhamma for people’s quality of life 
development admisnistration at municipalities in Nakhon Sawan province, 
Buddhadhamma can be intregrated with 6 supportive domains for people’s quality 
of life development admisnistration at municipalities in Nakhon Sawan province 
based on the Trisikkha, including sila, samadhi, and panya. For sila, it was related to 
development administration on behavior, especially behaviors that were related to 
physical environment or object world, how to live with others in community 
without encroachment or making anyone suffer. For samadhi, it was development 
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administration on being mindfulness, be able to concentrate, careful, focus, and 
perform efficient work. For panya, it was related to development administration of 
intellectual. Although intellectual development can come from many souces, 
including tacit knowledge, formal knowledge, and everyday’s information, 
perception and learning based on the truth and did not falsity was very important 
for intellectual development.     
 

Keywords: Buddhadhamma, Integration for People’s Quality of Life Development,  
 Municipalities in Nakorn  Sawan Province 
 

1. บทน า      

 ในยุคโลภาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นกระแสการเปลี่ยนของโลก ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อ
การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงสลับซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมาก
ขึ้น ท าให้การเกิดการพัฒนาที่ขาดสมดุล และส่งผลให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการกระจาย
รายได้ นอกจากนี้สังคมไทยเกิดความอ่อนแอและตกอยู่ในกระแสงวัตถุนิยม ก่อให้เกิดปัญหาทาง
ศีลธรรมและปัญหาทางสังคมมากขึ้นด้วย ในขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มในการพัฒนาสู่เศรษฐกิจยุค
ใหม่ที่มีเทคโนโลยี และการใช้ความรู้เป็นฐานของการพัฒนา ดังนั้น ท าให้ประเทศไทยต้องเร่งเตรียม
ความพร้อมในการสร้างระบบ กลไก และพัฒนาคนให้สามารถปรับตัวอย่างรู้เท่าทันและรวดเร็ว  
 ภายใต้สถานการณ์ดั งกล่าว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส านัก
นายกรัฐมนตรี จึงถูกก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแผนส าคัญในการพัฒนาประเทศ ในการที่จะเร่งรัดการ
ปฏิรูประบบเศรษฐกิจและสังคมให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศไว้ว่า การพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 20 ปี มีจุดมุ่งหมายเน้นการ
แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ของประเทศให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย และสร้างค่านิยมร่วมให้คนได้ตระหนักถึงความจ าเป็นและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด ทัศนคติ และกระบวนการท างาน โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งเป็นปรัชญาน าทางให้เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการประเทศแนวใหม่ที่มุ่งสู่
ประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยได้ก าหนดสภาพสังคมไทยที่พึงประสงค์โดยมุ่งพัฒนาสู่ “สังคมที่
เข้มแข็งและมีดุลยภาพ” ใน 3 ด้าน คือ สังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญา และสังคมสมานฉันท์
และเอ้ืออาทรต่อกัน 
 การพัฒนาสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกเหนือไปจากการพัฒนา
อาชีพเพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ ซึ่งเป็นเรื่องเศรษฐกิจในครัวเรือนอันมีผลต่อเศรษฐกิจมหภาคแล้ว 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริทุกโครงการจะผนวกเรื่องของการพัฒนาสังคมและ การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนเข้าไว้ด้วยเป็นส าคัญ โดยถือหลักให้ประชาชนที่มีส่วนได้เสียในชุมชน
นั่นเอง ได้เข้ามาร่วมมีส่วนในการตัดสินใจด้วยตนเอง (People Participation) ตั้งแต่เริ่มโครงการ 
วิธีการนี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
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การเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับของทุกฝุายที่เก่ียวข้องนั้น จะมีทั้งในส่วนของประชาชน
และในภาครัฐ จะเห็นได้ชัดเจนในอีกตัวอย่างหนึ่งคือ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ซึ่งถือเสมือนเป็น " พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ นั้น นับได้ว่าเป็นรูปแบบใหม่ของการบริหารจัดการในระบบราชการไทย ซึ่ง
เกิดข้ึนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นั่นก็คือ การลดขั้นตอนของการประสานการจัดการที่เคยชินอยู่
กับการด าเนินงานระบบ "เอกเทศ" มาเป็นการ่วมกันท าในคราวเดียวกันในทุกสาขา เพ่ือให้บริการ
แก่ประชาชน ณ ที่แห่งเดียว เป็น "ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ" หรือ "one stop services" ที่ หน่วย
ราชการหลายหน่วยร่วมกันท างาน โดยมีศูนย์ เป็นศูนย์รวม ทั้งนี้เพ่ือมิให้ผู้ที่ต้องการความรู้และ
ความช่วยเหลือต้องเสียเวลามากใน การไปรับบริการในแต่ละองค์กร ซึ่งแยกย้ายกันอยู่ดังที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน ส าหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยทั่วไปแล้ว บ่อยครั้งที่เห็นได้ชัดว่าในแต่
ละโครงการนั้นได้ผสานวัตถุประสงค์หลากหลาย เข้าไว้ด้วยกัน 

รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  
และแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 
2559) ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 จะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาสังคมและสาธารณสุขไปในทิศทางที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีภาระหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ อาทิ 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการพัฒนาส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น, 2548: 42-45) 
 คุณภาพชีวิตทางพระพุทธศาสนากล่าวว่าเป็นองค์รวมขององค์ประกอบต่างๆ ซึ่งจ าแนก
ได้ 2 ประเภท คือ รูปกับนาม หรือเรียกง่ายๆ ว่ากายกับใจ ชีวิตจะเรียกได้ว่ามีคุณภาพอย่างแท้จริง
ก็ต่อเมื่อส่วนประกอบทุกส่วนมีคุณภาพนั้นคือ ชีวิตที่มีคุณภาพจะประกอบด้วยกายที่มีคุณภาพกาย 
และคุณภาพใจ อย่างไรก็ตาม ชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ตั้งอยู่นิ่งๆ แต่เป็นองค์รวมที่เคลื่อนไหวเมื่อพูดถึง
คุณภาพชีวิตที่เคลื่อนไหวหรือชีวิตที่ด าเนินไปในโลกท่ามกลางสภาพแวดล้อมจะมีวัตถุ กิจกรรม 
และเรื่องราวต่างๆ ที่ต่อเนื่องกับชีวิตเพ่ิมขยายออกไปไม่ใช่เฉพาะกายกับใจล้วนๆ เท่านั้น วัตถุ
กิจกรรมและเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตเหล่านี้จัดเป็นส่วนประกอบของคุณภาพชีวิต โดยแยกเป็น
คุณภาพธรรมดาสามัญท่ีมองเห็นกันอยู่ประเภทหนึ่งและคุณภาพท่ีล้ าลึกเลยไปจากที่มองเห็นด้วยตา
อีกประการหนึ่ง ตัวอย่างเช่นคนบางคนมีทรัพย์สินเงินทอง และสิ่งครอบครองบริโภคด้านวัตถุพรั่ง
พร้อมบริบูรณ์ จัดได้ว่าในด้านที่ตามองเห็นเขาเป็นคนที่มีความสุขหรืออาจเป็นคนที่มีความทุกข์มาก
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ก็ได้ คุณภาพชีวิตที่ดีแท้จริงต้องพร้อมทั้งด้านหรือระดับที่มองเห็นและด้านหรือระดับที่เลยจากที่
มองเห็น 
 ปัญหาในการบริหารงานเพ่ือการพัฒนามีอยู่  3 ประการ อันได้แก่ ปัญหาด้าน
สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ เช่น สถานที่ตั้ งสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ จะมีส่วนในการพัฒนา
ประเทศ แต่ลักษณะของการมองดูปัญหาควรเป็นเพ่ือที่จะท าให้เราทราบว่า สภาพแวดล้อมอะไรที่
เราต้องการให้เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สภาพแวดล้อมนั้นเป็นปัจจัยที่ช่วยในการพัฒนาต่อไป ปัญหา
ทางด้านมนุษย์ ซึ่งสามารถพิจารณาในด้านสถานที่อาศัยของประชากร(Demographic) จิตวิทยา
(Psychological) และการศึกษาและการฝึกอบรม ปัญหาข้อสุดท้ายด้านวัฒนธรรม การบริหารงาน
ย่อเผชิญปัญหาที่ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม และจะต้องมีโครงการที่ท าให้เกิด
วัฒนธรรมที่ช่วยต่อการบริหารด้วย เมื่อมองในภาพรวมแล้ว คงไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า สภาพที่ขาด
สมดุลเหล่าน้ี ล้วนสร้างความเดือดร้อนในการด าเนินชีวิตของคนความวุ่นวายในสังคม การศึกษา
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก คือกระแสโลกาภิวัฒน์ อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าของ
โลกพบว่าในปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมส าคัญอย่างยิ่งใน
ทุกๆ องค์กรทั้งต่างประเทศและคนไทยปัจจุบันไม่จ ากัดในเรื่องเพศ อายุ อาชีพ ศาสนา เชื้อชาติ 
การศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจ (ธงชัย สันติวงษ์, 2539: 21) จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพ่ึง
หลักธรรมในการบริหาร ซ่ึงในที่นี้จะกล่าวถึงหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งถือว่าเป็น
ระบบการศึกษาที่ท าให้บุคคลพัฒนาอย่างมีบูรณาการ และให้มนุษย์เป็นองค์รวมและพัฒนาอย่างมี
ดุลยภาพ เพราะสิกขาเป็นตัวการฝึกหรือการพัฒนามนุษย์ในด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อฝึกได้ผลจน
สิ่งที่ฝึกนั้นกลายเป็นวิถีชีวิตของเขามันก็กลายเป็นมรรคไป พอมรรคเกิดขึ้นแล้วก็พาเข้าถึงจุดหมาย
ของการศึกษาหรือการพัฒนานั้น คืออิสรภาพที่ปลอดทุกข์ ปราศปัญหา หรือจะเรียกว่าสันติสุขก็
แล้วแต่พอใจ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2548: 110) 

 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการ
บริหาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือ
ศึกษาหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ และการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนของเขตเทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของเขต
เทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์ 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของเทศบาล
ในจังหวัดนครสวรรค์ 
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3. เพ่ือบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของ
เทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์ 
 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การรวบรวมข้อมูลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนของเทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์ และหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตามรูปแบบการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร ตามวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
 2. การรวบรวมข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของเทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์  โดยการรสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 26 รูป/คน และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ ตามล าดับขั้นตอน จัดระเบียบข้อมูล (data organizing) การแสดงข้อมูล (data 
display) และการหาข้อสรุป ตีความและตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิจัย (conclusion, 
interpretation and verification) 
 3. การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion : FGD) เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 14 รูป/คน 
 4. สรุปผลการศึกษา การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนของเทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์ 
   

4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือ โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) เป็นลักษณะ
ค าถามปลายเปิด ที่ได้มีการก าหนดหัวข้อศึกษาไว้อย่างกว้างๆ ล่วงหน้า โดยผู้วิจัยต้องใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลระดับลึกและสามารถยืดหยุ่น หรือปรับปรุงค าถามได้ตลอด
ตามสถานการณ์ของการสัมภาษณ์ โดยน าวัตถุประสงค์หลัก แตกเป็นวัตถุประสงค์ย่อย ใน
วัตถปุระสงค์ย่อยมีประเด็นต่างๆ แยกย่อยลงไปอีก แล้วน าไปสร้างเป็นเครื่องมือในภาคสนาม 
 

5. ผลการวิจัย 
 1. สภาพทั่วไปในการบริหาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของเทศบาลในจังหวัด
นครสวรรค์มีการบริหาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน มีการวางแผน (Planning) ก าหนดการ
ท างานขององค์การไว้ ล่วงหน้าว่าจะท าอะไร การจัดองค์การ (Organizing) การจัดองค์การหรือจัด
หน่วยงาน โดยการจัดแบ่งงานขององค์การหรือของหน่วยงานย่อยพร้อมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์ 
ก าหนดอ านาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน การน า(Leading) ผู้น าใช้การโน้มน้าว
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ให้สมาชิกองค์การปฏิบัติตามค าสั่ง ของตัวเองเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายในการท างาน การควบคุม 
(Control) กระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การว่าสมาชิกองค์การที่เป็น
ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ 
 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของเทศบาลในจังหวัด
นครสวรรค์ ประกอบด้วย 6 ด้าน ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ ตัวชี้วัด การศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างจิตส านึก และสร้างโอกาสในการอุนุ
รักษ์ฟ้ืนฟูศาสนา และวัฒนธรรม ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน  ตัวชี้วัด การแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของชุมชนในเทศบาล ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการท่องเที่ยว ตัวชี้วัด 
ประชาชนจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคง ตัวชี้วัด มีศักยภาพและความพร้อมสูงในด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และด้าน
การบริหารจัดการที่ดี ตัวชีวัด คือ องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
 3. การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของ
เทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์ โดยการบูรณาการเข้ากับปัจจัยที่ส่งเสริมการบริหาร การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน ทั้ง 6 ด้าน ตามหลักไตรสิกขา ประกอบด้วย  ด้านศีล เป็นการบริหาร การ
พัฒนาในเรื่องพฤติกรรมโดยเน้น พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรือโลก
แห่งวัตถุ การอยู่ร่วมกันในทางสังคม โดยไม่เบียดเบียน ก่อความทุกข์ความเดือดร้อน ด้านสมาธิ 
เป็นการบริหาร การพัฒนาจิต เพ่ือให้สงบตั้งมั่น  เป็นสมาธิพร้อมที่จะท ากิจหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีสมาธิ รวมไปถึงความไม่ประมาท ที่จะท าให้ก้าวหน้ามั่นคงในพฤติกรรมที่ดีงาม หรือ
ตั้งมั่นในความดีงามและพร้อมที่จะใช้ปัญญาในการใช้ชีวิตและประกอบกิจหน้าที่ และ ด้านปัญญา 
เป็นการบริหาร การพัฒนาด้านปัญญา ในการพัฒนาด้านปัญญานี้จะมีการพัฒนาอยู่หลายระดับ
ความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมา หรือที่เล่าเรียนมาและรับการถ่ายทอดศิลปะวิทยาการ 
ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การรับรู้ประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่าง
ถูกต้องตามเป็นจริง ไม่บิดเบือน 
  

6. อภิปรายผล 
  การศึกษาเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนของเทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์ สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 1. สภาพทั่วไปในการบริหาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของเทศบาลในจังหวัด
นครสวรรค์มีการบริหาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน มีการวางแผน (Planning) ก าหนดการ
ท างานขององค์การไว้ ล่วงหน้าว่าจะท าอะไร การจัดองค์การ (Organizing) การจัดองค์การหรือจัด
หน่วยงาน โดยการจัดแบ่งงานขององค์การหรือของหน่วยงานย่อยพร้อมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์ 
ก าหนดอ านาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน การน า(Leading) ผู้น าใช้การโน้มน้าว
ให้สมาชิกองค์การปฏิบัติตามค าสั่ง ของตัวเองเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายในการท างาน  
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 การควบคุม (Control) กระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การว่า
สมาชิกองค์การที่เป็นผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ดิเรก ถึงฝั่ง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ
บูรณาการ (CEO) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของจังหวัด ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจังหวัด
แบบบูรณาการรูปแบบใหม่ เริ่มจากการก าหนดยุทธศาสตร์ ด้วยการท า SWOT ก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ โดยระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน การแปลง ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ แนวทางใน
การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัตินั้น ควรใช้แบบของการ บริหารโครงการมาเป็นแม่แบบในการ
ด าเนินการ มีผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด ต้องก าหนด เจ้าภาพผู้รับผิดชอบ ก าหนดเปูาหมาย
การท างาน การวัดผลและประเมินผลงาน มีเอกภาพในการบริหารจัดการ มีอ านาจในการบริหาร
งบประมาณ และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการท างานโดยมีกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
จังหวัด (ดิเรก ถึงฝั่ง, 2549) 
 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของเทศบาลในจังหวัด
นครสวรรค์ ประกอบด้วย 6 ด้าน ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ ตัวชี้วัด การศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างจิตส านึก และสร้างโอกาสในการอุนุ
รักษ์ฟ้ืนฟูศาสนา และวัฒนธรรม ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน  ตัวชี้วัด การแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของชุมชนในเทศบาล ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการท่องเที่ยว ตัวชี้วัด 
ประชาชนจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคง ตัวชี้วัด มีศักยภาพและความพร้อมสูงในด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และด้าน
การบริหารจัดการที่ดี ตัวชีวัด คือ องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สมบูรณ์ ณ หนองคาย ได้วิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจ าการ
หน่วยจังหวัดทหารบกเลย” ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาสภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่า 
อาหารมีรสชาติพอใช้ ปริมาณอาหารพอเพียง มีรายการอาหารค่อนข้างจ ากัดซ้ าซาก เครื่องแต่งกาย 
เครื่องนอนและของใช้ประจ าตัว ที่แจกจ่ายให้แก่ทหารกองประจ าการพอเพียงต่อการสวมใส่ ที่อยู่
อาศัยมีอาคารสถานที่เพียงพอ การจัดระเบียบดี ภูมิทัศน์ดี มีการตรวจสุขภาพร่างกายประจ าปี  
(สมบูรณ์ ณ หนองคาย, 2548) 
 3. การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของ
เทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์ โดยการบูรณาการเข้ากับปัจจัยที่ส่งเสริมการบริหาร การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน ทั้ง 6 ด้าน ตามหลักไตรสิกขา ประกอบด้วย  ด้านศีล เป็นการบริหาร การ
พัฒนาในเร่ืองพฤติกรรมโดยเน้น พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรือโลก
แห่งวัตถุ การอยู่ร่วมกันในทางสังคม โดยไม่เบียดเบียน ก่อความทุกข์ความเดือดร้อน ด้านสมาธิ 
เป็นการบริหาร การพัฒนาจิต เพ่ือให้สงบตั้งมั่น เป็นสมาธิพร้อมที่จะท ากิจหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีสมาธิ รวมไปถึงความไม่ประมาท ที่จะท าให้ก้าวหน้ามั่นคงในพฤติกรรมที่ดีงาม หรือ
ตั้งมั่นในความดีงามและพร้อมที่จะใช้ปัญญาในการใช้ชีวิตและประกอบกิจหน้าที่ และ  
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 ด้านปัญญา เป็นการบริหาร การพัฒนาด้านปัญญา ในการพัฒนาด้านปัญญานี้จะมีการ
พัฒนาอยู่หลายระดับความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมา หรือที่เล่าเรียนมาและรับการถ่ายทอด
ศิลปะวิทยาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การรับรู้ประสบการณ์และ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างถูกต้องตามเป็นจริง ไม่บิดเบือน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิดา  แสงสี
หนาท (2549) ได้เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาบูรณาการส าหรับสังคมไทย โดยบูรณาการแนวคิด
ทฤษฎีจากสามฐานคือ ฐานคิดพุทธปรัชญาและแนวทางการพัฒนาแบบพุทธจากนักวิชาการไทย 
ฐานคิดทฤษฎีระบบโลกซ่ึงครอบคลุมแนวคิดฟิสิกส์ใหม่และทฤษฎีเคออส และฐานแนวคิดข้ามพ้น
การพัฒนา ใช้วิธีวิทยาอย่างเป็นสหวิทยาการ เข้าท าการวิจัยภาคสนามชุมชนชาวพุทธสาม
กรณีศึกษา คือ ชุมชนชาวอโศกของไทย ชุมชนพุทธขบวนการสรรโวทัยของศรีลังกา และชุมชนพุทธ
ฉือจี้ของไต้หวัน ข้อค้นพบอย่างเด่นชัดคือ ชุมชนพุทธทั้งสามแห่งมียุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างเป็น
ขั้นตอนมีรูปธรรมในการปฏิบัติจริง เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนทิฐิหรือปรัชญาการมองโลก ให้
ความหมายใหม่ต่อการปฏิบัติธรรม ได้แก่ “บุญ” “เมตตา” “ความรัก” แล้วตามด้วยค่านิยมและ
รูปแบบการปฏิบัติที่เน้นการ “ให้” ผลที่ได้คือ การพัฒนาระดับบุคคลก็คือการพัฒนาระดับชุมชน
อย่างแยกกันไม่ได้ 
 

 7. ข้อเสนอแนะ 
 จากศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทีมงานของบุคลากรตามหลักพุทธธรรมในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ท าให้มีข้อเสนอแนะผู้มีหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  จากการศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนของเทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์เป็นสิ่งส าคัญในทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือ
เอกชน ควรน าผลงานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดกระบวนการจัดการ ในด้านการวางแผน การ
จัดการองค์การ การน าและการควบคุม ดังต่อไปนี้ 
 1. ส่งเสริมให้มีการวางแผนในการบริหาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของ
เทศบาล 
 2. ส่งเสริมให้มีการจัดการองค์กรในการบริหาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของ
เทศบาล 
 3. ส่งเสริมให้มีการน าในการบริหาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของเทศบาล 
 4. ส่งเสริมให้มีการควบคุมในการบริหาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของเทศบาล 
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การจัดการขยะมูลฝอยตามไตรสิกขาของกรุงเทพมหานคร 
SOLID WASTE MANAGEMENT ACCORDING TO TISIKKHA  

OF BANGKOK METROPOLIS 
 

นัทพล ปิยะสุวรรณเดช  บุญทัน ดอกไธสง  ธัชชนันท์  อิศรเดช 
 

 
บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มี (1) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักตามแนวพุทธที่เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยตามไตรสิกขาของกรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการจัดการขยะมูลฝอย
ตามไตรสิกขาของกรุงเทพมหานคร และ (3) เพ่ือน าเสนอการจัดการขยะมูลฝอยตามไตรสิกขาของ
กรุงเทพมหานคร 
 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลสองขั้นตอน ขั้นตอนที่หนึ่งจากผู้ให้
ข้อมูลหลัก 25 รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง เก็บ
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ขั้นตอนที่สองเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่ม
เฉพาะจ านวน   12 รูปหรือคน เลือกแบบเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งสองขั้นตอน
ด้วยการพรรณนาความ  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) แนวคิด ทฤษฎีและหลักตามแนวพุทธที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในเขต
กรุงเทพมหานคร กระบวนการจัดการตามแนวคิดของ บาร์โทล และมาร์ติน (Bartol & Martin) มา
ช่วยในการศึกษาวิจัยเพ่ือน าเสนอถึงกระบวนการบริหารการพัฒนาซึ่งประกอบไป การวางแผน 
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การน า(Leading) และการควบคุม (Control) 
 2) สภาพทั่วไปในการจัดการส่ิงแวดล้อมภายในเขตกรุงเทพมหานคร ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะทั่วไปและขยะอันตราย  การสร้าง
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วินัยและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ  การบูร
ณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะ การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการขยะ และการวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการจัดการขยะ 
 3) รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยตามไตรสิกขาของกรุงเทพมหานครมีแนวทางในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมดังนี้ 
  1. แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตามไตรสิกขาของกรุงเทพมหานคร  ด้านการ
วางแผน(Planning) ตามหลักไตรกสิกขา ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะที่
แหล่งก าเนิด จัดให้มีการใช้มาตรการการควบคุมปริมาณขยะไม่ให้เพ่ิมขึ้นสร้างจิตส านึกในการลด
ปริมาณและคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะที่แหล่งก าเนิด ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึง
การทิ้งและเก็บขยะมลูฝอยแยกประเภท   
  2. แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตามไตรสิกขาของกรุงเทพมหานคร ด้านการ
จัดการ(Organizing) ตามหลักไตรกสิกขา ส่งเสริมการคิดแยกขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์และ
มูลฝอยออกจากขยะทั่วไป โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบก าหนดจุดทิ้ง นัดเวลา
ทิ้ง นัดเวลาเก็บขยะมูลฝอย จัดโครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชนในสร้างจิตส านึกการ
จัดการขยะมูลฝอย จัดโครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชนในสร้างจิตส านึกการจัดการ
ขยะมูลฝอย 
  3. แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตามไตรสิกขาของกรุงเทพมหานครด้านการน า
(Leading) ตามหลักไตรสิกขา ผู้บริหารสนับสนุนให้มีนโยบายการพัฒนากระบวนการเก็บขนขยะมูล
ฝอยให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเทคโนโลยีก าจัดขยะมูลฝอย ผู้บริหารตระหนักถึงความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย  
  4. แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตามไตรสิกขาของกรุงเทพมหานครด้านการ
ควบคุม(Control) ตามหลักไตรสิกขา ติดตามผลการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยจากโครงการ
ต่างๆ ติดตามผลการด าเนินโครงการสร้างวินัย ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ค าส าคัญ :  การพัฒนาทีมงานของบุคลากร, หลักพุทธธรรม, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
 

ABSTRACT 
 This research’s objectives aimed at (1) studying the general nature for 
managing the solid waste in the Bangkok Metropolis, (2) studying and analyzing the 
environment effecting by managing the solid waste out of the Bangkok Metropolis 
and (3) presenting the forms of managing the garbage in accordance with Trisikkha 
for the Bangkok Metropolis.  
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 Research’s methodology was the qualitative work by collecting the data in 
two steps. In the first one, 25 people gave the main data who were purposively 
selected from the scholars and experts who knew how to manage the solid waste 
and who were learned in Buddhadhamma by deeply and systematically 
interviewing them whose data was kept the record of interview by face to face. In 
the second one, the data was kept from the 12 persons who participated in the 
focus group and who were specifically selected from the experts and then the both 
of data sets were analyzed by description.  
 Its findings were found that: 
 1) The processes to manage the solid waste according to Bartol and 
Martin were led help to study and research to present that the processes of 
administration and development consisted of planning, organizing, leading and 
control.  
 2) The general nature to manage the solid waste in the Bangkok 
Metropolis was planned and directed the organizations before working. The 
organizations were provided the work and proclaimed their objectives, power, duty 
and responsibility to obtain the purpose in working, control, and processes to check 
the performance of the organizations. It was well known that their members or staff 
performed directing along with the blue printed plan.  
 3) Buddhadhamma is very proper to manage the garbage within the 
Metropolitan Bangkok. That was Trisikkha consisting of 1) Silisikkha is to manage the 
people’s behavior effecting to reduce the garbage problems, 2) Cittasikkha is to 
awareness of the importance in managing it and 3) Paññasikkha is to manage the 
knowledge and understanding the garbage and the environment by applying to the 
Bartol and Martin’s theories to present the forms of management in the garbage in 
accordance with the principles of Buddhadhamma in the Metropolitan Bangkok. 
There were four forms:  
  1. The planning by using Trisikkha promoted reduction of the 
garbage, separated it into its own group and used it as the recycling usages from 
the originated sources and then the quantity of the garbage was controlled and 
reduced by cultivating the awareness to reduce it, separate it and use it as the 
recycling usages to people who realized its dangers and usages.  
  2. The organizing by using Trisikkha promoted the concept to 
separate the dangerous garbage, the electronic one and the dirty dust out of the 
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general one by informing people near their area to know the garbage throwing 
points and cleaning times. Moreover, the participating projects would be done 
between the private and the communities to create the consciousness for 
management of the garbage.  
  3. The leading by using Trisikkha would come from the 
administrators who supported the policy to effectively develop the processes of 
the garbage management with the technology and they would have the awareness 
of cooperation with the private and the communities.  
  4. The control by using Trisikkha would be followed the performance 
to get rid of the garbage from the different projects, the results of creating the self-
discipline and surveyed the people’s and organizations’ opinion to apply with the 
processes for the garbage management. 
Keywords: Solid Waste Management, Tisikkha, Bangkok Metropolis 
 
 
1. บทน า 
 นับตั้งแต่อดีตมาสู่ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาส าคัญที่อยู่คู่กับสังคมไทยมา
ยาวนานและนับวันยิ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณ
ขยะมูลฝอยทุกปีตามอัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชน ในขณะเดียวกันปริมาณขยะมูลฝอยที่
ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีต่ า แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทั้งการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย รวมทั้งการท าลาย 
จะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งในปี 2555 พบปริมาณขยะชุมชนมีมากถึงประมาณ 
24.73 ล้านตัน ในจ านวนนี้สามารถก าจัดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ประมาณ 5.83 ล้านตัน 
และถูกน ากลับไปใช้ประโยชน์ประมาณ 5..28 ล้านตัน มูลฝอยส่วนที่เหลือกว่า 13.62 ล้านตัน ยังคง
ถูกก าจัดทิ้งอย่างไม่ถูกหลักวิชาการด้วยวิธีการ เทกองกลางแจ้ง และการเผาในที่โล่ง (กรมควบคุม
มลพิษ, 2556: 3-2) 
 พระพุทธศาสนาบันทึกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยาไว้ในคัมภีร์เป็นจ านวนมาก
เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับสรรพสิ่งในธรรมชาติตามกรอบทฤษฎีปฏิจจสมุปบาท 
 ปฏิจจสมุปบาท คือ การเกิดขึ้นโดยอาศัยกันมีหลักการโดยสรุปว่า  เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี 
เพราะสิ่งนี้เกิดข้ึน สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ก็ดับ 
 มนุษย์ซึ่งมักจะถือว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่งในจักรวาลนั้น  จ าเป็นต้องสัมพันธ์
กับสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยา ชีวิตจึงจะด าเนินต่อไปโดยไม่มีปัญหา ท้ายที่สุดแล้วมนุษย์จะอาศัย
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เพียงวัตถุสิ่งของที่เป็นผลิตผลด้านเทคโนโลยีเท่านั้นเพ่ือการด ารงชีพโดยไม่อาศัยสภาพแวดล้อมเชิง
วิทยาอ่ืน ๆ คงไม่ได้เป็นปัญหาความทุกข์ยากมากมายของมนุษย์อันเป็นเหตุที่เกิดจากธรรมชาติใน
ปัจจุบัน หนักหนาสาหัสเกินกว่าภูมิปัญญาของมนุษย์ชาติจะแก้ไขได้  ที่สุดของที่สุดแล้ว  ใน
สากลจักรวาลนี้ ธรรมชาติเท่านั้นอยู่ได้ ในขณะที่มนุษย์จะอยู่ไม่ได้  (พระศรีคัมภีร์ญาณ (สมจินต์  
สมฺมาปญฺโญ, 2554: 359 – 360) 
 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 (ธเรศ ศรีสถิตย์, 2556: 42) 
พบว่ากฎหมายไม่ได้เป็นประเด็นสิ่งแวดล้อม แต่เป็นประเด็นด้านโครงสร้างทางความคิดของสังคมที่
เป็นตัวก าหนดบทความของกฎหมายและกระบวนทัศน์ของการใช้กฎหมาย  โดยที่ถนนใหญ่ของ
กฎหมายคือเน้นการสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม แต่ปัจจุบันถนนใหญ่ทางกฎหมายแบ่งออกเป็น
สองซอย คือ ซอย 1 เป็นเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองซึ่งเป็นกระบวนทัศนคติเก่า ซอย 2 กฎหมาย
ธรรมชาติมีหัวใจส าคัญอยู่ที่แนวความคิดมนุษย์กับธรรมชาติเป็นของคู่กัน  ปัจจุบันสังคมไทยพูดถึง
พลังงานทดแทน แต่ไม่ได้พูดถึงความสวยงามของโลก แต่มองไปที่จะท าอย่างไรให้พลังงานเพียงพอกับ
จ านวนประชาชนที่เพ่ิมข้ึน จะต้องเอาค าว่า “สิ่งแวดล้อม” แยกออกจากค าว่า “การจัดการ” และ
เปลี่ยนการจัดการเป็นค าว่า “การอนุรักษ์” สิทธิมนุษย์ไม่ใช่เรื่องของมนุษย์เพียงอย่างเดียว ธรรมชาติ
ก็เป็นส่วนหนึ่งในสิทธิมนุษยชน กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเกิดจากศาลส่งมาและ
อ านาจรัฐส่งมา  เมื่อมองมิติสิ่งแวดล้อมผ่านตัวกฎหมายระหว่างประเทศ หลักการคิดของเรื่องนี้มองอยู่ 
2 ประเด็นคือ ประเด็นแรกการมองว่ามนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางของทุกอย่าง ดังนั้นไม่ว่ากิจกรรมใดๆ ก็
ตาม เราจะท าเพ่ือมารับใช้ความต้องการของมนุษย์ ประเด็นที่สองการมองว่ามนุษย์ไม่ใช่จุดศูนย์กลาง
ของระบบนิเวศ คือมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งในระบบนิเวศ (กิตติบดี ใยพูล, 2545: 13) 
 ปัญหาทุกปัญหาที่สังคมโลกและทุกประเทศ  รวมถึงสังคมไทยก าลังเผชิญอยู ่นั ้น  
เป็นบทเรียนราคาแพงที่ทุกคนได้รับ สาเหตุที่แท้จริงของทุกปัญหานั้นมาจากเหตุเพียงเหตุเดียว  
คือ ความด้อยคุณภาพของประชากร ทั้งระดับครอบครัว ระดับสังคม ระดับชาติ จ านวนประชากรที่
มีคุณภาพต่ าเป็นจ านวนมากในสังคมเหล่านั้น ดังนั้นการแก้ปัญหาจึงต้องท าทุกวิถีทางที่จะสร้าง
คุณภาพที่สูงขึ้นไปแก่ประชาชนในสังคมไทย 
 ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้ เช่นปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ก็เกิดจากฝีมือ
ของคนเห็นแก่ตัว หวังเพ่ือประโยชน์ส่วนตนทั้งสิ้น โดยไม่มองถึงความเดือดร้อนของคนอ่ืน เห็น
ความเดือดร้อนของคนอ่ืนเป็นเรื่องไกลตัว แต่ถ้าคนเราแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้ มองว่ามนุษย์เท่าเทียม
กัน และคนเหล่านี้ไม่เอาเปรียบกันมีจิตส านึกดี  เชื่อว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมคงจะหายไป 
เพราะฉะนั้นคนที่เอาเปรียบคนอ่ืน หรือเห็นแก่ตัวควรจะมองปัญหาสังคม  และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมนี้เสีย แล้วปัญหาต่างๆ ก็จะไม่ตามมา จะแก้ไขปัญหาง่ายมาก เพียงแค่คนมีจิตส านึก 
รู้จักค าว่า “หน้าที่ และ มีวินัย” ปัญหาต่างๆ ก็คงไม่เป็นแบบวันนี้ และคงไม่ฝังรากจนเติบโตจน
ยากแก่การแก้ไข แต่ถ้าคิดจะแก้ไขก็คงไม่สายถ้าคิดจะท า กระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม และอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและบุคคลในสังคม  ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  อารมณ์ และค่านิยม ควรที่ทุกฝ่ายทั ้งอาณาจักร  และศาสนาต้อง
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ประสานร่วมมือกันป้องกันแก้ไขปัญหาในระบบสังคม ค่านิยม อุดมการณ์ รวมทั้งคุณธรรม 
จริยธรรม และร่วมกันปลูกจิตส านึกบุคคลในสังคมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกภาคส่วนรวมทั้ง
วัดให้มากขึ้น 
 ด้วยความส าคัญของปัญหาปริมาณขยะสะสมที่มีเป็นจ านวนมากและขาดการจัดการให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนของสังคมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต้องตระหนักและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา  ดังนั้นใน
บทความเรื่องขยะมูลฝอยชุมชน : ปัญหาใหญ่ที่ประเทศก าลังเผชิญ จึงได้รวบรวมข้อมูลความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับขยะมูลฝอยประกอบด้วย ความหมาย ประเภท ขั้นตอน วิธีการจัดการ สถานการณ์และ
ปัญหาขยะ และแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จากปัญหาในการจัดการขยะมูล
ฝอยเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างท า ยังขาดการจัดการแบบการบูรณาการความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาการ
จัดการขยะมูลฝอยภายในกรุงเทพมหานคร รวมถึงรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยตามแนวพุทธ
ภายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเลือกศึกษาจาก เขตกรุงเทพมหานครประกอบด้วย เขตบางกอก
ใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตตลิ่งชัน เพ่ือให้ได้รูปแบบและวิธีการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยภายในกรุงเทพมหานครให้เป็นระบบและได้มาตรฐาน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแนวคิด และหลักตามแนวที่เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก
ไตรสิกขาในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2 .  เ พ่ือศึกษาสภาพทั่ว ไปในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักไตรสิกขาในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อน าเสนอรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักไตรสิกขาในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งศึกษาวิเคราะห์หลัก
พุทธจากคัมภีร์พระไตรปิฎก (Documentary Research) ประกอบกับส่วนที่เป็นแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย จากนั้นน าไปสังเคราะห์ร่วมกับผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก       
(In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) เพ่ือให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอย
ตามหลักไตรสิกขาในเขตกรุงเทพมหานคร น าข้อมูลที่ได้จากมาวิเคราะห์ (SWOT Analysis) ก่อนที่
จะน าเสนอสู่เวทีการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion : FGD) เพ่ือหาข้อสรุปรวมถึง
ปัญหาข้อเสนอแนะ และน าผลที่ได้สู่เวทีประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เพ่ือขอค ายืนยันจาก
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เก่ียวข้องในเรื่องนี้ก่อนน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณะต่อไป 
4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) แบบมีโครงสร้าง
เพ่ือออกเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักไตรสิกขาในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ส าหรับสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จ านวน 3 กลุ่ม คือ 1) 
ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวหลักแนวพุทธที่ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยในทางพระพุทธศาสนา 2) ผู้ให้
ข้อมูลหลักเกี่ยวสภาพทั่วไปในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักไตรสิกขาในเขตกรุงเทพมหานคร 
และน ามาวิเคราะห์ (SWOT Analysis) 3) ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก
ไตรสิกขาในเขตกรุงเทพมหานคร ขณะเดียวกันก็ใช้แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion : FGD) แบบมีโครงสร้างเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อสรุป รวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะของการ
จัดการขยะมูลฝอยตามหลักไตรสิกขาในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
5. ผลการวิจัย 
 1. แนวคิด ทฤษฎีและหลักตามแนวพุทธที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กระบวนการจัดการตามแนวคิดของ บาร์โทล และมาร์ติน (Bartol 
& Martin) มาช่วยในการศึกษาวิจัยเพ่ือน าเสนอถึงกระบวนการบริหารการพัฒนาซึ่งประกอบไป 
การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การน า(Leading) และการควบคุม 
(Control) 
 2. สภาพทั่วไปในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะทั่วไปและขยะอันตราย 
การสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ 
การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะ การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการขยะ และการ
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการจัดการขยะ 
 3. รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยตามไตรสิกขาของกรุงเทพมหานครมีแนวทางในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมดังนี้ 
  1) แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตามไตรสิกขาของกรุงเทพมหานคร ด้านการ
วางแผน(Planning) ตามหลักไตรกสิกขา ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะที่
แหล่งก าเนิด จัดให้มีการใช้มาตรการการควบคุมปริมาณขยะไม่ให้เพ่ิมขึ้นสร้างจิตส านึกในการลด
ปริมาณและคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะที่แหล่งก าเนิด ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึง
การทิ้งและเก็บขยะมูลฝอยแยกประเภท   
  2) แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตามไตรสิกขาของกรุงเทพมหานคร ด้านการ
จัดการ(Organizing) ตามหลักไตรกสิกขา ส่งเสริมการคิดแยกขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์และ
มูลฝอยออกจากขยะทั่วไป โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบก าหนดจุดทิ้ง นัดเวลา
ทิ้ง นัดเวลาเก็บขยะมูลฝอย จัดโครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชนในสร้างจิตส านึกการ
จัดการขยะมูลฝอย จัดโครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชนในสร้างจิตส านึกการจัดการ
ขยะมูลฝอย 
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  3) แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตามไตรสิกขาของกรุงเทพมหานครด้านการน า
(Leading) ตามหลักไตรสิกขา ผู้บริหารสนับสนุนให้มีนโยบายการพัฒนากระบวนการเก็บขนขยะมูล
ฝอยให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเทคโนโลยีก าจัดขยะมูลฝอย ผู้บริหารตระหนักถึงความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย  
  4) แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตามไตรสิกขาของกรุงเทพมหานครด้านการ
ควบคุม(Control) ตามหลักไตรสิกขา ติดตามผลการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยจากโครงการ
ต่างๆ ติดตามผลการด าเนินโครงการสร้างวินัย ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 
6. อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยตามหลักไตรสิกขาในเขตกรุงเทพมหานคร  
สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 1. แนวคิด ทฤษฎีและหลักตามแนวพุทธที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กระบวนการจัดการตามแนวคิดของ บาร์โทล และมาร์ติน (Bartol 
& Martin) มาช่วยในการศึกษาวิจัยเพ่ือน าเสนอถึงกระบวนการบริหารการพัฒนาซึ่งประกอบไป 
การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การน า(Leading) และการควบคุม 
(Control) 
 2. สภาพทั่วไปในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะทั่วไปและขยะอันตราย 
การสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ 
การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะ การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการขยะ และการ
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการจัดการขยะ 
 3. รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยตามไตรสิกขาของกรุงเทพมหานครมีแนวทางในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมดังนี ้
  1) แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตามไตรสิกขาของกรุงเทพมหานคร ด้านการ
วางแผน(Planning) ตามหลักไตรกสิกขา ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะที่
แหล่งก าเนิด จัดให้มีการใช้มาตรการการควบคุมปริมาณขยะไม่ให้เพ่ิมขึ้นสร้างจิตส านึกในการลด
ปริมาณและคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะที่แหล่งก าเนิด ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึง
การทิ้งและเก็บขยะมูลฝอยแยกประเภท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ 
และปิยะนุช เงินคล้าย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการปกครองท้องถิ่นของเขตเมืองที่ต่อเนื่องกับ
กรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า รัฐบาลให้อ านาจแก่ท้องถิ่น
ในการก าหนดโครงสร้างการบริหารท้องถิ่นของตนเอง และเทศบาลควรหันมาให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนให้มากขึ้นและพัฒนารูปแบบการบริหารงานท้องถิ่นควรเป็นผลให้
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ประชาชน และพนักงานท้องถิ่น มีความผูกพันกับองค์การบริหารงานท้องถิ่นของตนให้มากขึ้น  
(พงศ์สัณห ์ศรีสมทรัพย์ และปิยะนุช เงินคล้าย, 2543: 56) 
  2) แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตามไตรสิกขาของกรุงเทพมหานคร ด้านการ
จัดการ(Organizing) ตามหลักไตรกสิกขา ส่งเสริมการคิดแยกขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์และ
มูลฝอยออกจากขยะทั่วไป โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบก าหนดจุดทิ้ง นัดเวลา
ทิ้ง นัดเวลาเก็บขยะมูลฝอย จัดโครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชนในสร้างจิตส านึกการ
จัดการขยะมูลฝอย จัดโครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชนในสร้างจิตส านึกการจัดการ
ขยะมูลฝอย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญญา ศรีสมพร ได้ท าการวิจัยเรื่อง การใช้ภาวะผู้น า
แนวพุทธของหัวหน้าภาควิชา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า การใช้ภาวะผู้น าแนวพุทธในการท างานอยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่มีความเห็น
ว่าภาวะผู้น าแนวพุทธมีผลต่อความส าเร็จในงานของหัวหน้าภาควิชาในระดับมาก และในการจัด
อันดับความคิดเห็นภาวะผู้น าแนวพุทธแต่ละข้อที่มีผลต่อความส าเร็จในการท างาน  (อัญญา  ศรีสม
พร, 2551) 
  3) แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตามไตรสิกขาของกรุงเทพมหานครด้านการน า
(Leading) ตามหลักไตรสิกขา ผู้บริหารสนับสนุนให้มีนโยบายการพัฒนากระบวนการเก็บขนขยะมูล
ฝอยให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเทคโนโลยีก าจัดขยะมูลฝอย ผู้บริหารตระหนักถึงความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษกร 
วัฒนบุตร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การน าพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) และตัวแบบการบริหารจัดการ
ความรู้และทักษะ (KSM) เพ่ือสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรมหาชน ผลการวิจัยพบว่า ใน
การศึกษาสภาพการน าพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) ในการจัดการทุนมนุษย์ในองค์กรมหาชน 
สามารถสรุปองค์ประกอบที่สามารถน ามาพัฒนาตัวแบบการบูรณาการพุทธญาณวิทยา เพ่ือสร้าง
และการพัฒนา ทุนมนุษย์ในองค์กรมหาชน ประกอบด้วย ศีล 5 ทุกข์ นิโรธ ความมุ่งมั่น การท างาน
หนัก การมองอนาคตเด่นชัด ความรับผิดชอบ การประสานงาน การมีจิตนวัตกรรม ความช านาญ 
ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความมีระเบียบวินัย และการจัดการที่ดี  (บุษกร วัฒนบุตร, 2556) 
  4) แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตามไตรสิกขาของกรุงเทพมหานครด้านการ
ควบคุม(Control) ตามหลักไตรสิกขา ติดตามผลการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยจากโครงการ
ต่างๆ ติดตามผลการด าเนินโครงการสร้างวินัย ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชาวกรุงเทพมหานครในการ
จัดการมูลฝอย ผลการวิจัยพบว่า กาจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร และการมีส่วนร่วมของชาว
กรุงเทพมหานครจากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการและระดับบริหารของกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง
นักวิชาการ นักธุรกิจ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการมูลฝอยและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (เทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล, 2552) 
 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560268

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 จากศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทีมงานของบุคลากรตามหลักพุทธธรรมในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ท าให้มีข้อเสนอแนะผู้มีหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส าคัญในทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ควรน า
ผลงานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดกระบวนการจัดการ ในด้านการวางแผน การจัดการองค์การ 
การน าและการควบคุม ดังต่อไปนี้ 
 1. เพ่ิมระบบจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่จัดเก็บ ขนถ่าย จนถึงเปลี่ยน
ขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและสะอาด 
 2. สร้างการรับรู้ประชาชนในภาพรวมโดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพ่ือให้ประชาชา
ชนรับรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะและวิธีการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะโดยลดและคัดแยกขยะ
ตามหลักการ 3R  
 3. ณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายในภาพรวม  เช่น  
การรณรงค์กิจกรรมกรุงเทพฯเมืองสีเขียว การรณรงค์การลดการใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า  
สานักงานเขตรณรงค์ในระดับพ้ืนที่ให้ประชาชนคัดแยกขยะและนากลับมาใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการ
ใช้ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะทั้งรีไซเคิลและเศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม ้  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการพัฒนาทีมงานของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2) เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ทีมงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (3) เพ่ือน าเสนอแนวทางการ
พัฒนาทีมงานตามหลักพุทธธรรมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลสองขั้นตอน ขั้นตอนที่หนึ่งจากผู้ให้
ข้อมูลหลัก 30 รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาทีมงาน
ตามหลักพุทธธรรมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับหลักพุทธธรรม ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบ
ตัวต่อตัว ขั้นตอนที่สองเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่มเฉพาะจ านวน 10 รูป/คนเลือก
แบบเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งสองขั้นตอนด้วยการพรรณนาความ  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) สภาพทั่วไปในการพัฒนาทีมงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยในการพัฒนาทีมงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มี
กระบวนการพัฒนาด้วยกัน 3 การฝึกอบรม (Training) การศึกษา (Education) และการพัฒนา 
(Development) ซึ่งเป็นการพัฒนาที่เพ่ิมพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ 
(Capacities) ตลอดจนทัศนคติ (Attitude) ตามคุณลักษณะหลักของผู้บริหาร คณาจารย์ และ
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เจ้าหน้าที่ เพ่ือรองรับการเข้าสู่การบริหารหน่วยงานต่างๆ เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ เพ่ิมศักยภาพในการ
ท างานอย่างมืออาชีพ และการพัฒนาทักษะก้าวสู่สากล  
 2) สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทีมงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยประกอบด้วย จุดเด่นโดยภาพรวม ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ มี
เครือข่ายเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และ นานาชาติ มีการบริหารเชิงรุกที่จะพัฒนามหาวิทยาลัย ให้
เกิดความก้าวหน้า มหาวิทยาลัยมีทุนทางสังคมสูง ในการพัฒนาสถาบันให้เป็นศูนย์กลางของ การ
จัดการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ส าหรับจุดท่ีควรพัฒนาในภาพรวม พัฒนาระบบสารสนเทศ/
ฐานข้อมูลด้านต่างๆ ให้ทันสมัยและเชื่อมโยงในหน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพ่ือ
สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการและด าเนินการ จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรที่
แสดงถึงความรู้ความช านาญ เผยแพร่ใน Website เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพเชิงวิชาการ
ของคณาจารย์ เพ่ือน ามาซึ่งชื่อเสียงในวงวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมคณาจารย์ในการศึกษาต่อเพ่ือ
ยกระดับความรู้โดยให้เข้าศึกษาจากสถาบัน ที่หลากหลายทุกภูมิภาคของโลกรวมทั้งรับคณาจารย์
ภายนอกเพ่ือให้เกิดความหลากหลายทาง วิชาการ ช้อสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัย
ในการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย   
 3) รูปแบบในการพัฒนาทีมงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยน าหลักภาวนา 4 มาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา ประกอบด้วย 1) กายภาวนา พัฒนา
กาย 2) ศีลภาวนา พัฒนาศีล 3) จิตภาวนา พัฒนาจิตใจ และ 4) ปัญญาภาวนา พัฒนาปัญญา 
บูรณาการเข้ากับการพัฒนาทีมงานของบุคลากรตาม ก าหนดเป็นรูปแบบการพัฒนาทีมงานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ดังนี้ ด้านการ
ฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาทีมของบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 1) ส่งเสริมการ
ฝึกอบรมและจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ  2) ส่งเสริม
โครงการฝึกอบรมข้าราชการที่ดี และเสริมสร้างทัศนคติที่จ าเป็น 4) ส่งเสริมโครงการฝึกอบรมทักษะ 
เพ่ือส่งเสริมความตระหนักรู้เก่ียวกับหน้าที่ของบุคลากร ด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพสู่ความการ
พัฒนาทีมงาน โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้  1) ส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่ ได้แก่ การ
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ วัฒนธรรม สังคม 2) ส่งเสริมการศึกษาด้านโครงการเสริมสร้างหลักพุทธ
ธรรม 3) เสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานเดียวกัน 4) 
ส่งเสริมการศึกษาของบุคลากร และเสริมสร้างความช านาญในหน้าที่ของบุคลากร ส าหรับด้านการ
พัฒนา เพ่ือพัฒนาทักษะก้าวสู่สากลของบุคลากร โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 1) ส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 2) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้
กฎหมายและภาวะผู้น าในทุกระดับ 3) ส่งเสริมโครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เสริมสร้างทักษะทาง
จิตให้มีสมาธิในการปฏิบัติงาน 4) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี 
ค าส าคัญ :  การพัฒนาทีมงานของบุคลากร, หลักพุทธธรรม, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
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ABSTRACT 
 Objectives of this study were 1) to analytically study the general 
conditions in the teamwork  development  of  the  personnel of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University; 2) to  analyze  the environment  
affecting  the  teamwork  development  of  the personnel in 
Mahachulalongkornrajavidyalaya  University;  and  3) to propose the strategies of 
the teamwork development of the personnel based on Buddhadhamma in 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. This study is a qualitative research in 
nature with two steps of data collection: Firstly, collecting data from 34 key 
informants by a structured in-depth interview using a purposive selection method, 
and secondly, from 10 participants of focus group. The analysis of data collected 
from both the steps was conducted in the descriptive form.  
 Findings of the study were as follows: 
 1.  With respect to the general conditions in the teamwork development 
of the personnel of Mahachulalongkornrajavidyalaya University it revealed that 
having got the personnel developed to possess the potential  of response to the 
needs of university and society organizing activities, namely, training, education and 
development for increasing their knowledge, skill, capacities and attitude as 
administrators, academic staff and support staff’s main qualities for carrying out the 
administration tasks of various units, namely, the attitude adjustment for reinforcing 
identity, being professional and development of international skill.  
 2. In respect of the environment affecting the teamwork development of 
the personnel of Mahachulalongkornrajavidyalaya University it found that at present 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University had the ways of personnel 
development for increasing their knowledge, ability, skill and attitude in operation 
by formulating the Master Plan of the Teamwork Development of administrators, 
academic staff and support staff based on the Personnel Development Plan for 
enhancing their knowledge and understanding of English language, Information 
Technology and living-together attitude via the process of training, education and 
development. 
 3. Regarding the strategies of the teamwork development of the personnel 
of Mahachulalongkornrajavidyalaya University it found that 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University has applied the Four Developments 
including 1) physical development, 2) moral development, 3) emotional 
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development and 4) intellectual development integrating with the strategies of the 
teamwork development in 3 forms comprising 1) the Form of Training as the 
attitude adjustment for reinforcing identity with the operational ways, namely, (1) 
the promotion of training and exchanging with other units, (2) the promotion of a 
Good Personnel Training Scheme and needed attitude, and (3) the promotion of 
realizing skill  on their duty; 2) the Form of Education as the potential of teamwork 
development the operational ways, viz., (1) the promotion of education on their 
duty in terms of cultural and social knowledge, (2) the promotion of education on 
the Buddhadhamma Cultivation Scheme, (3) the reinforcement of knowledge of 
morality and ethics as one standard, and (4) the promotion of personnel’s 
education and reinforcement of expertise in their duty; and 3) the Form of 
Development for developing personnel’s skill with the following operational ways, 
(1) the promotion of developing the operational skill in association with changes, (2) 
the development of leadership skill in all levels, and language and Information 
Technology skills, and (3)  the promotion of meditation practice and precept 
observation for reinforcing mindfulness-based operation. 
Keywords: Development of the Teamwork of Personnel, Buddhadhamma,   
               Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
 
1. บทน า 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ที่ให้
การศึกษากับพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น เพราะเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทยฝ่ายมหานิกาย ซึ ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 ได้ทรงสถาปนาขึ้นเพ่ือเป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาการชั้นสูง ส าหรับ
พระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ทั่วไป การด าเนินการจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. 2540 หมวด 1 มาตรา 6 วรรค 2) โดยการน าของ ฯพณฯ พล.อ ชวลิต ยงใจยุทธ ได้
เสนอให้รัฐสภาตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2540 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ส่งผลให้มหาวิทยาลัย มี
พระราชบัญญัติรับรองสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ในก ากับของรัฐบาล และเป็นนิติบุคคลที่
ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ เน้นจัดการศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา โดยได้ก าหนดพันธกิจไว้ 4 ด้าน คือ 1. ผลิตและพัฒนาบัณฑิต 2. การวิจัยและค้นคว้า 3. 
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การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม และ 4. เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550: 6) 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนทั้งที่
เป็นปฏิบัติประเภทประจ าและสัญญาจ้างจ านวนมากจึงท าให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่าง
ยากล าบากด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพราะเฉพาะ การพัฒนาบุคลากรเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญทักษะในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยตลอดจนการมี
ทัศนะคติในการปฏิบัติงานให้ได้ดียิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้การท างานมีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น“ (พิเชษฐ์ สุทธิวิรัตน์, 2540 :6-7) แต่กระนั้นการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรจะมีลักษณะ
อย่างยากล าบากเพราะพฤติกรรม ทัศนะคติ และความต้องของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันออกไป
ซึ่งสามารถจะสรุปอุปสรรคและปัญหาการท างานเป็นได้ เช่น การไม่ยอมรับกัน การนิ่งดูดายโดย
ปล่อยให้สมาชิกแต่ละคนท างานโดยมีความคิดเพียงว่างานของตนที่รับผิดชอบเสร็จเรียบร้อยการไม่
ชอบพอกัน บุคคลอาจมีความรู้สึกไม่ชอบกันเป็นส่วนตัวเนื่องจากมีประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อกันมาก่อน 
การขัดผลประโยชน์ หรืออาจได้รับผลประโยชน์ไม่เท่าเทียมกัน การมีความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือมี
ทัศนะที่แตกต่างกัน วัยและอายุ เพศ อาจท าให้บุคคลมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ ความเชื่อที่
แตกต่างกันมากท าให้เกิดความขัดแย้งกันและการแข่งขันกันในการท างานมากเกินไป ถ้ามีการ
แข่งขันกันเฉพาะบุคคลจะท าให้ไม่อยากท างานร่วมกับคนอ่ืน อยากท างานให้ดีเฉพาะตน มุ่ง
ผลประโยชน์ตอบแทนมากกว่าเพ่ือนร่วมทีม เกิดการชิงดีชิงเด่นไม่ร่วมมือกันท างาน นับว่าผิด
หลักการท างานเป็นทีมท่ีมุ่งผลงานเป็นทีม (Supatta, 19 กรกฎาคม 2558) 
 การท างานเป็นทีมที่ดี คือ ทีมต้องท างานร่วมกัน โดยทุกคนในทีมจะต้องทุ่มความคิดทุ่ม
แรงกาย เพื่องาน เพื่อความส าเร็จของงาน โดยไม่ถือว่าเป็นผลงานของคนคนเดียวแต่ผลงานทั้งหมด
เป็นของทีมงานทีมที่ดีควรสร้างบรรยากาศในการท างานให้มีความไว้ใจกัน เชื่อใจกัน มีความผูกพัน
กันจนก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี กันในทีมดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงตรัสไว้ว่า "การท างานให้ส าเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นส าคัญ คือสามารถ
ในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการ
นี้ต้องด าเนินคู่กันไป และจ าเป็นต้องกระท าด้วยความสุจริตกาย สุจริตใจ ด้วยความคิด ความเห็นที่
เป็นอิสระ ปราศจากอคติ และด้วยความถูกต้อง ตามเหตุตามผลด้วย จึงจะช่วยให้งานบรรลุ
จุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วน"  (สุทธิชัย ปัญญโรจน์, 19 กรกฎาคม 2558).  
ดังนั้น การท างานเป็นทีมงานจึงมีลักษณะของกลุมบุคลากรที่มีความสัมพันธ และตองพ่ึงพากันเพ่ือ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายหรือปฏิบัติงานใหเสร็จสมบูรณ คนกลุมนี้มีเปาหมายรวมกันและ
ยอมรับวาวิธีเดียวที่จะท างานใหส าเร็จ คือ การท างานรวมกัน (Parker, G.M., 1990: 16) 
 ในทางพระพุทธศาสนามีค าที่มีความหมายว่าท าให้เจริญงอกงาม หรือฝึกฝนให้เจริญ
ยิ่งขึ้นไป ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกับพัฒนานี้ หลายค า ค าที่มีความหมายกระชับจ าเพาะที่จ ากัด
ขอบเขต ที่ใช้กับการท าชีวิตให้เจริญงอกงาม ได้แก่ค าว่า ภาวนา เมื่อได้ศัพท์เฉพาะ  ส าหรับการ
พัฒนาชีวิตแล้ว เราก็แยกการใช้ถ้อยค ากันออกไปให้ชัดเจนได้ไม่สับสน คือ ถ้าพัฒนาสิ่งที่เป็น
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รูปธรรมภายนอก เช่น พัฒนาวัตถุ พัฒนาสังคม พัฒนาบ้านเมือง พัฒนากิจการต่างๆ ก็ใช้ค าว่า 
พัฒนา  ถ้าพัฒนาชีวิต หรือพัฒนาคน พัฒนามนุษย์ ก็ใช้ค าว่าภาวนา (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยุตฺโต), 2532: 1-2) เป็นรากฐานของการพัฒนาคน     โดยการฝึกอบรม การท าให้เกิดขึ้นหรือการ
เจริญ ซึ่ง 4 เร่ืองของการภาวนาที่ปรากฏในหลักธรรม ประกอบด้วย กายภาวนา ศีลภาวนา จิต
ภาวนาและปัญญาภาวนา   
 หลักธรรมภาวนา 4 (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2550: 25) ประการที่กล่าวย่อม
แสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันฉันพ่ีน้องเพ่ือให้เกิดความสุขความเจริญในองค์กรฝ่ายเดียว 
 จึงกล่าวได้ว่า การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานแบบทีมงานสามารถจะช่วยให้มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยามีความเข้มแข็งในเชิงการปฏิบัติงานร่วมกันรวมทั้งความสุข ความเจริญของ
บุคลากรที่อยู่ในฐานะพุทธศาสนิกชน จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจใคร่ที่ศึกษาการพัฒนาทีมงานของ
บุคลากรกระบวนวิธีการพัฒนาทีมงาน และกลยุทธ์การพัฒนาทีมงานของบุคลากรตามหลักพุทธ
ธรรมในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าจะสามารถน าไปสร้างงาน สร้างคน สร้างองค์กร 
และสร้างประเทศให้มีความเข้มแข็งภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัยของพระสงฆ์ไทย และพระสงฆ์จาก
ทั่วโลกที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ วิจัยศึกษา บริการวิชาการแก่สังคม และการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาติไทยได้อย่างไร 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการพัฒนาทีมงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
 2. เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทีมงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 3 .  เ พ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาทีมงานของบุคลากรตามหลักพุทธธรรมใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การรวบรวมข้อมูลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทีมงานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามรูปแบบการวิ จัยเอกสาร (Documentary 
Research) และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร ตามวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis)  
 2. การรวบรวมข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทีมงานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิธี โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 30 รูป/คน และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
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สัมภาษณ์ ตามล าดับขั้นตอน  จัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing) การแสดงข้อมูล (Data 
Display) และการหาข้อสรุป ตีความและตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิจัย (Conclusion, 
Interpretation and Verification) 
 3. การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion : FGD) เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 10 รูป/คน 
 4. สรุปผลการศึกษา น าเสนอแนวทางการพัฒนาทีมงานตามหลักพุทธธรรมของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือ โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) เป็นลักษณะ
ค าถามปลายเปิด ที่ได้มีการก าหนดหัวข้อศึกษาไว้อย่างกว้างๆ ล่วงหน้า โดยผู้วิจัยต้องใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลระดับลึกและสามารถยืดหยุ่น หรือปรับปรุงค าถามได้ตลอด
ตามสถานการณ์ของการสัมภาษณ์ โดยน าวัตถุประสงค์หลัก แตกเป็นวัตถุประสงค์ย่อย ใน
วัตถุประสงค์ย่อยมีประเด็นต่างๆ แยกย่อยลงไปอีก แล้วน าไปสร้างเป็นเครื่องมือในภาคสนาม 
 
5. ผลการวิจัย 
 1) สภาพทั่วไปในการพัฒนาทีมงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยในการพัฒนาทีมงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                  
มีกระบวนการพัฒนาด้วยกัน 3 การฝึกอบรม (Training) การศึกษา (Education) และการพัฒนา 
(Development) ซึ่งเป็นการพัฒนาที่เพ่ิมพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ 
(Capacities) ตลอดจนทัศนคติ (Attitude) ตามคุณลักษณะหลักของผู้บริหาร คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ เพ่ือรองรับการเข้าสู่การบริหารหน่วยงานต่างๆ เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ เพ่ิมศักยภาพในการ
ท างานอย่างมืออาชีพ และการพัฒนาทักษะก้าวสู่สากล  
 2) สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทีมงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยประกอบด้วย จุดเด่นโดยภาพรวม ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ มี
เครือข่ายเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และ นานาชาติ มีการบริหารเชิงรุกที่จะพัฒนามหาวิทยาลัย ให้
เกิดความก้าวหน้า มหาวิทยาลัยมีทุนทางสังคมสูง ในการพัฒนาสถาบันให้เป็นศูนย์กลางของ การ
จัดการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ส าหรับจุดที่ควรพัฒนาในภาพรวม พัฒนาระบบสารสนเทศ/
ฐานข้อมูลด้านต่างๆ ให้ทันสมัยและเชื่อมโยงในหน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพ่ือ
สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการและด าเนินการ จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรที่
แสดงถึงความรู้ความช านาญ เผยแพร่ใน Website เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพเชิงวิชาการ
ของคณาจารย์ เพ่ือน ามาซึ่งชื่อเสียงในวงวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมคณาจารย์ในการศึกษาต่อเพ่ือ
ยกระดับความรู้โดยให้เข้าศึกษาจากสถาบัน ที่หลากหลายทุกภูมิภาคของโลกรวมทั้งรับคณาจารย์
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ภายนอกเพ่ือให้เกิดความหลากหลายทาง วิชาการ ช้อสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัย
ในการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย   
 3) รูปแบบในการพัฒนาทีมงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยน าหลักภาวนา 4 มาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา ประกอบด้วย 1) กายภาวนา พัฒนา
กาย 2) ศีลภาวนา พัฒนาศีล 3) จิตภาวนา พัฒนาจิตใจ และ 4) ปัญญาภาวนา พัฒนาปัญญา 
บูรณาการเข้ากับการพัฒนาทีมงานของบุคลากรตาม ก าหนดเป็นรูปแบบการพัฒนาทีมงานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ดังนี้ ด้านการ
ฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาทีมของบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 1) ส่งเสริมการ
ฝึกอบรมและจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ  2) ส่งเสริม
โครงการฝึกอบรมข้าราชการที่ดี และเสริมสร้างทัศนคติที่จ าเป็น 4) ส่งเสริมโครงการฝึกอบรมทักษะ 
เพ่ือส่งเสริมความตระหนักรู้เก่ียวกับหน้าที่ของบุคลากร ด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพสู่ความการ
พัฒนาทีมงาน โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 1) ส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่ ได้แก่ การ
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ วัฒนธรรม สังคม 2) ส่งเสริมการศึกษาด้านโครงการเสริมสร้างหลักพุทธ
ธรรม 3) เสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานเดียวกัน 4) 
ส่งเสริมการศึกษาของบุคลากร และเสริมสร้างความช านาญในหน้าที่ของบุคลากร ส าหรับด้านการ
พัฒนา เพ่ือพัฒนาทักษะก้าวสู่สากลของบุคลากร โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 1) ส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 2) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้
กฎหมายและภาวะผู้น าในทุกระดับ 3) ส่งเสริมโครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เสริมสร้างทักษะทาง
จิตให้มีสมาธิในการปฏิบัติงาน 4) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี 
 
6. อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง การพัฒนาทีมงานของบุคลากรตามหลักพุทธธรรมในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 1) สภาพทั่วไปในการพัฒนาทีมงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยในการพัฒนาทีมงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
กระบวนการพัฒนาด้วยกัน 3 การฝึกอบรม (Training) การศึกษา (Education) และการพัฒนา 
(Development) ซึ่งเป็นการพัฒนาที่เพ่ิมพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ 
(Capacities) ตลอดจนทัศนคติ (Attitude) ตามคุณลักษณะหลักของผู้บริหาร คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ เพ่ือรองรับการเข้าสู่การบริหารหน่วยงานต่างๆ เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ เพ่ิมศักยภาพในการ
ท างานอย่างมืออาชีพ และการพัฒนาทักษะก้าวสู่สากล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาจรีย์ รุจิ
แสวง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเตรียมตัวด้านการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษา
นักศึกษาคณะเศรษฐศษสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และนักศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 ผลการวิจัยพบว่า การ
ก าหนดทิศทางเพ่ือก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการ
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เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรและนักศึกษา ด้วยเหตุนี้สถานศึกษาซึ่งถือเป็นกลไกหลักส าคัญใน
การขับเคลื่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ต้องสร้างความเข้าใจและให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เท่าเทียมกับประเทศสมาชิกใน
สังคมอาเซียน (ปาจรีย์ รุจิแสวง, 2555) 
 2) สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทีมงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยประกอบด้วย จุดเด่นโดยภาพรวม ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ มี
เครือข่ายเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และ นานาชาติ มีการบริหารเชิงรุกที่จะพัฒนามหาวิทยาลัย ให้
เกิดความก้าวหน้า มหาวิทยาลัยมีทุนทางสังคมสูง ในการพัฒนาสถาบันให้เป็นศูนย์กลางของ การ
จัดการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ส าหรับจุดที่ควรพัฒนาในภาพรวม พัฒนาระบบสารสนเทศ/
ฐานข้อมูลด้านต่างๆ ให้ทันสมัยและเชื่อมโยงในหน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพ่ือ
สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการและด าเนินการ จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรที่
แสดงถึงความรู้ความช านาญ เผยแพร่ใน Website เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพเชิงวิชาการ
ของคณาจารย์  
 เพ่ือน ามาซึ่งชื่อเสียงในวงวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมคณาจารย์ในการศึกษาต่อเพ่ือ
ยกระดับความรู้โดยให้เข้าศึกษาจากสถาบัน ที่หลากหลายทุกภูมิภาคของโลกรวมทั้งรับคณาจารย์
ภายนอกเพ่ือให้เกิดความหลากหลายทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรัสศรี เพ็ชรคง ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทุนมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
ประกอบด้วย 9 ปัจจัยคือ 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 2) ค่านิยมในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและความ
ยึดมั่นต่อองค์กร 3) ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 4) การบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ 5) ความสมดุลของชีวิตและงาน 6) การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการแบ่งปัน
ความรู้ 7) วัฒนาธรรมองค์การที่มุ่งสร้างคุณภาพและการแข่งขัน 8) การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนา 9) ความเหนียวแน่นของทีมงาน (จรัสศรี เพ็ชรคง, 2552) 
 3) รูปแบบในการพัฒนาทีมงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยน าหลักภาวนา 4 มาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา ประกอบด้วย 1) กายภาวนา พัฒนา
กาย 2) ศีลภาวนา พัฒนาศีล 3) จิตภาวนา พัฒนาจิตใจ และ 4) ปัญญาภาวนา พัฒนาปัญญา 
บูรณาการเข้ากับการพัฒนาทีมงานของบุคลากรตาม ก าหนดเป็นรูปแบบการพัฒนาทีมงานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ดังนี้  
 ด้านการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาทีมของบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ โดยมีแนวทางการพัฒนา
ดังน้ี ส่งเสริมการฝึกอบรมและจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
ส่งเสริมโครงการฝึกอบรมข้าราชการที่ดี และเสริมสร้างทัศนคติที่จ าเป็น ส่งเสริมโครงการฝึกอบรม
ทักษะ เพ่ือส่งเสริมความตระหนักรู้เก่ียวกับหน้าที่ของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายรุ้ง 
บุบผาพันธ์ (สายรุ้ง บุบผาพันธ์, 2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทุนมนุษ์ตามหลักพุทธธรรม
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ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ผลการวิจัยพบว่า เพ่ือเป็นการปรับทัศนคติเสริมสร้างอัตลักษณ์ โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
ส่งเสริมการฝึกอบรมและจัดโครงการแลกเปล่ียนความรู้ในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืน  ส่งเสริม
การฝึกอบรมทักษะการใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง  ส่งเสริมโครงการฝึกอบรมข้าราชการที่ดี และ
เสริมสร้างทัศนคติที่จ าเป็น ส่งเสริมโครงการฝึกอบรมทักษะสู่อาเซียน ส่งเสริมความตระหนักรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
 ด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพสู่ความการพัฒนาทีมงาน โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้  
ส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่ ได้แก่ การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ วัฒนธรรม สังคม ส่งเสริม
การศึกษาด้านโครงการเสริมสร้างหลักพุทธธรรม เสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานเดียวกัน ส่งเสริมการศึกษาของบุคลากร และเสริมสร้างความช านาญใน
หน้าที่ของบุคลากร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาศุภกิจ สุภกิจโจ (ภักดีแสน) (2557) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า มีการวางแนวทาง งานที่ปฏิบัติ ก าหนด
เป้าหมายด้วยกัน การให้ศึกษาต่อส ารวจความต้องการก่อนแล้วจัดพัฒนาให้ตรงกับความต้องการ 
ส่งบุคลากรไปอบรม ฝึกร่างกายให้เข้มแข็งกับการท างาน การยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้
สมบูรณ์ การพัฒนาจิตเพ่ือให้มีคุณภาพที่ดี มองโลกในแง่ดี คิดเป็นบวกต่อองค์กร มีจิตสาธารณะ 
เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงน าไปสู่การประยุกต์งานต่อยอดความรู้ใหม่ ส่วนกลยุทธ์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร และการประยุกต์หลักภาวนา 4 ดังนี้ 1) การพัฒนากาย คือ การ
พัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างาน 2) พัฒนาศีล คือการพัฒนาด้านระเบียบวินัย 3) การพัฒนาจิต 
คือการพัฒนาบุคลากรมีจิตบริการ และ 4) การพัฒนาปัญญา คือการพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร 
 ด้านการพัฒนา เพ่ือพัฒนาทักษะก้าวสู่สากลของบุคลากร โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะการใช้กฎหมายและภาวะผู้น าในทุกระดับ ส่งเสริมโครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เสริมสร้าง
ทักษะทางจิตให้มีสมาธิในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐพล เย็นใจมา  (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย เน้นการพัฒนาในด้านการด้านการบริหาร 
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงานวิจัย ด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ    ด้านการ
บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 จากศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทีมงานของบุคลากรตามหลักพุทธธรรมในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ท าให้มีข้อเสนอแนะผู้มีหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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 การพัฒนาทีมงานเป็นสิ่งส าคัญในทุกองค์กรไม่ว่าจะ ควรน าผลงานวิจัยนี้ ไปประยุกต์ใช้ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนา โดยผ่าน
กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 1. การปฐมนิเทศ โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมาย 
 2. การฝึกอบรม จัดให้มีโครงการฝึกอบรมในสายงานผู้บริหารตามแผนการด าเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้และวิสัยทัศน์ในการท างานของผู้บริหาร โครงการฝึกอบรมสาย
งานผู้ปฏิบัติตามแผนด าเนินการฝึกอบรมบุคลากร 
 3. การศึกษาหรือการดูงาน โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ เพ่ือน าความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา    
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรฝ่ายบริหาร และบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือเป็นการเพ่ิมความรู้
ด้านทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่   
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1. เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริม
จริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง  2. 
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง และ 3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง  
 ระเบียบวิธีวิจัยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัย
เชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (In-depth 
interview) จ านวน 19 รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว การวิจัยเชิงปริมาณ 
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง จ านวน 361 คน สุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย จากประชากร 3,676 คน เครื่องมือเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.955 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย เป็นการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1. หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมหลักพุทธธรรม     
เพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม 5 ประการ คือ ธรรมท าความกล้าหาญ 
โดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า          
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มีความคิดเห็นในระดับมาก 4 ด้าน และความคิดเห็นปานกลาง 1 ด้าน สามารถเรียงจากมากไปหา
น้อย คือ อันดับหนึ่ง คือ ด้านพาหุสัจจะ ได้สดับหรือศึกษามาก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก         
(X =4.08) อันดับสอง คือ ด้านศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ( X =3.94) 
อันดับสาม คือ ด้านศีล มีความประพฤติดีงาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.91) อันดับสี่ 
คือ ด้านวิริยารัมภะ เพียรท ากิจอยู่อย่างจริงจัง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.83) และ
อันดับห้า คือ ด้านปัญญา รู้ตอบ รู้ชัดเจนในสิ่งที่ควรรู้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง             
(X =3.83) ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา 4 คือ ธรรมที่ท า
ให้เป็นให้มีขึ้น โดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกข้อมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =3.82) เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง คือ ด้านกาย
ภาวนา พัฒนากาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.95) อันดับสอง คือ ด้านปัญญาภาวนา 
การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.82) อันดับสาม คือ          
ด้านจิตภาวนา การเจริญจิต พัฒนาจิต มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.76) อันดับสี่ คือ     
ด้านสีลภาวนา การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.74) 
ตามล าดับ 
 2. การวิเคราะห์การพัฒนาการทางสติปัญญาเพ่ือการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง โดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก           
(X =3.90) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้ง 3 ด้าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจาก
มากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง ด้านระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก (X =3.96) อันดับสอง ด้านระดับก่อนเกณฑ์สังคม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =3.90) 
อันดับสาม คือ ด้านระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก      
(X =3.83) ตามล าดับ ปัจจัยทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญามีอิทธิพลต่อการส่งเสริมจริยธรรม
ตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง โดยรวม อยู่ใน
ระดับต่ า .227 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.52 ซึ่งปัจจัยทฤษฎีการพัฒนาการทาง
สติปัญญาส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง ได้ร้อยละ 0.52 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการ
พัฒนาการทางสติปัญญามีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านระดับ
จริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณ (β=0.227)  
 3. รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง พบว่า 1) บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรณรงค์การรักษา
ระเบียบวินัย ข้อบังคับ มีการด าเนินการทางวินัย ตัดสินใจด้วยเหตุผล มีจรรยาบรรณ มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานทางวินัย มาตรฐานการลงโทษ ส่งเสริมการรับผิดชอบต่อหน้าที่        
เพ่ือรักษากฎระเบียบวินัย และยึดถือหลักการและแนวทางปฏิบัติเพ่ือความถูกต้อง 2) บุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการสร้างจิตส านึกตามแนวพุทธเพ่ือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดย
ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
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ผลประโยชน์ทับซ้อน 3) บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการสร้างเครือข่ายส่งเสริมด้าน
จริยธรรม มีการส่งเสริมให้บุคลากรสร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมงานและองค์กรอ่ืนๆ เป็นเครือข่ายใน
การสร้างองค์ความรู้ด้านจริยธรรม เพียรพยายามพัฒนาองค์กรไปสู่ความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง       
โดยด าเนินตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย ส าหรับผู้บริหาร สมาชิก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากร และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่เป็นสากล และ 4) บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
มีกระบวนการฝึกอบรมให้เกิดปัญญาในการส่งเสริมจริยธรรม ด้วยการตระหนักรู้เหตุผล รู้คิด         
รู้วินิจฉัย และรู้หลักจริยธรรม มีการน าบุคลากรเข้าวัดฟังธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้
บุคลากรประพฤติตนเป็นคนดี 
ค าส าคัญ : การส่งเสริม, จริยธรรม, ตามแนวพระพุทธศาสนา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1. to study the ethics promotion 
according to Buddhism of personnel of local administrative organization in Rayong 
province, 2. to study the factors to effect on ethics promotion according to 
Buddhism of personnel of local administrative organization in Rayong province, 3. to 
present the form of promoting ethics practice buddhism of the personnel local 
administrative organizations in Rayong province 
 This research was the mixed method research between the qualitative 
and quantitative researches. For the qualitative research collected the data from in-
depth interview of 19 key informants by specific choosing from specialists. The tool 
to collect the data is the structured in-depth interview collected the data through 
interview face to face. The quantitative research collected the data from the 
sampling group such as executives, workers, employee from 361 out of 3676 
persons for sampling group through simple random sampling and data collection 
used the questionnaire with reliability test at 0.05 and the data analysis used the 
statistic description, percentage, mean, standard deviation and test the hypothesis 
with coefficient of regression and analysis of multiple regression.  
 The findings of this research as follows: 
 1. The principle of Buddhadhamma for ethics promotion according to 
Buddhism of  personnel of local administrative organization in Rayon province, 
found that  the finding of data analysis for Buddhiadhamma promotion for ethic 
promotion according to principle of  Vesarachchakoranadhamma V are the Dhamma 
for brave in over all, found that had the opinion, was at high level (X =3.83). When 
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considered in each aspect, found that had the opinion at high level for four aspects 
and had the opinion at moderate level for one aspect. The first aspect is the 
Pahusacca or much education, had the opinion at high level (X= 4.08). The second 
aspect is the Sattha or Faith is to believe as proper believe, had the opinion at high 
level (X= 3.94). The third aspect is the Silla or Precept is to have good behaviour, 
had the opinion at high level (X=3.91). The Fourth aspect is the Viriyarampha or 
Work hard is to work seriously, had the opinion at high level ( X =3.83). The fifth 
aspect is the Panya or Wisdom is to know the proper thing, had the opinion at 
moderate level (X=3.94). The finding the data analysis from ethics promotion 
according to Phawana IV or Development IV, are the arising Karma or deed that in 
over all , had the opinion at high level. When considered in each aspect, found that 
every aspect had the opinion at high level (X=3.82). For the first aspect is 
Kayaphawana or Bodily Development, had the opinion at high level ( X=3.95). The 
second aspect is Panyaphawana or Wisdom development, had the opinion at high 
level (X=3.82). The third aspect is Silabhawana or the precept development, had 
the opinion at high level (X=3.76). The fourth aspect is Cittabhawana or Mind 
development, had the opinion at high level ( X=3.74).  
 2. The analysis to wisdom development for ethics promotion according to 
Buddhism of personnel of local administrative organization in Rayon province, in 
over all, found that had the opinion at high level ( X= 3.90). When considered in 
each aspect found that all three aspects, had the opinion at high level. For the first 
was the ethics level according to rule of society, had the opinion at high level (X
=3.96). For the second was the ethics level according to pre-rule of society, had the 
opinion at high level (X=3.90). For the third was the ethics level according to rule 
of society, had the opinion at high level (X=3.83) respectively. The factors of 
Development theory for wisdom had the influence to  ethics promotion according 
to Buddhism of  personnel of local administrative organization in Rayon province in 
over all, was at the lowest level as 0.227 as the value of coefficient equals to 0.52 
that the factors of Development theory for wisdom had the influence to  ethics 
promotion according to Buddhism of  personnel of local administrative organization 
in Rayon province got 0.52 that researcher had the opinion test about the factors of 
development to wisdom had the significantly statistic at 0.05 for one aspect was 
the ethics level  according to principle of good consideration or Vicharanayana 
(β=0.227). 
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 3. The form of ethics promotion according to Buddhism of personnel of 
local administrative organization in Rayon province found that 1) The personnel of 
local administrative organization have the campaigning for discipline and regulation, 
have the practice about discipline, rational decision, have the behavior code, 
knowledge, understanding about practice about discipline, punishment, duty 
responsibility, to keep the rule of discipline, to be strict with the principle and to 
work on the proper way. 2) The personnel of local administrative organization have 
the Buddhist consciousness for anti-corruption by having the principle of morality 
and ethics, to be strict or rely on the benefit of the nation above own benefits and 
no interest conflict. 3) The personnel of local administrative organization have the 
network for ethics promotion, have the promotion to personnel to have the 
network with friends in the office and other organizations as the network for 
creation of  knowledge organization and ethics, work hard to develop the 
organization to continuously success by proceeding along with the knowledge 
organization and ethics project for the executives, members, local administrative 
organization and personnel and  to promote to have the traditional, customs, and 
culture learning of locality and international culture. 4) The personnel of local 
administrative organization have the training process to have the wisdom in the 
ethics promotion to realize the reason, to know the thinking, to know the 
punishment or consideration and to know the principle of ethics, to allow the 
personnel or staff to go for listening to Dhamma or the sermon at the temple for 
life quality development, to promote the personnel to behave well as good 
persons.  
Keywords: Promotion, Ethics, Practice Buddhism, local government organizations. 
 
1. บทน า 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองตระหนักถึงความส าคัญในปัญหาการทุจริตและเล็งเห็น
ความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งเพ่ือเป็นการ
ขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวข้างต้น ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ตลอดจนส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม โดยมุ่งเน้นที่ตัวบุคคลากรในองค์กร เนื่องจากบุคลากรคือตัวแปรที่ส าคัญ
หากบุคลากรไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการท างาน ใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในทางที่มิชอบไม่มี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลและคุณภาพของงาน ตลอดจน
ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในสายตาประชาชน จึงเห็นควรด าเนินกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม ให้กับบุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต     
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โดยยึดหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา สามารถน าหลักธรรมค าสอนมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตลอดจนใช้สติปัญญาในการท างานได้เต็มก าลังความสามารถ ส่งผลให้พบกับความสุขในการท างาน 
และประสบความส าเร็จในชีวิตการท างานอย่างแท้จริง ซึ่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรมและจริยธรรม จะเป็นตัวขับเคลื่อนและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 
 2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 
 2.3 เพ่ือน าเสนอรูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง  
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง” ในครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) เป็นการผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และแบบ        
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยได้ดังนี้ 
 3.1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาและตัวแปร 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีการส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ได้แก่ 
 1) ขอบเขตด้านทฤษฎีเกี่ยวกับส่งเสริมจริยธรรม ผู้วิจัยใช้แนวความคิดทฤษฎีการ
พัฒนาการทางสติปัญญา (Cognitive Development Theory) ของลอเรนซ์ โคลเบิร์ก 
(Lawrence Kohlberg) ซึ่งมีความเชื่อพ้ืนฐานว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีสมอง สามารถเกิดการเรียนรู้ 
เพ่ือการปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมได้ โดยน าแนวเชื่อทางชีววิทยามาประยุกต์กับ
ศาสตร์ทางจิตวิทยา แนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวคิกของเพียเจต์ (Piaget) คือ เชื่อว่า จริยธรรมนั้นมี
พัฒนาการตามระดับวุฒิภาวะเช่นกัน เพราะจริยธรรมของมนุษย์เกิดจากกระบวนการทางปัญญา 
เมื่อมนุษย์มีการเรียนรู้มากขึ้น โรงสร้างทางปัญญาเพ่ิมพูนขึ้น จริยธรรมก็พัฒนาตามวุฒิภาวะ 
แนวคิดนี้เป็นแนวคิดแบบสัมพัทธนิยม (Relativism) ซึ่งการส่งเสริมทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก มี 3 
ระดับ ประกอบด้วย 
  1.1) ระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคม (Preconvention Level) 
  1.2) ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม (Conventional Level) 
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  1.3) ระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารญาณ (ระดับเหนือกฎเกณฑ์สังคม Post 
conventional Level) 
 2) ขอบเขตด้านหลักพุทธธรรม ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ ถึงประเด็นความสอดคล้องโดย
ได้น าหลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร ได้แก่ เวสารัชชกรณธรรม คือ ธรรมท าความ
กล้าหาญ มี 5 ประการ ประกอบด้วย 
  1) ศรัทธา คือ เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ 
  2) ศีล คือ มีความประพฤติดีงาม 
  3) พาหุสัจจะ คือ ได้สดับหรือศึกษามาก 
  4) วิริยารัมภะ คือ เพียรท ากิจอยู่อย่างจริงจัง 
  5) ปัญญา คือ รู้รอบและรู้ชัดเจนในสิ่งที่ควรรู้ 
  3) ขอบเขตด้านหลักพุทธธรรม ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ ถึงประเด็นความสอดคล้อง
โดยได้น าหลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร ได้แก ่หลักภาวนา 4 คือ การท าให้เป็น 
ให้มีข้ึน ประกอบด้วย   
  1) กายภาวนา คือ การเจริญกาย พัฒนากาย  
  2) สีลภาวนา คือ การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ  
  3) จิตภาวนา คือ การเจริญจิต พัฒนาจิต 
  4) ปัญญาภาวนา คือ การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา  
 3.1.2 ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 2 กลุ่ม ไว้ดังนี้  
 1) ประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง ประกอบด้วย (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.) (2) 
เทศบาล มี 30 แห่ง โดยแบ่งเป็นเทศบาลนคร 1 แห่ง คือ เทศบาลนครระยอง เทศบาลเมือง 2 แห่ง 
คือ เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้านฉาง และ (3) องค์การบริหารส่วนต าบล มี 37 แห่ง 
รวมทั้งหมด 68 แห่ง มีจ านวนบุคลากรทั้งหมด 3,676 คน 
 2) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยผู้วิจัยเลือกแบบ
เจาะจง จ านวน 19 รูป/คน  
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)             
โดยด าเนินการการวิจัยเชิงคุณภาพ แล้วจึงท าการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)         
ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)      
แจกแบบสอบถามโดยการสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 4.1.1 ประชากร (Population) 
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 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง           ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ประกอบด้วย (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
(อบจ.) (2) เทศบาล มี 30 แห่ง และ (3) องค์การบริหารส่วนต าบล มี 37 แห่ง รวมทั้งหมด 68 แห่ง 
มีจ านวนประชากรทั้งหมด 3,676 คน 
 4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         ใน
จังหวัดระยอง ตามสัดส่วนผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 361 คน 
ค านวณจากตารางส าเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1987 : 110) 
 4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Instrument) 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้นก่อนลงพ้ืนที่ ข้อมูลที่ส าคัญในช่วงนี้ คือ ข้อมูลแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญา 3 
ระดับ คือ ระดับก่อนเกณฑ์สังคม ระดับจริยธรรมตามเกณฑ์สังคม และระดับจริยธรรมตามหลักการ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมจริยธรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรม วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล Silverman ได้มี การบันทึกวี
ดีทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์ (Silverman, D., 2010 : 90) การสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่จะได้ข้อมูล
เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็นและมุมมอง ค่านิยมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ และที่ส าคัญการ
สัมภาษณ์จะเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตมาพรรณนาได้ (Creswell, J. W., 2010 : 
121)   
 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 4.3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นมาจากการศึกษาค้นคว้าแนวคิดและ
ทฤษฏีต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 4.3.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นหลัก
ก่อน โดยการด าเนินการขั้นแรก คือ น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ จ านวน 361 ชุด ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบส ารวจ (Editing) แล้วด าเนินการลงรหัสตามคู่มือการลงรหัส (Code Book) 
บรรจุข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ เพ่ือหาค่าทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี ้ คือ สถิติพรรณนา  หรือสถิติ
บรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย X  (Mean) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) ส าหรับบรรยายข้อมูลทั่วไป และใช้
สัมประสิทธิ์การถดถอย (regression coefficient)” เป็นการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(multiple regression analysis) เพ่ือใช้อธิบายผลของตัวแปร DV ที่เกิดขึ้น   
 4.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีข้ันตอนดังนี ้
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 1) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content 
Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
 2) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 
induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียง และจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมาย 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไป    พร้อมๆ กับการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 
 3) การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการน าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ ทาง
วิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยเน้นความเชื่อมโยง เพ่ือน าไปสู่การพิสูจน์
ที่เป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริง เพ่ือตอกย้ าถึงความชัดแจ้งที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือว่าผู้อ่าน
ผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์สามารถประเมินคุณค่าของงานวิจัยได้ (Strauss, A. and J. Corbin, 1990 : 
249) 
 

5. ผลการวิจัย 
 1. ผลวิจัยเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณ
ธรรม 5 ประการ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลัก
เวสารัชชกรณธรรม 5 ประการคือ ธรรมท าความกล้า โดยรวม พบว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ( X =3.839)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า มีความคิดเห็นในระดับมาก 4 ด้านและ
ความคิดเห็นปานกลาง 1 ด้าน  สามารถเรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง ด้านพาหุสัจจะ    
ได้สดับหรือศึกษามาก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =4.087)  อันดับสอง คือ ด้านศรัทธา เชื่อ
สิ่งที่ควรเชื่อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.945)  อันดับสาม คือ ด้านศีล มีความประพฤติ
ดีงาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =3.916) อันดับสี่ คือ ด้านวิริยารัมภะ เพียรท ากิจอยู่อย่าง
จริงจัง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.835) และอันดับห้า คือ ด้านปัญญา รู้ตอบ และรู้
ชัดเจนในสิ่งที่ควรรู้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (X =3.835) ตามล าดับ 
 2. ผลการวิจัยเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา 4 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรม
ตามหลักภาวนา 4  คือ ธรรมที่ท าให้เป็นให้มีขึ้นโดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X = 3.821) เรียงจากมากไปหา
น้อย  คือ อันดับหนึ่ง ด้านกายภาวนา การเจริญกาย พัฒนากาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X
= 3.955) อันดับสอง คือ ด้านปัญญาภาวนา การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก     (X = 3.822) อันดับสาม คือ  ด้านจิตภาวนา การเจริญจิต พัฒนาจิต มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.760) อันดับสี่ คือ ด้านสีลภาวนา การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ  มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =3.87) ตามล าดับ 
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 3. ผลการวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญาเพื่อการพัฒนาจริยธรรม
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาการ
ทางสติปัญญาเพื่อการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
ระยอง โดยรวม พบว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =3.902)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว
พบว่า ทั้ง 3 ด้าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง ด้านระดับ
จริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.960) อันดับสอง ด้านระดับ
ก่อนเกณฑ์สังคม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  (X  =3.908) อันดับสาม คือ ด้านระดับจริยธรรม
ตามหลักการด้วยวิจารณญาณมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X  =3.838) 
 4. ผลการศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง โดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =4.027) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงจากมากไปหาน้อย  
คือ อันดับหนึ่ง ผู้บริหารมีการมีการน าเอาหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารตน บริหารคน 
และบริหารงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X = 4.175)  อันดับสอง คือ  ผู้บริหารส่งเสริมให้มี
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่เอ้ือให้บุคลากรมีมโนสุจริต คิดดี ท าดี มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก (X = 4.136) อันดับสาม คือ ผู้บริหารมีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและ มีความ
รับผิดชอบต่อนโยบายที่ประกาศต่อสาธารณะ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X = 4.087) 
 
6. อภิปรายผล 
 1) การส่งเสริมหลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม  
5 ประการ คือ ธรรมท าความกล้า โดยรวม พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก เพราะส่วนใหญ่หลักเวสารัชชกรณธรรม มีการติดสินใจควรจะมาจากข้อมูลที่พร้อม สัญชาติ
ญาณที่ดี ความกล้า และความพยายามมุ่งมั่นจะจัดการกับปัญหาอย่างแท้จริง ซึ่งความกล้าหาญในการ
ตัดสินใจนับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญ ในทางพระพุทธศาสนาก็ได้มีการกล่าวถึงพระธรรมที่ท าให้เกิดความกล้า
หาญ เพ่ือที่เราจะได้น าไปใช้ประโยชน์ ท าให้เกิดความกล้าหาญในการประกอบกิจการต่างๆ หรือ
ตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เวสารัชชกรณธรรม คือ 
หลักธรรมที่ท าให้เกิดความกล้าหาญ ธรรมหมวดนี้จะท าให้เกิดความกล้าหาญเพราะผู้ปฏิบัติ จะมี
ความรู้สึกเชื่อมั่นในคุณความดีของตนและมีปัญญาไตร่ตรองรู้ดีรู้ชั่ว ท าให้เกิดความภูมิใจไม่หวาดหวั่น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jagraval Sukmaitree, (2558) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธจริยธรรมระดับอุดมศึกษา” ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดและการประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ให้มีความเจริญขึ้นทั้ง
ในเรื่องของความรู้ ทักษะ ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อในการพัฒนาตนเอง 
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องค์การ สังคม ซึ่งกระบวนการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะท าให้มนุษย์มีการพัฒนา
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ให้การศึกษา ให้การฝึกอบรมและให้การพัฒนา  
 2) หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การส่งเสริมจริยธรรมตามหลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา 4  คือ ธรรม
ที่ท าให้เป็นให้มีขึ้น โดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เพราะส่วนใหญ่
หลักหลักภาวนา 4 จะเน้นการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและมีความสงบร่มเย็นนั้น มีรากฐาน
ส าคัญมาจากการพัฒนาประชาชนให้เป็นคนดี เก่ง และมีสุข โดยเฉพาะอย่างการพัฒนาให้พนักงาน
ราชการเป็นคนดีเป็นตัวอย่างที่ดีและการพัฒนาจริยธรรม จะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของวิชาการและ
การวิจัยขั้นสูง ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและผลของจริยธรรมต่างๆ ซึ่งสามารถน าไปใช้เสนอ
นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติการพัฒนา ทั้งในเชิงของการส่งเสริมและการปูองกันในระดับ
บุคคล กลุ่ม และสังคม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างน่าเชื่อถือและประสบความส าเร็จ  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของว่าที่ร้อยตรีหญิง Acting Sub Lt. Sutthaya Aobaom, (2558)          
ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนา 
ผลการวิจัย พบว่า  แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 1) ด้านการฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ และทักษะ ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล การฝึกอบรมขั้นศีล คือ 
ปรับแก้การแสดงออกของพฤติกรรมกาย วาจา ขั้นสมาธิ คือ พัฒนาจิตใจให้มีสภาวะอดทน          
ขั้นปัญญา คือ ชี้แนะให้เห็นพฤติกรรมที่ควรกระท าหรือไม่ควรกระท า 2) ด้านการศึกษา ได้ส่งเสริม
ให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ขั้นศีลคือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยระบบการศึกษา ขั้นสมาธิ คือ พัฒนาพฤติกรรมจิตใจให้มี  EQ ขั้นปัญญา 
คือ ให้มีการศึกษาเพ่ิมเติม 3) ด้านการพัฒนา ขั้นศีล คือ ให้การบ่มเพาะพฤติกรรมนิสัยที่ดีงาม  
 3) ทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญาเพื่อการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง โดยรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก เพราะการส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องประยุกต์หลัก
พุทธธรรมตามแนวพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในองค์กร เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส มีการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนและ
นักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการ
บริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม” การใช้หลักธรรมเป็นเครื่องชี้ทาง
เป็น จึงเป็นหน้าที่โดยตรงในการขับเคล่ือนพลังการส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้กระจายตัวทั่วทุกทิศ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการ
ส่งเสริมจริยธรรม 
 4) การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง โดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ         
ซึ่งสามารถตอบค าถามของวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตาม
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แนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง อยู่ในระดับมาก
ทุกๆ ด้าน อันดับหนึ่ง ด้านกายภาวนา การเจริญกาย พัฒนากาย อันดับสอง คือ ด้านปัญญาภาวนา 
การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา อันดับสาม คือ ด้านจิตภาวนา การเจริญจิต พัฒนาจิต เพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใส เพราะอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาประเทศ ส่วนหนึ่งเกิดจากความเสื่อมถอยทางด้าน
จริยธรรม และการบริหารจัดการประเทศ ท าให้เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น แสวงหาประโยชน์ที่
มิควรได้ในภาครัฐ ท าให้การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยองอยู่ในระดับมากทุกข้อ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Wasita 
Kerdphol Prasopsak, (2558) ได้วิจัยเรื่อง “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัย พบว่า สภาพการบริหารงานเชิงบูรณาการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาพรวมอยู่ในระดับมาก 1) สภาพการบริหารงานเชิงบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ยังมีปัญหาต่างๆ ในด้านการบริหารไม่เป็นไปตามระเบียบ ปัญหาการ
จัดสรรงบประมาณ ไม่เป็นไปตามความต้องการของชุมชน ปัญหาการบริการสาธารณะไม่เพียงพอ
และไม่ทั่วถึง ปัญหาการก่อสร้างสาธารณูปโภคไม่ตรงความต้องการของชุมชน ด้านบริหารงาน
บุคลากรขาดความรู้ความสามารถแต่ละด้าน  
 
7. ข้อเสนอแนะ  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรปรับปรุงแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยองมากกว่านี้   
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชิญผู้น าศาสนา พระนักเทศน์ นักปฏิบัติแสดงธรรมอย่าง
จริงจัง อบรมตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้มากกว่านี้ 
 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดสถานที่เพ่ือนั่งสมาธิ ท ากรรมฐาน เพ่ือสร้าง
จริยธรรมของศาสนามากกว่านี้ 
 4) รัฐบาลควรสนับสนุน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และจัดให้มีการอบรมบุคลากร เพ่ือ
เป็นการสนับสนุนทางการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยองมากกว่านี้   
 7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1) ด้านทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญาเพ่ือการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ควรมีการพัฒนาในด้านจริยธรรมตามหลักการด้วย
วิจารณญาณ ในส่วนของผู้บริหารให้มีความตระหนักถึงจริยธรรมในการปฏิบัติมากขึ้น 
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 2) ด้านหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม 5 ประการ 
ควรมีการส่งเสริมด้านของปัญญา รู้ตอบ และรู้ชัดเจนในสิ่งที่ควรรู้  ผู้บริหารท้องถิ่นควรเป็น
แบบอย่างและเป็นเครือข่ายในการสร้างองค์ความรู้ด้านจริยธรรมให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3) ด้านหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา 4 ในส่วนของการ
ส่งเสริม สีลภาวนา การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ ผู้บริหารควรเข้มงวดอบรมให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามระเบียบวินัย ไม่ฝุาฝืนกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายของบ้านเมือง  
 4) ด้านการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมการพัฒนากลไกในการสร้างวินัย จริยธรรม   
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น  
 7.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรท าการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดระยอง 
 2) ควรท าการศึกษาวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวพระพุทธศาสนา ในจังหวัดระยอง 
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ในชุมชนกรุงเทพมหานคร 

PEOPLE PARTICIPATORY STRATEGY FOR NARCOTIC PREVENTION ACCORDING  
TO BUDDHADHAMMA IN BANGKOK COMMUNITY  

พิศมัย  ทองเที่ยง พิเชฐ  ทั่งโต สุรพล  สุยะพรม 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือศึกษายุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันยาเสพติดในชุมชนกรุงเทพมหานคร 2. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ในการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดในชุมชนกรุงเทพมหานคร 3. เพ่ือเสนอการพัฒนายุทธศาสตร์การมี
ส่วนร่วมของประชาชนโดยใช้หลักพุทธธรรมในการป้องกันยาเสพติดในชุมชนกรุงเทพมหานคร การวิจัยนี้
ใช้รูปแบบการวิจัยผสานวิธี การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 22 ท่าน พิจารณา
เลือกแบบเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์จริงในพื้นที่ชุมชน 3 แห่ง ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
เครื่องมือที่ใช้ในเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว เก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน 11 ท่าน และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
การวิจัยเชิงปริมาณ  เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้มีส่วนได้ เสียในชุมชน
กรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ  เชิงพรรณา 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 รูปแบบ 3 ส่วนร่วม 4 หลักแห่งความดี สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด มีล าดับขั้นเริ่มจากการพัฒนา  
1. การเรียนรู้-รู้คิดชอบ  2. ชุมชนเข้มแข็ง-หลักปฏิบัติแห่งความไม่เสื่อม และเครือข่าย-หลักสานมิตร
ไมตรีจิต ซึ่งทั้ง 3 ล าดับ เป็นรูปแบบการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ได้หลอมรวมแก่นหลักพุทธธรรม
น าเสนอแบบเป็นสากลใช้ในป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบเป็นองค์รวมไปพร้อมกับการแก้ไข
ปัญหาอื่น เป็นหนทางแห่งสันติวิธี เหมาะกับวิถีชีวิตสังคมไทย 
ค าส าคัญ:  ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชน, หลักพุทธธรรม, การป้องกันยาเสพติด 
                                                           
  Doctor of Philosophy in Public Administration, Faculty of Social Scienes, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University  
  Department of Public Administration, Faculty of Social Scienes, Mahachula- 
longkornrajavidyalaya University 
  Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachula- 
Longkornrajavidyala University 
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ABSTRACT 
 Objectives of this research were to: 1. Study peoples’ participatory strategy for 
narcotics prevention in Bangkok Community, 2. Study components supporting peoples’ 
participatory strategy for narcotics prevention in Bangkok Community 3. Propose 
peoples’ participatory strategy development using Buddhadhamma, for narcotics 
prevention in Bangkok Community. This research was the mixed methods. 
Qualitative research collected data from 22 key informants, purposefully selected from 3 
communities in Bangkok with in-depth-interview form by face-to-face interviewing 
and data were also collected from 11 participants in focus group discussion and 
analyzed by descriptive interpretation. The quantitative research collected data 
from 400 samples who were folk wise men, stakeholders in Bangkok communities 
by stratified sampling with questionnaires with reliability coefficient value at 0.98 
analyzed data with descriptive statistics; frequency, percentile, mean and the 
standard deviation. 
 Findings were as follows: 
 3 components of participation, 4 principles of goodness create the drug 
prevention immunity, starting from development; 1) learning, right thinking, 2) community 
strength, principles of only prosperity, and 3) main network of friendship. These 3 components 
were the Buddhadhamma integrated forms of strategy development, presented universally 
to use as the effective tools for holistic drug prevention and other problems solving 
according to the peaceful method that is appropriate to Thai way of life. 
Keyword: Peoples’ participatory strategy, Buddhadharma Principle,  narcotics prevention 
 
1. บทน า 
 ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหา “ความมั่นคงปลอดภัยของมนุษยชาติ (Human security)” 
(Strategic Department of Office of the Narcotic Control Board, 2558: 1) เราจะพัฒนาให้เจริญ
ก้าวไม่ได้เลย ถ้าเด็ก เยาวชน คนไทยติดยาเสพติด สังคมอ่อนแอ เกิดปัญหาอาชญากรรม สังคมขาด
ความสงบสุข โดยยาเสพติดที่แพร่ระบาดนั้นเปลี่ยนไปตามยุคสมัยในอนาคตปัญหายาเสพติดยังมี
แนวโน้มรุนแรงอยู่และทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  
 เมื่อควาวก่อนวันที่ 11 สิงหาคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้มีพระ
ราชด ารัส ห่วงใยประชาชนชาวไทยเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด กล่าวถึง คนไทยท าไมปล่อยให้รัฐ
ท างานฝ่ายเดียว เราทุกคนต้องผนึกก าลังช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กันและกัน ต้องช่วยกันต่อต้านและ
ประณามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด และช่วยกันน าผู้เสพผู้ติดเข้าบ าบัดรักษาเพ่ือกับมา เป็นคนที่มี
คุณภาพของสังคม โดยเริ่มจากครอบครัวเป็นส าคัญ จากพระราชด ารัสดังกล่าว รัฐบาลจึงได้
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ก าหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ (Nation Agenda)  กอปร จุดแตกหัก
ของปัญหายาเสพติดอยู่ที่ชุมชน และเนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็น 1 ใน 10 จังหวัดที่เป็นพ้ืนที่  
การแพร่ระบาดยาเสพติดมาก และประชาชนในพ้ืนกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ยังขาดจิตส านึก
สาธารณะ (Public Mind) (Bangkok, 2558: 12)  
 จากปัญหาและความจ าเป็นดังกล่าว ส านักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานกลางได้มีการ
จัดท ายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) แบ่งการด าเนินงาน
ออกเป็น 8 ยุทธศาสตร์ หนึ่งใน 8 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน ต่อมาปี 
2559 – 2560 ได้มีแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด สู่วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 (พ.ศ.2560 – 2579) คือ ท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ย่ังยืน รองรับยุทธศาสตร์การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดระยะ 20 (พ.ศ. 
2560 – 2579)  ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เหมาะสมกับวิถีการด าเนินชีวิตของคน
ไทยควรน้อมน าแก่นหลักพุทธธรรมตามสถานการณ์มาประยุกต์ใช้ในงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน อันเป็นหลักสากลตามธรรมชาติของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ดังนั้น ผู้จัยจึงได้วิจัยเพ่ือ
เสนอการพัฒนายุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีการหลอมรวมแก่นหลักพุทธธรรมกับการด าเนินงาน
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ือให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือศึกษายุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดในชุมชน
กรุงเทพมหานคร 
 2.2 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยา
เสพติดในชุมชนกรุงเทพมหานคร 
 2.3 เพ่ือเสนอการพัฒนายุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยใช้หลักพุทธธรรมในการป้องกันยา
เสพติดในชุมชนกรุงเทพมหานคร 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 3.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
เป็นการผสานแบบเชิงคุณภาพน าเชิงปริมาณ  
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างศึกษาวิจัยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมี ดังนี้ 1) กลุ่มผู้ข้อมูล
ส าคัญที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จริงในพ้ืนที่ชุมชนกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง ได้แก่ ชุมชน
ซอยแสนสุข ชุมชนกองขยะหนองแขม และชุมชนซอยก านันแม้น 3 รวมทั้งหมด 22 ท่าน 2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญสนทนากลุ่มเฉพาะโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งหมด 11 ท่าน และ 3) กลุ่มตัวอย่าง
ผู้แทนสมาชิกในชุมชนพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 6 กลุ่ม รวมจ านวน 400 คน  จากประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย
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ในชุมชนพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2,097,727 คน (Bangkok, 2558) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Sampling) จากตารางส าเร็จรูปค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ณ ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (Thanin  Siljaru, 2555: 47) 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง 2) แบบสัมภาษณ์
สนทนากลุ่มเฉพาะ 3) แบบสังเกต และ 4) แบบสอบถามแบบปลายปิดและแบบปลายเปิด  
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 1) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป
แบบอุปนัย (Analytic Induction) 2) การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 4’C Technique Analysis และ 3) 
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
4. ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยครั้งนี้ แบ่งตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ 3 ข้อ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดในชุมชน
กรุงเทพมหานครที่ผ่านมาดีอยู่แล้ว แต่อาจเกิดปัญหาการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติยังไม่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในระยะต่อไป ควรเน้น 1) การแก้ไขปัญหาในชุมชนแบบเป็นองค์รวมรองรับแผนชาติ
ระยะ 20 ปี 2) มีการท างานบูรณาการท างานทั้งแนวดิ่งและแนวนอน โดยยึดชุมชนเป็นตัวตั้ง (Area 
Base) 3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นด้วยการส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ เพ่ือปรับ
ระบบโครงสร้างของประเทศทั้งระบบ เพ่ือให้คนไทยมีจิตใจเข้มแข็ง รู้จักอะไรดีไม่ดี อะไรควรท า ไม่ควรท า    
มีการศึกษาดี มีอาชีพรายได้ที่มั่นคง มีจิตส านึกร่วม มีความตระหนัก มีน้ าใจ และมีความสามัคค ี
 ส่วนที่ 2 องค์ประกอบที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงานป้องกันยาเสพติดในชุมชนกรุงเทพมหานคร พบว่า มีจุดแข็งที่ส าคัญ คือ การเคารพ
เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.17 
การพัฒนากายด้วยการรักษาศีลไม่เสพยาเสพติดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และ การเห็นชอบว่าปัญหา     
ยาเสพติดเป็นปัญหาของทุกคนต้องร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา (ภาวนา) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 
และมจีุดอ่อนที่ส าคัญ คือ การมีส่วนร่วมท ารายงานผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชนของตนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 การให้ทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนในชุมชนของตนเพ่ือเป็น
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 และการได้สืบสาวหาสาเหตุของชุมชนที่มีสมาชิก
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07  
 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยใช้หลักพุทธธรรมในการป้องกันยา
เสพติดในชุมชนกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนายุทธศาสตร์ด้วยรูปแบบ 3 ส่วนร่วม 4 หลักแห่ง
ความด ีสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด ดังนี้ 
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 การพัฒนาล าดับที่ 1 การเรียนรู้ในกลยุทธ์ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วย
หลักรู้คิดชอบ 4 ประการ ใน 3 ดี ได้แก่ 1) เรียนรู้จักรับรู้สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยความ
เข้าใจ 2) เรียนรู้จักสืบสาวหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองด้วยการเข้าถึง 3) เรียนรู้
จักก าหนดเป้าหมายในชีวิตของตนเองในทางที่สร้างสรรค์ด้วยการเข้าถึง 4) เรียนรู้จักหาหนทางเพ่ือไปให้
ถึงเป้าหมายของชีวิตด้วยการพัฒนาประชาชนเป็น ศูนย์กลางใน 3 ดี (1) ดี 1 ด้านชีวิต มีการกระท า
ชอบ  (2) ดี 2 ด้านอาชีพ และด้านการเงิน เลี้ยงชีพชอบ (3) ดี 3 ด้านสุขภาพกายและจิต มีความเพียรชอบ และการมี
สตริะลึกรู้ชอบ พร้อมทั้ง ตั้งมั่นชอบ คิดชอบ และเห็นชอบ เป็นเกราะป้องกันภัยจากยาเสพติด  
 การพัฒนาล าดับที่ 2 ชุมชนเข้มแข็งในกลยุทธ์ระเบิดมาจากข้างในด้วยหลักปฏิบัติแห่งความไม่
เสื่อม 7 ประการ ได้แก่ 1) หมั่นจัดเวทีประชุม เพ่ือจัดท าแผน แนวทาง พัฒนาชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 2) การให้สมาชิกในชุมชนเกิดจิตส านึก มีส่วนร่วม ท ากิจกรรมในป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน 3) การให้สมาชิกในชุมชนเกิดการยอมรับ ปฎิบัติตามธรรมนูญชุมชน 4) 
การให้สมาชิกในชุมชนเชื่อฟังค าสั่งสอน แนะน าของพ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน พระสงฆ์ ครู 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และเจ้าของสถานประกอบการ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด     
5) การให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ครอบครัว ผู้หลงผิดเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นเกราะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 6) การให้สมาชิกในชุมชน รักษา
วัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงาม โดยอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 7) การให้สมาชิกในชุมชนถือปฏิบัติ
ภายใต้หลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานใน 3 ดี 
 การพัฒนาล าดับที่ 3 การท างานเครือข่ายกลยุทธ์เชื่อมบนประสานล่างด้วยสานมิตร
ไมตรีจิต 4 ประการ ได้แก่ การเชื่อมประสานมิตรไมตรีจิตท างานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด   
ด้วยการ 1) ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 2) ใช้ค าพูดที่ไพเราะเป็นประโยชน์สานสามัคคีกัน 3) ท ากิจกรรม     
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนร่วมร่วมกัน 4) หมั่นตรวจสอบ 
ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาการวิธีการท างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
ระหว่างสมาชิกในชุมชน ชุมชน เครือข่าย และหน่วยงานภาครัฐ  
 กลไกการขับเคลื่อนงานน าโดย ผู้น าธรรมชาติในชุมชน บูรณการท างานกับแกนน า    6 
สถาบันหลัก ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ศาสนา โรงเรียน สาธารณสุข และสถานประกอบการ บูรณาการ
ท างานกับ เครือข่ายภาคประชาชน  ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเรียนรู้เพ่ือปวงชน กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข  ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวง
วัฒนธรรม กรมการศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักงาน ปปส.กทม. และส านักงาน ป.ป.ส. 
 หลักการท างานชุมชนเข้มแข็ง ใน 4 ขั้นตอนด้วยรูปแบบ 3 ส่วนร่วม 4 หลักแห่งความดี 
สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด โดยเริ่มจากผู้น าธรรมชาติบูณาการท างานกับแกนน า       6 
สถาบันหลัก ได้แก่ หัวหน้าครอบครัว ผู้น าชุมชนทางการ ผู้น าทางศาสนา ครูในโรงเรียน อาสาสมัคร
สาธาณสุขประจ าหมู่บ้าน และเจ้าของประกอบการ ร่วมกันด าเนินงานพัฒนาชุมชนในขั้นตอนที่ 1) 
การวางแผน 2) การปฏิบัติตามแผน 3) ตรวจสอบและประเมินผล 4) การปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ใน 3 แผน 
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ได้แก่ แผนท ักษะการใช้ชีวิต แผนชุมชนเข้มแข็ง และแผนการท างานเครือข่าย โดยให้สมาชิกในชุมชนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว และหน่วยงานภาครัฐ และภาคีหุ้นส่วนที่เก่ียวข้อง สนับสนุน หนุนเสริม 
ในส่วนที่เกินก าลัง 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 แผนผังยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยใช้หลักพุทธธรรมในการป้องกันยาเสพติด 
         ในชุมชนกรุงเทพมหานคร 

 
5. สรุปการวิจัย 
 เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความมั่นคงปลอดภัยของมนุษย์ชาติ เราจะพัฒนา
ประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศไม่ได้เลย ถ้าเด็กเยาวชนคนไทยติดยาเสพติด 
โดยผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าว จึงต่อยอดการพัฒนายุทธศาสตร์การมี
ส่วนร่วมภาคประชาชนที่ได้หลอมรวมกับแก่นพุทธธรรมออกมาเป็นยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยใช้หลักพุทธธรรมในการป้องกันยาเสพติดในชุมชนกรุงเทพมหานครน าเสนอเป็นแบบ
สากลด้วยรูปแบบ 3 ส่วนร่วม 4 หลักแห่งความดี สร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด ได้แก่ การพัฒนา      
3 ล าดับขั้น (1) การเรียนรู้ในกลยุทธ์เข้าใจเข้าถึงพัฒนาประชาชนเป็นศูนย์กลางด้วยหลักรู้คิดชอบ             
4 ประการ ใน 3 ดี (2) ชุมชนเข้มแข็งในกลยุทธ์ระเบิดมาจากข้างในด้วยหลักปฏิบัติแห่งความไม่เสื่อม          
7 ประการ (3) การท างานเครือข่ายในกลยุทธ์เชื่อมบนประสานล่างด้วยหลักสานมิตรไมตรีจิต         
4 ประการ และเมื่อลงถึงระดับหมู่บ้านชุมชนมีหลักการท างานชุมชนเข้มแข็งด้วยรูปแบบ 3 ส่วน

เครือข่าย 
ด้วยหลักสานมิตรไมตรีจิต 4 ประการ 

ชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ 

เรียนรู้ด้วยหลักการรู้คิดชอบ 4 ประการ ใน 3 ดี 

ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยใช้หลักพุทธธรรมในการป้องกนัยาเสพติด
ในชุมชนกรุงเทพมหานคร 

ด้วยรูปแบบ 3 ส่วนร่วม 4 หลกัแห่งความดี สร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด 

1. 

2. 
3. 

หลักการท างานชุมชนเข้มแข็งใน 4 ขั้นตอน ด้วย  3 ส่วนร่วม 4 หลัก สร้างภูมิคุ้มกนัภัยยาเสพติด 
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ร่วม 4 หลักแห่งความดี สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ซ่ึงการพัฒนายุทธศาสตร์รูปแบบนี้สามารถ
ใช้ได้กับทุกชุมชนเป็นหนทางแห่งสันติวิธี เหมาะกับบริบทสังคมไทย 
 
6. อภิปรายผล 
 ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยใช้หลักพุทธธรรมในการป้องกันยาเสพติดใน
ชุมชนกรุงเทพมหานคร ด้วยรูปแบบ 3 ส่วนร่วม 4 หลักแห่งความดี สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 
 การพัฒนาล าดับขั้นที่ 1 การเรียนรู้ในกลยุทธ์เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ด้วยหลักรู้คิดชอบ 4 ประการ ใน 3 ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งทิพย์  กล้าหาญ และบรรชร กล้าหาญ  
(2552) ว่ากระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ การศึกษาเรียนรู้ และหลักธรรมที่ใช้ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ อริยสัจ 4 เป็นหลักธรรมที่ใช้ในการค้นหาปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และหลักไตรสิกขา เป็นหลักธรรมที่ใช้ปัญญาไตร่ตรอง มีสติรู้เท่าทันโลก และสอดคล้องกับบทความ
ของ ปาณิสรา  เบี้ยมุกดา (2557) ว่าแนวทางการออกแบบนวัตกรรมระบบการศึกษายั่งยืน          
ตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา กรณีศึกษาแนวคิดและมุมมองของสตีฟ  จอบส์ คือ การสร้างระบบ
การศึกษาที่เรียบง่าย โดยมุ่งเน้นที่แก่นแท้ของการศึกษา  
 การพัฒนาล าดับขั้นที่ 2 ชุมชนเข้มแข็งในกลยุทธ์ระเบิดมาจากข้างในด้วยหลักการปฏิบัติ
แห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งทิพย์  กล้าหาญ และบรรชร กล้าหาญ (2552) 
ว่ากระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมที่ใช้
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ อปริหานิยธรรม    
 การพัฒนาล าดับขั้นที ่3 การท างานเครือข่ายในกลยุทธ์เชื่อมบนประสานล่างด้วยหลักสาน
มิตรไมตรีจิต 4 ประการ คือ การให้ความช่วยเหลือ วาจาที่ไพเราเป็นประโยชน์ การท ากิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีความต่อเนื่องในการท างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่ง
สอดคล้องกับบทความของ ส าราญ  สมพงษ์ (2559) ว่ารูปแบบการสื่อสารเพ่ือสันติภาพตามแนวทาง
พุทธสันติวิธี คือ ต้องเป็นค าพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับบทความของ พระครูศรีวรพินิจ 
และ สหัทยา วิเศษ (2559) ว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน คือ การสร้างเครือข่าย 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เชิงปฏิบัติ และในการวิจัยครั้ง
ต่อไป ดังนี้ 
 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรมีการน ายุทธศาสตร์นี้ไปประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่ชุมชน
พ้ืนที่หมู่บ้านชุมชน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในพ่ึงพากันเองของประชาชนในการท างานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึ้น 
 7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ เห็นควรให้ผู้น าธรรมชาติบูรณาการท างานกับแกนน า 6 
สถานบันหลัก ได้แก่ ผู้น าครอบครัว ผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุข

ได้แก่ แผนท ักษะการใช้ชีวิต แผนชุมชนเข้มแข็ง และแผนการท างานเครือข่าย โดยให้สมาชิกในชุมชนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว และหน่วยงานภาครัฐ และภาคีหุ้นส่วนที่เก่ียวข้อง สนับสนุน หนุนเสริม 
ในส่วนที่เกินก าลัง 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 แผนผังยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยใช้หลักพุทธธรรมในการป้องกันยาเสพติด 
         ในชุมชนกรุงเทพมหานคร 

 
5. สรุปการวิจัย 
 เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความมั่นคงปลอดภัยของมนุษย์ชาติ เราจะพัฒนา
ประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศไม่ได้เลย ถ้าเด็กเยาวชนคนไทยติดยาเสพติด 
โดยผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าว จึงต่อยอดการพัฒนายุทธศาสตร์การมี
ส่วนร่วมภาคประชาชนที่ได้หลอมรวมกับแก่นพุทธธรรมออกมาเป็นยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยใช้หลักพุทธธรรมในการป้องกันยาเสพติดในชุมชนกรุงเทพมหานครน าเสนอเป็นแบบ
สากลด้วยรูปแบบ 3 ส่วนร่วม 4 หลักแห่งความดี สร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด ได้แก่ การพัฒนา      
3 ล าดับขั้น (1) การเรียนรู้ในกลยุทธ์เข้าใจเข้าถึงพัฒนาประชาชนเป็นศูนย์กลางด้วยหลักรู้คิดชอบ             
4 ประการ ใน 3 ดี (2) ชุมชนเข้มแข็งในกลยุทธ์ระเบิดมาจากข้างในด้วยหลักปฏิบัติแห่งความไม่เสื่อม          
7 ประการ (3) การท างานเครือข่ายในกลยุทธ์เชื่อมบนประสานล่างด้วยหลักสานมิตรไมตรีจิต         
4 ประการ และเมื่อลงถึงระดับหมู่บ้านชุมชนมีหลักการท างานชุมชนเข้มแข็งด้วยรูปแบบ 3 ส่วน

เครือข่าย 
ด้วยหลักสานมิตรไมตรีจิต 4 ประการ 

ชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ 

เรียนรู้ด้วยหลักการรู้คิดชอบ 4 ประการ ใน 3 ดี 

ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยใช้หลักพุทธธรรมในการป้องกนัยาเสพติด
ในชุมชนกรุงเทพมหานคร 

ด้วยรูปแบบ 3 ส่วนร่วม 4 หลกัแห่งความดี สร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด 

1. 

2. 
3. 

หลักการท างานชุมชนเข้มแข็งใน 4 ขั้นตอน ด้วย  3 ส่วนร่วม 4 หลัก สร้างภูมิคุ้มกนัภัยยาเสพติด 
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ประจ าหมู่บ้าน และเจ้าของสถานประกอบการ ด าเนินการสร้างเสริม พัฒนาการมีส่วนร่วมใน 3 ด้าน 
ได้แก่ การเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต ชุมชนเข้มแข็ง และการท างานเครือข่าย ให้กับสมาชิกในชุมชน
เพ่ือเป็นเกราะป้องกันภัยจากยาเสพติด และเห็นควรใช้น าการพัฒนายุทธศาสตร์ 3 ล าดับขั้นมาประยุกต์ใช้
กับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ไปพร้อมกับปัญหาอ่ืน ๆ แบบเป็นองค์รวม (มีกรอบ
การพัฒนายุทธศาสตร์ร่วม)  
 7.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีวิจัยน ายุทธศาสตร์ฯ ไปทดลองใช้ใน
พ้ืนที่ชุมชน ควรมีการศึกษาวิจัยบทบาทหน้าที่ของ 6 สถานบันหลัก ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ศาสนา 
โรงเรียน สาธารณสุข และสถานประกอบการ ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่ชุมชน และควรมีการวิจัยที่น าแก่นหลักพุทธธรรมไปใช้ในมิติอ่ืน ๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทยมากยิ่งขึ้น 
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รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนา 
ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 

THE MODEL OF TEAMWORK ACCORDING BY BUDDHIST WAY OF  
PERSONNEL IN THE MUNICIPAL PHITSANULOK PROVINCE 

 
 

วรพล วรสุวรรณโรจน์  พิเชฐ ทั่งโต  สุรพล สุยะพรหม 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร
เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 2 )  เ พ่ือศึกษาหลักการท างานเป็นทีมกับหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก และ 3) 
เพ่ือเสนอรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัด
พิษณุโลก การศึกษาครั้งนี้เป็นวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นศึกษารูปแบบการท างานเป็นทีม
ตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก โดยวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีการแจก
แบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 294 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิธีเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน 20 รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ กับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 8 รูป/คน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ในเทศบาลและ
บุคลากรของเทศบาลได้มีการท างานเป็นทีมอยู่แล้ว แต่อยู่ในรูปของการท างานร่วมกันตาม
วัตถุประสงค์ของแผนงานหรือโครงการ และปัจจุบันเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลก็รับทราบถึง
การท างานเป็นทีม มีการอบรมเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติจริง โดยเฉพาะเมื่อมีการท างานตามแผนงาน
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หรือโครงการที่ตั้งไว้ก็จะปรากฏเห็นได้ชัดในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงานหรือโครงการ โดยผู้บริหารให้ความสนับสนุนในนโยบายและ
งบประมาณ  
 2) หลักการท างานเป็นทีมกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการท างาน
เป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก เป็นการประยุกต์ใช้หลักการท างานเป็นทีมกับหลัก
ค าสอนทางพระพุทธศาสนาในแผนงานหรือโครงการของเทศบาล กล่าวคือ ในหลักการท างานเป็น
ทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ทีมแก้ปัญหา  2) ทีมงาน
บริหารตนเอง 3) ทีมประสานข้ามสายงาน  และ 4) ทีมเสมือนจริง โดยทุกด้านมีระดับความคิดเห็น
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่ เหมาะสมกับการท างานเป็นทีม
ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่หลักอปหานิยธรรม 7 คือ 1) หมั่นประชุมกัน
เนืองนิตย์  2) พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม  3) ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม   
4) มีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา 5) ให้ความเคารพต่อเพศสตรี  6) ให้ความเคารพต่อสถานที่ และ 
7) ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน โดยทุกข้อมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 3) รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัด
พิษณุโลก ประกอบด้วย 11 รูปแบบ คือ รูปแบบด้านหลักการท างานเป็นทีม 4 รูปแบบ และรูปแบบ
ด้านหลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา คือหลักอปหานิยธรรม 7 รูปแบบ ซึ่งเมื่อสังเคราะห์เข้า
ด้วยกันได้เป็น รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัด
พิษณุโลก โดยในการน าไปประยุกต์ต้องปรับเปลี่ยนบูรณาการให้เหมาะสมกับบริบทของเทศบาลนั้น 
ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดของเทศบาล อันเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน 
ค าส าคัญ : รูปแบบการท างานเป็นทีม, เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
 

ABSTRACT 
 The objectives of the research were: 1) to study the working conditions of 
teamwork of personnel in the municipal Phitsanulok Province 2) To study the 
principles of teamwork with the Buddhist doctrine suitable for teamwork of 
personnel in the municipal Phitsanulok Province And 3) to propose a type of 
teamwork according by buddhist way of personnel in the municipal Phitsanulok 
Province. 
 This study is a Mixed method research. The researcher has emphasized 
the study of teamwork according to Buddhist way by personal municipal in 
Phitsanulok Province. Quantitative research was used to distribute questionnaires to 
the sample about 294 people. Data were analyzed by descriptive statistics such as 
frequency, percentage, mean, standard deviation. Qualitative method uses in-depth 
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interview with 20 important information providers and focus group discussion with 8 
professionals. Analyze data by analyzing descriptive content. 
 The findings were as follows: 
 1) The working environment in team of the municipal personnel in 
Phitsanulok Province, there are already working as a team. It is in the form of 
interoperability for the purpose of the program or project. The municipality and the 
municipality's staff are currently aware of teamwork, by training to lead to 
practicality. Particularly when working on a plan or project, it is obvious to co-
operate to solve the problems that have arisen to achieve the objectives of the 
plan or project which the executive’s support the policy and budget. 
 2) The principles of teamwork with the Buddhist doctrine suitable for 
teamwork of personnel municipal in Phitsanulok Province. To apply the teamwork 
principles and the Buddhist doctrine in the program or project of the municipality, 
that is in the principle of teamwork of the people in the municipal Phitsanulok 
Province divided into 4 aspects: 1) problem solving team 2) self-management work 
team 3) cross-functional teams and 4) virtual teams. By all aspects, the overall level 
of opinion is high. The doctrine of Buddhism that is suitable for the teamwork of 
personnel in the municipal Phitsanulok Province which is aparihaniyadhamma 7 
there are as follows: 1) The meeting is regularly held; 2) The meeting is unanimous; 
3) No rules contrary to regulations 4) play respect to supervisors; 5) play respect to 
women; 6) play respect to the places and 7) caring for visitors. By all means, the 
level of opinion is high. 
 3) The type of teamwork according to Buddhist way of personnel in the 
municipal Phitsanulok Province consists of 11 types there are the 4 types of 
teamwork and the doctrine of Buddhism it is called aparihaniyadhamma 7 types. 
Which are synthesized together will get the type of teamwork according to Buddhist 
way of personnel in the municipal Phitsanulok Province. In applying it, adaptation 
needs to be adapted to the context of the municipality in order to maximize the 
benefits and efficiency of the municipality. That is the people benefit. 
Keyword : The type of teamwork according, Personnel in the municipal Phitsanulok 
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1. บทน า 
 เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย เป็นล าดับเรื่อยมาตั้งแต่จนถึงการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ในขณะน้ัน โดย “คณะราษฎร” มีความมุ่งหมายที่จะจัดตั้ง
เทศบาลให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงประเภทเดียวที่ครอบคลุมพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
ไม่จัดการปกครองท้องถิ่นประเภทอ่ืน รวมทั้งประกาศยกเลิกสุขาภิบาล ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดตั้งและด าเนินการมาตั้งแต่ยุคสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์อีกด้วย รัฐบาลจึงประกาศใช้ 
“พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476” มีความมุ่งหมายที่จะจัดตั้งเทศบาลครอบคลุม
พ้ืนที่ทั่วประเทศในชั้นหนึ่งชั้นใด  ซึ่งมีทั้งหมด 3 ชั้น คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาล
ต าบล (บูฆอรี  ยีหมะ, ๒๕๕๕) และเม่ือมองย้อนกลับไปนับจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ การปกครองส่วนท้องถิ่น ในหมวดที่ 9 จนกระทั่งถึงรัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2550 ที่ได้บัญญัติไว้ในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนับว่ามีความส าคัญกับ
ประชาชน เพราะเป็นการกระจายอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการ
เมืองได้มากขึ้น เพ่ิมช่องทางในการบริหารและสร้างนักการเมืองระดับท้องถิ่นเพ่ือน าไปสู่การ
ปกครองระดับชาติต่อไป การปกครองส่วนท้องถิ่นยังเป็นหลักการที่สอดคล้องกับระบอบ
ประชาธิปไตยดังที่กล่าว คือ เป็นการกระจายอ านาจ มุ่งเน้นให้ประชาชนรู้จักหน้าที่ รักและหวง
แหนชุมชนที่ตนอยู่อาศัย เพราะถ้าเกิดปัญหาในท้องถิ่นใด คนในท้องถิ่นนั้นย่อมที่จะรู้สาเหตุหรือ
ปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาได้มากกว่าคนนอกพ้ืนที่ การแก้ไขปัญหาก็จะตรงจุดและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งประชาชนยังร่วมตรวจสอบการท างานของนักการเมืองท้องถิ่นหรือฝ่ายบริหารเพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใสตามหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจและน าไปสู่การบริหารบ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล (หนังสือและสื่อเผยแพร่ส านักงานประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๕) 

เทศบาลนครพิษณุโลก ก็เป็นเทศบาลที่ด าเนินการภายภายใต้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มีการบริหารจัดการเรื่อยมา ก็ย่อมสะท้อนให้เห็นว่า มี
เทคนิค วิธีการในการบริหารงาน เทคนิควิธีการอย่างหนึ่ง คือ การท างานเป็นทีม โดยที่บุคลากรใน
เทศบาลท างานภายใต้นโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับให้ด าเนินการในแต่ละปี จน
ท าให้เห็นที่ปรากฏแน่ชัด คือ รางวัลแห่งความส าเร็จ โดยเทศบาลนครพิษณุโลก ได้รับรางวัล
พระปกเกล้า หรือ King Prajadhipok's Institute Awards 2014 รางวัลที่เป็นเกียรติภูมิท้องถิ่น ใน
ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์  และเมื่อศึกษาในข้อมูลพ้ืนฐานเบื้องต้นของแต่ละ
เทศบาลนครพิษณุโลก ท าให้พบว่าในการด าเนินงานตามแผนงานโครงการของแต่ละเทศบาลนคร
พิษณุโลกในแต่ละปีงบประมาณสามารถส าเร็จไปด้วยดี เมื่อเป็นเช่นนั้นถ้ามองในภาพรวมท าให้เกิด
ความสนใจว่า สภาพการท างานเป็นทีมโดยเฉพาะประเภทของการท างานเป็นทีมเป็นอย่างไร 
ประเภทการท างานเป็นทีมเหล่านั้นมีหลักธรรมตามแนวพุทธศาสนาไปเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
หรือช่วยสนับสนุนให้งานส าเร็จไปด้วยดีหรือไม่อย่างไร ดังรางวัลที่ได้รับด้านการเสริมสร้างสันติสุข
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และความสมานฉันท์ ซึ่งเป็นรางวัลที่บ่งบอกถึงการปฏิบัติตามแนวพุทธศาสนาในเรื่องสันติสุข และ
ความสามัคคี อันเป็นความส าเร็จของเทศบาลนครพิษณุโลก 
 ด้วยเหตุนี้ เมื่อมองอีกมุมหนึ่งท าให้พบว่า ปัญหาอย่างหนึ่งที่เทศบาลนครพิษณุโลกต้อง
ประสบก็คือการท างานเป็นทีมที่ต้องร่วมกันท างานเพ่ือให้บรรลุถึงแผนงานตามวัตถุประสงค์ของ
เทศบาลนครพิษณุโลก ดังจะเห็นได้จากการวิเคราะห์จุดอ่อนของเทศบาลตามหน่วยงานระดับกอง 
อันสอดคล้องกับปัญหาการท างานเป็นทีม เช่น  ในการสื่อสารบางครั้งเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันเป็น
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  บุคลากรรู้ด้านระเบียบ กฎหมายไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน มีบุคลากร
ในองค์กรที่อยู่ในความรับผิดชอบจ านวนมาก ไม่สอดคล้องกับจ านวนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้าน
การบริหารงานบุคคล บุคลากรบางต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ เป็นต้น  
 ดังนั้น ผู้วิจัยถึงท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนา
ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือศึกษาสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาล 
ตลอดจนหลักหลักการท างานเป็นทีมกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการท างาน
เป็นทีมของบุคลากรเทศบาล และเ พ่ือพัฒนาเป็นรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก อันเป็นรูปแบบในการท างานเป็นทีมเพ่ือ
การพัฒนาเทศบาลให้เป็นเทศบาลทีมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
 2.2 เพ่ือศึกษาหลักการท างานเป็นทีมกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับ
การท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
 2.3 เพ่ือเสนอรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลใน
จังหวัดพิษณุโลก 
 
3. ขอบเขตด้านการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา เรื่อง รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก  ดังนี้ 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาของการวิจัย ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ในส่วนรูปแบบหรือแบบจ าลอง การท างานเป็นทีม หลักค าสอนตามแนวพุทธศาสนาที่
เกี่ยวข้องกับการท างานเป็นทีม ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับพื้นท่ีการศึกษาวิจัย 
 3.2 ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
 ประชากรที่ใช้ส าหรับการวิจัยเชิงประมาณ ได้แก่ พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง 
และลูกจ้างประจ า ในเทศบาลนครพิษณุโลก จ านวน 1,105  คน  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
คือ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการ
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บริหารงาน ตลอดจนผู้ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารเทศบาลนครพิษณุโลก ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และพระภิกษุสงฆ์ โดยการเลือกแบบเจาะจง 
จ านวน 20 รูป/คน 2) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป็นบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารงาน ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้อง โดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 8 รูป/คน  
 
4. รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาล
ในจังหวัดพิษณุโลก” ในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ได้แก่ การ
วิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน 
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์คุณลักษณะและองค์ประกอบของการท างานเป็น
ทีมตามแนวพระพุทธศาสนา จ านวน 20 รูป/คน และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถาม
พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจ าในเทศบาลนครพิษณุโลก จ านวน 294 คน ผู้วิจัย
ได้น าแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
ทางด้านสังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการทางสถิติที่ใช้ คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ เพ่ือยืนยันการน าเสนอรูปแบบ
การท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 1) สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก  พบว่า การ
ท างานเป็นทีมของบุคลากรในปัจจุบันของเทศบาล มีอยู่แล้วเพียงแต่แฝงอยู่ในรูปแบบการท างาน
ประจ าหรือการท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ หรือแผนงานที่ได้วางไว้ โดยเป็นทีมที่
เป็นทางการและทีมที่ไม่เป็นทางการ และปัจจุบันบุคลากรของเทศบาลก็รับทราบถึงการท างานเป็น
ทีม มีการอบรมเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติจริง โดยผู้บริหารมีความชัดเจนในนโยบาย ท าความเข้าใจ
ร่วมกับบุคลากร โดยเน้นสร้างความร่วมมือ และเมื่อพิจารณาตามกรอบแนวความคิดในเร่ืองของ
ทีมงาน ก็สามารถสังเคราะห์ออกมาในภาพรวมได้ดังนี้ 1) ทีมแก้ปัญหา 2) ทีมงานบริหารตนเอง  3) 
ทีมประสานข้ามสายงาน และ 4) ทีมเสมือนจริง โดยเมื่อสังเคราะห์จากการวิจัยเชิงปริมาณยังพบว่า
สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัด
พิษณุโลก อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 2) หลักการท างานเป็นทีมกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการ
ท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า ในส่วนของหลักการท างานเป็นทีม
ที่เหมาะสมกับการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่หลักการท างานเป็น
ทีมทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านทีมแก้ปัญหา 2) ด้านทีมงานบริหารตนเอง 3) ด้านทีมประสานข้ามสาย
งาน และ 4) ด้านทีมเสมือนจริง ในส่วนของหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการ
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ท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่
เหมาะสมกับการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลกได้แก่หลักอปหานิยธรรม 7 
ประการ กล่าวคือ 1) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 2) พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม 3) ไม่ตั้ง
กฏระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม 4) ให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา 5) ให้ความเคารพต่อเพศสตรี 
6) ให้ความเคารพต่อสถานที่ และ 7) ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน โดยเมื่อสังเคราะห์จากการ
วิจัยเชิงปริมาณยังพบว่า หลักอปหานิยธรรม 7 ในภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกข้อ  
 3) รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลใน
จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ได้รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร
เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 11 รูปแบบ โดยจากหลักการท างานเป็นทีม 4 รูปแบบ ได้แก่ 
1) รูปแบบทีมแก้ปัญหา 2) รูปแบบทีมบริหารตนเอง 3) รูปแบบทีมประสานข้ามสายงาน และ 4) 
รูปแบบทีมเสมือนจริง และจากรูปแบบหลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา หลักอปหานิยธรรม 7 
รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 2) รูปแบบพร้อมเพียงกันประชุมและเลิกประชุม 
3) รูปแบบไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม 4) รูปแบบมีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา 5) 
รูปแบบให้ความเคารพต่อเพศสตรี 6) รูปแบบให้ความเคารพต่อสถานที่ 7) รูปแบบให้ความดูแลเอา
ใจใส่ต่อผู้มาเยือน เมื่อน ามาบูรณาการเข้ากันทั้งหมด 11 รูปแบบ ผู้วิจัยได้รูปแบบการท างานเป็น
ทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
 
6. อภิปรายผล 
 6.1 สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ในปัจจุบัน
สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก มีการท างานเป็นทีม ที่แฝงอยู่ใน
รูปแบบการท างานประจ าหรือการท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ หรือแผนงานที่ได้
วางไว้ ทั้งทีมที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และปัจจุบันบุคลากรของเทศบาลก็รับทราบถึงการ
ท างานเป็นทีม มีการอบรมเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติจริง ผู้บริหารมีความชัดเจนในนโยบาย ท าความ
เข้าใจร่วมกับบุคลากร เน้นสร้างความร่วมมือ โดยพบว่ามีทีมงานอยู่ 4 ทีมงาน ดังนี้ 1) ทีมแก้ปัญหา  
2) ทีมบริหารตนเอง  3) ทีมประสานข้ามสายงาน และ 4) ทีมเสมือนจริง โดยประยุกต์ใช้ทีมเพ่ือให้
เกิดการท างานตามแผนงานหรือโครงการให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีการท างานร่วมกันทั้งผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติการ ท าให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ  
 6.2 หลักการท างานเป็นทีมกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการท างาน
เป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ในปัจจุบันบุคลากรเทศบาล ได้น าหลักการและ
ทฤษฎีมาปรับใช้ในการท างานเป็นทีม คือ การน าหลักการท างานเป็นทีม 4 ด้าน มาประยุกต์ใช้กับ
หลักอปหานิยธรรม 7 เพ่ือให้เกิดการท างานเป็นทีมในหน่วยงาน โดยบูรณาการเข้าหากัน กล่าวคือ 
1) ทีมแก้ปัญหา บุคลากรเทศบาล มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
รูปแบบท างาน ตลอดจนแนวทางปรับปรุงคุณภาพ เเละสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่เสมอ อัน
ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 2) ทีมงานบริหารตนเอง โดยที่บุคลากรของ



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560310

เทศบาล มีอิสระในการด าเนินการในความรับผิดชอบของตนเอง เช่น การตัดสินใจ การก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติงาน การเลือกสมาชิกเข้ามาร่วมทีม การก าหนดกฎระเบียบปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงานกับเครือข่ายตลอดจนการประเมินผลงาน
ด้วยตนเอง อันเป็นเหตุให้ทีมมีสรรถนะในการท างานเพ่ิมขึ้น  3) ทีมประสานงานข้ามสายงาน โดย
บุคลากรเทศบาล เน้นความส าคัญของการประสานงาน โดยเฉพาะการประสานงานข้ามสายงาน 
โดยการน าบุคคลในระดับเดียวกัน แต่มาจากคนละฝ่าย คนละเเผนกหรือคนละสายงาน มา
ปฏิบัติการร่วมกัน เพ่ือที่จะให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ พัฒนา
แนวความคิดใหม่ ๆ และแก้ปัญหา รวมถึงการประสานงานเพ่ือด าเนินโครงการที่มีความซับซ้อน
ร่วมกัน และ 4) ส าหรับทีมเสมือนจริง อันเป็นทีมที่บุคลากรเทศบาล ได้ประยุกต์ใช้ในการ
ประสานงาน โดยไม่เน้นการพบปะกันโดยตรง ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โซเชียลเน็ตเวิร์ค โดยเฉพาะ 
LINE, Facebook เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 6.3 รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัด
พิษณุโลก เป็นรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนา 11 รูปแบบ โดยเป็นการประยุกต์
บูรณาการหลักการท างานเป็นทีม 4 รูปแบบ คือ ทีมแก้ปัญหาแนวพุทธ ทีมบริหารตนเองแนวพุทธ 
ทีมงานประสานข้ามสายงานแนวพุทธ และทีมเสมือนจริงแนวพุทธ ซึ่งได้บูรณาการกับหลักอปหานิย
ธรรม 7 รูปแบบ โดยในการน าไปประยุกต์ใช้ต้องสอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน บูรณาการในแต่ละ
ด้านเพ่ือให้เกิดการท างานเป็นทีมทีดีมีประสิทธิภาพ โดยทั้งนี้บุคลากรเทศบาลต้องประยุกต์ใช้ มา
เป็นหลักในการท างานเพ่ือให้การท างานเป็นทีมของเทศบาลให้ประสบความส าเร็จ เมื่อเพ่ือพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้เกิดการพัฒนาทั้ง
ระดับองค์กรและระดับบุคคลต่อไป  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร
เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก” มีข้อเสนอแนะที่มาจากผลการวิจัย สรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) เทศบาลต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติงาน และยุทธศาสตร์ 
ในเรื่องการท างานเป็นทีม เพ่ือเป็นแนวทางในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้  
 2) เทศบาลต้องก าหนดโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจน ก าหนดขอบเขตการท างานเป็นทีม 
เพ่ือแบ่งภาระหน้าที่ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การบังคับบัญชา และการควบคุม เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ  
 3) เทศบาลต้องสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากร ไปศึกษาต่อหรือเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้มี
ทักษะในการท างานเป็นทีม มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการบริหารงาน 
สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอ่ืนและสถานที่ได้ 
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 7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1) บุคลากรเทศบาลต้องท างานเป็นทีม ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และ
ยุทธศาสตร์ วิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีเทศบาลก าหนดไว้ 
 2) บุคลากรเทศบาลต้องท างานเป็นทีม ปฏิบัติตามโครงสร้าง ภาระหน้าที่ ที่ได้รับหมอบ
หมายงาน ตลอดจนต้องมีความรับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  
 3) บุคลากรเทศบาลต้องน าทักษะความรู้ความสามารถ และความสามารถในการท างาน
เป็นทีมประยุกต์กับหลักธรรม ไปใช้ในส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการท างานเป็นทีมของเทศบาล  
 7.3 ข้อเสนอส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะการด าเนินการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้ 
 1) ควรศึกษารูปแบบการท างานเป็นทีมในการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเทศบาลในยุค Thailand 4.0 
 2) ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการท างานเป็นทีมภายใต้การเปลี่ยนแปลงในการยุบรวม
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหา การปกครองคณะสงฆ์
ภาค18  2) เพ่ือศึกษาแนวคิด และหลักพุทธธรรมการปกครองคณะสงฆ์ภาค 18 และ 3) เพ่ือ
น าเสนอการพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 18  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลหลักเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) 
ผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วยพระสังฆาธิการในระดับเจ้าคณะผู้ปกครอง  
พระสงฆ์ และนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการปกครองคณะสงฆ์ภาค 18  
จ านวน 30 รูป/คน  (2) กลุ่มผู้ร่วมสนทนากลุ่มประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จ านวน 10 รูป/คน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก และการสนทนากลุ่ม และ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณา 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. สภาพและปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ภาค 18 มีพ้ืนที่ปกครอง 6 จังหวัด (1) 
จังหวัดสงขลา (2) จังหวัดพัทลุง (3) จังหวัดสตูล (4) จังหวัดปัตตานี (5) จังหวัดยะลา (6) 
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Sciences, Mahachulalongkornrajavidalaya University 
 Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, 
Mahachulalongkornrajavidalaya University 
 Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, 
Mahachulalongkornrajavidalaya University 
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จังหวัดนราธิวาส ปัญหาอุปสรรคในการปกครอง แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น (1) ปัญหาภายใน
องค์กร จ านวนบุคลากรน้อย  บุคลากรที่มีอยู่ยังขาดความสามารถในด้านการปกครอง การ
ประสานงานระดับบนลงล่างขาดความประสิทธิภาพ  การอบรมพัฒนาบุคลากรขาดความ
ต่อเนื่อง เจ้าคณะผู้ปกครองระดับสูงอยู่นอกพ้ืนที่ เมื่อเกิดปัญหาเร่งด่วนแก้ไขไม่ทันการณ์ ขาด
ขวัญก าลังใจ (2) ปัญหาภายนอก บางจังหวัดเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัย เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอยู่
เป็นประจ า การเดินทางสัญจรไม่ปลอดภัย  จ านวนพุทธศาสนิกชนมีน้อย วัดร้างเพ่ิมขึ้น การ
สนับสนุนจากภาครัฐมีน้อยไม่ทั่วถึง และขาดความสะดวกในการท ากิจกรรมทางศาสนาในพ้ืนที่  
จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน  
 2. แนวคิดและหลักพุทธธรรมในการปกครองปกครองคณะสงฆ์ภาค 18 ในปัจจุบัน
เป็นการปกครองภายใต้พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2 ) พ.ศ.2535 ซึ่งมีมหาเถรสมาคม จ านวน 21 รูป มีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน 
จัดเป็นองค์กรสูงสุดในปกครองคณะสงฆ์ ได้ออกกฎ ระเบียบ มติ และประกาศ มหาเถรสมาคม 
ให้พระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกาได้ปฏิบัติตาม เป็นการปกครองแบบสั่งการบนลงล่าง
ก าหนดชั้นการปกครอง 6 ชั้น คือ (1) เจ้าคณะใหญ่  (2) เจ้าคณะภาค  (3) เจ้าคณะจังหวัด  
(4) เจ้าคณะอ าเภอ  (5) เจ้าคณะต าบล  (6) เจ้าอาวาส ก ากับดูแลภายในวัดให้เรียบร้อย มี
ต าแหน่งปกครองที่เป็นพระสังฆาธิการ 12 ต าแหน่ง (1) เจ้าคณะใหญ่ (2) เจ้าคณะภาค (3) 
รองเจ้าคณะภาค (4) เจ้าคณะจังหวัด (5) รองเจ้าคณะจังหวัด (6) เจ้าคณะอ าเภอ (7) รองเจ้า
คณะอ าเภอ (8) เจ้าคณะต าบล (9) รองเจ้าคณะต าบล (10) เจ้าอาวาส (11) รองเจ้าอาวาส 
(12) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส มีการสั่งการปกครองเป็นล าดับชั้นตอน มีหลักอปริหารนิธรรมเป็นกรอบ
ในการปกครองให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม 
 3. การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ภาค 18 ที่พัฒนาแล้ว ได้รูปแบบเป็น
วิธีการ คือต้องมีการหมั่นประชุมวางแผนกันเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันท ากิจตามแผนงาน
กระบวนการที่ตกลงกันไว้ ไม่ล่วงละเมิดข้อบัญญัติที่ได้ตกลงกันในที่ประชุม เคารพต่อมติของที่
ประชุม ให้ความเคารพเชื่อฟังต่อประธานสงฆ์ที่อาวุโส ที่ท าหน้าที่ในการปกครอง โดยไม่ลุ
อ านาจที่เกิดจากความอยาก เปิดใจรับฟัง มีความยินดีในเสนาสนะอันสะอาด สงัด เพ่ือการ
บ าเพ็ญเพียรทางจิต และตั้งความปรารถนาดีต่อผู้ที่มีศีล ให้เข้ามาสู่ส านักของตน อยู่กันด้วย
อย่างสงบสุข 
ค าส าคัญ :การพัฒนา, รูปแบบ, การปกครอง,  คณะสงฆ์ภาค 18 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were (1) To study the Theoretical 
concepts and pattern of governing  the Sangha. 2) To study the state of affairs 
and the rule of the monks in Region 18. and  3) To present the forms of the 
development of the monastic order. 
 This research is a qualitative research. The main informants are 
divided into 3 groups:  (1)  15 monks who hold position for the ruling class in 
Region 18 were interviewed. (2) There are 15 each of Buddhist monks and 
scholars who involved in the administration in Region 18. (3). Group participants 
are included 10 experts and stakeholders which the data can be collected by 
both deep interview and group discussion then analyzed  the data by using 
qualitative content analysis. 
 The  results of  the study  were as  follows :    
 1. Theoretical concepts and pattern of governing the Sangha were  
found that the current form of governing of the Sangha is governed  under the 
Buddhist Sangha Act, BE 2505 (1992), Amended (No. 2) BE 2535 covered by  21 
monks of the Sangha Supreme Council of Thailand. It is considered as highest 
organization, all monks, novices, worshipers have complied the rules, 
resolutions and announcements has issued from the Sangha Supreme Council 
of Thailand.. It is a governing order from top to bottom. It can be divided into 6 
levels of administration as  following ; (1) the Governor General : supervise the 
sector. (2) the Ecclesiastical Regional Governor: provincial supervision. (3) the 
Ecclesiastical Provincial Governor : district level supervision (4) the Ecclesiastical 
District Officer:district supervisors (5) the Ecclesiastical Commune-Chief: district 
supervisors (6) the abbot : district supervisors supervise the monastery. there 
are 12 ordained  of the abbot who is an Ecclesiastical Village-Chief as well ; (1) 
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the Governor General (2) the Ecclesiastical Regional Governor. (3) the vice of 
Ecclesiastical Regional Governor. (4) the Ecclesiastical Provincial Governor. (5) 
the vice of  Ecclesiastical Provincial Governor. (6) the Ecclesiastical District 
Officer. (7 ) the vice of  Ecclesiastical District Officer. (8) the Ecclesiastical 
Commune-Chief (9) the vice of  Ecclesiastical Commune-Chief (10) the abbot 
(11) the vice of  abbot  (12) the assistant of  abbot. There is a hierarchy order. 
 2. The state of affairs and the rule of the monks, Region 18, there are  
6 provinces in authority as following (1), Songkhla province (2), Phatthalung 
province (3), Pattani province (5), Yala province (6), Narathiwat province .The 
barriers to governance are divided into two (1) Internal problems ; Number of 
personnel who are most lacking in governance. Top-down coordination is not 
good enough. discontinuing human resources training. the High Level 
Ecclesiastical l governors are out of area. The problem is not resolved 
immediately. and Lack of morale (2) External problems: There are dangerous 
areas in some provinces that occur  the unrest on a regular basis, Insecure 
journey . The number of Buddhists is less, Abandoned temple increased, 
Support from the government is insufficient and uneven, Being deprived of a 
different religion in religious activity in the area. Before losing more than this 
they should be resolved urgently.  
 3. The pattern of development of Sangha administration in Region 18 
is already done ; Regular meetings are planned continually, Unite to act in 
accordance with the agreed process plan, Do not violate the provisions agreed 
at the meeting, Respect the resolution of the meeting, Give obedience to the 
senior monks. Acting in the ruling Without the power of greed , Open mind 
listen to other people, Have a pleasant stay in a clean place.for spiritual 
practice, And Set good wishes for those who have the precepts to come into 
their own office, and  Live together peacefully 
Keywords: Development, Pattern, Administration, Sangha in Region 18 
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1. บทน า 
 พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตนสูตรปฐมเทศนา วันเพ็ญ
กลางเดือน 8 เป็นครั้งแรก ณ ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน ถือเป็นการสืบศาสนทายาทเป็นครั้งแรก 
เริ่มต้นการประกาศพระศาสนา นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การประกาศพระพุทธศาสนาได้เริ่มแผ่
ขยายไปทั่วทั้งชมพูทวีป พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้  พระพุทธองค์ทรงปกครองพระสงฆ์สาวก
แบบพ่อปกครองลูกมีพระธรรมวินัยเป็นหลัก เมื่อจะมีอุปสมบทแก่กุลบุตรได้ทรงอนุญาตให้สงฆ์
เป็นใหญ่ในการรับเข้าหมู่คณะ มีพระอุปัชฌาย์ เป็นผู้ดูแลปกครองเอาใจใส่ ตรวจสอบดูแลให้
เกิดความเรียบร้อยดี ในสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ทรงใช้ระบบสามัคคีธรรม เป็นแม่บทในการ
ปกครองคณะสงฆ์ โดยมีพระองค์เองทรงอยู่ในฐานะเป็นประมุข คือ ประธานของพระภิกษุสงฆ์
ทั้งหมด ไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะ 
 การปกครองคณะสงฆ์ มีความส าคัญในการสร้างความเข้มแข็ง และการด ารงอยู่
อย่างม่ันคงของพระพุทธศาสนา ส่วนการบริหารจะเป็นไปเพ่ือการบริหารจัดการในการที่จะ
ด าเนินงานนั้น ๆ ให้ส าเร็จ ในการบริหารนั้น การบริหารตามแนวพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า 
พุทธวิธีการบริหารควรยึดหลักธรรมาธิปไตยเป็นส าคัญ โดยผู้บริหารเองจะต้องประพฤติธรรม 
และต้องค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งโดยพึงสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงการปกครองคณะสงฆ์ จึงต้องมีพระธรรมวินัยเป็นหลัก เพราะพระธรรมวินัย
เป็นโครงสร้างและการจัดสภาพสังคมสงฆ์ให้เกิดความเรียบร้อย และเป็นการพัฒนาบุคลากรใน
สังคมด้วย ทุกคนจะรู้จักหน้าที่ของตนเอง การแต่งตั้งถอดถอนเจ้าคณะพระสังฆาธิการ
ควบคุมดูแลให้ไปตามข้อวัตรปฏิบัติของจริยาพระสังฆาธิการ ปัจจุบันรูปแบบโครงสร้างการ
ปกครองคณะสงฆ์นั้นพระภิกษุสงฆ์ต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและเอ้ือเฟ้ือต่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์กฎกระทรวงกฎมหาเถรสมาคมข้อบังคับระเบียบค าสั่งประกาศต่างๆ
โดยเคร่งครัดซึ่งหากพระภิกษุละเมิดข้อบัญญัติแห่งสิกขาบทในพระวินัยก็จะมีโทษตามที่
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อยู่ก่อนแล้วส่วนการละเมิดข้อบัญญัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ก็
จะพึงได้รับโทษตามที่บัญญัตินั้นๆก าหนดไว้แต่หากการกระท านั้นๆเกิดขึ้นโดยยังไม่มีตัวบท
กฎหมายเอาผิดไว้หรือมีบทบัญญัติเกิดขึ้นภายหลังก็ไม่สามารถมีผลย้อนหลังเพ่ือก าหนดโทษ
หรือท าให้มีโทษที่มีอยู่แล้วสูงขึ้นได้ (Pha Dhampitaka ( P.A. Payutto), 2541: 45) 
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 การปกครองคณะสงฆ์ ต้องมีองค์ประกอบหรือทรัพยากรที่มีความส าคัญพ้ืนฐาน ใน
การบริหารปกครอง ประกอบไปด้วยคน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ  รวมถึงอ านาจหน้าที่ 
ระยะเวลาในการท างานและความสะดวกต่าง ๆ ในการท างานด้วย มีความส าคัญและมีความ
ผูกพันต่อเนื่องกันอย่างใกล้ชิด ความส าเร็จในการปกครองคณะสงฆ์นั้น ประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ขึ้นอยู่กับความสามารถของพระสังฆาธิการ ที่จะน าทรัพยากรดังกล่าวออกมาใช้
ให้เกิดประโยชน์และได้ผลอย่างคุ้มค่า เป็นหน้าที่ของพระสังฆาธิการควรให้ความสนใจอย่าง
จริงจังกับการบริหาร (Department of Religious Affairs, Ministry of Education, 2538: 
1) 
 การปกครองของคณะสงฆ์ภาค 18 ภาค มีรูปแบบการปกครองเช่นเดียวกับภาคอ่ืนๆ 
แต่มีความพิเศษของพ้ืนที่ตั้งอยู่ของคณะสงฆ์ภาค 18 ซึ่งประกอบด้วย 6 จังหวัด คือ สงขลา 
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ พัทลุง  เป็นพ้ืนที่ ที่มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม
จ านวนมากกว่าชาวพุทธ ระยะหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่เกิดขึ้น
บ่อยคร้ัง  ท าให้จ านวนพระสงฆ์ และประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนามีจ านวนลดลงอย่าง
มาก  ผู้ที่เข้ามาบวชมีจ านวนลดลง วัดร้างเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่รูปแบบการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 18 ต้องปรับให้เข้าสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เจ้าคณะ
ผู้ปกครองจึงต้องมีกระบวนการในการพัฒนาการรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ให้สามารถ
ยืนยันอยู่ได้ตามสถานการณ์ต่อไปได้อย่างมั่นคง  
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงใคร่ที่จะศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ “การพัฒนารูปแบบการ
ปกครองของคณะสงฆ์ภาค 18” โดยที่เป็นการวิเคราะห์สภาพการปกครองคณะสงฆ์ปัจจุบัน
เพ่ือค้นหาจุดแข็งจุดเด่นจุดด้อยหรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพการ
ปกครองคณะสงฆ์ที่ต้องการในอนาคต ซึ่งถือว่าเป็นหลักการส าคัญ รวมถึงการน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาเป็นกรอบในการศึกษา ในการศึกษาวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาหลักอปริหานิยธรรม 
ซึ่งถือว่าเป็นธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม ธรรมที่ท าให้เกิดความเจริญทั้งส่วนตนและ
ส่วนรวม เป็นหลักปฏิบัติที่น าความสุขความเจริญมาสู่หมู่คณะ เป็นหลักธรรมที่เน้นความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม ความสามัคคีของหมู่คณะ และการเคารพนับถือซึ่งกันและกัน ที่จะท าให้
การปกครองคณะสงฆ์ภาค 18 มีประสิทธิภาพ เรียบร้อยดีงามต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
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 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ภาค 18 
 2. เพ่ือศึกษาแนวคิดและหลักพุทธธรรมการปกครองคณะสงฆ์ภาค 18 
 3. เพ่ือน าเสนอการพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ภาค 18 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัย ได้ติดตามเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 30 รูป/คน และสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 รูป/คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 30 รูป/คน และสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 10 รูป/คน 
 
4. ผลการวิจัย 
 1. สภาพและปัญหาการปกครองคณะสงฆ์คณะสงฆ์ภาค 18 ทั้ง 6 จังหวัด มีพ้ืนที่ติด
ชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน คือ มาเลเซีย ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  และ
ประชากรในพ้ืนที่ทั้ง 6 จังหวัดมีจ านวนของผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นจ านวนมากกว่า  การ
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดดังกล่าวจึงมีความพิเศษในการดูแลให้สามารถอยู่กันด้วยความ
ปรองดองสามัคคี  จึงเป็นความท้าทายของเจ้าคณะผู้ปกครองในพ้ืนที่ต้องมีความเข้มแข็งเป็น
พิเศษในการดูแลให้มีความเรียบร้อยดังนั้นผลกระทบต่อการปกครองคณะสงฆ์ภาค 18 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาสทั้งนี้ในการ
ปกครองคณะสงฆ์มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการปฏิบัติศาสกิจของพระภิกษุ สามเณรในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง พบ
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติศาสนกิจให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ความไม่สงบและรุนแรงในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 2. แนวคิด และหลักพุทธธรรมการปกครองคณะสงฆ์ การปกครองคณะสงฆ์ตั้งแต่
สมัยหลังพุทธกาลถึงสมัยสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์มีรูปแบบโดยยึด
หลักพระธรรมวินัยพ้ืนฐานมีการพัฒนาตามยุคสมัยนั้นๆ 
 ในส่วนการปกครองคณะสงฆ์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีรูปแบบการปกครอง
เหมือนกรุงศรีอยุธยาเพียงแต่เพ่ิมต าแหน่งเจ้าคณะใหญ่เป็นสี่ต าแหน่งคือเจ้าคณะเหนือเจ้า
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คณะกลางเจ้าคณะใต้และเจ้าคณะอรัญวาสีโดยการปกครองอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ
สมเด็จพระสังฆราชจนมาถึงยุคกลางของกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการตราพระราชบัญญัติการ
ปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.121 ในรัชกาลที่ 5 และในรัชกาลที่8มีตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับ
พ.ศ. 2484 ก าหนดรูปแบบการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยจนมาถึงสมัยรัชกาลที่9มีการ
ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์อีกสองฉบับคือฉบับพ.ศ. 2505 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2535 มีการจัดรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ที่ชัดเจนและเป็นสัดส่วนในการบริหารคณะ
สงฆ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้น าหลักอปริหานิยธรรมมาเป็นกรอบในการพัฒนารูปแบบการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 18 
 3. การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ภาค 18 การปกครอง ที่เป็นระบบใช้
หลักเกณฑ์ร่วมกัน มีการปฏิบัติธรรม ด ารงมั่นอยู่ในหลักพรหมวิหารธรรม  เว้นอคติ ยึดมั่นใน
อปริหานิยธรรม ท าให้ผู้อยู่ใต้ปกครองให้การยอมรับ เชื่อฟัง และยอมปฏิบัติตามโดยปราศจาก
เงื่อนไข ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองก็มีความเคารพ เชื่อฟัง และให้เกียรติตามต าแหน่งหน้าที่ 
 จุดอ่อนของการปกครองคณะสงฆ์คือการแสดงความคิดเห็นเ พ่ือการพัฒนารูปแบบ
การปกครองคณะสงฆ์ไม่ค่อยมีรูปแบบมักจะปกครองตัวตนเองตามที่สังกัดอยู่ในแต่ละเขต
ต าบลอ าเภอและจังหวัดอาศัยว่าอย่าให้ผิดพระธรรมวินัยกฎหมายบ้านเมืองและกฎระเบียบ
ข้อบังคับของมหาเถรสมาคมท าให้รูปแบบการพัฒนาด้านการปกครองส่วนใหญ่นั้นจะเป็นรูป
แบบเดิมๆ  
 โอกาสที่คณะสงฆ์ในฐานะเป็นส่วนหนึ่ งของสังคมย่อมมีการขานรับความ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาพระสงฆ์รุ่นใหม่ที่จบจากมหาวิทยาลัยมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นคณะ
สงฆ์มีโครงการพัฒนาพระสังฆาธิการโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์แหล่งเงินทุน
งบประมาณแหล่งวิชาการไม่ใช่ความล าบากเหมือนสมัยก่อนจะเข้าถึงได้มีกลุ่มพระสงฆ์รุ่นใหม่
ใส่ใจในงานคณะสงฆ์เพ่ิมมากข้ึนพระสงฆ์กลุ่มนี้ 
 อุปสรรคเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยในการก่อการร้ายของผู้ไม่หวังดีต่อพระสงฆ์ และชาวพุทธ
ในพ้ืนที่ ท าให้การเป็นอยู่ต้องระมัดระวังตัวตลอดเวลา การเดินทางสัญจรต้องมีรถคอยคุ้มกัน
ความปลอดภัยให้ การท ากิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบท
ของพ้ืนที่  
 การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ การหมั่นประชุมกันเป็นประจ าท าให้งานการท างาน
ต่างๆ ด าเนินได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคจะได้แก้ไขได้ทันถ่วงที  ได้เปิดโอกาสให้
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ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เป็นเจ้าของงานร่วมกัน เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
งานการปกครองคณะสงฆ์   การพร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกและ
พร้อมเพรียงกันท ากิจที่สงฆ์จะต้องท า  การที่ประชุมพร้อมกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันเป็น
พลังแห่งความสามัคคีของหมู่คณะ เป็นการเคารพตนเองและเคารพที่ประชุมให้เกียรติตนเอง
และที่ประชุมด้วย ได้รับทราบข้อมูลทุกอย่างเหมือนกัน ส่งผลต่อการด าเนินงานไปได้อย่างมี
พลังแห่งสังฆะ มีการให้โอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาท าหน้าที่ปกครอง เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าในกิจการคณะสงฆ์ แม้จะมีพรรษาน้อยแต่เมื่อมีความสามารถพร้อมก็สนับสนุน
ให้มาท างานเพ่ือส่วนรวม เป็นงานเสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม พร้อมให้
ความร่วมมือ 
 
5. อภิปรายผ 
 จากผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยต่าง ๆ และ
รูปแบบการคณะสงฆ์ภาค 18 จะเห็นได้ว่าการปกครองคณะสงฆ์ตั้งแต่สมัยหลังพุทธกาลถึงสมัย
สุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์มีรูปแบบโดยยึดหลักพระธรรมวินัยพ้ืนฐาน
มีการพัฒนาตามยุคสมัยนั้นๆมีการจัดรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ที่ชัดเจนและเป็นสัดส่วนใน
การบริหารคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้นส่วนในการปกครองดูแลของเจ้าคณะภาค 18 ทั้ง 6 จังหวัด มี
พ้ืนที่ติดชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน คือ มาเลเซีย ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  
และประชากรในพ้ืนที่ทั้ง 6 จังหวัดมีจ านวนของผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นจ านวนมากกว่า  
การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดดังกล่าวจึงมีความพิเศษในการดูแลให้สามารถอยู่กันด้วยความ
ปรองดองสามัคคี  จึงเป็นความท้าทายของเจ้าคณะผู้ปกครองในพ้ืนที่ต้องมีความเข้มแข็งเป็น
พิเศษในการดูแลให้มีความเรียบร้อย ดังนั้นผลกระทบต่อการปกครองคณะสงฆ์ภาค 18 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาสทั้งนี้ในการ
ปกครองคณะสงฆ์มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณรในพ้ืนที่ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phramaha Taruti   Virocano ( 2556) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบ
การพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์” ผลการวิจัยพบว่า 
 การพัฒนาพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันทั้ง 6 ด้าน
ได้แก่ (1) ด้านการปกครอง มีการประชุมเพื่ออบรมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม หรือ
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การจัดหลักสูตรในระยะสั้น ๆ เท่านั้น แต่ยังไม่ได้มีองค์กรรับผิดชอบโดยตรง (2) ด้านการศาสน
ศึกษา ยังคงมีการบริหารจัดการทางด้านการศึกษาที่ยังคงไว้ซึ่งพระธรรมวินัย มีการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมสายสามัญ หรือการศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น (3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ มี
การบริหารจัดการทางด้านการศึกษาโดยมุ่งเน้นการสงเคราะห์ประชาชนในด้านการศึกษา ซึ่ง
ยังคงให้ประชาชนได้รับการศึกษาทางพระธรรมวินัย ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ (4) ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เป็นการพัฒนาให้พระสังฆาธิการมีความก้าวหน้าในการเผยแผ่ และทักษะการ
ใช้ภาษาของสมัยปัจจุบัน มุ่งเน้นให้ประชาชนปฏิบัติธรรมตามก าลังศรัทธา ถือว่า เป็นการสั่ง
สอนในภาคทฤษฎี และปฏิบัติที่ควบคู่กันไป (5) ด้านสาธารณูปการ การพัฒนาตามก าลัง
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน โดยไม่ได้มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้า ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่มาก และ มี
การพัฒนาโดยการศึกษาและวางแผนการก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ภายในวัด เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สถานที่ (6) ด้านสาธารณสงเคราะห์ มีการช่วยเหลือประชาชนโดยอยู่บนพ้ืนฐานของจิตเมตตา 
แต่ยังไม่ได้ช่วยเหลือเป็นระบบ ต้องมีการวางแผน ความต้องการของประชาชน หรือศึกษา
ปัญหาหรือความเดือดร้อนของประชาชนว่ามีสิ่งใดที่ขาดแคลน  
 จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ จะเห็นได้ว่า การ
ปกครองคณะสงฆ์นั้นผู้บริหารที่ส าคัญคือพระสังฆาธิการในระดับต่างๆเป็นล าดับชั้นในงาน
บริหารและปฏิบัติงานนั้นพระสังฆาธิการในทุกระดับต้องช่วยกันขับเคลื่อนกิจการงานคณะสงฆ์
และประสานสัมพันธ์กันอย่างมีระบบระเบียบมีความเคารพให้เกียรติกันมีความสมัครสมาน
สามัคคีแก่กันมีการจูงใจและให้ขวัญก าลังใจต้องเสียสละเพ่ือส่วนรวมภายใต้พระธรรมวินัยพระ
สังฆาธิการมีหน้าที่ในการปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ดังนั้นบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จึงย่อมมีปัญหาอันเนื่องมาจาก
พ้ืนความรู้ของพระสังฆาธิการซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phra Choti Baderat (2555) ได้
ศึกษาเรื่อง “การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4เพ่ือความ
มั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า  
 ในการบริหารคน มีการสร้างและพัฒนาภาวะผู้น าบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มี
ประสิทธิภาพในการบริหารภาระงาน มีการออกกฎระเบียบในการปกครองคณะสงฆ์และ
ก าหนดโทษผู้ที่ละเมิดกฎระเบียบที่วางไว้ และในการบริหารองค์กร มีการท างานเป็ นทีม
ประสิทธิผลการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4ใน 3ด้าน มี
ผลดังนี้ ในการบริหารคน มีการด าเนินไปอย่างรวดเร็วสนองต่องานที่มอบหมายให้ท าโดยใช้คน
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ตรงกับความรู้และความสามารถ ในการบริหารภาระงาน มุ่งบริหารอย่างประหยัดคุ้มค่าและ
สนองตอบต่อความต้องการของผู้มาติดต่อ และในการบริหารองค์กรได้เน้นในเรื่องสร้างศรัทธา
เข้าวัดและปฏิบัติธรรมมากขึ้นศักยภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 4ใน 3ด้าน มีผลดังนี้ ในการบริหารคน มีการน าจุดเด่นของบุคลากรมาใช้ในการ
บริหารงานและแก้ปัญหาจุดด้อยของบุคลากรในการบริหารงาน ในการบริหารภาระงานมีการ
ประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงาน และในการบริหารองค์กรมีการจัดท าแผนงาน
หรือโครงการเพ่ือพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องส าหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารคน การ
บริหารภาระงาน และการบริหารองค์กรของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4
ใน 3ด้าน  มีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรมีวิธีการพัฒนาคนให้เก่ง มีความรู้ความสามารถให้มีความรู้
ความเข้าใจหลักพระศาสนาที่ถูกต้องโดยวิธีการส่งเสริมให้พระสังฆาธิการมีการศึกษาและ
พัฒนาภาวะผู้น ามีการพัฒนาสมรรถนะภาระงานด้านการบริหารโดยอบรมให้พระสังฆาธิการให้
เป็นผู้น าในการพัฒนาจิตใจจริยธรรมคุณธรรมและให้มีความรู้และทักษะในเรื่องการป้องกัน
ไม่ให้พุทธศาสนิกชนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาและตั้งมั่นความเชื่อความเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนต่อไป  
 การปกครองคณะสงฆ์ภาค 18 ต้องมีแผนแม่บทในการบริหาร มีการส่งเสริมขวัญ
ก าลังใจในกรณีอยู่ในพ้ืนที่พิเศษ ควรแต่ตั้งคนในพ้ืนที่ดูแลบริหารในระดับเจ้าคณะภาค และมี
ตัวแทนเข้าไปมีบทบาทในมหาเถรสมาคม เพ่ือจะได้รายงานโดยตรงในกรณีเกิดปัญหาขึ้นใน
พ้ืนที่ ควรจัดการศึกษาเรื่องพหุวัฒนธรรม โดยการจัดให้มีการสานเสวนาในระหว่างเร่ืองต่าง
ศาสนาได้เข้าใจกัน มีอะไรได้เปิดใจพูดคุยและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันการณ์ โดยยึดหลักการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 18 ตามหลักอปริหานิยธรรม 7และใช้ความคาดหวังการพัฒนารูปแบบ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค 18 ที่มีการพิจารณาจาก SWOT รวมถึงการบูรณาการการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 18  เพ่ือให้ได้การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ภาค 18 ให้มี
ประสิ ทธิ ภ าพการบริ ห ารกิ จการคณะสงฆ์ที่ ดี ขึ้ น  ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ ง านวิ จั ยของ 
Phrakhrusantithammapirat (Booncahi Santikaro) ( 2557) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนา
รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค15” ผลวิจัยพบว่า  
 1. สภาพการปกครองคณะสงฆ์ภาค15มีการปกครองโดยใช้พระธรรมวินัยและ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ.2505และฉบับที่2พ.ศ.2535ประกอบกับกฎระเบียบค าสั่งมติมหา
เถรสมาคมเป็นแบบแผนในการปฏิบัติสืบทอดกันมาตามแบบการปกครองคณะสงฆ์ในภาคอ่ืนๆ
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ยังไม่มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัยจึงท าให้ทราบ1) จุดแข็งคือการปกครองคณะสงฆ์
ภาค15ทั้ง4จังหวัดแบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนการปกครองเป็นระบบใช้กฏเกณฑ์
เดียวกันตามหลักพรหมวิหาร4 ยึดมั่นในอปริหานิยธรรม7 ยกเว้นอคติ4  2) จุดอ่อนยังขาด
บุคลากรท่ีมีคุณภาพมาช่วยกันพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ภาค15มีการใช้อ านาจในการ
ปกครองขาดความยุติธรรมและขาดความร่วมมือกันของบุคลากรในคณะสงฆ์3) ปัญหามี
นโยบายที่ไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท าให้ผลของการ
ด าเนินงานเกิดความล่าช้า  4) อุปสรรคผู้บริหารขาดความรัดกุมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ขาดงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการปกครองคณะสงฆ์และขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการ
สื่อสารเพื่อการพัฒนาคณะสงฆ์ภาค15  
 2. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการปกครองคณะสงฆ์ภาค15ประกอบด้วย
ระบบการปกครองที่ต้องค านึงถึงองค์ประกอบ5ด้าน คือการพัฒนารูปแบบด้านการวางแผนมี
การ  วางแผนในการส่งเสริมคุณภาพของพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นในการปกครองคณะสงฆ์
ทุกด้านเช่นสงเสริมการศึกษาทั้งด้านปริยัติและปฏิเวทเพ่ือพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการและ
พระภิกษุสามเณรเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานแต่ละปีให้ชัดเจนโดยมี
แผนการพัฒนาแผนปฏิบัติการแผนพัฒนายุทธศาสตร์, การพัฒนารูปแบบด้านการจัดองค์กร  
 3. รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ภาค15ที่พัฒนาแล้วคือมีการวางแผนกระบวนการ
ด าเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพของพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นที่ชัดเจนการจัดองค์กรใช้
กฎระเบียบข้อบังคับและกติกาเดียวกันส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานด้านต่างๆเพ่ือเสริมสร้างให้มี
วิสัยทัศน์ประสบการณ์คุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานน าระเบียบกฎหมายของ
คณะสงฆ์และของภาครัฐไปสร้างกติกาในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันและมีคณะกรรมการก ากับ
ดูแลแต่ละฝ่ายอย่างใกล้ชิด  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phratheprattanasuthee 
(Somsak Chotitaro)  (2557) ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ภาค1” 
ผลการวิจัยพบว่า 1) การปกครองคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีซึ่ง
บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมน าการปกครองไปพร้อมกับความเจริญและมีกฎหมาย
พระราชบัญญัติข้อบังคับระเบียบต่างๆมาเก้ือกูลพระธรรมวินัยโดยเฉพาะการปกครองคณะสงฆ์
มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากสมัยก่อนมากคือด้านการปกครองด้านการศาสนศึกษาด้านการเผย
แผ่ด้านการศึกษาสงเคราะห์ด้านการสาธารณูปการและด้านการสาธาณสงเคราะห์ซึ่งมีรูปแบบ
ที่ปฏิบัติชัดเจนมากยิ่งข้ึนดังนั้นรูปแบบแนวคิดและวิธีการในการปกครองคณะสงฆ์เชื่อว่ามีส่วน
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ส าคัญในการบริหารจัดการให้องค์กรคณะสงฆ์มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลฉะนั้นผู้ที่จะ
เป็นผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้ต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มีความรู้ความสามารถ
และเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยจริยาวัตรข้อปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์และประชาชนใน
ชุมชนและสังคมไทย 2) หลักเกณฑ์การปกครองคณะสงฆ์มีการปกครองตามล าดับชั้นการ
ปกครองโดยเจ้าคณะชั้นปกครองจะดูแลปกครองผู้อยู่ในเขตปกครองนั้นๆโดยปกครอง
ตามล าดับชั้นไปตามล าดับเมื่อเจ้าคณะชั้นปกครองดูแลปกครองพ้ืนที่ในเขตปกครองที่ตน
รับผิดชอบด้วยดีถูกต้องตามหลักนิติธรรมยึดเอาความถูกต้องโดยอาศัยความรู้ความฉลาดและ
ความสามารถเป็นเครื่องมือในการปกครองคณะสงฆ์ภาค1 และ 3) เพ่ือเสนอกลยุทธ์ส าหรับ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค1โดยกลยุทธ์ในการปกครองผู้ปกครองต้องมีความรู้ความสามารถสูง
มีการศึกษาระดับอุดมศึกษามีการสื่อสารและการคมนาคมเดินทางไปมาสะดวกสามารถ
ติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วการปกครองคณะสงฆ์ให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นหลักโดยเน้นบริหาร
จัดการเชิงพุทธมุ่งการสร้างความสามัคคีโดยบริหารแบบพ่อปกครองลูกใช้หลักสังคหวัตถุ4 และ
พรหมวิหาร4 ในการครองตนครองคนและครองงานโดยจุดแข็งของการปกครองคณะสงฆ์ภาค1
อยู่ในพื้นท่ีชุมเมืองและใกล้สถาบันการศึกษาทั้งระดับการศึกษาพ้ืนฐานมีสถาบันการศึกษาของ
คณะสงฆ์ ได้จัดการสอบของนักธรรมและเปรียญธรรมซึ่งสอบได้ในอัตราสูงและมีพระสงฆ์
ประจ าพรรษาจ านวนมากเป็นการจัดการภายในที่มีความเข้มแข็งเพราะมีความรู้ความสามารถ
ในการปกครองสูงและมีภาพลักษณ์ที่ดีซึ่งถือเป็นแนวทางในการส่งเสริมกลยุทธ์การปกครอง
ของคณะสงฆ์ภาค1ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมสงฆ์ทั่วไป 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ภาค 18” มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผู้วิจัย สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ภาค 18 ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างความมั่นคง
ให้กับพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นประโยชน์และจ าเป็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ และ
พัฒนาการด าเนินงานในพระพุทธศาสนาให้บรรลุเป้าหมายได้ (1) แต่งตั้งให้เจ้าคณะใหญ่หนใต้
เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม เพ่ือได้มีโอกาสน าเสนอและชี้แจงข้อเท็จจริงกับสภาพในพ้ืนที่
และมีส่วนในการพิจารณาสมณศักดิ์กับพระสงฆ์ในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจกับการปกครอง
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(2) ให้จัดตั้งส านักงานการปกครองที่ถาวร ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนเจ้าคณะภาค 18 ก็ต้องมี
ส านักงานเจ้าคณะภาค 18 ที่ประจ าอยู่ที่ใดที่หนึ่ง เพ่ือในการสืบสานงานคณะสงฆ์ภาค 18 
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงส านักงานเจ้าคณะจังหวัดในแต่ละจังหวัดของภาค 18 ด้วย  (3) จัดตั้งเขต
การปกครองพิเศษให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือจะได้รับการดูแลสนับสนุนเป็นกรณี
พิเศษ  (4) สนับสนุนพระภิกษุที่อยู่ในพ้ืนที่อยู่แล้วให้มีขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้พระภิกษุที่
อยู่ต่างพ้ืนที่ ให้มาปฏิบัติศาสนกิจในภาค 18 เพ่ิมมากขึ้น โดยทางภาครัฐสนับสนุนในด้านการ
เดินทาง งบประมาณ การดูแลจากทหาร ส่วนในคณะสงฆ์สนับสนุนในด้านต าแหน่ง หรือสมณ
ศักดิ์ เป็นการเพ่ิมจ านวนพระภิกษุสงฆ์ หรือพุทธศาสนิกชนในภาค 18 ให้มากขึ้นได้ 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ผู้วิจัยสรุปข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ในกการ
พัฒนารูปแบบการปกตครองคณะสงฆ์ภาค 18 (1) ส่งเสริมความส าคัญต่อการสร้างความเข็ม
แข็งและการด ารงอยู่อย่างมั่นคงของพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ภาค 18 ที่ถือว่าเป็นตัวแทนหรือ
เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของพุทธศาสนิกชน ซึ่งท าหน้าที่
ในการปฏิบัติภารกิจเผยแผ่สืบสาน และถ่ายทอดพระธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าที่ได้บัญญัติไว้  (2) ส่งเสริมให้พระสงฆ์ในพ้ืนที่มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน มีความ
สามัคคี มีความร่วมมือ พร้อมใจกันในการด าเนินงานของคณะสงฆ์ร่วมกันด้วยดี (3) ส่งเสริมให้
คณะสงฆ์ภาค 18 ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา ถึงแม้จะถูกคุกคามจากผู้ก่อการร้าย ก็ยังเป็นที่พ่ึง
ทางใจ และมีก าลังใจในการยึดรักษาพ้ืนที่ไว้อย่างมั่นคงแน่วแน่ โดยไม่หวั่นเกรงอันตรายใดๆ(4) 
มีการด าเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา แต่มีการปรับเปลี่ยนเวลาและลดขั้นตอนลงเพ่ือความ
ปลอดภัย และรวมถึงการปรับเปล่ียนรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค 18 
ให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีการด าเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ตามปกติ ถึงแม้จะมีความไม่สงบในพ้ืนที่ก็ตาม (5) สนับสนุนให้คณะสงฆ์ภาค 18 ยึดหลักของ
ความสามัคคี มีเมตตา และยินดีที่จะไม่ย้ายออกจากพ้ืนที่ ยังยึดมั่นที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
และจะรักษาพระพุทธศาสนาให้ด ารงอยู่ในภาค 18 ต่อไป 
 3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  หากมีการวิจัยเกี่ยวกับการปกครองคณะ
สงฆ์ในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะการด าเนินการวิจัยในลักษณะต่อไปนี้  (1) ควรน า
ผลการวิจัยในคร้ังนี้ไปศึกษาหาประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการปกครองของคณะสงฆ์
ภาคอ่ืน (2)ควรน าการศึกษารูปแบบการจัดการปกครองของคณะสงฆ์ที่มีประสิทธิภาพของ
องค์กรคณะสงฆ์ภาคอ่ืนๆเพื่อศึกษาเปรียบเทียบว่ามีประสิทธิผลหรือในลักษณะมีความแตกต่าง
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กันหรือไม่ (3 )ควรศึกษาการบริหารจัดการองค์กรของคณะสงฆ์ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาองค์กร
ของสงฆ์โดยเน้นหลักพุทธธรรมหลักอ่ืนๆ (4) ควรศึกษารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ในระดับ
ต่าง ๆ ด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามควบคู่กับการสัมภาษณ์ เพ่ือจะได้กลุ่มตัวอย่างที่มีการ
กระจายตัวมากขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในปกครองคณะสงฆ์ต่อไป 
 

REFERENCES 
Department of Religious Affairs, Ministry of Education.(2538). Guide to Monks   

Education Administration. Bangkok : Department of Religious Printing. 
Herbert  A. Simon, Donald W, Smithburg and Viotor A, Thompson. (2009). Public 

Administration. New York: Alfred A. Knope. Inc. 
Joyce. Bruce., and Weil, Marsha. (1986). Model of Teaching. Englewood Cliffs : 

Prentice-Hall International Editions. 
Pha Brahmgunabhon ( P.A. Payutto). (2546). Dictionary of Buddhism . 12th 

edition. Bangkok :  Mahachulalongkornrajavidyalaya Printing. 
Pha Dhampitaka ( P.A. Payutto). (2541). Buddhist jurisprudence.  Bangkok :  

Buddhadhama Foundation. 
Phra  Chot Bodeerat.(2555).  The Buddhist Sangha Administration for Buddhism 

stability in Region 4 of the Buddhist Sangha Administration. (Doctoral 
Dissertation). Bangkok: Valaya Alongkorn Rajabhat University 

Phrakhrusantithammapirat (Booncahi Santikaro). (2557). The Development  of 
Sangha Administration Model in 15ThRegion Sangha Administration. 
(Doctoral  Dissertation) . Bangkok: Mahachulalongkornrajavatha 
yalaya University. 

