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กำ�หนดก�รเผยแพร่ ปีละ 4 ฉบับ 
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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 13170   โทร. 09-8832-8312
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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 : จิราภรณ์  ขันทอง  
การบริหารจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 545 
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 : กุษลินน์ ปรีชา  
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความในการกระท้าผิดจริยธรรม 663 
 : วรพจน์ ถนอมกุล  
การวางแผนเพื่อการบริหารโครงการในองค์การ 679 
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การบูรณาการบทบาทของพระสงฆ์ร่วมกับเครือข่ายสังคมในการเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมของชุมชนภาคอีสาน 

INTEGRATING THE FOR ROLE OF THE MONKS WITH SOCIAL NETWORKS IN 
THE CULTURAL SURVEILLANCE OF NORTHEAST 

 
พระสุวิจักขณ์  กุลยศชยังกูร 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพ่ือศึกษาความเป็นมาและองค์ความรู้ในการเฝ้า
ระวังทางวัฒนธรรมชุมชน 2) เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสงฆ์และเครือข่ายสังคมในการเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมของชุมชนในภาคอีสาน และ 3) เพ่ือการบูรณาการบทบาทของพระสงฆ์และเครือข่าย
สังคมในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของชุมชนภาคอีสาน เคร่ืองมือที่ใช้ ได้แก่ แบบส ารวจ แบบ
สังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่ม เก็บข้อมูลจากผู้รู้ 24 รูป/คน ภาคชุมชน 30 รูป/คน ผู้
ปฏิบัติ 36 รูป/คน และผู้ให้ข้อมูลทั่วไป 10 คน จากวัดประมวลราษฎร์ วัดศิริพงษาวาส และวัดป่า
ไพบูลย์ และท าการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอผลด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ 
 ผลการวิจัยพบว่า         
 ความเป็นมาและองค์ความรู้ในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของชุมชนภาคอีสาน โดยเริ่ม
มากจากมีการก่อตั้งกระทรวงวัฒนธรรมในสังกัดกรมศิลปากร ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติบ ารุง
วัฒนธรรมแห่งชาติ มีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ เพ่ือท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจหลัก 
ในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เช่น โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ การอบรมพระธรรม
วิทยากร การค่ายธรรมบุตร และงานด้านเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เป็นต้น การด าเนินงานในรอบ 10 
ปี ที่ผ่านมาในการเฝ้าระวังติดตามความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง มีการด าเนินงานเชิง
รุกในการป้องกัน การแก้ไขปัญหาสังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และชัยภูมิได้ด าเนินการตามนโยบายตามล าดับ
ขั้นตอนการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ซึ่งวัดประมวลราษฎร์ วัดศิริพงษาวาส และวัดป่าไพบูลย์               
ได้มีการด าเนินการในรูปแบบการเข้าค่ายพุทธบุตรตามรูปแบบที่มาจากวัดชลประทานรังสฤษฎิ์  
 สภาพทางวัฒนธรรมของชุมชนภาคอีสาน ได้แก่ ด้านยาเสพติด ชู้สาว ทะเลาะวิวาท  หนี
เรียน และติดเกม โดยการด าเนินการวางแผนยังไม่เป็นระบบ ไม่ชัดเจน ขาดความร่วมมือของทุก
ฝ่าย ท างานที่ไม่ต่อเนื่อง มีการป้องกันที่ยังไม่รัดกุมทั้งตัวเอง ชุมชน และโรงเรียน มีการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ยังไม่ตรงจุด เป็นการแก้ที่ปลายเหตุ ครอบครัวไม่ได้ให้ความรักความอบอุ่น 

                                                           
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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เอาใจใส่ดูแลเต็มที่ เป็นการท างานที่ขาดการบูรณาการร่วมกัน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว โดยมีการ
บรรเทาปัญหานั้นในบางส่วน ไม่คอบคุมท้ังหมด   
 การบูรณาการในการท างานของพระสงฆ์และเครือข่ายต้องมีการประชุมและวางแผน
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ก าหนดทิศทางที่ชัดเจนในการท างาน มีการป้องกันโดยการอบรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจแก่เยาวชนในการปฏิบัติที่ป้องกันตนเองในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนอย่างมีความ
เข้าใจร่วมกันก่อนที่เหตุจะเกิดขึ้น เมื่อมีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุด พูดคุย  
ให้ก าลังใจ หาทางออกร่วมกัน ส่วนผู้ที่เกิดปัญหาขึ้นแล้ว ต้องให้การบรรเทาปัญหาโดยการพูดคุย 
ให้ก าลังใจ ใช้วิธีการที่นุ่นนวล ไม่กระทบต่อสภาพจิตใจที่อ่อนแอ ให้การอบรมสั่งสอนตามหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่น ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็นการท างานร่วมกันของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้อย่างเป็นหนึ่งอันเดียวกัน ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
ค าส าคัญ: การบูรณาการ, บทบาทพระสงฆ์กับเครือข่ายสังคม, เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
 

ABSTTACT 
 Objectives of this research were; 1) to study the historical background and 
knowledge in cultural surveillance of northeast. 2) to study the role of the monks 
with social networks in the cultural surveillance of northeast. 3) to integrating the 
for role of the monks with social networks in the cultural surveillance of northeast. 
The tools used were interview, interview, interview and focus group. Collect data 
from knowledgeable people in 24, community in 30, person in 36, general person 
in 10. The study from Phramuanrat temple, Siripongsawat temple and Papaiboon 
temple. Analyze data and presentation by descriptive. 
 The results of the research 
 Historical background and knowledge in cultural surveillance of northeast to   
started with the establishment of the ministry of culture under the department of 
fine arts. the National cultural maintenance act the National Cultural Council has 
been established, and the serve the main mission. In cultural surveillance, such as  
the project to enter the practice of religious practice. Training dharma speaker               
The bar association and cultural surveillance. The operation in the past 10 years to  
monitor the continuous cultural deviation. Has proactive actions to protect. Social 
and cultural issues systematic development In particular, the cultural offices of 
Nakhon Ratchasima, Buriram, and Chaiyaphum have followed the policy of cultural 
surveillance from Phramuanrat temple, Siripongsawat temple and Papaiboon 
temple. They get model from Cholaphrathansarit temole. 
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 The cultural aspects of the northeast community are drug abuse, quarrels, 
school escapes, and game addiction. They have implementing unpredictable plans, 
lack of cooperation from all parties. Discontinuous work there is a lack of protection 
both the community itself and the school have taken to address the problem.              
But still not spot To solve the end Family does not give warm love. Careful care.             
It is a lack of integration. When the problem occurs by mitigating that problem in 
part it not control all 
 The integration of the works of the clergy and the network requires ongoing 
meetings and planning. Define a clear direction to work. It is protected by training. 
Understanding the youth in self-defense practices in the family. Schools and  
communities have a common understanding before the event occurs. When the  
problem is resolved. The problem must be solved to the point of encouraging 
discussion together. The problem is already. The problem must be solved by 
encouraging the use of the methodology. Does not affect the weak mental state.    
To teach the principles of Buddhism that apply to life. This is the collaboration                
of the relevant agencies. Can be the same Work together effectively 
Keyword: Integration, The role of the monks with social networks, Cultural surveillance 
 
1. บทน า 
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ส าคัญศาสนาหนึ่งของโลกที่มีศาสนิกชนให้ความเคารพนับ
ถือเป็นจ านวนมาก ประเทศไทยนับถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติและเป็นสถาบัน
หลัก ที่ส าคัญเหมือนสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย์ ศาสนาพุทธถึงเจริญรุ่งเรืองคู่กับประเทศไทย
มาตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัย นับถึงปัจจุบันมีอายุกว่า 700 ปี โดยมีพระสงฆ์ที่ปลูกฝังความดีงามความดี 
ชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตที่ดีแก่สังคมและเป็นผู้สร้างศรัทธาในการปฏิบัติตนทางด้านคุณธรรม
เป็นแบบอย่างแห่งคุณงามความดี (วิทย์ วิทศเวทย์ และเสฐียรพงษ์ วรรณปก, 2533: 18) พระสงฆ์
เป็นสถาบันสงฆ์จึงเป็นสถาบันแห่งจารีตที่มีความส าคัญยิ่งมีบทบาทส าคัญในวิถีชีวิตของชาวพุทธไทย
ในด้านศีลธรรมจริยธรรมและกิจกรรมทางโลก พระสงฆ์จึงเป็นหนึ่งในรัตนตรัยเป็นเสมือนตัวแทนของ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นเพียงสมมติสงฆ์ (คูณ โทขันธ์, 2552: 100) ภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสังคมท่ีเกิดข้ึน 
 ยุคปัจจุบันอารยธรรมตะวันตกเผยแพร่กระจายเข้ามาสู่ประเทศไทยผ่านสื่อต่างๆ ยากที่ 
จะปิดกั้น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เจริญขึ้นกว่าเดิม และยังมีปัญหาด้านนาบุคคล 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆ ตามมามากมาย จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
พัฒนาบุคคลด้านจิตใจให้มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาสังคมด้านอ่ืนๆ ด้วย พระพุทธศาสนาจึงเป็น
สถาบันที่จ าเป็นของสังคมที่มีบทบาทส าคัญ เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นผู้น า เป็นศูนย์รวมแห่งความ
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เคารพ เชื่อถือ ศรัทธาและความร่วมมือในด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งก่อให้เป็น
มนุษยท์ี่มรีะเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีในการปฏิบัติต่าง ๆ ที่ดีงาม 
 วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคมเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นต่อๆ ไปไม่มีสิ้นสุด 
เป็นสมบัติส่วนรวมซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพชนร่วมกัน สามารถน าอดีตมาใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อคนรุ่นหลังได้ โดยใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดประสบการณ์ สถาบัน
ทางศาสนาก็เช่นกัน เป็นเครื่องมือเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน บุคคลเมื่อมี
ความเชื่อและศรัทธาในสิ่งเดียวกัน เกิดสายสัมพันธ์ทางจิตใจ น ามาซึ่งกิจกรรมที่เป็นผลดีต่อ
ส่วนรวมอ่ืนๆ ส่วนสถาบันพระสงฆ์เป็นผู้แนะน าสั่งสอนความรู้และวิชาชีพที่นอกเหนือจากพิธีกรรม
ทางศาสนา เช่น ชุมชนไทยที่เป็นชาวพุทธก็มีวัดเป็นแหล่งวิทยาการต่างๆ มาตั้งแต่โบราณสืบต่อมา
จนถึง ปัจจุบัน ที่เป็นสถานที่เรียน อ่าน เขียน คิดเลข และงานฝีมือ (บรรพต วีระสัย และคณะ, 
2523: 56) 
 ปัจจุบันมีระบบเงินตราเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น บทบาทของสถานบันพระพุทธศาสนา
หรือพระสงฆ์ และชุมชนมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ทางด้านวัตถุ ความเจริญทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจ ค่านิยมและความเชื่อถือของประชาชน 
บทบาทของพระสงฆ์และวัดในพระพุทธศาสนาจึงเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตไปตามความเจริญทาง
วัตถุของสังคม เนื่องจากการเกิดมีสถาบันที่เฉพาะเจาะจงใหม่ๆ เข้ามาแทนที่บทบาทเดิมของวัด 
และพระสงฆ์ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ศาล สถานร่ืนเริง และวิชาการใหม่ๆ จากตะวันตก รู้จัก
หลักวิชาการสังคมใหม่จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมวัตถุนิยม มีโลกทัศน์ของการสร้างสรรค์
ความท้าทายสูงท าให้คนบางคนมองสังคมพระสงฆ์และสถาบันพระพุทธศาสนาว่าเป็นของเก่า ไม่
ทันสมัย (ช าเลือง วุฒิจันทร์, 2526: 1) จึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตตามมา
มากมาย โดยที่มาจากบทบาทของพุทธศาสนา หรือพระสงฆ์ที่มีต่อสังคมน้อยลงไปอย่าง เห็นได้
ชัดเจนที่เกิดขึ้นในสังคมที่ส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายมากอย่างหนึ่งนั้นคือปัญหายา
เสพติด ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นที่มาจากสาเหตุส าคัญของ
ปัญหาการทะเลาะวิวาท และการใช้ความรุนแรง เกิดจากขาดความอบอุ่นในครอบครัว ค่านิยมใน
เรื่องศักดิ์ศรีของสถาบัน การท้าทายโดยการขีดเขียนข้อความ ความอยากเด่นอยากดัง ความเป็น
ศัตรูคู่อริกันมาก่อน การรวมกลุ่มจ านวนมากท าให้เกิดพลังฮึกเหิม การถูกท าร้ายมาก่อนและแก้แค้น
กลับ การเมาสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การปลูกฝังค่านิยมผิดๆ จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง (สุดาพร  สิน
ประสงค์, 2550: 2-3) ปัญหาการหนีโรงเรียน เป็นปัญหาที่มีผลกระทบมากในเด็กอายุสูงกว่า 10 ปี 
โดยมีพฤติกรรมที่ไปโรงเรียนตามปกติ แต่ไปไม่ถึงโรงเรียน เด็กจะใช้ช่วงระยะเวลาที่ควรอยู่โรงเรียน
ไปเที่ยวเตร่ตามความพอใจ หรือตามสถานที่มั่วสุม โดยที่เด็กออกจากบ้านและกลับบ้านตรงเวลา 
และหนีโรงเรียนแล้วไม่กลับบ้าน (พะยอม  อิงคตานุวัฒน์, 2530: 31-32) ปัญหาการใช้สื่อในเกมส์
ทางที่ไม่เหมาะสม โดยการเลียนแบบ โดยเฉพาะสิ่งที่เห็นบ่อยๆ เด็กจะซึมซับ และเลียนแบบ
พฤติกรรมจากสื่อ หากสื่อถ่ายทอดพฤติกรรมรุนแรงให้แก่เด็กบ่อยๆ เด็กมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรม
รุนแรงขึ้นได ้โดยจะเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นหลักๆ ได้แก่ ปัญหาการใช้สื่อในเกมส์ทางไม่เหมาะสม ปัญหา
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ด้านยาเสพติด ปัญหาด้านชู้สาว ปัญหาเด็กหนีเรียน ปัญหาการทะเลาะวิวาท ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะต้อง
ขอความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่าย โดยเฉพาะระดับชุมชน ซึ่งเป็นฐานรากของสังคมต้องผนึกก าลัง
เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ไม่ให้ปัญหายาเสพติดเข้ามาสร้างปัญหาให้กับชุมชนได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแหล่งชุมชนแหล่งชุมชนแอดัด ในการป้อง กันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน เพ่ือให้
ปัญหายาเสพติดหมดไปจากสังคมไทยในอนาคตอันใกล้ (ธีฬะเกียรติ  ฑีฆะบุตร, 2548: 1) 
 จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการบูรณาการบทบาทของ
พระสงฆ์ร่วมกับเครือข่ายสังคมในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของชุมชนภาคอีสาน โดยการท างาน
ของพระสงฆ์และเครือข่ายทางสังคมในการเปลี่ยนแปลงค่านิยมที่เกิดในสังคมที่มีต่อด้านกายภาพ 
เศรษฐกิจ สังคมเมือง ด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ อันเป็นผลก่อให้เกิดปัญหาทางด้าน โดยที่นับวันจะ
มีความรุนแรงส่งผลกระทบเพ่ิมขึ้นในวงษ์กว้างออกไป ซึ่งบุคคลหรือสถานบันทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับเด็ก หรือเยาวชน ต้องหาวิธีการแก้ไข ยับหยั่งการแพร่กระจายของปัญหาเหล่านี้ให้ลดน้อยลง 
เพ่ือให้ลูกหลานเด็ก หรือเยาวชนที่พวกเขาเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งที่ส าคัญในสังคมไทย ที่จะเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ในอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาความเป็นมาและองค์ความรู้ในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมชุมชน 
 2.2 เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสงฆ์และเครือข่ายสังคมในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน ในภาคอีสาน 
 2.3 เพ่ือศึกษาการบูรณาการบทบาทของพระสงฆ์และเครือข่ายสังคมในการเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมของชุมชน ภาคอีสาน 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 เป็นการน าเสนอเนื้อหาวิจัยตามมุ่งศึกษาตามความมุ่งหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมา
และองค์ความรู้ในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมชุมชน บทบาทของพระสงฆ์และเครือข่ายสังคมในการ
เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของชุมชนภาคอีสาน การบูรณาการบทบาทของพระสงฆ์และเครือข่ายสังคม            
ในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของชุมชนภาคอีสาน ในพ้ืนที่จังหวัดนคราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์และ
จังหวัดชัยภูมิ     
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยที่ประชากร เป็นประชาชนทั่วไปในภาคอีสาน                          
ส่วนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พื้นที่วิจัยจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีกลุ่มผู้รู้
ในการให้ข้อมูล จ านวน 24 คน และกลุ่มผู้ปฏิบัติ จ านวน 36 คน และกลุ่มทั่วไป จ านวน 10 คน  
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือแบบการส ารวจ แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์ และการสนทนา
กลุ่ม เพ่ือให้ได้รูปแบบการบูรณาการบทบาทของพระสงฆ์กับเครือข่ายทางสังคม แล้วน าข้อมูลที่
ได้มาจัดระบบ จ าแนก แยกแยะให้เห็นถึงประเด็นที่มีความแตกต่างและสอดคล้องกัน เพ่ือให้ง่ายต่อ
การน าเสนอ โดยการน าเสนอด้วยการพรรณนาโวหารตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 ความเป็นมาและและองค์ความรู้ในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของชุมชนภาคอีสาน 
 กระทรวงวัฒนธรรมเริ่มต้นเมื่อพุทธศักราช 2481 ต่อมามีพระราชบัญญัติบ ารุงวัฒนธรรม
แห่งชาติ มีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ มีการสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมข้ึน มีการจัดตั้งส านัก 
งานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติข้ึน โดยมีภารกิจส าคัญครอบคลุมงานด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีหน้าที่ส าคัญในการเฝ้าดูทางวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยการกระแสทุน
นิยม บริโภคนิยม และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทางวัฒนธรรม ขยายการด าเนินการกระชับมายัง
จังหวัดต่าง ๆ  
 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 โดยที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้แยกออกมาจากกระทรวง 
ศึกษาธิการ โดยมีส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดของแต่ละจังหวัดเกิดขึ้น ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมาตั้งอยู่ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1และสร้างเสร็จในปี 
พ.ศ. 2542 ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรมาตุคลา ต าบลมะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยการการ
เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายสังคมในประเด็น การขับเคลื่อนเครือข่าย สร้างภูมิคุ่มกันที่ดี
ให้กับเด็กและเยาวชน การพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ จัดอบรม การศึกษาข้อมูลเพ่ือหาวิธีการป้องกัน 
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ โดยการท างานร่วมกันของคนที่เกี่ยวข้องในสังคม ชุมชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติด ซึ่งมีการก าหนดยุทธ์ศาสตร์ แนวทาง นโยบาย แผนงาน 
ประสานงานสนับสนุน การด าเนินการ การติดตามประเมินผล การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
ระบบข้ันตอน และการท างานร่วมกับสถาบันพระพุทธศาสนา ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
ตั้งอยู่ที่ว่าการอ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  ส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอ ได้ร่วมมือกันกับทาง
คณะสงฆ์เพ่ือด าเนินงานร่วมกันในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และเป็นส านักงานวัฒนธรรมประจ า
จังหวัดดีเด่นในปี พ.ศ. 2556 และส านักวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิก็เช่นกัน ได้มีการด าเนินการในการ
เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมกันในสังคม ในกาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมี
การท างานร่วมกันกับคณะสงฆ์ในการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  
 การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของวัดประมวลราษฎร์ วัดป่าไพบูลย์ และวัดสิริพงษ์สาวาส                
ซึ่งทั้ง 3 วัด เป็นส านักปฏิบัติธรรม หรือสถานที่ปฏิบัติธรรม หรือศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน หรือศูนย์
อบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดยให้การด าเนินการในการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน 
ข้าราชการ และประชาขนทั่วไป มีการเข้าค่ายอบรม มีโครงการต่าง ๆ ที่ร่วมกันด าเนินการกับทาง
วัฒนธรรมประข าจังหวัดอยู่เป็นประจ าในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม  
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 5.2 สภาพบทบาทของพระสงฆ์และเครือข่ายทางสังคมในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ในภาคอีสาน 
 5.2.1 สภาพบทบาทของพระสงฆ์ในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมภาคอีสาน  
 บทของพระสงฆ์ในการด าเนินงานทั้ง 5 ประเด็น ในวัดประมวลราษฎร์ วัดป่าไพบูลย์ วัด
สอรอพงษ์สาวาส ดังนี้ 
 ปัญหายาเสพติด 
 1)  การวางแผน ปัจจุบันเป็นการแก้ไขปลายเหตุเท่านั้น คือจับกุมผู้กระท าความผิดขาด
การร่วมกันวางแผนอย่างรัดกุมให้มีประสิทธิภาพ แต่การท างานยังไม่ประสบความส าเร็จ เพราะขาด 
การท างานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน 2) การป้องกัน พระสงฆ์มีบทบาทในการป้องกันปัญหายา
เสพติด ได้บ้าง แต่ยังไม่มาก เนื่องจากการป้องกันปัญหายาเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือจาก
เครือข่ายสังคมทุกภาคส่วน 3) การแก้ไข ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่รัฐบาลและทุก
หน่วยงานต้องร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ลดน้อยลงไปจากชุมชนและสังคมไทยแต่
การแก้ไขปัญหาของพระสงฆ์ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากขาดความร่วมมือจาก
ภาครัฐ ให้การสนับสนุนหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 4) การบรรเทาปัญหา 
พระสงฆ์ได้บรรเทาปัญหายาเสพติด ในด้านการอบรมสั่งสอนเยาวชนผ่านโครงการอบรมค่ายพุทธ
บุตร เป็นการเตือนสติให้เยาวชน  
 ปัญหาชู้สาว 
 1)  การวางแผน การวางแผนที่ดีต้องวางแผนร่วมกับคณะครูอาจารย์และผู้ปกครองใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านชู้สาวให้ลดน้อยลงไป 2) การป้องกัน พระสงฆ์ผู้แสดงธรรมได้ย้ า
เตือนสติเยาวชน ในศีลข้อที่ 3 กาเมสุมิจฉาจารา  ให้ตระหนักรู้ในการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม มีความ
รักได้แต่รักให้เป็น 3) การแก้ไข เยาวชนสามารถเข้าถึงเรื่องเพศได้ง่ายทั้งสื่อต่างๆ สภาพสังคมรับ
เอาวัฒนธรรมต่างชาติมามาก เรื่องเพศมีอิสระเสรีมากยิ่งขึ้น เยาวชนรับเอาวัฒนธรรมและค่านิยมที่
ผิดๆ มาขาดการพิจารณาไตร่ตรองถึงผลกระทบหรือผลเสีย ที่จะตามมา เช่นท้องขณะเรียนท าแท้ง  
ตลอดถึงท าร้ายตนเองและผู้อ่ืน 4) การบรรเทาปัญหา พระสงฆ์กระท าได้เพียงแค่อบรมสั่งสอนว่า
กล่าวตักเตือนเยาวชน เพ่ือให้สติจะท าอะไรให้คิดให้ละเอียดถี่ถ้วนเสมออย่าท าอะไรตามอ าเภอใจ 
 ปัญหาทะเลาะวิวาท 
 1)  การวางแผน เจ้าคณะจังหวัดมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับเจ้าคณะอ าเภอ เพ่ือ
วางแผนในเรื่องนี้ร่วมกับชุมชน การทะเลาะวิวาทกันในวัดหรือนอกวัด เวลามีงานร่ืนเริงภายในวัด 
เยาวชนแอบน าสุรามาดื่มภายในวัดในงานบวชหรืองานบุญกุศลต่างๆ 2) การป้องกัน การป้องกัน
ปัญหาในปัจจุบันยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เพราะขาดการท างานเชื่อมโยงบูรณาการ
ร่วมกันกับเครือข่ายสังคมต่างๆ3) การแก้ไข สาเหตุการดื่มสุราและสิ่งมึนเมาการแย่งคู่รัก คู่อริที่มี
เรื่องกันมานาน และการยกพวกตะลุมบอนกันในนามสถาบัน ที่มีค่านิยมผิดๆ  การแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากขาดการท างานร่วมกันกับเครือข่ายสังคม 
ท างานไม่จริ งจั งมี เ พียงหน่วยงานหลักๆที่ รับผิดชอบในการดูแลเยาวชนคือครอบครัว
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สถาบันการศึกษา และต ารวจ 4) การบรรเทาปัญหา เยาวชนกลุ่มเสี่ยงมาอบรมค่ายพุทธบุตรเป็น
ประจ าและต่อเนื่อง ตลอดถึงน าไปเข้าค่ายฝึกระเบียบวินัยที่ค่ายทหาร จะเป็นการดีมาก เพ่ือเป็น
การบรรเทาปัญหาให้ลดน้อยลงไป  
 ปัญหาหนีเรียน 
 1)  การวางแผน พระสงฆ์มีการวางแผนด าเนินงานทุกครั้ง เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้าน
อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และเนื้อหาสาระส่วนเยาวชนหนีเรียนในขณะอยู่ที่บ้านก็คงเป็นหน้าที่
ของผู้ปกครองและโรงเรียนที่จะต้องช่วยกันดูแลและหาแนวทางป้องกันปัญหาต่อไป 2) การป้องกัน 
พระสงฆ์อยู่แต่ในวัดไม่สามารถที่จะไปดูแลเยาวชนนอกวัดได้ ผู้ปกครองต้องเอาใจใส่ดูแลเยาวชน
มากกว่านี้  สถานศึกษาต้องติดตามดูแลเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 3) การแก้ไขทางโรงเรียนยังขาดการจัด
กิจกรรมที่เน้นให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมตามที่ตนเองถนัดและชอบ เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ หรือเข้า
ร่วมชมรมต่างๆ พยายามให้ความสนใจเยาวชนกลุ่มนี้เป็นพิเศษ ค่อยพูดจากับเด็กอย่าดุด่าว่าร้าย 4) 
การบรรเทาปัญหา พระสงฆ์เป็นเพียงแนะน าอบรมสั่งสอนเพ่ือเตือนสติให้เยาวชนรักการเรียน เพียร
ศึกษา ควรเน้นระเบียบวินัย        
 ปัญหาติดเกมส์  
 1)  การวางแผน มีการแผนน้อย เนื่องจากการเล่นเกมส์ส่วนมากเยาวชน จะเล่นกันที่
บ้านและร้านเกมส์ เป็นหลักในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัด พระสงฆ์ได้มีการวางแผนเตรียมการด าเนินงาน
ในการจัดกิจกรรมธรรมะนันทนาการของค่ายพุทธบุตร 2) การป้องกัน พระสงฆ์มีส่วนเกี่ยวข้องโดย
อ้อมกับเยาวชน บทบาทท าได้แค่อบรมสั่งสอนให้เยาวชนเล่นเกมส์ให้เป็น เล่นให้รู้เวลา เล่นเพ่ือ
คลายเครียดหรือฝึกทักษะสมอง 3) การแก้ไข ผู้ปกครองแก้ปัญหาไม่นิ่มนวล ควรพูดจากับลูกดีๆ 
ด้วยเหตุผล ชี้แจงถึงโทษของการติดเกมส์โดยให้ปรับพฤติกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป  ผู้ปกครอง
อย่างสั่งห้ามเลิกเล่นเกมส์โดยเด็ดขาด เพราะเยาวชนจะมีปฏิกิริยาต่อต้าน ควรคุยด้วยเหตุผลจะ
ดีกว่า 4) การบรรเทาปัญหา บทบาทพระสงฆ์สามารถท าได้โดยการชี้แนะแนวทางถึงคุณและโทษ
ของการเล่นเกมส์ให้เยาวชนฟัง    
 5.2.2 สภาพปัญหาเครือข่ายทางสังคมในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมภาคอีสาน  
 สภาพปัญหาเครือข่ายสังคมในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมภาคอีสาน โดยสรุปทั้ง 5 
ประเด็นในวัดประมวลราษฎร์ วัดป่าไพบูลย์ วัดศิริพงษาวาส ดังนี้ 
 ปัญหายาเสพติด 1) การวางแผน การท างานยังขาดการบูรณาการร่วมกันของเครือข่าย
สังคม มีเพียงบางหน่วยงานที่ประสานท างานกันเป็นครั้งคราว ยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร  2) การ
ป้องกัน ปัจจุบันการท างาน  แบบบูรณาการเชื่อมโยงทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันชุมชนขาดการแนะน า 
การประกอบอาชีพที่ดีและเหมาะสมให้กับเยาวชนจะได้ไม่หันไปจ าหน่ายยาเสพติด  และชุมชนขาด
การรณรงค์ถึงโทษของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 3) การแก้ไข ส่วนมากแก้ไขปัญหาตรงปลายเหตุ คือ
การจับกุมผู้ผลิตรายย่อย ผู้จ าหน่าย ผู้เสพ และผู้เดินยาได้ แต่การแก้ไขปัญหา ที่ดีที่สุด คือ การแก้
ที่ต้นเหตุหรือที่มาของเยาวชนติดยา เสพติดต่างหาก    
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 ปัญหาชู้สาว 1) การวางแผน มีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือร่วมกัน  แต่ยังไม่ครอบคลุม
ทุกหน่วยงาน มีเพียงคณะสงฆ์  ผู้ปกครอง สถานศึกษา และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด เพ่ือ
วางแผนในการรับมือป้องกันปัญหา 2) การป้องกัน ปัจจุบันเยาวชนรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามา 
ส่งผลท าให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปและเป็นยุคเทคโนโลยีการสื่อสาร ไร้พรมแดน โดยเยาวชน
สามารถเข้าถึงเรื่องเพศ ได้ง่ายและรวดเร็ว 3) การแก้ไข ปัจจุบันเยาวชนรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติ
เข้ามา ส่งผลท าให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปและเป็นยุคเทคโนโลยีการสื่อสาร ไร้พรมแดน โดยเยาวชน
สามารถเข้าถึงเรื่องเพศได้ง่ายและรวดเร็ว 4) การบรรเทาปัญหา ในชุมชนและโรงเรียนควรจัด
กิจกรรมรณรงค์เรื่องเพศศึกษา  การปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสมในขณะอยู่กับเพศตรงข้าม 
 ปัญหาทะเลาะวิวาท 1) การวางแผน ต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายสังคมทุก
หน่วยงาน มีการประชุมเพ่ือวางแผนในการดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้หมดไป ผู้ปกครองและ
สถานศึกษา ต้องดูแลเอาใจใส่เยาวชนเป็นพิเศษ  2) การป้องกัน เป็นการส่งเสริมค่านิยมที่ผิด
จากรุ่นพี่    สู่ รุ่นน้อง ขาดการอบรมบ่มนิสัยจากผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ เยาวชนดื่มสุราและสิ่งมึนเมา
ท าให้เกิดความประมาทขาดสติ และการคบเพ่ือนที่ไม่ดีชักน าไปในทางเสื่อมเสีย 3) การแก้ไข ขาด
ความยับยั่งชั่งใจและขาดสติ เนื่องจากการดื่มสุราและของมึนเมา การไปเที่ยวดูคอนเสริต์และงาน
รื่นเริงต่างๆ การทะเลาะกันเรื่อง ชู้สาว และการปลูกฝังค่านิยมผิดๆ เกี่ยวกับศักดิ์ศรีของ
สถาบันการศึกษาของตนเอง 4) การบรรเทาปัญหา สถาบันการศึกษาต้องท าความเข้าใจปรับเปลี่ยน
ทัศนคติในเชิงลบมาเป็นสร้างสรรค์ มีกิจกรรมต่างๆ ให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างถูกต้อง และ
เหมาะสม เช่น ชมรมดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น 
 ปัญหาหนีเรียน 1) การวางแผน ปัจจุบันการวางแผนยังขาดความร่วมมือประสานงานกัน
แบบบูรณาการ เป็นเพียงบางหน่วยงานที่ปฏิบัติเป็นประจ า คือ ครอบครัว โรงเรียน และเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 2) การป้องกัน ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวน่าจะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ ได้มี
การกวดขันควบคุมดูแล สถานบริการและสถานประกอบการต่างๆ 3) การแก้ไข ปัญหาเด็กหนีเรียน  
เป็นปัญหาส าคัญของการศึกษา เด็กและเยาวชนไม่สนใจเรียน และคิดว่าคงไม่เรียนแล้วอาจจะด้วย
เหตุผลต่างๆ ของแต่ละบุคคล ซึ่งเยาวชนกลุ่มนี้แก้ไขยาก 4) การบรรเทาปัญหา อาศัยความร่วมมือ
ของเครือข่ายสังคม วัด บ้าน โรงเรียน  ชุมชน และภาครัฐในการเอาใจใส่ดูแล ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา 
 ปัญหาติดเกมส์ 1) การวางแผน ปัญหาเด็กติดเกมส์ มีผลกระทบต่อการเรียนอย่าง
แน่นอน ไม่สนใจอ่านหนังสือ เล่นแต่เกมส์อย่างเดียว งานบ้านก็ไม่ช่วยพ่อแม่ท า ไม่สนใจคนรอบข้าง 
เป็นคนเจ้าอารมณ์ หงุดหงิดง่าย 2) การป้องกัน ยังขาดการประสานความร่วมมือป้องกันปัญหากัน
อย่างจริงจัง มีการปฏิบัติแล้วก็เงียบหายไปไม่ท าอย่างต่อเนื่อง 3) การแก้ไข เยาวชนหมกมุ่นอยู่กับ
การเล่นเกมส์จนติดไม่สนใจต่อการเรียน การงานที่บ้าน ไม่สนใจคนรอบข้าง หรือบางครั้งก็แสวงหา
เงินมาเล่นเองหรือ ซื้อเกมส์ 4) การบรรเทาปัญหา เยาวชนจะเล่นเกมส์กันมาก ในช่วงปิดภาคเรียน 
ผู้ปกครองหนักใจอย่างยิ่ง เพราะไม่มีเวลาในการดูแลลูกหลาน ตัวเองก็ต้องไปท างานเลี้ยงชีพ     
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 5.2.3 การบูรณาการบทบาทของพระสงฆ์และเครือข่ายทางสังคมในการเฝ้าระวัง            
ทางวัฒนธรรมชุมชนภาคอีสาน 
 ด้านยาเสพติด 1) การวางแผน ควรมีการประชุมเพ่ือวางแผนเตรียมรับมือกับปัญหาที่
เกิดข้ึนทัง้ภายในวัดให้ดีและรัดกุมพร้อมท างานแบบบูรณาการร่วมกับชุมชนและภาครัฐ โดยใช้หลัก 
“บวร” ปรึกษาหารือกันในการวางแผนด าเนินการ เช่น ให้ความรู้ความเข้าใจและโทษของยาเสพติด
เป็นประจ า มีการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนดูแลกันเอง มีการอบรมค่ายพุทธบุตรเป็นประจ า ส่งเสริม
กิจกรรมลานวัด ลานกีฬาต้านยาเสพติด เพ่ือให้เยาวชนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 2) การป้องกัน 
วัดมีการบ าบัดผู้ติดยาเสพติดให้โทษ  หรือมีการเทศนา/อบรมสั่งสอนให้เยาวชนหรือผู้ติดยาเสพติด
ให้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติดให้มากขึ้นพระสงฆ์มีบทบาทในการป้องกันยาเสพติด คือ  การจัด
กิจกรรมต่างๆ การแสดงธรรม และการอบรมศีลธรรมให้กับเยาวชน  3) การแก้ไข พระสงฆ์มีการ
แสดงธรรมตามโอกาสอย่างเหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง เพ่ือกล่อมเกลาจิตใจเยาวชนและชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องให้เข้มแข็ง เปิดอบรมการปฏิบัติธรรมให้สม่ าเสมอทุกภาคการศึกษา เพ่ือร่วมด้วยช่วยกันใน
การแก้ไขปัญหา มีบทบาทในด้านความรู้ วิธีการ และขั้นตอนในการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ บุคลิกภาพและพฤติกรรม 4) การบรรเทาปัญหา การร่วมมือที่เข้มแข็ง 
ปัญหาปลายเหตุสารพัดประการก็จะลดลง การผิดศีลธรรมก็จะลดลง ถ้าสร้างศีล 5 ให้แข็งแกร่ง 
กฎหมายต่างๆ  ก็ไม่ต้องบังคับใช้ เพราะไม่มีคนท าผิด ดังนั้น ขอให้รณรงค์ รักษาศีล 5 กันอย่าง
จริงจัง 
 ด้านชู้สาว 1) การวางแผน พระสงฆ์ควรมรบทบาทส่วนร่วมในการวางแผน ในการ
ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งการแสดงธรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรม เข้าค่ายพุทธบุตร ออก
เดินทางไปบรรยายธรรมที่สถานศึกษาหรือในชุมชนต่างๆ มีการแสดงธรรมด้วยการใช้สื่อประกอบวีดี
ทัศน์เพ่ือชี้ให้เห็นว่า ความรักให้ถูกต้องและเหมาะสม  เน้นย้ าให้ตระหนักถึงการรักษาศีลข้อที่ 3 
และพระสงฆ์ควรมีการวางแผนให้ดีภายในวัดและบูรณาการร่วมครอบครัวชุมชนต่อไป 2) การ
ป้องกัน พระสงฆ์ในปัจจุบันควรมีบทบาทเชิงรุกมากยิ่งขึ้นในการแสดงธรรม บรรยายธรรมกิจกรรม
ต่างๆ ผ่านโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้เยาวชนตระหนักรู้ถึงการป้องกันปัญหาชู้สาว 
โดยให้ความรู้ ความเข้าใจ การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ยังไม่พร้อม ไม่ส่งเสริมให้มีความรักในวัยเรียน 
ควรหากิจกรรมที่สร้างสรรค์มาท า 3) การแก้ไข พระสงฆ์ควรอบรมชี้ให้เยาวชนเห็นว่า ไม่ควรมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร หรือถ้ามีต้องรู้จักป้องกันตนเอง ถ้าหากเกิดผิดพลาดมา อย่าท าแท้งโดย
เด็ดขาด เพราะมันบาปมาก เป็นการฆ่ามนุษย์ที่บริสุทธิ์คนหนึ่ง และเป็นคดีความทางอาญาอีกด้วย  
เมื่อรับท าผิดพลาดลงไปแล้ว เราต้องกล้ายอมรับและเผชิญกับความจริง พร้อมที่จะดูแลเป็นพ่อแม่ที่
ดีของลูกๆ ในอนาคตต่อไป 4) การบรรเทาปัญหา พระสงฆ์ให้การอบรม/แสดงธรรมหรือบรรยาย
ธรรมตามโอกาสต่างๆ หรือแม่แต่ในค่ายพุทธบุตร มีกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติตนที่
เหมาะสมและถูกต้องในเรื่องเพศศึกษา  เป็นการปลุกจิตส านึกให้เยาวชนโดยเฉพาะผู้หญิง ให้รัก
ตัวเอง  ตามค าโบราณที่ว่า “รักนวลสงวนตัว” 
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 ด้านทะเลาะวิวาท 1) การวางแผน ควรมีการวางแผนเตรียมการรับมือกับการทะเลาะ
วิวาทของเยาวชนที่มาจากการดื่มสุราและของ มึนเมา การเสพยาเสพติด ค่านิยมผิดๆ พระสงฆ์ควร
มีการวางแผนการอบรมส่ังสอน  การแสดงธรรมตามโอกาสต่างๆ การใช้กิจกรรมต่างๆ  ในค่ายพุทธ
บุตร เพ่ือเสริมสร้างความรักสามัคคีต่อกันและกัน 2) การป้องกัน มีการท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์            
ไม่มีค่านิยมที่ผิดตามเพ่ือนๆ ที่ยุยงส่งเสริมไปในทางที่ผิด  เช่น สร้างค่านิยม รักศักดิ์ศรีสถาบันไป
ในทางที่ผิด การดื่มสุราและของมึนเมา พระสงฆ์ควรมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพ่ือสร้างความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะที่ถูกต้องและเหมาะสม ให้มีความรักใคร่เมตตาปรารถนาดีต่อกันโดยผ่านกิจกรรม
ต่างๆ เช่น กิจกรรมรู้รักสามัคคี กิจกรรมผืนผ้าใบ เป็นต้น  3) การแก้ไข โดยให้โอกาสในการแก้ไข
ตนเอง ไม่ซ้ าเติมหรือประณามการกระท า ควรพูดให้ก าลังใจ มีการบรรยายธรรมประกอบสื่อเอาให้
เยาวชนน้ าตาตกให้ได้ ถือว่าเป็นบทบาทท้าทายพระวิทยากรเป็นอย่างยิ่ง ให้เยาวชนเดินจงกรม-นั่ง
สมาธิ ปรับอารมณ์ท่ีฟุ้งซ่านวุ่นวายเป็นเย็นสบายและสงบ  4) การบรรเทาปัญหา พระสงฆ์ควรมีการ
อบรมบ่มนิสัยเป็นการเตือนสติให้เยาวชนตระหนักรู้ว่าสิ่งที่เขาท าดีหรือไม่ดี สร้างสรรค์หรือท าลาย 
คนที่เสียใจที่สุดคือบิดามารดาที่ลูกไม่รักด ี 
 ด้านหนีเรียน 1) การวางแผน พระสงฆ์ต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน เพ่ือเป็นเครือข่ายใน
การท างานร่วมกันในการหนีเรียนของเด็ก โดยการเตือนสติเสียมากกว่า มีการเช็คชื่อท ากิจกรรม
ตลอดเวลา มีพ่ีเลี้ยงคอยดูแลใกล้ชิด และที่ส าคัญจับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมหนีเรียนให้มา
ท ากิจกรรมหรือเป็นหัวหน้ากลุ่มก็ได้ตามความเหมาะสม 2) การป้องกัน วัดที่ดูแลเยาวชนมาเข้าค่าย
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ พระวิทยากรควรทักทายให้ความสนใจเยาวชนคน
นั้นเป็นพิเศษ เพ่ือกระตุ้นให้เขาได้ร่วมกิจกรรมเน้นย้ าเตือนสติให้เยาวชนได้ตระหนักถึงหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเองในขณะนี้ว่าต้องตั้งใจเรียนหนังสือ เพ่ือน าความรู้ต่างๆ ไปประกอบอาชีพเมื่อ
เราศึกษาจบมาแล้ว 3) การแก้ไข วัดควรมีมาตรการบทลงโทษที่สร้างสรรค์ เช่น ท าความสะอาดวัด 
ล้างห้องน้ า  เก็บขยะ  เป็นต้น  ส่วนการกระตุ้นจิตส านึกให้ทุกคนได้ทราบบทบาทหน้าที่ที่ควร
กระท า นั่นคือ ตั้งใจเรียนหนังสือ ตั้งใจท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ืออนาคตที่ดีจะได้ไม่ต้องล าบาก พ่อแม่ผู้
อยู่เบื้องหลังรอความส าเร็จท่านจะได้ภูมิใจที่ลูกๆ ตั้งใจเรียน เป็นการเตือนสติให้เยาวชนกลับตัว
กลับใจเสียใหม ่ สิ่งที่ผิดพลาดไปแล้ว ก็ให้ไปผ่านไปจงเริ่มต้นใหม่ เพ่ืออนาคตที่สดใสในวันข้างหน้า 
4) การบรรเทาปัญหา พระสงฆ์ควรเฝ้าระวังวัฒนธรรมปัญหาเยาวชนหนีเรียน วิเคราะห์ให้ออกว่า  
ที่เยาวชนหนีเรียนเพราะอะไร เรียนไม่เข้าใจ เรียนไม่รู้เรื่อง สาเหตุมาจากคุณครูสอนไม่ดีเลยไม่
เขา้ใจ หรือเยาวชนไม่สนใจเรียนเอง แต่ถ้าเป็นที่ครูต้องแก้ที่ครู  เป็นที่ผู้เรียนก็ต้องแก้ที่เยาวชน 
 ด้านติดเกมส์ 1) การวางแผน พระสงฆ์ควรมีบทบาทในการเตือนสติให้เยาวชนรู้จักเล่น
เกมส์ให้เป็น และเล่นให้ถูกเวลา สอนให้รู้จักแบ่งเวลาให้เป็น เช่น ท างานบ้าน ท าการบ้าน ดูโทรทัศน์ 
เล่นเกมส์ในวันหนึ่งไม่ควรเล่นเกมส์เกิน 2 ชั่วโมง ต้องจัดสรรเวลาให้เป็น ต้องมีสัญญาใจแก่ตนเอง 
ผู้ปกครองควรตั้งกติกา การเล่นเกมส์ตั้งแต่แรก อย่าตามใจจนเกินไป เพราะเกมส์มันเป็นดาบสอง
คม มีทั้งดีละไม่ดี ถ้าหมกมุ่นจนเกินไปท าให้มีอารมณ์รุนแรง จะเอาแต่ชนะให้ได้ 2) การป้องกัน             
มีการแนะน าวิธีการเล่นเกมส์ให้ถูกต้อง ควรแบ่งเวลาเล่นให้เป็น ไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน ไม่ควร
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เล่นเกมส์ที่อันตราย คือ การต่อสู้ที่รุนแรง การฆ่าผู้อ่ืนที่โหดเหี้ยม เพราะจะส่งผลอันตรายทางจิต
โดยไม่รู้ตัว การเล่นเกมส์ที่สร้างสรรค์เพ่ือคลายเครียด ไม่ใช่ยิ่งเล่นยิ่งกดดันเพ่ือนเอาชนะให้ได้
ผู้ปกครอง ควรเอาใจใส่ดูแลอย่าใกล้ชิด ไม่ควรปล่อยให้เด็กและเยาวชนไปเล่นเกมส์ตามร้านเกมส์
ต่างๆ ตามล าพัง 3) การแก้ไข ควรอธิบายให้เยาวชนเข้าใจถึงผลดีและผลเสียของการเล่นเกมส์  เล่น
ได้แต่อย่าหมกมุ่นจนเกินไป เล่นให้พอดี เล่นให้เป็นเวลา ผู้ปกครองควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
เยาวชนก่อนเรื่อมการปรับพฤติกรรมการเล่นเกมส์ มีการตกลงกติกาให้ชัดเจนก่อนอนุญาตให้เล่น
เกมส์ ควรเอาจริงเอาจังกับข้อตกลงหรือกติกาที่ตั้งเอาไว้ และค่อยๆปรับพฤติกรรมทีละน้อย แบบ
ค่อยเป็นค่อยไป แต่สม่ าเสมอ 4) การบรรเทาปัญหา พระสงฆ์ควรชี้ให้เห็นถึงภัยอันตรายจากการ
เล่นเกมส์ที่รุนแรง การหมกมุ่นจนเกินไป เพราะการเล่นเกมส์เป็นดาบสองคมมีทั้งคุณและโทษ ควร
เล่นเกมส์ที่สร้างสรรค์ เล่นให้เป็นเวลา   
 