Phramaha Taruti Virocano ( Rungchaiwithoon).(2556).  Pattern of Human 
Resource Development of Sangha Administrators for Efficiency of 
Sangha Administration. (Doctoral Dissertation). Bangkok: Maha 

 chulalongkornrajavathayalaya University. 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560328

Phratheprattanasuthee ( Somsak Chotitaro). (2557). The Stratgy of Sangha 
Administation  in Sangha Administrative Region 1.(Doctoral 
Dissertation). Bangkok: Mahachulalongkornrajavathayalaya Univer- 
sity. 

The Royal Academy.(2546). Dictionary of Royal Academy BE. 2542. Bangkok :  
Nanmee Publications. 

Yuwat Wuthimedhi. (2526). Community Development and Rural Development 
Principles. Bangkok :  Thai Anukrothai . 

 



329วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

กลยุทธก์ารบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
STRATEGIC MANAGEMENT OF MEDITATION CENTER 

IN AYUTTHAYA PROVINCE 
 

พระรุ่งโรจน์ ชยานนฺโท 

 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3. เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเนนองคประกอบ 3 ดาน คือ ดานสถานที่ ดา
นบุคลากร และ ดานการบริหารจัดการ  
 ระเบียบวิธีวิจัยเปนการวิจัยแบบผสานวิธีระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามกับ ผูเขาปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ านวน 371 รูป/คน โดยใชวิธีการสุม ตัวอย่างแบบงายเครื่องมือเก็บ
ข้อมูลได้แก่แบบสอบถาม ซึ่งมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.954 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยเชิงคุณภาพที่ด าเนินการวิเคราะห   
ขอมูลจากเอกสาร ควบคูกับการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลส าคัญ 35 รูป/คน เลือกแบบเจาะจง
จากผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ที่มี
โครงสร้าง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก และเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญโดยท าการประชุม
สนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group) 11 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งสองขั้นตอนโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณาความ 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านวิทยากร และด้านการบริหารจัดการพบว่า  ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( =4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยภาพรวมด้าน
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วิทยากรมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ( =4.26) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การเข้าใจหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ( =4.42)  ด้านสถานที่ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( =4.06) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีการแบ่งแยกประเภทที่พักตามเพศของผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ย
ในระดับมากที่สุด ( =4.53) ด้านการบริหารจัดการภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.03) เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า เจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความสนใจและเห็นความส าคัญของ
การศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านวิปัสสนาธุระอย่างแท้จริง มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
ที่สุด ( =4.60)   
 2. หลักพุทธธรรมและทฤษฎีในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมควรใช้หลักพุทธธรรม 
สัปปายะ7 ในการจัดการสถานที่ ได้แก่ 1) อาวาส (ที่อยู่ ) คือ เสนาสนะสัปปายะ 2) โคจรคาม 3) 
ภัสสะ (การพูดคุย) คือ ธัมมัสสวนสัปปายะ 4) บุคคล คือ ปุคคลสัปปายะ 5) โภชนะ คือ อาหารสัป
ปายะ 6) ฤดู คือ อุตุสัปปายะ 7) อิริยาบถ ด้านบุคคลใช้หลักพุทธธรรม มหาสติปัฏฐานสี่ได้แก่ 1) 
กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 2) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน 3) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน 4)ธัมมานุปัสส
นาสติปัฏฐาน เป็นหลักในการอบรมเพ่ือเพ่ิมและพัฒนาครูสอนกรรมฐาน และใช้ทฤษฎีการบริหาร 
POSDC ได้แก่  P. ค ือ Planning หมายถ ึง การวางแผน ผูบริหารที่ดีตองม ีวิสัยทัศนเพ ื่อกำหนดทิศทาง
ขององคกร O. ค ือ Organizing หมายถ ึงการจ ัดองคกร สายบังคับบัญชาภายในองคกรมีการแบงงาน
กันท า S.คือ Staffing หมายถึงงานบุคลากร     เปนการสรรหาบุคลากรใหมการพ ัฒนาบ ุคลากรและ
การใชคนใหเหมาะกับงาน D.ค ือ Directing หมายถ ึงการอ  านวยการเปนการสื่อสารเพ่ือใหเก ิดการ
ด  าเน ินการตามแผนผ ูบริหาร ตองมีมนุษยสัมพันธที่ดีและมีภาวะผูน าC.คือControlling หมายถึง
การก ากับดูแลเปนการ ควบคุมคุณภาพของการปฏ ิบ ัต ิงานภายในองคกรรวมทั้งกระบวนการแกป
ญหาภายในองคกร มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 3. กลยุทธ์การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ 1. 
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิชากรรมฐาน โดยโครงการผลิตสื่อเพ่ือช่วยสอนส าหรับพระวิปัสสนาจารย์ 
จัดท าสื่อธรรมะ เช่น หนังสือ ซีดี ธรรมะ ดีวีดี และสื่อต่างๆน าปฏิบัติกรรมฐาน และท าสื่อออนไลน์
ให้ผู้สนใจปฏิบัติสามารถเข้าถึงองค์ความรู้วิชากรรมฐานได้ง่ายขึ้น โครงการส่งเสริมการบรรยาย
ธรรมน าปฏิบัติ โครงการพัฒนาสื่อต่างประเทศ  2. ผลิตครูกรรมฐาน โดยโครงการฝึกอบรมพระ
วิปัสสนาจารย์ โครงการสร้างและพัฒนาบุคคลากรประจ าส านักปฏิบัติธรรม โครงการส่งเสริม
ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรม โครงการปฏิบัติธรรมตามรอยพระอริยสงฆ์ 
โครงการเชิดชูเกียรติบุคคล/องค์กร/ส านักปฏิบัติธรรมต้นแบบ 3. พัฒนาสถานที่ใช้สอยให้คุ้มค่า 
โดยโครงการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมให้เป็นศูนย์กลางชุมชน โครงการจัดตั้ง ส่งเสริมและพัฒนา
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ส านักปฏิบัติธรรม  4. ปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสม โดยโครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นอุทยานในส านัก
ปฏิบัติธรรม โครงการปรับภูมิทัศน์ส านักปฏิบัติธรรมเพ่ือปฏิบัติศาสนกิจ โครงการพัฒนาลานธรรม
ลานจงกรม กุฏิกรรมฐานในส านักปฏิบัติธรรม โครงการส านักปฏิบัติธรรมต้นแบบ โครงการคัดเลือก
ส านักปฏิบัติธรรมที่มีผลงานดีเด่น 5. พัฒนาฐานข้อมูลผู้รับบริการ โดยโครงการจัดเก็บข้อมูล สถิติ
การเข้าปฏิบัติของทุกส านักปฏิบัติธรรม โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (MIS) ด้านการเข้า
รับอบรมการปฏิบัติธรรม 6. ใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใส โดยโครงการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล
ในองค์กร   ท าให้สามารถน ากลยุทธ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาปรับปรุงส านักปฏิบัติธรรมที่มีอยู่
ให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นสถานที่สัปปายะในการปฏิบัติธรรมเพ่ือสามารถรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้
มากขึ้นอย่างเหมาะสมและใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาด้านต่างๆของส านักปฏิบัติธรรมที่ต้องการจะ
เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นต่อไป 
ค าส าคัญ: กลยุทธ์, ส านักปฏิบัติธรรม, สัปปายะ, มหาสติปัฏฐาน 4, การบริหารจัดการ 
 

ABSTRACT 
 The Objectives of this research were; 1. To study the present 
administrative conditions and problems of meditation centers in Ayuthaya Province, 
2. To study Buddhadhamma and theory of administration of meditation practice 
centers in Ayuthaya Province and 3. To propose the administrative strategy of 
meditation practice centers in Ayuthaya Province emphasizing in 3 areas; the place, 
personnel and administration.    
 Methodology was the mixed methods: Quantitative research collected 
data from 371 meditation practitioners by simple random sampling, with 
questionnaires with reliability coefficient value at 0.954, analyzed data with 
frequency, percentile, mean and standard deviation. The qualitative research 
collected data from 34 key informants, purposefully selected, with structured in-
depth-interview by face-to-face-in-depth-interviewing. Data were also collected 
from 11 participants in focus group discussion, and data from both steps were 
analyzed by descriptive interpretation.    
 Findings were as follows:  
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 1. The administrative conditions of meditation practice centers in Ayuthaya 
Province in 3 areas; the place, resource persons and administration were by overall 
at high level( =4.12) and each area was also at high level. The resource person was 
at highest level( =4.26). fully understanding of Buddhism was ar highest 
level( =4.42), the place was at high level( =4.06) Separation of dwelling places for 
men and women was at highest level( =4.53), administration by overall was at high 
level( =4.03), abbots or meditation practice center operators were interested in 
and saw importance of education, practice and Buddhism dissemination by insight 
meditation was at highest level( =4.60)  accounts payable and receivable. There 
was the good safety protection system. 
 2. Buddhadhamma and theory for Administration of meditation practice 
centers were Sappayadhamma 7 for the place administration; 1) Avasa, dwelling, 
senasana sappaya, 2) Kojarakama, communication, 3) Passa, dialoques, 4) Pukkala, 
persons, 5) Pochana, food, 6) Ruedu, seasons, 7) Iriyapada, movement. These things 
are the basic foundation of meditation practice to develop the meditation teachers, 
using POSDC model: P for planning, good administrators have good long term vision 
to confirm the direction of organization. O is for organizing, systemize the structure 
of organization with chain of command, S was for Staffing: recruitment for the new 
personnel to replace the old ones and use personnel who fit for the work, D. is for 
directing, was to direct and facilitate personnel to follow the leaders. Administrators 
must have good interpersonal communication and leadership, C is for controlling, 
quality control of organizations, internal problems solving including administration 
process for the most of efficiency and effectiveness.  
 3. Administrative strategy of meditation practice centers in Ayuthaya 
Province was that; 1) strengthen the knowledge of insight meditation, teaching 
media production for meditation teachers, Dhamma media production such as 
books, Dhamma CD.DVD and other media for meditation teaching including online 
media for those who might be interested in meditation practice. Dhamma lecture 
before practice and media development project for foreigners, 2) produce 
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meditation teachers, training for meditation teachers and personnel to work at 
meditation centers, Dhamma practice along the Ariya Sangha steps and honoring 
and appraisal project to honor model persons, organization and meditation practice 
centers, 3) effective facility development, making meditation center the community 
center, Dhamma practice center building, facilitating and promoting, 4) landscape 
improvement; growing trees for Dhamma practice garden, Dhamma practice 
landscape project, meditation abodes in meditation center, model meditation 
practice center project, outstanding meditation practice center selection project, 5) 
Practitioners data base development, statistics of all meditation practice centers, 
management information system development for meditation practitioners, 6) 
transparent budget expenditure, good governance in organization promotion, using 
strategy to develop and improve the meditation practice center to be the 
comfortable and convenient place to welcome the meditation practitioners and 
use the center as the model of the best meditation practice center of the Province. 
 
1. บทน า 
 ในสมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงปรารภถึงธุระหรือกิจที่พระสงฆ์พึงกระท า
ในพระศาสนา มี 2 ประการ คือ คันถธุระ1 และ วิปัสสนาธุระ1 การเรียนนิกายหนึ่งก็ดี สองนิกายก็
ดี จบพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฏกก็ดี ตามก าลังสติปัญญาสามารถของตนแล้วทรงจ าบอกพุทธ
วจนะนั้น ชื่อว่าคันถธุระ ส่วนการเริ่มตั้งความสิ้นไปและความเสื่อมไปในอัตภาพเจริญวิปัสสนาท า
ติดต่อต่อเนื่องจนถึงพระอรหันตตผลของภิกษุที่มีความประพฤติคล่องแคล่วยินดีในเสนาสนะที่สงัด
ชื่อว่าวิปัสสนาธุระ 
 เมื่อพระภิกษุส าเร็จการศึกษาปฏิบัติในส านักของพระบรมศาสดาแล้ว จึงตรัสให้แยกย้าย
กันออกไป เพ่ือประกาศพระสัทธรรมจากนั้นอารามต่างๆ จึงได้ถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่พ านักถวาย
สมเด็จพระบรมศาสดา หมู่พระมหาสาวกและพระสาวกทั้งหลาย ซึ่งพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ริเริ่ม
ถวายวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาซึ่งก็คือวัดเวฬุวันวิหาร                
 การศึกษาภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ระบุก าหนด
ทิศทางของการให้การศึกษาต้องก่อให้เกิด “ความรู้คู่คุณธรรม” ส่วนในคณะสงฆ์มีพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2535 ได้มีกฎมหาเถร



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560334

สมาคมฉบับที่ 15 ข้อที่ 5 มีเนื้อหาสาระในการก าหนดหน้าที่ของคณะพระสังฆาธิการไว้ 6 ด้าน ที่
จะเป็นแนวทางของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ซึ่งถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้ ได้แก่การเพ่ือความ
เรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การ
สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ส่วนที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กล่าวไว้ว่า “การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต” 
 พระสงฆ์และวัดเป็นองค์กรส าคัญ ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้อง เหมาะสมสอดคล้องต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพราะพระเป็นผู้อบรมให้ธรรมะ ซึ่งสามารถให้ผลได้ทั้งโลกิยะและโลกุตตระ จัด
การศึกษาทั้งด้านปริยัติ และด้านปฏิบัติแก่ประชาชนทุกคน มีส่วนใกล้ชิดกับสังคม เอ้ือประโยชน์
ทางธรรมอันเป็นสาธารณะสมบัติสงเคราะห์ชุมชน และสังคมส่งเสริมและพัฒนาสาธารณูปการ โดย
มีการร่วมมือประสานงานเผยแผ่ธรรมะผูกสัมพันธ์ ระหว่างชุมชนและสังคมซึ่งเกี่ยวเนื่องกันใน
พระพุทธศาสนาตลอดทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดจนดับไป   
 ปัญหาสังคมปัจจุบันได้กลายมาเป็นปัญหาทางสังคม (Global Social Problems) ตาม
ยุคโลกาภิวัฒน์ประชากรแต่ละประเทศมีปัญหาทางสังคมเช่นเดียวกัน เช่นปัญหาความยากจน ซึ่ง
เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการเมือง ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาโรคระบาด ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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 
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 สภาพทางจิตใจของมนุษย์เราจะเสื่อมโทรมลง ถ้ามิได้รับการประคับประคองดูแลจิตใจใน
ตนเอง ส่วนมากพุทธศาสนิกชนมักจะยึดติดกับปัจจัยทางวัตถุที่ดูเหมือนอยู่ใกล้สังคม ปัจจุบันนี้มี
ปัญหาตามมามากมายเนื่องจากบุคคลทั้งหลายเกิดสภาวะเครียดทางจิตใจ ไม่สามารถหาทางออกได้
อีกทั้งไม่มีความรู้ในทางธรรมและขาดที่พ่ึงทางใจ รวมไปถึงขาดความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการดูแล
รักษาจิต ซึ่งผลก็คือท าให้ห่างจากการพิจารณาสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงไกลจากความเป็น
จริงไปทุกขณะ ที่จะน าตนให้ถึงความพ้นทุกข์ได้ การศึกษาอบรมและการเผยแผ่ศาสนธรรม รวมทั้ง
ความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญของชุมชนและสังคม ในการเป็น
แนวทางการด าเนินไปสู่ความสงบสันติสุขทั้งกับตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งมหาเถรสมาคมได้ให้ความสนใจ
สนับสนุนการปฏิบัติธรรมมาตลอด โดยออกระเบียบเพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัด รวมทั้งกรมการศาสนาได้เฟ้นหาและคัดเลือกส านักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจ าจังหวัด เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมและสร้างภาพพจน์ภาวนา ด้านของปัญหาในการบริหารจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรมในปัจจุบันนั้น หลายส านักต้องการที่จะพัฒนาให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
หรือพัฒนาให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมในการรองรับพระภิกษุและผู้ปฏิบัติ หากแต่ผู้บริหาร
งานวัดส่วนใหญ่ยังไม่มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ในการปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือให้ส านักปฏิบัติ
ธรรมเหล่านั้นเป็นที่สัปปายะเหมาะสม เช่น การพัฒนาด้านสถานที่ ด้านวิทยากร ด้านการบริหาร
จัดการ ฯลฯ เป็นต้น เพ่ือรองรับสาธุชนที่ต้องการเข้ามาศึกษาธรรมและปฏิบัติภาวนาเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เป็นการส่งผลให้เกิดความสงบสันติสุขต่อสังคม ต่อประเทศชาติได้
อย่างมั่งคงต่อไป 
 การจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมจึงมีส่วนอย่างยิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้ดีขึ้น และท าให้
สังคมเกิดความสงบสุขได้ ในปี พ.ศ.2543 องค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์คือ มหาเถรสมาคม
ร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ส่งเสริมให้มีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขึ้นใน
ประเทศไทย ซึ่งเป็นแนวทางในการเผยแผ่ธรรมะในแนวปฏิบัติ จึงได้จัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดขึ้นทั่วประเทศไทย 

 ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดต่างๆ ได้มีผู้สนใจใฝ่ธรรมมาปฏิบัติกันเป็นจ านวนมากขึ้น 
ท าให้เกิดปัญหาหลายอย่าง สถานที่ไม่เพียงพอรองรับกับผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม ที่พัก ห้องน้ า ลานหรือ
อาคารปฏิบัติธรรม ฟังธรรม บุคคลากรหรือพระสอนกรรมฐานไม่เพียงพอ ขาดพระผู้น าปฏิบัติ ไม่มี
การบริหารที่เป็นระบบท าให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้ามาปฏิบัติธรรม ทางวัดจึงควรด าเนินการ
วิจัยสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือหาจุดบกพร่อง ปัญหา อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนากลยุทธ์ใน
การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบและยุทธศาสตร์การจัดการ
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บริหารงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาวะปัจจุบัน รวมถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม เพ่ือรองรับ
กับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ตามแนวทางแห่งสติปัฎฐานสี่ เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของมหา
เถรสมาคมอีกด้วย 
 ดังนั้น ผู้ท าการวิจัยจึงสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาเรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการจัดตั้งส านัก
ปฏิบัติธรรมทั้งหมด 20 แห่ง ประกอบไปด้วย วัดตึกคชหิรัญ, วัดกษัตราธิราชวรวิหาร, วัดใหญ่ชัย
มงคล,         วัดมเหยงคณ์, วัดทางหลวง, วัดเจ้าเจ็ดใน, วัดสีกุก, วัดบึงลัฎฐิวัน, วัดบรมวงศ์อิศรวรา
รามวรวิหาร, วัดพนัญเชิงวรวิหาร, วัดบ้านแพน, วัดโคกทอง, วัดสุทธาวาส, วัดนครหลวงและวัดตาล
เอน วัดท่าการ้อง, วัดเสาธง, วัดเกาะแก้ว, วัดโคก และวัดเวฬุวัน ส าหรับคณะสงฆ์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   ตามที่เจ้าคณะจังหวัด  ได้ให้นโยบายการบริหารกิจการคณะสงฆ์ว่าขอให้เจ้า
คณะพระสังฆาธิการและพระเลขานุการทุกรูปที่ได้เสียสละอุทิศตนให้แก่พระพุทธ ศาสนา  ตั้งใจ
ท างานด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจในการท างานมุ่งประโยชน์ส่วนรวมและพระพุทธศาสนาเป็น
ส าคัญ  เพ่ือให้การบริหารงานคณะสงฆ์ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  พระสังฆาธิ
การทุกระดับชั้นสนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฎฐาน4  แก่
พระภิกษุ-สามเณร  ในปกครองของตน   และของคณะสงฆ์จังหวัด  ซึ่งจังหวัดจะจัดให้มีการอบรม
เป็นประจ าช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในแต่ละปีเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาทาง
สังคมต่างๆ ตามความสามารถ หรือตามที่พิจารณาเห็นสมควร อันจะเป็นการส่งเสริมศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชน ยิ่งๆ ขึ้นไป 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงสนใจที่จะท าวิจัยเรื่องกลยุทธ์การ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการศึกษา
รูปแบบองค์ประกอบ และกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรม โดยการสรุป
การศึกษา รวบรวมเอกสาร แจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึก สอบทวนสิ่งที่ได้จัดท า และจะ
ท าต่อไปเพ่ือความเจริญก้าวหน้าในการก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัด และได้รูปแบบกลยุทธ์การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สังคมไทยในปัจจุบันต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 2.2 เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.3 เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย  
 ง าน วิ จั ย เ รื่ อ ง  “กลยุ ทธ์ ก า รบ ริ หา ร จั ดก า รส า นั กปฏิ บั ติ ธ ร ร ม  ใ น จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา”  เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
โดยระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
และระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) และ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informant) การสังเกตุการณ เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมแลวน าขอมูลทั้งสองมาวิเคราะหและสงเคราะหเชื่อมโยง เพ่ือใหเห็น
แนวทางของ การก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดที่สมบูรณ และ
การแจกแบบสอบถามถึงความคิดเห็น ของผูเขามาใชบริการในส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตละแหง เพ่ือใหไดขอมูลประเด็นตางๆ 
 3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) 
 ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการศึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่
เกี่ยวของ การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุมเฉพาะ  
 3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ เปนการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู
วิจัยไดท าการศึกษาส ารวจความคิดเห็นของประชากรกลุมตัวอยางผูเขามาใชบริการในส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใชแบบสอบถาม เพ่ือใหขอมูลพ้ืนฐานส านักประกอบการ
วิจัยเชิงปริมาณ ในการพิจารณาตัดสินใจในการใชก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัด เพื่อความมั่นคงแหงพระพุทธศาสนาสืบต่อไป 
  ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  แบงประชากรเปน 2 กลุม คือ 
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กลุมตัวอยางผูใหสัมภาษณเชิงลึก และกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม 1) ศึกษาหลักการและ
ทฤษฎี  ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล การบริหารจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จากเอกสาร  และผลงานการวิ จัยที่ เคยมี
ผู้ด าเนินการวิจัยเอาไว้ 2) ก าหนดกรอบแนวคิด  ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย  3) ก าหนด
วัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์4) 
สร้างเครื่องมือ 5) น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ
เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 6) น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้าย
กับกลุ่มตัวอย่างประชากรที่จะด าเนินการวิจัยเพ่ือหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ  7) 
ปรับปรุงแก้ไข 8) พิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และน าไปใช้จริง เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่าง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์(Interview) ส าหรับเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 35 ท่าน การวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ตีความข้อมูล ต่อจากการเปรียบเทียบข้อมูล โดยมีการเลือกกลุ่มค าหลักๆ ที่ได้รับจากการ
สัมภาษณ์ มาตีความ เพ่ือหาความหมายที่แฝงเร้นอยู่ ร่วมกับค าอ่ืนๆที่เป็นบริบทร่วมกันในค าตอบ
นั้นๆ เพ่ือสร้างข้อสรุปใหม่ และน าผลการวิเคราะห์นี้ไปสร้างเป็นข้อสรุปใหม่ในที่สุด  ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญทั้ง 35 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยเจ้าส านักปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ เจ้าคณะปกครองและ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มคีวามรู้และเป็นผู้ที่เก่ียวข้องและมีบทบาทส าคัญกับส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา ประเมินความเป็นไปได้และความเหมาะสมของกลยุทธ์การ
บริหารจัดการที่จะน าไปใช้พัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม โดยการสนทนากลุมเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลตามประเด็นกรอบแนวคิดที่ ไดก าหนดไวใน
เบื้องตน เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยก าหนดกลุมตัวอยางประชากร จ านวนทั้งสิ้น 11 รูป/
คน เพ่ือได้ข้อเสนอแนะรอบด้านเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือน าผลสรุปไปใช้พัฒนาการบริหารจัดการโดยกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 
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4. ผลการวิจัย 
 4.1 สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านวิทยากร และด้านการบริหารจัดการพบว่า  ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( =4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยภาพรวมด้าน
วิทยากรมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ( =4.26) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การเข้าใจหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ( =4.42)  ด้านสถานที่ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( =4.06) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีการแบ่งแยกประเภทที่พักตามเพศของผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ย
ในระดับมากที่สุด ( =4.53) ด้านการบริหารจัดการภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.03) เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า เจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความสนใจและเห็นความส าคัญของ
การศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านวิปัสสนาธุระอย่างแท้จริง มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
ที่สุด ( =4.60)   
 4.2 หลักพุทธธรรมและทฤษฎีในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมควรใช้หลักพุทธ
ธรรม สัปปายะ7 ในการจัดการสถานที่ ได้แก่ 1) อาวาส (ที่อยู่ ) คือ เสนาสนะสัปปายะ 2) โคจร
คาม 3) ภัสสะ (การพูดคุย) คือ ธัมมัสสวนสัปปายะ 4) บุคคล คือ ปุคคลสัปปายะ 5) โภชนะ คือ 
อาหารสัปปายะ 6) ฤดู คือ อุตุสัปปายะ 7) อิริยาบถ ด้านบุคคลใช้หลักพุทธธรรม มหาสติปัฏฐานสี่
ได้แก่ 1) กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 2) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน 3) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน 4)
ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นหลักในการอบรมเพ่ือเพ่ิมและพัฒนาครูสอนกรรมฐาน และใช้ทฤษฎี
การบริหาร POSDC ได้แก่  P. ค ือ Planning หมายถ ึง การวางแผน ผูบริหารที่ดีตองม ีวิสัยทัศนเพ ื่อ
กำหนดทิศทางขององคกร O. ค ือ Organizing หมายถ ึงการจ ัดองคกร สายบังคับบัญชาภายในองคกร
มีการแบงงานกันท า S.คือ Staffing หมายถึงงานบุคลากร  เปนการสรรหาบุคลากรใหมการพ ัฒนา
บ ุคลากรและการใชคนใหเหมาะกับงาน D.ค ือ Directing หมายถ ึงการอ  านวยการเปนการสื่อสาร
เพ่ือใหเก ิดการด  า เน ินการตามแผนผ ูบริหาร ตองมีมนุษยสัมพันธที่ดีและมีภาวะผูน าC.คือ
Controlling หมายถึงการก ากับดูแลเปนการ ควบคุมคุณภาพของการปฏ ิบ ัต ิงานภายในองคกร
รวมทั้งกระบวนการแกปญหาภายในองคกร มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 4.3 กลยุทธ์การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ 
1. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิชากรรมฐาน โดยโครงการผลิตสื่อเพ่ือช่วยสอนส าหรับพระวิปัสสนา
จารย์ จัดท าสื่อธรรมะ เช่น หนังสือ ซีดี ธรรมะ ดีวีดี และสื่อต่างๆน าปฏิบัติกรรมฐาน และท าสื่อ
ออนไลน์ให้ผู้สนใจปฏิบัติสามารถเข้าถึงองค์ความรู้วิชากรรมฐานได้ง่ายขึ้น โครงการส่งเสริมการ
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บรรยายธรรมน าปฏิบัติ โครงการพัฒนาสื่อต่างประเทศ  2. ผลิตครูกรรมฐาน โดยโครงการฝึกอบรม
พระวิปัสสนาจารย์ โครงการสร้างและพัฒนาบุคคลากรประจ าส านักปฏิบัติธรรม โครงการส่งเสริม
ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรม โครงการปฏิบัติธรรมตามรอยพระอริยสงฆ์ 
โครงการเชิดชูเกียรติบุคคล/องค์กร/ส านักปฏิบัติธรรมต้นแบบ 3. พัฒนาสถานที่ใช้สอยให้คุ้มค่า 
โดยโครงการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมให้เป็นศูนย์กลางชุมชน โครงการจัดตั้ง ส่งเสริมและพัฒนา
ส านักปฏิบัติธรรม  4. ปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสม โดยโครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นอุทยานในส านัก
ปฏิบัติธรรม โครงการปรับภูมิทัศน์ส านักปฏิบัติธรรมเพ่ือปฏิบัติศาสนกิจ โครงการพัฒนาลานธรรม
ลานจงกรม กุฏิกรรมฐานในส านักปฏิบัติธรรม โครงการส านักปฏิบัติธรรมต้นแบบ โครงการคัดเลือก
ส านักปฏิบัติธรรมที่มีผลงานดีเด่น 5. พัฒนาฐานข้อมูลผู้รับบริการ โดยโครงการจัดเก็บข้อมูล สถิติ
การเข้าปฏิบัติของทุกส านักปฏิบัติธรรม โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (MIS) ด้านการเข้า
รับอบรมการปฏิบัติธรรม 6. ใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใส โดยโครงการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล
ในองค์กร   ท าให้สามารถน ากลยุทธ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาปรับปรุงส านักปฏิบัติธรรมที่มีอยู่
ให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นสถานที่สัปปายะในการปฏิบัติธรรมเพ่ือสามารถรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้
มากขึน้อย่างเหมาะสมและใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาด้านต่างๆของส านักปฏิบัติธรรมที่ต้องการจะ
เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นต่อไป 
 

5. อภิปรายผล 
 5.1  ระดับประสิทธิผลในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ประสิทธิผลในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา รวมทุกด้าน โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การบริหาร
จัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการบริหารที่ดี มีประสิทธิภาพ ท าให้
เกิดความเลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เมื่อพิจารณารายด้านมีประเด็นที่จะน ามาอภิปราย ดังนี้ 
 ด้านอาคารสถานที่ จากการศึกษา พบว่า ประสิทธิผลในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า 
ผู้บริหารหรือคณะท างานในการจัดโครงการปฏิบัติธรรม ให้ความส าคัญต่อการดูแลรักษาและจัดการ
สถานที่เป็นอย่างมาก และเจาส านักปฏิบัติธรรมมีความขวนขวายแสวงหาความรู ในการปรับปรุง
บริเวณสถานที่ใหเปนสัปปายะเหมาะแกการปฏิบัติธรรม ใหดูสวยงาม ไมรกรุงรัง ด้านวิทยากร จาก
การศึกษา พบว่า ประสิทธิผลในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา    ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารหรือ
คณะท างานในการจัดโครงการปฏิบัติธรรม ให้ความส าคัญต่อการคัดเลือกวิทยากร และฝึกอบรม
วิทยากรให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมโครงการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก ด้านการบริหาร
จัดการ จากการศึกษา พบว่า ประสิทธิผลในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น ผู้ร่วมฟังเทศน์มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีให้กันและกัน 
ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารหรือคณะท างานในการจัดโครงการปฏิบัติธรรม ให้
ความส าคัญต่อการบริหารจัดการอย่างครอบคลุม และท่ัวถึงในทุกๆ ส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่าง 
 จากการศึกษาประสิทธิผลในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จะพบว่า การบริหารจัดการโครงการปฏิบัติธรรม ที่มีประสิทธิภาพและความ
สัมฤทธิ์ผลให้แก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้นั้น จะต้องให้ความส าคัญกับการจัดการในทุกๆ ด้าน การ
ปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่ดีนั้นต้องประกอบด้วยปัจจัยในการปฏิบัติ 4 ประการคือ บุคคลสัปปายะ 
การปฏิบัติธรรมแต่ละส านักต้องมีอาจารย์ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งส าคัญ เมื่อมีอาจารย์ผู้ให้กรรมฐานดี 
มีผู้ปฏิบัติธรรม   ที่เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมมีผู้สนับสนุนการปฏิบัติธรรมอย่างดียิ่งแล้ว  การปฏิบัติ
ธรรมย่อมส าเร็จด้วยดี อาวาสสัปปายะ สถานที่เป็นสิ่งที่ส าคัญในการปฏิบัติธรรม เพราะถ้าสถานที่มี
ความพร้อมทั้งทางด้านเสนาสนะดี ด้านห้องน้ า โรงอาหาร  สถานที่พัก ถ้ามีความพร้อมการปฏิบัติ
ธรรมย่อมด าเนินไปด้วยดี อาหารสัปปายะ  อาหารเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับผู้ปฏิบัติธรรม เมื่อผู้ปฏิบัติ
ธรรมมีอาหารส าหรับเสริมสร้างร่างกายที่มีคุณภาพ และพอเพียงย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติธรรมดี  
และสุดท้ายธรรมสัปปายะ ต้องมีหลักธรรมในการปฏิบัติ ถ้ามีอาจารย์ มีสถานที่ มีอาหารแล้วต้องมี
หลักธรรมในการปฏิบัติ เพ่ือทราบแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกหลัก 
 5.2 ผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ า จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมที่มีประสิทธิภาพ และความมีสัมฤทธิ์ผล
ให้แก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้นั้น จะต้องให้ความส าคัญกับการจัดการในทุกๆด้าน 
 ด้านอาคารสถานที่ จากการสัมภาษณ์พบว่า กลยุทธ์ในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรม สรุปได้ว่าในด้านของอาคาร สถานที่ท่ีเหมาะสมโดยภาพรวมข้อมูลต่างๆ ทุกท่านที่ได้ประมวล
จากการสัมภาษณ์มีความเห็นที่ตรง และสอดคล้องกัน ในเรื่องสัปปายะ คือต้องมีความร่มรื่น 
สถานที่พัก อาหาร และห้องน้ าพอเพียง มีความสะอาดและมีความปลอดภัยในการอยู่ประพฤติ
ปฏิบัติธรรม 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560342

 ด้านวิทยากร จากการสัมภาษณ์พบว่า กลยุทธ์ในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม 
สรุปได้ว่าในด้านของวิทยากรผู้สอนเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมให้
เจริญก้าวหน้า เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความมีภาวะผู้น า ที่เต็มไปด้วยเมตตาธรรม 
และข้อวัตรปฏิบัติ จริยวัตรที่งดงาม อีกทั้งมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด สอนกรรมฐานให้
ผู้ฟังเข้าใจและรับไปปฏิบัติได้ง่าย จะยิ่งท าให้เกิดศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติธรรมได้มาก 
 ด้านการบริหารจัดการ จากการสัมภาษณ์พบว่า กลยุทธ์ในการบริหารจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรม สรุปได้ว่า กลยุทธ์ในด้านของการบริหารจัดการ เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องเตรียม ในการ
บริหารคน บริหารเงิน และบริหารงานภายใต้หลักพระธรรมและพระวินัย มีระเบียบ ระบบ ความมี
น้ าใจไมตรี และความรักสมัครสมานสามัคคี ให้งานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม 
 โดยภาพรวม จากข้อมูลต่างๆของทุกท่านที่ได้ประมวล จากการสัมภาษณ์มีความ เห็นใน
ด้านต่างๆ สอดคล้องกันในการน าเสนอกลยุทธ์มาใช้ ในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลดียิ่งขึ้นไป 
 5.3 หลักพุทธธรรมและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม 
 จากการศึกษาหลักพุทธธรรมและทฤษฎี ในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม         
ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ควรใช้พัฒนาสถานที่คือหลักสัปปายะ7 ส่วนในการผลิต
บุคคลากรและเสริมสร้างพัฒนาบุคคลากร คือหลักสติปัฎฐานสี่  ทางด้านการบริหารจัดการควรใช้
หลักการจัดการPOSDC ตามท่ได้แสดงไว้ในเบ้ืองต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การบริหารจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพุทธธรรมควบคู่กับการบริหารที่ดี มีประสิทธิภาพ 
ท าให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา การปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่ดีนั้นต้องประกอบด้วยปัจจัยในการปฏิบัติ  4 
ประการคือ บุคคลสัปปายะ การปฏิบัติธรรมแต่ละส านักต้องมีอาจารย์ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งส าคัญ 
เมื่อมีอาจารย์ผู้ให้กรรมฐานดี มีผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมมีผู้สนับสนุนการปฏิบัติธรรม
อย่างดียิ่งแล้ว การปฏิบัติธรรมย่อมส าเร็จด้วยดี อาวาสสัปปายะ สถานที่เป็นสิ่งที่ส าคัญในการ
ปฏิบัติธรรม เพราะถ้าสถานที่มีความพร้อมทั้งทางด้านเสนาสนะดี ด้านห้องน้ า โรงอาหาร  สถานที่
พัก ถ้ามีความพร้อมการปฏิบัติธรรมย่อมด าเนินไปด้วยดี อาหารสัปปายะ  อาหารเป็นสิ่งที่จ าเป็น
ส าหรับผู้ปฏิบัติธรรม เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมมีอาหารส าหรับเสริมสร้างร่างกายที่มีคุณภาพ และพอเพียง
ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติธรรมดี และสุดท้ายธรรมสัปปายะ ต้องมีหลักธรรมในการปฏิบัติ ถ้ามี
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อาจารย์ มีสถานที่ มีอาหารแล้วต้องมีหลักธรรมในการปฏิบัติ เพ่ือทราบแนวทางในการปฏิบัติที่ถูก
หลัก  
 5.4 กลยุทธ์การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีดังนี้คือ กล
ยุทธ์ที่ 1  พัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีศักยภาพ และขีดความสามารถในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาศาสนสถานให้สัปปายะ กลยุทธ์ที่ 3  บริหารจัดการตามหลัก
POSDC โดยมีแผนงานกลยุทธ์ ได้แก่  1. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิชากรรมฐาน โดยโครงการผลิต
สื่อเพ่ือช่วยสอนส าหรับพระวิปัสสนาจารย์ จัดท าสื่อธรรมะ เช่น หนังสือ ซีดี ธรรมะ ดีวีดี และสื่ อ
ต่างๆน าปฏิบัติกรรมฐาน และท าสื่อออนไลน์ให้ผู้สนใจปฏิบัติสามารถเข้าถึงองค์ความรู้วิชา
กรรมฐานได้ง่ายข้ึน โครงการส่งเสริมการบรรยายธรรมน าปฏิบัติ โครงการพัฒนาสื่อต่างประเทศ  2. 
ผลิตครูกรรมฐาน โดยโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ โครงการสร้างและพัฒนาบุคคลากร
ประจ าส านักปฏิบัติธรรม โครงการส่งเสริมศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรม 
โครงการปฏิบัติธรรมตามรอยพระอริยสงฆ์ โครงการเชิดชูเกียรติบุคคล/องค์กร/ส านักปฏิบัติธรรม
ต้นแบบ 3. พัฒนาสถานที่ใช้สอยให้คุ้มค่า โดยโครงการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมให้เป็นศูนย์กลาง
ชุมชน โครงการจัดตั้ง ส่งเสริมและพัฒนาส านักปฏิบัติธรรม  4. ปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสม โดย
โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นอุทยานในส านักปฏิบัติธรรม โครงการปรับภูมิทัศน์ส านักปฏิบัติธรรมเพ่ือ
ปฏิบัติศาสนกิจ โครงการพัฒนาลานธรรมลานจงกรม กุฏิกรรมฐานในส านักปฏิบัติธรรม โครงการ
ส านักปฏิบัติธรรมต้นแบบ โครงการคัดเลือกส านักปฏิบัติธรรมที่มีผลงานดีเด่น 5. พัฒนาฐานข้อมูล
ผู้รับบริการ โดยโครงการจัดเก็บข้อมูล สถิติการเข้าปฏิบัติของทุกส านักปฏิบัติธรรม โครงการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ (MIS) ด้านการ    เข้ารับอบรมการปฏิบัติธรรม 6. ใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
โปร่งใส โดยโครงการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในองค์กร   ท าให้สามารถน ากลยุทธ์ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุงส านักปฏิบัติธรรมที่มีอยู่ให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นสถานที่สัปปายะ
ในการปฏิบัติธรรมเพ่ือสามารถรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นอย่างเหมาะสมและใช้เป็นต้นแบบใน
การพัฒนาด้านต่างๆของส านักปฏิบัติธรรมที่ต้องการจะเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น
ต่อไป 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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 หากมีการวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในครั้งต่อไป ผู้วิจัย   
ขอเสนอแนะการด าเนินการวิจัยในลักษณะต่อไปนี้ 
 1. ด้านก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะวัด ปัญหาที่พบคือ ขาดการดูแลเอาใจใส่ 
จึงจ าเป็นต้องมีนโยบายการตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแล ให้มีผู้รับผิดชอบที่เป็นรูปธรรมและเอาใจ
ใส่จริงๆ ส่วนการที่ทางการให้ความช่วยเหลือน้อยมาก จึงควรท าหนังสือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น อบต. โดยจัดท าโครงการเสนอกับทางราชการก่อนด าเนินการก่อสร้าง ตลอดจนชาวบ้านมีส่วน
ร่วมค่อนข้างน้อยจึงจ าเป็นต้องมีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนและก าหนดนโยบาย พร้อม
กับติดป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือประกาศเชิญชวนชาวบ้าน ให้เข้ามามีส่วน
ร่วมอธิบายให้เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ในการบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ 
 2. ด้านการพัฒนาวัด ปัญหาที่พบคือ งบประมาณก่อสร้างไม่เพียงพอ จึงต้องมีนโยบายที่
ชัดเจนในการจัดหางบประมาณก่อนที่จะสร้าง โดยจัดหางบประมาณส ารองไว้มากๆ จะได้ไม่มี
ปัญหาภายหลัง ตลอดจนช่วงเวลาก่อสร้าง ควรวางแผนในการก่อสร้างให้เสร็จก่อนเข้าหน้าฝนและ
วางแผนล่วงหน้าก่อนมีการก่อสร้างสัก 2-3 ปี  
 3. ด้านบุคคลากร ปัญหาที่พบคือ ไม่เพียงพอ จึงควรมีนโยบายการประสานหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมทั้งศูนย์ประสานงานส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) เพ่ือจัดท าโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ และอบรม
พระภิกษุใหม่ให้มากขึ้น เพ่ือการพัฒนาบุคลากร 
 4. ด้านการบริหารจัดการ ปัญหาที่พบคือ การท างานยังไม่เป็นระบบท าให้ขาด
ประสิทธิผลสูงสุดในการประสานงาน จึงควรมีการประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือจัด
สัมมนาและเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาบุคคลากรและองค์กรให้ความรู้
ในวัดเพ่ิมเติม 
 5. คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม ควรมีการส่งเสริมการอบรมพระกรรมฐาน หลักสูตรพระ
วิปัสสนาจารย์ให้ทั่วถึงและจริงจังเพ่ือเป็นการส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติ โดยเฉพาะพระภิกษุตั้งแต่ 3 
พรรษาขึ้นไป เข้าฝึกอบรมให้มากกว่านี้ ซึ่งปัจจุบันจะให้แต่พระที่เป็นเจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้า
คณะอ าเภอ พระครูสัญญาบัตรไปเข้าอบรมซึ่งท่านจะมีภารกิจมากเนื่องจากหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ท าให้ไม่สามารถมีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ 
 6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. ควรมีการจัดสถานที่ให้เป็นสัดส่วนมากกว่าเดิม  ทั้งในส่วนของห้องพักส าหรับผู้ปฏิบัติ 
ควรมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น เพ่ือไม่ให้เป็นการรบกวนกันในระหว่างปฏิบัติ และสถานที่ปฏิบัติ
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ธรรมกับห้องพัก ก็ควรแยกจากกัน ควรมีสถานที่ส าหรับปฏิบัติธรรมในอิริยาบถต่างๆ เพ่ือให้
เหมาะสม ห้องน้ าและที่พักควรมีเพ่ิมเติมและแยกเป็นสัดส่วนระหว่างห้องอาบน้ าและห้องน้ า ควร
ปรับปรุงความสะอาดในสถานที่ต่างๆ ควรแยกขยะ และมีการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี ควรมีโต๊ะนั่ง
ทานหรือสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุให้เพียงพอ ห้องนอนควรติดพัดลมระบายอากาศเพ่ือให้อากาศ
ถ่ายเทดีขึ้น  ควรเพ่ิมจ านวนสิ่งของที่จ าเป็นในการพักอาศัย และควรปลูกพืชสมุนไพร เช่น ตะไคร้
หอมเพ่ือไล่ยุงในสถานที่พัก ทีภ่าวนา เพ่ือสร้างความสัปปายะแก่การปฏิบัติธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์
แก่ผู้ปฏิบัติธรรมด้วย  
 2. ควรเพ่ิมเติมการบรรยายหรือวิธีการน าหลักธรรมไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้ เมื่อ
กลับไปสู่ครอบครัวหรือที่ท างาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรท าคู่มืออบรมการสอนและสื่อ
ส าหรับพระเพ่ือใช้ในการเผยแผ่ต่อไป ควรจัดพระวิทยากรเข้ามาช่วยในการอบรมปฏิบัติธรรมให้
มากขึ้นควรแยกหลักสูตรสอนส าหรับผู้ปฏิบัติใหม่ ก่อนจะมารวมกันเพ่ือความเข้าใจในการปฏิบัติ  
รวมถึงการใช้ สื่อต่างๆ ประกอบการบรรยายเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้
ปฏิบัติธรรมมากขึ้น  
 3. ควรมีการบรรยายเกี่ยวกับกฎระเบียบในการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม เพ่ือสร้างความเข้าใจ
แก่ผู้ปฏิบัติธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายในที่ประชุม หรือรูปแบบ
เอกสาร ควรมีการอบรมการสื่อสารถึงกันภายในวัดและส่งเสริมเมตตาธรรม จัดท าองค์ความรู้เพ่ิม 
ควรให้ผู้บริหารมาดูแลปัญหาผู้ปฏิบัติให้มากๆ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารให้
เห็นได้เป็นรูปธรรม รวมถึงการดูแลผู้ปฏิบัติอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ต้องมีศักยภาพ
นอกเหนือจากความรู้เรื่องการปฏิบัติธรรมแล้ว ควรมีทักษะและวิธีการในการแก้ไขสถานการณ์
เฉพาะหน้าได้ดี มีรูปแบบที่ชัดเจน เพ่ือสร้างความเคารพซึ่งกันและกันของผู้ร่วมปฏิบัติธรรมกันเอง 
และระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วย 
 4. ส านักปฏิบัติธรรมแต่ละส านัก ควรมีการประสานความร่วมมือกัน มีการจัดโครงการ
อบรมปฏิบัติธรรมร่วมกัน มีการประชุมวางผนงานทั้งก่อนและหลังโครงการในแต่ละโครงการร่วมกัน 
 5. ส านักปฏิบัติธรรม ควรมีการจัดการป็นนโยบายเชิงรุก เข้าไปในสถานที่ต่างๆ เช่น 
โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น พร้อมทั้งปรับสถานที่ปฏิบัติธรรมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
 6.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 หากมีการวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอ
เสนอแนะการด าเนินการวิจัยในลักษณะต่อไปนี้ 
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 1. ควรศึกษาจากกลุ่มประชากร หรือกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่านี้ เช่น ระดับจังหวัด เช่น  
ในกรุงเทพฯ หรือระดับภาค เป็นต้น เพ่ือศึกษาข้อมูลว่ามีกลยุทธ์การบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรม มีความเหมือน หรือแตกต่างจากการวิจัยครั้งนี้ 
 2. ควรศึกษาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม โดยมุ่งเน้นในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น เพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมต่อไป 
 3. ควรศึกษาประสิทธิผลในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด เพ่ือ
พัฒนาวิธีการและรักษารูปแบบ รวมถึงส่งเสริมโครงการปฏิบัติธรรม ให้คงอยู่เป็นโครงการพัฒนา
สังคมให้ได้รับความสุขต่อไป 
 4. ควรศึกษาหลักการ กลยุทธ์และวิธีการในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมที่ประสบ
ความส าเร็จ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบหาจุดบกพร่องและแก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 5. ควรศึกษาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมของแต่ละสถานที่ที่มีรูปแบบต่างกันใน
ด้านต่างๆ เพ่ือวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย แล้วน ามาปรับปรุงงานวิจัยต่อไป 
 6. ควรศึกษาเปรียบเทียบ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในประเทศไทย กั บ
ประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนาทั่วโลก 
 7. ควรศึกษาถึงบทบาทของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในการพัฒนาชุมชน 
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รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพื่อความโปร่งใส 
ในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
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 1.  บริบททั่วไปของความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ          
1) ด้านการวางแผนมีการประชุมกันเป็นประจ าและประชุมบ่อยครั้ง  2)  ด้านการจัดองค์การควรเน้น
การยึดกฎ  ระเบียบ  การตรวจสอบได้  และการขัดกันแห่งผลประโยชน์  3) ด้านการจัดคนเข้าสู่
ต าแหน่งต้องยึดหลักความโปร่งใส  เป็นธรรม  เช่น หลักความรู้ ความสามารถ หลักความอาวุโส
ในทางราชการ  และปราศจากการก้าวก่ายแทรกแซง  4) ด้านการสั่งการต้องยึดระเบียบ  กฎหมาย  
ปราศจากการชี้น า  ข่มเหง  หรือข่มขู่  5) ด้านการประสานงานต้องเน้นการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน  มีความสามัคคี  ยึดหลักประชาธิปไตย  6) ด้านการรายงานผลต้องตรวจสอบ                
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  และต่อเนื่อง  ตระหนักถึงข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง  และ                 
7) ด้านการงบประมาณต้องยึดหลักความคุ้มค่า  ความโปร่งใส  และสุจริต   
 2.  ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  พบว่า  ผลกระทบ               
ต่อการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญตามทฤษฎีการบริหารแบบหลักการจัดระเบียบ
องค์การ  (POSDCORB)  ต้องมีการน ามาปรับใช้กับหลักอปริหานิยธรรม  เพราะหากไม่มี                    
การประยุกต์ใช้ควบคู่กันแล้วอาจไม่สัมฤทธิผลในทางปฏิบัติ  และจะส่งผลกระทบต่อการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญที่อาจไม่ตั้งมั่นอยู่บนหลักความโปร่งใส  เป็นธรรม  และตรวจสอบได้  
 3.  รูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการ
ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  พบว่า  หลักอปริหานิยธรรมและหลักธรรมอ่ืน ๆ  สามารถน ามาปรับ
ใช้เพ่ือให้การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเกิดความโปร่งใสได้  ดังนี้  ด้านการวางแผน
ใช้รูปแบบ  MANAGE  Model  กล่าวคือ  มีการวางกลยุทธ์  มีแผนงาน  โครงการ  เพ่ือให้การ
บริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง  รวดเร็ว  และเกิดประโยชน์แก่ทางราชการมีการ
บริหารความเสี่ยง  ด้านการจัดองค์การ  ใช้รูปแบบ  HOME  Model  ที่ส่งเสริมความมีคุณธรรม  
จริยธรรม  ความพร้อมเพรียง  สามัคคี  ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  ด้านการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง  ใช้
รูปแบบ  CHAIR Model  ให้มีการคัดกรองผู้มีคุณสมบัติที่มีความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เหมาะสมกับต าแหน่ง  ยึดถือระเบียบ  กฎหมายเป็นหลัก  ด้านการสั่งการใช้รูปแบบ ORDER 
Model  กล่าวคือ  ทั้งผู้รับค าสั่งและผู้สั่งต้องรู้หน้าที่ของตนในการปฏิบัติการต่างๆ  และต้องตั้งอยู่
บนความชัดเจน  แน่นอน  ไม่เลือกปฏิบัติ  และปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์  ด้านการ
ประสานงาน  ใช้รูปแบบ  LINE Model  ต้องตั้งอยู่บนหลักความโปร่งใส  การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน  และให้เกียรติซึ่งกันและกัน  ด้านการรายงานผล ใช้รูปแบบ OUT Model  โดยต้องรายงาน
ผลด้วยข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบสม่ าเสมอ  ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  และต้องมีหลักประกัน
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คุ้มครองปูองกันผู้รายงานผลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต  และด้านการงบประมาณใช้รูปแบบ KEEP 
Model  คือ  ต้องค านึงถึงความคุ้มค่า  โปร่งใส  สุจริตและตรวจสอบได ้
ค าส าคัญ:  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, การบริหารราชการ, ความโปร่งใส   

 
ABSTRACT 

 This dissertation has 3 objectives; to study the general context of transparency 
of constitutional court administration, to study the factors and the Buddhist principles 
affecting constitutional court administration and to propose approaches to apply 
Aparihaniyadhamma for transparency of constitutional court administration. 
 The research methodology is the mixed method research. For qualitative 
research, the data was collected from 16 informants, which were experts in religions, 
laws and political sciences, by taking in-depth interviews in order to analyze descriptive 
data. For quantitative research, the data was collected by questionnaire completion from 
the sample, which includes 130 government officers and employees at the Office of 
Constitutional Court. Descriptive statistic is the method used to analyze data, which are 
quantity, percentage, average and standard deviation. 
 The research found that; 
 1. General Context of Transparency of constitutional court administration are 
as follows; (1) Planning is a regular meeting and a frequent meeting.                            
(2) Organization should focus on adherence to audit rules. And conflict of interest.  
(3) Staffing must be based on transparency, fairness  Such as knowledge, ability, 
seniority, and without intervention intervene. (4) Directing must obey the law, 
without guilty, persecuted or intimidated. (5) Coordinating should focus on 
participation, unity  and democracy. (6) Reporting must be systematically monitored 
and be aware of the factual facts. And (7) Budgeting must be based on value, 
transparency and good faith. 
 2. Factors affecting the administration of the Office of the Constitutional 
Court found that the impact on the administration of the Office of                              
the Constitutional Court according to the principles of organizational management 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560352

(POSDCoRB) must be Approaches to Apply Aparihaniyadhamma. Because, if not 
applied together, may not be practical in practice. And it will affect                              
the administration of the Office of the Constitutional Court that may not be based                 
on the principle of transparency, fairness and verification. 
 3. Application Model of Aparihaniyadhamma for Transparency of                   
The office of Constitutional Court Administration.  It is found that Aparihaniyadhamma 
as well as other Buddhist principles can be applied to enhance the transparency of 
constitutional court administration as follows;  Planning use the MANAGE Model by 
having a strategic project plan, to provide the Government with accurate, fast, tidy 
and benefits to the government. Organization use the HOME Model for ethical 
solidarity, respect each other. Staffing use the CHAIR  Model for screening candidates 
with knowledge. The ability to perform their duties to suit the position upheld 
regulations and adheres to the law essentially. Directing use the ORDER Model                 
for both recipient and provider of command commands must know their duties               
in various operational clarity non-discrimination and free from any conflict                     
of interest. Coordinating use the LINE Model for transparency, participation, and 
respect for each other. Reporting use the OUT Model for reporting results with 
correct information is consistent undistorted  and the need to protect the collateral 
reporting duties in good faith. Budgeting use the ORDER Model for taking into 
account the need for transparency, honesty and accountability. 
Keywords : The Office of Constitutional Court,  Administration, Transparency 
 
1. บทน า 
 ผลการวิเคราะห์  SWOT  ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ประกอบการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของศาลรัฐธรรมนูญ  ซึ่ งได้จากการสอบถามข้อมูลจากบุคลากรของส านักงาน                       
ศาลรัฐธรรมนูญ  พบว่า  จุดอ่อน  (Weaknesses)  ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  คือ  บุคลากร
บางส่วนยังไม่ทราบและขาดความเข้าใจในรายละเอียดของแนวทาง  เปูาหมาย  และวิธีการปฏิบัติ
ให้บรรลุตามกลยุทธ์ขององค์กร  ยังขาดระบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  ยังขาด
ความชัดเจนในการสร้างองค์กรและบุคลากรให้มีความเข้มแข็ง   มีคุณธรรม  และจริยธรรม  
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โครงสร้างของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญยังไม่พร้อมรองรับภารกิจงานใหม่  ขาดการบริหารจัดการ
ความรู้  และระบบการถ่ายทอดความรู้   การประเมินผลงานของบุคลากรยังขาดมาตรฐาน  และ
ความโปร่งใส  บุคลากรมาจากหน่วยงานที่หลากหลายท าให้ขาดความเป็นเอกภาพในการท างาน
ร่วมกัน  ขาดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้าและทันสมัย  และขาดการท างาน
เป็นทีมขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายใน  โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.63  -  72.11    
(โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  2560-2564,  2560 : 27-29) 
 จากสภาพปัญหาในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญแม้ว่าจะได้มีการน า
ทฤษฎีของการบริหารสมัยใหม่มาปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ   แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้ทั้งหมด  ซึ่งปัญหาทั้งหลายนั้นหากมีการผสมผสานหลักการทางทฤษฎีต่าง ๆ  ของ               
การบริหารเข้ากับหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  ศีลธรรม  และ
จริยธรรมเป็นหลัก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักอปริหานิยธรรม  7  ประการ  ซึ่งเป็นหลักธรรมอันไม่เป็นที่ตั้ง
แห่งความเสื่อม  แต่เป็นหลักธรรมที่มุ่งสู่ความเจริญฝุายเดียวส าหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง                 
ซ่ึงประกอบด้วย หมั่นประชุมกันเป็นประจ า  การพร้อมเพรียงกันประชุม  ไม่บัญญัติ  หรือไม่ล้มเลิก
ข้อบัญญัติตามอ าเภอใจ  เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา  หรือผู้อาวุโสกว่า  ให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่ข่ม
เหง  ค านึงถึงเกียรติ  ศักดิ์ศรี  และเคารพในสิ่งที่ควรเคารพ  และให้การอารักขา คุ้มครอง  ปกปูอง                  
อันชอบธรรม  มาประยุกต์ใช้  หลักอปริหานิยธรรม  7  ประการนี้  พระพุทธเจ้าทรงตรัสแสดง               
แก่ชาววัชชีทั้งหลายผู้ปกครองรัฐโดยระบอบสามัคคีธรรม  ซึ่งหากส านักงานศาลรัฐธรรมนูญจักได้น า
หลักธรรมดังกล่าวมาปรับใช้  ปัญหาต่าง ๆ  ก็อาจคลี่คลาย  และสามารถน าพาให้องค์กรมีความ
มั่นคง  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลในการบริหารราชการแผ่นดินดียิ่งขึ้น  จากสภาพปัญหาดังกล่าว  
จึงเห็นควรที่จะมีการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้  เพ่ือน ารูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม                
มาท าให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  และเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยราชการนี้ให้เป็นองค์กรที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ  ให้บรรลุภารกิจตามท่ีรัฐธรรมนูญและกฎหมายก าหนดไว้ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาบริบททั่ วไปของความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงาน                         
ศาลรัฐธรรมนูญ 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ   
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 3. เ พ่ือเสนอรูปแบบในการประยุกต์ ใช้หลักอปริหานิยธรรมเ พ่ือความโปร่ งใส                     
ในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 
3. ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย  2  ประเด็น  คือ  1. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
ในการศึกษาบริบททั่วไปของความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ปัจจัย              
ที่มีผลต่อการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และรูปแบบในการประยุกต์ใช้หลัก               
อปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และ                     
2. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการบริหารราชการของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญและการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา  อุปสรรคและรูปแบบในการ
ประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการตามกระบวนการบริหารของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 3.1 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 ในการศึกษาวิเคราะห์บริบททั่วไปของความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงาน ศาล
รัฐธรรมนูญ  พบว่า 
 1.  บริบททั่วไปของความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ด้านการหมั่นประชุมกันเป็นประจ า  ด้านการพร้อมเพรียงกัน  ด้านการไม่บัญญัติหรือไม่
ล้มเลิกข้อบัญญัติตามอ าเภอใจ  ด้านการเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา  หรือผู้อาวุโส ด้านการให้เกียรติ
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่ข่มเหง  ด้านการค านึงถึงเกียรติ  ศักดิ์ศรี  และเคารพในสิ่งที่ควรเคารพ  และ
ด้านการให้การอารักขา  คุ้มครอง  ปกปูองอันชอบธรรมของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  พบว่า  ในการ
วางแผน  การจัดองค์การ  การประสานงาน  การรายงานผล  และการบริหารงบประมาณของส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ  มีการน าหลักอปริหานิยธรรมมาประยุกต์ใช้อยู่บ้าง  แต่ควรมีการเพ่ิมเติมในส่วนของ
การน ากฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องมาใช้ให้มากขึ้น  ส าหรับการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง  การสั่งการ  
การรายงายผล  การบริหารงบประมาณ  ควรมีการเพ่ิมเติมในส่วนความโปร่งใส  เป็นธรรม  และ
ความถูกต้องมาประยุกต์ใช้ให้มากขึ้นด้วยเพ่ือให้การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 2.  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
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 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญควรจะมาจากการตั้งอยู่บน
หลักความยุติธรรม  หลักความรับผิดชอบร่วมกัน  หลักความถูกต้อง  หลักการตรวจสอบได้                 
ในทุกด้าน หลักความโปร่งใส และการขัดกันแห่งผลประโยชน์  หลักความชอบธรรม หลักความ
ซ่ือสัตย์สุจริต หลักของอปริหานิยธรรมสามารถแก้ปัญหาในเร่ืองของความโปร่งใส ตรวจสอบได้              
และปูองกันการกระท าอันเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ได้อย่างดียิ่ง เนื่องจากการประชุมจะต้องมีการ
น าเสนอเรื่องต่อที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน  ดังนั้น  ทุกคนจะสามารถทราบและมีส่วนในการตัดสินใจ
ร่วมกันได้  มีการแสดงความคิดเห็น  ให้เกียรติซึ่งกันและกัน จะช่วยตรวจสอบดูว่ามีการกระท าอัน
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่  มีการยึดกฎ  ระเบียบ  แบบแผน  จะช่วยปูองกันการ
ใช้อ านาจตามอ าเภอใจ  หรือการแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้องได้  มีการยึดหลักประโยชน์
ส่วนรวมจะเป็นเครื่องมือวัดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินงานว่าเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วน
ตนหรือส่วนรวมหรือไม่  อย่างไรก็ตามหากการประชุมนั้นมีสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งเฉพาะแต่ที่เป็น
พรรคพวกของตนแต่งตั้งเข้ามาเพ่ือสนับสนุนหรือดูแลผลประโยชน์ของคนใดคนหนึ่ง  มิได้แต่งตั้งจาก
บุคคลที่เป็นกลาง  มีความรู้  ความสามารถจากทุกภาคส่วนก็อาจท าให้เกิดกระบวนการที่ไม่โปร่งใสและ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังนั้น  ต้องเปิดโอกาสให้องค์กรภายนอกเข้ามาตรวจสอบผลการปฏิบัติงานได้
อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา  ไม่ปกปูองผู้กระท าความผิด  และลงโทษผู้กระท าผิดโดยทันทีไม่เลือกหน้า  
การคัดสรรบุคคลเข้าสู่องค์กรต้องค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  ในการ
บริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญควรด าเนินการในรูปคณะกรรมการที่มีผู้แทนของข้าราชการ
ในแต่ละกลุ่ม  และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรภายนอก  ทั้งในเรื่องการพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อน
เงินเดือน  หรือการด าเนินการอ่ืน  ๆ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการแสดงถึงความโปร่งใส  และการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์  และในการแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรควรยึดหลักคุณธรรมเป็นสาระส าคัญ  เพราะจะช่วย
เสริมสร้างความโปร่งใสในด้านการบริหารให้ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญให้มากขึ้น ในทางพระพุทธศาสนา
ยังมีหลักธรรมบางประการที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในด้านการบริหารราชการของส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญควบคู่กับหลักอปริหานิยธรรม  เช่น  หิริโอตัปปะ  เพ่ือเป็นการเตือนสติคนให้มีสติยั้งคิดให้
ไตร่ตรองก่อนการกระท าใด ๆ  ให้วิเคราะห์ว่าสิ่งที่ตนก าลังกระท านั้นเป็นสิ่งดีงามหรือไม่  ให้
ละอายแก่ใจในการประพฤติชั่ว  ศีล  5  และหลักสัปปุริสธรรม  ก็จะช่วยหนุนน าท าให้กระท าการ
ต่างๆ  เป็นไปโดยสุจริต  และโดยชอบธรรม   

 3. เ พ่ือเสนอรูปแบบในการประยุกต์ ใช้หลักอปริหานิยธรรมเ พ่ือความโปร่งใส                     
ในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 
3. ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย  2  ประเด็น  คือ  1. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
ในการศึกษาบริบททั่วไปของความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ปัจจัย              
ที่มีผลต่อการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และรูปแบบในการประยุกต์ใช้หลัก               
อปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และ                     
2. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการบริหารราชการของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญและการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา  อุปสรรคและรูปแบบในการ
ประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการตามกระบวนการบริหารของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 3.1 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 ในการศึกษาวิเคราะห์บริบททั่วไปของความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงาน ศาล
รัฐธรรมนูญ  พบว่า 
 1.  บริบททั่วไปของความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ด้านการหมั่นประชุมกันเป็นประจ า  ด้านการพร้อมเพรียงกัน  ด้านการไม่บัญญัติหรือไม่
ล้มเลิกข้อบัญญัติตามอ าเภอใจ  ด้านการเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา  หรือผู้อาวุโส ด้านการให้เกียรติ
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่ข่มเหง  ด้านการค านึงถึงเกียรติ  ศักดิ์ศรี  และเคารพในสิ่งที่ควรเคารพ  และ
ด้านการให้การอารักขา  คุ้มครอง  ปกปูองอันชอบธรรมของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  พบว่า  ในการ
วางแผน  การจัดองค์การ  การประสานงาน  การรายงานผล  และการบริหารงบประมาณของส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ  มีการน าหลักอปริหานิยธรรมมาประยุกต์ใช้อยู่บ้าง  แต่ควรมีการเพ่ิมเติมในส่วนของ
การน ากฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องมาใช้ให้มากขึ้น  ส าหรับการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง  การสั่งการ  
การรายงายผล  การบริหารงบประมาณ  ควรมีการเพ่ิมเติมในส่วนความโปร่งใส  เป็นธรรม  และ
ความถูกต้องมาประยุกต์ใช้ให้มากขึ้นด้วยเพ่ือให้การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 2.  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
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 3.  รูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 สรุปข้อค้นพบได้ว่า  ด้านการวางแผนต้องน ารูปแบบ MANAGE  Model โดยการจัดท า
ยุทธศาสตร์ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  5  ปี  การน ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง  และการควบคุม
ภายในมาใช้  โดยมีแผนการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ  และมโีครงการจัดท ากรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  ประกอบโครงการจัดท า
ระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO  ด้านการจัดองค์การใช้รูปแบบ  HOME  
Model  ต้องน ากลยุทธ์การบูรณาการแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือประสิทธิภาพในการท างาน  โดยมี
แผนงานส่งเสริมการบูรณาการการพัฒนาบุคลากร  และโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
ข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  และโครงการพัฒนาศักยภาพทางมโนทัศน์ของข้าราชการ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมาพัฒนาองค์กร  ด้านการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่งใช้รูปแบบ  CHAIR Model  
ต้องน าแผนการจัดท าข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน
ภายใน  โดยมีโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานภายใน  
โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการในส่วนงานคดี  โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการในส่วนงาน
บริหาร  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  และ
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหารส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมาพัฒนาองค์กร  ด้าน
การสั่งการใช้รูปแบบ ORDER Model  ต้องน าแผนการพัฒนาคุณภาพของผู้บริหารส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญมาใช้  โดยมีโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหารส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ทุกไตรมาส  โครงการสัมมนาข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ   โครงการประชุมผู้บริหาร
ประจ าเดือนและโครงการอบรมทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมความรู้แก่ข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
มาพัฒนาองค์กร  ด้านการประสานงานใช้รูปแบบ  LINE Model  ต้องน ากลยุทธ์การพัฒนาองค์
ความรู้ทางวิชาการและความร่วมมือภายในองค์กร  โดยมีแผนการบูรณาการความร่วมมือภายในองค์กร  
โครงการบูรณาการความร่วมมือของบุคลากรภายในองค์กร  โครงการเสริมสร้างความร่วมมือของบุคลากร
ภายในองค์กร  และโครงการพัฒนาความร่วมมือของบุคลากรภายในองค์กรมาพัฒนา  การรายงานผลใช้
รูปแบบ  OUT  Model  ต้องน าแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่เป็นเลิศ  โดยมีโครงการสร้าง
เสริมองค์ความรู้ทางวิชาการแก่ข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  โครงการยกระดับคุณธรรมจริยธรรมระดับสูงให้กับผู้บริหาร
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ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมาพัฒนา  และการงบประมาณใช้รูปแบบ  KEEP  Model  ต้องน าแผนการ
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่เป็นเลิศ  แผนการวางกรอบโครงการประจ าปี  แผนการบูรณาการการ
จัดท าค าของบประมาณประจ าปี  โดยมีโครงการอบรมความรู้ ด้านการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี  
โครงการบูรณาการการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี  และโครงการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปมีาพัฒนา  ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวข้างต้นจะเป็นแนวทางที่จะท าให้การบริหารราชการ
ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความโปร่งใสต่อไป 
 3.2 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญในภาพรวมอยู่                
ในระดับมาก  ทั้งด้านการประสานงาน  การวางแผน  การสั่งการ  การบริหารงบประมาณ  ส่วนการ
รายงานผล  การจัดองค์การ  และการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง จะอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 1.  ด้ านการวางแผน   ซึ่ งอยู่ ในระดับมาก  เมื่ อพิจารณาเป็นรายข้อ   พบว่ า                 
การประชุมมีการก าหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน   การประชุมวางแผน                
การปฏิบัติงานอย่างเป็นประจ า  การวางแผนในการบริหารโดยเคารพองค์กร/สถาบันและฟังเหตุผล
ของผู้ที่มีประสบการณ์  ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  การวางแผนในการเปิดโอกาสให้ทุกคน                
ที่เกี่ยวข้องกับงานแต่ละอย่างได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน  มีการก าหนดกฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับ            
การบริหารส านักงานศาลรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องชอบธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติเพ่ือบุคคลใดหรือกลุ่ม              
ในกลุ่มหนึ่ง  การวางแผน/การหารือร่วมกันในการบริหารองค์การ  มีการให้การความเคารพในสิทธิ
การแสดงความคิดเห็นของทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน  ส่วนหน่วยงานมีการวางแผนเพ่ือการ
ด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมขององค์กรในด้านการบริหารองค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย  และหน่วยงานมีการวางแผนเพ่ือการด ารงไว้ซึ่งความโปร่งใสในการบริหารราชการ 
อยู่ในระดับปานกลาง 
 2.  ด้านการจัดองค์การ  ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัด
องค์การมีการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของหน่วยงาน องค์การมีการจัดให้บุคลากร
แต่ละกลุ่มงานประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  มีการจัดองค์การในการปฏิบัติงานอย่างเป็นประจ า  
การจัดองค์การมีการให้เกียรติและคุ้มครองผู้ใต้บังคับบัญชาสม่ าเสมอ  อยู่ในระดับมาก  ส่วนการจัด
องค์การมีการขอค าแนะน าจากผู้บริหารของแต่ละส่วนงาน   การบริหารส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560358

ไม่ก าหนดกฎ ระเบียบ  ตามความต้องการของฝุายใดฝุายหนึ่ง   การจัดองค์การมีการค านึงถึง
ความชอบธรรมในการบริหารงานขององค์กร เช่น หลักความรู้ ความสามารถ หลักความอาวุโส
ในทางราชการ  และการจัดองค์การตั้งอยู่บนหลักความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  และปราศจากการ
ก้าวก่ายแทรกแซง  อยู่ในระดับปานกลาง 
 3.  ด้านการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง  ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของหน่วยงาน  เช่น  การไหว้  การ
ท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี  มีการให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานด้วยกัน  มีการให้เกียรติซึ่งกัน
และกัน  มีการคุ้มครองในเรื่องสิทธิ   เสรีภาพ  และความเสมอภาค   อยู่ ในระดับมาก                  
ส่วนการจัดคนเข้าปฏิบัติงานมีการแนะน า การสอนงานการถ่ายทอดความรู้จากผู้มีอาวุโสกว่า            
การจัดคนเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งต่าง ๆ ตั้งอยู่บนหลักความโปร่งใส  เป็นธรรม ตรวจสอบได้            
และค านึงถึงการขัดกันแห่งผลประโยชน์ การจัดคนเข้าปฏิบัติงานมีการด าเนินการตามกฎเกณฑ์ของ
องค์กร การจัดคนเข้าปฏิบัติงานมีการประชุมหารือ และรับฟังความต้องการด้านบุคลากรของแต่ละ
ส่วนงาน  และข้าราชการทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการจัดคนเข้าปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง 
 4.  ด้านการสั่งการ  ซึ่งอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ใต้บังคับบัญชามี
ความพร้อมเพรียงกัน ในการรับทราบการส่ังการ  การสั่งการมีการด าเนินการ  ตามระเบียบปฏิบัติ 
การถ่ายทอดค าสั่งตามระดับชั้น  หรือระดับความจ าเป็นของค าสั่ง   การสั่งการมีการประชุมเป็น
ประจ าเพ่ือแจ้งให้ทุกส่วนงานถือปฏิบัติผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมใจในการปฏิบัติตามการ สั่งการ  และ
การสั่งการมีการค านึงถึงเกียรติ  และศักดิ์ศรีของผู้ใต้บังคับบัญชา  อยู่ในระดับมากส่วนการสั่งการโดย
ไม่ชี้น า  ข่มเหง  หรือข่มขู่  การสั่งการตั้งอยู่บนหลักความชอบธรรมความยุติธรรม  มีการคุ้มครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชา และไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะบุคคลและการสั่งการตั้งอยู่บนหลักความ
โปร่งใส  และค านึงถึงการขัดกันแห่งผลประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง 
 5.  ด้านการประสานงาน  ซ่ึงอยู่ในระดับมาก  ทุกข้อทั้งการประสานงานมุ่งรักษา
ประโยชน์ของทางราชการ การประสานงานตั้งอยู่บนหลักความโปร่งใส  และค านึงถึงการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์  การประสานงานมีการวางแผนและส่งเสริมการปฏิบัติตามขั้นตอนเป็นแบบอย่างที่ดี
งาม  การประสานงานมีการด าเนินการตามระดับการบังคับบัญชา  การประสานงานมีการปฏิบัติ
ตามกฎ เกณฑ์อย่ า งพร้ อมเพรี ยงกัน ในการประสานงานไม่ ด า เนินการ โดยอ า เภอใจ                        
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การประสานงานมีการให้เกียรติและคุ้มครองผู้ร่วมงานทุกฝุาย และมีการประชุมเพ่ือการ
ประสานงานในหน่วยงานอย่างเป็นประจ า  
 6.  ด้านการรายงานผล  ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า                
มีการรายงานผลตามล าดับชั้นการบังคับบัญชา  มีการรายงานผลการด าเนินการร่วมกับต่อ
ผู้บังคับบัญชาเป็นประจ า  การบริหารงานของส านักงาน ศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุม เพ่ือรายงาน
ผลอย่างสม่ าเสมอ  การบริหารงานของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมเพ่ือรับทราบ                     
การรายงานผลอย่างพร้อมเพรียงกัน อยู่ในระดับมาก ส่วนการรายงานผลของผู้ใต้บังคับบัญชา
ปราศจากการก้าวก่ายแทรกแซงของผู้บังคับบัญชา การบริหารงานของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ             
มีการรายงานผลที่ถูกต้องโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง การรายงานผลการบริหารงานของส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปตามหลักความโปร่งใส  และตรวจสอบได้   และมีการคุ้มครองผู้รายงานผล              
ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต อยู่ในระดับปานกลาง 
 7.  ด้านการบริหารงบประมาณ  ซ่ึงอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การ
บริหารงบประมาณมีการประชุมเพ่ือรับทราบผลการบริหารอย่างพร้อมเพรียงกัน  การจัดสรร
งบประมาณมีการกระจายงบประมาณตามภารกิจความจ าเป็นของทุกส่วนงาน  การจัดสรร
งบประมาณมีการประชุมร่วมกันของทุกส่วนงาน  การบริหารงบประมาณด าเนินการ  โดยยึดหลัก
ความคุ้มค่า  และประโยชน์ที่ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญจะได้รับ  การบริหารงบประมาณเป็นไป 
ตามข้ันตอนของระเบียบและกฎหมายที่ถูกต้อง  อยู่ในระดับมาก  ส่วนการบริหารงบประมาณตั้งอยู่
บนหลักความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  และค านึงถึงการขัดกันแห่งผลประโยชน์  การบริหาร
งบประมาณมีการส่งเสริมการตรวจสอบ และติดตามการใช้งบประมาณในทุกส่วนงาน และไม่มี การ
ใช้อ านาจในการก้าวก่ายแทรกแซงการบริหารงบประมาณ  อยู่ในระดับปานกลาง 
 
4.  ข้อเสนอแนะ 
 การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ                
ที่หลายคนยังมีความเข้าใจว่า ความเป็นองค์กรอิสระย่อมสามารถที่จะกระท าการใดๆ  ก็ได้ทั้งใน
เรื่องของการบริหารบุคลากร  เงิน  วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  หรือแม้แต่ในเรื่องของการออกกฎ  ระเบียบ
ต่างๆ  แต่แท้ที่จริงแล้ว ความเป็นอิสระนี้หมายเฉพาะถึงความเป็นอิสระที่จะไม่ถูกครอบง า ก้าวก่าย
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แทรกแซงในการด าเนินกิจการขององค์กรจากฝุายบริหารหรือรัฐบาลเท่านั้น  ส่วนในเรื่องการออก
กฎระเบียบการบริหารการเงินและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ยังต้องยึดโยงอยู่กับกฎเกณฑ์ที่ส่วนราชการ
ต่าง ๆ  ยึดถือปฏิบัติ  และยังต้องถูกตรวจสอบการท างานจากองค์กรตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐ
อ่ืนอยู่  เช่น  ศาลปกครอง  ศาลยุติธรรม  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
เป็นต้น  ทั้งนี้  เพราะองค์กรอิสระไม่สามารถที่จะหารายได้ด้วยตนเอง  ยังคงต้องรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากรัฐบาลผ่านส านักงบประมาณดังเช่นหน่วยราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐอ่ืน ๆ  อยู่ 
 จากผลการวิจัยสามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะได้  ดังนี้ 
 1.  ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 1)  เพ่ือให้การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปตามหลักอปริหานิยธรรม  จึง
เห็นควรมีการแก้ไขพระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  เพ่ือให้มีองค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  (อ.ศร.)  ที่มีองค์ประกอบดังนี้  (1)  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและ
ผู้แทนของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  จ านวน  2  คน  (2)  ผู้แทนของข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่
ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป  จ านวน  3  คน  (3)  ผู้แทนของข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ปฏิบัติการถึง
ช านาญการพิเศษ  จ านวน  3  คน  (4)  ผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ              
ด้านการบริหาร  ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้านการงบประมาณ  ด้านละ  1  คน  รวม  3  คน   
(5)  ผู้แทนของส านักงาน ก.พ.  และผู้แทนของส านักงบประมาณที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับ
เชี่ยวชาญขึ้นไปหน่วยงานละ  1 คน  รวม  2  คน  ทั้งนี้  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความโปร่งใส  มีส่วนร่วม  มีความเสมอภาค  เป็นธรรม  ปราศจากการ
ก้าวก่ายแทรกแซง  และมีการถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกันได้   
 การแก้ไขดังกล่าวเป็นการสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  2560  มาตรา  76  วรรคสอง  ที่บัญญัติว่า  “รัฐพึงด าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม  โดยกฎหมายดังกล่าวอย่าง
น้อยต้องมีมาตรการปูองกัน  มิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือ
แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ”   
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 2)  กระบวนการคั ดสรรบุ คคลขึ้ นด า ร งต าแหน่ งที่ สู ง ขึ้ นหรื อด าร งต าแหน่ ง                   
ทางบริหารขององค์กรควรต้องมีการรับฟังความคิด เห็นจากผู้ ใต้บั งคับบัญชาร่วมด้วย                       
เพราะกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ใต้บังคับบัญชา  จะท าให้เกิดการถ่วงดุล  ท าให้ได้บุคคลมาดูแล
ผลประโยชน์ขององค์กรโดยรวมได้  ดังนั้น  จึงเห็นควรก าหนดให้มีสัดส่วนการให้คะแนนการ
คัดเลือกผู้บริหารจากผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมด้วย 
 3)  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญควรปฏิรูปโครงสร้างและอัตราก าลังของข้าราชการและ
ลูกจ้างทุก  5  ปี  ทั้งนี้  เพ่ือให้พันธกิจขององค์กรที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญมีความเหมาะสม  สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ซึ่งอาจมี
บุคลากรเพ่ิมมากขึ้น  มีภารกิจมากขึ้น  หรืออาจมีการปรับลดอัตราก าลังหากมีภารกิจขององค์กรลดลง 
 4)  เนื่องด้วยองค์กรส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรในกระบวนการยุติธรรม  ความ
มีคุณธรรมจริยธรรม  การมีพฤติกรรมในทางจริยธรรมที่ถูกที่ควรจึงมีความส าคัญยิ่ง  ดังนั้น  
บุคลากรขององค์กรในทุกระดับจึงควรจะต้องเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมในด้านคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาทุกคนทุกปี  ทั้งนี้  เพ่ือเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ  ให้มีความ
ส านึกที่ดี  มีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน  มีหิริ  โอตตัปปะ  มีความละอายแก่ใจ  และมีความเกรง
กลัวต่อบาปหรือโทษทั้งทางอาญาและวินัยการฝึกอบรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมจะส่งผลให้
บุคลากรไม่ท างานที่มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตนหรือของพวกพ้อง  หรือกระท าการที่ทุจริตประพฤติ                  
มิชอบ  หรือฝุาฝืนในทางพฤติกรรมทางจริยธรรม 
 5)  ควรจัดให้มีการส่งเสริมคนดี  โดยการให้โอกาสในการเข้ามาใช้อ านาจในเชิงบริหาร  
ได้รับการส่งเสริมให้เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น หรือได้รับการประกาศเกียรติคุณ  
ส าหรับคนที่ประพฤติชั่ว การท าการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือมีความบกพร่องในพฤติกรรมทาง
จริยธรรม  ก็ต้องถูกลงโทษโดยทันที  เพื่อมิให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในสังคม 
 2. ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 
 1)  ในการจัดให้มีคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการประชุมพิจารณาหาข้อยุติ ในเรื่อง              
ต่างๆ  นั้น  ควรมีการจัดแบ่งให้ดีว่า กิจการใดจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการ  กิจการใดจะเป็นการใช้
อ านาจ ในการตัดสินใจของผู้บริหาร เพราะผู้บริหารคือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเพ่ือแก้ไขปัญหา
ให้กับองค์กร หากมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเสียทุกเรื่องก็จะท าให้เกิดความล่าช้าในการบริหาร
ราชการ  และผู้บริหารจะขาดหลักความรับผิดชอบต่อองค์กร  ทั้งนี้  เป็นไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  มาตรา  77  วรรคสาม  ที่บัญญัติว่า  “รัฐ
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พึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ าเป็นพึงก าหนดหลักเกณฑ์
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  ที่บัญญัติไว้
ในกฎหมายให้ชัดเจน  และพึงก าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง” 
 2) ในการจัดให้มีการประชุมแต่ละครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมควรมีการเตรียมตัว         เตรียม
ข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็นต้องอภิปราย หรือตัดสินใจในการประชุมคราวนั้นเป็นการล่วงหน้า  และเข้า
ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน มิใช่ว่าเข้าไปนั่งประชุมสักพักแล้วก็ออกจากห้องประชุมไปท าธุระ
อ่ืน หรือไม่มีการเตรียมข้อมูลใดๆ  เพ่ือจะเข้าอภิปรายเลย  คอยแต่มอบให้ฝุายเลขานุการของที่
ประชุมไปด าเนินการ   
 3)  ในการประชุมควรมีการบันทึกเหตุผลของมติท่ีประชุมให้ชัดเจน  เพราะหากที่ประชุม
จะมีการบัญญัติหลักการใด ๆ  ใหม่ข้ึน  หรือยกเลิกข้อระเบียบ  กฎหมาย  หรือหลักการเดิมจะต้อง
มีเหตุผลในทางวิชาการท่ีชัดเจนและดียิ่งกว่า  เพราะมิฉะนั้นแล้ว จะเกิดภาวะของการขาดหลักการ
และความม่ันคงแห่งนิติฐานะของกฎระเบียบนั้น กล่าวคือ จะยกเลิกเพิกถอนเสียเมื่อใด            ก็
ได้  กลายเป็นการใช้อ านาจตามอ าเภอใจไป ดังนั้น การบันทึกตัวเหตุผลจะเป็นเจตนารมณ์              
ในการบัญญัติหรือยกเลิกข้อบัญญัตินั้นๆ ได้  เพ่ือใช้ในการตรวจสอบว่าเป็นไปโดยชอบด้วย              
หลักกฎหมายเป็นไปตามหลักความเสมอภาค  โปร่งใส  และเป็นธรรมต่อทุกคนในองค์กรหรือไม่ 
 4)  ในการประชุมร่วมกัน คือ การอภิปราย การให้เหตุผลที่ถูกที่ควร  การรับฟัง              
ผู้อาวุโสกว่าจึงมีความจ าเป็น เพราะเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มาก่อน การให้เกียรติซึ่ง
กันและกันในที่ประชุมก็มีความจ าเป็นเช่นกัน  ต้องยอมรับผู้ที่มีเหตุผลที่ดีกว่า  แม้ว่าจะไม่ถูกต้อง
ตรงใจบ้างก็ตาม  การประชุมจึงมิใช่การมุ่งเอาชนะคะคานในจุดยืนของตนเอง  แต่เป็นการหลอม
รวมในความมีเหตุมีผลภายใต้ข้อระเบียบกฎหมายที่จะยึดถือน ามาใช้ร่วมกัน  ดังนั้น  ผู้อาวุโสต้อง
ฉลาดและมีการเตรียมตัวที่ดี  มีเหตุมีผล  ผู้อาวุโสน้อยกว่าต้องรับฟัง  พร้อมที่จะรับค าแนะน า              
สั่งสอน  และชี้แจงด้วยเหตุผลอย่างนอบน้อม  หากมีข้อเสนอแนะที่ดีกว่า 
 5)  มุ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมคนดี  คุ้มครองปกปูองคนดี  และลงโทษผู้ประพฤติชั่วในด้าน
ต่าง ๆ  ในองค์กรหากมีผู้ที่กล้าที่จะเปิดเผยตัวผู้ที่กระท าผิดหรือบกพร่องในพฤติกรรม             
ทางจริยธรรม  องค์กรต้องส่งเสริมให้ข้าราชการและเพ่ือนร่วมงานมายกย่องชมเชย และปกปูอง
คุ้มครองเพราะถือว่าบุคคลเหล่านี้กล้าที่จะเสียสละเพ่ือองค์กรในการน าสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลออกมา                
เผยแผ่ให้สาธารณะได้รับรู้  การรู้และแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดีในองค์กรย่อมดีเสียกว่าสิ่งที่ไม่ดีงามเหล่านั้น                  
ถูกน าออกไปเผยแพร่นอกองค์กร  เพราะอาจถูกมองได้ว่าองค์กรปกปูองคนชั่ว  ไม่ก าราบ  หรือ
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ลงโทษคนชั่ว  ปล่อยให้คนชั่วลอยนวล  เพราะผลของการกระท าความชั่วนอกจากจะยังความ
เสียหายแก่องค์กรแล้ว  ยังน าความเสียหายไปสู่สังคมและประเทศชาติในที่สุดได ้
 6)  การบริหารงานของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญควรตั้งอยู่พ้ืนฐานของหลักความโปร่งใส  
มีส่วนร่วม  และตรวจสอบได้เสมอ  เพราะทั้ง 3 สิ่งนี้  จะน ามาซึ่งความเป็นธรรม การยอมรับนับถือ
ของทุกคนในองค์กร  องค์กรใดมีการบริหารงานบุคคลที่เป็นธรรมแล้วย่อมน ามาซึ่งความสุข  ความ
สงบ  และความสามัคคี  และการยอมรับนับถือของบุคคลในทุกฝุาย 
 7)  ในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกส่วนงาน  ด้านการวางแผน  ควรยึดหลักตามแนวรูปแบบ  
MANAGE  Model  ด้านการจัดองค์การ  ควรยึดหลักตามแนวรูปแบบ  HOME  Model  ด้านการ
จัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง  ควรยึดหลักตามแนวรูปแบบ  CHAIR Model  ด้านการสั่งการ  ควรยึดหลัก
ตามแนวรูปแบบ  ORDER  Model  ด้านการประสานงาน  ควรยึดหลักตามแนวรูปแบบ  LINE  
Model  ด้านการรายงานผล  ควรยึดหลักตามแนวรูปแบบ  OUT  Model  และด้านการบริหาร
งบประมาณ  ควรยึดหลักตามแนวรูปแบบ  KEEP  Model  ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้วิจัยได้น าเสนอ                
ไว้ในงานวิจัยนี้ 
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รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนม 
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT MODEL OF THE SHANGHA 

ADMINISTRATOR MONKS IN NAKHONPHANOM PROVINCE 
 

พระมหาปัญญาวัฒน์ ปญฺญาวฑฺฒโน (แสนบุญมี) 
Phramaha Panyawat Panyawattano (Sanboonme) 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหารูปแบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนม 2. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะรูปแบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนม และ 3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนม การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพ  (Qualitative Research) เก็บข้อมูลด้วย 2 ขั้นตอน คือ การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเจาะจง 
จ านวน 25 รูป เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง และจากการสนทนา
กลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิเลือกแบบเจาะจงในจังหวัดนครพนม จ านวน 10 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาพรรณนาความ 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. สภาพปัญหารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระสังฆาธิการในจังหวัด
นครพนม พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนม มีปัญหาและ
อุปสรรค ได้แก่ 1) ด้านการฝึกอบรม ขาดผู้น าสร้างกิจกรรม ขาดการสนับสนุนงบประมาณ 2) ด้าน
การศึกษา พบว่า การเดินทางไกล ขาดผู้ให้ค าชี้แนะ และ 3) ด้านการพัฒนา  
 2. คุณลักษณะรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนม
พบว่า 1) ด้านการอบรม พบว่า เน้นการจัดโครงการฝึกอบรมรูปแบบ Workshop ประกอบด้วย 3 
ภาค คือ (1) ภาควิชาการ เน้นด้านธรรมะ (2) ภาคสันทนาการ เน้นการผ่อนคลาย และ (3) ภาคจิต
ภาวนา เน้นปฏิบัติการ ฝึกสติ ฝึกสมาธิ 2) ด้านการศึกษา พบว่า บุคคลากรท าหน้าที่ในการถ่ายทอด 
3) ด้านการพัฒนา พบว่า (1) กายภาวนา เน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างอายตนะภายนอกกับ
อายตนะภายใน และสร้างจิตส านึกของความเป็นพระภิกษุสามเณร (2) ศีลภาวนา เน้นเสขิยวัตร 
กิจวัตร กฎหมายทางโลก ธรรมเนียม จารีต ประเพณี การปฏิบัติ (3) จิตภาวนา เน้นไปท่ี การพัฒนา
จิต สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน และ (4) ปัญญาภาวนา เน้นการฟัง การคิด การภาวนา และ
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 3. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนม  พบว่า
ระดับต้น เน้นการพัฒนากายมีคุณภาพ (Quality) ประกอบด้วย 1) การพัฒนาอายตนะ 6  2) การ
พัฒนาด้านสุขภาวะ และ 3) การพัฒนาด้านอิริยาบถ  ระดับกลาง เน้นการพัฒนาศีลมีคุณความดี 
(Merit) ประกอบด้วย 1) ด้านกิจวัตร 2) ด้านพระวินัย 3) ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ระดับสูง เน้น
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การพัฒนาจิตมีคุณธรรม (Moral) ผ่านโครงการการอบรม การศึกษา และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 4 คืน 5 วัน ประกอบด้วย 1) ภาควิชาการ 2) ภาคสันทนการ และ 3) ภาคการพัฒนาจิต  
 

ค าส าคัญ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, พระสังฆาธิการ 
 

ABSTRACT 
 The research objectives were 1) to study problems and impediments of 
human resource development’s management of the ecclesiastical administrative 
officers in Nakhon Phanom 2) to study the pattern of human resource 
development’s characteristics and factors of them, and 3) to present the pattern of 
human resource development of them. The methodology of the research was 
qualitative research. There were 2 steps of data collection by purposive in-depth 
interview of 25 monks. The data collecting instruments were non-structural 
interview form and group discussion of 10 experts purposively selected in Nakhon 
Phanom. The analytic induction and description were adopted to analyze the data.  
 Findings :  
 The problems and impediments of human resource development’s 
management of the ecclesiastical administrative officers in Nakhon Phanom were 
insomuch that the clergy in Nakhon Phanom had to urgently find the way out of 3 
problems such as 1) training leading to a lot of problems affecting to the persons 
who were to be ordained in Buddhism e.g. screening process leading to 
discouraging the persons who were willing to ordain, lack of integration with 
outsources, tardiness of the clergy’s performance 2) education, the problems 
mainly about values and physical factors such as old age, long distance, the 
superior’s support etc., and 3) development, the problems mainly about 
connection with the outsources, less participation, and the ecclesiastical 
administrative monks.  
 Moreover, the pattern of human resource development’s characteristics 
and factors were found that education, focused on the communicators, may 
require a specific course of human resource development especially for the 
ecclesiastical administrative monks, while in training, requiring at least 4-5 days’ 
workshop focusing on 3 sections; academic especially Buddhist principles, 
recreation especially relaxation and relieving stress, and mental growing or practice, 
and development, 1) physical development, focused on relation between internal 
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sense-fields and external sense-fields and encouragement of monks and novices’ 
awareness, 2) moral development, focused on secular laws, customs, norms, 
traditions and other principles for monks, 3) emotional development, focused on 
classification of mental state or character of the monks, novices, and laymen for 
further better development, and 4) wisdom development, focused on building the 
learning society or the society of awakening, free from depravity.  
 Furthermore 3) the pattern of human resource development of the 
ecclesiastical administrative monks found: the characteristics and elements of the 
style to develop human of ecclesiastical administrative monks in Nakhon Phanom 
were      
 The first Q standing for quality means the quality of human resource 
development quality. The second Q standing for qualification means expertise 
development from education and practice of human resource development due to 
Buddhist method. The first M standing for merit means human merit. The second M 
standing for moral means moral development of human. All of four letters called 
Two M Two Q model (QMMQ) consists of 4 levels as followings,  
 Primary level focused on physical quality development, emphasizing to 
living context development system together with environment factors, internal 
sense-fields and external sense-fields development, wellbeing, and manners 
 Medium level emphasized precept development with merit, The contents 
composed of routine, sekhiyavatra (etiquette), discipline, fundamental precepts 
chanting, and social interaction.  
 High level emphasized morally emotional development by training 
program, studying, and human resource development for 5 days-nights, 
concentrated in academic matter, recreation, and emotional development. 
 Professional level emphasized wisdom development with qualification 
composed of 4 levels: 1) Dhamma principal recognition, focusing on the core 
principal knowledge in Buddhism 2) performance recognition by applying 
knowledge to practice and experience 3) positioning recognition by adopting the 
result from training to develop oneself, and 4) human resource development 
recognition by learning and understanding the context, process, strength, and 
weakness of human resource development with quality for oneself and 
organization.   
Keywords : Human Resource Development, The Shangha Administrator Monks 
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1. บทน า 
 กระแสการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัจจุบันมีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่าง
มากต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศ เรียกว่า ยุคโลกาภิวัฒน์ซึ่งน าไปสู่
วัฒนธรรมใหม่ทีห่ลากหลายมากยิ่งข้ึน (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน,2545, หนา 14-16) และท าให้มนุษย์
สามารถเชื่อมโยงเข้าถึงกันอย่างรวดเร็วเป็นผลท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์  ซึ่ง
เป็นไปในทางบวกและทางลบ เรียกว่าพฤติกรรมเลียนแบบ หรือพฤติกรรมเอาอย่าง  (อ านาจ วัด
จินดา, 2550, หน้า 17-23) ไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์ที่สามารถรับเอาพฤติกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และบางครั้งเกิดปัญหาทางสังคมจนสร้างความเสียหายต่อ
พระพุทธศาสนาโดยรวม ซ่ึงหากสถาบันทางพระพุทธศาสนาไม่ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่ดี ก็จะน าไปสู่ความเสื่อมศรัทธาของชาวพุทธในประเทศไทย ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพระภิกษุสามเณร ได้แก่ 1. ปัญหาส่วนบุคคลของพระภิกษุและ
สามเณรขาดการศึกษาเล่าเรียนตามพระธรรมวินัย มุ่งหวังลาภสักการะเกินไป ตีความหลักการและ
แนวปฏิบัติในพระพุทธศาสนาแตกต่างกัน 2. ปัญหาจากองค์กรและระบบการท างาน ขาดการ
ก าหนดเปูาหมายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ชัดเจน 3. ปัญหาจากภายนอกองค์กร ขาดการ
สนับสนุนงบประมาณ ขาดความร่วมมือขององค์กรชาวพุทธทั้งในและต่างประเทศเป็นต้น จึงมี
ข้อเสนอแนะ 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับพระภิกษุสามเณร ควรศึกษาเผยแผ่พุทธธรรมและปฏิบัติตาม
หลักพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ส่งเสริมการฝึกสมาธิ การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ส่งเสริมการให้
ความรู้หลักธรรมเพ่ือใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันจัดการทรัพยากรพัฒนาและฟ้ืนฟูชนบท 2) ระดับ
จังหวัด ควรมีส านักงานเจ้าคณะจังหวัดถาวรไม่ควรย้ายตามเจ้าคณะจังหวัด เพ่ือให้กิจกรรมและ
กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีความต่อเนื่อง และ 3) ระดับนโยบาย ควรก าหนดบทบาทของ
คณะสงฆ์และสามเณรแต่ละล าดับให้ชัดเจน มอบหมายงานที่สอดคล้องกับพระธรรมวินัยและกิจการ
คณะสงฆ์ตามกฎหมาย ที่ส าคัญควรฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาและปฏิรูปคณะสงฆ์ให้มีเอกภาพ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547, หน้า 1) นอกจากนี้ ทางด้านสุขภาพยังพบปัญหาอีก
มากมาย โดยเฉพาะปุวยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
ขาดเลือดและภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่งสาเหตุส าคัญส่วนหนึ่งมาจากอาหารที่ใส่บาตรท าบุญของ
ประชาชน ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึ งผลเสียต่อการเจ็บปุวยของพระสงฆ์ 
นอกจากนี้พระสงฆ์ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสิ่งที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มกาแฟ 
ดื่มเครื่องดื่มชูก าลัง และขาดการออกก าลังกายที่เหมาะสมเป็นต้น 
 ผู้วิจัยเห็นว่า ปัญหาเหล่านี้หากไม่ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ย่อมเป็นผลเสียหายทั้ง
ระดับบุคคล ระดับองค์กร ระดับสถาบันทางพระพุทธศาสนา รวมไปถึงความเชื่อมั่น เชื่อใจต่อ
พระสงฆ์ในฐานะผู้น าทางจิตวิญญาณน าพระธรรมไปเผยแผ่สู่คนทั่วไป แต่บางองค์กรยังก็ติดใน
ปัญหาหลายประการในรูปของกระบวนวิธีการ  เช่น การฝึกอบรม การศึกษา และพัฒนาไม่
ตอบสนองกลยุทธ์ขององค์การ ด้านการฝึกอบรม เช่น หัวข้อ เนื้อหา เทคนิค วิธีการ ช่วงเวลา 
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คุณสมบัติของผู้เข้าฝึกอบรม เป็นปัญหาในการด าเนินการฝึกอบรม ทรัพยากรมนุษย์ คือ พระภิกษุ
สามเณร จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่โดยองค์กรทางพระพุทธศาสนา และคณะสงฆ์เพ่ือพัฒนา
บุคคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญต่อพัฒนา
องค์กรให้ยั่งยืน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง เพราะเชื่อว่าหากทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพก่อให้เกิดมี
ศักยภาพ โดยเฉพาะวิธีการพัฒนาด้วยการให้การศึกษาเพ่ือให้รู้เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลาย
จนกระท่ังรู้กฎเกณฑ์แห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัย ด าเนินชีวิตและปฏิบัติได้ผลถูกต้องสิ่งแรกของ
การให้การศึกษา คือการให้ปัญญาโดยการผ่านการฟัง การคิด การไตร่ตรองโยผ่านกระบวนการ
อบรมให้มีความรู้เข้าใจ รู้กฎเกณฑ์แห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยต่อสิ่งนั้น การศึกษาอบรมใน
พระพุทธศาสนายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จะเห็นได้จากการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาการและวุฒิภาวะของนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบการศึกษาเล่าเรียน
ของบุคคลเข้ากับบัว 4 เหล่า และทรงจ าแนกประเภทของบุคคลที่จะเข้ารับการศึกษาอบรมไปตาม
จริต 6 และที่ส าคัญคือ พระพุทธเจ้ามุ่งให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น การ
บริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนา เริ่มตั้งแต่การรับคนเข้ามาบวช ที่ต้องมีการกลั่นกรองโดยคณะ
สงฆ์ พระพุทธเจ้าทรงมอบความเป็นใหญ่ให้คณะสงฆ์ในการให้การอุปสมบทแก่กุลบุตร หลังจาก
อุปสมบทเสร็จจะต้องได้รับการฝึกฝนอบรม และศึกษาเล่าเรียนจากพระอุปัชฌาย์ (พระธรรมโกศา
จารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2549, หน้า 39) 
 จึงกล่าวได้ว่า พระพุทธศาสนาได้ให้ความส าคัญต่อมนุษย์ว่าเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
สิ่งทั้งหลาย กล่าวคือ มนุษย์ต้องเป็นผู้กระท าด้วยการฝึกอบรมให้เกิดคุณสมบัติภายในตน 
ประกอบด้วยคุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทางจิต ทางปัญญา เป็นความสัมพันธ์กับมนุษย์และวัตถุ 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงออกผ่านพฤติกรรมทางกาย วาจา ดังนั้น การพัฒนาตามความหมาย
ของพุทธศาสนา ก็คือ ภาวนา (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต, 2543, หน้า 96) หมายถึง การท าให้เป็น 
ให้มีขึ้น การฝึกอบรม การพัฒนา มี 4 ประการ คือ 1) กายภาวนา คือ การเจริญกาย พัฒนากาย 
การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้ง 5 ด้วยดี และปฏิบัติ
ต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิดโทษ ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ การ
พัฒนาความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 2) สีลภาวนา คือ การเจริญศีล พัฒนาความประ
ประพฤติ การฝึกอบรมศีลให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัยไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี เกื้อกูลแก่กัน 3) จิตภาวนา คือ การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตใจให้
เจริญงอกงามด้วยคุณธรรม มีความเข้มแข็งมั่นคง เบิกบาน สงบสุขผ่องใสพร้อมด้วยความเพียรสติ
และสมาธิ  4) ปัญญาภาวนา คือ การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญาให้รู้เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ ท า
ตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา 
 การพัฒนาบุคคล ต้องมีการปฏิบัติ ศีล สมาธิ และปัญญา การศึกษาที่สมบูรณ์ต้องท า
ความเป็นมนุษย์ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ อันประกอบด้วย 1) ความฉลาดหรือสติปัญญาในขั้นพ้ืนฐาน
พอตัว 2) มีความรู้เรื่องวิชาชีพและอาชีพพอตัว 3) มีมนุษยธรรม คือ มีความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้อง 
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ด้วยการเรียนศึกษาความเป็นมนุษย์ ซึ่งกระท าได้ด้วยการสอน การอบรมจริยธรรม (พุทธทาสภิกขุ, 
2537, หน้า 15) หลักพุทธธรรมก็เป็นส่วนส าคัญอย่างหนึ่ง ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า
ทางจิตใจ มีสามัญส านึกของความถูกต้องไม่ขัดกับความจริง จะเห็นได้ว่าการจะพัฒนาพระภิกษุ
สามเณรให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าอยู่ที่บทบาทของพระสังฆาธิการมีหน้าที่ในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความส าเร็จในการส่งเสริมกิจการ
พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบไป (กรมการศาสนา, 2542, หน้า 8) โดยเฉพาะพระสังฆาธิการใน
จังหวัดนครพนม ซึ่งปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนม ถือ
ว่ามีประสิทธิในระดับหนึ่ง แต่ต้องการเห็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษาถึงสภาพปัญหาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดนครพนม เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมส าหรับการพัฒนาพระภิกษุสามเณร และ
สร้างรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนมและน าเสนอต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระสังฆาธิการในจังหวัด
นครพนม 
 2. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระสังฆาธิการในจังหวัด
นครพนม 
 3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนม 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ได้แก่ ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 1) กระบวนการฝึกอบรม ได้แก่   
การฝึกอบรมกาย การฝึกอบรมศีล การฝึกอบรมจิต และการฝึกอบรมปัญญา 2) กระบวนการศึกษา 
ได้แก่ การศึกษากาย การศึกษาศีล การศึกษาจิต และการศึกษาปัญญา 3) กระบวนการพัฒนา 
ได้แก่ การพัฒนากาย การพัฒนาศีล การพัฒนาจิต และการพัฒนาปัญญา 
 2. ขอบเขตด้านประชากร 
 การสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก ่พระสังฆาธิการระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาส จ านวน 1 รูป พระสังฆาธิ
การระดับเจ้าอาวาส จ านวน 6 รูป พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะต าบล จ านวน 8 รูป พระสังฆาธิการ
ระดับเจ้าคณะอ าเภอ จ านวน 7 พระสังฆาธิการระดับเจ้ารองเจ้าคณะจังหวัด 2 รูป พระสังฆาธิการ
ระดับเจ้าคณะจังหวัด จ านวน 1 รูป การสนทนากลุ่มเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มพระสังฆาธิการในจังหวัด
นครพนม 5 รูป กลุ่มอนุศาสนาจารย์ นักวิชาการศาสนา จ านวน 5 คน รวมทั้งหมด จ านวน 10 รูป/
คน 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนม” 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูล 
 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนม ผู้วิจัยได้เลือกศึกษา
กลุ่มตัวอย่างจากพระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนม ทั้งหมด 12 อ าเภอ ประกอบด้วย ผู้ช่วยเจ้า
อาวาส เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะจังหวัด 
 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาส จ านวน 1 รูป ระดับเจ้าอาวาส จ านวน 6 
รูป ระดับเจ้าคณะต าบล จ านวน 8 รูป ระดับเจ้าคณะอ าเภอ จ านวน 7 ระดับเจ้ารองเจ้าคณะจังหวัด 2 
รูป ระดับเจ้าคณะจังหวัด จ านวน 1 รูป รวมทั้งสิ้น จ านวน 25 รูป  
 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะใช้วิธีการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ลักษณะของการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งมีวิธีการสร้าง
และตรวจสอบความถูกต้องมากที่สุด คือ 1) การตรวจสอบโดยแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง 2) การน าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและขอ
ความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 3) การทดสอบเครื่องมือการวิจัย โดยผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 รูปแรก น ามาวิเคราะห์หาความสอดคล้องกับประเด็นที่ศึกษาเพ่ือตรวจสอบ
ความเหมาะสม  
 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยท าหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากผู้อ านวยการหลักสูตร
ดุษฎีบัณฑิต เพ่ือขอความร่วมมือในการเข้าสัมภาษณ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนม จาก
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการก าหนดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาที่มีการถอดเทปการ
สัมภาษณ์ทั้งหมดน ามาเรียบเรียง จัดล าดับข้อมูล การจ าแนกข้อมูล การจัดการกลุ่ม และการสรุป
องค์ความรู้ และหลังจากเสร็จสิ้นการเก็บข้อมูลภาคสนามจะน าข้อมูลที่ได้จากการบันทึกข้อมูล โดย
การจัดหมวดหมู่ตามแต่ละประเด็นเพ่ือน าไปวิเคราะห์สรุปผลต่อไปดังนี้ 
 1. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกแยะแต่ละประเด็นปัญหา จัดล าดับความส าคัญ
และคุณลักษณะของข้อมูล 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จัดล าดับความส าคัญแล้วเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสาร
ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องรวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี เอกสารผลงานวิจัย 
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 3. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ มาท าการวิเคราะห์ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
และน าไปสู่การเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ตามข้อเท็จจริงทั้งในเชิงเหตุและผล  
 
5. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดนครพนม” ท าให้ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย และการ
เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถตอบโจทย์การวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 1. สภาพปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนม  
 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลท าให้เห็นปัญหาและอุปสรรคหลายด้านเป็นจุดอ่อนส าหรับ
พระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนมสามารถจ าแนกได้ 3 ด้าน พบว่า 
 ปัญหาด้านการฝึกอบรม คือ มีโครงการเฉพาะพระภิกษุ วิธีการจัดการอบรม งบประมาณ
สนับสนุน กลยุทธ์ในการจูงใจ การบูรณาการของพระสังฆาธิการ ความล่าช้าของการปฏิบัติงาน การ
มอบหมายหน้าที่ไม่ชัดเจน การมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการ ก าลังใจในการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ใน
การอบรม 
 ปัญหาด้านการศึกษา คือ ขาดผู้ชี้แนะเกี่ยวกับระบบการศึกษา กฎหมายคณะสงฆ์ 
ทัศนคติแตกต่างกัน การเข้าใจภาษาไทย สถานที่ให้การศึกษาไม่ทั่วถึง การเดินทาง งบประมาณ มี
ทัศนคติในแง่ลบ อุปสมบทในคราวอายุมาก 
 ปัญหาด้านการพัฒนา คือ กองทุนสนับสนุนจากพระสังฆาธิการ ขาดการสนับสนุนจาก
องค์กรภาครัฐ การสังกัดที่อยู่ของพระสงฆ์และสามเณร จ านวนของพระสงฆ์มีความเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว การแก้ปัญหาไม่ตรงจุด การไม่มีสิทธิ์ เลือกผู้ปกครอง ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ขาดระบบการวางแผนที่ดี ขาดประสิทธิภาพการประสานงาน และ ปัญหาด้าน
สุขภาพ 
 2. องค์ประกอบและคุณลักษณะของรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดนครพนม 
 1) องค์ประกอบและคุณลักษณะของรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระสังฆาธิ
การในจังหวัดนครพนมด้านการอบรม พบว่า 
 จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท าให้เห็นถึงมิติการขับเคลื่อนโครงการฝึกฝน
อบรมพระวิปัสสนาจารย์ โครงการอบรมพระธรรทูตสัญจร โครงการอบรมพระสอนศีลธรรม 
โครงการอบรมสามเณรเทศนาธรรมของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนม ซึ่งคณะสงฆ์ควรน าไป
บรรจุอยู่ในโครงการกระบวนการและเปูาหมายให้ชัดเจน ดังต่อไปนี้ การเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกในปัจจุบัน การจัดการกับปัญหาต่างในองค์กร เข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบ การ
บริหารจัดการวัดอย่างรอบด้าน ความรู้เฉพาะทาง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดนครพนม
โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณร จะต้องท าให้อบรมให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งทางกาย จิตใจ และ
สติปัญญามากที่สุด และ การถ่ายพฤติกรรมแบบอย่างที่ดี  
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 จากการประเมินผลองค์ประกอบและคุณลักษณะของรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยพระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีจัดสนทนากลุ่มซึ่งมีประเด็นเพ่ิมเติม 
ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายจะต้องมีภาระหน้าที่ 4 ประการ คือ 
(1) หน้าที่ศึกษาธรรมะ  (2) หน้าที่ปฏิบัติ (3) หน้าที่น าค าสอน และ (4) หน้าที่ชี้โทษ 
 2) องค์ประกอบและคุณลักษณะของรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดนครพนมด้านการศึกษา พบว่า  
 ตั้งศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมประจ าต าบล และอ าเภอ การพัฒนาพระวิทยากรหรือ
พระสังฆาธิการท าหน้าที่ การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนและค่าตอบแทนส าหรับผู้สอน 
การศึกษาในด้านภาษาบาลี จัดระบบการศึกษาการดูแลสุขภาพอนามัย จัดระบบการศึกษา
ปฏิสัมพันธ์กับสังคม การศึกษาวิถดี าเนินชีวิตของพระสังฆาธิการ จัดการระบบการศึกษาด้วยตนเอง 
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์กับมหาวิทยาลัยสงฆ์ จัดระบบการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลาย จัดระบบทุนการศึกษาของคณะสงฆ์ จัดการศึกษาที่มีผลต่อต าแหน่งทางการปกครอง 
จัดระบบการศึกษาเน้นการปฏิบัติ จัดการศึกษาหลักสูตรเฉพาะส าหรับพระสังฆาธิการ  
 จากการประเมินผลองค์ประกอบและคุณลักษณะของรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยพระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีจัดสนทนากลุ่มซึ่งมีประเด็นใหญ่และย่อย
ควรมีการการจัดล าดับและการจัดกลุ่มของประเด็นให้กระชับมากมากขึ้น มี 4 ประเด็น คือ 1) การ
ตั้งศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี  2) การพัฒนาพระวิทยากรหรือพระ
สังฆาธิการในการท าหน้าที่ 3) การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนและค่าตอบแทนส าหรับ
ผู้สอน และ 4) การศึกษาในส่วนของการจัดกิจกรรมส าหรับพระภิกษุสามเณร 
 3) องค์ประกอบและคุณลักษณะการด าเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนมด้านการพัฒนา พบว่า  
 (1) องค์ประกอบและคุณลักษณะการพัฒนากาย ประกอบด้วย การจัดระบบการศึกษา
ของพระสังฆาธิการจะต้องเรียนรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายใน 
การจัดระบบการศึกษาของพระสังฆาธิการจะต้องเรียนรู้และเข้าใจอิริยาบถการจัดระบบการศึกษา
ของพระสังฆาธิการ ต้องเรียนรู้และเข้าใจในการปฏิบัติกิจวัตรส าหรับบรรพชิต การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของพระสังฆาธิการจะต้องเน้นเรื่องที่สร้างศรัทธาแก่ประชาชน  การพัฒนากายภาวนาของ
พระภิกษุสามเณร ด้วยการสร้างทักษะและศักยภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการสร้าง
จิตส านึกของความเป็นพระภิกษุสามเณร 
 (2) องค์ประกอบและคุณลักษณะการพัฒนาศีล ประกอบด้วย การพัฒนาความรู้ด้าน
ศีลธรรม และกฎหมายทางโลก รวมไปถึงธรรมเนียม จารีต ประเพณีการปฏิบัติ การพัฒนาคุณธรรม
มีการเบียดเบียนตนและคนอ่ืน การพัฒนาจริยาวัตรสู่การปฏิบัติ การปรามผู้กระท าความผิดในหมู่
แห่งสงฆ์ การทบทวนศีล การสร้างวิถีสนทนาธรรม การรักษาความเป็นปกติ การพัฒนาพฤติกรรม
ด้านกายวาจา 
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 (3) องค์ประกอบและคุณลักษณะการพัฒนาจิต ประกอบด้วย การจ าแนกสภาพของ
จิตใจอุปนิสัยของพระภิกษุสามเณรออกเป็นกลุ่ม การพัฒนาปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้น าองค์กร การ
พัฒนานโยบายด้านกรรมฐาน การพัฒนาจิตของพระภิกษุสามเณร การพัฒนาความรู้ด้านจิต การ
พัฒนาความรู้ด้วยการท าสมาธิ พัฒนาตัวเองตามหลักเสขิยวัตร 
 (4) องค์ประกอบและคุณลักษณะการพัฒนาปัญญา ประกอบด้วย การจัดการ
ระบบการศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณรทั้งทางโลกและทางธรรม  การกระตุ้นจิตส านึกของ
ทรัพยากรมนุษย์ให้รักการศึกษา และปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการศึกษาส าหรับพระภิกษุผู้มีอายุมาก 
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งผู้ตื่นรู้ ผู้เบิกบาน การส่งเสริมเรื่องการจัดการความรู้ด้าน
ปริยัติ ส่งเสริมการสร้างศาสนทายาท การพัฒนาความรู้ด้านกรรมฐานในส่วนการปฏิบัติ การจัด
โครงการปฏิบัติธรรมประจ าต าบล  การปรับทัศนคติของพระสังฆาธิการ การอบรมความรู้ในเร่ือง
การจัดการวัด การจัดการงบประมาณ การจัดการทุนการศึกษา การจัดตั้งกองทุนสนับสนุน
การศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณร และ การพัฒนาครูผู้สอนในด้านปริยัติปฏิบัติ จากการ
ประเมินผลองค์ประกอบและคุณลักษณะของรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยสนทนากลุ่ม ได้แก่ 1) ขั้นรู้หลักการ 2) ขั้นรู้หลักการวางตัว  3) ขั้นรู้วิธีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์
 3. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนม   
 จากการสังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประเมินผลของ
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนมซึ่งองค์กรประกอบและ
คุณลักษณะตามประเด็นที่ศึกษาทั้งหมด พบว่า รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระสังฆาธิ
การในจังหวัดนครพนม ซึ่งค าศัพท์เต็มดังนี้ Q ตัวที่ 1 หมายถึง Quality คือ คุณภาพของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ Q ตัวที่สอง หมายถึง Qualification คือ การพัฒนาคุณวุฒิจากการศึกษาและ
ปฏิบัติของทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา M ตัวที่ 1 หมายถึง Qualification คือ 
การพัฒนาคุณความดีของทรัพยากรมนุษย์ และ M ตัวที่สองหมายถึง Moral คือ การพัฒนา
คุณธรรมของทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง 4 ตัวอักษรเรียกว่า โมเดล TWO Q TWO M (QMMQ) 
ประกอบด้วย 4 ระดับ คือ  
 ระดับต้น เน้นการพัฒนากายมีคุณภาพ (Quality) ผ่านโครงการการอบรม การศึกษา 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะภาควิชาการเป็นส่วนส าคัญของการศึกษา ความรู้ และ
การปฏิบัติ เน้นไปที่ระบบการพัฒนาบริบทการด ารงชีวิตที่ผนวกกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั่วไป
โดยเฉพาะการท าความเข้าใจต่อประเด็นการพัฒนาด้านอายตนะภายในและอายตนะภายนอก  
ประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาวะ และประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน
อิริยาบถ  
 ระดับกลาง เน้นการพัฒนาศีลมีคุณความดี (Merit) ผ่านโครงการการอบรม การศึกษา 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย (1) เนื้อหาทางด้านกิจวัตร (2) เนื้อหาทางด้านเสขิย
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วัตร (3) เนื้อหาด้านพระวินัย (4) กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี และ (5) กิจกรรมการปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม (6) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้อื่น 
 ระดับสูง เน้นการพัฒนาจิตมีคุณธรรม (Moral) ผ่านโครงการการอบรม การศึกษา 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 คืน 5 วัน ที่เน้นภาควิชาการ เน้นสันทนการ และเน้นปฏิบัติการ
ทางจิตเป็นส าคัญ ได้แก่ การน ากรรมฐานทั้ง 2 ประการ คือ สมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน  
 ระดับมืออาชีพเน้นการพัฒนาปัญญามีคุณวุฒิ (Qualification) ประกอบด้วย 4 ขั้น 
ได้แก่  ขั้นรู้หลักธรรม เป็นการมองถึงองค์ความรู้เป็นหลักใหญ่ส าหรับการเข้าถึงค าสั่งสอนในทุกด้าน 
เป็นการน าองค์ความรู้มาปฏิบัติจนเกินเป็นประสบการณ์เป็นผลต่อก าลังใจและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ขั้นรู้หลักการวางตน เป็นการใช้ผลจากการฝึกฝนอบรมและการพัฒนามาอย่างดี ในการ
ครองตนเองเป็นไปอย่างราบรื่น และขั้นรู้จักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นสิ่งทีสามารถต่อยอด
การพัฒนาทั้งตนเองและผู้อื่น 
 ส าหรับการประเมิลผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้เคร่ืองมือการประเมินผลตาม
ระดับ ได้แก่ ระดับต้น เน้นการพัฒนากายมีคุณภาพ (Quality) โดยใช้เคร่ืองมือการประเมินและ
ทดสอบ ระดับกลาง เน้นการพัฒนาศีลมีคุณความดี (Merit) โดยก าหนดรูปแบบของการสัมภาษณ์
ระหว่างกลุ่ม และระหว่างบุคคลเพ่ือตรวจสอบตรวจจุดบกพร่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลัก
ศีลธรรม ระดับสูง เน้นการพัฒนาจิตมีคุณธรรม (Moral) โดยก าหนดรูปแบบของการสังเกตซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องมีแบบสังเกตการณ์ และระดับมืออาชีพเน้นการพัฒนาปัญญามีคุณวุฒิ 
(Qualification) โดยใช้รูปแบบการทดลองถึงความสามารถ ศักยภาพถึงระดับการแก้ไขปัญหา และ
ระดับการน าความรู้ไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
7. อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องนี้ซึ่งสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
 1. สภาพปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนม พบว่า  
 1) ด้านการฝึกอบรม ในจังหวัดนครพนมมีโครงการฝึกฝนอบรมพระธรรมทูตสัญจร 
อบรมประชุมประจ าปีส าหรับพระสังฆาธิการ อบรมพระเลขานุการ และพระวิปัสสนาจารย์  
ส่วนมากมีแต่การอบรมระดับพระสังฆาธิการ แต่การอบรมทรัพยากรมนุษย์ คือ พระภิกษุสามเณร 
ยังไม่มีโครงการรองรับ ท าให้พระภิกษุสามเณรขาดทักษะในการฝึกฝนพัฒนาตนท าให้พระวิปัสสนา
จารย์ที่ผ่านการอบรมไปแล้วไม่สามารถจะท าหน้าที่ได้สมบูรณ์มากนักจึงส่งผลต่อการเกิดปัญหา เช่น 
ขาดเทคนิคในการเทศนาและส่ังสอนประชาชน ขาดกลยุทธ์ในการจูงใจเพ่ือการสร้างศาสนทายาท 
ขาดการบูรณาการในการบริหารขาดการมอบหมายหน้าที่ที่ชัดเจน  ขาดการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์
ในการบริหารจัดการคณะสงฆ์ ขาดให้ความส าคัญต่อพระสงฆ์ที่ไม่เห็นด้วยซึ่งมีเสียงส่วนน้อย ขาด
การยอมรับข้อเสนอแนะจากพระผู้น้อยหรือผู้ถูกปกครอง และขาดก าลังใจในการปฏิบัติงานซึ่ง
ส่วนมากจะเป็นปัญหาเชิงการบริหารมากกว่าปัญหาเชิงปฏิบัติในพ้ืนที่สอดคล้องกับงานวิจัยของฉัตร
รัชดา วิโรจน์รัตน์ และ ปภาวี สุขมณี วิจัยเรื่อง “ผลกระทบของประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร
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มนุษย์ที่มีต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการในส านักงานบัญชี” ผลการวิจัย พบว่า การ
ฝึกอบรมและพัฒนา และ ด้านผลตอบแทน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งหากมองในจุดนี้จะพบว่า การให้ความส าคัญกับพระ
สังฆาธิการของคณะสงฆ์ยังให้มองไม่เห็นถึงการขับเคลื่อนองค์กรสงฆ์อย่ างเป็นรูปธรมและไม่
สามารถจูงใจให้พระสังฆาธิการสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างครบถ้วนสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กมเลศน์ สันติเวชชกุล และพัชสิรี ชมพูค า ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การพัฒนามาตรฐาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบการ : มาตรฐานการพัฒนาคน CU” ผลการวิจัย พบว่า 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ขององค์การต่าง ๆ นั้นยังคงไม่เป็นระบบอย่างครบรอบด้าน อีกทั้ง
ยังคงขาดแนวทางท่ีจะใช้เป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจน จึงท าให้ไม่สามารถที่จะพัฒนาบุคลากรของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. ด้านการศึกษา สถานการณ์การศึกษาในจังหวัดนครพนมมีปัญหา เพราะการจัด
การศึกษาของคณะสงฆ์จะมีรูปแบบเหมือนกัน หรือแตกต่างกันตามภาวะผู้น าของผู้ปกครอง โดย
ส่วนมากพระสังฆาธิการจะเน้นในส่วนของการสาธารณูปการมากกว่าการให้การศึกษา หรือบางพ้ืนที่
ต้องการสนับสนุนการศึกษา แต่ขาดบุคลากร และงบประมาณ ทัศนคติโดยรวมยังไม่เอ้ือต่อการ
พัฒนาด้านศึกษามากนัก ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคมากมาย รวมทั้งขาดแคลนผู้สอน พระ
วิทยากรที่ท าหน้าที่ในการให้ความรู้ยังมีน้อย บางพ้ืนที่มีครูสอน แต่ขาดนักเรียน ไม่สามารถผลักดัน
นโยบายการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวัจัยของ สุภาพร มากแจ้ง (2548) ได้
วิจัยเรื่อง รูปแบบยุทธศาสตร์และแนวทางการบูรณาการการศาสนากับการศึกษาของวัดใน
พระพุทธศาสนา : กรณีการจัดการศึกษาในระบบ ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการบริหารจัดการให้ทัดเทียมกับสถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาระดับเดียวกัน และปัญหา
ทัศนคติเชิงลบต่อการศึกษา โดยอ้างว่า สถานที่ไกลเกินไป ร่างกายไม่แข็งแรง ความจ าลดลงเป็นต้น 
ซึ่งมักได้ยินบ่อยท าให้ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนครพนมมีปัญหาในด้านนโยบาย แต่
กระนั้น การศึกษาอาจจะไม่ใช่อยู่ในสถานศึกษาเพียงเท่านั้น แต่ยังมีแนวคิดการศึกษาทาง
พระพุทธศาสนา เรียกว่า สิกขา เป็นการศึกษาด้วยตนเอง ฝึกฝนด้วยตนเอง และปฏิบัติด้วยตนเอง
จึงจะเป็นการศึกษาที่ถูกต้อง และสามารถปรับทัศนคติของพระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณรให้เห็น
คุณค่าของการศึกษา มีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาในส่วนรวม และส่วนตน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ (2555) ได้วิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา” 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ การเรียนการสอนในสมัยพุทธกาลมีลักษณะเป็นแบบมุขปาฐะ การศึกษาตาม
หลักไตรสิกขามีขั้นตอนด าเนินการที่ส าคัญอยู่ 4 ประการ คือ จัดหาหรือสร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ 
สร้างสัมมาทิฎฐิ ฝึกตามหลักไตรสิกขา อีกทั้งคณะสงฆ์อาจจะจัดตั้งศูนย์การศึกษาส าหรับการให้
การศึกษาพ้ืนฐานส าหรับการเป็นศาสนทายาทที่ดีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา บุญบงการ 

(2449) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในมหาวิทยาลัย” ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ สถาบันทางศูนย์ศึกษาควรพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน
ของศูนย์บ่มเพาะ โดยเริ่มจากการเลือกผู้ประกอบการวิสาหกิจ การให้ค าปรึกษา การฝึกอบรม การ
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สร้างเครือข่าย การบริการ การติดตามประเมินผล และการวิจัย วิธีการแก้ไขปัญหา อุปสรรค เพ่ือ
การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะต้องด าเนินการทุกด้าน   
 3. ด้านการพัฒนา พระสังฆาธิการยังไม่เข้าใจกระบวนการในการแก้ไขปัญหา เพราะการ
ปฏิบัติงานของคณะสงฆ์ส่วนมากไม่มีนโยบายในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยส่วนมากมีค าสั่งจาก
ผู้บังคับบัญชา ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ เน้นงบประมาณส าหรับการก่อสร้างมากกว่า การ
พัฒนาตัวบุคคล ด้านตัวบุคคล พยายามที่จะพัฒนาตนเองด้วยความเป็นปัจเจกบุคคล พระสังฆาธิ
การควรมียุทธศาสตร์การพัฒนาพระภิกษุสามเณร เน้นไปในส่วนของการจัดกิจกรรม โครงการ 
เกี่ยวกับการอบรม การศึกษา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ศักยภาพในการท าหน้าที่อย่างสมบูรณ์ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โชติ บดีรัฐ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ควรมี
วิธีการพัฒนาคนให้เก่ง มีความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารงาน โดยอบรม
ให้พระสังฆาธิการเป็นผู้น าในการพัฒนาจิตใจ จริยธรรมคุณธรรมและให้มีความรู้และทักษะในเรื่อง
การปูองกันไม่ใหพุ้ทธศาสนิกชนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนา (โชติ บดีรัฐ, 2554) 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) หน่วยงานรัฐควรตระหนักและให้ความส าคัญต่อโครงการฝึกอบรมของพระสังฆาธิการ
และพระภิกษุสามเณรให้มากขึ้น โดยเฉพาะการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ อบรมพระภิกษุสามเณร
นักเทศน์ อบรมพระเลขานุการ หรืออบรมพระธรรมทูตประจ าตัวบล อ าเภอที่มีงบประมาณ
สนับสนุน และองค์ความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการอบรมสมัยใหม่ รวมทั้งกระจายโครงการให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในจังหวัดนครพนม ซึ่งจะเป็นผลให้พระสังฆาธิการและพระภิกษุสามเณรมีโอกาส
ในการได้รับความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 2) หน่วยงานรัฐควรมีนโยบายการจัดระบบการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมพร้อมกับ
รับรองคุณวุฒิศึกษาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนครพนมให้มีลักษณะการจัดตั้งศูนย์การศึกษาให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ การจัดการศึกษาแบบทางไกล และการจัดการศึกษาด้วยตนเอง แต่กระนั้นรัฐ
และคณะสงฆ์จะต้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ และเทคโนโลยีการเรียนการสอนซึ่งเกี่ยวกับ
งบประมาณการดูแลการศึกษาของชาติอย่างเท่าเทียมมากท่ีสุด 
 3) หน่วยงานรัฐจ าเป็นต้องมีนโยบายการพัฒนาพระสงฆ์ในจังหวัดนครพนมให้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพรอบด้านอย่างจริงจังให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะด้านทักษะ
การเผยแผ่ธรรม การเทศนาธรรม การบรรยายธรรม การน าเสนอธรรมในรูปแบบอ่ืน  ๆ ทางด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดวัดและงบประมาณ
ของคณะสงฆ์ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 8.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560378

 1) คณะสงฆ์ในจังหวัดนครพนมควรส่งเสริมให้พระสังฆาธิการมีศักยภาพในการจัด
โครงการอบรมตามรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระยะเวลา 4 คืน 5 วัน เน้นภาควิชาการ ภาค
สันทนาการ และภาคปฏิบัติการให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ หรืออาจจะจัดโครงการปีละคร้ังโดยคัดเลือก
พระภิกษุที่มีความรู้ ความสามารถให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าวและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
กันแต่ละอ าเภอ 
 2) คณะสงฆ์ในจังหวัดนครพนม ควรมีมาตรการสร้างแรงจูงใจเพ่ือการศึกษาของ
พระภิกษุสามเณรในจังหวัดนครพนม เช่น การให้ทุนการศึกษา การจัดสถานที่ส าหรับนิสิต การ
จัดหารถรับ ส่งในพื้นที่ไม่ห่างไกลมากนัก และการจัดการระบบการศึกษาให้มีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น เช่น การจัดการศึกษาทางไกล การจัดตั้งศูนย์การศึกษาในระดับอ าเภอหรือต าบล การจัดการ
ศึกษาด้วยตนเองเป็นต้น 
 3) คณะสงฆ์ในจังหวัดนครพนมน ารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (โมเดล TWO Q 
TWO M (QMMQ) ไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดเน้นเนื้อหาสาระตามข้อสรุปของผู้วิจัย ได้แก่    
ระดับต้น เน้นการพัฒนากายมีคุณภาพ (Quality)  ระดับกลาง เน้นการพัฒนาศีลมีคุณความดี 
(Merit)  ระดับสูง เน้นการพัฒนาจิตมีคุณธรรม (Moral) และระดับมืออาชีพเน้นการพัฒนาปัญญามี
คุณวุฒิ (Qualification)  
 8.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป   
 1) นักวิจัยควรศึกษาในประเด็นรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระสังฆาธิการที่
เหมาะสมกับบริบทของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนม  
 2) นักวิจัยควรสร้างรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระสังฆาธิการที่เหมาะสมกับ
บริบทของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนม  
 3) นักวิจัยควรศึกษากลยุทธ์วิธีการพัฒนาศาสนทายาทประจ าจังหวัดนครพนมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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การพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ด้านการตั้งทุนเพิ่มทุนการศึกษา 
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทมุธาน ี

A DEVELOPMENT OF MANAGEMENT OF THE RAISE  
THE SCHOLARSHIP-FUND FOR WARFARE EDUCATION OF THE SANGHA  

IN PATHUMTHANI PROVINCE 
 

พระครูสังฆกิจจาภิรักษ์ (กฤษฏิ์ตภณ สุเมโธ) พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท สุรพล สุยะพรหม   
Phrakhrusangcakijjaphirak (Kittapon Sumedho) PhramahaSunan Sunando  

Surapon Suyaprom 
  
 บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการจัดการตั้งทุนและ
เพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 2. เพ่ือศึกษาการพัฒนาการจัดการในการ
ตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และ 3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบ
การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีที่มี
ประสิทธิผล 
 การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี คือการวิจัยเชิงปริมาณนั้นได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้คือ พระสงฆ์ผู้บริหารวัดหรือคณะกรรมการวัด พระภิกษุและบุคลากรภายในวัด และ
ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ โดยผู้วิจัยท าการ
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย จากพระภิกษุผู้บริหารวัดหรือคณะกรรมการวัด พระภิกษุและบุคลากรภายใน
วัด และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ จ านวน 
242 รูปหรือคน จากทั้งหมด 619 รูปหรือคน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามซึ่งมี
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.964 สถิติที่ใช้คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ประกอบกับการวิจัยเชิงคุณภาพได้แก่การจัดข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญใช้วิธีเป็นแบบสัมภาษณ์เชิง
ลึก จากพระภิกษุผู้บริหารวัดหรือคณะกรรมการวัดที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวัดศูนย์กลาง
ชุมชน จ านวน 21 รูปหรือคน ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณาประกอบการอธิบาย  
 ผลการวิจัยพบว่า 
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 1. สภาพปัจจุบันและปัญหาทั่วไปในการจัดการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีการจัดการในการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานีในปัจจุบันการจัดตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นให้ความส าคัญมากโดยเฉพาะเจ้าอาวาสในเขตจังหวัดปทุมธานี 
เกือบทุกวัดได้จัดตั้งทุนและแจกทุนการศึกษาเพราะเห็นความจ าเป็นในเรื่องการศึกษาของนักเรียน
และนักศึกษาได้มีโอกาสมายิ่งขึ้นในการเรียนการสอน และจังหวัดปทุมธานีมีนโยบายมากยิ่งขึ้นใน
การเรียนการสอน 
 2. การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานี การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานีปัญหาส่วนใหญ่ของวัดในการด าเนินงานด้านการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษา
สงเคราะห์ คือนโยบายการท างานขาดแผนงาน การจัดการที่ดีเหมาะสมกับงานและการกระจายงาน 
การอนุเคราะห์ส่งเสริมในด้านการศึกษาสงเคราะห์ ให้แก่ชุมชนไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ รวมถึง
การจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมในงานการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่ชุมชน 
 3. รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดปทุมธานีที่มีประสิทธิผล 
  3.1 รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์
ของคณะของสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ด้านการวางแผนนั้นทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจะมีการประชุม
พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทุกปี และได้เน้นเรื่องการตั้งทุน เพ่ิมทุน และแจกทุนการศึกษา
สังเคราะห์และระดับเจ้าคณะอ าเภอก็จะประชุมกันทุกเดือนพร้อมท่านเจ้าคณะอ าเภอทุกอ าเภอ ก็
จัดประชุมเจ้าอาวาสระดับอ าเภอชี้แจงในเรื่องนี้เป็นประจ า จะเป็นจุดแข็งในการตั้งทุน เพ่ิมทุน และ
แจกทุนของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
  3.2  รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์
ของคณะของสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ด้านการด าเนินงานทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีท างานตาม
ขั้นตอน คือ ระดับวัด เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสจัดตั้งระดับต าบลควบคุมดูแลรวบรวมเอกสารข้อมุ
ลการจัดตั้งทุนการศึกษาแล้วส่ง เจ้าอาวาสอ าเภอรวบรวมส่งจังหวัด ส่วนการตั้งทุนนั้นวัดจะตั้งใน
ระดับไหน จะระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละ
วัด การด าเนินงานของแต่ละวัดโดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ขับเคลื่อนที่มีบทบาทและความส าคัญในการตั้ง
ทุนโดยอาศัยศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนให้การสนับสนุนเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาทุนสงเคราะห์
นักเรียน 
  3.3 รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์
ของคณะของสงฆ์จังหวัดปทุมธานีด้านการติดตามและประเมินผล ทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจะ
มีเอกสารน ามาชี้แจงให้คระสงฆ์ได้ทราบว่า วัดไหนบ้างที่ยังไม่ตั้งทุน วัดไหนบ้างที่ตั้ งทุนแล้วได้เพ่ิม
ทุนและได้แจกทุนหรือไม่อย่างไร ผู้น าที่มีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินงานส่วนนี้จะต้องติดตาม
การตั้งกองทุน และเพ่ิมทุนเป็นประจ าทุกปีและให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
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ABSTRACT 
 The trial version has the following objectives: (1) the general conditions for 
managing the fund and recapitalize the welfare of the ecclesiastical province of 
Pathum Thani (2) to study the development of effective management in the capital 
and recapitalize the Welfare of. the ecclesiastical province of Pathum Thani and (3) 
to present a model to develop effective management in the capital and recapitalize 
the welfare of the ecclesiastical province of Pathum Thani. 
 The procedure combines research methods. Quantitative research is that 
storage of samples used in this study. Buddhist temple management committee or 
measure. Buddhist monks and temple staff and individuals involved in the venture 
capital and increase the welfare of the clergy. Research conducted by the simple 
random. Monks from the temple management committee or measure. Buddhist 
monks and temple staff and individuals involved in the venture capital and increase 
the welfare of the clergy, or from a total of 242 619 people, or tools used in this 
research. Questionnaires about the condition of the plan. The actions and the 
monitoring and evaluation. Provide basic data for the survey ready for consideration 
in the decision to use the model developed effective management of the capital and 
recapitalize the welfare of the ecclesiastical province of Pathum Thani. Data were 
analyzed using a computer program to analyze data in social sciences. Statistical 
methods used. Frequency, percentage, average, standard deviation. And qualitative 
research, including the data from the study documents. Using content analysis of 
documents. Data from interviews with key informants using a depth interview. Monks 
from the temple management, temple or participate in the management of a 
community center, or a total of 21 people using inductive analysis. 
 The results showed that 
 General conditions in the capital and the capital increase the welfare of the 
ecclesiastical province of Pathum Thani. 
 1) management of the fund and recapitalize the welfare of the 
ecclesiastical province of Pathum Thani today. 
 The establishment of venture capital and improve the welfare of the 
ecclesiastical province of Pathum Thani. Buddhist Monks at every level to focus more 
specifically in Pathumthani province Abbot. Nearly every measure has established a 
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scholarship fund and distribute it saw the need for the education of pupils and 
students a chance to come up in the course. Pathum Thani and policies more into 
teaching. 
 2) management issues in the capital and recapitalize the welfare of the 
ecclesiastical province of Pathum Thani. 
 Most of the problem is in the implementation of the capital increase and 
the cost of housing. The problem is lack of policy action plan. A great deal of work 
and a proper distribution. Assistance in promoting the field of Education. The 
community does not cover all areas. The lack of organized activities to promote the 
welfare of the community. 
 3) Guidelines for Management Development in the capital and recapitalize 
the welfare of the ecclesiastical province of Pathum Thani. Planning is the 
ecclesiastical province of Pathum Thani Buddhist Monks to meeting the abbot every 
year. And has focused on the Capital Increase and distributed scholarships synthesis 
and primate district will meet every month with your primate district every district. 
Abbot was held at district level to clarify this matter on a regular basis. It is the 
strength of the capital increase and issue equity capital of the ecclesiastical province 
of Pathum Thani. 
 4) Guidelines for Management Development in the capital and recapitalize 
the welfare of the ecclesiastical province of Pathum Thani. Operation of the 
ecclesiastical province of Pathum work steps is the establishment of a pastor, 
assistant pastor of the parish governing documents visible to establish scholarships 
and send. Abbot district gathered Province Part of the funding measure that will set 
the level. To primary secondary Higher education It's based on the potential of each 
measure. The implementation of each measure is powered by a pastor's role and 
importance in the capital by the Buddhist faith for support to guide the development 
of student housing stock. 
 5) Guidelines for Management Development in the capital and recapitalize 
the welfare of the ecclesiastical province of Pathum Thani, monitoring and 
evaluation. The ecclesiastical province of Pathum Thani to provide documents to 
clarify the clergy to hear that. It does not measure the capital. Are some of the funds 
already raised capital and undistributed capital or not. Leaders who have the power 
and responsibility to carry out this operation would have to track the funds. And 
raising capital on an annual basis and that those involved. 
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1. บทน า  
 การช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การศึกษาก็ดี การช่วยเหลือเฉพาะบุคคลที่ก าลังศึกษาก็ดี 
เหล่านี้ ล้วนแต่เป็นการจัดเป็นการศึกษาสงเคราะห์คณะสงฆ์โดยแท้ มหาเถรสมาคมมีอ านาจหน้าที่ 
ควบคุมและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์และส่งเสริมการด าเนินการจัดการศึกษาของ
พระสังฆาธิการอันเป็นหน้าที่ของพระสังฆาธิการ เจ้าคณะทุกส่วนทุกชั้นต้องมีส่วนควบคุมและ
ส่งเสริมให้พระสงฆาธิการด าเนินการส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ตามสมควร ถ้าเพิกเฉยเสียย่อม
เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพราะการศึกษาประเภทนี้เป็นการของคณะสงฆ์หรือการพระ
ศาสนา เป็นกิจการของวัดตามหน้าที่ของพระสังฆาธิการ ส่วนการส่งเสริมนั้น เจ้าคณะควรให้การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลสถาบันการศึกษา หรือบุคคลผู้ศึกษาได้ โดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยและระเบียบ
แบบแผนของพระสงฆ์ เช่น ช่วยขวนขวายในการสร้างอาคารเรียน ช่วยจัดหาอุปกรณ์การศึกษา 
จัดตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาตามหลักหารประกาศของ
มหาเถรสมาคม ช่วยแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาสให้เป็นไปโดยชอบ และพิจารณาให้ก าลังใจและ
บ ารุงขวัญแก่พระสังฆาธิการตามควรแก่การปฏิบัติหน้าที่  (กองแผนงาน กรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2540 : ค าน า) 
 ค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพ้ืนฐานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ มี
หลักฐานบ่งบอกชัดเจน หากจะย้อนรอยถอยหลังไปในอดีตกาล คราวเมื่อพระพุทธองค์
เสวยพระชาติเป็นสุเมธดาบส ยังตั้งความปรารถนา ณ เบื้องพระยุคลบาทของพระทีปังกร
พระพุทธเจ้าอธิฏฐานตั้งจิตรแน่วแน่ที่จะค้นหาพระนิพพาน และบ าเพ็ญบารมีเสียสละเพ่ือมวล
มนุษย์ชาติ พุทธศาสนิกชนจึงควรเสียสละความสุขส่วนตัวและหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกทั้ง
มวล ดังที่พระพุทธองค์ทรงด าเนินน าทางเป็นแบบอย่าง ส่งสาวกออกประกาศหลักค าสอนทรงรับสั่ง
ให้เผยแหลักการด าเนินชีวิตอันประเสริฐไปตามนิคม โดยไม่ระบุเจาะจงบ้านใดต าบลหนึ่ง แต่ให้
จาริกแสดงธรรมเทศนาเรื่อยไปจากหมู่บ้านนั้นสู่นิคมโน้น ก็เพ่ือประโยชน์สุขแก่หมู่ชน ตลอดพระชน
ชีพของพระองค ์(ณรงค์  เส็งปรีชา, 2538 : 100-101) 
 วัดเป็นองค์กรทางศาสนาที่เป็นพ้ืนฐานของสังคม ที่ท าหน้าที่ในการวางรากฐานความ
เจริญให้สังคม ช่วยลดและขจัดปัญหาสังคมช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการควบคุมทางสังคม หรือ
กล่าวได้ว่า ศาสนาเป็นวัฒนธรรมที่ผู้คนใช้เป็นบรรทัดฐานในการด าเนินชีวิตและเป็นเอกลักษณ์
สังคมซึ่งจะพบได้จากการแสดงออกทางศิลปะ วรรณคดี คติธรรม ประเพณี เป็นต้น ซึ่งความส าเร็จ
ของพระสังฆาธิการในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน ย่อมขึ้นกับการบริหารหมู่
คณะ หรือ การปกครองลูก ตลอดทั้งแนะน าสั่งสอนอบรม พระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ที่มาอยู่
หรือพ านักในวัด ให้ประพฤติตนอยู่ในธรรมวินัย ตามกฎหมาย ของบ้านเมือง ข้อบังคับ ระเบียบ 
ค าสั่งและประกาศของมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุด ของคณะสงฆ์ไทยและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
การบริหารหมู่คณะ เป็นหัวหน้าสงฆ์ในวัดก็คือ “พระสังฆาธิการหรือเจ้าอาวาส” ซึ่งกฎหมายเถร
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สมาคม ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2535) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ตราไว้ว่า พระภิกษุผู้
ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป คือ มีพรรษาสมควรแก่การด ารงต าแหน่ง มีความรู้
สมควรแก่ต าแหน่ง มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย เป็นผู้ฉลาดสามารถในการปกครอง
คณะสงฆ์ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็น
โรคเรื้อนหรือ เป็นวัณโรคในระยะอันตรายจนเป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เคยต้องค าวินิจฉัยลงโทษใน
อธิกรณ์ที่พึงรังเกียจมาก่อนและไม่เคยถูกถอดถอนหรือปลดจากต าแหน่งใด เพราะความผิดมาก่อน 
นอกจากนั้น ยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ คือ มีพรรษาพ้น 5 และเป็นผู้ทรงเกียรติคุณ เป็นที่เคารพนับ
ถือ ของบรรพชิตและคฤหัสถ์ในถิ่นนั้น 
 ส าหรับในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคจังหวัดปทุมธานี การปกครองพระสงฆ์เป็นแบบ
กระจายอ านาจ หน้าที่หรืองานที่ได้ รับมอบหมายมิได้ตกอยู่ที่เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายเดียวแต่เจ้าคณะ
พระสังฆาธิการ ทุกรูปที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการปกครองหรือบริหารงานคณะสงฆ์ ก็จะท า
หน้าที่ดูแลปกครองในส่วนที่ตัวเองได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ถ้าหากมีปัญหาเกิดขึ้น ก็จะ
ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหาวิธีแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า
ผู้น าหรือผู้บริหารจะบริหารกิจการคณะสงฆ์ในเขตปกครองด้วยความเอาใจใส่รับผิดชอบ แต่ปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ก็ยังคงมีอยู่ ปัญหาด้านการศาสนศึกษาในแต่ละวัด มีลักษณะตามใจไม่มีการบังคับ 
อันเป็นสาเหตุหลัก ที่ท าให้พระภิกษุสามเณรไม่ได้ศึกษาพระธรรมค าสั่งสอน ขาดความเข้าใจหลัก
พระธรรมวินัยที่ถูกต้องแท้จริงและเกิดการปฏิบัติที่ผิดเพ้ียนไปจากรอบขอบเขตพระธรรมวินัย และ
ขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพทางการศึกษาที่ท าหน้าที่มนการแนะน าสั่งสอน ขาดงบประมาณ
สนับสนุนตลอดจนขาดแคลนนักเรียนที่จะเล่าเรียนพระธรรมวินัย  
 ปัญหาด้านการศึกษาสงเคราะห์ ในกรณีที่วัด มีความพร้อมในเรื่องทุน แต่ไม่เอ้ืออ านวย
ทุนแก่พระภิกษุสามเณรตลอดจนนิสิตนักศึกษาและนักเรียนเยาวชนต่างๆ ส่งผลให้ขาดก าลังใจเกิด
ความท้อแท้และเบื่อหน่ายไม่สนใจต่อการศึกษา ในที่สุด พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนมีเป็น
จ านวนมากแต่ปัญหาการทางสังคมกลับมีมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงขึ้นวิกฤติ เนื่องจากปัญหาเกิดขึ้นกับ
พระพุทธศาสนา ที่สังเกตได้ปรากฏการณ์ ของสังคมไทยหลายประการ เช่น วัยรุ่นหนุ่มสาวไม่นิยม
เข้าวัดอันเนื่องมาจากสาเหตุคือ ภิกษุบางส่วน ประพฤติผิดหลักค าสอนของพระศาสนา และปฏิบัติ
ตน ไม่ก่อให้เกิดศรัทธาต่อประชาชน วัดบางวัดอาศัยกลวิธีในวงการธุรกิจ ดึงดูดให้คนยินยอม
บริจาคทรัพย์เพ่ือผลตอบแทนทางวัตถุเป็นส าคัญ วงการศาสนามีปัญหาในตนเอง ส่งผลต่อความ
สับสนของพุทธศาสนิกชนและอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อการนับถือพระพุทธศาสนา ดังนั้น 
สังคมต้องพิจารณาด้วยปัญญามากกว่าศรัทธา เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
เหมาะสม อันจะน าไปสู่การธ ารงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป 
 จากประเด็นปัญหาดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและระบบ การ
บริหาร ยังขาดความเป็นเอกภาพท้ังในระบบการจัดการและการบริหารงานของพระสังฆาธิการท าให้
ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาการพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ด้านการตั้งทุนเพ่ิมทุนการศึกษาใน
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เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ผลจากการวิจัยคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาทั่วไปในการจัดการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
 2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
 2.3 เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดปทุมธานี” ได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานี มุ่งศึกษาเพ่ือส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ด้านการตั้งทุนเพ่ิมทุนการศึกษาในเขต
การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ตามหลักการบริหารจัดการที่ส าคัญคือ คิด ตัดสินใจ วางแผน 
บริหาร และการมีภาวะผู้น า  
 3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 1) เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาเอกสาร พระไตรปิฎก พุทธวิธีการศึกษา
สงเคราะห์ หนังสือ งานวิจัย และแผนพัฒนาต่างๆ ของภาครัฐ เพ่ือก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dep0th Interview) แบบมีโครงสร้าง และประชุมกลุ่มย่อย 
(Small Group Discussion) พระภิกษุผู้บริหารวัด คณะกรรมการวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
 2) เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยตัวแปร
ต้น (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี ้
 ตัวแปรต้น (Independent Variables)  คือ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิ
การศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ สภาพของรูปแบบการพัฒนาการจัดการใน
การตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ใน 3 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้าน
การด าเนินงาน และด้านการติดตามและประเมินผล 
 3.3 ขอบเขตด้านประชากร 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560386

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พระภิกษุผู้บริหารวัด
หรือคณะกรรมการวัด พระภิกษุและบุคลากรภายในวัด และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการตั้ง
ทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี  มี 2 กลุ่มคือ 
 1) เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth   
Interview) ได้แก่ พระภิกษุผู้บริหารวัดและคณะกรรมการวัดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 21 รูป/คน 
 2) เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประกอบด้วยพระภิกษุผู้บริหารวัด พระภิกษุ
และบุคลากรผู้อาศัยอยู่ภายในวัด และคณะกรรมการวัด จ านวนทั้งสิ้น 619 รูปหรือคน  
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 รูปแบบการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนแบะเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methodology Research) ระหว่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary  
Research) การสมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือ
ศึกษาการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และวิธี
วิจัยเชิงประมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือ
ศึกษาสภาพรูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี  
 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ พระภิกษุผู้บริหารวัดหรือคณะกรรมการวัด พระภิกษุและ
บุคลากรภายในวัด และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ ที่ใช้
เป็นกรณีศึกษา จ านวน 15วัด ได้แก่ 1.วัดหงษ์ปทุมาวาส, 2.วัดน้ าวน, 3.วัดไพร่ฟ้า, 4.วัดฉาง, 5.วัด
เทียนถวาย, 6.วัดป่ากลางทุ่ง,7.วัดรังสิต, 8.วัดมะขาม, 9.วัดโบสถ์, 10.วัดเวฬุวัน, 11.วัดเปรม
ประชา, 12.วัดบางคูวัดใน, 13.วัดบางพูด, 14.วัดบางกุฎีทอง และ 15.วัดดาวดึงส์ 
 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1) เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In- depth Interview) ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ลักษณะการสัมภาษณ์เป็นแบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview)  
 2) เชิงประมาณ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  
 4.4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
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 1) ศึกษาหลักการและทฤษฎี ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจากเอกสาร และ
ผลงานวิจัยที่เคยมีผู้ด าเนินการวิจัยไว้ 
 2) ผู้วิจัยให้สร้างแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ และขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความร่วมมือไปยังผู้เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์
ภาค 15 จากนั้นด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3) ผู้วิจัยก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยท าการแจกแบบการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม
(Cluster sampling) กับกลุ่มเป้าหมาย คือ พระสงฆ์ที่จ าพรรษาอยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานี จ านวน 242 รูป 
 4) ผู้วิจัยก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนากับการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
จ านวน 20 รูป  
 4.5) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 ผู้วิจัยด าเนินการการสงเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการใน การตั้ง
ทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ด้วยตัวเองตาม
ระเบียบวิธีวิจัยและตามประเด็นโจทย์วิจัยวิธีด าเนินงานวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
Analysis)  การสงเคราะห์เนื้อหา (Synthesis) ข้อมูลที่สอดคล้องกัน เพ่ือแสวงหาความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันในบางประการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางในการก าหนดรูปแบบการ
พัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี  
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
การจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ใน 3 ด้าน คือ ด้านการ
วางแผน ด้านการด าเนินการ และด้านการติดตามผลและการประเมินผล  
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 5.1  สภาพทั่วไปในการจัดการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี 
 1) การจัดการในการต้ังทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีใน
ปัจจุบนั 
 การจัดตั้ งทุนและเ พ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จั งหวัดปทุมธานี  
พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นให้ความส าคัญมากโดยเฉพาะเจ้าอาวาสในเขตจังหวัดปทุมธานี เกือบทุก
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วัดได้จัดตั้งทุนและแจกทุนการศึกษาเพราะเห็นความจ าเป็นในเรื่องการศึกษาของนักเรียนและ
นักศึกษาได้มีโอกาสมายิ่งขึ้นในการเรียนการสอน และจังหวัดปทุมธานีมีนโยบายมากยิ่งขึ้นในการ
เรียนการสอน และจังหวัดปทุมธานีมีนโยบายให้คณะสงฆ์ทุกวัดตั้งทุนและแจกทุนการศึกษามีการให้
รายงานเอกสารการตั้งทุนและแจกทุนตามล าดับชั้นปกครอง ฉะนั้นการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์
และเพ่ิมทุนการศกึษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีในปัจจุบันนี้ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ
ในระดับจังหวัดได้มอบนโยบายลงมาสู่ระดับอ าเภอระดับต าบลและในระดับวัดโดยให้พระสังฆาธิ
การทุกระดับได้จัดตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์และได้ก าชับให้พระสังฆาธิการทุกระดับด าเนินการเพ่ิม
ทุนการศึกษาสงเคราะห์ในทุกๆ วาระ ทุกๆ ปี ดังนั้น ในภาพรวมของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีและ
พระสังฆาธิการทุกระดับได้สนองนโยบายการจัดตั้งทุน และเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ตามก าลัง
ตามความสามารถตามกุศลเจตนาของวัดทั้งหลายและสามารถจะจัดท าได้ด้วยดีและมีความเห็นว่า
เป็นเรื่องที่ดีที่เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับเห็นความส าคัญเห็นประโยชน์ของการศึกษา
สงเคราะห์เพ่ือช่วยเหลือทางการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดีมีความประพฤติ
เรียบร้อยและยังขาดทุนทรัพย์ขาดปัจจัยในการศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมและในส่วน
บุคคลท าให้เห็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับว่ามีความเมตตามีความเอ้ือเฟ้ือมีกุศลเจตนาอันดี
งามโดยที่ไม่เพียงจะเป็นฝ่ายรับแต่อย่างเดียว แต่ยังสามารถจะเป็นผู้ให้ด้วย 
 2) ปัญหาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
 ปัญหาส่วนใหญ่ของวัดในการด าเนินงานด้านการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ คือปัญหา
นโยบายการท างานขาดแผนงาน การจัดการที่ดีเหมาะสมกับงานและการกระจายงาน การ
อนุเคราะห์ส่งเสริมในด้านการศึกษาสงเคราะห์ ให้แก่ชุมชนไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ขาดการจัด
กิจกรรมด้านส่งเสริมในงานการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่ชุมชน และการด าเนินงานหรือกิจกรรมขาด
ความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม และขาดก าลังทุนสนับสนุนจากคณะสงฆ์ และประกอบกับการ
ท างานต่างวัดต่างท าขาดความร่วมมือกันท างานท าให้การท างานไปคนละทิศไม่สอดคล้องกันท าให้
งานด้านการศึกษาสงเคราะห์ไม่ก้าวหน้า ตลอดจนขาดบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการ
ท างานและรองรับการปฏิบัติงานในอนาคตเป็นจ านวนมาก ดังนั้นวัดและคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีผู้
มีหน้าที่รับผิดชอบงานในด้านการศึกษาสงเคราะห์ทุกระดับ ควรมีการเพ่ิมบุคลากรให้เพียงพอและ
ควรเสริมปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้มากยิ่งขึ้น และควรมีการกระจาย
อ านาจหน้าที่ กระจายการปฏิบัติงานอย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทุกวัดของจังหวัดปทุมธานีอย่าง
เหมาะสม ประกอบกับควรท างานอย่างมีระบบเป็นแนวทางเดียวกันและมีเครือข่ายร่วมมือกันโดย
การใช้ความรู้ความสามารถของบุคลากรให้เต็มศักยภาพ ตลอดจนมีความประพฤติดีงามด้วยศีลจริย
วัตรตามหลักธรรมวินัย มีความอดทนเสียสละทุ่มเทอย่ างจริงจั ง  เ พ่ิมความมั่นคงแห่ ง
พระพุทธศาสนาต่อไป 
 3) แนวทางพัฒนาการจัดการในการต้ังทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะของสงฆ์
จังหวัดปทุมธานี ด้านการวางแผน  



389วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 ด้านการวางแผนนั้นทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจะมีการประชุมพระสังฆาธิการระดับ
เจ้าอาวาสทุกปี และได้เน้นเรื่องการตั้งทุน เพ่ิมทุน และแจกทุนการศึกษาสังเคราะห์และระดับเจ้า
คณะอ าเภอก็จะประชุมกันทุกเดือนพร้อมท่านเจ้าคณะอ าเภอทุกอ าเภอ ก็จัดประชุมเจ้าอาวาส
ระดับอ าเภอชี้แจงในเรื่องนี้เป็นประจ า จะเป็นจุดแข็งในการตั้งทุน เพ่ิมทุน และแจกทุนของคณะ
สงฆ์จังหวัดปทุมธานี ผู้น าวัด คือ เจ้าอาวาสจะต้องมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาทั้งด้าน
วัตถุปัจจัย บุคลากร ก็จะท าให้การขับเคลื่อนและด าเนินการตั้งทุนสงเคราะห์ดังกล่าว เกิดปัญหา
ต่างๆก็จะค่อยคลี่คลายไปในทางที่ดีโดยอาศัยองค์กรต่างๆให้การส่งเสริมสนับสนุน คือ 1. เจ้าอาวาส
ต้องมีวิสัยทัศน์ 2. ต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 3. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4. ได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ 5. ประชาชนเล็งเห็นผลประโยชน์ของการศึกษาและการขยายความ
อุปถัมภ์เรื่องทุนดังกล่าว ดังนั้น ควรมีการวางแผนให้ชัดเจนรัดกุมว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มีกติกาให้
ชัดเจนในการตั้งและเพ่ิมทุนควรตั้งทุนและควรมีการวางแผนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
 4) แนวทางพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะของสงฆ์
จังหวัดปทุมธานี ด้านการด าเนินงาน  
 การจัดตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียน เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสทุดวัดที่จะต้องขวนขวายจัดตั้ง
ทุนสงเคราะห์โดยมุ่งเป็นทุนการเรียนแก่นักเรียน อีกประเภทหนึ่งก็เป็นการเพ่ิมพูนเกียรติคุณของ
คณะสงฆ์ไทยว่า คณะสงฆ์ไม่ใช่เป็นผู้รับอย่างเดียว ยังเป็นผู้ให้ในโอกาสที่ควรจะได้ พร้อมกับเป็น
การเพ่ิมพูนเกียรติคุณของวัดนั้นๆ อีกด้วย ท าให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กเหล่านั้นมีความอุ่นใจ
ว่า “พระสงฆ์มิได้ทอดทิ้งประชาชน” การด าเนินงานการจัดตั้งกองทุนและเพ่ิมทุนแนวทางพัฒนา
นั้นก็พัฒนาทั้งจังหวัดก็ท าด้านการพัฒนาอยู่แล้วและก็ดีอยู่แล้ว  ด้านการด าเนินการทางคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานีท างานตามขั้นตอน คือ ระดับวัด เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสจัดตั้งระดับต าบล
ควบคุมดูแลรวบรวมเอกสารข้อมูลการจัดตั้งทุนการศึกษาแล้วส่ง เจ้าอาวาสอ าเภอรวบรวมส่ง
จังหวัด ส่วนการตั้งทุนนั้นวัดจะตั้งในระดับไหน จะระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละวัด การด าเนินงานของแต่ละวัดโดยมีเจ้าอาวาสเป็น
ผู้ขับเคลื่อนที่มีบทบาทและความส าคัญในการตั้งทุนโดยอาศัยศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนให้การ
สนับสนุนเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาทุนสงเคราะห์นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ-สามเณร  
 5) แนวทางพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะของสงฆ์
จังหวัดปทุมธานีด้านการติดตามและประเมินผล  
 ด้านการศึกษาติดตามประเมินผลมีแนวทางพัฒนาการระบบการศึกษาและข้อเสนอแนะ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา การตั้งทุนสงเคราะห์การศึกษาของเด็กตามที่
คณะสงฆ์มีนโยบายให้วัดต่างๆ ด าเนินการตั้งทุนและแจกทุนการศึกษาทุกระดับซึ่งในปีนี้ พ.ศ. 2528 
ในการตั้งทุนแจกทุนได้เวียนมาถึงเจ้าคณะต าบลรวบรวมส่งเจ้าคณะอ าเภอให้เจ้าคณะอ าเภอ
ด าเนินการสรุปการตั้งทุนแจกทุนเพ่ิมทุนแต่ละอ าเภอรายงานเจ้าคณะจังหวัดทราบ ท่านเจ้าคณะ
จังหวัดรวบรวมส่งเจ้าคณะภาคทราบต่อไปเป็นประจ าทุกปีจึงไม่มีปัญหาประการใดของจังหวัด
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ปทุมธานี การติดตามประเมินผลงาน ก็ดีดูเรื่องการศึกษา นักศึกษา มากน้อยประการใด ทั้งบาลี 
ธรรมะ และธรรมศึกษานักเรียนมีผลงานดีตลอดทุกปี เป็นตัวประเมินได้ดี ด้านการติดตามและ
ประเมินผลทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจะมีเอกสารน ามาชี้แจงให้คระสงฆ์ได้ทราบว่า วัดไหนบ้าง
ที่ยังไม่ตั้งทุน วัดไหนบ้างที่ตั้งทุนแล้วได้เพ่ิมทุนและได้แจกทุนหรือไม่อย่างไร ผู้น าที่มีอ านาจและ
หน้าที่ในการด าเนินงานส่วนนี้จะต้องติดตามการตั้งกองทุน และเพ่ิมทุนเป็นประจ าทุกปีและให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เช่น บุคลากรภายในวัด พระภิกษุ ไวยาวัจกรกรรมการวัดได้ร่วมกันท างานติดตามการ
ประเมินผลแต่ละที่ว่าได้ตั้งทุนเพิ่มทุนมีงบประมาณเท่าไหร่และเงินที่จะได้มาเพ่ิมนั้นมาจากไหน 
 5.1.2  การพัฒนาการจัดการในการต้ังทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี 
 1) สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการวิจัยสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นมีอายุระหว่าง 26-30 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็น 37.60 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคืออายุ
ระหว่าง 31-35 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็น 26.40 เปอร์เซ็นต์ น้อยที่สุดคือ มากกว่า 40 ปีขึ้นไป 
จ านวน 20 คน คิดเป็น 8.30 เปอร์เซ็นต์ 
 ส่วนพรรษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุพรรษามากกว่า 20 พรรษา จ านวน 106 
รูป คิดเป็น 43.80 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ 16-20 พรรษา จ านวน 71 รูป คิดเป็น 29.30 
เปอร์เซ็นต์ น้อยที่สุดคือ 27 พรรษา จ านวน 27 รูป คิดเป็น 11.20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนพรรษาน้อยกว่า 
5 นั้นไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีพรรษาน้อยกว่า 5 พรรษาเลย 
 วุฒิการศึกษาสามัญของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 
139 รูป คิดเป็น 57.40 เปอร์เซ็นต์ น้อยที่สุดคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 39 รูป คิดเป็น 16.10 
เปอร์เซ็นต์ 
 วุฒิการศึกษาทางธรรมของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือนักธรรมชั้นเอก จ านวน 90 
รูป คิดเป็น 37.20 เปอร์เซ็นต์ น้อยที่สุดคือนักธรรมชั้นโท จ านวน 69 รูป คิดเป็น 28.50 เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนไม่มีวุฒิทางธรรมนั้นปรากฏว่าทุกรูปสอบได้วุฒิทางธรรมตั้งแต่ชั้นตรีขึ้นไปหมดทุกรูป 
 วุฒิการศึกษาเปรียญธรรมของผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเปรียญธรรม 7 -9 จ านวน 
101 รูป คิดเป็น 41.70 เปอร์เซ็นต์ น้อยที่สุดคือประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.3 จ านวน 79 รูป คิดเป็น 
32.60 เปอร์เซ็นต์ 
 5.1.3  การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานีที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 1) การวิเคราะห์ระดับการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
 ระดับในการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.88)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน  
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 ระดับในการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการวางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.84)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยข้อที่มีระดับมากที่สุดคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการจัดท า
แผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านศึกษาสงเคราะห์อย่างชัดเจน ( =3.97) รองลงมาคือข้อที่ว่าด้วย
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการวางแผนด้านงบประมาณประจ าปีในเร่ืองของการศึกษาสงเคราะห์  
( =3.95) และน้อยที่สุดคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ในเรื่องของการจังตั้งทุนเพิ่มทุนเป็นการเฉพาะ ( =3.65) 
 ระดับในการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการด าเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยข้อที่มีระดับมากที่สุดคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการ
ประชาสัมพันธ์การแจกทุนทุกครั้ง( =4.03) รองลงมาคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้มี
การมอบหมายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท างานอย่างเป็นระบบ( =3.99) และน้อยที่สุดคือข้อที่ว่า
ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาสงเคราะห์โดยเฉพาะเรื่อง
การตั้งทุนร่วมกันด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ( =3.86) 
 ระดับในการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.88) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยข้อที่มีระดับมากที่สุดคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานีมีการติดตามแผลการเรียนของนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษา ( =4.04) รองลงมาคือข้อ
ที่ว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการประเมินผลการให้ทุนแก่นักเรียนและนักศึกษา ( =3.98) 
และน้อยที่สุดคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการประเมินผลการจัดสรรทุนให้แก่นักเรียน
นักศึกษา ( =3.77) 
 5.1.4 น าเสนอรูปแบบการพัฒนาการจัดการในการต้ังทุนการศึกษาสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
 1) รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการวางแผน 
 รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการวางแผนนั้นทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจะมีการประชุมพระสังฆาธิการระดับ
เจ้าอาวาสทุกปี และได้เน้นเรื่องการตั้งทุน เพ่ิมทุน และแจกทุนการศึกษาสังเคราะห์และระดับเจ้า
คณะอ าเภอก็จะประชุมกันทุกเดือนพร้อมท่านเจ้าคณะอ าเภอทุกอ าเภอ ก็จัดประชุมเจ้าอาวาส
ระดับอ าเภอชี้แจงในเรื่องนี้เป็นประจ า จะเป็นจุดแข็งในการตั้งทุน เพ่ิมทุน และแจกทุนของคณะ
สงฆ์จังหวัดปทุมธานี ผู้น าวัด คือ เจ้าอาวาสจะต้องมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาทั้งด้าน
วัตถุปัจจัย บุคลากร ก็จะท าให้การขับเคลื่อนและด าเนินการตั้งทุนสงเคราะห์ดังกล่าว เกิดปัญหา
ต่างๆ ก็จะค่อยคลี่คลายไปในทางที่ดีโดยอาศัยองค์กรต่างๆ ให้การส่งเสริมสนับสนุน คือ  
 1. เจ้าอาวาสต้องมีวิสัยทัศน์  
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 2. ต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ  
 3. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 4. ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ  
 5. ประชาชนเล็งเห็นผลประโยชน์ของการศึกษาและการขยายความอุปถัมภ์เรื่องทุน
ดังกล่าว  
 2) รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการด าเนินการ 
 รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการด าเนินการนั้นคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการประชาสัมพันธ์การแจกทุนทุกครั้ง มี
การก าหนดเกณฑ์ผู้ที่จะเข้ารับทุนได้อย่างเหมาะสม มีการจัดสรรทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การให้ทุน มีการคัดสรรผู้รับทุนอย่างเป็นธรรมและมีระบบการคัดสรรที่โปร่งใส มีการด าเนินงานที่
เป็นขั้นตอนและสามารถตรวจสอบได้ มีการมอบหมายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท างานอย่างเป็น
ระบบ วางกรอบการท างานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน มีการติดต่อประสานงานในการตั้งทุน
ตลอดในแต่ละปี ด าเนินการในการจัดตั้งทุนและเพ่ิมทุนอย่างเป็นล าดับขั้นตอน ประการส าคัญมีการ
เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาสงเคราะห์โดยเฉพาะเรื่องการตั้งทุนร่วมกันด าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ 
 3) รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการวัดผลและประเมินผล 
 รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการวัดผลและประเมินผล มีแนวทางพัฒนาการระบบการศึกษาและข้อเสนอแนะใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา การตั้งทุนสงเคราะห์การศึกษาของเด็กตามที่
คณะสงฆ์มีนโยบายให้วัดต่างๆด าเนินการตั้งทุนและแจกทุนการศึกษาทุกระดับซึ่งในปีนี้ พ.ศ. 2528 
ในการตั้งทุนแจกทุนได้เวียนมาถึงเจ้าคณะต าบลรวบรวมส่งเจ้าคณะอ าเภอให้เจ้าคณะอ าเภอ
ด าเนินการสรุปการตั้งทุนแจกทุนเพ่ิมทุนแต่ละอ าเภอรายงานเจ้าคณะจังหวัดทราบ ท่านเจ้าคณะ
จังหวัดรวบรวมส่งเจ้าคณะภาคทราบต่อไปเป็นประจ าทุกปีจึงไม่มีปัญหาประการใดของจังหวัด
ปทุมธานี การติดตามประเมินผลงาน ก็ดีดูเรื่องการศึกษา นักศึกษา มากน้อยประการใด ทั้งบาลี 
ธรรมะ และธรรมศึกษานักเรียนมีผลงานดีตลอดทุกปี เป็นตัวประเมินได้ดี ด้านการติดตามและ
ประเมินผลทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจะมีเอกสารน ามาชี้แจงให้คระสงฆ์ได้ทราบว่า วัดไหนบ้าง
ที่ยังไม่ตั้งทุน วัดไหนบ้างที่ตั้งทุนแล้วได้เพ่ิมทุนและได้แจกทุนหรือไม่อย่างไร ผู้น าที่มีอ านาจและ
หน้าที่ในการด าเนินงานส่วนนี้จะต้องติดตามการตั้งกองทุน และเพ่ิมทุนเป็นประจ าทุกปีและให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
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 อภิปรายผลการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานี 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าประเด็นที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาการ
จัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจากสรุปผลการวิจัยมีประเด็น
ที่น่าสนใจที่น ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
 1) ด้านการวางแผน 
 การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
ด้านการวางแผนนั้นจะเห็นว่า คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้าน
ศึกษาสงเคราะห์อย่างชัดเจน มีการจัดตารางเวลาในการท างานในเรื่องของงานด้านศึกษาสงเคราะห์ 
มีการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจังกิจกรรมการจัดการในการตั้งทุนและทุนการศึกษา  มีการ
วางแผนด้านงบประมาณประจ าปีในเรื่องของการศึกษาสงเคราะห์  มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบในเรื่องของการจังตั้งทุนเพ่ิมทุนเป็นการเฉพาะ มีการจัดประชุมเพ่ือวางแผนในเร่ืองของ
การจังตั้งทุนและเพ่ิมทุนเป็นระยะ ๆ มีส่วนร่วมกันในการวางแผนงานการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
การศึกษาสงเคราะห์ มีนโยบายในการจัดการเรื่องการจังตั้งทุนและเพ่ิมทุนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มี
การเชิญหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมาช่วยกันวางแผนเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณในการให้
ทุนการศึกษา เปิดโอกาสให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนรวมในการวางกรอบการเพ่ิมทุนและตั้งทุน
ร่วมกัน เมื่อพิจารณาระดับแล้วก็พบว่า ระดับในการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษา
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ด้านการวางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยข้อที่มีระดับมากที่สุดคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานีมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านศึกษาสงเคราะห์อย่างชัดเจน รองลงมา
คือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการวางแผนด้านงบประมาณประจ าปีในเรื่องของ
การศึกษาสงเคราะห์  และน้อยที่สุดคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบในเรื่องของการจังตั้งทุนเพิ่มทุนเป็นการเฉพาะ  
 2) ด้านการด าเนินงาน 
 การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี  
ด้านการด าเนินงานจากผลการวิจัยจะเห็นว่า คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการประชาสัมพันธ์การแจก
ทุนทุกครั้ง มีการก าหนดเกณฑ์ผู้ที่จะเข้ารับทุนได้อย่างเหมาะสม มีการจัดสรรทุนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการให้ทุน มีการคัดสรรผู้รับทุนอย่างเป็นธรรมและมีระบบการคัดสรรที่โปร่งใส มี
การด าเนินงานที่เป็นขั้นตอนและสามารถตรวจสอบได้  มีการมอบหมายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ท างานอย่างเป็นระบบ และคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้วางกรอบการท างานให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การท างาน มีการติดต่อประสานงานในการตั้งทุนตลอดในแต่ละปี ได้ด าเนินการในการจัดตั้งทุนและ
เพ่ิมทุนอย่างเป็นล าดับขั้นตอน มีการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาสงเคราะห์โดยเฉพาะเรื่อง
การตั้งทุนร่วมกันด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นระบบ  เมื่อพิจารณาระดับแล้วก็พบว่า ระดับ
ในการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ด้านการ
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ด าเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดย
ข้อที่มีระดับมากที่สุดคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการประชาสัมพันธ์การแจกทุนทุก
ครั้งรองลงมาคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้มีการมอบหมายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ท างานอย่างเป็นระบบและน้อยที่สุดคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการเชิญผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการศึกษาสงเคราะห์โดยเฉพาะเรื่องการตั้งทุนร่วมกันด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่าง
เป็นระบบ  
 3) ด้านการวัดผลและประเมินผล 
 การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี  
ด้านการวัดผลและประเมินผลจากผลการวิจัยจะเห็นว่าคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการติดตามแผล
การเรียนของนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษา มีการประเมินผลการให้ทุนแก่นักเรียนและนักศึกษา มี
การตรวจสอบนักเรียนที่ได้รับทุนไม่ซ้ าซ้อนกับการรับทุนจากที่อ่ืน มีการประเมินผลการจัดสรรทุน
ให้แก่นักเรียนนักศึกษา หลังจากการมอบทุนการศึกษาแล้วมีการสรุปงบประมาณรายจ่ายทุกครั้ง มี
การส่งเสริมและควบคุมการจังตั้งทุนและเพ่ิมทุนเป็นระยะ ๆ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการก าหนด
ตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการตรวจสอบติดตามการมอบทุนการศึกษา คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการจังตั้ง
คณะกรรมการติดตามผลและประเมินการตั้งทุนอย่างชัดเจน  มีการจัดท าบัญชีเพ่ือติดตามผล
ประเมินผลของผู้ที่รับทุนเพ่ือติดตามการท างาน  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความการตั้งทุนสงเคราะห์การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกวัด  เมื่อพิจารณา
ระดับแล้วก็พบว่า ระดับในการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานี ด้านการวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยข้อที่มีระดับมากที่สุดคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมี
การติดตามแผลการเรียนของนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษารองลงมาคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานีมีการประเมินผลการให้ทุนแก่นักเรียนและนักศึกษา และน้อยที่สุดคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานีมีการประเมินผลการจัดสรรทุนให้แก่นักเรียนนักศึกษา  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยจึงเห็นควรเสนอแนะโดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านได้แก่ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติและข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 
 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายดังนี้ 
 1) คณะสงฆ์จัดการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการในเรื่องการตั้งทุนของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือที่จะให้ผลการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวมีความชัดเจนและบรรลุ 
 2) คณะสงฆ์วางระบบการพัฒนาประสิทธิภาพและในการตั้งทุนของการจัดท าเร่ืองของ
การ 
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 3) คณะสงฆ์ติดตามวัดผลและประเมินผลในการจัดตั้งทุนและเพ่ิมทุนเป็นระยะและมีการ
รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและ 
 7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 การจัดตั้งทุนและเพ่ิมทุนของคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์จังหวัดใดก็ตามควรที่จะมี
การประชุมและวางแผนในการจัดการในเรื่องดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกันซึ่งสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งใน
เรื่องดังกล่าวควรมีประเด็นที่น าไปสู่การปฏิบัติได้ ดังนี้ 
 1) ควรก าหนดให้มีการสร้างกิจกรรมต่างๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีเพ่ือท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเพ่ือที่จะท าให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 2) ผู้บริหารควรท าความเข้าใจและวางแผนยุทธศาสตร์ในการจัดท าแผนพัฒนาในเร่ือง
การจัดตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 3) ควรก าหนดแผนปฏิบัติงานทั้งของฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการรวมไปถึง
คณะกรรมการในแต่ละชุดที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือท าให้การบริหารงานในเรื่องดังกล่าวเกิดสูงสุด 
 7.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 เพ่ือประโยชน์ในเชิงวิชาการ ในประเด็นด้านการจัดการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจากการศึกษาการวิจัยทั้งการรวบรวมเอกสาร ต ารา ทฤษฎี และการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามอย่างใกล้ชิดผู้วิจัยขอเสนอแนะให้ผู้ที่จะท าการศึกษาวิจัยในประเด็นนี้ ดังนี้ 
 1) ควรศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์
เพ่ือที่จะได้วิเคราะห์ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนและปัจจัยที่ส าคัญในการจัดตั้งทุนและเพ่ิมทุน 
 2) ควรศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารของผู้บริหารกองทุนต่าง ๆ ว่ามีการบริหาร
จัดการอย่างไร เพ่ือท าให้เห็นภาพรวม รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือจะได้หาทางออกและแนวทางการ
แก้ไขต่อปัญหาที่เกิดข้ึน 
 3) ควรศึกษาในประเด็นที่เก่ียวกับแนวทางหรือกระบวนการจัดตั้งทุนและเพ่ิมทุนว่าควรมี
แนวทางการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวนี้อย่างไร 
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THE  DEVELOPMENT  OF  THE  PHRAPARIYATTIDHAMMA  EDUCATION, 

DHAMMA  SECTION  IN  CHIANG  MAI  PROVINCE   
 

วิโรจน์ วชิัย 
Virot  Vichai 

 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์เรื่อง “พัฒนาการการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมในจังหวัดเชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกธรรมในประเทศไทย (2) เพ่ือศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า พระปริยัติธรรมมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึง
รัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 1-4 ได้เตรียมการเพ่ือปฏิรูปการศึกษา ในรัชกาลที่ 5 ได้มีการพัฒนา
รูปแบบและหลักสูตร มีการตั้งส านักเรียนและสอบไล่ทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2432 ก็เริ่มมีระบบแบบแผน
ที่ชัดเจน ในรัชกาลที่ 6 การศึกษาของฝุายบ้านก็แยกออกวัด  ท าให้สงฆ์ต้องยกระดับการศึกษา 
น าไปสู่การจัดการศึกษารูปแบบใหม่เรียกว่าพระปริยัติธรรมแผนกธรรมขึ้นใน  พ.ศ. 2454  ส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ คือ ตั้งแต่สมัยพญามังรายถึงพญาผายู  การศึกษาพระปริยัติธรรมยังไม่มีรูปแบบ
ชัดเจน  สมัยพญากือนาถึงพระเมืองแก้วได้ถือตามลังกา เมื่อรวมกับสยามอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 
2417 การศึกษาที่เป็นระบบก็ยังไม่มี  พ.ศ.2442  เริ่มมีการขยายการศึกษาไปยังหัวเมือง ฝุายจัด
การศึกษาได้มาตั้งโรงเรียนที่วัดเจดีย์หลวงและจัดสอบ มีครูคือพระสงฆ ์หลักสูตรประกอบด้วยวิชาที่
เรียน ทั้งเชิงปฏิบัติและวิชาชีพพิเศษ  อันเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐและหลักสูตรนักธรรมและ
ธรรมศึกษาของคณะสงฆ์ไทยจากส่วนกลาง   
ค าส าคัญ: การศึกษา;  พระปริยัติธรรม;  แผนกธรรม 

 
ABSTRACT 

 This article as part of thematic paper entitled ‘The Development of the  
Phrapariyattidhamma Education;  Dhamma  Section, in  Chiang Mai Province’ 
consisted of 2 objectives as: 1) to study historical background and development of 
the Phrapariyattidhamma Education; Dhamma Section, in Thailand and 2) to study 
historical background and development of the Phrapariyattidhamma Education; 
Dhamma Section, in Chiang Mai Province. The results revealed that the 
Phrapariyattidhamma Education began even at the Sukhothai period down to 
Rattanakosin period from the reign of, King Rama I – VI with the preparation of 
educational reform and at the reign of King Rama V with development of 
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educational form and curriculum. There were Phrapariyattidhamma schools and the 
Dhamma examination was yearly provided and in the 2453 B.E, the Thai Sangha 
education became more systematic. During the reign of King Rama VI, the state 
education was separated from the sangha, thus, resulting in uplift of Sangha 
educational level. This led to the new sangha education called 
Phrapariyattidhamma; Dhamma section, in the year of 2454 B.E. Regarding Chiang 
Mai, from the reign of King Meng Rai to King Pha Yu, the system of the  
Phrapariyattidhamma education  was unclear. During King Kuna, the system of the  
Phrapariyattidhamma education was followed by the Sri Lankan Buddhist tradition. 
After becoming a part of Siam in 2417 B.E., the systematic Phrapariyattidhamma 
education was still unavailable. In the year 2442 B.E., the Phrapariyattidhamma 
education was expanded to the provinces with the establishment of the 
Phrapariyattidhamma school in Dhamma  section at Wat Chedi Luang and with the 
arrangement of Examination.  The Buddhist monks were considered as the teacher, 
and the course of study consisted of both practical and vocational subjects in 
consistence with the policy of the state and the courses of  Nakdham, the Dhamma 
study by the ordained people, and Dhammasuksa, the Dhamma study by the 
householders, from the Thai Sangha in Bangkok. 
Keywords: Education, The Phrapariyattidhamma, Dhamma  Section  
 
1. บทน า 
 การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาที่พัฒนาการขึ้น เพราะเห็นว่า  
พระภิกษุสามเณรขาดความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่เป็นแบบแผนและไม่เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน  
คณะสงฆ์ไทยจึงให้มีการจัดการศึกษาที่เรียกกันว่าพระปริยัติธรรม มี 3 แผนก คือ นักธรรม บาลี  
และอภิธรรม (พระมหาสุข  สุวีโร (มีนุช), 2539, หน้า 2.) ซึ่งหลักสูตรนั้นเป็นไปในลักษณะท่องจ า
และอธิบายตามชั้นของพระคัมภีร์ การศึกษาพระปริยัติธรรมนี้  พัฒนาการมาจากรูปแบบมุขปาฐะ  
ซึ่งเป็นวิธีการในสมัยพุทธกาล  ต่อมาเรียกการศึกษานี้ว่า  หลักสูตรนักธรรม  บาลีสนามหลวง  โดย
การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่โดยตรงของคณะสงฆ์ไทย โดยจัดให้มีการสอบวัดผลประเมินผลปีละครั้ง  
การศึกษาพระปริยัติธรรมนี้เป็นการศึกษาภาคบังคับของพระภิกษุสามเณรโดยตรง  ซึ่งต่อมามีการ
จัดการศึกษาส าหรับคฤหัสถ์ด้วย  เรียกว่าธรรมศึกษา  ซึ่งการศึกษาแผนกนี้เป็นการศึกษา
พระพุทธศาสนาที่เป็นหลักวิชาการแบบจารีตนิยม ไม่นิยมตีความร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่  มีการ
อธิบายตามแบบแผน  หลักสูตรที่คณะสงฆ์  แม่กองธรรมและแม่กองบาลีวางไว้  ปัจจุบันนี้ก็ยัง
ด าเนินการอยู่และมีผู้ศึกษาอยู่ทั่วประเทศ  



399วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม หรือที่เรียกกันว่า นักธรรม เกิดขึ้นตามพระด าริ
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยในภาษาไทย 
เพ่ือให้ภิกษุสามเณรผู้เป็นก าลังส าคัญของพระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระธรรม วินัยได้สะดวก
และทั่วถึง อันจะเป็นพ้ืนฐานน าไปสู่สัมมาปฏิบัติ ตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกล
ออกไป การศึกษาพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยแต่โบราณมานิยมศึกษาเป็นภาษาบาลี(พระปลัด
สนชัย  ภูมิปาโล (หามนตรี)2554, หน้า 1.)  ที่เรียกว่า  การศึกษาพระปริยัติธรรม  ซึ่งเป็นสิ่งที่
เรียนรู้ได้ยากส าหรับภิกษุสามเณรทั่วไป  จึงปรากฏว่า  ภิกษุสามเณรที่มีความรู้ในพระธรรมวินัย
อย่างทั่วถึงมีจ านวนน้อย  เป็นเหตุให้สังฆมณฑลขาดแคลนพระภิกษุผู้มีความรู้ความสามารถที่จะ
ช่วยกิจการพระศาสนาทั้งในด้านการศึกษา  การปกครอง  และการแนะน าสั่งสอนประชาชน 
 ดังนั้น  สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส  จึงได้ทรงพระด าริวิธีการเล่า
เรียนพระธรรมวินัยในภาษาไทยขึ้น  ส าหรับสอนภิกษุสามเณรวัดบวรนิเวศวิหารเป็นครั้งแรก นับแต่
ทรงรับหน้าที่ปกครองวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อ พ.ศ. 2435 เป็นต้นมา โดยทรงก าหนดหลักสูตรการ
สอนให้ภิกษุสามเณรได้เรียนรู้พระพุทธศาสนา ทั้งด้านหลักธรรม พุทธประวัติ และพระวินัย ตลอด
ถึงหัดแต่งแก้กระทู้ธรรม เมื่อทรงเห็นว่า การเรียนการสอนพระธรรมวินัยเป็นภาษาไทยดังนี้ได้ผล  
ท าให้ภิกษุสามเณรมีความรู้กว้างขวางขึ้น  เพราะเรียนรู้ได้ไม่ยาก  จึงทรงด าริที่จะขยายแนวทางนี้
ไปยังภิกษุสามเณรทั่วไปด้วย  ประกอบกับใน พ.ศ.2448 ประเทศไทยเร่ิมมีพระราชบัญญัติเกณฑ์
ทหาร   ซึ่งภิกษุท้ังหมดจะได้รับการยกเว้น  ส่วนสามเณรจะยกเว้นให้เฉพาะสามเณรผู้รู้ธรรม  ทาง
ราชการได้ขอให้คณะสงฆ์ช่วยก าหนดเกณฑ์ของสามเณรผู้รู้ธรรม  สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ จึงทรง
ก าหนดหลักสูตรองค์สามเณรรู้ธรรมขึ้น  ต่อมาได้ทรงปรับปรุงหลักสูตรองค์สามเณรรู้ธรรมนั้นเป็น 
“องค์นักธรรม” ส าหรับภิกษุสามเณรชั้นนวกะ (คือผู้บวชใหม่) ทั่วไป   ได้รับพระบรมราชานุมัติ   
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2454 และโปรดให้จัดการสอบในส่วนกลางขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือน
ตุลาคมปีเดียวกัน โดยใช้วัดบวรนิเวศวิหาร  วัดมหาธาตุและวัดเบญจมบพิตร   เป็นสถานที่สอบ   
การสอบครั้งแรกนี้ มี 3 วิชา คือ ธรรมวิภาคในนวโกวาท   แต่งความแก้กระทู้ธรรม   และ
แปลภาษามคธเฉพาะท้องนิทานในอรรถกถาธรรมบท (พระมหาสุข  สุวีโร (มีนุช), หน้า 27) 
 พ.ศ. 2455 ทรงปรับปรุงหลักสูตรองค์นักธรรมให้เหมาะสมส าหรับภิกษุสามเณรทั่วไปจะ
เรียนรู้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น   โดยแบ่งหลักสูตรเป็น 2 อย่าง  คือ  อย่างสามัญ เรียนวิชาธรรมวิภาค   
พุทธประวัติ   และเรียงความแก้กระทู้ธรรม  และอย่างวิสามัญ   เพ่ิมแปลอรรถกถาธรรมบทมีแก้
อรรถ   บาลีไวยากรณ์และสัมพันธ์   และวินัยบัญญัติที่ต้องสอบทั้งผู้ที่เรียนอย่างสามัญและวิสามัญ 
 พ.ศ. 2456 ทรงปรับปรุงหลักสูตรองค์นักธรรมอีกครั้งหนึ่ง โดยเพ่ิมหลักธรรมหมวดคิหิ
ปฏิบัติเข้าในส่วนของธรรมวิภาคด้วย   เพ่ือให้เป็นประโยชน์ในการครองชีวิตฆราวาส หากภิกษุ
สามเณรรูปนั้นๆ มีความจ าเป็นต้องลาสิกขาออกไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง เรียกว่า   นักธรรมชั้นตรี  
 การศึกษาพระธรรมวินัยแบบใหม่นี้ ได้รับความนิยมจากหมู่ภิกษุสามเณรอย่างกว้างขวาง  
และแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว เพียง 2 ปีแรกก็มีภิกษุสามเณรสมัครเข้าสอบสนามหลวงเกือบพันรูป  
เมื่อทรงเห็นว่าการศึกษานักธรรมอ านวยคุณประโยชน์แก่พระศาสนาและภิกษุสามเณรทั่วไป   
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 ในเวลาต่อมา จึงทรงพระด าริขยายการศึกษานักธรรมให้ทั่วถึงแก่ภิกษุทุกระดับ คือ   
ทรงตั้งหลักสูตรนักธรรมชั้นโท   ส าหรับภิกษุชั้นมัชฌิมะ คือ มีพรรษาเกิน 5 แต่ไม่ถึง 10 และ
นักธรรมชั้นเอก ส าหรับภิกษุชั้นเถระ คือ มีพรรษา 10 ขึ้นไป ดังที่เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของคณะสงฆ์สืบมาตราบถึงทุกวันนี้ 
 ต่อมาพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์  สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธฯ 
ทรงพิจารณาเห็นว่า  การศึกษานักธรรมมิได้เป็นประโยชน์ต่อภิกษุสามเณรเท่านั้น แม้ผู้ที่ยังครอง
ฆราวาสวิสัยก็จะได้รับประโยชน์จากการศึกษานักธรรมด้วย   โดยเฉพาะส าหรับเหล่าข้าราชการครู   
จึงทรงตั้งหลักสูตรนักธรรมส าหรับฆราวาสขึ้น เรียกว่า “ธรรมศึกษา”  มีครบทั้ง 3 ชั้น คือ ชั้นตรี  
ชั้นโท  ชั้นเอก  ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับหลักสูตรนักธรรมของภิกษุสามเณร   เว้นแต่วินัยบัญญัติ
ที่ทรงก าหนดใช้เบญจศีลเบญจธรรมและอุโบสถศีลแทน  ได้เปิดสอบธรรมศึกษาตรีคร้ังแรก  เมื่อ   
พ.ศ. 2472 และเปิดสอบครบทุกชั้นในเวลาต่อมา   มีฆราวาสทั้งหญิงและชายเข้าสอบเป็นจ านวน
มาก   นับเป็นการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น   
 การจัดการศึกษาของคณะคณะสงฆ์ในล้านนาตั้งแต่สมัยพญามังราย ในยุคต้นนั้นยังไม่
ปรากฏลักษณะที่เป็นระเบียนแบบแผนที่แน่นอน (ปริญญา กายสิทธิ์, 2528: 195.) ต่อมาในสมัย
พญากือนา พระองค์ทรงอาราธนาพระสุมนเถระมาจากกรุงสุโขทัยในปี พ.ศ. 1912 ซึ่งลักษณะ
การศึกษาและการปกครองคณะสงฆ์ของสุโขทัยในสมัยนั้น ได้รับอิทธิพลจากนิกายลังกาวงศ์เก่า 
หรือรามัญวงศ์ และได้เผยแพร่อิทธิพลนั้นมาสู่ล้านนา อาจกล่าวได้ว่าพระมหาสุมณเถระเป็นสังฆปริ
นายกองค์แรกของล้านนา นับตั้งแต่สมัยพญากือนาเป็นต้นมา  
 เชียงใหม่ตั้งแต่ พ.ศ. 2317 เป็นต้นมา ได้มีการฟ้ืนฟูท านุบ ารุงพระศาสนาเพ่ือให้
เจริญรุ่งเรืองดังเช่นในอดีต  นอกจากการท านุบ ารุงปฏิสังขรณ์แล้ว ในส่วนของพระภิกษุสงฆ์ก็ได้มี
การจัดการระเบียบการศึกษาและการปกครองของคณะสงฆ์เพ่ือให้เป็นแบบแผนอย่างเดียวกันเพ่ือ
ความเรียบร้อยดีงาม  การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมก็เช่นกันได้รับแบบแผนมาจากคณะ
สงฆ์ไทยส่วนกลาง  และได้จัดและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้  อนึ่ง การศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรมนี้  มุ่งเน้นการพัฒนาศาสนทายาทให้มีคุณภาพสามารถด ารงพระศาสนาไว้ได้ด้วยดี   
ทั้งถือว่าเป็นกิจการของคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งที่ส าคัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมา
ตั้งแต่ครั้งอดีตถึงปัจจุบัน 
 งานวิจัยนี้  ผู้วิจัยต้องการศึกษาเพ่ืออธิบายเกี่ยวกับก าเนิดและพัฒนาการของการศึกษา
พระปริยัติธรรม  ตลอดถึงวิธีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในจังหวัดเชียงใหม่  ว่ามี
ลักษณะเป็นอย่างไร   เพ่ือเป็นประโยชน์ให้กับการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์และสังคมไทย 
 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในประเทศ
ไทย 
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 2. เพ่ือศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในจังหวัด
เชียงใหม่ 
 
3. วิธีด าเนินการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการวิจัยลักษณะเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยได้
จัดขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย (Research Process) ไว้ดังต่อไปนี้ 
 3.1ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล  โดยศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ   ต ารา  
ตามหลักสูตรนักธรรม  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของปัญหาและประเด็นที่ต้องการทราบจาก
แหล่งข้อมูล ดังนี้ 
  3.1.1)  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) การวิจัยครั้งนี้   ผู้วิจัยได้ใช้คัมภีร์
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนา   ตลอดถึง
ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและการศึกษาปริยัติธรรมของคณะ
สงฆ์ เป็นหลัก  
  3.1.2)  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
งานวิจัยนี้ คือ  วิทยานิพนธ์ หนังสือ   ต ารา  บทความ  วารสาร  และเอกสารต่างๆ ข้อความที่
เกี่ยวเนื่องอ่ืนๆในงานวิจัยนี้  ใช้งานที่เก่ียวข้องของนักวิชาการเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการวิจัย  
 3.2 วิธีการศึกษา  ผู้วิจัยมุ่งศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร เกี่ยวกับ
ประเด็นก าเนิดและพัฒนาการ  แนวคิดและวิธีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม จากแหล่งข้อมูล
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ  เพ่ือน ามาวิเคราะห์ก าเนิดและพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมในจังหวัด
เชียงใหม่เพ่ือจะได้ท าให้งานวิจัยนี้ชัดเจนขึ้น  
 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสาร วารสาร 
หนังสือ และงานวิจัยต่างๆ นั้น มาอธิบายดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่  1 รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน   
ตามหลักสูตรที่คณะสงฆ์ไทยได้วางไว้  ในรูปแบบที่ศึกษาเรียนรู้กันในระบบการเรียนการสอนใน
ส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  ผ่านข้อมูลจากต ารา, หนังสือ,  บทความทางวิชาการ 
 ขั้นตอนที่ 2 น าข้อมูลที่รวบรวมได้มาเป็นบทตั้งแล้วศึกษาโดยการเทียบเคียงทางเอกสาร
และแนวคิดท่ีสื่อจากข้อความในเอกสารนั้น   
 3.4 สรุป การสรุปเป็นผลการวิจัยในรูปแบบของการพรรณนา (Description) พร้อม
ประเด็นที่มีประโยชน์ทางการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการ
วิจัยที่ต้องพัฒนาต่อไป  
 
4. ผลการศึกษา 
 การศึกษาพัฒนาการการศึกษาพระปริยัติ ธรรมแผนกธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ มี
วัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) เพ่ือศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของการศึกษาพระปริยัติธรรม
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แผนกธรรมในประเทศไทย (2) เพ่ือศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) จากการศึกษา
ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องในเชิงประวัติศาสตร์  ได้ผลสรุปดังนี้ 
 จากการศึกษาวิจัยในวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1ก าเนิดของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรมในประเทศไทย พบว่า พระปริยัติธรรม หมายถึง หลักสูตรการศึกษาดั้งเดิมของคณะสงฆ์  ที่จัด
ขึ้นส าหรับให้พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ได้ศึกษาเล่าเรียน  แบ่งได้ 3 ประเภท คือ (1) การศึกษา
ที่เป็นระบบของคณะสงฆ์เองโดยเฉพาะ แบ่งเป็น 2 แผนก คือ นักธรรมกับบาลี  (2) การศึกษาที่อยู่
ในก ากับหรือระบบของรัฐ  (3) การศึกษาที่จัดขึ้นเป็นอิสระต่างหากจากระบบของคณะสงฆ์และ
ระบบของรัฐ  
 ก าเนิดและพัฒนาการของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในประเทศไทย  
ดังต่อไปนี้  เริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัย การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมนั้น  สถานศึกษามีวัดและวังเป็น
ศูนย์กลาง โดยมีพระภิกษุเป็นครูสอนและจัดการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน ได้แก่ภาษาบาลี 
พระไตรปิฎก การวัดผลการศึกษา  ยังไม่มีระบบหรือระเบียบวิธีการวัดผลที่แน่นอน  ในสมัยอยุธยา 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ฟ้ืนฟูพระศาสนาโดยก าหนดหลักสูตรเวลาเรียน  การวัดผลและการ
ประเมินผลตลอดทั้งก าหนดฐานะของผู้สอบไล่ได้ไว้เป็นการแน่นอนกล่าวคือใช้พระไตรปิฎกภาษา
บาลี เป็นหลักในการก าหนดชั้นเรียน  และแบ่งชั้นเรียนออกเป็น 3 ชั้น คือ 1. บาเรียนตรี  2. 
บาเรียนโท  3. บาเรียนเอก  ผู้ที่เรียนจบ เรียกว่ามหาบาเรียนบาลี  สถานที่ศึกษา อยู่ในบริเวณ
พระบรมมหาราชวังและวัดต่างๆ ส าหรับครูได้แก่องค์พระมหากษัตริย์ ราชบัณฑิต และพระเถระ  
ในสมัยกรุงธนบุรีการศึกษาพระปริยัติธรรมคงไว้ตามแบบฉบับของกรุงศรีอยุธยา  ไม่ได้ปรากฏมีการ
สอบ  ในสมัยรัตนโกสินทร์  แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลที่ 1-2 
การจัดหลักสูตรพระปริยัติธรรมได้ด าเนินตามแบบกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  ในรัชกาลที่  3 การ
จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม  ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขึ้นกว่าเดิม  แต่ในด้านอ่ืนส่วนใหญ่ก็
เหมือนในรัชกาลก่อนๆ  รัชกาลที่ 4  การศึกษาพระปริยัติธรรมก็ใช้รูปแบบเหมือนรัชกาลที่ 3 มีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องกรอบแนวคิดของการศึกษา  มีการพัฒนาเนื้อหาและวิธีการศึกษาของภิกษุ
สามเณรผ่านการเรียนปริยัติธรรม  ให้มีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นทั้งเนื้อหาและรูปแบบ   จึงนับ
ได้ว่าเป็นยุคแห่งการเตรียมการเพ่ือปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยที่จะมีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมใน
สมัยต่อมา   
 สมัยรัตนโกสินทร์ยุคใหม่ ในรัชกาลที่ 5 การศึกษาของคณะสงฆ์ไทยแม้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือหลักสูตรไปบ้าง  แต่ก็จะยังคงรูปลักษณ์ของความเป็นพระปริยัติธรรมใน
แบบดั้งเดิม  ที่เน้นการเล่าเรียนภาษาบาลีเป็นส าคัญ  รัชกาลที่ 5  ทรงมีพระราโชบายเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์ให้มีรูปแบบที่ชัดเจน  พระองค์ได้ทรงส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม คือ ให้จัดตั้งส านักเรียนขึ้นตามวัดต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร  และมีการสอบไล่พระปริยัติธรรม
ขึ้นทุกปี  ทรงสนับสนุนให้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นในวัดทั้งในกรุงและหัวเมือง   นอกจาก
จะเป็นไปเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของสถาบันสงฆ์แล้ว  ยังมีผลสืบเนื่องกับพระราชด าริในเรื่องการ
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จัดการศึกษาของบ้านเมือง  ที่ก าลังเป็นงานส าคัญอย่างหนึ่งในการปฏิรูปประเทศขณะนั้น  ซึ่งการ
จัดการศึกษาหัวเมืองเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2441โดยมีกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส  ได้ทรงเป็นผู้อ านวยการ
จัดการศึกษามีนโยบายมุ่งส่งเสริมการศึกษาทั้งของรัฐและของคณะสงฆ์ควบคู่กันไป  ภายหลังจาก
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  การศึกษาของคณะสงฆ์ไทยเริ่มถูกจับให้
แยกตัวออกจากการศึกษาของชาติ  และมีลักษณะการจัดการศึกษาที่มุ่งหมายจะเพ่ิมพูนความรู้ของ
พระสงฆ์สามเณรในด้าน “ธรรมวินัย” ให้มากกว่าการศึกษาแต่ภาษาบาลีเพียงอย่างเดียว   
 นับตั้งแต่การจัดตั้งสถาบันศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้นในปี พ.ศ. 2432 ระบบการศึกษาของ
คณะสงฆ์ไทยก็เริ่มมีระบบแบบแผนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  จนถึงปี พ.ศ. 2453 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายแห่งรัชกาล
ที่ 5 การจัดการคณะสงฆ์ไทยได้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  ในรัชกาลที่ 6 การจัดการศึกษา
ของฝุายบ้านแยกออกจากการศึกษาของฝุายวัด  ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์การศึกษาไทย  
กล่าวคือ รัฐจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษาแก่ประชาชนแต่ผู้เดียว  ส่วนวัดท าหน้าที่ให้การศึกษา
แก่พระภิกษุสามเณรเท่านั้น จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้คณะสงฆ์จ าเป็นต้องยกระดับการศึกษาของตน  
น าไปสู่การจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่เรียกว่าพระปริยัติธรรมแผนกธรรมขึ้นในปี พ.ศ. 2454  การ
น าเอาหลักสูตรใหม่ที่ทรงตั้งข้ึนมารวมกับการศึกษาแบบเดิมได้ นับเป็นการขจัดปัญหาที่ส าคัญอย่าง
หนึ่งในการศึกษาของคณะสงฆ์ คือ ค่านิยมแบบเก่าที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา 
ทรงน าเอาความรู้ภาษาไทยและความรู้ที่จ าเป็นอ่ืนๆ ต่อพระสงฆ์มารวมเข้ากับความรู้ด้านปริยัติ
ธรรมได้เป็นอย่างดี  และได้มีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมออกเป็น 2 แผนก คือ พระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลีกับแผนกธรรม  ในรัชกาลที่ 7 การศึกษาระยะแรกเหมือนในรัชกาลที่ 4 ต่อมา 
มหาธาตุวิทยาลัยย้ายไปตั้งที่  วัดสุทัศน์และทางวัดมหาธาตุตั้งบาลีวิทยาลัยขึ้น ตลอดจนจัดให้มี
การศึกษาขยายออกไปตามวัดต่าง ๆ มากขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ 8  ได้อนุญาตให้คฤหัสถ์สอบธรรม
ศึกษาเอกในปี พ.ศ. 2478 สืบต่อจากธรรมศึกษาโทได้ ซึ่งเปิดให้มีการสอบมาตั้งแต่ พ.ศ. 2473 
นอกจากนี้ เมื่อประกาศใช้ พ.ร.บ. 2484 แล้ว ทางคณะสงฆ์ก็ได้ออกระเบียบองค์การศึกษาว่าด้วย
การจัดการศึกษาขึ้น  จากประวัติและพัฒนาการที่กล่าวมาท าให้มองเห็นภาพการก าเนิดการศึกษา
พระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทย ที่สืบต่อมาถึงจังหวัดเชียงใหม่  เพราะว่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2317 เป็น
ต้นมา เชียงใหม่ได้มีการฟ้ืนฟูท านุบ ารุงพระศาสนาเพ่ือให้เจริญรุ่งเรืองดังเช่นในอดีต  นอกจากการ
ท านุบ ารุงปฏิสังขรณ์แล้ว ในส่วนของพระภิกษุสงฆ์ก็ได้มีการจัดการระเบียบการศึกษาและการ
ปกครองของคณะสงฆ์เพ่ือให้เป็นแบบแผนอย่างเดียวกันเพ่ือความเรียบร้อยดีงาม  การศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรมในปัจจุบันก็เช่นกัน  ได้ก าเนิดและรับแบบแผนมาจากคณะสงฆ์ไทยส่วนกลาง
โดยตรง  
 ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พัฒนาการของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในจังหวัด
เชียงใหม่ จากการศึกษาพบว่า มีพัฒนาการตั้งแต่ยุคล้านนาถึงยุครวมกับประเทศไทย กล่าวคือ 
ตั้งแต่สมัยรัชสมัยพญามังรายกับสมัยพญาผายูนั้น  การศึกษาพระปริยัติธรรมยังไม่มีรูปแบบที่
ชัดเจน เพราะยังเป็นพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบมอญหรือหริภุญชัยเดิมอยู่  ในสมัยพญากือนา 
พระสงฆ์ล้านนาเริ่มที่จะเดินทางไปศึกษายังประเทศลังกา การศึกษาพระปริยัติธรรมจึงถือตาม
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รูปแบบประเพณีพระอรรถกถาจารย์ซึ่งรับธรรมเนียมมาจากลังกา  สืบเนื่องมาถึงสมัยพญาแสนเมือง
มาและพญาสามฝั่งแกนก็ยึดถือธรรมเนียมเดียวกัน  ลุถึงรัชสมัยพญาติโลกราช  การศึกษาพระ
ปริยัติธรรมได้ยึดถือฝุายบาลีและยึดพระไตรปิฎกท่ีสังคายนาไว้ เป็นหลัก  ต่อมาในรัชสมัยพญายอด
เชียงราย การศึกษาพระศาสนาก็อาศัยความเจริญรุ่งเรืองที่กษัตริย์องค์ก่อนๆ ได้วางไว้ ในรัชสมัย
พญาเมืองแก้ว  มีการส่งพระภิกษุไปศึกษา ณ ลังกาทวีป  มีพระสงฆ์หลายรูปที่เชี่ยวช าญ
พระไตรปิฎกและทางภาษาบาลีจนรจนาคัมภีร์ส าคัญไว้  แสดงว่าการศึกษาพระปริยัติธรรมในยุคนี้ 
ท าให้ผู้ศึกษาสามารถอ่านพระไตรปิฎกอันเป็นภาษามคธเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง ต่อมาพม่าเข้ามายึด
ครองเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2101การศึกษาพระปริยัติธรรมช่วงระยะกาลนี้  ไม่ปรากฏชัดในหน้ า
ประวัติศาสตร์  มาปรากฏชัดเจนอีกครั้งใน ยุครัตนโกสินทร์       
 เมื่อผ่านมาถึงยุครัตนโกสินทร์  ล้านนารวมกับสยามอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2417 มี
ข้าหลวงคนแรกจากกรุงเทพมหานคร  มาประจ าอยู่ที่เชียงใหม่นั้น คือ ในสมัยรัชกาลที่ 5 คณะสงฆ์
ท้องถิ่นยังปกครองกันเองและการศึกษาพระปริยัติธรรมที่เป็นระบบจริงๆ ก็ยังไม่มี  คงเรียนตามครู
บาอาจารย์เท่าที่จ าเป็น  ยังไม่มีการจัดหลักสูตรที่แน่นอน  ครั้งถึงปี พ.ศ.2442 เริ่มมีการขยาย
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม  ออกไปยังหัวเมืองต่างๆ ในมณฑลนั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นวัดฝุายธรรมยุต  เพราะอยู่ใกล้กับฝุายผู้จัดการศึกษาคือพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงวชิรญาณว
โรรส  ซึ่งได้มาตั้งโรงเรียนที่วัดเจดีย์หลวงและจัดสอบต่อหน้าที่ประชุมข้าหลวงกรรมการผู้สอบไล่ที่
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  และการออกใบประกาศนียบัตรก็ออกที่มณฑลพายัพ (วันที่  15 
พฤษภาคม ร.ศ. 117) โดยมีลายมือชื่อของพระนพีสีพิศาลคุณ  ซึ่งเป็นพระสงฆ์รูปส าคัญของคณะ
ธรรมยุตองค์แรก ส านักวัดหอธรรมรวมอยู่ด้วย  
 แนวคิดและรูปแบบการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่  
มีจุดเริ่มจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดฯ ให้มีการปรับปรุงการจัดการศึกษา
ของคณะสงฆ์เข้าสู่ระบบโรงเรียนและวิธีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในจังหวัด
เชียงใหม่ในอดีต  มีพระสงฆ์และศรัทธาชาวบ้านของวัดนั้นๆ เป็นผู้อุปถัมภ์  ทางบ้านเมืองอาจช่วย
สนับสนุนทางอ้อม  โดยการอุปถัมภ์วัดในแคว้นหรือในเมืองของตนตามก าลังศรัทธาที่มี  ครูคือ
พระสงฆ์ไม่มีค่าตอบแทนในการสอนเป็นเงินเดือน และการเรียนนั้นก็อาศัยความรักเคารพใน
ความสัมพันธ์แบบครูกับศิษย์ ไม่มีการจัดชั้นเรียน หลักสูตรประกอบด้วย วิชาอักขระล้านนา ภาษา
บาลี การศึกษาพระไตรปิฎก และการศึกษากระทู้ธรรม  รวมทั้งวิชาที่เรียนเชิงปฏิบัติ เช่น วิชาฝึก
เทศน์และสวดท านองพ้ืนเมือง เป็นต้น ตลอดจนมีการเรียนการสอนวิชาชีพพิเศษ   
 วิธีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมในปัจจุบันในจังหวัดเชียงใหม่   ก็เหมือนกับ
การศึกษาของพระสงฆ์ในภาคอ่ืนๆ คือ หมุนไปตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพระปริยัติธรรมจาก
ส่วนกลาง  และได้ใช้รูปแบบและวิธีการจากหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาจากคณะสงฆ์ไทย
ส่วนกลาง  ซึ่งมีเปูาหมายแบ่งออกเป็น 2 ประการ ดังนี้   
 1. เปูาหมายหลัก มีอยู่ 2 ประการ คือ 1) เป็นการท าหน้าที่สืบต่อพระพุทธศาสนา  
2) เป็นการศึกษาฝึกอบรมพัฒนาตนเอง โดยขยายเป็น 3 ด้าน แต่ละด้านมีเปูาหมายดังนี้ (1) 
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การศึกษาคันถธุระหรือการศึกษาด้านปริยัติธรรมมีเปูาหมายหลักเพ่ือการธ ารงพระศาสนาให้ยั่งยืน  
(2) การศึกษาด้านวิปัสสนาธุระ  มีเปูาหมายหลักเพ่ือการฝึกฝนจิตใจให้บริสุทธิ์ (3) การศึกษา
วิชาชีพอ่ืนๆ มีเปูาหมายอยู่ 2 ทาง คือ 1) เป็นการศึกษาเพ่ือให้มีวิชาติดตัวเมื่อสึกออกมาจะได้มี
อาชีพที่ท าให้หาเลี้ยงตัวเองได้  2) เป็นการศึกษาเพ่ือสืบทอดและถ่ายทอดวิชาให้กับชาวบ้าน 
วัตถุประสงค์อีก 3 ประการ คือ 1) เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งพระศาสนา 2) เพ่ือก าจัดผู้เข้ามาอาศัยพระศาสนา
โดยวิธีการอันไม่ชอบธรรม 3) เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระสัทธรรม  และเปูาหมายหลักของ
การศึกษาพระปริยัติธรรมทุกยุคสมัยอีก 2 ประการ คือ 1) เพ่ือการบรรลุคุณธรรมสูงสุดใน
พระพุทธศาสนา คือ พระนิพพาน  ซึ่งข้อนี้จัดว่าเป็นเปูาหมายที่ได้แก่ผู้ศึกษาโดยตรงหรือเรียกว่า
เป็นประโยชน์ส่วนตน 2) เพ่ือการรักษาและสืบอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวร  ในข้อนี้จัดเป็น
เปูาหมายที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและมหาชนส่วนใหญ่ 
 2. เปูาหมายรองของการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทย  ที่ถูกผูกติดอยู่กับสังคม
โดยมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเปูาหมายหลักดังต่อไปนี้ 1. เพ่ือความมั่นคงของอ านาจด้านการ
ปกครองคณะสงฆ์  2. เพ่ือความมั่นคงของอ านาจด้านการปกครองฝุายบ้านเมือง  3. เพ่ือส่งเสริม
การศึกษาของบ้านเมือง 4. เพ่ือก าจัดผู้ที่เข้ามาหากินกับพระศาสนา  5. เพ่ือการด ารงสถานภาพ
ความเป็นผู้น าของสังคม 
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพัฒนาการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในจังหวัดเชียงใหม่  ผู้วิจัย
ได้ค้นพบความรู้เชิงประวัติศาสตร์ของการศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นอย่างมาก  และในขณะเดียวกัน
ก็พบว่ายังมีปัญหาที่ควรค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  ฉะนั้น ถ้าหากมีผู้วิจัย
อ่ืนได้ท าการศึกษาวิจัย ก็ควรจะมีการศึกษาในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1. ควรมีการศึกษาแนวคิดของพุทธบริษัทที่มีต่อนโยบายการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยใน
ปัจจุบัน 
 2. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมให้เป็นมาตรฐานสากล 
 3. ควรมีการศึกษาแนวทางการวางแผนการศึกษาและการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์
ไทย 
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รูปแบบการพัฒนาบึงน ้าขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วมในสังคมไทย 
THE PATTERN OF PARTICIPATION DEVELOPMENT OF LARGE SWAMPS  

IN THAI SOCIETY 
 

อัครเดช  พรหมกัลป์ 
Akkaradecha  Brahmakappa 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยในเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
ของบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2) เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัด
นครสวรรค์แบบมีส่วนร่วม และ 3) เพ่ือประเมินผลรูปแบบการพัฒนาบึงบอระเพ็ดแบบมีส่วนร่วม
ตามความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธีระหว่างการ
วิจัยเชิงคุณภาพโดยการการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเฉพาะเพ่ือพัฒนารูปแบบการมี
ส่วนร่วม และการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือขอรับการยืนยันจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ปัจจุบันบึงบอระเพ็ดมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา คือ 1) มีการก่อสร้างฝายน้้าล้นเพ่ือ
ยกระดับน้้าเมื่อปี 2469 2) มีการสร้างประตูกั้นน้้าคลองบึงบอระเพ็ด 3) ชุมชนโดยรอบมีความ
หนาแน่นขึ้น 4) มีการหลั่งไหลของข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรมจากแหล่งอ่ืนเข้าไปในชุมชน 5) มี
การปรับเปลี่ยนอาชีพจากเกษตรและการประมงเพ่ือการยังชีพเป็นเพ่ือธุรกิจการค้าและเพ่ือการ
ส่งออก 6) มีการขยายตัวของชุมชนท้าให้พ้ืนที่ในการรองรับน้้าให้เล็กลงและยังกีดขวางเส้นทางเดิน
ของน้้าในฤดูน้้าหลาก 7) มีการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนรอบบึงบอระเพ็ดในเกือบทุกมิติ
จากผลพวงของความเจริญ 8) มีการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลงสารพัดรูปแบบ ท้าให้เกิดสารพิษตกค้าง
และระบบนิเวศถูกท้าลาย และ 9) มีการแปลงสินทรัพย์ (บึงบอระเพ็ด) ให้เป็นทุนทั้งจากภาครัฐ
และภาคเอกชน 
 2. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาบึงบอระเพ็ด 1) ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจะต้องมีความ
โปร่งใส ชัดเจนไม่คลุมเครือ ปราศจากการบิดเบือน 2) ด้านการรับฟังความคิดเห็นควรเกิดขึ้นใน
บรรยากาศของความพร้อมเพรียง สามัคคี มีความไว้เนื้อเชื่อใจและมีน้้าใจต่อกัน 3) ด้านการ
ตัดสินใจควรมีเหตุมีผล ถูกต้องชอบธรรม พอเพียงพอประมาณ และเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 4) ด้าน
การสนับสนุนร่วมมือควรถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ บริสุทธิ์ สะอาด ปราศจากผลประโยชน์
แอบแฝง และ 5) ด้านการเสริมอ้านาจควรมีเพ่ือการยับยั้ง ทบทวน เมื่อพบว่าการพัฒนาจะส่งผล
กระทบต่อชุมชนและท้องถิ่น 

                                                           
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

นครสวรรค์. 
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 3. รูปแบบการพัฒนาบึงน้้าขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วมในสังคมไทยจะต้องเริ่มต้นด้วยเรื่อง
ของการรับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นสูงสุด รองลงมาได้แก่ การสนับสนุนร่วมมือ การรับฟังความ
คิดเห็น การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการเสริมอ้านาจให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นแนวทางที่จะมี
ส่วนร่วมน้อยกว่าทุกด้าน  
ค้าส้าคัญ : การมีส่วนร่วม, การพัฒนา, การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
 

ABSTRACT 
 The objectives of the pattern of participation development of large 
swamps in Thai society was to 1) to study the changes and development of 
Bungboraped Nakhon Sawan Province, 2) The synthetic of participatory 
development of Bungboraped, and 3) The evaluation pattern of participation 
developed Bungboraped engaged by public opinion and stakeholders. The 
methodology was the mixed methods, qualitative research by in-depth interview 
and focus group discussions to develop pattern of participation development, and 
quantitative research from 400 samples. Findings were as follow:  
 1. Bungboraped has changed for 1) the construction of dam to raise the 
water level in the year 2469 B.C. 2) creating a water canal gates Bungboraped  
3) surrounding communities are stocking up 4) the flow of information included 
cultural 5) the modified the occupation of farming and fishing for subsistence to 
commercial businesses and for export 6) the expansion of the community, making 
to accommodate and obstruct the flow of water in flood season 7) changed the 
lives of people in communities around Bungboraped in dimension of the 
advancement 8) then use of chemicals, pesticides multiple forms causing toxins 
and ecological destruction, and 9) the conversion of assets (Bungboraped) to be 
financed by both public and private sector. 
 2. Participation in the development Bungboraped 1) the perception of 
information must be transparent, clear, unambiguous distortion-free 2) the hearing 
should take place in an atmosphere of harmony, in unison with trust and kindness 
to each other 3) the decision should be reasonable, legitimating but enough about 
and to the common good 4) Support cooperation should be based on the rules 
and regulations pure clean hidden benefits and 5) the supplemental power to veto 
should be reviewed when the development will affect the community and local 
authorities. 
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 3. The pattern of participation development of large swamps in Thai 
society must begin with the recognition that information is needed most by 
supporting, cooperation, hearing, comments, participation in decision-making, and 
empower the public to contribute less than all sides. In terms of participation, the 
recognition that most of the information needed to get the information that is 
clear, transparent and unambiguous comes first, followed by the recognition of 
information without distortion or contamination with prejudice are completely true 
and such information must be trusted in order to get and to know the information 
for development to occur. 
Keyword: Participation, Development, Participation Development. 
 
 
1. บทน้า 
 จังหวัดนครสวรรค์หรือเมืองปากน้้าโพ เป็นศูนย์รวมของแม่น้้า 4 สาย (ปิง วัง ยม น่าน) 
ที่ประสานรวมเป็นเจ้าพระยาและเป็นแม่น้้าสายส้าคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในจังหวัดภาคกลาง
รวมถึงกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของไทย  นอกจากนั้นในอดีตนครสวรรค์ยังถือว่าเป็นชุมทางแห่ง
การค้าขายเพราะสามารถท่ีจะขนส่งสินค้าทางเรือกระจายไปยังหัวเมืองต่างๆ ได้ไม่เฉพาะตามล้าน้้า
ส้าคัญทั้ง 4 สายเท่านั้น หากแต่นครสวรรค์ยังมีล้าคลองสายส้าคัญอีกนับสิบสายที่จะเป็นช่องทางใน
การล้าเลียงขนส่งสินค้าให้กระจายไปยังชุมชนต่างๆ และยังเป็นที่ตั้งของ “บึงบอระเพ็ด” ซึ่งเป็นบึง
น้้าขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ชาวบ้านทั่วไปจึงขนานนามกันว่า “จอมบึง” หรือ “ทะเล
เหนือ” เนื่องจากมีพ้ืนที่กว้างใหญ่ครอบคลุมถึง 3 อ้าเภอ คือ อ้าเภอเมือง ท่าตะโก และชุมแสง โดย
มีเนื้อที่โดยรวม 134,737 ไร่ 56 ตารางวา หรือ 212.4 ตารางกิโลเมตร ณ ที่แห่งนี้ในอดีตคือแหล่ง
น้้าตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเจริญเติบโตของสัตว์น้้านานาชนิด รวมถึงพืชพันธุ์
ธัญญาหารต่างๆ ทั้งยังเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้้าที่ส้าคัญและเต็มไปด้วยปลานานาพันธุ์ซึ่งถือเป็นแหล่ง
ทรัพยากรอาหาร  ที่ผ่านมาประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนรอบบึงบอระเพ็ดทั้ง 3 อ้าเภอได้ใช้
ประโยชน์และมีอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับบึงน้้าแห่งนี้ เป็นที่สร้างรายได้เลี้ยงชีพ เป็นต้นว่า ด้าน
การเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าว พืชไร่ พืชสวน ด้านการประมงโดยเฉพาะการจับสัตว์น้้าและ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเพื่อการจ้าหน่าย  
 ปัจจุบันมีการดูดกลืนทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัดในบึงบอระเพ็ดและพ้ืนที่โดยรอบให้เกิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจตามแนวคิดแบบทุนนิยม ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือแม้แต่
โครงการต่างๆ ของหน่วยงานในการก้ากับของรัฐและหน่วยงานภาครัฐ ต่างได้ทุ่มสรรพก้าลังและ
เม็ดเงินงบประมาณลงไปจ้านวนมากในสร้างมูลค่าหรือเปลี่ยนแปลงบึงบอระเพ็ดและพ้ืนที่โดยรอบ 
ขณะเดียวกันจากพิษผลของสังคมทุนนิยมยิ่งนานวันประชาชนในชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่รายรอบ 
บึงบอระเพ็ดที่ยังคงความยากจนในลักษณะคนชายขอบก็ยิ่งถูกจ้ากัดสิทธิ์หรือถูกลิดรอนสิทธิมาก
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ยิ่งขึ้น ซ้้าร้ายยังถูกตีกรอบด้วยอ้านาจของกลุ่มทุนและนายทุนที่ก้าลังพยายามรุกคืบดูดกลืน
แม้กระทั่งกรรมสิทธิ์หรือความชอบธรรมเหนือประชาชนและชุมชนเพียงเพ่ือเขาเหล่านั้นต้องการที่
จะกอบโกยผลประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรข้างต้น   
 ค้าถามจึงมีอยู่ว่าถึงเวลาหรือยังที่จะต้องสร้างจิตส้านึกให้กับประชาชนและชุมชนที่อยู่
รายรอบขอบบึงบอระเพ็ดและคนนครสวรรค์ให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ รวมถึงการมีสิทธิ์และมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการที่จะก้าหนดอนาคตร่วมกันในการพัฒนาบึงบอระเพ็ด เพ่ือเกิดประโยชน์
แก่คนในชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งยังเผื่อแผ่ไปยังคนในลุ่มน้้าเจ้าพระยาและคนไทยทุกคน 
โดยเฉพาะในโครงการต่างๆ ที่จะพัฒนาบึงบอระเพ็ดและพ้ืนที่โดยรอบทั้งท่ีเป็นของหน่วยงานในการ
ก้ากับของรัฐหรือหน่วยงานรัฐ รวมถึงโครงการที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและประชาชนของ
นายทุนหรื อกลุ่ มทุนที่ เ ป็ นภาค เอกชน ภาย ใต้บริ บทแห่ งการบู รณาการ เ พ่ือจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและด้ารงคุณค่าแห่งความหลากหลายทางคุณธรรม จริยธรรมใน
ระดับชุมชน ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์  
 2. เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์แบบมีส่วนร่วม 
 3. เพ่ือประเมินผลรูปแบบการพัฒนาบึงบอระเพ็ดแบบมีส่วนร่วมตามความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยมุ่งศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับรูปแบบของการมีส่วนร่วมตามกรอบแนวคิด
ขององค์การสหประชาชาติ (UN) (United Nation, 1981: 123-124) โดยมีตัวแปรที่ศึกษาในการ
วิจัยเชิงคุณภาพ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาบึงบอระเพ็ด 2) 
การมีส่วนร่วมในการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบึงบอระเพ็ด 3) การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาบึงบอระเพ็ด 4) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสนับสนุนร่วมมือใน
การพัฒนาบึงบอระเพ็ด 5) การมีส่วนร่วมในด้านการเสริมอ้านาจในการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ขณะที่
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยเชิงส้ารวจ คือ 1) การพัฒนาบึงบอระเพ็ดแบบมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 2) การพัฒนาบึงบอระเพ็ดแบบมีส่วนร่วมในการประชุมรับฟังความคิดเห็น 3) การพัฒนา
บึงบอระเพ็ดแบบมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 4) การพัฒนาบึงบอระเพ็ดแบบมีส่วนร่วมในสนับสนุน
ร่วมมือ 5) การพัฒนาบึงบอระเพ็ดแบบมีส่วนร่วมในด้านการเสริมอ้านาจ โดยมีนักวิชาการหรือผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ตลอดทั้งผู้บริหารหรือผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่วิจัยหลัก คือ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์เป็น
ผู้ร่วมให้ข้อมูลข้อเท็จจริง 
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4. วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จาก
ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานและภาคประชาสังคม
แล้วน้าผลการศึกษาที่ได้น้าเสนอต่อเวทีสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือพัฒนารูปแบบ
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนที่จะน้ารูปแบบที่ได้ไปสู่การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใช้
การศึกษาวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) จากประชาชนผู้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจ้านวน 400 คน เพ่ือขอรับการยืนยันรูปแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมก่อนที่จะน้าเสนองานวิจัยต่อ
สาธารณะ 
 
5. ผลการวิจัย 
 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมรอบบึงบอระเพ็ดที่มีการบุกรุกและรุกคืบ
พ้ืนที่และแนวเขตของบึงบอระเพ็ดมากขึ้น ท้าให้สภาพนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมรอบบึงบอระเพ็ด
ได้เปลี่ยนแปลงไปและเริ่มท่ีจะเสื่อมสภาพมากขึ้น ทั้งนี้ส่วนหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเกิดมาจากการพัฒนา
และการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและความเจริญที่ถาโถมไปตามกาลเวลาในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 1. การก่อสร้างฝายน้้าล้นเพ่ือยกระดับน้้าเมื่อปี 2469 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ระบบนิเวศวิทยาภายในบึงบอระเพ็ด ท้าให้ป่าไม่ที่มีอยู่เดิมยืนต้นตายและสัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ก่อนนั้น
มีอยู่จ้านวนมากในบริเวณนี้ไม่มีที่ซ่อนตัวหรือแฝงตัว สุดท้ายจึงมีการอพยพโยกย้ายไปสู่ยังแหล่งอ่ืน
และพ้ืนที่อ่ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในที่สุด 
 2. การสร้างประตูกั้นน้้าคลองบึงบอระเพ็ด ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นอุปสรรคต่อ
ระบบนิเวศในบึงบอระเพ็ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินทางของสัตว์น้้า
และปลาทุกชนิดที่อดีตสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปมาระหว่างบึงบอระเพ็ดกับแม่น้้าสายส้าคัญทั้งแม่น้้า
น่าน แม่น้้าปิง และแม่น้้าเจ้าพระยา โดยเฉพาะในฤดูวางไข่หรือฤดูน้้าแดง  
 3. จากชุมชนเก่าแก่กระจัดกระจายอยู่รอบบึง วันนี้กลับกลายสภาพเป็นชุมชนที่มีความ
หนาแน่นขึ้นและมีวิถีชีวิตเป็นชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบทมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการจัดสรร
ทรัพยากรที่เก่ียวเนื่องกับบึงบอระเพ็ดมีเพ่ิมมากขึ้น ขณะเดียวกันในโครงการพัฒนาบางโครงการยัง
ส่งผลกระทบกับสภาพแวดล้อมของบึงบอระเพ็ดเป็นเงาตามตัวด้วย  
 4. มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานทั้งถนนหนทางที่เชื่อมต่อกันระหว่างชุมชน
แทนการสัญจรทางเรือไปตามล้าคลองสาขาเหมือนเช่นที่เคยใช้ในอดีต และมีการขยายเขต 
ปักเสาทั้งของการไฟฟ้า โทรศัพท์และระบบสื่อสารเข้าไปในทุกชุมชน ท้าให้ชุมชนสามาร
ติดต่อสื่อสารหรือไปมาหาสู่กันง่ายขึ้นและสะดวกมากข้ึน ขณะเดียวกันก็ได้มีการถาโถมและหลั่งไหล
ของข้อมูลข่าวสารรวมถึงวัฒนธรรมจากแหล่งอ่ืนหรือถิ่นอ่ืน แพร่กระจายเข้าไปในชุมชนอย่าง
รวดเร็วและรุนแรงด้วย  
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 5. มีการปรับเปลี่ยนอาชีพจากเกษตรและการประมงเพ่ือยังชีพเป็นอาชีพประกอบการ
เกษตรและการประมงเพ่ือธุรกิจการค้าและเพ่ือการส่งออก ขณะเดียวกันเกษตรกรหรือชาวประมงก็
ปรับเปลี่ยนวิถีการด้าเนินชีวิตจากผู้ปฏิบัติการ (ลงมือปฏิบัติทุกขั้นตอน) มาเป็นผู้ประกอบการ (ผู้สั่ง
การ) โดยอาศัยเทคโนโลยี การสื่อสาร และองค์ความรู้สมัยใหม่ที่ลงทุนและลงแรงน้อยที่สุดแต่ได้
ผลตอบแทนและได้ผลคุ้มค่ามากท่ีสุด  
 6. มีการขยายตัวของชุมชนเมืองโดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ทั้งเพ่ือการพาณิชย์
และเพ่ือที่อยู่อาศัยปัจจุบันเริ่มที่กระจัดกระจายและรุกคืบพ้ืนที่ของบึงบอระเพ็ดมากขึ้นโดยมีการ
ปรับถมพ้ืนที่เพ่ือสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ บ้านจัดสรร ซึ่งถือเป็นการรุกคืบหรือจ้ากัดพ้ืนที่ในการ
รองรับน้้าให้แคบลงหรือเล็กลง และส่วนหนึ่งยังเป็นการกีดขวางเส้นทางเดินของน้้าในฤดูน้้าหลาก
ด้วย   
 7. มีการเคลื่อนย้ายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี เข้าไปเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนรอบบึงบอระเพ็ดในเกือบทุกมิติ  ขณะเดียวกันความเจริญก็น้าพาลูกหลานของคน
ในชุมชนได้เคลื่อนย้ายออกไปเพื่อแสวงหาการศึกษา อาชีพ และแสงสีที่ทันสมัยในสังคมเมืองใหญ่ 
 8. มีการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง และนวัตกรรมสารพัดรูปแบบ เพ่ือเร่งผลิตผล เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิต และเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการทางการตลาด  สุดท้ายเกิดสารพิษตกค้างท้าให้ระบบ
นิเวศถูกท้าลาย สภาพพ้ืนดินและคุณภาพน้้าได้รับผลกระทบและมีความเสื่อมโทรมติดตามมา 
 9. มีการแปลงสินทรัพย์ (บึงบอระเพ็ด) ให้เป็นทุน ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรและการประมง รวมถึงอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ (ร้านอาหาร ภัตราคาร โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ) ที่นับวันจะเพ่ิมทวีมากยิ่งขึ้น 
 ส้าหรับรูปแบบการพัฒนาบึงน้้าขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วมในสังคมไทยนั้นจะต้องเริ่มต้น
ด้วยเรื่องของการรับรู้ข่าวสาร (Public Information) ซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นสูงสุด รองลงมาได้แก่การ
สนับสนุนร่วมมือ (Public Collaboration) การรับฟังความคิดเห็น (Public Consultation) การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Public Involve) และการเสริมอ้านาจให้แก่ประชาชน (Public 
Empower) ซึ่งเป็นแนวทางที่คิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนน้อยกว่าทุกด้าน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการพัฒนา
บึงน้้าขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วมในสังคมไทยในด้านการมีส่วนร่วมด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยประชาชน
ส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่โปร่งใสและมีความชัดเจนไม่คลุมเครือ รองลงมา
คือการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ปราศจากการบิดเบือนหรือเจือปนด้วยอคติ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
ครบถ้วนและเป็นจริง และการได้รับความไว้วางใจในการที่จะได้รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารเพ่ือการ
พัฒนาที่จะเกิดขึ้น 
 2. การมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็น พบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการพัฒนา
บึงน้้าขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วมในสังคมไทยในด้านการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็น โดยรวม
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อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเฉพาะการพัฒนา  
บึงบอระเพ็ดที่ทุกคนทุกฝ่ายควรได้รับโอกาสที่จะได้รับฟังและรับรู้ความคิดเห็นที่เกิดขึ้นใน
บรรยากาศของความพร้อมเพรียง สามัคคี ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน รองลงมาคือทุกคนทุกฝ่ายควร
ได้รับโอกาสที่จะได้รับฟังและรับรู้ความคิดเห็นที่ตั้งอยู่บนฐานของความมีน้้าใจต่อกันและการ
ช่วยเหลือแบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และทุกคนทุกฝ่ายควรได้รับโอกาสที่จะได้รับฟังและรับรู้ความ
คิดเห็นที่มีความบริสุทธิ์ โปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝง 
 3. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาบึงน้้าขนาด
ใหญ่แบบมีส่วนร่วมในสังคมไทยในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเฉพาะข้อที่บอกทุกคนทุกฝ่ายควรมีโอกาสที่จะ
ร่วมตัดสินใจในฐานะสัตบุรุษที่รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้กาล รู้ประมาณ รู้ชุมชน และรู้บุคคล รองลงมาคือ
ทุกคนทุกฝ่ายควรมีโอกาสที่จะร่วมตัดสินใจอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้องและชอบธรรม และทุก
คนทุกฝ่ายควรมีโอกาสที่จะร่วมตัดสินใจบนพ้ืนฐานของความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาต่อ
กัน  
 4. การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนร่วมมือ พบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาบึง
น้้าขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วมในสังคมไทยด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนร่วมมือ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเฉพาะในการพัฒนาบึง
บอระเพ็ดทุกคนทุกฝ่ายควรมีโอกาสที่จะสนับสนุนร่วมมือกันด้วยความเห็นที่ชอบประกอบด้วยธรรม
และอยู่บนพ้ืนฐานของเหตุและผล รองลงมาคือทุกคนทุกฝ่ายควรมีโอกาสที่จะสนับสนุนร่วมมือกัน
ด้วยความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นใด และทุกคนทุกฝ่ายควรมีโอกาสที่จะ
สนับสนุนร่วมมือพัฒนาบึงบอระเพ็ดกับพ้ืนฐานของความพอดี พอประมาณ และพอเพียง 
 5. การมีส่วนร่วมด้านการเสริมอ้านาจแก่ประชาชน พบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการ
พัฒนาบึงน้้าขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วมในสังคมไทยในการมีส่วนร่วมด้านการเสริมอ้านาจแก่
ประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าในการพัฒนาบึงบอระเพ็ด
ทุกคนทุกฝ่ายควรมีโอกาสที่จะมีสิทธิ์และมีส่วนส้าคัญในการร่วมกันสร้างสรรค์ให้การพัฒนามีความ
บริสุทธิ์สะอาดปราศจากผลประโยชน์แอบแฝง รองลงมาคือทุกคนทุกฝ่ายควรมีโอกาสที่จะมีสิทธิ์
และมีส่วนส้าคัญในการเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลอรรถประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
และ ทุกคนทุกฝ่ายควรมีโอกาสที่จะมีสิทธิ์และมีร่วมในการขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐทบทวน
หรือระงับโครงการที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและท้องถิ่น 
 
7. การอภิปรายผล 
 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมรอบบึงบอระเพ็ดที่มีการบุกรุกและรุกคืบ
พ้ืนที่และแนวเขตของบึงบอระเพ็ดมากขึ้น ท้าให้สภาพนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมรอบบึงบอระเพ็ด
ได้เปลี่ยนแปลงไปและเริ่มท่ีจะเสื่อมสภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสรี  ซาเหลา และ
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คณะ (2545) ที่ได้ศึกษาวิจัย “การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนรอบบึงบอระเพ็ดจังหวัด
นครสวรรค์” แล้วพบว่า การเพ่ิมขึ้นของประชากรและการขยายตัวของชุมชน ส่งผลถึงปัจจัยที่
ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติที่เพ่ิมขึ้นในลักษณะที่ไม่เข้าใจในสภาวการณ์และ
ขาดองค์ความรู้  ต่างคนต่างมุ่งผลเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ที่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นเงินตรา ท้าให้
เกิดการบุกรุกและกระท้าผิดกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บุญชัย งามวิทย์โรจน์ และคณะ  (2552) ที่ได้ศึกษาวิจัย “การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและป่าต้นน้้า กรณีศึกษาลุ่มน้้าปิงและ
ลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออก” แล้วพบว่า ประสบปัญหาในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าและป่าต้นน้้า รวมทั้งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าและป่าต้นน้้า การสร้างความเข้าใจของชุมชนในการบริหารจัดการน้้า การส้ารวจสภาพ
ปัญหาและความต้องการของชุมชน ซึ่งส่วนสนับสนุนที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน การ
วางแผนบริหารจัดการน้้าชุมชน การประสานกลไกการน้าแผนบริหารจัดการน้้าชุมชนสู่การปฏิบัติ 
รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้้าที่มีประสิทธิภาพ แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัย
ศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ และคณะ (2554) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแนวทางการจัดการน้้า
เสียแบบชุมชนมีส่วนร่วมของตลาดน้้าวัดล้าพญา อ้าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม” แล้วพบว่า 
ผู้ประกอบการค้าขายในตลาดน้้าและชุมชนบริเวณโดยรอบตลาดน้้า มีการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารและ
ระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับน้้าเสียอยู่ในระดับมาก แต่พบว่าระดับการมีส่วนร่วมด้านการ
จัดการน้้าเสียกลับอยู่ในระดับน้อยที่สุด จึงควรมีการพัฒนารูปแบบของการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ด้านน้้าเสียของตลาดน้้า 2 ด้าน คือ การเพ่ิมระดับความร่วมมือในการจัดการน้้าเสียของ
ผู้ประกอบการและชุมชน และการสร้างแนวทางในการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการจัดการน้้าเสียที่
มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 ส้าหรับแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมนั้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ พระ
มหาหรรษา  ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) (2548) ที่ได้ศึกษาวิจัย “รูปแบบการจัดการความขัดแย้ง
โดยพุทธสันติวิธี : ศึกษาวิเคราะห์กรณีลุ่มน้้าตาช้าง จ.เชียงใหม่” แล้วพบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่จะติดตามมานั้น ควรที่จะมีการด้าเนินการ ดังนี้ 1) 
ด้าเนินการต่อหน้าผู้มีส่วนได้เสีย 2) ด้าเนินการด้วยความโปร่งใส 3) ยุติธรรม 4) สามารถตรวจสอบ
ได้ 5) รับผิดชอบต่อผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้น 6) ถูกต้อง 7) ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติร่วมกันได้จริง 
8) เหมาะสมกับสถานการณ์ เหตุและปัจจัย 9) ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย และ 10) เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน
หรือสิ่งอื่น เป็นต้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เทพฤทธิ์  เจริญศรี (2544) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการอนุรักษ์ป่าลุ่มน้้าชมภู : กรณีศึกษา ต้าบลชมพู อ้าเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก” พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่เกิดขึ้นย่อมมีผลต่อศักยภาพของชุมชนและสภาพปัญหาที่ถูกกระทบซึ่งอาจเกิดจากปัจจัย
ภายในหรือปัจจัยภายนอกที่ส่งผลก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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สร้างเครือข่ายมีผลเป็นพลังผักดันให้ชุมชน  คิดเป็น  ท้าได้  แก้ไขปัญหาของชุมชนเองตาม
สถานการณ์เป็นการเพ่ิมศักยภาพของชุมชนในการเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วม  
 นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจมาศ  สวนศิลป์พงศ์ (2552) ที่ได้การ
ศึกษาวิจัย “โครงสร้างอ้านาจในชุมชน : ศึกษากรณีการมีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชนแออัดทางรถไฟเขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร” พบว่า 1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน 3 ขั้นตอน คือ การริเริ่ม
ตัดสินใจ การด้าเนินการตัดสินใจ และการตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ  2) การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการมี 3 เรื่องที่ส้าคัญ คือ การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากร การมีส่วนร่วมในการ
บริหาร และการมีส่วนร่วมในการประสานขอความช่วยเหลือหรือขอรับการสนับสนุนจากกลุ่มงาน
ข้างเคียง 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ในทางวัตถุหรื อ
ผลประโยชน์ในทางจิตใจที่เกิดขึ้นในลักษณะส่วนบุคคล และ 4) การมีส่วนร่วมในการกระบวนการ
ติดตามประเมินผล และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนะบูรณ์  อินทรพันธุ์ (2551) ที่ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการลุ่มน้้า : กรณีศึกษาลุ่มน้้าห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะ
เกษ” แล้ว พบว่า การส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของตนเองร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรดิน แหล่งน้้า และป่าไม้ โดยมีผู้น้าชุมชนของแต่ละชุมชนเป็นแกนน้าที่มีบทบาทส้าคัญใน
การจัดการลุ่มน้้า อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ด้าเนินงานมากที่สุดร้อยละ 65.33 รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ร้อยละ 62.45 
การวางแผนร้อยละ 30.10 การติดตามประเมินผลร้อยละ 23.65 และการศึกษาความยั่งยืนร้อยละ 
23.55 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาบึงน้้าขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วมในสังคมไทย ผู้วิจัยขอ
เสนอแนะไว้เพ่ือน้าไปสู่ผลในทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 รูปแบบการพัฒนาบึงน้้าขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วมในสังคมไทยสมควรที่จะถูกพัฒนาขึ้น
เป็นยุทธศาสตร์ส้าคัญในการที่จะพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสมบัติของชุมชน 
ท้องถิ่น สังคมหรือประเทศชาติ ทั้งนี้เพื่อแก้ไขหรือลดปัญหาการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนความหวาดระแวง 
ความลังเล สงสัย หรือมีผลประโยชน์อ่ืนใดแอบแฝง การที่ผู้คนมีการรวมตัวกันเป็นหมู่คณะ ชุมชน 
ท้องถิ่นและสังคมที่มีทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณีหรือวัฒนธรรมที่ดี
งามแบบเดียวกัน จะมีส่วนส้าคัญในการร่วมกันสร้างสรรค์ให้การพัฒนามีความบริสุทธิ์สะอาดและ
สนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลอรรถประโยชน์จากการพัฒนาให้เกิดขึ้นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
พร้อมกันนั้นยังสามารถที่จะขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐทบทวนหรือระงับเมื่อพบว่ามีโครงการที่
อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและท้องถิ่นทั้งที่จะเกิดในปัจจุบันหรือในอนาคต ถือเป็นแนวทางที่
เสริมสร้างมูลค่าและคุณค่าแก่ชุมชน ท้องถิ่นหรือสังคมสูงสุด ทั้งนี้ผู้วิจัยขอเสนอยุทธศาสตร์ที่จะเป็น
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นโยบายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริม
โครงการพัฒนาในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  1) ยุทธศาสตร์การสร้างความรัก ความผูกพันในชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือก่อให้เกิด
พลังแห่งการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ทุกคน ทุกฝ่ายต้องร่วมกันสร้างความรัก 
ความผูกพันให้เกิดขึ้น เร่งที่จะพัฒนาและกอบกู้สังคมที่รักกันเหมือนน้องปรองดองกันเหมือนพ่ีให้
กลับคืนมาเพ่ือแก้ไขปัญหาสังคมแห่งความหวาดระแวง โดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดความรัก ความผูกพัน 
ความห่วงหาอาทร ความช่วยเหลือเกื้อกูล ความร่วมแรงร่วมใจ และความเสมอภาคเท่าเทียม ให้
เกิดขึ้นในชุมชนหรือท้องถิ่น ขณะเดียวกันจะต้องหลีกเลี่ยงการรังเกียจเดียดฉันท์ การแบ่งแยก
แตกต่าง การแก่งแย่งแข่งขัน และการเอารัดเอาเปรียบไม่ให้เกิดขึ้น   
  2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสามัคคีธรรมให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  โดย
ส่งเสริม สนับสนุนและปลูกจิตส้านึก เปลี่ยนจิตพฤติกรรมให้ทุกคน ทุกฝ่ายประพฤติ ปฏิบัติต่อกัน
ด้วยความเมตตา พูดจาปราศรัยต่อกันด้วยความเมตตา คิดแต่เรื่องดีหรือเรื่องที่มีประโยชน์ต่อกัน มี
การแบ่งปันผลประโยชน์สาธารณะต่อกันและกันอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้จะต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้
ทุกคนในองค์กร ชุมชน และท้องถิ่นตั้งมั่นอยู่ในศีล อยู่ในธรรมเพ่ือก่อให้เกิดความเห็นที่สอดคล้อง
ต้องกันและเป็นความเห็นที่ชอบประกอบด้วยธรรม ถือเป็นการเสริมสร้างพลังแห่งการมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่ง  
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ชุมชน สังคม และท้องถิ่นแห่งความสันติ ทั้งนี้หากโครงการ
พัฒนาใดๆ ที่จะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง ทุกคนทุกฝ่ายควรที่จะการใช้หลักการเจรจา ไกล่เกลี่ย 
ประนีประนอม หรือด้าเนินการให้เป็นไปตามหลักหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) หรือหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด   
  4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปลูกจิตส้านึกคุณธรรม จริยธรรม โดยสนับสนุนส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนและสังคมได้เข้ารับการอบรมพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมเพ่ือที่จะได้เข้าใจ 
เข้าถึงในหลักหลักธรรมทางศาสนาให้เกิดความลึกซึ้งเพ่ือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการด้าเนินชีวิตและ
ช่วยให้เกิดสติ ในการที่จะอยู่ร่วมกัน ท้างานร่วมกัน พัฒนาร่วมกัน หรือแก้ไขในทุกปัญหาเพ่ือ
ส่วนรวมร่วมกัน เป็นต้นว่า หลักพุทธวิธีการสื่อสาร หลักกาลามสูตร หลักฆรวาสธรรม หลัก
กัลยาณมิตรธรรม หลักพรหมวิหารธรรม หลักอปริหานิยธรรม หลักสาราณียธรรม หลักสังคหวัตถุ
ธรรม หลักเบญจศีล (ศีล 5) หลักทิศ 6 หลักสัปปุริสธรรม หลักอคติ หรือมรรควิธี เป็นต้น  
  5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมสังคมประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในทุกชุมชนและท้องถิ่น 
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในอุดมการณ์ประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ
เสรีภาพ การเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์บนพ้ืนฐานความเสมอภาคเท่าเทียมเพ่ือที่ทุกคนจะได้เข้าใจ
หลักการมีส่วนร่วมได้ละเอียด ถี่ถ้วน และลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
  6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล โดยทุก
โครงการพัฒนาจะต้องบริหารจัดการบนพ้ืนฐานแห่ง 1) หลักนิติธรรม (Rule of law) 2) หลัก
คุณธรรม (Morality) 3) หลักความโปร่งใส (Transparency) 4) หลักความมีส่วนร่วม 
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(Participation) 5) หลักความรับผิดชอบ (Accountability)  และ 6) หลักความคุ้มค่า (Utility) 
เพ่ือให้การบริหารจัดการโครงการพัฒนาต่างๆ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  
  7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ท้องถิ่นเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพราะ
ความพอเพียง คือ ความพอดี ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ที่จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังมามาเป็นฐานรองรับ  ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจ
ของคนในชุมชน ท้องถิ่นให้มีส้านึกในเรื่องของคุณธรรมทั้งความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน 
พากเพียร และอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดความสมดุลและเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการพัฒนา
หรือการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก 
  8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานของการรักษาศีล 5 ถือเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นน้อมน้าหลักศีล 5 ไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดความ
สามัคคี ความปรองดอง ความเอ้ืออาทร และน้ามาซึ่งการมีส่วนร่วมที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  ทั้งใน
เรื่อง 1) การเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 2) การไม่เบียดบังผลประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือส่วนตัว 3) การ
ไม่ละเมิดซึ่งสิทธิ เสรีภาพ หรือกระท้าให้เกิดความไม่เสมอภาคและเท่าเทียม 4) การสื่อสารที่ตั้งอยู่
บนฐานของความสะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากอคติ และ 5) การมีสติที่พึงระลึกได้ในทางที่ชอบกอรป
ด้วยธรรม มีเหตุ มีผล 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 รูปแบบการพัฒนาบึงน้้าขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วมในสังคมไทยที่จะท้าให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมนั้น พันธกิจส้าคัญที่ทุกคนทุกฝ่ายในชุมชนหรือท้องถิ่นจะต้องร่วมกันประพฤติ ปฏิบัติเพ่ือ
ก่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมและเป็นรูปแบบหรือแนวทางในการพัฒนาบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันหรืออนาคต เป็นต้นว่า  
  1) โครงการพัฒนาและกอบกู้ความเป็นพ่ีเป็นน้องของคนในท้องถิ่น โดยมุ่งให้
กลับคืนมาอยู่ร่วมสังคมด้วยความสงบสุขดังเช่นในอดีต 
  2) โครงการส่งเสริมสนับสนุนความรักและความมีน้้าใจของคนในท้องถิ่น โดยมุ่งให้
คนในท้องถิ่นแสดงความรัก ความผูกพัน ความห่วงหาอาทร ความช่วยเหลือเกื้อกูล ความร่วมแรง
ร่วมใจ และความเสมอภาคเท่าเทียมต่อกัน โดยสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดขึ้นตั้งแต่ในระดับครอบครัว 
ชุมชน หมู่บ้าน หรือในท้องถิ่น  
  3) โครงการชุมชนท้องถิ่นสมานฉันท์ โดยมุ่งหมายที่จะแก้ไขปัญหาการรังเกียจ
เดียดฉันท์ การแบ่งแยกแตกต่าง การแก่งแย่งแข่งขันและการเอารัดเอาเปรียบระหว่างกันที่เกิดขึ้น
ในอดีต ทั้งนี้เพ่ือความสมัครสมานสามัคคีในอนาคต   
  4) โครงการธรรมปฏิบัติเพ่ือการปรับเปลี่ยนจิตพฤติกรรม โดยมุ่งหมายให้ทุกคน 
ทุกฝ่ายจะต้องประพฤติ ปฏิบัติต่อกันด้วยความเมตตา พูดจาปราศรัยต่อกันด้วยความเมตตา คิดแต่
เรื่องดีหรือเรื่องที่มีประโยชน์ต่อกันด้วยความเมตตา แบ่งปันลาภผลที่ได้มาด้วยความชอบธรรม 
กระจายและแบ่งปันให้แก่กันและกันอย่างเท่าเทียมด้วยความเมตตา มั่นอยู่ในศีล อยู่ในธรรม ใช้สติ
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ใคร่ครวญไตร่ตรองในการด้าเนินชีวิต มีความเห็นที่ชอบประกอบด้วยธรรม และเห็นประโยชน์
ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน   
  5) โครงการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน โดยมุ่งหมายให้ทุกคน ทุกฝ่ายรู้และเข้าใจ
ในหลักการหรืออุดมการณ์ในระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งผลเพ่ือก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนจิต
พฤติกรรมการเคารพและให้เกียรติในบทบาท อ้านาจ หน้าที่ของกันและกัน 
  6) โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมตามรอยเท้าพ่อ โดยมุ่งหมายที่จะให้ทุกคน ทุก
ฝ่ายน้อมน้าเอาพระราชด้าริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ซึ่งเป็นองค์ต้นแบบในการอุทิศ
ตนเพ่ือประโยชน์สุขของผู้อ่ืน ดังตามปฐมบรมราชโองการที่ว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือ
ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" 
  7) โครงการด้าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหมายให้ทุกคน ทุกฝ่าย
ควรน้อมน้าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นเครื่อง
เหนี่ยวน้าในการด้าเนินชีวิตและการท้างาน 
  8) โครงการธรรมาภิบาลกับการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนและสังคม โดยมุ่งหมาย
ที่จะให้ประชาชนอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานแห่ง 1) หลักนิติธรรม (Rule of law) 2) หลักคุณธรรม 
(Morality) 3) หลักความโปร่งใส (Transparency) 4) หลักความมีส่วนร่วม (Participation) 5) 
หลักความรับผิดชอบ (Accountability) และ 6) หลักความคุ้มค่า (Utility) เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม 
  9) โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน
และท้องถิ่นน้อมน้าหลักศีล 5 ไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดความสามัคคี ความปรองดอง ความ
เอ้ืออาทร และน้ามาซึ่งการมีส่วนร่วมที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ทั้งในเรื่อง 1) การเบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน 2) การไม่เบียดบังผลประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือส่วนตัว 3) การไม่ละเมิดซึ่งสิทธิ เสรีภาพ หรือ
กระท้าให้เกิดความไม่เสมอภาคและเท่าเทียม 4) การพูดจาหรือสื่อสารที่ตั้งอยู่บนฐานของความ
สะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากอคติ และ 5) การมีสติที่พึงระลึกได้ในทางที่ชอบกอรปไปด้วยธรรม มีเหตุ 
มีผล 
 3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั งต่อไป 
  1 )  ควรมี ก ารศึ กษาแนวทางแก้ ไ ข ในกรรมสิ ทธิ์ ก า รครอบครองที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ในเขตพ้ืนที่บึงบอระเพ็ด 
  2) ควรมีการศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์น้้าหายากที่มีความเสี่ยง
ต่อการหายสาบสูญไปจากบึงบอระเพ็ด 
  3) ควรมีการศึกษาการแนวทางในการแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งของบึงบอระเพ็ด
ท่ามกลางวิกฤตความต้องการน้้าเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ 
  4) ควรมีการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเสริมสร้างธรรมนูญที่มีชีวิตของบึง
บอระเพ็ดเพ่ือการจัดสรรอรรถประโยชน์เพื่อคนในท้องถิ่น 
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  5) ควรมีการศึกษาธรรมาภิบาลกับสนับสนุนส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการจัดการ
ท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนทางระบบนิเวศวิทยารอบบึงบอระเพ็ด 
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การพัฒนารูปแบบการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4 

A MODEL DEVELOPMENT OF THE BEST PROVINCIAL MEDITATION 
INSTITUTES IN SANGHA ADMINISTRATION REGION 4 

             
พระครูพิสิทธิ์ธรรโมภาส (ประสิทธิ์ ชิตมาโร)  

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการบริหารงานส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4 2) เพ่ือศึกษาหลักการและวิธีการ
บริหารงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4 และ 3) เพ่ือ
น าเสนอการพัฒนารูปแบบการวิธีการบริหารงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สภาพทั่วไปของการบริหารงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4  พบว่า ด้านสถานที่มีความสะดวก สงบ สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ
ในการใช้เพ่ือปฏิบัติธรรม ด้านวิทยากรเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีภาวะผู้น า มีความสามัคคีปรองดองกัน 
ด้านการจัดการมีระบบงานที่ดี มีผลงานที่โดดเด่น และเน้นความโปร่งใส 
 2. หลักการและวิธีการบริหารงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ ภาค 4 พบว่า มี 3 ด้านได้แก่ ด้านสถานที่เป็นไปตามหลักอาวาสสัปปายะ มีความสะดวก 
สงบ สะอาด ปลอดภัยและมีความเพียงพอต่อผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ด้านวิทยากรเป็นไปตามหลัก
บุคคลสัปปายะต้องมีความรอบรู้ มีภาวะผู้น า สามารถน าความสามัคคีปรองดองให้กับผู้เข้าร่วม
ปฏิบัติธรรม ด้านการบริหารจัดการเป็นไปตามธัมมสัปปายะ คือ ต้องมีการจัดการระบบที่ดี มี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์โดดเด่น โดยเน้นการบริหารด้วยความโปร่งใส ประยุกต์ใช้กับหลักสาราณีย
ธรรม 6 ประการ ได้แก่ เมตตากายกรรม คือ ท าต่อกันด้วยความเมตตาเมตตาวจีกายกรรม คือ พูด
กันด้วยความเมตตา เมตตามโนกรรม คือ คิดต่อกันด้วยความเมตตา สาธารณโภคี คือ แบ่งปันสิ่งที่
ได้มาด้วยความชอบธรรม สีลสามัญญตา มีความประพฤติเสมอภาคกันและ ทิฏฐิสมัญญตา คือ การ
ปรับความคิดเห็นด้วยเหตุผล ถูกต้องเหมือนกัน 
 3. การพัฒนารูปแบบการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ ภาค 4 พบว่า มี 3 รูปแบบได้แก่  1) รูปแบบการพัฒนาสถานที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่
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ดี เป็นสถานที่ส ารวมวาจาส านักปฏิบัติธรรมที่รักษาสิ่งแวดล้อม ทุกคนพร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เพียบพร้อมด้วยคนท าความดี อยู่บนวิถีทางสายกลาง  2) รูปแบบการพัฒนาวิทยากรให้มีความรู้ มี
ทักษะที่ดีมีวาจาศิลป์สร้างสรรค์สร้างขวัญ ก าลังใจในการท างาน มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน มีมนุษย
สัมพันธ์ และมีทัศนคติเชิงบวก  3) รูปแบบrการพัฒนาการจัดการ มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
การสื่อสารที่สร้างสรรค์ มีจิตส านึกร่วมกันรับผิดชอบแบ่งปันทั่วถึงและเป็นธรรมค านึงถึงศีลเป็นฐาน
ความคิด สานสัมพันธ์ด้วยการเป็นกัลยาณมิตรทีดีต่อกัน 
ค าส าคัญ :  การพัฒนา, การบริหาร, ส านักปฏิบัติธรรม 
 

ABSTRACT 
 Objectives of this study were 1) to study the general conditions of the 
administration of the best Provincial Meditation Institutes in Sangha Administrative 
Region 4; 2) to study the principle and methods of the administration of the best 
Provincial Meditation Institutes in Sangha Administrative Region 4; and 3) to propose 
a model development of the best Provincial Meditation Institutes in Sangha 
Administrative Region 4. This study is a mixed research between a quantitative 
research and qualitative one. The quantitative study used a questionnaire with a 
reliability value of 0.929 for collecting data from 397 samples, viz., and meditation 
practitioners in the best Provincial Meditation Institutes in Sangha Administrative 
Region 4 by a Random Sampling method. The qualitative study used an in-depth 
interview for collecting data from 25 key informants and a focus group technique 
with 12 participants. By an in-depth interview using a purposive selection method. 
The content analysis was used for analyzing qualitative data based on the 4’C 
Technique Analysis including data collection, data procedure, finding and reviewing 
of data, and finally presentation of data results. 
 Findings of the study were as follows: 
 1.Regarding the general conditions of the administration of the best 
Provincial Meditation Institutes in Sangha Administrative Region 4 it found that the 
conditions of place were convenient, peaceful, clean, safe and sufficient for 
meditation practice; and the conditions of masters were of an experience, 
leadership, unity, discipline, outstanding performance and transparency.  
 2. With respect to the principle and methods of the administration of the 
best Provincial Meditation Institutes in Sangha Administrative Region 4 it revealed 
that there were 3 aspects: the place was based on the principle of the suitable 
abode including convenience, peace, cleanness, safety and sufficiency for 
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meditation practitioners; the master was based on the suitable person including an 
experience, leadership, unity, discipline, outstanding performance and transparency; 
and  the suitable administration was based on the suitable Doctrine including a 
good system management, outstanding performance and transparency applying the 
Six states of conciliation comprising being amiable in deed with each other, being 
amiable in word with each other, being amiable in thought with each other, sharing 
any lawful gains with virtuous fellows, keeping without blemish the rules of 
conduct along with one’s fellows and being endowed with  right views along with 
one’s fellows.  
 3. In respect of a model development of the best Provincial Meditation 
Institutes in Sangha Administrative Region 4 it found that there existed 3 models: 1) 
the model of the place development with a green environment, oral fixation, 
environmental protection, following strict rules, regulations and middle way; 2)  the 
model of the master development with a good knowledge, creative speech, 
motivation, generosity to others, human relations and positive attitude; and 3) the 
model of the administration development with participatory administration, creative 
communication, accountability and justice, being subject to morality and 
cooperation with  good friendship. 
Keywords: development, administration, meditation institutes 
 
 
1. บทน า 
 แนวการปฏิบัติกรรมฐานในประเทศไทยปัจจุบันมีรูปแบบการปฏิบัติที่หลากหลายตาม
แนวทางที่คณาจารย์ได้คิดค้น พัฒนาขึ้นให้เหมาะกับจริตนิสัยของตนเองโดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือท า
จิตให้สงบ ระงับและเพ่ือให้เกิดปัญญารู้เท่าทันตามความเป็นจริง รูปแบบวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน
ไป แต่เป็นไปเพื่อเข้าถึงจุดมุ่งหมายอันเดียวกันคือ ความสงบ ระงับใจและให้เกิดสติปัญญา สายการ
ปฏิบัติที่ได้รับความนิยมจากพุทธบริษัททั่วไปมีอยู่ 5 สายหลัก คือ แนวการปฏิบัติสายบริกรรม
ภาวนาพุทโธ แนวการปฏิบัติแบบพอง-ยุบ แนวการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหว แนวการปฏิบัติแบบวิชชา
ธรรมกาย แนวการปฏิบัติแบบอานาปานสติ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติท าการส ารวจวัดทั่ว
ประเทศที่มีความพรอม จัดตั้งเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขึ้น เพ่ือรองรับประชาชนพุทธ
บริษัทที่สนใจใครต่อการศึกษาอบรมปฏิบัติธรรม โดยการมุ่งให้แตละจังหวัดควรมีส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในด้านการฝึกอบรมปฏิบัติสมถวิปสสนากัมมัฏฐาน อย่าง
น้อยจังหวัดละ 1 แหง และพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น โดยส านัก
พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ก าหนดคุณสมบัติส านักปฏิบัติธรรม โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 3 
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ด้าน คือ ด้านสถานที่ ด้านวิทยากร และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งการด าเนินงานทั้ง 3 ด้านต้อง
อาศัยหลักการบริหารจัดการที่ดี ทั้งการวางแผน การจัดองค์กร การจัดบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงาน การ
อ านวยการ การประสานงาน การรายงานผล และการงบประมาณ รวมไปถึงการใช้เทคนิคทั้งศาสตร์
และศิลป์ในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ส าหรับแนวทางพระพุทธศาสนามี
หลักธรรมที่สามารถส่งเสริม สนับสนุนในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมหลายประการ 
โดยเฉพาะหลักสาราณียธรรม 6 เป็นหลักธรรมในการให้ระลึกถึง กระท าอันเป็นที่รัก เป็นที่เคารพ 
ย่อมเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์ เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
มี 6 ประการ อันได้แก่ เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม เมตตาสาธารณโภคี 
เมตตาสีลสามัญตา เมตตาทิฎฐิสามัญตาส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 
ประกอบไปด้วย จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร เป็น
เขตการปกครองคณะสงฆ์ที่มีผู้มาปฏิบัติธรรมจ านวนมาก มีส านักปฏิบัติธรรมที่ได้รับการพิจารณาให้
ตั้งเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดรวมทั้งสิ้น 22 ส านัก ในจ านวนนี้มีส านักปฏิบัติธรรมที่รับ
รางวัลดีเด่นรวมทั้งสิ้นเพียง 6 ส านักเท่านั่น ซึ่งหมายความว่าอีก 16 ส านักยังไม่มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ใช้ในการพิจารณา 3 ด้าน คือ ด้านสถานที่ ด้าน
วิทยากร และด้านการบริหารจัดการ ด้วยความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาน าแนวทางการบริหารจัดการของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4 มาบูรณาการกับหลักสาราณียธรรม เพ่ือพัฒนาเป็นรูปแบบการ
บริหารงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดตามหลักสาราณียธรรม และสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการบริหารงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4 และ
ส านักปฏิบัติธรรมอื่นๆต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการบริหารงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4 
 2.2 เพ่ือศึกษาหลักการและวิธีการบริหารงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4 
 2.3 เพ่ือน าเสนอการพัฒนารูปแบบวิธีการบริหารงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
ดีเด่นในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4 
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3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่  
 พ้ืนที่ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ พ้ืนที่ในการปกรองของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
ดีเด่นในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4 มีจ านวนทั้งสิ้น 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร 
 3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหา โดยการทบทวนเอกสาร ต าราและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ธรรม แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับส านักปฏิบัติธรรมหลักสาราณียธรรม 6  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ใน
การวิจัย  
 3.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
 1) ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 
ประกอบด้วย จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดนครสวรรค์จ านวน 42,836 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556) 
 2) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการศึกษาจ านวน 
37 รูป/คนโดยการเจาะจง จากการสัมภาษณ์แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ พระสังฆาธิการ ตัวแทนหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง และผู้ปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 
4  จ านวน 25 รูป/คน และจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  
พระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค จ านวน 
12 รูป 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยจะได้น าเสนอ วิธีด าเนินการวิจัย กระบวนการวิจัย และขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
 4.1 รูปแบบการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method 
Research)ประกอบด้ วยการวิ จั ย เชิ งปริมาณ ( Quantitative)  และการวิ จั ย เชิ งคุณภาพ 
(Qualitative Research) และ(Quantitative Research)  
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 4.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมในส านัก
ปฎิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4 ประกอบด้วยจังหวัด
ก าแพงเพชร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตรมีจ านวนทั้งสิ้น จ านวน 42,846 
คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ 
ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้จ านวน 397 คน 
 4.3 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ(Key Informants) จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 
3 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มพระสังฆาธิการ กลุ่มตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม
ของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 ประกอบด้วยจังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และ จังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
จ านวน 25 รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 
12 รูป เพ่ือร่วมระดมความคิดเห็นการวิเคราะห์รูปแบบการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 
 4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1) เครื่องมือที่ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire)  
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
ที่ใช้กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)  
 4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บข้อมูลจากการรวบรวมเอกสาร ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ 
บทความ งานวิจัยและเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการบริหารส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4 และได้แจกแบบสอบถามแก่ผู้มาปฏิบัติธรรม
ในส านักจ านวนทั้งสิ้น 396 ชุด และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และท าการบันทึก
ข้อมูล โดยการจดบันทึก และการบันทึกเทป และการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 4.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนา
ความเป็นไปได้ของการพัฒนารูปแบบการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4 ใน 3 ด้าน คือ ด้านสถานที่ ด้านวิทยากร และด้านการบริหารจัดการการ
ทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติธรรมต่อการบริหารส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 ด้วยสถิติ การทดสอบค่าที t-test กรณีมีตัวแปร
สองกลุ่ม การทดสอบค่าเอฟ F-Test กรณีมีตัวแปรสามกลุ่ม วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงท าการเปรียบเทียบ
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ความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Fisher’s Least Significant Difference: 
LSD) 
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และการสังเคราะห์เนื้อหา 
(Synthesis) ในข้อมูลที่สอดคล้องกันเพ่ือค้นหาความคิดเห็นที่สอดคล้องกับการพัฒนารูปแบบการ
บริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4 และน าเสนอองค์
ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “การพัฒนารูปแบบการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4” โดยน าเสนอเป็นความเรียง ตาราง 
 
5. ผลการวิจัย   
 1. สภาพทั่วไปของการบริหารงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ ภาค 4 พบว่า ด้านสถานที่มีความสะดวก สงบ สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอในการใช้เพ่ือปฏิบัติธรรม 
ด้านวิทยากรเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีภาวะผู้น า มีความสามัคคีปรองดองกัน ด้านการจัดการมีระบบงานที่ดี มี
ผลงานที่โดดเด่น และเน้นความโปร่งใส 
 2. หลักการและวิธีการบริหารงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตปกครองคณะสงฆ์ 
ภาค 4 พบว่า มี 3 ด้านได้แก่ ด้านสถานที่เป็นไปตามหลักอาวาสสัปปายะ มีความสะดวก สงบ สะอาด 
ปลอดภัยและมีความเพียงพอต่อผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ด้านวิทยากรเป็นไปตามหลักบุคคลสัปปายะต้องมีความ
รอบรู้ มีภาวะผู้น า สามารถน าความสามัคคีปรองดองให้กับผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ด้านการบริหารจัดการเป็นไป
ตามธัมมสัปปายะ คือ ต้องมีการจัดการระบบที่ดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์โดดเด่น โดยเน้นการบริหารด้วย
ความโปร่งใส ประยุกต์ใช้กับหลักสาราณียธรรม 6 ประการ ได้แก่ เมตตากายกรรม คือ ท าต่อกันด้วยความ
เมตตาเมตตาวจีกายกรรม คือ พูดกันด้วยความเมตตา เมตตามโนกรรม คือ คิดต่อกันด้วยความเมตตา สาธารณ
โภคี คือ แบ่งปันสิ่งที่ได้มาด้วยความชอบธรรม สีลสามัญญตา มีความประพฤติเสมอภาคกันและ ทิฏฐิสมัญญ
ตา คือ การปรับความคิดเห็นด้วยเหตุผล ถูกต้องเหมือนกัน 
 3. การพัฒนารูปแบบการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตปกครองคณะสงฆ์ 
ภาค 4 พบว่า มี 3 รูปแบบได้แก่  1) รูปแบบการพัฒนาสถานที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นสถานที่ส ารวม
วาจาส านักปฏิบัติธรรมที่รักษาสิ่งแวดล้อม ทุกคนพร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบเพียบพร้อมด้วยคนท าความดี 
อยู่บนวิถีทางสายกลาง  2) รูปแบบการพัฒนาวิทยากรให้มีความรู้ มีทักษะที่ดีมีวาจาศิลป์สร้างสรรค์สร้างขวัญ 
ก าลังใจในการท างาน มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้ อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทัศนคติเชิงบวก  3) รูปแบบrการ
พัฒนาการจัดการ มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมการสื่อสารที่สร้างสรรค์ มีจิตส านึกร่วมกันรับผิดชอบ
แบ่งปันทั่วถึงและเป็นธรรมค านึงถึงศีลเป็นฐานความคิด สานสัมพันธ์ด้วยการเป็นกัลยาณมิตรทีดีต่อกัน 
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6. อภิปรายผล 
 ในการวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยขอน าประเฉพาะประเด็น การพัฒนารูปแบบการบริหารส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4 มาเป็นประเด็นในการอภิปราย โดย
มีประเด็นส าคัญ ดังนี้  
 สภาพทั่วไปของการบริหารงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ ภาค 4 
 ในการศึกษาสภาพทั่วไปของการบริหารงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4 ผู้วิจัยได้ออกแบบสอบถามประชากรตัวอย่างจ านวน 396 คน พบว่า 
ความคิดเห็นต่อสภาพทั่วไปของการบริหารงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4  โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระครูศรี
ปริยัติคุณาภรณ์ ได้วิจัยเรื่อง การปฏิบัติธรรมฐานของนักศึกษาในโครงการฝึกอบรมกรรมฐาน
ภาคปฏิบัติ 2555 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดมกุฏคีรีวัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผลการวิจัย
พบว่า นักศึกษาที่เข้าอบรมในโครงการฝึกอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดมกุฏ
คีรีวัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นด้านการ
บริหารจัดการ มากที่สุด คือ งบประมาณในการพัฒนายังมีไม่เพียงพอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระครูศรีรัตนธรรมนิเทศ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการส านักปฏิบัติกัมมัฎฐานของ
ผู้น าชาวพุทธในประเทศอังกฤษ” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการยังขาดสภาพคล่องตัว 
เนื่องจากไม่มีทุนสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ขาดเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ขาด
เครื่องมืออุปกรณ์ในการท างาน 
 หลักการและวิธีการบริหารงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ ภาค 4 มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านวิทยากร ด้านการบริหารจัดการ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระครูศรีรัตนธรรมนิเทศ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
กัมมัฎฐานของผู้น าชาวพุทธในประเทศอังกฤษ” ผลการวิจัยพบว่า สภาพทั่วไปของการบริหาร
จัดการ การสอนกัมมัฏฐานของผู้น าชาวพุทธในอังกฤษทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
สถานที่ และด้านวิทยากร หลักการบริหารงานตามศาสตร์ตะวันตก 4 ประการได้แก่การวางแผน 
การจัดองค์การ การน า การควบคุม เพ่ือทราบแนวทางเกี่ยวกับการกระบวนการบริหารที่ใช้ความรู้ 
ทักษะ เทคนิค วิธีการ และทรัพยากรอย่างเหมาะสม เกี่ยวกับคนโดยอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ 
ผสมผสานและประสานงาน มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือด าเนินงานให้บรรลุ
เปูาหมาย วัตถุประสงค์ของส านักปฏิบัติธรรมดีเด่นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหากังวาล ธีรธมฺโม (ศรชัย) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด” ผลการวิจัยพบว่า การบริหาร
จัดการ มีปัจจัยสนับสนุน คือการวางแผนโครงการเพ่ือเป็นแนวทางของการท างาน การจัดองค์การ 
การบังคับบัญชาสั่งการ การอ านวยการ การควบคุมก ากับกิจกรรมต่าง ๆ ให้ด าเนินตามแผนที่วางไว้ 
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การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงาน การจัดท างบประมาณบัญชีการใช้จ่ายเงินและตรวจสอบ 
การประยุกต์ใช้กับหลักสาราณียธรรม 6 ประการ ได้แก่ เมตตากายกรรมท าอะไรก็ท าด้วยเมตตา
ธรรมต่อกัน วจีกายกรรม พูดอะไรก็พูดด้วยเมตตาธรรมต่อกัน เมตตามโนกรรม คิดอะไรก็คิดด้วย
เมตตาธรรมต่อกัน สาธารณโภคี แบ่งปันสิ่งที่ตนได้มาด้วยชอบธรรมแก่กัน สามัญญตา มีศีลมีความ
ประพฤติเสมอกัน ทิฏฐิสมัญญตา มีความคิดเห็นเสมอกัน ผู้ประพฤติธรรมเหล่านี้ย่อมเป็นเหตุให้
ระลึกถึงความดีที่ท าต่อกัน น ามาพัฒนารูปแบบจากเดิมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นหลักการพัฒนารูปแบบ
การบริหารงานของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4 
 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4 พบว่ามี 3 รูปแบบ ดังนี้ 
 1. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4 ด้านสถานที่ พบว่า มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นสถานที่ส ารวมวาจา 
ส านึกรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นสถานที่ที่ทุกคนพร้อมใจปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตั้งมั่นอยู่ในความดีบน
วิถีทางสายกลาง เป็นไปตามหลักอาวาสสัปปายะ สอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของพระครูศรีรัตนธรรม
นิเทศ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการส านักปฏิบัติกัมมัฎฐานของผู้น าชาวพุทธใน
ประเทศอังกฤษ”ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบที่ควรพัฒนา คือ ด้านสถานที่ให้มีความเป็นสัปปายะ แต่
มีความแตกต่างจากการศึกษาวิจัยของพระครูศรีปริยัติคุณาภรณ์ ได้วิจัยเรื่อง การปฏิบัติธรรมฐาน
ของนักศึกษาในโครงการฝึกอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ 2555 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดมกุฏคีรีวัน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า การสอนให้ปฏิบัติในแต่ละวิธี ไม่มีค วาม
เหมาะสมกับสถานที่ นั่งสมาธิ เดินจงกรม ที่คับแคบ แออัด จึงควรสอนวิธีปฏิบัติที่เหมาะกับสถานที่ 
หรือหาสถานที่ท่ีเหมาะสมกับจ านวนของผู้ปฏิบัติ 
 2. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4 ด้านวิทยากร พบว่า การพัฒนาวิทยากรให้มีความรู้และทักษะดี เป็นผู้ที่มี
มีวาจาศิลป์สร้างสรรค์ สามารถสร้างขวัญ ก าลังใจให้กับผู้ร่วมงาน และผู้ปฏิบัติธรรมได้ เป็นผู้มีน้ าใจ
เอ้ือเฟ้ือ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทัศนคติเชิงบวก เป็นไปตามหลักบุคคลสัปปายะ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ แม่ชีเณรัชฌา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ ศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธวิธีบริหารเพ่ือการพัฒนาส านัก
ปฏิบัติธรรม” จากการวิจัยพบว่า การพัฒนาโครงสร้างในการบริหาร มีการพัฒนาบุคลากร พัฒนา
สื่อ พัฒนาร่างกายและจิตใจ พัฒนาหลักสูตร และพัฒนาสถานที่ รูปแบบการปฏิบัติทางฝั่งคณะสงฆ์ 
ใช้หลักสติปัฏฐาน 4 ส่วนการปฏิบัติโดยคฤหัสถ์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางธรรมครบวงจร โดยมี
หลักสูตรเป็นตัวก าหนดให้สอดคล้องกับผู้ปฏิบัติ 
 3. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4 ด้านการบริหารจัดการ พบว่า มีการพัฒนาบริหารงานแบบมีส่วนร่วม การ
สื่อสารสร้างสรรค์ มีจิตร่วมกันรับผิดชอบ แบ่งปันทั่วถึงเป็นธรรม ค านึงถึงศีลเป็นฐาน และ สาน
สัมพันธ์กัลยาณมิตร โดยเป็นไปตามหลักธัมมสัปปายะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหากังวาล 
ธีรธมฺโม (ศรชัย) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
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ประจ าจังหวัด” ผลการวิจัยพบว่า ด้านการบริหารจัดการภายในส านัก จัดท าบัญชี รายรับ - จ่ายให้
เป็นระบบ โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ บัญชีการเงินของส านักปฏิบัติธรรมควรแยกจากบัญชีวัด 
จัดท าสถิติผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรม มีการตั้งทุนเพ่ือการเผยแผ่ของส านักปฏิบัติธรรม ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมผ่านทางสื่อ และจัดท าสื่อการปฏิบัติธรรม  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 ส าหรับการวิจัย เรื่อง  “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดดีเด่นในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4” ท าให้พบสาระส าคัญที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการบริหารงานส านักปฏิบัติธรรมโดยทั่วไปได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังพบว่า หลักสาราณียธรรม 
6 ประการ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในกาบริหารงาน 
ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในองค์กร และผู้วิจั ยยังได้มีข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งนี้ 
ดังต่อไปนี้  7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการบริหารงานส านักปฏิบัติธรรม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการ
บริหารงาน โดยเฉพาะการน าหลักสาราณียธรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการมีเจตนารมณ์ในการเป็น
องค์กรแห่งพระพุทธศาสนาเพ่ือเผยแผ่พุทธธรรมให้กว้างไกลสู่สากล โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้  1. การก าหนดนโยบายการบริหารโดยสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนมีส่วนในการ
รับผิดชอบต่อสถานที่ในการปฏิบัติธรรมไม่ปล่อยเป็นภาระของบุคลากรของสถานปฏิบัติธรรมแต่
เพียงฝุายเดียว  2. ส านักปฏิบัติธรรมควรมีการบันทึกค าสอนภาวนา เผยแผ่แก่พระภิกษุสามเณร อุบาสก
อุบาสิกา ทั้งภายในส านักและภายนอกส านัก เพ่ือใช้ประกอบการศึกษาการศึกษาสัมมาปฏิบัติด้วย
ตนเอง   3. การสร้างเครือข่ายระหว่างส านักวิปัสสนาดีเด่น เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมให้เป็นที่ศรัทธาของผู้มาปฏิบัติธรรม  7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  1. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณให้มีความเพียงพอ
ต่อการส่งเสริมการด าเนินงานจัดอบรมการปฏิบัติธรรม  2. การเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพระวิปัสสนาจารย์ให้มีจ านวนที่เพียงพอต่อ
การอบรมปฏิบัติธรรม  3. การก าหนดนโยบายการบริหารโดยสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนมีส่วนในการ
รับผิดชอบต่อสถานที่ในการปฏิบัติธรรมไม่ปล่อยเปูนภาระของบุคลากรของสถานปฏิบัติธรรมแต่
เพียงฝุายเดียว 
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 7.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการพัฒนาการ
บริหารงานของส านักปฏิบัติธรรมให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น โดยการน าหลักพุทธธรรมและ
ระเบียบวิธีวิจัย รูปแบบอ่ืนๆมาใช้ เพ่ือน าผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสภาองค์กรชุมชน
ต่อไป ดังนี้  1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของส านักปฎิบัติธรรมดีเด่น  2. การศึกษาบทบาทพระวิปัสสนาจารย์กับการฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน  3. การศึกษาถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน  4. การศึกษาเรื่องสมรรถนะผู้บริหารต่อการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรม  5. การศึกษากระบวนการพัฒนาการสร้างเครือข่ายส านักปฏิบัติธรรมในการให้บริการ
ฝึกอบรมวิปัสสนาแก่สังคมไทย 
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 การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนใน
จังหวัดน่าน  2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพุทธเพ่ือบูรณาการ
พัฒนาชุมชนในจังหวัดน่าน และ  3. เพ่ือน าเสนอการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธเพ่ือบูรณาการพัฒนา
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เชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.981 ในการเก็บข้อมูลซึ่งผู้วิจัยได้
เก็บข้อมูลด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่างคือ นักพัฒนาชุมชน จ านวน 94 คน ในจังหวัดน่านทั้งหมดเป็น
กลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดย คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพใช้เครื่องมือคือแบบ
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คุณลักษณะภาวะผู้น าทั้ง 3 ประการนี้ เป็นคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนในจังหวัดน่าน ก็คือ 
ทักษะของผู้บริหาร ในยุคปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าผู้บริหารต้องท างานหนักกว่าในอดีต จะต้อง
พัฒนาตนเองหลายด้านกว่าในอดีต เนื่องจากเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลา ผู้บริหารในยุคปัจจุบันจะต้องเรียนรู้งานด้านประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมเพ่ือ
เป็นการประชาสัมพันธ์ตนเองและองค์กร ผู้บริหารที่ดีต้องเป็นคนที่ต้องอดทนต้องแรงเสียดทานซึ่งมี
มากกว่าในอดีต 
 2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพุทธเพ่ือบูรณาการพัฒนาชุมชน
ในจังหวัดน่าน พบว่า ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ใน
ระดับสูง (r=0.830) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และทักษะการบริหารมีความสัมพันธ์ ใน
ภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูง (r=0.788) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ในขณะเดียวกันหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามีส่วนช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้น ามีหลักในการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น หลักพุทธธรรม
ส าหรับพัฒนาภาวะผู้น าแล้วนับว่าเป็นเรื่องใหญ่และส าคัญมาก เพราะว่าผู้น าจ าเป็นต้องมีหลักธรรม
ประจ าตัวในการมีชีวิตอยู่ในสังคม และมีความหมายต่อสังคม หลักสัปปุริสธรรม 7 เป็นหลักธรรม
ของสัตบุรุษธรรม ที่ท าให้เป็นสัตบุรุษ ธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติของคนดี สัตบุรุษ หมายถึง คนที่มีความ
ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ คือ มีพฤติกรรมถูกต้องตามท านองคลองธรรมหรือเรียบร้อยดีไม่มี
โทษ เป็นผู้มีจิตสงบระงับจากบาปอกุศลธรรม ไม่เบียดเบียนตนและผู้อ่ืนให้ได้รับความเดือดร้อนมา
ซึ่งจะสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชน หลักสัปปุริสธรรม 7 ประกอบด้วย 
ความเป็นผู้รู้จักเหตุ ความเป็นผู้รู้จักผล ความเป็นผู้รู้จักตน ความเป็นผู้รู้จักประมาณหรือรู้จักความ
พอเพียง ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลาหรือรู้จักเวลาที่เหมาะที่ควร ความเป็นผู้รู้จักชุมชนและสังคม และ
ความเป็นผู้รู้บุคคลหรือรู้จักเลือกใช้บุคคลที่เหมาะกับงาน 
 3. การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธเพ่ือบูรณาการพัฒนาชุมชนในจังหวัดน่าน ประกอบด้วย 
3 ด้าน คือ การเสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน คือ เสริมสร้างพลังเครือข่ายชุมชน 
ให้มีการพัฒนากลไกการบริหารจัดการชุมชนและส่งเสริมแผนพัฒนาชุมชนสู่นโยบายระดับชาติการ
เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง คือ การบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้คุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง และสร้างภาพลักษณ์องค์กรในทิศทางที่ดี การสร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข สร้าง
เครือข่ายการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาหมู่บ้าน เพ่ือเสริมสร้างความสุข
มวลรวมชุมชนโดยพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสุข
มวลรวมของชุมชนโดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ควรปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาโดย
ใช้รูปแบบการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน เพ่ือเป็นกระบวนการขั้นตอนการท างานกับชุนให้มี
ประสิทธิภาพ ให้เอื้อต่อการพัฒนาประชาชนโดยจัดท าแผนแม่บทของชุมชนโดยแผนแม่บทเกิดจาก
ความคิดของประชาชนในชุมชน โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชนเพ่ือน ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
การจัดการให้ชุมชน และจัดการระบบข้อมูล เพ่ือสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาการท างาน และควรสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานองค์กร ภาคีอ่ืนๆ เพ่ือขอความร่วมมือใน
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การด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดการฝึกอบรมพัฒนาสร้างงานอาชีพหรือองค์ความรู้ อ่ืนๆที่
ประชาชนต้องการ เป็นต้น เพ่ือให้การพัฒนาชุมชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อยู่ด้วยกันอย่าง
สันติสุขโดยการประยุกต์ใช้     หลักสัปปุริสธรรม 7 ในการพัฒนาชุมชนด้วย   
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ABSTRACT 
 Objectives of this study were: 1) to study the traits leadership of 

communication leaders in Nan Province, 2) to study the factors influencing the traits 
leadership in Nan Province, and 3) to present the development of integrating 
Buddhist leadership for community development in Nan Province. This study is a 
mixed researches between a quantitative research and qualitative one. The 
quantitative study used a questionnaire with a reliability value of 0.981 for 
collecting data from 94 samples, viz, and all of community development officer in 
Nan Province for the analysis of this information. The data were statistically 
analyzed using frequency, percentage, means, standard deviation, and Pearson’s 
product moment correlation. The qualitative study used an in-depth-interview for 
collecting data from 22 key informants and a focus group discussion technique with 
10 participants, purposefully selected and analyzed data by content analysis and 
descriptive interpretation.   

The findings were as follows : 
 1) Regarding the traits leadership of communication leaders in Nan 

Province maintain high level (µ =3.98) respectively be Technical skill, Human skill, 
Conceptual skill. These 3 characteristics were the characteristics of community 
leaders in Nan Province; administrative skill. It was all agreed upon that at present 
leaders work harder that in the past, must develop oneself in many aspects more 
than the past, Since it is the age of information, the technological know-how is the 
must. Administrators must learn public relations to publicize oneself and the 
organizations, Good administrators are the one who can tolerate the attacks from 
all directions which are more now than ever.  

2) With respect to the factors influencing the traits leadership in Nan 
province: The leadership in accordance with Sappurisa-dhamma 7 was found that 
the positive correlation in high level (r=0.830), statistically significant at the 0.01, 
and administrative skill in high level (r=0.788) statistically significant at the 0.01 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560436
 

accepting hypothesis. Meanwhile,Buddhadhamma is the important part helping 
leaders have principles to lead and develop the better quality of life of people in 
communities. Buddhadhamma is the big and important matter. Leaders must have 
Dhamma or principles of their own in order to live their lives in communities 
meaningfully. Sappurisadhamma is the virtue of good man, make man the human 
being, Good human being is the person who has good conduct in body, speech and 
mind. He behaves righteously without harm. He is peaceful from all sins, not to do 
harm to oneself and others. This is a good support and develop the livelihood of 
people in communities. Sappurisadhamma 7 consists of  knowing cause, knowing 
effects, knowing self, knowing moderation or sufficiency, knowing time and place, 
knowing company and community and knowing people, knowing how to select and 
use people on the basis of individual differences. 

3. In respect of the development of integrating Buddhist leadership for 
community development in Nan Province it found that there were 3 aspects: 
strengthening the capacity of community administrative were communication 
synergy networking by mechanism development, and promoting the community 
development plan to nation policy, the promoting for high performance 
organization by quality strategic management communication, creative cross 
communication happiness,  participative and development to solve the poverty 
problem, promoting the sufficiency village to cross village happiness, and 
promoting the process of cross communication happiness. In respect of the 
community development office, Nan Province should to paradigm shift, used 
efficiency communication networking, people created development communication 
plan, analyzed communication environment, database knowledge management 
system for performance, activity participation networks, integrate Sappurisa-
dhamma 7 community development to cross communication happiness. 
Keywords  : Integrating Buddhist Leadership, Community Development,  
                 Nan Province 

 
1. บทน า 

การน าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเพ่ือน าไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันตาม
ลักษณะของปัญหาตามสติปัญญาและความประสงค์ของแต่ละบุคคลดังนั้นระดับค าสอนของ
พระพุทธศาสนาจึงมีหลายระดับทั้งที่เป็นสัจธรรมเบื้องต้นเบื้องกลางและเบื้องสูงมีทั้งส่วนที่เรียกว่า
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เป็นโลกิยธรรมและโลกุตรธรรมเป็นต้นการน าหลักธรรมมาใช้กับการแก้ปัญหาของสังคมถือเป็นสิ่ง
ส าคัญในสังคมไทยปัจจุบันในสังคมทุกๆสังคมย่อมมีผู้น าซึ่งเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในการ
น าสมาชิกไปสู่เปูาหมายที่ได้วางเอาไว้ร่วมกันสังคมไทยก็เช่นเดียวกันย่อมมีผู้น าที่มีภาวะผู้น าเชิง
พุทธหมายถึงผู้ที่มีความรอบรู้รอบคอบมีวิสัยทัศน์มีความรู้ความสามารถรับผิดชอบในการท างานมี
ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมองผู้ใต้บังคับบัญชาในแง่ดีมีความยุติธรรมมีหัวใจพระพรหม
รู้รักสามัคคีมีความเสียสละไม่มีมานะทิฏฐิปราศจากอคติซึ่งคุณธรรมต่างๆเหล่านี้จะต้องมีอยู่ในตัว
ของผู้น าที่จะท าให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการท างานด้วยการบริหารตนการบริหาร
คนและการบริหารงานในองค์กรตามแนวทางของพระพุทธศาสนาถือว่าการที่จะเป็นผู้น าที่มีภาวะ
ผู้น าเชิงพุทธที่ดีนั้นต้องมีคุณสมบัติตามหลักพุทธธรรมผู้น าที่มีภาวะผู้น าเชิงพุทธที่จะน าบุคคลอ่ืนนั้น
ตามรอยพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นผู้ที่มีความส าคัญมากยิ่งองค์กรมีขนาดใหญ่เท่าใดความส าคัญของ
ผู้น าที่มีภาวะผู้น าเชิงพุทธที่มีต่อสมาชิกในองค์กรก็ยิ่งทวีความส าคัญมากขึ้นองค์กรใดได้ผู้น าที่มี
ภาวะผู้น าเชิงพุทธที่ดีองค์กรนั้นก็จะดีไปด้วยในทางตรงกันข้ามองค์กรใดได้ผู้น าที่ไม่มีภาวะผู้น าเชิง
พุทธองค์กรนั้นก็ต้องประสบกับความยากล าบากในการบริหารงานขององค์กรนั้นๆ (Sumet 
Tuntiwetchakul, 2531 : 30 – 31) 

 “การพัฒนา (Development)” เป็นสิ่งที่ทุกสังคมยอมรับและให้ความส าคัญและ
พยายามหาทางที่จะไปสู่ผลสัมฤทธิ์ด้วยแนวทางและวิธีการต่างๆตามระบบความคิดความเชื่อและ
ปรัชญาที่เรียกว่า “กระบวนทัศน์การพัฒนา” (Development paradigm) ที่ปรากฏอยู่ในสังคมซึ่ง
ไม่ได้คงท่ีตายตัวอยู่ตลอดไปเพราะแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาเป็นแนวความคิดเชิงปทัสถานจึงมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกระบวนทัศน์การพัฒนาในสังคมใดสังคมหนึ่งย่อมมีอิทธิพลใน
การก าหนดอุดมการณ์เปูาหมายและแนวทางรวมถึงนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาอันมีผลต่อวิถี
การด ารงชีวิตด้านต่างๆ ของคนในสังคมนั้น ได้แก่ 1) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ “คนและ
ชุมชน” 2) จัดระบบการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงในพ้ืนที่เปูาหมาย 3) เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ  

การพัฒนาชุมชนจึงเป็นการน าวิธีการพัฒนามาใช้ในชุมชนวิธีการหนึ่ง เช่นเดียวกับ
การศึกษา การพัฒนาการเมือง การพัฒนาชนบท การพัฒนาการเกษตร การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นต้น 
ซึ่งมีปรัชญา แนวความคิด หลักการวิธีการและแนวทางปฏิบัติที่ เป็นลักษณะเฉพาะของตนเองการ
พัฒนาชุมชนจึงแตกต่างออกไปจากการพัฒนาที่กล่าวแล้วข้างต้น การพัฒนาชุมชน คือ การพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของประชาชน เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในการช่วยตนเอง เพ่ือนบ้านและชุมชน 
ให้มีมาตรการความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยการร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับรัฐบาล เป็นวิธีการน าเอา
บริการของรัฐบาลผนวกเข้ากับความต้องการของประชาชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ดีข้ึน การพัฒนาชุมชน จึงเป็นกระบวนการที่รัฐบาลและประชาชนในชุมชน ร่วมมือกันวางแผน
เพ่ือปรับปรุงสร้างสรรค์ชุมชนให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครองและสิ่งแวดล้อม ตามความต้องการของประชาชนในชุมชน โดยอาศัยความคิดริเร่ิม การ
พ่ึงตนเองของประชาชนเป็นส าคัญ แต่ถ้าประชาชนไม่เกิดความคิดริเริ่มด้วยตนเอง รัฐบาลก็ใช้
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เทคนิคกระตุ้นเตือน ให้เกิดความคิดริเริ่มขึ้น และถ้ามีความจ าเป็นก็อาจขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาชุมชนได้ (Sonthaya Tuntiwetchakul, 2553 : 95) 

 การพัฒนาชุมชน มีเปูาหมายที่จะพัฒนาคนในชุมชน ทุกคนทุกกลุ่มและทุกประเภท
และมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มากกว่าด้านอ่ืนๆ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า  การพัฒนาชุมชนใน
ประเทศไทย ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเรา ก็ยังเน้นเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลัก เน้นความเจริญทางวัตถุ     
จนท าให้คนในสังคมเรา มั่วสุมหลงกับความฟูุงเฟูอ ฟุุมเฟือย และก่อให้เกิดปัญหาสังคม ตามมา
มากมาย เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
พฤติกรรมของคนในสังคมเบี่ยงเบนไปในทางย่อหย่อนศีลธรรม จริยธรรมขาดวินัย และเอารัดเอา
เปรียบกัน อย่างไรก็ตามพัฒนาชุมชนก็ยังต้องอาศัยผู้น าชุมชนเป็นหลักในการร่วมมือพัฒนาท้องถิ่น
ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นและเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงจากงานวิจั ยการ
บริหารชุมชน(สังคม)เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสังคมเมืองพบว่าปัจจัยส าคัญในการสร้างความ
เ ข้ ม แ ข็ ง ขอ ง ชุ ม ช น ปั จ จั ย ที่ ส า คั ญ ไ ด้ แ ก่ ด้ า น ภ า ว ะผู้ น า ข อ ง ผู้ น า ชุ ม ช น  ( Tatsanee 
Luckkanapichonchut, 2545) 

ดังนั้น การพัฒนาชุมชนด าเนินไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและไปในทิศทางเดียวกันใน
ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาชุมชน โดยเปูาประสงค์หลักคือ ชุมชน
เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน แต่ปัจจัยส าคัญที่ผู้น าชุมชนในฐานะเจ้าของเจ้าของชุมชนที่จะต้อง
ร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ชุมชนเข้มแข็งสามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา สภาพทั่วไปและ
ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน โดยบูรณาการหลักสัปปุริสธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมที่
เหมาะสมกับการบริหารความหลากหลายและความแตกต่างของชุมชนในจังหวัดน่าน และน าเสนอ
รูปแบบภาวะผู้น าเชิงพุทธเพื่อการบูรณาการพัฒนาชุมชนในจังหวัดน่านต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนในจังหวัดน่าน 

2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพุทธเพื่อบูรณาการ
พัฒนาชุมชนในจังหวัดน่าน 

2.3 เพื่อน าเสนอการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธเพ่ือบูรณาการพัฒนาชุมชนในจังหวัด
น่าน 

 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) ระห่าง

การการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการแจกแบบสอบถามกับนักพัฒนา
ชุมชน จ านวน 94 คน และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
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(In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 22 รูป/คน คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion)กับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ และการบันทึกการสนทนากลุ่มเฉพาะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) และการ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

 

4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัยโดยศึกษาเอกสารวิชาการและจากงานวิจัย

ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือตอนล่าง โดยมี
เครื่องมือในการวิจัย คือ  

1. แบบสอบถาม (Questionnaires) ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิเคราะห์ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงพุทธเพื่อบูรณาการพัฒนาชุมชนในจังหวัดน่าน จ านวน 94 คน 

2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) ซ่ึงเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ภาวะผู้น าเชิงพุทธเพ่ือ
บูรณาการพัฒนาชุมชนในจังหวัดน่าน จ านวน 22 รูป/คน คือ  

1. กลุ่มผู้ปฏิบัติการด้านการพัฒนาชุมชน จ านวน 5 คน ได้แก ่
2. กลุ่มนักวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนและภาวะผู้น า จ านวน 6 คน  
3. กลุ่มนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา จ านวน 5 รูป/คน  
4. กลุ่มประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 6 คน  

2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยสนทนากลุ่มเพ่ือภาวะผู้น า
เชิงพุทธเพ่ือบูรณาการพัฒนาชุมชนในจังหวัดน่าน โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องจ านวน 10 รูป/คน 
5. ผลการวิจัย 
 1. คุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนในจังหวัดน่าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก       
(µ =3.98) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะทางด้านเทคนิคงาน (Technical skill) ทักษะ
ทางด้านเทคนิคคน (Human skill) และทักษะทางด้านความคิด (Conceptual skill) อยู่ในระดับ
มากคุณลักษณะภาวะผู้น าทั้ง 3 ประการนี้ เป็นคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนในจังหวัดน่าน 
ก็คือ ทักษะของผู้บริหาร ในยุคปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าผู้บริหารต้องท างานหนักกว่าในอดีต 
จะต้องพัฒนาตนเองหลายด้านกว่าในอดีต เนื่องจากเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลา ผู้บริหารในยุคปัจจุบันจะต้องเรียนรู้งานด้านประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมเพ่ือ
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เป็นการประชาสัมพันธ์ตนเองและองค์กร ผู้บริหารที่ดีต้องเป็นคนที่ต้องอดทนต้องแรงเสียดทานซึ่งมี
มากกว่าในอดีต 
 2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพุทธเพ่ือบูรณาการพัฒนาชุมชน
ในจังหวัดน่าน พบว่า ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ใน
ระดับสูง (r=0.830) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และทักษะการบริหารมีความสัมพันธ์ ใน
ภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูง (r=0.788) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ในขณะเดียวกันหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามีส่วนช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้น ามีหลักในการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น หลักพุทธธรรม
ส าหรับพัฒนาภาวะผู้น าแล้วนับว่าเป็นเรื่องใหญ่และส าคัญมาก เพราะว่าผู้น าจ าเป็นต้องมีหลักธรรม
ประจ าตัวในการมีชีวิตอยู่ในสังคม และมีความหมายต่อสังคม หลักสัปปุริสธรรม 7 เป็นหลักธรรม
ของสัตบุรุษธรรม ที่ท าให้เป็นสัตบุรุษ ธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติของคนดี สัตบุรุษ หมายถึง คนที่มีความ
ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ คือ มีพฤติกรรมถูกต้องตามท านองคลองธรรมหรือเรียบร้อยดีไม่มี
โทษ เป็นผู้มีจิตสงบระงับจากบาปอกุศลธรรม ไม่เบียดเบียนตนและผู้อ่ืนให้ได้รับความเดือดร้อนมา
ซึ่งจะสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชน หลักสัปปุริสธรรม 7 ประกอบด้วย 
ความเป็นผู้รู้จักเหตุ ความเป็นผู้รู้จักผล ความเป็นผู้รู้จักตน ความเป็นผู้รู้จักประมาณหรือรู้จักความ
พอเพียง ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลาหรือรู้จักเวลาที่เหมาะที่ควร ความเป็นผู้รู้จักชุมชนและสังคม และ
ความเป็นผู้รู้บุคคลหรือรู้จักเลือกใช้บุคคลที่เหมาะกับงาน 
 3. การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธเพ่ือบูรณาการพัฒนาชุมชนในจังหวัดน่าน ประกอบด้วย 
3 ด้าน คือ การเสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน คือ เสริมสร้างพลังเครือข่ายชุมชน 
ให้มีการพัฒนากลไกการบริหารจัดการชุมชนและส่งเสริมแผนพัฒนาชุมชนสู่นโยบายระดับชาติการ
เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง คือ การบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้คุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง และสร้างภาพลักษณ์องค์กรในทิศทางที่ดี การสร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข สร้าง
เครือข่ายการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาหมู่บ้าน เพ่ือเสริมสร้างความสุข
มวลรวมชุมชนโดยพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสุข
มวลรวมของชุมชนโดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ควรปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาโดย
ใช้รูปแบบการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน เพ่ือเป็นกระบวนการขั้นตอนการท างานกับชุนให้มี
ประสิทธิภาพ ให้เอื้อต่อการพัฒนาประชาชนโดยจัดท าแผนแม่บทของชุมชนโดยแผนแม่บทเกิดจาก
ความคิดของประชาชนในชุมชน โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชนเพ่ือน ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
การจัดการให้ชุมชน และจัดการระบบข้อมูล เพ่ือสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาการท างาน และควรสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานองค์กร ภาคีอ่ืนๆ เพ่ือขอความร่วมมือใน
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดการฝึกอบรมพัฒนาสร้างงานอาชีพหรือองค์ความรู้ อ่ืนๆที่
ประชาชนต้องการ เป็นต้น เพ่ือให้การพัฒนาชุมชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อยู่ด้วยกันอย่าง
สันติสุขโดยการประยุกต์ใช้     หลักสัปปุริสธรรม 7 ในการพัฒนาชุมชนด้วย  
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6. อภิปรายผล 
 คุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนในจังหวัดน่าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก       
(µ =3.98) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะทางด้านเทคนิคงาน (Technical skill) ทักษะ
ทางด้านเทคนิคคน (Human skill) และทักษะทางด้านความคิด (Conceptual skill) อยู่ในระดับ
มาก คุณลักษณะภาวะผู้น าทั้ง 3 ประการนี้ เป็นคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนในจังหวัดน่าน 
ก็คือ ทักษะของผู้บริหาร ในยุคปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าผู้บริหารต้องท างานหนักกว่าในอดีต 
จะต้องพัฒนาตนเองหลายด้านกว่าในอดีต เนื่องจากเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลา ผู้บริหารในยุคปัจจุบันจะต้องเรียนรู้งานด้านประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมเพ่ือ
เป็นการประชาสัมพันธ์ตนเองและองค์กร ผู้บริหารที่ดีต้องเป็นคนที่ต้องอดทนต้องแรงเสียดทานซึ่งมี
มากกว่าในอดีตสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงชัย สิงอุดม ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น าของ
พระสังฆาธิการในเขตปกครองครองคณะสงฆ์ภาค 8 ผลการวิจัย  พบว่า 1 สภาพทั่วไปของการมี
ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 8 พบว่าได้แก่ 1) ภาวะผู้น าของพระ
สังฆาธิการด้านการมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองสภาพการณ์ออก 2) ภาวะผู้น าด้านความช านาญในงาน 
3) ภาวะผู้น าด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ดี  และการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักธรรมสังฆโสภณสูตร อยู่
ในระดับมากทั้งหมด และ ภาวะผู้น าด้านการมีปัญญา/ความสามารถ(วิยตโต) ภาวะผู้น าด้านการ
เป็นผู้มีระเบียบวินัยดี (วินีโต)ภาวะผู้น าด้านความแกล้วกล้า/กล้าหาญ(วิสารโท) ภาวะผู้น าด้านการ
รักษาความถูกต้องในสิ่งที่ถูกที่ควร (ธัมมานุธัมมปฏิปันโน) อยู่ในระดับมาก   (Thongchai Sing-
udom, 2556) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ ได้ท าการวิจัยเรื่อง“การพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของคณบดี” ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะภาวะผู้น าของ
คณบดี สอดคล้องกับพฤติกรรมในแต่ละบทบาทมีจ านวน 48 คุณลักษณะ จัดกลุ่มคุณลักษณะภาวะ
ผู้น าเป็น 4 ด้าน คือ คุณลักษณะผู้น าด้านบริการ คุณลักษณะผู้น าด้านวิชาการ คุณลักษณะผู้น าด้าน
บุคลิกภาพ คุณลักษณะผู้น าด้านคุณธรรม และจริยธรรม  (Somboon Sirisunhirun, 2557) 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพุทธเพื่อบูรณาการพัฒนาชุมชน
ในจังหวัดน่าน พบว่า ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ใน
ระดับสูง (r=0.830) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และทักษะการบริหารมีความสัมพันธ์ ใน
ภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูง (r=0.788) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ในขณะเดียวกันหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามีส่วนช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้น ามีหลักในการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น หลักพุทธธรรม
ส าหรับพัฒนาภาวะผู้น าแล้วนับว่าเป็นเรื่องใหญ่และส าคัญมาก เพราะว่าผู้น าจ าเป็นต้องมีหลักธรรม
ประจ าตัวในการมีชีวิตอยู่ในสังคม และมีความหมายต่อสังคม หลักสัปปุริสธรรม 7 เป็นหลักธรรม
ของสัตบุรุษธรรม ที่ท าให้เป็นสัตบุรุษ ธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติของคนดี สัตบุรุษ หมายถึง คนที่มีความ
ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ คือ มีพฤติกรรมถูกต้องตามท านองคลองธรรมหรือเรียบร้อยดีไม่มี
โทษ เป็นผู้มีจิตสงบระงับจากบาปอกุศลธรรม ไม่เบียดเบียนตนและผู้อ่ืนให้ได้รับความเดือดร้อนมา
ซึ่งจะสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชน หลักสัปปุริสธรรม 7 ประกอบด้วย 
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ความเป็นผู้รู้จักเหตุ ความเป็นผู้รู้จักผล ความเป็นผู้รู้จักตน ความเป็นผู้รู้จักประมาณหรือรู้จักความ
พอเพียง ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลาหรือรู้จักเวลาที่เหมาะที่ควร ความเป็นผู้รู้จักชุมชนและสังคม และ
ความเป็นผู้รู้บุคคลหรือรู้จักเลือกใช้บุคคลที่เหมาะกับงานสอดคล้องกับงานวิจัยของอัมพร วงศ์โสภา 
ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบภาวะผู้น าเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
กรณีศึกษาความคิดเห็นของประชาชน อ าเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่” ปริญญาพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบว่า จากการสอบถามตัวแทนประชาชนในพ้ืนที่
อ าเภอสันปุาตองรวม 380 คน โดยภาพรวมของคะแนนที่ได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
เท่ากับ 4.25 มีค่าเฉลี่ยในช่วง 4.01-4.65 เพราะชาวอ าเภอสันปุาตอง เป็นชาวล้านนาที่นับถือ
พระพุทธศาสนามาแต่สมัยเวียงท่ากาน มีอายุกว่าพันปี มีวัฒนธรรม ประเพณีที่เก่าแก่ที่เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาสืบทอด มาถึงปัจจุบันผู้น าและบทบาทหน้าที่ตามหลักสัปปุริสธรรม จะต้องมี
ลักษณะทางกายภาพที่ดี มีบุคลิกภาพ รูปลักษณะที่ดี เป็นผู้ฉลาดในหลักการ มีความรู้ในหลักค า
สอนทางพระพุทธศาสนา สามารถน าพาหมู่คณะไปสู่เปูาหมาย เป็นที่ยอมรับนับถือของคนใน
ท้องถิ่นและผู้ใต้บังคับบัญชา (Aumporn Wongsopa, 2556) สมสอดคล้องกับงานวิจัยของฌาน 
ตรรกวิจารณ์ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ” ผลการศึกษาผลการวิจัยพบว่า 
แนวความคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธจะมีพุทธธรรมเป็นฐานคิดในการพัฒนา มีพุทธ
เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีจิตวิทยา การเรียนรู้และอริยมรรคมีองค์ 8เป็นแนวคิดทฤษฎีที่ใช้
ในการพัฒนา โดยมีเปูาหมายการพัฒนา 2 ระดับ คือ ระดับโลกียธรรมและระดับโลกุตรธรรม ส่วน
ปรัชญาในการพัฒนานั้นตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่ามนุษย์สามารถพัฒนาได้ พุทธธรรมมีเปูาหมายที่การ
พัฒนาปรับปรุงมนุษย์ใช้ปัญหาของมนุษย์คือ “ทุกข์” เป็นตัวตั้ง ใช้หลักธรรมอริยสัจ 4 เป็นหลักคิด
ในการพัฒนาและการคิดเชิงระบบ ส าหรับเปูาหมายในการพัฒนานั้นมี 3 ประการ คือ 1) ท าให้
มนุษย์มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีประสิทธิภาพ  2) มีจริยธรรมคุณธรรมในการด าเนิน
ชีวิต และ3) พัฒนาไปสู่ระดับสูงสุดคือการพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงสู่ภาวะนิพพานหรือนิโรธ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธมี 3 องค์ประกอบการพัฒนา คือ การพัฒนาระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และ
การพัฒนาในระดับองค์การ ซึ่งสามารถใช้เป็นกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธได้
ด้วย  (Chan Takkavijarn, 2550) 
 การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธเพื่อบูรณาการพัฒนาชุมชนในจังหวัดน่าน ประกอบด้วย 
3 ด้าน คือ การเสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน คือ เสริมสร้างพลังเครือข่ายชุมชน 
ให้มีการพัฒนากลไกการบริหารจัดการชุมชนและส่งเสริมแผนพัฒนาชุมชนสู่นโยบายระดับชาติการ
เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง คือ การบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้คุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง และสร้างภาพลักษณ์องค์กรในทิศทางที่ดี การสร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข สร้าง
เครือข่ายการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาหมู่บ้าน เพ่ือเสริมสร้างความสุข
มวลรวมชุมชนโดยพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสุข
มวลรวมของชุมชนโดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ควรปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาโดย
ใช้รูปแบบการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน เพ่ือเป็นกระบวนการขั้นตอนการท างานกับชุนให้มี
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ประสิทธิภาพ ให้เอื้อต่อการพัฒนาประชาชนโดยจัดท าแผนแม่บทของชุมชนโดยแผนแม่บทเกิดจาก
ความคิดของประชาชนในชุมชน โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชนเพ่ือน ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
การจัดการให้ชุมชน และจัดการระบบข้อมูล เพ่ือสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาการท างาน และควรสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานองค์กร ภาคีอ่ืนๆ เพ่ือขอความร่วมมือใน
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดการฝึกอบรมพัฒนาสร้างงานอาชีพหรือองค์ความรู้ อ่ืนๆที่
ประชาชนต้องการ เป็นต้น เพ่ือให้การพัฒนาชุมชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อยู่ด้วยกันอย่าง
สันติสุขโดยการประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 ในการพัฒนาชุมชนด้วย  ผลการศึกษาผลการวิจัย
พบว่า แนวความคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธจะมีพุทธธรรมเป็นฐานคิดในการพัฒนา มี
พุทธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีจิตวิทยา การเรียนรู้และอริยมรรคมีองค์ 8เป็นแนวคิดทฤษฎี
ที่ใช้ในการพัฒนา โดยมีเปูาหมายการพัฒนา 2 ระดับ คือ ระดับโลกียธรรมและระดับโลกุตรธรรม 
ส่วนปรัชญาในการพัฒนานั้นตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่ามนุษย์สามารถพัฒนาได้ พุทธธรรมมีเปูาหมายที่
การพัฒนาปรับปรุงมนุษย์ใช้ปัญหาของมนุษย์คือ “ทุกข์” เป็นตัวตั้ง ใช้หลักธรรมอริยสัจ 4 เป็นหลัก
คิดในการพัฒนาและการคิดเชิงระบบ ส าหรับเปูาหมายในการพัฒนานั้นมี 3 ประการ คือ 1) ท าให้
มนุษย์มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีประสิทธิภาพ  2) มีจริยธรรมคุณธรรมในการด าเนิน
ชีวิต และ3) พัฒนาไปสู่ระดับสูงสุดคือการพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงสู่ภาวะนิพพานหรือนิโรธ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธมี 3 องค์ประกอบการพัฒนา คือ การพัฒนาระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และ
การพัฒนาในระดับองค์การ ซึ่งสามารถใช้เป็นกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธได้
ด้วย  (Chan Takkavijarn, 2550) 

7. องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

 

ภาวะผูน้ าเชิงพุทธ 
เพื่อบูรณาการพัฒนาชุมชนในจังหวัดน่าน 

ทักษะด้านความคิด (บริหารตน) 
ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 

ทักษะด้านคน (บริหารคน)  
ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 

 

ทักษะด้านงาน (บริหารงาน)  
ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 

- มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์
ที่จะพัฒนาชุมชนของตนเอง 
- รับรู้ รับทราบความ
ต้องการตามสมควร 
- มีวิสัยทัศน ์เปูาหมาย
ในทางที่ถูกท่ีควร 
 

- เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
- ให้ความเป็นธรรมกับทุก
ฝุาย 
- จัดสรรต าแหน่งงาน และ
สนับสนุนทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน 
 

- มีหลักการบริการจดัการ มี
เปูาหมายที่ชัดเจน 
- แก้ปัญหาอย่างถูกต้อง 
- น าความรู้ไปใช้ในทางที่ถูก
ที่ควร 
 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560444
 

แผนภาพที่ 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

 
  จากแผนภาพ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ผู้วิจัยได้รู้ถึงคุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึง
ประสงค์ของผู้น า 3 ประการ คือ  
 1) ทักษะทางด้านความคิด (Conceptual skill) งานของผู้บริหารจ าเป็นอย่างมาก
จะต้องใช้ความคิดโดยเฉพาะงานของผู้บริหารระดับสูง ยิ่งมีความจ าเป็นจะต้องใช้ความคิดที่มาก
ยิ่งขึ้น เช่น ผู้บริหารจะคิดถึงเรื่องของก าไรขาดทุนขององค์กร ผู้บริหารจะต้องคิดเรื่องของการ
พัฒนางานอยู่เสมอ ผู้บริหารที่ดีเมื่อเกิดปัญหาจะต้องใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหานั้นๆ ผู้บริหารที่
ดีต้องใช้ความคิดในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ อยู่เสมอ 
 2) ทักษะทางด้านเทคนิคคน (Human skill) เนื่องจากการท างานของผู้บริหาร
จะต้องท างานเกี่ยวกับคน กล่าวคือต้องดูแลลูกน้อง อีกทั้งต้องรับฟังค าสั่งของเจ้านาย ดังนั้นศิลปะ
ในการท างานร่วมกันกับคน จึงมีความส าคัญอย่างมากส าหรับการเป็นนักบริหารที่ดี เช่น ต้องเป็น
คนมีมนุษย์สัมพันธ์ ต้องเป็นนักสื่อสาร ต้องเป็นครูหรือแบบอย่างที่ดีของลูกน้อง ต้องเป็นคนที่รู้จัก
วางตน ต้องเป็นคนท่ีรู้จักมารยาทของสังคม ดังนั้นการท างานเก่งอย่างเดียว ก็ไม่สามารถผลักดันให้
ผู้บริหารก้าวสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น แต่การรวมจิตใจคนหรือการเป็นที่ยอมรับของคนในองค์กร
จะท าให้ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งผู้น าในสังคมในองค์กรได้มากกว่าการท างานเก่ง 
 3) ทักษะทางด้านเทคนิคงาน (Technical skill) ผู้บริหารที่ดีต้องเป็นบุคคลที่ท างาน
เก่ง มีการเรียนรู้และพัฒนาการท างานของตนเองตลอดเวลา อีกทั้งต้องผ่านประสบการณ์ในการ
ท างานมานานพอสมควร ซึ่งการเป็นผู้บริหารที่ดีจะต้องเป็นคนที่สอนงานลูกน้องได้ เมื่อลูกน้องเกิด
ปัญหาในการท างาน ฉะนั้นหากผู้บริหารท างานไม่เป็นหรือไม่เคยผ่านงานด้านนั้นๆ มาเลย ผู้บริหาร
ผู้นั้นคงไม่สามารถอธิบายหรือสอนลูกน้องให้เข้าใจในงานได้ 
 คุณลักษณะภาวะผู้น าทั้ง 3 ประการนี้ เป็นคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนใน
จังหวัดน่าน ก็คือ ทักษะของผู้บริหาร ในยุคปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าผู้บริหารต้องท างานหนักกว่า
ในอดีต ผู้บริหารจะต้องพัฒนาตนเองหลายด้านกว่าในอดีต เนื่องจากเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร 
ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลา ผู้บริหารในยุคปัจจุบันจะต้องเรียนรู้งาน
ด้านประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ตนเองและองค์กร ผู้บริหารที่ดีต้องเป็นคนที่
ต้องอดทนต้องแรงเสียดทานซึ่งมีมากกว่าในอดีต  
 ในขณะเดียวกันการประยุกต์ใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามีส่วนช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้น ามีหลักในการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น หลักพุทธธรรม
ส าหรับพัฒนาภาวะผู้น าแล้วนับว่าเป็นเรื่องใหญ่และส าคัญมาก เพราะว่าผู้น าจ าเป็นต้องมีหลักธรรม
ประจ าตัวในการมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และมีความหมายต่อสังคมโดยน าหลักสัปปุริส
ธรรม 7 มาสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้มีความยั่งยืน ซึ่งหลักสัปปุริส
ธรรม 7 ประกอบด้วย  
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1) การรู้จักเหตุ คือ เป็นผู้รู้จักสาเหตุต้นตอของผลที่เกิดขึ้นรู้จักหลักความจริงเช่นรู้ว่า
อะไรเป็นเหตุแห่งความสุขและความทุกข์อะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมและความเจริญท าอย่างไรจึง
จะมั่งคงรู้จักธรรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นกุศลธรรมเพราะธรรมแต่ละอย่างล้วนเป็นสาเหตุต้นต่อให้เกิดผล
ทั้งสิ้น 

2) การรู้จักผล คือ เป็นผู้รู้จักผลหรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการกระท าสามารถรู้ถึง
ความมุ่งหมายของธรรมแต่ละอย่างได้ชัดเจนรู้ว่าเช่นประพฤติตามธรรมข้อนี้จะได้รับผลอย่างนี้รู้จักที่
จะไขว่คว้าหาประโยชน์ให้แก่ตัวเองเพราะเห็นด้วยปัญญาว่าเกิดผลดีจากการปฏิบัติ 

3) การรู้จักตน คือ การรู้จักตนว่าต้องวิเคราะห์ตนเองได้ว่าโดยฐานะภาวะก าลังความรู้
ความถนัดความสามารถและคุณธรรมมีเท่าใดเพ่ือจะได้พัฒนาตนแก้ไขปรับปรุงตนเป็นการเตรียมตัว
ให้สอดคล้องกับงานที่จะต้องปฏิบัติ 