6. อภิปลายผล 
 6.1 การแก้ไข โดยจากสภาพปัญหายาเสพติด โดยเยาวชนรับเอาวัฒนธรรมมีการเลียนแบบ 
พฤติกรรม ขาดความร่วมมือจากเครือข่ายสังคมในการแก้ไขปัญหา การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ คือ 
จับกุมผู้กระท าความผิดมาลงโทษ ควรที่จะเร่ิมจากครอบครัว โรงเรียนและชุมชน และการแก้ไข
ปัญหาของพระสงฆ์ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากขาดความร่วมมือจากภาครัฐ                      
ให้การสนับสนุนหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิสิฏฐ์ 
บุญไชย และทรงคุณ จันทร (2540) พบว่า พระสงฆ์เป็นหลักส าคัญในการเผยแพร่หลักพุทธศาสนา
แก่ประชาชน มีบทบาทในการพัฒนาสังคมทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาสังคม การ
พัฒนาการศึกษา การพัฒนา ด้านสุขภาพอนามัยและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ
เชี่ยวชาญของพระสงฆ์แต่ละรูปที่สั่งสมมาจากประสบการณ์การศึกษาเล่าเรียน การทดลองปฏิบัติ
ด้วยตนเอง 6.2 การแก้ไข โดยจากสภาพปัญหาชู้สาว ควรแก้ที่ต้นเหตุ ขาดการควบคุมดูแลจาก
เครือข่ายสังคมอย่างจริงจังในการแก้ไขป้องกันและปราบปรามเว็บไซต์ ลามกอนาจารต่างๆ 
พระสงฆ์มีบทบาทด้วยการเตือนสติให้เยาวชนได้รับรู้ถึงผลเสียของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
เนื่องจากเยาวชนสามารถเข้าถึงเรื่องเพศได้ง่ายทั้งสื่อต่างๆ สภาพสังคมรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติมา
มาก เรื่องเพศมีอิสระเสรีมากยิ่งขึ้น เยาวชนรับเอาวัฒนธรรมและค่านิยมที่ผิดๆ เยาวชนเหินห่าง
ศาสนา ขาดศีลธรรมประจ าใจ ขาดการพิจารณาไตร่ตรองถึงผลกระทบหรือผลเสีย ที่จะตามมา เช่น 
ท้องขณะเรียน ท าแท้ง ตลอดถึงท าร้ายตนเองและผู้อ่ืนซึ่งสอดคล้องดับงานวิจัยของ Kvarfordt 
(2005) พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อบทบาทของศาสนา และจิตวิญญาณในการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์ เป็นบวกเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของศาสนา และจิตวิญญาณในเด็กและชีวิตของ
เยาวชนและประชาชนประจ าค่อนข้างมากและประสบการณ์กับจิตวิญญาณและศาสนา  ละเมิด 
ละเลย  ในเด็กและเยาวชน การที่พวกเขาแทรกแซงโดยใช้หลากหลาย ศาสนาและจิตวิญญาณมามี
บทบาทกับประชากรนี้ และในขณะที่ร้อยละขนาดเล็กของผู้ตอบสัมภาษณ์เป็นเด็กและเยาวชนมา
ด้วยปัญหาทางศาสนาหรือจิตวิญญาณเกือบสองเท่าของจ านวน รู้สึกว่าเด็กอาจจะช่วยในการมีส่วน
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ร่วมได้ถ้าจิตวิญญาณหรือเรื่องศาสนาเข้ามามาแทรกแซง ส่วนใหญ่ผู้รายงานรายงานว่าปัญหาทาง
ศาสนาหรือจิตวิญญาณไม่ค่อยมีถ้าเคยมีการแทรกแซง ในการศึกษาการท างานของสังคมและการ
ฝึกอบรมกับจ านวนเกือบเท่ากับผู้เข้าร่วมการพอใจหรือไม่พอใจกับการศึกษานี้ ทัศนคติเกี่ยวกับ
ความเกี่ยวข้องของศาสนาและจิตวิญญาณในเด็กและชีวิตของเยาวชนนั้นจ านวนเด็กและเยาวชน
เห็นในแต่ละสัปดาห์ และการมีส่วนร่วมตอบแบบสอบถามในกิจกรรมทางศาสนาหรือจิตวิญญาณ
ส่วนตัวผลกระทบการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และการศึกษารวมถึงแนวทางจริยธรรม  
 6.3 การป้องกัน โดยการปัญหาติดเล่ม ซึ่งผู้ปกครองไม่ตั้งกติกาก่อนเล่น โดยตกลงกับ
เยาวชนตั้งแต่แรกว่า ให้เล่นได้แต่เล่นเป็นเวลา โดยแบ่งเวลาให้เป็น และอย่าเล่นเกมที่รุนแรง เช่น 
ฆาตกรรม เพศ และยาเสพติด  ส่วนทางวัดอาจจะยังไม่สามารถเข้าไปดูแลเยาวชนในบ้านหรือ             
ร้านเกมได้ เป็นเพียงชี้แนะว่าอะไรควรไม่ควรหรือเล่นเกมได้ แต่รู้จักแบ่งเวลาหรือไม่ควรหมกมุ่น
จนเกินไป นอกจากนี้พระสงฆ์มีส่วนเกี่ยวข้องโดยอ้อมกับเยาวชน บทบาทท าได้แค่อบรมสั่งสอนให้
เยาวชนเล่นเกมให้เป็น เล่นให้รู้เวลา เล่นเพ่ือคลายเครียดหรือฝึกทักษะสมอง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกรรณิการ์  โอมุเณ (2526) พบว่า พระสงฆ์เป็นสื่อบุคคลที่มีความสามารถและ
ทรงคุณค่าในการพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ เพราะในทัศนะของประชาชนมีความเห็นว่า 
พระสงฆ์เป็นสื่อบุคคลทีป่ระกอบไปด้วยความน่าไว้วางใจ ความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคคลกับประชาชนและความกระตือรือร้นในการท างานพัฒนาท้องถิ่น การมีพระสงฆ์เป็นสื่อบุคคล
ที่ได้รับความไว้วางใจยอมรับนับถือและความเชื่อมั่นจากประชาชน จึงน่าจะมีการสนับสนุนให้
พระสงฆ์มีบทบาทในการเป็นผู้น าความคิด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้ ความคิดและน
วกรรมอย่างเต็มที่ ก่อนอ่ืนรัฐบาลน่าที่จะได้ตระหนักถึงความส าคัญของพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นสื่อ
บุคคลเพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาชนบท และเพ่ือที่พระสงฆ์จะได้กระท าหน้าที่นี้อย่างเต็มที่ รัฐควร
จัดอบรมให้พระสงฆไ์ด้มีความรู้ในหลักการพัฒนา นอกเหนือไปจากหลักธรรมที่ต้องศึกษาและให้ถือ
เป็นนโยบายว่า การช่วยเหลือเพ่ือมนุษย์จะเป็นกุศลมหาศาลได้เม่ือได้มีการเตรียมพระสงฆ์เพ่ือ
สนับสนุนงานพัฒนาแล้ว นโยบายการใช้ทรัพยากรทางการสื่อสารของประเทศให้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 1) ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
 ผลการวิจัยสามารถน าไปจัดท าข้อมูลเอกสารเป็นองค์ความรู้ในการเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมของชุมชนภาคอีสาน และสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการค้นพบน าไปใช้ในวางแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรมในการพัฒนาเยาวชน วัด ชุมชน เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาที่ค้นพบในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
 2) เสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยการบูรณาการบทบาทของพระสงฆ์และเครือข่ายสังคมใน              
การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของชุมชนภูมิภาคอ่ืนๆ  
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 2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์และเครือข่ายสังคมใน             
การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของชุมชนภาคอีสาน 
 2.3  ควรมีการศึกษาวิจัยค่ายพุทธบุตรเพ่ือค้นหาแนวทางการพัฒนาการเฝ้าระวังทาง    
วัฒนธรรมของเยาวชนภาคอีสาน 
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การประยุกต์ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการจัดการน้้าเพื่อส่งเสริมการเกษตรของชุมชนลุ่ม
น้้ามูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา 

APPLICATION OF INDIGENOUS WISDOM TO AGRICULTURAL WATER 
MANAGEMENT OF UPPER DRAINAGE MOON RIVER 

COMMUNITIES (LUMNAMMOON)  IN NAKHONRATCHASIMA PROVINCE 

มนัสพล ยังทะเล 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาประเภทภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการจัดการ
น้้าเพ่ือการเกษตรของชุมชนลุ่มน้้ามูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา  (2) เพ่ือการจัดการน้้าเพ่ือ
ส่งเสริมการเกษตรของชุมชนลุ่มน้้ ามูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา และ ( 3 ) เ พ่ือศึกษา                      
การประยุกต์ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการจัดการน้้าเพ่ือส่งเสริมการเกษตรของชุมชนลุ่มน้้ามูลตอนบน              
จังหวัดนครราชสีมา มีวิธีการด้าเนินการวิจัยโดยการศึกษาจากเอกสารอ้างอิงและการศึกษา        
ภาคสนามใน 12 ชุมชน กลุ่มเป้าหมายจ้านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้รู้  กลุ่มผู้ปฏิบัติ และกลุ่มทั่วไป 
ใน 3 พ้ืนที่ คือ ต้นน้้า (อ้าเภอครบุรี) กลางน้้า (อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ ปลายน้้า (อ้าเภอเมืองยาง) 
ลุ่มน้้ามูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ในการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มี
ส่วนร่วม แบบสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม มีผู้ให้ข้อมูลรวมทั้งสิ้น 87 คน 
 จากการวิจัยพบว่า ปัญหาในภาพรวมของลุ่มน้้ามูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา 
ผลกระทบเนื่องจากการใช้น้้าเพ่ือท้าการเกษตรมากขึ้นตามพ้ืนที่การเกษตรที่เพ่ิมขึ้น  แต่น้้าลดลง 
ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้้าและคุณภาพน้้าไม่ได้มาตรฐาน มีตะกอนมาทับถมแหล่งน้้าและตลิ่ง            
พังมากขึ้น ป่าต้นน้้าถูกท้าลาย มีการชะล้างหน้าดินสูง มีตะกอนไหลลงสู่แหล่งน้้า และดินถล่มมาก
ขึ้น ประเภทของภูมิปัญญา พบภูมิปัญญาดั้งเดิม ได้แก่ เมืองฝาย คลองไส้ไก่ บ่อน้้า  และภูมิปัญญา
สมัยใหม่ ได้แก่ ระบบชลประทาน เครื่องสูบน้้าพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น 
 การจัดการน้้าเพ่ือส่งเสริมการเกษตรของชุมชนลุ่มน้้ามูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา 
อาศัยความรู้  ความเชื่อ ประเพณี  ระเบียบ ข้อห้าม วิธีการ ความสามารถ ตลอดจนเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ ซึ่ง อาจจะเป็นผลผลิตของปัจเจกบุคคลหรือชุมชน ได้แก่ ระหัดวิดน้้า  เหมืองฝาย 
เขื่อนดิน บ่อน้้า คลองไส้ไก่ เป็นต้น การจัดการน้้าในแต่ละพ้ืนที่มีความใกล้เคียงกัน และแตกต่างกัน
การใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านดั้งเดิมกับภูมิปัญญาสมัยใหม่ กล่าวคือ พ้ืนที่ต้นน้้าอาศัยระบบชลประทาน
เป็นหลักส่งผลท้าให้ขาดการส่งเสริมภูมิปัญญาพ้ืนบ้านดั้งเดิม พ้ืนที่กลางน้้าใช้เครื่องสูบน้้าพลังงาน
ไฟฟ้า พ้ืนที่ปลายน้้าอาศัยบ่อน้้า และสูบน้้า 

                                                           
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของชุมชนในการจัดการน้้าเพ่ือการเกษตรของชุมชนลุ่ม
น้้ามูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา 4 ด้าน ได้แก่ ท้านา  การประมง  เลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชสวน 
พบว่าการเกษตรส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ต้นน้้าที่มีระบบชลประทาน  กลางน้้ามีการประยุกต์ใช้เครื่องสูบ
น้้าพลังงานไฟฟ้า  และปลายน้้าอาศัยภูมิปัญญาดั้งเดิมและภูมิปัญญาสมัยใหม่  เช่น การสูบน้้าจาก
บ่อน้้า การล้าเลียงน้้าเข้าสู่นา เป็นต้น ดังนั้นการจัดการน้้า จึงต้องมีการร่วมกันก้าหนดวิสัยทัศน์ 
และยุทธศาสตร์จัดท้าแผนพัฒนาจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการด้วยการเน้นอนุรักษ์ป่าต้นน้้า -
ดิน-น้้า ปรับปรุงระบบเกษตรให้ทันต่อการเพาะปลูกและใช้เครื่องมือภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอย่าง
เหมาะสม  สามารถมีอาชีพที่มั่นคง และรายได้ที่ยั่งยืนของเกษตรกร ในชุมชนลุ่มน้้ามูลตอนบน 
จังหวัดนครราชสีมา 
ค้าส้าคัญ : ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน, การจัดการน้้า, ส่งเสริมการเกษตร 
 

ABSTRACT 
 This research consisted of 3 objectives. They were  to 1) study  indigenous 
wisdom to agriculturalwater management of upper drainage Moon river 
communities, 2) manage water for supporting agriculture of upper drainage Moon 
river communities ( Lumnammoon)  in Nakhonratchasima Province, and apply 
indigenous wisdom to agriculturalwater management of upper drainage Moon river 
communities in Nakhonratchasima Province. This was both a documentary and a 
field trip research  from 12 communities. The target consisted of 3 groups. They 
were a knowledge a group, a practice group and a general group from 3 areas: 
upstream (Khonburi district), midstream (Chalermprakirt district), and downstream 
(Muangyang district) of upper drainage Moon river  in Nakhonratchasima province. 
Data were collected from participatory observation and non-participatory 
observation, interview, and focus group conversation from 87 samples. 
 The results were found as follows: 
 The overall problem of upper drainage Moon river in Nakhonratchasima 
province was found that the impact happened because of  using more water on 
agriculture. In contrast, the water decrease caused water shortage. The quality of 
water was not standardized. The water resource was covered with deposition of 
sediment and high soil erosion. The upstream forests were destroyed causing high 
soil erosion together with flowing of huge sediment to the water resources and 
avalanche of soil. The type of indigenous  wisdom  was found that the original 
wisdom was mine, dam, Saikai canal, and pond. In contrast, the modern wisdom 
was an irrigation system and electric water pump. 
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 The water management for supporting agriculture of upper drainage Moon 
river communities ( Lumnammoon)  in Nakhonratchasima province was based on 
knowledge, belief, culture, discipline, prohibition, methods, ability, and a variety of 
tools which might be a private or community product. They were water 
wheel,  irrigation system,  soil dam, canal, and Saikai canal. There were both 
similarity and difference for using the original and modern indigenous wisdom. The 
upstream area was based on only the irrigation system causing absence of the 
original wisdom. The midstream area was based on the electric water pump. The 
downstream area was based on pond, and water pump. 
 The application of indigenous wisdom to agricultural water management 
of upper drainage Moon river communities in Nakhonratchasima Province consisted 
of 4 types: farming, fishing, animal raise, and horticulture. It was found that the 
main area of agriculture was upstream area with the irrigation system. There was an 
application of electric water pump at the midstream area. The downstream area 
was based on both the original and modern wisdom such as pumping water from 
the canal, and bringing water to the farm. So, the water management should share 
visions, have a strategic plan of integrated water resources management focusing on 
forest, soil, and water conservation, agricultural system improvement, using 
appropriately indigenous wisdom tools, having stable careers, and having lasting 
income of agriculturists of upper drainage Moon river communities (Lumnammoon) 
in Nakhonratchasima Province 
Keywords: Local Wisdoms, Water Management, Agricultural 
 