4) การรู้จักประมาณ คือ รู้ประมาณรู้จักพอดีเช่นรู้จักประมาณในการบริโภคในการใช้
จ่ายทรัพย์รู้จักความพอเหมาะพอดีการปฏิบัติกิจและท าการต่าง ๆท าทุกอย่างด้วยความเข้าใจชอบ
ใจหรือเอาแต่ใจของตนแต่ท าตามความพอดีแห่งเหตุปัจจัยหรือองค์ประกอบทั้งหลายที่จะลงตัวให้
เกิดผลดีงามตามท่ีมองเห็นด้วยปัญญา  

5) การรู้จักเวลา คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสมและระยะเวลาที่พึงใช้ในการประกอบกิจ
ท าหน้าที่การงานปฏิบัติการต่าง ๆ และเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืนเช่นรู้ว่าเวลาไหนควรท าอะไรและท าให้ตรง
เวลาให้เป็นเวลาให้ทันเวลาให้พอเวลาให้เหมาะเวลาให้ถูกเวลาตลอดจนรู้จักประมาณเวลาและวาง
แผนการใช้เวลา 

6) การรู้จักชุมชน คือ การรู้จักชุมชนคือความเป็นผู้รู้จักชุมชนหรือสังคมที่ตนอาศัยอยู่
ชุมชนในที่ท างานชุมชนที่ตนจะเข้าไปหามีความต้องการหรือไม่ต้องการอะไรมีความเห็นมีข้อตกลง
กันไว้อย่างไรจะเข้าไปหาหรือจะต้อนรับอย่างไรเพ่ือให้ความร่วมมือช่วยเหลือชุมชนนั้นได้ถูกต้อง
และอยู่ในสังคมนั้นได้อย่างสงบสุขเป็นเหตุให้คนท าตัวได้ถูกต้องในชุมชนนั้น 

7) การรู้จักบุคคล คือ ความเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลที่ควรคบการรู้จักบุคคลแต่ละคนใน
แง่มุมต่าง ๆ เช่นอุปนิสัยใจคอมีคุณธรรมมีความประพฤติส่วนตัวและหน้าที่การงานและรู้จักที่จะ
เลือกคบหาบุคคลที่ควรคบเป็นเหตุให้รู้จักบุคคลแต่ละบุคคลโดยละเอียดดีถี่ถ้วนท าให้ได้คบหาแต่
คนดีหรือท าให้เลือกใช้คนท างานได้ถูกต้อง 

เมื่อน าทั้งคุณลักษณะภาวะผู้น ามาประยุกต์ใช้กับหลักสัปปุริสธรรม 7 ย่อมก่อให้เกิกการ
พัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ และก่อเกประโยชน์ต่อตนเองและประชาชน เมื่อน าทั้ง 2 
องค์ประกอบมาประสานกันจะได้ว่า  

1) ทักษะด้านความคิด (บริหารตน) ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 คือ ในการบริหารตนเอง
ตามหลักธรรมนั้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาชุมชนของตนเอง รับรู้ รับทราบความ
ต้องการของประชาชนในชุมชน อีกทั้งมีวิสัยทัศน์ เปูาหมายในการพัฒนาชุมชนให้รับความสิ่ง
ต้องการ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในชุมชนอีกด้วย 
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 2) ทักษะด้านคน (บริหารคน) ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 คือ ในการบริหารคนตาม
หลักธรรมนั้น มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ให้ความเป็นธรรมกับทุกคน ตลอดจนจัดสรรต าแหน่งหน้าที่
ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และสนับสนุนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในทุกๆ ด้าน 
 3) ทักษะด้านงาน (บริหารงาน) ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 คือ ในการบริหารตนเองตาม
หลักธรรมนั้น มีหลักการบริการจัดการ มีเปูาหมายที่ชัดเจน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง  
โปรงใส่ตรวจสอบได้ อีกท้ังน าความรู้ไปใช้ในทางท่ีถูกที่ควร 

8. ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัยสรุปข้อเสนอแนะ ในคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนในจังหวัดน่าน โดยผู้วิจัย

ได้สรุปเป็น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติและข้อเสนอส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ผู้วิจัย ได้สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนในจังหวัด

น่านดังต่อไปนี้ 
๑. ภาครัฐควรก าหนดให้มีแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้น าที่ให้

ชัดเจน  
๒. การจัดท าแผนพัฒนาของหน่วยงาน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการติดตาม

ประเมินผล จะต้องให้ทุกฝุายเข้าใจในบทบาทความรับผิดชอบของตนเอง และได้ รับความร่วมมือ
จากทุกส่วนภายในชุมชน โดยแผนพัฒนาดังกล่าวที่เกิดจากความต้องการของพ้ืนที่อย่างแท้จริง 

๓. ภาครัฐควรจัดให้มีการศึกษาภาคพิเศษ หรืออบรมความรู้ตามอัธยาศัยให้กับผู้น า 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ผู้วิจัย ได้สรุปข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนในจังหวัดน่าน

ดังต่อไปนี้ 
1. ควรปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาโดยใช้รูปแบบการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนเพ่ือ

เป็นกระบวนการข้ันตอนการท างานกับชุนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางคือ วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของชุมชนเพ่ือน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดให้ชุมชนอยู่ด้วยก้นอย่างสันติสุข และน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเช่น สัปปุริสธรรม 7 ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน   

2. ควรปรับกระบวนการปฏิบัติงานให้เอ้ือต่อการพัฒนาประชาชนโดยจัดท าแผนแม่บท
ของชุมชนโดยแผนแม่บทเกิดจากความคิดของประชาชนในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความรับผิดชอบ
ของผู้น าท้องถิ่นให้เข้าถึงประชาชน มีความรับผิดชอบประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
บริหารจัดการชุมชนให้เกิดความพอดีมีความรอบคอบเข้าใจรอบรู้สถานการณ์ที่เกิดข้ึนได้เป็นอย่างดี   
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3. ควรมีการพัฒนาระบบข้อมูลและองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนด้านข้อมูลและองค์ความรู้
ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยผู้น าจัดท าฐานข้อมูลวิเคราะห์และประเมิน
สภาพชุมชนหรือองค์กรอื่นในพ้ืนที่  

4. ควรมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับหน่วยงานองค์กรภาคีอ่ืนๆ ด้วยเป็นสิ่งจ าที่ผู้น าต้อง
ขอความร่วมมือ จากองค์กรต่างๆ จากภายนอกเช่นจัดการฝึกอบรมพัฒนาสร้างงานอาชีพหรือองค์
ความรู้อื่นๆท่ีประชาชนต้องการ เช่น องค์กรมหาชน หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 

5. ควรเรียนรู้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมี แนวคิดการ
ท างานที่เกิดผลกับชุมชนมีพรหมวิหาร 4 เว้นอคติ4  มีความรู้ดี ความคิดดีมีความสามารถสูงและมี
คุณธรรม ผู้น ามีรูปแบบในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน มีสติและรู้สถานะตัวเองควบคุมอารมณ์
ได้ดีในการท าหน้าที่ ใช้หลักหลักธรรมสัปปุริสธรรม 7 ประยุกต์ใช้มาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ท างานแบบเชิงบูรณาการโดยมีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมมือท าให้งาน
เกิดผลส าเร็จ   

3. ข้อเสนอส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ส าหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง 

ดังต่อไปนี้ 
1. ควรศึกษาภาวะผู้น า แนวความคิด และวิธีการ กระบวนการ การพัฒนาชุมชนในที่

ประสบความส าเร็จในระดับประเทศมาแล้ว  
2. ควรศึกษาภาวะผู้น าเชิงพุทธที่สามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเอกชน

การพัฒนาชุมชน ให้ประสบความส าเร็จ  
3. ควรศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในการพัฒนาชุมชนที่น าหลักพุทธธรรม

มาใช้และน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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การพัฒนาองค์ประกอบของอนุศาสนาจารย์ต ารวจในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมต ารวจ 

POLICE CHAPLAINS’ COMPONENTS DEVELOPMENT 
FOR POLICES’MORALITY ENHANCEMENT 

                                                                            
พระครูวินัยธรวรรณไชย สิริวณฺโณ  สมาน งามสนิท  พระมหาบูญเลิศ อินทปัญโญ  

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.ศึกษาประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของ
อนุศาสนาจารย์ต ารวจ 2. วิเคราะห์องค์ประกอบของอนุศาสนาจารย์ต ารวจ และ3.เสนอรูปแบบการ
พัฒนาองค์ประกอบของอนุศาสนาจารย์ต ารวจในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมต ารวจ    
 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี ได้แก่การวิจัยเชิงปริมาณและ การวิจัยเชิง
คุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 20 คน เลือกแบบเจาะจงด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มี
โครงสร้างโดยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนา  การวิจัยเชิงปริมาณ
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 500 คน จากประชากร 11,150 คน วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติพรรณนา  
 ผลการวิจั ยพบว่า  1 .ประวัติ ความเป็นมาและบทบาทหน้ าที่  พบว่ ากลุ่ มงาน
อนุศาสนาจารย์ กองสวัสดิการ ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เกิดขึ้นจากการปรับ
โครงสร้างส านักงานต ารวจแห่งชาติในปี 2552 มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
เกี่ยวกับศาสนพิธี ให้ค าแนะน าแก่ผู้บังคับบัญชาในปัญหาทั้งปวงที่เกี่ยวกับศาสนาและขวัญก าลังใจ
ของต ารวจ รวมทั้งงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
อนุศาสนาจารย์ที่จ าเป็นมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบเทคนิค 2 ด้านเป้าหมาย 3 ด้าน
ข้อมูล 4.บุคคลากร และ5. โครงสร้างมี 
ค าส าคัญ:  การพัฒนาองค์ประกอบ,อนุศาสนาจารย์ต ารวจ ,การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ต ารวจ 
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ABSTRACT 
 Objectives of this research were: 1.To study the history, the role and the 
duty of the police chaplains, 2. To analyze the component  of the component of 
Police and 3. To propose the model for the police chaplains’ components 
development for polices’s morality enhancement. 
 Methodology was the mixed methods.The qualitative research collected 
data from 20 key informants, purposefully selected with structured in-depth-
interview by face-to-face interviewing and analyzed data by descriptive 
interpretation. The quantitative research collected data with questionnaires from 
500 samples out of 11,150  people and analyzed data with descriptive statistics  
 Findings were as follows:  
 1. History, roles and functions of police chaplains were that police 
chaplain group,welfaires, man power office and National Police Office were 
established in 2552 B.E. responsible for religious ceremonies, giving advices to 
supervisors in cases of religions, morale and other duties assigned by supervisors, 2) 
results from data analysis were that the necessary components of police chaplains 
were of 5 components: 1)Technical component;  police chaplains must have 
knowledge, psychology and arts of speech in solving problems, use technologies 
and Buddhadhamma in training, 2) target component; operation according plans/ 
purposeful targets, methods and operation to strengthen the clear and concrete 
ethical morality enhancement, qualitatively and quantitatively, 3) Data component; 
there should by activity book record of polices’ morality enhancement and public 
relations to the public. There should sessions to give police chaplains new 
knowledge continuously, 4) personnel component; police chapalins must have 
good personality, leadership with education from Bachelor degree in Buddhism or 
Religion and Paii 6 or Pali 9 level ans selection process must go through 
examination and 5) structural component; organizational structure must have police 
chaplains in each and every section in the organization of National Police Office 
and the police chaplains at central unit must be at least department level.   
Keywords:   Police Chaplains’ ,Components Development ,    
                  Polices’MoralityEnhancement                          
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1. บทน า 
 ปัจจุบันข้าราชการต ารวจมีกระท าความผิดคุณธรรมจริยธรรมอยู่เนือง ๆ โดยพบเห็นได้
จากพฤติกรรมต่างๆ เช่น 1. การปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจที่ก่อให้เกิดความรู้สึกเคลือบแคลง
สงสัย ขาดความไว้วางใจจากประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่
ราชการ ปัญหาการคอรัปชั่น ปัญหาการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่จับกุมหรือจับกุมผู้กระท าผิดเพ่ือ
แลกรับผลประโยชน์ เป็นต้น โดยผลจากการส ารวจทัศนคติและประสบการณ์ของนักธุรกิจ 430 ราย 
ทั่วประเทศในปี 2540 พบว่า หน่วยงานกรมต ารวจ กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่นักธุรกิจ
เห็นว่ามีการคอรัปชั่นมากเป็นอันดับสอง คิดเป็นร้อยละ 18.7 รองจากหน่วยงานกรมศุลกากร 
กระทรวงการคลัง ที่คิดเป็นร้อยละ 27.2 (ผาสุก พงษ์ไพจิตร, สังศิต พิริยะรังสรรค์, นวลน้อย 
ตรีรัตน์ และ สักกรินทร์ นิยมศิลป์, 2541: 2-3)  2.กระท าการอัตวินิบาตกรรม (ฆ่าตัวตาย)ที่มีสถิติ 
เพ่ิมมากข้ึน จากข้อมูลของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่เปิดเผยว่าสถิติข้าราชการต ารวจมีแนวโน้มฆ่า
ตัวตายเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และมีอัตราเสี่ยงสูงกว่าอาชีพอ่ืนมากกว่าสองเท่า โดยโฆษกส านักงานต ารวจ
แห่งชาติกล่าวว่า “ข้อมูลตั้งแต่ปี 2551-2556 มีข้าราชการต ารวจฆ่าตัวตาย โดยเฉลี่ย 29.17 ราย
ต่อปี ขณะที่ปี 2556 มีข้าราชการต ารวจฆ่าตัวตาย 31 ราย และเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการฆ่าตัว
ตายของประชากรไทย ข้าราชการต ารวจมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าประชากรทั่วไป 2.32 เท่า” 
(หน้าแรกอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม. 24 มกราคม 2559) นอกจากนี้จากการรวบรวม
สถิติการฆ่าตัวตายของโรงพยาบาลต ารวจ พบว่าในปี 2551-2556 มีต ารวจฆ่าตัวตายมากถึง 155 
ราย ในปี 2557 มีตัวเลขใกล้เคียงกับปี 2556 และในปี 2558 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มี
ข้าราชการต ารวจฆ่าตัวตาย 42 ราย ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 40-52 ปี และเป็นต ารวจชั้น
ประทวนมากกว่าชั้นสัญญาบัตรทั้งนี้จากการวิเคราะห์เบื้องต้น ปัจจัยที่ท าให้ข้าราชการต ารวจฆ่าตัว
ตาย ได้แก่ ปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพ ปัญหาส่วนตัว ปัญหาหนี้สิน ปัญหาที่เกี่ยวกับหน้าที่การ
งาน และอาจมีหลายปัจจัยประกอบกัน รวมทั้งสภาพจิตใจของ จากปัญหาการขาดคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจดังกล่าวข้างต้น ยังไม่มีวิธีที่จะจัดการให้บรรเทาเบาบางลงได้ จึงมี
แนวคิดท่ีจะน าอนุศาสนาจารย์ต ารวจเข้ามาช่วยในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของต ารวจ ขึ้น
อย่างเป็นทางการ อนุศาสนาจารย์ (Chaplain) หมายถึงผู้อบรมศีลธรรมของหน่วยราชการ ท างาน
ทั้งในสถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และในกองทัพ (บุญยัง ศรีสมพงษ์, 2549: 19-
29) เกิดข้ึนครั้งแรกในกองทัพไทย 
 การแก้ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของวงการต ารวจสามารถน าอนุศาสนาจารย์ไปประยุกต์
แก้ปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการต ารวจได้อย่างเป็นรูปธรรมและทันต่อเหตุการณ์
ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาพัฒนาการและบทบาทหน้าที่ของอนุศาสนาจารย์ต ารวจ 
 2.2 เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบของอนุศาสนาจารย์ต ารวจในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมต ารวจ 
 2.3 เพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาองค์ประกอบของอนุศาสนาจารย์ต ารวจในการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมต ารวจ 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยจึง
ออกแบบการวิจัยเป็นแบบผสมผสานวิธีการ (Mixed Methods Research) แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมี
ขอบเขตด้านเนื้อหาสอดคล้องกับการด าเนินการวิจัยทั้ง 2 ส่วน ได้แก่  
 1. ศึกษาเชิงคุณภาพ ขอบเขตของเนื้อหาครอบคลุมประวัติ พัฒนาการ และบทบาท
หน้าที่ของอนุศาสนาจารย์   
 2. ศึกษาเชิงปริมาณ ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดเพ่ือสังเคราะห์รูปแบบการ
พัฒนาบทบาทของอนุศาสนาจารย์ต ารวจที่มีต่อการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของต ารวจ  
 3.2 ขอบเขตด้านประชากร   เพ่ือให้สอดคล้องกับการออกแบบการวิจัยที่แบ่งออกเป็น 
2 ส่วน มีดังนี้คือ  
 การศึกษาเชิงคุณภาพ     
 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วย 
จ านวน 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน  
 2) การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Discussions Interview) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
ประกอบด้วยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ตรงต่อบทบาทของ
อนุศาสนาจารย์ ที่ผู้วิจัยใช้การคัดเลือกแบบเจาะจง รวมทั้งสิ้น 11 คน 
 การศึกษาเชิงปริมาณ  
 กลุ่มประชากรประกอบด้วย ข้าราชการต ารวจในพ้ืนที่ต ารวจภาค 8 มีประชากรทั้งสิ้น 
11,650 คน โดยออกเป็น 3 กลุ่มตามลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร
ในฐานะผู้บังคับบัญชาของข้าราชการต ารวจ จ านวน 580 คน ข้าราชการต ารวจชั้นประทวนในฐานะ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดประชาชน จ านวน 10,270 คน และนักเรียนนายสิบต ารวจ จ านวน 800 คน 
จากนั้นค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สัดส่วนของประชากรแต่ละกลุ่มเป็นตัวแบ่งชั้น แล้ว
ใช้การสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) แบบไม่แทนที่  
 3) ขอบเขตด้านพื้นที่ การศึกษาในครั้งนี้เลือกพ้ืนที่แบบเจาะจง โดยท าการศึกษาพ้ืนที่
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มข้าราชการต ารวจในพ้ืนที่ต ารวจภาค 8 จ านวน 7 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต กระบี่ และพังงา  
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1. รูปแบบการวิจัย  
 วิธีการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยเป็นแบบผสมผสานวิธีการ 
(Mixed Methods Research) ชนิดที่เรียกว่า การออกแบบวิจัยแบบต่อเนื่องเชิงส ารวจ (The 
Exploratory Sequential Design) (Creswell & Plano Clark, 2011: 33-35) โดยแบ่งการ
ด าเนินการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group 
Discussion Interview) และส่วนที่สอง ส่วนที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire)  
 4.2 การด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ในส่วนของการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มของผู้ให้ข้อมูลหลัก 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) การศึกษาเชิงคุณภาพในครั้งนี้มีกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลัก แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าหรับการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Discussion Interview) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 1.1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาบทบาทของอนุศาสนาจารย์ต ารวจที่มีต่อการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของต ารวจ จ านวน 
4 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 20 คน  
 1.2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักส าหรับการสัมภาษณ์กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ตรงต่อบทบาทของอนุศาสนาจารย์  
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การศึกษาเชิงคุณภาพในครั้งนี้  ใช้เครื่องมือการวิจัย 
ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลเอกสาร เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการวิจัย การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interviews) เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาบทบาทของอนุศาสนาจารย์ต ารวจ
ที่มีต่อการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของต ารวจ และการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Discussion 
Interview) เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบองค์ประกอบที่ได้ไปพัฒนาบทบาทของ
อนุศาสนาจารย์ต ารวจที่มีต่อการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของต ารวจ 
 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสารเป็นเบื้องต้น 
จากนั้นท าการติดต่อประสานงานกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเพ่ือด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก และ
ด าเนินการติดต่อประสานงานกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักอีกกลุ่มหนึ่งเพ่ือด าเนินการสนทนากลุ่ม โดยที่
ผู้วิจัยด าเนินการรวบรวมเอกสารและลงพื้นทีส่ัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มด้วยตนเอง 
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 4) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสาร สัมภาษณ์เชิงลึก 
และสนทนากลุ่ม มาท าการประมวลผล จัดหมวดหมู่ และวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูล (Content 
Analysis) เพ่ือตอบค าถามการวิจัยข้อที่ 1 คือ “ประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของ
อนุศาสนาจารย์เป็นอย่างไร” และวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 คือ “ศึกษาบทบาทหน้าที่ของ
อนุศาสนาจารย์ต ารวจที่มีต่อการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของต ารวจ” 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปเก็บข้อมูลจริงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง ข้าราชการต ารวจในเขตพ้ืนที่ต ารวจภาค 8 ส าหรับแนะน าเบื้องต้นในการประสานงานกับผู้
บังคับการต ารวจทั้ง 7 จังหวัด แล้วผู้วิจัยท าการประสานงาน ขอความอนุเคราะห์ให้แจ้งไปยังสถานี
ต ารวจภูธรต่างๆ ในการส่งแบบสอบถาม และการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือตอบค าถามการวิจัยข้อที่ 2 
และ 3 คือ “ “วิเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนาสมรรถนะของอนุศาสนาจารย์ต ารวจในการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของต ารวจ” และ “เสนอรูปแบบการพัฒนาบทบาทของ
อนุศาสนาจารย์ต ารวจที่มีต่อการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของต ารวจ” ผู้วิจัยใช้การประมวลผล
ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติขั้นสูง โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้ 
 5.1. การวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นและข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์
โดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าเสนอในรูป
ตาราง และตรวจสอบข้อตกลงเบ้ืองต้นของสถิติ เช่น การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบการแจกแจงของ
ข้อมูลว่าเป็นโค้งปกติ การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปร ภาวะร่วมเส้นตรงพหุ 
ความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน และความเป็นเอกพันธ์ของการกระจาย 
 5.2. การสกัดองค์ประกอบจากตัวชี้วัดของแต่ละองค์ประกอบ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพ่ือสกัดองค์ประกอบจากตัวชี้วัด
ต่างๆ  
 5.3. การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแต่
ละองค์ประกอบโดยใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง (First Order 
Confirmatory Factor Analysis: 1st CFA) โดยมีเกณฑ์ในการตรวจสอบความสอดคล้องจาก
ค่าสถิติ ดังนี้ คือค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-square Statistics) มีนัยส าคัญ (p-value < หรือ = .05) 
แต่ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (ค่าอัตราส่วนระหว่างค่าไคสแควร์กับจ านวนองศาอิสระ  (df)) น้อยกว่า 
5.00 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มีค่ามากกว่า
หรือเท่ากับ 0.95 ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standardized 
Root Mean Square Residual: SRMR) ไม่ควรเกิน 0.08 และค่าความคาดเคลื่อนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) ไม่ควรเกิน 0.07 แสดง
ว่ารูปแบบองค์ประกอบที่วิเคราะห์ได้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามแนวคิดของแฮร์และคณะ
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ซ่ึงการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนนี้ เพ่ือเป็นการตรวจสอบองค์ประกอบและตัวชี้วัดว่าผ่านเกณฑ์การ
พิจารณาอย่างมีนัยส าคัญเชิงสถิติหรือไม่ และเป็นการยืนยันรูปแบบการพัฒนาบทบาทของ
อนุศาสนาจารย์ต ารวจที่มีต่อการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของต ารวจ ที่สามารถตอบค าถามการ
วิจัยข้อที่ 3 คือ “รูปแบบการพัฒนาบทบาทของอนุศาสนาจารย์ต ารวจที่มีต่อการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมของต ารวจเป็นอย่างไร” และตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 คือ “เสนอ
รูปแบบการพัฒนาบทบาทของอนุศาสนาจารย์ต ารวจที่มีต่อการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของ
ต ารวจ” 
 
5. ผลการวิจัย 
 1. รูปแบบการพัฒนาบทบาทของอนุศาสนาจารย์ต ารวจที่มีต่อการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ของต ารวจ   กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์เกิดขึ้นจริงเมื่อมีการปรับโครงสร้างในปี 2552” 
ดังน้ันจะเห็นได้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับการน าอนุศาสนาจารย์ต ารวจมาช่วยในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจนั้น มีความคิดกันมาตั้งแต่ในอดีตแล้ว แต่ก็เป็นการกล่าวถึงหรือ
พูดคุยกันเฉพาะในแวดวงผู้บริหารระดับสูงและขาดการสานต่อเพ่ือไปสู่การปฏิบัติจริง จึงยังเป็น
เพียงแนวคิดที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างจริงจังในปี 2552 ได้มีการปรับโครงสร้างของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติอีกครั้งหนึ่ง และได้ถือก าเนิดกลุ่มงานอนุศาสนาจารย์ขึ้นอย่างเป็นทางการ สังกัดอยู่กับกอง
สวัสดิการ ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เมื่อได้มีการปรับโครงสร้างส านักงานต ารวจ
แห่งชาติอีกครั้งก็มีการก าหนดให้มีส านักงานก าลังพลขึ้นใหม่ กองสวัสดิการจึงเป็นหน่วยงานระดับ
กองบังคับการในสังกัดส านักงานก าลังพลและมีหน่วยงานอนุศาสนาจารย์สังกัดอยู่ใน กองสวัสดิการ
โดยสรุปจะเห็นได้ว่ากลุ่มงานอนุศาสนาจารย์ กองสวัสดิการ ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ได้เกิดข้ึนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในการปรับโครงสร้างส านักงานต ารวจแห่งชาติเมื่อ
ปี 2552 หลังจากนั้นกลุ่มงานอนุศาสนาจารย์ก็ได้มีความส าคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยได้มีการออก
นโยบายการปฏิบัติที่ ลงนามโดย พลต ารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  
 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของอนุศาสนาจารย์ต ารวจในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมต ารวจ 
 2.1. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวชี้วัดที่ใช้ในการวิจัย พบว่า แบ่งออกเป็น 5 
องค์ประกอบ ได้แก่  
 1. องค์ประกอบด้านเป้าหมาย/สิ่งที่ต้องการบรรลุ มี 7 ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ย ( ̅) โดยรวมมีค่า
น้ าหนัก 3.89 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวมเท่ากับ 0.807 เมื่อวิเคราะห์เป็นราย
ตัวชี้วัด พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.84 – 3.94 อยู่ในระดับมาก และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า
ระหว่าง 0.772 – 0.852 แสดงว่าตัวชี้วัดแตกต่างกันน้อยหรือใกล้เคียงกัน มีความเห็นในทาง
เดียวกัน 
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 2. องค์ประกอบด้านคน/อนุศาสนาจารย์ มี 6 ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ยโดยรวมมีค่าน้ าหนัก 3.89 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากับ 0.846 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.67 – 4.02 อยู่ในระดับมาก และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าระหว่าง 0.795 – 0.918 
แสดงว่าตัวชี้วัดแตกต่างกันน้อยหรือใกล้เคียงกัน มีความเห็นในทางเดียวกัน 
 3. องค์ประกอบด้านโครงสร้าง/สายงานบังคับบัญชา มี 6 ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ยโดยรวมมีค่า
น้ าหนัก 3.90 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากับ  0.823 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายตัวชี้วัด 
พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.77 – 4.00 อยู่ในระดับมาก และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าระหว่าง 
0.796 – 0.886 แสดงว่าตัวชี้วัดแตกต่างกันน้อยหรือใกล้เคียงกัน มีความเห็นในทางเดียวกัน 4. 
องค์ประกอบด้านเทคนิค/การน าหลักไตรสิกขาไปใช้ มี 6 ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ยโดยรวมมีค่าน้ าหนัก 3.91 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากับ  0.791 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าค่าเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 3.96 – 3.84 อยู่ในระดับมาก และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าระหว่าง 0.759 – 
0.835 แสดงว่าตัวชี้วัดแตกต่างกันน้อยหรือใกล้เคียงกัน มีความเห็นในทางเดียวกัน และ 5. 
องค์ประกอบด้านข้อมูล/ความรู้ในหลักศีลธรรม มี 5 ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ยโดยรวมมีค่าน้ าหนัก 4.02 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากับ 0.813 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.99 – 4.08 อยู่ในระดับมาก และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าระหว่าง 0.750 – 0.844 
แสดงว่าตัวชี้วัดแตกต่างกันน้อยหรือใกล้เคียงกัน มีความเห็นในทางเดียวกัน  
 2.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวช้ีวัดของอนุศาสนาจารย์ต ารวจในการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมต ารวจ พบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory 
Factor Analysis) จากตัวชี้วัด 30 ตัวชี้วัด มี 4 ขั้นตอน คือ  
 1. การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น 
 2. การสกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction) ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 
(Principal Component Analysis: PCA)  
 3. การหมุนแกนองค์ประกอบ (Factor Rotation) หมุนแบบมุมแหลม (Oblique) ด้วย
วิธีโปรแมกซ์ (Promax Method) เนื่องจากองค์ประกอบทั้งห้ามีความสัมพันธ์กัน (ไม่เป็นอิสระต่อ
กัน) ซ่ึงองค์ประกอบทั้งห้ามีค่าร้อยละของความแปรปรวนอยู่ระหว่าง 3.213 – 49.431 และค่าร้อย
ละความแปรปรวนสะสมที่สามารถอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบได้เท่ากับ 67.525 และ 
 4. การตั้งชื่อและก าหนดค่าน้ าหนักตัวช้ีวัด  
 2.4 ผลการยืนยันองค์ประกอบของอนุศาสนาจารย์ต ารวจในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมต ารวจ พบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 (1st CFA) จาก 30 ตัวชี้วัด 
มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การก าหนดตัวชี้วัดของแต่ละองค์ประกอบ พบว่าองค์ประกอบของ
อนุศาสนาจารย์ต ารวจในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมต ารวจ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1.องค์ประกอบเทคนิค “technique” จ านวน 10 ตัวชี้วัด2. องค์ประกอบเป้าหมาย 
“purpose” จ านวน 7 ตัวชี้วัด 3.องค์ประกอบข้อมูล “information” จ านวน 5 ตัวชี้วัด 4.
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องค์ประกอบบุคลากร “people” จ านวน 5 ตัวชี้วัด 6.องค์ประกอบโครงสร้าง “structure” 
จ านวน 3 ตัวชี้วัด เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการน าเสนอและการแปลความหมายผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล จึงได้มีการก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 
สัญลักษณ์ขององค์ประกอบ สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนค่าสถิติ และสัญลักษณ์รูปแบบสมการโครงสร้าง 
 3. การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติ พบว่าการแจกแจงของข้อมูล
ส่วนใหญ่มีความเบ้ (Skewness) เป็นลบ ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้จึงไม่มีการแปลงข้อมูล 
(Transformation) ตัวชี้วัดใด ๆ  
 4. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวชี้วัดของอนุศาสนาจารย์ต ารวจใน
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมต ารวจ พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันทั้ง 30 
ตัวชี้วัด ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกอยู่ระหว่าง 0.28 ถึง 0.78 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 (p < .01) โดยคู่ความสัมพันธ์สูงสุดมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.78 รองลงมาคู่
ความสัมพันธ์มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.77 จ านวน 2 คู่ ส่วนคู่ความสัมพันธ์ต่ าสุดมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.28 จ านวน 3 คู่  
 5. การตรวจสอบค่าน้ าหนักตัวช้ีวัดแบบจ าลององค์ประกอบของอนุศาสนาจารย์
ต ารวจในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมต ารวจกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ส าหรับองค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่ 1 พบว่า ค่าดัชนีที่ได้จากการวิเคราะห์ความกลมกลืนของแบบจ าลององค์ประกอบ
ของอนุศาสนาจารย์ต ารวจในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมต ารวจเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุก
ค่า คือค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ ( 2/df ) เท่ากับ 3.68 (จากเกณฑ์ < 0.05), ค่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.98 (จากเกณฑ์ ≥ 0.95), ค่าดัชนีวัดระดับความเป็นอิสระต่อกัน 
(NFI) เท่ากับ 0.97 (จากเกณฑ ์≥ 0.90), ค่าดัชนีวัดระดับความไม่เป็นอิสระต่อกัน (NNFI) เท่ากับ 0.98 
(จากเกณฑ์ ≥ 0.90), ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.073 
(90% CI = 0.069, 0.077) (จากเกณฑ์ ≤ 0.08), และค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.043 (จากเกณฑ์ ≤ 0.08) แสดงว่าแบบจ าลองที่ได้มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยไม่ต้องมีการปรับแก้ และเมื่อวิเคราะห์ความตรงพบว่าค่า
น้ าหนักองค์ประกอบคะแนนมาตรฐาน (W) อยู่ระหว่าง 0.49 – 0.74 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
คะแนนดิบ (w) อยู่ระหว่าง 0.49 – 0.74 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) อยู่ระหว่าง 0.03 – 
0.04 ค่าสถิติที (t-test) อยู่ระหว่าง 12.11* – 24.62* และค่าสหสัมพันธ์พหุคูณก าลังสอง (R2) อยู่
ระหว่าง 0.28 – 0.77  
 3. รูปแบบการพัฒนาองค์ประกอบของอนุศาสนาจารย์ต ารวจในการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมต ารวจ 
 3.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 เพื่อยืนยันรูปแบบการพัฒนา
องค์ประกอบของอนุศาสนาจารย์ต ารวจในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม พบว่า ค่าดัชนีที่ได้
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จากการวิเคราะห์ความกลมกลืนของแบบจ าลององค์ประกอบของอนุศาสนาจารย์ต ารวจในการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมต ารวจเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุกค่า  
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ของแบบจ าลององค์ประกอบของ
อนุศาสนาจารย์ต ารวจในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมต ารวจ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยไม่ต้องมีการปรับแก ้ 
 3.2 การเสนอรูปแบบการพัฒนาองค์ประกอบของอนุศาสนาจารย์ต ารวจในการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมต ารวจ พบว่าแบบจ าลององค์ประกอบของอนุศาสนาจารย์ต ารวจใน
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมต ารวจ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติโดยไม่ต้องมีการปรับแก้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยโปรแกรมการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) ได้ให้ความส าคัญกับ องค์ประกอบเทคนิค (technique) มาเป็น
อันดับ 1 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบคะแนนมาตรฐาน (W) เท่ากับ 0.94 รองลงมา ได้แก่ 
องค์ประกอบข้อมูล (information) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.86 
องค์ประกอบบุคลากร (people) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 
องค์ประกอบโครงสร้าง (structure) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 และ
องค์ประกอบเป้าหมาย (purpose) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.75  
 
6.อภิปรายผล 
 ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของอนุศาสนาจารย์ต ารวจในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมต ารวจ พบว่าสอดคล้องกับหลักทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น เพียงแต่โปรแกรมวิเคราะห์
องค์ประกอบได้มีการจัดเรียงล าดับความส าคัญของแต่ละองค์ประกอบและตัวชี้วัดในแต่ละ
องค์ประกอบใหม่ โดยที่ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) พบว่ายังคงประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบเช่นเดิมแต่มีการสลับที่บางองค์ประกอบใหม่ ในขณะที่ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับ 1 (1st CFA) ก็พบว่ายังคงประกอบด้วย 30 ตัวชี้วัดเช่นเดิมแต่มีการสลับที่บาง
ตัวชี้วัดใหม่เช่นกัน ข้อค้นพบเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าระบบย่อยขององค์กรทั้ง 5 ระบบย่อย ยังคงมี
ความส าคัญตามหลักทฤษฎี ทว่าจะมีการสลับความส าคัญในแต่ละองค์ประกอบไปตามสภาพ
ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนของแต่ละบริบทองค์การ ดังนั้นผู้วิจัยจึงอภิปรายผลเพ่ือยืนยันข้อค้นพบดังกล่าว
เป็นรายองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
 2.1. องค์ประกอบเทคนิค (technique) ตัวชี้วัดขององค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนักมากคือ
อนุศาสนาจารย์ต ารวจ ควรมีความรอบรู้ มีหลักจิตวิทยาที่ดี ใฝ่รู้ ใฝ่สังเกต เพ่ือดูว่าข้าราชการ
ต ารวจในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบคนใดตกอยู่ในภาวะเครียดอย่างไร แล้วใช้วาทศิลป์แห่งตนเข้าไป
แก้ปัญหาเป็นการเฉพาะราย (w=0.772), รองลงมาคืออนุศาสนาจารย์ต ารวจ ควรมีการน าพุทธ
วิธีการสอน มาประยุกต์ใช้อย่างน่าสนใจและเหมาะสมกับข้าราชการต ารวจแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคน 
(w=0.747), และน้อยที่สุด  คือมีกฎหมาย ระเบียบ หรือค าสั่งที่ชัดเจนให้อนุศาสนาจารย์ต ารวจมี
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หน้าที่ในการอบรมศีลธรรม และคือคุณธรรมจริยธรรมให้กับต ารวจ ทั้งนักเรียนนายสิบต ารวจ 
นักเรียนนายร้อยต ารวจ ต ารวจชั้นสัญญาบัตร ตลอดจนหลักสูตรต่าง ๆ ของต ารวจ (w=0.538) 
ตามล าดับ ซึ่งข้อค้นพบนี้กับข้อค้นพบของ เกตุวารี เลี้ยงมั่น และคณะ (เกตุวารี เลี้ยงมั่น และคณะ, 
2551) หน้าบทสรุปผู้บริหาร ที่เสนอว่าควรปรับปรุงองค์การให้มีขนาดที่เหมาะสม มีความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน และสามารถสนองตอบต่อพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอก
ที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานองค์การ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และค านึงถึงแนวโน้มของโลกาภิวัตน์ 
 แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบเทคนิค มีความส าคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะของ
อนุศาสนาจารย์ต ารวจในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมต ารวจ  ซึ่งโปรแกรมการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) ให้ความส าคัญเป็นอันดับ 1 จ านวน 10 ตัวชี้วัด รองลงมาคือ
องค์ประกอบเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด, องค์ประกอบข้อมูล 5 ตัวชี้วัด, องค์ประกอบบุคลากร 5 ตัวชี้วัด, 
และองค์ประกอบโครงสร้าง 3 ตัวชี้วัด ตามล าดับ ดังนั้น หากต้องการพัฒนาองค์กรอนุศาสนาจารย์
ต ารวจจ าเป็นต้องพัฒนาทั้ง 5 องค์ประกอบไปพร้อมกัน โดยเริ่มจากตัวชี้วัดที่มีค่าน้ าหนักมากของ
แต่ละองค์ประกอบก่อน เป็นการสร้างความเข้มแข็งทีละเล็กทีละน้อยไปพร้อมกันในทุกด้าน หรือ
อาจจะเลือกพัฒนาองค์ประกอบเทคนิคก่อนแล้วค่อยพัฒนาองค์ประกอบอ่ืน ไปทีละองค์ประกอบ
ตามล าดับความส าคัญท่ีโปรแกรมวิเคราะห์องค์ประกอบชี้ชัด แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อจ ากัด
ขององค์กรอนุศาสนาจารย์ต ารวจเป็นหลักว่าจะพัฒนาแบบใดจึงจะเหมาะสม เนื่องจากเป็นองค์กรที่
เป็นผู้ปฏิบัติโดยตรงและเห็นปัญหาอุปสรรคที่มีอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้ว  
 2.2. องค์ประกอบข้อมูล (Information) หมายถึง ความรู้ความสามารถของ
อนุศาสนาจารย์ต ารวจและผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์ต ารวจ ที่มีการพัฒนาเติมเต็มอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้
เหมาะสมกับการเป็นผู้มีหน้าที่ศาสนพิธีและสร้างขวัญก าลังใจแก่ข้าราชการต ารวจ ตลอดจนจัดท า
เอกสารความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ น าเสนอ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้
ข้าราชการต ารวจและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ มีการจัดท าเอกสาร
หรือจุลสารที่เกี่ยวข้องส าหรับใช้ในการอบรมศีลธรรมและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมต ารวจ 
(w=0.763), อนุศาสนาจารย์ต ารวจเข้ารับการอบรม และเติมเต็มความรู้ความสามารถให้กับตนเอง
อยู่เป็นประจ า เพ่ือให้มีความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการสร้างขวัญก าลังใจ และเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้กับข้าราชการต ารวจ (w=0.758), อนุศาสนาจารย์ต ารวจ มีความรู้ความสามารถในการ
ประยุกต์หลักธรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในการสร้างขวัญก าลังใจให้กับต ารวจ  
(w=0.678), และมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมต ารวจให้สาธารณชนได้รับทราบ (w=0.643)  สอดคล้องกับ บุญนภัสร์ ถิรปุญโญ (ทอง
งาม) (พระมหาบุญนภัสร์ ถิรปุญโญ (ทองงาม), 2549) ที่พบว่าสื่อต่างๆ นั้นมีอิทธิพลต่อผู้รับสาร
หลายด้าน อันก่อให้เกิดแนวคิด ความรู้และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในปัจจุบันการ
สื่อสารข้อมูลของสังคมโลกยุคไร้พรมแดนนี้ไม่จ ากัดเวลาและพ้ืนที่ สื่อสามารถเข้าถึงได้ทุกเวลาและ
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ทุกพ้ืนที่ ไมว่าจะเป็นสื่อ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรืออินเตอร์เน็ต เป็นต้น อันจะส่งผลให้
ทัศนคติของบุคคลแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน จะแตกต่างกันไปตามอายุ เพศ การศึกษา และ
สถานภาพ เป็นต้น 
 แสดงให้ เห็นว่าองค์ประกอบข้อมูล  มีความส าคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะของ
อนุศาสนาจารย์ต ารวจในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมต ารวจ  ซึ่งโปรแกรมการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) ให้ความส าคัญเป็นอันดับ 2 จ านวน 5 ตัวชี้วัด ข้อมูลในที่นี้
หมายความถึง ตัวองค์ความรู้ที่เป็นข้อมูลในตัวของอนุศาสนาจารย์เป็นหลัก เพราะอนุศาสนาจารย์
จะต้องใฝ่รู้ และแสวงหาความรู้ใส่ตนอยู่อย่างสม่ าเสมอ ทั้งองค์ความรู้ในหลักไตรสิกขา หลัก
ศีลธรรมอื่น ๆ  หลักคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนหลักจิตวิทยาและองค์ความรู้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจากจะต้องน าไปใช้ในการสร้างขวัญก าลังใจให้กับข้าราชการต ารวจทั้งปวง ที่ตกอยู่ในสภาวะตึง
เครียดจากการปฏิบัติงานในแต่ละวัน โดยที่อนุศาสนาจารย์อาจจัดท าเป็นเอกสารความรู้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าเสนอ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการต ารวจและประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบอีกต่อหนึ่ง ดังนั้นข้อค้นพบในครั้งนี้สามารถกล่าวได้ว่า นอกจากอนุศาสนาจารย์จะต้องมี
เทคนิควิธีการที่ดี และมีการวางเป้าหมายในการปฏิบัติงานแล้ว ยังต้องมีองค์ความรู้ซึ่งเป็นข้อมูลใน
ตนเองที่ดีด้วย จึงจะสามารถพัฒนาสมรรถนะของตนเองในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมต ารวจ
ได้ดียิ่งขึ้น 
 2.3. องค์ประกอบบุคลากร (purpose) หมายถึง บุคลากรขององค์กรอนุศาสนาจารย์ที่
มีหน้าที่เกี่ยวกับศาสนพิธี ให้ความรู้เกี่ยวกับศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมแก่ข้าราชการต ารวจ 
รวมทั้งให้ค าแนะน าผู้บังคับบัญชาในปัญหาทั้งปวงที่เกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม และขวัญ
ก าลังใจของข้าราชการต ารวจ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดค่าน้ าหนัก มากที่สุดคืออนุศาสนาจารย์ต ารวจ
ควรมีบุคลิกความเป็นผู้น า มีความสะอาดกาย มีน้ าใจดี มีวาจาไพเราะ (w=0.716),รองลงมาคือ
อนุศาสนาจารย์ต ารวจ ควรมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่เปรียญธรรม 9 ประโยค หรือปริญญาพุทธศาสตร
บัณฑิต (พธ.บ.) หรือปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) และจบเปรียญธรรม 6 ประโยคขึ้นไป 
(w=0.695),  ค่าน้ าหนักน้อยที่สุดคือ ควรมีการสอบคัดเลือกบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกที่มี
คุณสมบัติข้างต้น มาท าหน้าที่อนุศาสนาจารย์ต ารวจโดยตรง เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถและการ
ยอมรับจากข้าราชการต ารวจโดยรวม (w=0.596) ซึ่งข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ วิชญา
ภา เมธีวรฉัตร (วิชญาภา เมธีวรฉัตร, 2557)  ที่ชี้ชัดว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ ด้านการ
พัฒนา ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนางานของตนเอง พัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามลักษณะ 5 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านวิชาการ 
ด้านทักษะ ด้านเจตคติ และด้านความคิดสร้างสรรค์นั้น บุคลากรควรมีบุคลิกภายนอกที่ดีและเป็น
แบบอย่างที่ดี มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ บุคลิกภายในต้องเป็นคนมีจิตใจที่ดีงาม มีเจตคติที่ดี เป็น
คนใจเย็น อารมณ์ดี มีทัศนคติที่ดี และมองโลกในแง่ดี นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ 
สุทธญาณ์ โอบอ้อม (สุทธญาณ์ โอบอ้อม, 2557) ที่พบว่า ด้านการพัฒนาบุคลากรนั้น ขั้นศีลคือให้
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การบ่มเพาะพฤติกรรมนิสัยที่ดีงาม ขั้นสมาธิคือฝึกจิตใจให้เป็นไปในทิศทางที่ควร ขั้นปัญญาคือ
ส่งเสริมพัฒนาให้มีการศึกษาเพ่ิมเติม ส่วนการพัฒนาศักยภาพคือกลุ่มของความรู้ (knowledge) 
ทักษะ (skills) และคุณลักษณะ (attributes) ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลกระทบต่องานหลักของ
ต าแหน่งงานหนึ่ง ๆ โดยกลุ่มความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะดังกล่าวสัมพันธ์กับผลงานของต าแหน่ง
งานนั้น ๆ และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นสิ่งที่สามารถเสริมสร้างขั้น
ได้โดยผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนา 
 แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบบุคลากร มีความส าคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะของ
อนุศาสนาจารย์ต ารวจในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมต ารวจ  ซึ่งโปรแกรมการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) ให้ความส าคัญเป็นอันดับ 3 จ านวน 5 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้ที่มาเป็นอนุศาสนาจารย์เป็นหลัก ข้อค้นพบในเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า 
แม้ว่าเรื่องคนหรือบุคลากรจะเป็นเรื่องส าคัญที่สุดขององค์กร แต่องค์กรอนุศาสนาจารย์ต ารวจนี้เป็น
องค์กรที่ท าหน้าที่เพ่ือองค์กรย่อยอ่ืนในส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหลัก มิใช่ท าหน้าที่เพ่ือองค์กร
ของตนเอง ดังนั้นบุคลากรที่จะมาท าหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการต ารวจนั้น จึง
ควรจะมีคุณสมบัติเฉพาะที่สูงกว่า ต้องมีภูมิรู้ในเรื่องหลักธรรมค าสอนในศาสนาและหลักจิตวิทยาสูง 
มีเทคนิคในการน าเสนอหรือโน้มน้าวจิตใจผู้คนได้ดีเสียก่อน ซึ่งการที่จะเสาะหาบุคลากรเช่นนี้เพ่ือให้
ประจ าอยู่ในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกสถานีต ารวจภูธร จึงมิใช่เรื่องที่จะด าเนินงาน
ได้ง่ายนัก โปรแกรมวิเคราะห์องค์ประกอบจึงให้ความส าคัญเป็นล าดับที่สี่ จึงสามารถกล่าวได้ว่า
อนุศาสนาจารย์หรือผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์ต ารวจนั้น ขอให้เป็นผู้ที่มีเทคนิควิธีการดี มีเป้าหมายดี มี
ความรู้และข้อมูลดี แม้ว่าบุคลากรยังไม่พร้อมมากนัก ก็สามารถเสริมเสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ขวัญก าลังใจให้กับข้าราชการต ารวจได้ดีในระดับหนึ่งแล้ว 
 2.4. องค์ประกอบโครงสร้าง (structure) หมายถึง โครงสร้างขององค์กร
อนุศาสนาจารย์ต ารวจ หรือสายงานการบังคับบัญชาขององค์กรอนุศาสนาจารย์ต ารวจ ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีการก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ภารกิจหน้าที่ และอัตราก าลังพล
ไว้อย่างชัดเจประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด   ตัวชี้วัดที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุดคือ มีโครงสร้างองค์กร
อนุศาสนาจารย์ประจ าในทุกหน่วยงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ทั้งนครบาลและภูมิภาค ทั้งใน
กองบังคับการและกองก ากับการ ทั้งในระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ (ทุกสถานีต ารวจ/
ทุกหน่วย) (w=0.749), รองลงมาคือ มีการก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่ของอนุศาสนาจารย์
ต ารวจ ที่เอ้ือต่องานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของต ารวจ เช่น อนุศาสนาจารย์สามารถเสนอ
ค าแนะน าต่อผู้บังคับบัญชาทั้งระดับ สูง ระดับกลาง และระดับล่าง เกี่ยวกับขวัญก าลังใจต ารวจและ
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมต ารวจ (w=0.719), และค่าน้ าหนักน้อยที่สุดคือโครงสร้างองค์กร
อนุศาสนาจารย์ในส่วนกลาง ควรจะเป็นระดับกองบังคับการขึ้นไป เพ่ือให้สามารถจัดสายงานบังคับ
บัญชาในส่วนภูมิภาคได้ หรือเป็นหน่วยงานพิเศษขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (w=0.651)  
ซึ่งข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ เกตุวารี เลี้ยงมั่น และคณะ (2551) ที่เสนอว่าองค์การ
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ควรพิจารณาบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของตอนเองให้ชัดเจน เพ่ือให้การจัดโครงสร้างองค์การสามารถ
ครอบคลุมงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน และจัดให้มีการบริหารงานและการ
ไหลเวียนของงาน (Work Flow) ที่คล่องตัว สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ต้องค านึงถึงแนวโน้มของโลกาภิวัฒน์และ
สภาพแวดล้อมภายนอกเกี่ยวกับการจัดหรือออกแบบองค์การ ควรให้มีขนาดกะทัดรัดเหมาะสมกับ
ขอบเขตภารกิจ ที่สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านการเงินและบุคลากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด นอกจากนี้การศึกษาของ จุลศักดิ์ ชาญณรงค์ (2548) ยังมีข้อค้นพบที่น่าสนใจคือโครงสร้าง
องค์การของส่วนราชการภาครัฐส่วนใหญ่มีความสลับซับซ้อน ความเป็นทางการ และการรวมอ านาจ
ในระดับสูงถึงปานกลาง ซึ่งสวนทางกับข้อเสนอของนักวิชาการที่กล่าวว่า ลักษณะพึงประสงค์ของ
องค์การระบบราชการไทยในประเด็นเกี่ยวกับส่วนประกอบของโครงสร้างองค์การ ควรมีความ
สลับซับซ้อน ความเป็นทางการ และการรวมอ านาจในระดับต่ า 
 แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบโครงสร้าง มีความส าคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะของ
อนุศาสนาจารย์ต ารวจในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมต ารวจ ซึ่งโปรแกรมการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) ให้ความส าคัญเป็นอันดับ 4 จ านวน 3 ตัวชี้วัด ข้อค้นพบในเรื่องนี้
สะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับข้อจ ากัดของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ว่า โอกาสที่จะจัดให้
มีโครงสร้างหรือสายการบังคับบัญชาขององค์กรอนุศาสนาจารย์ต ารวจ ระดับเทียบเท่ากองบังคับ
การ เพื่อให้สามารถเติบโตในสายงานอาชีพวิทยาการอนุศาสนาจารย์ได้นั้นค่อนข้างจะเกิดขึ้นได้ยาก 
โดยเฉพาะองค์การขนาดใหญ่ เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มักจะมีโครงสร้างองค์การที่มีความ
สลับซับซ้อน ความเป็นทางการ และการรวมอ านาจในระดับสูง อันเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์การให้มีศักยภาพ ยกเว้นผู้บริหารระดับสูงของส านักงานต ารวจแห่งชาติมี
วิสัยทัศน์ยาวไกล สามารถมองเห็นความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรข้าราชการต ารวจให้มีคุณธรรม
จริยธรรมอย่างจริงจัง ก็อาจมีการกระจายอ านาจให้องค์กรอนุศาสนาจารย์ต ารวจมีลักษณะพิเศษ 
กล่าวคือมีขนาดเหมาะสม กะทัดรัด คล่องตัว และมีอิสระในการก าหนดนโยบายในการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมต ารวจโดยเฉพาะ ทั้งนี้เพ่ือลดปัญหาการฆ่าตัวตาย ปัญหาคอรัปชั่น ตลอดจน
ปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมอื่น ๆ ของข้าราชการต ารวจในปัจจุบัน 
 2.5. องค์ประกอบเป้าหมาย (purpose) หมายถึง สิ่งที่องค์กรอนุศาสนาจารย์ต ารวจ
ต้องการจะบรรลุทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ประกอบด้วย 7 
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุดคือปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ต ารวจอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนมุ่งสู่ความส าเร็จ (w=0.795),รองลงมาคือ มีแผนงาน/โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมต ารวจอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน (w=0.779), น้อยที่สุดคือมีการติดตาม
ผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของผู้บังคับบัญชา และกระตุ้นผู้บังคับบัญชาหากยังมิไดมีการสั่งการ
แก้ไขปัญหา (w=0.520) ซึ่งข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ สมจินตนา คุ้มภัย (2553) ที่
เสนอว่าผู้บริหารองค์การต้องตระหนักถึงความส าคัญของวัฒนธรรมองค์การในการท าให้องค์การมี
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ประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมมุ่งผลส าเร็จและวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมมุ่งผลส าเร็จ ผู้บริหารควรสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การโดยก าหนดไว้ในกลยุทธ์ของ
องค์การ สื่อสารอย่างทั่วถึง แสดงพฤติกรรมเป็นแบบอย่าง (Role Model) แก่พนักงาน เปิดโอกาส
ให้พนักงานมีส่วนร่วมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ และน าวัฒนธรรมองค์การไปปฏิบัติในงาน
ประจ าวัน รวมทั้งใช้กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์สร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีค่านิยมและพฤติกรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมเชิงประสิทธิผล นอกจากนี้
การศึกษาของ ศรีลัดดา เทพารักษ์ (2558) เรื่องการเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลองค์การ: กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย. (กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์, 2553), หน้าบทคัดย่อ.ยังชี้ให้เห็นว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์การที่ดี โดยมุ่งเน้นคุณภาพ 
ระบบและกลไกให้ดี ก็จะเกิดการยอมรับที่จะปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพได้ 
 แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบเป้าหมาย มีความส าคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะของ
อนุศาสนาจารย์ต ารวจในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมต ารวจ  ซึ่งโปรแกรมการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) ให้ความส าคัญเป็นอันดับ 5 จ านวน 7 ตัวชี้วัด จากข้อค้นพบนี้
ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาสมรรถนะของอนุศาสนาจารย์ต ารวจในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ต ารวจ สิ่งส าคัญที่สุดคืออนุศาสนาจารย์ต้องมีเทคนิควิธีการที่ดีก่อน ตามมาด้วยข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ มีบุคลากรที่เพียงพอ และมีโครงสร้างสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน แล้วจึงค่อยวางเป้าหมาย
ตามมาว่าจะเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการต ารวจอย่างไร เพ่ือให้บรรลุทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 
 3. รูปแบบการพัฒนาองค์ประกอบของอนุศาสนาจารย์ต ารวจในการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมต ารวจ  
 ส าหรับการวิเคราะห์เชิงยืนยันอันดับสองนี้พบว่า มีการยืนยันผลจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) และผลจากการวิเคราะห์เชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (1st CFA) กล่าวคือ 
เป็นการยืนยันผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจว่า ทั้ง 5 องค์ประกอบ ยังคงมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะของอนุศาสนาจารย์ต ารวจในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ต ารวจอยู่ เพียงแต่มีการสลับที่และให้น้ าหนักความส าคัญขององค์ประกอบใหม่  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเรื่องการพัฒนาองค์ประกอบของอนุศาสนาจารย์ต ารวจในการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมของต ารวจ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อเสนอแนะในการ
น าผลวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อเสนอเชิงนโยบาย  
 1.1. ส านักงานต ารวจแห่งชาติจ าเป็นต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเพ่ือให้ข้าราชการต ารวจ
ปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจดังกล่าว โดยจะต้องมีองค์กร
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หรือหน่วยงานภายในที่มีหน้าที่ติดตาม ก ากับ ดูแล เพ่ือให้ข้าราชการต ารวจยึดถือปฏิบัติตาม ซึ่งใน
ทัศนะผู้วิจัยเห็นว่าองค์กรอนุศาสนาจารย์ต ารวจมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและขวัญก าลังใจของข้าราชการต ารวจได้ 
 1.2.  ให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลที่ จะมาอนุศาสนาจารย์ต ารวจ หรืออาจน า
อนุศาสนาจารย์ต ารวจที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาศักยภาพให้เด่นชัด และก าหนดบทบาทหน้าที่ให้เป็น
เอกเทศ ให้เป็นสายงานวิทยาการอนุศาสนาจารย์ที่แท้จริง มีหน่วยงานองค์กรของตนเองชัดเจน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรน าองค์ประกอบและตัวชี้วัดทั้งหมดไปศึกษาพ้ืนที่ต ารวจภูธรภาคอ่ืนที่กระจายอยู่ทั่ว
ประเทศ อันจะท าให้มองเห็นภาพรวมการพัฒนาองค์ประกอบของอนุศาสนาจารย์ต ารวจในการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมต ารวจของส านักงานต ารวจแห่งชาติได้เป็นอย่างดี และจะเป็นการ
ยืนยันองค์ประกอบและตัวชี้วัดของอนุศาสนาจารย์ต ารวจในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมต ารวจ 
ที่สามารถอ้างอิงไปสู่ความเป็นสากลต่อไป อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติหันมาให้ความสนใจต่อประเด็นการพัฒนาบุคลากรของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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การสร้างภูมิคุ้มกันการเสพติดอินเทอร์เน็ตตามหลกัอริยสัจ 4 
BUILDING IMMUNITY AGAINST INTERNET ADDICTION BASED  

ON THE FOUR NOBLE TRUTHS 
 

วัยญา ยิ้มยวน 

Waiya Yimyuan 
 

บทคัดย่อ 
 พฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตสามารถอธิบายได้ตามแนวคิดจิตวิเคราะห์หรือทฤษฏี
เสริมแรง ซึ่งส่งผลต่อวิธีบ าบัดรักษาอาการที่เป็นไปแบบแยกส่วนด้วยวิธีจิตบ าบัดหรือปรับ
พฤติกรรม  ซึ่งวิธีการที่มาจากรากฐานแนวคิดจิตวิทยายังคงเกิดพฤติกรรมกลับไปเสพติดซ้ า ในขณะ
ที่พฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตตามแนวคิดพระพุทธศาสนาอธิบายได้ว่า เป็นเพียงทุกข์รูปแบบหนึ่ง
ของชีวิตตามหลักอริยสัจ 4 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากตัณหาในจิตใจและสภาพสังคมที่ขาดกัลยาณมิตร
เป็นปัจจัยร่วม ซึ่งเป็นมุมมองแบบภาพรวม แนวทางแก้ไขปัญหาใช้สัมมาทิฏฐิอันมีปัจจัยเกิด 2 
ประการ ได้แก่ โยนิโสมนสิการเป็นฐานสร้างสติและปัญญาภายในจิตบุคคลเพ่ือลดละตัณหาโดยตรง 
และกัลยาณมิตรสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมการใช้อินเทอร์เน็ตที่พึงประสงค์อันเป็นปัจจัยภายนอก 
ดังนั้นบุคคลและสังคมจึงมีภูมิคุ้มกันการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยปัญญารู้เท่าทันโดยไม่ต้องหลีกเลี่ยงหรือ
ตัดขาดจากอินเทอร์เน็ต จึงเป็นแนวทางที่สามารถใช้ทั้งแก้ไขและปูองกันพฤติกรรมเสพติด
อินเทอร์เน็ตอย่างถาวร   
ค าส าคัญ: จิตวิเคราะห์; ทฤษฎีเสริมแรง; พระพุทธศาสนา 
 

ABSTRACT 
 Addictive Internet behavior can be explained by the theory of 
psychoanalysis or reinforcement. This affects how the treatment is modular with 
psychotherapy or behavior modification. This way, the fundamental concept of 
psychology continues to addictive behavior repeated. While addictive Internet 
behavior based on Buddhism explains. It was the only form of life on the four 
Noble Truths, which is mainly caused by the lack of passion in the minds and social 
goodwill as a contributing factor. The overall view. Solutions gained a viewpoint 
that has caused two factors, namely the creation of reflective thinking is, 
consciousness and spiritual wisdom within individuals to direct persistent passion. 
Goodwill and create a social environment, using the Internet as the adverse 
                                                           

 ฝุายสารสนเทศ  กองแผนงานและสารสนเทศ  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
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external factors. Thus, the individual and society is immune to the Internet with 
intelligence, without knowingly avoided or cut off from the Internet. It's an 
approach that can be used to modify the behavior and prevent internet addiction 
permanently. 
Keywords: Psychoanalysis Theory; Reinforcement Theory; Buddhism  
 
1. บทน า 
 อินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์อย่างมหาศาลแก่มวลมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การลดข้อจ ากัดด้านระยะทางการสื่อสารจนกลายเป็นการสื่อสารไร้พรมแดน แต่ปัจจุบันกลับพบว่า
กลุ่มคนจ านวนหนึ่งมีพฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่นักวิชาการได้เริ่มมี
การศึกษาเพ่ือพยายามอธิบายปรากฏการณ์นี้อย่างแพร่หลายมากข้ึน  
 จากข้อมูลส ารวจพบว่า ปริมาณผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกเมื่อธันวาคม 2556 มีจ านวน 
2.802 พันล้านคน จากจ านวนประชากรโลกทั้งหมด 7.181 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 39 และ
อัตราเติบโตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตระหว่างธันวาคม 2553-ธันวาคม 2556 ขยายตัวสูงมากคิดเป็นร้อย
ละ 676.3  ส่วนในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี 2540-2556 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นจาก 220,000 คน 
เป็น 26,140,473 คน (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 17 กันยายน 2557) 
และผลการศึกษาเกี่ยวกับการเสพติดอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเริ่มจากปี 2545 พบว่า ร้อยละ 
23.74 ของประชากรไทยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีพฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ต (ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์, 
2545) อีก 3 ปีต่อมาพบว่า ร้อยละ 32.11 ของประชากรไทยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีพฤติกรรมเสพติด
อินเทอร์เน็ต หลังจากนั้นพบว่า ร้อยละ 63.14 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีแนวโน้ม
เสพติดอินเทอร์เน็ต และร้อยละ 45.90 ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่
มีความเสี่ยงที่จะติดเกมมากท่ีสุด  จะเห็นว่าข้อมูลตัวเลขในระหว่างปี 2545 - 2553 รวมระยะเวลา 
9 ปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงปริมาณผู้เสพติดอินเทอร์เน็ตมีประมาณร้อยละ 20-65 และมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วตามปริมาณที่เพ่ิมขึ้นของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ซึ่งผลกระทบจาก
พฤติกรรมนี้ก่อปัญหาทั้งในระดับบุคคลขยายเป็นวงกว้างสู่ระดับสังคม ตั้งแต่สุขภาพจิตเสื่อมเสีย 
หงุดหงิด กระวนกระวาย วิตกกังวล เศร้า จิตใจอ่อนล้า สุขภาพร่างกายทรุดโทรม อดนอน มีปัญหา
สายตา ศีรษะ คอ หลัง เอว ก้นกบ ระบบขับถ่าย ขาดการออกก าลังกาย การเรียนบกพร่อง สมาธิ
สั้น มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนน้อยลง ทะเลาะกับพ่อแม่หรือคนในครอบครัว ใช้เวลาอยู่กับโลกออนไลน์
จนน าไปสู่การถูกหลอก (ประพิมพ์พรรณ สุวรรณกูฏ และอัจศรา ประเสริฐสิน, 2552) การพนัน ยา
เสพติด และอาชญากรรมซับซ้อนต่างๆ ในสังคมมากมาย  
 ผลกระทบจากพฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ต (วิไลพรรณ มีบุญธรรม, 2552) นั้นมีตั้งแต่
ระดับบุคคลขยายเป็นวงกว้างไปสู่ระดับสังคม ปัญหาด้านสุขภาพส่วนบุคคลส่งผลให้จิตใจอ่อนล้า 
เศร้า วิตกกังวล หงุดหงิด กระวนกระวาย ร่างกายทรุดโทรม อดนอน สายตาสั้น ปวดตา ศีรษะ คอ 
หลัง เอว ก้นกบ ระบบขับถ่ายมีปัญหา (ประพิมพ์พรรณ สุวรรณกูฏ และอัจศรา ประเสริฐสิน, 
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2552) กระทบการท างานของสมองและการคิด ความจ าสั้นลง ขาดสมาธิ มีพฤติกรรมไม่รับประทาน
อาหาร ขาดการออกก าลังกาย ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีพฤติกรรมเลียนแบบที่ เน้นความ
รุนแรง เช่น ใช้ค าพูดก้าวร้าว ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ขโมยเงิน (บุบผา เมฆศรีทองค า และ
อรรยา สิงห์สงบ, 2550) มีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวและผู้คนรอบข้างน้อยลง ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับ
อินเทอร์เน็ต น าไปสู่ปัญหาการล่อลวง การท าอนาจาร การพนัน ยาเสพติด และอาชญากรรมซับซ้อน
ในรูปแบบต่างๆ มากมาย ตัวอย่างเช่น ธุรกิจการพนันฟุตบอลออนไลน์ระบาดในกลุ่มคนรุ่นใหม่ของ
สังคมไทยเม็ดเงินหลายหมื่นล้านบาทไหลออกนอกประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษาตก
เป็นทาสการพนัน บางรายเสียพนันไม่มีเงินจ่ายท าให้ไปค้ายาบ้า ขายบริการทางเพศ หรือบางราย
หาเงินไม่ได้ถูกขู่กรรโชก ท าร้ายร่างกาย จนถึงอุ้มฆ่า ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาการเสพติดอินเทอร์เน็ตอย่างรุนแรงน ามาซึ่งความเสื่อมต่อคุณภาพชีวิตของประชากรและ
สังคม อย่างไรก็ดีการแก้ไขบ าบัดรักษาพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นไปในแนวเดียวกับ
การรักษาผู้ติดบุหรี่ สุรา หรือยาเสพติด อีกทั้งประเทศต่างๆ ทั่วโลกพยายามหามาตรการและ
แนวทางช่วยเหลือแก้ไขปูองกันบ าบัดรักษาปัญหานี้ด้วยวิธีการรูปแบบต่างๆ ตัวอย่าง เช่น สถาน
บ าบัดเด็กติดอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นคลินิกของกองทัพในเขตของทหารของกรุงปักกิ่งมีโปรแกรมบ าบัด
ฟ้ืนฟูฝึกฝนเข้มงวดแบบทหารที่แยกเด็กๆ ออกจากอินเทอร์เน็ต เด็กต้องตื่นแต่เช้าเพ่ือออกก าลัง
กาย แบ่งกลุ่มเล่นกีฬา และผสมผสานด้วยจิตบ าบัด เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยคาดว่าปัญหาการเสพติด
อินเทอร์เน็ตนี้จะกลายเป็นปัญหาระดับชาติของประเทศไทยอย่างแน่นอน 
 การสร้างภูมิคุ้มกันพฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตตามแนวคิดพระพุทธศาสนานั้นสามารถ
ท าได้ดีในกรณีที่บุคคลไม่มีอาการเสพติดอย่างรุนแรง เพราะจ าเป็นต้องมีสติในระดับหนึ่งเป็น
พ้ืนฐานรู้คิดไตร่ตรองมากพอที่จะยอมรับว่า พฤติกรรมใช้งานอินเทอร์เน็ตของตนเองนั้นเป็นปัญหา
เพ่ือหาทางแก้ไข อีกทั้งครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ต้องตระหนักรู้ถึงผลกระทบเสียหายร้ายแรง
และให้ความส าคัญแก่ปัญหาดังกล่าว ไม่เพิกเฉย กล่าวโทษ หรือเกี่ยงกันท าหน้าที่ จึงจะสามารถ
ร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันตามแนวทางนี้อย่างได้ผล 
 ส าหรับในประเทศไทยจากการค้นคว้าศึกษาในเบื้องต้นพบว่า มีงานวิจัยเกี่ยวกับการ  
เสพติดอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยจ านวน 31 เล่ม และงานวิจัยทั้งหมดมีสาระเกี่ยวกับอาการและ
ผลกระทบ ปัจจัยสาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาการเสพติดอินเทอร์เน็ต ซึ่งศึกษาภายใต้กรอบ
แนวคิดจิตวิทยาทั้งหมด จึงสามารถน ามาศึกษาได้อย่างสอดคล้องตามกรอบอริยสัจ 4 ดังนั้นผู้วิจัย
จึงสนใจศึกษาเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์และการสร้างภูมิคุ้มกันการเสพติดอินเทอร์เน็ตโดยใช้กรอบ
อริยสัจ 4 เพ่ือเป็นทางเลือกหรือปรับปรุงแนวทางแก้ไขปูองกันบ าบัดรักษาการเสพติดอินเตอร์เน็ต
ให้ดีขึ้นกว่าแนวทางเดิมในปัจจุบัน  อีกทั้งยังเป็นการขยายขอบเขตองค์ความรู้เรื่องการเสพติด
อินเทอร์เน็ตโดยใช้หลักพุทธธรรมให้กว้างขวางสืบต่อไป   
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการเสพติดอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
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 2. เพ่ือศึกษาอริยสัจ 4 ในพระพุทธศาสนา 
 3. เพ่ือศึกษาการสร้างภูมิคุ้มกันการเสพติดอินเทอร์เน็ตด้วยหลักอริยสัจ 4 
 
3. วิธีการด าเนินวิจัย 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) มีวิธีการด าเนินการวิจัย 
ดังนี้ 
 1. ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเสพติดอินเทอร์เน็ต และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการเสพติดอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ด้วยวิธีสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต ดาวน์โหลดอิเล็กทรอนิกส์
บุ๊ค ถ่ายเอกสารจากห้องสมุดและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศไทยจ านวน 10 หน่วยงาน ได้งานวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับการเสพติดอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยทั้งหมดจ านวน 31 เล่ม  
 2. ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด และจัดระบบองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสพติดอินเทอร์เน็ต
ท่ัวไปอย่างเป็นระบบและอธิบายแนวคิดนี้ตามกรอบแนวคิดจิตวิทยา จากนั้นจึงศึกษาสภาพการเสพติด
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยจากงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสังเคราะห์ให้ได้ภาพรวมของ
อาการ วิบาก ปัจจัยสาเหตุ แนวทางแก้ไขปูองกัน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคของการเสพติด
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย  
 3. ศึกษา วิเคราะห์ หลักอริยสัจ 4 จากพระไตรปิฎก อรรถกถา และเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้สาระส าคัญของหลักอริยสัจ 4 และการประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิต  
 4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการศึกษาอาการ วิบาก ปัจจัยสาเหตุ แนวทางแก้ไขปูองกัน 
รวมทั้งปัญหาอุปสรรคของการเสพติดอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยใช้กรอบอริยสัจ 4 เพ่ืออธิบาย
ทุกข์จากการเสพติดอินเทอร์เน็ต ปัจจัยสาเหตุของการเสพติดอินเทอร์เน็ต มรรคสร้างภูมิคุ้มกันการ
เสพติดอินเทอร์เน็ต และผลจากการมีภูมิคุ้มกันการเสพติดอินเทอร์เน็ต พร้อมเสนอทัศนะของผู้วิจัย  
 5. สรุปผลการศึกษาทั้งหมด โดยน าเสนอผลการศึกษาภายใต้กรอบอริยสัจ 4 และให้
ข้อเสนอแนะในการน าไปประยุกต์ใช้งาน  
 
4. ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิเคราะห์การสร้างภูมิคุ้มกันการเสพติดอินเทอร์เน็ตตามหลักอริยสัจ 4 ผู้วิจัย
ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการ คือ (1) เพ่ือศึกษาสภาพการเสพติดอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย  
(2) เพ่ือศึกษาอริยสัจ 4  ในพระพุทธศาสนา (3) เพ่ือศึกษาการสร้างภูมิคุ้มกันการเสพติด
อินเทอร์เน็ตด้วยหลักอริยสัจ 4 โดยศึกษาค้นคว้าจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ปกรณ์วิเสส 
วิทยานิพนธ์ หนังสือ และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร มีขอบเขตของ
การศึกษา คือ รวบรวมศึกษาเพ่ือจัดระบบองค์ความรู้การเสพติดอินเทอร์เน็ตทั่วไปและอธิบาย
ปัญหานี้ภายใต้กรอบแนวคิดจิตวิทยา จากนั้นวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลให้เห็นสภาพการเสพติด
อินเทอร์เน็ตในบริบทประเทศไทยจากงานวิจัยและเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการเสพติดอินเทอร์เน็ต 
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เพ่ือน ามาศึกษาการสร้างภูมิคุ้มการเสพติดอินเทอร์เน็ตภายใต้กรอบอริยสัจ 4 ซึ่งผู้วิจัยสรุป
ผลการวิจัย ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 สภาพการเสพติดอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย   
 สภาพการเสพติดอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยทั่วไปพบว่า ประชากรไทยมี
ประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตมาตั้งแต่ พ.ศ.2530 - 2557 (รวม 27 ปี) มีปริมาณผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากจ านวน 30 คน เป็น 26,150,473 คน เมื่ออินเทอร์เน็ต
แพร่หลายมากขึ้นท าให้เกิดภาวะการเสพติดอินเทอร์เน็ตขึ้น โดยปริมาณการเสพติดอินเทอร์เน็ตของ
ประชากรไทยมีประมาณร้อยละ 19 – 65 ของประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งประเทศ ผลการศึกษาพบ
สภาพการเสพติดอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมี 3องค์ประกอบ ได้แก่ ทุกข์จากการเสพติดอินเทอร์เน็ต 
ปัจจัยสาเหตุของการเสพติดอินเทอร์เน็ต การแก้ไขปูองกันและปัญหาอุปสรรค สรุปได้ดังนี้ 
 1. ทุกข์จากอาการและผลกระทบจากการเสพติดอินเทอร์เน็ต มี 2 ประการ ได้แก่  
  1.1 อาการที่เกิดขึ้น มี 2 ประการ ได้แก่ ทุกข์กาย คือ ถูกครอบง า หมกมุ่น, หยุดใช้
ไม่ได้, ใช้นานกว่าที่ตั้งใจ และโกหกปกปิดการใช้อินเทอร์เน็ต ส่วนทุกข์ใจ คือ หมดหวัง กดดัน โกรธ
เมื่อต้องหยุดใช้, ใช้สนองความพอใจ และใช้อินเทอร์เน็ตหลบหนีปัญหาชีวิต 
  1.2 วิบากหรือผลกระทบ มี 2 ประการ ได้แก่ ระดับบุคคล มีปัญหาสุขภาพกาย คือ 
ระบบสายตาและการมองเห็นผิดปกติ, ศีรษะและระบบฮอร์โมนในสมองผิดปกติ, ส่วนปัญหา
สุขภาพจิต คือ ขาดสมาธิ, หงุดหงิด, วิตกกังวล ส่วนระดับสังคม มีปัญหาสูญเสียหน้าที่การงานและ
ความสัมพันธ์กับคู่รัก ครอบครัว เพื่อน และคนในสังคมทั่วไป อีกท้ังถูกหลอกลวงและน าไปสู่การเกิด
อาชญากรรมซับซ้อนในสังคม 
 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสพติดอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มี 2 ประการ ได้แก่  
  2.1 ปัจจัยภายในบุคคล มี 2 ปัจจัย ได้แก่ 
   2.1.1 อโยนิโสมนสิการ ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตต่างๆ ทั้งเชิงลบและเชิง
บวก ได้แก่ ไม่พึงพอใจในตนเอง หงอยเหงาเศร้าซึม เบื่อหน่าย อารมณ์แปรปรวนและรุนแรง ไม่
มั่นใจในตนเอง วิตกกังวล ขี้อาย ระแวง, อารมณ์อ่อนไหว ต้องการให้คนอ่ืนสนใจ, คิดว่าถ้าว่างจะ
เลือกใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่าอย่างอ่ืน,  
   2.1.2 การไม่ส ารวมอินทรีย์ ท าให้มีพฤติกรรมหมกมุ่นกับกิจกรรมบน
อินเทอร์เน็ตเพ่ือสนองความต้องการทางจิตใจ อารมณ์ สังคม ได้แก่ ชอบแยกตัว บุคลิกภาพเก็บตัว 
ควบคุมตนเองต่ า ก้าวร้าว ดื้อเงียบ ยึดตนเป็นศูนย์กลาง หลีกหนีความเครียด เป็นต้น 
  2.2 ปัจจัยภายนอกจากสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในโลกแห่งความจริงและโลกออนไลน์ 
มี 2 ปัจจัย   
   2.2.1 คบปาปมิตร มี 3 องค์ประกอบร่วม คือ  
   (1) ความสัมพันธ์ทั้งเชิงลบและเชิงบวกกับครอบครัว ได้แก่ สถานภาพ
ครอบครัว รายได้ ระดับการศึกษาของบิดามารดา ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบพ่ึงพิง แบบควบคุม 
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ไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัว ครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุ่น หรือครอบครัวมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สนับสนุนให้ใช้อินเทอร์เน็ตเล่นเกม 
   (2) ความสัมพันธ์ทั้งเชิงลบและเชิงบวกกับเพ่ือน ได้แก่ ไม่ได้รับการยอมรับ
จากเพ่ือน คบเพ่ือนที่เสพติดเกม ติดเพ่ือน เลียนแบบเพ่ือน เพ่ือนชวนเล่นเกม มีแบบอย่างที่ไม่ดี 
เช่น ญาติพ่ีน้อง, รุ่นพี่ในโรงเรียน หรือท ากิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับเพื่อนบนอินเทอร์เน็ต 
   (3) ความสัมพันธ์กับคนในสังคมทั่วไป ได้แก่ ไม่ได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน 
รู้สึกว่าความสัมพันธ์ในโลกแห่งความจริงที่มีอยู่ไม่เพียงพอ หลีกเลี่ยงความสัมพันธ์กับคนอ่ืนในชีวิต
จริง ปรับตัวในสังคมล าบาก ล าบากใจในการติดต่อและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน คนใกล้ชิดชวนเล่นเกม 
 3. ลักษณะประชากรหรือสถานทางสังคมที่เอ้ือต่อความสัมพันธ์ให้เสพติดอินเทอร์เน็ต 
ได้แก่ ความเป็นเพศหญิงหรือชาย วัยเด็กถึงวัยท างาน อาชีพนักเรียน นักศึกษา พนักงานเอกชน 
ราชการ สถานภาพโสด มีรายได้ส่วนตัว และรายได้จากครอบครัวมาใช้จ่ายในการเล่นอินเทอร์เน็ต 
มารดาบิดามีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี สภาพการอยู่อาศัยแบบอยู่คนเดียวหรืออยู่กับผู้อ่ืน 
เป็นบุตรคนแรกหรือมีพ่ีน้องต่างบิดามารดามากกว่า 
 4. อสัปปายะหรืออบายมุข 6 มี 2 องค์ประกอบร่วม คือ 
  4.1 โรงเรียน ชุมชน รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ใช้อินเทอร์เน็ต สามารถใช้งานได้จาก
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เของโรงเรียน ครูมีภารกิจมากดูและไม่ทั่วถึง มีปัญหาที่โรงเรียน  
  4.2 เนื้อหาสาระและลักษณะเทคโนโลยี ได้แก่ พบเนื้อหาสาระให้โทษบนโลกออนไลน์ 
เช่น ภาพ คลิป เกมลามก เว็บขายบริการทางเพศ เว็บการพนัน เป็น 
 ส่วนที่ 2 อริยสัจ 4 ในพระพุทธศาสนา 
 อริยสัจ 4 เป็นธรรมที่ก าเนิดขึ้นในยุคพุทธกาล โดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
ปฏิญาณตนว่า ตรัสรู้และหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงด้วยประจักษ์แจ้งในกิจต่ออริยสัจ 4  พร้อม
ประกาศหลักธรรมนี้แก่หมู่สัตว์โลกทั้งปวงเพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาความทุกข์ในชีวิตทุกชนิดจนพ้น
ปัญหาต่างๆ อย่างสิ้นเชิง อริยสัจ 4 คือ สัจจะจริงแท้ประกอบด้วยโครงสร้าง 4 ประการ ได้แก่   
 (1) ทุกขอริยสัจ คือ อุปาทานขันธ์ 5 อันมีสภาวะเกิด แก่ เจ็บ ตาย     
 (2)  ทุกข์ สมุทยั อริยสัจ คือ ตัณหา 3 ประเภท ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา  
 (3) ทุกขนิโรธอริยสัจ คือ สภาวะความดับตัณหา  
 (4)  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค์ 8 ประกอบด้วย สัมมาทิฏฐิคือ
เห็นชอบ สัมมาสังกัปปะคือด าริชอบ สัมวาจาคือเจรจาชอบ สัมมากัมมันตะคือกระท าชอบ 
สัมมาอาชีวะคือเลี้ยงชีพชอบ สัมมาวายามะคือพยายามชอบ สัมมาสติคือระลึกชอบ สัมมาสมาธิคือตั้ง
จิตมั่นชอบ  
 หน้าที่ต่ออริยสัจ 4 ใน 2 ประการ ได้แก่ ศึกษาปฏิบัติตามกิจในอริยสัจ 4 ด้วยหลักสูตร
เวียน 3 รอบอาการ 12 และเผยแผ่อริยสัจ 4 ตามจริงแก่ผู้อ่ืนและสังคม เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
และประโยชน์ใน 2 ระดับคือ สร้างตนสู่ความเป็นอริยะบุคคลน าไปสู่การดับทุกข์สิ้นเชิง และสร้าง
สังคมแห่งพุทธธรรมเกื้อกูลมนุษย์สู่ความเป็นอริยะบุคคล 
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 ส่วนที่ 3 มรรคสร้างภูมิคุ้มกันการเสพติดอินเทอร์เน็ต 
 มรรคสร้างภูมิคุ้มกันการเสพติดอินเทอร์เน็ต มี 2 ประการ ได้แก่ 
 1. สัมมาทิฏฐิภายในบุคคล ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ 
  1.1 สร้างปัญญารู้คิดด้วยโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเป็นมนสิการชนิดที่ท าให้เกิด
การใช้ปัญญา พร้อมกับท าปัญญานั้นให้เจริญงอกงาม เป็นกระบวนการศึกษาให้เกิดปัญญารู้เห็น
ตามเป็นจริงหรือสัมมาทิฏฐิ  เป็นวิธีคิดที่สกัดตัณหาและมิจฉาทิฏฐิในการใช้อินเทอร์เน็ตออกไปเสีย 
โดยใช้โยนิโสมนสิการแบบเห็นคุณโทษและทางออก กล่าวคือ คุณของอินเทอร์เน็ต (ส่วนดี/อัสสา
ทะ) นั้นเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีประโยชน์กว้างขว้างมากครอบคลุมทุกด้านเกือบเทียบเท่าโลก
ความจริง ได้แก่ การศึกษาทุกศาสตร์สาขา, ธุรกิจ, การสื่อสาร, ความบันเทิงและข่าวสาร ส่วนโทษของ
อินเทอร์เน็ต (ส่วนเสีย/อาทีนวะ) ได้แก่ เสพติดอินเทอร์เน็ตทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น เกม การพนัน 
เซ็ก ความสัมพันธ์ทางสังคมและข่าวสาร, ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เกิดมิจฉาชีพ ท าอนาจารผิด
ศีลธรรมน าไปสู่การล่อลวงและเกิดอาชญากรรมสังคม เมื่อวิถีประจ าวันจ าเป็นต้องคลุกคลีกับ
อินเทอร์เน็ตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทางออก (ส่วนพ้น/นิสสรณะ) คือ มีสติตั้งมั่นไม่หลงชอบหรือไม่
ชอบใจต่อกิจกรรมไม่สร้างสรรค์บนอินเทอร์เน็ต ตั้งเปูาหมายการใช้เพ่ือพัฒนาชีวิตดีงาม รู้จักเลือก
รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เกิดปัญญา อีกทั้งไม่หมกมุ่นจนเกินขอบเขต มีวินัยแบ่ง
เวลาอย่างเหมาะสม ตระหนักถึงภัยจากคนแปลกหน้า ระมัดระวัง ละเว้น หลีกเลี่ยงสังคมโลก
ออนไลน์ที่มอมเมาชีวิต เช่น พนันออนไลน์ เซ็กออนไลน์ วิธีคิดแบบนี้ก่อให้เกิดสติ ไม่ประมาท ไม่ใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นวัตถุกามสนองตัณหา ไม่เกิดทุกข์โทษต่อชีวิต 
 1.2 อินทรียสังวรด้วยสติสัมปชัญญะ 3 ระดับ ได้แก่  
  1.2.1 สติสัมปชัญญะเพ่ือยกจิตที่จมลงไปในอินเทอร์เน็ตให้ขึ้นมา เป็นอินทรียสังวร
ระดับพ้ืนฐาน สร้างภูมิคุ้มกันเชิงความคิดเพ่ือฝึกสติสัมปชัญญะส าหรับบ าบัดอาการเสพติด
อินเทอร์เน็ตในระดับขั้นที่จิตจมลงกับกิจกรรมออนไลน์จนสูญเสียหน้าที่การงานและความสัมพันธ์
กับผู้ อ่ืนและผิดศีล 5 โดยการฝึกรู้คิดถึงคุณประโยชน์ โทษ และพยายามตั้งเปูาหมายการใช้
อินเทอร์เน็ตเพ่ือชีวิตดีงาม วิธีตรวจสอบตนเองคือ จะพบว่าตนเองลดการใช้กิจกรรมออนไลน์ที่ให้
โทษลดลง วิธีนี้ เกื้อหนุนปัญญารู้คิดแบบโยนิโสมนสิการ และเป็นการก่อแนวทางสร้าง
สติสัมปชัญญะระดับกลางและระดับสูง 
  1.2 .2 สติสัมปชัญญะเพ่ือข่มจิตด้วยอนุสติ 10 และฝึกสมาธิ เป็นอินทรียสังวร
ระดับกลาง สร้างภูมิคุ้มกันเชิงก าลังเพื่อฝึกสติสัมปชัญญะส าหรับบ าบัดอาการเสพติดอินเทอร์เน็ตใน
ระดับขั้นที่จิตเผลอสติกับกิจกรรมออนไลน์จนบกพร่องในหน้าที่การงาน และความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
โดยหากรู้ตัวว่าจิตเผลอให้ละกิจกรรมออนไลน์นั้นชั่วคราวแล้วตั้งสติระลึกถึงอนุสติข้อใดข้อหนึ่งหรือ
แบ่งเวลาฝึกสมาธิแบบสมถกรรมฐานอย่างเป็นระบบ เช่น อานาปานสติ วิธีตรวจสอบคือ จะพบว่า
ตนเองเผลอสติน้อยลง และใช้กิจกรรมออนไลน์เพื่อชีวิตดีงามมากขึ้น วิธีนี้สามารถบรรเทาอาการรุ่ม
ร้อน กระวนกระวาย หมกมุ่นกับกิจกรรมออนไลน์ได้ชั่วคราว หากขาดการฝึกฝนสม่ าเสมออาจท าให้
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เผลอสติหมกมุ่นกับกิจกรรมออนไลน์อีก แต่ก็การฝึกสติสัมปชัญญะระดับนี้เป็นรากฐานของการ
สร้างสติสัมปชัญญะระดับสูง 
  1.2.3 สติสัมปชัญญะเพ่ือตัดขาดด้วยสติปัฏฐาน 4  เป็นอริยอินทรียสังวรหรืออินทรีย
สังวรระดับสูง สร้างภูมิคุ้มกันเชิงปัญญาเพ่ือฝึกสติสัมปชัญญะส าหรับบ าบัดอาการเสพติด
อินเทอร์เน็ตในระดับขั้นที่จิตจ าเป็นต้องเผชิญหน้ากับกิจกรรมออนไลน์ในชีวิตประจ าวันด้วยสติปัฏ
ฐาน 4 โดยต้องรู้ตัวว่าตามความเป็นจริงว่าก าลังเผชิญหน้ากับกิจกรรมออนไลน์ให้โทษหรือให้
คุณประโยชน์ และพยายามควบคุมตนเองให้ใช้กิจกรรมออนไลน์ตามเปูาหมายที่ตนเองตั้งไว้ให้
ส าเร็จ นอกจากนี้ควรแบ่งเวลาฝึกสติปัฏฐาน 4 อย่างเป็นทางการในสถานฝึกปฏิบัติวิปัสสนาที่มี
อาจารย์ควบคุมการฝึกที่ได้มาตรฐานตามหลักพระพุทธศาสนา วิธีตรวจสอบคือ รู้ตัวว่าใช้
อินเทอร์เน็ตเพ่ือชีวิตดีงามเท่านั้น วิธีนี้การปฏิบัติเช่นนี้สม่ าเสมอท าให้เกิดความช านาญจนสติตาม
ทันปัจจุบันขณะ รู้เห็นตามจริงเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต วิธีนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด เพราะ
สติสัมปชัญญะสมบูรณ์สูงสุดสามารถเผชิญหน้ากับอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ าวันได้อย่างไม่มีการเสพ
ติดอินเทอร์เน็ตเด็ดขาดถาวร 
 ในกรณีที่ระดับความรุนแรงของอาการเสพติดอินเทอร์เน็ตรุนแรงมากที่สุดคือ จิตขาดสติ
สิ้นเชิงอาจมีอาการร่างกายบาดเจ็บอย่างรุนแรงเฉียบพลันจนไม่สามารถติดต่อเจรจาสื่อสารกับผู้อ่ืน
ได้ จ าเป็นต้องส่งเข้าบ าบัดรักษาในวิธีทางการแพทย์ทันทีโดยเร็ว เมื่ออาการบรรเทาลงแล้ว อาจใช้
แนวทางวิทยาการแบบชีวจิตสังคมบ าบัดฟื้นฟูสติให้ค่อยๆ กลับคืนมาดั่งเดิม  
 2. สัมมาทิฏฐิภายนอกจากสังคมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ 
  2.1 สัมพันธ์ดีงามด้วยกัลยาณมิตร การมีสภาพความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมที่ดี คน
เป็นแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งหมายถึงการมีและการได้กัลยาณมิตร 2 
ประการ ได้แก่  ปฏิบัติต่อกันด้วยหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ รู้จักเลือกคบหาสมาคมกับ
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ  
  2.2 บริหารจัดการสภาพแวดล้อมด้วยสัปปายะ 7 การบริหารจัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมในการใช้อินเทอร์เน็ต มุ่งเพ่ือให้ส่ิงแวดล้อมช่วยให้บุคคลปฏิสัมพันธ์กับบรรยากาศในการ
ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือพัฒนาชีวิตดีงาม ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ถูกต้ อง ให้
เกิดการเรียนรู้เกิดความเข้าใจและปรับพฤติกรรมใช้อินเทอร์เน็ตไปในทางที่สังคมปรารถนา  ซึ่งการ
จัดสภาพแวดล้อมตามหลักสัปปายะ 7 ประการ ได้แก่ บริหารจัดการสถานที่และแหล่งบริการ
เหมาะสมตามสภาพบริบทท้องที่ มีการจัดระเบียบวินัยการให้บริการและเข้าใช้บริการอย่างชั ดเจน 
ก ากับดูแลการใช้กฏระเบียบอย่างจริงจังเข้มแข็ง มีกัลยาณมิตรในท้องถิ่นชุมชนนั้นเป็นแบบอย่างที่ดี 
แนะน าสิ่งมีประโยชน์ อีกท้ังในส่วนบุคคลจ าเป็นต้องตระหนักรู้ในการเสพอินเทอร์เน็ตอย่างอริยะชน
ด้วยทางสายกลางไม่สุดโต่ง  รู้จักบริหารอิริยาบถและจัดสภาพแวดล้อมส่วนตัวที่เกื้อกูลต่อสุขภาพ
อนามัยของตนเองเพ่ือให้การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแก่ชีวิตสูงสุด  
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  2.3 สร้างเครือข่ายสังคมด้วยสังคหวัตถุ 4 โดยการสร้างเครือข่ายและประสานรักษา
ความสัมพันธ์ทุกรูปแบบของสังคมแห่งกัลยาณมิตรในการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยสัมมาทิฏฐิ ให้คงอยู่ 
และด าเนินไปได้ด้วยดี  4 ประการ คือ  
   2.3.1 ทาน คือ การสงเคราะห์ในแง่วัตถุและความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตที่มี
ประโยชน์ 3 รูปแบบ ได้แก่  
   (1) อินเทอร์เน็ตในฐานะวัตถุเอ้ือประโยชน์ต่อการศึกษา สังคมควรจัดสรร 
เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ ให้มีใช้หรือแหล่งรับบริการอย่างท่ัวถึง เข้าถึงสะดวก ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมไม่
เอารัดเอาเปรียบกัน เช่น โรงเรียนจัดให้มีศูนย์คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา, รัฐมีนโยบายกระจาย
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เท่าเทียมกันทั่วประเทศ จัดสวัสดิการที่ดีให้แก่ประชาชน มีศูนย์ไอทีเพ่ื อ
การศึกษาและท าธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ ได้สะดวก, สายด่วนบริการให้ค าปรึกษาแนะน าปัญหาการ
ใช้งานและการเสพติดอินเทอร์เน็ต, ระบบเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีกลไกปูองกันที่ดี 
   (2) อินเทอร์เน็ตในฐานะแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ให้ประโยชน์ ให้ค าแนะน า
ปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อกันหรือจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมอบรมเผยแพร่ให้ความรู้ที่ถูกต้องเพ่ือให้
สามารถใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธีและเหมาะสม ร่วมมือประสานงานกันทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างสรรค์
เนื้อหาสาระบนสื่ออินเทอร์เน็ตในทางที่เป็นประโยชน์ ให้สังคมรู้เท่าทันภัยจากอินเทอร์เน็ต เช่น 
รัฐบาลมีการรณรงค์การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง โดยเน้นให้ผู้ปกครองและเยาวชนรู้เท่าทันภัย
อินเทอร์เน็ต และก าหนดมาตรการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี 
   (3) อินเทอร์เน็ตในฐานะสร้างปัญหาการเสพติดหรืออาชญากรรมในสังคม 
เมื่อเกิดปัญหาขึ้นไม่ควรโทษกัน แต่ละฝุายควรใช้ความเมตตาให้อภัยกัน ร่วมมือกันแก้ปัญหาหา
ทางออกร่วมกันมากกว่าที่จะโยนความผิดให้กันและกัน หรือเกี่ยงกันท าหน้าที่ ต้องมีจิตส านึกว่า
ปัญหาการ เสพติดอินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาสังคมที่ต้องร่วมมือกันปูองกันแก้ไขยับยั้งมิให้ลุกลามบาน
ปลายสร้างปัญหาซับซ้อนอ่ืนๆ ทับถมแก่ชุมชนสังคมเพ่ิมมากขึ้นไปอีก เช่น รัฐบาลจัดท าโครงการ
ร้านเกมคาเฟุและร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟุปลอดภัยและสร้างสรรค์ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงาน
ต่างๆ   
   2.3.2 ปิยวาจา คือ บุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมดควร
มีมารยาททางวาจาต่อกันทั้งสังคมจริงและสังคมโลกออนไลน์ ทั้งเผยแพร่ข้อมูล ให้ค าปรึกษาแนะน า
กันด้วยความสุภาพ อ่อนหวาน ไพเราะ จริงใจ สร้างไมตรีและความรักใคร่นับถือ ครอบครัวให้ความ
รักเอาใจใส่ต่อกัน พูดคุยตกลงกันด้วยวาจาสุภาพไม่ใช้อารมณ์ต่อกัน หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน 
ภาคประชาชนร่วมมือกันแก้ไขเม่ือเกิดปัญหา ไม่กล่าวโทษหรือโยนความผิดแก่กันซ้ าเติมกัน ส าหรับ
ในโลกออนไลน์ไม่ควรให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ควรเป็นแหล่งข้อมูลมีประโยชน์มีหลักฐานอ้างอิงเชื่อถือได้ 
ไม่น าข้อมูลที่เป็นเท็จนั้นมาท าร้าย ล่อลวง กล่าวนินทา ว่าร้าย ค าหยาบคายต่อกัน หรือชักจูงไปสู่
ความขัดแย้ง ทะเลาวิวาท แตกความสามัคคีกันในระหว่างสังคม 
   2.3.3 อัตถจริยา คือ ร่วมกันบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ขวนขวานช่วยเหลือ
กิจการ ปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม เช่น ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตท าให้ตนเดือดร้อนทางกายและใจ 
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เช่น ใช้มากเกินไปจนเสียสุขภาพกายและจิต เสียหน้าที่การงานความรับผิดชอบ ต้องแบ่งเวลาตาม
ความเหมาะสม รวมถึงไม่ใช้เป็นเครื่องมือเบียดเบียน ท าร้าย ล่อลวง ละเมิดสิทธิ จนน าไปสู่การเกิด
อาชญากรรมในสังคม ผู้คนในสังคมควรร่วมมือกันสอดส่องดูแลสังเกตพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
ของบุตรหลานเยาวชนหรือคนในชุมชนสังคมตนเองอย่างใกล้ชิด เพ่ือไม่ให้น าไปสู่พฤติกรรมท าร้าย
สังคม ร่วมรณรงค์ในกิจกรรมของชุมชนในสร้างปัญญาแก่ท้องถิ่นให้รู้เท่าทันโลกออนไลน์ รัฐควรออก
นโยบาย กฎหมาย มาตรการ การก ากับดูแลที่เหมาะสมในการควบคุมสถานประกอบการให้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
   2.3.4 สมานัตตตา คือ คนทุกระดับควรสร้างประโยชน์เกื้อกูลต่อกันในเรื่อง
การใช้อินเทอร์เน็ตตามสถานะเหมาะสมของตนในสังคมและปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาค ร่วม
รับรู้สุขหรือทุกข์ แก้ไขเหมาะสมตามฐานะ เหตุการณ์ สิ่งแวดล้อมถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี 
เช่น พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้เวลา ความอบอุ่น ดูแล แนะน าการใช้อินเทอร์เน็ตแก่ลูกทุกคนอย่าง
ใกล้ชิด ร้านบริการไม่เลือกหรือปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความล าเอียงหรือเห็นแก่ประโยชน์ทางการค้า
ด้วยจิตส านึกท่ีปราศจากความรับผิดชอบ รัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เพิกเฉยต่อหน้าที่ ควบคุมก ากับ
ดูและสถานบริการอินเทอร์เน็ตให้จัดสถานที่ บริการดูแลอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดเท่าเทียมกันทุกแห่ง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนรับสินบนใดๆ  
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 (1) การวิจัยในครั้งนี้ได้สาระส าคัญจากสภาพการเสพติดอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย    
 (2) สาระส าคัญของอริยสัจ 4 ในพระพุทธศาสนา 
  (3) มรรคสร้างภูมิคุ้มกันการเสพติดอินเทอร์เน็ตตามแนวทางของหลักอริยสัจ 4 
  (4) ทราบวิธีสร้างภูมิคุ้มกันการเสพติดอินเทอร์เน็ตตามหลักอริยสัจ 4  
 เพ่ือเป็นทางเลือกในการแก้ไขปูองกันบ าบัดรักษาการเสพติดอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ผสมผสานกับแนวทางจิตวิทยา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปูองกันบ าบัดรักษาการ
เสพติดอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพยิ่งดีขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงในการเสพติดอินเทอร์เน็ตของตนเอง 
ครอบครัว ตลอดจนชุมชน อีกท้ังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ก าหนดนโยบายหรือมาตรการ
ในการจัดสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีเกื้อกูลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตตามแนวทางในพระพุทธศาสนา   
 
5. การอภิปรายผล 
 การเสพติดอินเทอร์เน็ตมีปัจจัยสาเหตุเกิดจากทั้งบุคคลและสังคม จุดส าคัญคือ การท าให้บุคคล
สามารถใช้ชีวิตอยู่กับอินเทอร์เน็ตในวิถีชีวิตประจ าวันได้โดยไม่เสพติดอินเทอร์เน็ตหรือกลับไปเสพติดซ้ าอีก 
แม้วิทยาการในโลกยุคปัจจุบันยังคงนิยมบ าบัดรักษาอาการเสพติดอินเทอร์เน็ตภายใต้กรอบแนวคิด
จิตวิทยา แต่วิธีการดังกล่าวเหมาะสมส าหรับกรณีระงับหรือบรรเทาอาการทางกายและจิตอย่างรุนแรงโดยใช้
วิธีทางการแพทย์บ าบัดรักษาให้กายและจิตอยู่ในสภาวะสมดุลเสียก่อนถึงแม้จะมีความเสี่ยงสูงในการกลับไป
เสพติดซ้ าอีก ในขณะที่การสร้างภูมิคุ้มกันการเสพติดอินเทอร์เน็ตตามหลักอริยสัจ 4 เหมาะสมส าหรับ
ปูองกันแก้ไขบ าบัดรักษากายและจิต ในกรณผีู้มีสติสัมปชัญญะเพียงพอต่อการฝึกฝนตนเองเพ่ือสร้างเกราะ
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ปูองกันตนด้วยปัญญาของตนเอง ดังนั้นรูปแบบของการสร้างภูมิคุ้มกันการเสพติดจึงควรผสมผสาน   
สติปัฏฐาน 4 ร่วมกับรูปแบบทางการแพทย์หรือทางจิตเวช (medical or psychiatric model) 
เพ่ือให้ผลการรักษาเกิดประสิทธิภาพดีที่สุดเพราะสามารถปูองกันปัญหาการเสพติดซ้ าได้อย่างถาวร   
 อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ถือว่าเป็นงานบุกเบิกชิ้นแรกที่ศึกษาปรากฏการณ์เสพติด
อินเทอร์เน็ตด้วยกรอบแนวคิดพระพุทธศาสนาในประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าแนวทางการบ าบัด
พฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตทั้ง 2 แนวคิดสามารถส่งเสริมกันและกันให้น าไปสู่แนวทางบ าบัดรักษาที่ดีขึ้น 
แต่การเลือกใช้วิธีเหมาะสมในแต่ละช่วงอาการและรายกรณีเป็นสิ่งจ าเป็น อีกทั้งต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝุายในสังคม ได้แก่ ตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม ที่ตระหนักถึงความส าคัญต่อปัญหา
ดังกล่าวและน าความรู้ความเข้าใจจากทั้ง 2 แนวคิดไปพัฒนาปรับปรุงวิธีบ าบัดรักษาพฤติกรรมเสพติด
อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมต่อไป ดังนั้นควรน าผลวิจัยไปศึกษาเพ่ิมในลักษณะกรณีศึกษา (case study) 
เพ่ือเห็นแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และจ าเป็นต้องประยุกต์ให้สอดคล้องกับกรณี 
สถานการณ์ และบริบทเฉพาะถิ่นนั้นๆ เช่น กลุ่มเด็ก หรือกลุ่มวัยรุ่น ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษา หรือชุมชนต่างๆ ที่มีบริบทแตกต่างกัน เป็นต้น 
 
6. บทสรุป 
 พฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตเกิดจากทั้งตัวบุคคลหรือสังคม หรือทั้ง 2 ปัจจัยร่วมกัน 
จุดส าคัญของการแก้ไขปัญหาพฤติกรรม คือ การท าให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถอยู่กับการใช้
อินเทอร์เน็ตได้โดยไม่กลับไปเสพติดซ้ าอีก แนวคิดจิตวิทยาเหมาะสมส าหรับบรรเทาความรุนแรง
ของอาการท่ีเกิดข้ึน ในขณะที่แนวคิดพระพุทธศาสนาเหมาะสมส าหรับปูองกันและแก้ไขมิให้กลับมา
มีพฤติกรรมเสพติดซ้ าอย่างถาวร ดังนั้นการเลือกใช้วิธีเหมาะสมในแต่ละรายกรณีและระดับความ
รุนแรงของอาการจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ทั้ง 2แนวคิดนั้นสามารถส่งเสริมกันและกันให้น าไปสู่แนวทาง
บ าบัดรักษาที่ดีขึ้น ทั้งนี้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝุายในสังคม ได้แก่  ตัวบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม ที่ตระหนักถึงความส าคัญในปัญหาดังกล่าวและน าเอาความรู้ความ
เข้าใจจากทั้ง 2 แนวคิดไปพัฒนาปรับปรุงวิธีบ าบัดรักษาพฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตอย่าง
เหมาะสมต่อไป 
 ในการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้นั้นจะต้องพิจารณาใน 2 ประเด็น ดังนี้คือ  
 (1) การเสพติดอินเทอร์เน็ตมีปัจจัยสาเหตุเกิดจากทั้งบุคคลและสังคม จุดส าคัญคือ การท าให้
บุคคลสามารถใช้ชีวิตอยู่กับอินเทอร์เน็ตในวิถีชีวิตประจ าวันได้โดยไม่เสพติดอินเทอร์เน็ตหรือกลับไปเสพติด
ซ้ าอีก แม้วิทยาการในโลกยุคปัจจุบันยังคงนิยมบ าบัดรักษาอาการเสพติดอินเทอร์เน็ตภายใต้กรอบแนวคิด
จิตวิทยา แต่วิธีการดังกล่าวเหมาะสมส าหรับกรณีระงับหรือบรรเทาอาการทางกายและจิตอย่างรุนแรงโดยใช้
วิธีทางการแพทย์บ าบัดรักษาให้กายและจิตอยู่ในสภาวะสมดุลเสียก่อนถึงแม้จะมีความเสี่ยงสูงในการกลับไป
เสพติดซ้ าอีก ในขณะที่การสร้างภูมิคุ้มกันการเสพติดอินเทอร์เน็ตตามหลักอริยสัจ 4 เหมาะสมส าหรับ
ปูองกันแก้ไขบ าบัดรักษากายและจิตในกรณีผู้มีสติสัมปชัญญะเพียงพอต่อการฝึกฝนตนเองเพ่ือสร้างเกราะ
ปูองกันตนด้วยปัญญาของตนเอง ดังนั้นรูปแบบของการสร้างภูมิคุ้มกันการเสพติดจึงควรผสมผสาน   
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สติปัฏฐาน 4 ร่วมกับรูปแบบทางการแพทย์หรือทางจิตเวช (medical or psychiatric model) 
เพ่ือให้ผลการรักษาเกิดประสิทธิภาพดีที่สุดเพราะสามารถปูองกันปัญหาการเสพติดซ้ าได้อย่างถาวร   
 (2) แนวทางบ าบัดพฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตทั้ง 2 แนวคิดสามารถส่งเสริมกันและกันให้
น าไปสู่แนวทางบ าบัดรักษาที่ดีขึ้น แต่การเลือกใช้วิธีเหมาะสมในแต่ละช่วงอาการและรายกรณีเป็น
สิ่งจ าเป็น อีกทั้งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝุายในสังคม ได้แก่ ตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม ที่ตระหนักถึงความส าคัญต่อปัญหาดังกล่าวและน าความรู้ความเข้าใจจากทั้ง 2 แนวคิดไปพัฒนา
ปรับปรุงวิธีบ าบัดรักษาพฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมต่อไป ดังนั้นควรน าผลวิจัยไปศึกษา
เพ่ิมในลักษณะกรณีศึกษา (case study) เพ่ือเห็นแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และ
จ าเป็นต้องประยุกต์ให้สอดคล้องกับกรณี สถานการณ์ และบริบทเฉพาะถิ่นนั้นๆ เช่น กลุ่มเด็ก หรือกลุ่ม
วัยรุ่น ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หรือชุมชนต่างๆ ที่มีบริบทแตกต่างกัน เป็นต้น 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 ควรจะมีการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปตามประเด็นที่ควรศึกษา ดังนี้  
 7.1 ศึกษาการเสพติดอินเทอร์เน็ตตามกรอบหลักธรรมส าคัญอ่ืนๆ ในพระพุทธศาสนา 
เช่น อิทธิบาท 4 สัมมัปปธาน 4 อินทรีย์ 5 เป็นต้น เพ่ือให้เห็นการสร้างภูมิคุ้มกันการเสพติด
อินเทอร์เน็ตในแง่มุมที่แตกต่างออกไป ท าให้เกิดทางเลือกในการน าหลักธรรมต่างๆ ไปประยุกต์ใช้
ในปัญหาดังกล่าวเพ่ิมมากข้ึน  
 7.2 เนื่องการเสพติดอินเทอร์เน็ตเกิดจากการสะสมพฤติกรรมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึง
ควรศึกษาพฤติกรรมนี้ในระยะยาวภายใต้เทคนิควิธีวิจัยเชิงส ารวจชนิดภาคตัดขวาง Cross 
Sectional survey design หรือ Cohort survey design โดยศึกษากลุ่มบุคคลที่มีเพศ วัย อาชีพ 
สถานภาพคล้ายคลึงกัน และใช้อินเทอร์เน็ตเหมือนกัน แต่จัดกลุ่มเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มใช้
อินเทอร์เน็ตที่มีประสบการณ์ฝึกสติสัมปชัญญะตามแนวทางพระพุทธศาสนาเป็นประจ ากับกลุ่มที่ใช้
อินเทอร์เน็ตแต่ไม่มีประสบการณ์ฝึกสติสัมปชัญญะตามแนวพุทธ หรืออาจศึกษาเปรียบเทียบ
พฤติกรรมเชิงสังคมวิทยาด้วยสังคมประกิต (Socialization Process) กับกระบวนการขัดเกลา
สังคมแนวพุทธ เป็นต้น    
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนาในการปลูกฝัง                                     
ความรู้และคุณธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง 

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT BASED ON BUDDHISM  PRINCIPLES IN 
INTELLIGENCE AND MORALITY CULTIVATION OF THE LOWER NORTHERN 

RAJABHAT UNIVERSITIES' STUDENTS 
 

สุวัฒน์  อินทรประไพ  สุกาญดา  ทองค า 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้น าเสนอเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนาในการปลูกฝัง

ความรู้และคุณธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง  วัตถุประสงค์ สรุป 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะเพ่ือ 1. หลักธรรมส าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
พระพุทธศาสนา 2.หลักธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนาและ 
3. แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนาในการปลูกฝังความรู้และคุณธรรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง ได้แบ่งออกเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย
เชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด   จ านวน 396  คนมาวิเคราะห์อธิบายเชิงสถิติ
พรรณนา โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ การวิจัยเชิงคุณภาพจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth interview research) อาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมหรือวิชาทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 24 คน การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) จ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) สัมภาษณ์
เชิงลึก (In-deep Interview) และการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) หาค่าร้อยละ ส่วนค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติวิเคราะห์ 
(Statistical Analysisผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือเพศหญิง จ านวน 261 คน คิด
เป็นร้อยละ 65.9 รองลงมาคือ เพศชาย 135 คนส่วนใหญ่ คืออายุ 18-30 ปี จ านวน 387 คน คิด
เป็นร้อยละ 67.7 ระดับการศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 มีรายได้ตั้งแต่ 
5,001-10,000 บาท จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 อาชีพเกษตรกรรม จ านวน 153 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.6  
 หลักธรรมส าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.453, 
S.D.=.536) รายละเอียดรายข้อพบว่านักศึกษามีเปูาหมายในการเรียนรู้ด้วยระบบคุณธรรมมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก ( X =3.60, S.D.=.744) รองลงมาคือนักศึกษาได้น าหลักศีล สมาธิ 
ปัญญามาใช้ในการเรียน อยู่ในระดับมาก ( X =3.58, S.D.=.730) และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือได้มีการ
ฝึกอบรมจิตภาวนาโดยการท าสมาธิ อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.16, S.D.=.839) 
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หลักธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง พบว่าหลักฆราวาสธรรมสี่ ด้านสัจจะคือมีซื่อสัตย์จงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา กษัตริย์ ด้านทมะไม่ใช้อารมณ์แก้ปัญหา ด้านขันติไม่ใช้อารมณ์แก้ปัญหา ด้านขันติ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นด้วยความอดทน ด้านจาคะมีน้ าใจช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน เบญจธรรมห้า
ได้แก่ความเมตตากรุณามีความเห็นใจ สัมมาอาชีวะไม่เลี้ยงชีพด้วยการหลอกลวง กามสังวรมีสติเมื่อ
อยู่กับเพศตรงข้าม สัจจะสุจริตต่อการเรียน สติสัมปชัญญะตั้งใจท าความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว 

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนาในการปลูกฝังความรู้และน า
คุณธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง พบว่า1) แนวทางเสนอมหาวิทยาลัย
แต่ละแห่งควรด าเนินการจัดตั้งศูนย์หรือชมรมพระพุทธศาสนาโดยมอบให้ฝุายกิจการนั กศึกษา 
คณะกรรมการบริหารกับมหาวิทยาลัย 2)  เสนอร่วมท าบันทึกข้อตกลง (MOU) กับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยเพ่ือจะร่วมกันพัฒนาปลูกฝัง
คุณธรรม  3) การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งคณะสงฆ์ รัฐ เอกชน ครอบครัวในการปลูกฝังคุณธรรม 
4) สาขาวิชามีการสอนด้วยเนื้อสอดแทรกด้านหลักศาสนาและหลักปรัชญาชีวิตที่มีเนื้อหาด้าน
จริยธรรมและคุณธรรมไว้ใน มคอ.3 5) แนวทางกิจกรรมปฏิบัติธรรมระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
ค าส าคัญ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนา, การปลูกฝังความรู้และคุณธรรม 

 
ABSTRACT 

The current study was entitled “Human Resource Development Based on 
Buddhism Principles in Intelligence and Morality Cultivation of the Lower Northern 
Rajabhat Universities' Students.” Its aims, discussions, and recommendations were: 
1. To examine the moral principle of human resource development based on 
Buddhism principles, 2. To determine the moral principle related to human 
resource development based on Buddhism principles, and 3. To recommend the 
guidance of human resource development based on Buddhism principles in 
intelligence and morality cultivation of the lower northern rajabhat universities' 
students. The study was mixed between quantitative and qualitative research. 
According to research methodology, the number of the total samples used in 
quantitative study was 396; the respondents’ data was assessed by descriptive 
statistics on the statistical package for the social sciences; meanwhile, 24 of the 
teachers instructing morality and virtue or human resource development were used 
in in-depth interview for qualitative data and another 10 were used in focus group 
discussion. The instruments used to collect data consisted of a paper 
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questionnaire, in-depth interview, and focus group discussion. The data analysis was 
implemented by descriptive statistics: percentage, mean, standard derivation, and 
statistical analysis. 

The findings of the research indicated that the majority, 261 (65.9%), of the 
respondents were women and 135 (34.1%) were male. Most respondents, 387 
(97.7%) fell in the 18-30 year age range. In addition, 161 (40.7%) obtained grade 3 of 
the middle secondary education. Meanwhile, 138 (34.8) were in the 5,001-10,000 
baht income range, and the largest category of careers, 153 (38.6%), was farmers.  

The overall results of the moral principle of human resource development 
based on Buddhism principles was moderate ( X  = 3.453, S.D.=.536). Following the 
questions items, the highest level in average ( X =3.60, S.D.=.744) was “Students 
have a clear learning goal with the moral system; subsequently, “Students have 
applied the principles of precepts, meditation, and knowledge to learning” was high 
X =3.58, S.D.=.730); and the lowest level in average ( X =3.16, S.D.=.839)  was 
“Students are afforded meditation training.” 

The results of the moral principle related to human resource development 
based on Buddhism principles showed that about the virtues for a good household 
life -Truth and Honesty means respect the nation, the religion, and the king, 
Adjustment means no temper in any problem solutions, Forbearance means 
performing one’s duty with patience, Generosity means be kindly generous to 
others; as well as, the five ennobling virtues are namely Loving-kindness and 
Compassion, Right Means of Livelihood without trickery, Sexual Restraint when 
being with the opposite sex, Truthfulness to learning, and Mindfulness and 
Awareness to do good deeds for His Majesty the King. 

The guidance of human resource development based on Buddhism 
principles in intelligence and morality cultivation of the lower northern rajabhat 
universities' students was recommended as follows: 1) every university should 
establish a Buddhism center or club by assigning the Student Affairs and the 
executive board of the university, 2) every university should make a memorandum 
of understand (MOU) with the Buddhist universities, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University and Mahamakut Buddhist University to 
order to corporately cultivate students’ morality, 3) the participation in morality 
cultivation of all sectors: the clergy, the state, the private, and the family, 4) in all 
majors the contents of religions, philosophy of life, morality and ethics are inserted 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560484

into the course specification outline (CSO 3), and 5) every university should 
schedule a suitably periodic session of Dhamma and meditation training for 
students.    
Keywords : Human Resource Development Based on Buddhism  
                Principles,Intelligence and Morality Cultivation 

 
1. บทน า 

มนุษย์ก าลังประสบปัญหาภาวะวิกฤตทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะปัญหาสังคมที่ไม่ได้ลดลงเลย 
กลับจะมีแต่เพ่ิมมากขึ้น ทั้งเรื่องของความเสื่อมทางศีลธรรม ปัญหาเยาวชน เรื่องอบายมุข ปัญหา
การติดสิ่งเสพติด ปัญหาการคอร์รัปชั่น ปัญหาความรุนแรง และอาชญากรรมทางสังคม การ
แบ่งแยกเชื้อชาติ แบ่งผิว ปัญหาเรื่องความยากจน การไม่มีงานท า ปัญหาทั่วไปในขณะนี้ก็คือการก่อ
การร้าย การขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ระหว่างชาติ ศาสนา ระหว่างผิวพรรณระหว่างประเทศ ตลอดจน
การท าสงครามกัน (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2550: 26-27) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย ตั้งแต่ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-
2544) จนถึงฉบับปัจจุบัน คือ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาประเทศ 
โดยมุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ในทุกๆ ด้าน และได้อัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ รวมถึง มุ่งพัฒนาคนไทยให้ มี
ศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝุเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดีงาม รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน ควบคู่กับการเสริมสร้างและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในระดับชุมชน เ พ่ือพร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลง ทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศ โดยมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2559) 

เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาจึงเป็นนโยบายส าคัญของประเทศที่จะ
มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีการศึกษามีความเสมอภาคในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพคือ 
สังคมที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนส่วนใหญ่มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันที่จะได้รับการศึกษาเฉลี่ยใน
ระดับสูงในตรงกันข้ามสังคมที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่การศึกษาต่ าสังคมเหล่านี้จะเป็นสังคมที่ต่าง
ระดับ กล่าวคือคนจ านวนน้อยที่มีความรู้มากจะมีสถานะภาพที่ร่ ารวยในขณะที่คนส่วนใหญ่ที่มี
ความรู้น้อยจะด ารงชีวิตอย่างยากจน ท าให้เกิดช่องว่างและปัญหาทางสังคม ควรจะหันมาทบทวน
นโยบาย การพัฒนาของประเทศกันใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งนโยบายการศึกษาของชาติ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542: 1) 
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ปัจจุบันสังคมไทยและสังคมโลกก าลังประสบปัญหาทางสังคม เพราะคนในชาติต่างห่าง
เหินจากศีลธรรมและจริยธรรมคนที่มีการศึกษาดีแทนที่จะเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรมกลับมี
ความเห็นแก่ตัวมากขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะระบบการศึกษายังไม่สามารถพัฒนาจิตใจผู้เรียนให้เป็น
คนดี ดังนั้นเราควรจะน าค าสอนของพระพุทธศาสนามาช่วยส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของคนใน
ชาติ ทั้งด้านความรู้ การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป (ถวิล อรัญเวศ, 2534 : 2) 

ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาและเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ได้ตระหนักถึงปัญหาทางด้านความรู้คู่คุณธรรมและศีลธรรมน าไปสู่การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีศักยภาพตลอดท้ังส่งผลดีแก่นักศึกษาในองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่างซึ่ง
จะน าไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นก าลังของชาติในอนาคตให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองสืบไป 
 
2. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือศึกษาหลักธรรมส าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง 

2) เพ่ือศึกษาหลักธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนา
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง 

3) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนาในการปลูกฝัง
ความรู้และน าคุณธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
            3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

เนื้อหาที่ศึกษาในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
พุทธศาสนาในการปลูกฝังความรู้และคุณธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง 
4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา 1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
พระพุทธศาสนา 2) การปลูกฝังความรู้และคุณธรรม 3) ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
ก าหนดพ้ืนที่การวิจัยเฉพาะในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 4 แห่ง 
3.3 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากร ได้แก่ คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่างทั้ง 4  

แห่ง 
3.4 ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
1) การวิจัยเชิงปริมาณประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ดังนี้ 
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ประชากรที่ใช้ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามประชากรที่ก าหนดครั้งนี้ 
ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง จ านวนทั้งหมด  4 แห่ง ได้แก่   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีนักศึกษา         จ านวน  9,965   คน 
มหาวิทยาลัยราชนครสวรรค์ มีนักศึกษา            จ านวน 11,291  คน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีนักศึกษา    จ านวน 7,342     คน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนักศึกษา      จ านวน 7,865     คน 

                     ประชากรรวมทั้งหมด             จ านวน 36,463   คน 
 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยใช้แบบสอบถามประชากรที่ก าหนดครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับวิชาคุณธรรมและ
จริยธรรมหรือวิชาทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางพระพุทธศาสนา 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสม ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
1) เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 
2) ก าหนดวิธีในการเผยแพร่ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา

ในการปลูกฝังความรู้และคุณธรรม ด้วยเทคนิค Dialectic process จากผู้เชี่ยวชาญ 
3) การใช้เทคนิค ( Index of item objective congruence) : (IOC) เพ่ือตรวจความ

มีคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยและผลลัพธ์การวิจัยด้วยผู้เชี่ยวชาญ 
4) น าเครื่องมือที่ตรวจสอบแล้วแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น

นักศึกษา ผู้ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง เพ่ือหาความเที่ยง (Reliability) โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficients) จ านวน 30 ชุด ตามวิธีของ Cronbach ได้ค่า
สัมประสิทธิ์ของความเที่ยงรายข้อ และสัมประสิทธิ์ของความเที่ยงทั้งฉบับ น าเครื่องมือที่แก้ไข
ปรับปรุงสมบูรณ์ตามค าแนะน าและการเห็นชอบของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปเก็บข้อมูลกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง 
 เครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือและอธิบายลักษณะของเครื่องมือ 
ประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก  3) สนทนากลุ่ม  
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5. ผลการวิจัย 
หลักธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนาของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง 
ด้านหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาหลักฆราวาสธรรม สี่ พบว่าที่สอดคล้องกับการพัฒนา

ภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อจ าแนกรายละเอียดเป็นรายด้านพบว่าส่วนใหญ่หลักธรรมสัจจะ คือ
ความจริง ซื่อสัตว์ ซื่อตรง จริงใจ พูดจริง ท าจริง รองลงมาคือหลักธรรมขันติ คือความอดทน ความ
ขยันหมั่นเพียรเข้มแข็ง ท าหน้าที่การงานด้วยความรับผิดชอบ มุ่งมั่นใจจุดหมายไม่ท้อถอย หลัก
จาคะ คือความเสียสละ มีน้ าใจ ช่วยเหลือ ไม่เห็นแก่ตัว และสุดท้าย คือ หลักธรรมทมะ คือรู้จัก
บังคับควบคุมอารมณ์ข่มใจ ระงับความรู้สึกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง 

ด้านหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาหลักเบญจธรรมห้าพบว่าที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกรายละเอียดเป็นรายด้านพบว่าส่วนใหญ่ด้านหลักธรรมความเมตตา
กรุณา มี รองลงมาคือหลักธรรมด้านสัมมาอาชีวะ ด้านหลักธรรมสัจจะ ด้านหลักธรรม
สติสัมปชัญญะ และสุดท้าย คือหลักธรรมด้านกามสังวร ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง 

แบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนาในการปลูกฝังความรู้และน าคุณธรรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง 

การปลูกฝังความรู้และคุณธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง มี 3 
ด้าน คือ หลักพุทธศาสนา ประกอบด้วย ศีล 5 ด าเนินชีวิตด้วยหลักพุทธธรรมมีเปูาหมายในการ
เรียนใช้หลักศีล สมาธิ ปัญญา การฝึกจิตภาวนา หลักฆารวาสธรรม ประกอบด้วย สัจจะทมะขันติ
จาคะ และหลักเบญจธรรม ประกอบด้วย เมตตากรุณาสัมมาอาชีวะกามสังวรสัจจะสติสัมปชัญญะ
แนวทางท่ีพบครั้งนี้ได้แก่ 

1) แนวทางเสนอมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งควรด าเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือตั้งชมรม
พระพุทธศาสนาโดยมอบให้ฝุายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการบริหารกับมหาวิทยาลัยด าเนินการ 

2) เสนอร่วมท าข้อตกลง (MOU) กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยเพื่อจะร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปลูกฝังคุณธรรม  

3) การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งคณะสงฆ์ รัฐ เอกชน ครอบครัวในการปลูกฝังคุณธรรม 
4) สาขาวิชาควรสอนทางเนื้อหาด้านศาสนาและหลักปรัชญาชีวิตและมีเนื้อหาด้านจริยธรรม

และคุณธรรมบรรจุไว้ใน มคอ.3 
5) แนวทางกิจกรรมปฏิบัติธรรมระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยตามก าหนด 

-  ด้านการเข้าค่ายพุทธบุตรหรือเข้าค่ายคุณธรรม 
-  ด้านพิธีกรรม ด้านศาสนพิธี ควรจัดอุปสมบทหมู่ในโอกาสพิธีวันส าคัญ 
-  ด้านกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอ่ืน ๆ เช่น โครงการจิตอาสาจิตสาธารณะ 
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6. อภิปรายผล 
หลักธรรมส าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนาของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง 
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา หลักการพบว่าภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกรายละเอียดรายข้อพบว่านักศึกษามีเปูาหมายในการเรียนรู้ด้วยระบบ
คุณธรรม รองลงมาคือนักศึกษาได้น าหลักศีล สมาธิ ปัญญามาใช้ในการเรียน และนักศึกษาได้มีการ
ฝึกอบรมจิตภาวนาโดยการท าสมาธิ เมื่อได้สังเคราะห์และพบว่าหลักธรรมส าหรับการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์สอดคล้องกับพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการรู้แจ้งทั้ง
ทางหลักธรรมและการปฏิบัติธรรมซึ่งประกอบด้วย การเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาตน หลักสิกขาหรือ
การศึกษาของศาสนาพุทธ เป็นหลักที่บอกว่ามนุษย์จะต้องแก้ไขพัฒนาตนเองอยู่เสมอและจะต้อง
พัฒนาตลอดเวลาโดยไม่ประมาทยังสอดคล้องกับทรัพยากรมนุษย์ไว้ 2  ด้าน คือด้านเศรษฐศาสตร์ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การเพ่ิมพูนทุนมนุษย์ และการลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ในด้านรัฐศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การเตรียมประชาชนส าหรับการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกระบวนการทางการเมือง โดยเฉพาะประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

หลักธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง 

หลักฆราวาสธรรม 4 
ด้านสัจจะ ความจริง ซื่อสัตย์ ซื่อตรง จริงใจ พูดจริง ท าจริงที่สอดคล้องกับการพัฒนา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่างพบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษามีซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา กษัตริย์ รองลงมาคือนักศึกษาจริงใจต่อหน้าที่ในการศึกษา และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือนักศึกษา
เข้าเรียนตรงเวลาเสมอ สอดคล้องกับ วศิน อินทสระ กล่าวว่าอุปนิสัยอันดีงามซึ่งสั่งสมอยู่ในดวงจิต 
อุปนิสัยนี้ได้มาจากความพยายาม และความประพฤติที่ติดต่อกันมาเป็นเวลานาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม (อามาตมนตรี) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัจธรรมใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทพบว่า ค าว่า “สัจธรรม หมายถึง ความจริงหรือสภาพที่เป็นจริง มีอยู่จริง
ส่วนค าว่า ธรรม นั้นหมายถึง สิ่ง สภาพ ปรากฎการณ์ ธรรมชาติ ค าสอนสภาวะที่ทรงสัตว์ไม่ให้ตก
ไปในที่ชั่ว เหตุ ต้นเหตุ อารมณ์ที่ปรากฏกับใจ คุณธรรม ความดี ความถูกต้อง เมื่อมองจาก
ความหมายดังที่ปรากฏแล้ว “สัจธรรม” หมายถึง ธรรมชาติที่เป็นความจริงหรือสภาพที่เป็นความ
จริง สัจธรรมทางโลก หมายถึง ความจริงชั่วคราวที่โลกร่วมกันยอมรับเช่น สวย เป็นสัจธรรมทาง
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ธรรม หมายถึง ความจริงที่ทุกคนต้องยอมรับ ด้วยความจริงนี้ไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงพ้นได้ เช่น 
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย เป็นต้น” 

ด้านทมะ รู้จักบังคับควบคุมอารมณ์ข่มใจ ระงับความรู้สึกที่สอดคล้องกับการพัฒนา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่างพบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษาไม่ใช่อารมณ์แก้ปัญหา 
รองลงมาคือนักศึกษาควบคุมอารมณ์โกรธได้ และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด นักศึกษามีจิตใจมั่นคงต่อค าพูด
หยาบคายสอดคล้องพุทธทาสภิกขุทมะบังคับตัวเองบังคับใจตนเอง ไม่ให้หลงไปตามแรงของสิ่งที่มา
ยั่วยุ ซึ่งแม้จะยากเย็นเพียงใดก็ต้องพยายามบังคับให้ได้ ในการบังคับนั้น ต้องใช้ไหวพริบและความ
ฉลายเข้าต่อสู้ เพราะจิตใจเมื่อถูกบังคับก็จะขัดขืนยิ่งกว่าช้างที่ตกมันเสียอีก ซึ่งการบังคับจิตใจของ
ตนเอง สอดคล้องงานวิจัย สมหมาย  รัตตัญญู ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ศึกษาความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างในกรมชลประทานตามหลักฆราวาสธรรม 4”ผลการวิจัยพบว่า 
1) ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรม 4 ด้านสัจจะ ได้แก่ ความ
ซื่อสัตย์ต่อกนั ความจริงใจ พูดจริงท าจริง ความเชื่อถือ และการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ด้านท
มะ ได้แก่ การรู้จักข่มใจตนเอง การยอมรับความคิดเห็นและให้ความส าคัญผู้อ่ืนความกระตือรือร้น
ในการหาความรู้เพ่ิมเติม การรับฟังค าต าหนิและพร้อมที่จะแก้ไข และ การหมั่นแสวงหาความรู้อยู่
เป็นนิจ 

ด้านขันติ คือความอดทน ความขยันหมั่นเพียรเข้มแข็ง ท าหน้าที่การงานด้วย ความ
รับผิดชอบ มุ่งมันในจุดหมายไม่ท้อถอยที่สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือตอนล่างพบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่เป็นนักศึกษาด้วยความอดทน  รองลงมา
คือนักศึกษาต่อสู้ปัญหาอุปสรรคชีวิตด้วยความอดทน และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือนักศึกษาท างานโดยไม่
ย่อท้อสอดคล้องกับ ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ ได้กล่าวว่าเป็นธรรมส าหรับฆราวาสปฏิบัติฆราวาส คือผู้ครอง
เรือน ชีวิตของผู้ครองเรือนต้องมีการสมาคม ต้องมีความอดทนเพ่ือต่อสู้กับชีวิต และในบางครั้ งต้อง
บริจาคสมบัติของตนเมื่อเห็นคนอ่ืนเดือนร้อนฆราวาสสอดคล้องกับงานวิจัยของสมหมาย  รัตตัญญู 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ศึกษาความพึงพอใจการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างในกรม
ชลประทานตามหลักฆราวาสธรรม 4”ผลการวิจัยพบว่าด้านขันติ ได้แก่ ความอดทนการต าหนิติ
เตียน ความขยันในการท างาน ความตรงต่อเวลา การยอมรับการเปลี่ยนแปลง และการปฏิบัติงาน
อย่างภาคถูมิใจและเหมาะสม 

ด้านจาคะความเสียสละ มีน้ าใจ ช่วยเหลือ ไม่เห็นแก่ตัวที่สอดคล้องกับการพัฒนา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่างส่วนใหญ่พบว่า นักศึกษามีน้ าใจช่วยเหลือ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืนได้ รองลงมานักศึกษามีความพร้อมท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม และมีค่าเฉลี่ย
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ต่ าสุด คือนักศึกษาพร้อมจะอุทิศตนเพ่ือส่วนรวมสอดคล้องกับณรงค์ธรรม บัวทองวิจัยเรื่องการ
พัฒนาต ารวจนครบาลตามหลักฆราวาสธรรม 4 กรณีศึกษาสถานีต ารวจนครบาลนางเลิ้งตรงกับหลัก
คุณธรรมของต ารวจ คือการรู้จักละวางความชั่วความทุจริตและรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน 
เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง ตรงกับอุดมคติของต ารวจในข้อความว่า“กรุณาปรานีต่อ
ประชาชน”และ“มุ่งบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อปวงชน”ตรงกับแนวแห่งการปฏิบัติของสถานี
ต ารวจนครบาลนางเลิ้ง คือ จัดระดมก าลังกวาดล้างจับกุมออกตรวจพ้ืนที่นอกเหนือจากเวลางานใน
ปกติ การจัดให้ข้าราชการต ารวจและครอบครัว ร่วมท าบุญตักบาตร แก่พระสงฆ์ เนื่องในวันส าคัญ
ต่างๆ เช่น วันเทศกาลขึ้นปีใหม่ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา  

เบญจธรรม 
ด้านความเมตตากรุณาที่สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

ตอนล่างส่วนใหญ่พบว่า นักศึกษามีความเห็นใจเมื่อเพ่ือนได้รับความทุกข์ รองลงมาคือนักศึกษายินดี
ให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือเมื่อเพ่ือนมีปัญหา และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือนักศึกษาเป็นคนใจกว้างเข้าใจ
นิสัยของเพ่ือนได้ สอดคล้องพระทวีป กลฺยาณธมฺโม (เล็กบัณฑิตย์) กล่าวใน “การศึกษาวิเคราะห์
หลักกัลยาณธรรมส าหรับการด ารงชีวิตที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา กัลยาณธรรม หมายถึง 
ธรรมอันดีอันงามและเป็นหลักปฏิบัติของกัลยาณบุคคล ซึ่งมีลักษณะที่ส าคัญ คือ เป็นธรรมที่แสดง
คุณค่าของบุคคลที่แสดงออกทางกาย วาจา ใจที่ดี มีความสุจริต มีความเมตตา กรุณา และความ
ประพฤติในสิ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญบุคคลนั้น
ประกอบด้วยการปฏิบัติใน 3 ขั้น ได้แก่ 1) การปฏิบัติขั้นต้น คือ การรักษาศีล 2) การปฏิบัติขั้น
กลาง คือ การบ าเพ็ญจิตให้สงบ และ 3) การปฏิบัติขั้นสูงสุด คือการปฏิบัติขั้นวิปัสสนากรรมฐาน
เพ่ือท าลายกองทุกข์ทั้งมวล สอดคล้องกับ สุชีพ ปุญญานุภาพ ได้กล่าวว่า หลักศีลธรรมทาง
พระพุทธศาสนาชั้นสามัญที่ เรียกว่า เบญจศีล เบญจธรรม คือ ศีล 5 และ ธรรม 5 ซึ่ ง
พระพุทธศาสนาสอนไว้ในแง่เว้นความชั่วและแง่ท าความดี เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ในการครองชีวิต 

ด้านสัมมาอาชีวะที่สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ตอนล่างส่วนใหญ่ พบว่า นักศึกษาไม่เลี้ยงชีพด้วยการหลอกลวงคนอ่ืน รองลงมานักศึกษาตั้งใจ
ท างานที่ตนเองรับผิดชอบ และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือนักศึกษาใช้เวลาว่างท างานรายได้พิเศษโดยไม่ผิด
ศีลธรรมสอดคล้องพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึง เบญจธรรมหรือเบญจกัลยาณ
ธรรมว่า สัมมาอาชีวะ (การหาเลี้ยงชีพในทางสุจริต) สอดคล้อง  ฌาน ตรรกวิจารณ์ ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธได้กล่าวถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญทั้งในระดับมหภาค คือ สังคม และในระดับจุลภาคคือ ระดับองค์การ
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ต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ก็เนื่องจากองค์การต้องขับเคลื่อนด้วยทรัพยากรมนุษย์ 
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดทรัพยากรหนึ่งขององค์การ การ การ
พัฒนาให้ทรัพยากรมนุษย์มีทั้งความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 

ด้านกามสังวรที่สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง
ส่วนใหญ่พบว่า นักศึกษามีสติเมื่ออยู่กับเพศตรงข้าม รองลงมานักศึกษาทราบถึงโทษของกามตาม
หลักกฎหมาย และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือนักศึกษาติดต่อชาย/หญิงทางอินเทอร์เน็ตสอดคล้อง สายฤดี 
วรกิจโภคาทร รศ.ดร. และคณะ ได้ท าการศึกษาวิจัยคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมในประเทศไทย จากการวิจัยพบว่า ในการปลูกคุณธรรมจริยธรรมประกอบด้วยปัจจัยต่าง 
ๆ 10 ประการ ดังนี้  1. มีจิตส านึกดีรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม 2. มีวิธีการผสมผสาน
คุณธรรม จริยธรรม เข้ากับวิถีชีวิตโดยรวม 3. เล็งเห็นประโยชน์ และให้ความส าคัญกับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม 

ด้านสัจจะที่สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่างส่วน
ใหญ่พบว่า นักศึกษามีความสุจริตต่อการเรียนการสอน รองลงมานักศึกษาเป็นคนตรงไปตรงมา และ
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือนักศึกษาพูดแต่ค าสัตย์จริงกับบุคคลอ่ืนสอดคล้องนภดล เทียนเพ่ิมพูน ได้
ท าการศึกษาเก่ียวกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักเรียนนายร้อยต ารวจ พบว่า คุณธรรม
ที่ควรปลูกฝังอยู่ในระดับสูงสุด คือ ความเป็นผู้มีสัจจะ และความจริงใจ 

ด้านสติสัมปชัญญะที่สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ตอนล่างส่วนใหญ่พบว่า นักศึกษาตั้งใจท าความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว รองลงมานักศึกษาใช้
สติปัญญาแก้ปัญหา และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือนักศึกษาสามารถควบคุมจิตใจมิให้เกิดความโกรธแค้น
และเกลียดชังผู้อ่ืนได้ สอดคล้องกับ รัตนากร วงค์ศรี และคณะ ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาโรงเรียนลาปางพาณิชยการและเทคโนโลยี จังหวัดล าปาง ผลการศึกษา 
พบว่า ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน ครูมี
ความเห็นว่า มีความปรารถนาดีอย่างจริงใจต่อการอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีการพูดให้นักเรียนมีก าลังใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนให้เป็นคนดี
สอดคล้อง มาสโลว์ทฤษฎี พัฒนาการทางจริยธรรมตามแนวมนุษย์นิยมของ มาสโลว์อธิบาย
พฤติกรรมจริยธรรมในลักษณะที่พฤติกรรมเบี่ยงเบนด้วยความต้องการพ้ืนฐาน มิได้รับการ
ตอบสนองโดยเฉพาะความต้องการพ้ืนฐานทางกาย (Physiological Needs) โดยมนุษย์จะคิดท าสิ่ง
อ่ืนได้ต่อเมื่อความต้องการพ้ืนฐานได้รับการตอบสนอง 
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แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนาในการปลูกฝังความรู้และน า
คุณธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง 

1) แนวทางเสนอมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งควรด าเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือตั้ง
ชมรมพระพุทธศาสนาโดยมอบให้ฝุายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการบริหารกับมหาวิทยาลัย
ด าเนินการ 

2) เสนอร่วมท าข้อตกลง (MOU) กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยเพื่อจะร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปลูกฝังคุณธรรม  

3) การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งคณะสงฆ์ รัฐ เอกชน ครอบครัวในการปลูกฝังคุณธรรม 
4) สาขาวิชาควรสอนทางเนื้อหาด้านศาสนาและหลักปรัชญาชีวิตและมีเนื้อหาด้าน

จริยธรรมและคุณธรรมบรรจุไว้ใน มคอ.3 
5) แนวทางกิจกรรมปฏิบัติธรรมระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยตามก าหนด 
-  ด้านการเข้าค่ายพุทธบุตรหรือเข้าค่ายคุณธรรม 
-  ด้านพิธีกรรม ด้านศาสนพิธี ควรจัดอุปสมบทหมู่ในโอกาสพิธีวันส าคัญ 
-  ด้านกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอ่ืน ๆ เช่น โครงการจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ 

 
7. ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือตอนล่างควรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบรรจุ
ไว้ในแผนการบริหาร 
  2) มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือตอนล่างควรส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบายในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  3) มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือตอนล่างควรจะมีการบรรจุวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นการปลูกฝังความรู้และคุณธรรมให้ชีวิตเกิดสันติสุข
สังคมมีสันติภาพ 
  4) มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือตอนล่างควรให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่
ช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา เช่น การจัดโครงการให้คณาอาจารย์ 
นักศึกษา รวมถึงผู้ปกครอง เป็นเครือข่ายพุทธธรรม และมหาวิทยาลัยควรวางนโยบายให้คณาจารย์
ผู้สอนในทุกรายวิชามีการสอดแทรกเนื้อหาในส่วนที่เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการปลูกฝัง
ความรู้คู่คุณธรรม 
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  5) ด้านการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยควรมีรูปแบบการสอนและมีคุณภาพโดยการ
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  1) นักศึกษาควรประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้พัฒนาตนเป็นผู้มีมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคมไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนเป็นผู้
เสียสละทั้งแรงกายแรงใจให้กับชุมชนในท้องถิ่น 
  2) มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือตอนล่างควรส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาตนเองเพ่ือ
จะมีความรู้ใหม่ๆ เกิดข้ึนในในการสถาบันสามารถน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  3) มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือตอนล่างควรจัดท าแผนพัฒนาคณาจารย์ต้นแบบ
ของสถาบันการศึกษาในทุกสาขาวิชาให้เป็น ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมด้วยการอบรมหลักธรรมทาง
ศาสนาและเชิญผู้เชี่ยวชาญทางศาสนาบรรยายให้ความรู้ปีการศึกษาหนึ่งครั้ง 
  4) นักศึกษาควรประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ลดปัญหาของสังคมรวมทั้งช่วยกันประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักศาสนา
ให้กับบุคคลอ่ืนทราบและปฏิบัติ 
  5) ควรจัดกิจกรรมรูปแบบจ าลองสถานการณ์จริงเพ่ือปลูกฝังความรู้และคุณธรรมกับ
นักศึกษาว่ามีความรู้ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติมากน้อยอย่างไร 
 3. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนาในการปลูกฝัง
ความรู้และคุณธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง” ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้ที่
สนใจได้น าไปศึกษาวิจัยครั้งต่อไปในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  1) ควรมีการวิจัยพฤติกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนาใน
ปลูกฝังความรู้และคุณธรรมของนักศึกษาที่มีตัวแปรต้นแตกต่างจากการวิจัยนี้ 
  2) ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์หลังจากมีการน าหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ
เพ่ิมความรู้และคุณธรรมในมหาวิทยาลัย 
  3) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
พระพุทธศาสนาในการปลูกฝังความรู้และคุณธรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดับต่างๆ 
  4) ควรมีการศึกษาวิจัยปัญหานักศึกษาในมหาวิทยาลัยในสังคมปัจจุบัน เรื่องความ
ต้องการ ด้านต่าง ๆ เชิงปริมาณและคุณภาพด้วยด้วย 
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  5) ควรศึกษาถึงการใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถาบันให้
เกิดประสิทธิภาพ 
  6) ควรศึกษาปัจจัยภายนอกด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียน
และการปลูกฝังคุณธรรมแก่นักศึกษาในการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นการเฉพาะลงไปโดย
มีการสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องหรือจัดสนทนากลุ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงแล้วน ามาพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามหลักพุทธศาสนา 
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รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลกัอปริหานิยธรรม 
ของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ 

A PARTICIPATORY ADMINISTRATION MODEL  ACCORDANCE TO 
APARIHANIYADHAMMA OF SUB-DISTRICT MUNICIPALITY  SURIN PROVINCE 

                
พระสุระ าณธโร (จันทึก)  รัฐพล เย็นใจมา  บุษกร วฒันบุตร 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
ของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ 2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
และหลักธรรมที่ใช้ในการบริหารงาน และ 3) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
ตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจัย พบว่า 
 1. สภาพทั่วไปของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ 
พบว่า การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 ( ̅ = 3.68, S.D. = 0.63) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านสามารถเรียงล าดับได้ ดังนี้ ด้านการมีอิสระในการ
ปฏิบัติงาน มีระดับสูงสุด ( ̅ = 3.72, S.D. = 0.72) รองลงมา คือ ด้านเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ร่วมกัน ( ̅ = 3.70, S.D. = 0.69) ด้านความผูกพัน ( ̅ = 3.69, S.D. = 0.75) และที่อยู่ในระดับ
สุดท้ายคือด้านการไว้วางใจกัน ( ̅ = 3.61, S.D. = 0.76)  
 2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและหลักธรรมที่ใช้ในการ
บริหารงาน ได้แก่ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมี 4 ด้าน คือ 1.ด้านการไว้วางใจกัน 2.ด้านความ
ผูกพัน 3.ด้านเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน 4.ด้านการมีอิสระในการปฏิบัติงาน ประยุกต์ใช้กับ
หลักอปริหานิยธรรม 7 ประการ ได้แก่ 1. ด้านหมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์ 2. ด้านพร้อมเพรียงกัน
ประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 3. ด้านการไม่บัญญัติ หรือไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติตามอ าเภอใจ 4. 
ด้านการเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา 5. ด้านการให้เกียรติ และคุ้มครองสิทธิสตรี 6. ด้านการส่งเสริม 
และรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 7. ด้านการอารักขา คุ้มครอง ปกป้องอันชอบธรรม 
 3. รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลต าบลใน
จังหวัดสุรินทร์ มี 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบการไว้วางใจกันตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาล
ต าบลในจังหวัดสุรินทร์ 2) รูปแบบความผูกพันตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลต าบลในจังหวัด
                                                           

 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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สุรินทร์ 3) รูปแบบเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลต าบลใน
จังหวัดสุรินทร์ 4) รูปแบบการมีอิสระในการท างานตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลต าบลใน
จังหวัดสุรินทร์  แต่ละรูปแบบมี 3 ระดับได้แก่ 1) ระดับบุคคล 2) ระดับการปฏิบัติงาน 3) ระดับ
ผู้บริหารองค์กร และมี 12 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) มีความรู้คู่คุณธรรม 2) ทันต่อเหตุการณ์ 3) 
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 4) มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 5) การรวมพลัง ปรองดอง สมานฉันท์ 6) น าหลักการ
และหลักธรรมชี้น าองค์กร 7) มีระเบียบวินัย ใช้ชีวิตสมดุล 8) ปฏิบัติหน้าที่ตามฉันทามติ 9) ใช้หลัก
ธรรมาธิปไตย 10) มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม 11) ใช้ความสามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 12) 
หลักการบริหารจัดการที่ดี 
ค าส าคัญ :  รูปแบบ, การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม, เทศบาลต าบล 
 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1. to study the general condition of 
participation administration of sub-district municipality in Surin Province, 2. to study 
concept and theory related to participation administration and Dhamma used for 
administration and 3. to propose a model of participation administration in 
according to Apparihaniyadhamma of sub-district municipality in Surin Province.   
 Methodology was the mixed methods. The quantitative research collected 
data with questionnaires with the reliability coefficient value at 0.933 from 327 
samples who were personnel at sub-district municipality in Surin Province by 
stratified random sampling, analyzed data with frequency, percentile, mean and 
standard deviation.  The qualitative research collected data from 26 key informants 
by in-depth-interview and from 10 participants in focus group discussion and 
analyzed data by descriptive interpretation.   
 Findings were as follows: 
 1. General condition of participation administration of sub-district 
municipality in Surin Province was at high level ( ̅ = 3.68) Each aspects of 
participation administration were that freedom in administration was at high level 
( ̅ = 3.72), core objectives and target was at high level ( ̅ = 3.70), obligation at ( ̅ 
= 3.69), trust each other was at low level at ( ̅ = 3.61),  
 2. Concepts and theory related to participation administration of sub-
district municipality in Surin Province was the participation in 4 areas; 1) 
trustworthiness,          2) obligation, 3) core target and objectives, 4) freedom in job 
performance applying the Apparihaniyadhamma; 1) regular meeting, 2) meeting 
together, adjournment together 3) not to establish new rules or to abolish the well 
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established rules as one likes.4) respect elders and supervisors, 5) honoring and 
protecting women and children, 6) protect and conserve the good and invaluable 
traditions and cultures, 7) righteous protection. 
 3. Models of  participation administration of sub-district municipality in 
Surin Province was of 4 models. They were 1) a model of trust according 
Apparihaniyadhamma of sub-district municipality in Surin Province, 2) a model of 
commitment according Apparihaniyadhamma of sub-district municipality in Surin 
Province, 3) a model of target and objectives according Apparihaniyadhamma of 
sub-district municipality in Surin Province, 4) a model of freedom to perform duties 
according Apparihaniyadhamma of sub-district municipality in Surin Province. Each 
model has 3 levels; 1) personal level, 2) operational level, 3) administrative level 
with 12 components; (1) knowledge with ethics, (2) promptness, (3) total 
responsibility, (4) good human relations, (5) unity, harmony and conciliation, (6) 
Dhamma leads organizations, (7) well discipline with balance livelihood, (8) 
performing duties by unanimous agreement, (9) Dhammadipataya, Righteous rules, 
(10) good consciousness toward society, (11) performing duties with capacity for 
efficiency, (12) principles of good governance.  
Keywords: Model, Participatory Administration, Sub-District Munipality. 
 

1. บทน า 

 เทศบาลเป็นรูปแบบแรกของการปกครองท้องถิ่นไทย มีการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) มีผู้บริหาร และสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตพ้ืนที่ ในการก ากับดูแลของรัฐบาลโดย
ผ่านทางจังหวัด และอ าเภอ เป็นองค์กรนิติบุคคล มีพ้ืนที่และขอบเขตการปกครองที่แน่นอน รวมทั้ง
มีอ านาจในการก าหนดนโยบายและออกข้อบังคับเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆได้ มีการ
จัดหารายได้ด้วยตนเอง และได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมทั้งมีอิสระในการปกครองตนเอง 
สามารถใช้ดุลยพินิจภายในขอบเขตของกฎหมายที่ได้ให้อ านาจหน้าที่ไว้  บริการสาธารณะให้ทั่วถึง
ตรงกับความต้องการของราษฎร และเหมาะสมกับสภาพของแต่ละท้องถิ่น  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถิ่นให้ความอยู่ดีมีสุข  จังหวัดสุรินทร์มีเทศบาลต าบล จ านวน 27 แห่ง การ
บริหารงานของเทศบาลเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2545 จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารแบบมีส่วนร่วม พบว่าลักษณะ
การสื่อสารภายในองค์กรระหว่างบุคคลไม่เหมาะสม พฤติกรรมหรือแรงจูงใจต่อบุคคลไม่เอ้ืออ านวย
ต่อการมีส่วนร่วม รวมไปถึงผู้น ามีปัญหาขาดมนุษยสัมพันธ์ ขาดความรับผิดชอบและทักษะการ
เรียนรู้จากงาน เจ้าหน้าที่ของภาครัฐและประชาชนขาดการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด โครงสร้าง
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กฎหมายและกระบวนการนโยบายยังไม่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ การขาดแคลนผู้ใช้
ทักษะในการใช้เครื่องมือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ปัญหาเรื่องวัฒนธรรมการเมืองและความ
พร้อมของประชาชน ปัญหาด้านความพร้อมของภาครัฐ การไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน หรือหน่วยงานของ
รัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด ท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถท างานให้ดี
ขึ้นได้เพราะไม่มีมาตรฐานในการท างานที่ชัดเจน (ถวิลวดี บุรีกุล, 2550, น. 99-103) แนวทางแก้ไข
ปัญหาในการบริหารราชการที่น าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการวางแผน การตัดสินใจ การด าเนินงาน และการประเมินผล โดยมีการจัดระบบงาน/
วิธีการท างาน การจัดโครงสร้าง และการสร้างวัฒนธรรมการท างานของเจ้าหน้าที่ รัฐ จะ
ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชา (ผู้บริหารระดับสูง) ผู้บริหารระดับกลาง  (กลุ่มงานต่าง ๆ)  และผู้
ปฏิบัติ (คนงาน ผู้ท างานระดับล่าง) สายสัมพันธ์ของบุคคลในองค์กรจะเป็นไป  ตามลักษณะบังคับ
บัญชาตามล าดับ สามารถการร่วมแสดงทัศนะความคิดเห็น การร่วมเสนอปัญหาและความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น การร่วมคิดแนวทางการแก้ไขปัญหา การร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การ
ร่วมในการด าเนินการและการร่วมติดตามประเมินผล  รวมทั้ง การร่วมรับผลประโยชน์จากการ
พัฒนา (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2558, ย่อหน้าที่ 1) 
 แนวทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  มีหลักธรรมที่
พระพุทธเจ้าทรงตรัสแสดงแก่วัชชีทั้งหลายผู้ปกครองรัฐโดยระบอบสามัคคีธรรมสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เพ่ือมิท าให้องค์การเสื่อมสลาย คือ หลักอปริหานิย
ธรรม 7 ประการ ได้แก่ 1.หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 2.พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิก
ประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า 3.ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ 4.
เคารพนับถือผู้ใหญ่ 5.ไม่ข่มเหงล่วงเกินสตรี 6.เคารพสักการบูชาเจดีย์ 7.จัดให้ความอารักขา 
คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรม ซึ่งสามารถการน าหลักอปริหานิยธรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการบริหาร ที่ท าเกิดความเจริญรุ่งเรืองของรัฐ และไม่มีผู้ใดมาท าลายได้ ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ เรื่อง “รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตาม
หลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์”ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น าหลักอปริหานิยธรรม 7 
ประการมาประยุกต์ใช้ในการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ของการ
บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ ไปเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการบริหารงานของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลต าบลในจังหวัด
สุรินทร์ 
 2.2 เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและหลักธรรมที่ใช้ใน
การบริหารงาน 
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 2.3 เพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรมของ
เทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ 
 

3. ขอบเขตในการวิจัย 

 3.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 
ส่วน ได้แก่ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลต าบลในจังหวัด
สุรินทร์ 2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 3) น าเสนอ
รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ 
 3.2 ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เป็นการวิจัยแบบผสาน
วิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
  1) ประชากร กลุ่มตัวอย่าง จากบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์รูปแบบเทศบาลต าบลใน 15 อ าเภอ มีจ านวนทั้งสิ้น 1,767 คน ก าหนดขนาด
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) (Taro Yamane, อ้างใน, ศิริลักษณ์ สุวรรณ
วงศ,์ 2538, น.232) ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 327 คน 

  2) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)  โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากบุคลากรของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 
ได้แก่การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) จ านวน 26 รูป/คน ได้แก่ กลุ่มตัวแทนผู้บริหาร
สภาเทศบาลต าบลจ านวน 8 คน กลุ่มตัวแทนผู้บริหารฝ่ายบริหารเทศบาลต าบล 8 คน กลุ่มตัวแทน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 8 คน ผู้เชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนาจ านวน 2 รูป/คน รวม 26 รูป/คน  การ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 8 รูป/คน 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1 รูปแบบการวิจัย เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ได้แก่
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม(Questionnaires) ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus 
group Discussion) 
 4.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 1) ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล
ต าบล จังหวัดสุรินทร์ 27 เทศบาล รวมทั้งสิ้นจ านวน 1,767 คนกลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในเทศบาลต าบล จังหวัดสุรินทร์ 27 เทศบาล โดยมีวิธีการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรค านวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) (อภินันท์ จันตะนี, 2549, น. 35)  ได้กลุ่มตัวอย่าง
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จ านวน 327 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างหลักการสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยใช้ “เทศบาลต าบล” เป็นระดับใน
การสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นสัดส่วน 

 2) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้วิจัยก าหนดเลือกผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key Informants) ซึ่งมี
คุณสมบัติสอดคล้องกับประเด็นสาระส าคัญของการวิจัยครั้งนี้โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวแทนผู้บริหารสภา
เทศบาลต าบลจ านวน 8 คน กลุ่มตัวแทนผู้บริหารฝ่ายบริหารเทศบาลต าบล 8 คน กลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน 8 คน ผู้เชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนาจ านวน 2 รูป/คน รวม 26 รูป/คน และการจัดท า
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการระดมความคิดจากทัศนะ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 10 รูป/คน 

 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยก าหนดเครื่องมือออกเป็น 2 อย่าง 
คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม  โดยด าเนินการสร้างตามกรอบแนวคิดการ
วิจัยและพัฒนาขึ้นตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  

 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยการรวบรวมเอกสาร ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ
บทความ งานวิจัยและเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักอปริ
หานิยธรรมของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ การแจกแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากร
ของเทศบาลต าบล ในจังหวัดสุรินทร์ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) และจัดท าสนทนากลุ่ม  
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ การ
หาค่าความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามโดยการตรวจสอบความความสอดคล้องระหว่างนิยาม
ปฏิบัติการที่ผู้วิจัยก าหนดไว้กับข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมา ( IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน และ
หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  และผู้วิจัยได้ด าเนินการน าข้อมูลแบบสอบถามที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ลงในแบบลงรหัส (Coding Form) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ตอนที่  1 วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ 
(Percentage) ตอนที่  2 วิ เคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)   

 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้มาท าการอธิบายความ ตีความ และแปลความตามนัยยะที่ผู้ให้ข้อมูลอาจจะ
แสดงออกจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา  
(Content Analysis Technique) แบบพรรณนาความและการอธิบายความเพ่ือให้เหตุผลที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์มากที่สุด และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย พระไตรปิฎก เกี่ยวกับ
หลักพุทธธรรมและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เพ่ือน าสร้างรูปแบบการบริหารงานแบบ
มีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ 
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5. ผลการวิจัย 
 1. สภาพทั่วไปของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์  
พบว่า การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 ( ̅ = 3.68, S.D. = 0.63) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านสามารถเรียงล าดับได้ ดังนี้ ด้านการมีอิสระในการ
ปฏิบัติงาน มีระดับสูงสุด ( ̅ = 3.72, S.D. = 0.72) รองลงมา คือ ด้านเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ร่วมกัน ( ̅ = 3.70, S.D. = 0.69) ด้านความผูกพัน ( ̅ = 3.69, S.D. = 0.75) และที่อยู่ในระดับ
สุดท้ายคือด้านการไว้วางใจกัน ( ̅ = 3.61, S.D. = 0.76)  
 2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและหลักธรรมที่ใช้ในการบริหารงาน 
ได้แก่ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมี 4 ด้าน คือ 1.ด้านการไว้วางใจกัน 2.ด้านความผูกพัน 3.ด้านเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ร่วมกัน 4.ด้านการมีอิสระในการปฏิบัติงาน ประยุกต์ใช้กับหลักอปริหานิยธรรม 7 ประการ 
ได้แก่ 1. ด้านหมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์ 2. ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 3. ด้าน
การไม่บัญญัติ หรือไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติตามอ าเภอใจ 4. ด้านการเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา 5. ด้านการให้
เกียรติ และคุ้มครองสิทธิสตรี 6. ด้านการส่งเสริม และรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 7. ด้านการอารักขา 
คุ้มครอง ปกป้องอันชอบธรรม 
 3. รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลต าบลในจังหวัด
สุรินทร์ มี 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบการไว้วางใจกันตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลต าบลในจังหวัด
สุรินทร์ 2) รูปแบบความผูกพันตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ 3) รูปแบบ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ 4) รูปแบบการ
มีอิสระในการท างานตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์  แต่ละรูปแบบมี 3 ระดับ
ได้แก่ 1) ระดับบุคคล 2) ระดับการปฏิบัติงาน 3) ระดับผู้บริหารองค์กร และมี 12 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) มี
ความรู้คู่คุณธรรม 2) ทันต่อเหตุการณ์ 3) รับผิดชอบต่อส่วนรวม 4) มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 5) การรวมพลัง 
ปรองดอง สมานฉันท์ 6) น าหลักการและหลักธรรมชี้น าองค์กร 7) มีระเบียบวินัย ใช้ชีวิตสมดุล 8) ปฏิบัติ
หน้าที่ตามฉันทามติ 9) ใช้หลักธรรมาธิปไตย 10) มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม 11) ใช้ความสามารถปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 12) หลักการบริหารจัดการที่ดี 
 
6. อภิปรายผล 
 รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลต าบลใน
จังหวัดสุรินทร์พบว่า มี  4 รูปแบบ ได้แก่ 
 1. รูปแบบการไว้วางใจกันในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรม
ของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ พบว่า1) ระดับบุคคล: มีความรู้คู่คุณธรรม การบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วมในระดับบุคคลต้องมีการบริหารจัดการตนเองเพ่ือเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาแก่ผู้อ่ืน
ด้วยการที่บุคลากรทุกระดับต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกสาธารณะ 
เป็นผู้ที่มีเหตุมีผล ความมั่นใจ ความรู้ ความสามารถ สติปัญญา เพ่ือพร้อมในการท างาน เรียนรู้และ
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พัฒนาร่วมกัน ความบริหารตนเองให้เกิดความไว้วางใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ณรัฐ สวาสดิ์
รัตน์ วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทหารพราน ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า การน าหลักภาวนา 4 มาใช้เป็นแนวทางในกสนสร้างรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพตามหลักพุทธธรรมนั้น เป็นรูปแบบที่สามารถประกันได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา
จะออกมาในรูปแบบของการมีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความเจริญงอกงามไปในทางที่ดีแก่ตัวผู้รับการ
พัฒนาและเป็นคุณแก่สังคมส่วนรวม ซึ่งจะส่งผลถึงการยุติความรุนแรงที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ สงบเบา
บางลง สังคมมีการเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกันและเกิดความสงบสุข ความสามัคคีในประเทศชาติได้ในที่สุด  
(ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์, 2558) 2) ระดับปฏิบัติงาน: ทันเหตุการณ์ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมใน
ระดับการปฏิบัติงาน การไว้วางใจกันโดยการประชุมเพ่ือการรับและให้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 
ระดมสติปัญญาและแนวคิด การก าหนดยุทธศาสตร์และวางแผนกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
เสริมสร้างพลังการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยสร้างบรรยากาศที่มีความอบอุ่น จริงใจ 
และเป็นมิตร ท าความเข้าใจนโยบายอย่างชัดเจน การกระตุ้นให้เกิดความรู้และความตระหนักใน
ส านึกรับผิดชอบต่อองค์กร ทบทวนงานและการเรียนรู้การปฏิบัติงานโดยน าประสบการณ์ของ
ผู้ร่วมงาน มาเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของอากาศ อาจสนาม ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเชิงพุทธบูรณา
การของพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านการ
สื่อสารตามหลักอิทธิบาทธรรม พบว่า ด้านฉันทะ พบว่า การสื่อสารด้วยหัวใจ ด้านวิริยะพบว่า การ
สื่อสารด้วยความรู้ใจ ด้านจิตตะ พบว่า การสื่อสารด้วยความมีเมตตา กรุณา ด้านวิมังสา พบ ความ
ฉลาดในการสื่อสารกับผู้ป่วย และด้านสัมพันธภาพตามหลักอิทธิบาทธรรม พบว่า ด้านฉันทะ พบ 
การส่งเสริมความเสมอภาคและความเคารพต่อผู้อื่น ด้านวิริยะ พบ การใช้ความเพียรอย่างเหมาะสม
ในการสร้างสัมพันธภาพ ด้านจิตตะ พบว่า การปรับเจตคติที่ดีต่อผู้อ่ืน และด้านวิมังสา พบว่า การ
ท างานด้วยระบบทีมงานที่มีปัญญา (อากาศ อาจสนาม, 2558) 3) ระดับการบริหารองค์กร: 
รับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยมีมาตรฐานของการบริหารงานที่ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือ
ข้อบัญญัติ และระเบียบกฎเกณฑ์ของกระทรวง และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่น โดยไม่มีข้อยกเว้น การปฏิบัติต่อกันโดยค านึงถึงเกียรติศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในแนวทางที่
ดีงามบนฐานของคุณธรรม จริยธรรม ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อ่ืนและไม่ใช้ความรุนแรง การตระหนัก
ในหน้าที่สถานะของตนเองต่อการรับใช้ประชาชนที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วน
ตน อีกทั้งมีวินัยในตนเองเพ่ือความสงบเรียบร้อยดีงามทั้งของตนเองและหมู่คณะ  สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ เสนอ อัศวมันตา ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรม
ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่าหลักอปริหานิยธรรมเป็นแนวทางในการ
บริหารงานเพ่ือให้การท างานเป็นระบบ ระเบียบ/ค าสั่งสามารถน าไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมบรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน การวางแผนยุทธศาสตร์ การจัดองค์กร การบริหารบุคคล 
การสั่งการ การประสานงาน การตรวจสอบควบคุมและงบประมาณเข้าไปก ากับดูแล โดยยึดหลัก
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ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและส่งเสริมระบบคุณธรรม ให้มีการท างานเป็นทีม ความสมัครสมาน
สามัคคี ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทางปฏิบัติต่อไปอย่างยั่งยืน (เสนอ อัศวมันตา, 2558) 
 2. รูปแบบความผูกพันในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรมของ
เทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ สามารถแบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น 3 ระดับได้แก่ การมีส่วนร่วม
ในระดับบุคคล การมีส่วนร่วมในระดับการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในระดับการบริหาร
องค์การ โดยพบว่า 1) ระดับบุคคล: มนุษยสัมพันธ์ดี ในการสร้างความผูกพันกัน บุคลากรทุก
ระดับต้องมีทาน คือ เป็นผู้ให้ มีความเสียสละ เป็นผู้มีปิยวาจา เจรจาด้วยความสุภาพ อ่อนหวาน 
อีกท้ังเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ อ่ืน ส าหรับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหาด้วย
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือการพัฒนาความคิดใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา การน าเสนอข้อมูลที่เป็นจริง
ถูกต้อง เป็นจริง และทันเหตุการณ์ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิชญาภา เมธีวรฉัตร วิจัยเรื่อง 
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือตอนล่าง 2 
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านศีล การพัฒนาเน้นไปที่การพัฒนาพฤติกรรม
ทางกายและวาจา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านศีลก่อให้เกิด ทักษะ และมีบุคลิกภาพที่ดี การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสมาธิ จิตใจ การพัฒนาทรัพยากรด้านสมาธิยังก่อให้เกิด เจตคติที่ดีใน
การท างาน การพัฒนาด้านปัญญา หรือ การพัฒนาด้านความรู้ เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ข้ันสูงสุดและมีความส าคัญสูงสุด ปัญญานามาใช้กับ ความรู้ทางวิชาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
เพราะต้องให้เกิดความรับรู้ และจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์  (วิชญาภา เมธีวรฉัตร, 2558)  
2) ระดับปฏิบัติงาน: รวมพลังสมานฉันท์ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในระดับการปฏิบัติงาน ใน
การปฏิบัติงานโดยการน าความพร้อมเพรียงมาสร้าง “ความสมานฉันท์” ความสมัครสมานสามัคคี
กันในองค์กร มีการประสานงานที่ดีด้วยการน าหลัก 5 ส. คือ สาระ ส่วนร่วม สุข สนุกสนาน และ
สร้างสรรค์ ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขต่อบทบาทหน้าที่ของตน สร้างทีมงานที่“ผูกใจกันไว้ แล้วเดิน
ไปพร้อมกัน” เพ่ือแกไขปัญหา หรือตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตองคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของตน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  เพื่อการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ภาพที่ดีในกลุ่ม 
มีการยอมรับนับถือกันของสมาชิก การกระจายข้อมูลอย่างทั่วทั้งองค์กร และรับข่าวสารพร้อมๆกัน
ในการคิด การพูด และการแสดงออกทางกายเป็นจุดเริ่มต้นอยู่ที่ความเห็นพ้องต้องกันเกิดความ
เข้าใจที่ตรงกัน เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้  การมอบหมายภารกิจหน้าที่มีความเสมอภาคสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง ได้ศึกษาเรื่อง “รูปแบบและหลักการของการปกครองใน
พระไตรปิฏก” ผลศึกษา พบว่าหลักการของการปกครองแบบราชาธิปไตย ได้แก่ หลักธรรมต่างๆ ซึ่ง
พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้จ านวนมากเพ่ือเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการใช้อ านาจของผู้ปกครอง 
เนื่องจากผู้ปกครองแบบราชาธิปไตยมีอ านาจสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว และหลักการของการปกครอง
แบบสามัคคีธรรมมีหลักการปกครองที่ส าคัญคือปริหานิยธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมเพ่ือสร้างความ
สามัคคี และหลักธรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง ส่วนหลักการของการปกครองของคณะสงฆ์
นั้นมีพระธรรมวินัยเป็นหลักปกครองส าคัญ ซึ่ งคณะสงฆ์จะต้องด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จ
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เรียบร้อยด้วยดีภายใต้กรอบแห่งพระธรรมวินัย (นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง, 2556)  3) ระดับการบริหาร
องค์กร: น าหลักธรรมชี้น าองค์กร การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในระดับการบริหารองค์กร การมี
ส่วนร่วมของการบริหารองค์กรด้วยการพัฒนารูปแบบ กลไกระบบและวิธีการท างานที่สมาชิกต้อง
รู้จักกันโดยน าระบบคุณธรรมเพ่ือสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีการยอมรับนับถือกันของสมาชิก มีการ
ส ารวจความต้องการของผู้ร่วมงานในแต่ละฝ่ายจะช่วยในการปรับปรุงระบบบริหารอันเกี่ยวเนื่องกับ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆของบุคลากรอย่างเหมาะสม การแสดงออกทางกายเป็นจุดเริ่มต้น
อยู่ที่ความเห็นพ้องต้องกันเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาอย่างสร้างสรรค์และการจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม เพ่ือสร้างสรรค์วัฒนธรรมในการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงาม สอดคล้องกับผลการวิจัยของวิชญาภา เมธีวรฉัตร วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือตอนล่าง 2 ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในด้านศีล (B = Behavior) การพัฒนาเน้นไปที่การพัฒนาพฤติกรรมทางกายและ
วาจา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านศีลก่อให้เกิด ทักษะ และมีบุคลิกภาพที่ดี การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านสมาธิ หรือ การพัฒนาจิตใจ (M = Mind) การพัฒนาทรัพยากรด้านสมาธิยัง
ก่อให้เกิด เจตคติที่ดีในการท างาน (วิชญาภา เมธีวรฉัตร, 2558) 
 3. รูปแบบเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตาม
หลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ โดยพบว่า 1) ระดับบุคคล: มีระเบียบ
วินัยใช้ชีวิตอย่างสมดุล การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในระดับบุคคล โดยยึดถือข้อบัญญัติ และ
ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆอย่างเคร่งครัด จัดรูปงานของตนเองให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 
มีภาวะผู้น าที่มีความกล้าที่จะน าความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารเพ่ือก้าวสู่ความส าเร็จของ
องค์กร มีความพอดีและความรู้จักประมาณเพ่ือใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตกับคุณภาพชีวิตในการท างาน
อย่างสมดุลเกิดความเท่าเทียมกัน มีคุณภาพที่พร้อมด้วยคุณธรรมและรอบรู้ทั้งกฎระเบียบและ
วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสาธารณะ เข้าใจในภารกิจ หน้าที่
รับผิดชอบของตนเองว่าต้องมีหน้าที่รับใช้ประชาชน และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่า
ประโยชน์ส่วนตน มีวินัยในตนเองจนเป็นนิสัย สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ   เสนอ อัศวมันตา ได้
ศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
นนทบุรี ผลการวิจัยพบว่าหลักอปริหานิยธรรมเป็นแนวทางในการบริหารงานเพ่ือให้การท างานเป็น
ระบบ ระเบียบ/ค าสั่งสามารถน าไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน 
แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีองค์ประกอบด้วย การวางแผนยุทธศาสตร์ การจัดองค์กร การบริหาร
บุคคล การสั่งการ การประสานงาน การตรวจสอบควบคุมและงบประมาณเข้าไปก ากับดูแล โดยยึด
หลักค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและส่งเสริมระบบคุณธรรม ให้มีการท างานเป็นทีม ความสมัคร
สมานสามัคคี เคารพผู้ใหญ่อาวุโส ไม่รื้อทิ้งกฎเกณฑ์ระเบียบที่ถูกต้องชอบธรรม ธ ารงรักษาประเพณี
วัฒนธรรมจริยธรรมอันดีงามองค์กร และร่วมรับผลประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทางปฏิบัติต่อไปอย่างยั่งยืน (เสนอ 
อัศวมันตา, 2558)  2) ระดับปฏิบัติงาน: ปฏิบัติหน้าที่ตามฉันทา มีการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
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พร้อมคุณธรรมและรอบรู้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อากาศ อาจสนาม ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะพยาบาลเชิงพุทธบูรณาการของพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ผลการวิจัย
พบว่าการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านการสื่อสารตามหลักอิทธิบาทธรรม พบว่า ด้านฉันทะ พบว่า 
การสื่อสารด้วยหัวใจ ด้านวิริยะพบว่า การสื่อสารด้วยความรู้ใจ ด้านจิตตะ พบว่า การสื่อสารด้วย
ความมีเมตตา กรุณา ด้านวิมังสา พบ ความฉลาดในการสื่อสารกับผู้ป่วย และด้านสัมพันธภาพตาม
หลักอิทธิบาทธรรม พบว่า ด้านฉันทะ พบ การส่งเสริมความเสมอภาคและความเคารพต่อผู้อ่ืน ด้าน
วิริยะ พบ การใช้ความเพียรอย่างเหมาะสมในการสร้างสัมพันธภาพ ด้านจิตตะ พบว่า การปรับเจต
คติท่ีดีต่อผู้อื่น และด้านวิมังสา พบว่า การท างานด้วยระบบทีมงานที่มีปัญญา 3) ระดับการบริหาร
องค์กร: ใช้หลักธรรมาธิปไตย โดยต้องยึดถือข้อบัญญัติ และระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่ได้ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด การแสวงหาฉันทามติร่วมกัน สร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนมีเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีรูปแบบ
โครงสร้างที่แน่นอนตายตัว มีมิติของความเท่าเทียม มีความเข้าใจในภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบของ
ตนเองว่าต้องมีหน้าที่รับใช้ประชาชน และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน สร้าง
เป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของความเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ วิทยา จันทร์แดง ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบใหม่ที่ค้นพบ 
คือ การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการวิจัย
ในครั้งนี้น าไปสู่ข้อค้นพบใหม่ คือ 1) การมีส่วนร่วมที่สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งแบบไตรภาคี ได้แก่ 
องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคีสนับสนุน 2) ระบบสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ ระบบ
ความรู้ ระบบข้อมูล ระบบความสัมพันธ์ และมีแนวทางในการน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือสร้างชุมชน
เข้มแข็ง 3) แนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง (วิทยา จันทร์แดง, 2556) 
 4. รูปแบบการมีอิสระในการท างานในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักอปริ
หานิยธรรมของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์โดยพบว่า 1) ระดับบุคคล: มีจิตส านึกที่ดี ในการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายมีจิตส านึกและเจตนารมณ์ที่ดี ให้ความเคารพกฎหมาย เคารพใน
ความสามารถ  ความเป็นพลเมืองที่ดี มีความภาคภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นของตน มีอิสระที่จะเลือก
สมาชิกผู้ร่วมงาน และมีการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ อีกทั้งมีการเรียนรู้ เร่ืองวัฒนธรรมต่างๆ รวม
ไปถึงการมีสิทธิอันความชอบธรรมในการปกครองตนเอง เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ที่ควร
ประพฤติต่อกัน  และใช้คุณธรรม ความดีคุ้มครองรักษาจิตใจตนเอง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
วิชญาภา เมธีวรฉัตร วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ภาคเหนือตอนล่าง 2 ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสมาธิ หรือ การพัฒนา
จิตใจ (M = Mind) การพัฒนาทรัพยากรด้านสมาธิยังก่อให้เกิด เจตคติที่ดีในการท างาน (วิชญาภา 
เมธีวรฉัตร, 2556)  2) ระดับปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารการ
ปฏิบัติงานด้วยตนเอง การใช้สิทธิในการเสนอแนะความคิดเห็นเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ที่เป็นไป
ตามหลักประชาธิปไตย และหลักคุณธรรม เคารพ ให้เกียรติกันและกัน มีความรับผิดชอบในภารกิจ
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หน้าที่ในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร และเป็นไปตาม
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นท่ีเป็นไปตามวิถีการด าเนินชีวิตจริง ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจนเป็นกิจนิสัย 
และการเปิดโอกาสให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่การ
บริหารงานด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์ วิจัยเร่ือง รูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทหารพราน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า 
การน าหลักภาวนา 4 มาใช้เป็นแนวทางหลัก จะท าให้การพัฒนาศักยภาพสามารถด าเนินการได้แม้
จะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอ้ืออ านวยก็ตาม นอกจากนั้นยังสามารถพัฒนาได้ครบทุกด้านทั้งร่างกาย 
ระเบียบวินัยจิตใจและปัญญาปฏิภาณไหวพริบ (ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์, 2558) 3) ระดับการบริหาร
องค์กร: หลักการบริหารจัดการที่ดี  การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในระดับการบริหารองค์กร 
เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี มีการกระจายอ านาจความรับผิดชอบให้กับผู้ที่มีความรู้
ความสามารถตรงกับภารกิจ หน้าที่ การสั่งการเป็นไปด้วยหลักคุณธรรม มีกระบวนการท างานในเชิง
รุกที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีระเบียบแบบแผนเดียวกัน สนับสนุนการใช้ศักยภาพในตัว
บุคลากรได้อย่างเต็มก าลัง การสร้างจิตส านึกด้านหน้าที่ของบุคลากรภาครัฐ และความเป็นพลเมือง
ที่ดี ความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่น สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิรัช กลิ่นสุบรรณ์ ได้ศึกษาเรื่อง 
“การศึกษาเปรียบเทียบการปกครองของแคว้นวัชชีกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี
พุทธศักราช 2550” ผลการวิจัยพบว่าแคว้นต่างๆ ในสมัยพุทธกาลว่าแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 
พวกที่ปกครองตัวด้วยระบอบราชาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีพระมหากษัตริย์หรือ
พระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้น า โดยท าการปกครองด้วยอ านาจเด็ดขาด ส่วนอีกพวกหนึ่งปกครองด้วยการ
ปกครองแบบสามัคคีธรรม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการปกครองในปัจจุบันเป็นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยหรือสาธารณรัฐ ซึ่งมีการปกครองโดยการประชุมพิจารณาตัดสินกรณียกิจของ
แคว้นในสภาการปกครองที่เรียกว่าสัณฐาคารเพ่ือสอบถามความเห็นจากประชาขนหรือสภาแล้วลง
มติตัดสินใจในเรื่องต่างๆ (วิรัช กลิ่นสุบรรณ์, 2555)  
 
7. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรก าหนดนโยบายด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่
ดี 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดตั้งศูนย์การส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการสร้าง
นวัตกรรมใหม่เพ่ือการบริหารองค์กร 
 3. ควรพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องในการจัดบริการสาธารณะ 
 7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1.  ควรให้ความส าคัญกับบทบาทของผู้ร่วมงานในระดับสูง     
 2.  ควรค านึงถึงการเป็นหุ้นส่วนขององค์กรจึงมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของการตัดสินใ 
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 3. ควรเคารพในสิทธิของกันและกัน ดูแลเอาใจใส่ และเป็นมิตรต่อเพ่ือนร่วมงาน 
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
 7.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักพุทธ
ธรรม 
 2. ศึกษาบทบาทภาวะผู้น าในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรม 
 3. ศึกษาถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของเทศบาลต าบลอย่างมีสมดุลตาม
หลักพุทธธรรม 
 4. ศึกษาเรื่องสมรรถนะบุคลากรต่อการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรม 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษากลไกการท างานขององค์กรทางสังคมในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2. ศึกษาองค์ประกอบของ
การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และ 
3. น าเสนอการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน 
 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์
เชิงลึก ใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง โดยก าหนดจากบุคคลที่เป็นตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งในภาคประชาชน กลุ่ม/องค์กรต่างๆ ภายในชุมชน นักวิชาการภาครัฐด้านการพัฒนาชุมชน 
รวมถึงนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา/พระสงฆ์นักพัฒนา จ านวน 30 รูป/คน และการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หาลักษณะร่วม โดยก าหนดเลือกบุคคลที่เป็นผู้มีความ
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา และการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง  จ านวน 12 รูป/คน วิเคราะห์
ข้อมูลจากทั้งสองขั้นตอนโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท และตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของข้อมูลโดยใช้เทคนิคสามเส้า   
 ผลการวิจัย พบว่า: 
 1. กลไกหลักที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการท างานขององค์กรทางสังคมในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 
ประกอบด้วย ปัจจัยส าคัญ 4 ด้าน คือ 1) ผู้น าชุมชนและทีมงาน 2) กระบวนการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนในชุมชน 3) กระบวนการวางแผนชุมชน และ 4) ผลส าเร็จจากการด าเนินงานของชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. องค์ประกอบของการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ชุมชนได้มีการบริหารจัดการตามหลัก 6M’s คือ 1) การบริหาร
จัดการ (Management) 2) การบริหารจัดการด้านเครื่องมือ/เครื่องจักร (Machine) 3) การบริหาร
จัดการด้านเงินทุน/งบประมาณ (Money) 4) การบริหารจัดการด้านคุณธรรม จริยธรรม (Morality) 
5) การบริหารจัดการด้านวัสดุ/วัตถุดิบ (Material) และ 6) การบริหารจัดการด้านคน(Man)  และ
ได้มีการน าหลักนาถกรณธรรม 10 มาบูรณาการใช้ให้เหมาะสมกันในแต่ละด้าน ประกอบด้วย 1) ศีล 
2) พาหุสัจจะ 3) กัลยาณมิตตตา 4) โสวจัสสตา 5) กิงกรณีเยสุ ทักขตา 6) ธรรมกามตา 7) วิริ
ยารัมภะ 8) สันตุฏฐี 9) สติ และ 10) ปัญญา  
 3. การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน คือ ผู้น าชุมชน ทีมงาน และ
สมาชิกในชุมชนได้มีการบริหารจัดการชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีพุทธ โดยมุ่งเน้นถึงผลลัพธ์ที่ดีของแนวทางการบริหารจัดการชุมชน  
โดยใช้กรอบแนวทาง “5E-1P” คือ 5E อันประกอบด้วย 1) การเรียนรู้ (Education) 2) สภาพ
สิ่งแวดล้อม (Environment) 3) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 4) ประสิทธิผล (Effectiveness) และ 
5) เศรษฐกิจ (Economy) และ 1P คือ ความสันติสุข (Peace) ซึ่งมีการพัฒนาตนเองโดยผ่านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมบริบทชุมชนของตนเอง ด้วยการมุ่งเน้นทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะท าให้เกิดภายในชุมชน อันเป็นจุดหมายปลายทางที่ทุกคนใน
ชุมชนพึงประสงค ์
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการ, ชุมชนพ่ึงตนเอง, วิถีพุทธ, ความยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 Objectives of this research were to, 1. Study the performance mechanism 
of social organizations for strengthening communities at the lower North Eastern 
Region 2. Study the components of sustainable self-reliant community 
administration in Buddhist way at the lower North Eastern Region and 3. to propose 
for sustainable self-reliant community administration in Buddhist way. 
 Methodology was the qualitative research method collected data from 30 
key informants, purposefully selected from qualified people who represented the 
stakeholders both in public sector, group or various sectors inside the community, 
Public sector scholars on community development including the Buddhist scholars 
and Buddhist Monks on development. Data were collected by using in-depth-
interview and from 12 participants in focus group discussion. Data from both 
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methods were analyzed by using contextual content analysis techniques and verify 
the validity of the data with triangulation techniques. 
 The research findings were as follows:  
 1. The important mechanism for mobilizing social organization for 
strengthening the community in the lower North Eastern Region for self-reliant 
community. It was  found that consist of 4 important factors 1) Community Leader 
and team 2) Participation process of community people 3) Community Planning 
process 4) The success of community performance according to Philosophy of 
sufficiency economy. 
 2. The components of sustainable self-reliant community administration in 
Buddhist way at the lower North Eastern Region were that the communities were 
administered by 6M’s; 1) Management 2) Machine consist of tools and machinery 3) 
Money consist of capital and Budget management 4) Morality consist of moral and 
ethical management 5) Material consist of materials and raw materials management 
6) Man consist of human management. The communities also integrated the ten 
Nathakaranadham with each part properly: 1) Sila 3) Kalyanamittata 4) Sovacassata 
5) Kinkaraniyesu dakkhata 6) Dhammakamata 7) Viriyarambha 8) Santutthi 9) Sati 
and, 10) Panya  
 3. The guidelines for sustainable self-reliant community administration in 
Buddhist way were that community leaders, team and community members should  
manage the communities to be sustainable self-reliant community in line with the 
philosophy of sufficiency economy and Buddhist way by emphasizing  on the good 
output of the community management guidelines with the guidelines “5E-1P” 
consist of 5E’s principle, consisting of 1) Education 2) Environment 3) Efficiency 4) 
Effectiveness 5) Economy and 1P: Peace which developed themselves by 
knowledge sharing in accordance with the contextual communities emphasizing 
both the efficiency and the effectiveness leading to internal peace of community 
which is the desired destination of communities members. 
Keywords: Administration, Self-Reliant Community, Buddhist Way, Sustainability 
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1. บทน า 
 ประเทศไทยเป็นสังคมที่ก าลังเปิดรับแนวคิดจากตะวันตกเข้ามา จึงเกิดกระแสการเติบโต
ของเศรษฐกิจ การเมือง เป็นแบบทุนนิยมอย่างสุดโต่งที่มีรัฐเป็นตัวกระตุ้น และเป็นสิ่งที่สืบ
เนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนสังคมเกษตรกรรมให้เป็นอุตสาหกรรม ที่เริ่มมาแต่ยุคสงครามเย็น  ช่วง
สมัยหลังสงครามเย็นที่นับตั้งแต่รัฐบาลพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ลงมา ได้ด าเนินการหลายๆ 
อย่าง ที่จะท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่เรียกว่า “นิกส์” เกิดการลงทุนในด้าน
การสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ย่านการค้าธุรกิจ สิ่งอ านวยความสะดวกด้านอุปโภคและบริโภค ผลที่
ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ก่อให้เกิดความโกลาหลขึ้นในสังคม เกิดการเคลื่อนย้ายของ
ผู้คน สถานที่อยู่ สถานที่ท างานทั่วราชอาณาจักร ชุมชนเก่าถูกท าลายทั้งในเมืองและชนบท และสิ่ง
ที่ปรากฏเด่นชัด คือความสัมพันธ์ทางสังคมและระบบทางวัฒนธรรมก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ท า
ให้เกิดความล่มสลายของจริยธรรม (Demoralization) และความเป็นมนุษย์ (Dehumanization) 
คนรุ่นใหม่และรุ่นเก่าต่างก็ถูกมอมเมาและมอมเมาตนเองด้วยความต้องการทางวัตถุ  ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาประเทศโดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านวัตถุด้านเดียว ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ประเทศไปสู่ความทันสมัย คนในสังคมมีการพ่ึงตนเองลดลง กลับอยู่ภายใต้กระแสลัทธิบริโภคนิยม
มาก (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2554; 178-179) 
 ปัจจุบัน มีการน้อมน ากระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมภายในประเทศ ชุมชนชนบทได้หันมา
สนใจในการน าหลักดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการชุมชนของตนเองให้เกิดความ
เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ในมิติต่างๆ สอดรับกับการขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาประเทศมาถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เป็นต้นมา จนถึงฉบับที่ 
11 (พ.ศ. 2555-2559) (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554; ฉ) 
นโยบายหรือกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นั้น จะสอดคล้องและแฝงไปด้วยหลักพุทธธรรมหลายประการ อันเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง คือวิถีชีวิตของคน
ไทยผูกพันอยู่อย่างแนบแน่นกับพระพุทธศาสนา ความเชื่อถือและหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา 
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2555; 16) ฉะนั้น จึงสามารถที่จะน าไปใช้บูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ ให้เป็นเครื่องมือตัวขับเคลื่อนในการบริหารจัดการชุมชนสู่การพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน
ได้ และเป็นการพัฒนาโดยรอบด้าน มีทั้งเหตุและผลผสมผสานกันอย่างเหมาะสม โดยเน้นการ
พัฒนาความสมดุลทั้งในเรื่องคน จิตใจ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม การเมือง และการ
ปกครอง ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้ สามารถที่จะน าไปเป็นแนวทางและเกณฑ์ในการชี้วั ด
การเป็นชุมชนเข้มแข็งหรือชุมชนพ่ึงตนเองด้วยปัจจัยที่ส าคัญหลายด้านด้วยกัน เช่น เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจ สังคม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจใน
ชนบท ดังที่สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2542; 68) ได้น าเสนอไว้ว่า “การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจใน
ชนบท สามารถพ่ึงตนเองได้ด้ วยปัจจัยที่ส าคัญ 5  ด้ าน หรือ TERMS อันประกอบด้วย 
Technology, Economic, Resource, Mental and Socio-Cultural” ทั้งนี้ ก็สอดคล้องกับหลัก
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พระพุทธศาสนาที่สอนให้คนรู้จักพ่ึงตนเองเป็นส าคัญว่า “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พ่ึงของ
ตน... อตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถ  ลภติ ทุลฺลภ  เพราะบุคคลที่ฝึกตนดีแล้ว ย่อมได้ที่พ่ึงอันได้โดยยาก” 
(ขุ.ธ. (บาลี) 25/160/45, ขุ.ธ. (ไทย) 25/160/82) 
 การที่จะบริหารจัดการให้ชุมชนเข้มแข็งนั้น มีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นการกระจาย
การพัฒนาออกไปให้ทั่วถึง เมื่อชุมชนส่วนใหญ่มีความเข้มแข็ง มีความเชื่อมโยง ผนึกความเข้มแข็ง
ร่วมกันระหว่างชุมชนต่างๆ อย่างเป็นเครือข่ายกัน จะท าให้ประเทศมีความเข้มแข็งได้  (สรรเสริญ 
วงศ์ชะอุ่ม, 2554; 86) ซึ่งการพ่ึงตนเองเพ่ือพัฒนาไปสู่ชุมชนเข้มแข็งนั้น ปัจจัยส าคัญต้องมองที่
บริบทของชุมชน ทั้งวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ รวมทั้งหลักของศาสนา ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
การด าเนินชีวิตของคนในชนบท โดยเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญในการบริหารจัดการชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง ซึ่งมีผลงานวิจัยในต่างประเทศที่เป็นประเทศก าลังพัฒนาและให้ความส าคัญกับเรื่อง
ดังกล่าว พบว่า การพัฒนาชุมชนเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในความพยายามเป็นอยู่โดยการ
พ่ึงตนเอง ทั้งที่ริเริ่มด้วยประชาชนเอง และได้รับการส่งเสริมเพียงเล็กน้อยจากภาครัฐ การลดการ
แทรกแซงจากรัฐ ถือเป็นเจตนารมณ์ของการพึ่งตนเอง โดยที่ชุมชนพยายามที่จะสร้างสมรรถนะของ
ท้องถิ่นให้เกิดขึ้น ภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืนๆ สามารถที่จะยื่นความช่วยเหลือให้กับชุมชนชนบท
เพียงแต่เรื่องเทคโนโลยีที่ส าคัญ และการเงินเท่านั้น ควรจะพัฒนาการพ่ึงตนเองในระดับปัจเจก
บุคคล และชุมชนหมู่บ้านเพื่อยกระดับมาตรฐานการด ารงชีวิตให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังพบว่า องค์การ
ภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ ควรจะให้ค าแนะน าในการสนับสนุนการริเร่ิมของชุมชน และการสร้าง
เครือข่ายท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นหนทางในการเปลี่ยนแปลงชุมชนที่ดีได้ (C. Fonchingong & L. 
Fonjong, Geo Journal, 57 (1); 2) 
 จากกรณีดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้ วิจัย เห็นว่า หลักพุทธธรรมหรือค าสอนในทาง
พระพุทธศาสนา น่าจะเป็นเป็นทางเลือกหรือวิธีการอีกทางหนึ่งในการที่จะน ามาบูรณาการร่วมกับ
หลักการบริหารจัดการชุมชนเพ่ือช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนภายในชุมชน ที่ก าลังประสบกับ
สถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการเมือง และการปกครอง ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
ที่ก าลังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ด้วยความจ าเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนการน าหลักพุทธธรรมสู่สังคมทุก
ระดับ และให้เป็นรากฐานส าคัญของการบริหารจัดการชุมชนให้เกิดการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษากลไกการท างานขององค์กรทางสังคมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 2.2 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 2.3 เพ่ือน าเสนอการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560514

 3.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ดังมีวิธีการศึกษาต่อไปนี้ 
 1) วิธีการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Sources) ซึ่งเอกสารที่ใช้ใน
การศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  
 ก. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) ศึกษาหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา ได้แก่ พระไตรปิฎก อรรถกถา และอ่ืนๆ 
 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ศึกษาจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
เอกสารทางวิชาการ ต ารา งานนิพนธ์ของนักปราชญ์ส าคัญๆ ทางพระพุทธสาสนา บทความ วารสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเอกสารรายงานต่างๆ ของเครือข่าย
องค์กรและชุมชน ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย  
 2) วิธีการศึกษาโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้
ข้อมูลหลัก (Key Informants) ด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) 
โดยผ่านผู้ให้ข้อมูลหลักหรือผู้ทรงคุณวุฒิตามคุณสมบัติตามที่ผู้วิจัยระบุไว้ จ านวน 30 รูป/คน 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ กลุ่มที่ 1 นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา/พระระสงฆ์
นักพัฒนา จ านวน 2 รูป กลุ่มที่ 2 นักวิชาการภาครัฐด้านการพัฒนาชุมชน จ านวน 8 คน และ กลุ่ม
ที่ 3 ภาคชุมชน ประกอบด้วย ผู้บริหารฝุายท้องถิ่น ผู้ปกครองฝุายท้องที่ และประธานกลุ่ม/องค์กร
ชุมชน รวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 20 คน 
 3) วิธีการศึกษาโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือ
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หาลักษณะร่วม (Common Character) รวมถึงข้อสรุปร่วม 
(Common Conclusion) จากผู้เชี่ยวชาญ โดยเลือกผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) ตามคุณสมบัติ จ านวน 12 รูป/คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิชาการทางพระพุทธศาสนา จ านวน 3 รูป 2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและรัฐประศาสนศาสตร์ 
จ านวน 7 คน และ 3) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชน จ านวน 2 คน 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์เป็นแบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) 
 3.3 การรวบรวมข้อมูล 
 1) การรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) ประกอบด้วย 
 ก. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) ศึกษาหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา ได้แก่ พระไตรปิฎก อรรถกถา และอ่ืนๆ ทั้งฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย 
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 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ศึกษาจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
เอกสารทางวิชาการ ต ารา งานนิพนธ์ของนักปราชญ์ส าคัญๆ ทางพระพุทธสาสนา บทความ วารสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเอกสารรายงานต่างๆ ของเครือข่ายองค์กร
และชุมชน ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย  
 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
 3) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 
ประกอบบริบท (Content Analysis) วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Inductive Analysis) วิธีการบูร
ณาการ (Integrate) และควบคุมคุณภาพของงานวิจัยด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สามเส้า 
(Triangulation Techniques) โดยมีการน าแนวคิดนี้มาใช้ในเชิงเปรียบเทียบโดยอาศัยแง่มุมที่
หลากหลายมากขึ้น เพ่ือเสริมความน่าเชื่อถือของข้อมูล สามารถจ าแนกเป็น 4 วิธี คือ 1) ต่างวิธี 
(Methods Triangulation) 2) ต่างแหล่งข้อมูล (Triangulation of Sources) 3) ต่างผู้วิเคราะห์ 
(Analysis Triangulation) และ 4) ต่างทฤษฎี/แนวคิด (Theory/Perspective Triangulation) 
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 กลไกการท างานขององค์กรทางสังคมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 กลไกการท างานขององค์กรทางสังคมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีปัจจัยส าคัญ 4 ด้าน คือ 1) ผู้น าชุมชนและทีมงาน (L: Community 
Leader and team) อันประกอบด้วย วิสัยทัศน์ การบริหารจัดการธุระได้ดี และ มนุษยสัมพันธ์ 2) 
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน (P: Participation process of community 
people) อันประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในเชิงการกระท า การมีส่วนร่วมในเชิงเงินทุน/งบประมาณ 
การมีส่วนร่วมในเชิงความรับผิดชอบ และการมสี่วนร่วมในเชิงการตัดสินใจ 3) กระบวนการวางแผน
ชุมชน (P: Community Planning process) อันประกอบด้วย หลักคิด และแผนพัฒนาชุมชน 4) 
ผลส าเร็จจากการด าเนินงานของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (S: The success of 
community performance according to Philosophy of sufficiency economy) 
ประกอบด้วย การขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนสู่การปฏิบัติ และรางวัลจากการด าเนินงาน
ประสบผลส าเร็จ  
 4.2 องค์ประกอบของการบริหารจัดการชุมชนพึ่งตนเองวิถีพุทธเพื่อความยั่งยืน ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างมีการบริหารจัดการตามหลัก 6M’s พร้อมทั้งบูรณาการด้วยหลักนาถกรณธรรม 10 ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบของ 6M’s ดังนี้ 1) การบริหารจัดการ (Management) 2) การบริหาร
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จัดการด้านเครื่องมือ/เครื่องจักร (Machine) 3) การบริหารจัดการด้านเงินทุน/งบประมาณ 
(Money) 4) การบริหารจัดการด้านคุณธรรม จริยธรรม (Morality) 5) การบริหารจัดการด้านวัสดุ/
วัตถุดิบ (Material) และ 6) การบริหารจัดการด้านคน(Man) และองค์ประกอบของหลักนาถกรณ
ธรรม 10 ดังนี้ 1) ศีล คือ การมีระเบียบวินัย 2) พาหุสัจจะ คือ การมีความใฝุรู้ 3) กัลยาณมิตตตา 
คือ การมีมิตรหรือเครือข่ายดี 4) โสวจัสสตา คือ การรู้จักพูดคุยกันง่าย 5) กิงกรณีเยสุ ทักขตา คือ 
การมีจิตอาสาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 6) ธรรมกามตา คือ การยึดหลักการถูกต้องตามเหตุและผล 7) 
วิริยารัมภะ คือ การมีความมุ่งมั่นเพียรพยายาม 8) สันตุฏฐี คือ การมีความพอเพียง พอดี และพอใจ 
9) สติ คือ การมีความระลึกชอบ และ 10) ปัญญา คือ การมีความฉลาดรอบรู้ดี ภายใต้การ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง             
 4.3 การบริหารจัดการชุมชนพึ่งตนเองวิถีพุทธเพื่อความยั่งยืน 
 การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน ผู้วิจัยสังเคราะห์ออกมาเป็น
กรอบของโมเดล คือ “5E–1P Model” ดังสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ต่อไปนี้ 

 
 แผนภาพที่ 1 แสดงแผนภาพโมเดล: LPPS + (10N+6M) + (W-TERMS) = 5E-1P 
Model (จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย) 
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6. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” 
ผู้วิจัยขอน าเสนออภิปรายผลการวิจัยดังต่อไปนี้  
 จากการศึกษากลไกการท างานขององค์กรทางสังคมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน พบว่า มีปัจจัยส าคัญ 4 ด้าน ประกอบด้วย  
 1) ด้านผู้น าชุมชนและทีมงาน (L: Community Leader and team) อันประกอบด้วย 
(1) วิสัยทัศน์ (2) การบริหารจัดการธุระได้ดี และ (3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี คือ ผู้น าชุมชน และทีมงาน
ที่เก่ียวข้อง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ (อมรรัตน์ 
ทิพย์เลิศ, 2548) ที่ได้วิจัยเรื่อง “ความสามารถทางการสื่อสารของผู้น าท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
ชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนต าบลบางเจ้าฉ่า อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง” พบว่า การบริหาร
จัดการชุมชนนั้น นอกจากจะช่วยให้ด าเนินกิจกรรมชุมชนไปในทิศทางที่ตรงกับความต้องการของ
ชุมชนแล้ว ยังเป็นการธ ารงรักษาองค์ประกอบของชุมชนให้คงอยู่อีกด้วย โดยองค์ประกอบของ
ชุมชน 5 ประการ คือ  1. ด้านศักยภาพ 2. ด้านเศรษฐกิจ 3. ด้านการเมือง 4. ด้านสังคม 5. ด้าน
ประวัติศาสตร์  
 2) ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน (P: Participation process of 
community people) อันประกอบด้วย (1) การมีส่วนร่วมในเชิงการกระท า (2) การมีส่วนร่วมใน
เชิงเงินทุน/งบประมาณ (3) การมีส่วนร่วมในเชิงความรับผิดชอบ และ (4) การมีส่วนร่วมในเชิงการ
ตัดสินใจ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อภิชาติ ใจอารีย์ (อภิชาติ ใจอารีย์, 2559) ที่ได้วิจัยเรื่อง 
“กระบวนการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาการจัดการ
ปุาชุมชนบ้านพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี” พบว่า ชุมชนบ้านพุเตย มีศักยภาพในการจัดการปุาชุมชน
แบบมีส่วนร่วมใน 6 ด้าน คือ (1) ด้านความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรท้องถิ่น (2) ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (3) ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีชุมชน (4) ด้านการรวมกลุ่ม (5) ด้านความสัมพันธ์
ทางเครือญาติ และ (6) ด้านศักยภาพของผู้น า  
 3) ด้านกระบวนการวางแผนชุมชน (P: Community Planning process) สอดคล้องกับ
หลักการบริหารจัดการสากลที่ Derek, Pugh (Derek, Pugh, 1985; 133-137) ได้ระบุหลักการบริหาร
จัดการไว้ว่า หลักการบริหารจัดการสากล มีทั้งหมด 14 ประการ คือ 1. หลักการแบ่งงานกันท า 2. 
หลักของอ านาจหน้าที่ 3. หลักของระเบียบวินัย 4. หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา 5. หลักเอกภาพ
ในการสั่งการ 6. หลักผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นรองผลประโยชน์ส่วนรวม 7. หลักการจ่าย
ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม 8. หลักการรวมอ านาจ 9. หลักสายการบังคับบัญชา 10. หลักของความมี
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ระเบียบ 11. หลักความเสมอภาค 12. หลักความมั่นคง 13. หลักความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 14. 
ความสามัคคี 
 จากการศึกษาองค์ประกอบของการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า 
 1) ด้านการบริหารจัดการ (Management) บูรณาการกับหลักนาถกรณธรรม 10 พบว่า 
คนในชุมชนมีวินัย มีปกติมุ่งม่ันเพียรพยายาม รวมทั้งมีทักษะฉลาดในการบริหารจัดการการงานดี มี
จิตอาสา และช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวม โดยมุ่งเน้นหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในด้าน
ต่างๆ ภายในชุมชน ภายใต้ความหลากหลายของทุนทางสังคม ทุนชุมชน หรือทุนทางวัฒนธรรม มี
การคบหาสมาคมกับมิตรที่ดี ซึ่งสามารถท าให้เกิดความสมดุลหรือความมั่นคงเข้มแข็งของกลุ่มคน 
ครอบครัว ชุมชน รวมถึงองค์กรทางสังคมในชุมชน และท าให้ชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน
วิถีพุทธในด้านระบบการท างานที่มีคุณภาพแบบ PDCA ซึ่งสอดคล้องกับผลงานทางวิชาการของ 
วิฑูรย์ สิมะโชคดี (วิฑูรย์ สิมะโชคดี, 2545; 43-47) ที่ได้กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการที่
ด าเนินการต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดผลผลิตและบริการที่มีคุณภาพขึ้นน าไปสู่การปรับปรุงงานและการ
ควบคุมอย่างเป็นระบบ อันประกอบด้วย การวางแผน (Plan)  การน าแผนไปปฏิบัติ (Do) การ
ตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) และสอดคล้องกับผลงานทางวิชาการของ วิรัช 
วิรัชนิภาวรรณ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2552; 46) ที่ได้แสดงทัศนะไว้ว่า Management การจัดการ 
หรืออาจจะเรียกว่า การบริหาร หรือการบริหารจัดการ หมายถึง ชุดของหน้าที่ต่างๆ ที่ก าหนด
ทิศทางในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งหลายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายขององค์การ คือ การใช้ทรัพยากรอย่างเฉลียวลาด และคุ้มค่า และกาตัดสินใจอย่างถูกต้อง 
ซึ่งมีการปฏิบัติการได้ส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังนั้น ผลส าเร็จของการจัดการต้องมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลควบคู่กันไป 
 2) ด้านการบริหารจัดการด้านเครื่องจักร (Machine) บูรณาการกับหลักนาถกรณธรรม 
10 พบว่า คนในชุมชนมีวินัย มีปกติรับผิดชอบต่อตนเอง เป็นคนคงแก่เรียนในกระบวนการเรียนรู้ใน
สาขาต่างๆ และมีความรอบรู้ในศิลปะวิทยาการต่างๆ ทั้งด้านเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบ
ดั้งเดิมและภูมิปัญญาแบบสมัยใหม่ ซึ่งสามารถท าให้เกิดความสมดุลของการปรับตัวให้รู้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ โดยมีทักษะในการน าความรู้และข้อมูลต่างๆ มาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และท าให้ชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน
วิถีพุทธในมิติทางเทคโนโลยี สอดคล้องกับผลงานทางวิชาการของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (วิรัช วิรัช
นิภาวรรณ, 2552; 46) ที่ได้แสดงทัศนะไว้ว่า Machine เครื่องมือหรืออุปกรณ์ หมายถึง เครื่องมือ
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เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานในส านักงานเป็นการน าเอาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ช่วยให้การปฏิบัติงานใน
ส านักงานมีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวสะดวกรวดเร็วมากขึ้น  
 3) ด้านการบริหารจัดการเงินทุน/งบประมาณ (Money) บูรณาการกับหลักนาถกรณ
ธรรม 10 พบว่า คนในชุมชนมีความประพฤติดีต่อการด าเนินชีวิต ท ามาหาเลี้ยงชีพโดยชอบสุจริต มี
ความพากเพียรอยู่ตลอดเวลา และมีความพอเพียง และเพียงพอในสิ่งหามาได้โดยความสุจริต ชอบ
ธรรม ซึ่งสามารถท าให้เกิดความสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย และท าให้ชุมชนเกิดการพ่ึงตนเอง
ได้อย่างยั่งยืนวิถีพุทธในมิติทางเศรษฐกิจชุมชน สอดคล้องกับผลงานทางวิชาการของ วิรัช วิรัชนิภา
วรรณ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2552; 46) ที่ได้แสดงทัศนะไว้ว่า Money เงินทุน ถือเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่จะช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆ ขององค์การด าเนินการต่อไปได้ เงินหรือทรัพย์สินทีมีค่าเป็นเงิน
ของระบบ ซึ่งนับเป็นหัวใจส าคัญอย่างหนึ่งของระบบ เช่น เงินทุน เงินสด เงินหมุนเวียน เงิน
ค่าใช้จ่าย หรือเงินรายรับ รายจ่ายต่างๆ เหล่านี้เป็นต้น ถ้าการเงินของระบบไม่ดีพอแล้วระบบนั้ น
ย่อมจะประสบกับความยุ่งยาก เพราะฉะนั้น ระบบธุรกิจทุกชนิจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของ
เงินเป็นพิเศษ 
 4) ด้านการบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม (Morality) บูรณาการกับหลักนาถกรณ
ธรรม 10 พบว่า คนในชุมชนมีความระลึกถึงสิ่งที่คิด กิจที่ท า ค าที่พูดได้ดี เป็นคนคุยกันได้ง่าย 
ยอมรับฟังกันได้ตามเหตุและผล และมีความพากเพียรอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตาม
บทบาทและหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการครองตน ครองคน ครองงาน และครององค์กร 
สามารถท าให้เกิดความสมดุลหรือความม่ันคงทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีพลัง มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ซึ่งเป็น
คุณสมบัติของบุคคลแต่ละคนเพ่ือต่อสู้กับความยากล าบากหรือเพ่ือแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ ได้
ส าเร็จ และท าให้ชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองได้ในมิติทางจิตใจ สอดคล้องกับผลงานทางวิชาการของ 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2552; 46) ที่ได้แสดงทัศนะไว้ว่า Morality จริยธรรม 
หมายถึง การค านึงถึงกฎระเบียบและความถูกต้องเป็นส าคัญ และจริยธรรมในการท างานของ
บุคลากร เนื่องจากจิตใจหรือจริยธรรมมีส่วนส าคัญในการก าหนดพฤติกรรม การที่องค์กรมีความเชื่อ
ตรง เป็นกันเอง ไม่เอารัดเอาเปรียบประชาชนหรือองค์การอ่ืนปฏิบัติงานอ่ืนด้วยความโปร่งใส เป็น
ธรรมและตรวจสอบได้  
 5) ด้านการบริหารจัดการวัสดุ/วัตถุดิบ (Material) บูรณาการกับหลักนาถกรณธรรม 10 
พบว่า พบว่า คนในชุมชนมีความรู้จักพอดีในการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน รวมถึงวัสดุสิ่งของต่างๆ และรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมตามหลักสุขภาวะของชุมชน ซึ่งสามารถท า
ให้เกิดความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่ถูกน าไปใช้ และเกิดการทดแทน รักษา 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560520

ฟ้ืนฟูให้ดีเช่นเดิม พร้อมทั้งสามารถท าให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน
แบบสมัยเก่า กับเทคโนโลยีแบบสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลท าให้ชุมชนเกิด
การพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืนวิถีพุทธในมิติทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
ผลงานทางวิชาการของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2552; 46) ที่ได้แสดงทัศนะไว้ว่า 
Material วัสดุ/สิ่งของนั้น เมื่อกล่าวถึงการบริหารและจัดการกิจกรรมใดๆ ภายใต้การบริหารงาน
องค์การขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่จะสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความพอเพียง ครบครัน และคุณภาพของวัสดุสิ่งของที่มี
อยู่ ตลอดจนการบริหารเกี่ยวกับวัสดุสิ่งของที่สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
 6) ด้านการบริหารจัดการด้านคน (Man) บูรณาการกับหลักนาถกรณธรรม 10 พบว่า 
ผู้น าและสมาชิกในชุมชน รวมถึงสมาชิกในกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆ มีศีลธรรม ความประพฤติ เคารพ 
และรู้จักวินัย ระเบียบ แบบแผนกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะสมทางสังคม และมีใจใฝุในธรรม หลักการ
หรือความถูกต้อง มีความยุติธรรม ความเสมอภาค และเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของคนในสังคม ซึ่ง
สามารถท าให้เกิดความสมดุลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน หรือทุกคนที่เกี่ยวข้องกับระบบสังคม 
วัฒนธรรม และการเมือง การปกครองภายในชุมชนนั้น และท าให้ชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองได้อย่าง
ยั่งยืนวิถีพุทธในมิติทางสังคม วัฒนธรรม สอดคล้องกับผลงานทางวิชาการของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 
(วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2552; 46) ที่ได้แสดงทัศนะไว้ว่า Man บุคลากร คือ ทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ 
พร้อมท้ังมีทักษะ ความช านาญและความสามารถที่จะเข้ามาปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ 
ทรัพยากรบุคคลผู้ท างานเหล่านี้ จะเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในขั้นปฏิบัติ โดยจะเป็นผู้ใช้
ทรัพยากรที่มีในองค์การ เช่น เงินทุน สิ่งของ วัตถุดิบ และจะเป็นผู้ขับเคลื่อนระบบ ส่วนใหญ่จะ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านบุคลากรนี้เป็นอย่างมาก เพราะบุคลากร นับเป็นปัจจัยผันแปร ซึ่งต่างกับปัจจัย
ทรัพยากรอ่ืนๆ  
 อนึ่ง จากการศึกษาการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน พบว่า ผู้น า
ชุมชน ทีมงาน และสมาชิกในชุมชนได้มีการบริหารจัดการชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีพุทธ โดยมุ่งเน้นถึงผลลัพธ์ที่ดีของแนวทางการ
บริหารจัดการชุมชนโดยใช้กรอบแนวทาง “5E-1P” คือ 5E อันประกอบด้วย 1) การเรียนรู้ 
(Education) 2) สภาพสิ่งแวดล้อม (Environment) 3) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 4) ประสิทธิผล 
(Effectiveness) และ 5) เศรษฐกิจ (Economy) และ 1P คือ ความสันติสุข (Peace) ซึ่งมีการ
พัฒนาตนเองโดยผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมบริบทชุมชนของ
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ตนเอง ด้วยการมุ่งเน้นทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะท าให้เกิดภายในชุมชน อันเป็นจุดหมาย
ปลายทางท่ีทุกคนในชุมชนพึงประสงค์ 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 1. รัฐควรก าหนดนโยบายในการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งทีเ่ป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 2. รัฐควรประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่รัฐส่งเสริมและรายงานเพ่ือการพัฒนาให้
เกิดการตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริงของชุมชน 
 3. นโยบายของรัฐควรให้มีการศึกษาหลักพุทธธรรมและส่งเสริมให้มีการน าไปบูรณาการ
กับศาสตร์สมัยใหม่เกี่ยวกับการน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรผลักดันยุทธศาสตร์ของรัฐในกิจกรรมส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนอย่างจริงจัง 
 2. ชุมชนควรตระหนักในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนภายในตนเองอย่างแท้จริง 
 3. ชุมชนควรมีควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐและภาคี
เครือข่ายอ่ืนๆ ทุกกระบวนการ 
 7.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองต้นแบบด้วยการถอดบทเรียน
เปรียบเทียบชุมชนในระดับ 4 ภาค ภายในประเทศไทย 
 2. ควรศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมในมิติต่างๆ  
 3. ควรศึกษารูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเอง
ด้วยการเปรียบเทียบระหว่างชุมชนพ่ึงตนเองในระดับภาคภายในประเทศไทย 
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รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการ 
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4”  เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการของ
พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 ให้เกิดผลยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษา
สมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 2) เพ่ือ
ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการเชิงพุทธบูรณาการ
และตามกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และ 3) เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
จัดการของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการผู้ปกครอง 
ผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ได้เสนอต่อเวที
การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussions) เพ่ือหาข้อสรุปที่เป็นแนวทางในการพัฒนา
สมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการ ก่อนที่จะน าแนวทางที่ได้ไปสู่กระบวนการ
ทางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือหาข้อสรุปที่มาจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
พระสังฆาธิการผู้เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1. สมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 
4  มีการบริหารจัดการตามกรอบสายงานการบังคับบัญชาและมุ่งเน้นการท างานเป็นทีม บนพ้ืนฐาน
การส ารวมระวังทางกาย วาจา ใจ พร้อมยึดถือกฎ ระเบียบ และหลักพระธรรมวินั ย มีความสมัคร
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สมานสามัคคี ช่วยเหลือแบ่งปัน ไว้วางใจกัน ปฏิบัติต่อกันด้วยความเมตตา มีการปรึกษาหารือกัน
เป็นเนืองนิตย์เพ่ือก่อให้เกิดสัมมาทิฐิและสัมมาสังกัปปะในการบริหารจัดการ 
 2. แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 เชิงพุทธบูรณาการ ด้านกลยุทธ์ ควรมีการ
ประยุกต์ใช้หลักทุติยปาปณิกธรรมโดยเฉพาะด้านการพัฒนาให้เป็นผู้มีจักขุมาหรือมีวิสัยทัศน์ ด้าน
โครงสร้าง ควรมีการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมด้วยการเคารพหลักการที่ดีที่เคยวางเอาไว้แต่
เดิม ด้านระบบการปฏิบัติงาน ควรมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือน ามาซึ่งความส าเร็จ 
ด้านบุคลากร ควรมีการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุธรรมเพ่ือการสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ด้านทักษะ ควรมีการประยุกต์ใช้หลักภาวนา 4 ที่จะต้องพัฒนาทั้งทางกาย ศีล จิต และปัญญาอยู่
เสมอ ด้านรูปแบบทางการบริหารจัดการ ควรมีการประยุกต์ใช้ใช้หลักอปริหานิยธรรมด้วยการยึด
มั่นในความสามัคคี ความพร้อมเพรียง ท าพร้อมกัน เลิกพร้อมกัน และ ด้านค่านิยมร่วม ควรมีการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมหรือหลักแห่งสามัคคีธรรมที่จะต้องปฏิบัติต่อกันด้วยเมตตาธรรม  
 3. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 ด้านกลยุทธ์ สิ่งที่ส าคัญที่พระสังฆาธิการจะพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ 1) จะต้องยึดถือกรอบการบริหารจัดการและการ
ประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมวินัย 2) จะต้องมีการวางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และพันธกิจใน
บริหารจัดการ และ 3) จะต้องมีตัวชี้วัดความส าเร็จที่มีมาตรฐาน ด้านโครงสร้าง 1) จะต้องบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม 2) หากบริหารจัดการตามแนวดิ่งก็ขอให้ลดระเบียบ ขั้นตอนให้สั้นลง และ 3) 
บริหารจัดการแบบผสมผสานตามความเหมาะสมของปัญหาและสถานการณ์ ด้านระบบการ
ปฏิบัติงาน 1) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความส ารวมระวังทั้งทางกาย วาจา ใจ และ 3) ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ด้านบุคลากร 1) บริหารจัดการงานด้วยหลักสราณียธรรมหรือด้วยความรัก ความ
เมตตา 2) บริหารจัดการด้วยหลักอปริหานิยธรรมหรือหลักความสมัครสมานสามัคคี และ 3) บริหาร
จัดการด้วยหลักสังคหวัตถุหรือหลักการเผื่อแผ่แบ่งปัน ช่วยเหลือเจือจุล ด้านทักษะ 1) พัฒนาทักษะ
ทางการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ 2) พัฒนาทักษะในการสร้างทีมและการท างานระบบทีม และ 3) 
พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะตนเพื่อความเป็นเลิศ ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ 1) บริหาร
จัดการงานบนพ้ืนฐานของหลักอปริหานิยธรรม 2) การบริหารจัดการบนพ้ืนฐานหลักสราณียธรรม 
3) บริหารจัดการตามหลักพระธรรมวินัย ด้านค่านิยมร่วม 1) บริหารจัดการบนพ้ืนฐานของหลักอป
ริหานิยธรรม 2) บริหารจัดการบนพ้ืนฐานของหลักพรหมวิหารธรรม 3) การบริหารจัดการบน
พ้ืนฐานหลักสัมมาทิฏฐิ  
ค าส าคัญ : สมรรถนะ, รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ, การบริหารจัดการ, พระสังฆาธิการ 
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ABSTRACT 
 The research entitled “Competency Development Model of Sangha 
Administrators in Sangha Administrative Area 4th” was the study to develop 
administrative competency of administrators at sangha administrative area 4th with 
the following objectives: 1. to study the administrative competency of 
administrators at sangha administrative area 4th, 2. to analytically study 
development of administrative competency of administrators at sangha 
administrative area 4th and 3. to create the model of competency development 
model of sangha administrators in sangha administrative area 4th.  
 Methodology was the mixed methods: The qualitative research collected 
data from key informants, who were administrators, experts and representatives 
from related agency with structured in-depth interview. Data were also collected 
from participants in focus group discussion and concluded data for quantitative 
research by survey method with questionnaires from samples who were 
administrators. 
 Findings were as follows: 
 1. Administrative competency of administrators at sangha administrative 
area 4th was carried out along with the chain of command as teamwork on the 
basis of physical, verbal and mental control abiding by rules and regulations and 
Dhamma-Vinaya. Unity, helping sharing, trust, treat each other with loving-kindness, 
consulting each other regularly to create right view and right thought in 
administration. 
 2. Approaches to competency development of sangha administrators in 
sangha administrative area 4th by Budhadhamma integration: Strategy; there should 
use Tutiyapapanikadhamma for development to have Jukkhuma or vision.  
Structure; use Tutiyapapanikadhamma to abide by the set rules. System; applying 
Itthipada for success. Staff; using Sangkahavattudhamma to help and to share with 
one another. Skill; using Pavana 4 to develop physically, verbally, mentally and 
wisdom. Style; using Apparihaniyadhamma to seize to unity, harmony, doing 
together, adjourning together. Shared value; using Saraniyadhamma or principles of 
unity and treat each other with loving-kindness. 
 3. Model of competency development of sangha administrators in sangha 
administrative area 4th: Strategy; what the administrators have to develop for 
efficiency and effectiveness were as: 1) to abide by the framework of administration 
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according to Dhamma-Vinaya, 2) plan to use strategy and tactics, and mission of 
administration, 3) set indicators for successful standard. Structure: 1) participatory 
administration, 2) if administration vertically, rules and regulations should be 
reduced, 3) mixed methods of administration appropriately to problems and 
situations. System; 1) operation for the benefits for all rather than personal interest, 
2) job performance with physical, verbal, mental and wisdom control,  
3) performance with good governance with transparency and being able to check. 
Staff; 1) Operation with Saraniyadhamma or with love and loving-kindness,  
2) administration with Apparihaniyadhamma or unity and harmony, 3) administration 
with Sanghavattu or principles of giving and sharing. Skill: 1) communication and 
public relations skill development, 2) skill in teamwork development, 3) personal 
skill development for personal excellence. Style; 1) Administration based on 
Apparihaniyadhamma, 2) Administration based on Saraniyadhamma, 3) 
Administration based on Dhamma-Vinaya. Shared value; 1) administration based on 
Apparihaniyadhamma, 2) administration based on Prahmmaviharadhamma, 3) 
administration based on the right view (Sammatitti).   
Keyword: Competency, Competency Development Model, Administrative, Sangha   
             Administrators. 
 
 
1. บทน า 
 พระสังฆาธิการมีบทบาท อ านาจ หน้าที่ ที่มีความส าคัญในการจรรโลงพระพุทธศาสนา
และช่วยสงเคราะห์สังคมตามวิถีทางและหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ภายใต้บริบทและเงื่อนไขของ
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พระสังฆาธิการเอง
ก็ต้องมีการพัฒนาตนเองให้ทันต่อโลกและเหตุการณ์ ประกอบกับมีการก่อเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development) โดยเฉพาะในมิติทางด้านสมรรถนะหรือ
สมรรถภาพ (Competency) จึงมีบทบาทส าคัญที่จะมีส่วนในการพัฒนาพระสังฆาธิการให้มี
ศักยภาพที่จะเผชิญกับแรงกดดันหรือข้อจ ากัดจากสภาพแวดล้อมภายนอก และจะเป็นกลไกส าคัญที่
ช่วยสนับสนุนให้องค์กรคณะสงฆ์ด าเนินไปสู่จุดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 การก าหนดสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานถือว่าเป็นสิ่งส าคัญย่างยิ่งในการพัฒนาทุนมนุษย์ 
เพราะหากมีการสร้างรูปแบบ (Model) ในการพัฒนาอย่างเป็นระบบก็จะกลายเป็นรากฐานที่จะ
ช่วยสร้างองค์การไปสู่ความส าเร็จตามที่ต้องการได้ ทั้งนี้เพราะการท างานในอนาคตนั้นจะมีลักษณะ
ที่เน้นความยืดหยุ่นทางอาชีพ (Career Resilient Workforce) ซึ่งเป็นระบบที่ต้องแปรผันและ
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เชื่อมโยงกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นพระสังฆาธิการจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ
ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม การท างานที่หลากหลาย รอบด้านรวมถึงมี
ความยืดหยุ่นสูง ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือที่มาของการท างานที่จะบรรลุผลยังเป้าหมายที่ตั้งไว้ และท าอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด   
 นอกจากนั้นในอนาคตอันใกล้นี้ พระสังฆาธิการระดับผู้น าจะต้องเตรียมติดอาวุธให้กับ
ตนเองส าหรับการเดินทางไปสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่  โดยเฉพาะการเปิดประตูสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community = AEC) จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ยึดหลักการบริหารจัดการอย่างมีสมรรถนะ (Competency Based Management) ซึ่งเป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นแนวทางการพัฒนาบุคคลที่เป็นระบบ มีความชัดเจน มีมาตรฐานมุ่งสู่
อนาคต (Future Oriented) และสนับสนุนให้องค์กรคณะสงฆ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยรอบด้านในอนาคตอันใกล้ที่จะเกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการเตรียมพร้อม
รับกับสถานการณ์   
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค 4 
 2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการเชิง
พุทธบูรณาการ 
 3. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยมุ่งศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 ใน
ด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง ด้านระบบการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร ด้านทักษะ ด้านรูปแบบการ
บริหารจัดการ และด้านค่านิยมร่วม โดยมีพระสังฆาธิการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัด ในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 4 ใน ประกอบด้วย นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์  มาให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงผ่านสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือหาข้อสรุปและเสนอแนะในสร้าง
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการเชิงพุทธบูรณาการ  
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการผู้ปกครอง 
ผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ได้เสนอต่อเวที
การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussions) เพ่ือหาข้อสรุปที่เป็นแนวทางในการพัฒนา
สมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการ ก่อนที่จะน าแนวทางที่ได้ไปสู่กระบวนการ
ทางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือหาข้อสรุปที่มาจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
พระสังฆาธิการ 333 รูปที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างจากทั้งหมด 2,063 รูป ในจังหวัดนครสวรรค์ 
ก าแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์ 
 
5. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลข้อเท็จจริงในสมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระ
สังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 ในการการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
พร้อมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussions) 
รวมถึงความคิดเห็นในเชิงประจักษ์จากการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่มีต่อ
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค 4 ใน 7 มิติ ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ด้านโครงสร้างองค์การ (Structure) ด้านระบบการ
ปฏิบัติงาน (System) ด้านบุคลากร (Staff) ด้านทักษะ (Skill) ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ 
(Style) และด้านค่านิยมร่วม (Shared Values) พบว่า รูปแบบในการการพัฒนาสมรรถนะทางการ
บริหารจัดการของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 ควรเป็นดังนี ้
 1. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการด้านกลยุทธ์ กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าในการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการควรที่จะ 1) ยึดถือกรอบการประพฤติปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามหลักธรรมวินัย 2) จะต้องมีการวางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และพันธกิจในการท างาน และ 
3) จะต้องมตีัวชี้วัดทางมาตรฐานและคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 2. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการด้านโครงสร้าง 
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการควรที่จะ 1) มีการบริหารจัดการตาม
กรอบแนวคิดแบบแนวราบหรือการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 2) ยึดถือการบริหารจัดการตาม
กรอบแนวดิ่งหรือยึดหลักตามสายงานการบังคับบัญชาที่สั่งการหรือมอบหมายนโยบายจากเบื้องบน
ลงสู่เบื้องล่างแต่ให้มีระยะที่สั้นลง และ 3) ยึดถือการบริหารจัดการแบบผสมผสานตามความ
เหมาะสมของสถานที่ บุคคล เวลา หรือสถานการณ์เร่งด่วน ส าคัญ ฉุกเฉิน ลับหรือไม่ลับ  



529วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 3. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการด้านระบบการ
ปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการควรที่จะ 1) ปฏิบัติหน้าที่
โดยยึดผลประโยชน์ขององค์กรหรือส่วนรวม 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความส ารวมระวังทั้งทางกาย วาจา 
ใจ ตามกรอบแห่งพระธรรมวินัย และ 3) น าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้และสร้างการยอมรับของคนท่ัวไป 
 4. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการด้านบุคลากร 
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในการบริหารจัดการด้านบุคลากรของพระสังฆาธิการควรที่จะ 1) ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความสมัครสมานสามัคคีซ่ึงเป็นไปตามหลักอปริหานิยธรรม 2) ควรที่จะเป็นไปด้วย
ความรัก ความเมตตาทั้งทางกาย วาจา ใจ ซึ่งเป็นไปตามหลักสาราณียธรรม และ 3) ควรที่จะ
เป็นไปอย่างกัลยาณมิตรปฏิบัติต่อกัน เป็นการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนหลักการของมิตรแท้ ที่คบ
หรือเข้าหาแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดความดีงามและความเจริญ  
 5. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการด้านทักษะ กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าในการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการควรที่จะ 1) มีการพัฒนาทักษะทางการ
สื่อสารและการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ดีซึ่งกันและกัน 2) ควรที่จะมีการพัฒนาทักษะ
ในการสร้างทีมหรือการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน และ 3) ควรที่จะมีการพัฒนาทักษะเฉพาะตัวเพ่ือให้
เกิดความช านาญ เชี่ยวชาญ หรือเป็นเลิศ เพื่อสร้างการยอมรับ  
 6. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการด้านการบริหาร
จัดการ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการควรที่จะ 1) มีการประชุม
ปรึกษาหารือกันป็นเนืองนิตย์เพื่อเข้าใจอันดีร่วมกัน 2) ควรที่จะมีการเคารพให้เกียรติกันและนับถือ
กันด้วยหลักอาวุโสและความรู้ ความสามารถ รวมถึงความดีงาม และ 3) ควรที่จะประพฤติปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย รวมถึงกฎ กติกา ค าสั่ง ข้อบังคับ หรือนโยบายผู้บังคับบัญชาที่อยู่
เหนือตน  
 7. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการด้านค่านิยมร่วม 
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการควรที่จะ 1) ตั้งอยู่บนหลักอปริหานิย
ธรรม มีความเคารพให้เกียรติกันและนับถือกันด้วยตามอาวุโส และความรู้ ความสามารถ และความ
ดีงาม 2) ตั้งอยู่บนหลักพรหมวิหารธรรม มีความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาธรรม  และ 3) 
ตั้งอยู่บนหลักสัมมาทิฏฐิ คือ มีความเห็นชอบ เห็นถูกตามท านองคลองธรรม  
 
6. การอภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้จะกล่าวถึงรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร
จัดการของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญ
และน่าสนใจและน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการด้านกลยุทธ์ กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าในการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการควรที่จะ 1) ยึดถือกรอบการประพฤติปฏิบัติ
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ให้เป็นไปตามหลักธรรมวินัย 2) จะต้องมีการวางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และพันธกิจในการท างาน และ 
3) จะต้องมีตัวชี้วัดทางมาตรฐานและคุณภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการบริหาร
จัดการขององค์กรคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ (ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์, 2559) ซึ่งเป็น
องค์กรคณะสงฆ์ในสังกัดภาค 4 ที่มีการยึดถือกรอบการประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมวินัย 
มีการแบ่งหน้าที่บนพ้ืนฐานการวางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และพันธกิจในการท างานที่เหมาะสมและตรง
ตามความรู้ ความสามารถ ความถนัดของพระสังฆาธิการระดับจังหวัดในแต่ละรูป โดยเฉพาะในงานการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน ที่มีการขับเคลื่อนอย่างมีสมรรถนะ มีการสนองงานการคณะสงฆ์ 
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน มีการประสานงาน ติดตามประเมินผลงาน และที่ส าคัญมีการวางกลยุทธ์เพ่ือ
เป็นหนทางที่น าไปสู่ความส าเร็จ เช่น การบริหารจัดการการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
(อ.ป.ต.) ของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์  (ส านักงานรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ฝ่ายเผยแผ่และ
สาธารณูปการ, 2559) ที่มีการขับเคลื่อนการท างานถึง 9 ยุทธศาสตร์ 12 กลยุทธ์ 17 ตัวชี้วัด 30 
โครงการและกิจกรรมย่อย ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ทางการบริหารจัดการที่ด าเนินการอย่างมีสมรรถนะ
ทางการบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรม  
 ขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับผลวิจัยของ โชติ บดีรัฐ (2554) ที่ได้ศึกษาวิจัย “การ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 เพ่ือความมั่นคงแห่ง
พระพุทธศาสนา” แล้วพบว่า การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 
มีการบริหารงานโดยการออกกฎระเบียบในการปกครองคณะสงฆ์ และก าหนดโทษผู้ที่ละเมิด
กฎระเบียบที่วางไว้ มีการท างานเป็นทีม และใช้คนตรงกับความรู้และความสามารถ ขณะเดียวกันยัง
สอดคล้องกับผลวิจัยของ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วิโรจโน) (2557) ได้ศึกษาวิจัย “ตัวแบบการ
บริหารคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 4” แล้วพบว่า ศักยภาพการบริหารงานคณะสงฆ์ภาค 
4 ในการบริหารคนมีการน าจุดเด่นของบุคลากรมาใช้ในการบริหารงานการบริหารภาระงานมีการ
ประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงานและการบริหารองค์กรมีการจัดท าแผนงานหรือ
โครงการเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้าน พระครูวชิรคุณพิพัฒน (เอนก คุณวุฑฺโฒ) (2558) ที่
ได้ท าการศึกษาวิจัย “การพัฒนาภาวะ  ผูน าของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆภาค 4” 
พบว่า การพัฒนาภาวะผูน าของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆภาค 4 ควรพัฒนาในเร่ือง
ของ จักขุมาหรือด้านวิสัยทัศน์ดวยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการท างาน 
 นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุขุมวิทย์  ไสยโสภณ (2550) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “The Competency of Provincial Integrated Administration Committee: A 
Comparative Study Between Udonthani and Konkean Province, Thailand”  พบว่า มิติ
ของสมรรถนะที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ทักษะในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ภาวะ
ผู้น า การพัฒนาทีมงาน การบริหารแบบบูรณาการ  การสื่อสารเพ่ือการจูงใจ การจัดการความ
ขัดแย้ง ทักษะในการบริหารงานบุคลากรสัมพันธ์  จิตส านึกสาธารณะ  การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
การบริหารและการประเมินผลโครงการ การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้และธรรมาภิบาล และ
สอดคล้อง ดาระกา ศิริสันติสัมฤทธิ์ (2552) ที่ได้ศึกษาวิจัย “การศึกษารูปแบบสมรรถนะของ
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บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ” แล้วพบว่า บุคลากรที่ตองปฏิบัติงานใน
ต าแหน่ง งานดานนโยบายและการวางแผน คุณสมบัติเฉพาะต าแหนงที่มีความจ าเปนมากที่สุด คือ 
มีความรู ดานการวางแผนเชิงกลยุทธ มีความเขาใจในกระบวนงาน สามารถคิดการวิเคราะหอยางเป
นระบบ และความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑวิธีการ กฎ ระเบียบที่เก่ียวของกับงาน  
 2. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการด้านโครงสร้าง 
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการควรที่จะ 1) มีการบริหารจัดการตาม
กรอบแนวคิดแบบแนวราบหรือการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 2) ยึดถือการบริหารจัดการตาม
กรอบแนวดิ่งหรือยึดหลักตามสายงานการบังคับบัญชาที่สั่งการหรือมอบหมายนโยบายจากเบื้องบน
ลงสู่เบื้องล่างแต่ให้มีระยะที่สั้นลง และ 3) ยึดถือการบริหารจัดการแบบผสมผสานตามความ
เหมาะสมของสถานที่ บุคคล เวลา หรือสถานการณ์เร่งด่วน ส าคัญ ฉุกเฉิน ลับหรือไม่ลับ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับการบริหารจัดการขององค์กรคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ (2559) ซึ่งเป็นองค์กรคณะสงฆ์
ในสังกัดภาค 4 ที่มีการยึดถือกรอบการประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด และมีการแบ่งหน้าที่ในเชิงโครงสร้างทางการปกครอง โดยจัดวางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
พันธกิจในการท างานที่เหมาะสมและตรงตามความรู้ ความสามารถ ความถนัดของพระสังฆาธิการ
ระดับจังหวัดในแต่ละรูป โดยเฉพาะในงานการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน ที่มีการขับเคลื่อน
อย่างมีสมรรถนะ มีการสนองงานการคณะสงฆ์ ผู้บังคับบัญชาเหนือตน มีการประสานงาน ติดตาม
ประเมินผลงาน และที่ส าคัญมีการวางกลยุทธ์เพ่ือเป็นหนทางที่น าไปสู่ความส าเร็จ ขณะเดียวกันยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สาธิต พนารี (2557) ที่ได้ศึกษาวิจัย “กระบวนทัศนใหมการบริหาร
จัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์”พบว่า โครงสร้างทางการบริหารจัดการของวัดมีการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ มีสายการการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างมั่นคง
ถาวร และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในวัดอย่างคุ้มค่า แต่ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระครูว
ชิ รคุณพิพัฒน (เอนก คุณ วุ ฑฺ โฒ)  (2558 )  ได้ท าการศึกษาวิ จั ย  “การพัฒนาภาวะ   
ผูน าของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆภาค 4” แล้วพบว่า พระสังฆาธิการตองมีการ
สับเปลี่ยนต าแหนงทางการปกครองคณะสงฆ เชน ระดับเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด เจ
าคณะอ าเภอ เจาคณะต าบล และเจาอาวาสตามความอายุกาลพรรษาและความสามารถที่เหมาะสม
อันเกิดจากจากขอตกลงรวมกันอยางเปนฉันทามติในทามกลางระหวางสงฆใหเกิดการยอมรับที่จะเป
ดโอกาสในการแสดงศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการ  
 3. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการด้านระบบการ
ปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการควรที่จะ 1) ปฏิบัติหน้าที่
โดยยึดผลประโยชน์ขององค์กรหรือส่วนรวม 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความส ารวมระวังทั้งทางกาย วาจา 
ใจ ตามกรอบแห่งพระธรรมวินัย และ 3) น าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้และสร้างการยอมรับของคนท่ัวไป ซึ่งมีความสอดคล้องกับการบริหารจัดการขององค์กร
คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์  (2559)  ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่ในเชิงโครงสร้างทางการปกครอง โดยจัดวาง
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และพันธกิจในการท างานที่เหมาะสมและตรงตามความรู้ ความสามารถ ความ
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ถนัดของพระสังฆาธิการระดับจังหวัดในแต่ละรูป โดยเฉพาะในงานการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 
ด้าน ที่มีการขับเคลื่อนอย่างมีสมรรถนะ มีการสนองงานการคณะสงฆ์ ผู้บังคับบัญชาเหนือตน มีการ
ประสานงาน ติดตามประเมินผลงาน และที่ส าคัญมีการวางกลยุทธ์เพ่ือเป็นหนทางที่น าไปสู่ความส าเร็จ 
และสอดคล้อง ดาระกา ศิริสันติสัมฤทธิ์  ที่ได้ศึกษาวิจัย “การศึกษารูปแบบสมรรถนะของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ” แล้วพบว่า ควรปฏิบัติงานอย่างผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑวิธีการ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับงาน และมีความรูดานการ
บริหารงบประมาณ/โครงการ สามารถตัดสินใจแกปญหาในงาน และมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน 
มีความมานะพยายามอดทน และ มีความสามารถในการควบคุมตนเอง และยังสอดคล้องกับผลวิจัย
ของ โชติ บดีรัฐ (2554) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา” แล้วพบว่า ในการบริหารคนควรมี
การด าเนินไปอย่างรวดเร็วสนองต่องานที่มอบหมายให้ท า โดยใช้คนตรงกับความรู้และความสามารถ 
ในการบริหารภาระงาน มุ่งบริหารอย่างประหยัด คุ้มค่าและสนองตอบต่อความต้องการของผู้มา
ติดต่อ และในการบริหารองค์กร ได้เน้นในเรื่องสร้างศรัทธาเข้าวัดและปฏิบัติธรรมมากขึ้น  
 4. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการด้านบุคลากร 
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในการบริหารจัดการด้านบุคลากรของพระสังฆาธิการควรที่จะ 1) ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความสมัครสมานสามัคคีซึ่งเป็นไปตามหลักอปริหานิยธรรม 2) ควรที่จะเป็นไปด้วย
ความรัก ความเมตตาทั้งทางกาย วาจา ใจ ซึ่งเป็นไปตามหลักสาราณียธรรม และ 3) ควรที่จะ
เป็นไปอย่างกัลยาณมิตรปฏิบัติต่อกัน เป็นการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนหลักการของมิตรแท้ ที่คบ
หรือเข้าหาแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดความดีงามและความเจริญ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการบริหาร
จัดการขององค์กรคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์  (2559) ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่ในเชิงโครงสร้างทางการ
ปกครอง โดยจัดวางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และพันธกิจในการท างานที่เหมาะสมและตรงตามความรู้ 
ความสามารถ ความถนัดของพระสังฆาธิการระดับจังหวัดในแต่ละรูป โดยเฉพาะในงานการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน ที่มีการขับเคลื่อนอย่างมีสมรรถนะ มีการสนองงานการคณะสงฆ์ 
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน มีการประสานงาน ติดตามประเมินผลงาน และที่ส าคัญมีการวางกลยุทธ์เพ่ือ
เป็นหนทางที่น าไปสู่ความส าเร็จ และสอดคล้องกับผลวิจัยของ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วิโรจโน) 
ที่ได้ศึกษาวิจัย “ตัวแบบการบริหารคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 4” พบว่า ในการบริหาร
คนควรมีการน าจุดเด่นของบุคลากรมาใช้ในการบริหารงานการบริหารภาระงานมีการประยุกต์
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงานและการบริหารองค์กรมีการจัดท าแผนงานหรือโครงการเพ่ือ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับผลวิจัยของ จิตติมา พงษไพบูลย (2552) 
ที่ได้ศึกษาวิจัย “ภาวะผูน าของพระเทพปริยัติเมธี  (สฤษฏิ์สิริธโร), ผศ.ดร.” แล้วพบวา การที่จะมี
วิธีการพัฒนาพระสังฆาธิการให้เก่ง มีความรู้ความสามารถ ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักพระศาสนาที่
ถูกต้อง โดยการส่งเสริมให้พระสังฆาธิการมีการศึกษาและพัฒนาภาวะผู้น า มีการพัฒนาสมรรถนะ
ภาระงานด้านการบริหาร โดยอบรมให้พระสังฆาธิการให้เป็นผู้น าในการพัฒนาจิตใจ จริยธรรม
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คุณธรรมและให้มีความรู้และทักษะในเรื่องการป้องกันไม่ให้พุทธศาสนิกชนเสื่อมศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา และตั้งมั่นความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน 
 5. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการด้านทักษะ กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าในการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการควรที่จะ 1) มีการพัฒนาทักษะทางการ
สื่อสารและการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีซึ่งกันและกัน 2) ควรที่จะมีการพัฒนาทักษะ
ในการสร้างทีมหรือการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน และ 3) ควรที่จะมีการพัฒนาทักษะเฉพาะตัวเพ่ือให้
เกิดความช านาญ เชี่ยวชาญ หรือเป็นเลิศ เพ่ือสร้างการยอมรับ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการบริหาร
จัดการขององค์กรคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ (2559) ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่ในเชิงโครงสร้างทางการ
ปกครอง โดยจัดวางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และพันธกิจในการท างานที่เหมาะสมและตรงตามความรู้ 
ความสามารถ ความถนัดหรือทักษะของพระสังฆาธิการระดับจังหวัดในแต่ละรูป โดยเฉพาะในงานการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน ที่มีการขับเคลื่อนอย่างมีสมรรถนะ มีการสนองงานการคณะสงฆ์ 
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน มีการประสานงาน ติดตามประเมินผลงาน และที่ส าคัญมีการวางกลยุทธ์เพ่ือ
เป็นหนทางที่น าไปสู่ความส าเร็จ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สาธิต พนารี ที่ได้ศึกษาวิจัย 
“กระบวนทัศนใหมการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์”พบว่า การบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์
โดยเฉพาะในระดับวัดในยุคโลกาภิวัตน์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 ประเด็นคือ 1) วัดต้องเป็น
สถานที่ท าหน้าที่ฝกอบรมพระสงฆ์รวมทั้งเยาวชนในชุมชนให้ท าหน้าที่สืบสานพระพุทธศาสนาและ
สร้างความดีงามให้กับชุมชน 2)พระสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์ต้องเป็นผู้น าชุมชนที่เข้าถึงประชาชนและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต่าง 3) วัดต้องเป็นสถานที่พ่ึงพิงของประชาชนเมื่อเกิดเร่ือง
ทุกข์ร้อนใจ 4) วัดต้องเป็นแบบอย่างด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สามารถสร้าง
ความสุข สงบ สามัคคีให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง และ 5) วัดต้องเป็นสถานที่ปราศจากอบายมุขทั้ง
ปวง และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชน ลด ละ เลิกอบายมุขต่างๆ  และสอดคล้อง
กับผลวิจัยของ ดาระกา ศิริสันติสัมฤทธิ์ ที่ได้ศึกษาวิจัย “การศึกษารูปแบบสมรรถนะของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ” แล้วพบว่า บุคลากรที่ตองปฏิบัติงานควรมีความ
รูทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับงานและมีความเขาใจในกระบวนการท างาน 
มีความคิดที่เปนระบบ สามารถท างานร วมกับผู อ่ืนได้ มีความละเอียดรอบคอบ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต ขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับผลวิจัยของ โชติ บดีรัฐ ที่ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 เพ่ือความ
มั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา” แล้วพบว่า ควรใช้คนที่มีความรู้และความสามารถและมีทักษะในการ
บริหารภาระงาน มุ่งบริหารอย่างประหยัด คุ้มค่าและสนองตอบต่อความต้องการของผู้มาติดต่อด้วย
การสร้างศรัทธาให้คนทั่วไปได้มาเข้าวัดและปฏิบัติธรรมมากขึ้น  
 6. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการด้านการบริหาร
จัดการ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการควรที่จะ 1) มีการประชุม
ปรึกษาหารือกันเป็นเนืองนิตย์เพ่ือเข้าใจอันดีร่วมกัน 2) ควรที่จะมกีารเคารพให้เกียรติกันและนับถือ
กันด้วยหลักอาวุโสและความรู้ ความสามารถ รวมถึงความดีงาม และ 3) ควรที่จะประพฤติปฏิบัติให้
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เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย รวมถึงกฎ กติกา ค าสั่ง ข้อบังคับ หรือนโยบายผู้บังคับบัญชาที่อยู่
เหนือตน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการบริหารจัดการขององค์กรคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์  (2559) ซึ่ง
เป็นองค์กรคณะสงฆ์ในสังกัดภาค 4 ที่มีการยึดถือกรอบการประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรม
วินัย มีการแบ่งหน้าที่บนพื้นฐานการวางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และพันธกิจในการท างานที่เหมาะสม
และตรงตามความรู้ ความสามารถ ความถนัดของพระสังฆาธิการระดับจังหวัดในแต่ละรูป โดยเฉพาะ
ในงานการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน ที่มีการขับเคลื่อนอย่างมีสมรรถนะ มีการสนองงานการ
คณะสงฆ์ ผู้บังคับบัญชาเหนือตน มีการประสานงาน ติดตามประเมินผลงาน และที่ส าคัญมีการวางกล
ยุทธ์เพ่ือเป็นหนทางที่น าไปสู่ความส าเร็จ เช่น การบริหารจัดการการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ที่มีการขับเคลื่อนการท างานถึง 9 ยุทธศาสตร์ 
12 กลยุทธ์ 17 ตัวชี้วัด 30 โครงการและกิจกรรมย่อย ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ทางการบริหารจัดการที่
ด าเนินการอย่างมีสมรรถนะทางการบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาวิจัยของ โชติ บดีรัฐ ที่ได้ศึกษาวิจัย “การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 4 เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา” แล้วพบว่า การบริหารงานของพระสังฆาธิ
การในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 มีการท างานเป็นทีม การด าเนินไปอย่างรวดเร็วสนองต่องาน
ที่มอบหมายให้ท า โดยใช้คนตรงกับความรู้และความสามารถ มุ่งบริหารอย่างประหยัด คุ้มค่าและ
สนองตอบต่อความต้องการของผู้มาติดต่อ และเน้นในเรื่องสร้างศรัทธาเข้าวัดและปฏิบัติธรรมมาก
ขึ้น ขณะเดียวกันยังมีการน าจุดเด่นของบุคลากรมาใช้ในการบริหารงาน และแก้ปัญหาจุดด้อยของ
บุคลากรในการบริหารงาน ในการบริหารภาระงาน มีการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
บริหารงาน และในการบริหารองค์กร มีการจัดท าแผนงานหรือโครงการเพ่ือพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับผลวิจัยของ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วิโรจโน) ที่ได้ศึกษาวิจัย “ตัว
แบบการบริหารคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 4” พบว่า ในการบริหารคนควรมีการน า
จุดเด่นของบุคลากรมาใช้ในการบริหารงานการบริหารภาระงานมีการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการบริหารงานและการบริหารองค์กรมีการจัดท าแผนงานหรือโครงการเพ่ือพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง 
 7. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการด้านค่านิยมร่วม 
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการควรที่จะ 1) ตั้งอยู่บนหลักอปริหานิย
ธรรม มีความเคารพให้เกียรติกันและนับถือกันด้วยตามอาวุโส และความรู้ ความสามารถ และความ
ดีงาม 2) ตั้งอยู่บนหลักพรหมวิหารธรรม มีความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาธรรม และ 3) 
ตั้งอยู่บนหลักสัมมาทิฏฐิ คือ มีความเห็นชอบ เห็นถูกตามท านองคลองธรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
การบริหารจัดการขององค์กรคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ (2559) ซึ่งเป็นองค์กรคณะสงฆ์ในสังกัดภาค 
4 ที่มีการยึดถือกรอบการประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมวินัย มีการแบ่งหน้าที่บนพื้นฐาน
การวางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และพันธกิจในการท างานที่เหมาะสมและตรงตามความรู้ ความสามารถ 
ความถนัดของพระสังฆาธิการระดับจังหวัดในแต่ละรูป โดยเฉพาะในงานการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 
6 ด้าน ที่มีการขับเคลื่อนอย่างมีสมรรถนะ มีการสนองงานการคณะสงฆ์ ผู้บังคับบัญชาเหนือตน มีการ
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ประสานงาน ติดตามประเมินผลงาน และที่ส าคัญมีการวางกลยุทธ์เพ่ือเป็นหนทางที่น าไปสู่ความส าเร็จ 
เช่น การบริหารจัดการการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ของคณะสงฆ์จังหวัด
นครสวรรค์ ที่มีการขับเคลื่อนการท างานถึง 9 ยุทธศาสตร์ 12 กลยุทธ์ 17 ตัวชี้วัด 30 โครงการและ
กิจกรรมย่อย ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ทางการบริหารจัดการที่ด าเนินการอย่างมีสมรรถนะทางการบริหาร
จัดการที่เป็นรูปธรรม และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สาธิต พนารี ได้ท าการศึกษาวิจัย 
“กระบวนทัศนใหมการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์”พบว่า กระบวนทัศน์ใหม่การบริหาร
จัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 ประเด็นคือ 1) วัดต้องเป็นสถานที่ท า
หน้าที่ฝกอบรมพระสงฆ์รวมทั้งเยาวชนในชุมชนให้ท าหน้าที่สืบสานพระพุทธศาสนาและสร้างความ
ดีงามให้กับชุมชน 2)พระสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์ต้องเป็นผู้น าชุมชนที่เข้าถึงประชาชนและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน 3) วัดต้องเป็นสถานที่พ่ึงพิงของประชาชนเมื่อเกิดเรื่องทุกข์ร้อนใจ 4) 
วัดต้องเป็นแบบอย่างด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีสามารถสร้างความสุข สงบ สามัคคี
ให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง และ 5) วัดต้องเป็นสถานที่ปราศจากอบายมุขทั้งปวง และมีส่วนร่วมใน
การรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชน ลด ละ เลิกอบายมุข ขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับผลวิจัยของ 
พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วิโรจโน) ที่ได้ศึกษาวิจัย “ตัวแบบการบริหารคณะสงฆ์ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 4” แล้วพบว่า ในการบริหารจัดการควรมีการสร้างและพัฒนาภาวะผู้น าบุคลากรทาง
พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการตอบสนองการด าเนินที่ต้องการรวดเร็ว
ในยุคโลกาภิวัติ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ โชติ บดีรัฐ (2554) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 เพ่ือความม่ันคงแห่ง
พระพุทธศาสนา” แล้วพบว่า ควรมีการสร้างและพัฒนาภาวะผู้น าบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มี
ประสิทธิภาพ เน้นการท างานเป็นทีม ใช้คนตรงกับความรู้และความสามารถ บริหารอย่างประหยัด 
คุ้มค่าและสนองตอบต่อความต้องการของพุทธศาสนิกชน รวมถึงมีการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการบริหารงานและมีการจัดท าแผนงานหรือโครงการเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการ
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4” ผู้วิจัยขอเสนอแนะไว้ดังนี้ 
 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความรักความผูกพันในองค์กรคณะสงฆ์เพ่ือก่อให้เกิดพลังแห่ง
การมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งและยั่งยืน  
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสามัคคีธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรคณะสงฆ์อย่างยั่งยืน  
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรคณะสงฆ์เป็นก าลังส าคัญในการสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม
สันติสุข ลดละปัญหาความขัดแย้ง  
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรคณะสงฆ์เป็นก าลังส าคัญในการปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับชุมชนและสังคม  
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 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรคณะสงฆ์เป็นก าลังส าคัญในสานต่อโครงการหมู่บ้านชุมชน
รักษาศีล 5  
 7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. ควรมีการส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณร และพุทธบริษัททั้ง 4 ร่วมกันสร้างความรัก
ความผูกพันให้เกิดขึ้น และเร่งที่จะพัฒนากอบกู้ภาพลักษณ์ที่ดีให้กลับคืนมาเพ่ือไม่ให้เกิดความ
หวาดระแวงในศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและประชาชน โดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดความรัก ความผูกพัน 
ความห่วงหาอาทร ความช่วยเหลือเกื้อกูล ความร่วมแรงร่วมใจ และความเสมอภาคเท่าเทียม ให้
เกิดขึ้นในองค์กรคณะสงฆ์ ขณะเดียวกันจะต้องหลีกเลี่ยงการรังเกียจเดียดฉันท์ การแบ่งแยก
แตกต่าง การแก่งแย่งแข่งขัน และการเอารัดเอาเปรียบไม่ให้เกิดขึ้นด้วย   
 2. ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน ปลูกจิตส านึก เปลี่ยนจิตพฤติกรรมให้พระภิกษุ สามเณร
ทุกรูป ทุกฝ่ายประพฤติ ปฏิบัติตามกรอบพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติต่อกันด้วยความ
เมตตา พูดจาปราศรัยต่อกันด้วยความเมตตา คิดแต่เรื่องดีหรือเรื่องที่มีประโยชน์ต่อกัน ทั้งนี้จะต้อง
สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกรูปตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมและมีธรรมเสมอกัน ทั้งนี้เพ่ือก่อให้เกิด
ความเห็นที่สอดคล้องต้องกันและเป็นความเห็นที่ชอบประกอบด้วยธรรม ถือเป็นการเสริมสร้างพลัง
แห่งการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์อย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่ง  
 3. ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกคนทุกฝ่ายควรใช้หลักการเจรจา ไกล่เกลี่ย 
ประนีประนอม หรือด าเนินการให้เป็นไปตามหลักพุทธธรรม ไม่ว่าจะเป็นหลักพรหมวิหารธรรม หลัก
สาราณียธรรม เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชนและสังคม 
 4. ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนในชุมชนและสังคมได้เข้ารับการอบรม
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือที่จะได้เข้าใจ เข้าถึงในหลักหลักธรรมทางศาสนาให้เกิดความ
ลึกซึ้งเพ่ือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการด าเนินชีวิตและช่วยให้เกิดสติ ในการที่จะอยู่ร่วมกัน ท างาน
ร่วมกัน พัฒนาร่วมกัน หรือแก้ไขในทุกปัญหาเพื่อส่วนรวมร่วมกัน  
 5. ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นน้อมน าหลักศีล 5 ไป
ประพฤติปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดความสามัคคี ความปรองดอง ความเอ้ืออาทร และน ามาซึ่งการมีส่วน
ร่วมที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ทั้งในเรื่อง 1) การเบียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน 2) การไม่เบียดบัง
ผลประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือส่วนตัว 3) การไม่ละเมิดซึ่งสิทธิ เสรีภาพ หรือกระท าให้เกิดความไม่เสมอ
ภาคและเท่าเทียม 4) การพูดจาหรือสื่อสารที่ตั้งอยู่บนฐานของความสะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากอคติ 
และ 5) การมีสติที่พึงระลึกได้ในทางท่ีชอบกอรปไปด้วยธรรม มีเหตุ มีผล 
 7.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเทคโนโลยีกับการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ 
 2. ควรมีการศึกษาการพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับกับ
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 3. ควรมีการศึกษาการพัฒนาสู่องค์การแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเป็นองค์กรคณะ
สงฆ์ต้นแบบที่จะน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในองค์กรคณะสงฆ์ระดับต่างๆ 
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 4. ควรมีการศึกษาพุทธธรรมนูญในการปกครองคณะสงฆ์เพ่ือเป็นการพัฒนาเชิงรุกที่เกิด
จากความต้องการขององค์กรสงฆ์มากกว่าที่จะให้ระบบและกลไกของทางบ้านเมืองท าการปฏิรูป
และพัฒนาเฉกเช่นในปัจจุบัน 
 5. ควรมีการศึกษาธรรมาภิบาลกับสนับสนุนส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการจัดการองค์กร
คณะสงฆ์ ทั้งนี้เพ่ือแสดงความชอบธรรมและความศรัทธาให้เกิดขึ้นพุทธศาสนิกชนและประชาชน
ทั่วไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม 2. เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารการ
พัฒนา 3. เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธเพ่ือการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม  
 การวิจัยนี้ เป็นการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงการสร้าง จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 25 รูป/คน เพ่ือหาการบริหารการพัฒนา
เชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม น าไปวิเคราะห์แบบพรรณนา 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. สภาพการบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม 
พบว่า ด้าน นโยบาย มีการบริหารการพัฒนาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้าน แผนงาน 
มีการประชาสัมพันธ์ให้รู้ล่วงหน้าเพ่ือจัดประชุมท าแผนงานร่วมกัน มีการลงพ้ืนที่ จริงเพ่ือประชุม
ประชาสมาคมส ารวจปัญหาร่วมกันทุกปี มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน มีการจัดท าแผนงาน
ร่วมกันเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นตามสภาพความเป็นจริง มีการจัดเรียงล าดับปัญหาที่เร่งด่วนตามความ
เดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น มีการทบทวนขั้นตอนการท างานตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอน ด้าน โครงการ มีการพิจารณาจัดท าโครงการและกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
ท้องถิ่นและประชาชนในพ้ืนที่ 
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 2. หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา พบว่า หลักพละ 5 ประการ ได้แก่ 1) 
สัทธาพละ ความเชื่อมั่น 2) วิริยพละ ความเพียร 3) สติพละ ความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 4) 
สมาธิพละ ความมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 5) ปัญญาพละ ความรอบรู้ เป็นธรรมที่มีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งต่อส่งเสริมการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลต่อประชาชนในท้องถิ่น 
 3. แนวทางการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
มหาสารคาม พบว่า การบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเริ่มต้นจากการส่วน
ร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจะต้องมีพระสงฆ์เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณเข้ามามีส่วนร่วม
ด้วยทั้งนี้ ในการก าหนดการบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย แผนงาน โครงการ จะต้องมีการบูรณา
การร่วมกับหลักพุทธธรรมมาใช้เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการ
จัดท าประชาคมเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา 3 แนวทาง คือ 1) แนวทางการบริหารการพัฒนา 
ด้าน นโยบายเชิงพุทธ 2) แนวทางการบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงานเชิงพุทธ และ แนวทางการ
บริหารการพัฒนา ด้าน โครงการเชิงพุทธ ใน 3 ด้านดังกล่าวมานี้ มีการบูรณาการร่วมกับหลักพุทธ
ธรรม    ท่ีเก่ียวกับการบริหารการพัฒนา คือ หลักพละ 5 ประการ โดยแต่ละด้านมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ คือ 1) การบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบายเชิงพุทธ จะมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) 
นโยบายสัทธาพละ (2) นโยบายวิริยพละ (3) นโยบายสติพละ (4) นโยบายสมาธิพละ (5) นโยบาย
ปัญญาพละ 2) การบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงานเชิงพุทธ จะมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) 
แผนงานสัทธาพละ (2) แผนงานวิริยพละ (3) แผนงานสติพละ (4) แผนงานสมาธิพละ (5) แผนงาน
ปัญญาพละ 3) การบริหารการพัฒนา ด้าน โครงการเชิงพุทธ จะมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) 
โครงการสัทธาพละ (2) โครงการวิริยพละ (3) โครงการสติพละ (4) โครงการสมาธิพละ (5) โครงการ
ปัญญาพละ ทั้ง 3 นี้ เป็นแนวทางของการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธที่เป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการ
วิจัย และเป็นองค์ความรู้ที่มีส่วนส าคัญในการช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ 
ค าส าคัญ : การบริหารการพัฒนา, เชิงพุทธ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ABSTRACT 
 Objectives of this Research were 1) To study condition of Development 
Administration of Local Administrative Organization in Mahasarakham province 2) To 
study Buddhadhamma relating to Development Administration 3) To propose a the 
way of Buddhist Development Administration of Local Administrative Organization 
in Mahasarakham province 
 Methodology was the qualitative research in-depth-interviewing 25 key 
informants to discover Development Administration of Local Administrative 
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Organization in Mahasarakham province Bing to Researchers analyzed data using 
descriptive and content analysis method 
 Findings were as follows: 
 1. The condition of Development Administration of Local Administrative 
Organization in Mahasarakham province Bing to the Policy have Development 
Administration followed the good governance the Plan have information for 
participatory conference connect to the real areas for the participatory with Local 
population and survey problem every year have the participatory Discussion have 
the participatory preparation to Local areas in the real condition have do the step 
of problem for the Urgency or the Trouble of Local population repeat the step of 
duty follows the enactment of planning and step of duties the Project scan the 
step and Activities with Each outcry between the Local Managers and Local 
population 
 2. Buddhadhamma related to Development Administration is Bala: power: 
(1) Saddhã: confidence (2) Viriya: evergy; effort (3) Sati: mindfulness (4) Samãdhi: 
concentration (5) Paññã: wisdom; understanding is the in impotent to promote of 
the Administration for Local Administrative Organization to be efficiency and 
effectiveness to Local population 
 3. Buddhist Development Administration of Local Administrative 
Organization in Mahasarakham province Findings were as follows: Development 
Administration of Local Administrative in the Beginning is the participatory all of 
Local  population especially have monk Larders’& of Spiritual to participatory all of 
Activities in the same at the Setup Development Administration in the policy 
Planning and Project must to in integration together with Buddhadhamma relating 
use to build morality and Develop the quality of life Along with preparation 
community about Tree way of Development Administration is are 1) Policy and 
Planning and Project Buddhist Planning and 2) the  Buddhist Project and 3) The way 
Development Administration side Buddhist project in this 3 way of these have the 
integration together with of the Buddhadhamma in Development Administration is 
five Bala: powers in the On each side of Characteristics are  
 1) Development Administration Side of Buddhist Policy have five 
instrument (1) Saddhã Policy: confidence (2) Viriya Policy: evergy; effort (3) Sati 
Policy: mindfulness (4) Samãdhi Policy: concentration (5) Paññã Policy: wisdom; 
understanding 
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 2) Development Administration Side of Buddhist Planning have five 
instrument (1) Saddhã Planning: confidence (2) Viriya Planning: evergy; effort (3) Sati 
Planning: mindfulness (4) Samãdhi Planning: concentration (5) Paññã Planning: 
wisdom; understanding 
 3) Development Administration Side of Buddhist Project have five 
instrument (1) Saddhã Project: confidence (2) Viriya Project: evergy; effort (3) Sati 
Project: mindfulness (4) Samãdhi Project: concentration (5) Paññã Project: wisdom; 
understanding 
 Three of these are the way of Buddhist Development Administration they 
are to be knowledge from this research and Important to promote Development 
Administration of Local Administrative Organization Achieve the set goals. 
Keywords: Development Administration, Buddhist, Local Administrative 
 
1.  บทน า 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ดังระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการ
ดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และมีความเป็นอิสระในการ
ก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง 
และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะและค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและ
ประเทศเป็นส่วนรวมด้วย เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ และให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 ในปัจจุบันนี้ จะได้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ได้ประสบกับปัญหาอย่างมาก
เกี่ยวกับการบริหารงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดความตระหนักถึงหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมจนเป็นเหตุให้ภาพรวมเก่ียวกับการบริหารงานภายในขององค์กรปกครองท้องถิ่นเสื่อมเสีย
ภาพลักษณ์และตกเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆกระจายไปสู่สังคมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ จากสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต (THAIPUBLICA กล้าพูดความจริง, [12 มกราคม 2559] 
ใน 5 ปีที่ผ่านมา ที่เข้ามายังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่มี
มากถึง 6,260 เรื่อง อันประกอบไปด้วยเรื่องร้องเรียนการทุจริตมากที่สุด ตามอันดับดังต่อไปนี้  
อันดับที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) จ านวน 3,376 เรื่อง อันดับที่ 2 เทศบาลต าบล จ านวน 
1,809 เรื่อง อันดับที่ 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จ านวน 430 เรื่อง อันดับที่ 4 เทศบาล
เมือง จ านวน 387 เรื่อง อันดับที่ 5 กรุงเทพมหานคร จ านวน 207 เรื่อง อันดับที่ 6 เทศบาลนคร 
จ านวน 164 เรื่อง อันดับที่ 7 เมืองพัทยา 10 เรื่อง ที่ยังไม่ได้ระบุกรมอีก จ านวน 25 เรื่อง จาก
สภาพปัญหาเรื่องร้องเรียนดังที่ได้น ามาแสดงให้เห็นตามแผนภาพตารางข้างต้นนั้น เป็นการชี้ให้เห็น
ว่าปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาที่ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกมองว่าขาด
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ประสิทธิภาพทางด้านการบริหารการพัฒนาเป็นผลกระทบให้ประเทศไทยถูกมองว่าเป็นประเทศที่
ขาดประสิทธิภาพในด้านการบริหารในสายตาของนานาประเทศที่ก าลังมองดูอยู่ ฉะนั้น จึงเป็น
หน้าที่ที่ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขปัญหานี้ให้ลดน้อยลงไป  
 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนความตระหนักรู้ถึงคุณค่าในเรื่องของระเบียบวินัย
และสมรรถนะทางความรู้ความสามารถในการบริหารการพัฒนาราชการแผ่นดิน ผู้วิจัยได้มองเห็นว่า 
“การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ” หรือ “BUDDHIST DEVELOPMENT ADMINISTRATION”       
อันหมายถึง การบริหารการพัฒนาโดยการน าเอาหลักพุทธธรรมหรือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ซึ่งถือได้ว่า เป็นสิ่งส าคัญอย่างมากต่อการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงานสามารถ
น ามาประพฤติปฏิบัติและบูรณาการให้เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมของ
สังคม และเพ่ือเป็นแนวทางในการน าพาหมู่คณะทีมงาน หรือเพ่ือนร่วมงาน ให้ไปสู่จุดหมาย
ปลายทางตามนโยบาย แผนงาน และโครงการ ที่ได้ตั้งไว้ ทั้งยังเป็นปัจจัยส าคัญที่จะก่อให้เกิด
ความส าเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม ต่อตน ต่อเพ่ือนร่วมงาน และต่อการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในที่นี้ ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอเพียงหลักการอันเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้น กล่าวคือ หลัก
พละ 5 ประการ ได้แก่ 1. สัทธาพละ (ความเชื่อมั่น) 2. วิริยพละ (ความเพียร) 3. สติพละ (ความ
รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง) 4. สมาธิพละ (ความมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย) และ 5. ปัญญาพละ 
(ความรอบรู้) มาเป็นกรอบแนวทางในการบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจเป็นอย่างมากที่จะศึกษาการบริหารการพัฒนา  
เชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม เพราะเห็นว่า เป็นองค์กรที่มีพ้ืนฐาน 
ที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะน าพาประชาชนในท้องถิ่นไปสู่ความเจริญและความผาสุกอย่าง
มั่นคงและเพ่ือลดประเด็นปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นในการบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และ
โครงการ มีการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติ การมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง การไม่
ปฏิบัติตามแผนงานและโครงการตามที่ได้ก าหนดไว้ เช่น ไม่ปฏิบัติตามรูปแบบแปลงการก่อสร้าง 
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับผู้บริหารขาดจิตส านึกในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
ขาดความรู้ (คุณธรรม) และความประพฤติ (จริยธรรม) ทางด้านพระพุทธศาสนา ที่จะท าให้การ
บริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย แผนงาน โครงการ บรรลุไปในทางที่ถูกต้องชอบธรรมและถูกตาม
ระเบียบกฎหมายที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ  จากประเด็นปัญหาดังกล่าวมานี้ นับได้ว่า เป็นปัญหาใหญ่
อย่างยิ่งในการบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมกันใน
การแก้ไขปัญหาเหล่านี้      ให้ลดน้อยลงและหมดไปในที่สุด ดังนั้น การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ 
จึงจัดว่า เป็นแนวทางที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  ต่อการสร้างพลังทางการบริหารการพัฒนา ด้าน 
นโยบาย แผนงาน และโครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินไปสู่การบรรลุเป้าหมาย  
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า การน าเอาหลักการทางวิชาการ คือ แนวคิด และ 
ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนา และหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา 
รวมทั้งประสบการณ์ตรงทางด้านความรู้และความประพฤติของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ในจังหวัดมหาสารคามมาบูรณาการเข้าด้วยกันเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู้เพ่ือการ
บริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนถิ่นโดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมกันในการแสวงหาแนว
ทางการบริหารที่ดีและป้องกันยับยั้งสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคไม่ให้เกิดขึ้นต่อการบริหารการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสืบต่อไป จากการตรวจสอบผลงานวิจัยจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ยัง
ไม่พบว่า มีผลงานวิจัยของที่ใดที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนั้น การศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
บริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม”นี้จึงถือได้ว่าเป็น
งานวิจัยฉบับแรก 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
มหาสารคาม 
 2. เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมทีเ่กี่ยวกับการบริหารการพัฒนา 
 3. เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธเพ่ือการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
มหาสารคาม” ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการ
วิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) กับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
ทั้งนี้ ผู้จะท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นของ
การศึกษาในรายละเอียดที่ส าคัญ และมีความครอบคลุมถึงข้อมูลเชิงลึก ( In-induction) ดังนั้น 
เพ่ือให้การวิจัยเป็นไปตามระเบียบ วิธีการ ผู้วิจัยจะน าเสนอวิธีการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
 1. รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งศึกษาวิเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนามาบูรณาการร่วมกับหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธตามที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก (Documentary Research) 
จากนั้นน าข้อมูลไปสังเคราะห์ร่วมกับผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth interview : IDI) 
จาก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือให้เกิดแนวทางการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม ก่อนที่จะน าเสนอสู่เวทีการจัดการข้อมูลเพ่ือหา
ข้อสรุปเป็นแนวทาง รวมถึงข้อเสนอแนะและน าผลที่ได้สู่เวทีประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เพ่ือ
ขอค ายืนยันจาก ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก่อนน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ให้แก่สังคม 
 2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)  
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 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview : 
IDI) จาก ซึ่งมาจากการเลือกแบบเจาะจง และเป็นบุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์
ในการบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย ด้าน แผนงาน และ ด้าน โครงการ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้วิจัย ได้
แบ่งกลุ่มบุคคลผู้ข้อมูลส าคัญทั้ง 25 รูป/คน เป็น 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 5 คน 2. กลุ่มผู้บริหารองค์การส่วนต าบล จ านวน 12 คน 3. กลุ่มนักวิชาการ ด้าน 
รัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน 4 รูป/คน 4. กลุ่มนักวิชาการ ด้าน พระพุทธศาสนา จ านวน 4 รูป/คน 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 5. การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล มี 2 ลักษณะ คือ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
เอกสาร (Documentary Research) 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
4.  ผลการวิจัย 
 1. สภาพการบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม 
พบว่า  
 1) การบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย มีจุดเด่นคือ มีส่วนร่วมของประชาชน มีความ
ชัดเจนของนโยบาย มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบคุณธรรมและจริยธรรม มีการจัด
กิจกรรม มีการพัฒนาบุคลากรในองค์กร มีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงาน มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน มีการสอบถามประชาชนในท้องถิ่น มีนโยบายที่ได้มาจากประชาชน มีการบูรณา
การและยืดหยุ่นได้ มีหลักการทางพระพุทธศาสนา มีการเตรียมความพร้อม มีประชาชนร่วมก าหนด
นโยบาย ทุกคนได้ตัดสินใจ มีเวทีประชาคมในหมู่บ้านในทุกๆ ปี และรู้เท่าทันต่อเทคโนโลยีการ
สื่อสาร มีปัญหาอุปสรรคคือ งบประมาณไม่เพียงพอ การตัดสินใจเพียงล าพังของผู้บริหาร 
กระบวนการสรรหา การบริหารผิดหลักคุณธรรม องค์กรขาดบุคลากรที่รู้ธรรมะ การขาดความ
สามัคคีความร่วมมือ นโยบายที่เอื้อต่อพวกพ้องตนเอง คนดีจริงๆ ไม่ได้เข้ามาท างาน ข้าราชการขาด
ประสบการณ์ท างาน ไม่แก้ปัญหาที่เร่งด่วน ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย นโยบายไม่ต่อเนื่อง ระยะเวลาใน
เรื่องของการปฏิบัติงาน นโยบายเปล่ียนไปตามผู้น า การสื่อสารไม่ตรงกัน มีขีดจ ากัดไม่พอต่อความ
ต้องการ และขาดการประสานกัน  
 2) การบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงาน มีจุดเด่น คือ มีการร่วมประชุมประชาสมาคม 
มีการปรึกษาหารือ แนะน า แก้ไข เป็นศูนย์กลางส าหรับข้อมูลข่าวสาร มีการจัดท าแผนและชี้แจง
นโยบาย มีแผนระยะยาว 5 ปี สั้น 3 ปี มีการปรับปรุงแผนงานทุกปี มีการส ารวจหาปัญหาเพ่ือจัดท า
แผนงาน มีการบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ มีการประชุมติดตามแผนงาน มีการ
พัฒนาให้เป็นแบบอย่าง มีการพัฒนาให้เสมอภาคกัน รับทราบปัญหาความเดือดร้อนจากพ่ีน้อง
ประชาชน   ดูความต้องการของประชาชน มีการจัดเรียงล าดับความเร่งด่วนของปัญหา มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรู้ล่วงหน้า มีการคีย์งานลงในระบบ และ มีแบบสอบถามข้อมูลที่ละเอียด 
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มีปัญหาอุปสรรค คือ แผนงานไม่ได้เกิดจากประชาชน งบประมาณไม่เพียงพอ ประชาชนไม่ได้รับรู้
รับทราบ สถานการณ์เปลี่ยนแปลง การศึกษาจะไม่ค่อยพูดถึง ไม่ค่อยใส่ใจแผนเชิงคุณธรรม ไม่ใส่ใจ
คุณธรรมและจริยธรรม ความไม่ใส่ใจต่อปัญหา ประชาชนขาดความร่วมมือ การพัฒนาคุณธรรมไม่
ค่อยมี การหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ไม่ร่วมมือกันพัฒนาตามแผนงาน ความไม่ใส่ใจต่อปัญหา 
ประชุมแต่ปัญหาเรื่องถนนหนทาง การจัดสรรงบประมาณ การหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ 
 3) การบริหารการพัฒนา ด้าน โครงการ มีจุดเด่นคือ มีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มี
การปฏิบัติธรรมปีละ 1 ครั้ง มีกิจกรรมเข้าวัดทุกอาทิตย์ มีท่านผู้ว่าจังหวัดเป็นผู้ชวนเข้าวัด มีการ
ติดต่อสื่อสารทุกระดับ ร่วมกันต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาที่ถูกจุด การที่
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม มีโครงการเข้าวัดฟังธรรม มีโครงการสามเณรภาคฤดูร้อน มีโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
การร่วมมือกับพระนิสิตของ มจร. มีโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรและโครงการ
ป้องกันภัย มีโครงการปฏิบัติธรรมที่พระบรมธาตุนาดูน และการปฏิบัติธรรม ณ วัดบูรพาหนองบัว    
มีปัญหาอุปสรรคคือ การทุจริตโครงการ ทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างและการสอบแข่งขันเพ่ือเข้ารับ
การบรรลุแต่งตั้ง โครงการเกินขีดความสามารถ การขาดบุคลากรในการท างาน บางโครงการชุมชน
ไม่ได้รู้เห็นด้วย การพัฒนาที่มุ่งแต่ด้านเดียว ขาดการติดตาม ประเมิน และไม่ต่อยอด ไม่สอคคล้อง
กับคุณธรรมและจริยธรรมตามหมวดที่ 13 การติดขัดเรื่องงบประมาณ โครงการด้านคุณธรรมไม่
ค่อยมี  ผู้ร่วมโครงการน้อย ปัญหาเรื่องการติดตามงานโครงการ ปัญหาเรื่องยาเสพติดในพ้ืนที่ 
การเมืองทีย่ังไม่เป็นประชาธิปไตยจริงๆ ไมไ่ด้เป็นโครงการของประชาชนจริงๆ และ ขาดการติดตาม
งานโครงการ 
 2.  หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา พบว่า  
 ในการบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย แผนงาน และ โครงการ มีการน าเอาหลักพละ 5 
ประการ มาส่งเสริมการบริหารการพัฒนา ดังนี้  
 1) การบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย พบว่า  
 นโยบายที่มีการส่งเสริมด้วยสัทธาพละ นโยบายเมื่อได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานแห่งสัทธาพละ 
(ความเชื่อมั่น)  ในหลักสัทธา 4 สามารถท าให้ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชน เห็น
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมกันในการก าหนดนโยบายให้เป็นไปบนพ้ืนฐานแห่งความเชื่อในเรื่อง
กรรม ความเชื่อในผลกรรมของกระท า ความเชื่อในกรรมว่าตัวเรามีกรรมเป็นของตัวเราเอง และมี
ความเชื่อมั่นในพระธรรมค าสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วน ามาแสดงให้ประชาชนให้รู้และเข้าใจ
ตามความเป็นจริงของธรรมชาติ ที่ทุกคนควรปฏิบัติตามหลักท านองคลองธรรมและปฏิบัติตนตาม
หลักกฎหมายแห่งรัฐธรรมนูญ ความมีเหตุมีผล และ หลักหิริ เป็นหลักธรรมที่พิสูจน์ได้ มีความ
เชื่อมั่นในนโยบาย มีหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรม บริหารพัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นดี ส่งผลให้เกิด
คุณประโยชน์อย่างมาก ความเชื่อมั่นต่อหลักกรรม มีความเป็นผู้น าและตั้งมั่นในความดี มีความ
เสมอภาพกัน มีอย่างประโยชน์อย่างมหาศาล การทุกจริตก็จะไม่เกิดขึ้น เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
มีความหนักแน่นต่อการท าสิ่งต่างๆ ช่วยปิดกั้นช่องทางการทุจริต เป็นนโยบายที่มีความสมบูรณ์ 
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ความเชื่อมั่นให้ครบทุกวงจร เป็นระเบียบปฏิบัติร่วมกัน การฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม มีหลัก
เวสารัชชกรณธรรม มีความเชื่อเรื่องกรรม มีความเชื่อเรื่องผลของกรรม มีความเชื่อเรื่องมีกรรมเป็น
ของตน เป็นไปเพ่ืออริยทรัพย์ 7 ประการ  
 นโยบายที่มีการส่งเสริมด้วยวิริยพละ สามารถสร้างความเข้าใจกับท้องถิ่น นโยบาย
ส าเร็จได้ด้วยความเพียร การตระหนักในความรับผิดชอบ การไม่ท าให้ระบบราชการเสียหาย 
พระสงฆ์ให้ความรู้เรื่องความเพียร จัดอบรมเพ่ือส่งเสริมความเพียร ปลุกจิตส านึกและการสอนให้รู้
จริง มีความระมัดระวังมากขึ้น ตรงกับความเป็นจริงในพ้ืนที่ มีปฏิบัติงานที่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ยังประโยชน์ให้ส าเร็จเป็นอย่างมาก ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
ผู้ท างานระมัดระวังต่อบาปมากขึ้น เพียรถูกเป็นความปลอดภัยของชีวิต คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะ
ความเพียร ท าความเพียรให้ต่อเนื่อง ใช้หลักหลักปธาน 4 หลักสัมมัปปธาน 4 หลักอิทธิบาท 4 
ตระหนักถึงความขยันหมั่นอยู่เสมอ พึงเว้นเสียจากสิ่งที่เป็นบาปในโลกนี้ ความเพียรท าให้คนแกล้ว
กล้า ความเพียรเป็นเหตุให้มั่นคง ไม่ท้อถ้อย ไม่ท้อใจ ส านึกอยู่เสมอ 
 นโยบายที่มีการส่งเสริมด้วยสติพละ สามารถท าให้ระลึกรู้โดยอาศัยการทักท้วง การมี
สติเป็นสิ่งที่ส าคัญ มีสติรู้สภาพภายในภายนอกองค์กร มีสติตั้งรับปัญหา-ความเปลี่ยนแปลง 
ส่วนมากมีสติตั้งใจท างานดี หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา สติสร้างความสามัคคี-ติดตามงาน สติ
ช่วยท าให้บริหารงานองค์กรดีขึ้น สติจะคอยควบคุมพฤติกรรม สติสร้างความโปร่งใส่-ซื่อสัตย์สุจริต 
สติช่วยนึกถึงนโยบายที่ตั้งใจไว้ สติท าให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สติช่วยป้องกันเราไม่ให้หลงลืม 
สติท าให้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา สติควบคุมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มีสติถูกต้องตามหลักโยนิโส
มนสิการ สติเป็นสิ่งส าคัญในสถานที่ทั้งปวง มีสติมาควบคู่กับปัญญา มีสติ มีการงานสะอาด มีหลัก
ของการคุ้มครองตนและผู้อ่ืน สติเพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติร่วมกัน สติจัดว่าเป็นเครื่องป้องกันทุจริต 
สติจัดว่าเป็นธรรมะท่ีมีอุปการะมาก สติท าให้ได้รับประโยชน์ 3 อย่าง ป้องกันกันและกันจากคนไม่ดี 
 นโยบายที่มีการส่งเสริมด้วยสมาธิพละ สามารถท าให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นแรงกระตุ้น 
การปฏิบัติงานอย่างเที่ยงธรรม เกิดความกระตือรือร้นต่อนโยบาย การติดตามประเมินผลนโยบาย มี
โครงการฝึกปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิ ความตั้งใจนี้จะขาดไม่ได้เลย สมาธิท าให้มีความตั้งใจท างาน 
นโยบายส าเร็จได้ความตั้งใจ สมาธิท าให้ความผิดพลาดลดน้อยลง ต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความ
ตั้งใจ การใช้สมาธิในการบริหารงาน อาศัยสมาธิเป็นแนวทางการพัฒนา ฝึกจิตให้มีความตั้งมั่นต่อ
การพัฒนา การฝึกสมาธิก่อนลงมือปฏิบัติงาน องค์กรนี้อาศัยความตั้งใจร่วมกัน ตั้งใจท า ไม่ฟุ้งซ่าน 
ไม่เพลินหลงใหล ได้ท าจิตของตนให้ซื่อตรงต่อกิจนั้นๆ ความเป็นผู้มีตนสม่ าเสมอ สมาธิ(ความตั้งใจ)
จัดว่าเป็นประมุข สมาธิเกิดจากการฝึกฝนอบรมมาดี ใช้อริยสัจ 4 เข้ามาก าหนดถึงปัญหา 
ผู้ปฏิบัติงานมีจิตใจที่สงบเยือกเย็น สมาธิเพ่ิมสมรรถนะสติสัมปชัญญะ สมาธิเป็นหลักการบริหาร
จัดการที่ดี สมาธิช่วยให้นโยบายไม่ให้เป็นไปในทางท่ีสุดโต่ง 
 นโยบายที่มีการส่งเสริมด้วยปัญญาพละ สามารถท าให้มีความรอบรู้ในการพัฒนาตนเอง 
ความรอบรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมา ผู้ก าหนดนโยบายต้องมีความรอบรู้ การจัดกิจกรรมการ
ปฏิบัติธรรม รู้ระเบียบและกฎหมาย องค์ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ การนิมนต์พระสงฆ์มาแสดง
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ธรรม เกิดองค์ความรู้จากทุกคนทุกฝ่าย มีการประชุมกันอยู่เนื่องนิตย์ ความรอบรู้เป็นหัวใจของ
ผู้บริหาร มีพระสงฆ์ร่วมประชุมด้วย รู้จักสิ่งที่ควรและสิ่งที่ไม่ควร เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ความ
รอบรู้ท าให้ไม่เฉยต่อปัญหา ช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่รวดเร็ว ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม มีธรรม
น าหน้านโยบาย มีความรอบรู้เข้าใจในชีวิตมากยิ่งขึ้น เป็นผลส าเร็จมาจากหลักธรรม มีตถาคตโพธิ
สัทธาน าหน้านโยบาย ปัญญาพละเป็นพลังแห่งความรอบรู้ คบสัตบุรุษ ฟังธรรม ลึกซึ้งในธรรม 
ปฏิบัติควบคู่ทางโลกทางธรรม ท าความเห็นให้ตรงความเป็นจริง ผู้มีปัญญาย่อมได้ประโยชน์ 3 
 2) การบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงาน พบว่า 
 แผนงานที่มีการส่งเสริมด้วยสัทธาพละ สามารถท าให้มีความเชื่อมั่นที่ประกอบด้วย
เหตุผล แผนงานพัฒนาให้ห่างความสุดโต่ง 2 อย่าง แผนงานพัฒนาให้เดินตามมรรค 8 แผนงานที่
พิจารณาตามหลักอริยสัจ แผนงานพัฒนาตามหลักมุนี 3 แผนพัฒนาตามหลักอนุปุพพิกถา 
แผนพัฒนาเบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุด แผนงานพัฒนาให้ตั้งอยู่ในศีล เชื่อมั่นต่อแผนงานที่ก าหนด
ร่วมกัน แผนงานฝ่ายการป้องกัน แผนงานฝ่ายปราบปรามความเสื่อม แผนงานฝ่ายการพัฒนา 
แผนงานฝ่ายรักษาความเจริญ การขจัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ แผนพัฒนาที่ไม่เบียดเบียนผู้ใด 
เป็นแผนงานหรือแผนพัฒนาที่สามารถบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขได้ทั่วถึงกัน การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี เป็นธัมมาธิปไตย การปฏิบัติร่วมกันในองค์กร มีศีลหรือระเบียบวินัยเสมอกัน หลักสัมมัปปธาน 4 
ผู้น าที่มีความเชื่อต่อหลักพุทธธรรม แผนที่ก าหนดบนกฎหมายเดียวกัน แผนประยุกต์ตามหลักกถา
วัตถุ 10 เชื่อมั่นร่วมกันการก าหนดแผนงาน 
 แผนงานที่มีการส่งเสริมด้วยวิริยพละ สามารถท าให้มีความเพียรเพ่ือก าหนดแผนงาน
อย่างถูกต้อง โดยอยู่บนพ้ืนฐานแห่งหลักปธาน 4 การก าหนดทิศทางของแผนงาน ต้องมีบุคคลที่มี
วิสัยทัศน์รู้โลกรู้ธรรม เป็นบัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีล บุคคลที่รู้จักใฝ่แสวงหาความรู้ใหม่ๆ อาศัย
ผู้ช านาญการหรือผู้เชี่ยวชาญ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ แผนที่เกิดจากสุตมยปัญญา แผนที่เกิดจาก
จินตามยปัญญา แผนที่เกิดจากภาวนามยปัญญา เพียรการประชุมจัดท าแผนร่วมกัน แผนที่พิจารณา
โดยหลักปธาน แผนที่พิจารณาโดยหลักสัมมัปปธาน 
 แผนงานที่มีการส่งเสริมด้วยสติพละ 
 สามารถท าให้การบริหารเกิดความคล่องตัว มีกัลยาณมิตรเป็นผู้คอยเตือนสติ มีสติรู้จัก
เลือกเสวนาบุคคล ความมีกัลยาณมิตรก็เป็นผู้น าทาง ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ยิ่งใหญ่ เพ่ือความ
ด ารงมั่นไม่เสื่อมสูญ คัดสรรบุคคลมีความรู้ความประพฤติ ใช้โยนิมนสิการก าหนดแผนงาน ผู้มีโยนิโส
มนสิการย่อมท าแผนได้ดี สติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลก สติเป็นสิ่งจ าปรารถนาในที่ทั้งปวง คนผู้มี
สติ ชื่อว่ามีความเจริญทุกเมื่อ สติเป็นธรรมส่งเสริมให้บรรลุงาน มีสติและสัมปชัญญะเพ่ือจัดท าแผน 
สติเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อแผน มีสติระลึกรู้อย่างระมัดระวัง การคุมสติไว้กับแผนงานที่ท า ท าให้
ด าเนินแผนงานด้วยความมั่นใจ สติเป็นคุณธรรมประจ าองค์กร สติเป็นคุณธรรมของสัตบุรุษ รู้เท่า
ทันสถานการณ์ทางสังคม สติเป็นธรรมเครื่องพิจารณาแผน สติเป็นเครื่องส่งเสริมการบริหารกิจ สติ
เป็นน าออกเสียซึ่งโทษทั้งหลาย การฝึกสติตามหลักอานาปานสติ  
 แผนงานที่มีการส่งเสริมด้วยสมาธิพละ 
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 สามารถท าให้งานบรรลุเป้าหมายได้เร็ว สร้างความกระตือรือร้น จะต้องมีความตระหนัก
ร่วมกัน มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการท าแผนงาน ท าให้แผนด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นต่อการบริหาร
การพัฒนา เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สมาธิเป็นปทัฏฐานแห่งบรรลุแผน ใช้สมาธิในการ
ท างานอย่างสุขุม น ามาใช้อย่างเสมอภาคกัน สมาธิเป็นฐานแห่งความมุ่งมั่น ทุกภาคส่วนถือปฏิบัติ
ร่วมกัน ส่งผลดีต่อสุขภาพทางกายและจิตใจ การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ตั้งตนอยู่ในศีล
ระเบียบวินัยกฎหมาย เป็นคนฉลาดขยันมีปัญญาบริหารตน ตั้งมั่น มุ่งมั่น ด ารงอยู่ถูกต้อง สมาธิที่มี
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา สมาธิพละเป็นพลังแห่งความตั้งใจ สมาธิเป็นพลังแห่งความมุ่งมั่น สมาธิ
เป็นพลังแห่งความดีทั้งหลาย สมาธิเป็นพลังแห่งการขจัดปัญหา สมาธิเป็นตัวส่งเสริมประสิทธิภาพ 
สมาธิเป็นตัวขับเคลื่อนการท างาน ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามแผนงาน 
 แผนงานที่มีการส่งเสริมด้วยปัญญาพละ 
 สามารถท าให้การใช้ทักษะทางความรอบรู้ดีขึ้น ปัญญาเป็นตัวน าพาไปซึ่งกิจทุกอย่าง 
ฉลาดในการบริหารจัดการ แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ความรอบรู้ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ต้อง
ศึกษาค้นคว้าอยู่อย่างต่อเนื่อง ต้องเรียนรู้และหมั่นท าความเข้าใจ ประชุมกันอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ า ทบทวนแผนงานอยู่เสมอๆ มีการแสวงความรู้จากสื่อต่างๆ พยายามพัฒนาตนเองอยู่เป็น
ประจ า ใส่ใจต่อบทบาทของตน ตระหนักต่อกฎหมายบ้านเมือง มีความเคารพต่อเพ่ือนมนุษย์
ด้วยกัน มีมนุษย์สัมพันธ์อันดีต่อกันและกัน มีความสมานสามัคคีกัน สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดอง ไม่สร้างความแตกแยกในองค์กร รู้สิ่งที่เป็นความเจริญ และ ไม่เจริญ ท านุบ ารุงรักษา
พระพุทธศาสนา รู้จักป้องกันความชั่วร้ายต่างๆ ท าองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งปัญญา ปัญญาเป็นแสง
สว่างในโลก แก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4 ฉลาดในวิธีจัดการงาน รู้กาลรู้สมัย 
 3) การบริหารการพัฒนา ด้าน โครงการ พบว่า 
 โครงการที่มีการส่งเสริมด้วยสัทธาพละ สามารถท าให้มีทัศนคติที่ดีต่อการด าเนิน
โครงการ จะเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เชื่อมั่นพระปัญญาของพระพุทธเจ้า โครงการปฏิบัติ
ตามหลักมรรค 8 สัมมาทิฏฐิ ความรู้ในหลักอริยสัจ 4 สัมมาสังกัปปะ ความด าริ 3 สัมมาวาจา วจี
สุจริต 4 สัมมากัมมันตะ กายสุจริต 3 สัมมาอาชีวะ ประกอบสัมมาชีพ สัมมาวายามะ ปธาน 
สัมมัปปธาน สัมมาสติ สติปัฏฐาน 4 สัมมาสมาธิ ฌาน 4 การลดละความโลภ โกรธ หลง การปฏิบัติ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน การก าหนดประเภทของงาน ส ารวจความต้องการทางทรัพยากร การ
ก าหนดเวลาการปฏิบัติงาน ก าหนดคุณภาพของสิ่งที่จะพัฒนา การประกาศให้ประชาชนได้ทราบ 
โครงการที่จะด าเนินตามแผนงาน การวัด ติดตามประเมินผลโครงการ กัลยาณมิตตตา-สีลสัมปทา 
ฉันทสัมปทาอัตตสัมปทา ทิฏฐิสัมปทา มีอัปปมาทสัมปทา 
 โครงการที่มีการส่งเสริมด้วยวิริยพละ สามารถท าให้มีบรรลุเป้าหมายที่ชัดเจน ที่เกิดมา
จากมีการพ้ืนฐานของความเพียรทางพระพุทธศาสนา ต้องมีสาระส าคัญตามกระบวนการ  การ
บริหารงานตามหลักปธาน 4 มีที่มาของโครงการ มีวัตถุประสงค์ของโครงการ มีเป้าหมาย ระบุขนาด 
ปริมาณ มีวิธีการด าเนินการตลอดโครงการ งบประมาณที่ใช้อย่างชัดเจน ผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
ระบุจ านวนประชากร ก าหนดวิธีด าเนินการอย่างรอบคอบ การก าหนดจัดล าดับความส าคัญ มี
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ธรรมะเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจ ใช้หลักปธาน 4 สัมมัปปธาน 4 ต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของพละ 5 
สองคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมาย เน้นไปที่ผู้น าหรือผู้เชี่ยวชาญ การศึกษาอบรม การสัมมนา การ
เข้าร่วมโครงการธรรมปฏิบัติ, จัดท าเป็นโครงการประจ าปี การพัฒนาองค์กรเพ่ือความโปร่งใส การ
ปฏิบัติการตามแบบวิถีพุทธ ใช้หลักความร่วมมือกัน ช่วยกันท า 
 โครงการที่มีการส่งเสริมด้วยสติพละ สามารถท าให้มีมีสติพละหรือความรู้เท่าทัน มีสติ
เป็นเครื่องรักษาตน คน องค์กร ผู้มีสติชื่อว่ามีพลังแห่งการระลึกรู้ มีสติช่วยกั้น ขวาง ป้องกัน รักษา 
ถูกธรรม ถูกกฎหมายรัฐธรรมนูญ สติช่วยให้ระลึกรู้ นึกถึง เลือกเฟ้น สติป้องกันความประมาท
เลินเล่อ สติช่วยให้เกิดความขยันท างาน สติช่วยให้รู้จัดการจัดเตรียมสิ่งต่างๆ สติช่วยให้รู้การจัด
องค์การไว้รองรับ แบ่งหน้าที่กันท าให้เป็นสัดเป็นส่วน สติช่วยอุปถัมภ์ธรรมชาติทั้งปวง สติช่วยดับ
ปัญหา สติช่วยให้ไม่ประมาทในวัน เวลา สติยังช่วยให้ระลึกรู้ถึงโครงการ สติเป็นเครื่องระงับความ
รุนแรง ท าให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ช่วยอุดหนุนค้ าชูให้เกิดแต่สิ่งที่ดี สติยิ่งมีมากยิ่งดีต่อการ
บริหารงาน ต่อการบริหารจัดการส่ิงต่างๆ สติเป็นที่ควรแก่การงานทั้งปวง สติเป็นตัวปัญญาในการ
ขจัดปัญหา สติเป็นตัวน าทางแก่คนหลงผิด สติจัดว่าเป็นธรรมชั้นเอกและชั้นเยี่ยมที่ส่งเสริมแผนงาน
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 โครงการที่มีการส่งเสริมด้วยสมาธิพละ สามารถท าให้มีผลโดยตรงต่อการบรรลุ
เป้าหมาย การตั้งจิตมุ่งมั่นให้อยู่กับโครงการ จดจ่อ ท างานภายใต้กฎระเบียบ ตั้งใจท าจริง ไม่ท า
แบบเล่นๆ ไม่ย่อท้อ ไม่ฟุ้งซ่านไปท าสิ่งอ่ืนๆ จับงานให้มั่นคงและหนักแน่น สติช่วยให้ต่อเนื่อง และ 
ทันกับเวลา ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ใช้สมาธิเป็นพลังขับเคลื่อนโครงการ ใช้สมาธิในการ
เตรียมหรือปรับ ใช้สมาธิวิเคราะห์โครงการพัฒนา วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโครงการ จะต้องมีการ
ติดตามประเมินผล ให้สงัดจากเครื่องยั่วยุทั้งหลาย อ่ิมใจและมีความสุขไปกับการท างาน มีสติ
รอบคอบมากยิ่งขึ้น สมาธิช่วยให้เกิดความพอใจ สมาธิช่วยให้เกิดความเพียร สมาธิช่วยให้เกิดความ
เอาใจใส่ สมาธิช่วยให้เกิดการพิจารณา ประยุกต์ใช้ได้ทั้งทางโลกทางธรรม มีพลังอ านาจในการ
จัดการสิ่งต่างๆ      ไม่ฟุ้งซ่านไปกับเหตุการณ์ต่างๆ สร้างความผาสุกร่มเย็นแก่ประชาชน 
 โครงการที่มีการส่งเสริมด้วยปัญญาพละ สามารถท าให้มีความรอบคอบ เกิดแนวทาง
การด าเนินการที่ดี เกิดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ โครงการมีความรัดกุมมากขึ้น โครงการเพ่ิมพูน
ปัญญา เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการท างาน มีพลังอ านาจในการบริหารจัดการ มีหลักอธิฐานธรรม 4 
ประการ 1. ปัญญาธิษฐาน 2. สัจจาธิษฐาน 3. จาคาธิษฐาน 4. อุปสมาธิษฐาน หลักสังคหวัตถุ 4 
หลักโภควิภาค 4 ประการ เป็นกรอบในการจัดท าแผนงาน ความพรั่งพร้อมแห่งญาติ ความพรั่ง
พร้อมแห่งโภคะ ความพรั่งพร้อมด้วยความไม่มีโรค ความพรั่งพร้อมแห่งศีล ความพรั่งพร้อม
แห่งทิฏฐิ เริ่มต้นจากการที่มนุษย์มีศีล 5 ควบคู่ไปกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และมีปัญญา 3 คือ (1) 
จินตามยปัญญา คิดหาเหตุผล (2) สุตมยปัญญา ศึกษาเรียนรู้ (3) ภาวนามยปัญญา ฝึกฝน อบรม  
 3. แนวทางการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
มหาสารคาม พบว่า  
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 1) การบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย จะต้องส่งเสริมด้วยหลักพละ 5 ประการ อันเป็น
แนวทางส าหรับใช้บูรณาการในการก าหนดนโยบายให้ตั้งมั่นอยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อมั่นในเรื่อง
ของกรรม เรื่องผลของกรรม เรื่องทุกสรรพสัตว์มีกรรมเป็นของตนเอง และตั้งมั่นอยู่บนฐานแห่ง
ความเชื่อมั่นในพระปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
 2) การบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงาน จะต้องส่งเสริมด้วยหลักปธาน 4 ได้แก่ (1) 
แผนงานนั้นจะต้องเป็นแผนงานที่เป็นไป 
 3) การบริหารการพัฒนา ด้าน โครงการ จะต้องส่งเสริมด้วยโครงการอบรมปัญญา 3 
ด้าน ได้แก่ (1) ด้าน สุตตมยปัญญา (2) ด้าน จินตามยปัญญา (3) ภาวนามยปัญญา 
 
5.  ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิเคราะห์เรื่อง “การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม” ท าให้ผู้วิจัยพบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา รวมทั้งหลักพุทธธรรมที่
เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา และแนวทางการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ การก าหนดนโยบาย การก าหนดแผนงาน และ
การก าหนดโครงการนั้น จะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักสัทธาพละ กล่าวคือ ความเชื่อมั่น 4 
ประการ และจะต้องให้สอดคล้องกับหลักวิริยพละ เช่น ปธาน 4 กล่าวคือ ความเพียร 4 ประการ 
และจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักสติพละ กล่าวคือ ความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักสมาธิพละ กล่าวคือ ความมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และจะต้อง
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักปัญญาพละ กล่าวคือ ความรอบรู้ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามกระบวนการ 3 
ขั้นตอน ได้แก่ 1. จะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของสุตมยปัญญา (การศึกษาเรียนรู้) 2. จะต้องตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของจินตามยปัญญา (การคิดพิจารณาตามหลักการทั้งทางโลกและทางธรรม) 3. จะต้อง
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของภาวนามยปัญญา (การลงมือปฏิบัติตามหลักการทั้งทางโลกและธรรม)  
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) การบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย แผนงาน โครงการ จะต้องค านึงถึงการ
ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการบูรณาการร่วมกับหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา คือ หลักศรัทธา 4 ประการ 
 2) การบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย แผนงาน โครงการ จะต้องค านึงถึงกา ร
ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและบูรณาการร่วมกับหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา คือ หลักปธาน 4 หรือ หลักสัมมัปปธาน 4  
 3) การบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย แผนงาน โครงการ จะต้องค านึงถึงการ
ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและบูรณาการร่วมกับหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา คือ หลักสติพละ ความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 4) การบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย แผนงาน โครงการ จะต้องค านึงถึงการ
ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและบูรณาการร่วมกับหลักธรรมค าสอนทาง
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พระพุทธศาสนา คือ หลักสมาธิพละ ความมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยการเปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการ 
 5) การบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย แผนงาน โครงการ จะต้องค านึงถึงการ
ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและบูรณาการร่วมกับหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา คือ หลักปัญญาพละ ความรอบรู้ ด้วยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการเช่นกัน 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 การเสนอแนะผลงานวิจัยส าหรับการน าไปสู่ปฏิบัติตามนโยบายเชิงพุทธ แผนงานเชิงพุทธ 
และโครงการเชิงพทุธ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม กล่าวคือ  
 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรน านโยบายเชิงพุทธ แผนงานเชิงพุทธ และโครงการ
เชิงพุทธ ไปปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับองค์กรของตน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรสร้างความเชื่อมั่นตามหลักศรัทธา 4 และความเพียร
ตามหลักปธาน 4 หรือตามหลักสัมมัปปธาน 4 และความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามหลักสติ
พละ และความมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสมาธิพละ และประการสุดท้าย ควรสร้างความ
รอบรู้ตามหลักปัญญา 3 ประการ เช่น (1) สร้างความรอบรู้ด้วยการศึกษาเรียนรู้ (2) สร้างความรอบ
รู้ด้วยการคิดพิจารณาตามหลักโยนิโสมนสิการ (3) สร้างความรอบรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
 3. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ท าให้ผู้วิจัย พบว่า ยังมีประเด็น
บางประเด็นอยู่หลายประเด็นของหลักพุทธธรรมบางหลักที่มีอยู่เนื้อหาสาระส าคัญของวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้ยังมีข้อบกพร่องในเชิงการพรรณนาความหรือการตีความเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ควร
จะง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้และคิดพิจารณาตลอดจนถึงการลงมือปฏิบัติจริง ฉะนั้น ในประเด็นของ
หลักพุทธธรรมบางหลักที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะการท าความเข้าใจใน
ประเด็นเหล่านั้นได้ที่พจนานุกรมฉบับประมวลศัพท์และพจนานุกรมฉบับประมวลธรรม 
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เงื่อนไขการฟื้นฟูตลาดน ้าชุมชนผ่านการสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั งมวล 
THE CONDITIONS IN REVIVING A COMMUNITY FLOATING MARKET 

THROUGH THE CONSTRUCTION OF INCLUSIVE TOURISM KNOWLEDGE 
 

กิตติกร สันคติประภา 
 

บทคัดย่อ 
 การจัดการท่องเที่ยวตลาดน้้าชุมชนเพ่ือตอบสนองความต้องการของทุกคนและด้ารงอยู่
อย่างยั่งยืนได้เป็นประเด็นที่ท้าทายของชุมชน งานวิจัยน้าร่องนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความ
เป็นไปได้ในการน้าแนวคิดการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวลเข้ามาช่วยในการส่งเสริมการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวตลาดน้้าที่ก้าลังฟ้ืนฟูเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ศึกษาถึงเงื่อนไขในการพัฒนาการท่องเที่ยวดังกล่าว ผู้วิจัยใช้วิธีวิทยาฐานรากในการท้าความเข้าใจ
เงื่อนไขของการพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดสถานการณ์จ้าลองแก่ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับอุปสรรคต่างๆ ในการใช้ชีวิตและเดินทางอย่าง
อิสระของผู้พิการและผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้้าชุมชนมีเงื่อนไข
ส้าคัญคือ การมีความรู้สึกเป็นเจ้าของการท่องเที่ยวตลาดน้้าของคนในชุมชน ทุนทางสังคมในชุมชน 
รวมทั้งทุนวัฒนธรรม ความสามารถในตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของชุมชน ผู้น้าชุมชนที่
เข้มแข็งและสามารถบูรณาการความรู้ได้ และการสามารถน้าแนวคิดไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
อย่างไรก็ดีการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้้าเพ่ือคนทั้งมวลนั้นจะจัดให้มีขึ้นได้ จุดส้าคัญคือ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของผู้เกี่ยวข้องให้มองเห็นเรื่องการท่องเที่ยวเช่นนี้เป็นเรื่องของสิทธิของมนุษย์  
ความเท่าเทียมในการได้ท่องเที่ยวอย่างอิสระมิใช่การสงเคราะห์ รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีในพ้ืนที่ที่
เหมาะสมและมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมให้ศึกษา ด้วยนัยนี้ การแทรกแซงเพ่ือพัฒนายังคงจ้าเป็นต้อง
เน้นการสร้างความตระหนักรู้อย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกิดผลในการพัฒนา 
ค้าส้าคัญ: การเข้าถึง; การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล; ตลาดน้้าชุมชน 
 

ABSTRACT 
 The arrangement of a community floating market should be responsive to 
the needs of everyone, and to make it sustainable are challenging issues for a 
community. This pilot research project aimed at identifying the possibilities to 
introduce an inclusive tourism to support the reestablishment of a floating market 
for community based-tourism, henceforth supporting the sustainable development. 
The researcher applied grounded theory methodology to create understanding 
                                                           

สาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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about the condition of its development. Moreover, increasing the awareness of 
stakeholders’ workshop on barriers for an independent living was arranged. The 
findings showed that the key conditions for the development of a floating market 
included the community sense of belonging to a community floating market to 
increase tourism, a community with social capital and cultural capital, the ability of 
the community to cope with change, strong local leaders who could apply external 
knowledge to create a tangible output. However, the most important issue for the 
development of an inclusive floating market was the change of related people and 
ideas, as well as the aspect of human rights. This means that all of the people were 
able to live and travel independently. In addition, the advancement of relevant 
local technology and equipment, as well as tangible examples relating to this type 
of tourism have to be made available. All in all, it implies that interventions for a 
fast track development emphasizing the creation of awareness of people with 
disabilities and the elderly are still necessary as a basis for launching an effective 
inclusive floating market for tourism. 
Keywords: Accessiblity; Inclusive Tourism; Community Floating Market 
 
1. บทน้า 
 ตลาดน้้าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมชุมชนที่มีความส้าคัญของไทยมาเป็นเวลาช้านาน ด้วย
ลักษณะภูมิประเทศจึงท้าให้คนไทยโดยเฉพาะในภาคกลางใช้ชีวิตอยู่กับน้้าจนกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีชีวิต เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนาสมัยใหม่โดยเฉพาะการคมนาคม
ติดต่อทางน้้าที่เคยใช้เป็นที่สัญจรก็ลดความส้าคัญลง ตลาดน้้าที่เกิดขึ้นภายใต้ความสัมพันธ์ในชีวิต
กับกระแสน้้าก็เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน  ตลาดน้้ามีการพัฒนาจากแหล่งซึ่งใช้เป็นที่
แลกเปลี่ยนสินค้า (barter trade) ท้องถิ่นในยุคหนึ่งต้องปรับเปลี่ยนตนเองเป็นตลาดขายสินค้าด้วย
การใช้เงินตราแลกเปล่ียน นอกจากนี้ตลาดก็ขยายตัวสรรหาสินค้าจากถิ่นอ่ืนเข้ามาเพ่ือดึงดูดให้คน
มาจับจ่ายซื้อของ เมื่อผู้คนทยอยเข้ามาที่ตลาดน้้าเพ่ือทั้งซื้อสินค้าและเยี่ยมชม ด้วยบรรยากาศของ
การซื้อขายที่มีชีวิตชีวาบนผืนน้้า การท่องเที่ยวตลาดน้้าจึงพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในยุคที่การ
ท่องเที่ยวตลาดน้้าเป็นที่กล่าวขวัญถึง และผูกโยงกับการโหยหาอดีต (nostalgia) การท่องเที่ยว
ตลาดน้้าจึงเป็นหนึ่งในสินค้าการท่องเที่ยวที่ถูกจัดอยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยวไทยมาอย่างยาวนาน 
 อย่างไรก็ดีหากมองในแง่ของการพัฒนาการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว ตลาดน้้า
จ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพ่ือให้เข้ากับการพัฒนาและความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งตลาดน้้าที่เป็นที่นิยมจะเห็นว่าเน้นการเยี่ยมชมจับจ่ายซื้อของโดยกลุ่มคนที่เป็นคนหนุ่ม
สาว วัยท้างาน และครอบครัว ซึ่งการค้าขายเน้นหนักไปในเรื่องของการขายสินค้าอุปโภค บริโภค 
ผสมผสานกับวัฒนธรรมและบรรยากาศของท้องถิ่น ทั้งนี้ในกลุ่มคนที่มาท่องเที่ยวตลาดน้้าไม่ทุกคน
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ที่จะสามารถเดินขึ้นลงบันไดข้ามล้าคลองสูงชันที่สร้างไว้ในสมัยก่อนเพ่ือให้เรือพายลอด หรือ
ทางเดินตามริมชายคลองที่อาจจะไม่เสมอกันได้สะดวก หรือแม้กระทั่งการก้าวขึ้นเรือลงเรือที่ไม่
มั่นคงเพ่ือเที่ยวชมตลาดน้้า ซึ่งการกล่าวเช่นนี้เพ่ือชี้ให้เห็นว่ายังมีประเด็นเกี่ยวกับการเข้าถึง 
(accessibility) การท่องเที่ยวตลาดน้้าที่น่าจะพัฒนาได้ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและจาก
ต่างประเทศ ที่มีความแตกต่างกันทั้งประเด็นของอายุ (เด็ก คนหนุ่มสาว วัยท้างาน วัยกลางคน 
สูงอายุ) ความหลากหลายของเพศ สรีระ ความพิการหรือข้อจ้ากัดทางร่างกายอ่ืนๆ ซึ่งอาจจะ
ชั่วคราวหรือถาวร เพ่ือให้ทุกคนได้รับประสบการณใ์นการท่องเที่ยวได้โดยไม่มีสิ่งขวางกั้น (barriers) 
(Eichhorn, V & Buhalis, D. 2011:50-57) ซึ่งครอบคลุมการเข้าถึงทางด้านกายภาพ (physical 
access) เช่น ที่พัก แหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง, อคติ (attitudinal barriers), การขาดแคลน
ข้อมูล โดยการจัดการท่องเที่ยวต้องค้านึงถึงการจัดหาสิ่งอ้านวยความสะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยว รวมทั้งที่พักให้เพียงพอที่จะให้ทุกคนที่ต้องการสามารถเดินทางและท่องเที่ยวได้อย่าง
อิสระ 
 นอกจากนั้นแล้วเมื่อกล่าวถึงนักท่องเที่ยวหากมองในแง่ของกลุ่มคนที่เป็นเป้าหมาย ด้วย
แนวโน้มประชากรวิ่งเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในขณะที่เทคโนโลยี อาหารการกิน การดูแลสุขภาพก็มี
มาตรฐานที่ดีขึ้นท้าให้ผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้น แม้จะเจ็บป่วยด้วยโรคภัยต่างๆ ก็สามารถพยุงให้มีชีวิต
อยู่ได้ การสูงอายุและความพิการมีความสัมพันธ์กันโดยเฉพาะในประเทศตะวันตก (Buhalis, D., & 
Simon, D. 2011: 5) แม้ว่าจะมีผู้พิการที่เป็นมาแต่ก้าเนิดก็ตามที่แต่ในช่วงชีวิตของมนุษย์นั้นก็มี
โอกาสตลอดเวลาที่จะเกิดความพิการขึ้นได้ดังนั้นการใช้ชีวิตในการท่องเที่ยงควรมองให้ครอบคลุม
ตลอดการมีชีวิตของเรา (whole-of -life approach) (Darcy, S. & Dickson, T J. 2009: 32) ทั้งนี้
เมื่อมนุษย์เกิดความบกพร่องทางร่างกายก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะต้องใช้ชีวิตอย่างหดหู่ไป
ตลอดชีวิตแต่พวกเขาก็ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพด้วยซึ่งการท่องเที่ยวจึงมีบทบาทส่วน
หนึ่งในอันที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตให้มีความสุขได้ 
 คุณภาพของการท่องเที่ยวและชีวิตของนักท่องเที่ยว รวมถึงความปลอดภัย เป็นสิ่งที่ต้อง
ค้านึงถึง นอกจากนี้บุคคลที่เดินทางท่องเที่ยวเพ่ือทั้งการผ่อนคลายความเครียดในชีวิตและการ
ท้างาน รวมถึงการท่องเที่ยวเพื่อการรักษามีมากขึ้น บุคคลก็มีความหลากหลาย ดังนั้นการท่องเที่ยว
จึงต้องค้านึงและใส่ใจต่อประเด็นเหล่านี้ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่หลากหลายสามารถใช้ชีวิตในการ
ท่องเที่ยวของตนเองได้อย่างอิสระ (independent life) ที่เรียกว่าการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวล 
(Accessible tourism) จากมุมมองของคนทั่วไป หรือ Inclusive tourism หากมองจากมุมของผู้
พิการ ซึ่งหมายถึง (World Tourism Organization (UNWTO), 2013: 4)รูปแบบของการ
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ช่วยให้บุคคลสามารถ
เข้าถึงสิ่งที่ต้องการได้ประกอบด้วยการเคลื่อนไหว การมองเห็น การได้ยิน และมิติการรับรู้ต่างๆ 
ของการเข้าถึงได้โดยกระท าได้อย่างอิสระ เท่าเทียม และมีศักดิ์ศรี ด้วยการจัดให้มีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การบริการ และสภาพแวดล้อมที่เป็นสากล การท่องเที่ยวในลักษณะสงเคราะห์ซึ่งมีนัยที่

about the condition of its development. Moreover, increasing the awareness of 
stakeholders’ workshop on barriers for an independent living was arranged. The 
findings showed that the key conditions for the development of a floating market 
included the community sense of belonging to a community floating market to 
increase tourism, a community with social capital and cultural capital, the ability of 
the community to cope with change, strong local leaders who could apply external 
knowledge to create a tangible output. However, the most important issue for the 
development of an inclusive floating market was the change of related people and 
ideas, as well as the aspect of human rights. This means that all of the people were 
able to live and travel independently. In addition, the advancement of relevant 
local technology and equipment, as well as tangible examples relating to this type 
of tourism have to be made available. All in all, it implies that interventions for a 
fast track development emphasizing the creation of awareness of people with 
disabilities and the elderly are still necessary as a basis for launching an effective 
inclusive floating market for tourism. 
Keywords: Accessiblity; Inclusive Tourism; Community Floating Market 
 
1. บทน้า 
 ตลาดน้้าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมชุมชนที่มีความส้าคัญของไทยมาเป็นเวลาช้านาน ด้วย
ลักษณะภูมิประเทศจึงท้าให้คนไทยโดยเฉพาะในภาคกลางใช้ชีวิตอยู่กับน้้าจนกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีชีวิต เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนาสมัยใหม่โดยเฉพาะการคมนาคม
ติดต่อทางน้้าที่เคยใช้เป็นที่สัญจรก็ลดความส้าคัญลง ตลาดน้้าที่เกิดขึ้นภายใต้ความสัมพันธ์ในชีวิต
กับกระแสน้้าก็เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน  ตลาดน้้ามีการพัฒนาจากแหล่งซึ่งใช้เป็นที่
แลกเปลี่ยนสินค้า (barter trade) ท้องถิ่นในยุคหนึ่งต้องปรับเปลี่ยนตนเองเป็นตลาดขายสินค้าด้วย
การใช้เงินตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ตลาดก็ขยายตัวสรรหาสินค้าจากถิ่นอ่ืนเข้ามาเพ่ือดึงดูดให้คน
มาจับจ่ายซื้อของ เมื่อผู้คนทยอยเข้ามาที่ตลาดน้้าเพ่ือทั้งซื้อสินค้าและเยี่ยมชม ด้วยบรรยากาศของ
การซื้อขายที่มีชีวิตชีวาบนผืนน้้า การท่องเที่ยวตลาดน้้าจึงพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในยุคที่การ
ท่องเที่ยวตลาดน้้าเป็นที่กล่าวขวัญถึง และผูกโยงกับการโหยหาอดีต (nostalgia) การท่องเที่ยว
ตลาดน้้าจึงเป็นหนึ่งในสินค้าการท่องเที่ยวที่ถูกจัดอยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยวไทยมาอย่างยาวนาน 
 อย่างไรก็ดีหากมองในแง่ของการพัฒนาการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว ตลาดน้้า
จ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพ่ือให้เข้ากับการพัฒนาและความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งตลาดน้้าที่เป็นที่นิยมจะเห็นว่าเน้นการเยี่ยมชมจับจ่ายซื้อของโดยกลุ่มคนที่เป็นคนหนุ่ม
สาว วัยท้างาน และครอบครัว ซึ่งการค้าขายเน้นหนักไปในเรื่องของการขายสินค้าอุปโภค บริโภค 
ผสมผสานกับวัฒนธรรมและบรรยากาศของท้องถิ่น ทั้งนี้ในกลุ่มคนที่มาท่องเที่ยวตลาดน้้าไม่ทุกคน
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น้าเสนอถึงความด้อยกว่าของบุคคลที่จึงไม่อาจเป็นเป้าหมายของการจัดการท่องเที่ยวให้บุคคลที่มี
ความแตกต่างทางร่างกาย 
 เมื่อหลักส้าคัญของการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวล คือการเข้าถึงสิ่งอ้านวยความสะดวกใน
การท่องเที่ยว ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ข้อมูลในการเดินทาง การเดินทาง ที่พักอาศัย อุปกรณ์ในการ
อ้านวยความสะดวกในการเดินทางและการใช้ชีวิตระหว่างการท่องเที่ยว จึงสัมพันธ์กับการออกแบบ
ที่เป็นสากลหรือการออกแบบเพื่อมวลชน (universal design)  ที่เอ้ืออ้านวยต่อการใช้ชีวิตที่สะดวก 
จะเห็นได้ว่าแนวคิดในการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวลนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดการท่องเที่ยว
นั้นเกี่ยวข้องทั้งสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมทางสังคมและธุรกิจ ดังที่ Taleb Rifeiเลขาธิการ
ของยูเอ็นดับบลิวทีโอ (Ibid 3) กล่าวว่า  
 “การเข้าถึงเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญของนโยบายการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบและ
ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนและโอกาสในการท้าธุรกิจที่พิเศษ   ยิ่งไปกว่านั้นควรให้
การยกย่องว่าการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวลไม่เป็นเพียงแต่ผลประโยชน์เฉพาะบุคคลที่พิการ หรือมี
ความจ้าเป็นเฉพาะแต่เป็นประโยชน์แก่ทุกคน”  
  ในต่างประเทศมีตัวอย่างของการให้ความส้าคัญแก่การท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวล อย่างเช่น 
สเปน สวีเดน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ในสวีเดนเป็นเวลาเกือบสามสิบปีมาแล้วที่สวีเดนจัดให้มีแผนปฏิบัติ
การเพ่ือวางให้สวีเดนเป็นประเทศที่ทุกคนเข้าถึงได้ (accessible for all) (Muller, Lilian. 2011: 
158) ทั้งในเรื่องการจ้างงาน การใช้ชีวิตและการท่องเที่ยว ซึ่งท้าให้ทั้งภาครัฐและเอกชนในสวีเดน
ตื่นตัวและด้าเนินการตามแนวนโยบาย  ซึ่งรวมถึงการท่องเที่ยวที่เน้นความยั่งยืนและการเข้าถึง
อย่างง่ายดายและสะดวก โดยปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนได้แก่การจัดการเมือง  Askersund 
ของสวีเดนซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทป่าไม้ และท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาเกาะนี้ เพ่ือรองรับ
ประชาชนที่หลากหลาย และเมือง Arona ในหมู่เกาะคานารี่ของสเปน และในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
ในออสเตรเลียเช่นเกาะทัสมาเนีย เป็นต้น ทั้งนี้เป้าหมายหลักๆ คือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่ง Jesus Hernandez Galan (2012,310-312) เสนอแนวทางการ
ท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดสรุปได้ว่าว่าเงื่อนไขส้าคัญคือพันธะสัญญาทางการเมือง การ
สนับสนุนทางเทคนิค การติดตามดูแลแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในพ้ืนที่โดยรัฐ คนในพ้ืนที่ องค์กร
เอกชน ภาคประชาชน เอกชน และนักท่องเที่ยว เพราะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสะดวกสบาย
ปลอดภัยแก่ประชาชน จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าการจะท้าให้การท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวล
เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์จึงไม่ได้อาศัยเพียงความร่วมมือของประชาชนเพียงอย่างเดียวแต่รัฐต้องมี
เจตจ้านงในการพัฒนาการท่องเที่ยวเช่นนี้ด้วย ซึ่งรัฐต้องค้านึงถึงสิทธิมนุษยชนและธุรกิจไปพร้อมๆ 
กัน ความร่วมมือทั้งภาครัฐเอกชน และชุมชนจึงมีความส้าคัญในการสร้างให้เกิดความยั่งยืนของการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
 ดังนั้น มิติใหม่ของการท่องเที่ยวไทยจึงควรพิจารณาการจัดการท่องเที่ยวที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้อย่างแท้จริง เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้การท่องเที่ยวเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
และแผ่กระจายอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในพ้ืนที่การท่องเที่ยวที่มีลักษณะพิเศษอย่างเช่นตลาดน้้า 
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โครงการวิจัยปฎิบัติการน้าร่องเพ่ือการฟ้ืนฟูตลาดน้้าผ่านการสร้างความรู้ในชุมชนด้านการท่องเที่ยว
เพ่ือคนทั้งมวล จึงได้เกิดขึ้นเพ่ือศึกษาว่าการสร้างความตระหนักถึงผู้คนที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดน้้า
ซึ่งมีความแตกต่างกันจะมีความเป็นไปได้อย่างไร โดยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยตั้งค้าถามว่า 
เงื่อนไขอะไรทีจ่ะท้าให้การน้าการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวลเข้ามาในการพัฒนาตลาดน้้าชุมชน
ให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ประการแรกเพ่ือชี้ชวนให้คนในชุมชนตลาดน้้าที่เป็นพ้ืนที่การวิจัยตระหนักถึงความส้าคัญ
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวลโดยเน้นไปที่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประการที่สองเพ่ือ
ศึกษาเงื่อนไขการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการพัฒนาผ่านการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้ง
มวล และประการสุดท้ายเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานคิดการออกแบบสากลที่
เหมาะกับพ้ืนที่คัดเลือกเพ่ือสร้างสรรพ้ืนที่ท่องเที่ยวเพ่ือทุกคน 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาน้าร่องเพ่ือท้าความเข้าใจเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ในการท้า
วิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวลในพ้ืนที่ชุมชนตลาดน้้า เก่าแก่แห่งหนึ่งใน
ภาคกลาง โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกตลาดน้้าที่มีร่องรอยของความสัมพันธ์ในชุมชนที่แน่นแฟ้นและมี
ความร่วมมือกันในการพัฒนาตลาดน้้าที่มีในชุมชน การได้มาซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักมาจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มีความเกี่ยวข้องโดยผ่านการแนะน้าโดย ผู้ที่ท้าหน้าที่ “เฝ้าประตู” (gate keeper) หรือผู้ที่มี
ความรู้เกี่ยวกับคนในชุมชนและให้ค้าแนะน้าว่าใครในชุมชนที่สามารถให้ข้อมูลในเรื่องที่ทีมวิจัย
ต้องการรู้ได้ ดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมการสัมภาษณ์และกิจกรรมในโครงการวิจัยจึงผู้ที่ถูกคัดเลือกโดย
เจาะจง ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ท้ังหมดเก่ียวข้องหรือมีส่วนสัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชนและตลาดน้้าชุมชน 
หรือท้างานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดน้้า ซึ่งขณะเดียวกันก็ได้สร้างความไว้วางใจของคนใน
ชุมชนต่อทีมวิจัยได้อย่างรวดเร็ว   
 
4. วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเลือกใช้แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมผสมผสานกับทฤษฎีฐาน
ราก (Grounded theory) โดยมุ่งหวังให้ชาวชุมชนตลาดน้้าในพ้ืนที่โครงการวิจัยเป็นเจ้าภาพหรือ
เจ้าของเรื่อง โดยผู้วิจัยและทีมงานเป็นผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนอย่างกระตือรือร้นในการพัฒนาตลาดน้้า
ในชุมชนของตนเอง ด้วยแนวคิดที่ เชื่อว่าศูนย์กลางของการพัฒนาคือคนในชุมชน  โดย
กระบวนการวิจัยมีลักษณะเป็นการเสริมพลัง (empower) คนในชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของการพัฒนา
เพ่ือการสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาชุมชนตลาดน้้า ดังนั้นในการเลือกชุมชนเพ่ือศึกษาวิจัยจึง
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เลือกชุมชนที่พิจารณาแล้วว่ามีความเข้มแข็งและยินดีให้ความร่วมมือซึ่งผู้วิจัยใช้เวลาค้นหาอยู่หลาย
ปี 
 ในการศึกษาเบื้องต้นเพ่ือให้เข้าใจถึงบริบทชุมชน ความสัมพันธ์ในชุมชน ความรู้และทุน
ชุมชนที่สัมพันธ์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวในตลาดน้้าที่ผู้วิจัยใช้นามสมมุติว่า “ตลาดน้้าย่้ารุ่ง” การ
วิจัยจึงใช้หลากหลายวิธีในการเข้าถึงข้อมูล ทั้งนี้โดยหลักได้เลือกใช้วิธีวิทยาฐานราก ในการศึกษาถึง
เงื่อนไขของชุมชนในอันที่จะการสร้างการท่องเที่ยวตลาดน้้าเพ่ือคนทั้งมวลขึ้นในชุมชน ด้วยลักษณะ
ของการศึกษาในเชิงนี้ การเก็บข้อมูลจึงใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยแนวค้าถามแบบกึ่งโครงสร้าง 
รวมถึงการสังเกตุการณ์แบบมีส่วนรวมและไม่มีส่วนร่วม และการท้ากิจกรรมร่วมกัน  ทั้งนี้ได้
ตรวจสอบบริเวณตลาดน้้าและพ้ืนที่ท่องเที่ยวว่าทุกคนสามารถเข้าถึงอย่างไม่มีข้อจ้ากัดหรือไม่ 
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างการตระหนักรู้โดยปรับใช้แนวทางของการอบรมเพ่ือสร้างการ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับความพิการ (Disability awareness training) และการใช้สถานการณ์จ้าลอง 
(simulations) เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และความรู้สึกที่ไว (sensitive) ต่อประเด็นความพิการและ
การท่องเที่ยวของผู้พิการและผู้สูงอายุโดยร่วมมือกับองค์การคนพิการเอเชียแปซิฟิกโดยจัดใน
สถานที่ใกล้เคียงในพ้ืนที่ที่มีการจัดห้องพักและสิ่งอ้านวยความสะดวกที่ เหมะสมและสามารถใช้เป็น
สถานที่จัดการจ้าลองสถานการณ์ได้  เ พ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการได้รับ
ประสบการณ์ตรงรวมทั้งตระหนักและรับรู้ปัญหาข้อจ้ากัดของนักท่องเที่ยวผู้พิการและสูงอายุอย่าง
เป็นรูปธรรมด้วย  
 ทั้งนี้มีผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) 15 คน บุคคลทั้งหมดใช้ชื่อสมมุติในงานวิจัย 
ประกอบไปด้วย พ่อค้าแม่ค้า ผู้น้าชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลในพ้ืนที่ เจ้าของเรือจ้าง
และผู้รับจ้างพายเรือ ผู้ด้าเนินงานรีสอร์ท/โฮมเสตย์ ซึ่งการสนทนากับบุคคลเหล่านี้มีระยะเวลา 1-3 
ชั่วโมงต่อครั้ง ขึ้นกับเวลาของผู้ให้ข้อมูลด้วยเพราะหลายครั้ งคาบเกี่ยวกับเวลาท้ามาหากิน และ
สัมภาษณ์คนละ 1-2 ครั้งหรือมากกว่าขึ้นกับความละเอียดและความลึกของข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลใน
ลักษณะที่เรียกว่า thick description หรือข้อมูลที่มีความลึกและครอบคลุมเนื้อหาและความหมาย
เพียงพอให้น้ามาใช้ในการวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังได้ข้อมูลบางส่วนจากการพูดคุยกับคนในชุมชนอีก
จ้านวนหนึ่งด้วย รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ การสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างอบรมเชิง
ปฏิบัติการ และการจ้าลองสถานการณ์ก็ได้มีการบันทึกและน้ามาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ร่วมด้วย 
ในการสัมภาษณ์นักวิจัยแจ้งให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการศึกษา ขออนุญาตอัดเสียง 
และน้ามาถอดข้อความพิมพ์ค้าต่อค้า เพ่ือสร้างมโนทัศน์จากข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือน้ามา
วิเคราะห์และน้ามาสร้างแนวคิดในการอธิบายจากปรากฏการณ์  
 
5. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างสรรการจัดการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในชุมชน
ตลาดน้้าย่้ารุ่ง พบว่าการจะสร้างหรือการพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวลนั้นมีความสลับซับซ้อน
ของการพัฒนาในพ้ืนที่ที่ต้องคลี่คลายให้เข้าใจถึงการพัฒนาในพ้ืนที่ก่อนซึ่งจากการศึกษามีประเด็น
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หลักๆ สามประเด็นที่สัมพันธ์กันคือ 1) การพัฒนาชุมชนตลาดน้้า 2) การพัฒนาการท่องเที่ยวตลาด
น้้าชุมชน และ 3) ความเป็นไปได้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้้าเพ่ือคนทั้งมวลดังนี้ 
 1) การพัฒนาชุมชนตลาดน ้า ชุมชนตลาดน้้าย่้ารุ่งตั้งอยู่พ้ืนที่ที่มีในแถบภาคกลางมี
สายน้้าล้าคลองผ่านจ้านวนประมาณสามสิบสาย โดยก่อนการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับแรกในปี 2504 เส้นทางเดินเท้าสู่ชุมชนนั้นยากล้าบาก ล้าคลองจึงเป็นเส้นทางคมนาคม
ของชาวบ้านในชุมชน การปรับตัวของชุมชนแห่งนี้โดยหลักสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ของน้้าในสายน้้าล้าคลองชุมชนซึ่งมีผลต่อการท้ามาหากินและวิถีชีวิตที่ต้องปรับเปลี่ยน และสภาวะ
ของการพัฒนาการศึกษาและอุตสาหกรรม ทั้งนี้อาจแบ่งยุคของการพัฒนาของชุมชนได้สามยุคโดย
อาศัยลักษณะของการท้ามาหากินของคนในพ้ืนที่เป็นเกณฑ์ดังนี้ 
 1.1. ยุคสวนเตียน ในช่วงแรกของการท้ามาหากิน ชาวย่้ารุ่งมีอาชีพและความรู้เกี่ยวกับ
เกษตรกรรมโดยเน้นการท้าสวนผักชนิดต่างๆ เช่น แตงกวา หอม พริก กระเทียม ยาจืด (ยาเส้น
พ้ืนเมือง) ซึ่งปลูกแบบยกร่องสวนขึ้นมาและใช้น้้าในล้าคลองรดพืชผัก นอกจากนี้ชาวบ้านยังปลูก
ข้าวเพ่ืออาศัยรับประทานในครัวเรือน อย่างไรก็ดีการท้าสวนของชาวบ้านที่เรียกว่าสวนเตียนหรือ
สวนพืชล้มลุกนั้นไม่ได้ท้าให้พวกเขาร่้ารวยเพราะมักปลูกไว้ประกอบอาหารในครัวเรือน เนื่องจาก
ผลผลิตที่คล้ายกันและการค้าขายจึงเป็นการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ในชุมชนและกับชุมชน
ใกล้เคียง ตลาดน้้าในชุมชนเกิดข้ึนเพื่อเป็นที่นัดพบของพ่อค้าแม่ขายและชาวบ้านเพ่ือมาแลกเปลี่ยน
สินค้า เช่นน้าปลาทะเลมาแลกกับผัก ซึ่งการค้าขายอาศัยน้้าขึ้นน้้าลงเป็นตัวก้าหนดโดยชาวบ้านใช้
ก้าหนดตามปฏิทินจันทรคติแบบไทย ดังนั้นตลาดนัดจะมีขึ้นในตอนเช้าตรู่ของวันข้างขึ้นและ
ข้างแรม  2 ค่้า 7 ค่้า และ 12 ค่้า  
 1.2. ยุคเปลี่ยนผ่าน : จากสวนผักสู่มะพร้าว ยุคสมัยของมะพร้าวในสวนเกิดขึ้นอย่างที่
ชาวบ้านไม่ได้ตั้งใจไว้ ด้วยเหตุที่น้้าในล้าคลองเริ่มกร่อยและน้าเค็มไล่น้้าจืดในคลองขึ้นมาเรื่อยๆ 
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นผลมากจากนโยบายรัฐในการพัฒนาประเทศ ซึ่งท้าให้เกิดการสร้าง
เขื่อนขนาดใหญ่เพ่ือใช้ในการผลิตไฟฟ้าในพ้ืนที่ต้นน้้าที่ส่งน้้ามายังล้าคลองในชุมชน น้้าเค็มที่เข้ามา
ท้าให้พืชผักใบไหม้และปลูกข้าวไม่ได้ผล จนท้าต้องให้ทะยอยเลิกท้าสวนไปโดยปริยาย อย่างไรก็ดี
ชาวชุมชนต้องดิ้นรนหาพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่มาปลูกทดแทนเพ่ือให้มีอาชีพท้ากิน ชาวบ้านเลือก
มะพร้าว เนื่องจากมองเห็นว่าในพ้ืนที่ใกล้เคียงปลูกได้ผล การเรียนรู้การปลูกมะพร้าวได้อาศัย
ความรู้จากประสบการณ์ของคนจากนอกชุมชนที่ย้ายเข้ามาอาศัยในพ้ืนที่ถ่ายทอดให้ ทั้งนี้รวมถึง
การท้าน้้าตาลมะพร้าว จนในที่สุดคนในชุมชนก็หันมาปลูกมะพร้าวกันหมดและเคี่ยวน้้าตาลขาย 
สร้างรายไดแ้ละอาชีพแก่คนในชุมชนซึ่งเป็นเวลากว่าห้าสิบปีมาแล้ว 
 1.3. ยุคการพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ถนน เขื่อน 
ไฟฟ้า น้้าประปา ขยายตัวไม่หยุดยั้งควบคู่ไปกับช่วงการเติบโตของสวนมะพร้าว สิ่งต่างๆเหล่านี้
เกื้อหนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเติบโตและกระจายตัวสู่ภูมิภาคใกล้แหล่งวัตถุดิบและแรงงาน การ
เดินทางของคนในชุมชนค่อยๆ เปล่ียนจากทางน้้าเป็นทางบก ผู้คนเดินทางออกจากชุมชนไปท้างาน
ต่างถิ่น เด็กและเยาวชนออกไปเรียนหนังสือนอกชุมชน การที่ชาวบ้านส่งลูกเรียนและส่งเสริมให้ไป
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นอกชุมชนเพราะต้องการสร้างโอกาสในชีวิตแก่พวกเขา โดยเชื่อว่าลูกหลานจะสบายไม่ต้องท้างาน
หนักเช่นงานในสวนในไร่ และอีกทั้งยังอันตรายไม่เพราะการปาดตาลต้องปีนป่ายต้นมะพร้าวและมี
โอกาสเสี่ยงพลัดตกได้ การขยายตัวของระบบอุตสาหกรรมสอดคล้องกับการขยายตัวของการศึกษา
ทีไ่ด้ผลิตสร้างแรงงานรองรับการขยายตัวดังกล่าว ดังนั้นคนในชุมชนรุ่นหนุ่มสาวจึงออกไปท้างานใน
โรงงานมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะมองว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้แน่นอนและเสี่ยงน้อยกว่า  อีกทั้งยังไม่ต้อง
ลงทุนเองรวมทั้งต้องแบกรับความเสี่ยงในการลงทุนงานอาชีพของคนในชุมชนก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลง
ไปเข้าสู่อุตสาหกรรมมากขึ้น สวนมะพร้าวก็ค่อยๆลดความส้าคัญลง 
 2) การพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน ้าชุมชน  
 การพัฒนาตลาดน้้าเพ่ือการท่องเที่ยวอาศัยพ้ืนฐานของการมีตลาดน้้าในชุมชนเป็นจุด
ศูนย์กลางของการพัฒนาทั้งนี้ความพยายามในการจัดการการท่องเที่ยวบนฐานของชุมชน 
(community based tourism) มีรากฐานมาจากความสัมพันธ์ในชุมชน หรืออีกนัยหนึ่งทุนทาง
สังคม (social capital) ที่มีลักษณะของความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันรวมทั้งยังมีความสัมพันธ์ในเชิง
เครือญาติด้วย ซึ่งตามแนวคิดของ Woolcock เรียกว่า ทุนทางสังคมที่เกิดจากความผูกพัน 
(bonding social capital)  ซ่ึงแสดงนัยของความสัมพันธ์ระหว่างคนที่คล้ายคลึงกันในสถานการณ์
ที่เหมือนกัน เช่น คนในครอบครัวโดยตรง เพ่ือนสนิท เพ่ือนบ้าน ทั้งนี้นอกจากความผูกพันในฐานะ
เครือญาติแล้ว ขณะเดียวกันวิถีในการด้ารงชีวิตก็คล้ายคลึงกัน (Woolcock, 2001: 13-14) ดังนั้น
การช่วยเหลือเกื้อกูลเอาแรงกันเช่นในการเตรียมพ้ืนที่ โกยดิน ขุดคู ยกร่องสวน เก็บผลผลิต จึง
เกิดขึ้นในชุมชนนี้ เมื่อช่วยเหลือกันแล้วก็จะมีการตอบแทนโดยเจ้าภาพท้าอาหารเลี้ยงโดยมีขนม
ลอดช่องน้้ากะทิที่ใช้น้้าตาลมะพร้าวจากชุมชนเป็นส่วนประกอบ นอกจากนี้การเอาแรงในชุมชนยัง
รวมไปถึงการผลัดกันเคี่ยวน้้าตาลโดยท้าความตกลงระหว่างกัน ทั้งนี้ความสัมพันธ์ยังมีลักษณะของ
เครือข่าย (networking) ซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือช่วยเหลือกันของคนใน
อันที่จะพัฒนาชีวิตของพวกเขา ซึ่งความสัมพันธ์นี้หากมองในเชิงเศรษฐศาสตร์แล้วคือ ความสัมพันธ์
ในรูปของผลประโยชน์ 
 การเริ่มต้นของการพัฒนาตลาดน้้าในชุมชนย่้ารุ่งเกิดขึ้นจากวิถีการท้ามาหากินของชุมชน 
ในยุคสวนผักจึงมีการพยายามน้าเรือบรรทุกพืชผักไปเร่ขายในที่ห่างไกลชุมชนและเมื่อผลผลิตมีมาก
ขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการค้าขายในชุมชน ผู้น้าชุมชนในช่วงนั้นจึงได้ชักชวนชาวบ้านจากที่อ่ืนมา
แลกเปลี่ยนค้าขายกับคนในชุมชนซึ่งนับย้อนไปได้มากกว่าแปดสิบปี ตลาดน้้าชุมชนที่เกิดขึ้นจึงเป็น
ตลาดน้้าที่เกิดขึ้นจากการนัดหมายพบปะกันระหว่างพ่อค้าแม่ค้าเพ่ือแลกเปลี่ยนสินค้ากัน ชาวบ้าน
มักจะเรียกติดปากว่า “ไปนัด” เช่น ปลาเค็ม กะปิ น้้าปลา มาแลกกับแตงกวา หรือผักอ่ืนๆ ตลาด
ช่วงนั้นมีเรือมารวมกันมากเวลาพายเรือกราบเรือถึงกับกระทบกัน ชาวบ้านคนหนึ่งอายุประมาณ
เจ็บสิบปีเล่าถึงบรรยากาศขณะนั้นว่ามีเรือเบียดเสียดนับพันล้า ความยาวของตลาดนั้นยาวเป็นหลัก
กิโลเมตร ผู้คนที่มาตลาดทักทายพูดคุยกันดูแล้วสนุกสนาน ชาวบ้านตั้งหน้าตั้งตารอคอยมาตลาด
ตามวันเวลาที่ก้าหนดไม่เพียงแต่แลกของแต่เพราะได้พบปะพูดคุยกัน โดยชาวบ้านอาศัยวันและ
เวลาน้้าขึ้นน้้าลงในคลองเป็นเกณฑ์ในการก้าหนดวันนัด เรียกตามภาษาชาวบ้านว่าน้้าเป็นน้้าตาย   
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 ที่ตลาดน้้าย่้ารุ่งมีทั้งคนในชุมชน ชุมชนใกล้เคียงและต่างถิ่นเข้ามาจับจ่ายซื้อของและ
เยี่ยมชม ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวชุมชน แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน
อันเน่ืองมาจากเหตุการณ์หรืออิทธิพลภายนอกและการพัฒนาที่สร้างสิ่งอ้านวยความสะดวก การ
พัฒนาการศึกษาและอุตสาหกรรม วิถีชุมชนก็ค่อยๆ  เปลี่ยนแปลงไป ตลาดน้้าชุมชนก็ได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาด้วย แม้ว่าแม่ค้าพ่อค้าดั้งเดิมยังด้าเนินวิถีการค้าตามที่เคยท้ามาในอดีตอยู่
บ้าง แต่ก็มีการพัฒนาเป็นตลาดบนบกด้วยในบริเวณตลาดน้้า พวกเขายังมาตามนัดค่้าที่เคยมีมาแต่
จ้านวนก็น้อยลงไปเรื่อยๆ ภาพของเรือพายที่พาผู้คนมาพบปะกันนับร้อยนับพันจากจนกราบเรือ
กระทบกันต้องใช้มือสาวกราบเรือเพ่ือให้เรือขยับแทบจะไม่มีเหลือให้เห็น ผู้น้าชุมชนและชาวบ้านจึง
อยากให้วิถีชีวิตแบบเดิมนั้นยังคงอยู่คู่กับชุมชน และมีความพยายามที่จะอนุรักษ์ตลาดน้้านี้ไว้ 
 โอกาสในการพัฒนาตลาดน้้าเพ่ือการท่องเที่ยวเกิดขึ้นเมื่อมีความพยายามในการพัฒนา
ชุมชนโดยผู้น้าท้องถิ่นโดยพัฒนาจากพ้ืนฐานของชุมชนเองและการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ซึ่งได้รับ
แรงกระตุ้นจากนโยบายของรัฐและแรงสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีผู้น้าชุมชนที่
พัฒนามาจากผู้น้าโดยธรรมชาติเข้าไปมีบทบาทที่เข้มแข็งในการท้างานให้องค์กร ประกอบกับช่วง
การกลับมาเริ่มต้นฟ้ืนฟูตลาดน้้าเป็นช่วงที่ตลาดน้้าในที่ต่างๆ และในพ้ืนที่ใกล้เคียงเป็นที่นิยมเป็น
อย่างมากท้าให้โอกาสในการพัฒนาตลาดน้้าเป็นไปได้มาก  ด้วยความผูกพันและภาคภูมิใจกับ
วัฒนธรรมดั้งเดิมจึงต้องการฟื้นฟูตลาดน้้าขึ้นมาใหม่ ผู้น้าท้องถิ่นได้พยายามทุกวิถีทางในการพัฒนา
ตลาดน้้าไม่ว่าเป็นการเชิญชวนและจูงใจให้ผู้ค้าให้มาค้าขายที่ตลาดน้้า จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ตลาดน้้าเช่นตักบาตรทางน้้า  ส่งเสริมและสืบเสาะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน เช่น การท้าน้้าตาลมะพร้าว ชักชวนให้ชาวบ้านริมคลองอนุรักษ์ทิวทัศน์ดั้งเดิม 
และบริจาคเงินและอุทิศเวลาก้าลังแรงกายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อย่างไรก็ดีความสนใจใน
การฟ้ืนฟูตลาดน้้ามีความคิดสนับสนุนที่พอจะแยกให้ชัดเจนได้สองกระแสคือ การฟ้ืนฟูแนวอนุรักษ์
ตามแนวทางของตลาดน้้าดั้งเดิมที่จัดตามวันข้างขึ้นข้างแรม กับการฟ้ืนฟูตามกระแสการท่องเที่ยว
ตลาดน้้าสมัยใหม่ซึ่งจัดในวันเสาร์อาทิตย์เพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นหลัก ซึ่งทั้ งสองกระแสนี้ผู้น้า
และชาวบ้านยังต้องหาจุดสมดุลลงตัวในการพัฒนา 
 นอกจากความต้องการในการอนุรักษ์และพัฒนาตลาดน้้าเพ่ือการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน
ซึ่งชาวบ้านพัฒนาขึ้นมาจากวัฒนธรรมในชุมชนที่อภิปรายข้างต้นหรืออาจจะเรียกได้ว่าทุนทาง
วัฒนธรรมของชุมชนและยังมทีุนในชุมชนอ่ืนๆ ที่ท้าให้ตลาดน้้าชุมชนเกิดขึ้นมาได้อีกครั้งในรูปของ
แหล่งท่องเที่ยวคือ ความสัมพันธ์ในชุมชนที่เป็นทุนทางสังคม และทุนความรู้ของคนในชุมชน โดย 
ทุนทางสังคม สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ชุมชน และมรดกของชุมชน ซึ่งครอบคลุมถึง ความรู้สึกเป็น
เจ้าของชุมชน ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ท้าให้ต้องการที่จะรักษาปกป้องวัฒนธรรม
ของชุมชนปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาท้าให้ชาวชุมชนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชนอย่างแยกไม่ออก รวมทั้งท้าให้เกิดความหวงแหนชุมชนและวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมซึ่งผู้น้า
ชุมชนก็พยายามช่วยส่งเสริมสนับสนุนการรักษาของเดิมเอาไว้อย่างเข้มแข็ง  ความภาคภูมิใจในวิถี
ชีวิตและประวัติศาสตร์ชุมชน ความประทับใจในอดีตของทั้งผู้น้าและชาวชุมชนเชื่อมร้อยพลัง
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ชุมชนในการเดินหน้าสร้างสรรตลาดน้้าที่มีชีวิตชีวาในอดีตและเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวชุมชนให้
กลับมาเฟ่ืองฟูขึ้นเพราะตลาดน้้าแห่งนี้เป็นมากกว่าพ้ืนที่ในการค้าขายแต่เป็นที่พบปะสังสรรของคน
ในชุมชนและคนต่างถิ่นที่ใช้วิถีทางน้้าร่วมกัน ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจกับวิถีชีวิตในอดีตที่เคยเป็นมา
จึงต้องการน้าสิ่งที่ดีๆเหล่านี้กลับมาให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานในชุมชน นอกจากนี้ผู้น้าและชาวบ้าน
ยังได้พยายามสืบเสาะหาจุดเด่นของพ้ืนที่ เ พ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่นสถานที่ส้าคัญใน
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตในประวัติศาสตร์ อีกด้วย ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของคนในชุมชน จากระบบ
ความสัมพันธ์ที่พัฒนามาจากระบบเครือญาติท้าให้ผู้คนรู้จักกันเป็นอย่างดี และสามารถเลือกคนที่
เหมาะสมตรงกับสถานการณ์เพ่ือมาเป็นผู้น้าได้ ทั้งนี้ความสัมพันธ์ อันดีในชุมชนท้าให้ผู้น้าชุมชน
สามารถก้าหนดกฎเกณฑ์กติกาและขอความร่วมมือในการท้างานร่วมกันของคนในตลาดน้้า
โดยเฉพาะแม่ค้าพ่อค้าได้ แม้ว่าจะมีอุปสรรคแต่มีความร่วมมือกันแก้ไขปัญหาจึงท้าให้การจัดการ
การท่องเที่ยวตลาดน้้าสามารถด้าเนินไปได้จนตลาดน้้าที่ฟ้ืนฟูแห่งนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้น  
 ส่วนทุนความรู้ของชุมชน มีรากฐานมาจาก การไม่สยบยอมต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติในชุมชน ความพยายามของคนในชุมชนที่พยายามปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลง
โดยการไม่ปิดกั้นตนเองและหาความรู้เพ่ือที่จะด้ารงชีวิตในชุมชน และต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลง
โดยไม่สยบยอมและอพยพออกจากถิ่นที่อยู่ จนสามารถปรับตัวและอยู่กับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง
ไปได้ การท้าสวนมะพร้าวแทนสวนเตียนเป็นการแสดงให้เห็นถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้ความรู้ความ
ช้านาญในการท้ามาหากินของคนในชุมชน เกิดจากการดิ้นรนเพ่ือท้ามาหากินและการอยู่รอดเป็น
ความรู้ในวิถีชีวิตที่เป็นองค์รวมตั้งแต่การท้าสวนมะพร้าว การปาดตาล การเคี่ยวตาล และการ
ค้าขาย การบริหารชีวิตให้เข้ากับสภาพทางธรรมชาติของพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการประกอบอาชีพที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและน้ามาใช้ในการปรับเปลี่ยนชุมชน โดยที่ชาวชุมชนที่มี
ความรู้มีความสามารถในการบูรณาการประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากภายนอกชุมชน  การที่ผู้น้า
ชุมชนมีโอกาสเรียนรู้จากนอกชุมชน โดยการไปเรียนต่างถิ่นหรือการไปท้างานต่างประเทศ และการ
อบรมต่างๆ ของรัฐแก่ชาวบ้าน เช่นอบรมเรื่องโฮมสเตย์ การมีส่วนร่วมในโครงการลงทุนทางสังคม 
ท้าให้สามารถน้าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านองค์กรชุมชนและ
โครงการพัฒนาของรัฐ การผสมผสานความรู้น้ามาสู่การเลือกสรรสิ่งที่เหมาะสมกับชุมชนในการ
น้ามาพัฒนาต่อยอดการจัดการพัฒนาตลาดน้้าชุมชนและการท่องเที่ยวตลาดน้้า และการน้าไป
ปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมได้นั้นเพราะการมีช่องทางในการน าแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ จากการที่
ผู้น้าชุมชนมีความรู้และประสบการณ์น้าชุมชนด้วยความผูกพันและเข้าใจในชุมชน จึงไม่ตกอยู่ใน
กระแสความคิดจากภายนอกมากจนเกินไปโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเพ่ือการค้าอย่างสุดโต่ง โดยพวก
เขาจะมีเงื่อนไขว่าต้องพัฒนาชุมชนและมีเป้าหมายที่มองส่วนรวมเป็นหลัก เช่นจะต้องอนุรักษ์วิถี
ตลาดน้้าชุมชนดั้งเดิม พยายามรักษาทัศนียภาพดั้งเดิม แนวคิดของผู้น้าและชาวบ้านแกนน้าได้ถูก
พัฒนาอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมเมื่อมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการท้างานให้ชุมชนทั้งโดยเป็น
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ส่วนหนึ่งขององค์กรชุมชน กรรมการตลาดน้้า การท้างานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐ 
ทั้งนี้สามารถสรุปให้เห็นตามแผนภาพต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 3) ความเป็นไปได้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน ้าเพื่อคนทั งมวล ผลการศึกษา
จากกิจกรรมแทรกแซงเพ่ือกระตุ้นการตระหนักรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนและสถานการณ์จ้าลอง โดย
อาศัยแนวทางของการอบรมเพ่ือสร้างความตระหนักรู้เร่ืองความพิการ (Disability awareness 
training) มาปรับใช้กับแกนน้าในชุมชนพบว่ายังมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้ง
มวลยังไม่พอเพียงในอันที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวลอย่างมีประสิทธิภาพ 

                                                                       โดยจากการส้ารวจพื้นที่ จัด           
                                                                       กิจกรรมให้แก่แกนน้า โดยผู้ที่ 
                           เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสกับ 

                                        สถานการณ์จริง แม้ว่าท้าให้ 
ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ตระหนักและเข้าใจถึงความยากล้าบากของผู้พิการและผู้สูงอายุในการที่จะใช้ชีวิต

ท่องเที่ยวอย่างอิสระมากขึ้น โดยอาจน้าไปพิจารณาต่อยอดเพ่ือสร้างให้เป็น
ตลาดท่องเที่ยวที่มีความพิเศษเฉพาะตัวร่วมกับการท่องเที่ยวเพ่ือการ
อนุรักษ์ ซึ่งต้องท้าอย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็น
การเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ทางลาด 

และห้องน้้าทั้งสาธารณะและในที่พักในพ้ืนที่ 
ทั้งนี้รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ส้าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุด้วย  
 อย่ า ง ไ รก็ ดี ประ เด็ นที่ น่ าสน ใจที่ ส ะท้ อน จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้พบว่า มุมมองต่อผู้พิการและผู้สูงอายุยังตั้งอยู่บน
วิธีคิดเชิงสงเคราะห์และเป็นความคิดหลักของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
เพราะวาทกรรมของความพิการและความสูงอายุที่ด้ารงอยู่ในสังคมมัก
ท้าให้เราให้ความหมายต่อพวกเขาในลักษณะของผู้ที่อ่อนแอ ช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ได้ และน่าสงสาร ด้วยลักษณะของสังคมสมัยใหม่ ผู้สูงอายุและผู้พิการโดยเฉพาะผู้ที่นั่ง
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รถเข็นมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองมากขึ้นเพราะความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
การแพทย์ และเทคโนโลยี นอกจากนี้ผู้พิการโดยเฉพาะจากต่างประเทศยังนิยมเดินทางท่องเที่ยว
อย่างอิสระด้วยตนเองหรือพร้อมผู้ช่วยและครอบครัวเพียงแต่ต้องมีสิ่งอ้านวยความสะดวกที่จัดไว้ให้
อย่างเหมาะสม ดังนั้นด้วยวิธีคิดเช่นนี้จึงท้าให้คนในชุมชนยังอาจมองไม่เห็นความส้าคัญของการ
จัดการท่องเที่ยวให้ผู้พิการและผู้สูงอายุอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเพียงแต่มองเป็นจุดเสริมเท่านั้น 
 
6. อภิปรายผล: เงื่อนไขการสร้างการท่องเที่ยวตลาดน ้าเพื่อคนทั งมวล 
 การศึกษาการตลาดน้้าดั้งเดิมที่พยายามฟ้ืนตัวเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวและอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตของชุมชนนั้นต้องคลี่คลายให้เห็นถึงการซ้อนทับของการพัฒนาของชุมชนและ
การพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ศึกษาก่อนเพราะการพัฒนานั้นเป็นกระบวนการและมีขั้นตอนใน
การพัฒนาซึ่งแต่ละพ้ืนที่ไม่เหมือนกันและขั้นตอนก็ไม่มีลักษณะตายตัว อย่างไรก็ดีส้าหรับชุมชนย่้า
รุ่งนี้ อาจกล่าวได้ว่าการจะพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวล ณ ตลาดน้้าแห่งนี้ยังอยู่ในขั้นที่ยังไม่
ตระหนักรู้พอเพียงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวลเพียง แต่มีการเห็นถึงปรากฎการณ์ที่ไม่
เอ้ืออ้านวยต่อการจับจ่ายซื้อของของนักท่องเที่ยวบ้าง เช่นการก้าวพลาดตกน้้าของนักท่องเที่ยวเมื่อ
จะซื้อของจากแม่ค้าพ่อค้าเรือพายซึ่งก็ได้หาทางแก้ไข จึงอาจเรียกได้ว่าอยู่ในขั้นเริ่มเตรียมการเพ่ือ
เริ่มต้นเพราะชุมชนตลาดน้้าถูกพัฒนามาด้วยวิธีคิดของการท่องเที่ยวแบบทั่วไป กล่าวคือจัดตลาด
เพ่ือให้ผู้คนมาจับจ่ายซื้อของพ้ืนถิ่นในวันเสาร์อาทิตย์โดยมีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือมาขายของในล้า
คลองตามแบบดั้งเดิมและมีตลาดบกเสริม ทั้งนี้จึงยังไม่สัมพันธ์กันโดยตรงกับความปรารถนาที่จะ
อนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวชุมชนผ่านการจัดตลาดน้้าในวันข้างขึ้นข้างแรมที่ถือว่าเป็น
จุดมุ่งหมายที่ส้าคัญของชุมชน ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายชุมชนตลาดน้้าแห่งนี้ว่าจะคงความส้าคัญของ
ตลาดน้้าดัง้เดิมได้อย่างไร 
 อย่างไรก็ดีจากการศึกษาพบว่าเมื่อจัดการเสริมความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวล 
การจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ด้วยการใช้สถานการณ์จ้าลองท้าให้แกนน้าชาวชุมชนมีความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพ่ิมขึ้น แต่กระนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวลในชุมชนยังมี
ข้อจ้ากัดที่ยังต้องก้าวข้ามให้พ้นหากชุมชนต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวเช่นนี้ โดยประเด็นที่ส้าคัญ
คือวิธีคิดและมุมมองของผู้จัดการท่องเที่ยวและคนที่เกี่ยวข้องในชุมชนเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว
เพ่ือคนทั้งมวลที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจมากนัก เพราะมักจะมองเห็นว่าเพียงเป็นการจัดสิ่ง
อ้านวยความสะดวกบางอย่างให้เพ่ือให้สามารถท่องเที่ยวได้เท่านั้น แต่ในประเด็นวิธีคิดเบื้องหลัง
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ค้านึงถึงสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ยังไม่ได้ตระหนักถึง
อย่างจริงจัง ดังนั้นจึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่าง
แท้จริง เพ่ือที่จะได้สร้างสรรการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวลในชุมชนตลาดน้้าของตน ทั้งนี้ตลาดน้้ามี
ความพิเศษเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการมีแม่น้้า ล้าคลองเป็นองค์ประกอบ มีเรือ สะพานสูง จึงต้องขบคิด
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ว่าจะจัดอย่างไรให้เหมาะสมที่ใช้ประโยชน์ได้และไม่ท้าลายทัศนียภาพเพ่ือสร้างสรรการท่องเที่ยว
เพ่ือคนทั้งมวลในตลาดน้้าชุมชน ทั้งนี้โจทย์ของชุมชนอาจจะต้องพิจารณาการมีส่วนร่วมของ
องคาพยพต่างๆ ในชุมชนให้มากขึ้น เพ่ือสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวชุมชนใน
อาชีพอ่ืนๆ กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ สถานศึกษา ครู นักเรียน แม้กระท่ังองค์กรทางศาสนา   
 นอกจากประเด็นหลักที่เสนอยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ที่จะต้องพัฒนาควบคู่กันไป 
นอกจากเงื่อนไขพ้ืนฐานของชุมชนที่มีทุนทางสังคม ทุนวัฒนธรรม และทุนความรู้ ที่เป็นฐานอย่างดี
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้้าชุมชนซ่ึงพัฒนาผ่านผู้น้าชุมชนและชาวบ้านจิตอาสาแล้ว การจะ
สร้างให้เกิดการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวลในชุมชนได้จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดของคนในชุมชนในการ
มองคนพิการและผู้สูงอายุบนฐานคิดของความเท่าเทียม ทั้งนี้ได้เชื่อมโยงมโนทัศน์เป็นความสัมพันธ์
และข้อเสนอตามแผนภาพดังนี้ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. ข้อเสนอในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั งมวลในชุมชนตลาดน ้า  
 ในแต่ละประเด็นตามแผนภาพควรมีการสานต่อทั้งในแง่ของการวิจัยและการพัฒนาโดยมี
รายละเอียดประกอบด้วย 
 1) การมีความคิดพ้ืนฐานหรือแนวคิดเกี่ยวกับความหลากหลาย (Diversity)  เนื่องจาก
ความรู้ที่ชุมชนและสังคมมีต่อความพิการและความชราเป็นความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นและส่งผ่านในสังคม
ผ่านสถาบันและผู้เชี่ยวชาญท้าให้เรามองเห็นว่าคนเหล่านี้เป็นผู้ที่ด้อยและอ่อนแอกว่าโดยใช้สรีระ
เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน จึงท้าให้คนทั่วไปในสังคมมักมองว่าคนเหล่านี้มีศักยภาพน้อยที่จะดูแล
ตนเองได ้การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งผู้พิการและผู้สูงอายุเองจึงมีความจ้าเป็น
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โดยให้มองเป็นความหลากหลายแทนความด้อยค่าซึ่งท้าให้ด้อยโอกาสลงไปอีก การมองมนุษย์อย่าง
เท่าเทียมจึงเป็นความจ้าเป็นในการที่จะสร้างสังคม ทั้งคนในชุมชนและหน่วยงานสนับสนุนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยว โดยเฉพาะที่เก่ียวกับการก้าหนดและด้าเนินการตามนโยบาย ต้อง
ปรับวิธีคิดเพราะหากยังไม่เข้าใจเพียงพอส่ิงที่จะท้าก็เพียงแต่เป็นการเพ่ิมอุปกรณ์บางอย่างเพ่ือการ
สงเคราะห์ผู้คนเหล่านี้และอาจจะเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความหมายของการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือคน
ทั้งมวลที่แท้จริง 
 2) ก้าหนดทิศทางและแผนงาน ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความ
จ้าเป็นที่ด้าเนินการอย่างเหมาะสมเพ่ือให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนและวางแผน
งานพัฒนาตลาดน้้าชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวของทุกคน ทั้งนี้การก้าหนดการปฏิบัติร่วมกันไม่เพียงแต่
ชุมชน องค์กร และกลุ่มคนต่างๆ รวมทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องมีความชัดเจนในแนวนโยบายและ
การส่งเสริม  
 3) สร้างสรรค์ความรู้ใหม่จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาจากรูปธรรม หรือ
ตัวอย่าง ขณะเดียวกันในชุมชนเองควรมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมทั้งเพ่ือให้เยาวชนและคนในชุมชน
ศึกษาและเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การเกิดขึ้นของแหล่ง
เรียนรู้นี้จ้าเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานท้องถิ่ นหรือ
ผู้ประกอบการท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งในทางอ้อม
เป็นการพัฒนาส่งเสริมการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว สันทนาการ และอาชีพใหม่ๆ ในชุมชน ซึ่งจะ
มีผลต่อเศรษฐกิจ สังคมที่ดีข้ึนของชุมชนในภาพรวม 
 4) การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และบริบทแวดล้อมโดยอาจร่วมมือกับ
หน่วยงานและสถาบันการศึกษาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งอ้านวยความสะดวกที่ใช้แนวคิด
การออกแบบสากล ต้องยอมรับว่าการจัดการพ้ืนที่ท่องเที่ยวตลาดน้้าและสิ่งอ้านวยความสะดวก
ต่างๆ นั้นต้องใช้งบประมาณจ้านวนไม่น้อยถ้าต้องการให้เป็นตามเกณฑ์การออกแบบสากล การที่จะ
ซื้อหรือจัดท้าสิ่งอ้านวยความสะดวกและปรับปรุงพัฒนานั้นต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีราคา
ค่อนข้างแพงบางประเภทก็ไม่ได้ผลิตในประเทศไทย และบุคคลที่มีความรู้เฉพาะในการจัดท้า 
อย่างไรก็ดีซื้อหาเพียงอย่างเดียวจะท้าให้ชุมชนตกอยู่ในภาวะพ่ึงพิงภายนอก ดังนั้นผู้เกี่ยวข้อง
จ้าเป็นที่จะต้องขบคิดว่าวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นจะสามารถทดแทนด้วยวัสดุท้องถิ่นได้หรือไม่อย่างไร 
มีสถานประกอบการท้องถิ่นที่สามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่ สถาบันการศึกษาท้องถิ่นจะเข้ามา
ร่วมมือได้อย่างไร โดยอาจจะกระตุ้นการค้นคิดใหม่ๆ ผ่านการจัดโครงการเพ่ือเฟ้นหาผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรมสิ่งอ้านวยความสะดวกจากการใช้วัสดุท้องถิ่น หรือส่งเสริมการสร้างสิ่งอ้านวยความ
สะดวกท้องถิ่นท่ีส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เพ่ือกระตุ้นการค้นคิด การมีส่วนร่วม และการ
ตระหนักถึงความส้าคัญของการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ ซึ่งจะช่วยลดทั้งต้นทุนและการพ่ึงพิงภายนอกด้วย 
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 5) การสนับสนุนต่อเนื่องจากท้องถิ่น รัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชน โดยเฉพาะในด้าน
ความรู้ โมเดลตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม และงบประมาณ ในการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวลในชุมชนตลาดน้้า สิ่งอ้านวยความสะดวกส่วนกลาง และการส่งเสริม
พัฒนาเยาวชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 6) การสร้างสรรค์นวัตกรรมการท่องเที่ยวท้องถิ่น การท่องเที่ยวตลาดน้้าในประเทศไทย
โดยทั่วไปแล้วสิ่งที่เห็นเป็นประจ้าคือการนั่งเรือชมตลาดหรือชุมชน การจับจ่ายซื้อของรับประทาน
อาหาร การพักค้างแรมในพ้ืนที่ การท่องเที่ยวโบราณสถาน วัด สถานที่ส้าคัญในชุมชน หรือ
ธรรมชาติแวดล้อม ซึ่งเหล่านี้เป็นการจัดการท่องเที่ยวหลักๆ ของพ้ืนที่ที่มีลักษณะเช่นนี้ อย่างไรก็ดี
การจัดการท่องเที่ยวหากได้ค้านึงถึงความหลากหลายแล้วชุมชนจะสามารถสร้างนวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ ขึ้นมาได้เพ่ือดึงดูดหรืออ้านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวที่ต้องการมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันได้ เช่น การจัดบ้านพักริมน้้าที่มีระเบียงซึ่งผู้
พิการหรือผู้สูงอายุเข้าถึงได้ การจัดเรือท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุและมีสิ่งอ้านวยความ
สะดวกครบ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวส้าหรับเด็กหรือเยาวชนที่ค่อนข้างผาดโผนโดยอาศัย
ทรัพยากรที่มีในชุมชน เช่น พายเรือ แข่งเรือ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดจากการระดมความคิด
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง บนฐานของความรู้ทั้งที่มีในชุมชนและความรู้สมัยใหม่ประกอบกัน ทั้งนี้หากการ
จัดการท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้้ามีกิจกรรมครบทุกเพศทุกวัยและความพิการ จะส่งเสริมให้เกิดการ
สร้างงานใหม่ๆ ในชุมชนและยังส่งผลสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนด้วย 
 
8. สรุป 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยเบื้องต้นเพ่ือพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการจัดการ
ท่องเที่ยวตลาดน้้าชุมชนเพ่ือคนทั้งมวล ทั้งนี้ชุมชนตลาดน้้าย่้ารุ่งที่เป็นพ้ืนที่ศึกษามีฐานชุมชน
ค่อนข้างเข้มแข็งและมีความกระตือรือร้น ร่วมมือร่วมใจพัฒนาตลาดน้้าเพราะนอกจากจะเพ่ือการ
อนุรักษ์แล้วยังส่งเสริมการท้ามาหากินของคนในชุมชน อย่างไรก็ดีชุมชนไม่สามารถอยู่ได้หากไม่
ปรับเปลี่ยนตนเองรับแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งอาจจะได้มาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์โดยตรงและโดย
อ้อม การแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมและพร้อมที่จะเข้ามามี
ส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นเพราะเกี่ยวข้องกับทุกคนที่เป็นชาวชุมชน ผู้ประกอบการเอกชนต่างๆ 
และหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะก้าหนดว่าต้องการสร้างสรรค์ให้ตลาดน้้าชุมชนและชุมชนเดินหน้า
ไปอย่างไร ทั้งนี้ผู้มีส่วนก้าหนดนโยบายจะต้องรับฟังเสียงของผู้เกี่ยวข้องและมีนโยบายที่ชัดเจนว่า
จะพัฒนาตลาดน้้าชุมชนแห่งนี้บนฐานคิดของความเท่าเทียม การเข้าถึง ความปลอดภัย และ
คุณภาพ รวมทั้งร่วมมือกันส่งเสริมแนวคิดเรื่องความเท่าเทียม ความหลากหลาย ส่งเสริมการเผยแผ่
ความรู้ทีเ่กี่ยวข้องและการพัฒนาชุมชนโดยน้าความรู้ใหม่ๆเข้ามาเพ่ือให้ชุมชนน้าไปพิจารณาขบคิด
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ว่าจะสามารถสร้างสรรค์ชีวิตและการท่องเที่ยวในชุมชนของตนอย่างไร ให้สมกับที่การท่องเที่ยวได้
ชื่อว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (creative industry) 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ที่มาของความคิดจนมาถึงบทความชิ้นนี้เกิดขึ้นจากโอกาสที่ผู้วิจัยเข้าอบรมการสอนวิชา 
Leisure & Recreation กับคณาจารย์ที่ School of Kinesiology ณ อิลลินอยส์ เสตท ยูนิเวอร์ซิตี้ 
ซึ่งผู้วิจัยได้เรียนรู้ที่จะตระหนักถึงมุมมองของผู้พิการผ่านการจ้าลองสถานการณ์และการบรรยาย
แลกเปลี่ยน ที่ส้าคัญได้สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของความพิการและผู้พิการ และเมื่อผู้วิจัยมี
โอกาสพบกับ Dr.Scott Rains ในการประชุมสหประชาชาติที่กรุงเทพฯ และได้รับรู้เกี่ยวกับ 
Accessible/Inclusive Tourism ท้าให้เกิดความสนใจที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวแนวนี้เพราะเชื่อว่า
จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่พร้อมกับสร้างความเท่า
เทียมซึ่งผู้วิจัยสืบเสาะหาพ้ืนที่การวิจัยที่เหมาะสมอยู่นานหลายปี ในระหว่างนั้นก็ขอความร่วมมือ
จากองค์กรคนพิการสากลแห่งเอเชียและแปซิฟิกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท้ากิจกรรมร่วมกับ
นิสิตของวิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งได้ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และ
ทักษะของผู้วิจัยในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้จากประสบการณ์ และสถานการณ์จ้าลอง 
นอกจากนี้ยังขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่สนับสนุนความคิดของ
ผู้เขียนด้วยทุนวิจัยนี้ 
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รูปแบบการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย 

LOGISTICS MANAGEMENT MODELS FOR COMPETITIVE ADVANTAGE 
OF  THE AUTOMOBILE AND AUTO PARTS INDUSTRY IN THAILAND 

 

กิตติชัย เจริญชัย วีระกิตติ์ เสาร่ม นิศารัตน์ โชติเชย 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางการ
จัดการโลจิสติกส์ 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการโลจิสติกส์ และ 3) เพ่ือยืนยันรูปแบบการ
จัดการโลจิสติกส์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยาน
ยนต์ในประเทศไทย โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี ผลการวิจัย  พบว่า 1) สภาพการณ์
ปัจจุบันการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย มี
ความสามารถในการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า  2) รูปแบบการ
จัดการโลจิสติกส์มีผลต่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
ยานยนต์ในประเทศไทย และ 3) ผู้ประกอบการมีการด าเนินงานการจัดการโลจิสติกส์ โดยมีการ
ให้บริการลูกค้าหลังการท าธุรกรรม จะเป็นการรักษาลูกค้า และท าให้ลูกค้าเกิดการจงรักภักดีต่อ
สินค้า 
ค าส าคัญ: การจัดการโลจิสติกส์ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 

ABSTRACT 
 This research aims to 1) analyzing and synthesizing logistics management 
models 2) developing logistics management models and 3) confirming logistics 
management models for competitive advantage of the automobile and auto parts 
industry in Thailand by using Mixed Method Research Design. The results are 
follows as: 1) . In the current conditions of logistics management of the automobile 
and auto parts industry in Thailand, they can manage logistics to serve the needs of 
customers 2) logistics management models affecting competitive advantage of the 
automobile and auto parts industry in Thailand and 3) automobile and auto parts 
entrepreneurs provide logistics management offering services after business 
transactions will keep customers loyal to the products 
Keywords:  Logistic Management, Competitive Advantage 
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1. บทน า 
 เมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)  
ในการเปิดเสรีการค้า สินค้า การบริการ และการลงทุน ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน
ส่วนใหญ่มีการผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน ซึ่งการแข่งขันจะทวีความรุนแรงขึ้นหากผู้ผลิตไม่มีการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องและเร่งด่วน จะท าให้
เสียเปรียบการแข่งขันได้ ซึ่งข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรม พบว่า  ภาคการผลิตหรือธุรกิจของคนไทย
ไม่ถึงร้อยละ10 ที่มีการจัดการโลจิสติกส์ที่ดีเลิศในระดับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และ
ประมาณร้อยละ 20-30 เพ่ิงเริ่มต้นน าระบบโลจิสติกส์เข้ามาใช้ ทั้งอยู่ระหว่างการพัฒนา และ
พัฒนาระดับกลาง และร้อยละ 60-70  ยังขาดการพัฒนาโลจิสติกส์โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก
ประเภท SMEs  และธุรกิจที่อยู่ในภูมิภาคหรือขอบนอกของพ้ืนที่การพัฒนา เช่น จังหวัดที่อยู่
ห่างไกลและพ้ืนที่ 19 จังหวัด ตามตะเข็บชายแดน เป็นต้น นอกจากนี้ ภาคการผลิตที่ต้องพ่ึงพา
วัตถุดิบและชิ้นส่วนจากภายนอกอาเซียนซ่ึงมีอัตราภาษีที่สูง จะเสียเปรียบเพราะต้นทุนการผลิตสูง 
ท าให้สินค้าที่ผลิตมีราคาแพงกว่าสินค้าที่น าเข้า (ส านักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร,่ 2554, หน้า 6)  
 ประเทศไทยยังมีประเด็นปัญหาและอุปสรรคบางประการต่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทยเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน (บริษัท เอฟฟินิตี้ จ ากัด, 2555, หน้า 181-182) ดังนี้ 1) ประเทศไทยยังไม่ตระหนักถึงความ
จ าเป็นที่จะทบทวนบริบทในการแข่งขันทางการค้าของประเทศรวมถึงการจัดวางต าแหน่งทางการ
แข่งขัน (Positioning) ของตนเองในห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain: GVC) ใหม่เพ่ือ
ขับเคลื่อนให้การพัฒนาประเทศก้าวข้ามไปสู่ระยะที่สาม (Innovation-Driven) และสามารถรับมือ
กับกระแสโลกาภิวัตน์ 2) ประเทศไทยยังขาดความมุ่งมั่นในการพัฒนานักธุรกิจข้ามชาติ (Trader) 
การพัฒนาธุรกิจระดับภูมิภาคหรือระดับโลก ด้วยการลงทุนสร้างเครือข่ายเพ่ือควบคุมการผลิต 
การค้า และบริการในต่างประเทศ และ 3) คนไทยขาดการคิดในเชิงกลยุทธ์ และมักคิดแต่ไม่ลงมือ
ปฏิบัติให้เกิดข้ึนจริง และชอบลอกเลียนแบบแต่มิใช่เชิงสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอด เป็นต้น 
 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ด าเนินการจัดท าแผนการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่3 (พ.ศ.2555-2559) เพ่ือใช้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย โดยการพัฒนา
พันธมิตรทางธุรกิจ การรวมกลุ่ม และเครือข่ายวิสาหกิจ เป็นแนวทางส าคัญที่ท าให้วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพทางการแข่งขันเพ่ิมขึ้น จากการน าศักยภาพที่
แตกต่างกันมา เกื้อหนุนกัน และเชื่อมโยงการด าเนินธุรกิจร่วมกันของสมาชิกเครือข่ายในห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) โดยพัฒนาเครือข่ายร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างสมาชิก ช่วยลดต้นทุนในการ
ด าเนินธุรกิจ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ(Productivity) การส่งเสริมเครือข่าย
วิสาหกิจในลักษณะนี้ สามารถด าเนินการได้โดยการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ 
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เพ่ือเป็นทิศทางการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจอย่างมีเป้าหมาย และพัฒนาผู้ประสานการพัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจ ให้เป็นผู้น าในการผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มและพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2554, 
หน้า 14)  ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 ที่ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศ
ในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความเชื่อมโยงด้าน
การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่ง
และโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่
เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนว
พ้ืนที่ชายแดนหรือเขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนที่ตอนในของ
ประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2554, 
หน้า 85) 
 ดังนั้น การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์จึงถือเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพจะเป็นปัจจัยส าคัญที่
จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันได้เพ่ิมสูงขึ้น  เมื่อ
ผู้ประกอบการรู้จักน าการบริหารจัดการโลจิสติกส์มาใช้ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
แล้ว จะท าให้สินค้าและบริการมีต้นทุนท่ีต่ าลง และสามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้องแม่นย ามากยิ่งข้ึน หากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคธุรกิจเล็งเห็นความส าคัญ
ของโลจิสติกส์ และได้ร่วมพัฒนาโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ จะช่วยน าพาให้ประเทศไทยและ
ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ (บริษัท เอฟฟินิตี้ จ ากัด, 2555, หน้า 180-181) 
 นอกจากนี้ จุดอ่อนของประเทศไทยด้านโลจิสติกส์ที่เป็นปัญหามาก คือ ไม่มีกฏหมาย
ควบคุมดูแล ไม่มีเครือข่ายในการขนส่งหลายรูปแบบ และการตัดราคาเพ่ือความอยู่รอด (จุรีรัตน์  ทิ
มากูร, 2557, หน้า 48) ท าให้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้
ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย ฉบับที่ 2 (2556 -2560) ใน
ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโซ่อุปทานเพ่ือเพ่ิมโอกาสและศักยภาพในการ
เก็บเกี่ยวมูลค่าเพ่ิมจากโซ่อุปทาน โดยเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการโซ่อุปทานให้กับ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพสูง  ด้วยการสร้างความเป็นมืออาชีพ
ด้านการจัดการโลจิสติกส์ให้กับภาคอุตสาหกรรม โดยการส่งเสริม "แนวปฏิบัติที่ดี  ( Best 
Practices)" 
 ประเทศไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์มานานกว่า  40 ปี 
และได้รับการยอมรับให้เป็นประเทศฐานการผลิตที่มีคุณภาพ ทั้งยังเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่
ส าคัญของภูมิภาคอาเซียน และเป็นประเทศฐานการผลิตรถปิกอัพไม่เกิน 1 ตันเป็นอันดับ 1 ของ
โลก เพ่ือรักษาศักยภาพในการแข่งขันและสร้างจุดยืนที่มั่นคงของประเทศไทยในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของโลก ได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และ
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ชิ้นส่วนยานยนต์ไว้ดังนี้ “ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์แห่งเอเชียสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
ในประเทศโดยมีอุตสาหกรรมชิ้นส่วนที่มีความเข้มแข็ง” โดยผู้ประกอบการในประเทศไทยจะต้อง
ปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ทันกับเทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าของประเทศไทยให้มากที่สุด 
เพ่ือรักษาจุดยืนของประเทศไทยในการเป็นประเทศฐานการผลิตหลักของเอเชียแปซิฟิค  (กระทรวง
อุตสาหกรรม, 2554 : ระบบออนไลน์) 
 จากเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ
การจัดการโลจิสติกส์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วน
ยานยนต์ในประเทศไทย เพ่ือพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ส าหรับวงการวิชาการ โดยสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ใน
ประเทศไทย ก่อให้เกิดการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น และเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยให้มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
และสภาพเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการเปิดเสรีทาง การค้า และเพ่ือให้อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยมีการพัฒนาที่ได้มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ และสามารถแข่งขันได้
ในระดับสากลต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย 
 2.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย  
 2.3 เพ่ือยืนยันรูปแบบการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 ผู้วิจัยท าการศึกษาวิจัยจากทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการโลจิ
สติกส์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ใน
ประเทศไทย เพ่ือทบทวนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษาทั้งหมด โดยองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) ประกอบด้วย การพยากรณ์ความ
ต้องการ (Demand Forecasting) การจัดซื้อ (Purchasing) การจัดการเครื่องมืออุปกรณ์ (Facility 
Management) การจัดการสารสนเทศโลจิสติกส์ (Logistic Information) การจัดคลังสินค้า 
(Warehousing) การเคลื่อนย้ายพัสดุ (Materials Handling) การจัดการบรรจุภัณฑ์ (Packaging 
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Management) การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) การด าเนินการค าสั่งซื้อ 
(Order Processing) การขนส่ง (Transportation) และ การบริการลูกค้า (Customer Service) 
รวมทั้งองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) 
ประกอบด้วย การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) การเป็นผู้น าด้านต้นทุน (Cost 
Leadership) การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick Response) และการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน 
(Market Focus) 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research Design) 
ประกอบด้วยการศึกษาเชิงคุณภาพและการศึกษาเชิงปริมาณ โดยวิธีด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น
ขั้นตอนการวิจัย 3 ระยะ ดังนี้ 
 ขั้นตอนการวิจัยระยะท่ี 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย  มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือ
วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย 
 2. ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศ
ไทย จ านวน 5 ราย นักวิชาการ 2 ราย เจ้าหน้าที่ภาครัฐจากกระทรวงอุตสาหกรรม จ านวน 3 ราย 
และกลุ่มลูกค้า จ านวน 2 ราย รวมทั้งสิ้น 12 ราย  
 3. เครื่องมือการวิจัย คือ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) โดยรูปแบบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็น การก าหนด
ประเด็นโครงสร้างข้อค าถามท่ีมีค าถามแน่นอนตายตัว ผู้วิจัยได้ใช้ข้อค าถามแบบปลายเปิด (Open-
ended Questions) ในสัมภาษณ์เฉพาะประเด็นที่ส าคัญๆ ดังต่อไปนี้คือ สภาพการณ์ปัจจุบันของ
การจัดการโลจิสติกส์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
ยานยนต์ในประเทศไทย และเฉพาะประเด็นภายในขอบเขตที่เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย  
 4. การเก็บข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เจาะลึกมีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยขั้น
แรกจะเริ่มด าเนินการเก็บข้อมูลจากเอกสารจากนั้นจะใช้วิธีการเก็บข้อมู ลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ณ 
บริษัท และหน่วยงานของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นวิธีการหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือจัดหมวดหมู่
ของเนื้อหา (Category) จากนั้นน ามาสังเคราะห์เชิงระบบ (Systematic synthesis) เพ่ือหา
ประเด็นร่วมหรือประเด็นหลักและอธิบายเนื้อหา 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560576

 ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 1. วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย 
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ใน
ประเทศไทย จ านวน 243 ราย จากการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสูตรของ 
Yamane,1973 จากจ านวนประชากร 619 ราย 
 3. เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยประยุกต์ขึ้นจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และความรู้ที่ได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 4. การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจะน าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ที่ได้มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยแล้ว ไปด าเนินการส ารวจ
ข้อมูล เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย
ในช่วงระยะเวลาที่สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ด าเนินการจัดประชุมของทางสมาคม 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ในวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Analysis) น าเสนอในรูปของค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงระหว่างตัวแปรและชุดของตัวแปร โดยใช้ สหสัมพันธ์พหุ (Multiple Correlation) และใช้
วิธีวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) น าเสนอในรูปของความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
 ขั้นตอนการวิจัยระยะท่ี 3 ยืนยันรูปแบบการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือ
ยืนยันรูปแบบการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย 
 2. ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศ
ไทย จ านวน 15 ราย 
 3. เครื่องมือการวิจัย คือ แบบบันทึกข้อมูลสนทนากลุ่มซึ่งประกอบไปด้วยแนวทาง
ปลายเปิดในการสนทนากลุ่มที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ยืนยันรูปแบบการจัดการ โลจิสติกส์เพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย  
 4. การเก็บข้อมูล ขั้นตอนนี้ใช้วิธีการการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็น
กิจกรรมที่จะได้มาซึ่งการระดมความคิดเห็นของกลุ่ม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น การอภิปราย แลกเปลี่ยน 
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ความคิดเห็นและหาข้อสรุปของข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การยืนยันรูปแบบการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือยืนยันรูปแบบการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย โดยการสนทนากลุ่ม
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย ประกอบด้วย การจัด
ระเบียบข้อมูล การแสดงข้อมูล สรุป ตีความและตรวจสอบความถูกต้องของผลวิจัยในเรื่องรูปแบบ
การจัดการโลจิสติกส์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
ยานยนต์ในประเทศไทย 
 
5. ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยข้อสรุปค้นพบตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 1. สรุปผลข้อค้นพบวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศไทย 
 พบว่า สภาพการณ์ปัจจุบันและความส าคัญในการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย มีความสามารถในการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมประสบความส าเร็จได้ และ
สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างความสะดวกทั้งด้านเวลาและสถานที่ส่งผลให้
อุตสาหกรรมที่มีการจัดการโลจิสติกส์ที่ดีสามารถสร้างมาตรฐานได้ว่าจะมีสินค้าเพียงพอที่จะจัด
จ าหน่าย ณ สถานที่และเวลาที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย 
 2. สรุปผลข้อค้นพบรูปแบบการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศไทย  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศไทย  
 พบว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย ส่วน
ใหญ่ส านักงานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล และประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยส่วนใหญ่จ าหน่ายอะไหล่
รถยนต์ จ านวน 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.802 รองลงมา ยางรถยนต์ จ านวน 55 ราย ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) ของ
อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศไทย 
 ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรในการวิเคราะห์รูปแบบการ
จัดการโลจิสติกส์ เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยาน
ยนต์ในประเทศไทย 
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การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)  S.D. การแปลผล 
1.  ด้านการพยากรณ์ความต้องการ (Demand Forecasting) 3.878 0.666 มาก 
2.  ด้านการจัดซื้อ (Purchasing) 4.203 0.546 มาก 
3.  ด้านการจัดการเครื่องมืออุปกรณ์ (Facility Management) 4.002 0.673 มาก 
4.  ด้านการจัดการสารสนเทศโลจิสติกส์ (Logistic Information) 4.015 0.644 มาก 
5.  ด้านการจัดคลังสินค้า (Warehousing) 4.237 0.541 มาก 
6.  ด้านการเคลื่อนย้ายพัสดุ (Materials Handling) 4.014 0.579 มาก 
7.  ด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ (Packaging Management) 3.981 0.776 มาก 
8.  ด้านการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) 4.065 0.595 มาก 
9.  ด้านการด าเนินการค าสั่งซื้อ (Order Processing) 4.242 0.574 มาก 

10.  ด้านการขนส่ง (Transportation) 3.875 0.728 มาก 
11.  ด้านการบริการลูกค้า (Customer Service) 4.258 0.624 มาก 

 ภาพรวม 4.070 0.631 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ใน
ประเทศไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการโลจิสติกส์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.070 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) 
ของอุตสาหกรรม ยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศไทย 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรในการวิเคราะห์ความได้เปรียบในการ

แข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย 
ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage)   S.D. การแปลผล 

การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) 4.073 0.742 มาก 
การเป็นผู้น าด้านต้นทุน (Cost Leadership) 4.100 0.703 มาก 

การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick Response) 4.235 0.668 มาก 
การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน (Market Focus) 3.863 0.743 มาก 

ภาพรวม 4.068 0.620 มาก 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ใน
ประเทศไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.068 
  



579วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 ส่วนที่ 4 การพัฒนารูปแบบการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศไทย 
 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย พบว่า การให้บริการลูกค้าหลังการท า
ธุรกรรม ( = 0.310*) ออกแบบผลิตภัณฑ์ ( = 0.298*) การใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เพ่ือการ
วางแผนเส้นทางขนส่ง ( = 0.247*) เวลา ( = -0.183*) การให้บริการลูกค้าระหว่างท าธุรกรรม 
( = 0.157*) สินค้าส าเร็จรูป ( = 0.155*) ชิ้นส่วนประกอบ ( = -0.146*) การจัดซื้อสินค้าจาก
แหล่งผู้ขายได้อย่างถูกต้อง ( = 0.133*) การพยากรณ์แบ่งตามพฤติกรรมอุปสงค์ ( = 0.121*) 
การจัดซื้อให้ได้จ านวนสินค้าที่ถูกต้อง ( = -0.085*) การวางแผนและการวิเคราะห์เส้นทางการรับ
และส่งสินค้า ( = 0.071*) และงานระหว่างท าการผลิต ( = 0.065*) ส่งผลต่อความได้เปรียบใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.950 ค่าอ านาจในการพยากรณ์ (R2) มีค่า
เท่ากับ 0.902 หรือสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 90.2 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
พยากรณ์ (SEest) เท่ากับ 0.199 และได้สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 = 0.157ZCSTRAN + 0.298ZPowerPMPRODESIGN + 0.121ZPowerDFDEMAND + 
0.247ZPowerTSSOFTWARE + 0.310ZPowerCSPOSTTRAN - 0.183ZMHTIME + 0.155ZPowerIMGOOD - 
0.146ZPowerIMCOMPONENTS + 0.133ZPCRSOURCES  + 0.071ZPowerTSROADMAP  - 
0.085ZPowerPCRQUANTITY + 0.065ZPowerIMWORKIN 
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ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยาน

ยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย 
3. สรุปผลข้อค้นพบเพื่อยืนยันรูปแบบการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศไทย 
 สรุปผลยืนยันดัน  .  
 ผลการวิจัยนี้ได้รับการยืนยันรูปแบบการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย ว่า ถ้าผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย มีการด าเนินการ  การจัดการโลจิสติกส์ 
โดยมีการให้บริการลูกค้าหลังการท าธุรกรรม จะเป็นการรักษาลูกค้า และท าให้ลูกค้าเกิดการ
จงรักภักดีต่อสินค้า มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีรูปร่างที่ได้ประโยชน์ เพ่ือการจัดส่งจะใช้เนื้อที่น้อย
และจัดส่งได้จ านวนมากมีการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เพ่ือการวางแผนเส้นทางขนส่ง ให้มีระยะทาง
สั้นที่สุด มีการจัดการเวลาที่สั้นและรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายพัสดุ มีการให้บริการลูกค้าระหว่างท า
ธุรกรรม เพ่ือช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า มีการจัดการสินค้าส าเร็จรูปให้มีปริมาณเพียงพอ
ต่อความต้องการของลูกค้า  มีการส ารองชิ้นส่วนประกอบของสินค้าส าเร็จรูปที่จ าเป็นในการผลิต มี
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การจัดซื้อสินค้าจากแหล่งผู้ขายได้อย่างถูกต้อง เพ่ือได้วัตถุดิบที่มีมาตรฐาน และราคาที่ยุติธรรม มี
การพยากรณ์แบ่งตามพฤติกรรมอุปสงค์ เพ่ือให้ได้ปริมาณวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตสินค้า  มีการ
จัดซื้อให้ได้จ านวนสินค้าที่ถูกต้อง ตามปริมาณที่ใช้ในการผลิต มีการวางแผนและการวิเคราะห์
เส้นทาง การรับและส่งสินค้า จะท าให้มีระยะทางสั้นสุดในการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า และมีการ
จัดการงานระหว่างท าการผลิต เพ่ือเป็นการผลิตสินค้าให้ได้ตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการจะ
ส่งผลท าให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยมีความได้ 
เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
 
6. อภิปรายผล 
 รูปแบบการจัดการโลจิสติกส์ ประกอบด้วย การให้บริการลูกค้าหลังการท าธุรกรรม 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เพ่ือการวางแผนเส้นทางขนส่ง เวลา การให้บริการ
ลูกค้าระหว่างท าธุรกรรม  สินค้าส าเร็จรูป ชิ้นส่วนประกอบ การจัดซื้อสินค้าจากแหล่งผู้ขายได้อย่าง
ถูกต้อง  การพยากรณ์แบ่งตามพฤติกรรมอุปสงค์ การจัดซื้อให้ได้จ านวนสินค้าที่ถูกต้อง การวางแผน
และการวิเคราะห์เส้นทางการรับและส่งสินค้า และงานระหว่างท าการผลิต ส่งผลต่อความได้ เปรียบ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยข้อค้นพบดังกล่าวจึง
อภิปรายผลได้ว่าการบริการลูกค้า (Customer Service) โดยการให้บริการลูกค้าหลังการท า
ธุรกรรม ( = 0.310*) อธิบายได้ว่า ผู้ประกอบการเมื่อมีการรับประกันคุณภาพของสินค้า เพ่ือให้
ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้า ส่งผลท าให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ฉัตยาพร  เสมอใจ  (2547, หน้า 34) ที่ได้อธิบายว่า องค์ประกอบของการให้บริการ
ภายหลังการท าธุรกรรมนั้นเป็นปัจจัยที่สนับสนุนสินค้าและบริการภายหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า
แล้ว ในอดตีองค์ประกอบของการบริการส่วนนี้มักจะถูกละเลยมากที่สุด เนื่องจากสัดส่วนของลูกค้า
ที่ร้องเรียนเรื่องการบริการที่ไม่สมบูรณ์นั้นมีน้อย อย่างไรก็ตามการรักษาและสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าเป็นสิ่งที่สร้างผลก าไรได้ดีกว่าการค้นหาลูกค้ารายใหม่ และการให้บริการลูกค้าระหว่าง
ท าธุรกรรม ( = 0.157*) อธิบายได้ว่า เมื่อผู้ประกอบการมีการส่งมอบสินค้าและบริการที่ตรงเวลา
และตรงตามเงื่อนไขการสั่งซื้อของลูกค้า ส่งผลท าให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดของชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546, หน้า 134 ) ที่ได้อธิบายว่า  การให้บริการ
ลูกค้าระหว่างท าธุรกรรมเป็นช่วงที่ลูกค้าได้ข้อมูลมากพอและตัดสินใจทดลองใช้บริการแล้ว ช่วงนี้จึง
มีความส าคัญมากที่สุดในการที่ธุรกิจจะรักษาไว้ได้หรือไม่ หากลูกค้าพอใจในการให้บริการ ลูกค้าก็
ย่อมมีแนวโน้มจะใช้บริการต่อไป ข้อค้นพบของผู้วิจัยมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ พัชราภรณ์ 
เนียมมณี. (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงของโซ่
อุปทาน ในอุตสาหกรรมยานยนต์  
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Management) โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ ( = 
0.298*) อธิบายได้ว่า เมื่อผู้ประกอบการมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าส่งผลท าให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ ค านาย 
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อภิปรัชญาสกุล (2553, หน้า 20) ได้อธิบายว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ย่อมมีผลต่อการบรรจุภัณฑ์
ตามลักษณะเฉพาะที่เป็นรูปร่าง ทรวดทรงของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะท าให้การบรรจุภัณฑ์เพ่ือการจัดส่ง
จะใช้เนื้อที่น้อย ท าให้สามารถบรรจุและจัดส่งได้ทีละจ านวนมากๆ ซึ่งจะท าให้ต้นทุนในการเก็บ
รักษา และการจัดจ าหน่ายต่ าลง  ข้อค้นพบของผู้วิจัยมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ  อดิเรก 
ทิฆัมพรเพริศ (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่องได้ท าการศึกษาเรื่อง โปรแกรมวางแผนการบรรจุสินค้า 
และหยิบสินค้าแบบทันเวลาพอดี กรณีศึกษา ศูนย์โลจิสติกส์ เพ่ือการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์  
 การขนส่ง (Transportation) โดยการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เพ่ือการวางแผนเส้นทาง
ขนส่ง ( = 0.247*) อธิบายได้ว่า เมื่อผู้ประกอบการมีมีระบบการน าเข้าและส่งสินค้าออก 
(Shipping & Freight System) เพ่ือทราบรายละเอียดของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ส่งผลท าให้
มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดขอ ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2556, 
หน้า 62) ที่ได้อธิบายว่า โปรแกรมเพ่ือหาเส้นทาง ให้มีระยะทางสั้นสุดของจุดในเครือข่ายขนส่ง โดย
การเชื่อมเส้นทางขนส่งเข้าด้วยกัน และการวางแผนและการวิเคราะห์เส้นทางการรับและส่งสินค้า 
( = 0.071*) อธิบายได้ว่า เมื่อผู้ประกอบการมี การออกแบบการด าเนินการจัดส่งสินค้าที่ท าให้เกิด
ความเสียหายต่อสินค้าน้อยที่สุด ส่งผลท าให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2556, หน้า 14) ที่ได้อธิบายว่า การตัดสินใจเกี่ยวกับการขนส่ง 
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงผลกระทบจากการตัดสินใจที่มีต่อ ต้นทุนสินค้า ต้นทุนโรงงาน และ การ
ออกแบบเครือข่ายและเส้นทางการขนส่ง ต้องสามารถรองรับระดับบริการที่ลูกค้าต้องการ และ
ต้นทุนอยู่ในระดับที่ดีที่สุด ข้อค้นพบของผู้วิจัยมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ พรเทพ  ผดุงถิ่น 
(2552) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานด้ านโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี  
 การเคลื่อนย้ายพัสดุ (Materials Handling) โดยการจัดการด้านเวลา  ( = -0.183*) 
อธิบายได้ว่า เมื่อผู้ประกอบการมีระบบควบคุมขั้นตอนการเบิกวัสดุจากคลังวัสดุเพ่ือส่งเข้าท าการ
ผลิตได้ทันเวลา ส่งผลท าให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งมี ความสอดคล้องกับแนวคิดของ สุ
เนตร  มูลทา (มปป. , หน้า 3) ที่ได้อธิบายว่า เวลานับเป็นปัจจัยที่ส าคัญตัวหนึ่ง เป็นตัวที่บ่งบอกถึง
ประสิทธิภาพของการเคลื่อนที่ว่า ข้อค้นพบของผู้วิจัยมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ M. St-
Vincent, D.Denis, D.Imbeau and M. Laberge. (2005) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การท างานในการเคลื่อนย้ายพัสดุในคลังสินค้าของห้างสรรพสินค้า  
 การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) โดยการจัดการสินค้าส าเร็จรูป 
( = 0.155*) อธิบายได้ว่า ผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับการบริหารสินค้าคงคลังให้เพียงพอ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลท าให้มีความได้เปรียบใน
การแข่งขัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2549, หน้า 274) ที่ได้
อธิบายว่า ปัจจัยการผลิตที่ผ่านทุกกระบวนการผลิตครบถ้วน พร้อมที่จะน าไปขายให้ลูกค้าได้  และ
ชิ้นส่วนประกอบ ( = -0.146*) อธิบายได้ว่า ผู้ประกอบการมีขั้นตอนการจัดหาอะไหล่และอุปกรณ์
ที่จัดเจน ส่งผลท าให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ ค านาย 
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อภิปรัชญาสกุล (2549, หน้า 274) ที่ได้อธิบายว่า กลุ่มสินค้าประเภทอะไหล่และอุปกรณ์ที่
จ าเป็นต้องมีส ารองไว้เพ่ืองานซ่อมบ ารุง ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ไห้เกิดภาวะอะไหล่ขาดแคลน หรือหาซื้อ
ไม่ได้ในยามที่อุปกรณ์ช ารุดเสียหาย รวมทั้ง งานระหว่างท าการผลิต ( = 0.065*) อธิบายได้ว่า เมื่อ
ผู้ประกอบการมีการดูแลรักษาคุณภาพวัสดุที่ถูกแปรรูปจากวัตถุดิบแล้วแต่ยัง  ไม่เสร็จเป็นสินค้า
ส าเร็จรูปที่จะสามรถส่งมอบหรือจ าหน่ายให้ลูกค้าได้ส่งผลท าให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับแนวคิดของ ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2549, หน้า 274)  ที่ได้อธิบายว่า เป็น
ชิ้นงานที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตหรือรอคอยที่จะผลิตในขั้นตอนต่อไปโดยที่ยังผ่านกระบวนการผลิต
ไม่ครบทุกข้ันตอน หรืออาจจะประกอบไปด้วยสินค้าก่ึงส าเร็จที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต
ต่างๆ ข้อค้นพบของผู้วิจัยมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ อุษณีย์ วงค์กองแก้ว. (2554) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การจัดการสินค้าคงคลังของ ร้านจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์ขนาดเล็ก  
 การจัดซื้อ (Purchasing) โดยการจัดซื้อสินค้าจากแหล่งผู้ขายได้อย่างถูกต้อง ( = 
0.133*) อธิบายได้ว่า เมื่อผู้ประกอบการมีการเลือกผู้ขายวัตถุดิบที่มีการก าหนดราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพสินค้าส่งผลท าให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ อ านวย 
ปาอ้าย (2552, หน้า 99) ที่ได้อธิบายว่า แหล่งขายเป็นแหล่งที่กิจการจ าเป็นต้องส ารวจว่าพัสดุ 
สินค้าและบริการที่ต้องการมีขายอยู่ที่ใดบ้าง กิจการจ าเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งขาย เพ่ือ
ประเมิน คัดเลือก และด าเนินการจัดซื้อต่อไป และการจัดซื้อให้ได้จ านวนสินค้าที่ถูกต้อง ( = -
0.085*) อธิบายได้ว่า เมื่อผู้ประกอบการมีการจัดซื้อสินค้าตามจ านวนที่วางแผนการผลิต ส่งผลท า
ให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของอดุลย์ จาตุรงคกุล (2552, 
หน้า 68)  ที่ได้อธิบายว่า การให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงตามความต้องการ
หรือเกินความคาดหวังที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจจากการซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ขาย (ซัพพลายเออร์) 
เช่น ระยะเวลาการรับประกัน การบริการหลังการขาย ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ฟรี มีอุปกรณ์ให้ใช้
ทดแทนขณะซ่อม หรือส่งสินค้าให้บ่อยครั้งได้ ข้อค้นพบของผู้วิจัยมีความสอดคล้องกับการศึกษา
ของ พิทยพร พิทยาวัฒน์ (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยเสี่ยงเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ 
ในการจัดซื้อ กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมยานยนต์  
 และการพยากรณ์ความต้องการ (Demand Forecasting) โดยการพยากรณ์แบ่งตาม
พฤติกรรมอุปสงค์ ( = 0.121*) อธิบายได้ว่า มีการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้าล่วงหน้า 
ส่งผลท าให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ รุธิร์ พนมยงค์ 
(2547, หน้า 16-18; 2550, หน้า 5) ที่ได้อธิบายว่า  การวางแผนประมาณการณ์ความต้องการของ
ลูกค้าที่จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด ราคาของคู่
แข่งขันและปัจจัยอ่ืน ๆ มาประกอบในการวางแผนการผลิตสินค้าแต่ละชนิดเพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเพียงพอ ข้อค้นพบของผู้วิจัยมีความสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Shao-I Chiu, Ching-Chan Cheng, Tieh-Min Yen and Hsiu-Yuan Hu. (2011) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง การวิจัยขั้นต้นแบบจ าลองความพึงพอใจของลูกค้าในไต้หวัน : กรณีศึกษาจาก
อุตสาหกรรมรถยนต์  
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7. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปใช้ส าหรับประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศไทย ควรระบุวัตถุประสงค์และท าความเข้าใจในการพยากรณ์ความ
ต้องการแต่ละครั้ง เพื่อที่จะสามารถเลือกใช้ข้อมูลได้ถูกต้องเหมาะสม ควรมีการรวบรวมข้อมูลอย่าง
มีระบบ ถูกต้องตามความเป็นจริง ควรมีจ าแนกประเภทสินค้าที่มีลักษณะของปริมาณความต้องการ
ที่คล้ายกันไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน พยากรณ์ส าหรับกลุ่มสินค้าก่อนแล้วจึงแยกการพยากรณ์เป็นราย
สินค้าในแต่ละกลุ่มอีกครั้ง โดยเลือกวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมส าหรับแต่ละกลุ่มและแต่ละลักษณะ
สินค้า ควรระบุข้อจ ากัดหรือปัจจัยที่ส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการพยากรณ์ เพ่ือมีน าผลการพยากรณ์
ไปใช้จะได้ทราบถึงเงื่อนไขข้อจ ากัดที่มีผลต่อการพยากรณ์ ควรเลือกเทคนิคการพยากรณ์ที่
เหมาะสมกับข้อมูลที่จะใช้ในการพยากรณ์ และควรตรวจสอบความแม่นย าของค่าพยากรณ์ที่ได้กับ
ค่าจริงที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ เพ่ือปรับวิธีการพยากรณ์ความต้องการให้เหมาะสมเมื่อเวลาเปลี่ยนไป 
 2. ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปใช้ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยหน่วยงานภาค
สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ได้ คือ น าไปก าหนดเครื่องมือวัดประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการ
จัดการโลจิสติกส์ (Logistics Performance Assessment Tool) กับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย นอกจากนั้น ภาครัฐสามารถน าไปก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือใช้ใน
การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้
ให้กับประเทศมีความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น และสามารถที่จะแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งท าให้อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์อยู่รอดและเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป 
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แนวโน้มการปลูกสม้โอพันธุ์ทับทมิสยามของเกษตรกร ต าบลคลองน้อย  
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

TREND OF TUBTIM SIAM POMELO PLANTING OF FARMERS IN  
KLONG NOI SUBDISTRICT, PAK PHANANG DISTRICT,  

NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ การเปิดรับข่าวสารทางการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ต าบลคลอง
น้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. เพ่ือศึกษาแนวโน้มการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม
ของเกษตรกร ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. เพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างแนวโน้มการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามของเกษตรกร ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล และตามการเปิดรับข่าวสารทางการเกษตร 4. 
เพ่ือศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจ กับแนวโน้มการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามของ
เกษตรกร ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5. เพ่ือศึกษาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามของเกษตรกร ต าบลคลองน้อย อ าเภอปาก
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอพันธุ์
ทับทิมสยาม ในต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 153 ราย 
ค านวณโดยสูตรทาโร่ ยามาเน่ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่า t – test การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (LSD) และค านวณค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  

ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ68.6) อายุ
เฉลี่ ย 52.22 ปี  มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน 
ประสบการณ์ในการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามเฉลี่ย 9.16 ปี พ้ืนที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 9.59 ไร่ 
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พ้ืนที่ปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามเฉลี่ย 4.73 ไร่ แรงงานในการปลูกเฉลี่ย 3 คน รายจ่ายและรายได้
จากการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามเฉลี่ย 78,928.10 บาทต่อปี และ 208,601.31 บาทต่อปี 
ตามล าดับ เกษตรกรมีการเปิดรับข่าวสารทางการเกษตรมากที่สุดจากเพ่ือนเกษตรกร การฝึกอบรม 
และสิ่งพิมพ์ ส าหรับแนวโน้มการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ทั้งหมด 6 ด้าน พบว่า เกษตรกรมี
แนวโน้มเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในอนาคตระดับมาก 4 ด้าน คือ 
ด้านลักษณะดินที่ปลูก ด้านวิธีการปลูก ด้านการดูแลรักษา และด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิต และมี
แนวโน้มเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในอนาคตระดับปานกลาง  2 
ด้าน ได้แก่ ด้านโรคและแมลง และด้านการจ าหน่าย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เกษตรกรที่มี
ประสบการณ์ในการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามแตกต่างกัน มีแนวโน้มการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิม
สยามแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และรายได้จากการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับแนวโน้มการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

 
ค าส าคัญ: แนวโน้มการปลูกส้มโอ, ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม, จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) to study personal factor, economic 
factor, exposure to agricultural information of farmers, 2) to study trend of Tubtim 
Siam Pomelo planting of farmers, 3) to compare the trend of Tubtim Siam Pomelo 
planting of farmers classified by personal factor and by exposure to agricultural 
information, 4) to study relationship between economic factor and trend of Tubtim 
Siam Pomelo Planting of Farmers, 5) to study the problems and suggestions about 
Tubtim Siam Pomelo planting of farmers. The samples consisted of 153 Tubtim 
Siam Pomelo farmers in Klong Noi Subdistrict, Pak Phanang District, Nakhon Si 
Thammarat Province. Data were collected by using interviewing schedule. Statistical 
analyses were frequency, percentage, mean, standard deviation, minimum, 
maximum, t-test, Oneway Analysis of Variance, Multiple Comparison by Least 
Significant Difference and Pearson’s Correlation Coefficient.  

The result of the research revealed that most of the sampled farmers were 
male (68.6%). The average of age was 52.22 years old. The level of education was 
elementary. The average member of farm household was 4 persons. The average 
experience of Tubtim Siam Pomelo plantation was 9.16  years. The average 
agricultural area was 9.59 rai. The average area for Tubtim Siam Pomelo plantation 
was 4.73 rai. The average labor in Tubtim Siam Pomelo planting was 3 persons. The 
average expenditure and income from Tubtim Siam Pomelo planting was 78,928.10 



589วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

Baht per years and 208,601.31 Baht per year, respectively . Most of the sampled 
farmers exposed to agricultural information from their friend, training and 
publications. Most of the farmers had trend in changing or improving of Tubtim 
Siam Pomelo planting on the average at the high level (mean 3.61). For each 
aspect, the farmers are likely to change or improve at the high level in 4 aspects: 
the soil for planting, the planting method, the maintenance and the harvesting, and 
at the moderate level in 2 aspects;  the disease and insects treatment and selling. 
From hypothesis testing, it was indicated that farmers with different experienced in 
planting had significant different trend in changing or improving of Tubtim Siam 
Pomelo planting at 0.01 level of significance. The income from planting Tubtim 
Siam Pomelo had significant negative relationship with the trend of planting Tubtim 
Siam Pomelo at 0.01 level of significance  

 
Keywords: Trend of Pomelo Planting, Tubtim Siam Pomelo, Nakhon Si Thammarat  
                Province 
 
1. บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร โดย
หนึ่งในการเกษตรที่ส าคัญของประเทศนั่นคือการท าสวนผลไม้ เนื่องจาก ผลไม้สามารถท ารายได้เข้า
สู่ประเทศหลายพันล้านบาทต่อปี โดยส้มโอจัดเป็นผลไม้ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ได้รับความ
นิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติอร่อย และนิยมน าไปใช้
ในเทศกาลต่างๆ มีประเทศคู่ค้าที่ส าคัญได้แก่ จีน ฮ่องกง และ แคนาดา มีพ้ืนที่ปลูกในประเทศกว่า 
167,000 ไร่ ได้ผลผลิตปีละประมาณ 242,150 ตัน คิดเป็นผลผลิตต่อไร่ประมาณ 1,450 กิโลกรัม มี
การส่งออกด้วยมูลค่ากว่า 271 ล้านบาทต่อปี สามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคในประเทศไทย (Office of 
Agricultural Economics, 2015), (30 August 2016) 
 ภาคใต้เป็นพ้ืนที่หนึ่งของประเทศไทยที่มีพ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตร 21 ,768,407 ไร่ 
ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ นิยมท าสวนผลไม้และไม้ยืนต้นกว่า 19,160,130 ไร่ ซึ่งส้มโอถือเป็นผลไม้ที่
นิยมปลูกอีกประเภทหนึ่งในภาคใต้ มีพ้ืนที่ปลูกมากในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา และ
นครศรีธรรมราชโดยในปัจจุบันมีพ้ืนที่ให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น เนื่องจากส้มโอที่ปลูกในปี 2555 ที่ผ่านมา
เริ่มให้ผลผลิตในปี 2558-2559 จึงท าให้ผลผลิตส้มโอเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ
เอ้ืออ านวยต่อการติดดอกและออกผล (Office of Agricultural Economics, 2015), (30 August 
2016) 
 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตร 3 ,062,459 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
49.28 ของพ้ืนที่ในจังหวัดทั้งหมด มีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัด ได้แก่ ยางพารา ข้าว มะพร้าว 
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ไม้ผล และปาล์มน้ ามัน (Nakhon Si Thammarat Governor's office, 2016), (25 September 
2016)  โดยหนึ่งในไม้ผลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราชคือ ส้มโอ นิยมปลูกมากที่สุดใน
อ าเภอปากพนัง เนื่องจากมีลักษณะดินปลูกที่เหมาะสม และมีพ้ืนที่ปลูกกว่า 2 ,175 ไร่ สายพันธุ์ที่
นิยมปลูกในปัจจุบันคือ พันธุ์ทับทิมสยาม มีแหล่งผลิตใน ต าบลเกาะทวด ต าบลบ้านใหม่ ต าบล
คลองกระบือ ต าบลปากพนังตะวันตก ต าบลหูล่อง ต าบลป่าระก า ต าบลบ้านเพิง ต าบลปากแพรก 
และต าบลคลองน้อย เป็นต้น (Pak Phanang District Agricultural Extension Office, 2016), 
(22 August 2016) 
 ต าบลคลองน้อยเป็นแหล่งผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่ส าคัญของอ าเภอปากพนัง 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่แรกในการปลูก และขยายพันธุ์ของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ตั้งแต่ปี 2523 ซึ่ง
ปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกว่า 792 ไร่ มีเกษตรกรปลูกมากสุดถึง 246 ราย ทั้งนี้ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามเป็น
สินค้า OTOP ระดับห้าดาว ซึ่งปัจจุบันเป็นสินค้า GI หรือสินค้าที่ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ เนื่องจากลักษณะดินที่ใช้ปลูกส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว และมีธาตุแคลเซียมในดินสูง ส่งผล
ให้เนื้อส้มโอมีสีแดงเหมือนทับทิม มีรสชาติหวาน อุดมด้วยวิตามินซี และเกลือแร่ต่างๆที่จ าเป็นต่อ
ร่างกาย (Klong Noi Subdistrict Administrative Organization, 2016), (3 September 2016) 
นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดหลอดเลือด
อุดตัน ต้านไวรัส ลดการอักเสบ และต้านอนุมูลอิสระ แต่เนื่องจากส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามสามารถ
ปลูกได้เฉพาะในบางพ้ืนที่ของอ าเภอปากพนัง จึงส่งผลให้เป็นผลไม้ที่มีราคาค่อนข้างสูง ท าให้มีกลุ่ม
ผู้บริโภคเฉพาะในระดับบุคคลที่มีก าลังซื้อ อีกทั้งพ้ืนที่ที่สามารถปลูกได้ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ต่ า เมื่อถึง
หน้าแล้งน้ าทะเลจะทะลักเข้ามาในพ้ืนที่ และหน้าฝนจะถูกน้ าท่วม เกิดโรคง่าย จึงท าให้เกิดความ
เสียหายต่อผลผลิต (Rattanachai Muangngam, 14 : 22-25)  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาในเรื่องแนวโน้มการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามของ
เกษตรกร ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือทราบแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในอนาคตของเกษตรกร และน าไปสู่การ
วางแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเปิดรับข่าวสารทางการ
เกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 2. เพ่ือศึกษาแนวโน้มการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามของเกษตรกร ต าบลคลองน้อย 
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างแนวโน้มการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามของเกษตรกร 
ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล และตาม
การเปิดรับข่าวสารทางการเกษตร 
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 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจ กับแนวโน้มการปลูกส้มโอพันธุ์
ทับทิมสยามของเกษตรกร ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 5. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามของ
เกษตรกร ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามใน
ต าบลคลองน้อย พ.ศ. 2559 จ านวน 246 ราย  
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง แนวโน้มการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามของเกษตรกร ต าบลคลองน้อย 
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จากเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ
พันธุ์ทับทิมสยาม ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช ค านวณโดยใช้สูตรของ 
Yamane โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย จ านวน 153 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยครั้งนี้เป็น
แบบสัมภาษณ์ โดยแบ่งค าถามออกเป็น 5 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์การ
เปิดรับข่าวสารทางการเกษตร ตอนที่ 4 แบบสัมภาษณ์สภาพและแนวโน้มการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิม
สยาม และตอนที่ 5 แบบสัมภาษณ์ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม 
ทดสอบเครื่องมือโดยการหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเนื้อหาความ
เหมาะสม น ามาปรับปรุงแก้ไข หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยการน าแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบ
กับเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน 30 คน และน ามา
ค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s alpha และการวิเคราะห์รายข้อ (item analysis) ของ
แบบสัมภาษณ์แนวโน้มการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.777 การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ ดังนี้ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าต่ าสุด 
(Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่า t – test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(Oneway Analysis of Variance หรือค่า  F - test) LSD (Least Significant Difference) 
ค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)  
 
5. ผลการวิจัย 
 ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม พบว่า เกษตรกรที่
ปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 68.6 มีอายุเฉลี่ย 52.22 ปี มีระดับ
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การศึกษาชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 39.2 มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน และมี
ประสบการณ์ในการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามเฉลี่ย 9.16 ปี 
 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ พบว่า เกษตรกรมีพ้ืนที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 9.59 ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกส้ม
โอพันธุ์ทับทิมสยามเฉลี่ย 4.73 ไร่ มีจ านวนแรงงานในการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามเฉลี่ย 3 คน มี
รายจ่ายในการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามเฉล่ีย 78,928.10 บาทต่อปี มีรายได้จากการจ าหน่ายส้ม
โอพันธุ์ทับทิมสยามเฉลี่ย 208,601.31 บาทต่อปี 
 การเปิดรับข่าวสารทางการเกษตร พบว่า การเปิดรับข่าวสารทางการเกษตรจากสื่อ
บุคคลเกษตรกรส่วนมากเปิดรับข่าวสารจากเพ่ือนเกษตรกร ร้อยละ 65.4 มีการเปิดรับสื่อกิจกรรม
จาการฝึกอบรม ร้อยละ 52.3 และมีการเปิดรับสื่อมวลชนจากสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 47.7 
 สภาพการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม พบว่า ลักษณะพ้ืนที่ปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม
ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ราบ (ร้อยละ 52.3) เป็นดินเหนียว (ร้อยละ 100) นิยมขยายกิ่งพันธุ์โดยการตอน
กิ่ง (ร้อยละ 100) นอกจากนี้เกษตรกรส่วนมากไม่เคยสุ่มตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ (ร้อยละ 53.6) 
และมีการใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณ 360 – 1,100 กิโลกรัม/ปี (ร้อยละ 37.9) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณ 60 
–100 กิโลกรัม/ปี โดยเกษตรกรใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าของเพ่ือนเกษตรกร (ร้อยละ 47.1) มีแหล่งน้ า
ช่วงแล้งจากน้ าคลอง (ร้อยละ 83.0) และมีการให้น้ าโดยใช้สปริงเกอร์ (ร้อยละ 58.2) มีความถี่ใน
การตัดแต่งกิ่ง ปีละ 2 ครั้ง (ร้อยละ 64.1) มีโรคท่ีเกิดกับส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามส่วนมากเป็นโรคแคง
เกอร์ (ร้อยละ 69.9) แมลงที่พบในส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามส่วนมากเป็นหนอนชอนใบส้ม (ร้อยละ 
51.0) โดยเกษตรกรนิยมใช้สารเคมีฉีดพ่นเพ่ือก าจัดโรคและแมลง มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงอายุ 
6 – 6.5 เดือน (ร้อยละ 39.9) มีความถี่ในการเก็บผลผลิตส่วนใหญ่ ปีละ 2 ครั้ง (ร้อยละ 76.5) และ
การจ าหน่ายส่วนมากมีพ่อค้ามารับซื้อท่ีสวน (ร้อยละ 86.9) 
 แนวโน้มการการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
22.77) เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เกษตรกรมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงการ
ปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในอนาคตระดับมาก 4 ด้าน คือ ด้านลักษณะดินที่ปลูก ด้านวิธีการปลูก 
ด้านการดูแลรักษา และด้านการเก็บเก่ียวผลผลิต และมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงการปลูก
ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในอนาคตระดับปานกลาง  2 ด้าน ได้แก่ ด้านโรคและแมลง และด้านการ
จ าหน่าย 
 จากการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลกับแนวโน้มการปลูกส้มโอพันธุ์
ทับทิมสยาม พบว่าเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามแตกต่างกัน มี
แนวโน้มการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามโดยรวมเฉลี่ยแตกต่างกัน (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01)  
 จากการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยด้านเศรษฐกิจกับแนวโน้มการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิม
สยาม พบว่า รายได้จากการจ าหน่ายส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามมีความสัมพันธ์ทางลบกับแนวโน้มการ
ปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามรวมของเกษตรกร (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01)  
 จากการทดสอบสมมติฐาน การเปิดรับข่าวสารทางการเกษตรกับแนวโน้มการปลูกส้มโอ
พันธุ์ทับทิมสยาม พบว่า เกษตรกรที่มีการเปิดรับข่าวสารทางการเกษตรจากสื่อบุคคล สื่อกิจกรรม 
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และสื่อมวลชนแตกต่างกัน มีแนวโน้มการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามโดยรวมเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน (ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
 
6. อภิปรายผล 
 ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เกษตรกรส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 52.22 ปี มีระดับ
การศึกษาชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 39.2 มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน และมี
ประสบการณ์ในการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามเฉลี่ย 9.16 ปี เนื่องจากเกษตรกรในส่วนนี้ได้
ประกอบอาชีพอ่ืนๆมาก่อนการปลูกส้มโอพันธุ์ทิมสยาม ท าให้เกษตรกรต้องเริ่มหาความรู้และเก็บ
ประสบการณ์จากการช่วยเพ่ือนเกษตรกรและเครือญาติก่อนตัดสินใจปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม
เป็นของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ Pisit Cheamnakarin (2550) พบว่าเกษตรกรที่ท าสวนส้มโอ ส่วน
ใหญ่มีอาชีพท านามาก่อนตั้งแต่บรรพบุรุษ แต่เนื่องจากการท านามปัญหาอุปสรรคมาก ได้แก่ ต้นทุน
การท านาสูง ราคาข้าวตกต่ า มีศัตรูพืชรบกวน ขายข้าวได้ก าไรน้อยไม่พอเลี้ยงชีพ เกษตรกรจึงคิด
หาอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัว ประกอบกับได้ทราบมาว่า มีเกษตรกรที่ท าสวนส้มโอ
ขาวแตงกวาแล้วได้ผลผลิตดี มีตลาดรองรับ มีรายได้เพ่ิมขึ้น จึงสนใจเดินทางไปศึกษาวิธีการท าสวน
ส้มโอ แล้วน าความรู้ที่ได้กลับมาท าสวนส้มโอขาวแตงกวาในพ้ืนที่ของตนจนประสบผลส าเร็จ 
 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ พบว่า เกษตรกรมีพ้ืนที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 9.59 ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกส้ม
โอพันธุ์ทับทิมสยามเฉลี่ย 4.73 ไร่ โดยมีจ านวนแรงงานในการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามเฉลี่ย 3 
คน ซึ่งสอดคล้องกับ Rapeepun Changjai (2555) พบว่า จ านวนแรงงานในครอบครัวที่ใช้ในการ
ผลิตส้มโอของเกษตรกรที่ผลิตส้มโอ GAP และไม่ใช่ GAP ส่วนใหญ่มีแรงงานในครอบครัว 2 คน 
และมีการจ้างแรงงาน 1 คน รายจ่ายในการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามเฉลี่ย 78,928.10 บาทต่อปี 
มีรายได้จากการจ าหน่ายส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามเฉลี่ย 208,601.31 บาทต่อปี เนื่องจากราคาผลผลิต
ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามมีราคาค่อนข้างสูง จึงส่งผลให้เป็นอาชีพที่น่าสนใจส าหรับเกษตรกร แม้จะมี
พ้ืนที่ในการปลูกน้อยแต่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้ 
 การเปิดรับข่าวสารทางการเกษตร พบว่า เกษตรกรส่วนมากเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล
ผ่านเพ่ือนเกษตรกร เนื่องจาก เกษตรกรสามารถพูดคุย สอบถาม หรือแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์การปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม กับเพ่ือนเกษตรกรได้ง่ายกว่าบุคคลอ่ืนๆ 
 สภาพการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม พบว่า เกษตรกรนิยมปลูกในพ้ืนที่ราบและพ้ืนที่ลุ่ม 
มีลักษณะดินเป็นดินเหนียว เนื่องจาก เป็นดินที่มีความเหมาะสมในการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม 
นิยมขยายพันธุ์เองด้วยการตอนกิ่ง เนื่องจากประหยัดงบประมาณ มีวิธีการให้น้ าโดยใช้สปิงเกอร์ 
เพราะ สะดวกและประหยัดแรงงาน ปุ๋ยที่ใช้คือปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนความถี่ในการตัดแต่งกิ่ง
นิยมตัดแต่งปีละ 2 ครั้ง เพ่ือช่วยให้อากาศถ่ายเทระหว่างต้นได้ง่ายขึ้น และไม่แย่ งอาหารของ
ผลผลิต โรคที่เกิดกับส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามโดยส่วนมากเป็นโรคแคงเกอร์ แมลงที่พบในส้มโอพันธุ์
ทับทิมสยามโดยส่วนมากเป็นหนอนชอนใบส้ม มีวิธีการก าจัดโรคและแมลงโดยใช้สารเคมีฉีดพ่น มี
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วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยการใช้กรรไกรแบบตัด เพราะเป็นวิธีที่สะดวก และมีการจ าหน่ายโดย
พ่อค้ามารับซื้อผลผลิตที่สวน 
 แนวโน้มการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามโดยรวมเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก เนื่องจาก 
เกษตรกรส่วนใหญ่หันมายึดการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามเป็นอาชีพหลัก เนื่องจากเป็นไม้ผลที่มี
ราคาผลผลิตค่อนข้างสูง สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ จึงมีความคิดในการที่จะ
เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามให้มีคุณภาพ และให้ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้น 
เว้นในส่วนของด้านโรคและแมลง และด้านการจ าหน่าย ที่เกษตรกรยังคงมีความไม่แน่ใจในการ
เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เนื่องจากโรคบางบางและแมลงบางชนิดควบคุมได้ยาก และยังไม่มีผล
รับประกันอย่างชัดเจนว่าหากเปลี่ยนสารเคมี หรือ สัดส่วนในการใช้แล้วจะเห็นผลจริง  จึงเห็นว่ายัง
ไม่มีความคุ้มค่าในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง ส่วนด้านการจ าหน่าย แม้เกษตรกรอยากได้ราคา
ผลผลิตที่สูงขึ้น แต่เมื่อมีพ่อค้ามารับซื้อที่สวนในราคาที่ถูกลง ด้วยข้อจ ากัดในด้านต่างๆ อาทิ 
แรงงาน ค่าใช้จ่าย ความสะดวก และอ่ืนๆ จึงส่งผลเกษตรกรยินดีขายผลผลิตให้แก่พ่อค้าที่เข้ามารับ
ซื้อที่สวน 
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลกับแนวโน้มการปลูกส้มโอ
พันธุ์ทับทิมสยาม พบว่าเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามแตกต่างกัน มี
แนวโน้มการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามโดยรวมเฉลี่ยแตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01) 
เนื่องจากเกษตรกรที่มีประสบการณ์มากจะรู้การปลูกที่เหมาะสม มีแนวคิดใหม่ๆที่เรียนรู้จาก
ประสบการณ์เดิม ท าให้สามารถน ามาพัฒนาการปลูกให้ดีขึ้นได้  แต่หากเป็น เกษตรกรที่มี
ประสบการณ์น้อย จะประสบปัญหาในการปลูกได้ง่ายกว่า ท าให้มีเกิดโอกาสในการเปลี่ยนไป
ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ได้ 
 จากการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยด้านเศรษฐกิจกับแนวโน้มการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิม
สยาม พบว่า รายได้จากการจ าหน่ายส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามมีความสัมพันธ์ทางลบกับแนวโน้มการ
ปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามรวมของเกษตรกร (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01) เนื่องจากเกษตรกร
ที่มีรายได้น้อย และไม่คงที่ สามารถเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืนๆได้ แต่หากเกษตรกรมีรายได้ที่มาก
และเพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัว จะยังคงปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามต่อไป 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1) พ้ืนที่ปลูกของเกษตรกรเป็นพ้ืนที่ต่ า ส่วนใหญ่เป็นบริเวณที่ราบ และลุ่ม ท าให้ในบาง
หมู่บ้านเมื่อเข้าช่วงฤดูฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ าท่วมขังส่งผลเสียต่อผลผลิต ดังนั้น เกษตรกรจึงควร
มีการขุดยกร่องปลูกให้สูงขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน 
 2) เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยสุ่มตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ จึงท าให้ไม่ทราบความเหมาะสม
ของดินที่ปลูก ดังนั้น เกษตรกรสามารถสุ่มตัวอย่างดินไปตรวจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองได้ เช่น 
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สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เป็นต้น เพ่ือน าผลที่ได้จากการตรวจมาใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 3) เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีในการก าจัดโรคและแมลง ซึ่งบางครั้งมีการใช้
สารเคมีมากเกินความจ าเป็น เนื่องจาก เกษตรกรมีความคิดว่าอาจได้ผลเร็ว และชัดกว่าปริมาณเดิม
ที่ใช้อยู่ จึงท าให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเกษตรกรเอง ดังนั้น จึงควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  
กรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ เป็นต้น เข้ามาดูแล และให้
ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องของโรคและแมลงให้มากขึ้น รวมถึงการใช้สารเคมีชนิดต่างๆ เพ่ือให้
เกษตรกรมีความรู้ สามารถจัดการโรคและแมลงได้ถูกต้องและเหมาะสม 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาสภาพและแนวโน้มการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามของเกษตรกร ใน
พ้ืนที่ต าบลอื่นของอ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2) ควรมีการศึกษาความต้องการของเกษตรกรในการเข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิต
ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม 
 3) ควรมีการศึกษาการตลาดของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามของเกษตรกร ในอ าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบัการปลูกปาล์มน ้ามันของเกษตรกร ต้าบลบางสวรรค์ 
อ้าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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บทคัดย่อ 
บทความการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

ปัจจัยทางสังคม ความรู้เกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้้ามัน และการปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกร  
2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม และ
ความรู้เกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้้ามัน กับการปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกร และ 3) เพ่ือศึกษา
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ 
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน ต้าบลบางสวรรค์ อ้าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ้านวน 220 คน 
ค้านวณโดยสูตรทาโร่ ยามาเน่ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่้าสุด ค่าสูงสุด และการทดสอบไคสแควร์ 

ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 73.2 อายุเฉลี่ย 49.39 ปี  
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ้านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.09 คน ประสบการณ์ในการ
ปลูกปาล์มน้้ามันเฉลี่ย 15.38 ปี พ้ืนที่ท้าการเกษตรเฉลี่ย 43.10 ไร่ พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันเฉลี่ย 
31.00 ไร่ จ้านวนแรงงานในการปลูกปาล์มน้้ามันเฉลี่ย 4.21 คน รายจ่ายในการปลูกปาล์มน้้ามัน
เฉลี่ย 100,858.50 บาทต่อปี และรายได้จากการปลูกปาล์มน้้ามันเฉลี่ย 338 ,366.36 บาทต่อปี 
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มใดๆ มีความรู้ เกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้้ามันระดั บมาก 
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกปาล์มน้้ามันพันธุ์ลูกผสมเทเนอร่า พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มี
การวางแนวปลูกปาล์มน้้ามันแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า มีจ้านวนผลผลิตเฉลี่ย 2,554.86 กิโลกรัมต่อไร่ 
และมีการจ้าหน่ายผลผลิตกับโรงงานสกัดปาล์มน้้ามัน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับแมลงที่เป็นศัตรูปาล์มน้้ามัน 
ที ่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 ประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน้้ามัน พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน 
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แรงงานในการปลูกปาล์มน้้ามัน รายจ่ายในการปลูกปาล์มน้้ามัน และรายได้จากการปลูกปาล์มน้้ามัน                  
มีความสัมพันธ์กับจ้านวนผลผลิตปาล์มน้้ามัน ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.01 การเป็นสมาชิกกลุ่ม
ปาล์มน้้ามัน  มีความสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของพันธุ์ปาล์มน้้ามัน ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.01 
และการเป็นสมาชิกกลุ่มปาล์มน้้ามัน มีความสัมพันธ์กับแหล่งจ้าหน่ายผลผลิตปาล์มน้้ามัน ที่ระดับ
นัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 ปัญหาในการปลูกปาล์มน้้ามันที่พบคือ ต้นทุนการผลิตมีราคาสูง การระบาด
ของด้วงแรด และความผันผวนของราคาปาล์มน้้ามันที่จ้าหน่าย  
ค้าส้าคัญ: การปลูกปาล์มน้้ามัน; ความสัมพันธ์; จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to study personal factor, economic 

factor, social factor, knowledge on oil palm planting and oil palm planting of 
farmers, 2) to study relationship between personal factor, economic factor, social 
factor, knowledge on oil palm planting and oil palm planting of farmers, 3) to study 
the problems and suggestions on oil palm planting. The samples consisted of 220 
oil palm farmers in Bang Sawan Subdistrict, Phrasaeng District, Surat Thani Province, 
computed by Taro Yamane’s formula. Data were collected by using interviewing 
schedule. Statistical analyses were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, minimum, maximum, and Chi-square test.  

The result of the research revealed that most of the sampled farmers 
were male 72.3 percent. The average of age was 49.39 years old. The level of 
education was elementary. The average member of farm household was 4.09 
persons. The average experience of oil palm planting was 15.38 years. The average 
agricultural area was 43.10 rais. The average area for oil palm planting was 31.00 
rais. The average labor in oil palm planting was 4.21 persons. The average 
expenditure of oil palm planting was 100,858.50 Baht per year. The average income 
from oil palm planting was 338,366.36 Baht per year. Most of the farmers were not 
members of any group. The farmers had the knowledge on oil palm planting at the 
high level. Most of the farmers planted Tenera oil palm. Oil palm plantations were 
wetlands. The orientation of oil palm was an equilateral triangle. The average oil 
palm product was 2,554.86 kg./rai. The farmers sold their oil palm products to 
extraction plant. 

From hypothesis testing, it was indicated that age had significant 
relationship with the insect pests of oil palm at 0.05 level of significance. 
Experience of oil palm planting, area for oil palm planting, labor in oil palm 
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planting, expenditure of oil palm planting and income from oil palm planting had 
significant relationship with the oil palm product at 0.01 level of significance. The 
group membership of oil palm had significant relationship with the source of oil 
palm varieties at 0.01 level of significance. And the group membership of oil palm 
had significant relationship with source of oil palm selling at 0.05 level of significance. 
The main problems of oil palm planting of the farmers were the expensive planting 
cost, the outbreak of rhinoceros beetle, and the fluctuations of oil palm price.  
Keywords: Oil Palm Planting; Related; Surat Thani Province 
 
1. บทน้า   

ปาล์มน้้ามัน เป็นพืชน้้ามันที่มีศักยภาพการแข่งขันสูงกว่าพืชน้้ามันชนิดอ่ืน เนื่องจาก
ให้ผลผลิตน้้ามันต่อหน่วยพื้นที่ได้สูงสุด สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งการบริโภคและ
อุปโภค รวมไปถึงการน้ามาใช้เป็นพลังงานทดแทน ท้าให้ส่วนแบ่งในการผลิตน้้ามันปาล์มต่อน้้ามัน
พืชทั้งโลกมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วจนเป็นอันดับหนึ่งของโลก ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา (Theera Eksomtramage, 2554 : 19) 

ส้าหรับประเทศไทย ปาล์มน้้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจส้าคัญที่สร้างรายได้ให้แก่ เกษตรกร 
โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นมูลค่าปีละหลายหมื่นล้านบาท เมื่อพิจารณาพืชน้้ามันที่
ผลิตโดยอาศัยวัตถุดิบภายในประเทศ อาทิเช่น งา มะพร้าว ร้าข้าว ถั่วเหลือง ฝ้าย ถั่วลิสง ข้าวโพด 
ละหุ่ง และทานตะวัน จัดได้ว่าปาล์มน้้ามันมีศักยภาพในการผลิตเพ่ือสกัดน้้ามันมาใช้ภายในประเทศ
และส่งออกท้ารายได้ให้กับประเทศสูงสุด (Theera Eksomtramage, 2554 : 19) 

ภาคใต้ ถือเป็นแหล่งที่มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันมากท่ีสุดในประเทศไทย เนื่องจากมีสภาพ
ภูมิอากาศที่เอ้ือต่อการปลูกปาล์มน้้ามัน อีกทั้งยังมีอุตสาหกรรมต่างๆ ที่สามารถรองรับผลผลิตของ
เกษตรกรได้อย่างครบวงจร โดยในปี พ.ศ. 2557 มีพื ้นที ่ปลูกปาล์มน้้ามันทั ้งหมดประมาณ 
3,548,308 ไร่ และต่อมาในปี พ.ศ. 2558 มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันทั้งหมดประมาณ 3 ,698,161 ไร่ 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันมีจ้านวนเพ่ิมขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยจ้านวนที่เพ่ิมขึ้นนี้มาจากการ
ปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่นาร้างและพ้ืนที่ว่างเปล่า รวมถึงการปลูกแทนการท้านากุ้งที่ขาดทุนในปี พ.ศ. 2555 
และบางส่วนเป็นการปลูกทดแทนสวนปาล์มน้้ามันที่มีอายุมาก (Office of Agricultural 
Economics), (30 August 2016) 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ โดยในปี 
พ.ศ. 2558 มีพ้ืนที่ปลูกทั้งหมดประมาณ 992,761ไร่ ให้ผลผลิต 2,830,362 ตัน และมีผลผลิตต่อไร่ 
2,851 กิโลกรัม (Office of Agricultural Economics), (30 August 2016) ซึ่งนอกจากสภาพ
ภูมิอากาศที่เอ้ือต่อการปลูกปาล์มน้้ามันแล้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานียังเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยปาล์มน้้ามัน
สุราษฎร์ธานี ซึ่งท้าหน้าที่ศึกษา วิจัย ปรับปรุงพันธุ์ และพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ปาล์มน้้ามันอีกด้วย โดยมีแหล่งปลูกปาล์มน้้ามันที่ส้าคัญ 5 อันดับแรก คือ อ้าเภอพระแสง อ้าเภอ
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พุนพิน อ้าเภอท่าชนะ อ้าเภอไชยา และอ้าเภอพนม ตามล้าดับ (Surat Thani Provincial 
Agricultural Extension Office), (15 August 2016)  

อ้าเภอพระแสง มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันทั้งหมดประมาณ 116,248 ไร่ ซึ่งต้าบลบางสวรรค์
เป็นต้าบลที่มีการปลูกปาล์มน้้ามันมากที่สุด คือมีทั้งหมดประมาณ 64,669 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.63 
ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมดในอ้าเภอพระแสง (Phrasaeng District Agricultural Extension Office), 
(28 August 2016) เนื่องจากต้าบลบางสวรรค์มีสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์ แสงแดดจัด และมีฝนตก
ชุกตลอดปี เหมาะแก่การเจริญเติบโตของปาล์มน้้ามัน แต่ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมานั้น เกษตรกรประสบ
ปัญหาฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ท้าให้ปาล์มน้้ามันเกิดสภาวะขาดน้้า ประกอบกับปุ๋ยบ้ารุงต้นปาล์มน้้ามัน
มีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรบางส่วนจึงใส่ปุ๋ยในปริมาณที่ลดลง ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของปาล์มน้้ามัน  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปลูกปาล์มน้้ามันของ
เกษตรกร ต้าบลบางสวรรค์ อ้าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานการพัฒนา
แนวทางในการเพ่ิมผลผลิตปาล์มน้้ามันอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาอาชีพของ
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันต่อไป  

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม ความรู้เกี่ยวกับ
ปาล์มน้้ามัน และการปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกร  

2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทาง
สังคม ความรู้เกี่ยวกับปาล์มน้้ามันกับการปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกร  

2.3 เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกร  
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษากับเกษตรกรที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนปลูกปาล์มน้้ามัน  

ปี พ.ศ. 2558 ในพ้ืนที่ต้าบลบางสวรรค์ อ้าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ้านวน 486 คน  
 

4. วิธีการด้าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey Research) ได้ท้าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจาก

เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน ต้าบลบางสวรรค์ อ้าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี การค้านวณกลุ่ม
ตัวอย่างใช้สูตรของ Yamane โดยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิชนิดสุ่มเป็นสัดส่วน และวิธีการสุ่มแบบง่าย 
จ้านวน 220 คน เครื่องมือที่ใช้ในเก็บข้อมูลการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ์ โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์
ออกเป็น 6 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ตอนที่ 2 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ตอนที่ 3 
ปัจจัยทางสังคม ตอนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้้ามัน ตอนที่ 5 การปลูกปาล์มน้้ามันของ
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เกษตรกร และตอนที่ 6 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกร ทดสอบ
เครื่องมือโดยการหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
ของเนื้อหา และน้ามาแก้ไขปรับปรุง หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน้าแบบสัมภาษณ์ไป
ทดสอบกับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 30 คน น้ามาค้านวณหาค่า
สัมประสิทธิ์ ครอนบาชส์-อัลฟ่า (Cronbach’s alpha reliability coefficient) ของแบบสัมภาษณ์
ความรู้เกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้้ามัน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.769 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าต่้าสุด 
(Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าไคสแควร์ (Chi-Square Test)  

 
5. ผลการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน พบว่า เกษตรกรส่วนมากเป็นเพศชาย 
ร้อยละ 73.2 มีอายุเฉลี่ย 49.39 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 59.1 มีจ้านวนสมาชิก
ในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน และมีประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน้้ามันเฉลี่ย 15.38 ปี 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน พบว่า เกษตรกรมีพ้ืนที่ท้าการเกษตร
เฉลี่ย 43.10 ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันเฉลี่ย 31.00 ไร่ มีจ้านวนแรงงานในการปลูกปาล์มน้้ามัน
เฉลี่ย 5 คน โดยมีรายจ่ายในการปลูกปาล์มน้้ามันเฉลี่ย 100,858.50 บาทต่อปี และมีรายได้จากการ
ปลูกปาล์มน้้ามันเฉลี่ย 338,366.36 บาทต่อปี 

ปัจจัยทางสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน พบว่า เกษตรกรส่วนมากไม่มีต้าแหน่ง
ทางสังคม ร้อยละ 89.5 ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน ร้อยละ 66.4 และไม่เป็น
สมาชิกกลุ่มแหล่งเงินทุนทางการเกษตร ร้อยละ 64.5 

ความรู้เกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่วนมากมีความรู้
เกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้้ามันอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 89.1   

การปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่วนมากปลูกปาล์มน้้ามันพันธุ์ลูกผสม
เทเนอร่า ร้อยละ 81.4 ได้รับพันธุ์ปาล์มน้้ามันจากแปลงจ้าหน่ายกล้าปาล์มน้้ามันเอกชนรายใหญ่ 
ร้อยละ 57.7 พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ร้อยละ 78.2 ลักษณะดินที่ปลูกปาล์มน้้ามัน
เป็นดินร่วน ร้อยละ 53.2 มีการวางแนวปลูกปาล์มน้้ามันเป็นแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า ร้อยละ 80.5 
ระยะการปลูกปาล์มน้้ามัน 9x9 เมตร ร้อยละ 75.0 ขนาดหลุมปลูกปาล์มน้้ามัน 50x50x50 
เซนติเมตร ร้อยละ 44.5 เกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีมากที่สุดในช่วงที่ปาล์มน้้ามันอายุ 3-4 ปี ร้อยละ 94.5 
ปาล์มน้้ามันอายุ 10 ปี เป็นต้นไป มีอัตราการใส่ปุ๋ยมากที่สุด เฉลี่ย 103.31 กิโลกรัมต่อไร่ แหล่งน้้า
ที่ใช้ในการปลูกปาล์มน้้ามันคือ น้้าฝน ร้อยละ 94.1 เกษตรกรไม่พบโรคที่เกิดกับปาล์มน้้ามัน 
ร้อยละ 40.5 แมลงที่เป็นศัตรูปาล์มน้้ามันมากที่สุดคือ ด้วงแรด ร้อยละ 55.9 สัตว์ที่เป็นศัตรูปาล์ม
น้้ามันมากที่สุดคือ หนู ร้อยละ 77.3 เกษตรกรส่วนมากไม่ก้าจัดโรคและศัตรูปาล์มน้้ามัน ความถี่ใน
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การเก็บเกี่ยวผลผลิตคือ 16-20 วันต่อครั้ง ร้อยละ 67.2 มีจ้านวนผลผลิตเฉลี่ย 2,554.86 กิโลกรัม
ต่อไร่ และจ้าหน่ายผลผลิตกับทางโรงงานสกัดปาล์มน้้ามัน ร้อยละ 72.7  

จากการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลกับการปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกร 
พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับการปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกร ด้านแมลงที่เป็นศัตรูปาล์มน้้ามัน 
(ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05) และประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน้้ามัน มีความสัมพันธ์กับการ
ปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกร ด้านจ้านวนผลผลิตปาล์มน้้ามัน (ท่ีระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.01)   

จากการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยทางเศรษฐกิจกับการปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกร  
พบว่า พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน แรงงานในการปลูกปาล์มน้้ามัน รายจ่ายในการปลูกปาล์มน้้ามัน 
และรายได้จากการปลูกปาล์มน้้ามัน มีความสัมพันธ์กับการปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกร 
ด้านจ้านวนผลผลิตปาล์มน้้ามัน (ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.01)  

จากการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยทางสังคมกับการปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกร พบว่า 
การเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน มีความสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของพันธุ์ปาล์มน้้ามัน 
และแหล่งจ้าหน่ายผลผลิตปาล์มน้้ามัน (ท่ีระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.01 และ 0.05 ตามล้าดับ)  

จากการทดสอบสมมติฐาน ความรู้เกี่ยวการปลูกกับปาล์มน้้ามันกับการปลูกปาล์มน้้ามัน
ของเกษตรกร พบว่า ระดับความรู้เกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้้ามันไม่มีความสัมพันธ์กับการปลูก
ปาล์มน้้ามัน (ท่ีระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05)  

ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกร พบว่า ปัญหาของเกษตรกร
คือ เกษตรกรได้รับพันธุ์ปาล์มน้้ามันไม่มีคุณภาพ ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น การระบาดของด้วงแรด 
ความผันผวนของราคาปาล์มน้้ามันที่จ้าหน่าย สภาพอากาศแปรปรวนและภัยธรรมชาติ แรงงานขาด
ทักษะในการเก็บเกี่ยว และภาครัฐไม่ได้ส่งเสริมหรือให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 
เกษตรกรจึงมีข้อเสนอแนะให้ภาครัฐเข้ามาส่งเสริมและค้าแนะน้าในการปลูกปาล์มน้้ามันแก่
เกษตรกร และควรให้นักวิชาการเกษตรหมั่นลงพ้ืนที่สวนปาล์มน้้ามันของเกษตรกร เพ่ือท้าการ
วิเคราะห์ดินและวิเคราะห์ใบให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยได้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และตรงตามความต้องการ
ของปาล์มน้้ามัน รวมถึงการควบคุมดูแลราคาปัจจัยการผลิตและราคาผลผลิตปาล์มน้้ามันให้อยู่ใน
เกณฑ์ท่ีเหมาะสม และภาครัฐควรมีการประกันราคาปาล์มน้้ามันให้กับเกษตรกร 

 
6. อภิปรายผล 

ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เกษตรกรส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 49.39 ปี ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะเกษตรกรได้ท้าอาชีพปลูกปาล์มน้้ามันมาตั้งแต่ดั้งเดิม จึงยึดอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักในการ
หาเลี้ยงครอบครัวตลอดมา ประกอบกับแรงงานรุ่นใหม่ส่วนใหญ่หันไปท้างานในภาคอุตสาหกรรม
มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sakarin Bunrit (2555) ได้ท้าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการท้าสวนปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในอ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พบว่า เกษตรกร
มีอายุเฉลี่ย 49.06 ปี ระดับการศึกษาของเกษตรกรส่วนมากอยู่ในระดับประถมศึกษา มีจ้านวน



603วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครอบครัวไทยในปัจจุบันมีการอยู่ ร่วมกันเป็น
ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น และเกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน้้ามันเฉลี่ย 15.38 ปี 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ พบว่า เกษตรกรมีพ้ืนที่ท้าการเกษตรเฉลี่ย 43.10 ไร่ มีพ้ืนที่ปลูก
ปาล์มน้้ามันเฉลี่ย 31.00 ไร่ มีจ้านวนแรงงานในการปลูกปาล์มน้้ามันเฉลี่ย 5 คน ซึ่งแรงงานส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานจ้าง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการดูแลรักษาตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้้ามัน
ต้องอาศัยแรงงานจ้านวนมาก เกษตรกรจึงต้องจ้างแรงงานจากภายนอกเพ่ิมเติม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Chanwit Somwong (2552) ได้ท้าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูก
ปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในอ้าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า เกษตรกรมีแรงงานใน
การปลูกปาล์มน้้ามันเป็นแรงงานจ้างมากกว่าแรงงานในครัวเรือน และเกษตรกรมีรายจ่ายในการ
ปลูกปาล์มน้้ามันเฉลี่ย 100,858.50 บาทต่อปี และมีรายได้จากการปลูกปาล์มน้้ามัน 338 ,366.36 
บาทต่อปี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในการปลูกปาล์มน้้ามันค่อนข้างสูง โดยเฉพาะค่า
ปุ๋ยและค่าจ้างแรงงาน อีกทั้งที่ผ่านมาเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน 
ท้าให้ผลผลิตปาล์มน้้ามันลดลง 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางสังคม พบว่า เกษตรกรส่วนมากไม่ เป็นสมาชิกกลุ่ม
ปาล์มน้้ามัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเกษตรกรไม่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีควร อีกทั้งเกษตรกรบางส่วนมองว่าการเป็นสมาชิกกลุ่มไม่มีความจ้าเป็น
ในการปลูกปาล์มน้้ามัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chulita Somkaew (2552) ได้ท้าการศึกษา
เรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกร ต้าบลท่าสะท้อน อ้าเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า เกษตรกรส่วนมากไม่เป็นสมาชิกกลุ่มใด ๆ ในการปลูกปาล์มน้้ามัน  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้้ามัน พบว่า เกษตรกรส่วนมากมี
ความรู้เกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้้ามันในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเกษตรกรมีประสบการณ์ใน
การปลูกปาล์มน้้ามันเฉลี่ย 15.38 ปี จึงมีโอกาสได้ลองผิดลองถูกและเรียนรู้ด้วยตัวเอง ประกอบกับ
การได้รับค้าแนะน้าการปลูกปาล์มน้้ามันจากนักวิชาการเกษตรทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sakarin Bunrit (2555) ได้ท้าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท้าสวนปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในอ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พบว่า เกษตรกรส่วนมากมี
ความรู้เกี่ยวกับการท้าสวนปาล์มน้้ามันในระดับมาก  

การปลูกปาล์มน้้ามัน พบว่า เกษตรกรส่วนมากปลูกปาล์มน้้ามันพันธุ์ลูกผสมเทเนอร่า ซึ่ง
เป็นพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรแนะน้า มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีการวางแนวปลูก
ปาล์มน้้ามันแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า สอดคล้องกับหลักการของกรมวิชาการเกษตร (Department of 
Agriculture, 2547 : 40) กล่าวว่า การวางแนวปลูกปาล์มน้้ามันแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า จะท้าให้
ปาล์มน้้ามันได้รับแสงแดดสม่้าเสมอและให้จ้านวนต้นมากกว่าแบบสี่เหลี่ยม 15.49 เปอร์เซ็นต์ 
ระยะการปลูกปาล์มน้้ามัน 9x9 เมตร ซึ่งเป็นระยะปลูกที่เป็นมาตรฐาน และมีขนาดหลุมปลูกปาล์ม
น้้ามัน 50x50x50 เซนติเมตร ปาล์มน้้ามันอายุ 3-4 ปี เกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีมากที่สุด ปาล์มน้้ามันอายุ 
10 ปี เป็นต้นไป มีอัตราการใส่ปุ๋ยมากที่สุด เฉลี่ย 103.31 กิโลกรัมต่อไร่ แมลงที่เป็นศัตรูปาล์ม
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น้้ามันมากที่สุดคือ ด้วงแรด เนื่องจากพ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม เมื่อฝนตกจะท้าให้มีน้้าขัง
เหมาะแก่การขยายพนัธุ์ของด้วงแรด ซ่ึงเกษตรกรส่วนมากมักละเลยการก้าจัดด้วงแรด จึงอาจท้าให้
มีการระบาดของด้วงแรดเพ่ิมมากขึ้น เกษตรกรส่วนมากมีความถี่ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต 16-20 
วันต่อครั้ง และมีจ้านวนผลผลิตปาล์มน้้ามันเฉลี่ย 2,554.86 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะใน
ระยะเวลา 2 – 3 ปีที่ผ่านมาเกิดภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง อีกทั้งเกษตรกรบางส่วนเก็บเกี่ยว
ผลผล ิตก ่อนถ ึง เ ว ลาที ่เ หมาะสม ซึ ่ง ส า เหต ุหนึ ่งมาจากความจ้าทา งการ เ ง ิน  และมี
บุคคลภายนอกลักลอบเก็บเกี่ยวปาล์มน้้ามันของเกษตรกรอยู่บ่อยครั้ง จึงอาจท้าให้คุณภาพ
และปริมาณผลผลิตปาล์มน้้ามันของเกษตรกรลดลง  

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการปลูกปาล์มน้้ามัน 
ได้แก่ อายุ มีความสัมพันธ์กับแมลงที่เป็นศัตรูปาล์มน้้ามัน (ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05) ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะเกษตรกรที่มีอายุค่อนข้างมากนั ้น ปลูกปาล์มน้้ามันเป็นระยะเวลานาน จึงมี
เทคนิคหรือวิธีการต่างๆ ในการป้องกันก้าจัดแมลงที่เป็นศัตรูปาล์มน้้ามัน ท้าให้เกษตรกร
ส่วนมากไม่พบแมลงที่เป็นศัตรูปาล์มน้้ามัน และประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน้้ามัน มีความสัมพันธ์
กับจ้านวนผลผลิตปาล์มน้้ามัน (ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.01) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเกษตรกรที่มี
ประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน้้ามันเป็นระยะเวลานาน มีโอกาสลองผิดลองถูก และสามารถ
เรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองได้ อีกทั้งเกษตรกรมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อการปลูกปาล์มน้้ามันจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จนสามารถปลูกปาล์มน้้ามันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับการปลูก
ปาล์มน้้ามัน ได้แก่ พื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามัน จ้านวนแรงงานในการปลูกปาล์มน้้ามัน รายจ่ายใน
การปลูกปาล์มน้้ามัน และรายได้จากการปลูกปาล์มน้้ามัน มีความสัมพันธ์กับจ้านวนผลผลิต
ปาล์มน้้ามัน (ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.01) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจมีความ
เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาปาล์มน้้ามันตลอดจนการเก็บเกี่ยวและการจ้าหน่ายผลผลิต ซึ่งมี
ความส้าคัญต่อจ้านวนผลผลิตปาล์มน้้ามันที่เกษตรกรได้รับเป็นอย่างมาก เกษตรกรที่มีพื้นที่
ปลูกปาล ์มน้้ามันมาก ย่อมมีรายจ่ายในการปลูกปาล์มน้้ามันมากขึ ้น โดยเฉพาะค่าปุ ๋ย 
เนื่องจากปาล์มน้้ามันเป็นพืชที่มีความต้องการปุ๋ยในปริมาณมาก และเกษตรกรที่มีจ้านวน
แรงงานมาก จะมีศักยภาพในการดูแลรักษาปาล์มน้้ามันและการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้้ามัน
ที่มากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ผลผลิตปาล์มน้้ามันมีมากขึ้นตามไปด้วย 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการปลูก
ปาล์มน้้ามัน ได้แก่ การเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน มีความสัมพันธ์กับแหล่งที่มา
ของพันธุ์ปาล์มน้้ามัน และแหล่งจ้าหน่ายผลผลิตปาล์มน้้ามัน (ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.01 
และ 0.05 ตามล้าดับ) เนื่องจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มจะมีการเก็บเกี่ยวปาล์มน้้ามันที่
เหมาะสม ท้าให้ได้ปาล์มมันที่คุณภาพดี เกษตรกรจึงสามารถจ้าหน่ายผลผลิตให้กับโรงงานสกัด
ปาล์มน้้ามันได้  
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จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้้ามันไม่มีความสัมพันธ์
กับการปลูกปาล์มน้้ามัน (ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเกษตรกรส่วนมากมี
ประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน้้ามันเป็นระยะเวลานาน และมีความรู้เกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้้ามัน
ทางทฤษฎีอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเกษตรกรได้รับความรู้และค้าแนะน้าในการปลูกปาล์มน้้ามัน
จากนักวิชาการเกษตรและหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาส่งเสริม  

 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
1) ด้านพันธุ์ปาล์มน้้ามัน เนื่องจากเกษตรกรส่วนมากซื้อพันธุ ์ปาล์มน้้ามันจาก

แปลงจ้าหน่ายกล้าปาล์มน้้ามันของเอกชน ซ่ึงอาจท้าให้เกษตรกรบางส่วนได้รับพันธุ์ปาล์มน้้ามัน
ที่ไม่มีคุณภาพหรือพันธุ์ปลอม ดังนั้น เจ้าหน้าที่ภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการจัดตั้งแหล่ง
จ้าหน่ายพันธุ์ปาล์มน้้ามันที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรให้แก่เกษตรกร
อย่างทั่วถึง รวมถึงตรวจสอบแหล่งจ้าหน่ายพันธุ์ปาล์มน้้ามันของเอกชน เพ่ือป้องกันการจ้าหน่าย
พันธุ์ปาล์มน้้ามันที่ไม่มีคุณภาพหรือพันธุ์ปลอม 

2) ด้านการปลูกปาล์มน้้ามัน เนื่องจากเกษตรกรมีอายุค่อนข้างมาก และมีแรงงาน
ในครัวเรือนค่อนข้างน้อย ท้าให้เกษตรกรต้องจ้างแรงงานจากภายนอกเพ่ิมเติม ดังนั้น เจ้าหน้าที่
ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ือพัฒนาการ
ท้าสวนปาล์มน้้ามันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการปลูกปาล์มน้้ามัน
ให้แก่เกษตรกร เพื่อเพ่ิมศักยภาพของเกษตรกรในการปลูกปาล์มน้้ามัน และยังสามารถลดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างแรงงานของเกษตรกรได้อีกด้วย 

3) ด้านการดูแลรักษาปาล์มน้้ามัน เนื่องจากเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภาวะ
ฝนทิ้งช่วงและความผันผวนของราคาปาล์มน้้ามัน ดังนั้น เกษตรกรควรมีแหล่งน้้าส้ารองและวาง
ระบบน้้าในสวนปาล์มน้้ามัน เพ่ือให้ปาล์มน้้ามันได้รับน้้าสม่้าเสมอตลอดปี รวมถึงการปรับพื้นที่
ปลูกปาล์มน้้ามันให้เหมาะสมและท้าร่องระบายน้้าในสวนปาล์มน้้ามัน เพ่ือลดปัญหาการเกิดน้้าขัง
และลดความชื้นในสวนปาล์มน้้ามัน อันจะเป็นแหล่งขยายพันธุ์ของด้วงแรด 

4) ด้านการเก็บเกี่ยวและจ้าหน่ายผลผลิตปาล์มน้้ามัน เนื่องจากเกษตรกรบางส่วน
จ้าหน่ายปาล์มน้้ามันดิบให้แก่แหล่งรับซื้อผลผลิต สาเหตุหนึ่งเนื่องจากแรงงานจ้างขาดทักษะในการ
เก็บเกี่ยว ท้าให้ผลผลิตของเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานโรงงานสกัดปาล์มน้้ามัน เกษตรกรจึงต้อง
จ้าหน่ายผลผลิตให้กับลานเทปาล์มน้้ามันซึ่งรับซื้อในราคาต่้ากว่ามาตรฐาน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการจัดฝึกอบรมแรงงานให้มีศักยภาพในการเก็บเกี่ยวมากขึ้น 
เพ่ือให้เกษตรกรได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถจ้าหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น นอกจากนี้ควร
มีการส่งเสริมเกษตรกรให้เก็บเก่ียวผลผลิตที่เหมาะสมตามมาตรฐานโรงงานสกัดปาล์มน้้ามัน เพ่ือให้
เกษตรกรได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถจ้าหน่ายผลผลิตได้ในราคาท่ีสูงขึ้น  
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7.2 ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของผลผลิตปาล์มน้้ามันที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ของเกษตรกร ต้าบลบางสวรรค์ อ้าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
หรือพ้ืนที่อ่ืนที่มีสภาพใกล้เคียงกัน 

2) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้้ามัน
ของเกษตรกร ต้าบลบางสวรรค์ อ้าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือพ้ืนที่ อ่ืนที่มี สภาพ
ใกล้เคียงกัน 

3) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการความรู้ในการป้องกันก้าจัดโรคและศัตรู
ปาล์มน้้ามันของเกษตรกร ต้าบลบางสวรรค์ อ้าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือพ้ืนที่อ่ืนที่มี
สภาพใกล้เคียงกัน 

4) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความส้าเร็จในการปลูก
ปาล์มน้้ามันของเกษตรกร อ้าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคม 
เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน และ 3) เพ่ือน าเสนอรูปแบบ
การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
จังหวัดน่าน  
 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน 19 รูป/คน ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ และการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ซึ่งมี
ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.987 ประชากรได้แก่ บุคลากรภาครัฐและภาคประชาสังคม จ านวน 
241 คน และกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 172 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple 
random sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson's correlation) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมในการวางแผนเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่า
ไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่านนั้น ในภาพรวมทุกภาคส่วนในจังหวัดน่าน มี
ความตื่นตัวและให้ความส าคัญในเรื่องป่าไม้ในการบริหารจัดการ ปัจจุบันมีการตัดสินใจร่วมกัน
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ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม เช่น องค์กรบริหารส่วนจังหวัดจะเปิดโอกาสให้ภาคประชา
สังคมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านผลประโยชน์ โดยทางอ้อม เช่น การมีอากาศดี ชีวิตดีขึ้น ฝนตก
ตามฤดู น้ าไม่ท่วม การที่จ านวนป่าไม่ถูกท าลาย หรือมีจ านวนมากยิ่งขึ้น การประเมินเป็นไปตาม
กฎหมายซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม แต่เมื่อการประเมินผลร่วมกันระหว่างภาครัฐกับ
ภาคประชาสังคมนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการประเมินผลโดยการช่วยตรวจสอบ 
 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคม
ในจังหวัดน่าน ภาครัฐและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาค
ประชาสังคมในจังหวัดน่าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ รองลงมาได้แก่ 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการวางแผน และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน ตามล าดับ เมื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยด้านหลักสาราณียธรรมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน 
โดยหลักสาราณียธรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชา
สังคมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
กล่าวคือ ที่มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูงในประเด็น ร่วมกันรับผลประโยชน์ (Y4) มีค่าเท่ากับ 
0.749 ร่วมกันตัดสินใจ (Y2) มีค่าเท่ากับ 0.711 ร่วมกันวางแผน (Y1) มีค่าเท่ากับ .688 ร่วมกัน
ประเมินผล (Y5) มีค่าเท่ากับ 0.681 ร่วมกันด าเนินงาน (Y3) มีค่าเท่ากับ 0.658 
 3 . รูปแบบการมี ส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจ การด าเนินการ การรับ
ผลประโยชน์ และการประเมินผล โดยการน าหลักธรรมที่ท าให้ทั้งส่วนภาครัฐและภาคประชาสังคม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ นั้นมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
อันได้แก่ ซึ่งกันและกันนั้น คือ หลักสาราณียธรรม 6 ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ควรแสดง
อาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ประพฤติดีมีคุณธรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง โดยการบอกกล่าว
และแจ้งเตือนสิ่งที่เป็นประโยชน์ ด้วยความปรารถนาดี คิดท าสิ่งดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ใน
การแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ได้มาโดยชอบธรรม ด้วยการรักษาระเบียบ
วินัยของส่วนรวม  และเคารพรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ท าให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
(ป่าไม้) ในจังหวัดน่าน เป็นไปอย่างยั่งยืน 
ค าส าคัญ :การมีส่วนร่วม, การบูรณาการ, ภาคประชาสังคม,ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ABSTRACT 
 The Objectives of this Research were: 1. To study the state of participation in 
natural resource management ofcivil society in Nan province,2.To study factors 
influencing participation in natural resource management of civil society in Nan province. 
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and 3.To presentanintegrated model of government and civil society participation in 
natural resource management in Nan province. 
 Methodology was the mixed methods; The qualitative research collected 
data from 19 key informants, purposefully selected,with the structuredin-depth-
interview, by face-to-face-interviewing. Data were analyzed by descriptive 
interpretation.The quantitative research collected data by questionnaires with 
reliability coefficient values at 0.987 from 172 samples who were Government      
and civil society personnel in Nan Province by simple random sampling and 
analyzed data by frequency, percentile, mean and standard deviation and analyzed 
relationship of Variables by Pearson Product Moment Correlation. 
 Findings were as follows: 
 1. Generalcondition of involvement in planning for natural resource 
(forest)  management between the public and civil society in Nan Province, by 
all means, all agencies in Nan Province were aware of and focused on forest 
management. Currently, there is a common decision making between the 
governmental agencies and civil society, for example, the provincial 
administration gives civil society the opportunity to participate in decision-
making. Benefits gained indirectly such as the community had good, clean air, 
better life, seasonal rain, no floods and no forest was destroyed and forest 
was expanded. The operational assessment was carried out legitimately with  
outsiders participating in the process. The joint assessment of projects 
between the state and civil society was conducted for the verification purpose.  
 2. Factors affecting participation in natural resource management of civil society 
in Nan Province were that state and civil society in Nan Province were involved in the 
natural resource management at the moderate level. Considering the mean values from 
high to low were that the highest level was the benefit sharing, secondly the participatory 
operation, participatory decision-making, participatory planning, were at the high to low 
level respectively and the lowest level of participation was the participatory evaluation. 
The correlations were  thatSaraniyadhamma, virtue for fraternal living, had correlations with 
the interactively participatory natural resource management of state and civil society in 
Nan Province at the statistical significant level at 0.01.  The high level of correlations were 
benefit sharing (Y4) was at 0.749, participatory decision-making (Y2) was at 0.711, 
participatory planning (Y1) was at 0.688, participatory evaluation (Y5) was at 0.681 and 
participatory operation (Y3) was at 0.658  
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 3. Forms of participation in planning, decision-making, operation, benefits 
sharing and evaluation were to apply Saraniyadhamma 6, virtues for fraternal living, to 
enhance the effective and efficient participations in various activities between state and 
civil society. State and civil society should be humble and polite, respectful to each 
other, well behave to each other with good ethical morality, both in front and behind, 
by telling and informing good things with good wishes, by thinking of doing good things to 
society, sharing benefits gained lawfully directly and indirectly, obeying and keeping the 
laws, rules and regulations of society, respecting and listening to one another’s opinions. 
These forms of participations would make the integrated participation of natural 
resource(forest) management between the state and civil society in Nan Province the 
sustainable management. 
Keyword: Integrative, Participation, Civil Society, Natural Resource 
 
1. บทน า 
 ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อชีวิตมนุษย์เราอย่างมาก นั่นเป็นเพราะ การด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์  จ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติขับเคลื่อนทุกสิ่ งทุกอย่าง ทั้ งที่ เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมด อาทิ อากาศ แสง ฝุ่น เป็นต้น, ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสร้าง
ทดแทนขึ้นใหม่ได้ อาทิ น้ า ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า พืช หญ้า เป็นต้น, ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมด
ไป อาทิ แร่ธาตุชนิดต่างๆ ถ่านหิน น้ ามันปิโตรเลียม เป็นต้น ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
นั้นมี 4 ประการ ดังนี้ คือ เป็นแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และผลิตผล, เป็นที่รองรับกิจกรรมต่างๆ ของ
มนุษย์ และช่วยเกื้อกูลให้ชีวิตด ารงอยู่ได้, เป็นแหล่งรองรับของเสีย และของ เหลือเศษจาก
ขบวนการผลิตและการบริโภค และให้ความรื่นรมย์แก่จิตใจของมนุษย์ เช่น ทิวทัศน์ ภูมิประเทศ 
ความงามของธรรมชาติ 
 ปัจจุบันโลกก าลังเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมอย่างมากมาย เช่น ปัญหามล
ทางอากาศ ปัญหามลพิษทางเสียง ปัญหาภาวะเรือนกระจก การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในหลาย
ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมจ านวนการเกิดหรอทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น แต่ละประเทศ
จึงให้ความส าคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างยั่งยืน 
อาทิ การใช้พลังงานทดแทน การออกมาตรการหรือแนวทางในการควบคุมการปล่อยมลพิษทาง
อากาศที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การน าวัสดุที่ใช้แล้วหรือ
เหลือใช้มาใช้ใหม่ เป็นต้น   
 จังหวัดน่านเป็นหนึ่งจังหวัดของประเทศไทยที่ในอดีตมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
แต่เมื่อประมาณ 10 ปีให้หลังสภาพของภูเขาต่างๆของจังหวัดน่านกลับกลายเป็นภูเขาหัวโล้น ท าให้
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ประชาชนน่านเป็นอย่างมาก (PrawitTantalanukul, 
2555 : 11)โดยจังหวัดน่านนั้นถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนล้านนา ซึ่งเป็นบริเวณที่เคยเป็น
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อาณาจักรล้านนาอันด ารงอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 1700 ถึงประมาณ พ.ศ. 2300 ปัจจุบันได้แก่พ้ืนที่ใน
จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย รวม 8 จังหวัดด้วยกัน กล่าวคือ เชียงราย แม่แฮ่องสอน 
เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน และพะเยา พ้ืนที่ทั้งหมดของอาณาจักรล้านนานี้ ถ้าค านวณ
ออกมาเป็นตารางกิโลเมตรจะมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 90,900 ตารางกิโลเมตร หรือหากเทียบกับ
พ้ืนที่ของประเทศไทยทั้งหมดคิดเป็นประมาณร้อยละ 17    ซึ่งบางท่านขนานนามว่า น่านนั้น “เป็น
ดินแดนล้านนาตะวันออก มีชื่อเรียกตามต านานต่างๆ ว่า “กาวะราชนคร” และ “นันทสุวรรณ
นคร” บ้างก็เรียก “นันทบุรี”   
 สาเหตุที่ท าให้จังหวัดน่าน มีพ้ืนที่ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ลดลงนั้น เป็นเพราะ
ประชาชนบุกรุกป่าเพ่ือท าการเกษตร และมีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชหรือข้าวต่างๆ มาเป็นการ
ปลูก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยสถิติการผลิตการเกษตรตามชนิดพืช (ระดับจังหวัด) ปีเพาะปลูก 
2555/2556 ซ่ึงจัดท าโดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดน่าน  ระบุว่า ใน
จังหวัดน่านมีพ้ืนที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุดในบรรดาการปลูกพืชการเกษตรทั้งหมด มี
จ านวนมากถึง 40,748 ไร่ (Office of Nan province, 2558 : 6)  
 ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรการกุศล กลุ่มชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 
ของจังหวัดน่านต่างให้ความส าคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก โดยหน่วยงานภาครัฐใน
จังหวัดต่างมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เช่น ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการอนุรักษ์
และบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดมิให้เกิดสภาวะมลพิษทั้งใน
ปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ยุทธ์ศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน เป็นต้น นอกจากนั้ นมี
การรวมตั วกัน ในลั กษณะของประชาสั งคม เ พ่ือท าหน้ าที่ ใ นการอนุ รั กษ์ และจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่านเกิดขึ้นมากมาย เช่น มูลนิธิฮักเมืองน่าน สมาคมบ้านหลวงหวง
ป่า กลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลงมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งค าแต่การด าเนินการต่างๆ ระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาสังคมดังกล่าวในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติยังขาดการมีส่วนร่วม
ระหว่างกันท าให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปในทางต่างคนต่างท ามากกว่าที่จะร่วมมือกัน
ส่งผลให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ไม่ประสบความส าเร็จอย่างเต็มที่ ซึ่งในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาสังคมให้เกิดประสิทธิภาพควรใช้หลักพุทธธรรมเป็น
แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม อันได้แก่ หลักสาราณียธรรม (ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน) 6 
ประการ ประกอบด้วย เมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา
และทิฏฐิสามัญญตา  
 ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมเชิงบูรณา
การภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน เพ่ือให้ทราบถึง
สภาพทั่วไปของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่าน ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน และน าเสนอรูปแบบการ
มีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด
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น่าน เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สงูสุด น าไปสู่การเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติดังในอดีต ท าให้ประเทศไทยมีพ้ืนที่
ที่อุดมสมบูรณ์เพ่ิมมากข้ึน และน าพาไปสู่การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับโลกใบนี้ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชา
สังคมในจังหวัดน่าน 
 2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาค
ประชาสังคมในจังหวัดน่าน 
 2.3 เพ่ือน าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 งานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน” เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)     
โดยผู้วิจัยได้น าเอาแนวคิดของ Cohen, J.M. and Uphoffโดยกระบวนการมีส่วนร่วมมี 4 ขั้นตอน 
(Cohen, J.M. and Uphoff, 1984 :219-222) รวมกับการศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรม
อีก 1 ข้ันตอน จึงประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือการมีส่วนร่วมในการวางแผน (Planning)การมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation)การมี
ส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ (Benefit)และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน 
(Evaluation) บูรณาการกับหลักสาราณียธรรม 6 (ธรรมเป็นเหตุ ให้ ระลึกถึงกัน ) 
(PhaBrahmagunabhorn(P.A. Payutto, 2553 : 23-24) ประกอบด้วย เมตตากายกรรมร่วมกัน
อนุรักษ์และดูแลป่าไม้ร่วมกัน เมตตาวจีกรรม ร่วมกันบอกแจ้งเหตุเกี่ยวกับการดูแลป่าไม้ เมตตา
มโนกรรม คิดต่อและท าสิ่งดีที่เป็นประโยชน์แก่ธรรมชาติ สาธารณโภคี ร่วมกันใช้สอยและรับ
ประโยชน์ เท่ า เทียมกัน  สี ลสามัญญตาเ คารพกฎหมาย ระ เบียบ เกี่ ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติทิฏฐิสามัญญตา เคารพรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดพ้ืนที่ในการท าวิจัย คือ พ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐของจังหวัดน่าน อัน
ได้แก่ (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (2) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
น่าน (3) องค์การบริหารส่วนต าบลสวด อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  (4) เทศบาลต าบลศิลาแลง 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน และ (5) องค์การบริหารส่วนต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน และ
ภาคประชาสังคมในจังหวัด ประกอบด้วย(1) ต าบลศิลาแลง อ าเภอปัว (กลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง)  
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(2) อ าเภอเมืองน่าน (มูลนิธิฮักเมืองน่าน) (3) อ าเภอบ้านหลวง (สมาคมบ้านหลวงหวงป่า) และ (4) 
วัดในอ าเภอสันติสุข 1 วัด (มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งค า) 
 3.3 ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 2 กลุ่ม ดังนี้  
 1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเชิงปริมาณ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน คือ (1) บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จ านวน 
123 คน (2) บุคลากรส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน จ านวน 5 คน  (3) 
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสวด อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน จ านวน 23 คน  (4) บุคลากร
เทศบาลต าบลศิลาแลง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน จ านวน 22 คน และ (5) บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่านจ านวน 24 คน รวม 5 แห่ง  มีประชากรทั้งหมด 197 คน 
ภาคประชาสังคมในจังหวัด ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง จ านวน 8 คน 
(2) บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมูลนิธิฮักเมืองน่าน จ านวน 20 คน  (3) คณะกรรมการสมาคมบ้านหลวง
หวงป่า จ านวน 5 คน และ (4) คณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งค า จ านวน 11 
คน รวม 4 กลุ่ม มีประชากรทั้งหมด 44 คน 
 2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) โดยผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงได้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นจั งหวัดน่ านที่ อยู่ ในขอบเขต พ้ืนที่ ตั วแทนจากส านัก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดน่าน และประธาน/หัวหน้า ของประชาสังคมกลุ่มต่างๆ จ านวน 19 ท่าน 
 3) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้วิจัย
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจ านวน10รูป/คน 
 
4.วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ศึกษาค้นคว้า รวบรวม แยกแยะสังเคราะห์ในประเด็นเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี 
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม, แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ , แนวคิดเกี่ยวกับ
ประชาสังคม,ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดน่าน ,หลักพุทธธรรม
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม, ภาครัฐและนโยบายของภาครัฐในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ , ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในจังหวัดน่าน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2. น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง 
 3. จัดท าร่างเครื่องมือการวิจัยทั้งแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์พร้อมทั้งเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
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 4. น าเครื่องมือการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจความถูกต้องและเพ่ือหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของประเด็นค าถามการวิจัยกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ในรูปแบบของเทคนิคการ
วิเคราะห์ IOC (Index of Congruence)   
 5. หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
ไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 6. ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (แบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก) 
 7. ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ รวบรวมและประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์เสนอข้อมูล  พร้อมทั้งสังเคราะห์จาก
ข้อเสนอจากค าถามปลายเปิด ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ รวบรวม ถอดเทป และสังเคราะห์ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ 
 8. สรุปผลการวิจัย 
 9. จัดท าและสังเคราะห์ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) โดยผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 10 รูป/คน 
 10. อภิปรายผลการวิจัย 
 11. น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
5. ผลการวิจัย 
 การมี ส่ วนร่ วม เชิ งบู รณาการภาครั ฐและภาคประชาสั งคม เ พ่ือการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน สรุปตามประเด็นส าคัญตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 จากวัตถุประสงค์ข้อ 1  ที่ ว่ า  “เ พ่ือศึกษาสภาพการมีส่ วนร่ วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน” 
 5.1.1 สภาพโดยทั่วไปในการมีส่วนร่วมการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 
 ด้านการวางแผน จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวางแผนเกี่ยวการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน พบว่า การมี
ส่วนร่วมในการวางแผนเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชา
สังคมในจังหวัดน่านนั้น ในภาพรวมทุกภาคส่วนในจังหวัดน่านมีความตื่นตัวในประเด็นเกี่ยวกับป่าไม้
เป็นอย่างมาก โดยทุกภาคส่วนจะให้ความส าคัญในเรื่องป่าไม้เป็นล าดับต้นๆ จนเกิดวาระจังหวัด
น่านขึ้นมา คือ “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ า” และจะเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนตามโอกาสต่างๆ และตามขอบเขตของระเบียบ กฎหมายจะเอ้ืออ านวย เช่น 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านและกรมป่าไม้ได้จัดเวทีให้ภาคประชา
สังคมแสดงความคิดเห็นในการวางแผนรวมถึงสรุปแนวทางร่วมกันอยู่เป็นประจ า องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดน่านเชิญให้ตัวแทนหรือคณะกรรมการจากมูลนิธิฮักเมืองน่านเข้าไปมีส่วนร่วมโดยการ
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แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน พัฒนาแผน ประเมินผลแผนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนต าบลสวดเชิญนายกสมาคมบ้านหลวงหวงป่าเป็นที่
ปรึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น 
 ด้านการตัดสินใจ จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องเกี่ยวการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน พบว่า หาก
เป็นประเด็นที่ไม่ผิดกฎหมายนั้นปัจจุบันการตัดสินใจร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมได้
มีการด าเนินการอยู่แล้วเช่น องค์กรบริหารส่วนจังหวัดจะเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม
ใน แต่การตัดสินใจนั้นต้องมีการวิเคราะห์แยกแยะ ข้อดี ข้อเสียในประเด็นต่างๆ เป็นอย่างดีเทศบาล
ต าบลศิลาแลง ก็เช่นกัน ได้ให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมโดยการจัดให้มีการจัดเวทีประชาคม 
ซึ่งประกอบด้วยการประชุมของ ผู้น าของภาคประชาสังคม สมาชิก อบต. สมาชิกสภา อบต. คณะ
ผู้บริหารของ อบต. โดยส่วนไหนที่เป็นประเด็นการตัดสินใจ จะมีการแยกตามสาระรายประเด็น เช่น 
ประเด็นเกี่ยวกับการปกครองจะเข้าที่ประชุมฝ่ายปกครอง (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสังคม) ส่วน
ประเด็นทางกฎหมายจะเข้าที่ประชุมส่วนของเทศบาลต าบลศิลาแลง เป็นต้นส่วนในประเด็นที่เป็น
กรณีของพ้ืนที่ที่ผิดกฎหมายปัจจุบันยังไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจากปัจจุบันในพ้ืนที่ของจังหวัด
น่านที่เป็นเรื่องป่ายังไม่มีการตัดสินใจเพราะเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย ทั้งที่บางครั้ งการกระท า
นั้นเกิดประโยชน์กับการรักษาป่าและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน แต่ก็ไม่สามารถกระท าได้ ท าให้ภาค
ประชาสังคมเข้าถึงยากจนไม่อยากจะท าโดยเฉพาะมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งค าที่
ตัดสินใจไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจกับภาครัฐ กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนต าบลดู่พงษ์ 
อ าเภอสันติสุข ซึ่งเป็นภาครัฐในพื้นที่โดยตรง 
 ด้านการด าเนินการ จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเรื่องเกี่ยว
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน พบว่า 
การด าเนินงานเรื่องเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชา
สังคมในจังหวัดน่านในภาพรวมนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดี ซึ่งภาพรวมในปัจจุบันมีการกระท าการ
ด าเนินการร่วมกันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น การจัดประชุมระดับจังหวัดในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การให้ใช้ห้องประชุมเพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวกในการประชุมกิจกรรมต่างๆ   
อันเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้
เน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเป็นอย่างมาก เพราะต้องการให้ภาคประชาสังคมรู้สึกรักหวง
แหนความเป็นเจ้าของร่วมกันในทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่าน ส่วนปัญหาการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่ที่ไม่สามารถเข้าไปด าเนินการได้นั้นจากการประชุมร่วมกันของทั้งภาครัฐแต่ละ
ส่วนงานของจังหวัด และภาคประชาคมของจังหวัดน่าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน
นั้น มีข้อเห็นพ้องต้องกันว่าควรแก้ปัญหาพ้ืนที่ที่มีปัญหาโดยต้องแก้ปัญหากฎหมายเป็นเบื้องต้น 
การด าเนินการอ่ืนที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่จึงจะสามารถ
ด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 
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 ด้านการรับผลประโยชน์ จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์
จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน 
พบว่า การรับผลประโยชน์นั้นในส่วนของการรับผลประโยชน์โดยตรงนั้น ภาครัฐไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ได้โดยตรง เนื่องจากโดยปกติแล้วส่วนของภาครัฐจะไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจาก
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แต่จะเป็นการได้รับประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดย
มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองมากกว่า ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินั่นเอง ขณะที่
การได้รับประโยชน์โดยอ้อมนั้นทั้งส่วนของภาครัฐและภาคประชาสังคมจะได้รับประโยชน์ได้เท่า
เทียมกันแต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และอยู่ภายใต้กฎระเบียบของชุมชน เช่น การมีอากาศดี ชีวิตดี
ขึ้น ฝนตกตามฤดู น้ าไม่ท่วม การที่จ านวนป่าไม่ถูกท าลาย หรือมีจ านวนมากยิ่งขึ้น เป็นต้น  
 ด้านการประเมินผล การด าเนินงานในเรื่องเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน พบว่า หากแยกตามภารกิจแล้วนั้นภาครัฐจะมี
การประเมินผลในเชิงเอกสารอยู่เสมอผ่านการด าเนินการของโครงการหรือกิจกรรม เช่น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีการเปิดโอกาสและดึงภาคประชาสังคมเข้ามารับรู้และมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลโครงการอย่างเต็มที่โดยเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินซึ่งมีบุคลากรภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วม แต่เมื่อการประเมินผลร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมนั้นส่วนใหญ่จะ
เป็นการประเมินผลโดยการช่วยตรวจสอบ หรือแสดงความคิดในที่ประชุมเช่นเดียวเทศบาลต าบล
ศิลาแลงที่ให้ภาคประชาสังคมเข้ามีส่วนร่วมในการประเมินผลแต่ที่ไม่ใช่เชิงเอกสาร เป็นการ
ด าเนินการตรวจสอบโดยการตั้งคณะท างานของชุมชน เสนอปัญหาอุปสรรคและเรื่องอ่ืนๆ ในที่
ประชุม ซึ่งมีทั้งท่ีเป็นการประชุมที่เป็นทางการการประชุมที่ไม่เป็นทางการ 
 การด าเนินการร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ในจังหวัดน่านนั้น
ภาครัฐและภาคประชาสังคมจะมีส่วนร่วมในการวางแผนมากที่สุดนั้นเป็นเพราะการด าเนินการใน
การวางแผนของแต่ละส่วนงานของภาครัฐนั้นจะเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการวางแผนทั้งนี้ เพราะ
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจนั้นสามารถกระท าได้หลากหลายวิธี เช่น การประชุม
ระดับจังหวัดในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการเวทีประชาคม การเชิญภาค
ประชาสังคมมาเป็นคณะกรรมการในการจัดท าแผน เป็นต้น  ในส่วนของการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานนั้น มีแนวทางในการมีส่วนร่วมที่หลากหลาย เช่น การให้ใช้ห้องประชุมเพ่ือเอ้ืออ านวย
ความสะดวกในการประชุมกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ส่วนการมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์จากการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้นในภาพรวมการได้รับประโยชน์ภาครัฐจะไม่ได้รับโดยตรง เพราะ
ภาครัฐเป็นเพียงการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเท่านั้น ส่วนการได้รับประโยชน์ทางอ้อมนั้น ทั้งภาครัฐ
และภาคประชาสังคมจะได้รับเท่าๆ กัน ส่วนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานนั้นใน
ภาพรวมถือว่ายังมีส่วนร่วมน้อยที่สุดจากการมีส่วนร่วมทั้ง 5 ประการ ฉะนั้นแล้วการการมีส่วนร่วม
ในทุกขั้นตอนนั้นต้องมีความสอดคล้องตามล าดับ สมดุล และเกี่ยวเนื่องกัน โดยต้องไม่ขัดต่อ
กฎหมาย และกฎระเบียบของชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
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 5.1.2 การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคม ใน
จังหวัดน่านตามหลักสาราณียธรรม 
 พบว่า ภาครัฐและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาค
ประชาสังคมในจังหวัดน่าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ รองลงมาได้แก่ การ
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการวางแผน และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน ตามล าดับ 
 ด้ านการ มีส่ วนร่ วมในการวางแผน  พบว่ า  กา รมี ส่ ว น ร่ วมในการ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการคิดหาแนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
และปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในด้านต่างๆรองลงมาได้แก่ ท่านมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์หรือนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยสุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการศึกษาถึงสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ในการประชุมหรือสัมมนาท่ีเป็นทางการ ตามล าดับ 
 ด้ านกา ร มีส่ วนร่ วม ในกา รตั ดสิ น ใ จ พบว่ า  ก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม ในการ จั ด กา ร
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้าน การ
แก้ปัญหาการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ (ป่าไม้) รองลงมาได้แก่ ท่านมีส่วนร่วมในการหาวิธีการ
แก้ปัญหาของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และด้านที่มีค่าเฉลี่ ยน้อยสุด คือ ท่านมีส่วน
ร่วมในการก าหนดเขตป่าชุมชน ตามล าดับ 
 ด้ านการ มีส่วนร่ วมในการด า เนินงาน พบว่ า  การมี ส่ วนร่ วม ในการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านได้เข้าร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ(ป่าไม้) ที่
หน่วยงานภาครัฐหรือภาคประชาสังคมจัดขึ้น รองลงมาได้แก่ ท่านเข้าร่วมในกิจกรรมการเฝ้าระวัง 
ติดตาม และแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ 
ท่านมีส่วนร่วมในโครงการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ตามล าดับ 
 ด้านการ มีส่วนร่ วมได้ รับผลประโยชน์พบว่ า  การมีส่ วนร่ วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านเห็นว่าการช่วยกันรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 
เป็นการสร้างความสามัคคี การเคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน รองลงมาได้แก่ ท่านเข้าร่วมใน
กิจกรรมการเฝ้าระวัง ติดตาม และแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ท่านได้ติดตามกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  (ป่าไม้) ที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนตามล าดับ 
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 ด้านการ มีส่วนร่วมในการประเ มินผล  พบว่า  การมีส่ วนร่ วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านได้ติดตามกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  (ป่า
ไม้) ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนรองลงมาได้แก่ ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ท่านเห็นว่าการ
แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ท าให้ชุมชนเข้มแข็งและประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึนตามล าดับ 
 จากวัตถุประสงค์ข้อ 2“เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน” 
 5.1.3 หลักสาราณียธรรม 6 เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 
ในจังหวัดน่าน 
 โดยการบู รณาการหลั กสาราณียธรรม 6 เ พ่ือการมี ส่ วนร่ วม ในการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน บูรณาการโดยหลักสาราณียธรรม 6 
ประกอบด้วย 1) เมตตากายกรรม(ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้) 2) เมตตาวจีกรรม (การช่วยบอกแจ้งสิ่งที่
เป็นประโยชน์) 3) เมตตามโนกรรม (ร่วมกันดูแลป่าไม้)4) สาธารณโภคี (แบ่งปันผลประโยชน์จากป่า
ไม)้ 5) สีลสามัญญตา(มีระเบียบวินัยร่วมกันในการดูแลป่าไม้) และ 6) ทิฏฐิสามัญญตา (ร่วมกันออก
กฎ ท าข้อตกลง รักษาป่าไม้) 
 พบว่า การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน ตามหลักสาราณียธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 5) สีลสามัญญตา(มีระเบียบวินัยร่วมกันในการดูแลป่า
ไม้)  รองลงมาได้แก่ 6) ทิฏฐิสามัญญตา (ร่วมกันออกกฎ ท าข้อตกลง รักษา ป่าไม้) 1) เมตตา
กายกรรม(ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้)2) เมตตาวจีกรรม (การบอกกล่าวสิ่งที่เป็นประโยชน์ )3) เมตตา
มโนกรรม (ร่วมกันดูแลป่าไม้) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ 4) สาธารณโภคี (แบ่งปัน
ผลประโยชน์จากป่าไม้) ตามล าดับ 
 ด้านเมตตากายกรรม(ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันขณะด าเนินงานด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) รองลงมาได้แก่  ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของภาครัฐและภาค
ประชาสังคมใช้วาจาที่ไพเราะต่อกัน ตามล าดับ 
 ด้านเมตตาวจีกรรม (การบอกกล่าวสิ่งที่เป็นประโยชน์) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการแจ้งข้อมูลหรือแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) รองลงมาได้แก่ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันขณะด าเนินงาน
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการของภาครัฐและภาคประชาสังคมใช้วาจาที่ไพเราะต่อกัน ตามล าดับ 
 ด้านเมตตามโนกรรม (ร่วมกันดูแลป่าไม้)โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาครัฐด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)โดย
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เน้นผลประโยชน์แก่ส่วนรวม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ภาครัฐการเปิดโอกาสให้ภาคประชา
สังคมตรวจสอบการด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ตามล าดับ 
 ด้านสาธารณโภคี (แบ่งปันผลประโยชน์จากป่าไม้) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาครัฐและภาคประชาสังคมได้ประโยชน์ของจากการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  (ป่ า ไม้ )  และด้ านที่ มี ค่ า เ ฉลี่ ยน้ อยสุ ด  คื อ  มีการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) อย่างเหมาะสม ตามล าดับ 
 ด้านสีลสามัญญตา(แบ่งปันผลประโยชน์จากป่าไม้) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่ าข้อที่ มี ค่ า เ ฉลี่ ยสู งสุ ด  คือ  การด า เนิ นงานด้ านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)เป็นไปตามกฏระเบียบ กฎหมาย รองลงมาได้แก่ ภาครัฐมีการกระจาย
งบประมาณในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) อย่างเหมาะสม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด 
คือ เจ้าหน้าที่/ตัวแทนของภาครัฐ และภาคประชาสังคมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ ตามล าดับ 
 ด้านทิฏฐิสามัญญตา (ร่วมกันออกกฎ ท าข้อตกลง รักษา ป่าไม้) โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาครัฐและภาคประชาสังคมเปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ การ
ประชุม สัมมนา หรืออบรมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้
แสดงความคิดเห็นตามล าดับ 
 5.1.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาค
ประชาสังคมในจังหวัดน่าน 
 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยด้านหลักสาราณียธรรมมีความสัมพันธ์กับการ
มีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาค
ประชาสังคมในจังหวัดน่าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า หลักสาราณีย
ธรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนี้ หลักสาราณีย
ธรรม 6 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่านกล่าวคือ ที่มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูงในประเด็น 
ร่วมกันรับผลประโยชน์ (Y4)มีค่าเท่ากับ 0.749 ร่วมกันตัดสินใจ(Y2)มีค่าเท่ากับ 0.711 ร่วมกัน
วางแผน(Y1)มีค่าเท่ากับ .688 ร่วมกันประเมินผล (Y5)มีค่าเท่ากับ 0.681 ร่วมกันด าเนินงาน (Y3)มี
ค่าเท่ากับ 0.658 
 จากวัตถุประสงค์ข้อ 3 ที่ว่า “น าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน” 
 5.1.5 รูปแบบการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 
 การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาครัฐและภาคประชาสังคมใน
จังหวัดน่าน มีด้วยกัน 5 ประการ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Planning)2) การมีส่วนร่วม
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ในการตัดสินใจ (Decision Making) 3) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) 4) 
การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ (Benefit)  และ5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน 
(Evaluation) การมีส่วนร่วมโดยการให้หลักธรรมที่สามารถเป็นสามารถท าให้ทั้งส่วนภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมระลึกถึงกัน คือ หลักสาราณียธรรม 6 ประการ จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้การมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ นั้นมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันได้แก่ 1) เมตตา
กายกรรม(ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม)้ 2) เมตตาวจีกรรม (การช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์) 3) เมตตา
มโนกรรม (ร่วมกันดูแลป่าไม้)4) สาธารณโภคี (แบ่งปันผลประโยชน์จากป่าไม้) 5) สีลสามัญญตา(มี
ระเบียบวินัยร่วมกันในการดูแลป่าไม้) 5) ทิฏฐิสามัญญตา (ร่วมกันออกกฎ ท าข้อตกลง รักษาป่าไม้) 
ดังนี้ 
 1. ด้านการวางแผน(Planning) โดยการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอน ต้องควบคู่ไปกับ
การชี้แนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกันให้ชี้แนะในทุกโอกาสที่มีโอกาส โดยการประชุมหาแนวทางที่จะ
ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในด้านต่างๆโดยการก าหนด
ยุทธศาสตร์หรือนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)จากการศึกษายุทธศาสตร์หรือ
นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีปฏิทินปฏิบัติงาน การประชุม และสัมมนา 
 2. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้าน การแก้ปัญหาการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)แก้ไขปัญหาพ้ืนที่ที่ผิดกฎหมาย ด้วยการแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัย
ภาครัฐก าหนดกฎหมายเป็นเขตอุทยานหรือเขตป่าสงวน โดยให้ภาคประชาสังคมร่วมตัดสินใจเลือก
นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)  
 3. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ภาครัฐให้การสนับสนุนการเข้าร่วมในกิจกรรม
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ(ป่าไม้) ที่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคประชาสังคมจัดขึ้น โดยการจัดสรร
งบประมาณการด าเนินการมีกิจกรรมการเฝ้าระวัง ติดตาม และแก้ไขปัญหาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ประสานงานระหว่างภาครัฐและชุมชนในกิจกรรมการด าเนินการต่างๆ 
ต้องสรรหางบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐอื่นจากภายนอกให้มีการสนับสนุน ส่งเสริมจากภาครัฐ 
 4. การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ การให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
ทั่วถึงก่อนภาคประชาสังคมในพื้นที่อ่ืนๆ การด าเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่าน โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ที่
ได้รับผลกระทบโดยตรงเข้ามามีส่วนร่วม ท าให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาเกิดประสิทธิภาพอย่าง
เต็มที่ ทั้งนี้การด าเนินการให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมนั้นควรยึดหลักการเครารพความเห็น
ซึ่งกันและกัน ติดตามกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ในการจัดสรรผลประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐ
ที่ สามารถท าให้ชุมชนเข้มแข็งและประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น และช่วยกันรักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) เป็นการสร้างความสามัคคี การเคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน 
 5 .  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การได้ติดตามกิจกรรมด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  (ป่าไม้) ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน การจัดสรรผลประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐที่ 
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สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ช่วยกันรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการ
สร้างความสามัคคี การเคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าของ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การแจ้งข้อมูลหรือแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ ระหว่างภาครัฐและ
ภาคประชาสังคม แยกตามภารกิจ 
 
6. อภิปรายผล 
 ในการอภิปรายผลผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยและอภิปราย
ข้อค้นพบใหม่จากการท าวิจัยดังนี้ 
 5.1.1 จากผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
 ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า
การคิดหาแนวทางท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาก าหนดยุทธศาสตร์ โดยการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมมี
ส่วนร่วมในทุกข้ันตอนภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอน ที่
ไม่เป็นการผิดต่อหลักกฎหมายในขณะที่การมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ นั้น ต้องควบคู่ไปกับการ
แสดงกิริยาที่ดีต่อกันไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือลับหลังก็ตาม หากมีอะไรที่สามารถชี้แนะสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อกันให้ชี้แนะในทุกโอกาสที่มีโอกาส ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นการประชุมร่วมกันมากที่สุด
ซึ่งการประชุมในแต่ละครั้งนั้น ต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนแสดงความเห็นได้เท่าเทียมกันด้วย
ความเคารพความเห็นซึ่งกันและกันร่วมในการคิดหาแนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและ
ปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในด้านต่างๆในการก าหนดยุทธศาสตร์หรือนโยบายด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)โดยการศึกษายุทธศาสตร์หรือนโยบายด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 จากสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 
ในการประชุมหรือสัมมนาที่เป็นทางการควรให้สิทธิชุมชนในการจัดการป่าไม้เอง โดยการกระจาย
อ านาจ 2) ความเป็นทางการลิดรอนความสามารถและการเรียนรู้ลงเรื่อยๆ ฉะนั้นให้สนับสนุน
กระบวนการศึกษาทางเลือกหรือใดๆ ก็ตามที่เอาชุมชนทั้งถิ่นเป็นเป้าหมายในการพัฒนา (ชุมชุน
บริการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบริการชุมชน)  และ 3) หาค าตอบความหลากหลายในสิ่งต่างๆ 
เพราะความหลากหลายเหล่านั้นจะเป็นค าตอบของความยั่งยืน 4) ก่อนมีการท าแผนงานควรมีการ
ลงมาท าเวทีในพ้ืนที่เพ่ือรับฟังสภาพปัญหาที่แท้จริง แล้วให้ชุมชนในพ้ืนที่เสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับแผนจากส่วนกลาง 5) องค์กร ชุมชนในพ้ืนที่ ควรมีบทบาทในการเข้าไป
มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงานในส่วนกลาง โดยต้องให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเข้ามา
มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วย 6) หน่วยงาน องค์กร ภาคประชา
สังคม หากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนต้องมีการศึกษาข้อมูลก่อนเสนอของบประมาณเพ่ือ
บรรจุเข้าในแผนสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุขุมาลย์ ประสมศักดิ์ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน
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กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน” ผลการวิจัยพบว่า1. การบูรณาการกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลักพุทธธรรมกับแนวคิดทฤษฎีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจ าเป็นที่จะต้องมีความรับผิดชอบโดยตรงและให้
ความส าคัญในฐานะที่มีบทบาทหลักในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล และตาม
กฎหมายที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 นอกจากนี้ ควรให้องค์กร
สงฆ์ องค์กรด้านสตรี และประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งนี้โดย
การน ากลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักพุทธธรรมทั้ง 7 ประการ มาใช้ในการก าหนด
แผนงานและโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในหมู่
ประชาชนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนที่จะ
สร้างองค์ความรู้และการสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมให้นักเรียน เด็ก เยาวชน และ นักศึกษา 
รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งเป็นหน้าที่ของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่จะด าเนินตามแผนงาน
ที่วางไว้ พบว่า การวางแผนการด าเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่ง
ได้แก่ การสร้างองค์ความรู้ในเครือข่ายภาคประชาชน โดยมีองค์กรที่รับผิดชอบ ส่วนการด าเนินงาน
การจัดการสิ่งแวดล้อมมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม ให้สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ
เหมาะแก่การด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนสืบไป (Sukhuman  Prasomsak, 2557) 
 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า 
การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน ถึงแม้ว่า
ปัจจุบันกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐนั้นจะเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมมาก
ขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอจึงต้องเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมอย่างครบถ้วน มีการ
เปิดเผยข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้ภาคประชาสังคมใช้ประกอบการตัดสินใจผ่านกระบวนการวิ เคราะห์ 
แยกแยะ จนได้ข้อสรุปน าไปสู่การตัดสินใจการด าเนินโครงการต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) จะเชิญภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่เสมอ บางครั้งภาค
ประชาสังคมจะให้การศึกษาเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง ผ่านกระบวนการการตัดสินใจโดย
คณะกรรมการมูลนิธิและระดับคณะกรรมการท างาน/โครงการและการประชุมร่วมกันทั้งสองฝ่าย  
ถึงอย่างไรก็ตามในการตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้นั้นปัจจุบันจะเน้นความ
ถูกต้อง ตามระเบียบทุกขั้นตอน เพราะว่ากิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าไม้จะได้รับความ
สนใจจากทุกๆฝ่ายมากและมีคนติดตาม ตรวจสอบ มากยิ่งขึ้น ส่วนในประเด็นที่เป็นกรณีที่ผิด
กฎหมายไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจากปัจจุบันในพ้ืนที่ของจังหวัดน่านที่เป็นเรื่องป่ายังไม่มีการ
ตัดสินใจเพราะผิดกฎหมาย ปัจจุบันการตัดสินใจร่วมกันในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่าง
ภาครัฐกับภาคประชาสังคมนั้น ยังขาดการตัดสินใจร่วมกันเพราะระเบียบกฎหมายไม่เอ้ืออ านวย
ทั้งๆ ที่บางครั้งเกิดประโยชน์กับการรักษาป่า แต่ต้องมีระเบียบมากมาย ภาคประชาสังคมเข้าถึง
ยากจนไม่อยากจะท าซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา  ด าจุติ ได้วิจัยเรื่อง“การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้น าชุมชนในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
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กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่าผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Kanjana Damjutti, 2557) 
 ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า การ
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานเรื่องเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาสังคมในจังหวัดน่าน ในภาพรวมนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดี ซึ่งภาพรวมในปัจจุบันมีการกระท า
การด าเนินการร่วมกันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น การจัดประชุมระดับจังหวัดในประเด็นเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การให้ใช้ห้องประชุมเพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวกในการประชุมกิจกรรม
ต่างๆ อันเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
น่านได้เน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเป็นอย่างมาก เพราะต้องการให้ภาคประชาสังคมรู้สึกรัก
หวงแหนความเป็นเจ้าของร่วมกันในทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่าน ส่วนปัญหาการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่ที่ไม่สามารถเข้าไปด าเนินการได้นั้นจากการประชุมร่วมกันของทั้งภาครัฐแต่ละ
ส่วนงานของจังหวัด และภาคประชาคมของจังหวัดน่าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน
นั้น มีข้อเห็นพ้องต้องกันว่าควรแก้ปัญหาพ้ืนที่ที่มีปัญหาโดยต้องแก้ปัญหากฎหมายเป็นเบื้องต้น 
การด าเนินการอ่ืนที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่จึงจะสามารถ
ด าเนินการได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิเชียร รุจิธารงกุล ได้วิจัยเรื่อง “บทบาท
และกลไกของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของไทย” 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ ไม่ได้ใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยครบ 7 ขั้นตอน คือ (1) การได้รับข้อมูลข้อเท็จจริง (2) การได้แสดง
ข้อคิดเห็น (3) การร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา (4) การร่วมวางแผนแก้ปัญหา (5) การร่วมด าเนินการ
แก้ปัญหา (6) การร่วมรับประโยชน์และ (7) การ่วมติดตามประเมิน ควบคุมการแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนา 
ซึ่งใช้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  
 โดยเฉพาะการประเมินโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐไม่จริงจังเป็นเพียงการสร้างภาพใน
การปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกฎหมายเท่านั้น เพราะยังไม่มีกฎหมายเฉพาะการมีส่วนร่วม
ของประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม การก าหนดแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและบทลงโทษโดยเด็ดขาด ตลอดจน
ประชาชนไม่เข้าใจแนวทางปฏิบัติการมีส่วนร่วม 7 ขั้นตอนอย่างแท้จริงในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
และร่วมรับประโยชน์จากการใช้ที่ดิน นอกจากนี้ภาครัฐและภาคเอกชนไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงด้าน
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งประชาชน ไม่มีจิตส านึกเข้าร่วมแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ส่วนฝ่ าย
ปฏิบัติการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ได้ใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้ส าเร็จและพึงพอใจเพียงปานกลาง โดยมีล าดับการใช้การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ 
ภาครัฐใช้มากที่สุด ถัดลงมาคือ ภาคประชาสังคม และน้อยที่สุดคือ ภาคเอกชน (Wichain 
Rujidhamrongkul, 2557) 
 ด้านการมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า การมีส่วน
ร่วมในการได้รับประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาค
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ประชาสังคมในจังหวัดน่าน ภาครัฐไม่สามารถรับผลประโยชน์ได้โดยตรง เนื่องจากโดยปกติแล้วส่วน
ของภาครัฐจะไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แต่จะเป็นการได้รับ
ประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองมากกว่า ซึ่งถือ
ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินั่นเอง ขณะที่การได้รับประโยชน์โดยอ้อมนั้นทั้ งส่วนของภาครัฐ
และภาคประชาสังคมจะได้รับประโยชน์ได้เท่าเทียมกันแต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และอยู่ภายใต้
กฎระเบียบของชุมชน เช่น การมีอากาศดี ชีวิตดีขึ้น ฝนตกตามฤดู น้ าไม่ท่วม การที่จ านวนป่าไม่ถูก
ท าลาย หรือมีจ านวนมากยิ่งขึ้น เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญเพ็ง วงค์หน่อบุญธรรม    
ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้:กรณีศึกษา
ประชาชนในเมืองไซทานี ในนครหลวงเวียงจันทน์” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในนครหลวง
เวี ยงจันทน์มี ส่ วนร่ วมในการจัดการทรัพยากรป่ า ไม้  ในระดับปานกลาง (Bounpheng 
Vongnobountham, 2550) 
 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้
ว่า การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานในเรื่องเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่า
ไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน แยกตามภารกิจแล้วนั้นภาครัฐจะมีการ
ประเมินผลในเชิงเอกสารอยู่เสมอผ่านการด าเนินการของโครงการหรือกิจกรรม เช่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีการเปิดโอกาสและดึงภาคประชาสังคมเข้ามารับรู้และมีส่วนร่วมในการประเมินผล
โครงการอย่างเต็มที่โดยเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วม แต่เมื่อการประเมินผลร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการ
ประเมินผลโดยการช่วยตรวจสอบ หรือแสดงความคิดในที่ประชุมเช่นเดียวเทศบาลต าบลศิลาแลงที่
ให้ภาคประชาสังคมเข้ามีส่วนร่วมในการประเมินผลแต่ที่ไม่ใช่เชิงเอกสาร เป็นการด าเนินการ
ตรวจสอบโดยการตั้งคณะท างานของชุมชน เสนอปัญหาอุปสรรคและเรื่องอ่ืนๆ ในที่ประชุม ซึ่งมีทั้ง
ที่เป็นการประชุมที่เป็นทางการการประชุมที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา    
ด าจุติ ได้วิจัยเรื่อง“การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้น าชุมชนในการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่าการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล ในระดับติดตามผลการด าเนินโครงการต่างๆ ของกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (Kanjana Damjutti, 2557) 
 5.1.2 การบูรณาการหลักสาราณียธรรม 6เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในจังหวัด
น่าน  
 พบว่า การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน ตามหลักสาราณียธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า
การปฎิบัติ โดยการให้แนะน าที่ดี เจตนาดีที่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรการกุศล กลุ่ม
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ของจังหวัดน่านต่างให้ความส าคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก โดย
หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดต่างมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เช่น ยุทธศาสตร์
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เกี่ยวกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดมิให้เกิด
สภาวะมลพิษทั้ งในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ยุทธ์ศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน 
เป็นต้น นอกจากนั้นมีการรวมตัวกันในลักษณะของประชาสังคมเพ่ือท าหน้าที่ในการอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่านเกิดขึ้นมากมาย เช่น มูลนิธิฮักเมืองน่าน สมาคมบ้าน
หลวงหวงป่า กลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลงมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งค าแต่การด าเนินการ
ต่างๆ ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมดังกล่าวในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติยังขาด
การมีส่วนร่วมระหว่างกันท าให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปในทางต่างคนต่างท ามากกว่าที่
จะร่วมมือกันส่งผลให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ไม่ประสบความส าเร็จอย่างเต็มที่ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิเชียร รุจิธารงกุล ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทและกลไกของภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของไทย” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ 
ไม่ได้ใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ครบ 7 ขั้นตอน คือ (1) การได้รับข้อมูลข้อเท็จจริง (2) การได้แสดงข้อคิดเห็น (3) การร่วมตัดสินใจ
แก้ปัญหา (4) การร่วมวางแผนแก้ปัญหา (5) การร่วมด าเนินการแก้ปัญหา (6) การร่วมรับประโยชน์
และ (7) การ่วมติดตามประเมิน ควบคุมการแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนา ซึ่งใช้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 
โดยเฉพาะการประเมินโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐไม่จริงจังเป็นเพียงการสร้างภาพในการปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกฎหมายเท่านั้น เพราะยังไม่มีกฎหมายเฉพาะการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม การก าหนดแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและบทลงโทษโดยเด็ดขาด ตลอดจน
ประชาชนไม่เข้าใจแนวทางปฏิบัติการมีส่วนร่วม 7 ขั้นตอนอย่างแท้จริงในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
และร่วมรับประโยชน์จากการใช้ที่ดิน นอกจากนี้ภาครัฐและภาคเอกชนไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงด้าน
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งประชาชน ไม่มีจิตส านึกเข้าร่วมแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ส่วนฝ่าย
ปฏิบัติการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ได้ใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้ส าเร็จและพึงพอใจเพียงปานกลาง โดยมีล าดับการใช้การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ 
ภาครัฐใช้มากที่สุด ถัดลงมาคือ ภาคประชาสังคม และน้อยที่สุดคือ ภาคเอกชน  (Wichain 
Rujidhamrongkul, 2557) 
 
7. ข้อเสนอแนะ  7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย     1) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ควรมีการประชุมเชิงสร้างสรรค์โดยภาครัฐแสดง
บทบาทท่ีเอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการร่วมกัน  2) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจควรให้ภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน 
มีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานในเรื่องเก่ียวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)  เพ่ือ
ช่วยกันตรวจสอบและตรวจตราการจัดกระท าการเกี่ยวกับป่าไม้ 
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 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ควรเน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเป็น
อย่างมาก เพราะต้องการให้ภาคประชาสังคมรู้สึกรักหวงแหนความเป็นเจ้าของร่วมกันใน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่าน   4) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ควรท างานเป็นลักษณะเครือข่ายเพ่ือ
สามารถเชื่อมการด าเนินงานระหว่างองค์กร หน่วยงาน หรือส่วนอ่ืนได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันภาครัฐ
และภาคประชาสังคมจะได้รับประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) โดยเท่าเทียมกัน
แต่อยู่ภายใต้กฎระเบียบของชุมชน  5) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลควรร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานในเรื่อง
เกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน  7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ     1) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน โดยภาครัฐแสดงบทบาทที่เอ้ืออ านวยต่อการ
ด าเนินการร่วมกัน เช่น การใช้อารมณ์มากกว่าการรับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน ดังนั้นการประชุม
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมควรเป็นการประชุมเชิงสร้างสรรค์ ปราศจากซึ่งอคติต่อ
กัน แสดงความคิดเห็นด้วยความจริงใจและสุภาพ  2) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยการร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานใน
เรื่องเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัด
น่าน ในส่วนของภาคประชาสังคมจะเป็นการช่วยกันตรวจสอบและตรวจตราการจัดกระท าการ
เกี่ยวกับป่าไม้มากกว่า โดยมีกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม  3) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโดยการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนในประเด็น
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ โดยชุมชนต้องจัดท าโครงการ ก าหนดกิจกรรม วิธีด าเนินงาน ผ่านเวที
ประชาคมหมู่บ้านด าเนินงานผ่านคณะกรรมการเสนอเสนอมายังกรมป่าไม้เพ่ือขออนุมัติงบประมาณ
การด าเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้เน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
เป็นอย่างมาก เพราะต้องการให้ภาคประชาสังคมรู้สึกรักหวงแหนความเป็นเจ้าของร่วมกันใน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่าน เช่น ให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดงาน
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นต้น  4) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์โดยการท างานเป็นเครือข่ายสามารถเชื่อม
ระหว่างองค์กร หน่วยงาน หรือส่วนอ่ืนได้เป็นอย่างดี ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมจะได้รับ
ประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) โดยเท่าเทียมกันแต่อยู่ภายใต้กฎระเบียบของ
ชุมชน  5) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน
ในเรื่องเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัด 
เพ่ือช่วยกันตรวจสอบและตรวจตราการจัดกระท าการเกี่ยวกับป่าไม้ โดยมีกฎหมายและบุคลากร
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม  7.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
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 1) ควรศึกษาเกี่ยวกับ พุทธวิธีการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาค
ประชาสังคม  2) ควรศึกษาเกี่ยวกับ การบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  3) ควรศึกษาเกี่ยวกับ การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามหลักพุทธธรรม  4 )  ควรศึ กษา เกี่ ย วกับ  การบู รณาการ พุทธธรรม เ พ่ือการแก้ปัญหาจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นโดยภาคประชาสังคม  5) ควรศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประชาชน 
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แหล่งน ้าชุมชน: การพัฒนารูปแบบการจัดการระบบนิเวศทางวัฒนธรรมของชุมชนใน
ภาคอีสานตอนล่าง 

COMMUNITY WATER RESOURCES: DEVELOPMENT OF A CULTURAL 
ECOSYSTEM MANAGEMENT MODEL IN THE COMMUNITIES OF SOUTHERN 

ISAN 
 

พระครูปริยัติชโยดม  โฆสิต แพงสร้อย  สุรพงษ์ คงสัตย์ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง แหล่งน้้าชุมชน : การพัฒนารูปแบบการจัดการระบบนิเวศทางวัฒนธรรม
ของชุมชนในภาคอีสานตอนล่าง  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาประวัติ ความเป็นมา 
สภาพปัจจุบัน ปัญหา การพัฒนารูปแบบการจัดการระบบนิเวศทางวัฒนธรรมของแหล่งน้้าชุมชนใน
ภาคอีสานตอนล่าง  ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ถึง เดือนตุลาคมคม พ.ศ. 2558 ท้าการศึกษา
เก็บข้อมูลภาคสนามประกอบโดยการส้ารวจ สังเกต สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม ท้าการวิเคราะห์
ข้อมูล และน้าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ จากแหล่งน้้าชุมชนทั้ง 6 แห่ง  
ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนยังประสบกับปัญหาจากการใช้น้้าหลายประการ ทั้ง
การขาดแคลนน้้าส้าหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร แหล่งน้้าตื้นเขินช้ารุด น้้าท่วม น้้าไม่มี
คุณภาพ รวมถึงปัญหาน้้าเน่าเสียในเขตชุมชนการขาดแคลนน้้าเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง ทั้งพ้ืนที่
การเกษตรนอกเขตและในเขตชลประทาน ขาดแหล่งเก็บกักน้้าส่วนเกินในฤดูฝนและขาดระบบการ
จัดสรรน้้าในกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้เนื่องจากมีการใช้น้้าเป็นปริมาณมากในภาคการเกษตรการใช้น้้าใน
พ้ืนที่ชลประทานมีประสิทธิภาพต่้า 
ค้าส้าคัญ: แหล่งน้้า ชุมชน การพัฒนา การจัดการระบบนิเวศทางวัฒนธรรม 
 

ABSTRACT 
 The aims of this qualitative investigation are: 1) to study the history of 
water resource management in Southern Isan; 2) to study the current conditions 
and problems with water resource management in Southern Isan; and 3) to 
develop a cultural ecosystem management model for water resources in the 
communities of Southern Isan. Data for this investigation was gathered from 
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December 2013 using documentary research and field study. The three provinces 
chosen for further investigation were Chaiyaphum, Nakhon Ratchasima and Buriram. 
The results show that people in the three provinces are presented with a number 
of problems concerning water resource management. These include insufficient 
supply of water for both consumption and agriculture, disrepair of water storage 
facilities, flooding, poor water quality, lack of available water in the dry season. For 
these reasons there is a low level of efficiency in the area. 
Keywords:  Water Resources, Community, Development, Cultural Ecosytem  
                Management  
 
1. INTRODUCTION 
 Humans have an extremely close relationship with the natural 
environment during their everyday life, just as all other species of animal. However, 
humans do not always treat the natural environment with the required care and 
respect.  
 Water is a necessity for human life. We need clean water in order to 
remain in good health and humans can only go without water for 3-5 days. The 
human body is approximately 70% water and it is vital that all water we consume 
is of a suitable quality for our bodies, free from chemicals and toxins. A healthy 
adult human requires about eight glasses of water per day (240cc/glass). 
 Water is a naturally occurring resource found in all three states of 
existence. The water cycle begins with water in the seas, oceans and rivers, which 
evaporates into water vapour and is stored in the atmosphere. Once the 
temperature falls, the water vapour is transformed back into liquid state and falls 
to Earth in the form of snow, rain, hail or mist. A portion of the fallen water will be 
collected by plant life (interception storage), another portion will sink or soak into 
the soil, a further portion will re-evaporate into the atmosphere and the remainder 
will flow downwards according to the contours of the Earth. 
 There are four categories of water on the planet: atmospheric water, 
surface water, groundwater and chemical water. Surface water is the category most 
visible to humans and consequently most important to human society. When on 
the surface, water flows downwards in one of two ways: sheet flow (in shallow 
‘sheets’ according to the contours of the Earth) or channel flow (in deeper 
channels, such as canals, rivers and streams). At points in the journey of water, it is 
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collected in natural or man-made spaces, such as rivers, reservoirs, swamps and 
marshes. These have been important to societies throughout history as sources of 
drinking or cleaning water, communications networks and natural defences. 
 Nowadays, the quantity of water required for consumption, agriculture and 
industry is higher than ever before, and increasing. However, the quantity of water 
available for use is reducing. This situation has caused an increase threat of drought 
and water shortages. It is therefore crucial to manage water resources carefully and 
efficiently to minimise water shortage problems. 
 The International Decade for Action ‘Water for Life ‘2005-2015’ has 
recently come to an end and the world has come to a realisation of the need to 
‘apportion diminishing supplies between ever-increasing demands’. (United Nations 
Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). October 2016] The accepted 
international model for this is a holistic approach: Integrated Water Resource 
Management (IWRM) (Figure 1).  'IWRM is a process which promotes the co-
ordinated development and management of water, land and related resources, in 
order to maximize the resultant economic and social welfare in an equitable 
manner without compromising the sustainability of vital ecosystems'. (Hassing, J., 
Ipsen, N., 2009) The crucial objective of water resource management is sustained 
yields. (Jaroensin, A., 2000) 
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Figure 1. Stages in IWRM planning and implementation (Source: UNDESA, 2014) 
 
 For the most effective management of water resources, it is important to 
secure community backing and participation. This requires a series of nine 
components: 1) Intent and teamwork from members of the local community; 2) 
sense of ownership in the local community; 3) understanding of the important 
issues; 4) able leadership; 5) suitable size of water resources for size of community; 
6) knowledge support from government institutions; 7) rules and regulations for 
community organisations; 8) community representatives involved in planning, 
implementation and evaluation of policy; 9) model for continuous community 
participation. (Becu, N., Perez, P., Walker, A., Barreteau, O. and Le Page, 2003) 
 Northeastern Thailand (Isan) is a region with many different types of water 
resource but there is little education about the methods of water resource 
management available to local communities. In past initiatives, the primarily 
agricultural society has been educated in methods of irrigation but little knowledge 
of holistic water management or IWRM on the basis of local participation has been 
taught. For these reasons, the researchers were keen to investigate water resource 
management in Isan and disseminate knowledge of internationally accepted 
methods to the local communities. 
 