1. บทน้า 
 น้้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจ้าเป็นต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิด  ในสิ่งมีชีวิต
ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์  พืช และสัตว์จะมีน้้าเป็นองค์ประกอบอยู่ส่วนหนึ่งจะมากหรือน้อย
เป็นไปตามชนิดของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ น้้าจึงจ้าเป็นอย่างยิ่งในการด้ารงชีวิตอยู่ มนุษย์ใช้ประโยชน์จาก
น้้าได้หลายสถาน ทั้งการดื่มกิน ปรุงอาหาร ท้าความสะอาดร่างกาย  เพราะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์  
การกีฬา พักผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ ถึงแม้ว่าในโลกนี้จะมีพ้ืนน้้าเป็นส่วนใหญ่แต่น้้าเค็มมีมากถึง 97 
เปอร์เซ็นต์และน้้าจืดเพียง 3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่น้ามาใช้ประโยชน์ได้ 
 ประเทศไทยตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้้าทั้งในเชิงคุณภาพ ปริมาณและความ
เหมาะสมของช่วงเวลาที่มีใช้ซึ่งนับวันปัญหาดังกล่าวยิ่งทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ทั้งนี้เพ่ือให้
มีการบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ ซึ่งจะ  น้าไปสูการแกไขปัญหาทรัพยากรน้้าของชาติไดอย่างยั่งยืน
โดยแทจริง โดยรูปแบบการจัดการน้้าในปัจจุบัน มีแนวโน้มและทิศทางที่มุงไปสู่การจัดการน้้าแบบ
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องคร์วม ค้านึงถึงมิติทางนิเวศวิทยาและชุมชนมากขึ้น กล่าวคือมีการพัฒนารูปแบบการจัดการน้้าที่
พยายามบูรณาการความรูในการบริหารจัดการน้้าเป็นระบบลุ่มน้้า (นิวัติ เรืองพานิช, 2542: 26) 
 แม่น้้ามูล ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พ้ืนที่ลุ่มน้้า 71,061 ตร.กม 
แม่น้้ามูลมีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาตอนใต้ของจังหวัดนครราชสีมา ไหลผ่านอ้าเภอครบุรี  อ้าเภอโชค
ชัย  อ้าเภอเมือง อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ้าเภอจักราช อ้าเภอพิมาย อ้าเภอชุมพวง อ้าเภอล้าทะ
เมนชัย อ้าเภอเมืองยาง  บรรจบกับจังหวัดบุรีรัมย์และไหลลงสู่แม่น้้าโขงในจังหวัดอุบลราชธานี มี
ความยาว 641 กิโลเมตร ล้าน้้าสาขาแม่น้้ามูล ได้แก่ ล้าตะคอง  ล้าพระเพลิง  ล้าเชียงไกร  ล้า
ปลายมาศ  ล้าโดมใหญ่ ล้าโดมน้อย และล้ามูลน้อย เป็นต้น (ส้านักงานทรัพยากรน้้า ภาค 5, 2549: 
44) 
 จั งหวั ดนครราชสีมาพบ โครงสร้ า งทาง เศรษฐกิ จ  ได้ แก่  ภาคอุตสาหกรรม                 
ภาคการเกษตร เป็นต้น  ซ่ึงมีอัตราสัดส่วนโครงสร้างร้อยละ 22.46, 19.82 และ 14.91 ตามล้าดับ 
ในภาคการเกษตร จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งสิ้น 8,931,032 ไร่ แบ่งเป็น ปลูกข้าว จ้านวน 
4,329,724 ไร่ ปลูกพืชสวน 632,170 ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกรรวมทั้งสิ้น 326,587 ครัวเรือน 
นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด และการประมงน้้าจืดตามลุ่มน้้า 
 ปัญหาที่พบในการบริหารจัดการน้้าเ พ่ือการเกษตร ในลุ่มน้้ ามูลตอนบนจังหวัด
นครราชสีมา 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการท้านา เพราะหนวยงานที่รับผิดชอบขาดความรูความเข้าใจ
ในการบริหารจัดการน้้า ซึ่งสะท้อนเห็นไดจากการที่ขุดคลองลึกเกินไป ท้าให้ชาวบ้านไมสามารถทด
น้้าเข้านาไดดังเดิม ส่งผลใหที่นาบางส่วนกลายเปนนาร้างเพราะขาดน้้าส้าหรับท้านาและแม้
หน่วยงานที่รับผิดชอบจะพยายามสร้างฝายทดน้้าในคลองภายหลัง แต่ก็พังทลายลงเนื่องจากไม
สามารถทนทานต่อการกัดเซาะจากน้้าในช่วงน้้าหลาก และในช่วงหนาแล้งชาวบ้านบางส่วนต้องมา 
ช่วยกันพังฝายเพ่ือให้น้้าไหลผ่านไปไดเพราะปริมาณน้้ามีไมเพียงพอ ต่อคนปลายน้้า (2) ด้านการ
ประมงขาดภูมิปัญญาในด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการล่าสัตว์น้้า (3)  
การเลี้ยงสัตว์ ปัญหาที่พบ คือ ภูมิปัญญาในด้านการเลี้ยงสัตว์ก็ไม่ได้อนุรักษ์และสืบทอดกัน (4) การ
ปลูกพืชสวน พบปัญหาน้้าขาดแคลน น้้าเสีย แม้ว่าจะใช้เครื่องสูบน้้า แต่ไม่ทันต่อการเจริญเติบโต
ของพืช 
 ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า รูปแบบการจัดการทรัพยากรน้้า  ที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงหรือไฟฟ้า สมาชิก
ใน ชุมชนได้รับประโยชน์ทุกครัวเรือน และสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่การเกษตรได้อีกด้วย 
และท่ีส้าคัญ ทุกคนมีส่วนร่วมในการด้าเนินการ เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร
น้้าเป็นความรู้ที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีระบบ นิเวศและสังคมวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึง
เป็นความรู้ที่มีคุณค่าและความ ดีงามและจรรโลงชีวิตและวิถีชุมชนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติและ
สภาวะแวดล้อมได้อย่าง กลมกลืนและสมดุล ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังเป็นรากฐานการพัฒนาที่เริ่มจาก
การพัฒนาเพ่ือ การพ่ึงพาตนเอง การพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการพัฒนาที่
ผสมผสาน องค์ความรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิม  เพ่ือเกิดเป็นภูมิปัญญาร่วมสมัยที่ใช้ประโยชน์ได้
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กว้างขึ้น ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีคุณค่าไม่เพียงแต่ต่อท้องถิ่นและผู้คนเท่านั้น แต่ยังเอ้ือ
ประโยชน์ อย่างใหญ่หลวงต่อการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและมั่นคง การใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้ามีความส้าคัญต่อการจัดการ ทรัพยากรน้้า เพราะน้้าเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจ้าเป็นในการด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ทุกชนิด ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้้า ได้สั่งสมองค์ความรู้ความเชื่อและภูมิปัญญา ในการใช้ทรัพยากรน้้า การจัดการน้้าและ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าของชุมชน ผ่าน การเรียนรู้สั่งสมและถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ
สืบต่อกันมาเป็นเวลาอันยาวนาน 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้   ผู้ วิจัยจึ งสนใจศึกษาการประยุกต์ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านใน              
การจัดการน้้าเพ่ือส่งเสริมการเกษตรของชุมชนลุ่มน้้ามูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา การศึกษาการ
จัดการน้้าแบบรัฐและแบบชาวบ้านในพ้ืนที่ลุ่มน้้ามูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา จึงมีความส้าคัญ
และจ้าเป็นอย่างนี้เพื่อพิสูจนและสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของชุมชนในพ้ืนที่ ในการบริหารจัดการ
น้้าด้วยภูมิปัญญาทองถิ่น โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วงของสมาชิกในชุมชน ซึ่งสามารถ
สนองตอบความต้องการของคนในพ้ืนที่ได อย่างแท้จริง และสร้างความตระหนักในการให้
ความส้าคัญต่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการด้าเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ของหน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการน้้าเพ่ือส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้เพ่ือให้โครงการพัฒนาต่างๆ 
บรรลุเป้าหมายในการสร้างและพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มน้้ามูลตอนบน ทั้งนี้
เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเป็นไปอย่างยั่งยืน ลดเงื่อนไขในการสร้างความขัดแย้งการใช้
ประโยชนร่วมกันของทรัพยากรน้้า ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และประเทศ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาประเภทภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการจัดการน้้าเพ่ือการเกษตรของชุมชนลุ่มน้้า
มูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา 
 2. เพ่ือศึกษาการจัดการน้้าเพ่ือส่งเสริมการเกษตรของชุมชนลุ่มน้้ามูลตอนบนจังหวัด
นครราชสีมา 
 3. เพ่ือศึกษาการประยุกต์ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการจัดการน้้าเพ่ือส่งเสริมการเกษตรของ
ชุมชนลุ่มน้้ามูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา 
 
3. วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการจัดการน้้าเพ่ือส่งเสริมการเกษตร
ของชุมชนลุ่มน้้ามูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา” เป็นการวิจัยคุณภาพ (Qualitative research) 
และการวิจัยปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีด้าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. การจัดกระท้าข้อมูล ผู้วิจัยด้าเนินการน้าข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาเอกสารและข้อมูล
จากภาคสนาม โดยแยกตามความมุ่งหมายของการวิจัยมาจัดกระท้า ดังต่อไปนี้ 
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 1.1 น้าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากเอกสารต่างๆ มาศึกษาอย่างละเอียดพร้อมจัดระบบ
หมวดหมู่ ตามความมุ่งหมายของการวิจัยที่ก้าหนดไว้ 
 1.2 น้าข้อมูลจากภาคสนามที่รวบรวมได้จากการส้ารวจ การสังเกต การสัมภาษณ์ และ
การสนทนากลุ่ม แยกประเภท จัดหมวดหมู่และสรุปสาระส้าคัญตามประเด็นที่ท้าการศึกษาวิจัย  
 1.3 น้าข้อมูลทั้งที่เก็บรวบรวมได้จากเอกสารและข้อมูลภาคสนามที่รวบรวมได้จากการ
สังเกต การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล โดยการน้าข้อมูลไปให้ผู้ให้ข้อมูลอ่านหรือกลับไปสอบถามผู้ให้ข้อมูลซ้้าอีก  
เพ่ือให้ได้ขอ้มูลตรงกับความเป็นจริงและใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัย 
โดยการน้าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากเอกสารและข้อมูลภาคสนามมาท้าการวิเคราะห์ข้อมูล
และน้าเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัยโดยการบรรยายเชิงพรรณนา
วิเคราะห์  
 
4. ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การประยุกต์ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการจัดการน้้าเพ่ือการเกษตรของชุมชน
ลุ่มน้้ามูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา สรุปผลของการวิจัย พบว่า 
 1.ประเภทภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการจัดการน้้าของชุมชนลุ่ มน้้ามูลตอนบนจังหวัด
นครราชสีมา ประกอบไปด้วย 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 พ้ืนที่ต้นน้้า (อ้าเภอครบุรี) ช่วงที่ 2 พ้ืนที่กลาง
น้้า (อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ) และช่วงที่ 3 พ้ืนที่ปลายน้้า (อ้าเภอเมืองยาง) โดยพ้ืนที่ทั้ง 3 ช่วงพบ  
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านดั้งเดิม และภูมิปัญญาสมัยใหม่ ดังนี้ 
 ช่วงที่ 1  ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านดั้งเดิม ได้แก่ ระหัดวิดน้้า, เขื่อนดิน, บ่อน้้า, คลองไส้ไก่ ส่วน
ภูมิปัญญาสมัยใหม่พบเขื่อน, ระบบชลประทาน, เครื่องสูบน้้า, เหมืองฝายคอนกรีต  
 ช่วงที่ 2 ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านดั้งเดิม ได้แก่เหมืองฝาย , บ่อน้้า , คลองไส้ไก่ ส่วน               
ภูมิปัญญาสมัยใหม่พบเครื่องสูบน้้าพลังงานไฟฟ้า, เหมืองฝายคอนกรีต, เครื่องสูบน้้ารถไถนา และ
ฝายน้้าล้น, ระบบชลประทาน 
 ช่วงที่ 3 ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านดั้งเดิม ได้แก่ เหมืองฝาย,  บ่อน้้า, ภูมิปัญญาสมัยใหม่พบ 
เครื่องสูบน้้ารถไถนา และ ระบบชลประทาน, เหมืองฝายคอนกรีต 
 2. การจัดการน้้าเพ่ือส่งเสริมการเกษตรของชุมชนลุ่มน้้ามูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า โดยอาศัยความรู้  มโนทัศน์ ความ  เชื่อ 
ประเพณีระเบียบ ข้อห้าม วิธีการ ความสามารถ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่ง อาจจะเป็น
ผลผลิตของปัจเจกบุคคลหรือชุมชน ได้แก่ ระหัดวิดน้้า  เหมืองฝาย เขื่อนดิน บ่อน้้า คลองไส้ไก่ เป็น
ต้น ที่ถูกน้ามาใช้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร น้้าในชุมชนท้องถิ่นในลักษณะต่างๆ จึงเป็นความรู้
ของชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรน้้า ไม่ใช่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีล้วนๆ แต่เป็นความรู้ที่
เชื่อมโยงอย่างน้อย 3 ด้านเข้าด้วยกัน คือ ด้านเทคโนโลยี  ด้านระบบนิเวศ และด้านสังคม
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วัฒนธรรม  เพ่ือตอบสนองความต้องการประกอบอาชีพ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ท้านา (2) ประมง                 
(3) เลี้ยงสัตว์ (4) พืชสวน โดยการจัดการน้้าในแต่ละพ้ืนที่มีความใกล้เคียงกัน แต่แตกต่างกันในการ
ใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านและภูมิปัญญาสมัยใหม่ กล่าวคือ พ้ืนที่ต้นน้้าอาศัยระบบชลประทานเป็นหลัก
ส่งผลท้าให้ขาดการส่งเสริมภูมิปัญญาพ้ืนบ้านดั้งเดิม พ้ืนที่กลางน้้าใช้เครื่องสูบน้้าพลังงานไฟฟ้าเข้า
มามีบทบาทในการจัดการน้้ากว่า ภูมิปัญญาชนิดอ่ืนๆ และในพ้ืนที่ปลายน้้า พบระบบการจัดการน้้า
อาศัยเครื่องสูบน้้าจากลุ่มน้้ามูลขนาดใหญ่และเครื่องสูบน้้าพ่วงรถไถสูบจากสระน้้าในนาของตนเอง 
เพราะการเก็บน้้าโดยใช้สระน้้าตื้นในพ้ืนที่ส่วน/ไร่นาของ ชาวบ้าน สามารถใช้ปลูกพืชบางอย่างใน
ฤดูแล้งได ้จึงจ้าเป็นต้องขุดบ่อน้้าให้ลึกและกว้างข้ึน  
 3. ประยุกต์ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการจัดการน้้าเพื่อส่งเสริมการเกษตรของชุมชนลุ่มน้้ามูล
ตอนบนจังหวัดนครราชสีมา  พบว่าในแต่ละพ้ืนที่ที่มีอยู่เพ่ือประโยชน์ส้าหรับการจัดการ ทรัพยากร
น้้า จึงเป็นไปในลักษณะของการใช้ทุนทางสังคมให้เป็นกลไกที่เ อ้ือให้ชุมชนหันมา ร่วมมือ  ร่วมใจ  
เพ่ือด้าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการจัดการทรัพยากรน้้าได้อย่างเต็มศักยภาพ  มีความ
สอดคล้องกับวิถีและวัฒนธรรมที่สอดแทรกผูกรวมไปกับแบบแผนการด้ารงชีวิตดั้งเดิม และพร้อมที่
จะปรับเข้ากับภูมิปัญญาสมัยใหม่ที่คิดค้นโดยปราชญ์ชาวบ้าน หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาร่วมกันในแต่ละชุมชน  ในชุมชนต้นน้้ามีการจัดการน้้าที่โดดเด่น คือ การใช้รถไถนาสูบ
น้้าจากบ่อน้้าของตนเองแทนระหัดวิดน้้า ชุมชนกลางน้้ามีการประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ ใช้
เครื่องสูบน้้าพลังงานไฟฟ้าส่งไปตามเหมืองฝายคอนกรีต ชุมชนปลายน้้า อาศัยน้้าในลุ่มน้้ามูลผ่าน
ระบบเครื่องสูบน้้าบ่อน้้าเป็นหลัก การจัดการน้้าจึงต้องมีการประยุกต์ให้เกิดความเหมาะสมในแต่ละ
ช่วง เพราะถ้าเกิดความผิดพลาดในการจัดการตอนหนึ่งตอนใดของลุ่มน้้า  มักส่งผลกระทบ ต่อตอน
อ่ืนๆ เสมอ 
 
5. อภิปรายผล 
 การประยุกต์ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการจัดการน้้าเพ่ือส่งเสริมการเกษตรของชุมชน              
ลุ่มน้้ามูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา น้ามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้  
 1. ประเภทการจัดการน้้าเพ่ือส่งเสริมการเกษตรของชุมชนลุ่มน้้ามูลตอนบนจังหวัด
นครราชสีมา  มี 2 ประเภท คือ การจัดการน้้าโดยภูมิปัญญาดั้งเดิมกับการจัดการน้้าโดยภูมิปัญญา
สมัยใหม่ ซึ่งการจัดการน้้าทั้งสองยังพบข้อขัดแย้งและปัญหาการจัดการน้้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของลักขณา  รอดสาน กล่าวว่า ความรู้และประสบการณ์ของชาวบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดกันมา
จากบรรพบุรุษ เพ่ือใช้ในการด้าเนินชีวิตให้เป็นสุข ในแต่ละสภาพแวดล้อม โดยการประสมประสาน
ความรู้ ความคิดเข้าด้วยกันระหว่างชาวบ้านและภาครัฐ  ในการใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ  ล้วนเป็นสิ่งที่มี
คุณค่าโดยผ่านกระบวนการพัฒนาให้สอดคล้องกับกาลสมัย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของเอกวิทย์  ณ 
ถลาง (2546: 300-307) กล่าวถึงวิธีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในอดีตนั้น
ชาวบ้านได้ใช้สติปัญญาของตนเอง สั่งสมความรู้ ประสบการณ์เพ่ือการด้ารงชีพมาโดยตลอดจนถึง
ปัจจุบัน และมีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมไว้จากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งด้วย
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วิธีการต่างๆ ที่แตกต่างกันไป ตามสภาพแวดล้อมของแต่ละท่องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย
อาศัยศรัทธาทางศาสนา ความเชื่อถือผีสางต่างๆ รวมทั้งความเชื่อบรรพบุรุษเป็นพ้ืนฐาน มีการ
ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่ในอดีตถึงลูกหลานในปัจจุบัน  
 2. การจัดการน้้า การบูรณาการร่วมกับผู้รู้ในท้องถิ่น หรืออีกนัยหนึ่ง หมายถึงปราชญ์
ชาวบ้าน ซึ่งเป็น ทรัพยากรมนุษย์ที่มีการด้ารงชีวิตอยู่ในชุมชน และมีความสัมพันธ์กับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่นมาโดยตลอด และยังรวมถึงผู้น้าชุมชนทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการ แนว ทางการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านผู้รู้/ปราชญ์ชาวบ้าน กระท้าได้โดยการมุ่ง
ส่งเสริม การเชิดชูความสามารถของผู้รู้ต่างๆ เหล่านี้ให้เป็นที่รู้จักของสังคมอย่างแพร่หลาย  
 3. การประยุกต์ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการจัดการน้้าเพ่ือส่งเสริมการเกษตรของชุมชนลุ่ม
น้้ามูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา  การประยุกต์ใช้“ทุนทาง สังคม (Social Capital) ในการ
สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้า” ผ่าน กระบวนการจัดการความรู้ท้องถิ่น (Local 
Knowledge Management) เนื่องจากทุนทาง สังคม เป็นทรัพยากรต้นทุนที่มีการสะสมโดย
สมาชิกในชุมชนอย่างยาวนาน ผ่านการบ่ม เพาะจากประสบการณ์ ความรู้ทักษะ กระบวนทัศน์ทาง
ความคิด และวิธีปฏิบัติที่เก่ียวกับ ทรัพยากรน้้า (ธนัน อนุมานราชธน และคณะ, 2545: 9) และการ
ประดิษฐ์คิดค้นน้าวัสดุอุปกรณ์ หรือทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาท้าเป็นเครื่องมือหรือ  อุปกรณ์ใน
การด้ารงชีวิต สิ่งก่อสร้างด้วยวัสดุท้องถิ่น คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการน้าวัสดุ  อุปกรณ์
หรือทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติมาก่อสร้างเป็นสิ่งต่างๆ เพ่ือให้ในการด้ารง ชีวิต เช่น การท้า
ฝายแม้ว เป็นต้น การจัดการ การปฏิบัติคือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับใช้ความรู้ในการ บริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า จัดสรรน้้า การปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่  สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรม/วิถีชีวิต คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการด้ารงชีวิต
ของคนในชุมชน 
 แนวทางในการส่งเสริมเกษตรทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การท้านา  การประมง  การเลี้ยงสัตว์ 
และการปลูกพืชสวน จะต้องได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแล 
และบริหารจัดการน้้าในแต่ละด้านอย่างเหมาะสมและทั่วถึง เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่จึงจ้าเป็นต้อง
หันกลับมาใช้น้้าบ่ เ พ่ือการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน และสังเกตเห็นว่า ปริมาณน้้าในบ่อ
โดยเฉพาะชวงฤดูแลมีน้อยลงกว่าเดิมมากเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในอดีต ในขณะที่ชวงฤดูฝน
หลายพ้ืนที่ในเขตลุ่มน้้ามูลกลับมีปริมาณน้้ามากเกินไปจนเกิดเป็นปัญหาน้้าท่วมซับซ้อน พบว่า
หน่วยงานต่างๆ  ของรัฐยังไมสามารถท้าได้เต็มที่และต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะไมมีความชัดเจนเปนเจา
ภาพหรือหน่วยงานหลักในการด้าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง ขาดการประสานงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนรับผิดชอบ และแนวทางการแกไขปัญหายังเป็นรูปแบบเดิมๆ คือ
การแกไขปัญหาแบบเฉพาะหน้า ตามอ้านาจ หน้าที่รับผิดชอบ ไมมีการวางแผนจัดการน้้าร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการด้าเนินโครงการแกไขปัญหาน้้า
ในด้านต่างๆ  
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6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการบริหารจัดการลุ่มน้้าอย่างเป็นระบบ โดยต่อยอด
ภาคประชาสังคมจังหวัด ขยายออกเป็นภาคประชาสังคมลุ่มน้้า ที่ผู้มีส่วนได้  ส่วนเสียทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง พร้อมทั้งเชื่อมโยงให้เป็นเครือข่าย ในการร่วม บริหารจัดการและใช้ประโยชน์
ร่วมกับลุ่มน้้าใกล้เคียง 
 2. การสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นจัดท้าแหล่งน้้าขนาดเล็กและฝายแม้ว (check dam) 
เพ่ือชะลอน้้า เสริมความชุ่มชื้น เพ่ือคืนความสมบูรณ์ให้กับป่า  แหล่งน้้า และดักตะกอน 
 3. การจัดระบบฐานข้อมูลน้้าให้ทันสมัยให้สามารถใช้ประโยชน์การวางแผน  สนับสนุน
กิจกรรมของภาคการเกษตร ก้าหนดให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมป้องกันน้้าเสีย 
ภาคอุตสาหกรรม ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ภาคเกษตร  และครัวเรือน โดยสนับสนุนให้มีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของแหล่งน้้าทุกปี  และครอบคลุมพ้ืนที่ลุ่มน้้ามูล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้มีการ
ประกอบอาชีพน้้าน้อยและรณรงค์การใช้น้้าอย่างคุ้มค่าและเกิดความเป็นธรรม 
 6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. ส้านักงานเกษตรจังหวัด กรมชลประทาน องค์การบริหารส่วนต้าบล ตลอดจนผู้รู้ใน
ชุมชน และชุมชนใกล้เคียง เช่น ผู้น้า ปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องสามารถน้าไป
ประกอบการจัดท้าข้อมูลเอกสาร เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการจัดการและแกไขปญหาน้้า
ควรเปนหนาที่รวมกันของทั้งชาวบานและหนวยงานราชการ 
 2. ประเภทของภูมิปัญญาทั้ง 2 ประเภท ทั้งแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ควรได้รับการ
อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ให้เหมาะสมและทันต่อสภาวการณ์  โดย ให้มีส่วนร่วมในลุ่มน้้ามูลให้
สอดคล้องกับระบบทรัพยากรน้้าและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอย่างเหมาะสมตามความต้องการของชุมชน  
 3. ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในรูปของนวัตกรรมท้องถิ่น (Local Innovation) 
สิ่งประดิษฐ์  และระบบการบริหารจัดการให้กว้างขวางและสอดคล้องกับบริบท  ชุมชนทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 4. แนวทางในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน ให้สามารถ
น้าไปประยุกต์ใช้ในลุ่มน้้าอ่ืนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นบน
พ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 
 6.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบการจัดการแหล่งน้้าลุ่มน้้ามูลในเขตจังหวัดอ่ืน 
เพ่ือจะหาสภาพความเหมือนหรือแตกต่างในแต่ละพ้ืนที่ในการใช้น้้าในลุ่มน้้ามูลตลอดสาย เพ่ือจะได้
ทราบวิธีการจัดการน้้าในแต่ละเขตพ้ืนที่ เพ่ือหารูปแบบการจัดการน้้าที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงความเป็นไปได้ในการใช้แนวทางการจัดการน้้าของหน่วยงานที่
มีส่วนในการพัฒนาลุ่มน้้าอ่ืนและอาชีพที่นอกเหนือจากการวิจัย โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
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 3. ควรมีการศึกษาถึงการจัดการน้้าโดยภูมิปัญญาพ้ืนบ้านเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มน้้าอ่ืนที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกันตลอดสายตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการน้้าใน
ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ประกอบด้วย 1) สภาพปัจจุบันของการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมศูนย์ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 2) ปัญหาและอุปสรรคของการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย และ3) จัดท าข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ทั้งนี้ผู้วิจัยอาศัยการศึกษาเชิงเอกสารประกอบกับสัมภาษณ์เชิงลึกเป็น
หลัก 10 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอยที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลแบบบรรยายเชิงพรรณนา
ความ  
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ปริมาณขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมือ
มหาสารคามประมาณ 61,925 ตันต่อปี โดยที่ขยะมูลฝอยลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบ
หลักของมูลฝอยมีสัดส่วนมากที่สุด คือ เศษอาหาร 63 % รองลงมาคือ พลาสติกเฉลี่ย 18 % เศษ
กระดาษ 13 % และอ่ืน ๆ 6 % และเทคนิคที่ใชในการก าจัดขยะมูลฝอย ประกอบไปด้วย 2 แบบ 
คือ 1. แบบฝังกลบ และ2. รูปแบบการหมักปุ๋ย 2) ปัญหาในการจัดการขยะสามารถจ าแนกออกได้ 
4 ด้านด้วยกัน คือ 1. ด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะนั้นมี
จ านวน 86 คน ท าหน้าที่จัดเก็บขยะจากประชาชนจ านวน 40 ,206 คน 2. ด้านงบประมาณ พบว่า 
การการด าเนินการของบประมาณมีขั้นตอนที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส่งผลให้
เกิดปัญหาความล่าช้า 3. ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ คือ เทศบาลเมืองมหาสารคามปัจจุบันมีรถเก็บ
ขนมูลฝอยทั้งหมดจ านวน 17 คัน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บขยะโดยไม่ให้ขยะเหล่านั้นล้นถัง และ
4. ด้านสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย จากปริมาณขยะที่มากท าให้พ้ืนที่ในการก าจัดขยะนั้นไม่เพียงพอใน
การจัดเก็บขยะ 3) เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้  1. ด้านบุคลากร ขยายกรอบอัตราก าลังด้านการบริหารจัดเก็บขยะให้
มีจ านวนมากขึ้น 2. ด้านงบประมาณ ด าเนินการท าข้อตกลงร่วมกับเทศบาลที่เกี่ยวเนื่องในการขอ
งบประมาณ และด าเนินนโยบายสร้างจิตส านึกการคัดแยกขยะที่สามารถน าไปขายได้ให้ชุมชนน า
ขยะบางอย่างไปขาย ซ่ึงจะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องจัดเก็บ และลดเงินงบประมาณในการซื้อ
                                                           

สังกัดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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เชื้อเพลิง 3. ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ จัดซื้อรถขยะเพ่ิมเติมในเพ่ือใช้จุดที่จ าเป็นเร่งด่วน เช่น ใน
เขตตลาด เป็นต้น และ4. ด้านสถานที่ ท าข้อตกลง MOU องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง และ
สร้างโรงคัดแยกขยะและเตาเผาขยะ 
ค าส าคัญ: ขยะมูลฝอย, การบริหารจัดการ, วิธีการก าจัดขยะ, เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 

ABSTRACT 
 This research journal has the following 3 objectives: 1) The current 
situation of solid waste management in MueangMahasarakam municipality; 2) The 
problems and obstacles of solid waste management and 3) The preparation of 
solutions to problems of waste management in MueangMahasarakham municipality. 
The researcher relies on a documentary study with 10 in-depth interviews, 
consisting of administrators, government employees, refuse staff and the people 
who are affected, by analyzing data and discussing the results using descriptive 
research. 
 The results found: 1) the amount of solid waste in the 
MueangMahasarakham municipality is about 61,925 tons per year, with the largest 
proportion of solid waste, waste food 63%, followed by plastic, 18%, pieces of 
paper 13%, and others, 6%. There are 2 types of techniques used to dispose of 
garbage: 1. Landfill and 2. Fertilizer fermentation. 2) Garbage management 
problems can be classified into 4 categories: 1. Personnel: This research found that 
86 people responsible for waste management were responsible for collecting 
40,206 garbage from the public. 2. Budgeting: The management of budgeting 
revealed that the implementation of the budget was related to the local 
government organization, which caused the problem of the delay. 3. The tools and 
equipment: Currently, Mueang Mahasarakham municipality has 17 garbage trucks, 
which are not enough to collect garbage without the garbage overflowing the tank, 
and 4. Location of disposing solid waste: The amount of waste is so high that the 
waste disposal area is not enough to store the waste. 3) Suggested solutions to the 
problem of waste management in the Mueang Mahasarakham municipality in four 
categories are as follows. 1. Personnel: Management of a large number of garbage 
collectors. 2. Budgeting: The budget deals with the municipality involved in the 
request for budget and a policy to create a conscious waste collection that can be 
sold to the community to bring some garbage to sell, this reduces the amount of 
waste that must be stored and reduces the budget for fuel purchases. 3. Tools and 
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equipment: To purchase additional garbage trucks to use for urgent needs, such as 
in the market area, etc. 4. Location of disposing solid waste: Make a contract with 
the nearby MOU local government organization and build a waste sorting plant and 
a waste incinerator. 
Keywords: Solid waste, Management, Waste disposal, MueangMahasarakham 

     Municipality 
 
1. บทน า 
 การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการเพ่ิมอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่ออัตราการใช้ที่ดิน
เพ่ิมข้ึนการอุปโภค บริโภค อาหาร ที่อยู่อาศัย เป็นเหตุให้เศษสิ่งเหลือใช้มีปริมาณมากขึ้น ก่อให้เกิด
ปัญหาของขยะมูลฝอยหรือของเสีย เป็นเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และมี
ผลต่อสุขภาพอนามัย ทั้งนี้ ขยะมูลฝอยก าลังมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นทุกปี เพราะสาเหตุจากการเพ่ิม
ของประชากรการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และทางอุตสาหกรรม นับเป็นปัญหาที่ส าคัญของชุมชนที่
จะต้องจัดการ และแก้ไขปริมาณกากของเสียและสารอันตราย ซึ่งปรากฏทั้งในแหล่งน้ า ดิน และ
อากาศ ตลอดจนบางส่วนตกค้างอยู่ในอาหาร ท าให้ประชาชนทั่วไปเสี่ยงต่ออันตรายจากการเป็น
โรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็งและโรคผิดปกติทางพันธุกรรม เป็นต้น 
 ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาส าคัญที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานและนับวันยิ่ง
มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยทุกปีตาม
อัตราการเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในการอุปโภคบริโภคของประชาชน ในขณะเดียวกันปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ต่ า แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทั้งการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย รวมทั้งการท าลาย โดยจะได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณขยะ
มูลฝอยที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งในปี 2557 พบปริมาณขยะชุมชนมีมากถึงประมาณ 26.2 ล้าน
ตัน ในจ านวนนี้สามารถก าจัดได้อย่างถูกต้อง ประมาณ 7.9 ล้านตัน และถูกน ากลับไปใช้ประโยชน์
ประมาณ 4.8 ล้านตัน มูลฝอยส่วนที่เหลือกว่า 13.2 ล้านตัน ยังคงถูกก าจัดทิ้งอย่างไม่ถูกหลัก
วิชาการด้วยวิธีการ เทกองกลางแจ้ง และการเผาในที่โล่ง (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) 
 ในกรณีประเทศไทย ปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอยเป็นปัญหาส าคัญของการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม ปัญหานี้เป็นเรื่องการขาดประสิทธิภาพของการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท าให้มีขยะมูลฝอยตกค้างในบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศบาลเกือบ
ทุกแห่งของประเทศ การก าจัดขยะมูลฝอยจึงเป็นวาระแห่งชาติ  การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ได้ก าหนดให้แต่ละจังหวัดจัดท าแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด เพ่ือเสนอ
แนวทางในการจัดการกับขยะเก่า ขยะใหม่และการลดปริมาณขยะ (สมคิด ทับทิม, 2550) ปัจจุบัน
ทั้ง 77 จังหวัด ได้จัดท าแผนเพ่ือน ามาจัดท าเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
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ประเทศ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้  ท าการรวมกลุ่มพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดเป็นศูนย์
ก าจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) แบ่งเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ (S M L) ตาม
ปริมาณขยะมูลฝอยและรัศมีการเก็บรวบรวม ในเบื้องต้น จะมีทั้งหมด 246 กลุ่มพ้ืนที่ (ขนาดใหญ่ 
31 แห่ง ขนาดกลาง 142 แห่ง ขนาดเล็ก 73 แห่ง และอีก 60 สถานีขนถ่าย) ซึ่งเทคโนโลยีที่จะ
น ามาใช้กรมควบคุมมลพิษจะเป็นผู้ให้ค าแนะน า ส าหรับศูนย์ขนาดใหญ่ จะให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน 
และส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน ปัจจุบันมีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการแปร
รูปขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้า จ านวน 32 แห่งเปิดด าเนินงานแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาล
นครภูเก็ต และ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อยู่ระหว่างก่อสร้าง 3 แห่ง คือ  เทศบาลนคร
ขอนแก่น เทศบาลต าบลแม่ขรี จังหวัดพัทลุง และกรุงเทพมหานครให้บ้านเรือนต้องคัดแยกของเสีย
อันตรายออกจากขยะทั่วไปก่อนทิ้ง และให้แต่ละจังหวัดมีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน 
ขณะนี้ มีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายในระดับจังหวัดแล้ว 83 แห่ง ทั่วประเทศส่งเสริมให้มีการคัด
แยกขยะตั้งแต่ที่บ้านเรือน และเก็บขนแบบแยกประเภท เพ่ือให้มีการน าขยะมูลฝอยกลับไปใช้
ประโยชน์ให้มากขึ้น และลดปริมาณขยะท่ีจะน าไปก าจัด (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) 
 อนึ่ง ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการออกกฎกระทรวงการคัดแยก เก็บขน
แบบแยกประเภท และก าจัดมูลฝอยแบบถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่ ง
จะท าให้มีการดึงขยะรีไซเคิลออกจากระบบมากขึ้น เพราะประชาชนต้องคัดแยกขยะตั้งแต่บ้านเรือน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีระบบการเก็บรวบรวมแบบแยกสามารถสร้างพ้ืนที่ต้นแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงก าจัดขั้นสุดท้ายอย่าง
ถูกต้อง (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) 
 เทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีภารกิจต้อง
จัดการสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้านดังนั้นเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมผู้วิจัยมีความเห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องขยะมูลฝอยเป็นปัญหา
ที่มีความส าคัญที่มักเกิดควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าการพัฒนายิ่งรุดหน้า
ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมลพิษยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการพัฒนา
เศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาได้มีการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติต่างๆมาใช้ประโยชน์แต่ไม่ได้มีการ
วางแผนบริหารจัดการที่เหมาะสมเพ่ือรองรับกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นท าให้ทรัพยากรธรรมชาติที่
เหลืออยู่มีสภาพเสื่อมโทรมลงและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมก็เพ่ิมมาขึ้นเช่นปัญหาขยะล้นเมืองปัญหา
ภัยพิบัติทางธรรมชาติปัญหาภาวะโลกร้อนฯลฯปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชนและระบบนิเวศน์ต่างๆมากมายสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากน้ามือของมนุษย์และมีความ
ต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่จ ากัดด้วยเหตุนี้เองผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่
จะศึกษาพ้ืนที่เทศบาลเมืองจังหวัดมหาสารคามเนื่องจากเป็นสถานที่ที่ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของ
ปัญหาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองจังหวัดมหาสารคามว่ายังมีปัญหาอยู่มาก
เช่น ปริมาณขยะมูลฝอยจากหมู่บ้านมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
กล่าวคือมีบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นชุมชนส่วนมากเป็นระบบเครือญาติแบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน
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โดยมีหมู่บ้านในพ้ืนที่ปกครองจ านวน30ชุมชนรวมถึงประชากรแฝงที่เป็นนิสิตจากมหาวิทยาลัย
หลายแห่งในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคามตลอดจนประชาชนบางส่วนยังใช้การจัดการขยะมูลฝอยโดย
วิธีการเผาเป็นเหตุให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นของกองขยะปัญหาควันจากการเผาขยะมูลฝอยปัญหาน้ า
เสียซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรงและในระยะยาวปัญหาขยะมูลฝอยยังเป็นต้นเหตุของ
ปัญหาความด้อยประสิทธิภาพในการจัดการด้านสาธารณสุขของชุมชนอีกด้วย (กองวิชาการและ
แผนงาน เทศบาลเมืองมหาสารคาม, 2550) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญในข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมหาสารคาม และเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
การบริหารการก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การศึกษา 
 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 2. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 3. เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารการก าจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 
3. วิธีการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ถูกออกแบบภายใต้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) ในรูปแบบกรณีศึกษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก การวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิง
ลึก โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษานั้นผู้วิจัยเลือกกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลส าคัญแบบ
เฉพาะเจาะจง กล่าวคือ ผู้บริหารท้องถิ่นใกล้เคียง ข้าราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน พนักงานจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จ านวน 10คนในส่วนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลนั้น ประกอบด้วย แนวค าถามแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง พร้อมทั้งเครื่องมือส าหรับการ
บันทึกข้อมูลภาคสนาม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่
รวบรวมได้จากภาคสนาม แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตีความ สร้างข้อสรุป 
ตามวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิด และน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของผลการศึกษา 
 
4. ผลการศึกษา  
 ในการตอบค าถามวัตถุประสงค์การวิจัยทั้ง 3 ประการนั้น ผู้วิจัยสืบค้นหา สัมภาษณ์ 
วิเคราะห์ ศึกษาถึง สภาวะของการบริหารจัดการขยะในเทศบาลเมืองมหาสารคาม ปัญหา พร้อมทั้ง
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้ 
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 4.1สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 จากข้อมูลที่ได้ศึกษา พบว่า เทศบาลเมืองมหาสารคามมีปริมาณขยะต่อวัน 169.66 ตัน
ต่อวัน สามารถเก็บขนย้ายไปท าการก าจัดได้ 75.65 ตันต่อวัน ซึ่งปริมาณขยะตกค้างในเขตเทศบาล
เมืองมหาสารคามต่อวันคือ 74.01 ตันต่อวัน (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมือง
มหาสารคาม, 2550) อย่างไรก็ตามยังมีอัตราการน าขยะมูลฝอยกลับมากใช้ประโยชน์ใหม่เป็นการ
น ากลับมาใช้ใหม่ผ่านกิจกรรมโครงการลด ใช้ซ้ า และแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ เช่น ธนาคารรีไซเคิล 
การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นต้น เทศบาลเมืองมหาสารคามมีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยไป
ก าจัดที่บ่อก าจัดขยะมูลฝอยต าบลแวงน่างจ านวน 75 ตันต่อวัน แบ่งเป็นปริมาณที่ก าจัดอย่างถูก
หลักวิชาการ 62 ตัน และก าจัดแบบไม่ถูกหลักวิชาการ 13 ตันต่อวัน โดยใช้วิธีการฝังกลบแบบถูก
หลักสุขาภิบาลซึ่งมีพ้ืนที่ในการก าจัดขยะ เนื้อที่ 49 ไร่ เป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยระดับกลาง เพ่ือ
รองรับปริมาณขยะ 151.5 ตันต่อวัน จาก 6 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลต าบลขามเรียง เทศบาลต าบล
แวงน่าง เทศบาลต าบลแกด า และเทศบาลต าบลท่าขอนยาง และ องค์การบริหารส่วนต าบลอีก 28 
แห่ง ในพื้นที่ 3 อ าเภอได้แก่ อ าเภอเมืองมหาสารคาม อ าเภอกันทรวิชัย และอ าเภอแกด า (เทศบาล
เมืองมหาสารคาม, 2555) ซึ่งขยะปริมาณมากจากทั้งหมดสามอ าเภอดังกล่าวมาข้างต้นน ามาก าจัดที่
ศูนย์ก าจัดขยะของเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงท าให้ขยะมีปริมาณมาก ปริมาณขยะมูลฝอยใน
ชุมชนยังมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงปริมาณขยะมูลฝอยที่น ามาก าจัดก็มีปริมาณสูงขึ้นเช่นเดียวกัน 
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีการก าจัดแบบไม่ถูกสุขลักษณะเป็นการเทกองเผาเป็นครั้งคราว และทิ้งตามที่
สาธารณะส่งผลกระทบต่อประชาชน สภาพแวดล้อม และเกิดปัญหาการร้องเรียนตามมา 
 เทศบาลเมืองมหาสารคามคิดค่าทิ้งขยะตันละ 400 บาท (เทศบาลเมืองมหาสารคาม, 
2555) ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.2557 ปริมาณขยะของเทศบาลเมืองมหาสารคามมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น
เนื่องจากเมืองมหาสารคามมีสถานศึกษาหลายสถาบัน ซึ่งสถาบันเหล่านี้น ามาซึ่งประชากรแฝง
จ านวนมากท าให้ปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้น การแก้ปัญหาเรื่องประชากรแฝงท าได้ยากล าบาก
เนื่องจากประชากรเหล่านี้เปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายในทุกๆปี เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้ท า
หนังสือให้เครือข่ายลดปริมาณขยะลง และให้จัดโครงการลดปริมาณขยะที่ต้นทางเนื่องจากบ่อขยะ
ของเทศบาลเมืองมหาสารคามก าจัดขยะไม่ทันท าให้มีขยะสะสมปริมาณมาก ในช่วงฤดูฝนส่งกลิ่น
เหม็นไปทั่วพ้ืนที่บ่อขยะและบริเวณใกล้เคียงรวมถึงปล่อยน้ าเสียลงสู่พ้ืนที่ที่อยู่ใกล้เคียงบ่อขยะ ทั้ง
พ้ืนที่เป็นดินท าให้รถขยะติดหล่มเกิดความล่าช้าในการท างาน รวมไปถึงการจัดเก็บขยะของเทศบาล
เมืองมหาสารคามที่มีปัญหาเรื่องรถเก็บขยะมีสภาพทรุดโทรมท าให้การจัดเก็บขยะล่าช้าและเกิด
ขยะสะสมในชุมชน 
 4.2 ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมศูนย์เทศบาลเมือง
มหาสารคาม  
 1) ปัญหาด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะนั้นมีจ านวน 
86 คน ท าหน้าที่จัดเก็บขยะจากประชาชนจ านวน 40,206 คน (เทศบาลเมืองมหาสารคาม, 2555) 
เมื่อน ามาค านวณเป็นอัตราส่วนแล้ว บุคลากร 1 คน มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขยะมูลฝอย
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ของประชาชน 467 คน หรือ บุคลากร 1 คน ต่อ ประชาชน 467 คน จากตัวเลขข้างต้น สามารถ
อธิบายสถานะการภาระหน้าที่ของบุคลากรที่มีหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอย และบ่งบอกถึงภาวะปัญหา
ด้านบุคลากรต่อการจัดเก็บขยะของเทศบาลเมืองสารคามได้ 
 2) ปัญหาด้านงบประมาณ สืบเนื่องจากบ่ขยะของเทศบาลเมืองมหาสารคามนั้นตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส่งผลให้การด าเนินการของบประมาณต่าง ๆต้อง
ด าเนินการร่วมกับเทศบาลเจ้าของพ้ืนที่ด้วย ส่งผลให้ขั้นตอนในการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นสะท้อนจาก
ค ากล่าวของ สัมภาษณ์,เกษตรศักดิ์ ศิริไปล์, (12 เมษายน 2560).กล่าวว่า การด าเนินการขอ
งบประมาณมีขั้นตอนมาก 

“การขาดแคลนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาบ่อขยะมีปัญหาเนื่องจาก 
การของบประมาณของเทศบาลเมืองมหาสารคามท าได้ยากเพราะบ่อก าจัดขยะที่
อยู่ในความดูแลอยู่ในพ้ืนที่ต่างหน่วยงานท าให้การของบประมาณต้องขอร่วมกับ
หน่วยงานในพ้ืนที่ซึ่งไม่ค่อยจะเห็นด้วยในการตั้งบ่อขยะในพ้ืนที่รับผิดชอบเท่าใด
นัก”  

 
 ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับบ่อขยะซึ่งประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ าขยะที่ไหลลงสู่พ้ืนที่ท าการเกษตรในช่วงฤดู
ฝนท าให้ได้รับความเดือดร้อนในการท าการเกษตร รวมถึงการท างานของเจ้าหน้าก็ยากล าบากมาก
ขึ้น 
 3) ปัญหาด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการด าเนินงานนั้น เนื่องจากสภาพของเครื่องจักร
โดยเฉพาะรถเก็บขยะส่วนมากนั้นมีอายุการใช้งานมาก ก่อให้เกอดการช ารุดได้ง่าย เมื่อเครื่องจักร
เกิดการช ารุดก็จพส่งผลโดยตรงต่อการจัดเก็บขยะที่เพ่ิมขึ้นทุกวัน และท าให้เกิดความล่าช้าและท า
ให้ขยะสะสมทั้งในชุมชนจ านวนมากเกิดปัญหาตามมาภายหลังเช่น ขยะส่งกลิ่นเหม็นทั่วชุมชน ขยะ
ที่บ่อขยะฝังกลบไม่ทันท าให้น้ าเสียไหลลงสู่พ้ืนที่การเกษตรของประชาชน เป็นต้นสะท้อนจากค า
กล่าวของ สัมภาษณ์,เอาศักดิ์ โสดาโคตร, (12 เมษายน 2560). และสัมภาษณ์, เสริม จาละซอน, 
(18 กุมภาพันธ์ 2560) ทีก่ล่าวว่า เครื่องจักรที่ท างานส่วนมากอยู่ปัจจุบันมีความทรุดโทรมมาก 
 

“เครื่องจักรที่ท างานอยู่ปัจจุบันมีความทรุดโทรมเนื่องจากอายุการใช้งาน
นานมากแล้ว ถ้าท างานหนักขึ้นในช่วงฤดูฝนเคร่ืองจักรเกิดช ารุดท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการฝังกลบขยะ และท าให้การท างานล่าช้ามากขึ้นประกอบกับบ่อขยะ
ในช่วงฤดูฝนเป็นโคลนตมท าให้รถขยะติดหล่มต้องเกิดความล่าช้าในการท างาน”  

 
 4) ปัญหาด้านพ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอยสืบเนื่องจากพ้ืนที่ที่ใช้ในการฝังกลบขยะของ
เทศบาลเมืองมหาสารคามนั้นลดน้อยลงทุกวันจากที่เคยมีจ านวน 4 บ่อ ต่อถูกใช้ฝังกลบขยะไปแล้ว 
3 บ่อ เหลือที่ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพียง 1 บ่อเท่านั้น อีกทั้งบ่อขยะบางบ่อยังตั้งอยู่ใน
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พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนด้วย ส่งผลให้การฝังกลบขยะไม่ทัน ล้าช้าด้วยระยะทาง 
และอาจจะเต็มหรือล้นได้ในอนาคตสะท้อนจกค ากล่าวของ สัมภาษณ์,วิชิต ธนูสา, (12 เมษายน 
2560) ทีก่ล่าวว่า  

“พ้ืนที่การก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคามปัจจุบันมีอยู่ 4 
บ่อ ซึ่งฝังกลบขยะไปแล้ว 3 บ่อ ท าให้ปริมาณขยะที่ตกค้างจ านวนมากไม่เพียงพ่อ
ต่อบ่อขยะที่มีอยู่เนื่องจากพ้ืนที่ฝังกลบมีเพียงจ ากัด ถ้ามีการขยายพ้ืนที่ฝังกลบ
และมีการจัดการขยะท่ีดีขึ้นน่าจะเพียงพอต่อการก าจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบัน” 

 
 4.3 ข้อเสนอแนะแนวทางปัญหาในการบริหารจัดการขยะเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
 1) ปัญหาด้านบุคลากรสืบเนื่องจากที่อัตราส่วนของบุคลากรในการจัดเก็บขยะของ
เทศบาลเมืองมหาสารคามนั้นมีจ านวน 1 คนต่อ ประชากร 467 คน ซึ่งท าให้เกิดภาระงานที่หนัก
ของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นคือ เทศบาลด าเนินการขยายกรอบ
อัตราก าลังในการจัดเก็บขยะเพ่ิมขึ้น หรือ อาจจะด าเนินการสร้างจิตส านึกในการคัดแยกขยะ น า
ขยะในส่วนที่ใช้แล้วสามารถน าไปใช้ใหม่ได้น ากลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนการรณรงค์เรื่องการสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน สะท้อนจากค ากล่าว สัมภาษณ์, สรุศักดิ์ จุมศรีสิงห์, (28 มกราคม 2560). 
และสัมภาษณ,์ สุกัญญา บัวลาด, (15 กุมภาพันธ์ 2560) กล่าวว่า  

 
“ทางเราสร้างจิตส านึกโดยการตั้งกองทุนขยะเพ่ือรับซื้อขยะที่คัดแยกจาก

ประชาชนที่น าขยะมาแลกเงิน และให้สวัสดิการกับสมาชิกในช่วงมีงานบุญโดยการ
สนับสนุนน้ า น้ าแข็งเพ่ือช่วยงานเป็นต้น และจัดโครงการท าประชาคมแจ้งปัญหา
ที่เกิดขึ้นให้ชุมชนรับทราบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ท าให้ประชาชนเกิด
ส านึกในการรักษาความสะอาดในท้องที่ของตนเอง” 
 

 การสร้างจิตส านึกที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงการยกตัวอย่างเท่านั้น ทุ กเทศบาล ทุก
ต าบลก็ท าโครงการคล้ายกันเพ่ือหาแนวทางในการคัดแยกขยะเพ่ือให้ปริมาณขยะในชุมชนลด
น้อยลง นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระพนักงาน
จัดเก็บขยะ พนักงานก าจัดขยะมูลฝอยที่บ่อก าจัดขยะเป็นต้น  
 2) ปัญหาด้านงบประมาณสืบเนื่องจากการที่พ้ืนที่ของบ่ขยะบางบ่อนั้นอยู่ในพ้ืนที่ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินการต่างๆนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าของ
พ้ืนที่นั้นก่อน โดยเฉพาะการของาบประมาณที่จะต้องด าเนินการร่วมกันของเทศบาลทั้ง 2 แห่ง 
อย่างไรก็ตาม เทศบาลเมืองมหาสารคามสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวเรื่องงบประมาณได้โดย
การท าข้อตกลงหรือการเจรจาในการร่วมกันของบประมาณต่างๆ หรือ การด าเนินการก่อตั้ง
คณะกรรมการร่วมเพ่ือตัดสินใจในเรื่องของงบประมาณ 
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 3) ปัญหาด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการด าเนินงานสามารถแก้ไขปัญหาโดยการซื้อเพ่ิม
ปริมาณรถจัดเก็บขยะมูลฝอย สะท้อนจากค ากล่าว สัมภาษณ์, สมดี จันทร์โฮม, (4 เมษายน 2560). 
และสัมภาษณ,์ ณภาภัช โลมเมือง, (8 เมษายน 2560) ที่กล่าวว่า  

 
“รถจัดเก็บขยะมูลฝอยเดิมที่มีอยู่มีสภาพทรุดโทรมมากแล้วควรจัดซื้อรถ

คันใหม่เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บที่รวดเร็วรวมถึงมีการจัดเก็บได้ทั่วถึง
มากขึ้น ปัจจุบันรถคันไหนทรุดโทรมต้องรอรถอีกคันเก็บในพ้ืนที่รับผิดชอบเสร็จ
ก่อนค่อยน ามาเก็บในพ้ืนที่ของตนเอง  อย่างไรก็ตาม ทางเทศบาลเมือง
มหาสารคามมีการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องจักรในการใช้สอยในการฝังกลบ
ขยะในปีงบประมาณ 2559 โดยซื้อ รถบรรทุก 10 ล้อ รถขุดตีนตะขาบรถ
แทรกเตอร์ รถบดล้อเหล็ก” 
 

 การจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาโยการซื้อเครื่องจักรมาทดแทน
เครื่องจักรเดิมที่ทรุดโทรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้การท างานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  อนึ่ง การสร้างโรง
คัดแยกขยะและเตาเผาไร้ควันก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะ
ลงได้สะท้อนจากค ากล่าว สัมภาษณ์, ธนายุทธ แก้วบุดดา, (7 เมษายน 2560) ทีก่ล่าวว่า  

“เทศบาลเมืองมหาสารคามควรมีโรงคัดแยกขยะก่อนน าขยะลงฝังเพ่ือให้
การย่อยสลายรวดเร็วมากขึ้นประกอบกับขยะที่แยกสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 
และขยะท่ีย่อยสลายยากก็น าลงสู่เตาเผาไร้ควันซึ่งเป็นแนวทางที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ในการก าจัดขยะ”  
 

 จากข้อเสนอแนะดังกล่าวท าเป็นข้อเสนอแนะที่ดีเพราะจะช่วยแบ่งเบาภาระในการฝัง
กลบขยะมูลฝอยลงอีก และจะสามารถก าจัดขยะได้รวดเร็วมากขึ้น ประกอบกับมีรายได้ในการคัด
แยกขยะด้วย 
 4) ปัญหาด้านพ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอย จากที่พ้ืนที่ในบ่อฝังกลบขยะมีพ้ืนที่ลดน้อยลงนั้น 
การแก้ไขปัญหาอาจกระท าได้โดยการจัดสรรซื้อที่ในการท าบ่อขยะเพ่ิมขึ้น หรือไม่ก็ด าเนินการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะหรือการแก้ปัญหาจากการทิ้งขยะที่ต้นทาง กล่าวคือ การรณรงค์คัดแยกขยะ 
อบรมนักเรียนนักศึกษาให้เกิดจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อม สะท้อนจากค ากล่าว สัมภาษณ์, มงคล อัน
ปัญญา, (16 กุมภาพนธ์ 2560) กล่าวว่า  

 
“ปริมาณขยะที่เพ่ิมมากขึ้นท าให้เทศบาลเมืองมหาสารคามส่งหนังสือ

ระงับการทิ้งขยะที่บ่อขยะชั่วคราว ทางเทศบาลต าบลเกิ้งได้จัดโครงการลดปริมาณ
ขยะที่ต้นทางเช่น การจัดอบรมการคัดแยกขยะ อบรมนักเรียนเพ่ือให้เกิดการสร้าง
รายได้จากการเก็บขยะโดยทางเทศบาลรับซื้อเอง”  



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 256034

 
 การแก้ปัญหาดังกล่าวยังมีอีกหลายเทศบาลที่ท าไปในแนวทางเดียวกันเช่น เทศบาล
ต าบลแก่งเลิงจานจัดโครงการคัดแยกขยะและให้ประชาชนฝังกลบด้วยตนเอง เทศบาลต าบลท่าสอง
คอนจัดโครงการท าปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษผัก เศษอาหาร เศษผลไม้ เป็นต้น 
 
5. อภิปรายผล 
 การบริหารงานด้านการก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคามยังขาดการ
กระจายอ านาจไปยังหน่วยงานท้องถิ่นที่ร่วมท า MOU ในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะที่เกิดขึ้น 
ทั้งยังต้องพ่ึงพางบประมาณจากรัฐบาลกลาง แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยยังขาดความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ การจัดการด้านการซ่อมบ ารุงล่าช้า การขาดความรู้ของประชาชนในการคัดแยก
ขยะและการก าจัดขยะให้ถูกวิธีซึ่งสอดคล้องกับ ไตรภพ ชัยศิลปิน (2550) ที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วม
ของคนเก็บขยะมีน้อยมากท าให้การเก็บขยะเป็นไปในทางที่ยากล าบาก ปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้เกิด
จากชุมชนที่เป็นที่มากของขยะจ านวนมากเกิดจากการขาดความรู้ด้านการคัดแยกขยะและการ
ก าจัดที่ถูกวิธี แต่กลับแตกต่างจากการศึกษาของปารณีย์ จุลเพชร (2551) ที่ว่าชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา ร่วมวิเคราะห์ วางแผน ก าหนดกลยุทธ์ จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าประชาชน
ยังขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะร่วมกับเทศบาล ขาดความร่วมมือระหว่างสถานพยาบาล
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังเห็นว่ามาตรการแก้ไขที่เสนอคือการด าเนินการกระจายอ านาจให้มากขึ้น
โดยเฉพาะในเรื่องการคลังส่งเสริมประสิทธิภาพในการเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง
กฎเกณฑ์พ้ืนฐานในการก าจัดขยะมูลฝอยว่าจะต้องอยู่ในพ้ืนที่ที่ตนเองรับผิดชอบเท่านั้นใน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่งจะต้องก าหนดให้มีที่ตั้งและแผนการเกี่ยวกับแหล่ง
จัดการขยะมูลฝอยก าหนดนโยบายอย่างโปร่งใสและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เพ่ือปรับปรุง
การจัดการขยะมูลฝอยในองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องวางระบบคุณภาพเจ้าหน้าที่ทางด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยวางระบบที่เป็นเอกเทศส าหรับงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยเริ่มจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะเช่นค่าฝังกลบที่แหล่งฝังกลบขยะค่าเก็บขนเพ่ิมพิเศษส าหรับผู้ที่ทิ้งขยะ
มูลฝอยจ านวนมาก ผู้วิจัยยังเห็นอีกว่าควรมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้การศึกษาและท าการ
รณรงค์การจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลมีการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ  และห้ามน า
ขยะติดเชื้อไปทิ้งในแหล่งฝังกลบขยะของเทศบาลโดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ สิ่งที่ควรปฏิบัติมาก
ที่สุดคือการให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะเพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะท่ีต้นทาง และสามารถ
จะต่อเนื่องไปเป็นการแบ่งเบาภาระในการจัดเก็บขยะของพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและท้ายที่สุก
ก็ลดภาระการก าจัดขยะมูลฝอยของบ่อก าจัดขยะ 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 จากปัญหาทั้ง 4 ด้าน ที่เกิดขึ้นกับบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
มหาสารคามผู้เขียนเห็นว่า ปัญหาหลักทั้ง 4 ด้านเป็นปัญหาส าคัญเร่งด่วนที่ต้องได้รับการบริหาร
จัดการ ดังนั้น ผู้บริหารควรด าเนินการนโยบายในการบริหารจัดการขยะอย่างจริงจัง ท าให้เกิดเป็น
วาระของเทศบาล ทั้งนี้ เทศบาลต้องด าเนินงานเป็นแบบอย่างให้กับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ 
คัดแยกขยะก็ดี หรือการน าขยะเหล่านั้นมาท าปุ๋ยก็ดี พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเทศบาลเมืองมหาสารคามควรท าคูดินสูงสองเมตรเพ่ือป้องกัน
น้ าขยะไหลออกจากบ่อก าจัดขยะมูลฝอยลงสู่พ้ืนที่การเกษตรของประชาชน ประกอบกับการจัดซื้อ
เครื่องจักรกลตามงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากส่วนกลางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการก าจัด
ขยะเบื้องต้น นอกจากนี้ยังมีการสั่งชะลอการทิ้งขยะจากหน่วยงานที่ท า  MOU กับเทศบาลเมือง
มหาสารคาม และให้ทางเทศบาลหาแนวทางเพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชนให้น้อยลงเพ่ือเป็นการลด
ภาระการก าจัดขยะของศูนย์เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 ประชาชนและผู้ท างานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยมีข้อเสนอแนะให้ทางเทศบาล
พิจารณาเพ่ือแก้ไขต่อไปดังนี้  การจัดสรรงบประมาณเ พ่ือซื้อรถจัดเก็บขยะเพ่ิมขึ้นเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะเพ่ือไม่ให้ขยะตกค้างในบริเวณชุมชน การจัดสร้างโรงคัดแยกขยะ
เพ่ือลดระยะเวลาในการฝังกลบและซื้อเตาเผาขยะแบบไร้ควันเพ่ือก าจัดขยะที่ย่อยสลายยากได้
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะที่ส าคัญที่ชุมชนต้องร่วมแก้ไขคือการสร้างจิตส านึกในการคัดแยก
ขยะที่ต้นทางเพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะและสร้างรายได้ให้ประชาชนจากการคัดแยกขยะไปด้วย 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการในการด าเนินการศึกษาต่อไป 
 ผู้เขียนมีความประสงค์เสนอแนะให้ผู้ค้นคว้าวิจัยทุก ๆท่านที่สนใจศึกษาในประเด็น การ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ศึกษาในประเด็นของการเปรียบเทียบ
ประโยชน์ที่ได้รับระหว่างหน่วยงานที่ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอย กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ียังไม่ได้ด าเนินกิจการในลักษณะดังกล่าว และผลประโยชน์ที่ประชาชน 
ชุมชนได้รับจาการด าเนินงานข้างต้น เปรียบเทียบการด าเนินโครงการในลักษณะเดียวกันของ
เทศบาลเมืองมหาสารคามกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือให้ได้รูปแบบที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ตลอดจนศึกษาถึงรายละเอียดของโครงการต่างๆที่ช่วยส่งเสริมให้การบริหารจัดการขยะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศด าเนินการแล้วประสบความส าเร็จเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ประยุกต์กับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยต่อไป 
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การพัฒนารูปแบบการใช้พื้นที่วัดเชิงพาณิชย์แนวบุญนิยมในภาคอีสาน 
THE DEVELOPMENT OF MODEL USING TEMPLES AREA IN COMMERCIAL GAIN  

WITH MORALIST PROCESS, NORTHEAST OF THAILAND 
 

พระอธิการสุพจน์  ศรีปัญญา 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของการใช้พ้ืนที่วัด 
เชิงพาณิชย์ 2) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้พ้ืนที่วัดเชิงพาณิชย์ในภาคอีสาน และ                
3) เพ่ือการพัฒนารูปแบบการใช้พ้ืนที่วัดเชิงพาณิชย์แนวบุญนิยมในภาคอีสาน เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่ 
แบบส ารวจ แบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลจ านวน 72 คน                  
โดยวิธีการส ารวจ การสังเกตและการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับความมุ่งหมาย เสนอ
ผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์        
 ผลการวิจัยพบว่า         
  ประวัติความเป็นมาของการใช้พ้ืนที่วัดเชิงพาณิชย์ (มูลค่า) พบว่า ประวัติความเป็นมา
ของการใช้พ้ืนที่วัดในอดีตเริ่มจากการก าเนินระบบศักดินาท่ัวไป ก าเนินระบบศักดินาในประเทศไทย 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์จากอดีตถึงปัจจุบัน ได้แก่ กฎหมายสงฆ์สมัยรัชกาลที่ 1 (2325) พระราช 
บัญญัติ ลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 (2445) พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2484 
การใช้พ้ืนที่ธรณีสงฆ์พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 2505 การใช้พ้ืนที่ธรณีสงฆ์พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. 2505 ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ชี้เฉพาะการจัดการบน
พ้ืนที่วัดตามกฎระเบียบมหาเถรสมาคม ประวัติความเป็นมาและการใช้พ้ืนที่วัด ทั้ง 6 วัด ได้แก่ วัดบึง 
วัดสะแก วัดปทุมชาติ วัดชัยสามหมด วัดกลาง และวัดทักษิณาวาส ในการใช้เขตพ้ืนที่วัดที่เป็นเขต
พุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขตพ้ืนที่จัดผลประโยชน์    
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้พื้นที่วัดเชิงพาณิชย์ในภาคอีสาน พบว่า มีการใช้พ้ืนที่ธรณี
สงฆ์ 5 ประเภท ได้แก่ ตึกแถวให้เช่า พ้ืนที่ให้เช่า ลานจอดรถ ฌาปนสถาน และโรงเรียนในสภาพ การ
บริหารจัดการพ้ืนที่วัด 8 ประเด็น ได้แก่ ด้านบุคคล เครื่องมือเครื่องใช้ ด้านทุน ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านกฎ กติกา มารยาท ด้านวิธีการขั้นตอน ด้านผลงาน และด้านอุปสรรค ปัญหา ส่วนปัญหาการใช้
พ้ืนที่วัด พบว่า ตึกแถวให้เช่า คือ เอกชนเช่าในราคาท่ีต่ ากว่าท้องตลอดท่ัวไป เช่าแล้วน าไปให้บุคคล
อ่ืนเช่าต่ออีกท่ีหนึ่งลานจอดรถ คือ ผู้ที่เข้ามาจอดรถไม่ยอมจ่ายค่าใช้บริการ เนื่องจากอ้างเหตุผลว่า
ใช้เวลาจอดไม่นาน ฌาปนสถาน คือ วัดที่อยู่ในเมืองมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอในการให้บริการแขกที่มา
ร่วมงาน ส่วนโรงเรียน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เข้มข้นเหมือนเหมือนโรงเรียนทั่วไป   
 

                                                           

 สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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 การพัฒนารูปแบบการใช้พ้ืนท่ีวัดเชิงพาณิชย์แนวบุญนิยมในภาคอีสาน พบว่า การใช้
พ้ืนที่วัดทั้ง 5 ประเภท จะต้องเน้นในเรื่องของบุญนิยม ด้านทาน ศีล และภาวนา เข้ามาใช้ในการ
บริหารจัดการพื้นที่จัดผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (มูลค่า) และเชิงคุณภาพชีวิต (คุณค่า) ให้มากที่สุด 
โดยมุ่งหวังเอาผลบุญ หรือผลที่เกิดด้านสภาพจิตใจเป็นที่ตั้ง มีการพึงพาอาศัยกันระหว่างวัดกับผู้ที่
เข้ามาใช้พ้ืนที่วัด          
      โดยสรุป การพัฒนารูปแบบการใช้พ้ืนที่วัดเชิงพาณิชย์แนวบุญ
นิยมในภาคอีสานในการบริหารจัดการตึกแถวให้เช่า พ้ืนที่ให้เช่า ลานจอดรถ ฌาปนสถาน และ
โรงเรียน ยึดหลักอยู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (มูลค่า) และ การใช้ประโยชน์เชิงคุณภาพชีวิต 
(คุณค่า) ซ่ึงจะเห็นว่าการใช้ประโยชน์เชิงคุณภาพชีวิตเกิดบุญนิยมด้านทาน ศีล และภาวนา มากกว่า
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ค าส าคัญ: การใช้พื้นท่ีวัดเชิงพาณิชย์, บุญนิยม 
 

ABSTTACT 
  Objectives of this research were; 1) To study the historical background 
using temples area in commercial gain. 2) To study present condition and problem 
using temples area in commercial gain, northeast of Thailand. 3) To the 
development                  of model using temples area in commercial gain with 
moralist process, northeast   of Thailand. Data were collected from documents and 
related research by observations, surveys, and interviews. Use the tools that are 
involved. And that does not take part structured interview unstructured interviews 
and discussion groups verify accuracy of data using triangulation techniques, 
presented by means of a descriptive analysis. 
 The results of the research 
 The history of the using temples area in commercial gain there are general 
origin feudal, origin feudal in Thailand ,the ecclesiastical law, the reign of the first 
(2325),                the law governing ecclesiastical nature Rs 121 (2445), Act 
governing ecclesiastical nature Rs 121 (2545), Sangha Act 2484, Using Torani-Song 
are Sangha Act 2505, Using Torani-Song are Sangha Act 2505, amended 2535, and 
The ecclesiastical law and the specific management measures on the regulatory 
Sangha Association. History and using Torani-Song are in 6 temples including Wat 
Bueng, Wat Sakae, Wat Pratummachat, Wat Chaisamkho, Wat Klang, and Wat 
Thaksinawat. In the area using Torani-Song is Buddhist shrinearea, Monastery area 
and Profits area. 
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 The present conditions and problem using temples area in commercial gain 
northeast of Thailand find the temples are 5 categories was townhome for rent, 
space rental, parking lots. Crematorium and school in the management temples are 
8 aspects were who, what, capital, environment, low ethics, process, output and 
problem.  The problem using temples are was townhome for rent including the 
private rented at a lower price than the general stomach and rent it to someone 
else to rent the place. Parking lots including those who refused to pay the parking 
fee and the argument that takes moment. Crematorium including the temple in 
town is not enough space to service. School including activities is teaching not as 
intense as the public schools.  
 The development of model using temples area in commercial gain with 
moralist process, northeast of Thailand there are 5 categories in the use of temples 
are for private must focus on the merit of donation, Sila and Development sue 
temples are for more management in commercial. The aim is to reward or result                   
is a state of mind and they are taking shelter during a private for using temples are
 In summary the development of model sing temples area in commercial 
gain with moralist process, northeast of Thailand in management for townhome for 
rent, space rental, parking lots. Crematorium and school. Based on 2 concepts :                      
The commercial exploitation and the use of quality of life, which will see the benefit in 
quality of life caused merit over the popular commercial exploitation. 
Keyword: Using temples area in commercial gain, Moralist process 
 
1. บทน า 
 พระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นศาสนาประจ าชาติ การถืออย่างนี้เป็นประเพณีที่สืบต่อกัน
มาโดยถูกต้องตามสมควร เพราะพุทธศาสนาได้มีความสัมพันธ์แนบแน่น เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
คนในชาติ (พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2545)  ด้วยเหตุนี้จึงท าให้พุทธศาสนามีอิทธิพลยิ่งต่อ
วิถีชีวิตของคนไทย และเป็นบ่อเกิดทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของไทย 
 วัดในประเทศไทยมีที่สภาพแตกต่างกันไปพ้ืนที่ของแต่ละภูมิภาคของประเทศมีลักษณะ
และขนาด ฐานะ และอยู่ท่ามกลางชุมชนที่แตกต่างกัน แต่วัดทั้งหลายเหล่านั้นท าบทบาทหน้าที่ของ
วัดได้ถูกต้อง โดยรักษาและด ารงไว้ซึ้งความเป็นวัดให้ตรงหลักการของพุทธศาสนาเป็นวัดที่มีความ
สะอาด สว่าง และสงบตามหลักไตรสิกขา ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการบริหารและการจัดการวัดให้ถูกต้องและ
เหมาะสมที่ผู้น าต้องบริหารวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน มีการน าหลักวิชาการและหลักการปฏิบัติมา
ผสมผสานกันอย่างลงตัวและถูกต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 
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ที่เกิดขึ้น (พระมหาอุทัย ไชยะพันธ์ , 2551)  วัดมีบทบาทกับการด ารงชีวิตประจ าวันของ
พุทธศาสนิกชน ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษา พยาบาล ที่สงเคราะห์ ที่พักพิงของคนเดินทางไกล สโมสรที่
พักผ่อนหย่อยใจ ที่จัดกิจกรรมในเทศกาลต่าง ๆ เป็นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นที่ปรึกษาการปกครอง 
เป็นศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรม เป็นคลังพัสดุต่างๆ เป็นศูนย์กลางการปกครองท้องถิ่น และเป็นที่
บ าเพ็ญกุศลในโอกาสต่างๆ และมีความส าคัญต่อประเทศชาติ โดยเป็นหลักประกันความมั่นคงเป็น
ปึกแผ่นของชาติ เป็นที่ยึดเหนี่ยวของประชาชน ให้มีความสมัครสมานสามัคคีกัน เพราะมีความเชื่อ
ในหลักค าสอนเดียวกัน อยู่กันอย่างสันติสุข มีศีลธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่
เกิด โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้น าทางด้านชีวิตและจิตใจ และมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน 
 วัดแบ่งออกเป็นวัดหลวง และวัดราษฎร์ (ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยา, 2515) วัดหลวงเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างปฏิสังขรณ์ขึ้น หรือตระกูลใดสร้าง
ปฏิสังขรณ์วัดขึ้นแล้วน้อมเกล้าถวาย ส่วนวัดราษฎร์ เป็นวัดในชุมชนที่ชาวพุทธได้ร่วมกันสร้าง โดย
ในแต่ละวัดมีเขตพุทธาวาส สังฆาวาส เขตที่กัลปนา และธรณีสงฆ์ ส าหรับเขตที่ดินวัด โดยปกติ
แล้วแต่วัดจะเป็นสถาบันที่มีที่ดินมากเนื่องจากประเพณีนิยมในการอุทิศท่ีดินให้วัด ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัย
พุทธกาล ในสมัยรัตนโกสินทร์ปรากฏการสืบต่อประเพณีนี้  (กรมศิลปากร, 2510) การถวายที่ดิน
ให้แก่วัด การบ ารุงรักษาวัดที่สร้างขึ้นและปฏิสังขรณ์วัดถือเป็นเรื่องส าคัญมา วัดหลวงจะได้รับ
ผลประโยชน์จากที่ดินของวัด ซึ่งเป็นที่ส าหรับเก็บผลประโยชน์บ ารุงวัดและพระสงฆ์ ส าหรับวัด
ราษฎร์ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการเก็บผลประโยชน์เหมือนวัดหลวง ส่วนผู้ที่มาอาศัยที่ดินวัดท า
ประโยชน์ เช่น การเช่านาจะต้องเสียค่าเช่าในอัตราทั่วไปให้แก่วัด และเสียค่านาหรือภาษีให้แก่รัฐ 
แต่ในกรณีพิเศษพระมหากษัตริย์อาจทรงยกทั้งค่าเช่าและค่านาให้แก่วัด ผลประโยชน์ที่ได้ก็จะ
น าไปใช้บ ารุงศาสนา เพ่ือซื้อดอกไม้ ธูปเทียนและน้ ามันส าหรับบูชาพระ ใช้เพ่ือการปฏิสังขรณ์ เป็น
ต้น (ศรีศูทธ์ พรรณ, 2517)  ซ่ึงการอนุญาตให้ผู้คนเข้ามาปลูกสร้างบ้านเรือนบนที่วัดมีมาในอดีตตั้ง
มานานแล้ว เช่น  วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ) ได้อนุญาตให้ผู้คนได้อาศัยปลูกกระท่อมเล็กในที่ว่า
งบนที่ดินของวัด (ปิยนาถ บุนนาค และบัณทิต จุดาสัย, 2523) โดยไม่ได้เรียกเก็บผลประโยชน์ เพ่ือ
เป็นการช่วยเหลื่อชาวบ้าน ปัจจุบันเอกชนเข้ามามีส่วนในการจัดการพ้ืนที่วัดเพ่ือประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ โดยการสร้างที่อยู่อาศัย การสร้างตึกแถว เป็นต้น จึงท าให้เกิดปัญหาตามมามากขึ้นที่
พระภิกษุ สามเณร    ที่ต้องเผชิญกับปัญหาการจัดการดูแลทรัพย์สินและศาสนสมบัติของวัด ซึ่งถือ
ว่าเป็นผู้แทนของพุทธศาสนิกชนในการดูแล นั่นย่อมมีเหตุปัจจัยหลายประการในการบริหารจัดการ
ดูแลทรัพย์สินและศาสนสมบัติของวัดในปัจจุบันมีปัญหาส่งผลให้พุทธศาสนิกชนไม่สบายใจ รวมทั้ง
วิตกกังวล           
 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลผู้ซึ่งประชาชนเคารพ เชื่อถือ 
เลื่อมใส ศรัทธา (ปิยนาถ บุนนาค และบัณทิต จุดาสัย, 2523) ซึ่งในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นพระสังฆาธิ
การซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในการบริหารจัดการพ้ืนที่สงฆ์ และมีหน้าที่ในการบริหารจัดการคณะสงฆ์ 
จึงเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ได้แก่ ประเภทของธุรกิจที่เป็นอาคารบ้านเช่า บุคคลผู้เช่า การ
บริหารจัดการ การเช่าที่ไม่มีกฎเกณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม  และวัดไม่มีขั้นตอนการจัดการที่เป็นระบบ
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ในการปฏิบัติ ขาดการให้ความร่วมมือจากชุมชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่อุปถัมภ์บ ารุงวัดตลอดมา หลาย
วัดสามารถจัดการได้ด้วยการตกลงกัน แต่หลายวัดไม่สามารถตกลงกันได้ท าให้เกิดปัญหาตามมา ซึ่ง
ต้องหาวิธีการแก้ไขข้อพิพาทแหล่งนี้ โดยการยึดหลักปฏิบัติตามแนวทางแห่งบุญวิธี  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการทราบถึงความเป็นมาของการใช้พ้ืนที่วัดเชิงพาณิชย์  
การศึกษาให้เกิดความเข้าใจในสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือองค์ความรู้ที่ได้การ
พัฒนารูปแบบการใช้พ้ืนที่วัดเชิงพาณิชย์แนวบุญนิยม อันจะเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา 
พระสงฆแ์ละบุคลากรที่รับสนองงานคณะสงฆ์ ตลอดจนประชาชนผู้ที่เข้าไปรับใช้กิจการพระศาสนา
อันส่งผลต่อการการพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนสืบไป 
 

2. ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของการใช้พ้ืนที่วัดเชิงพาณิชย์ 
 2.2 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้พื้นที่วัดเชิงพาณิชย์ในภาคอีสาน 
 2.3 เพ่ือการพัฒนารูปแบบการใช้พ้ืนที่วัดเชิงพาณิชย์แนวบุญนิยมในภาคอีสาน  
 
3. ขอบเขตการวิจัย        
 3.1 ด้านเนื้อหา เป็นการน าเสนอเนื้อหาการวิจัยตามความมุ่งหมายที่เกี่ยวข้องกับประวัติ
ความเป็นมาของการใช้วัดเชิงพาณิชย์ สภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้พื้นที่วัดเชิงพาณิชย์แนวบุญ
นิยมในภาคอีสาน และการพัฒนารูปแบบการใช้พ้ืนที่วัดเชิงพาณิชย์แนวบุญนิยมในภาคอีสาน 
ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดบุรีรัมย์  
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยที่ประชากร ได้แก่ พระภิกษุ และประชาชน และ              
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 72 คน ได้แก่ กลุ่มผู้รู้ จ านวน 18 คน กลุ่มผู้ปฎิบัติ จ านวน 42 รูป/คน และ
กลุ่มท่ัวไป จ านวน 12 คน  
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการใช้พ้ืนที่วัดเชิงพาณิชย์แนวบุญนิยมในภาคอีสาน 
ผู้วิจัยได้ใช้แบบการส ารวจ โดยการส ารวจพ้ืนที่ในการก าหนดพ้ืนที่วิจัยก่อนการลงสัมภาษณ์และ                  
ใช้ในการเลือกพ้ืนที่การวิจัย แบบสังเกต โดยการสังเกตสภาพทั่วไปของชุมชนและสังเกตการณ์จัด
ชุมชนเข้มแข็ง ตั้งแต่การประชุมเตรียมการ การเตรียมงาน การด าเนินการ และกิจกรรมต่างๆ              
ในระหว่างการด าเนินการ แบบสัมภาษณ์ ใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ตอบปัญหาของการวิจัยครั้งนี้ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอด้วย               
การพรรณนาโวหาร  
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5. ผลการวิจัย 
 5.1 ประวัติความเป็นมา และการใช้พื้นที่วัด ทั้ง 6 วัด ในภาคอีสาน  
   1) วัดบึง จังหวัดนครราชสีมา ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา สร้างขึ้น               
เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2220 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมือวันที่ 10 เดือนมิถุนายน                
พ.ศ. 2230 มีปูชนียวัตถุและโบราณวัตถุ ได้แก่ พระอุโบสถ พระบรมสารีริกธาตุ เจดีย์ โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา ศาลาการเปรียญไทยประยุกต์ หอสมุด หอระฆัง ซุ้มประตู และ
เสนาสนะต่างๆ มีล าดับเจ้าอาวาส 9 รูป เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2320 การใช้พ้ืนที่วัด ได้แก่ เขต
พุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขตพ้ืนที่จัดประโยชน์ ได้แก่ เชิงพาณิชย์ ได้แก่ ตึกแถวให้เช่า และ
ลานจอดรถ เชิงคุณภาพชีวิต ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา   
   2) วัดสะแก จังหวัดนครราชสีมา ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   
สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2230 มีล าดับเจ้าอาวาส 5 รูป การใช้พ้ืนที่วัด ได้แก่ เขตพุทธาวาส                   
เขตสังฆาวาส และเขตพ้ืนที่จัดประโยชน์ ได้แก่ เชิงพาณิชย์ ได้แก่ ลานจอดรถ และตึกแถวให้เช่า              
เชิงคุณภาพชีวิต ได้แก่ ฌาปนสถาน และโรงเรียนอนุบาลวัดสะแก  

  3) วัดปทุมชาติ จังหวัดชัยภูมิ ต าบลหนองบัวใหญ่ ฝังใต้บึงหนองบัวใหญ่ อ าเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ มีอายุมากกว่า 200 ปี สร้างขึ้นมาพร้อมๆ ชุมชน เมื่อประมาณ พ.ศ. 2363  
การใช้พ้ืนที่วัด ได้แก่ เขตสงฆ์ และเขตพ้ืนที่จัดประโยชน์ ได้แก่ เชิงพาณิชย์ ได้แก่ พ้ืนที่ให้เช่า               
เชิงคุณภาพชีวิต ได้แก่ ฌาปนสถาน  
          4) วัดชัยสามหมอ จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ได้เร่ิมเกิดขึ้นจากคน
กลุ่มหนึ่ง มีบ้านแก้งคร้อ และบ้านหนองไผ่ ทั้ง 2 หมู่บ้าน ได้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ในปี พ.ศ. 2533 
และ พ.ศ. 2534 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้ง 1 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2486  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 
2524 และครั้ง ที่ 3 พ.ศ. 2530 การใช้พื้นท่ีวัด ได้แก่ เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขตพ้ืนที่จัด
ผลประโยชน์ ได้แก่ เชิงพาณิชย์ ได้แก่ ตึกแถวให้เช่า เชิงคุณภาพชีวิต ได้แก่ ฌาปนสถาน และ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
   5) วัดกลาง จังหวัดบุรีรัมย์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างขึ้น
ประมาณ พ.ศ. 2300 ได้ตั้งวัดที่สมบูรณ์ในกรุงธนบุรี ประมาณ พ.ศ. 2329 ต่อมาในรัชกาลที่ 5 แห่ง
กรุงรัตนโกสิทร์ ได้เปลี่ยนชื่อ “วัดกลาง” ภายในวัดมีสระโบราณเรียกกันว่า “สระสิงโต”                
มีล าดับเจ้าอาวาส 4 รูป การใช้พ้ืนที่วัด ได้แก่ เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และ เขตพ้ืนที่จัด
ผลประโยชน์ ได้แก่ เชิงพาณิชย์ ได้แก่ ตึกแถวให้เช่า เชิงคุณภาพชีวิต ได้แก่ ฌาปนสถาน และ
โรงเรียนพระปริยัติธีรวิทยา  
  6) วัดทักษิณาวาส จังหวัดบุรีรัมย์ ต าบลอิสาณ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ใน
เขตป้าช้าของจังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มเป็นส านักสงฆ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 ได้พระราชทานวิสุงคามสีมา 
เมื่อวันที่  28 ธันวาคม พ.ศ. 2533 มีล าดับเจ้าอาวาส 6 รูป การใช้พ้ืนที่วัด ได้แก่ เขตพุทธาวาส                
เขตสังฆาวาส  และเขตพ้ืนที่ จัดผลประโยชน์  ได้แก่  เชิ งพาณิชย์  ได้แก่  อาคารพาณิชย์                         
เชิงคุณภาพชีวิต ได้แก่ ฌาปนสถาน    
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  5.2 สภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้พื้นที่วัดเชิงพาณิชย์ในภาคอีสาน   
   นอกจากวัดมีสภาพการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละวัดในพ้ืนที่ที่มีความแตกต่าง
กันไป แต่ด้านการบริหารจัดการ ทุกวัดได้ใช้หลักในการบริหารจัดการ 8 ประเด็น ได้แก่  ด้านบุคคล 
ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ ด้านทุน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกฎ กติกา ด้านวิธีการขั้นตอน ด้านผลการ
จัดการ และด้านอุปสรรค ปัญหา มีรายละเอียด ดังนี้  
    1) วัดบึง การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ ตึกแถวให้เช่า มี 3 ทิศ ได้แก่               
ทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก มีทั้งหมด 9 หลัง จ านวน 99 คูหา มีการบริหารจัดการ ได้แก่  
ด้านบุคคล ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ ด้านทุน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกฎ กติกา ด้านวิธีการขั้นตอน     
ด้านผลการจัดการ และ ด้านอุปสรรค ปัญหา ลานจอดรถ เป็นพ้ืนที่บริเวณกว้าง ด้านหน้า  
พระอุโบสถ สร้าง มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ มีการบริหารจัดการ 8 ประเด็น การใช้ประโยชน์เชิง
คุณภาพชีวิต ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา ตั้งอยู่ที่วัดบึง เลขที่ 82 ถนนจอมพล 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันเปิดท าการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-6             
 2) วัดสะแก จังหวัดนครราชสีมา การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ ตึกแถว ให้เช่า 
อยู่ด้านทิศตะวันออก จ านวน 2 หลัง มี 66 คูหา มีการบริหารจัดการ ส่วนลานจอดรถ สร้างเมื่อปี 
พ.ศ. 2538 มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ จอดรถได้ประมาณ มีการบริหาร 8 ประเด็น การใช้ประโยชน์ 
เชิงคุณภาพชีวิต ได้แก่ ฌาปนสถาน ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดมี เมรุ 1 หลัง มีศาลา
บ าเพ็ญกุศลศพ 3 หลัง มีการบริหารจัดการ ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ ด้านทุน ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านกฎ กติกา ด้านวิธีการ ขั้นตอน ด้านผลการจัดการ และ ด้านอุปสรรค ปัญหา โรงเรียน
อนุบาลวัดสะแก ตั้งอยู่เลขที่ 22  ถนนสรนารี ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งขึ้น
เมือ พ.ศ. 2538 มีเนื้อที่ 1 ไร่ 5 ตารางวา จัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมวัย  

 3) วัดประทุมชาติ จังหวัดชัยภูมิ การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ พ้ืนที่ให้เช่า  มี  
33 ไร่ ในเนื้อที่มีศูนย์อนุบาลเด็กเล็ก ศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และตลาด
นัดโค-กระบือ มีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์เชิงคุณภาพชีวิต ได้แก่ ฌาปนสถานอยู่ด้านทิศ
ตะวันตกของวัด มีเมรุ 1 หลัง และศาลาบ าเพ็ญกุศลศพ 2 หลัง และมีการบริหารจัดการ  
  4. วัดชัยสามหมอ จังหวัดชัยภูมิ การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ ตึกแถวให้เช่า 
อยู่ด้านทิศเหนือ และทิศใต้ มี 3 หลัง จ านวน 44 คูหา มีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ ในเชิง
คุณภาพชีวิต ได้แก่ ฌาปนสถาน เป็นฌาปนสถานขนาดกลาง มีเมรุ 1 หลัง มีศาลาบ าเพ็ญกุศลศพ 
1 หลัง มีการบริหารจัดการ ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ ด้านทุน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
กฎ กติกา ด้านวิธีการขั้นตอน ด้านผลการจัดการ และ ด้านอุปสรรค ปัญหา โรงเรียนประจักษ์วิทยา
นุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 338 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอแก้งคล้อ จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ จัดการ
เรียนการสอนแผนกธรรม-บาลี และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และมีการบริหารจัดการ  
   5. วัดกลาง จังหวัดบุรีรีมย์  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ ตึกแถวให้เช่า อยู่
ด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออก มี 5 หลัง 52 คูหา มีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ในเชิง
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คุณภาพชีวิต ได้แก่ ฌาปนสถาน เป็นฌาปนสถานขนาดใหญ่ มีเมรุ 1 หลัง มีศาลาบ าเพ็ญกุศลศพ 2 
หลัง มีการบริหารจัดการ ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ ด้านทุน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกฎ 
กติกา ด้านวิธีการขั้นตอน ด้านผลการจัดการ และ ด้านอุปสรรค ปัญหา โรงงเรียนปริยัติธีรวิทยา 
ตั้งอยู่เลขท่ี 96 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดท าการเรียนการสอนแผนกธรรม-บาลี 
และแผนกสามัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีการบริหารจัดการ ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านเครื่องมือ
เครื่องใช้ ด้านทุน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกฎ กติกา ด้านวิธีการขั้นตอน ด้านผลการจัดการและ                  
ด้านอุปสรรค ปัญหา 