2. RESEARCH METHODOLOGY 
 The aims of this qualitative investigation are: 1) to study the history of 
water resource management in Southern Isan; 2) to study the current conditions 
and problems with water resource management in Southern Isan; and 3) to 
develop a cultural ecosystem management model for water resources in the 
communities of Southern Isan. Data for this investigation was gathered from 
December 2013 using documentary research and field study. The research model 
was based on guidelines outlined by Nisa Chuto. (Chuto, N., 2008) The research 
area was selected purposively according to two main criteria: 1) the community was 
over 100 years old with over 200 homes and had developed over time, while 
original resources remained in a good condition; 2) there was an ecosystem 
management policy in place, including management of water resources. The three 
provinces chosen for further investigation were Chaiyaphum, Nakhon Ratchasima 
and Buriram. The individual communities are detailed in table 1. Research 
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respondents were purposively selected from the population of the communities 
chosen and divided into three categories. The composition of each informant group 
is detailed in table 2. 
Province Community 

Chaiyaphum Rawe Swamp, Nong Bua Rawe, Nong Bua Rawe District 
Ampan Swamp, Ban Tal, Bamnet Narong District 

Nakhon 
Ratchasima 

La Han Luk Nok Swamp, Ban Lueam, Ban Lueam 
District 
Samrong Swamp, Samrong, Gaeng Sanam Nang District 

Buriram Huai Yang Reservoir, Don Arang, Nong Kee District 
Nong La Han Sai Reservoir, Nong La Han Sai 

Table 1. Communities studied during this investigation 
 

Group Individuals Number 
Key 
Informants 

Government representatives 

Private sector representatives (Industrialists 
and Agriculturalists) 
Community Leaders 

18 

12 
 
 
18 

Casual 
Informants 

Workers of the irrigation department, 
householders, people with knowledge of 
local water resources 

78 

General 
Informants 

Local residents and people in similar 
communities 

20 

Table 2. Informants providing data for this investigation 
 

Data in the field were collected by basic survey, participant and non-
participant observation, structured and unstructured interview and focus group 
discussion. Observations were conducted according to the research principles of Sin 
Panpinit and interviews were conducted following the suggestions of Supang 
Chantavanit. All data was validated using a triangulation method. The verified 
results were then categorised according to the three research aims and analysed by 
typological analysis and analytic induction. The results are presented here as a 
descriptive analysis. 
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3. RESULTS 
Rawe Swamp (Figure 1) covers 1,750 rai and three communities. It is a 

natural water resource and home to the native giant freshwater prawn, which is 
used to produce a number of famous local specialties. The water from the swamp 
is piped to the homes of the three local communities (Supannee Pumpuang, 
personal communication, 2014). 

 
Figure 1. Rawe Swamp, Nong Bua Rawe, Nong Bua Rawe District 

The residents in the local area are primarily farmers. During the dry season, 
the farms do not yield any crops and there has been considerable internal 
migration to seek work. This has had a negative impact on families in the region and 
local leaders have secured government sponsorship to train farmers in other 
occupations. These include weaving, mushroom harvesting and making herbal rice 
noodles. Locals have thus had to study in different fields to maintain their standard 
of living (Kanokwan Jannamsai, personal communication, 2015). 

As a result of poor farming techniques and limited agricultural knowledge, 
the farmers have used a lot of infertile local forest area. In order to grow crops on 
this land, they have been forced to use large quantities of organic and chemical 
fertilisers, which are expensive. Consequently, the local government has initiated 
training in financial management, including the opening of household current 
accounts. There has also been training in the creation of multi-purpose herbal 
products made from locally sourced kaffir lime, butterfly pea, turmeric and 
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tamarind paste. They have also created 200 litre coal-burning drums to make the 
production processes more efficient and reduce costs. 

Rawe swamp is a large body of natural water, which is primarily used for 
agricultural work and aquaculture (prawn-raising). The area is being developed for 
tourism because it is on the major route to the Sai Tong National Park. The area 
around the swamp is suitable for tourist accommodation due to the shady 
atmosphere created by many trees. Additionally, in the hot season, many migratory 
birds flock to the swamp. The local government has received funding for its project 
of “developing the people, developing work and developing the community”. This 
began as part of a 2009 project of 84 districts across Thailand to care for local 
forests using self-sufficient methods. 

In the past the Nong Bua Rawe area was extremely fertile, especially in 
terms of forests. However, as the local communities developed, the area and the 
resources were affected. The changes in the community can be described in three 
distinct periods. Pre-1974, the area was thick rainforest and communities were 
concentrated on the mountainsides and near water sources. Lifestyle was basic and 
locals worked in agriculture. From 1975 to 1986, urban society was developed. 
Roads were constructed and communications networks were improved. Locals 
relocated nearer to urban centres because their products sold better. However, 
during this period, there was deforestation and an increased use of chemicals in 
farming. Additionally, farmers started borrowing money from the banks, causing 
many locals to be in debt. Electricity, piped water, radio signals and telephone 
networks also made lives more convenient. From 1987 to 2009 there was further 
development according to principles of self-sufficiency. This included the digging of 
canals and construction of roads. Cooperative networks were established to 
educate locals in suitable, self-sufficient lifestyles and government welfare schemes 
were established (Phrakru Suwimon Pawanakun, personal communication, 2015). 

The residents living near Ampan Swamp (Figure 2) continue to suffer from a 
lack of sufficient water for consumption and agriculture. There are also seasonal 
problems of both drought and flooding, as well as low water quality. There is 
insufficient water storage during the rainy season to ensure adequate water levels 
in the dry season. The biggest problems are felt in the urban areas, industrial zones 
and residential developments. A number of water sources are located within a 
national park and are consequently inaccessible. There is a lack of people with the 
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required knowledge to address community resource management problems and 
there is also an insufficient budget to make major changes. There is no systematic 
plan of water usage and management for the private and industrial sectors. 

 
Figure 2. Ampan Swamp, Ban Tal, Bamnet Narong District 

Aside from the national observance of Buddhism, there are also local beliefs 
related to water in the area that influence society. One important aspect of the 
belief system is the respect of spirits. Locals believe that spirits protect and drive 
the area, including the spirits of ancestors, field spirits, wood spirits and water 
spirits. Tao Luang Kong or Ta Luang Kong is a holy water spirit over 2,000 years old. 
There have been local tales of residents hearing traditional Thai music, specifically 
pipat ensemble pieces (a favourite of the spirit), coming from the waters of Ampan 
Swamp. It is believed that these sounds help keep the community at peace. As a 
result of these beliefs, there is an annual ceremony in the sixth month of the Thai 
calendar to pay respect to Tao Luang Kong. This link between spirituality and the 
water has caused many locals to seek water from Ampan Swamp to help cure 
disease and bless crops. It is important then, not only for the quality of the water 
but also for the preservation and respect of people’s beliefs that the water is not 
contaminated (Wutinan Pramajorn, personal communication, 2013). 

La Han Luk Nok Swamp (Figure 3) is surrounded by Ban None Bradu to the 
North, Ban Na to the South, Ban Lueam to the East and Ban None Rai to the West. 
Each of these communities is characterised by its proximity to the swamp and the 
tributaries and streams running through it. The main professions are consequently 
fishing and agriculture. The swamp is approximately 4.8km2. The area was made a 
bird sanctuary in 1960 and the most populous bird is the weaver. The swamp is 
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dotted with islands and pottery has been found throughout. There are strong local 
beliefs in water spirits and, in a similar fashion to Ampan Swamp, there have been 
local tales of residents hearing traditional Thai music coming from the swamp. 
Accordingly, there are rituals held at the swamp every year. 

 
Figure 3. La Han Luk Nok Swamp 

Samrong Swamp (Figure 4) is a large natural reservoir in Nakhon Ratchasima, 
3.37km2. The swamp can hold a total of 30 million cubic metres. It is located five 
kilometres from the Chi River. During the rainy season, the Chi River will swell and 
fill Samrong Swamp. The swamp provides water for the 5,550 people from the 
1,280 households in the surrounding nine communities. However, there is not 
enough water stored in the swamp to provide for everyone the entire year (Sarawut 
Chanapan, personal communication, 2014). 

 
Figure 4. Samrong Swamp 

Many of the water resources, including Huai Yang Reservoir are home to a 
variety of flora and fauna and an extremely relaxing environment, suitable for 
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tourism. As yet, the tourism potential of the water resources is untapped (Phra-
atikan Sawat Suttojitto, personal communication, 2014). Like all of the other water 
resources covered by this investigation, Huai Yang reservoir is surrounded by 
extremely fertile land. The communities surrounding Huai Yang Reservoir have 
grown in size over the years as migrant workers come to exploit the fertility of the 
surrounding environment. However, the communications networks, public services 
and amenities have not developed in tandem with population growth.  

 
Figure 5. Huai Yang Reservoir 

As with other communities investigated, the settlements around Nong La 
Han Sai Reservoir benefit from a full water resource during the rainy season. 
Residents use the plentiful water supply for agricultural pursuits. However, as is the 
problem elsewhere, the water level is insufficient during the dry season and water 
management is not efficient enough to ensure a steady yearlong supply (Phra 
Sangat Mahamongkulo, personal communication, 2014). 

To summarize the results of surveys, observations and interviews, residents 
of communities surrounding water resources in Northeastern Thailand live their lives 
in harmony with their surroundings. They benefit from the fertility that the swamps 
and reservoirs encourage and live a live of agriculture, which is supported by the 
water supply. However, there are big problems with the management of local 
water resources. While there is an abundance of water during the rainy season, the 
dry season is a time of hardship. Water resource management is inefficient, meaning 
that there is not enough supply to meet demand during the dry season. There is 
considerable potential for the development of tourism but this has not yet been 
realised. The people in the local communities believe strongly in the higher 
spiritual power of the water and their local customs and festivals reflect this. 
Despite local respect for the water, local industries do not manage their industrial 
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waste tightly enough and the quality of the water has suffered as a result, 
particularly in sections closer to urban centres. 

 
Figure 6. Nong La Han Sai Reservoir 

4. DISCUSSION 
 Becu et al. created an agent based simulation of small catchment water 
management in northern Thailand. The results of the investigation were similar to 
the outcomes of this research project. There are water resource management 
problems stemming from a lack of supply for agricultural demand on a year-round 
basis. The conclusion of Bacu et al.’s investigation was the development of a 
CATCHSCAPE model. This is “a Multi-Agent System (MAS) that enables us to 
simulate the whole catchment features as well as farmer’s individual decisions. The 
biophysical modules simulate the hydrological system with its distributed water 
balance, irrigation scheme management and crop and vegetation dynamics. The 
social dynamics are described as a set of resource management processes (water, 
land, cash, labour force). Water management is described according to the actual 
different levels of control (individual, scheme and catchment).” The researchers 
argue that, as there are multiple rural stakeholders concerned with water 
management, the best policy is one of negotiation that stresses the transparency of 
regulations and methods implemented. 
 Water resource management problems are becoming increasingly severe 
in Thailand due to rapid development. This has reinforced the need for integrated 
resource management. Such an approach can help reduce the severity of the 
extreme annual problems of drought and flood. “Deforestation is seen as a major 
cause of these problems and so it is in watershed management that the first 
initiatives” need to be taken. There have in fact been a number of models 
developed to try and address the problem of water management in Thailand. The 
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Integrated Water Resources Assessment and Management (IWRAM) project was 
developed to combat pressures on natural water resources in Northern Thailand. 
“The project developed a Decision Support System (DSS) for the exploration of 
biophysical and socio-economic impacts of water resource use options. The IWRAM-
DSS was comprised of a ‘Biophysical Toolbox’ that can be implemented alone and 
an ‘Integrated Toolbox’ that links socio-economic models with the Biophysical 
Toolbox to explore economic trade-offs and impacts of various scenarios. The 
Biophysical Toolbox is comprised of three modules—the CATCHCROP crop model, 
a hydrologic module based upon the IHACRES rainfall-runoff model, and a Universal 
Soil Loss Equation (USLE) approach modified to suit conditions in Northern 
Thailand”. Ultimately, a community-specific model needs to be developed that has 
been created by the participation of locals in the affected area. This will be more 
targeted than a mirrored model developed for other areas. It is however vital that 
any method developed is an integrated water resource management model. 

This investigation found that water resource availability in Northeastern Thailand 
was determined by the seasons. During the rainy season, water was in plentiful 
supply. However, during the dry season, there was insufficient water. This is due to 
inefficient storage of available water during the former period. It is vital that the 
government invests capital to improve the capacity of local Isan communities to 
store water for use in times of need. It is equally important for the communities to 
come together and form a network for the dissemination of acceptable water usage 
and treatment practices. This will help to raise awareness of the steps local people 
can make to ensuring water becomes a year-round resource for everyone. 

 
5. SUGGESTIONS 
 As a result of this investigation, the researchers wish to make some 
suggestions for future investigation. Future research should consider the 
management of water resources in similar communities across wider Northeastern 
Thailand. There should also be an investigation into the impact of spiritual beliefs 
on the treatment of water in Isan. Results may point towards a potential benefit of 
raising spiritual awareness in order to protect local water supplies. Finally, it is 
crucial to involve local communities in the management of water resources. Further 
research should therefore consider community knowledge levels and willingness to 
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become more actively involved in the management of water resources in 
Northeastern Thailand. 
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คุณลักษณะปัจจัยที่มีผลตอ่การเขา้ถึงบรกิารสุขภาพของแรงงานตา่งด้าวสัญชาตพิม่า 
กรณีศกึษา กิจการตอ่เน่ืองประมง จังหวัดสมุทรสาคร 

THE FEATURES OF FACTOR AFFECTING ACCESS TO HEALTH SERVICES OF 
MYANMAR TRANSNATIONAL WORKERS: A CASE STUDY OF THAI 
SEAFOOD PROCESSING INDUSTRY IN SAMUTSAKHON PROVINCE 

 
เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกจิ   พรรณรัตน์ อาภรณ์พิศาล 

 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าถึง

บริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ในกิจการต่อเนื่องประมงจังหวัดสมุทรสาครโดย
ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการศึกษาคือ แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ที่
ท างานอยู่ในสถานประกอบการธุรกิจกิจการต่อเนื่องประมง ในจังหวัดสมุทรส าคร สถาน
ประกอบการธุรกิจกิจการต่อเนื่องประมง ในจังหวัดสมุทรสาคร และ เจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน
ทางด้านสาธารณสุข 

ผลการศึกษาพบว่า การเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าใน
ปัจจุบันมีขอบเขตที่กว้างขึ้น โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าว
สัญชาติพม่า ประกอบด้วย (1) ทัศนคติต่อการเข้ารับบริการสุขภาพซึ่งมีคุณลักษณะส าคัญ คือ 
ความสามารถในการสื่อสารในการรับบริการของแรงงานต่างด้าว  ความเชื่อในการ
รักษาพยาบาลแผนปัจจุบัน และทัศนคติเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ าทางสังคม (2) คุณลักษณะ
แรงงานต่างด้าว ซึ่งมีคุณลักษณะส าคัญ คือ รายได้ที่เพียงพอต่อการรับบริการระดับการศึกษา
ของแรงงาน และ สถานภาพของแรงงานตามกฎหมายและ (3) นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ
แรงงานต่างด้าวซึ่งมีคุณลักษณะส าคัญ คือ การส่งเสริมการให้บริการสุขภาพสิทธิที่ได้รับตาม
กฎหมาย และ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
คําสําคัญ: การเข้าถึงบริการสุขภาพ แรงงานต่างด้าว และ กิจการต่อเนื่องประมง 

 
ABSTRACT 

The objective of this research was to study the features of factors affecting the 
access to health services of Myanmar transnational workers of Thai seafood 
                                                           


 ภาควิชาพื้นฐาน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 


 หลักสูตรการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ บัณฑติวิทยาลยั มหาวทิยาลัยสยาม 
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processing industry in Samutsakhon province. The research employed qualitative 
research. The key informants were Myanmar transnational workers working in 
Thai Seafood Processing Industry in Samutsakhon Province, owners of Thai 
Seafood Processing Industry in Samutsakhon Province and public health service 
officers in Samutsakhon Province.  

The study found that access to health services of Myanmar transnational 
workers were in greater degree. Factors affecting the access to health services of 
Myanmar transnational workers were (1) the attitude toward health services 
which key features were the ability to communicate in the health service, the 
acceptance of modern medicine, and  the attitudes about social inequality (2) 
the characteristic of Myanmar transnational workers which key features were the 
sufficient income to service,  the educational level of workers ,and the legal 
status of workers (3) health policy of transnational workers which key features 
were the promotion of health services for transnational workers, the rights 
granted by law, and the dissemination of information. 
Keywords:  Access to Health Services, Myanmar Transnational Workers and  
                 Seafood Processing Industry 
 
๑. บทนํา 

การพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมาตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่6 (พ.ศ.2530-2534) และฉบับที่7 (พ.ศ. 2535-2539)ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง การขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรม ขณะที่
ประเทศเกิดสภาวะขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะงานประเภท3D ได้แก่ งานที่เสี่ยง(Dangerous) 
งานที่หนัก(Difficult) และงานที่สกปรก(Dirty) เป็นงานที่คนไทยไม่สนใจจะท าเนื่องจากมี
ทางเลือกอ่ืนที่มากกว่า  ท าให้เริ่มมีการหันมาใช้แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพ่ือนบ้านทดแทน
ท าให้บทบาทของแรงงานต่างด้าวในภาคการผลิตชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผลจากการเข้ามาของ
แรงงานต่างด้าวจ านวนมากก่อให้เกิดผลกระทบในหลายด้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจและที่ส าคัญคือผลกระทบด้านสาธารณสุข  ผลการวิจัยหลายงานวิจัยชี้ให้เห็นตรงกัน
ว่า แรงงานต่างด้าวเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางสูงมากเพราะเสี่ยงต่อการถูกให้ท างานหนักแต่ได้
ค่าแรงต่ า  เมื่อเจ็บปววยไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ  การรักษาพยาบาลแม้ในกลุ่มที่มีบัตรก็
มิได้มีกลไกช่วยเหลือ  ประเด็นที่มักถูกกล่าวถึง คือการถูกเลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ด้วยอคติ
และความกลัวต่อแรงงาน  การขาดข้อมูลข่าวสารและการศึกษารวมถึงไม่สามารถสื่อสาร
ภาษาไทยให้เข้าใจอย่างถูกต้องได้  อีกทั้งการมีรายได้ต่ าท าให้ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
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ด ารงชีวิตเมื่อเจ็บปววยจึงมักดูแลกันเองท าให้เกิดปัญหาความเสี่ยงในการติดต่อของเชื้อโรคและ
แพร่ระบาดได้ง่าย(กฤตยา อาชวนิจกุลและพันธ์ทิพย์กาญจนจิตรา สายสุนทร , 2548) เหตุผล  
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริการสุขภาพเป็นประเด็นส าคัญหนึ่งในการด ารงชีวิตของแรงงานต่าง
ด้าวที่ค้าแรงงานในประเทศไทย  ตามวัตถุประสงค์ขององค์การอนามัยโลกที่ว่า“Health for 
all”ตั้งแต่พ.ศ.2543 หมายถึง สุขภาพดีถ้วนหน้า ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติใด
ก็ตาม  ควรได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามสิทธิมนุษยชน
ขั้นพ้ืนฐานที่มนุษย์พึงมีพึงได้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในสุขภาพ”Right to health”    จาก
ข้อตกลงร่วมกันขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO) ที่ไทยเป็นภาคีร่วมอยู่ด้วย  มี
ข้อตกลงว่าด้วยการพิทักษ์ผลประโยชน์ของคนงานที่ท างานในต่างประเทศตั้งแต่พ.ศ.2462  ใน
ด้านสิทธิทางสังคม มีอนุสัญญาเป็นตราสารที่มีสภาพบังคับโดยได้บัญญัติข้อก าหนดมาตรฐาน
แรงงานในแต่ละประเด็นถึงพ.ศ.2551 รวม188 ฉบับ ในฉบับที่111ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ(การ
จ้างงานและอาชีพ)รวมถึงข้อตกลงว่าด้วย  สิทธิในการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าว 
(The Right of access to health services in the host country) นอกจากนั้นยังปรากฏใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช 2550 มาตรา4 กล่าวถึงศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง   จากสถิติของส านัก
บริหารแรงงานต่างด้าวตั้งแต่พ.ศ.2551-2554จ านวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างานใน
ประเทศไทยนั้นอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครเฉลี่ย 9%ของทั้งประเทศมากที่สุดของประเทศไทยโดย
ในปี2554 จ านวนแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร128,697 คนจากจ านวน 1,950,650ใน
ทั่วประเทศนอกจากนั้นจากข้อมูลส านักบริหารแรงงานต่างด้าว(กรมการจัดหางาน,2554) พบว่า  
กิจการต่อเนื่องประมงเป็นกิจการที่ใช้แรงงานต่างด้าวมากที่สุดและแรงงานที่ใช้คือแรงงาน
สัญชาติพม่าโดยมีจ านวนประมาณ 90,000คนเมื่อมีการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าเป็น
จ านวนมากในกิจการต่อเนื่องประมง เป็นประเภทงานในโรงงานโดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะ
จัดที่พักอาศัยให้แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะแรงงานต่างด้าว จึงก่อให้เกิดชุมชนพม่าในโรงงานที่อยู่
กันอย่างหนาแน่นแออัด  ท าให้เกิดผลกระทบด้านสาธารณสุขมักจะพบการระบาดของโรค เมื่ อ
เจ็บปววยเบื้องต้นมักดูแลกันเองก่อนหรือเข้ารับการรักษาในห้องพยาบาลของโรงงานที่ไม่ใช่
บุคลากรทางการแพทย์  เมื่ออาการหนักจึงได้รับการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล  หรือโรงพยาบาลศูนย์โดยใช้ตัวแทนแรงงานพม่าท่ีพูดไทยได้เป็นล่ามช่วยแปลช่วยสื่อสาร
ให้  ท าให้ได้รับการรักษาไม่ทันการณ์ผลจากการที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติพม่าในกิจการต่อเนื่องประมงจังหวัดสมุทรสาคร จากรายงานของกระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่21มิถุนายนพ.ศ.2557 ถึงสถานการณ์การค้ามนุษย์ในส่วนที่
กล่าวถึงประเทศไทยส่วนหนึ่งว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง ปลายทาง และทางผ่านของ
การค้ามนุษย์เพ่ือการบังคับใช้แรงงและค้าประเวณี ประมาณการว่ามีแรงงานข้ามชาติในไทย2-3
ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติพม่าซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของเหยื่อค้ามนุษย์ในไทย โดยเฉพาะธุรกิจ
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ประมงและต่อเนื่องประมง เป็นงานที่หนักและอันตราย บางคนยังถูกข่มขู่และทุบตี ค่าจ้างได้รับ
เพียงน้อยนิดท าให้มีสุขภาพกายและจิตที่ย่ าแย่”  เป็นผลให้ประเทศไทยถูกลดระดับไปอยู่ใน
บัญชีกลุ่มที่3(Tier3)ด้วยแม้ว่าภาครัฐจะพยายามจัดสวัสดิการให้เพ่ือให้แรงงานข้ามชาติเหล่านี้
เข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย  ท าให้ประเทศไทยต้องพบกับปัญหาการถูกกีดกันจาก
นานาชาติในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า  กรณีศึกษากิจการต่อเนื่องประมงจังหวัดสมุทรสาคร  เพ่ือทราบ
และเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการการให้บริการสุขภาพกับแรงงานต่างด้าวอย่างเหมาะสม
และสามารถเข้าถึงได้จริงอันเป็นประโยชน์ต่อตัวแรงงานต่างด้าวเองท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
และส่งผลโดยรวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศในการยกระดับความน่าเชื่อถือให้เป็นที่ยอมรับของ
สากล เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการลงทุนในระยะยาวต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่าง
ด้าวสัญชาติพม่า ในกิจการต่อเนื่องประมงจังหวัดสมุทรสาคร 

 
๓. ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยครั้งนี้โดยขอบเขตด้านประชากร
แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ในกิจการต่อเนื่องประมง จังหวัดสมุทรสาครส าหรับกิจการแกะ
เปลือกกุ้งในโรงงานที่มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่ามากกว่า 500 คน ขอบเขตด้านเนื้อหา
แรงงานต่างด้าวทุกคนที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายนอกจากจะได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น
แล้วจะได้รับสิทธิบริการสุขภาพตามสิทธิประกันสุขภาพพ้ืนฐานของโครงการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเทียบเท่ากับคนไทยทุกคน 
 
๔. วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ(Quantitative Research) ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการศึกษาคือ แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ที่ท างานอยู่ในสถาน
ประกอบการธุรกิจกิจการต่อเนื่องประมง ในจังหวัดสมุทรสาครจ านวน10คน สถานประกอบการ 
5 คน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐของหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข 5 คนเครื่องมือในการวิจัย 
(Research Instrument) ครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ส าหรับผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่
เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าที่ท างานอยู่ในสถานประกอบการธุรกิจกิจการต่อเนื่องประมง 
ในจังหวัดสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่ภาครัฐของหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขในการวิเคราะห์
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ข้อมูล ใช้การตีความเนื้อหา(Content Analysis) เพ่ือวิเคราะห์และสร้างข้อสรุปตามกรอบ
การศึกษา 

๕. ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐของหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข 

สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า   
สภาพปัจจุบันของการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าว ในประเด็นดังกล่าว   

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ังหมด ต่างเห็นตรงกันว่า  การเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างในปัจจุบัน
มีสภาวะที่ดีข้ึนมากกว่าในอดีต  เนื่องจาก มีการสร้างความเข้าใจและสร้างความเป็นธรรมโดยมี
การก าหนดกฎระเบียบต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ 
สถานประกอบการ สถานพยาบาล และหน่วยงานภาครัฐ  เพ่ือให้การด าเนินการต่าง ๆ  
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีทิศทางและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้แรงงานต่างด้าว
สัญชาติต่าง ๆ  สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ดีมากขึ้น 

ประเด็นปัจจัยทัศนคติของแรงงานต่างด้าว  ในประเด็นดังกล่าว ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ทั้งหมด ต่างเห็นตรงกันว่า  ทัศนคติของแรงงานต่างด้าว มีผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของ
แรงงานต่างด้าวเป็นอย่างมาก โดยเมื่อพิจารณาคุณลักษณะของทัศนคติของแรงงานต่างด้าว
พบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับความสามารถในการสื่อสารเพ่ือรับบริการ มีส่วนส าคัญต่อการเข้าถึง
บริการสุขภาพ โดยปัจจุบันแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าส่วนใหญ่มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาไทยเพ่ือการท างานในสถานประกอบการ แต่อย่างไรก็ดีในการเข้ารับบริการสุขภาพ
แรงงานต่างด้าวก็ยังจ าเป็นต้องใช้บริการล่ามในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับ วิธีการ ขั้นตอน การ
รักษาพยาบาล การสนทนาโต้ตอบกับแพทย์พยาบาลเกี่ยวกับอาการของโรค เป็นต้น โดยใน
มุมมองของผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า เห็นว่า แม้โรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลจะจัดบริการล่ามภาษาพม่า แต่เมื่อพิจารณาถึงปริมาณผู้เข้ารับบริการที่มีอยู่เป็น
จ านวนมากแล้ว ล่ามที่ทางสถานพยาบาลจัดไว้ให้ก็ยังไม่เพียงพอต่อการเข้ารับบริการของ
แรงงานต่างด้าวแต่อย่างใด นอกจากนั้นในประเด็นความเชื่อของแรงงานต่างด้าวต่อบริการ
สุขภาพแผนปัจจุบัน พบว่า แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าจะมีความเชื่อเกี่ยวกับภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านของแรงงานต่างด้าวเอง ท าให้เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสุขภาพซึ่งเป็นการรักษา
แผนปัจจุบัน  ดังสะท้อนได้จากผลการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าว อาทิ  (นายหม่อง (นามสมมติ), 
การสื่อสารส่วนบุคคล, 20 มกราคม2558) ที่กล่าวว่า “การใช้วิธีการขูดผิว ที่เรียกว่า ครัวซา 
และสามารถรักษาอาการเป็นไข้ได้”  ขณะที่ประเด็นทัศนคติเกี่ยวกับความเท่าเทียมความเสมอ
ภาคในการเข้ารับบริการ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐของหน่วยงานทางด้าน
สาธารณสุข เห็นว่า ในหลักการนั้นทางผู้ให้บริการ คือ   สถานพยาบาลกล่าวว่ามีความเท่าเทียม
กัน เนื่องจากมีการให้บริการล่าม 24 ชั่วโมง และให้บริการในลักษณะเดียวกันทั้งคนไทยและ
แรงงานต่างด้าวอย่างไรก็ดี ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นแรงงานต่างด้าวและผู้ประกอบการ กลับเห็น
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ว่า ยังมีความไม่มีความเสมอภาคระหว่างคนไทย และ แรงงานต่างด้าว เนื่องจากมีความแตกต่าง
กัน ทั้งในด้านระยะเวลาการรอรับบริการ   การอ านวยความสะดวกในการรับบริการ เป็นต้น
จากผลการศึกษาที่พบว่า  ทัศนคติของแรงงานต่างด้าว ทั้งในแง่ของการสื่อสารในการรับบริการ 
ความเชื่อในการรักษาพยาบาล  และ ความเหลื่อมล้ าทางสัญชาติมีผลต่อการเข้าถึงบริการ
สุขภาพและสามารถพยากรณ์การเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าได้  ผล
การศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิดและงานวิจัยอ่ืนๆ ที่อธิบายความสัมพันธ์ของทัศนคติของ
ผู้รับบริการที่มีผล ต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ ดังเช่น  Millet (1954) ที่อธิบายว่า สิ่งที่เป็น
ตัวก าหนดในการเข้าถึงบริการสุขภาพ ประกอบด้วย ค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ การปฏิบัติตน
เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย เป็นต้น รวมทั้งปัจจัยอ่ืนที่มาประกอบการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ เช่นเดียวกับที่ Penchamsky and Thomas (1981) อธิบายว่า  การยอมรับคุณภาพ
การบริการ  ยอมรับการบริการที่มีประสิทธิภาพ  ความเป็นธรรม มีความพึงพอใจในบริการ 
น าไปสู่การตัดสินใจเข้ารับบริการ การยอมรับความเชื่อและทัศนคติ เป็นประเด็นส าคัญที่ 
Gulliford (2001) อธิบายว่า  การให้บริการสุขภาพจะต้อง ค านึงถึงความแตกต่างทางสังคม 
วัฒนธรรม และทางด้านกายภาพ มีการยอมรับคุณภาพ นอกจากนั้นในการศึกษาวิจัยในประเทศ
ไทย ต่างพบ ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่าง ปัจจัยทัศนคติของผู้รับบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แรงงานต่างด้าว และการเข้าถึงบริการสุขภาพ ดังเช่น การศึกษาของ  มูลนิธิรักษ์ไทย (2550) ที่
พบว่า ทัศนคติดั้งเดิมก่อนการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าวซึ่งมีความคิด
ความเชื่อในเร่ืองต่างๆ เป็นฐานเดิมอยู่แล้ว ท าให้การท างานด้านสุขภาพและการส่งเสริมการ
เข้าถึงบริการสุขภาพจะต้องสอดคล้องกับความเชื่อของกลุ่มเป้าหมายด้วย การศึกษาของ 
สมชาย  นันทวัฒนากรณ์ (2552)  ที่พบว่าการเข้าถึงบริการสุขภาพต้องมีการยอมรับในการ
ให้บริการรวมทั้งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศราวุฒิ  เหล่าสาย(2555)  ที่พบว่าความสามารถ
สื่อสารภาษาไทยได้มีความสัมพันธ์ กับ สิทธิและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ เป็นต้น 

ประเด็นปัจจัยคุณลักษณะของแรงงานต่างด้าว ในประเด็นดังกล่าว ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ทั้งหมดต่างเห็นตรงกันว่า  คุณลักษณะของแรงงานต่างด้าวเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ การเข้าถึง
บริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าว เป็นอย่างมาก โดยเมื่อพิจารณาคุณลักษณะของปัจจัย
คุณลักษณะแรงงาน พบว่า  ในประเด็นคุณลักษณะด้านรายได้ของแรงงานต่างด้าว ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญทั้งหมดต่างเห็นตรงกันว่า  คุณลักษณะของแรงงานต่างด้าวด้านรายได้ มีผลต่อการเข้าถึง
บริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าใน
จังหวัดสมุทรสาครมีรายได้ที่เพียงพอต่อการรับบริการ สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองได้ ดัง
สะท้อนได้จากผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ (นาย พิทิกษ์ (นามสมมติ), การสื่อสารส่วนบุคคล, 
20  มกราคม 2558) กล่าวว่า “รายได้ที่ต่างด้าวได้รับเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการรับบริการและ
ค่ารักษาพยาบาลไม่ถือเป็นปัญหาอุปสรรคในด้านรายได้ของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าใน
จังหวัดสมุทรสาคร แต่ที่มีปัญหามากเนื่องมาจากว่าแรงงานต่างด้าวมีเลือกที่จะเลี่ยงไม่ช าระ
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ค่าบริการและค่ารักษาพยาบาล โดยผลักภาระไปให้กับสถานพยาบาลและสถานประกอบการ
เพ่ือช าระค่ารักษา ซึ่งทางโรงพยาบาลไม่สามารถที่จะปฏิเสธไม่ให้บริการ” ในประเด็นของระดับ
การศึกษาของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในจังหวัดสมุทรสาครคุณลักษณะดังกล่าวมีผลต่อการ
เข้ารับบริการสุขภาพมากเนื่องจากการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรประกอบกับการเขียน เพ่ือ
ท าให้เข้าใจ ส่งผลต่อการสื่อสารในการรักษา ดังนั้นหากต่างด้าวมีการศึกษาที่ดี เพียงพอ 
เหมาะสม ท าให้เกิดความเข้าใจและส่งผลต่อประสิทธิภาพการรักษาได้อย่างดี   แต่สิ่งที่พบว่า
เป็นปัญหาอุปสรรคจากระดับการศึกษาของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร 
ในการเข้ารับการรักษา เนื่องจากต่างด้าวมีปัญหาของการศึกษาน้อย อ่านหนังสือไม่ออก เขียน
ไม่ค่อยได้  ส่งผลถึงปัญหาในการสื่อสารการเข้ารับการรักษาพยาบาล   ขณะที่ประเด็น
คุณลักษณะด้านสถานภาพของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในจังหวัดสมุทรสาครตามกฎหมาย
ในการเข้ารับบริการสุขภาพ จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐด้านสาธารณสุข แรงงานต่างด้าวและ
ผู้ประกอบการ เห็นว่า กรณีแรงงานต่างด้าวมีบัตรสุขภาพหรือไม่ มิใช่ประเด็นปัญหา  เนื่องจาก
มีบัตรหรือไม่มีบัตร หรือเอกสารที่แสดงสิทธิในการรักษาพยาบาล ก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคในด้าน
ของสถานภาพของแรงงานหรือการเข้ารับบริการ   ซึ่งจากประเด็นดังกล่าวทุกภาคส่วนจึงมี
ความเห็นที่สอดคล้อง ดังสะท้อนได้จากผลการสัมภาษณ์เจ้าที่รัฐ (การสื่อสารส่วนบุคคล ,20
มกราคม  2558 ) ที่กล่าวว่า “ไม่ว่าจะมีบัตรหรือไม่มีก็ต้องรักษา เพราะเขามีสิทธิก็ต้องรักษากัน
ไป”   จากผลการศึกษาที่พบว่า คุณลักษณะของแรงงานต่างด้าวทั้งในแง่ของ รายได้ที่สามารถ
เข้ารับบริการระดับการศึกษาของแรงงานและสถานภาพของแรงงานตามกฎหมายมีผลต่อการ
เข้าถึงบริการสุขภาพและสามารถพยากรณ์การเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
พม่าได้ ผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิดและงานวิจัยอ่ืนๆ ที่อธิบายความสัมพันธ์ของ
คุณลักษณะของแรงงานต่างด้าว ที่มีผล ต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ ดังเช่น Millet (1954) ที่
อธิบายว่า สิ่งที่เป็นตัวก าหนดในการเข้าถึงบริการสุขภาพ นอกจากจะประกอบด้วย ค่านิยม 
ทัศนคติ ความเชื่อ การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยแล้ว ลักษณะทางด้าน
เศรษฐกิจ ประชากร ก็เป็นเหตุปัจจัยที่มีความส าคัญรวมทั้งปัจจัยอ่ืนที่มาประกอบการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ เช่นเดียวกับท่ี  Penchamsky and Thomas (1981) อธิบายว่า  ความสามารถ
เสียค่าใช้จ่ายส าหรับบริการ (affordability) เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผู้รับบริการตัดสินใจเข้ารับ
บริการ ขณะที่ องค์การอนามัยโลก (WHO,2003อ้างถึงใน บัวลักษณ์ จันทระ และคณะ, 2549) 
ได้เน้นถึงปัจจัยส าคัญที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้รับบริการ และ การเข้า
รับบริการสุขภาพ อาทิ ความสามารถด้านการเงิน (Financial) หรือ การสามารถช าระค่าใช้จ่าย
จากการใช้บริการสุขภาพ  นอกจากนั้นในการศึกษาวิจัยในประเทศไทย ต่างพบ ความสัมพันธ์
เชิงเหตุผลระหว่าง ปัจจัยคุณลักษณะของผู้รับบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานต่างด้าว และ
การเข้าถึงบริการสุขภาพ ดังเช่น การศึกษาของ สุรสม กฤษณะจูฑะ และคณะ (2550) ที่พบว่า 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน น าไปสู่การละเลยสิทธิสุขภาพของบุคคลรวมถึงแรงงานข้ามชาติ การ
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ละเมิดมาจากมายาคติในความ “เป็นอ่ืน” ท าให้ น าไปสู่การเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการท างาน 
สิทธิทางกฎหมาย หรือแม้แต่การรักษา และมีความซับซ้อนทางการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะเมื่อ
เป็นแรงงานข้ามชาตินอกกฎหมาย  การศึกษาของ สมชาย  นันทวัฒนากรณ์ (2552)  พบว่า 
ความสามารถในการเสียค่าใช้จ่ายค่าบริการ มีผลต่อความสามารถในการเข้าถึงบริการสุขภาพ 
ข้อค้นพบดังกล่าว มีความสอดคล้องกับการศึกษาในกลุ่มผู้พิการ กับการเข้าถึงบริการสุขภาพ 
อาทิ  การศึกษาของ  พิลือ  เขียวแก้ว (2553) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพมี
หลายปัจจัย อาทิ ความสามารถในการจ่ายค่าบริการ ความสามารถเข้าถึงแหล่งบริการ เป็นต้น  
ประเด็นปัจจัยนโยบายสาธารณะของภาครัฐ   ในประเด็นดังกล่าว ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมดทั้ง 
ฝวายเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าต่างเห็นตรงกันว่า  นโยบาย
สาธารณะมีผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างมาก เนื่องจาก การ
ก าหนดนโยบายของภาครัฐเป็นสิ่งที่ดี เพ่ือคุ้มครองสวัสดิภาพการท างานและแรงงานต่างด้าวแต่
เนื่องจากการน าไปปฏิบัติจริงๆ แล้ว ไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ เพราะมีข้อจ ากัดในหลาย
ประการ โดยเมื่อพิจารณาคุณลักษณะของปัจจัยด้านนโยบายสาธารณะ พบว่า   ในประเด็นการ
ส่งเสริมการให้บริการสุขภาพกับแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานด้านสาธารณสุข เห็นว่า โรงพยาบาลและสถานพยาบาล
ให้การสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ  แต่มี
ปัญหาอุปสรรคในด้านของการน าไปปฏิบัติจริงไม่สามารถบังคับแรงงานต่างด้าวเพ่ือให้ซื้อบัตร
สุขภาพ หรือการเข้าระบบประกันสังคมได้  เนื่องจากความแตกต่างในด้านของการเข้าระบบ 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการให้บริการสุขภาพกับแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร  
ขณะที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าเห็นว่า การด าเนินการส่งเสริ มการ
ให้บริการสุขภาพกับแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในจังหวัดสมุทรสาครมีความส าคัญอย่างมาก
ต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ แต่ในทางปฏิบัติการด าเนินการดังกล่าวยังไม่มีการส่งเสริมการ
ให้บริการสุขภาพเท่าที่ควร เพราะ แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าแทบทั้งหมดท างานในสถาน
ประกอบการที่เป็นโรงงาน ภาครัฐไม่มีการเข้ามาส่งเสริมบริการสุขภาพภายในโรงงาน การแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารมีลักษณะจ ากัดแต่เพียงการแจ้งสิทธิที่จะได้รับหากช าระเงินค่าบัตรประกันสุขภาพ 
แต่ก็ไม่ท าให้แรงงานต่างด้าวเข้าใจถึงสิทธิและการใช้สิทธิได้อย่างเป็นรูปธรรม ขณะที่ประเด็น
คุณลักษณะด้านสิทธิด้านสุขภาพท่ีแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานด้านสาธารณสุข เห็นว่า แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า
ได้รับสิทธิตามกฎหมายในการเข้ารับบริการสุขภาพ ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน  ระหว่างคนไทย
และแรงงานต่างด้าว  แต่ยังมีปัญหาจากเรื่องค่าใช้จ่ายที่เป็นประเด็นส าคัญในการตัดสินใจ
เพ่ือที่จะซื้อบัตรประกันสุขภาพเพ่ือให้ได้สิทธิตามกฎหมายของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าใน
จังหวัดสมุทรสาคร  เนื่องจาก แรงงานต่างด้าวแม้จะไม่ช าระเงินค่าบัตรประกันสุขภาพ แต่
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลก็ยังให้การรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับคนไทย ตามหลัก
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มนุษยธรรม ท าให้แรงงานต่างด้าวบางคนไม่ตัดสินใจซื้อบัตรประกันสุขภาพ ขณะที่ในประเด็น
ดังกล่าว ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าเห็นว่า แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า
ไม่ได้รับบริการสุขภาพที่เท่าเทียมกับคนไทย ท าให้ไม่จูงใจในการตัดสินใจซื้อบัตรประกันสุขภาพ  
นอกจากนั้นในประเด็นคุณลักษณะด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการเข้ารับบริการสุขภาพ
ให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐของ
หน่วยงานด้านสาธารณสุข และ ผู้ประกอบการ มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า หน่วยงาน
ภาครัฐได้ด าเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในหลากหลายลักษณะและหลายกหลาย
ช่องทาง อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ รวมทั้งช่องโทรทัศน์ดาวเทียม เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับบริการสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครโดยอ านวย
ความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นภาษาพม่า รวมทั้งการให้การช่วยเหลือสนับสนุน
ประสานงานโดยองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลก าไร(NGOs) ในประเด็นดังกล่าว ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่
เป็นเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานด้านสาธารณสุข เห็นว่า การส่งเสริมด้านข้อมูลข่าวสาร น่าจะ
ด าเนินการได้มากขึ้นในรูปแบบการจัดอบรมให้ความรู้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า แต่
อย่างไรก็ดี มีปัญหาอุปสรรคในการประสานงานเพ่ือด าเนินการดังกล่าวท าให้ในปัจจุบันยังไม่มี
การด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในลักษณะการจัดอบรมให้ความรู้กับแรงงานต่างด้าว
โดยตรง  ในประเด็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นแรงงานต่างด้าว มี
ความเห็นว่า แม้ภาครัฐจะมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในหลากหลายลักษณะ แต่แรงงานต่าง
ด้าวส่วนใหญ่ก็ยังไม่เข้าใจถึงสิทธิและการใช้สิทธิการเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม
จากผลการศึกษาที่พบว่า นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแรงงานต่างด้าว ทั้งในแง่ของ การ
ส่งเสริมการให้บริการสุขภาพ  สิทธิที่ได้รับตามกฎหมาย  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมีผลต่อการ
เข้าถึงบริการสุขภาพและสามารถพยากรณ์การเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
พม่าได้  ผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิดและงานวิจัยอ่ืนๆ ที่อธิบายความสัมพันธ์ของ
นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่มีผล ต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ ดังเช่น 
องค์การอนามัยโลก (WHO,2003 อ้างถึงใน บัวลักษณ์ จันทระ และคณะ, 2549) อธิบายว่า การ
เข้าถึงบริการสุขภาพ เป็นการบริการดูแลประชาชนแบบปฐมภูมิเพ่ือให้เข้าถึงบริการสุขภาพใน
มิติต่างๆ  นอกจากนั้นในการศึกษาวิจัยในประเทศไทย ต่างพบ ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่าง 
ปัจจัยนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแรงงานต่างด้าว  และการเข้าถึงบริการสุขภาพ ดังเช่น 
การศึกษาของ แนบ  สุดสงวน (2553) ที่พบว่า  กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ
และรับนโยบายการด าเนินการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ  แรงงานต่างด้าวที่ประสงค์จะ
ท างานต้องเข้าสู่ระบบการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพทุกคน  ปัญหาอุปสรรคของการ
เข้าถึงบริการสุขภาพ เกิดจากผลของการประกาศใช้นโยบายและการบังคับใช้นโยบาย  ความไม่
ชัดเจนในการใช้นโยบายของภาครัฐ ท าให้แรงงานต่างด้าวไม่สามารถตัดสินใจและไม่เห็น
ความส าคัญของการซื้อบัตรประกันสุขภาพและบางส่วนไม่ทราบสิทธิและการประสานงานของ
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หน่วยงานต่าง ๆ  ในการรับการบริการในสถานพยาบาล การศึกษาของ พิลือ  เขียวแก้ว (2553) 
ที่พบว่า  การเข้าถึงบริการสุขภาพสัมพันธ์กับปัจจัยนโยบายสาธารณะ  ลักษณะของระบบ
บริการสุขภาพ การศึกษาของ  ลือชัย  วงษ์ทอง (2555)  ที่พบว่า โดยภาพรวมประสิทธิผลการ
น านโยบายแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าไปปฏิบัติในพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ต้องมีการ
ปรับปรุงให้ชัดเจน  มีความยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ
พ้ืนที่  บุคลากรเจ้าหน้าที่ การตรวจสอบและการกวดขันแรงงาน  งบประมานในการด าเนินการ  
การศึกษาของ ศราวุฒิ  เหล่าสาย (2555)  ที่พบว่า รูปแบบการบริการด้านสุขภาพ  สิทธิและ
การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ  การมีบัตรประกันสุขภาพเพ่ือที่จะได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ในการ
ดูแล มีความส าคัญต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ  ความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึง
บริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าว   จากผล การสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุปได้ว่า ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญทั้งหมดมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่สุด คือ ปัจจัยนโยบาย
สาธารณะ เนื่องจากเป็นส่ิงที่ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ  ในการให้การเข้าถึง
สุขภาพของแรงงานต่างด้าวเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันมากที่สุด  แต่ปัญหาที่พบเนื่องจากว่าการ
น านโยบายภาครัฐไปปฏิบัติยังไม่เกิดประสิทธิภาพหรือเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก  
เนื่องจากเกิดปัญหาในด้านของทรัพยากรต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ยา เครื่องมือ และทรัพยากร
บุคคล และเกิดปัญหาในด้านของความรู้ ความเข้าใจในด้านของแนวทาง  ท าให้การปฏิบัติจึง
เกิดปัญหา  ส่วนปัจจัยอ่ืน ๆ  มีผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพเช่นกัน แต่สามารถที่จะพัฒนา
และให้ความรู้ต่าง ๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือให้การเข้าถึงบริการสุขภาพ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียม 

 
๖. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ให้ข้อมูลและผู้ประสานงานทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณา
สละเวลาในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามท าให้งานวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์ 
 
๗. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1.) ภาครัฐบาลควรมีการพัฒนาศึกษาเพ่ือการปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ใน
การบริหารจัดการรวมทั้งในประเด็นของการบังคับใช้กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง                                                                     

2.) ภาครัฐควรมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ รวมทั้งการกระจายความรู้และความ
เข้าใจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการ เพื่อการเข้าถึงการบริการ
สุขภาพของแรงงานต่างด้าว เป็นต้น  

3.) ภาครัฐควรมีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการสนับสนุนการสร้างเครือข่าย
การให้บริการ กับหลากหลายภาคส่วน อาทิ ภาคสถานประกอบการ องค์การเอกชนที่ไม่แสวง
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ผลก าไร มูลนิธิด้านสุขภาพ  องค์การศาสนา  สถาบันการศึกษาที่เปิดการสอนด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข เป็นต้น 
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การศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทย 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยและการศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทยซึ่ง
เป็นการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจาก เอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ 
และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากนั้นน าข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาร่วมกับแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย ที่มีประเด็นค าถามที่ครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดการวิจัยที่พัฒนาขึ้นจากการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 ผลการศึกษาพบว่า แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการบริหารจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนในภาคกลางของประเทศไทย ซ่ึงประกอบด้วย แนวคิดกิจการวิสาหกิจชุมชน แนวคิดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทฤษฏีการ
บริหารจัดการ ทฤษฎีประสิทธิผลการจัดการ ได้น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วน ามาซึ่งกรอบ
แนวคิดในการวิจัย โดยตัวแปรแฝงด้านการสนับสนุนจากภาครัฐประกอบด้วย  งบประมาณ 
บุคลากร(ให้ความรู้) การสร้างเครือข่าย ตัวแปรแฝงด้านภาวะผู้น าของชุมชน ประกอบด้วย  การ
ได้รับการแต่งตั้ง การได้รับการยอมรับ  ตัวแปรแฝงด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย
การวางแผน การปฏิบัติ การจัดสรรประโยชน์ การติดตามและประเมินผล ตัวแปรแฝงด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นประกอบด้วย  อัตลักษณ์ของท้องถิ่นความเชื่อมโยงประสบการณ์  ความ
รับผิดชอบต่อสังคม  ตัวแปรแฝงด้านการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย  การสร้าง
ภาพลักษณ์  การเพ่ิมยอดขาย  เศรษฐกิจสร้างสรรค์   โดยที่กล่าวมาเป็นปัจจัยการบริหาร
จัดการของวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย  
คําสําคัญ: วิสาหกิจชุมชน, ภาวะผู้น า, การเป็นผู้ประกอบการ 
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ABSTRACT 
 This research employed the documentary research methodology, 
aimed to study management factors of community enterprises in central region 
of Thailand. Information was collected through different sources such as 
academic documents, journals, articles, theses, and information on the internet. 
These primary sources along with related researches and theories were used to 
develop the conceptual framework. Research questions were structured based 
on the objective of the research and literature review. 
 The result of the study showed that research conceptual framework 
derived from an analysis and a synthesis of related theories of management 
factors of community enterprises in central region of Thailand, which consisted 
of the theory of community enterprises, the theory of local wisdom and creative 
economy, laws and regulations related to management theories, and effective 
management theories. As for management factors of community enterprises in 
Thailand, the latent variables of government support were budget, personnel, 
and networking, whereas the latent variables of community leadership were 
appointment and recognition. In addition, the latent variables of the 
participation of the community consisted of planning, execution, benefit 
allocation, and follow-up and evaluation, whereas the latent variables of local 
wisdom consisted of local identities, shared experience, and social responsibility. 
Lastly, the latent variables of entrepreneurship comprised corporate image 
building, increasing sales and creative economy.    
Keywords: Community Enterprises, Leadership, Entrepreneurship 
 
1. บทนํา 
 กระแสโลกยุคโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้สังคมไทยได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ า เป็นเหตุ
ให้รัฐบาลเล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่ต้องเพ่ิมศักยภาพและโอกาสให้กับประชาชน เพ่ือให้
ประชาชนสามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็ง
กับภาคประชาชนให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง และเพ่ิมขีดความสามรถในการแข่งขันใน
ระดับรากหญ้า (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2548) ตามนโยบายแห่งรัฐด้านการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจรากหญ้า มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในระดับรากหญ้าของประเทศให้มีความ
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เข้มแข็งส่งเสริมชุมชนในการจัดการเรียนรู้ การจัดการทรัพยากร การผลิต การตลาด และการ
จัดการทุนให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน บนพ้ืนฐานของการสร้างความมั่นคง ในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน เพ่ือเป็นรากฐานรองรับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพร้อมกันทุกด้าน หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมไปถึงภาคีองค์การพัฒนาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงต้องผนึก
ก าลังด าเนินการเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเอง ด้วยการ
กระตุ้นและสร้างกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมให้ชุมชน
ร่วมกันคิด ร่วมกันท าและมีการเรียนรู้เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนในระยะยาว 
 วิสาหกิจชุมชน เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการ
อ่ืนๆที่ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ
ดังกล่าว ไม่ว่าเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคลเพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือการพ่ึงพา
ตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน “วิสาหกิจชุมชน” จัดเป็นองค์กรภาคประชาชน
ที่ไม่มีรูปแบบ ปัจจุบันได้มีแนวโน้มการเติบโตของวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างมากโดยข้อมูลของ
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร วันที่  30  กันยายน 2559  พบว่ามีวิสาหกิจ
ชุมชนที่จดทะเบียนทั่วประเทศเป็นจ านวน  80,651  แห่ง  ซึ่งในจ านวนนั้นเป็นวิสาหกิจ
วิสาหกิจชุมชนที่มีการรวมกลุ่มท าเกี่ยวกับการแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารมากที่สุดซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางและทิศทางการก าหนดนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีความประสงค์ในการศึกษา ปัจจัยการบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทย   เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารจัดการและส่งเสริม
สนับสนุนในการพัฒนาความเข็มแข็งของวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาในระบบการบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชนในภาพรวมต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการบริหารจัดการของการจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลาง
ของประเทศไทย 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทยที่ขึ้น
ทะเบียนกับกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร  โดยผู้วิจัยศึกษาสภาพปัจจุบัน
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทย  ปัจจัยการบริหารจัดการ



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560660

วิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทย  ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ  
ปัจจัยด้านผู้น าชุมชน  ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน  ปัจจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปัจจัย
ด้านการเป็นผู้ประกอบการ  และประสิทธิผลการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของ
ประเทศไทย 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาวิจัย ข้อมูลเอกสาร (Documentary 
Research) โดยการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจาก เอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ 
วิทยานิพนธ์ และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เป็นข้อมูลเบื้องต้น จากนั้นน าข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณา
ร่วมกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย 
 
4. ผลการวิจัย 
 ในการศึกษาการศึกษาเรื่องปัจจัยการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของ
ประเทศไทย” ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งประกอบด้วย แนวคิด
กิจการวิสาหกิจชุมชนแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจสร้างสรรค์กฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องทฤษฏีการบริหารจัดการทฤษฎีประสิทธิผลการจัดการกล่าวโดยสรุปได้ว่า 
 แนวคิดกิจการวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นกิจการที่มีการรวมกลุ่มกัน
ของชุมชนที่มีความคิดและการประกอบกิจการที่มีความคล้ายคลึงกัน ตามค ากล่าวของณรงค์ 
เพ็ชรประเสริฐ และ(พิทยา ว่องกุล, 2545 : 207) ได้ให้ แนวคิดว่า วิสาหกิจชุมชนต้องมี
เป้าหมายคือ การพัฒนาตนเอง เลี้ยงตนเอง ใช้ของตัวเอง ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงพ้ืนฐาน
ให้กับชุมชน และเมื่อสร้างขึ้นมาก็จะเป็นหลักประกันทางสังคมได้ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในระบบ
เศรษฐกิจชุมชนที่ถูกน ามาใช้ในการตอบสนองต่อวิธีการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนซึ่ง
เปรียบเสมือนเป็นฐานที่ม่ันหรือฐานรากทางเศรษฐกิจเนื่องจากชุมชนมีการรวมตัวกันเพ่ือ
ประกอบธุรกิจอยู่มากมาย มีความต้องการในการด าเนินกิจการที่เรียบง่าย โดยใช้ผลผลิตที่ได้
จากการผลิต การใช้วัตถุดิบ และทรัพยากรภายในชุมชน เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการ
พึงพาตนเอง โดยการใช้ภูมิปัญญาภายในท้องถิ่นมาปรับใช้กับกิจการของวิสาหกิจ สร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพ  พบว่าการบริหารจัดการเป็นสิ่งส าคัญการ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพที่มีความส าพันธ์กับปัจจัยอยู่หลายประการ  อาทิ   
 การสนับสนุนจากภาครัฐ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องค์การ  ที่จ าเป็นต้องมีการจัดสรรงบประมาณ และการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  การ
สนับสนุนในด้านของเทคโนโลยีการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ   และการกระจายให้ความรู้กับ
บุคลากร เพื่อที่จะสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการ กระบวนการผลิต  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญ 
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 ภาวะผู้น าของชุมชน  เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญในด้านของการก าหนดวิสัยทัศน์ของ
องค์การ ก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการ การจัดสรรหน้าที่ในการท างาน รวมทั้งในด้านของ
ความรู้ ความสามารถในการท างาน ในการโน้มน้าวชุกจูงให้คนในชุมชนมีความเชื่อมั่น ศรัทธา
และปฏิบัติตาม  ซึ่งมีการแบ่งผู้น าขององค์การที่มาจากการได้รับการแต่งตั้ง  และผู้น าของ
องค์การที่ได้รับการยอมรับขององค์การสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วรรณมาฆะ เกษรดอกไม้, 
2559 : 25) การบริหารของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : ปัญหาและความไม่ต่อเนื่อง 
 การมีส่วนร่วมของชุมชน  เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนการท างานของ
องค์การ ในด้านของการวางแผน  การปฏิบัติ  การจัดสรรประโยชน์  การติดตามและ
ประเมินผล  ซึ่งเป็นรายละเอียดในการที่จะผลักดันในการด าเนินการและการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 การเพ่ิมมูลค่าสินค้า  เป็นปัจจัยหนึ่งในการด าเนินกิจการขององค์การหรือของชุมชน  
เนื่องจากการผลิตสินค้าและบริการเป็นสิ่งที่ท าให้องค์การไปสู่เป้าหมายขององค์การและการ
ท างาน  ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการน าความรู้ อัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่เป็นภูมิปัญาท้องถิ่น หรือ
การใช้แนวทางในการประกอบกิจการที่เป็นรูปแบบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือสร้างนวัตกรรม
ใหม่ ๆ  ที่เหมาะสมต่อการประสบความส าเร็จและประสิทธิภาพการบริหารจัดการสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (ศิริณา จิตต์จรัส, 2559 : 23)  ศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาบริการธุรกิจสินค้า
ชุมชนของไปรษณีย์ไทย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐ์ หลักชัยกุล และจรูญศรีมาดิลกโกวิท
ศึกษาเรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลกิจกรรมทางเศรษฐกิจของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
 การเป็นผู้ประกอบการ เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  ผู้
ประกบการเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนองค์การหรือชุมชนไปสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ 
ซึ่งผู้ประอบการที่มีการบริหารจัดการที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์การขอ สามารถเพ่ิม
ยอดขาย และสร้าง กลยุทธ์การจัดการในการบริหารจัดการองค์การย่อมต้องประสบความส าเร็จ
ได้ ซึ่งหากองค์การมีการสร้างเครือข่ายให้กับการประกอบการขององค์การได้ย่อมสามารถ
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพได้ 
 จากแนวคิดทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น น ามาซึ่งข้อสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
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5. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. น าปัจจัยที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปด าเนินการหาแนวทางในการบริหารจัดการ
เพ่ือให้เกิดผลดีต่อการบริหารจัดการวิสาหกิจต่อไป 
 2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในภาพรวม และสามาระ
น าแนวทางในการบริหารจัดการไปใช้ใน 
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บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับการน านักศึกษาสู่ความเป็นพลเมืองโลก 
ADVISOR’S ROLES TO STUDENTS’ WORLD POPULATION 

 
สมปอง  สุวรรณภูมา 

 
บทคัดย่อ 

อาจารย์ที่ปรึกษาได้แสดงบทบาทเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองของนักศึกษา จึงต้องใกล้ชิด 
รู้จัก และเข้าใจนักศึกษาทุกคน รู้จุดเด่นหรือลักษณะพิเศษของแต่ละคน พร้อมทั้งรู้จุดที่ต้องแก้ไข 
ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่เก็บความลับของนักศึกษาได้ ไว้วางใจได้ นักศึกษาเชื่อถือ อาจารย์ที่ปรึกษาจ าต้อง
ท าหน้าที่ป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษาอย่างเต็มที่ ในการป้องกันนักศึกษา คือ 
ให้ความรู้ ให้ค าแนะน าในส่วนต่างๆ ที่ช่วยให้นักศึกษาได้รอดพ้นจากอุปสรรคทางการเรียนต่างๆ 
รวมถึงเรื่องส่วนตัว ส่วนการแก้ไข หมายถึง เมื่อนักศึกษาพบปัญหาใดๆ จะต้องร่วมมือกับนักศึกษา
แก้ไขอย่างทันที ส าหรับการส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษา คือ การสนับสนุนนักศึกษาที่มี
ความสามารถพิเศษ ให้ได้พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพอย่างเต็มที่ สิ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยเหลือ
นักศึกษาทั้งหมด ให้นักศึกษาประสบความส าเร็จจบการศึกษาทุกคนนั้น คือ รางวัลชีวิตของอาจารย์
ปรึกษาท่ีน่าภูมิใจ 
ค าส าคัญ : อาจารย์ที่ปรึกษา, นักศึกษา, พลเมืองโลก 
 

ABSTRACT 
Advisor acted as the second parent for students so that he does need to be 

close to all, know, understand and realize their unique characteristics including 
being ready to solve their weakness properly. Furthermore, he should be trustable 
and prevent students’ secrets; according to this, he would be respected. The 
advisor’s main duties are to prevent and solve problems and also fully support 
students’ development. To prevent stands for providing knowledge and guiding to 
cross over several kinds of obstacles in aspects of their study including personal 
matters. To solve problems stands for helping to solve students’ problems 
suddenly. And to support students’ development stands for supporting talent 
students with full development and training. Finally, what the advisor tried to help 
and support students would drive them all to earn graduation that is the proud 
rewords in the advisor’s life.  
Keywords: Advisor, Students, World Population 
                                                           

 อาจารย์ประจ า คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 
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1.  บทน า  
การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 

เนื่องจากนักศึกษาอยู่ห่างไกลพ่อแม่ผู้ปกครองมีความเป็นอิสระในการดูแลตนเองมากขึ้น ซึ่งพบว่า 
นักศึกษาจ านวนไม่น้อยที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับระบบการศึกษาใหม่ เพ่ือนใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ 
ตลอดจนการมีปัญหาด้านสุขภาพ เศรษฐกิจมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจและการเรียน เกิดผลการ
เรียนต่ าหรือพ้นสภาพเป็นนักศึกษา อีกทั้งปัจจัยภายในตัวบุคคลคือพฤติกรรมการเรียนมีแนวโน้มที่
จะท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี  ส่วนปัจจัยภายนอกที่จะมามีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้วยคือ (ประณต  เค้าฉิม, วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ๑๒ (๑), ๗๒-๙๓ : ๒๕๔๙) การสนับสนุนทาง
สังคม ไมว่าจะเป็นการสนับสนุนจากครอบครัว เพ่ือน อาจารย์ หรือสถานศึกษา  เพราะเป็นสิ่งที่
ช่วยให้บุคคลสามารถจัดการกับความเครียดและปัญหาต่างๆ ได้  โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษา จะมี
บทบาทส าคัญมากในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาได้เจริญงอกงามในทุกๆ ด้าน อาจารย์ที่ปรึกษา 
จะเป็นผู้ใกล้ชิดสนิทสนมกับนักศึกษา เป็นผู้สังเกตปัญหาของนักศึกษาและให้ความช่วยเหลือหรือ
แนะน านักศึกษาในการแก้ปัญหาต่างๆ ขณะเดียวกันนักศึกษา ควรให้ความส าคัญถึงบทบาทของ
อาจารย์ที่ปรึกษาเช่นกัน  ดังนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีบทบาทส าคัญส่วน หนึ่งในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็นผู้ที่ได้รับความคาดหวังจากสังคมเนื่องจากเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับตัวนักศึกษาแต่
ละคนมากกว่าผู้ อ่ืน เพราะโดยหน้าที่ทางนิตินัยในบางคณะวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเสมือนผู้
วางแผนการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีนักศึกษาเข้ามาเป็นนักศึกษาจนจบการศึกษา พิจารณา
ผลการเรียนที่ผ่านมาเพ่ืออนุญาตให้นักศึกษาเลือกวิชาเรียนในภาคเรียนถัดไป และเรื่องอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา ส่วนหน้าที่ ทางพฤตินัย อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้เอาใจใส่ดูแลด้านความ
ประพฤติช่วยแก้ปัญหาส่วนตัวของนักศึกษาที่อาจมีผลกระทบต่อการศึกษา บางครั้งอาจต้องช่วยใน
การหาทุนการศึกษาหรือหางานพิเศษ อาจกล่าวได้ว่า ภาระหน้าที่และบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
ส่วนส าคัญอย่างหนึ่งต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวทางการศึกษา ตลอดจนพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษาในความดูแล 

 
2. นโยบายเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษา  

งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษามีนโยบายให้นักศึกษาทุกคนได้มีอาจารย์ที่
ปรึกษาสาหรับแนะน าด้านวิชาการ และช่วยเหลือให้ค าปรึกษาในด้านส่วนตัว อารมณ์ สังคม เพ่ือให้
นักศึกษาทุกคนมีโอกาสประสบความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียน และเป็นผู้ที่พัฒนาตนเองในด้าน
วิชาการและคุณธรรมจนเต็มความสามารถ 
 
3. คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี  

1. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
2. มีความรับผิดชอบดี 
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3. ใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 
4. มีความรู้กว้างขวางและทันเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
5. มีความจริงใจและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
6. มีเหตุผลและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
7. มีความเมตตากรุณา 
8. ไวต่อการรับรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็ว 
9. มีหลักจิตวิทยาในการให้การปรึกษาและมีจรรยาอาจารย์ที่ปรึกษา 
10. มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 
11. รู้บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างดี 
12. มีประสบการณ์ในหน้าที่งานอาจารย์ที่ปรึกษา 
13. มีจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา  
 

4. จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา  
เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีหน้าที่ให้การปรึกษาแนะน า ช่วยเหลือ อบรมดูแลนักศึกษา 

จึงมีความจ าเป็นที่อาจารย์ที่ปรึกษาต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณ จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษามี
ดังต่อไปนี้ 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องค านึงถึง สวัสดิ์ภาพของนักศึกษา โดยจะไม่กระท าการใดๆที่
ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ นักศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม 

2.อาจารย์ที่ปรึกษาต้องรักษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของนักศึกษาในความดูแลให้
เป็นความลับ 

3.อาจารย์ที่ปรึกษาต้องพยายามช่วยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ (ภายในขอบเขต
ความสามารถของตน) หากมีปัญหาใดที่เกินความสามารถที่จะช่วยเหลือได้ก็ควรแนะน านักศึกษาผู้
นั้นไปรับบริการจากบุคลากรอื่น เช่น นักแนะแนว แพทย์ จิตแพทย์ และนักกฎหมาย เป็นต้น 

4. อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์บุคคลหรือสถาบันใด ๆ ให้นักศึกษาฟังในทางที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บุคคลหรือสถาบันใด 

5. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติท่ีเหมาะสมตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพใน
สาขาที่ตนสอนและมีศีลธรรมจรรยาบรรณที่ดีงาม เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 

 
5. บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา  

อาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งให้ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ดูแล และ
รับผิดชอบนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักศึกษาประสบ
ความส าเร็จในการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีบทบาทส าคัญ คือ 

1. ให้ค าแนะนาในด้านวิชาการ เช่น การเลือกวิชาเรียน แผนการเรียน การให้ข้อมูลในเรื่อง
หลักสูตรและรายละเอียดของวิชา การแก้อุปสรรคหรือปัญหาในการเรียนวิชาต่างๆ เป็นต้น 
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2. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักศึกษา ในเรื่องกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของห้องเรียน เพ่ือ
นักศึกษาจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการ หรือบริการต่างๆ ที่จัด
ให้แก่นักศึกษา เพ่ือนักศึกษาจะได้รับประโยชน์ตามสิทธิอันพึงมี อาจารย์ที่ปรึกษาอาจจะสอบถาม
ข้อมูลได้จากฝ่ายกิจการนักศึกษา 

3. จัดรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาในความดูแล เช่น ประวัติส่วนตัว หลักฐานการ
ลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคเรียน ใบแสดงผลการเรียนประจาภาคเรียน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการให้
ค าปรึกษา  

4. ให้คาแนะน าแก่นักศึกษาที่มีปัญหาส่วนตัว เช่น การปรับตัว หรือปัญหาเกี่ยวกับ
ครอบครัวบางเรื่อง การจัดตารางเวลา (office hour) ให้นักศึกษามาพบเพ่ือขอค าปรึกษา พยายาม
หาทางช่วยนักศึกษาแก้ปัญหา ถ้าเป็นปัญหาที่เกินความสามารถก็อาจแนะน าให้ไปหาผู้ที่จะให้ความ
ช่วยเหลือได้ต่อไป 

5. ช่วยนักศึกษาให้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เช่น ด้านสังคม และบุคลิกภาพ ส่งเสริม
นักศึกษาให้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ฝึกเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ ให้รู้จักตั้งเป้าหมายชีวิต 

6. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับบริการนักศึกษาที่คณะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
มอบหมาย เช่น เป็นกรรมการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา ออกใบรับรองความประพฤติของ
นักศึกษาให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ขอมา เป็นต้น 

 
6. หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา  

อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่เป็นไปตามระเบียบ หรือข้อบังคับ ดังนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาจึงต้อง
ท าหน้าที่ตามค าสั่งแต่หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาบางอย่างก็ไม่สามารถเขียนไว้ได้ทั้งหมด ถึง
อย่างไรก็ตาม หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ช่วยเหลือแนะน านักศึกษาให้ประสบผลส าเร็จใน
การศึกษาตามศักยภาพอย่างสูงสุด และช่วยให้สามารถปรับตัวและด ารงชีพในสถาบันการศึกษา
อย่างมีความสุข ดังนั้น หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นไปตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย และหน้าที่
อ่ืนๆ ทั่วไปที่จะช่วยให้นักศึกษาจบการศึกษาอย่างมีความสุข ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ  
(1) ให้ค าแนะนาเกี่ยวกับหลักสูตร  
(2) ให้ค าแนะนาเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน  
(3) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการควบคุมการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตร

ก าหนด  
(4) ให้ค าแนะน าช่วยเหลือในกรณีที่มีผลการเรียนต่ าหรือเพ่ิมศักยภาพในการเรียน

ให้ 
สูงขึ้น  

(5) ให้ค าแนะน าในการคิดคะแนนระดับค่าเฉลี่ย  
(6) ให้ค าแนะน าเรื่องการเตรียมอาชีพหรือศึกษาต่อ 
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2.หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านบุคลิกและการปรับตัว  
(1) ให้ค าแนะน าเกีย่วกับระเบียบข้อบังคับ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ของ 

มหาวิทยาลัย 
(2) ให้ค าปรึกษาเรื่องการปรับตัวในด้านการเรียน สุขภาพ การคบเพื่อน การพัก 

อาศัย  
(3) ดูแลเรื่องความประพฤติ การปฏิบัติตามระเบียบ 

3. หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านประสานงานและอ่ืนๆ  
 (1) ประสานงานกับผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษาคนอ่ืน ผู้ปกครอง รวมทั้งหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง ในการช่วยเหลือนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 (2) ก าหนดตารางเวลาอ านวยความสะดวกให้นักศึกษาเข้าพบ ทั้งในการปรึกษา

เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม  
 (3) จัดท าระเบียนเก็บข้อมูลของนักศึกษาเป็นรายบุคคลและเก็บรักษาไว้เป็น

ความลับ  
 (4) พิจารณาค าร้องของนักศึกษาโดยเร็ว และให้ช่วยเหลือได้ตามระเบียบบังคับ  
  (5) สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 (6) ให้ข้อมูลย้อนกลับต่อผู้บริหาร ในการให้ค าปรึกษาตลอดจนปัญหาต่างๆ  
 
7. แนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา  

อาจารย์ที่ปรึกษาควรปฏิบัติดังนี้ 
1. ศึกษาคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือท าความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่

ปรึกษา 
2. จัดท าระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่ปรึกษาเป็นระเบียนสะสม และข้อมูลต่างๆ 

ของนักศึกษา 
3. เข้าร่วมประชุมกับอาจารย์ที่ปรึกษาอ่ืนๆหรือผู้บริหาร เพ่ือเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนา

ระบบการให้ค าปรึกษา 
4. นัดหมายนักศึกษา โดยจัดท าเป็นตารางที่จะให้นักศึกษาพบเป็นรายกลุ่มหรือบุคคล 

รวมทั้งสถานที่ที่จะให้พบ 
5. ในการให้ค าปรึกษาให้มีการบันทึกข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
6. แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองในเรื่องการให้ค าที่ปรึกษาแก่นักศึกษา 
7. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเคร่งครัด 
8. อ่ืนๆ ที่เห็นว่าจะช่วยให้นักศึกษาประสบความส าเร็จและสถาบันมีชื่อเสียง  
 

8. เคร่ืองมือและข้อมูลส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา  
เครื่องมือส าคัญส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น 
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1. คู่มือนักศึกษา 
2. ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาและการวัดผล 
3. หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
4. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
5. ระเบียนสะสมของนักศึกษาในการบันทึกข้อมูลและกิจกรรม 
6. สมุดบันทึกของอาจารย์ที่ปรึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ 
7. แบบฟอร์มหรือค าร้องที่จ าเป็น 
8. อ่ืนๆ ข้อมูล เช่น 
 (1). ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของมหาวิทยาลัยเช่น ทุน การใช้ห้องสมุดบริการที่

ห้องเรียนจัดให้ เป็นต้น 
 (2). ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ 

(3). ข้อมูลเกี่ยวกับนักศกึษา 
(4). ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 (5). ข้อมูลทั่วๆ ไปของมหาวิทยาลัย 
(6). อ่ืนๆ 
 

9. ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา  
ภาระงานที่ส าคัญของอาจารย์ที่ปรึกษามีดังนี้ 
1. มีภาระงานในการดูแลและให้ค าปรึกษา 
2. เข้ารับการอบรมและสัมมนา 
3. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ ประกาศ กฎระเบียบ และข้อมูลต่างๆ ในการศึกษาของ

นักศึกษาดังที่ระบุไว้ ในคู่มือ 
4. ให้ค าปรึกษาและแนะน าด้านการศึกษาต่อ อาชีพ ส่วนตัว และสังคม ตลอดจนการสร้าง

ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 
5. มีตารางเวลาให้ค าปรึกษา 
6. พบนักศึกษาแต่ละคนไม่น้อยกว่า2ครั้ง ต่อภาคการศึกษา 
7. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
8. ตรวจสอบและจัดส่งรายชื่อนักศึกษาที่ได้ผลการเรียนต่ ากว่า2.00เมื่อเสร็จสิ้นการเรียน

ของทุกภาคการศึกษา 
9. ดูแลและบันทึกการให้ค าปรึกษาตามแฟ้มที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมให้เมื่อเริ่มปฏิบัติ

หน้าที่ให้ครบถ้วน 
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10. ทุนการศึกษาและความช่วยเหลือด้านการเงิน  
1. อาจารย์ที่ปรึกษาควรสังเกตและสอบถาม ในเร่ืองความต้องการความช่วยเหลือด้าน

การเงินของนักศึกษาที่อยู่ในความดูแล  
2. เมื่อทางฝ่ายจัดเรื่องทุนการศึกษาแจ้งเรื่องทุนหรือประกาศเรื่องทุนการศึกษา ควรรีบ

แจ้งนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนทางการเงินให้ทราบ เพ่ือจะได้ไปสมัคร และอาจารย์ที่ปรึกษาช่วย
เขียนเหตุผลสนับสนุนในกรณีที่สามารถท าได้ 

3. เมื่อฝ่ายจัดทุนการศึกษาเชิญให้เป็นกรรมการพิจารณาเรื่องทุน อาจารย์ ควรให้ความ
ร่วมมือ เพราะจะเป็นโอกาสได้ทราบความทุกข์ร้อนของนักศึกษาอ่ืนๆ เปรียบเทียบกับนักศึกษาใน
ความดูแล 

4. อาจารย์ที่ปรึกษาควรแนะน านักศึกษาให้หางานพิเศษท าเพ่ือช่วยตัวเอง โดยแนะน าให้
ติดต่อหลักสูตรระยะสั้น หรืออาจารย์ช่วยหางานให้เอง  

 
11. ความหมายของพลเมือง  
 ค าว่า พลเมือง ในประเทศไทยเริ่มมีการน ามาใช้ในบริบทของรัฐธรรมนูญตั้งแต่รัฐธรรมนูญ
ฉบับถาวร พ.ศ. 2475 ในบริบทของขอบเขตการใช้สิทธิเสรีภาพที่ว่า ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อ “หน้าที่
พลเมือง” หลังจากนั้นค าว่า “พลเมือง” ก็ใช้ในรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆในบริบทของ “หน้าที่
พลเมือง” (กิตติศักดิ์ ปรกติ, มปป) มาโดยตลอด ค าว่า พลเมือง มีความหมายคล้ายและสัมพันธ์กับ
ค าว่า “ประชากร” “ประชาชน” “ประชาชาติ” และ “ราษฎร” แต่ละค ามีความหมายโดยสรูปดังนี้ 
 ค าว่า “ประชากร” หมายถึง หมู่คน หมู่พลเมือง (เกี่ยวกับจ านวน) หมายเอาจ านวนคน
ทั้งหมด ค าว่า ประชาชน หมายถึง พลเมือง ค าว่า ประชาชาติ หมายถึง ประชาชนที่เป็นพลเมือง
ของประเทศ ค าว่า ราษฎร หมายถึง พลเมืองของประเทศ  (ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, ๒๕๔๖: ๖๕๖) และ ค าว่า  “พลเมือง” หมายถึง ประชาชน 
ราษฎร ชาวประเทศ ความแตกต่างระหว่างค าว่า พลเมือง ประชาชน และราษฎร ก็คือ ค าว่า 
ราษฎร หมายถึง คนที่ยอมสยบต่ออ านาจ ค าว่า ประชาชน หมายถึง คนที่รวมกันในฐานะเป็นชาติ 
เป็นเจ้าของอ านาจ และค าว่า พลเมือง หมายถึง ประชาชน (ซึ่งพ้นจากความเป็นราษฎร) ที่มี
จิตส านึกต่อส่วนรวม (พระมหาวิศิต ธีรว โส, ๒๕๕๖: ๓๑) 
 ปริญญา เทวานฤมิตรกุล นิยามความหมาย “พลเมือง” ประกอบด้วยค าว่า “พละ” และค า
ว่า “เมือง” พลเมือง จึงหมายถึง “ก าลังของเมือง”… “พลเมือง” ของระบบประชาธิปไตยมีฐานะ
เป็นเจ้าของประเทศ มีอิสรภาพในการเลือกวิถีชีวิต มีสิทธิเสรีภาพอย่างเสมอภาคกัน ควบคู่กับความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม “ความเป็นพลเมือง” (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, ๒๕๕๕: ๓๐) 
ของระบบประชาธิปไตยจึงหมายถึง การเป็นสมาชิกของสังคมที่มีอิสรภาพควบคู่ไปกับความ
รับผิดชอบ และมีเสรีภาพควบคู่กับหน้าที่โดยมีความสามารถในการยอมรับความแตกต่างและเคารพ
กติกาในการอยู่ร่วมกัน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมต่อความเป็นไปและการแก้ปัญหาในสังคมของตนเอง  
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 ส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า นิยามความหมายว่า “พลเมือง” 
หมายถึง ประชาชนในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ โดยได้อธิบายว่า ความเป็นพลเมือง หมายถึง 
การที่ประชาชนเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น สนใจและมีส่วนร่วมเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครอง และเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเอง บุคคลอ่ืนๆ และชุมชนไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่นหรือ
ระดับชาติ (ส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า,เอกสารโครงการพลเมืองวัยใส
ใส่ใจบ้านเมือง(หลักการและเหตุผล), ๒๕๕๓). 
 สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นิยามความหมาย “พลเมือง” ในระบอบ
ประชาธิปไตย หมายถึง สมาชิกของสังคมที่พ่ึงตนเองและรับผิดชอบตนเองได้ ใช้สิทธิเสรีภาพโดย
ควบคู่กับความรับผิดชอบ เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน เคารพความแตกต่างเคารพหลักความเสมอ
ภาค เคารพกติกา ไม่แก่ปัญหาด้วยความรุนแรง ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมมีจิตสาธารณะ และกระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบหรือร่วมขับเคลื่อนสังคม และ
แก้ปัญหาของสังคมในระดับต่างๆ ตั้งแต่ในครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ ระดับอาเซียน 
และระดับประชาคมโลก 
 สรุปได้ว่า พลเมืองไทย หมายถึง ประชาชนคนไทยทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและอาศัย
อยู่ในต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นพละก าลังของประเทศ มีส่วนเป็นเจ้าของประเทศในระบอบ
ประชาธิปไตยไทย เป็นสมาชิกของสังคมที่มีจิตส านึกต่อส่วนรวม มีอิสรภาพ มีความรับผิดชอบ มี
สิทธิเสรีภาพ ตระหนักในหน้าที่ รักสันติวิธี ยอมรับความแตกต่างและเคารพกติกาการอยู่ร่วมกันใน
สังคมทุกระดับ 
 
12. แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก 
 ปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีในทศวรรษที่ผ่านมามีการเปลี่ยน
แผลงไปอย่างมากตามสภาพการณ์ของโลก การเป็นพละเมืองดีจึงมิใช่เป็นพลเมืองดีของประเทศที่
ตนอาศัยอยู่เท่านั้น แต่ควรมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นพลเมืองดีของโลกด้วย 
 12.1 คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 
 ความเป็นพลเมืองดีของคนไทย สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ได้ทรงให้ความ
คิดเห็นว่าอุปนิสัยประจ าชาติของคนไทยมีอยู่สามประการ (สิริวรรณ  ศรีพหล, ๒๕๕๑: ๑๙-๒๐) คือ 
ประการที่หนึ่ง คนไทยรักอิสระ คนไทยพยายามรักษาความเป็นอิสระของไทยมาแต่โบราณกาล จวบ
จนกระท่ังทุกวันนี้ ประการที่สองคนไทยปราศจากวิหิงสา  หมายถึง การมีจิตใจเปิดกว้างไม่คับแคบ
และ ประการที่สาม คนไทยรู้จักประสานประโยชน์ ได้แก่ การรู้จักอะลุ้มอล่วย มีการผ่อนหนักผ่อน
เบา การรู้จักการประสานประโยชน์ หมายถึง การไม่เคร่งเถรตรงต่อกฎหมายหรือหลักการแต่เป็น
ลักษณะแห่งการพร้อมที่จะยืดหยุ่น 
 สมุน  อมรวิวัฒน์  (สุมน อมรวิวัฒน์, ๒๕๓๕: ๒๐) ได้กล่าวถึงลักษณะความเป็นพลเมืองดี
ของเยาวชนไทยที่พึงประสงค์ในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไทย และสังคมโลกได้อย่างมีความสุขและมี
คุณภาพไว้ดังนี้ 
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 1) เป็นผู้มีความเข้าใจวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย รู้จักปฏิบัติหน้าที่ของตน ใช้สิทธิของตน
ภายในขอบเขตของกฎหมาย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม 
 2) เป็นผู้มีศีลธรรม มีความภาคภูมิในความเป็นไทย รู้จักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
รวมถึงวัฒนธรรมไทย สามารถที่จะถ่ายทอดคุณค่าและความภาคภูมิใจไปสู่ลูกหลาน 
 3) เป็นผู้ที่จัดระบบชีวิตของตนได้อย่างเหมาะสมกับฐานะ รู้จักใช้จ่ายพอเหมาะกับรายได้ 
รู้จักรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ปรับตัวเองให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ดี 
 4) เป็นผู้มีความรักชาติ ศาสนา จงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ 
 5) เป็นผู้ที่รักความสงบ มีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น มีวิจารณญาณในการตัดสินว่าสิ่งใดดี สิ่งใดชั่ว 
มีเหตุผล 
 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้ศึกษาพบว่าคุณลักษณะส าคัญที่พึงประสงค์ของคนไทย
ตามแต่ละช่วงวัย ที่มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกอันจะมีส่วนใน
การน าพาบุคคลและประเทศชาติให้ประสบความส าเร็จได้ ควรมีลักษณะดังนี้  (เกรียงศักดิ์  เจริญ
วงศ์ศักดิ์, ๒๕๔๗: ๙๘) มีความสามารถในการคิด มีคุณธรรม ซื่อสัตย์และรักความถูกต้อง ร่างกาย
แข็งแรงสุขภาพดี และสูงใหญ่ รักการเรียนรู้ มีสุขจิตที่ดี ขยัน อดทน ทุ่มเท ท างานหนัก มีจิตส านึก
เพ่ือส่วนรวม มีระเบียบวินัย รู้รอบด้านและเท่าทันเหตุการณ์ เห็นคุณค่าในเอกลักษณ์ไทย 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 6 ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติ ปัญญา ความรู้ และวัฒนธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” จากสาระ
ดังกล่าว เป็นการเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองดี ซึ่งจะต้องเป็นคนดี คนเก่งและ
คนมีความสุข 
 กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่าระบบการศึกษาไทยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการ
เรียนรู้ที่เชื่อโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษาใน
การอบรมกล่อมเกลา พัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะของพลเมืองดีที่พึงประสงค์ของสังคมไทยและสังคม
โลก 
 12.2 คุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก 
 การเป็นพลเมืองโลกมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับการเป็นพลเมืองดีของประเทศนั่นคือการเป็น
พลเมืองที่มีความรู้ มีทักษะความสามารถ มีเจตคติ ค่านิยม จริยธรรม และมีส่วนร่วมต่อสังคม คนีพ 
(Kniep) ได้เสนอว่าพลเมืองโลกควรมีมีลักษณะ ดังนี้ (Kniep, Willard M., 1986 : 516-517) 
 1) ด้านความรู้ การพัฒนาความเป็นพลเมืองโลกควรมีความรู้ในทัศนะเชิงประวัติศาสตร์ 
ควรมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจวิวัฒนาการทางค่านิยม จริยธรรมในเชิงสากลและทัศนะเกี่ยวกับ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในโลก พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับระบบโลกในปัจจุบัน 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นและสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ในโลกปัจจุบันการให้ผู้เรียนมีภาพลักษณ์ใน
เชิงระบบจะท าให้ผู้เรียนรู้จักตัวเอง ชุมชน ท้องถิ่นของตนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ระบบเศรษฐกิจ การเมือง นิเวศวิทยาและ เทคโนโลยีที่ส่งผลแพร่ขยายไปทั่วโลก การให้ผู้เรียนมี
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ความรู้เพ่ือการมีส่วนร่วมต่อสังคมมิใช่เพียงแต่ให้ผู้เรียนมีมุมมองเชิงประวัติศาสตร์และเชิงระบบ
เท่านั้น แต่จะต้องมีความเข้าใจสาเหตุปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผลและศักยภาพของแนวทางการ
แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอกภัย สันติภาพ การพัฒนาชาติและระหว่างประเทศ 
สิ่งแวดล้อมในประเทศและในโลกรวมทั้งปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 
 2) ด้านทักษะความสามารถ ทักษะความสามารถที่จ าเป็นต่อการเป็นพลเมืองโลก คือ 
ความสามารถในการเชื่อมโยงเหตุและผลในปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบและเป็นสากล
ความสามารถในการแสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ ความสามารถในการคิ ด
อย่างมีวิจารณญาณ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเรื่องต่างๆ การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
การรู้จักมองคาดการณ์อะไรล่วงหน้า การสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆและน ามาใช้เพ่ือ
การตัดสินใจ ความสามารถในการศึกษาวิจัยค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการ
สื่อสารด้วยวิธีการต่างๆ 
 3) ด้านค่านิยมจริยธรรม สืบเนื่องจากการล่มสลายของลัทธิการปกครองแบบคอมมิวนิสต์
และสังคมนิยม ท าให้การตื่นตัวในการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในค่านิยม จริยธรรมตามวิถีทาง
ประชาธิปไตยมีเพ่ิมขึ้น คุณลักษณะของพลเมืองโลก จึงให้ความส าคัญต่อสร้างคุณลักษณะการ
ติดต่อพึงพาอาศัยกัน การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ อ่ืน การมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีกับผู้ อ่ืน ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สิทธิมนุษยชน และความสมดุลในเชิงระบบนิเวศ โดยเน้นการมีส่วน
ร่วม การร่วมมือช่วยเหลือ การยอมรับในความแตกต่าง และความหลากหลายทางเชื้อชาติ  ศาสนา 
และวัฒนธรรม การแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีสันติ การสร้างมาตรฐานความเป็นพลเมืองโลกที่เป็นผู้มี
ความยุติธรรมให้ความเสมอภาคการมีจิตใจแน่วแน่มั่นคง การมีเสรีภาพ ความซื่อสัตย์ และ
ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 4) การมีส่วนร่วมต่อสังคม คุณลักษณะนี้ถือเป็นคุณลักษณะส าคัญของพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตยที่จ าเป็นต้องให้ผู้เรียน ได้รับรู้ว่าคนในสังคมเขาท าอะไร อย่างไร ท าไมด้วยการตะ
หนักในสิทธิความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะบทบาทในการช่วยให้โลกปลอดภัย ต้อง
ถือเป็นบทบาทของพลเมืองโลกทุกคน พลเมืองโลกมิใช่มีเพียงความรู้และตระหนักในสาเหตุ และผล
ที่เกิดขึ้นจากปัญหาต่างๆ พลเมืองมิใช่เพียงแค่รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล แต่พลเมืองโลกต้องเป็นผู้ที่ลง
มือกระท าการเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ โดยมีค่านิยมและจริยธรรมก ากับอยู่ในการกระท าเหล่านั้น 
 จากคุณลักษณะของพลเมืองโลกดังกล่าวมากข้างต้น จะเห็นได้ว่าการสร้างและพัฒนา
บุคคลให้มีคุณลักษณะของพลเมืองโลกที่ดีต้องอาศัยระบบการศึกษาเป็นกลไกในการให้ความรู้ 
อบรมฝึกฝน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ถ่ายทอดประสบการณ์และทักษะชีวิตจากบรรพบุรุษสู่
ลูกหลาน เพ่ือต่อยอดภูมิปัญญา สืบสานวิถีชีวิตชุมชน ให้ด ารงคงอยู่เป็นต้นแบบเป็นแหล่งการ
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
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13. การให้ค าปรึกษานักศึกษาสู่การพัฒนาคุณลักษณะพลเมืองโลก 
 การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก มีอยู่หลายแนวทาง เช่นแนวทางสากลทรรศน์
ศึกษา (Global Education) ซึ่งเป็นแนวทางที่มุงเตรียมเยาวชนของสังคมให้เป็นพลเมืองดีของ
สังคมโลก โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองของโลกที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคอ่ืนๆ 
พัฒนาผู้ เรียนให้มีแนวคิดและเจตคติที่ถูกต้องในเรื่องการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ชาติ ในแง่
ความสัมพันธ์และการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน รวมทั้งการฝึกฝนให้มีทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล
และความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ จากความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ และทักษะดังกล่าว
จะน าเยาวชนไปสู่การเป็นพลเมืองโลกท่ีมีคุณภาพได้ (นาตยาปิลันธนานนท์, ๒๕๓๗) 
 การศึกษาตามแนวคิดพุทธศาสตร์สามารถสรุปได้ดังนี้ พระพุทธศาสนามองมนุษย์ในฐานะที่
เป็นเอกัตตบุคคลและในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมซึ่งต้องอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนมนุษย์เป็นเวไนยสัตว์
หรือเวไนยบุคคล สามารถได้รับการสั่งสอน ฝึกฝนและอบรมบ่มนิสัยได้มีภาวะทางสติปัญญามาแต่
ก าเนิด แม้ว่ามนุษย์จะมีความแตกต่างกัน ก็จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ หลักการ
เรียนรู้ของมนุษย์ เกิดขึ้นในวิถีชีวิตทั้งชีวิต มีลักษณะเป็นองค์รวมของรูปนาม (รูป ได้แก่ กายภาพ : 
กาย วาจา และนามคือ จิตภาพ) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ไปตามความเจริญเติบโต (พัฒนาการ) ของชีวิต 
การเรียนรู้ของมนุษย์มีสามแกน (ไตรสิกขา) คือ การฝึกฝนตนเองเรื่องศีล (Self-training in 
morality) การฝึกฝนตนเองเรื่องสมาธิ (Self-training in morality or concentration) และ การ
ฝึกฝนตนเองเรื่องปัญญา (Self-training in wisdom) โดยมีจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ที่ส าคัญ คือ 
การเกิดปัญญา ซึ่งต้องพัฒนะโดยการแสวงหาความรู้ (สุตมยปัญญา) การฝึกฝนคิดค้น (จินตามย
ปัญญา) และการฝึกฝนตนเอง (ภาวนามยปัญญา) (นิภาภัทร อยู่พุ่ม, ๒๕๕๖: ๑๒๘) 
 การจัดการเรียนตามแนวพระพุทธธรรม โดยน าพุทธวิธีทางการสอนแบบต่างๆ มาพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนปฏิบัติ รวมทั้งการน ากระบวน
ทางการคิดแบบโยนิโสมนสิการ มาฝึกฝนให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด เพ่ือพัฒนาลักษณะความ
เป็นพลเมืองโลก ส าหรับทิศทางการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างระบบการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ
พลเมืองโลกที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์นั้น ควรมีการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบถึงปัจจัยแวดล้อมของ
บุคคล (Personal Environment)ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ (Emotional Regulation) 
พันธุกรรม (Genetics) ตลอดจนอารมณ์ทางสังคม (Social Emotion) เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการจัด
การศึกษาเพราะทิศทางการวิจัยดังกล่าวมีความส าคัญในอนาคต กล่าวคือ 
 1) แนวความคิดในการพัฒนาความรู้เพ่ือให้พลเมืองไทยและพลเมืองโลกเป็นคนเก่งคนดี 
และมีความสุขนั้นต้องอาศัยการบูรณาการจากฐานคิดทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ (Basic Science) 
และด้านจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Science) นั้นมีความเหมือนกันคือ สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ (Change is Possible)  
 2) การศึกษาเรื่องความเมตตากรุณานั้นไม่ควรจ ากัดเฉพาะในระดับบุคคลเท่านั้นแต่ควร
ศึกษาว่ าความเมตากรุณามีผลต่อการเปลี่ ยนแปลงรอบข้างหรือของสั งคมได้อย่ างไร 
(SocialImpact)  
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 3) ควรก้าวข้ามการทดสอบทางการศึกษาแบบปรนัย (Choice Test) เพราะไม่สามารถวัด
การเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นควรเร่งศึกษาถึงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงในตัวมนุษย์ที่มีความ
หลากหลาย  
 4) ความสุขคือเป้าหมายสูงสุดคือมนุษย์และสังคม ความสุขของมนุษย์จึงมีความสัมพันธ์
อย่างยิ่งต่อสุขภาวะของสังคมโดยรวม 
 5 ) ควรใสใจศึกษา เรื่องความจดจ่อ (Attention)  การควบคุมอารมณ์ (Emotion 
Regulation) และการเรียนรู้ (Learning) เพราะความเข้าใจในเรื่องนี้จะน าไปสู่ความเข้าใจใน
พฤติกรรมของเยาวชนและกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชน เพราะหากเด็กและเยาวชนมีภาวะ
อารมณ์เชิงลบหรือมีอารมณ์โกรธที่มากเกินไปจะท าลายศักยภาพและความเมตตากรุณาในตนเอง 
 6) ควรเป็นทีมวิจัยแบบบูรณาการ (Tran disciplinary Team) และมีการเชื่อมโยงงานวิจัย
พ้ืนฐานสู่การปฏิบัติการจริงในพ้ืนที่ (Translational Research to the Field)  
 
14. สรุป  

อาจารย์ที่ปรึกษาเปรียบเสมือนพ่อ แม่ คนที่สองของนักศึกษา จึงต้องใกล้ชิด รู้จัก และ
เข้าใจนักศึกษาทุกคน รู้จุดเด่นหรือลักษณะพิเศษของแต่ละคน พร้อมทั้งรู้จุดที่ต้องแก้ไข ซึ่งจะต้อง
เป็นผู้ที่เก็บความลับของนักศึกษาได้ ไว้วางใจได้ นักศึกษาเชื่อถือ อาจารย์ที่ปรึกษาจ าต้องท าหน้าที่
ป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษาอย่างเต็มที่ ในการป้องกันนักศึกษา  คือ ให้
ความรู้ ให้ค าแนะน าในส่วนต่างๆ ที่ช่วยให้นักศึกษาได้รอดพ้นจากอุปสรรคทางการเรียนต่างๆ 
รวมถึงเรื่องส่วนตัว ส่วนการแก้ไข หมายถึง เมื่อนักศึกษาพบปัญหาใดๆ จะต้องร่วมมือกับนักศึกษา
แก้ไขอย่างทันที สาหรับการส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษา คือ การสนับสนุนนักศึกษาที่มี
ความสามารถพิเศษ ให้ได้พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพอย่างเต็มที่ สิ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยเหลือ
นักศึกษาทั้งหมด ให้นักศึกษาประสบความส าเร็จจบการศึกษาทุกคนนั้น คือ รางวัลชีวิตของอาจารย์
ปรึกษาท่ีน่าภูมิใจ 
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FACTORS AFFECTING THE MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ LEARNING 
ACHIEVEMENT IN MULTI-ENVIRONMENT OF XINJIANG PROVINCE, CHINA 

 
Xiujin Guo 

Nipaporn Chalermnirundorn 
 

ABSTRACT 
 The aim of this study was to find out the factors affecting on Middle 
School students’ learning achievement in multi-environment of Xinjiang Province, 
China. The research was a mix research; the participants were Middle School grade 
nine students at one of the middle schools in Xinjiang of China. Three teachers 
were interview for preliminary data collection to design the questionnaire.  
The data were collected from the questionnaire, distributed to 279 participants. 
The data gathered then were statistically analyzed by using multiple regression to 
find out significance factors affecting on students learning achievement in multi-
environment The findings of related with family factors, culture factors, individual 
factor, and teacher factor affected on students learning achievement. Therefore, 
the findings recommend the school have to consider curriculum setting and the 
way improve school management skill.  
Keywords: Culture, minority students, Han students, learning achievement, Xinjiang  
 
1. INTRODUCATION 
 In Xinjiang of China, a bilingual school is where the students are taught 
using Uyghur and Mandarin as the languages of instruction. According to Xinjiang 
national news (2016), one of the problems of bilingual education at primary and 
secondary school is that there is not enough high quality, professionally qualified, 
bilingual teachers for teaching minority students. This lack of bilingual teachers 
caused lots of minority students tofail entrance examinations because the entrance 
examination papers are the same as other province of China. In addition, some 
locations in Xinjiang, the bilingual school teachers cannot speak Mandarin fluently. 
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The minority students also have pronunciation problems. Minorities account for 
about sixty percent of the population; almost all of the people living in Southern 
part of Xinjiang are minorities. They are in HeTian, KaShi and Kygyz autonomous 
prefecture which are made up of about ninety percent minorities. Moreover, 
minority people continue to live traditional-style lives, and they lack of using of 
Mandarin for communicating with others. Moreover, their children also lack of 
knowledge of Mandarin and Chinese culture. 

 Minority students have been learning Mandarin for more than twenty 
years now, but Han Chinese students are not learning Uygur language. Even though 
minority students can speak Mandarin, they tend to only want to play with other 
minority students. Likewise, Han Chinese students also generally only keep 
friendships with Han nation. For instance, Han students and minority students 
always have conflicts during school. Han students fight with minority students.  Han 
students do not respect Uyghur students’culture. Adding to the problem, minority 
pupils and Han pupils are segregated in the schools and have different literacy 
standards that cause the education to be different among them. Moreover, since 
the minority pupils have enrolled in bilingual schools from social and ethnic 
cliques, it may cause minority students to have a difficult time understanding Han 
culture, and Han students also find it difficult to understand minority students 
‘culture. So, it means that if you draw parallel lines in space, then the parallel 
never meets. In the long term, bilingual education has to take both groups into 
consideration and find ways for them to integrate into the social structure of the 
school and be able to learn about and respect each other’s cultures. 
       Problems also exist in the bilingual education management level. First, the 
lack of leadership experts affects bilingual education in Xinjiang at the teaching 
management level and teaching quality. Secondly, they don’t have a structured 
management system and cannot control the effectiveness of bilingual education. 
Lastly, the current management system of primary and secondary schools, under 
the current government, the school principals are all appointed by the state and 
county organization department. There is an obvious lack of support for school 
teachers as far as teacher preparation, recruitment, deployment, title quota 
allocation and review all by people club department management at all levels.    
 From all mentioned here, it should prove fruitful to carry out a study to 
survey the factors which affect Xinjiang students’ learning achievement since the 
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Xinjiang is very distinct from other parts of China. In addition, the results of the 
survey will give benefits to principals and other stakeholders to find out better 
management, school and even classroom systems for more effective learning 
achievement of the students in Xinjiang. 
  This research focused on Study the factors which affect the Middle 
School students’learning achievement in multi-literacy environment of Xinjiang 
Province, China. 
 
2. LITERATURE REVIEW 
     2.1 The background information about Xinjiang 
  Xinjiang Uyghur Autonomous Region is the official name for this province, 
the shorter name is Xinjiang. Moreover, according to Winje (2007) mentioned that 
Xinjiang located in the center of the Eresin Continent. It is over 1.66 million Square 
Kilometer, making up one-sixth of the entire land Territory of China, and it is the 
biggest autonomous region in China. Neighbors of Xinjiang are Gansu, Qing Hai and 
Tibet. In addition, Xinjiang is the largest political subdivision of China, it accounts for 
more than one-sixth of China’s total territory and a quarter of its boundary length; 
likely, Xinjiang have natural Geographical advantage, and it likes the joint for going 
to outside world. Moreover, according to Timothy A (2010) mentioned that Xinjiang 
shares 5600 kilometers borders with Russia, Kazakhstan, Pakistan, Kyrgyzstan, 
Tajikistan, India and Afghanistan.“Silk Road”were famous in the history.  
    Xinjiang was located in the hinterland of the Eurasian land border of 
more than 5600 kilometers, around with Russia, kazakhstan, kyrgyzstan, tajikistan, 
Pakistan, Mongolia, India, bordering Afghanistan eight. According to the history 
recorded that Xinjiang is an important location of the ancient silk road, it is like 
second "Eurasia bridge” for connecting inner of China and Russia, In Xinjiang have 47 
ethnic groups, the mainly main majority are Uyghur, han, kazak, hui, Mongolian, 
kirghiz, xibe, tajik, uzbek, manchu, daur, tatar, Russian and other nationalities. 
     Xinjiang is one of the five ethnic autonomous regions in China. In the 
sixth national population census, 24 provinces, the higher education population 
ranked fifth in Xinjiang, xinjiang will comprehensively implement the southern of 
Xinjiang area will apply for free education policy within fourteen years, and some 
province will apply for non-education fees during fifteen years. for 
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example,kindergarten about three years , primary school will be haven six years, 
junior middle school will be haven three years, high school for three years. 
 2.2 CULTURAL DEPRIVATION THEOY 
   Cultural Deprivation emphasizes the social class structure of society, the 
working-class lack of some accuracy expected and acceptable cultural phenomena 
in the environment. Middle-class acquired cultural via primary socialization, but 
working-class without culture capital. Cultural capital assist middle-class be succeed 
in the capitalist society. The norm and Values the middle class lean help their 
education achievement and employability. Chris (n.d), Middle-class members can 
grasp employment opportunities more easily than working-class members. Because 
working-class members have been withdrawal from school in early age, they are 
educational underachievement. on the same way, the income of working-class 
members and their culture capital was correlated, and the relation are significant. 
Work-class members difficult break this vicious circle. Working-class members lack 
of cultural capital and education achievement and employability, so they cannot 
pass it to their children. Children in working-class have been failed education 
achievement, and lacked of essential skills, attitudes and values (Smith &Sadovnik, 
2004). The working-class members drop out from school in the early age, it may 
cause they do not have enough time to assist their child learning. The working-class 
members are difficultly to find a good job with good salary. 
 2.3. CULTURE DIFFERENT THEORY 
       Culture has been defined in different ways, according to Geert (2011) 
mentioned that  “culture is  the collective programming of the mind that 
distinguished the members of one group or category of people from others”.culture 
was cultivated by ethic group, and nations. the relatively field is the genders, 
collective and social class. for instance, genders relatively with Masculinity and 
Femininity culture, in the traditional Confucian culture as the dominant ideology in 
ancient China is a patriarchy-dominated cultural model. Meanwhile, they were both 
good at describing females through the culture conflicts between east and west, 
tradition and modern, and revealing their cultural psychology through marriage and 
family. For generations, in the history of education, human made a special effort to 
pass down its valuable traditions. The youth acquired culture from their family and 
society environment. In the general level, power is the basic concern because 
human groups are organized into a hierarchy. The social class is all people accept 
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to a certain degree that is not equal, it unequally status relatively with where are 
come from, your educated standard, and your parents background (Mai, 2015). 
However, the schools provide children with educational and social foundation for 
future successful education, culture and race is the way effect on working-class 
minority children educational successfully (Smith &Sadovnik , 2003). 
 2.3 CULTURAL ASSIMILATION THEORY 
 Culture Assimilation theory explained some minority students acquired 
good traditional culture, and they avoided negative traditional culture effect on 
their future achievement.  Natural assimilation refers that the different ethnic 
groups get along with each others through long-term interaction. Through 
production, living, culture influence each other, one ethic group under the 
condition of the completely natural, voluntary to accept the other ethnic 
characteristics, change their ethnic characteristics into the other party by 
phenomenon. National natural assimilation is completely different from forced 
assimilation, it is not attained through violence and privileges, but between 
different ethnic groups, free nature, is a long-term process of "choice" and natural 
adaptation. National natural assimilation is a kind of close to the high development 
of economy and civilization of the form. The subject must be better than 
assimilation object its assimilation was high degree of assimilation of ethnic 
development. In the national natural assimilation, economic strength, cultural level, 
is crucial. In a sense, the national natural assimilation process is essentially the 
backward mode of production of advanced production mode in the process of 
learning is a kind of special phenomenon. Therefore, may say, it is a progressive 
phenomenon in the development of human history forward. 
  Natural assimilation refers that the different ethnic groups get along with 
each others through long-term interaction. Through production, living, culture 
influence each other, one ethic group under the condition of the completely 
natural, voluntary to accept the other ethnic characteristics, change their ethnic 
characteristics into the other party by phenomenon. National natural assimilation is 
completely different from forced assimilation, it is not attained through violence 
and privileges, but between different ethnic groups, free nature, is a long-term 
process of "choice" and natural adaptation. National natural assimilation is a kind of 
close to the high development of economy and civilization of the form. The 
subject must be better than assimilation object its assimilation was high degree of 
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assimilation of ethnic development. In the national natural assimilation, economic 
strength, cultural level, is crucial. In a sense, the national natural assimilation 
process is essentially the backward mode of production of advanced production 
mode in the process of learning is a kind of special phenomenon. Therefore, may 
say, it is a progressive phenomenon in the development of human history forward. 
 2.4 RESEARCH OBJECTIVES 
  To Study the factors which affect the Lower Middle School students’ 
learning achievement in multi-literacy environment of Xinjiang Province, China. 
 2.5 RESEARCH QUESTIONS 

  What kinds of factor affect the Lower Middle School students’ learning 
achievement in multi-environment of Xinjiang Province, China?   
 2.6 OPERATIONAL DEFINITIONS 
Xinjiang: the name of Xinjiang Uygur autonomous region. Students refers grade nine 
students of one of school in xinjiang of China. Bilingual education refers special 
language teaching in Mandarin Chinese and Uyghur language. It refers minority 
students learning Chinese as their second language. The minority students have to 
teach Mandarin Chinese and take the HSK language performance test. Minority 
refers people living in Xinjiang and whose nationalities are Uyghur, Kazak, Hui, 
Kirghiz, Mongolian, Xibe, Tajik, Uzbek, Manchu, Daur, Tatar and Russian. Multi-
culture refers to XinJiang as a multi-national province, the long-term mixed Han and 
minority nationalities live together, forming a multi-ethnic environment of the 
multi-cultural identity. 
 
3. METHODOLOGY 
 3.1 Research Design 
    This research applied mixed method research; to survey factors affecting 
middle school students’ learning achievement in multi-culture environment. The 
researcher will find out relationship between students learning achievement and 
school. 
 3.2 Population And Sample 
 Questionnaire have been used for 279 middle school students so as to 
obtain valid data regarding the factors affecting on learning achievement. The 
Questionnaire Model of research on the relationship between students’ learning 
achievement and regional culture in ethic province. it applied questionnaire to find 
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out factors effect on students learning achievement in Xinjiang. The questionnaire 
questions focused on individual factors; for example, students learning expectation, 
students’ learning attitudes, and students’ learning habits. 
 3.3 Research Instruments 

 This research, it adopted two types of technique: questionnaire and 
interview, the interview was using design questionnaire questions. The study adopts 
quantitative method to survey factors affect on students learning achievement. This 
study followed step as below table: 

3.3.1 Interview 
 Before researcher given questionnaires to students, the research 
interviewed teachers in one of school in Urumqi of Xinjing. The interview question 
followed literature theory to design questions. the interview questions around: the 
different part and same part of ethic group culture, family social class, teaching 
method, school environment, and students individual status. 
 3.1.2 Questionnaire 
 The questionnaire given middle school students. The question classified in 
three areas, including students learning status, national culture background, and 
school environment. The questionnaire in the current study based on the 
Questionnaire model of research on the relationship between students’ learning 
achievement and regional culture in an ethic province.  This will combine with 
Uyghurs culture and consists of three parts as follows:  
   -  Students learning status part considered students’ learning goals, learning 
attitudes, and expected learning. 

 - School Environment part considered School Physical Environment, Social 
Environment, and School Support Service. School Physical Environment includes 
School Building Conditions, Classroom Environment, School Wide Protocols, and 
School Physical Safety. School Social Environment includes relationship between 
students and staffs, school and Family Collaboration and Community Partnerships.  

   - National Culture part considered ethic tradition culture affecting on 
students learning achievement. The above three parts are to find out external and 
internal factors which affecting on students’ learning achievement. 
         The questionnaire given to 279 participants, the age was 14 to 15-year-
old. The questionnaire has been divided into two parts, part one for choice answer, 
second part provided blank for participants to write their personal comment. For 
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the interview section, 3 participants interviewed in a native language. The interview 
recorded audiotaped and videotaped by the researcher, then transcribed, 
translated, analyzed, and summarized.  
 
4. ANALYSIS RESULT 
   4.1 Individul Factor 

  Basic on data gathered from students, the research was using SPSS 
system Multiple regression analysis followed  
       Through the table shows that students play online games, finished 
homework individually, and try their best in studying can affect on their learning 
achievement.  

Firstly, students finish their homework individually. It means students 
understand what's they learned in classroom. Secondly, play online game is the 
most important factors that effect on students learning achievement, because they 
are teenaged, they are not fully capable of self-control. If the students spend long 
period of time play online game, it will waste time for their learning. Finally, 
students’ attitude is one of significant variable effect on students learning 
achievement. Thus, individual factor has to consider this three significant variable. 
 Model 2 is analysis school factors related with students learning 
achievement, in model 2 found that teacher teaching methods, Teachers help, and 
Room teacher contact with student’s parents effect on student’s learning 
achievement. According to ANOVA (Sig) result significant shown that these four 
factors effect on students’ learning achievement. 

Model 3 analysis student’s individual factors related with student learning 
achievement, through SPSS Linear regression analysis result, the researcher found 
that R Square is 0.066, it means individual factors will more effect on students’ 
learning achievement that school factors. 
 4.2 National Culture Factor 

 Education is the product of social culture, educations a tool to transmit 
cultural from last generation to new generation. If school applied cultural 
education, it basic on dominant culture in the society.  The social mainstream 
culture is the non national scientific and non religious. The school teaching should 
be combined with local traditional culture. Likely, xinjiang has special geographical 
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and ethnic cultural. The factors effect on students learning achievement is more 
complex. 

The research analysis result gathered from questionnaire, national factor 
analysis about nationality and amount of child in a family  bellowed  

Model 2 the research adapts one variable to analysis Nationality are not 
effect on students learning achievement. The result of model 2 clearly showed 
Nationality has not affecting on students’ learning achievement. 

 Model 3 is unique variable factor, this factor affect on students learning 
achievement because Xinjiang is a special area, majority ethnic group people will 
have more than one children in their are family because the outcome of the result 
is higher than one child in a family.  
 
5.CONCLUSION 

5.1 Conclusion 
  The purpose of this study was to find out the factors affect on middle 

school students learning achievement in multi-environment. The quantitative data 
were gathered to fulfill the study purpose and expectation. 

  The conclusion present about the result of data analysis as follows: 
 5.1.1 The results of Family Factors 
  The first factors affect on middle students learning achievement in multi-

environment is family factors. Basic the data collected from middle school students 
were effect on parents’ education level, parents job, and family income bellowed  
clearly showed the condition of family factors model 1P=0.08, p value greater than 
0.005, it means model 1 is not significant affect on student learning achievement. In 
model 2 and model 3 researcher use exclusive method to find out in family factors 
which element significant affect on students’ learning achievement. Compare 
model 2 and model 3, model 2 the result P=0.02 it directly affects on student’s 
learning achievement. Model 3 this two element are not directly affect on 
students’ learning achievement in multiple environment  

5.1.2 The result of school factors 
The school factor includes two part internal factors and external factors, the 

internal factors related with teacher teaching method and school management; the 
external factors motioned school environment; for example, the school size, 
classroom setting, and school cultural activities. According to SPSS Decision system 
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classify variable, school size, classroom setting and school activities are not 
significant affect on student’s learning achievement. The internal factors related 
with teacher in this school. Basic on the result of multiple regression analysis 
(P=0.05), the variable affect on students learning achievement are teacher can help 
students solve problem, room teacher has expectation on students’ learning 
achievement, teacher teaching method, and teacher motivated students. Therefore, 
student’s achievement related with those variable, if the teacher wants to help 
students achieve their learning, have to consider these variable. 

5.1.3 The individual factors related with learning achievement 
 The result of study affects on student learning achievement; the significant 

variable is as below Through the above table finding Variable affect on students 
learning achievement are students finished homework individually, students try do 
best in study, and student play online game. Those variable affect on students 
learning achievement. On the other hand, taking extra class after class, pay 
attention in classroom, and read book after school could be help students improve 
their learning achievement. 

 5.1.4 national culture factors effect on student’ learning achievement 
 The national culture significant affect on students’ learning achievement 

in multiple environment. National culture is the most important variable; it could 
be affect on life. Xinjiang is a special geographical area, in xinjiang also have 
different culture with Han nation people. The national culture effect on student’ 
have a significant variable, for example, amount of child in family, and ethic 
parents’ education level, job and family income. Those factor significant affect on 
students learning achievement. According to birth control in Xinjiang, Han nation 
family could not have two children, but ethic group family did not have birth 
control. Thus, basic on result show that one child in family, their learning 
achievement higher than two children in family. If the amount of Children 
increases, the students learning achievement will decrease.  
    
 5.2   DISSCUSSION 

   This study finding that significant affect on middle school students 
learning achievement in multi-environment. It was ascribing to social class. The 
student’s family background is middle class, their learning achievement higher than 
working class background student. For example, parents job are teacher, company 
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staff, and government staff, their child final examination could be get higher score 
than others. Parents job are business owner, herdsman and unemployed, their 
children learning achievement lower than others. Thus, parent working level affect 
on students learning achievement. On the same way, parents’ education level also 
affects on students learning achievement.  Parents graduated primary level, their 
child got lower score. Getting high score students’ parents were graduate above 
high school. 

 Basic on multiple regression result analysis that family income also affects 
on students learning achievement. Family have high income; their child gets higher 
achievement than low income family students. If the family have advance income, 
they can provide extra class for their child and they can support their child learning 
demand. The family income is one of significant factors affect on middle school 
students learning achievement in multi-environment. 

 The culture different affect on ethic group students learning achievement. 
The different language made Uyghur students more difficult, they have to learn 
mandarin and their mother tongue.  Moreover, the traditional thinking and 
traditional birth concept. if a family have more than two children, it means have 
happiness and luck. However, the Han nation people are not allowed more than 
one child in a family, but ethic group allowed more than one or two children. It 
caused stress in daily life of ethic group family and could not provide quality life 
standard. Almost Ethic group have more than one child of family, their learning 
achievement significant lower than other students. 

The school provide plenty of activities assist student relax and build school 
culture. it also can teach student get along with others. The students can learn how 
to work well in team. The home teacher is the key element to contact school, 
students and parents. The teacher helps students learning, the students have high 
achievement in study. On the same way, teacher always contact with parents, the 
student learning achievement will be improving. Thus, students love their teacher 
and wants to share problem to room teacher, it means students are believing 
teacher. 

 Students individual factor significant affect on learning achievement. 
Almost student could be finished homework on time, but got lower achievement 
than others. Maybe those students copy friends’ homework or they did homework 
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with friend. The students who can finished homework by self, they got higher 
achievement than others. The students’ learning attitude affect learning outcome. 
 5.3RECOMMENDATION 

5.3.1.1 Recommendation for Practice 
  1)Since the study find out significant factors affect on middle school 

student learning outcome in multi-environment are recommended to attention on 
those factors. 
       2) School may try improving manage method by reading this study. 

  3) Teacher may understand students’ significant factors affect on 
learning achievement basic on study mentioned. 

  4) This study can serve as reference for future study in the related field. 
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การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของการสวดพระพุทธมนต์ที่มีต่อสงัคมไทย 
AN ANALYTICAL STUDY ON THE VALUE OF THE BUDDHIST ‘S CHANTING 

STANZAS TOWARD THAI SOCIETY 
 

อธิเทพ ผาทา* 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาประวัติ ความเป็นมาของการสวดมนต์ที่ปรากฏ
ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา(2) เพื่อศึกษาบทสวดมนต์และรูปแบบการสวดมนต์ของประเทศที่นับถือ
พระพุทธศาสนาในเอเชีย (3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์บทสวดมนต์ หลักพุทธธรรม และคุณค่าของการสวด
มนต์ที่มีต่อสังคมไทยการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน(Mixed Research) โดยใช้รูปแบบ
การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการประชุมกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญ(Focus 
Group) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Inductive Analysis)  

ผลการวิจัยพบว่า การสวดพระพุทธมนต์นั้นมีคุณค่าต่อสังคมไทยคือ  
(1) มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิต คือ ท าให้เกิดศรัทธาและเร่งเร้าให้สร้างความดี  
(2) มีคุณค่าในด้านการพัฒนาสติปัญญา คือ การสวดมนต์ท าให้จิตใจสงบและหากพิจารณา

ตามบทสวดมนต์ก็สามารถสร้างเสริมสติปัญญาได้  
(3) มีคุณค่าในการศึกษาหลักค าสอน คือ การกระตุ้นให้สังคมเกิดความสนใจในค าสอนที่

ปรากฏในบทสวดมนต์แต่ละบทนั้น 
 (4) มีคุณค่าในด้านการพัฒนาจิตใจ คือ การสวดมนต์ถือว่าเป็นการท าสมาธิอย่างหนึ่งเมื่อ

จิตสงบย่อมมีผลต่อการกระท าในด้านอ่ืนๆได้  
(5) มีคุณค่าในการพัฒนาสังคม คือ การสวดมนต์ถือว่าเป็นกิจกรรมของชุมชนหรือสังคมที่มี

การจัดเตรียมสถานที่และพิธีกรรมมีการมาร่วมกันสวดมนต์ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีส่วนสร้างความ
สามัคคีให้เกิดกับชุมชนอย่างหนึ่ง 
ค าส าคัญ : คุณค่าการสวดพระพุทธมนต์ 
 
 

ABSTRACT 
 Objective of this research report were to (1)  Study history The origin of 
the prayers that appear in the Buddhist scriptures. (2)  Study the prayers and prayer 
forms of the Buddhist countries in Asia. (3) Study the prayer and the values of 
Buddhism. Prayer for Thai society 
                                                           

*ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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 This Methodology was mixed methods, which uses the method of 
gathering and studying from researching documents and research (Documentary 
Research) and focus group of experts and uses the Inductive Analysis method.  
 Finding were as follows :  
The Buddhist ‘s Chanting Stanzas toward Thai Society that is  
 (1) Valuable to the life development as to create faith and urge to create 
good.  
 (2) Value in the development of intelligence is the prayer to make mind 
calm, and if considered by the prayer, it can build the intellect.  
 (3) The value of studying the doctrine is to encourage the attention of the 
society to the teachings that appear in each of the chapters.  
 (4) The value of mental development is that prayer is considered 
meditation. Mental peace can affect other actions.  
 (5) The value of social development is prayer. It is a community or social 
activity where places and rituals are organized. They come together to pray, which 
is an activity that contributes to the harmony of the community.  
Keywords: value of prayer 
 
1.บทน า 

มนุษย์เราไม่ว่าจะเกิดมา ณ แห่งหนต าบลใดก็ตามเม่ือว่ากันตามธรรมชาติแล้วย่อมจะเป็นผู้
ที่มีความเชื่อละผูกพันตนเองอยู่กับความเชื่อที่ตนเองคุ้นเคยนั้นเสมอ โดยเฉพาะความเชื่อทาง
ศาสนา ซึ่งแต่ละศาสนานอกจากจะสอนให้มนุษย์เราท าความดีแล้ว ยังสอนให้มนุษย์รู้จักการ
ประกอบพิธีกรรมเพ่ือให้เข้าถึงความจริงทางศาสนาด้วย ด้วยการท าบุญบริจาคทาน และการสวด
มนต์โดยเชื่อกันว่าการสวดมนต์จะท าให้จิตใจเป็นสมาธิ ซึ่งการสวดนั้นทุกศาสนาธรรมเนียมการสวด
นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาลและมีการน ามาสวดกันในระยะต่อมา (ชวน เพชรแก้ว:
2520:70 - 71) ดังนั้นจึงอาจจะถือได้ว่า ธรรมเนียมการสวดนั้นจัดเป็นวัฒนธรรมทางความเชื่อที่มี
มาคู่กับมนุษย์มาเป็นระยะเวลาอันช้านาน นอกจากนั้นในแง่ของประวัติศาสตร์ทางด้านศาสนา จะ
พบว่า ศรัทธาเป็นพื้นฐานให้มนุษย์แสดงออกการยอมรับว่าธรรมชาติและความเป็นไปของธรรมชาติ 
เกิดจากผู้มีอ านาจเหนือมนุษย์ ดังนั้น มนุษย์จึงจ าเป็นที่จะต้องท าการบวงสรวง อ้อนวอนต่อสิ่งที่
ตนเองเชื่อนั้น โดยการอ้อนวอนบูชา(เสฐียร พันธรังษี: 2534:35 - 38) การสวดอ้อนวอนเป็นวิธีการ
ที่มนุษย์แสดงออกเพ่ือให้เทพเจ้าพอใจและจะได้ให้การคุ้มครองตน ซึ่งพระพุทธศาสนาเองก็ยอมรับ
นัยเช่นนั้นเหมือนกันว่า มนุษย์เมื่อถูกภัยคุกคาม (ความกลัว) ต่างพ่ึงภูเขา ป่าไม้ อาราม และรุกขเจ
ดีย์เป็นสรณะ(ขุ.ธ. (ไทย) 25/188/92) โดยการยึดถือเอาสิ่งต่าง ๆ เป็นที่พ่ึง มีการสวดอ้อนวอน
เช่นเดียวกันนั่นก็แสดงว่าก่อนที่จะมีการอุบัติขึ้นของพระพุทธศาสนาการสวดอ้อนวอน ที่เกี่ยวข้อง
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กับพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อก็มีอยู่แล้ว ดังนั้น จึงจะพบว่าศาสนาต่างๆ ในโลกไม่ว่าจะเป็น
ศาสนาโบราณหรือศาสนาที่ยังมีคนนับถืออยู่ในทุกวันนี้ เช่น ศาสนาพราหมณ์ พุทธ คริสต์ อิสลาม 
ก็ยังคงสืบทอดพิธีกรรมการสวดมนต์เพ่ือเข้าถึงความจริงทางศาสนาหรือการท าจิตให้เป็นสมาธิ
ดังกล่าวนั้นอยู่ตลอดเวลา 

ส าหรับพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นศาสนาที่ไม่ยอมรับหรือเชื่อในอ านาจของพระเจ้า (God) 
ตามนัยของศาสนาพราหมณ์(อดิศักดิ์ ทองบุญ:2546:13–14) และให้ความส าคัญกับศักยภาพและ
ความสามารถของมนุษย์โดยเชื่อว่า มนุษย์สามารถที่จะเป็นผู้ก าหนดโชคชะตาชีวิตของตนเองได้
(ขุ.ธ. (ไทย) 25/160/82) เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถฝึกได้(ขุ.ธ. (ไทย) 25/47/152) แต่แม้
กระนั้นในแง่ของรูปแบบและกระบวนการทางศาสนาพระพุทธองค์ก็มิได้ทรงห้ามมิให้มีการสวดมนต์ 
หรือท่องบ่นสาธยาย เป็นแต่เพียงว่า ทรงมีพุทธวิธีในการปรับเปลี่ยนวิธีการสวดจากการสวดแบบ
อ้อนวอน มาเป็นการสวดเพ่ือท่องจ าหลักค าสอนที่เรียกว่า มุขปาฐะ คือการท่องจ าให้ขึ้นใจจนติด
ปาก(พระธรรมปิฏก, (ป.อ.ปยุต  โต):2546:198) ซึ่งมนต์หรือบทสวดมนต์นี้พระพุทธศาสนาถือว่า ถ้า
ไม่ท่องบ่นสาธยายประจ าจะท าให้ลืมหรือหายไป(ขุ.ธ. (ไทย) 25/59/164) จึงเห็นได้ว่าวัฒนธรรมใน
ด้านการสวดมนต์สาธยายนั้นก็มีปรากฏอยู่ในพระพุทธศาสนายุคต้นเช่นเดียวกัน 

พระพุทธศาสนาเห็นว่าการสวดมนต์หรือการสาธยายมนต์คือค าสอนของพระพุธองค์นั้น
เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งตามแนวทางของการศึกษาในเชิงมุขปาฐะ กล่าวคือใน
สมัยเริ่มแรกของพระพุทธศาสนานั้นพระธรรมเทศนาของพระองค์มิได้ถูกบันทึกไว้โดยวิธีการอ่ืน ๆ 
แต่เป็นวิธีการของการท่องจ าหรือสาธยาย เช่น การสาธยายพระปาฏิโมกข์ หรือข้อบัญญัติของพระ
พุทธองค์เกี่ยวกับพระวินัย(วิ.ม. (ไทย) 4/132/209) หรือหลักธรรมที่ทรงแสดงโดยพระปาฏิโมกข์นั้น
ภิกษุจะต้องสวดสาธยายกันในทุก ๆ 1 เดือน ดังนั้น การสวดมนต์ในลักษณะนี้จึงถือว่าเป็นการสวด
มนต์หรือสวดพระธรรมเพ่ือรักษาพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่ง แต่การสวดสาธยายดังกล่าวในสมัย
ต่อมาก็พัฒนามาเป็นการสวดมนต์ประจ าเดือนของเหล่าพระภิกษุ นอกจากบทสาธยายพระวินัยแล้ว
ยังมีบทพระธรรมเทศนาบางบทที่จัดว่าเป็นพระปริตร เช่น โพชฌงคปริตร อาฏาณาฏิยปริตร  เป็น
ต้น ซ่ึงการสวดพระปริตรเพ่ือคุ้มครองป้องกันภยันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้พระพุทธองค์ทรงอนุญาต
ให้เหล่าภิกษุสามารถที่จะสวดสาธยายพระปริตรเพ่ือป้องกันอันตรายได้  (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) 
3/1015/263) 
 ในปัจจุบันพบว่าการสวดมนต์ภาวนา ไม่ว่าจะในศาสนาพุทธ ยิว คริสต์ และฮินดู ล้วน
ต่างให้คุณ ช่วยให้จิตใจสงบลงได้ทั้งสิ้น นายจูลล์ บอร์มานน์ ผู้ศึกษาวิจัยกล่าวในการเสนอรายงาน
ทางเว็บไซต์ว่าที่จริงมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในเกือบทุกศาสนา  แต่ความจริงแล้วมันไม่เพียงแต่
เกี่ยวกับศาสนิกชนเท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับศาสนาใดด้วย “ขอให้สวดมนต์กัน
ไว้เถิด มันเป็นเทคนิคช่วยระบบความเครียดในชีวิตประจ าวันของเรา” เขาแนะนา ดร.ซาเมอร์ ภา
ริกห์ นักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงของอินเดีย(เวทิส ประทุมศรี:2556 ; 58 (1): 67-74) ให้ความเห็นว่า 
“การสวดมนต์เป็นของมีคุณประโยชน์ มันไหลเลื่อนอย่างเป็นจังหวะ เป็นเครื่องช่วยผ่อนลมหายใจ 
ช่วยให้จิตใจสงบจากเรื่องฟุ้งซ่าน และยังได้บุญทางจิตวิญญาณด้วย” และเสริมว่า “มันเป็นสมบัติ
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ส่วนตัว นึกจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ ไม่ต้องเสียเงินทองแต่อย่างใด ไม่ต้องใช้หยูกยาและไม่มีพิษมีภัยอันใด
ด้วย”หรือแม้แต่โรงพยาบาลหรือสถานบ าบัดโรคในสังคมไทยปัจจุบันก็มีการน าเอาบทสวดมนต์ไป
เป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาหรือเยียวยาผู้ป่วยทั้งในระยะสุดท้ายและผู้ป่วยโดยทั่วไป  
 ส าหรับสังคมไทยปัจจุบันนั้นได้ให้คุณค่ากับการสวดมนต์ว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุข
และความสามัคคีได้ ดังจะพบว่าส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐและเอกชนพร้อมด้วยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและคณะสงฆ์ทั่วประเทศ
ได้จัดให้มีการสวดมนต์ข้ามปีขึ้นโดยเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2554 มาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 5 
ปีและจะมีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกๆปีเพ่ือเป็นการชักชวนให้บรรดาชาวพุทธทั่วประเทศได้ใช้โอกาส
ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเป็นการโน้มน้าว
จิตใจของชาวพุทธที่ห่างเหินการสวดมนต์และเจริญภาวนาได้มีโอกาสร่วมกันในการท าความดีเพ่ือ
ความเจริญงอกงามของชีวิตของตนเองและครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่มุ่งถึงการให้
ความส าคัญกับการสวดมนต์ในฐานะที่เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความสุขให้กับสังคมได้  ดังนั้น 
เพ่ือให้เห็นถึงสารัตถะของคุณค่าของการสวดมนต์ที่มีต่อสังคมไทยและหลักธรรมที่แทรกอยู่ในบท
สวดมนต์นั้นผู้วิจัยจึงได้ท าวิจัยในเรื่องนี้ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1) เพ่ือศึกษาประวัติ ความเป็นมาของการสวดมนต์ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 

 2.2) เพ่ือศึกษาบทสวดมนต์และรูปแบบการสวดมนต์ของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาใน
เอเชีย 

 2.3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์บทสวดมนต์ หลักพุทธธรรม และคุณค่าของการสวดมนต์ที่มีต่อ
สังคมไทย 

 2.4) เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนารูปแบบการสวดมนต์ที่เหมาะสมกับสังคมไทย 
 

3 .ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1) ขอบเขตด้านเนื้อหาและวรรณกรรม   การวิจัยนี้ เป็นการวิ จัยเชิงเอกสาร 
ผสมผสานกับการวิจัยในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยมุ่งเน้นการศึกษาประวัติ ความเป็นมาของการ
สวดมนต์ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา บทสวดมนต์และรูปแบบการสวดมนต์ของประเทศที่นับถือ
พระพุทธศาสนาในเอเชีย การวิเคราะห์บทสวดมนต์ หลักพุทธธรรม และคุณค่าของการสวดมนต์ที่มี
ต่อสังคม การเสริมสร้างและพัฒนารูปแบบการสวดมนต์ที่เหมาะสมกับสังคมไทย โดยเน้นวิเคราะห์
องค์ความรู้ และภูมิปัญญาเชิงพุทธบูรณาการที่ปรากฏในบทสวดมนต์ทางพระพุทธศาสนา อานิสงส์ 
และคัมภีร์ที่ที่เก่ียวข้องโดยแยกให้เห็นเป็นประเภท ตามเนื้อหาสาระ และข้อที่ค้นพบจากการศึกษา
ในภาคสนามและเอกสาร  
 3.2) ขอบเขตประชากร กลุ่มตัวอย่างและพื้นที่ การศึกษาในพ้ืนที่ประเทศไทย โดย
มุ่งเน้นวัด องค์กร ชุมชน และเครือข่ายการสวดมนต์ เช่น การสวดมนต์ข้ามปี เป็นต้น โดยประชากร
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และกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 1) ในเชิงคุณภาพได้แก่ พระสงฆ์ปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาบุคคล
ที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ ความสามารถในการสวดมนต์ โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) รวมเป็น 20 รูป/คน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และการศึกษาร่วมกัน  2) ในเชิง
ปริมาณประชาชนที่มีส่วนร่วมในการสวดมนต์จ านวน 800 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจาก
ประชากรทั่วผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและการสวดมนต์ประจ าวัดในสังคมไทย ได้แก่  
 1) ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ มณฑลพิธีสนามหลวง กรุงเทพมหานคร (คืน
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อเนื่องวันที่ 1 มกราคม 2557) จ านวน 400 คน ซึ่งจัดโดยส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพมหานคร มหาเถรสมาคม ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นต้น   
 2) ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดนครสวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
(คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อเนื่องวันที่ 1 มกราคม 2557) จ านวน 100 คน 
 3) ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อเนื่องวันที่ 1 มกราคม 2557) จ านวน 
100 คน จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 4) ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจ าวันพระและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัด
สุทธิวรารามและโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จ านวน 50 คน 
 (5) ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจ าวันพระและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ณ 
วัดโสธรวราราม อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 50 คน 
 6) ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจ าวันพระและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วัดพระ
เจ้าตนหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา จ านวน 50 คน 
 7) ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจ าวันพระและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วัดท่า
ลาด อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จ านวน 50 คน 
 
4.วิธีการด าเนินการศึกษาวิจัย   

ส าหรับวิธีการด าเนินการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีขั้นตอนการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 4.1) การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) โดยท าการศึกษา รวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา คัมภีร์ โบราณ 
โบราณวัตถุ ศิลาจารึก หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความที่เกี่ยวข้องกับบทสวด
มนต์ทางพระพุทธศาสนาในล้านนา  ดังนี้   
 1) ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร วรรณกรรมลายลักษณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งที่
จารึกด้วยภาษาบาลี ภาษาธรรม และเอกสารเกี่ยวกับบทสวดมนต์พระพุทธศาสนาในสังคมไทยและ
ต่างประเทศ โดยเน้นความเป็นมา บริบทที่เกี่ยวข้อง อานิสงส์ คุณค่า และเรื่องอ่ืนๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกัน และคัมภีร์ที่ใช้ในการสวดมนต์ ตามประเพณีและความเชื่อของแต่ละ
สังคม  เป็นต้น 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560698

 2) ท าการศึกษา วิเคราะห์ หลักพุทธธรรม องค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ปรากฏในบทสวด
มนต์ทางพระพุทธศาสนา โดยจัดประเภทและแยกหมวดหมู่ให้เห็นถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาใน
ด้านต่างๆ ทั้งในด้านประวัติความเป็นมา บริบททางสังคม วัฒนธรรม และพระพุทธศาสนาที่มี
อิทธิพลต่อการสวดมนต์ การแต่งบทสวดมนต์ทางพระพุทธศาสนา อานิสงส์ และคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องที่
ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา รวมทั้งการวิเคราะห์บทสวดธรรมดาและบทสวดแปล 
 3) ศึกษา วิเคราะห์ถึงคุณค่า อิทธิพลของการสวดมนต์ที่มีอิทธิพลต่อความรู้ ความเชื่อ 
ภูมิปัญญาและในด้านอ่ืนๆ ของสังคมไทย  
 4) สรุปผลการศึกษาจากวรรณกรรมการสวดมนต์พระพุทธศาสนา อานิสงส์การสวดมนต์ 
และคัมภีร์ที่เก่ียวข้อง  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าในภาคสนาม 
 4.2) การศึกษาในภาคสนาม (Field Study) เพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลของการสวดมนต์ที่มี
ต่อความรู้ ความเชื่อ วิถีชีวิต และวรรณกรรมในด้านอ่ืนๆ ของสังคมไทย และเพ่ือสืบค้นร่องรอย 
รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ถึงการสวดมนต์ โดยการเชื่อมโยงกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน
พ้ืนที่ที่เป็นกรณีศึกษา โดยมีขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 
 1)  ท าการศึกษาและคัดเลือกวัด องค์กร ชุมชน และเครือข่ายที่มีความส าคัญในการ
ส่งเสริมกิจกรรมการสวดมนต์จ านวน 6 แห่ง ในสังคมไทย และผู้ที่เข้าร่วมโครงการสวดมนต์ข้ามปี
ของคณะสงฆ์และองค์กรภาคเอกชน เช่น ส านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยเน้น
การศึกษาร่วมกันของผู้วิจัยและภาคีเครือข่ายการสวดมนต์ของวัดและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 2)  ศึกษาข้อมูลที่ได้รวบรวมจากการค้นคว้าทั้งเอกสาร คัมภีร์ และค าบอกเล่าของ
พระสงฆ์และนักวิชาการในวัดที่เป็นกรณีศึกษา โดยการจัดประเภทและแยกหมวดหมู่ให้เห็นถึง
ความส าคัญ องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของการสวดมนต์ที่ค้นพบเหล่านั้น 
 3) ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม องค์ความรู้และภูมิปัญญาใน
ลักษณะของการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการสวด
มนต์ และการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายการสวดมนต์ในระดับโรงเรียน องค์กรทางพระพุทธศาสนา
และองค์กรที่สนใจทั่วไป โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสวดมนต์ 
 (4) สรุปและน าเสนอผลการศึกษาที่ได้ทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนาม โดย
น ามาอธิบายโดยแยกออกเป็นบทต่างๆ ในลักษณะของการพรรณนาตามเนื้อหาสาระที่ส าคัญและ
การศึกษาค้นคว้า 
 5) สรุปผลการศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์คุณค่าของการสวดพระพุทธมนต์ที่มีต่อสังคมไทยนั้นมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาถึงคุณค่าของการสวดพระพุทธมนต์โดยเฉพาะการสวดมนต์ข้ามปีที่มีต่อ
สังคมไทย เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลทั้งจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการจัดการประชุม
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กลุ่มจากนักวิชาการแล้วก็ได้น าข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์  ท าให้ทราบว่า การสวดมนต์หรือการสวด
พระพุทธมนต์นั้นได้มีพัฒนาการและคุณค่าต่อสังคมไทยตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 5.1) พัฒนาการของการสวดมนต์จากอดีตสู่ปัจจุบัน พบว่า การสวดมนต์ในทาง
พระพุทธศาสนาได้มีพัฒนาการมาจากการสาธยายมนต์เพ่ือการสรรเสริญเทพเจ้าของศาสนา
พราหมณ์ แต่จะมีข้อแตกต่างคือ บทสวดมนต์ของศาสนาพราหมณ์จะเป็นบทสรรเสริญหรืออ้อน
วอนเทพเจ้าเพียงอย่างเดียว แต่การสวดมนต์ของพระพุทธศาสนาจะมาจากบทเทศนาของพระพุทธ
องค์ท่ีทรงเทศนาในโอกาสที่แตกต่างกัน ไม่ใช่บทสวดมนต์เพ่ือการอ้อนวอนเทพเจ้า โดยมีพัฒนาการ
มาจากสมัยพุทธกาลคือการท่องบ่นสาธยายพระสูตรที่เป็นบทเทศนาของพระพุทธองค์เพ่ือการทรง
จ าแบบมุขปาฐะ(การท่องจ าแบบปากต่อปาก) ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็
ได้มีการท าสังคายนาคือการท่องจ ามาเพ่ือรักษาพระธรรมวินัยมาโดยล าดับจนที่สุดก็มีการจารึกเป็น
ตัวอักษรและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยมีบางยุคบางสมัยได้มีการน าเอาบทพระธรรมเทศนานั้น
มาสวดสาธยายกันจนกลายมาเป็นบทสวดมนต์ เช่นที่ลังกา พม่า และเข้ามาสู่ไทยในที่สุด  ใน
พระพุทธศาสนานิกายมหายานก็มีการสาธยายมนต์เช่นกันแต่เป็นบทสวดหรือพระสูตรที่ได้แต่ง
ขึ้นมาใหม่ เช่น ปรัชญาปารมิตาสูตร เป็น 
                ส าหรับการสวดพุทธมนต์ในประเทศไทยนั้นได้รับอิทธิพลมาจากลังกามีการสวดพระ
ปริตรตามแบบลังกา 7 ต านานบ้าง 12 ต านานบ้าง ปัจจุบันการสวดมนต์ในสังคมไทยได้รับการ
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากได้มีการน าเอาการสวดมนต์นั้นมาด าเนินการจัดกิจกรรมในวันส าคัญ เช่น 
วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีมีความเชื่อโยงกับความเชื่อของผู้คนในสังคมเกี่ยวกับเรื่อง
โชคลาภ ดวง ปีตามหลักการของโหราศาสตร์ที่คนไทยนิยมหรือมีความเชื่อกันว่าในวันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่นี้ถือว่าเป็นวันที่หากมีการท าบุญส่งท้ายปีด้วยการสวดมนต์ก็จะท าให้ชีวิตในวันใหม่ปี
ใหม่ดีขึ้น ดังนั้น การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีจึงเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากผู้คนในสังคม
มาก ซึ่งกิจกรรมการสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีการจัดสืบเนื่ องมา
เป็นประจ าทุกๆปี 
 5.2) หลักพุทธธรรมองค์ความรู้ที่ปรากฏในบทสวดมนต์ทางพระพุทธศาสนา 
 พบว่า ในบทสวดมนต์ที่น ามาสวดในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีหรือบทสวดมนต์ที่สวดกันใน
วัดและองค์กรทางพระพุทธศาสนานั้นมีหลักธรรมส าคัญแทรกอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น หลักค าสอน
เรื่องกรรม คือกฎแห่งการกระท าท าดีได้ดีท าชั่วได้ชั่ว หลักค าสอนเรื่องความมีเมตตา หมายถึงการ
ตั้งจิตปรารถนาดีต่อผู้อ่ืนไม่ให้มีเวรมีภัยต่อกัน หลักต าสอนเรื่องการรักษาสัจจะ คือความจริงใจ 
หรือความซื่อสัตย์สุจริต หลักอานุภาพของพระรัตนตรัย หลักค าสอนเรื่องไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ 
และปญัญา หรือหลักค าสอนเรื่องทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น ซึ่งเป็นหลักค าสอนที่มีอยู่ในบทสวดมนต์
ที่น ามาสวดกันโดยทั่วไป 
 5.3) คุณค่าของการสวดมนต์ที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย พบว่าบทสวดมนต์และการสวด
มนต์ได้มีคุณค่ากับผู้คนในสังคมไทยหลายประการได้แก่ (1) มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตของตนเอง 
เพราะการสวดมนต์นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ท าได้ยากหากไม่มีศรัทธาจริงๆต่อการสวดมนต์นั้นก็จะไม่
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สามารถที่จะท าได้เลย การสวดมนต์ให้คุณค่าเรื่องการอดทนแก่ชีวิต หรือให้คุณค่าในเรื่องของการ
เป็นผู้ที่รู้จักค าว่าอดทนในการสวดมนต์แต่ละครั้ง (2) คุณค่าในด้านการพัฒนาสติปัญญา เนื่องจาก
การสวดมนต์ในปัจจุบันนั้นมีการแปลเป็นภาษาไทยท าให้ผู้ฟังได้รับความรู้ในเรื่องของบทสวดมนต์รู้
ว่าบทสวดมนต์นั้นสอนอะไรบ้าง เมื่อฟังบ่อยๆย่อมจะก่อให้เกิดสติปัญญาได้ (3) คุณค่าในการศึกษา
หลักค าสอน เป็นคุณค่าที่เกิดจากการที่ผู้สวดสามารถเรียนรู้หลักค าสอนในบทสวดมนต์แล้วน าไป
ปรับประยุกต์ใช้ได้ (4) คุณค่าในด้านการพัฒนาจิตใจ เป็นคุณค่าที่ถือว่าเป็นหลักของการสวดมนต์
คือท าให้จิตใจผู้สวดหรือผู้ฟังการสวดมนต์นั้นเป็นสมาธิ แน่วแน่กับบทสวดที่มีการสวดอยู่นั้น ดังนั้น 
การสวดมนต์จึงท าจิตใจสงบเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ (5) คุณค่าในการพัฒนา
สังคม การสวดมนต์นั้นในสังคมไทยถือว่าเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นพิธีกรรมที่ยึดโยงคนใน
ชุมชนให้มาร่วมงานร่วมกิจกรรมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นงานศพหรืองานมงคลทุกครั้งที่มีการสวดมนต์ก็
จะมีการมาร่วมพูดคุยพบปะสนทนากัน เมื่อเป็นเช่นนั้นย่อมจะเกิดความสามัคคีของคนในชุมชนได้ 
 
6.ข้อเสนอแนะ 
 ในการด าเนินการท าวิจัยเรื่องศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของการสวดมนต์ที่มีอิทธิพลต่อ
สังคมไทย เพ่ือเป็นการศึกษาพัฒนาการของการสวดมนต์ทางพระพุทธศาสนาทั้งในสังคมไทยและ
นานาประเทศเพ่ือหาพัฒนาการว่าการสวดมนต์ของพระพุทธศาสนาในยุคแรกนั้นเป็นมาอย่างไร 
และมีวิวัฒนาการไปสู่ประเทศต่างๆอย่างไร และการสวดมนต์ในสังคมไทยนั้นมีความเป็นมาอย่างไร 
และในบทสวดมนต์ที่น ามาสวดนั้นมีหลักธรรมอะไรแทรกอยู่บ้าง และให้คุณค่าต่อสังคมไทยอย่างไร  
จากการศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 6.1) ในระดับพระสงฆ์ 
 1) ควรมีการจัดเครือข่ายในเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องบทสวดมนต์และการ
สวดมนต์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ร่วมกันในเรื่องของการสวดมนต์และบทสวดมนต์ในอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการเทศนาเพ่ือให้ความรู้กับประชาชนชาวพุทธที่ได้มาฟังการสวดมนต์แต่ละครั้ง 
 2) พระสงฆ์ควรจะมีการจัดกิจกรรมการสวดมนต์ในแต่ละวัดเป็นประจ าทุกเดือนซึ่งเป็น
กิจกรรมที่นอกเหนือจากการท าวัตรสวดมนต์เพ่ือที่จะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้มามีส่วนร่วมในการ
สวดมนต์ในโอกาสพิเศษท่ีวัดจัดขึ้น เพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกัน 
 3 )  พระสงฆ์ควรจัดให้มีการแข่งขันการสวดมนต์ ให้ถูกต้องตามอักขระวิธีของ
พระพุทธศาสนาเพ่ือกระตุ้นให้พระภิกษุในเขตวัดหรือระหว่างวัดได้มีแรงกระตุ้นหรือมีแรงจูงใจใน
การท่องบทสวดมนต์ 
 4) พระสงฆ์ควรด าเนินการจัดกิจกรรมการสวดมนต์หมู่ในวันพระหรือวันส าคัญและมีการ
เทศนาเรื่องการสวดมนต์นี้ให้กับประชาชนได้ทราบถึงประวัติและวิวัฒนาการของการสวดมนต์อย่าง
ลึกซึ้งและต่อเนื่อง 
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 6.2) ในระดับองค์กร/หน่วยงานราชการ 
 1) ควรมีการจัดกิจกรรมการสวดมนต์หมู่ในหน่วยงานของตนเองเพ่ือสร้างความสามัคคี
ให้เกิดกับหมู่คณะและเพ่ือพัฒนาจิตใจและสติปัญญาของผู้ร่วมงาน 
 2) ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานทางสงฆ์คือวัดให้เข้ามาให้ความรู้เรื่องการสวด
มนต์กับบุคลากรในหน่วยงานเป็นประจ า 
 3) ควรประสานงานกับวัดและพุทธสมาคมในแต่ละพ้ืนที่จัดกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปี
ในเขตรับผิดชอบของตนเองเพ่ือที่จะได้เป็นประเพณีปฎิบัติให้เกิดกับชุมชนของตนเอง 
 6.3)ในระดับนโยบาย 
 1) ควรมีการก าหนดให้มีการสวดมนต์ข้ามปี หรือสวดมนต์ประจ าเดือนในชุมชนที่อยู่ใน
ระแวกเดียวกัน หรือชุมชนที่ประชาชนสามารถท่ีจะมาร่วมกิจกรรมได้ง่าย 
 2) วัดควรจัดเตรียมสถานที่สวดมนต์ให้พอเพียงกับความต้องการของผู้คนที่จะมาร่วม
กิจกรรมการสวดมนต์ข้ามป ี
 3) ควรมีการจัดหลักสูตรส าหรับการเรียนการสอนเรื่องการสวดมนต์ทางพระพุทธศาสนา
ในโรงเรียนทุกระดับและมีการจัดประกวดการสวดมนต์ประจ าวันของเด็กนักเรียนในโรงเรียนเพ่ือ
เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องการสวดมนต์ทั้งในด้านประวัติความเป็นมาและในด้าน
ระเบียบพิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการสวดมนต์ที่ถูกต้อง 
 4) ชุมชนแต่ละชุมชนจะต้องมีการกระตุ้นให้ประชาชนให้เห็นคุณค่าของการสวดมนต์ว่า
การสวดมนต์นั้นมีคุณค่าอย่างไรต่อการพัฒนาชีวิตทั้งในครอบครัวและในระดับชุมชน 
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รูปแบบที่เหมาะสมในการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่
บัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528 

The Appropriate Model toward the Mission by of Bangkok 
Metropolitan Authority in According to the BangkokMetropolis 

Administrative Organization Act, BE 2528 
 

ธงชัย  ธนะสิงห์ 
อนันต์ เกตุวงศ์  

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษารูปแบบกรุงเทพมหานครที่เหมาะสมในการปฏิบัติภารกิจ ตามอ านาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานครที่บัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
ปรากฏว่ากรุงเทพมหานครได้ขยายตัวของเมือง เนื่องจากขนาดของประชากร และการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ชุมชน ท าให้มีการใช้ที่ดินแบบผสมในลักษณะแนวยืนในเขตแทน
กลางเมือง และการใช้ที่ดินขยายตัวในลักษณะแนวนอนจากชานเมืองไปสู่เขตรองชานเมือง 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาภูมิหลัง ความเป็นมา และความส าคัญของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในประเทศไทย (2) ศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการกระจายอ านาจการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และ
การจัดท าการบริการสาธารณะ (3) วิเคราะห์เปรียบเทียบองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษใน
ประเทศไทยกับต่างประเทศ 
 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง และมีฐานะ
เป็นนิติบุคคลทางกฎหมายมหาชน ในการจัดท าบริการสาธารณะแทนรัฐบาลกลาง ยังอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของราชการส่วนกลาง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 จึงยังไม่มีอิสระ
ที่แท้จริง ในส่วนรูปแบบที่เหมาะสมนั้นผู้วิจัยเสนอให้มีทางเลือก คือ แบ่งกรุงเทพมหานครออกเป็น 
2 เขต คือ  เขตกรุงเทพมหานคร และ เขตมหานครธนบุรี 
ค าส าคัญ: รูปแบบที่เหมาะสมการปฏิบัติภารกิจ 

Abstract 
 The Appropriate Model the Mission by of  Bangkok Metropolitan  Authority 
in According to the  Bangkok Metropolis Administrative Organization Act, BE 2528 
Revealed that the city had expanded because of the population size and changes 
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in the economic structure of built – up areas. This resulted in a mixed and vertically 
grown land use in the city core and horizontal spread the suburb to the fringe. 
 In this dissertation, the investigates (1) the Background, history, and 
significance of the Bangkok Metropolis Administration, a special Local administration 
Organization of Thailand.(2) Concept and theory involving the devolution or 
decentralization of special Local administration organizations and their provision of 
public services. (3) special Local administration organization in Thailand with 
selected Corresponding Organization abroad. 
 Findings are as follows : 
 The BMA  is an administrative agency which is a juristic person in public 
law. In the course of exercising its authority, the central government charges the 
BMA  with the task of providing public services. The flows from the fact that in 
accordance with the Constitution of the  Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007) , the  
BMA  falls under the supervisorial power of the central administration. It therefore 
has no genuine freedom of action. 
 The researcher has devised what is taken to be more appropriate patterns 
for the role now played by the  BMA as given in the following two alternatives: 
 It is suggested that  BMA be divided  into two separate  administrations 
corresponding  to  two distinct , viz., Bangkok Metropolis  and  Thonburi Metropolis. 
Keywords: The Appropriate Model toward the Mission 
 
บทน า 
 กรุงเทพมหานครเป็นองค์การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ .ศ.2528มีความส าคัญในฐานะเมือง
หลวง ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินในทุกด้านของประเทศได้แก่ ด้านการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจสังคม การศึกษา การแพทย์ การเงินการธนาคาร เป็นต้น จึงกล่าวได้ว่า 
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการพัฒนาประเทศมีเขตพ้ืนที่ปกครอง 1,598.74ตารางกิโลเมตร
ประชากรจ านวนประมาณ 5.7ล้านคนความหนาแน่นประชากรต่อพ้ืนที่ 1,568คนต่อตาราง
กิโลเมตร (ส านักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, 2554) แต่เมื่อนับรวมประชากรแฝงอีกประมาณ 3 
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 36.9 ของประชากรแฝงทั้งหมดทั่วประเทศท าให้กรุงเทพมหานครเพ่ิมความ
หนาแน่นประชากรเป็น 5,292.9 คนต่อตารางกิโลเมตร (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) เกิดการ
ขยายความเป็นเมือง (Urbanization) อย่างรวดเร็ว ขนาดเมืองใหญ่กว่าเมืองรองอย่างเชียงใหม่ถึง 
5 เท่า และความหนาแน่นประชากรมากกว่า 32 เท่า การขยายตัวเป็นไปในลักษณะเมืองโตเดี่ยว 
หรือเมืองเอกนคร (Primate City)เคยได้รับการกล่าวถึงลักษณะการเกิดความเป็นเมืองเอกนคร
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สูงสุดเมืองหนึ่งของโลกกล่าวโดยสรุปได้ว่ากรุงเทพมหานครเมืองหลวงในลักษณะเป็นเมืองโตเดี่ยว
หรือเอกนครของประเทศ เป็นศูนย์กลางอ านาจการบริหารประเทศแบบรวมศูนย์การปกครอง 
(Centralization)รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความเจริญทุกด้าน ท าให้ประชากรหลั่งไหลเข้ามาประกอบ
อาชีพที่หลากหลาย เป็นเหตุให้กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นที่มีโครงสร้างการบริหาร
ขนาดใหญ่ที่สุด มีบุคลากรจ านวนมากที่สุดในบรรดาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 
 หลังจากคณะรัฐบาลน าโดย พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี มีมติให้
ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ .ศ. 2528เป็นกฎหมายว่าด้วย
การบริหารราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติภารกิจขอบเขตความรับผิดชอบและ
อ านาจหน้าที่ฯลฯ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครจึงเป็นศูนย์รวมอ านาจการบริหารราชการท้องถิ่นที่มี
ฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศ  กล่าวคือ ตามบัญญัติมอบอ านาจการบริหารกรุงเทพมหานครไว้
กับ 2 ฝ่ายคือ (1) สภากรุงเทพมหานคร เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ เสมือนเป็นสภาสูงของกรุงเทพมหานคร 
และ (2) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เสมือนเป็นผู้น าด้านบริหารสูงสุด
กรุงเทพมหานคร  โดยบัญญัติลักษณะอ านาจแต่ละฝ่าย มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 
 1. สภากรุงเทพมหานคร สมาชิกมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี ไม่สามารถปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนื่องจากผู้ว่าราชการก็มา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีอ านาจหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบการออกข้อบัญญัติ
ที่เป็นกิจการของกรุงเทพมหานครเช่นการก่อตั้งบริษัทการถือหุ้นในบริษัทการให้เอกชนเข้าท า
กิจการใดๆหรือการท ากิจการใดๆของกรุงเทพมหานครนอกพ้ืนที่ให้ความเห็นชอบข้อก าหนดต่างๆ 
ตั้งคณะกรรมการสามัญชุดต่างๆตราข้อบังคับสมาชิกและข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
และการลงมติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่ าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจาก
ต าแหน่ง 
 2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหัวหน้าฝ่ายบริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
โดยตรงเป็นข้าราชการการเมืองวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  4 ปีมีอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ .ศ. 2528  และแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2542  
เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบุคคลที่ท าหน้าที่ทางการเมือง
ของกรุงเทพมหานครเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งยุบสภากรุงเทพมหานครเป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครมีปลัดกรุงเทพมหานครเป็น
ข้าราชการประจ ารับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเขตทั้ง  50 เขตโดยผู้อ านวยการเขตเป็น
ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติภารกิจภายในเขตพ้ืนที่ของตนซึ่งก าหนดอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
 หากพิจารณาการปฏิรูประบบบริหารการปกครองท้องถิ่ นรูปแบบพิเศษของ
กรุงเทพมหานคร ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.
2528 ควบคู่กับสภาพการณ์ทางกายภาพ อาณาเขตพ้ืนที่ ขอบเขตหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบทั้ง 27 ข้อ
ข้างต้น และจ านวนประชาชนที่ต้องดูแล ซึ่งเป็นภารกิจที่มากเกินกว่าความรับผิดชอบขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงแห่งเดียว ในขณะที่อ านาจหน้าที่บางประการไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ เช่นการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน แต่ไม่มีก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจบาง
ภารกิจซ้ าซ้อนกับหลายหน่วยงาน เช่น การจัดการจราจร มีทั้ง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น  รวมถึงการจัดสาธารณูปการและสาธารณูปโภคบางประเภท และหรือ
หน้าที่ความรับผิดชอบแต่การปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่นการควบคุมอาคารและการ
ขนส่งทั้งระบบขนมวลชนและขนส่งเชิงพาณิชย์ตลอดจนปัญหาบางประการ เป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบโดยตรงที่ต้องแก้ไขแต่ปัญหาที่เกิดข้ึนนั้นใหญ่เกินกว่ากรุงเทพมหานครรับไว้ได้เช่นปัญหา
การจราจรปัญหาน้ าท่วมปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย และการหลั่งไหลเข้ามาอาศัยของประชาชน
จากทั่วประเทศเป็นต้นสามารถสรุปได้ว่า ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ที่มาจากการรูปแบบองค์กร
ปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ แต่น ามาใช้บริหารมหานครที่มีขนาดใหญ่และส าคัญที่สุดของประเทศแม้
มีความพยายามจากหลายฝ่ายต้องการพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบบริหาร บทบาทอ านาจ
หน้าที่บุคลากร และงบประมาณจ านวนมหาศาล  ดังเห็นได้จากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 
12 ปี (พ.ศ. 2552-2563)  โครงการขนาดใหญ่ (Mega Projects) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านาย
ความสะดวก เพื่อลดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในมหานคร ตามฐานะทางเศรษฐกิจ และความต้องการ
ของสังคม  แต่เป็นการสนับสนุนให้ความเป็นเมืองโตเดี่ยวมากขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของปรากฏการณ์แบบ
รวมศูนย์ กล่าวคือ เกิดปรากฏการณ์ทุกด้าน ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง ซึ่งมีทั้งผลดี  ผลเสีย 
ความเจริญ ความเสื่อมโทรมครบทุกมิติหรือปรากฏการณ์ระดับมหภาค(Macro Phenomena)  
กรณีตัวอย่างเช่น ปรากฏการณ์ด้านสังคม ที่เกิดขึ้นจากความเป็นมหานคร ที่เป็นศูนย์กลางทาง
การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีสิ่ งอ านวยความสะดวกทางสังคม
สาธารณูปโภคครบสมบูรณ์ขยายตัวของชุมชนและการใช้ที่ดินไร้ทิศทางเกิดรูปแบบการขยายตัว
กระจัดกระจาย แผ่ขยายไปตามโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ตามแนวถนนสายหลัก ตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้ามหานคร (BTS)ท าให้เกิดปัญหาความแออัดการจราจรติดขัด เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษที่รุนแรงตามมา ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดจิตส านึกสาธารณะ (Public Mind) ต่อความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองรวมทั้งปรากฏการณ์ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งได้พัฒนาจน
กลายเป็นศูนย์กลางการบริหารด้านเศรษฐกิจการค้าการพาณิชย์การบริการควบคู่กับการปกครอง
กระทั่งถูกจัดล าดับให้เป็นมหานครที่มีขนาดใหญ่อันดับที่ 15 ของโลก(ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล, 2552)   
 ปรากฏการณ์ระดับจุลภาค (Micro Phenomena)  กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษดังได้กล่าวมาแล้ว ได้แบ่งเขตปกครองครองออกเป็น 50 เขต มีบุคลากรใน
สังกัดกรุงเทพมหานครมีข้าราชการ22,070  บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 16,087คน (ข้อมูลณ
กรกฎาคม2558 กองอัตราก าลัง ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร )  เมื่อรวม
จ านวนลูกจ้างเข้าไปด้วย มีจ านวนประมาณ 100,000คนด้านการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา
กรุงเทพมหานครจ าแนกเป็นงบด าเนินการ ประมาณ 53.7 หมื่นล้านบาท หรือราวร้อยละ 77 ของ
งบประมาณรายจ่ายทั้งหมด  โดยมีงบลงทุน 16.2 หมื่นล้านบาท หรือราวร้อยละ 23 ของ
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น (ที่มา ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร, 2559)เห็นได้ว่า รายจ่าย
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ประจ าที่ ไม่ใช่งบลงทุนมีร้อยละ 77 มีงบลงทุนเพียงร้อยละ 23  ด้วยจ านวนบุคลา กรและ
งบประมาณรายจ่ายประจ า เมื่อน ามาพิจารณากับประสิทธิภาพการบริหารงานระดับท้องถิ่นของ
กรุงเทพมหานคร ยกตัวอย่าง ปรากฏการณ์กรณีเหตุการณ์น้ าท่วมกรุงเทพมหานคร ในปี 2554  
การปฏิบัติภารกิจและอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติของกรุงเทพมหานคร  โดยต้องเข้าให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา ในขณะที่การบริหารสั่งการไม่มีเอกภาพ การท างาน ซ้ าซ้อน ใน
ลักษณะต่างหน่วยงานต่างท า แนวทางการปฏิบัติภารกิจแต่ละระดับไม่สอดประสานกัน ระหว่าง 
รัฐบาลกระทรวงมหาดไทย  กรุงเทพมหานคร  ส านักงานเขตส่งผลให้การเข้าไปช่วยเหลือล่าช้าขาด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และสิ้นเปลืองงบประมาณในการด าเนินการแสดงให้ เห็นว่า
กรุงเทพมหานครไม่มีเอกภาพในการบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติได้อย่างแท้จริง การจัดการ
ด้านประสิทธิภาพในการบริหารราชการภายในองค์การที่เกี่ยวโยงกับส่วนราชการอ่ืนบทบาทในการ
ก ากับดูแลหน่วยงานในสังกัด 50 ส านักงานเขต  ถูกมองว่าขาดประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา
เร่งด่วน ความไม่ชัดเจนในการมอบหมายภาระหน้าที่ ส่งผลให้เกิดความคลุมเครือในบริหารสั่งการ 
จึงเกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนแก่ประชาชน ซึ่งมีความรุนแรงมากขึ้นทุกมี
แนวโน้มเข้าสู่ปัญหาวิกฤตเมืองหลวง (Capital Crisis)  ที่จ าเป็นต้องมีการก าหนดรูปแบบการ
บริหารจัดการที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ทั้งนี้เพราะการปกครองรูปแบบมหานครหลาย
ประเทศในโลกใช้รูปแบบมหานครในการบริหารเมืองหลวงได้อย่างราบรื่น 
 จากแนวคิดการปกครองเมืองหลวง ซึ่งมีรูปแบบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่ามีการปกครองที่
ดี และปรากฏอยู่ในประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries)หลายประเทศ โดยมีแนวคิดว่า 
การปกครองเมืองหลวง จ าเป็นต้องมีรูปแบบการปกครองแบบพิเศษที่แตกต่างจากเมืองอ่ืนๆ
ตัวอย่างเช่น ประเทศอังกฤษใช้รูปแบบนครลอนดอน (City of London)  ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้
รูปแบบนครวอชิงตัน (City of Washington)  ประเทศฝรั่งเศสใช้รูปแบบนครปารีส (City of Paris)  
และประเทศญี่ปุ่นใช้รูปแบบนครโตเกียว (City of Tokyo) อย่างไรก็ตาม ประเทศที่มีการแบ่งเขต
พ้ืนที่ในเมืองหลวงเป็นเทศบาลย่อยหลายเทศบาล อาจมีจ านวนประชากรเฉลี่ยไม่เท่ากัน แล้วแต่
ความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ที่เป็นอยู่เดิม เช่น County of London ประเทศอังกฤษ มีประชากร
อาศัยอยู่ทั้งหมดประมาณ 8,000,000 คน และใน County of London ได้แบ่ง County of 
London 1 เพียง 1 เขต แต่มีMetropolitan Boroughs 32 เขต เฉลี่ยแต่ละเขต มีประชากร
ประมาณ 275,000 คน  ในขณะที่นครหลวงของประเทศฝร่ังเศส มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 
5,000,000 คน แต่ได้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นเทศบาลย่อย 22 แห่ง เฉลี่ยประชากรในแต่ละเทศบาลมี
ประมาณ 227,000 คน เป็นต้นเมื่อพิจารณาการแบ่งการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของ
กรุงเทพมหานคร(Bangkok Metropolis) เป็นหน่วยงานปกครองท้องถิ่นพิเศษเป็น 1 เมือง (หลวง) 
ที่มีอ านาจปกครองแบบอิสระ (Autonomy) จัดเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีสิทธิตามกฎหมาย 
(Legal Rights) ในฐานะนิติบุคคล สามารถออกกฎระเบียบเพ่ือใช้บังคับประชาชนในท้องถิ่นเช่นเทศ
บัญญัติข้อบังคับประกาศเป็นต้นมีแบ่งเขตปกครองย่อย 50 เขต เพ่ือปฏิบัติภารกิจตามความ
เหมาะสมในเขตปกครองท้องถิ่นนั้นๆ ตลอดจนมีอ านาจในการบริหารงบประมาณของตนเอง การ



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560708

 
 
บริหารกิจการตามอ านาจหน้าที่ที่เรียกว่าองค์การฝ่ายบริหารและองค์การฝ่ายนิติบัญญัติในแบบมหา
นครมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายบริหารและสภากรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายนิติบัญญัติซึ่ง
เป็นไปตามข้อบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ .ศ. 2528 ทั้งนี้มี
ผลบังคับใช้มามากกว่า 30ปี มีการแก้ไขเพ่ิมเติม4 ครั้ง แต่สภาพปัญหาจากความเป็นมหานครที่มี
พัฒนาความเจริญเติบโต และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่เป็นไปแบบไร้ทิศทาง ไม่สอดรับกัน  เมื่อ
พิจารณาแนวคิดการจัดรูปแบบนครหลวงของต่างประเทศ  หากมีการศึกษาเพ่ือน าข้อดีข้อเสียมา
สังเคราะห์ เป็นข้อมูลในการปรับรูปแบบการปกครองเมืองหลวงของประเทศไทยเพ่ือให้เหมาะสมทั้ง
ในระดับจุลภาค และระดับมหภาค ให้มีความเหมาะสมกับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของ
กรุงเทพมหานคร(Bangkok Metropolis)ให้เป็นมหานครน่าอยู่ได้อย่างแท้จริง 
 จากที่มาและความส าคัญของสภาพปัญหาของกรุงเทพมหานครประกอบประชาชนใน
ฐานะพลเมืองหรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ได้เรียกร้องให้รัฐบาลด าเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่บัญญัติใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528 แต่เนื่องจากกรุงเทพมหานครมี
ปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายทั้งปัญหาในระดับเชิงโครงสร้างหรือปัญหาในการปฏิบัติภารกิจด้าน
การบริหารงานของฝ่ายบริหาร และอ านาจในการก ากับดูแลองค์กรย่อยอีก 50 เขต ซึ่งถือว่าเป็น
ระดับจุลภาค  อีกทั้งปัญหาที่เกิดจากปรากฏการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มาจาก
การก าหนดนโยบายสาธารณะ ซึ่งถือว่าเป็นระดับมหาภาค  หากไม่ด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ย่อม
ท าให้สภาพปัญหาต่างๆทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นดังนั้นการศึกษาโดยใช้กระบวนการทางการวิจัยเรื่อง 
รูปแบบที่เหมาะสมในการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่บัญญัติใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528เพ่ือค้นหารูปแบบที่เหมาะสม
ส าหรับการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามที่กฎหมายดังกล่าวบัญญัติไว้ 
โดยคาดหวังว่าผลสรุปจากการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางแนวทางในการพัฒนากรุงเทพมหานคร
ในฐานะที่ เป็นเมืองหลวงและนครหลวงของประเทศไทย และสามารถน ารูปแบบที่ได้จาก
ข้อเสนอแนะไปรับใช้กับปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ทั้งนี้ผู้วิจัยจะสรุป
ผลการวิจัยในเชิงรัฐประศาสนศาสตร์ โดยอาศัยข้อบัญญัติเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ 
ประมวลผล และสังเคราะห์ เพ่ือตกผลึกเป็นรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับกรุงเทพมหานคร นครหลวง
แห่งศูนย์กลางการบริหารประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพในการก ากับดูแลนโยบายทั้งในระดับ
จุลภาคและมหภาค ในเชิงปฏิบัติและการใช้อ านาจได้อย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาข้อเท็จจริงในการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
ตามท่ีบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารนครหลวงของกรุงเทพมหานครกับรูปแบบการ
บริหารนครหลวงของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น 
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 3. เพ่ือรวบรวมปัญหาและเสนอแนะรูปแบบที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจ
หน้าทีข่องกรุงเทพมหานครที่บัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.
2528 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัย เรื่ องรูปแบบที่ เหมาะสมในการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ ของ
กรุงเทพมหานครที่บัญญัติในพระราชบัญญัติกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขต
ด้านเนื้อหาไว้ดังนี้ 
 1. ศึกษาถึงประวัติและความเป็นมาของกรุงเทพมหานคร และรวบรวมปรากฏการณ์ที่เกิด
ขึ้นกับกรงุเทพมหานครในฐานะนครหลวงของประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
 2. ในศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเน้นในด้านการปฏิบัติภารกิจ 
การบริหารงาน โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร โดย
อาศัยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528เป็นหลักในการวิเคราะห์ 
และเปรียบเทียบกับข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน 
 3. ศึกษาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียรูปแบบการบริหารนครหลวงของประเทศไทยกับของ
ต่างประเทศ 
 4. ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และแนวคิดการบริหาร
นครหลวง 
 5. ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่
สอดคล้องพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัย เรื่ องรูปแบบที่ เหมาะสมในการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ ของ
กรุงเทพมหานครที่บัญญัติในพระราชบัญญัติกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ข้อเท็จจริงในการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ตามที่บัญญัติ ใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528และเพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบ
การบริหารนครหลวงของกรุงเทพมหานครกับรูปแบบการบริหารนครหลวงของต่างประเทศ ได้แก่ 
ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งเพ่ือรวบรวมปัญหาและเสนอแนะ
รูปแบบที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่  ของกรุงเทพมหานครที่บัญญัติใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ .ศ.2528โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  เป็นการวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) หรือวิธีศึกษา
ห้องสมุด (Library Research)  ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ เอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Document) เช่นพระราชบัญญัติระเบียบ
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ข้อบังคับข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครและเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Document) 
เช่นบทความในวารสารวิชาการ รายงานผลการศึกษาผลงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ รวมทั้ง
เอกสารในฐานข้อมูลออนไลน์ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ศึกษาวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ การศึกษาครั้งนี้เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)  มี
วิธีการเลือกดังนี้ 1. บทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2528ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจ และอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร  2. คัดเลือกเอกสาร
เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารนครหลวงในต่างประเทศ และคัดเลือกประเทศและทวีป  ได้แก่ รูปแบบ
นครลอนดอน (City of London)ของประเทศอังกฤษ  รูปแบบนครปารีส (City of Paris)ของ
ประเทศฝรั่งเศส  ในทวีปยุโรป  รูปแบบนครวอชิงตัน (City of Washington)ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทวีปอเมริกา  และรูปแบบนครโตเกียว (City of Tokyo)ของประเทศญี่ปุ่น ทวีป
เอเชีย  3. คัดเลือกรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์Dissertation ระดับดุษฎีบัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์  4. ต าราทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารนครหลวง การ
ปกครองท้องถิ่น และอ านาจเชิงโครงสร้าง  5. บทความเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทั้งในอดีต และ
ปัจจุบัน ที่วิเคราะห์ถึงบทบาท อ านาจ หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบข้อมูล ส าหรับวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
คือ แบบบันทึกข้อมูล 
 3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 
 การสร้างแบบบันทึกข้อมูลงานวิจัย มีโครงสร้าง 3 ส่วน คือ  
 ส่วนที่ 1 แบบบันทึกรายละเอียดรายการ ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง  ปีที่พิมพ์  ชื่อเรื่อง  
จ านวนครั้งที่พิมพ์  สถานที่พิมพ์  ส านักพิมพ์  
 ส่วนที่ 2 ค าถามปลายเปิดส าหรับบันทึกข้อมูล 
 ส่วนที่ 3 สรุปเนื้อหาโดยสังเขป  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจึงเก็บรวบรวมข้อมูลทางเอกสารดังนี้ 
 ข้อมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary Data)  ได้แก่ ข้อมูลที่มาจากแหล่งก าเนิดโดยปราศจากการ
วิเคราะห์แต่งเพ่ิมแต่อย่างใด เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการณ์ทั่วไป จดหมายเหตุกรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ระเบียบข้อมูล บันทึกการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่บทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528เป็นต้น 
 ข้อมูลขั้นทุติยภูมิ(Secondary Data) ได้แก่ ข้อมูลที่มีผู้วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมไว้ เช่น รูปแบบนครหลวงของต่างประเทศ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์Dissertation 
ระดับดุษฎีบัณฑิต เป็นต้น 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือค้นหารูปแบบที่เหมาะสมในการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
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ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528ผู้วิจัยใช้วิธี
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)และใช้วิธีตีความข้อมูลโดยใช้เหตุผลแบบนิรนัย
(deduction)จากหลายกรณีมาสรุป เพ่ือตอบค าถามการวิจัยวัตถุประสงค์การวิจัย และทดสอบ
สมมติฐาน 
 การน าเสนอผลการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้วิธีการเขียนรายงานการวิจัยแบบบรรยายความ  
(Descriptive Analysis)  อย่างเป็นขั้นตอนตามรูปแบบวิทยานิพนธ์ 
 ผลสรุปการวิจัย 
 จากผลการวิจัย พบว่า กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นหน่วยงานปกครองรูปแบบพิเศษ และ
มีฐานะเป็นนิติบุคคลทางกฎหมายมหาชน มีข้อก าหนดและภารกิจตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จ านวน 27 ข้อ เพื่อจัดท าบริการสาธารณะแทนรัฐบาล
กลาง และยังอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของราชการส่วนกลางตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จึงยังไม่มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินภารกิจได้อิสระอย่างแท้จริง 
 
 อภิปรายผล/เสนอแนะ 
 ดังได้กล่าวมาข้างต้นถึงสภาพปัญหาของกรุงเทพมหานครที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มีทั้งในส่วน
ที่เป็นปัญหาด้านโครงสร้าง ด้านการบริหารงาน อันส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ หรืออีก
นัยหนึ่งในเชิงรูปธรรมกรุงเทพมหานคร  ประสบปัญหาทั้งทางด้านสังคมและทางด้านภายภาพ ซึ่ง
ข้อเสนอและมุมมองของนักวิชาการต่าง ๆ มักมีข้อสรุปที่ตรงกันว่า เนื่องจากปัญหาทางด้าน
โครงสร้างและการบริหารจัดการในลักษณะรวมศูนย์อ านาจ ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ก าหนดไว้ และไม่มีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากปล่อยไว้เช่นนี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไข
โครงสร้างของการปกครองรูปแบบพิเศษของกรุงเทพมหานคร ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของ
รัฐบาลและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่มากขึ้น รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางทุกด้านของ
กรุงเทพมหานครย่อมต้องส่งผลกระทบต่อการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของ
ประเทศ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวบรรลุผล จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการปกครองท้องถิ่นใน
ระดับเมืองขนาดใหญ่ “กรุงเทพมหานคร” ในลักษณะให้เกิดการกระจายอ านาจอย่างแท้จริงตาม
หลักการกระจายอ านาจ  ซึ่งเป็นที่มาและรากฐานความคิดที่ส าคัญของการปกครองท้องถิ่น  ซึ่ง
ยอมรับกันว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นแนวทางแก้ไขข้อเสียของรัฐเดี่ยวที่มีการบริหารราชการ ไม่
ทั่วถึงและขาดประสิทธิภาพ รวมทั้งการที่รัฐเดี่ยวไม่สามารถจัดระเบียบปฏิบัติให้เป็นแบบเดียวกัน
ตลอดอาณาเขต เพ่ือให้สอดคล้องกับความเหมาะสมกับท้องถิ่นและความต้องการของประชาชนตาม
ท้องถิ่นที่แตกต่างกันได้ แนวทางการจัดโครงสร้างการบริหารกรุงเทพมหานครใหม่  จึงควรมี
ข้อพิจารณา  ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้แบ่งกรุงเทพมหานครออกเป็น 2 เขตปกครองพิเศษ คือ 
กรุงเทพมหานครและมหานครธนบุรี เพ่ือให้การบริหารสาธารณะให้ได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร ความเป็นมืออาชีพ 
และความส าเร็จองค์กร ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ในเขตภาคเหนือตอนบน 
The Relationship Between Knowledge of Accounting Management, 
Professionalism and Organizational Success of Small and Medium 

Enterprises in The Upper Northern Region of Thailand 
 

สิริศักดิ์ รัชชุศานติ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตภาคเหนือตอนบน  2) ความเป็นมือ
อาชีพของ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนบน                    
3) ความส าเร็จองค์กรธุรกิจ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตภาคเหนือตอนบน         
4) ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร ความเป็นมืออาชีพ และ
ความส าเร็จองค์กรธุรกิจ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตภาคเหนือตอนบน  โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนบนจ านวน 395 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ
ตอนบนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีบริหารโดยรวมและเป็นรายเรื่องอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและก าไร งบประมาณ การใช้ต้นทุน
เพ่ือการตัดสินใจ ระบบต้นทุนมาตรฐานและงบประมาณยืดหยุ่น ระบบต้นทุนกิจกรรม ต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์การลงทุน งบกระแสเงินสด และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนบน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเป็นมืออาชีพโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านเทคนิควิธีการที่ยอดเยี่ยม 

                                                           
 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณโุลก 
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ด้านพนักงานที่มีความสามารถ ด้านผู้บริหารที่ชาญฉลาด ด้านการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
และด้านการบริการที่เป็นเลิศ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ
ตอนบนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จองค์กรโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ด้านลูกค้า ด้านการเงิน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา และ ด้านกระบวนการภายใน ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนบนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องโดยรวมอยู่ในระดับมาก และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
ภาคเหนือตอนบนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
ค าส าคัญ : ความส าเร็จองค์กร การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
 

ABSTRACT 
 This research aims to study 1) understanding of the accounting 
management of enterprises of small and medium enterprises in the North District 
on 2), professionalism of operators of small and medium enterprises in the North 
District on 3) success the business enterprise of the small and medium enterprise in 
upper North District 4) relationship between the cognition about Executive account. 
Professional and business success of small and medium enterprises in the zone, on 
the North by using the questionnaire as a tool to collect data from entrepreneurs 
of small and medium enterprises in the North District on the number 395 people, 
by means of a multiple-stage sampling. The statistics based on the data analysis, 
include the frequency, percentage, average, standard deviation. Analysis of 
correlation and multiple regression analysis model. 
 The research found that operators of small and medium enterprises in the 
North District on the understanding of the overall administration account and the 
matter is in the levels include the story ideas about cost, quantity and profit cost 
analysis budget. Cost to make decisions. The standard cost system and the flexible 
budget cost system cost, product, activity, investment analysis. Statement of cash 
flows and financial ratio analysis Operators of small and medium enterprises in the 
North District on the comments about the overall      professionalism and very 
level side include technical staff excellence, that method of management of 
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intelligent communication with the performance and service excellence. Operators 
of small and medium enterprises in the North District, there are comments on the 
success of the overall organization and a very level side include financial, customer 
learning and development processes within the entrepreneurship of small and 
medium enterprises in the North District on a comment about learning, continuous 
integration. ... 
 
บทน า 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างมาก อีกทั้งมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาความแออัดจากการเติบโตของสังคมเมือง กระจายความ
เจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค และเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นด้วย ใน
ปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จะเป็นที่คุ้นเคยของบุคคลโดยทั่วไป 
เนื่องจากได้มีบทบาทในสังคมธุรกิจของไทยมา และมีความโดดเด่นเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากรัฐบาลได้
ออกนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
จึงมีความส าคัญในฐานะของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกลุ่มพลังที่ใหญ่ที่สุดของ
ภาคธุรกิจและมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติให้แข็งแกร่งมากขึ้น   
 ภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพของ SMEs ไทยเพ่ือให้เชื่อโยงกับเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศและเป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันที่จะมีมากขึ้นในอนาคตอันเนื่องมาจากการที่
ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community :AEC) ในปี 
2558 โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการผลักดันให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
(ASEAN Single Market and Production Base) โดยก าหนดให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ 
เงินทุน การลงทุน และแรงงานที่มีทักษะโดยเสรีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน ซึ่งส่งผล
โดยตรงต่อผู้ประกอบการไทย ทั้งในส่วนของการเป็นประโยชน์และอุปสรรค โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีข้อจ ากัดทั้งทางด้านการเงิน การลงทุน 
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจและองค์ความรู้ จะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใน
การแข่งขันท่ีเปลี่ยนแปลงได้ (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2557) อย่างไร
ก็ตามการบริหารกิจการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ในการท าหน้าที่บริหาร 
ตลอดจนความสามารถในการจัดหาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ  
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ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงมีความจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อมูลทางการบัญชีบริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีข้ันตอน 
 ข้อมูลทางการบัญชีจึงมีความส าคัญส าหรับการบริหารธุรกิจ แต่ข้อมูลทางการบัญชี
การเงินนั้นเป็นข้อมูลในอดีตไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้ดี ดังนั้นข้อมูล
ทางการบัญชีบริหารจึงได้ถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์ทางเลือกที่ดีที่สุดและแก้ปัญหาต่าง ๆ ของ
ธุรกิจ ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลทางการบัญชีบริหารเป็นข้อมูลที่ถูกจัดท าขึ้นจากการวิเคราะห์และ
พยากรณ์ ลักษณะของข้อมูลทางการบัญชีบริหารจะถูกน าเสนอแก่ผู้บริหาร เป็นข้อมูลที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต และมีความยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้บริหาร (เมธสิทธิ์ พูลดี, 2551) ข้อมูล
ของการบัญชีบริหารจึงเป็นข้อมูลที่ผู้ประกอบการสามารถน าไปใช้ในการวางแผน ควบคุม และ
ตัดสินใจได้ เพ่ือน าธุรกิจนั้นให้ประสบความส าเร็จไปสู่เปาาหมายที่ได้ก าหนดไว้  (สมนึก เอ้ือจิระพงษ์
พันธ์, 2557) 
 ผู้ประกอบการที่มีความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มี
คุณภาพในการบริหารงาน และมีความสามารถในการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานที่จะท าให้เกิด
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานสูง (ปัทมากร ลุวิชาเวช, 2551) ในการบริหารธุรกิจ
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตั้งแต่เริ่มก่อจนถึงขั้นที่ก าลังขยายตัวนั้นต้องการวิธีการ
บริหารงานแบบมืออาชีพ (Professional Management) ซึ่งเป็นการบริหารแบบมีแผนงานและ
เป็นระบบ การพัฒนาระบบงานที่ดีจะอ านวยประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการใช้สามารถวางแผน 
ควบคุมและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลของรายงานทางการเงินจะเป็นเครื่ องมือที่
ส าคัญประการหนึ่งที่สนับสนุนผู้ประกอบการมืออาชีพให้บริหารงานได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานสูง
น าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร ซึ่งความส าเร็จขององค์กร (Organizational Success) ย่อมส่งผลให้ 
SMEs สามารถบรรลุเปาาหมายของผลการด าเนินงาน (Performance) โดยใช้การวัดผลการ
ด าเนินงานขององค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard : BSC) ซึ่งสะท้อนผลการด าเนินงานแต่
ละมุมมองได้อย่างครบถ้วน ประกอบด้วย มุมมองทางด้านลูกค้า (Customer Perspective) 
มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal-Process Perspective) มุมมองด้านการเรียนรู้และ
พัฒนา (Learning and Growth Perspective) และมุมมองทางด้านการเงิน (Financial 
Perspective) โดย BSC สามารถวัดผลส าเร็จได้หลายมิติ เพ่ือเป็นการประเมินผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจซึ่งมีการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น (พสุ เดชะรินทร์, 
2546)  
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 ส าหรับบทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ในพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนบนนั้นมีเอกลักษณ์ที่ เด่นชัดในเรื่องของวัฒนธรรม ซึ่งปรากฏทั้งในด้านสถาปัตยกรรม 
ศิลปกรรม และวิถีชีวิต การประกอบกิจการส่วนใหญ่จึงเป็นไปตามความโดดเด่นของพ้ืนที่ในทาง
การเกษตร ได้แก่ การเพาะปลูกพืชผักผลไม้ และดอกไม้เมืองหนาว ซึ่งในปัจจุบันนอกจากจะเป็น
การขายผลผลิตทั้งในและต่างประเทศแล้วยังมีหลายแห่งที่เชื่อมโยงเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ด้วย ในภาคอุตสาหกรรมที่โดดเด่น ได้แก่การผลิตแปรรูปเกษตร การผลิตอาหาร การผลิต
เฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องประดับตกแต่งจากไม้ การผลิตเซรามิก ส่วนภาคบริการที่ส าคัญ ได้แก่ ธุรกิจ
บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการโรงแรมที่พักประเภทต่าง ๆ 
ร้านอาหาร สปา รถเช่า บริการท่องเที่ยว ธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นอีกลุ่มหนึ่งใน
ภาคเหนือตอนบนคือการผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหรือหัตถอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งผ้าทอ การ
แกะสลักไม้ การจักสาน ผลิตภัณฑ์กระดาษสา เครื่องเงิน เป็นต้น 
 ในการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จนั้นกิจการควรได้พิจารณาเงื่อนไขของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันสูง สิ่งส าคัญของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมหรือ SMEsในภาคเหนือตอนบนต้องท าการปรับตัวให้เข้ากับกระแสโลก
โดยเฉพาะในยุคของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่ทวีบทบาทส าคัญเพ่ิมมากขึ้น   เรื่อย ๆ 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ในยุคนี้จึงจ าเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง
และทันเวลา การแสวงหาและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ธุรกิจ
เป็นสิ่งส าคัญ ข้อมูลหรือรายงานจากการบัญชีบริหารที่มีความถูกต้องหรือที่มีการพยากรณ์ใกล้เคียง
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมากที่สุด รวดเร็ว และทันเวลาส าหรับการตัดสินใจ กะทัดรัด ชัดเจน และ
สมบูรณ์ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์จากการน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  ดังนั้นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หรือ SMEs ต้องมีความรู้ความเข้าใจเพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการวางแผน ควบคุม และ
ตัดสินใจ นั่นคือการรู้จักจัดการบริหารธุรกิจเพ่ือสร้างความเป็นมืออาชีพและสร้างความส าเร็จให้แก่
ธุรกิจของตนเอง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้โอกาสแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ 
SMEs ได้มีความสามารถด ารงอยู่ เติบโต และมีความก้าวหน้าต่อไป 
 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ประกอบมีหน้าที่ในการบริหารธุรกิจ  ซึ่งต้องท าการ
ตัดสินใจจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร และน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการ
บริหารอย่างมืออาชีพเพ่ือให้ธุรกิจได้ประสบความส าเร็จ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร ความเป็นมืออาชีพและความส าเร็จขององค์กร 
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ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตภาคเหนือตอนบน”โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบว่า
ผู้ประกอบการที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีบริหารมีความสัมพันธ์ต่อความเป็นมืออาชีพ
และความส าเร็จองค์กรธุรกิจ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตภาคเหนือตอนบน
หรือไม่ อย่างไร ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยนี้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ในการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เกี่ยวกับการบัญชีบริหาร เพ่ือ
การพัฒนาธุรกิจของตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ เพ่ือการด าเนิน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ให้ประสบความส าเร็จต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีบริหารของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ในเขตภาคเหนือตอนบน 
 2. ความเป็นมืออาชีพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
ภาคเหนือตอนบน 
 3. ความส าเร็จองค์กรธุรกิจ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตภาคเหนือ
ตอนบน 
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร ความเป็นมืออาชีพ 
และความส าเร็จองค์กรธุรกิจ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตภาคเหนือตอนบน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัยประกอบด้วยประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
ผู้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตภาคเหนือตอนบนจ านวน 28 ,020 
คน กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ในเขตภาคเหนือตอนบนโดยผู้วิจัยได้ค านวณหาขนาดกลุ่มที่ใช้เพ่ือเป็นตัวแทนของ
ประชากร ด้วยวิธีการค านวณตามสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane) ซึ่งก าหนดขอบเขตความคลาด
เคลื่อนที่ 0.05 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 395 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-Stage Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 
โดยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยวิธีทดสอบใช้ (Try Out) กับผู้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนบนจ านวน 30 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้ค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อ (Discrimination Power) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีบริหารมีค่าอ านาจ
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จ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.412 – 0.909 ความเป็นมืออาชีพมีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.739 
– 0.935ความส าเร็จองค์กรมีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.664 -0.965 การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องมีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.812 - .883 และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีค่าอ านาจ
จ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.711 – 0.852  ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Test) โดย
การใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของคอนบาค (Cronbach) ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ระหว่าง 0.812 – 0.942 ความเป็นมือ
อาชีพ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ระหว่าง 0.897 -0.960 ความส าเร็จองค์การ มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาอยู่ระหว่าง 0.88 -0.956 การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.937 และ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.900 เมื่อปรับปรุงแบบสอบเรียบร้อยแล้วจึงเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้วิเคราะห์
ทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพ่ือหาค่าทางสถิติซึ่งประกอบด้วยค่าความถี่ 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร ความ
เป็นมืออาชีพและความส าเร็จองค์กร ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตภาคเหนือ
ตอนบน พบว่ามีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนบน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุมากกว่า 50 ปี มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือต่ ากว่า มี
ประสบการณ์การท างานมากกว่า 15 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 70,000 บาท และต าแหน่ง
งานในปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการ  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนบน
ส่วนใหญ่มีรูปแบบธุรกิจเป็นบริษัทจ ากัด ประเภทธุรกิจ เป็นภาคบริการ มีระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 11 – 15 ปี จ านวนพนักงานทั้งหมดในปัจจุบันน้อยกว่า 50 คน ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น
ต่ ากว่า 10 ล้านบาท และรายได้ต่อปีต่ ากว่า 10 ล้านบาท  
 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนบน มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายเรื่องทุกเรื่องอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน การวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงิน งบประมาณ งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและก าไร ต้นทุน
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ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์การลงทุน ระบบต้นทุนมาตรฐานและงบประมาณยืดหยุ่น การใช้ต้นทุนเพ่ือ
การตัดสินใจ และระบบต้นทุนกิจกรรม  
 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนบนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุ ก
ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านบริการเป็นเลิศ ด้านเทคนิควิธีการยอดเยี่ยม 
ด้านพนักงานมีความสามารถ ด้านติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และด้านผู้บริหารที่ชาญฉลาด  
 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนบน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน 
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา และด้านการเงิน  
 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนบนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุก
ข้อ  
 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนบนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจาณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุก
ข้อ  
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
 1. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับความสัมพันธ์ของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร
โดยรวมกับความเป็นมืออาชีพโดยรวมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
ภาคเหนือตอนบน พบว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีบริหารโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความเป็นมืออาชีพโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค าตอบที่ได้สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ 1 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1  
 2. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่มีต่อความสัมพันธ์
ระหว่ า งความรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ยวกับการบัญชีบริ หาร โดยรวมกับความเป็ นมืออาชีพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนบนโดยรวม พบว่าการเรียนรู้อย่ าง
ต่อเนื่องมีผลกระทบเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร
โดยรวมกับความเป็นมืออาชีพโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค าตอบที่ได้
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 3 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 
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 3. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับความสัมพันธ์ของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร
โดยรวมกับความส าเร็จองค์กรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนบน
โดยรวม พบว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีบริหารโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความส าเร็จองค์กรโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค าตอบที่ได้สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ 2 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 
 4. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความเป็นมืออาชีพโดยรวมกับความส าเร็จ
องค์กรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนบนโดยรวมพบว่าความเป็นมือ
อาชีพโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จองค์กรโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ค าตอบที่ได้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 4 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 4     
 5. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีต่อความสัมพันธ์
ระหว่างความเป็นมืออาชีพโดยรวมกับความส าเร็จองค์กรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
เขตภาคเหนือตอนบนโดยรวมพบว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีผลกระทบเชิงบวกต่อความสัมพันธ์
ระหว่างความเป็นมืออาชีพโดยรวมกับความส าเร็จองค์กรโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ค าตอบที่ได้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 5 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 5 
 
บทสรุปผล 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนบนมีผู้ประกอบการที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีบริหารสามารถน าความรู้มาใช้ในการ วางแผน สั่งการ ควบคุม และ
ตัดสินใจ ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความเป็นมืออาชีพน าเทคนิควิธีการที่ยอดเยี่ยม มีพนักงานที่มี
ความสามารถ  เป็นผู้บริหารที่ชาญฉลาด  มีการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริการที่
เป็นเลิศ   น าความส าเร็จมาสู่องค์กร โดยมียอดขายเพ่ิมขึ้น รายได้เพ่ิมขึ้น ก าไรเพ่ิมขึ้น สามารถลด
ต้นทุนได้ เพ่ิมผลผลิตได้ มีการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น มีการพัฒนาทักษะความสามารถ
ของผู้บริหาร พนักงานมีความทันสมัยก้าวหน้า  มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือเครื่องใช้
และอุปกรณ์  มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมถึงประสิทธิภาพของการบริหาร 
คุณภาพของการท างาน และนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในองค์กร โดยผู้ประกอบการ
ต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการบัญชีบริหาร และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะ
เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากการอ่าน การฟัง การถาม การคิด  การเรียนรู้
ในขณะท างาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากการเสนอแนะในงาน การเรียนรู้จากปัญหาหรือข้อผิดพลาด 
การเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกและการเรียนรู้จากการเข้าฝึกอบรม และมีการวิเคราะห์
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สภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้เกิด
ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของลูกค้ารวมทั้งการสร้างความแตกต่างและน ากลยุทธ์ใหม่ ๆ 
มาใช้ในการพัฒนาการด าเนินงาน การสร้างสรรค์ผลงานใหม่ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและเศรษฐกิจ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรมีการเรียนรู้และท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบัญชีบริหาร โดยน ามาประยุกต์ใช้ในการวางแผน สั่งการ ควบคุม และตัดสินใจ เพ่ือ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจได้ 
 2. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการบัญชี
บริหารและเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ในขณะท างาน 
และการเรียนรู้โดยการเข้าฝึกอบรม ทั้งนี้เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 
เตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เพ่ือน าไปสู่ความเป็นมืออาชีพซึ่งสามารถสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเชิงธุรกิจได้ 
 3. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรให้ความส าคัญกับความเป็นมือ
อาชีพโดยน าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีบริหารมาประยุกต์ใช้เป็นเทคนิควิธีการที่ยอดเยี่ยม  
ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้พนักงานที่มีความสามารถ  พัฒนาตนเองเพ่ือให้เป็น
ผู้บริหารที่ชาญฉลาด  ใช้เพ่ือการสั่งการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และเพ่ือการพัฒนาการ
บริการที่เป็นเลิศ ซึ่งจะน าความส าเร็จมาสู่องค์กร โดยมียอดขายที่เพ่ิมขึ้น รายได้เพ่ิมขึ้น ก าไร
เพ่ิมข้ึน สามารถลดต้นทุนได้ เพ่ิมผลผลิตได้ มีการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น มีการพัฒนา
ทักษะความสามารถของผู้บริหาร พนักงานมีความทันสมัยก้าวหน้า มีการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคเครื่องมือเครื่องใช้ มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมถึงประสิทธิภาพของ
การบริหาร คุณภาพของการท างาน และนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งส่งผลท า
ให้ผลการด าเนินงานของธุรกิจบรรลุเปาาหมายที่วางไว้และน าไปสู่ความส าเร็จองค์กรที่ยั่งยืน 
 4. ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า รวมทั้งการสร้างความแตกต่างและน ากลยุทธ์ใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาการ
ด าเนินงาน การสร้างสรรค์ผลงานใหม่ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ 
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 5. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนควรจัดให้มีการ
สัมมนา อบรม ให้ความความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวการบัญชีบริหารแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะแก่ผู้ประกอบการซึ่งสามารถ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจได้  
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อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการบริหารงานให้เกิดความส าเร็จของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
Influence of Causal Factors Affecting the Management Success of 

Private Higher Education Institutions : A Case Study of Private 
Universities in Bangkok 

 
ประภาพรรณ รักเลี้ยง   

 
บทคัดย่อ 

 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการบริหารงานให้เกิดความส าเร็จของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง
ระดับของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการบริหารงานให้เกิดความส าเร็จของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
research) และเทคนิคสมการโครงสร้างเชิงเส้น (Structural equation model: SEM) โดยการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการสอนของมหาวิทยาลัยเอกชน คือ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ผลการศึกษา 
ดังนี้ ภาวะผู้น าที่พึงประสงค์มีค่าสูงสุดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 รองลงมาคือ การ
บริหารจัดการองค์การ ความส าเร็จขององค์การ การจัดสภาพแวดล้อม และการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ซึ่งอยู่ในระดับมากทั้งหมด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93, 3.92, 3.90 และ 3.81 ตามล าดับ 
ซึ่งผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของการบริหารงานให้เกิดความส าเร็จของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยอมให้ความคลาดเคลื่อนใน
การวัดตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กันได้ พบว่า ค่า Chi-Square: 2  = 205.00 (P = 0.0); 
df=110, GFI = 0.91, RMSEA = 0.05, RMR= 0.01, CFI= 0.90, และ NFI= 0.90 
ค าส าคัญ : องค์การ/อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุ/ภาวะผู้น า  
 

Abstracts 
 This research paper is aimed to study the level of the antecedents 
affecting the success in work management of private higher education institutions in 
Bangkok metropolitan region by applyig a Survey Research technique and Structural 
Equation Model (SEM). This study acquires its sample from those in management 

                                                                        
 สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
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team and teaching staffs of these three selected universities: Dhurakij Pundit 
University, University of the Thai Chamber of Commerce and Assumption University. 
The research has shown that the desirable leadership is pointed at the highest 
value with excellent level equivalent to the mean of 3.96. While the organizational 
management, success, environmental management and the use of innovation and 
technology are ranked as the second and following levels with the mean of 3.94, 
3.92, 3.90 and 3.81 respectively. In addition, the result of the structural model 
analysis is in accordnce with the empirical data. By allowing measurement errors in 
different varaibles associated with each other, it gives the value of Chi-Square: 2  = 
205.00 (P = 0.0); df=110, GFI = 0.91, RMSEA = 0.05, RMR= 0.01, CFI= 0.90, and NFI= 
0.90. 
Keywords: Organization /influences of antecedents/Leadership  
 
บทน า 
 ในปัจจุบันนี้ระบบการศึกษาของประเทศไทยจะต้องมีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งนี้
ในส่วนของภาครัฐบาลได้พยายามส่งเสริมด้านต่างๆ ให้เกิดการพัฒนาเพ่ือให้เกิดคุณภาพในองค์กร
การศึกษาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะองค์กรดังกล่าวเป็นองค์กรที่สร้างบุคลากรของประเทศ ซึ่งถ้า
องค์กรมีคุณภาพมีการพัฒนาที่ดี ก็ย่อมส่งผลดีต่อการผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง
สุดได้นั้นเอง โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐบาลและของเอกชน ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่จะ
เป็นกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนของประเทศไทยต่อไป ที่ผ่านมานั้นประเทศไทยพยายามเน้นให้
เกิดการพัฒนาองค์กรการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน (Sustainable Development) มาอย่างต่อเนื่อง  
 ผู้บริหารในองค์กรเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญเสมือนหัวใจหลักที่ช่วยขับเคลื่อนให้องค์กร
ประสบความส าเร็จ จ าเป็นที่จะต้องมีคุณลักษณะของภาวะผู้น าที่ สามารถจูงใจให้ผู้ร่วมงานพัฒนา
ความรู้ ความสามารถในด้านทักษะด้านการท างาน และด้านอ่ืนๆ ประกอบกัน เพ่ือด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพอันส่งผลต่อองค์ให้เจริญยิ่งขึ้น  ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักส าคัญ 2 ประเภทใหญ่ๆ 
คือ เป็นปัจจัยภายในของตัวเอง และปัจจัยภายนอกจากบริบทต่างๆ ดังนั้นผู้บริหารองค์กรนอกจาก
จะมีคุณลักษณะที่ดี มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในตนเองแล้วยังต้องมีความสามารถใน
การชักจูงโน้มน้าวจิตใจผู้อ่ืนให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการท างาน สร้างทัศนคติให้ผู้ร่วมงานเต็ม
ใจปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถส าเร็จตามแผนที่วางไว้ สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจ
ตรงกันและพร้อมให้การสนับสนุน พร้อมรับฟังความคิดเห็น ยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงการท างานเพ่ือให้
เกิดความส าเร็จได้  
 Jackson & Hisrich (1996: 287-290) ได้ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องปัจจัยภายในตัว
ผู้ปฏิบัติงานที่ท าให้การท างานประสบความส าเร็จ พบว่า ผู้ที่มีแรงจูงใจในตนเอง รู้จักปรับตัว ฉลาด
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อดทน มีวินัยในตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความยืดหยุ่น มีท่าทางสง่างามและสามารถไว้วางใจ
ได้ เป็นผู้ประสบความส าเร็จในการท างาน จากผลการศึกษาของ Holland (1966: 32-33) พบว่า ผู้
ประสบความส าเร็จด้านการท างานต้องมีคุณลักษณะชอบการผจญภัย มีความมุ่งหวังในความส าเร็จ 
ชอบการมีอ านาจ มีความกระตือรือร้น ชักชวนเก่ง พูดเก่ง ชอบแสดงตน มีอารมณ์แจ่มใส มีความ
มั่นคง และคล่องแคล่วว่องไว อภิญญา ลีละฉายากุล (2555 ) ศึกษาพบว่า ผู้น าที่ดีจะต้องมี
องค์ประกอบครบ 5 ด้าน คือ ทักษะความรู้ ทัศนคติ ค่านิยมและความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์
ของตนเอง บุคลิกประจ าตัว  บุคคล และแรงจูงใจที่บุคลากรสายวิชาการพึงมี ซึ่งทุกปัจจัยมี
ความสัมพันธ์ต่อกัน ถ้าผู้น ามีองค์ประกอบครบ 5 ด้าน จะส่งผลให้องค์การก้าวไปสู่ความส าเร็จ
อย่างยั่งยืน โสพิศ ค านวณชัย (2556) ศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพคือปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร และปัจจัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศจากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จนั้นมีทั้ง
ปัจจัยภายในตนเองของผู้ปฏิบัติและปัจจัยภายนอกด้านบริบทต่างๆ ที่จ าเป็นต้องบริหารจัดการ
ควบคู่กันไปตามสถานการณ์   
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการ
ประสบผล ส าเร็จของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  โดยจะพิจารณา
เปรียบเทียบระหว่างความสัมพันธ์กับอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุต่าง ๆ ด้านภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ 
ด้านการบริหารจัดการ ด้านความส าเร็จขององค์การ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการใช้เทคโนโลยี ที่
ส่งผลให้การบริหารงานเกิดความส าเร็จ เพ่ือให้องค์กรที่สนใจ น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในการ
บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาถึงระดับของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการบริหารงานให้เกิดความส าเร็จของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการท าการวิจัย 

การบริหารงานให้เกิดความส าเร็จของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยได้ท าวิจัยภายใต้ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัยดังต่อไปนี้ 

ส าหรับทฤษฎี ผู้วิจัยได้ศึกษา ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสารต่างๆ และสรุปกรอบ
แนวคิดการวิจัยซึ่งประกอบด้วยตัวแปรส าคัญต่างๆ คือ ความส าเร็จขององค์การ ภาวะผู้น าที่พึง
ประสงค์ การบริหารจัดการ การจัดการสภาพแวดล้อม และ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ดังต่อไปนี้ 
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วิธีการวิจัย 
 แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ  
 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บข้อมูล  
 1. ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการสอนของมหาวิทยาลัยเอกชน 3 
แห่ง คือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
 การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการสอนของ
มหาวิทยาลัยเอกชน 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage sampling random) โดย
การอาศัยเกณฑ์การก าหนดขนาดโดยค านวณด้วยสูตรของ Yamane (Yamane. 1973) มีระดับ
ความคลาดเคลื่อน +/- 0.5 ซึ่งผลการค านวณหาขนาดตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิดปลายเปิดและปลาย
ปิด ที่สร้างขึ้น จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดข้อค าถามท่ีได้สร้างขึ้นเป็นแบบส ารวจ
รายการมีมาตรวัดแบบมาตราส่วน 5 ระดับ คือ จริงมากที่สุด จริงมาก ปานกลาง น้อย และน้อย
มากที่สุด ประกอบด้วยข้อค าถามทางบวก (Positive) และทางลบ (Negative)  
 การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 การหาค่า Content Validity จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน โดย
ผลการทดสอบดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม ( IOC ) ที่ตรงตามวัตถุประสงค์จะมีค่า IOC  ซึ่ง
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ได้เลือกข้อค าถามท่ีมีค่า IOC  ตั้งแต่ 05 - 0.80 
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 การหาค่า Construct Validity เป็นการทดสอบว่าแบบสอบถามสอดคล้องกับกรอบ
แนวคิด สามารถหาค่า Construct Validity โดยการน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ 
(Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายจ านวน 30 คน แล้วน าแบบสอบถามทั้ง 30 
ชุดมาวิเคราะห์ค่า Reliability  เป็นรายข้อจากแนวคิดของ Karl Pearson ที่เรียกว่า สหสัมพันธ์
เพียร์สัน(Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวม (Item-total Correlation) ซึ่งการคัดเลือกแบบสอบถามรายข้อจะพิจารณาจากค่า 
r=0.40 (Nunnally & Berstein, 1994, p. 305) ขึ้นไปในการน ามาใช้และน าไปสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริงที่ก าหนดไว้ แล้วท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาค านวณหา Reliability โดยใช้
วิธีการค านวณ หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach (Cronbach, 
1990, p. 202-204) จากผลการวิจัย พบว่า สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) โดยรวม
เท่ากับ 0.95  
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ ใช้ ในการศึกษา เ พ่ือวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงประจักษ์และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง 
 2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระทุกตัว เพ่ือเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างตัวแปรทางวิจัยตามสมมติฐานกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยโปรแกรม LISREL 
 3. การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบโครงสร้างของความสัมพันธ์ (Goodness of 
fit measure) แสดงดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 (1) ค่าสถิติ Chi-Squares ( 2 ) โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1 (Error Type 
0ne) ที่ระดับ 0.05 ( 05.0 ) ถ้าผลการทดสอบค่า Chi-Squares 05.0 แสดงว่า เมทริกซ์ความ
แปรปรวนร่วม (Covariance Metric) ของประชากรกับเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมจากการ
ประมาณค่ามีความแตกต่างกัน กล่าวคือ รูปแบบความสัมพันธ์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์  
  (2) ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness-of fit index: GFI Index) ซึ่ง
ความสัมพันธ์ที่ดีควรมีค่า GFI ตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไปซึ่งแสดงให้เห็นว่ารูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และจากงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เลือกดัชนีวัดหลายค่า ได้แก่ AGFI, 
RMSEA, SRMR, CFI, และ CN (Joreskog & Sorbom, 1996, p. 26)  
 4. ปรับรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ (Model adjustment) จากค่า 2R  หรือ 
เรียกว่า Squared Multiple Correlation ของตัวแปรสังเกต (Observation Variables) หรือ
เรียกว่า Predictor โดยจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ซึ่งถ้าผลการทดสอบพบว่า ค่า 2R  มีค่าสูงหรือ
เข้าใกล้ 1 มาก แสดงว่า แบบจ าลองมีค่า Validity สูง (Joreskog & Sorbom, 1996, p. 26)  
 ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการด าเนินงานและอภิปรายผลการวิจัยต่อไป 
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สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาถึงระดับของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการบริหารงานให้เกิดความส าเร็จของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า ค่าเฉลี่ยด้านภาวะผู้น าที่พึงประสงค์มีค่าสูงสุดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 
รองลงมาคือ การบริหารจัดการองค์การ ความส าเร็จขององค์การ การจัดสภาพแวดล้อม และการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ในระดับมากทั้งหมด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93, 3.92, 3.90 และ 
3.81 ตามล าดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบในแต่ละด้านแล้ว จะสามารถอธิบายได้
ดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านภาวะผู้น าทีพึงประสงค์ (LEADS) ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ซึ่งเมื่อแยก
องค์ประกอบแต่ด้าน พบว่า องค์ประกอบด้านผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transform) สูงสุดมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.97 รองลงมาได้แก่ ผู้น าแบบให้บริการ (Service) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ผู้น าแลกเปลี่ยน 
(Exchange) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และผู้น าแบบเผด็จ (Dictators) การมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 
ตามล าดับ  
 2. ด้านการบริหารจัดการ (MANAGE) ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ซึ่งเมื่อแยก
องค์ประกอบแต่ด้าน พบว่า องค์ประกอบด้านวางแผน (Planning) สูงสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 
รองลงมาได้แก่ ด้านองค์การ (Organize) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ด้านอ านวยการ (Direct) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.94 และด้านควบคุม (Control) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ตามล าดับ  
 3. . ด้านความส าเร็จขององค์การ (EFFEU) ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ซึ่งเมื่อแยก
องค์ประกอบแต่ด้าน พบว่า องค์ประกอบด้านการวิจัย (Research) สูงสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 
รองลงมาได้แก่ ด้านการสอน (Teach) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ด้านบริการวิชาการ (Academic 
Service) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และด้านท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม (Cultivating 
religion) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ตามล าดับ 
 4. ด้านการจัดการสภาพแวดล้อม (ENVI) ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ซึ่งเมื่อแยก
องค์ประกอบแต่ด้าน พบว่า องค์ประกอบด้านสังคม (Social) สูงสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 
รองลงมาได้แก่ ด้านวัฒนธรรม (Culture) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และด้านกายภาพ (Physical) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ตามล าดับ 
 5. ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี (INOVU) ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ซึ่งเมื่อ
แยกองค์ประกอบแต่ด้าน พบว่า องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ (Computer) สูงสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.85 รองลงมาได้แก่ ด้านเครื่องเสียง (Audio) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ด้านกราฟฟิกสิ่งพิมพ์ 
(Graphic) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และด้านเครื่องฉาย (Projector) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 
ตามล าดับ 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นที่พัฒนาขึ้นมามีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการพิจารณาจากค่าสถิติทดสอบความกลมกลืน ดังตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบดัชนีความกลมกลืนของโมเดลที่พัฒนากับเกณฑ์มาตรฐาน 
ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ค่าสถิติในโมเดล 

2  ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 2  = 205.00 (P = 0.0), 
df=110 

GFI มากกว่า 0.95 0.91 
RMSEA น้อยกว่า 0.05 0.05 
RMR น้อยกว่า 0.08 0.01 
CFI มากกว่า 0.9 0.90 
NFI  มากกว่า 0.9 0.90 
 
 จากตารางที่ 1 ผลศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการบริหารงานให้เกิดความส าเร็จของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากปัจจัยด้านคุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ ปัจจัยด้านลักษณะ
ข้อมูลส่วนตัว ปัจจัยด้านรายได้และแรงจูงใจ และปัจจัยด้านการบริหารการตลาด โดยเปรียบเทียบ
ค่าดัชนีความกลมกลืนในโมเดลกับค่ามาตรฐาน พบว่า โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของ
การการบริหารงานให้เกิดความส าเร็จของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในเกณฑ์ที่อยู่ในระดับสูง แม้ว่าค่าสถิติ 2  เป็นค่าสถิติที่ได้รับอิทธิพลจากขนาดตัวอย่าง
และจ านวนพารามิเตอร์ได้ง่าย และจากผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถ
อธิบายความแปรปรวนการการบริหารงานให้เกิดความส าเร็จของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ร้อยละ 
95.00 โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐาน ดังนี้ 
 1. ภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ ส่งผลทางอ้อมต่อความส าเร็จขององค์กร ผ่านการบริหาร
จัดการ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ระดับ 0.95 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ
 2. การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีส่งผลทางตรงต่อความส าเร็จขององค์กรที่ระดับ 0.93 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 3. การจัดการสิ่งแวดล้อมส่งผลทางตรงต่อความส าเร็จขององค์กรที่ระดับ 0.95 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 4. การบริหารจัดการส่งผลทางตรงต่อความส าเร็จขององค์กรที่ระดับ 0.90 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 5. การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีส่งผลทางตรงต่อความส าเร็จขององค์กรที่ระดับ 0.91 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา สามารถแสดงให้เห็นถึงสมมติฐานการวิจัยและผลการวิจัยที่สอดคล้อง
กันและสอดคล้องกับงานวิจัยทีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ ส่งผลทางอ้อมต่อความส าเร็จขององค์กร ผ่านการบริหารจัดการ 
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี และการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่
ผ่านมา เช่น Xenikou, A. and M. Simosi. (2016) เป็นต้น เนื่องด้วยภาวะผู้น าที่พึงประสงค์จะมี
อิทธิพลควบคู่หรือส่งผ่านปัจจัยอ่ืนๆ เพ่ือท าให้องค์กรนั้นๆ เกิดความส าเร็จขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม 
พบว่า การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี การจัดการสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการส่งผลทางตรง
ต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยและสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา 
เช่น Xenikou, A. and M. Simosi. (2016) Pruethsan Sutthichaimethee (2018) และ พฤทธ์
สรรค์ สุทธิไชยเมธี (2560) เป็นต้น เนื่องจากการปัจจัยดังกล่าวสามารถส่งผ่านโดยตรงไปสู่
ความส าเร็จขององค์กรได้เลย และหากองค์กรมีการพัฒนาในปัจจัยด้านต่างๆ ก็จะส่งผลต่อการ
พัฒนาให้เกิดความส าเร็จในการบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนั้นเอง 
 
ข้อเสนอแนะงานวิจัยในครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการจัยเชิงผสม เพื่อให้ทราบถึงกลยุทธ์และการน าไปปฏิบัติให้ได้มากยิ่งข้ึน 
 2. ควรศึกษางานวิจัยเชิงปริมาณที่ เป็นงานวิจัยในพ้ืนที่ อ่ืนๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพ่ือให้เห็นภาพและความแตกต่างสู่การน าไปปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้น  
 3. ควรศึกษาตัวแปรสังเกต (Observed Variables) ในแต่ละตัวแปรแฝง (Latent 
Variables) อ่ืนๆ ประกอบเพ่ือให้สามารถทราบถึงบริบทให้ชัดเจนและสามารถประยุกต์ใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป และศึกษาทั้งองค์กรรัฐเปรียบเทียบกับองค์กรเอกชนต่อไป 
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การใช้หลักธรรมาภิบาลของราชการเพ่ือการปกครองส่วนภูมิภาค 
ในจังหวัดนครราชสีมา 

 
 

กฤษณ์ ภูรีพงศ์ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง “การใช้หลักธรรมาภิบาลของราชการเพ่ือการปกครองส่วนภูมิภาค ในจังหวัด
นครราชสีมา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของราชการการ
ปกครองส่วนภูมิภาคเพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของราชการการ
ปกครองส่วนภูมิภาค เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริหาร
หน่วยงานราชการการปกครองส่วนภูมิภาค ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวและ
พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในราชการการปกครองส่วนภูมิภาคและอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา
และการก ากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอในจังหวัดนครราชสีมาจ านวน 400 คน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน 

ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของราชการการปกครองส่วนภูมิภาค
ในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูงทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปต่ า คือ หลักเปิดเผย/โปร่งใสโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.21 หลักความพร้อมรับผิดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 หลักประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.05 หลักคุณธรรม/จริยธรรม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 หลักประสิทธิผลโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.02 หลักการกระจายอ านาจ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหา
ฉันทามติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 หลักความเสมอภาคโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 หลักการ
ตอบสนองโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และหลักนิติธรรมโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ตามล าดับ 
 ผลทดสอบสมมติฐาน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี เพศ แตกต่างกัน มีการปฏิบัติตามหลักธรร
มาภิบาล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่มี อายุ 
การศึกษา ต าแหน่ง และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผลการศึกษาโดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักธรรมาภิ
บาลมาใช้ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ ปัญหาด้านบุคลากรปัญหาจากระบบอุปถัมภ์ใน
องค์การปัญหาด้านการขาดแคลนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ปัญหาด้านการกระจายอ านาจปัญหา
ด้านโครงสร้างและปัญหาด้านสถานที่ 

                            
 Doctoral   student 
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 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในราชการการปกครองส่วนภูมิภาค
ส่วนใหญ่จะทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่ขัดขวางการด าเนินงานภายในองค์การของตน แต่ทุกท่าน
ก็มีทัศนคติที่ดีโดยเห็นว่า หากปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลได้ก็จะเกิดแนวทางที่ดีเพ่ือแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ดังกล่าวต่อไปในอนาคต 
ค าส าคัญ  หลักธรรมาภิบาล, การบริหารองค์กร, การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
Abstract 

 This research were compliance with good governance operation  of 
provincial government officials in  Nakhon Ratchasima Province and aim to study 
level of compliance with good governance of provincial government officials and 
obstacles finding compliance with good governance of provincial government 
officials. Questionnaire and In-depth interview were tool, sample were agency 
executive of   provincial government, government officials, permanent employees, 
non-permanent employees, movement employees which working in provincial 
government, subordinate under supervise governor and prefect in   Nakhon 
Ratchasima Province 400 respondents. Statistic treatment was descriptive and 
inferential statistics.   

Research found that 
1. Finding indicated that overall and every area of compliance with 

good governance of provincial government officials in  Nakhon Ratchasima Province 
at high level  From 4.21 to 3.80, respectively  

2. Hypothesis tested found that there were not significant different of 
respondents in overall area of compliance with good governance of provincial 
government officials in  Nakhon Ratchasima Province classified by age, education 
attain, position, and working experience, but there were significant  classified by 
gender at statistic significant .05 . 

3. Qualitative research found that obstacles of compliance with good 
governance of provincial government officials involve with personal area, patronage 
system in the organization, shortage budget and material, decentralization 
problems, structural problems, and location problems.  

4. However even major of executive and employees who work in  
provincial government officials knew obstacles  problem which interrupts the 
operation but everybody had  good attitude if compliance with good governance 
can be compliance approach  to solve the obstacle in the future. 
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บทน า 

ธรรมาภิบาลเป็นหลักเกณฑ์การปกครองบ้านเมืองตามวิถีทางธรรมาธิปไตยเป็นการ
ปกครองบ้านเมืองที่มีความเป็นธรรมมีกฎเกณฑ์ที่ดีในการบ ารุงรักษาบ้านเมืองและสังคมให้มีการ
พัฒนาครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคมรวมทั้งมีการจัดระบบองค์กรและกลไกต่างๆในส่วนราชการ
องค์การของรัฐรัฐบาลการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นตลอดจนองค์กรอิสระ  
(Independent Organization) องค์กรเอกชนกลุ่มชมรมและสมาคมต่างๆทั้งที่เป็นนิติบุคคล
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (Civil Society)ดังนั้นธรรมาภิบาลจึงเป็นแนวทางในการจัด
ระเบียบเพ่ือให้สังคมของประเทศ ทั้ง ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนของทั้งประเทศ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข (สถาบันพระปกเกล้า, 2544, น. 5-6) 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ประเทศชาติและสังคมต้องการอย่างยิ่งคือ เจตนาอันแน่วแน่ มั่นคง ไม่
แปรเปลี่ยนของบุคคลทุกคนในชาติ ในทุก ๆวงการ คือ เจตนารมณ์ที่จะน าพาประเทศไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรืองในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีดีงาม ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมสถิต
ทั่วดวงใจของคนท้ังชาติ (ประมวล รุจนเสรี, 2542,หน้า 2) ปวงชนชาวไทยควรด าเนินรอยตามเบื้อง
พระยุคลบาทดังปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้ง
เสด็จขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. 2489 ที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่ง
มหาชนชาวสยาม” ซึ่งเป็นธรรมาภิบาล โดยการใช้หลักธรรมาภิบาลก าหนดกลไกและกติกาในสังคม
เพ่ือใช้บริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เพ่ือพัฒนา
เสถียรภาพ ความสงบสุขและความม่ันคงในสังคม (วรทัต ลัยนันทน์, 2545,หน้า 3) 

ปัจจุบันประเทศไทย ได้มีการตื่นตัวและให้ความส าคัญต่อการสร้างหลักธรรมาภิบาลหรือ
ระบบการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี (Good Governance)เพ่ือสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับประเทศชาติของตน ในอันที่จะสามารถรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและภาวะวิกฤติ
ได้อย่างทันสถานการณ์ หรืออย่างน้อยที่สุดก็เพ่ือที่จะสามารถยืนหยัดได้ในเวทีโลกเช่นเดียวกันกับ
นานาประเทศ  แนวคิดหลักธรรมาภิบาลหรือระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีมีการ
กล่าวถึงเป็นระยะในแวดวงนักวิชาการ ตั้งแต่ช่วงก่อนการใช้แผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540–2544 อย่างไรก็ตามแนวคิดดังกล่าวยังไม่แพร่หลายนัก โดยมีเหตุผล
ส าคัญ 2 ประการ ประการแรก การขาดความชัดเจน และประการที่สอง คนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความ
ใส่ใจเท่าที่ควร เมื่อประเทศไทยต้องประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ท าให้รัฐบาลไทยหันมาให้ความ
สนใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง โดยพิจารณาเห็นถึงความจ าเป็นที่ประเทศชาติต้องมี
การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งเป็นองค์ประกอบในการบูรณะสังคมและประเทศ เพ่ือ
พลิกฟ้ืนภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560740

 
 
เพ่ือรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่าง ทันเหตุการณ์ โดยเชื่อว่าหากมีการเร่งสร้างธรร
มาภิบาลหรือระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ในภาคราชการแล้ว จะเป็นกลไกสร้าง
เสริมความเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชนผู้รับบริการ และจะเป็นกลไกที่มีระบบ
บริหารที่ดีและชักน าให้ภาคีอ่ืนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสามารถประเมินผลงานได้ชัดเจน และท าให้องค์การประสบผลส าเร็จได้อย่างแท้จริง 
(ส านักนายกรัฐมนตรี, 2542, หน้า 17) 

จากแนวคิดเรื่องหลักธรรมาภิบาลที่น ามาสอดแทรกในการบริหารราชการแผ่นดินใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 
อย่างไรก็ตามยังไม่มีความแพร่หลายมากนัก กระทั่งประเทศไทยมีการตรารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ขึ้น โดยมีสาระส าคัญที่มุ่งเน้นการบริหารบ้านเมืองที่โปร่งใส 
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของภาครัฐมากขึ้น รวมถึงการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน และเน้นเรื่องของแนวคิดการกระจายอ านาจ ก่อให้เกิดการปฏิรูปการ
บริหารราชการแผ่นดิน โดยเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร ตรวจสอบภาครัฐได้
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, 2540, หน้า 15-17) 

จนกระทั่งประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันนี้ รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้บัญญัติมาตราต่าง ๆ ที่สัมพันธ์สอดคล้องกับหลัก  ธรรมาภิ
บาล กล่าวคือการก าหนดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของฝุายรัฐบาล
ที่จะท าการใด ๆ มีการตรวจสอบการท างานของภาครัฐโดยประชาชนและองค์การอิสระที่ตั้งขึ้นตาม
รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เพ่ือจะน าไปสู่การลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังของ
ประเทศได้ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, 2550, หน้า 15-24) 

ราชการส่วนภูมิภาคจึงเป็นหน่วยงานที่น าบริการของรัฐไปสู่ประชาชนในฐานะหน่วย
ปฏิบัติงาน หน่วยประสานงาน จึงมีความจ าเป็นต้องมีที่ตั้งและจ านวนหน่วยที่มีปริมาณมากเพียง
พอที่จะให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมภารกิจที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต
ตามปกติของประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้ความเหมาะสมของงบประมาณแผ่นดิน
และบุคลากรที่มีอยู่ โดยได้จัดแบ่งการบริหารออกเป็นจังหวัดและอ าเภอ โดยจังหวัดเป็นหน่วยการ
ปกครองส่วนภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุด ประกอบด้วยอ าเภอหลายๆ อ าเภอ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาข้าราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด เป็นผู้รับ
นโยบายและค าสั่งจากนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรือกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ มาปฏิบัติให้
เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน ส่วนอ าเภอเป็นหน่วยราชการที่รองจากจังหวัด แต่ไม่มีฐานะเป็น
นิติบุคคลเช่นเดียวกับจังหวัด มีนายอ าเภอเป็นหัวหน้าบังคับบัญชา ข้าราชการในอ าเภอ และ
รับผิดชอบงานบริหารราชการของอ าเภอ นอกจากหน่วยการปกครองในระดับจังหวัดและระดับ
อ าเภอแล้ว ในพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ยัง
ก าหนดให้มีหน่วยการปกครองในระดับต าบลและหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองย่อยที่อยู่ภายใต้
การควบคุมดูแลของนายอ าเภอ หน่วยการปกครองในระดับต าบลและหมู่บ้านนี้จะมีก านันและ
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ผู้ใหญ่บ้านท าหน้าที่เป็นหัวหน้าของประชาชนในพื้นท่ี โดยก านันและผู้ใหญ่บ้านนี้จะไม่ใช่ข้าราชการ
ของรัฐ แต่เป็นเจ้าพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจ าเป็นค่าตอบแทน 

ดังนั้น การศึกษาเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็น
การศึกษาในระดับจุลภาคเท่านั้น ผู้วิจัยจึงเห็นควรว่าจะท าการศึกษาว่าควรท าอย่างไรให้สามารถน า
หลักธรรมาภิบาลไปใช้ให้เป็นรูปธรรมหรือให้ประสบความส าเร็จนั้นเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยใน
ต่างประเทศมีการศึกษางานวิจัยงานในลักษณะนี้จ านวนมาก เช่น ธนาคารโลก ประเทศฟิลิปปินส์ 
สถาบันการเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติฟิลิปปินส์และสถาบันพัฒนาวิชาการ ได้มีการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างธรรมาภิบาลกับผลผลิต (Gonzales, E. T., & Mendoza, M.L., Online, 2001) และ
องค์การผลผลิตแห่งเอเชียได้ศึกษาเรื่องลักษณะนี้ในหลายประเทศ (Gonzales, E. T, 2004) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของราชการการปกครองส่วน
ภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของ
ราชการการปกครองส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา  
 
สรุปผลการวิเคราะห์ 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิคการวิจัยเชิงผสม (Mix Methods 
Research) โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)และวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 1.ผลการศึกษาระดับของการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของราชการการปกครองส่วน
ภูมิภาคในจังหวัดนครราชสีมาโดยภาพรวมจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า อยู่ในระดับสูงทุกด้าน 
สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
  1.1  ผลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของราชการการปกครองส่วนภูมิภาคใน
จังหวัดนครราชสีมา ด้านหลักประสิทธิภาพ พบว่าอยู่ในระดับสูงทั้ง 3 ข้อ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เห็นว่า องค์การมีการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การมีค่าคะแนนสูงที่สุดอยู่ในระดับสูงที่สุดรองลงมาคือ องค์การมี
การวางแผนก าลังคนและใช้เจ้าหน้าที่ให้ตรงกับความรู้ความสามารถที่มีอยู่ และค่าคะแนนต่ าที่สุด
คือ องค์การมีการบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างองค์การที่มีภารกิจในลักษณะคล้ายคลึง
กันหรือมีระบบงานที่ต่อเนื่องกัน 

 1.2 ผลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของราชการการปกครองส่วนภูมิภาคใน
จังหวัดนครราชสีมา ด้านหลักประสิทธิผล พบว่าอยู่ในระดับสูงทั้ง 3 ข้อ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เห็นว่าผลงานการปฏิบัติของบุคลากรได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดระดับใดมีค่าคะแนนสูงที่สุด
รองลงมาคือ ทุกส่วนงานในหน่วยงานของท่านก่อให้เกิดผลผลิตหรือบริการที่มีคุณค่าแก่หน่วยงาน
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เท่ากันระดับใด และค่าคะแนนต่ าที่สุดคือ จ านวนผลผลิตและบริการของหน่วยงานของท่านมีความ
เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานประเภทเดียวกันที่ใช้บุคลากรงบประมาณและขอบเขต
ภาระหน้าที่ที่เท่ากันในระดับใด 

1.3 ผลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของราชการการปกครองส่วนภูมิภาคใน
จังหวัดนครราชสีมา ด้านหลักการตอบสนอง พบว่าอยู่ในระดับสูงทั้ง 3 ข้อ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เห็นว่า องค์การสามารถปฏิบัติงานเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดอยู่เสมอมีค่าคะแนนสูงที่สุด
รองลงมาคือ ผลการปฏิบัติงานขององค์การสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจแก่องค์การที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนและค่าคะแนนต่ าที่สุดคือ ผลการปฏิบัติงานขององค์การสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนไดอ้ย่างมีคุณภาพ 

1.4 ผลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของราชการการปกครองส่วนภูมิภาคใน
จังหวัดนครราชสีมา ด้านหลักความพร้อมรับผิดชอบ พบว่าอยู่ในระดับสูงทั้ง 3 ข้อ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าองค์การมีการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่ก าหนดไว้มีค่าคะแนนสูงที่สุดรองลงมาคือ การให้ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอกเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่มีการบิดเบือน ปกปิดและค่าคะแนนต่ าที่สุดคือ 
องค์การมีการประกาศเปูาหมายที่ก าหนดให้ ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนเข้าใจถึงสิ่งที่ต้องการ
บรรลุให้เห็นผลของงาน 

1.4 ผลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของราชการการปกครองส่วนภูมิภาคใน
จังหวัดนครราชสีมา ด้านหลักเปิดเผย/โปร่งใสพบว่าอยู่ในระดับสูงทั้ง 3 ข้อ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เห็นว่า องค์การมีขั้นตอนการท างานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้มีค่าคะแนนสูงที่สุด
รองลงมาคือ องค์การมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใสและด าเนินการแก้ไขโดยเร็วและ
ค่าคะแนนต่ าที่สุดคือ องค์การมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายในที่ยึด
มั่นในหลักการและกฎหมาย 

1.5 ผลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของราชการการปกครองส่วนภูมิภาคใน
จังหวัดนครราชสีมา ด้านหลักนิติธรรมพบว่าอยู่ในระดับสูงทั้ง 3 ข้อ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เห็นว่า ผู้บังคับบัญชาใช้ระเบียบกฎหมายเป็นหลักในการบริหารงานมากกว่าดุลพินิจส่วนตัวมีค่า
คะแนนสูงที่สุดรองลงมาคือ องค์การมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและค่าคะแนนต่ าที่สุดคือ ข้าราชการมีความรู้ ความ
เข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและสามารถน ามาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 

1.6 ผลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของราชการการปกครองส่วนภูมิภาคใน
จังหวัดนครราชสีมา ด้านหลักเสมอภาคพบว่าอยู่ในระดับสูงทั้ง 3 ข้อ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เห็นว่า องค์การมีกระบวนการตัดสินใจโดยใช้เสียงส่วนใหญ่มีค่าคะแนนสูงที่สุดรองลงมาคือ 
องค์การสนับสนุนและช่วยเหลือการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมและค่า
คะแนนต่ าที่สุดคือ องค์การนึกถึงสิทธิความเท่าเทียมของผู้ที่มาติดต่อราชการ 
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1.7 ผลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของราชการการปกครองส่วนภูมิภาคใน

จังหวัดนครราชสีมา ด้านหลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติพบว่าอยู่ในระดับสูงทั้ง 
3 ข้อ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าองค์การน าข้อเสนอแนะที่ได้รับจากองค์การภายนอกไป
พิจารณาเพื่อปฏิบัติตามเท่าที่ท าได้มีค่าคะแนนสูงที่สุดรองลงมาคือ องค์การพัฒนาศักยภาพในด้าน
การสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจอันดีกับทุกฝุายที่เกี่ยวข้องและค่าคะแนนต่ าที่สุดคือ 
องค์การเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น 

1.8 ผลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของราชการการปกครองส่วนภูมิภาคใน
จังหวัดนครราชสีมา ด้านหลักการกระจายอ านาจพบว่าอยู่ในระดับสูงทั้ง 3 ข้อ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องรอค าสั่งมีค่าคะแนนสูงที่สุด
รองลงมาคือ องค์การสามารถโอนถ่ายภารกิจบทบาทและภารกิจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคส่วนอ่ืนๆ ในสังคมและค่าคะแนนต่ าที่สุดคือ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานมีความยืดหยุ่น มี
อ านาจ ความสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

1.9 ผลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของราชการการปกครองส่วนภูมิภาคใน
จังหวัดนครราชสีมา ด้านหลักคุณธรรม/จริยธรรมพบว่าอยู่ในระดับสูงทั้ง 3 ข้อ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เห็นว่า ในองค์การไม่เคยมีการกระท าผิดกฎหมายอย่างเช่น ทุจริตต่อหน้าที่ หรือซื้อขาย
ต าแหน่งมีค่าคะแนนสูงที่สุดรองลงมาคือ ข้าราชการรู้จักและปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่และค่าคะแนนต่ าที่สุดคือ ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือ
ระเบียบวินัย 
 2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน 
  2.1 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของราชการการปกครอง
ส่วนภูมิภาคในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีเพศ ต่างกัน มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  2.2 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของราชการการปกครอง
ส่วนภูมิภาคในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีอายุ ต่างกัน มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  2.3 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของราชการการปกครอง
ส่วนภูมิภาคในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีการศึกษา ต่างกัน มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  2.4 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของราชการการปกครอง
ส่วนภูมิภาคในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีต าแหน่ง ต่างกัน มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  2.5 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของราชการการปกครอง
ส่วนภูมิภาคในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ต่างกัน มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ
บาล ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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 3.  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายด้านในการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของราชการการปกครองส่วนภูมิภาคในจังหวัดนครราชสีมา 
  3.1  ผู้บริหารหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเห็นว่าหลักประสิทธิภาพ การน าหลัก
ประสิทธิภาพมาใช้ในองค์การเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ทั้งนี้  โดยมีผู้ รับผิดชอบต่อผลของงานเพ่ือที่ให้ผลลัพธ์สุดท้ายของการน าหลัก
ประสิทธิภาพของระบบราชการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.2  ผู้บริหารหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเห็นว่าหลักประสิทธิผลมุ่งเน้นไปที่ 
การวางแผน ระบบการท างาน และการแก้ปัญหา การจัดล าดับความส าคัญของงาน โดยมีการ
จัดสรรเวลาให้แต่ละงานอย่างเหมาะสม  ให้ค าปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการพัฒนางาน หรือ
บูรณาการความรู้ทางด้านบริหารจัดการกับแนวทางการบริหารงาน ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงาน 
จะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเปูาประสงค์ท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็น
มาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
  3.3  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารในมุมมองเกี่ยวกับหลักการตอบสนองจะเห็นได้ว่า
หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้เน้นในเรื่องของการให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
โดยเน้นการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีผลประโยชน์ด้านอ่ืนที่ขัดแย้งกับการปฏิบัติ
หน้าที่และมีการบริหารงานได้ส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด    
  3.4  สรุปมุมมองเกี่ยวกับหลักความพร้อมรับผิดของผู้บริหารหน่วยงานราชการ
ส่วนภูมิภาคจะเห็นได้ว่าหน้าที่ของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้เน้นในเรื่องของการแสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่
ในระดับท่ีสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อ
ปัญหาสาธารณะ โดยให้ให้บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้าที่และศักยภาพของตนเอง มี
การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างทัดเทียมกันและมีความส านึกในการ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ยอมรับผลการด าเนินงาน ทั้งรับผิดและรับชอบ 
  3.5  ผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้บริหารหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 
ในหลักความพร้อมรับผิดจะเห็นได้ว่าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้มีกระบวนการเปิดเผยอย่าง
ตรงไปตรงมา โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และ
สามารถตรวจสอบได้ เช่น มีระบบการตรวจสอบการท างานภายในหน่วยงาน การเผยแพร่ข้อมูลของ



745วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
 

 
หน่วยงานอย่างเปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเสรีตามความเหมาะสม และมีการสื่อสาร
หรือแจ้งข้อมูลที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ในการท างานอย่างสม่ าเสมอและถูกต้อง 
  3.6  ผลการปฏิบัติงานตามหลักนิติธรรม เห็นได้ว่าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค
ได้มุ่งเน้นไปที่การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีประเด็นส าคัญ เช่น มี
การก าหนดขอบเขต อ านาจ และหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการบริหารงานด้วยความ
เป็นธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และข้อกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
  3.7  การสัมภาษณ์ผู้บริหารในมุมมองเกี่ยวกับหลักความเสมอภาคจะเห็นได้ว่า
หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้มุ่งเน้นไปที่การให้บริการและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่
มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การ
ฝึกอบรม และการบริหารงาน โดยค านึงถึงบุคลากรหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ได้รับการบริการ
อย่างทัดเทียมกันเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น ร่วมแก้ไข
ปัญหา และน าข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการบริหารงาน 
  3.8  มุมมองเกี่ยวกับหลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติจะเห็นได้
ว่าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้มุ่งเน้นไปที่ ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็น
ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา เช่น เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
และร่วมแสดงความคิดเห็นของตนเองได้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและน าไปปรับปรุงการบริหารงาน 
  3.9  หลักการกระจายอ านาจ จะเห็นได้ว่าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้มุ่งเน้น
ไปที่การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วย
การปกครองอ่ืน ๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตาม
สมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่
บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของราชการส่วนภูมิภาค 
  3.10  หลักคุณธรรม/จริยธรรมจะเห็นได้ว่าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้
มุ่งเน้นไปที่การยึดมั่นและเชื่อถือในความถูกต้องดีงามโดยการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างให้กับประชาชน เช่น การปลอดจากการคอรัปชั่น มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ความเสียสละ ความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ 
 4. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในด้านปัญหา 
อุปสรรค และข้อจ ากัดที่มีต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของราชการการปกครองส่วนภูมิภาค
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ในจังหวัดนครราชสีมาได้แก่ ปัญหาด้านบุคลากรปัญหาจากระบบอุปถัมภ์ในองค์การปัญหาด้านการ
ขาดแคลนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ปัญหาด้านการกระจายอ านาจปัญหาด้านโครงสร้างและ
ปัญหาด้านสถานที ่
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

 1.การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของราชการการปกครองส่วนภูมิภาคในจังหวัด
นครราชสีมาโดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับสูงทุกด้าน โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากสูง ไปหาต่ า คือหลัก เปิดเผย/โปร่งใส หลักความพร้อมรับผิด หลัก
ประสิทธิภาพ หลักคุณธรรม/จริยธรรม หลักประสิทธิผล หลักการกระจายอ านาจ หลักการมีส่วน
ร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ หลักความเสมอภาค หลักการตอบสนอง และหลักนิติธรรมเป็น
ล าดับสุดท้าย  
 2. จากผลการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือแก่ข้าราชการ
ระดับปฏิบัติการ ซึ่งผลการวิจัยในหลักเปิดเผย/โปร่งใส ได้ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับสูง เนื่องจาก
ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปฏิบัติการซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและจะต้องให้การบริการแก่ประชาชนจึง
ต้องยึด หลักเปิดเผย/โปร่งใส  โดยองค์การมีขั้นตอนการท างานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งผู้วิจัย
ได้ตั้งข้อสรุปผลในการวิจัยในครั้งนี้ว่า จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงข้าราชการระดับปฏิบัติการ
ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานใน
ราชการการปกครองส่วนภูมิภาคได้มีความพยายามในการปฏิบัติงานตามหลักเปิดเผย/โปร่งใส มาก
ถึงมากท่ีสุดในหลายองค์การที่ได้ท าการบริหารราชการส่วนภูมิภาคโดยการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
(ResultsBasedManagement-RBM) เพ่ือมุ่งผลเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่
บูรณาการร่วมกับการบริหารที่อิงตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (KeyPerformanceIndicator-KPI)และ
ดัชนีวัดความส าเร็จแบบสมดุล(Balanced Scorecard-BSC) ที่ระบุวัตถุประสงค์ ระบุทรัพยากรที่
จ าเป็นในการบริหารและตัวชี้วัด (Input and KPI) กิจกรรมที่ต้องท า และตัวชี้วัด (Process or 
Activity and KPI) ผลผลิตและตัวชี้วัด (Output and KPI) ผลลัพธ์และตัวชี้วัด (Outcome and 
KPI) ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด (Results and KPI)มาประเมินการบริหารจัดการที่ดี (Good 
Governance) เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่เสมอ 
 3. ในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในด้านนิติธรรมซึ่งมีระดับค่าเฉลี่ยที่ต่ าที่สุด อยู่ใน
ระดับสูง แสดงให้เห็นถึงด้านนิติธรรม ผู้บังคับบัญชาใช้ระเบียบกฎหมายเป็นหลักในการบริหารงาน
มากกว่าดุลพินิจส่วนตัวมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งข้าราชการมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และสามารถน ามาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมจึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้และพัฒนาส่งเสริม
หลักนิติธรรมให้ดียิ่งขึ้น และเมื่อน ามาเทียบกับผลการวิจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล 
พบว่าผลการวิจัยได้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สามารถ อินตามูล (2548) ที่พบว่า ในการ
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บริหารงานในองค์กร มีการใช้หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ 
และความคุ้มค่า ในการบริหารงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิ
ชัย รุ่งศรีทอง (2551)ที่พบว่า การน าแนวทางบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบ ประสบความส าเร็จอย่างมาก ส่วนหลักความโปร่งใส หลัก
ความคุ้มค่า อยู่ในระดับค่อนข้างประสบความส าเร็จ รวมถึงยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสกสรรค์ 
นิสัยกล้า (2550)ท่ีพบว่า ชั้นภูมิผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตกรุงเทพมหานครมีผล
การน านโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วรพจน์ 
ทรัพย์สุนทรกุล (2548) เช่นกัน 
 โดยสรุปแล้วจากข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลโดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยการตอบ
แบบสอบถามและการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแก่ผู้บริหารหน่วยงานราชการส่วน
ภูมิภาคโดยกระจายตามแต่ละอ าเภอเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ในทรรศนะของ
ผู้บริหารและในผู้ปฏิบัติงานอันได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจ าลูกจ้างชั่วคราวและพนักงาน
ราชการของหน่วยงานราชการการปกครองส่วนภูมิภาค เห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนมากมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับความเข้าใจถึงแม้ระดับค่าเฉลี่ยจะอยู่ในระดับสูงแต่
ยังไม่ถึงในระดับพฤติกรรมในมุมมองของผู้บริหาร ภาครัฐจะต้องท าการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยการเพ่ิมการอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจถึงแก่นแท้
วิธีการของการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ให้ได้ถึงในระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิ
บาลอยู่เสมอ และจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานราชการการปกครองส่วนภูมิภาคได้มี
ความพยายามด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลตามนโยบายการส่งเสริมของรัฐแล้ว ซึ่งอาจหมายถึง
ความพยายามท ามากที่สุดเท่าที่จะท าได้ แต่การด าเนินการดังกล่าวบางส่วนยังประสบปัญหาและ
ข้อจ ากัดบางประการ เช่น ด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ โครงสร้าง สถานที่ ระบบอุปถัมภ์ การ
กระจายอ านาจสั่งการความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นอุปสรรค
ที่ท าให้การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยังไม่สัมฤทธิ์ผลอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามผู้บริ หาร
หน่วยงานราชการปกครองส่วนภูมิภาคยังมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวิธีการน าหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ
ใช้ในองค์การ และทราบถึงปัญหาและข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคขัดขวางขององค์การที่บริหาร ซึ่งถือ
เป็นแนวทางและทิศทางท่ีดีที่จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ในอนาคต 

6.ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1.  ควรศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยอิทธิพลในด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือต่อยอด

ความส าเร็จในการศึกษาการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป   
 2. ศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของราชการการปกครองส่วน
ภูมิภาคในจังหวัดนครราชสีมา กับราชการการปกครองส่วนภูมิภาคในจังหวัดอ่ืนๆ ต่อไป หรือขยาย
ของเขตด้านพื้นที่และประชากรเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคกลาง 
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การพัฒนารูปแบบการบริหารการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักเรียนนักศึกษาไทย 
 The Development of   Self - Directed  Learning  

Management Model for  Thai Students   
  

อมรรัตน์  สุวรรณมณี 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดม่งุหมายเพ่ือศึกษาสภาพการบริหาร การพัฒนารูปแบบการบริหารการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักเรียนนักศึกษาไทย  การศึกษาวิจัยเรื่ อง “การพัฒนารูปแบบการ
บริหารการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักเรียน นักศึกษาไทย”  การวิจัยในครัง้นี้โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1)ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองส าหรับนักเรียน 
นักศึกษาไทย  2)เพ่ือจัดท าน าเสนอรูปแบบการบริหารการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองส าหรับนักเรียน 
นักศึกษาไทย เพ่ือใช้ปฏิบัติต่อไป ในการด าเนินการวิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี น ามาสร้างเป็น
กรอบแนวคิดและพัฒนาเป็นรูปแบบการบริหารการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักเรียนนักศึกษา
ไทย โดยมีวิธีการศึกษาแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน กล่าวคือ ตอนที่1 วิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง   ตอนที่ 2 ก าหนดรูปแบบการบริหารการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง โดยใช้
เทคนิคเดลฟาย จากผู้เชี่ยวชาญ 21 คน  ตอนที่ 3 เก็บข้อมูลจาก 128 ผู้บริหาร และตอนที่ 4 จัด
สนทนากลุ่มรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 8 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
และการใช้เทคนิคเดลฟาย เพ่ือที่จะให้ได้รูปแบบการบริหารการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองมีความ
สมบูรณ์ยิ่งขี้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยควอไทล์ การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบการบริหารการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักเรียน
นักศึกษาไทยมีทั้งหมด  5  องค์ประกอบหลัก และมีตัวชีวัดหรือองค์ประกอบย่อยจ านวน 25 
องค์ประกอบย่อยหรือตัวชี้วัด โดยมีค่าเฉลี่ยของแต่ละองค์ประกอบมีค่าเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไปและค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์มีค่า1.50 ลงมา 
ค าส าคัญ : การพัฒนารูปแบบการบริหาร , การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research   were  : 1) to determine the factors of self-
directed learning management model for Thai students ; 2) to present the model of 
self-directed learning management for Thai students.  
 The method of the research consisted of four stages : firstly , to analyze 
the relevant documents in order to set up the conceptual  framework on the self- 
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directed learning management model for Thai students ; secondly, to specify the 
Development of self- directed learning management model by implementing the 
Delphi technique from 21 experts on education; thirdly, to arrange a group 
discussion with eight experts on educational administrators ; lastly, to evaluate the 
opinions of 128 school administrators in rayong concerning the research model. The 
analysis of the data was accomplished by computation of  the  frequency, 
percentage , arithmetic mean , standard deviation, median,  inter-quartile range.  
The inter quartile range numerical values was also computed to test the foregoing 
agreement in this research.  
            Based upon  the findings of the study, it was concluded  that :  

1. The 21 educational experts absolutely agreed with 5 factors and 21 
indicators of self-directed learning management model. 

2. The 8 experts of group discussion on educational administrators were 
also agreed with self-directed learning management model. 

3. The evaluation of the 128 school administrators opinions found that, 
the overall they agreed with the self-directed learning management 
model at high level mean 3.5 ( x = 3.5) 

 
Keywords: Development  Management   Model , Self-Directed Learning  
 
บทน า 
 ปัญหาการวิจัยครั้งนี้ การพัฒนารูปแบบการบริหารการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง การ
ส่งเสริมพัฒนาตัวชี้วัดหรือองค์ประกอบที่สามารถกระตุ้นการเรียนรู้อย่างมีรูปแบบ มีทักษะ มี
คุณภาพศักยภาพ และมีเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะน า ไปสู่การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ทั่วโลกเต็มไปด้วยข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ที่ล้วนส่ง 
ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจของผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ที่สามารถเข้าถึง และมี
ความแม่นตรงของข่าวสารและข้อมูลมากกว่า ย่อมตัดสินใจในสิ่งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและ
ถูกต้อง การรับรู้ข่าวสารและข้อมูลเหล่านี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพ้ืนฐานของ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีกลุ่มมานุษยนิยม 
(Humanism) ซึ่งมีความเชื่อเรื่องความเป็นอิสระ และความเป็นตัวของตัวเองของมนุษย์ ดังที่มีผู้
กล่าวไว้ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความดี มีความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง สามารถหาทาง
เลือกของตนเอง มีศักยภาพและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างไม่มีขีดจ ากัด มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและต่อผู้ อ่ืน ซึ่ งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับนักจิตวิทยามานุษยนิยม ( Humanistic 
Psychology) ที่ให้ความส าคัญในฐานะที่ผู้เรียนเป็นปัจเจกบุคคล และมีแนวคิดว่า มนุษย์ทุกคนมี
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ศักยภาพ และมีความโน้มเอียงท่ีจะใส่ใจ ใฝ่รู้ ขวนขวายเรียนรู้ด้วยตนเอง มนุษย์สามารถรับผิดชอบ
พฤติกรรมของตนเองและถือว่าตนเองเป็นคนที่มีคุณค่า การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self - 
Directed Learning) มีความจ าเป็นอย่างมากในการด ารงชีวิต  
 ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge – Base – Economy) 
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีด้านต่างๆ ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่เป็นกระแสแห่งความเป็นโลกาภิวัฒน์ อันเป็นสังคมที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ 
ได้มีการคิดค้นวิทยาการใหม่ๆ ที่มีสาระความรู้เพ่ิมเติมตลอดเวลา ความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2554 – 2559 มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ การเพ่ิมสมรรถนะและขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนมีคุณภาพ ท าให้การศึกษา
จ าเป็นต้องมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9 พุทธศักราช 2545 ได้
กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “จะส่งเสริม ให้คนมีงานท า โดยมุ่งสร้างอาชีพแก่แรงงานที่สามารถประกอบ
อาชีพส่วนตัวและผู้ประกอบการขนาดเล็ก โดยให้ความส าคัญกับผู้ประกอบอาชีพส่วนตัวและเป็น
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก โดยส่งเสริมให้ผู้ตกงานและผู้ว่างงาน โดยเฉพาะผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา หรือ
อุดมศึกษาให้ มีความรู้ในการประกอบอาชีพ ส่วนตัวหรือธุรกิจขนาดเล็ก (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9. 2545 : 43)  
 ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน และพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย ให้มีภูมิคุ้มกันเพ่ือ
เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้าง
ศักยภาพของคนในทุกมิติให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และมีจิตใจที่ส านึกในคุณธรรม
จริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่าความเป็นไทย ควบคู่กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคม
และสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็ง และเอ้ือต่อการพัฒนาคน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ให้เข้มแข็ง และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน เป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ เพ่ือ
เป็นภูมิคุ้มกันส าคัญ    
 ในการด ารงชีวิตและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่  21 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2554 : 44) สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายหลักไว้อย่างชัดเจน คือการ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข กระบวนการ
จัดการเรียนรู้จึงมีการเน้น และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพ 
 พลังผลักดันที่ส าคัญทางสังคม เศรษฐกิจจ านวนมากสนับสนุนแนวคิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต กระแสโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของการท างาน
และตลาดแรงงาน และโครงสร้างอายุประชากร เป็นแรงผลักดันที่ส าคัญต่อความจ าเป็นที่จะต้องมี
การยกระดับทักษะการท างานและการใช้ชีวิตอย่างต่อเนื่อง ความต้องการก็เพ่ือ สร้างจุดเริ่มต้นใน
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การยกระดับของทักษะเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในธรรมชาติของทักษะ แรงกระตุ้นของ
กิจการเพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นส่งผลต่อสภาพการท างานมีแนวโน้มที่จะมีการจ้างงานระยะสั้น
ในตลาดสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของตลาดได้ง่าย และวัฏจักรสินค้าที่สั้นลง งาน
อาชีพลดลงและบุคคลประสบกับความเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานดีขึ้นในช่วงชีวิตการท างาน 
 ประเทศไทยช่วงนี้ประสบปัญหาเรื่องการจัดการศึกษามานานแล้ว ปัญหาที่แก้ไม่ได้คือ
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา สาเหตุของปัญหาคือความยากจน ค่านิยมของสังคมและระบบ
การศึกษาของไทย ความยากจนเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ลูกหลานของคนไทยทุกภูมิภาคต้องสูญเสีย
โอกาสทางการศึกษา เขาเหล่านั้นต้องหยุดเรียนไปช่วยพ่อแม่ท างาน ซึ่งพลเมืองของประเทศไทย
ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นชาวไร่ชาวนา อาศัยอยู่กระจัดกระจายในชนบททั่วประเทศมีรายได้ไม่
แน่นอน คนพวกนี้ต้องจากบ้านเรือนมาขายแรงงานให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และการจ้างงานทั่วไป 
ท าให้เขาเสียโอกาสเข้าเรียนในระบบปกติ เพราะระบบการเรียนของไทยส่วนใหญ่เป็นระบบปิด 
แถมต้องสอบเข้าเรียนอีกต่างหาก 
 ส่วนการเรียนแบบระบบเปิด เช่น รามค าแหงและสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นมีน้อย และเพ่ิง
เปิดมาไม่กี่ปีนี้เอง ไม่พอเพียงแค่ความต้องการของตลาด ส่วนสาเหตุอ่ืนๆ คือ การเรียนแบบระบบ
ปิด รัฐไม่สามารถจะขยายโรงเรียนรองรับความต้องการของนักเรียน นักศึกษาทั่วไปได้ เนื่องจากมี
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ เมื่อเป็นเช่นนี้พอสิ้นปีการศึกษาของทุกปีจะเห็นกิจกรรมเปิดสอนกวดวิชา 
และตัวการสอบเข้าเรียนในโรงเรียนระบบปิดอย่างคึกคัก เปิดโอกาสให้โรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้เลือก
เฟ้นเอาเฉพาะคนทีเรียนเก่ง และมีฐานะร่ ารวย เข้าเรียน เมื่อเป็นเช่นนี้จึงตั้งค าถามว่าคนที่ไม่เก่ง
และฐานะยากจน สังคมจะรับผิดชอบอย่างไร ใครจะยื่นมือช่วยเหลือเขา (เด่น ชะเนติยัง , 2540. 
เอกสารประกอบการบรรยาย)  
 ปัญหาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และสืบเนื่องมาจากปัญหาการจัดการศึกษา ท าให้มีการบูร
ณาการศึกษามาเป็นเลือกระบบ หรือการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ได้รับความเอาใจใส่จากสังคมและ
รัฐมากขึ้น และจะทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้นทุกปีๆ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาวิจัย
เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองส าหรับนักเรียน นักศึกษาไทย  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการเรียนรู้ ด้วยการน าตนเองส าหรับ
นักเรียน นักศึกษาไทย  
 2. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองส าหรับนักเรียน นักศึกษา
ไทย เพ่ือใช้ปฏิบัติต่อไป  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักเรียน 
นักศึกษาไทย    มีวิธีการด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้   
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 ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) เกี่ยวกับสภาพในการบริหารการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักเรียน นักศึกษาไทย  เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
 ขั้นตอนที่  2  พัฒนาระบบการบริหารการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษา ด้วย
เทคนิคเดลฟาย (Delphi  Technique)กับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา การเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองของนักเรียน นักศึกษาไทยเพ่ือวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
รูปแบบการพัฒนาการบริหารการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง โดยมีจ านวนที่ก าหนดคือ จ านวน 21 คน 
 ขั้นตอนที่ 3  แสวงหาข้อแนะน าเพ่ิมเติม โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
บริหารการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของ นักศึกษาไทย ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion)  เพ่ือเสริมสร้างให้ระบบการบริหารการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักเรียน นักศึกษา
ไทยมคีวามเหมาะสมและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 ขั้นตอนที่ 4  ประเมินความคิดเห็นผู้บริการการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในเขตจังหวัด
ระยองจ านวน 128 คน ปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าตัวประกอบและองค์ชี้วัดของ
การพัฒนารูปแบบการบริหารการเรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบันเป็นอย่าง
ดี  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์รอบแรก, วิเคราะห์โดยค่าเฉลี่ยร้อยละ (Percentage) ถ้า
ค าถามข้อใดที่มีผู้ตอบต่ ากว่า 10 คนก็จะถูกตัดออกไป ค าถามใดมีผู้ตอบมีผู้ตอบมากกว่า 10 คน 
ถือว่าใช้ได้ และจะน าไปพัฒนาเป็นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) ต่อไป 
 2.ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามในรอบ 2 รอบ 3 วิเคราะห์โดยหาค่าพิสัยควอไทล์ เพ่ือหา
ความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 3.ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือสรุปความเป็นไปได้ในการน าไปใช้เป็น
การพัฒนารูปแบบการบริหารการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักเรียนนักศึกษาต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
รูปแบบการบริหารการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักเรียนนักศึกษาไทย’’ สามารถสรุปผลการวิจัย
ได้ดังนี้  
 
ผลการวิจัย 
 1. ผู้เชียวชาญทั้ง 21 คน เห็นด้วยกับองค์ประกอบทั้ง 5 และ ตัวชี้วัดทั้ง 25 ข้อของการ
พัฒนารูปแบบการบริหารการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักเรียนนักศึกษาไทยว่ามีความเหมาะสม
และมีเหตุผลดี 
 2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้ง 8 คน ในการจัดกลุ่มสนทนาต่าง
ให้ความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าเหมาะสมดีและสามารถน าไปใช้ได ้
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 3. จากการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในเขตจังหวัด
ระยอง 128 คนส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสมดีและเป็นไปได้ท่ีจะน าไปใช้เป็นแบบฉบับต่อไปได้ 
 
อภิปรายผล 
 1.การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาเป็นวิธีการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันอย่างยิ่งซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกันสูง  ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า  การเรียนรู้ด้วยตนเองจะมีบทบาทกับการเรียนรู้ของบุคคลมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองของจีระวัฒน์ ยุวอมรพิทักษ์ (2554)จากงานวิจัยเรื่อง ลักษณะ
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค าแหง ผลการศึกษานักศึกษามี
วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองมากที่สุด รองลงมาคือมาเรียนเป็นครั้งคราวและมาเรียนสม่ าเสมอ
ตามล าดับ 
 2.การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็นวิธีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของคนในปัจจุบันเพราะคนที่ความสนใจเรียนรู้ในสิ่งแปลกใหม่ตลอดเวลา  ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า การวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่ก าลังเฟ่ืองฟูในปัจจุบัน กลับมีส่วนอย่างมากในการ
สร้างสภาวะที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ ศศิธร กุลสิริสวัสดิ์ (2538) จาก
การศึกษาด้านความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองจากงานวิจัยเร่ือง ระดับความพร้อมในการเรียนรู้
โดยการชี้น าตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
นักศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กลุ่มสถานศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออก มีระดับ
ความพร้อมในการเรียนรู้โดยการชี้น าตนเองโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงทั้งห้าด้าน 
 3.การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักเรียนนักศึกษาเป็นไปตาม
รูปแบบการเรียนรู้ตามธรรมชาติ ได้เรียนรู้จริงจากสถานที่จริง จากแหล่งวิทยาการห้องสมุด แหล่ง
โบราณสถาน และจากแหล่งความรู้นักวิชาการ  
 4. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองด้วยการวางแผน เกิดจากความ
ต้องการของผู้เรียน เพ่ือผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เกิดแก่ผู้เรียนโดยตรง สามารถประเมินผล
การเรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ท าให้นักเรียน นักศึกษา ผู้เรียนเองได้ประโยชน์สูงสุด 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1. ควรศึกษาวิจัยในเรื่องการเปรียบเทียบการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักเรียน 
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในระบบการศึกษาแบบปิด และในระบบเปิด 
 2. ควรศึกษาวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของ
นักเรียน นักศึกษา ควรน ารูปแบบการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต เพ่ือเป็นแบบอย่าง เพ่ือน าประเทศ และนักเรียน นักศึกษา เข้าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อย่างเต็มศักยภาพ 



757วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
 

 3.ควรศึกษากลยุทธ์ การบริหารจัดการการศึกษาแบบน าตนเองสามารถส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เนื่องจากมีระบบสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยีมีบทบาทส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษามคีวามรักในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.ควรน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ ในโรงเรียนและสถานศึกษา ทั้งการจัด
การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2.ควรท าการวิจัยท านองนี้ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ
และมหาวิทยาลัยของเอกชน 
 3.หน่วยงานของรัฐควรจะท าการสนับสนุนให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไปโดยต้องส่งเสริมรูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้
ด้วยตนเอง สร้างความสามารถในการค้นหาข้อมูล แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักเรียน นักศึกษาอยู่ตลอดเวลาเพื่อการเข้าสู่เวทีประชาคมอาเซียนต่อไป 
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รูปแบบการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตในประเทศไทย 
THE MODEL MARKETING FOR PURCHASING LIFE INSURANCE IN THAILAN 

 
รสกร  พรอภิรักษ์ 

 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับความส าคัญของส่วนประสม
การตลาด การตัดสินใจซื้อและประสิทธิผลของการตลาด 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วน
ประสมการตลาด การตัดสินใจซื้อ และประสิทธิผลทางการตลาด 3) เพ่ือศึกษารูปแบบการตลาดใน
การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตในประเทศไทย การรวบรวมและการวิ เคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน 
ส่วนที่ 1 เก็บรวบรวมโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ในบริษัทประกันภัย 
จ านวน 10 ตัวอย่าง โดยน าผลการสัมภาษณ์เชิงลึกมาพัฒนาแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือประชาชนที่สนใจซื้อประกันชีวิต จาก 4 ภาคของประเทศไทย 
ภาคละ 100 คน รวมจ านวน 400 คน ตัวอย่างสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการ
วิเคราะห์เส้นทาง เพ่ือหารูปแบบการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตในประเทศไทย  
 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความส าคัญส่วนประสมการตาด ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้าน 
ระดับความส าคัญของการตัดสินใจซื้อประกัน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก และระดับความส าคัญของ
ประสิทธิผลการตลาด ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
การตลาด ทางบวกในระดับสูง  (.704) มีความสัมพันธ์กับการจัดสินใจซื้อทางบวกในระดับสูง (.795) 
การตัดสินใจซื้อประกันชีวิต มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการตลาดทางบวกในระดับสูง (.846) 
 รูปแบบการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตในประเทศไทย จากการแยก
องค์ประกอบ เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสม พบว่า ด้านการบริการ มีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิผลทาง
การตลาด ในทางบวกระดับปานกลาง (.775) และมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตใน
ทางบวกระดับสูง (.869) ด้านการตลาด พบว่า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตใน
ทางบวกระดับสูง (.888) และมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการตลาด ในทางบวกระดับต่ า  
(.588) ส่วนด้านการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต พบว่า มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลทางการตลาดใน
ทางบวกระดับสูง (.842) ซึ่งมีความสอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

ค าส าคัญ: รูปแบบการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, ประสิทธิภาพด้านการตลาด 
 
 

                                           
 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑติ มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
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ABSTRACT 
 The study “The model Marketing for purchasing life insurance in Thailand” 
have the following objectives 1) to study the significance of marketing mix, 
purchasing decision and market effectiveness 2) to study the relationships between 
marketing mix, purchasing decision and market effectiveness 3) to study marketing 
models for purchasing life insurance in Thailand. The gathering and analyzing of 
data is divided into two parts. The first part is gathered thorough in-depth interview 
with 10 middle to high level managers in insurance companies, then using the data 
to formulate the questionnaire of the second part. The second part using 
quantitative research in the form of survey research from a closed-ended 
questionnaires and feedback. Based on the criteria for segmentation in the market. 
Bangkok, Muang Nakhon Ratchasima, Chiang Mai and Hat Yai district of Songkhla 
province, each representing a region of 100 samples each, of the general public 
that is interested in buying life insurance. The statistics used are percentage, mean, 
standard deviation, weighted factor analysis, Pearson correlation coefficient and 
linear analysis to compute the life insurance purchasing decision model in Thailand. 
The study found 
 The level of significance of marketing mix on all aspects is high. The level 
of significance of purchasing decision is high and the level of significance of market 
effectiveness is high. 
 The marketing mix have a high, positive relationship with market 
effectiveness (.704), and have a high, positive relationship with purchasing 
decision(.795). the purchasing decision have a high, positive relationship with market 
effectiveness (.846). 
 The marketing model for purchasing life insurance in Thailand, by 
analyzing each component to discover the appropriate model found that services 
have a moderate, positive relationship with market effectiveness (.775) and have a 
high, positive relationship with purchasing decision (.869). The marketing had found 
to have a high, positive relationship with purchasing decision (.888) and have a low, 
positive relationship with market effectiveness (.589). The purchasing decision had 
found to have a high, positive relationship with market effectiveness (.842) which 
correlates with the in-depth interview. 
 

Keywords: Marketing Mix, Purchasing Decision, Marketing effectiveness 
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1. บทน า 
 ประเทศไทยในสังคมปัจจุบันประชาชนต้องเผชิญกับภยันตรายและความเสี่ยงภัยอยู่
ตลอดเวลาทั้งเป็นภัยที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ อันได้แก่ภัยที่เกิดตามธรรมชาติเช่น ภัยจากการ
เกิดแผ่นดินไหว ภัยเกิดจากดินถลม ภัยที่เกิดจากภัยที่เกิดจากความแห้งแล้ง หรือ ภัยที่เกิดจาก
สภาพอากาศ เป็นต้น นอกจากนั้นยังรวมถึงภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ด้วยกันเอง ซึ่งใน
บางครั้งก็ไม่อาจป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่ามนุษย์ทุกวันนี้ต้องเผชิญกับ
ความเสี่ยงมากมายรอบด้าน โอกาสที่มนุษย์จะเสี่ยงต่อการเสียชีวิต บาดเจ็บ และทุพพลภาพ จึงมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงขึ้นอยู่กับกิจวัตรประจ าวันของแต่ละคน โดยเฉพาะความเสี่ยงอัน
เนื่องมาจากอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดกับตนเองเมื่อใด 
นอกจากนั้นยังรวมไปถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมนุษย์มีความเสี่ยง
ต่อการเป็นโรคได้ง่ายหากไม่ระมัดระวัง โดยเฉพาะเรื่องการรับประทานอาหาร และการดูแลรักษา
สุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่ามนุษย์ทุกคนย่อมมีความหวาดกลัวภัยต่าง 
ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเอง อันจะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อตนเองรวมถึงสมาชิกใน
ครอบครัว หากเป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งเป็นผู้ที่รับภาระรับผิดชอบต่อสมาชิกทุกคนในครอบครัวต้อง
ประสบเคราะห์ภัย เป็นเหตุให้ บาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือถึงเสียชีวิต ก็จะส่งผลกระทบต่อสมาชิกใน
ครอบครัวทั้งทางด้านจิตใจ เศรษฐกิจ และอาจเกิดผลกระทบอ่ืน ๆ ตามมาอีกในหลาย ๆ ด้าน จาก
เหตุผลต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ มนุษย์ตระหนัก
ถึงภัยต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวซึ่งอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเวลา เพราะฉะนั้นวิธีการหนึ่ งที่สามารถ
บรรเทาความเสี่ยงภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ คือการส่งเสริมให้ประชาชนซื้อประกันชีวิต ซึ่งจะช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนด้วยการประกันชีวิตซึ่งผู้รับประโยชน์จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากการ
ประกันชีวิตเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต การท าประกันชีวิตนั้นมีอยู่หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความ
ต้องการ ความจ าเป็นรวมถึงก าลังทรัพย์ของผู้เอาประกัน 
 ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตถือเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นสถาบันการเงิน เช่นเดียวกัน 
เป็นแหล่งระดมเงินทุนในระยะยาวจากผู้เอาประกันชีวิตในรูปของการประกันตามกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตซึ่งมีอยู่หลากหลายรูปแบบ (ไกรฤกษ์  ปิ่นแก้ว, 2551) เพราะการประกันชีวิตมีบทบาทส าคัญ
ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินให้แก่บุคคลและครอบครัว ในฐานะที่เป็นสถาบันที่ให้
หลักประกันและความมั่นคงต่อตัวผู้เอาประกันเอง รวมถึงครอบครัวของผู้เอาประกัน สร้างนิสัยการ
ออมท าให้มีเงินกองทุนไว้ใช้ในยามจ าเป็น โดยการท าประกันชีวิตในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ เพ่ือเป็น
ทางเลือกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ต้องการท าประกันชีวิตซึ่งมีลักษณะที่
แตกต่างกันออกไป ธุรกิจการประกันชีวิตยังมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ด้วยความส าคัญตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นท าให้ผู้วิจัยการศึกษารูปแบบการตลาดในการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตในประเทศไทย โดยศึกษาส่วนประสมการตลาดและการตัดสินใจซื้อที่มีความ
ซับซ้อนและหลากหลาย ท าให้บริษัทประกันชีวิตน าข้อมูลมากเพ่ิมประสิทธิผลทางการตลาดของ
บริษัทประกันชีวิตได้ 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือศึกษาระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดการตัดสินใจซื้อและ
ประสิทธิผลของการตลาด 
 2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดการตัดสินใจซื้อและ
ประสิทธิผลทางการตลาด  
 2.3 เพ่ือศึกษารูปแบบการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตในประเทศไทย 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตในประเทศไทย โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยเหตุผลของการวิจัยเชิง
คุณภาพ เป็นวิธีการที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก ซึ่งอยู่ในแนวคิดโลกทัศน์แห่งความเป็นจริ งของ
ธุรกิจของผู้ให้ข้อมูลต่างๆ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1. การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ ประชาชนที่สนใจซื้อประกัน
ชีวิต ทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย โดยไม่ทราบจ านวน  ดังนั้นจึงท าการสุ่มตัวอย่าง แบบบังเอิญ 
เลือกประชากรจาก 4 ภาคของประเทศไทย คือ กรุงเทพมหานคร, อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
, อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนของจังหวัดในแต่ละ
ภาค 
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ศึกษาความเห็นและประสบการณ์จากผู้บริหาร
ระดับกลางและระดับสูง ของบริษัทประกันภัย 10 แห่ง โดยตอบค าถามตามแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
จ านวน 10 ท่าน  
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 จ านวนประชากร จึงเลือกขนาดตัวอย่างที่ใช้เพื่อการประมาณยอดรวมของประชากร โดย
วิธีการค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร ได้ 385 ตัวอย่าง โดยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ภาคและ 100 ตัวอย่าง รวม 4 ภาค จ านวน 400 ตัวอย่าง  จากผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง 
ของบริษัทประกันภัย 10 แห่ง โดยตอบค าถามตามแบบสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 10 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structural 
Interview) เกี่ยวกับ 1) ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน และรายได้ต่อเดือน 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรหรือ
พนักงาน ด้านกระบวนการในการให้บริการ และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 3) การตัดสินใจ
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ซื้อประกันชีวิต ประกอบด้วย การเล็งเห็นปัญหาหรือการตระหนักถึงความต้องการ การเสาะ
แสวงหาข่าวสาร การประเมินค่าทางเลือก การซื้อ ผลที่ตามมา 4) ประสิทธิผลทางตลาด 
ประกอบด้วย ภาพลักษณ์องค์กร ความพึงพอใจ ความจงรักภักดี   
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 2. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล 3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบ  4. จัดหมวดหมู่
ของข้อมูล เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ต่อไป 
 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง ท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยาย  ได้แก่ ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม  
 

5. ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาด การตัดสินใจซื้อ และ
ประสิทธิผลการตลาดดังต่อไปนี้ 
 ส่วนประสมการตลาดผลการศึกษาพบว่า ระดับความส าคัญด้านต่างๆ ของส่วนประ
สมการตาด โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านกระบวนการบริการ ค่าเฉล่ีย 4.30  มีระดับความส าคัญสูงสุด รองลงมาด้านบุคลากร ค่าเฉลี่ย 
4.21 และด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย 4.19 ด้านราคา ค่าเฉลี่ย 4.08 ด้านส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลี่ย 
3.95 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 3.80 และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ค่าเฉลี่ย 3.52 
ตามล าดับ 
 การตัดสินใจซื้อ ผลการศึกษาพบว่า ระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาด โดย
ภาพรวม ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.09 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการซื้อมี
ความส าคัญสูงสุด รองลงมาด้านผลที่ตามมา ค่าเฉลี่ย 4.28 ส่วนด้านการตระหนักถึงความต้องการ 
ค่าเฉลี่ย 4.25 ด้านการประเมินค่าทางเลือก ค่าเฉลี่ย 4.02  และด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร 
ค่าเฉลี่ย 3.61 ตามล าดับ 
 ประสิทธิผลการตลาดผลการศึกษาพบว่า ระดับความส าคัญของประสิทธิผลการตลาด ใน
ภาพรวม ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.23 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความพึง
พอใจ ค่าเฉลี่ย 4.31 มีระดับความส าคัญสูงสุด รองลงมา ภาพลักษณ์องค์กร ค่าเฉลี่ย 4.29 และ
ด้านความจงรักภักดี ค่าเฉลี่ย 4.11 ตามล าดับ 
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในภาพรวม ทั้งสามสมมติฐาน ดังนี้      
 สมมติฐานที่ 1  ส่วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง (.717) อย่างมีนัยส าคัญ 
 สมมุติฐานที่ 2 ส่วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการตลาด พบว่า มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง (.704) อย่างมีนัยส าคัญ 
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 สมมติฐานที่ 3 การตัดสินใจซื้อประกันชีวิต มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการตลาด 
พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง (.846) อย่างมีนัยส าคัญ 
 

6. อภิปรายผล 
 จากวิจัยที่ได้รูปแบบการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตในประเทศไทยในครั้งนี้มีผล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ควรน ามาอภิปรายดังนี้ 
 ผลการศึกษาระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาด การตัดสินใจซื้อ และ
ประสิทธิผลของการตลาด 
 ด้านส่วนประสมการตลาด 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาระดับความส าคัญด้านต่างๆ ของส่วนประสมการตาด ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริการรับท าประกันชีวิต
ทุกประเภท ด้านชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันชีวิต และด้านกรมธรรม์ตอบสนอง
ความต้องการได้ ด้านมีรูปแบบกรมธรรม์ให้เลือกหลากหลาย สอดคล้องกับการศึกษาของ (Wang 
Huihui, 2010) ศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค 
อุตสาหกรรมประกันภัยในจีน ได้แก่ความส าคัญของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ความแข็งแกร่งทาง
การเงินของผู้บริโภค ทัศนคติของผู้บริโภคและความไว้วางใจที่มีต่ออุตสาหกรรมประกันชีวิต 
 ด้านราคา ผลการศึกษาระดับความส าคัญด้านต่างๆ ของส่วนประสมการตาด ด้านราคา 
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเงินปันผลที่ตอบแทนอยู่ในเกณฑ์
น่าสนใจ ด้านมาค่าเบี้ยประกันกับทุนประกันอยู่ในเกณฑ์น่าสนใจ ด้านมีผลตอบแทนตามระยะเวลา
การช าระเบี้ยประกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ (ณัฐกมล ศานติมงคลวิทยและคณะ, 2557) 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้บริโภควัยท างานในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับความส าคัญว่าปัจจัยการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตมาจาก
ปัจจัยด้านราคามากท่ีสุด 
 ด้านช่องทางการจ าหน่าย ผลการศึกษาระดับความส าคัญ ของส่วนประสมการตาด ด้าน
ช่องทางการจ าหน่าย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิธีการช าระค่า
เบ้ียประกันชีวิตหลากหลายวิธี ด้านสาขาและตัวแทนขายรายย่อยจ านวนมาก ด้านสถานที่ตั้งของ
บริษัทและตัวแทนจ าหน่าย ด้านมีตัวแทนขายประกันชีวิตโดยตรง สอดคล้องกับการศึกษา  
(Rajkumari, 2007) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการท าประกันชีวิตและประกันภัยผ่านช่องทางจ าหน่าย
ของธนาคารกับผ่านบริษัทประกันภัยของผู้บริโภคในเมือง Chennai ประเทศอินเดีย พบว่า สาเหตุ
ที่ผู้บริโภคท าประกันชีวิต เพราะต้องการลดหย่อนภาษีเงินได้ ผลตอบแทน การคุ้มครอง และการ
ออมตามล าดับ ซึ่งการท าประกันภัยผ่านช่องทางจ าหน่ายของธนาคารในประเทศอินเดียทาง
โทรศัพท์มากที่สุด รองลงมาคือ รับรู้ผ่านเพ่ือน และทางสื่อโฆษณาต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ประกันภัย 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษาระดับความส าคัญด้านต่างๆ ของส่วนประสมการ
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ตาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านมี
พนักงานคอยให้ค าแนะน าต่างๆ แก่ลูกค้า ด้านการส่งข่าวสารประกันเพื่อแนะน าข้อมูลใหม่ ด้านการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ด้านการมอบของขวัญให้ลูกค้าในช่วงวันส าคัญ และด้านการให้ของที่
ระลึกหรือของช าร่วยเมื่อซื้อประกันสอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 ด้านบุคลากร ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านพนักงานมี
บริการหลังการขายที่ดี ด้านให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน ด้านมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 
สอดคล้องกับการศึกษาของ (Fields and Other, 2007) ได้ศึกษาถึงรูปแบบของธุรกิจนายหน้า
ประกันชีวิตผ่านธนาคารประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ประชาชนซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ธนาคารที่ตนเป็นลูกค้าด้วยเหตุผลคือ 1) ความเชื่อมั่นและสัมพันธภาพกับธนาคาร 2) ความสะดวก
ในการเดินทางและการสื่อสาร 3) การยอมรับในสินค้าทางการเงินได้ง่าย 4) เชื่อถือในทักษะของ
พนักงานธนาคาร  
 ด้านกระบวนการบริการ ผลการศึกษาส่วนประสมการตาด ระดับความส าคัญด้านต่างๆ 
ด้านกระบวนการบริการ ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านมีศูนย์
ให้บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) ด้านมีบริการรับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง  ด้านรักษาสิทธิและ
ผลประโยชน์ให้กับลูกค้า ด้านความรวดเร็วในการรับค่าสินไหมทดแทน และด้านความรวดเร็วในการ
ส่งมอบกรมธรรม์ สอดคล้องกับการศึกษาของ (วิกานดา เสรีสมนึก, 2550) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการท าประกันชีวิตของพนักงานในอ าเภอเมืองสมุทรสาครมีผลต่อ
การท าประกันชีวิตของพนักงาน โดยปัจจัยที่มีผลอยู่ในระดับมากปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ผลการศึกษาระดับความส าคัญด้านต่างๆ ของส่วนประ
สมการตาด ด้านกระบวนกาบริการ ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การจัดศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ไว้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของส านักงานเหมาะสม และ
ด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณภายใน/ภายนอกอาคาร สอดคล้องกับการศึกษาของ             
(วิกานดา เสรีสมนึก, 2550) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการท า
ประกันชีวิตของพนักงานในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร มีผลต่อการท าประกันชีวิตของพนักงาน โดย
ปัจจัยที่มีผลอยู่ในระดับมากปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต 
 ระดับความส าคัญของการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตในภาพรวม ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
ความส าคัญของการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต โดยภาพรวม ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านผลที่ตามมา ด้านการตระหนักถึงความต้องการ ด้านการประเมินค่าทางเลือก 
และด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร ตามล าดับ 
 ด้านการตระหนักถึงความต้องการ ผลการศึกษาระดับความส าคัญของการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิต ด้านการตระหนักถึงความต้องการ ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
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พบว่า ด้านค่าเบี้ยประกันเหมาะสมกับความคุ้มครอง ด้านกรมธรรม์ตอบสนองความต้องการได้ และ
ด้านสิทธิประโยชน์ในการน าไปลดหย่อนภาษีสอดคล้องกับการศึกษาของ (Rajkumari, 2007) ได้
ศึกษาเปรียบเทียบการท าประกันชีวิตและประกันภัยผ่านช่องทางจ าหน่ายของธนาคารกับผ่านบริษัท
ประกันภัยของผู้บริโภคในเมือง Chennai ประเทศอินเดีย พบว่า ผู้ที่อาชีพนักธุรกิจให้ความส าคัญ
กับการท าประกันชีวิตภัย สาเหตุที่ผู้บริโภคท าประกันชีวิต เพราะต้องการลดหย่อนภาษีเงินได้ 
ผลตอบแทน การคุ้มครอง และการออมตาม   
 ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสารผลการศึกษาระดับความส าคัญของการตัดสินใจซื้อประกัน
ชีวิต ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การดู
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ด้านการชักชวนของบุคคลในครอบครัว และด้านตัวแทน
ของบริษัทประกันชีวิตหรือพนักงาน   
 ด้านการประเมินค่าทางเลือกผลการศึกษาระดับความส าคัญของการตัดสินใจซื้อประกัน
ชีวิต ด้านการประเมินค่าทางเลือก ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านส่ง
ข่าวสารต่าง ๆ และ บิลค่าใช้จ่าย ผ่าน SMS, ไลน์ (Line) ด้านเบี้ยประกันความคุ้มครองและ
ผลตอบแทนมีความเหมาะสม และด้านสถานที่ตั้งของบริษัทเดินทางไปติดต่อได้สะดวก ตามล าดับ
(สอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึก) 
 ด้านการซื้อผลการศึกษาระดับความส าคัญของการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ด้านการซื้อ
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเสี่ยงภัยจากการท างานหรือการใช้
ชีวิต ตัวแทน/พนักงาน มีความรู้ความสามารถ และให้บริการดี และด้านส่วนด้านเก็บออม/ลงทุน
ตามเป้าหมาย/รายได้/เงินบ านาญหลังเกษียณ สอดคล้องกับการศึกษาของ (ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์
และคณะ, 2551) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบของการประกันชีวิตและตัวแบบส าหรับ 
วิเคราะห์รูปแบบของการประกันชีวิต จากลักษณะความเสี่ยงอาชีพ จ านวนกรมธรรมที่ผูเอาประกัน
ชีวิตแต่ละคนถือ จ านวนเงินเอาประกันชีวิตเริ่มต้น จ านวนเบี้ยประกันชีวิตต่อปี ระยะเวลาคุ้มครอง
ชีวิต ระยะเวลาช าระเบ้ียประกันชีวิต และ รูปแบบ การช าระเบี้ยประกันชีวิต เป็นตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบของการประกันชีวิตอย่างมีนัยส าคัญอย่างยิ่ง และยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของด้านผลที่ตามมา ผลการศึกษาระดับความส าคัญการตัดสินใจซื้อประกัน
ชีวิต ด้านผลที่ตามมา ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านตัวแทน
ให้บริการหลังการขาย และให้ค าแนะน า ค าปรึกษาอย่างถูกต้อง ด้านบริษัทมีการแจ้งเตือนในการ
ช าระค่าเบี้ยประกัน และสิทธิประโยชน์ของลูกค้า และด้านเปรียบเทียบความคุ้มครองก่อนซื้อกับสิ่ง
ที่ได้รับจริงๆเมื่อซื้อกรมธรรม์ไปแล้ว สอดคล้องกับการศึกษาของ (Josa, 2005) ได้ศึกษาถึงตลาด
ของการประกันชีวิตของโลก และปัจจัยแห่งความส าเร็จและความยั่งยืนของบริษัทประกันชีวิต จาก
การศึกษาพบว่าอุปสงค์ของการประกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ขนาดของบริษัทประกันชีวิต 
ความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต การบริการหลังการขาย การลดค่าใช้จ่าย การเพิ่มเงินลงทน ขนาด
ของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ในประเทศ  
 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการตลาด 
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 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความส าคัญของประสิทธิผลการตลาด ในภาพรวม ทุกด้านอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความพึงพอใจ มีระดับความส าคัญสูงสุด 
รองลงมา ภาพลักษณ์องค์กร และด้านความจงรักภักดี ตามล าดับ 
 ด้านภาพลักษณ์องค์กร ผลการศึกษาระดับความส าคัญของประสิทธิผลการตลาด ด้าน
ภาพลักษณ์องค์กร ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริษัทมีความ
ม่ันคงและมีสภาพคล่องทางการเงิน ด้านบริษัทมีชื่อเสียงและจรรยาบรรณ และด้านอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับการศึกษาของ (สุมิตรา  เวียงสงค์, 2547) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท าประกันชีวิตของลูกค้ากรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด ในเขต
จังหวัดนนทบุรี ขึ้นอยู่กับระดับความส าคัญด้านภาพลักษณ์ของบริษัท เบี้ยประกัน การจ่ายสินไหม
ทดแทนและการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 ด้านความพึงพอใจผลการศึกษาระดับความส าคัญของประสิทธิผลการตลาด  ด้านความ
พึงพอใจ ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเบี้ยประกันของบริษัทเมื่อ
เปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืน ด้านคุณลักษณะของกรมธรรม์ ที่ให้ความคุ้มครอง และด้านระบบการ
บริการที่ได้มาตรฐานรวดเร็ว สอดคล้องกับการศึกษาของ (เกรียงไกร  ธนากรไพศาล, 2555) การ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าทีมีต่อการซื้อกรมธรรม์ ประกันชีวิตผ่านตัวแทนและผ่าน
ธนาคารพาณิชย์ระดับความพึงพอใจ พบว่า ความรวดเร็วในการซื้อกรมธรรม์ ความสะดวกใน  ค่า
เบี้ยประกัน การแจ้งโปรโมชั่นที่จูงใจลูกค้าและมีของสมนาคุณตามโอกาส พนักงานมีการแต่งกาย
และมารยาททีด่ี และความเอาใจใส่ลูกค้า   
 ด้านความจงรักภักดีผลการศึกษาระดับความส าคัญของประสิทธิผลการตลาด ด้านความ
จงรักภักดี ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเชื่อมั่นความจริงใจ
และความรับผิดชอบต่อข้อสัญญาของบริษัท ด้านคุณลักษณะของกรมธรรม์ ที่ให้ความคุ้มครอง และ
ด้านมีการติดตามลูกค้าหลังจากได้ซื้อกรมธรรม์ไปแล้ว สอดคล้องกับการศึกษาของ (จุฑามาศ วาชิต
พลและคณะ, 2556) การศึกษาการตัดสินใจท าประกันชีวิตในรูปแบบ BANCASSURANCE ของคน
ในกรุงเทพมหานคร ด้านภาพลักษณ์องค์กร คือ ธนาคารและบริษัท ประกันมีความมั่นคงและ
น่าเชื่อถือด้านความจงรักภักดีต่อตราสินค้าคือ ธนาคารและบริษัทประกันมีประวัติดีมาอย่าง
ยาวนาน ด้านความไว้วางใจในตราสิน้าคือ ไวว้างใจในความม่ันคงทางการเงินของธนาคารและ
บริษัทประกัน  
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมตลาด การตัดสินใจซื้อ และประสิทธิผลทาง
การตลาดพบว่า 
 ส่วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับสูง (.717) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับการศึกษาของ  
(พงศธร สุทธิพงษ์, 2552) การศึกษาทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้อประกันชีวิตของ
ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ของประกันชีวิต ด้านผลติภัณฑ์ พบว่า บริษัทประกันชีวิต ที่มีกรมธรรม์ให้เลือกหลากหลายแบบ มี
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ความน่าเชื่อถือสูง มีความมั่นคงทางการเงินสูง มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอด พบว่า
ปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกประกันชีวิตของผู้บริโภค คือในเรื่องตัวแทน
ประกันชีวิต ความยืดหยุ่นของกรมธรรม์ การส่งเสริมการตลาด ความเป็นที่รู้จัก และการช าระเงิน 
 ส่วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการตลาด พบว่า มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับสูง (.704) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับการศึกษาของ 
(พนิดา พุฒหมื่น, 2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของ ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์และทุกส่วนประสมทาง การตลาด และกระบวนการ
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 การตัดสินใจซื้อประกันชีวิต มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการตลาด พบว่า มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง (.846) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ
การศึกษาของ (ชัยวัฒน์  โฆษภัทรพิมพ์ และคณะ, 2551) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
รูปแบบของการประกันชีวิตและตัวแบบส าหรับการวิเคราะห์รูปแบบของการประกันชีวิต มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกรูปแบบการประกันชีวิตทั้ง 3 รูปแบบ พบว่า จ านวนกรมธรรม จ านวนเงินเอา
ประกันชีวิตเริ่มต้น จ านวนเบี้ยประกันชีวิตต่อปี ระยะเวลาคุ้มครองชีวิต ระยะเวลาช าระเบี้ยประกัน
ชีวิต และรูปแบบการช าระเบ้ียประกันชีวิต เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือก
รูปแบบของการประกัน ชีวิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

เสนอรูปแบบการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตในประเทศไทย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่  2 เสนอรูปแบบการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตในประเทศ 
 จากภาพประกอบที่  2 เสนอรูปแบบการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตในประเทศ

การบริการ 

การตลาด 

  การตัดสินใจ
ซื้อประกัน

ชีวิต   

ประสิทธิภาพ
การตลาด 

.775 

.869 

.589 

.888 

.842 
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ไทยในภาพรวม หาความสัมพันธ์ได้ดังนี้ ด้านการบริการ พบว่า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิตในทางบวกระดับสูง  (.869) และด้านการบริการ พบว่า ยังมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการตลาด ในทางบวกระดับปานกลาง (.775) ด้านการตลาด พบว่า มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตในทางบวกระดับสูง (.888) และด้านการตลาด พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการตลาด ในทางบวกระดับต่ า (.589) ด้านการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต พบว่า มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการตลาดในทางบวกระดับสูง (.842) 
 จากผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้าน
การบริการ ด้านตลาดกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต และประสิทธิภาพการตลาด มีความเหมาะสม
ในการน ามาใช้เป็นรูปแบบการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตในประเทศไทย 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 
 ผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตในประเทศไทยผู้วิจัยขอ
เสนอในประเด็นต่างๆ รายละเอียดดังนี้ 
 ส่วนประสมการตลาด ผู้บริโภคให้ความส าคัญ ด้านกระบวนการบริการ สูงสุดรวมทั้ง
ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ (กรมธรรม์) และด้านราคา เสนอแนะ ให้มีศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 
(Call Center)  ในการบริการรับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง การรักษาสิทธิและผลประโยชน์ให้กับ
ลูกค้าและ ความรวดเร็วในการรับค่าสินไหมทดแทน ซึ่งควรปรับปรุงเป็นอันดับแรก ด้านบุคลากร 
ฝึกอบรมให้มีบริการหลังการขายที่ดีดูแลเอาใจใส่ติดตามลูกค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้อย่าง
ชัดเจน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ส่วนด้านผลิตภัณฑ์  มีกรมธรรม์ตอบสนองความต้องการได้
หลากหลาย พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เช่นหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บริการรับ
ท าประกันชีวิตทุกประเภทด้านราคาให้มีราคาหลากหลายให้เลือกเหมาะกับกลุ่มลูกค้ามีภาพลักษณ์
ที่ดี มีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ 
 การตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ผู้บริโภคให้ความส าคัญ ด้านการซื้อสูงสุด รวมทั้งด้านผลที่
ตามมา และด้านการตระหนักถึงความต้องการ  ในด้านการซื้อ โดยเฉพาะผู้ซื้อที่เสี่ยงภัยจากการ
ท างานหรือการใช้ชีวิตจะตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเป็นอันดับต้นๆ และผู้ที่ต้องการออมเงินไว้หลัง
เกษียณ ด้านผลที่ตามมาและซื้อเพราะตัวแทนขาย/พนักงานข้อเสนอแนะตัวแทนขาย/พนักงาน 
ควรมีความรู้ความสามารถในการขายสิ่งที่ส าคัญคือการให้บริการหลังการขาย 
 ประสิทธิผลการตลาด ผู้บริโภคให้ความส าคัญ ด้านความพึงพอใจ มีระดับความส าคัญ
สูงสุด และภาพลักษณ์องค์กร ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงด้านสื่อสารและการบริการที่เป็นรูปธรรม
เพราะลูกค้าจะเปรียบเทียบในเรื่อง เบี้ยประกัน ความคุ้มครอง และบริการหลังการขาย กับบริษัท
อ่ืนควรรักษาภาพลักษณ์องค์กรความมั่นคง มีสภาพคล่องความน่าเชื่อถือ ธรรมาภิบาล ผล
ประกอบการและงบการเงินที่ดีและต้องบริการด้วยความรวดเร็ว 
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 7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการวิจัย รูปแบบการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตในประเทศไทย  พบว่า 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ท าประกันชีวิตให้ความส าคัญมากในเรื่องภาพลักษณ์ขององค์การและชื่อเสียง 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ต้องการให้บริษัทดูแลหลังการขายและรักษาผลประโยชน์ ตรงไปตรงมา ใน
เรื่องการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทน และต้องการความรวดเร็วซึ่งจะเป็นแนวทางในการวิจัยครั้งต่อไป  
 จากการศึกษาเรื่องการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ยังขาดปัจจัยแห่งความส าเร็จขององค์การ เช่น
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และด้านความซื่อสัตย์สุจริตขององค์การ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภค 
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การบริหารส านักงานอัยการสูงสุดไทยกับความรับผดิชอบและตรวจสอบได้
Management of Thai Office of the Attorney General 

: Responsibility and Accountability 
 

สนธยา  เครือเวทย์  กฤษณา  ไวส ารวจ 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องการบริหารส านักงานอัยการสูงสุดไทยกับความรับผิดชอบและตรวจสอบได้  
Management of Office of the Attorney General : Responsibility and Accountability มี
วัตถุประสงค์ ในการศึกษามีอยู่ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารที่คุ้มครองเสรีภาพ
ประชาชนของส านักงานอัยการสูงสุด 2) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบที่เป็นสาเหตุ สภาพของปัญหา และ
ผลกระทบที่ส าคัญของการคุ้มครองเสรีภาพประชาชนของส านักงานอัยการสูงสุด และ 3) เพ่ือศึกษา
แนวทางวิธีการกระบวนการบริหารที่คุ้มครองเสรีภาพของประชาชนที่เหมาะสมของส านักงาน
อัยการสูงสุดที่จะน าไปสู่ความเชื่อมั่นของประชาชน 
 การศึกษาในหัวข้อนี้เป็นงานวิจัยคุณภาพ เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ของการบริหาร
ส านักงานอัยการสูงสุดไทยด าเนินการอยู่ โดยการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูล
ที่ส าคัญ (key informant) การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) 
และการสนทนากลุ่ม ( Focus group Discussion)  ผลการวิจัยในครั้งนี้ มีข้อค้นพบโดยสรุป 
กล่าวคือ 
 1. การบริหารส านักงานอัยการสูงสุดมีการก าหนดยุทธศาสตร์ไว้เป็นที่ชัดเจน แต่ในทาง
ปฏิบัติผู้น าแต่ละคนเมื่อเข้ามาบริหารงานส านักงานอัยการสูงสุดต่างมิได้บริหารไปภาย ใต้
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ มีการก าหนดนโยบายที่มิได้เกี่ยวพันกับยุทธศาสตร์ที่มี ก าหนดนโยบายใน
การบริหารที่เป็นไปตามสถานการณ์ ท าให้การบริหารส านักงานอัยการสูงสุดเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง 
และการท างานแก้ไขปัญหาส าคัญที่เป็นที่สนใจของประชาชนเป็นไปโดยล่าช้าไม่ตรงกับยุทธศาสตร์
ขององค์การท าให้การบริหารเป็นไปโดยขาดความรับผิดชอบและขาดการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 
 2. การบริหารงานส านักงานอัยการสูงสุดมีการก าหนดระเบียบภายในองค์การอัยการใน
การด าเนินคดีอาญาและคดีประเภทอ่ืน ๆ แต่ผลการบริหารงานตามระเบียบกลับท าให้การคุ้มครอง
เสรีภาพของประชาชนเป็นไปโดยล่าช้าและไม่อาจให้ความยุติธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเที่ยง
ธรรม ท าให้ส านักงานอัยการสูงสุดถูกเพ่งเล็งว่าท างานโดยเลือกปฏิบัติและเป็นการกระท าสอง
มาตรฐานปกป้องให้ความเป็นธรรมเฉพาะผู้มีฐานะทางสังคมและผู้มีฐานทางเศรษฐกิจดีเท่านั้น 
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 3. การบริหารส านักงานอัยการสูงสุดในการให้บริการสาธารณะต่อประชาชนนั้นยังไม่
เป็นไปตามการบริการสาธารณะแนวใหม่ เกิดปัญหาการเข้าถึงของประชาชนที่มีต่อส านักงานอัยการ
สูงสุด ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างอัยการกับประชาชนห่างเหิน เพราะการบริหารจะเป็นไปตาม
กฎหมายมากกว่าการให้บริการที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (public interest) มากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตน (individual interest) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของรัฐ (public 
affairs) และมีจิตวิญญาณสาธารณะ (public spirit) 
 4. การบริหารส านักงานอัยการสูงสุดตกอยู่ภายใต้กับดักความเป็นอาณาจักรเช่นเดียวกับ
หน่วยงานทุกหน่วยในกระบวนการยุติธรรมที่มีอาณาจักรเป็นของตนเอง ท างานไปโดยไม่มีการ
ประสานกันกับองค์การภายนอกการส่ือสารระหว่างหน่วยงาน ก่อให้เกิดความขัดแย้งในการท างาน
มากกว่าที่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ประสานงานหรือบริหารการท างานกันอย่างเป็นเครือข่าย 
 5. การจัดโครงสร้างขององค์การและก าหนดอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานยังไม่ได้รับ
การพัฒนาในการท างานเชิงระบบหรือมีการบรูณาการการท างานให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชน
ได้อย่างชัดเจน แต่ละส านักงานภายในองค์การอัยการไม่ได้ท างานไปในทิศทางที่เอ้ือประโยชน์
ร่วมกัน แต่กลับต่างคนต่างท าตามอ านาจหน้าที่ท าให้เกิดขั้นตอนการท างานที่ซับซ้อน และไม่อาจ
ตอบความชัดเจนกับผู้มีส่วนได้เสียได้ ท าให้เห็นว่าการท างานของส านักงานอัยการสูงสุดท างานไป
โดยไม่อาจตรวจสอบได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์การ  
 6. พบว่าพนักงานอัยการได้ท างานเพียงเพ่ือให้งานประจ าเสร็จไปตามหน้าที่ เนื่องจากมี
ระเบียบและระยะเวลาที่กฎหมายบังคับ โดยไม่ได้มุ่งเน้นการกระท าโดยมีจิตส านึกในการคุ้มครอง
เสรีภาพของผู้มีส่วนได้เสีย ส่งผลต่อการขาดความรับผิดชอบในสายตาของประชาชน  
 7. ส านักงานอัยการสูงสุดไม่มีการประชาสัมพันธ์ที่เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบ และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบที่ความชัดเจนในด้านการตัดสินใจของการบริหารตามที่ประชาชน
มีความเคลือบแคลงสงสัย 
 8. การบริหารงานส านักงานอัยการสูงสุดไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเนื่องจากการขาดแคลนทรัพยากรด้านบุคลากรและด้านงบประมาณ ซึ่งเป็นปัจจัยใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานและกิจกรรมที่จะน าไปสู่การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ค าส าคัญ : การบริหารส านักงานอัยการสูงสุด, ความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ 
 

ABSTRACT 
 The three objectives of the study on Management of Thailand’s Office of 
the Attorney General: Responsibility and Accountability were to investigate on 1) the 
process of administration for the protection of freedom of the people, 2) elements 
of causal factors, nature of problems and effects on the protection of freedom of 
the people and 3) application methods  and administration related to appropriate 
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protection of freedom of the people toward public reliability under Thailand’s 
office of the Attorney General.    
 The qualitative research was used so that the availability of existing 
management of Thailand’s office of the Attorney General could be described 
significantly. The Key Informant, Documentary Research and Focus Group were used 
as tools from fieldwork of collection data. The findings were found that: 
 1.Even the administration strategy of the office has been implicitly 
established, the unsuccessful management from the executive head of individuality 
was observed by uncompromising, irrelevant and even situational manners against 
it. In consequence, the inconstant, irresponsive and inactive natures of 
management resulted regarding irresponsibility and lacks of authentic evaluations. 
 2. The authoritative office concerns accountability on legality against 
offences and others while the protection of freedom of the people has been 
regarded as inactive and unjust manipulation toward the litigants as clients. The 
office has been criticized on discrimination and a known “double-standard”, of 
which it has been serving for high profiles and society of the individual including the 
rich for long. 
 3. Apart from its authority by laws, the public services which has not been 
constantly improved to serve for the trends in administration has confronted poor 
access of people who require its services. The office seemingly separated from the 
people should have rather made public interest than individual interest when 
innate nature of services with public affairs and spirit should be recognized. 
 4. Being nearly authority of its own territory and making it in the trap like 
other justice offices, the cooperation and networks among the administrative offices 
have been deprived of in full operation but conflicts instead.    
 5. The lack on improvement of administrative structure with functional 
authority, systematic procedure and integrated operation in services of public 
interest has remained when the divisions of the office have not operated in 
compliance with their authority concerning with utilization.   As the result, the 
complexity and procedure occurred by operational services of individual authority 
would often be a reward of unresponsiveness upon the required clients and the 
office would never have been verified thoroughly.     
 6. Having been monitored by code of conducts and regulations of time 
frames under the legal system, the daily-basis individual authority has been 
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routinely recognized by his or her duty and no commitment with self-
consciousness on the protection of freedom of the client as its ideal accountability 
toward the insight of the people.      
 7. Its responsibility of providing information has been obviously reflected 
via a conduct of poor public relations as many as assertion and doubts of the 
decisions made by the office against the curiosity of the people  
 8. The management of office of the Attorney General would not have 
been achieved effectively due to a shortage of potential personnel, sufficient 
subsidy for moving on the operational services and policy plans for activities of the 
protection of rights and freedoms of the people. 
Key word(s):  Management of Thai Office of the Attorney General  
: Responsibility and Accountability 
 
1.บทน า 
 ระบบการบริหารงานส านักงานอัยการสูงสุด เป็นระบบงานในการอ านวยความยุติธรรมที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ต ารวจ พนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ แต่ปรากฏว่า มี
ประเด็นปัญหาที่ท้าทายความเชื่อมั่นของการท างานของส านักงานอัยการสูงสุดในหลายกรณีและ
เป็นเรื่องที่กระทบต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบและการคุ้มครองเสรีภาพของประชาชน
หน่วยงานภาครัฐจะต้องให้ความส าคัญในเรื่องนี้ด้วยการรับฟังความคิดเห็น เปิดเผยข้อมูลด้วยความ
โปร่งใสเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการบริหารภาครัฐ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
การละเลยเพิกเฉยหรือไม่เห็นความส าคัญในการแสดงออกของประชาชนที่โต้แย้งการด าเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐย่อมเป็นการเผชิญหน้าระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนอันเป็นการเพ่ิม
ระดับของความขัดแย้งให้ขยายตัวมากข้ึนหน่วยงานภาครัฐมีความคุ้นเคยกับการตัดสินใจที่ไม่ต้องรับ
ฟังข้อมูลและความคิดเห็นจากประชาชนการบริหารภาครัฐยึดถือข้อมูลของทางราชการเป็นหลัก
และเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่เกิดความผิดพลาดจากการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐจะต้องมี
การทบทวนข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทส าคัญและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมการตัดสินใจในการบริหารภาครัฐเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นความ
ล้มเหลวของการบริหารภาครัฐโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากการไม่ยอมรับบทบาทของประชาชนในการ
เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐประชาชนขาดความเชื่อถือและไม่ไว้วางใจการบริหาร
ภาครัฐ ปรากฏการณ์ที่ประชาชนคัดค้าน หรือเคลือบแคลงการท างานของส านักงานอัยการสูงสุด
แสดงถึงภาระรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถตรวจสอบได้ในการบริหารที่หน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องมีและยอมรับการตรวจสอบจากประชาชน 
 ดังนั้น ในการบริหารภาครัฐที่จะสามารถให้ค าตอบกับความสงสัยที่ประชาชนมีต่อ
ส านักงานอัยการสูงสุดองค์กรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุดย่อมต้องมีหน้าที่
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แสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งส านักงานอัยการสูงสุดจะต้อง
ด าเนินการให้เกิดความเชื่อม่ันในการท างานของพนักงานอัยการและมีระบบบริหารงานที่โปร่งใส จึง
เป็นปัญหาส าคัญเรื่องหนึ่งในการปรับระบบบริหารงานภาครัฐของส านักงานอัยการสูงสุดให้
สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เน้นการเปิดเผยข้อมูลและวิธีการท างาน ให้ประชาชนได้รับการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนสามารถรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองด้วยการท าหน้าที่ผดุง
ความยุติธรรม 
 เพ่ือให้มั่นใจว่าส านักงานอัยการสูงสุดจะสามารถคุ้มครองเสรีภาพของได้อย่างแท้จริง ทั้ง
ด้านความส าเร็จและความล้มเหลว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการศึกษาวิจัยเพ่ือให้พบถึง
สาเหตุที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ไข มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดผลความไม่สงบสุขขึ้นในบ้านเมือง ทั้งนี้มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาวิจัยถึงแนวทางปฏิบัติในการบริหารของส านักงานอัยการสูงสุด ว่าได้มี
การด าเนินการอย่างไรในการบริหารงานที่จะท าให้เกิดความเชื่อมั่นจากประชาชนและเกิดประโยชน์
ต่อการบริหารกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้ได้ข้อเสนอนวัตกรรม และก าหนดวิธีการต่าง ๆ ที่จะ
น ามาก าหนดระเบียบแบบแผนในการบริหารงานของส านักงานอัยการสูงสุดต่อไปในอนาคต 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษากระบวนการบริหารที่คุ้มครองเสรีภาพประชาชนของส านักงานอัยการสูงสุด 
 2.เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่เป็นสาเหตุ สภาพของปัญหา และผลกระทบที่ส าคัญของการ
คุ้มครองเสรีภาพประชาชนของส านักงานอัยการสูงสุด 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางวิธีการกระบวนการบริหารที่คุ้มครองเสรีภาพของประชาชนที่
เหมาะสมของส านักงานอัยการสูงสุดที่จะน าไปสู่ความเชื่อมั่นของประชาชน 
 
3.ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาการบริหารส านักงานอัยการสูงสุดด้วยความรับผิดชอบ
และตรวจสอบได้  โดยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 1. ระบบบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management  : NPM) 
 2. ระบบการตรวจสอบและประเมินผลงาน  
 3. การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service) 
 4.หลักธรรมาภิบาล 
 5.การจัดองค์การภาครัฐแนวใหม่ 
 6.กระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
 ขอบเขตด้านพื้นที่และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 พ้ืนที่ที่ศึกษาครอบคลุมขอบเขตพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของส านักงานอัยการสูงสุด 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant) มีดังนี้  
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 กลุ่ม 1 กลุ่มข้าราชการอัยการของส านักงานอัยการสูงสุดไทย ได้แก่ 
 ส่วนกลางประกอบด้วย  
 1. รองอัยการสูงสุด (ผู้รับผิดชอบงานร้องขอความเป็นธรรม)  
 2. อธิบดีอัยการส านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
 3. อธิบดีอัยการส านักงานคดีอาญา 
 4. อธิบดีอัยการส านักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ - รองอัยการสูงสุดส่วนภูมิภาค
ประกอบด้วย  
  4.1ข้าราชการอัยการต่างจังหวัดที่ท าหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ระดับชั้น 4 
จ านวน 45 คน 
  4.2 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกับการบริหารงานของส านักงานอัยการสูงสุดกลุ่ม 2 กลุ่มได้แก่ 
ข้าราชการของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประกอบด้วย 1) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2) 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  3) ผู้พิพากษาของศาลยุติธรรม 4) ทนายความ และกลุ่มผู้เสียหายและ
ผู้กระท าความผิดในคดีอาญา 
 
4.ผลการวิจัย 
 การศึกษาในหัวข้อนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ในการบริหาร
ส านักงานอัยการสูงสุดกับความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นการวิจัยที่ใช้วิธีหลากหลายเพ่ือ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบมุมมองจากหลาย ๆ 
ด้าน เพ่ือความถูกต้องของการตีความปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้น ส าหรับผลการวิจัยในครั้งนี้มีการข้อ
ค้นพบ โดยสรุปเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1. การบริหารส านักงานอัยการสูงสุดแม้จะมีการก าหนดยุทธศาสตร์ไว้เป็นที่ชัดเจน แต่
ในทางปฏิบัติผู้น าแต่ละคนเมื่อเข้ามาบริหารงานส านักงานอัยการสูงสุดต่างมิได้บริหารส านักงาน
อัยการสูงสุดไปภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ แต่กลับมีการก าหนดนโยบายที่มิได้เกี่ยวพันกับ
ยุทธศาสตร์ที่มี แต่ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารที่เป็นไปตามสถานการณ์ ท าให้การบริหาร
ส านักงานอัยการสูงสุดไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นอาจิณ การพัฒนา
อย่างเป็นระบบจึงไม่เกิดข้ึน อีกท้ังยังพบว่าการท างานแก้ไขปัญหาส าคัญที่เป็นที่สนใจของประชาชน
เป็นไปโดยล่าช้าไม่ตรงกับยุทธศาสตร์ขององค์การท าให้การบริหารเป็นไปโดยขาดความรับผิดชอบ
และขาดการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 
 2. การบริหารงานส านักงานอัยการสูงสุดมีการก าหนดระเบียบภายในองค์การอัยการใน
การด าเนินคดีอาญาและคดีประเภทอ่ืน ๆ ซ่ึงน่าจะส่งผลดีต่อการบริหารงาน แต่ผลการบริหารงาน
ตามระเบียบภายในองค์การอัยการกลับท าให้การคุ้มครองเสรีภาพของประชาชนเป็นไปโดยล่าช้า
และไม่อาจให้ความยุติธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเที่ยงธรรม น าไปสู่การพิจารณาเกี่ยวกับภาระ
ความรับผิดชอบของส านักงานอัยการสูงสุดที่มีต่อประชาชน และถูกเพ่งเล็งว่าได้ท างานไปโดยเลือก
ปฏิบัติและเป็นการกระท าสองมาตรฐานปกป้องให้ความเป็นธรรมเฉพาะผู้มีฐานะทางสังคมและผู้มี
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ฐานทางเศรษฐกิจดีเท่านั้น 
 3. การบริหารส านักงานอัยการสูงสุดในการให้บริการสาธารณะต่อประชาชนนั้นยังไม่
เป็นไปตามการบริการสาธารณะแนวใหม่ คงมีเพียงการบริการที่กฎหมายก าหนดให้ด าเนินการ เช่น 
งานของส านักงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเท่านั้นกรณีจึงเกิดปัญหาการเข้าถึงของ
ประชาชนที่มีต่อส านักงานอัยการสูงสุด อีกทั้งท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างอัยการกับประชาชนห่าง
เหินไปเพราะการบริหารจะเป็นไปตามกฎหมายมากกว่าการให้บริการที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (public interest) มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน (individual interest) มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบักิจการของรัฐ (public affairs) และมีจิตวิญญาณสาธารณะ (public spirit) 
 4. การบริหารส านักงานอัยการสูงสุดตกอยู่ในใต้กับดักความเป็นอาณาจักรเช่นเดียวกับ
หน่วยงานทุกหน่วยในกระบวนการยุติธรรมที่มีอาณาจักรเป็นของตนเอง โดยท างานไปโดยไม่มีการ
ประสานกันกับองค์การภายนอกการส่ือสารระหว่างหน่วยงาน ก่อให้เกิดความขัดแย้งในการท างาน
มากกว่าที่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ประสานงานหรือบริหารการท างานกันอย่างเป็นเครือข่าย 
 5. การจัดโครงสร้างขององค์การและก าหนดอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานยังไม่ได้รับ
การพัฒนาในการที่จะท างานในเชิงระบบหรือมีการบรูณาการการท างานให้เกิดผลประโยชน์ต่อ
ประชาชนได้อย่างชัดเจน แต่ละส านักงานภายในองค์การอัยการยังไม่ได้ท างานไปในทิศทางที่เอ้ือ
ประโยชน์ร่วมกัน แต่กลับต่างคนต่างท างานไปตามอ านาจหน้าที่ท าให้เกิดขั้นตอนการท างานที่
ซับซ้อน และไม่อาจตอบความชัดเจนกับผู้มีส่วนได้เสียได้ต่างคนต่างมีอ านาจในการท างาน ท าให้
เห็นว่าการท างานของส านักงานอัยการสูงสุดท างานไปโดยไม่อาจตรวจสอบได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์การ  
 6. พบว่าพนักงานอัยการได้ท างานไปเพียงเพ่ือให้งานประจ าเสร็จไปตามอ านาจหน้าที่ 
เนื่องจากมีระเบียบและระยะเวลาที่กฎหมายบังคับ โดยไม่ได้มุ่งเน้นการกระท าโดยมีจิตส านึกในการ
คุ้มครองเสรีภาพของผู้มีส่วนได้เสีย ส่งผลต่อการขาดความรับผิดชอบในสายตาของประชาชน  
 7.  ส านักงานอัยการสูงสุดไม่มีการประชาสัมพันธ์ที่เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบ 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบที่ความชัดเจนในด้านการตัดสินใจของการบริหารตามที่
ประชาชนมีความเคลือบแคลงสงสัย 
 8. การบริหารงานส านักงานอัยการสูงสุดไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเนื่องจากการขาดแคลนทรัพยากรด้านบุคลากรและด้านงบประมาณ ซึ่งเป็นปัจจัยใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานและกิจกรรมที่จะน าไปสู่การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
 
5.ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้น าในองค์การจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี (Leadership Role 
Model) ในด้านของความรับผิดชอบและตรวจสอบได้เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ
น ามาก าหนดเป็นนโยบายส าคัญท่ีมีความเก่ียวข้อง รวมทั้งมีการจัดท าแผนปฏิบัติการมารองรับ 
 2. ผู้ปฏิบัติที่จะต้องด าเนินการตามบทบาทหน้าที่และภาระงานที่ได้รับมอบหมายจะต้อง
มีจิตส านึกของการให้บริการที่เป็นไปตามจรรยาบรรณของวิชาชีพมากกว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ใน
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ลักษณะการก ากับควบคุมให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ผู้ปฏิบัติงานควรปรับเปลี่ยนทัศนคติโดยมุ่งเน้น
ผลประโยชน์ที่เป็นธรรมของผู้รับบริการและค านึงถึงกรอบระยะเวลาการให้บริการที่รวดเร็วและมี
คุณภาพ 
 3. โครงสร้างองค์การของส านักงานอัยการสูงสุดในปัจจุบันควรมีการปรับปรุงให้เกิดการ
บริหารจัดการที่มีความรวดเร็วและกระชับและโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่มากกว่าเดิม 
 4. องค์การจะต้องจัดท ากลยุทธ์ในด้านนี้เพ่ือให้มีทิศทางในการด าเนินการที่ชัดเจนโดยมี
ผู้รับผิดชอบสามารถวัดประเมินผลและปรับปรุงงานได้อย่างเป็นระบบในทุกขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน 
 5. องค์การจะต้องมีระบบมารองรับและใช้สนับสนุนเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เช่น ระบบ
รางวัลและค่าตอบแทน ระบบการสร้างขวัญและก าลังใจ ระบบการวางแผนอัตราก าลัง และระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านปริมาณงานและคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม 
 6. การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน โดยการพัฒนาระบบให้ประชาชนที่
รับบริการไม่ค านึงว่าผู้รับบริการจะมาขอรับบริการ ณ ที่ใด (No Wrong Door)ยกระดับการ
ด าเนินงานของศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) ด้วยการเชื่อมโยงและบูรณาการกระบวนงาน
บริการที่หลากหลายจากหน่วยงานขององค์กรอัยการต่าง ๆ มาไว้ ณ สถานที่เดียวกัน เพ่ือให้
ประชาชนสามารถรับบริการได้สะดวก รวดเร็ว ณ จุดเดียว 
 7. รัฐบาลจะต้องก าหนดนโยบายให้สามารถปฏิบัติได้โดยสอบถามความเห็นและปัญหา
อุปสรรค/ข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานขององค์การที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือน ามาแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบาย
ร่วมกันรวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณในลักษณะ การสร้างคุณค่าโดยบูรณาการผลลัพธ์จากต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า 
 8. ส านักงานอัยการสูงสุดจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมรัฐบาลจะต้องไม่
แทรกแซงในทุกรูปแบบเนื่องจากการบริหารงานของอัยการนั้นได้มีคณะกรรมการอัยการท าหน้าที่
ก ากับควบคุมดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ 
 9. ส านักงานอัยการสูงสุดจะต้องจัดท าแผนการสื่อสารองค์การในลักษณะเชิงรุกกับ
ประชาชนและสังคมอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ทราบถึงภาระหน้าที่ในงานและสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชน ตลอดจนสร้างทีมงานประชาสัมพันธ์ที่มีประสบการณ์การท างงานในการสร้างความเข้าใจ
ต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างชัดเจน 
 10. ด้านกระบวนการปฏิบัติงานควรเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับรู้ในทุกขั้นตอนตามที่
กฎหมายจะอ านวยให้  อาทิเช่น การน าระบบเทคโนโลยีสานสนเทศมาใช้ติดตามความก้าวหน้าของ
งานคดีในแต่ละขั้นตอนโดยสามารถให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายเข้ามาล็อกอินในการติดตามผลของ
คดีเป็นระยะ ๆ ได ้
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ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข 

ผ่านโดยมีการแก้ไข 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ประกาศรับบทความ 
 

รับบทความ 

กองบรรณาธกิารตรวจเนื้อหาและ
พิจารณาเสนอผู้ทรงคุณวฒุ ิ๒ ท่าน 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ให้ผู้ทรงคุณวฒุิ
พิจารณาอ่านบทความ  

 

กองบรรณาธกิารสรุปรวบรวมข้อคดิเห็นจากผู้ทรงคุณวฒุิเพื่อส่งคืนผูเ้ขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

ตรวจบทความที่ได้รับการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ 

ส่งกองบรรณาธิการตรวจคุณภาพ
บทความครั้งสุดท้าย 

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์ให้ 
ผู้เขียนบทความทราบ 

จัดรูปแบบและส่งโรงพิมพ ์

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น 

แจ้งผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

ออกแบบตอบรับ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน    ๑ ทา่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ๑ ทา่น 
 

ส่งวารสารให้แก่สมาชกิ 

เผยแพร่วารสารสู่สาธารณะ 
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ค าแนะน าส าหรับผู้นิพนธ์บทความ 
สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับบทความ 
ส านักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
79 หมู่ 1 ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
โทรศัพท์ 035-248-000 ต่อ 8200-3   

 
1. ส่วนประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร 

วารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปรทิรรศน์ ตีพิมพ์บทความประเภทต่างๆ ดังนี้ 
1.1 บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ท่ีเสนอเนื้อหาความรู้วิชาการอย่างเข้มข้น  และ

ผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการในวงการ
วิชาการ/วิชาชีพ 

1.2 บทความทางวิชาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู้ วิชาการ มีกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนิสิต นักศึกษา
หรือประชาชนทั่วไป 

1.3 บทความวิจัย (Research Article) ได้แก่รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็น
ประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน 

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

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

การส่งบทความ 
บทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์จะต้องส่งจดหมายน าส่งบทความ 

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

การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร 
ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความ  

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

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

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

2. ส่วนบทคัดย่อ (Abstract) 
บทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน 500 ค า โดยแยกต่างหากจากเนื้อเรื่อง บทความวิจัยและ

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

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

การวิเคราะห์) 
- สรุป ควรกล่าวถึงผลสรุปของการค้นคว้าและศึกษา 
- ค าส าคัญ  ควรมีค าส าคัญ 3-6 ค า ที่ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษา และจะปรากฏอยู่ในส่วนท้าย

ของบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยต้องจัดเรียงค าส าคัญตามตัวอักษร และคั่นด้วย
เครื่องหมายอัฒภาค (;) 

 

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

รายงานวิจัย ความรู้ และหลักฐานต่างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา  และกล่าวถึง
เหตุผลหรือความส าคัญของปัญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมติฐานของการศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาให้ชัดเจน 

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

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

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

หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการวิจัย รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินทุนวิจัย  และหมายเลขของทุน
วิจัย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

บริโภคนิยม” (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย.  

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

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

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

Row Publishers. 

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

บรรยายภาพและตารางให้พิมพ์เหนือภาพหรือตาราง  ส่วนค าอธิบายเพิ่มเติมให้ใส่ใต้ภาพหรือตาราง  
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5. ลิขสิทธิ์ 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์

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

6. การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก 
การติดต่อโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเป็นสมาชิกวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 

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

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

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

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

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

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

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

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

เมื่อคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขปรับปรุงบทความ ข้าพเจ้ามีความยินดีรับไป
แก้ไขตามมติดังกล่าวนั้นและและข้าพเจ้าขอรับรองว่า (ขีดเครื่องหมาย √ ) 

(   ) เป็นผลงานทางวิชาการของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว 
(   ) เปนผลงานของขาพเจาและผูรวมนิพนธ์ตามชื่อที่ระบุในบทความจริง 
(   ) บทความนี้ไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดมากอน 
(   ) บทความนี้ไม่ได้คัดลอกหรือดัดแปลงมาจากของผู้ใดท้ังสิ้น   
ทั้งนี้  ข้าพเจ้าได้ช าระค่าธรรมเนียมขอตีพิมพ์บทความลงในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ตาม

อัตราที่ได้ก าหนดไว้ คือ   
(   ) บทความวิชาการ  3,000 บาท   
(   ) บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท-เอก  5,000 บาท  
(   ) บทความวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย       5,000 บาท เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
อน่ึง แม้เมื่อข้าพเจ้าปรับแก้ไขแล้ว แต่งานยังไม่เรียบร้อยและไม่ได้รับการให้การลงตีพิมพ์ ข้าพเจ้าไม่ติด

ใจเอาความใดๆ ท้ังสิ้น จะยอมรับการพิจารณาของคณะกองบรรณาธิการถือว่าเป็นท่ีสุด 
 
 

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

                                                                                                   ผู้นิพนธ์บทความ 
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ใบตอบรับการเป็นสมาชิก 
 

 

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

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

( )  สมาชิกประเภทรายปี 300 บาท (จ านวน 3 เล่ม) 
( )  เล่มละ 199 บาท 

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

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

 

 

ที่.................................................................. 
วันท่ี..........เดือน......................พ.ศ.............. 

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

       (                                      ) 

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