 6. วัดทักษิณาวาส จังหวัดบุรีรัมย์ การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ อาคารพาณิชย์ 
อยู่ด้านทิศใต้ มี 2 หลัง จ านวน 20 คูหา มีการบริหารจัดการ  การใช้ประโยชน์ใน เชิงคุณภาพชีวิต 
ได้แก่ ฌาปนสถาน อยู่ด้านทิศใต้ของวัด มีเมรุ 1 หลัง มีศาลาบ าเพ็ญกุศลศพ 2 หลัง และมีการ
บริหารจัดการ  
  5.3 การพัฒนารูปแบบการใช้พื้นที่วัดเชิงพาณิชย์แนวบุญนิยมในภาคอีสาน 
   1) ตึกแถวให้เช่า  
   ด้านทาน ได้แก่ การเสียสละเนื้อที่ของวัด (อามิสทาน) และเป็นการเสียสละทุน
ทรัพย์ เรียกว่าอามิสทานอีกอย่างหนึ่ง บุคคลที่มาเช่าได้มีท่ีท ามาหากิน (สงเคราะห์นิยม)  ด้ า น ศี ล 
ได้แก่ มีสถานที่ประกอบอาชีพ หาเลี้ยงชีพตนเองในทางที่สุจริต (สัมมาอาชีวะนิยม) มีกฎระเบียบของ
วัดว่าผู้ที่เข้ามาเช่าจะต้องท าสัมมาชีพ ด ารงตนอยู่ในศีลธรรมที่ดีงาม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุก จัดใน
บุญนิยมศีลทั้ง 5 ข้อ ด้านภาวนา ได้แก่ สมถะภาวนา คือ การสร้างตึกแถวจะต้องมีความเพียร 
พยายาม มีสติ อุตสาหะ เพ่ือให้งานนั้นประสบความส าเร็จ และวิปัสสนาภาวนา คือ เป็นการสร้าง
เพ่ือท าประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืนๆ มีที่อยู่อาศัย ที่ประกอบกิจการต่าง ๆ และท าให้วัดมีรายได้ 
   2. พื้นที่ว่างให้เช่า        
  ด้านทาน ได้แก่ วัดได้เสียสละที่ดินพ้ืนที่เช่า (อามิสทานนิยม) การสร้างศูนย์อนุบาลเด็ก
เล็ก และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (วิหารนิยม) เป็นที่สาธารณะ
ประโยชน์ของคนอ่ืนๆ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน (สังฆทานนิยม) ด้านศีล ได้แก่ เป็นการสร้างอาชีพ
ที่สุจริตให้กับครู ไม่เบียดเบียนใคร มีอาชีพที่มั่นคง (สัมมาอาชีวะ) ด้านภาวนา ได้แก่ ผู้ที่ท าหน้าที่ใน
การจัดการเรียนการสอนต้องให้ความเพียรพยายามอย่างมาก (สมถะภาวะนา) มองเห็นประโยชน์ที่
เกิดขึ้นกับเด็ก และคนในชุมชน จึงได้สร้างเป็นศูนย์อนุบาลเด็กเล็ก และและศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นที่สารธารณะประโยชน์ (วิปัสสนาภาวะนา)  
  3) ลานจอดรถ         
   ด้านทาน ได้แก่ เสียสละที่ดิน และเสียสละทุนทรัพย์ของวัด (อามิสทาน) อ่ืนได้มาใช้
ประโยชน์ร่วมกัน (วิหารทาน) มีเจตนาที่ดีเพ่ือให้บุคคลอ่ืน ได้มีที่จอดรถ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
(สังฆทาน) (สงเคราะห์นิยม) ด้านศีล ได้แก่ เป็นการเอ้ือยอ านวยต่อบุคคลอ่ืน สร้างอาชีพที่สุจริต
ให้กับเจ้าหน้าที่แจกบัตร และก็ต้องมีศีล (ข้อ 2 ข้อ 4 ข้อ 5) มีสัจจะ ไม่คดโกง ส่วนผู้ที่มาใช้บริการ
ก็ต้องมีสัจจะ มีความตรงต่อเวลา (ศีล ข้อ 2) ด้านภาวนา ได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความ
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เพียรพยามในสร้าง อดทนต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ (สมถะภาวนา) 
การสร้างให้เช่าจอดรถ เป็นการมองเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นของบุคคลอ่ืนๆ เจ้าหน้าที่เก็บ
ค่าบริการก็มีงานท า วัดก็มีราย (วิปัสสนาภาวนา)      
   4) ฌาปนสถาน         
   ด้านทาน  ได้แก่ เลียสละเนื้อที่วัด (อามิสทานนิยม) ผู้ที่เข้ามาร่วมงานบ าเพ็ญกุศล
ศพ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้เรียนรู้ธรรมะเกี่ยวกับอนิจจัง ได้ฟังธรรม (ธรรมทานนิยม)  เป็นที่
สาธารณะประโยชน์ (สาธารณทานนิยม และสังฆทานนิยม) ด้านศีล ได้แก่ มีกฎระเบียบของวัดห้าม
ดื่มสุรา หรือการพนันทุกชนิด เป็นการรักษาศีลอีกอย่างหนึ่ง (ศีล 5) เจ้าภาพ หรือแขกที่มารวมใน
งานบ าเพ็ญกุศลศพ มีการสมาทานศีล (ศีล 5) และมีการบวชสามเณรหน้าไฟ (ศีล 10) ด้านภาวนา 
ได้แก่ การจัดงานต้องใช้ช่วงเวลามาก ต้องเกี่ยวข้องกับคนมาก ผู้ที่เป็นเจ้าภาพ ต้องมีความเอาใจใส่
ดูแลงาน มีความอดทน เพียรพยายาม (สมถะภาวนา) ผู้ที่มาร่วมงานศพได้เรียนรู้เรื่องความอนิจจัง 
ได้อบรมจิตใจ เข้าใจชีวิต ท าให้ไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต ส ารวจระวังอยู่ตลอดเวลา  (วิปัสสนา
ภาวนา) 
  5) โรงเรียน         
  ด้านทาน  ได้แก่ เสียสละงบประมาณ และที่ดินส่วนหนึ่งของ (อามิสทานนิยม) 
พระภิกษุสามาเณรได้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม (ธรรมทานนิยม) เป็นแหล่งที่เรียนรู้ส าหรับ
พระภิกษุ สามเณร (ภิกษุนิยม, สาธารณนิยม, สังฆทานนิยม) สร้างโรงเรียน (วิหารนิยม) เพ่ือให้ใช้
ความรู้ เหล่งนี้  เป็นอาวุธในการดูแลตนเองในภายภาคหน้า เฝ้าอบรมพร่ าสอนจนมีความรู้ 
ความสามารถที่พึงพาตนเองได้ เอาตัวรอดได้ แม้ศิษย์ไม่เข้าใจในวิชา ศิษย์ไม่ชอบใจ คัดเคืองใจ                 
ก็ค่อยสั่งสอนจนได้ดีมีความรู้ (อภัยทาน) ด้านศีล ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มาท าหน้าที่ต้องมี
กฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน และต้องเป็นผู้ที่มีศีล (ศีล 227 และศีล 10) การแสดงออกทั้งทางกาย 
วาจาก็สุภาพเรียนร้อย รักษาระเบียบวินัย ด้วยอาศัยความรู้ที่ได้เล่าเรียนมา (อาชีวะปาริสุทธิ) ด้าน
ภาวนา ได้แก่ การตั้งโรงเรียนได้และแหล่ง ถือว่าเป็นเรื่องยาก บุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความเพียร
พยายามในการสร้างข้ึนมาให้เป็นรูปร่างจนประสบความส าเร็จจนถึงทุกวันนี้ (สมถะภาวนา)  แหล่ง
ให้วิชาความรู้ ให้ปัญญา และมีเพียรพยายามในอบรวมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ (วิปัสสนาภาวนา)  
 
6. อภิปลายผล          
 1) กฎหมายราชการที่ 1 (2325) การใช้พ้ืนที่วัดในสมัยนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ                     
วัดหลวง และวัดราษฎร์ โดยที่วัดหลวง คือ วัดหลวงเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างปฏิสังขรณ์
ขึ้น หรือตระกูลใดสร้างปฏิสังขรณ์วัดขึ้นแล้วน้อมเกล้าฯ ถวาย ส่วนวัดราษฎร์ คือ วัดในชุมชนใด
ชุมชนหนึ่ง ซึ่งไม่ได้ถวายเป็นของหลวง สอดคล้องกับกรมการศาสนา (กรมการาศาสนา, 2540)
กล่าวว่า พระอารามหลวง (วัดหลวง) ได้แก่ วันที่พระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระ
ยุพราชทรงสร้าง และปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์ก็ดี พระราชทานเป็นเกียรติยศแก่ผู้ต่ าศักดิ์ลง
มา หรือแก่วัดเองก็ดี มีอยู่จ านวนหนึ่งพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารผู้ใหญ่ทรงสร้างขึ้น หรือ
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ทรงโปรดให้ปฏิสังขรณ์ และสร้างขึ้นแล้ว น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวง 
รวมทั้งวัดที่ประชาชนสร้างขึ้น หรือปฏิสังขรณ์ และทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวงด้วย ส่วนวัด
ราษฎร์ ได้แก่  วัดที่ประชาชนทั่วไปสร้าง หรือปฏิสังขรณ์ขึ้น ซึ่งได้รับอนุญาตให้สร้างวัด และ
ประกาศตั้งวัดโดยถูกต้องตามกฎหมายจากทางราชการแล้ว และช่วยกันทะนุบ ารุงวัดสืบต่อกันมา
ตามล าดับ วัดราษฎร์ หมายถึง วัดทั้งชนิดที่ได้รับวิสุงคามสีมา และส านักสงฆ์ ซึ่งมิได้นับเข้าเป็นพระ
อารามหลวง และสอดคล้องกับจ านง อดิวัฒนสิทธิ์ (จ านง อดิวัฒนสิทธิ์, 2545) กล่าวว่าพระอาราม
หลวง ได้แก่ วัดที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราชทรงสร้าง และปฏิสังขรณ์
เป็นการส่วนพระองค์ก็ดี พระราชทานเพ่ือเป็นเกียรติยศแก่ผู้ที่ต าศักดิ์ลงมา หรือแก่วัดเองก็ดี มีอยู่
จ านวนหนึ่งที่พระบรมวงศ์ และข้าราชบริพารผู้ใหญ่ทรงสร้ าง หรือสร้างขึ้น หรือทรงโปรดให้
ปฏิสังขรณ์ และสร้างขึ้นแล้วน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวง ทั้งวัดที่ประชาชน
สร้าง หรือปฏิสังขรณ์ และทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวงด้วย ส่วนวัดราษฎร์ ได้แก่ วัดที่ประชาชน
ทั่วไปสร้าง หรือปฏิสังขรณ์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้สร้างวัด และประกาศตั้งวัด โดยถูกต้องตามกฎหมาย
จากทางราชการแล้ว และช่วยกันทะนุบ ารุงวัดสืบต่อกันมาตามล าดับ วัดราษฎร์ หมายถึง วัดทั้ง
ชนิดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และส านักสงฆ์ซึ่งมิได้นับเข้าเป็นพระอารามหลวง  
 2) การใช้พ้ืนที่วัดในการจัดผลประโยชน์ ทั้ง 6 วัด พบว่า วัดบึง ได้แก่ ตึกแถวให้เช่า ลาน
จอดรถ และโรงเรียน วัดสะแก ได้แก่ ตึกแถวให้เช่า ลานจอดรถ ฌาปนสถาน และโรงเรียน วัดปทุม
ชาติ ได้แก่ พ้ืนที่ให้เช่า และฌาปนสถาน วัดชัยสามหมอ ได้แก่ ตึกแถวให้เช่า ฌาปนสถาน และ
โรงเรียน วัดกลาง ได้แก่ ตึกแถวให้เช่า ฌาปนสถาน และโรงเรียน วัดทักษิณาวาส ได้แก่ ตึกแถวให้เช่า 
และฌาปนสถาน ซึ่งในแต่ละวัดมีการจัดพ้ืนที่วัดเชิงพาณิชย์ที่มีการจัดผลประโยชน์บางส่วนที่
เหมือนกันและแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ของวัดและชุมชนที่อาศัยอยู่สอดคล้องกับพระมหาสุนันท์ 
สุมนฺโท (พระมหาสุนันท์ สุมนฺโท (รุจิเวทย์), 2558)  ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการศาสน
สมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า การจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มี 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการจัดการศาสนสมบัติของวัดตามกฎหมาย 
ด าเนินการตามคู่มือส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) รูปแบบการจัดการศา
สนสมบัติของวัดตามจารีตประเพณี ซึ่งมีการจัดท าเป็นรายลักษณ์อักษร อนึ่งการจัดการศานสมบัติ
ทั้ง 2 รูปแบบนี้ ส่งผลให้เกิดการรักศาสนสมบัติ และผลประโยชน์ตอบแทนแก่วัดแตกต่างกัน และมี
ผลประโยชน์และปัญหาความต้องการที่แตกต่างกันตามสภาพพ้ืนที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของพระ
มหาเรืองเดช ศรีประสม (ถาวรธมฺโม) (พระมหาเรืองเดช ศรีประสม (ถาวรธมฺโม), 2553) ได้ศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้ : การพัฒนารูปแบบเพ่ือบริการชุมชนของวัดในภาคตะวันออก พบว่า การพัฒนา
รูปแบบดังกล่าว ควรมีลักษณะ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตของบุคคลใน
ชุมชน 2) มีกิจกรรมที่น าไปสู่กระบวนการคัดเพ่ือการแก้ปัญหาชุมชน 3) มีการให้บริการส่งเสริมและ
พัฒนา การเรียนรู้สารสนเทศให้แก่ชุมชนในวัด 4) เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับศีลปะ ประเพณี
และวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาของชุมชน 5) มีความรื่นรมย์และมีชีวิตชีวา เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้เรียนรู้จากสาระบันเทิง 6) เป็นแหล่งการเรียนและเครือข่ายศูนย์การ



47วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

เรียนรู้ ผลการวิจัยที่น ามาอภิปลายซึ่งมีความแตกต่างกันในการในการผลประโยชน์ของวัดให้กับ
ชุมชน ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละวัดมีความแตกต่างกันในเรื่องชองสถานที่ และชุมชนที่อาศัยอยู่รอบวัด 
แต่เป็นการจัดกิจกรรม หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนได้ผลประโยชน์ร่วมกัน 
 3) การใช้พ้ืนที่วัดในการสร้างตึกแถวให้เช่าของวัดสะแก (พระอารามหลวง) ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีองค์ประกอบของการบริหารจัดการ โดยสรุป ดังนี้                    
1. ด้านบุคคลลากร ได้แก่ 1) ผู้ให้บริการ ประกอบด้วย เจ้าอาวาส ไวยาวัจกร และผู้เก็บ ค่าเช่า                 
2)  ผู้รับเหมาก่อสร้าง และ 3) ผู้เช่า และพยานรับรองผู้เช่า 2. ด้านทุน คือ ผู้รับเหมาะใช้ทุนในการ
ก่อสร้างทั้งหมด ในการเช่าขอเช่า ผู้ขอจะต้องจ่ายค่าเช่า เดือนละ 1,000 บาท และเมื่อเกิดความ
ช ารุดเสียหายผู้  ขอเช่าต้องจ่ายค่าซ่อมแซมปรับปรุงเอง 3. ด้านกฎ กติกา คือ ได้อาศัย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 37 ว่าด้วย อ านาจหน้าที่เจ้าอาวาส แล้ววัดที่มีการเช่า
ที่วัด ให้เจ้าอาวาสส่งแบบแปลนแผนผังการ สร้างงบประมาณการสร้าง ทั้งเงินบ ารุงวัด ค่าเช่าที่ดิน 
อาคาร ร่วมทั้งสัญญาต่าง ๆ 4. การจัดการตึกแถว โดยมีการเตรียมการ คือ จะต้องขออนุญาตจาก
เทศบาล เมืออนุญาตแล้ว การด าเนินการ คือ ผู้รับเหมาะด าเนินการสร้างตามแบบที่ขออนุญาต 
และการใช้งาน เมื่อสร้างเสร็จก็ได้มีการเปิดใช้เช่า โดยการเช่าได้ด าเนินการระเบียบมหาเถรสมาคม 
ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติของวัดที่มีผู้เช่า พ.ศ. 2537 และในการให้เช่า วัดได้ท าสัญญาในการเช่าเพ่ือให้  
เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนการขอเช่า        
   4. การบริหารจัดการตึกแถวให้เช่าของวัดสะแก โดยมีการ เตรียมการ คือ จะต้องขอ
อนุญาตจากเทศบาล เมืออนุญาตแล้ว การด าเนินการ คือ ผู้รับเหมาะด าเนินการสร้างตามแบบที่ขอ
อนุญาต และการใช้งาน เมื่อสร้างเสร็จก็ได้มีการเปิดใช้เช่า โดยการเช่าได้ด าเนินการระเบียบมหา
เถรสมาคม ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติของวัดที่มีผู้เช่า พ.ศ. 2537 และในการให้เช่า วัดได้ท าสัญญาในการ
เช่า เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนการขอเช่า ซึ่งมีความสอดคล้องกับการบริหารจัดการตึกแถว
ให้เช่าของวัดพระนารายณ์ พบว่า มีการเตรียมการ โดยการขออนุญาตจากเทศบาลในการสร้าง
ตึกแถว มีการด าเนินการ โดยผู้รับเหมาะลงมือสร้างตึกแถวให้เช่าตามแบบแปลนที่วางไว้ และ            
มีการใช้งาน เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อย (สัมภาษณ์ พระครูเกษมกิจจาธร, 20 กุมภาษาพันธ์ 2559) 
 5. ทุนที่ใช้ในการก่อสร้างตึกแถวของวัดสะแก โดยใช้ทุนของรับเหมาทั้งหมด ผู้ที่ขอเช่า
จะต้องจ่ายค่าเช่าเดือนละ 1,000 บาท และเมื่อที่เช่าเกิดความเสียหายช ารุด ทรุดโทรม ผู้ขอเช่า
จะต้องจ่ายค่าซ่อมแซมเอง (สัมภาษณ์ นาวาเอกจวน  ทรงภูมิ, 20 กุมภาพันธ์ 2559) 
เมื่อเปรียบเทียบกับวัดพระนารายณ์ พบว่า มีความแตกต่างด้านการขอเช่า ซึ่งผู้ขอเช่าจะต้องจ่ายค่า
เช่าตามจ านวนชั้น โดยตึกแถว 2 ชั้น เดือนละ 3,000 บาท และตึกแถว 3 ชั้น เดือนละ 4,500 บาท 
(สัมภาษณ์ พระครูเกษมกิจจาธร, 21 กุมภาพันธ์ 2559)  
 6. การสร้างตึกแถวให้เช่าของวัดชัยสามหมอ พบว่า มีบุญนิยมด้านทาน คือ การสร้าง
ตึกแถวให้เช่าของวัดชัยสามหมอเป็นการเสียสละเนื้อที่ของวัด เพ่ือให้บุคคลที่เข้ามาเช่าได้มีที่อยู่
อาศัย (อามิสทาน) และเป็นการเสียสละทุนทรัพย์ในการสร้างเพ่ือให้บุคคลอ่ืนได้มีที่อยู่อาศัย 
เรียกว่าอามิสทานอีกอย่างหนึ่ง สอดคล้องกับพระมหารัตนะ รตฺนสิริ (2558) 
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 วิจัยเรื่อง ผ้าไตรจีวร : การศึกษาภูมิปัญญาความเชื่อและการผลิตเพ่ือเศรษฐกิจชุมชนแบบบุญนิยม 
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัย พบว่า บุญนิยมที่เกิดขึ้นด้านศีล คือ 
ในการเขียนแบบผ้าไตรจีวร ผู้เขียนไม่ได้ไปเบียดเบียนรังแกใคร ไม่คดโกงหรือออกแบบหลอกลวง
ผู้บริโภคคือออกแบบตามขั้นตอนและองค์ประกอบ ของผ้าจีวรให้ครบ ไม่ข้ามขั้นตอนเพ่ือให้เสร็จเร็ว
หรือลดต้นทุน มีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค (สีลมัย) 
 7. โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ พบว่า มีบุญนิยมด้านศีล คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มาท า
หน้าที่ต้องมีกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน และต้องเป็นผู้ที่มีศีล (ศีล 227 และศีล 10) การแสดง 
ออกทั้งทางกาย วาจาก็สุภาพเรียนร้อย รักษาระเบียบวินัย ด้วยอาศัยความรู้ที่ได้เล่าเรียนมา 
(อาชีวะปาริสุทธิ) สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของวัดหนองไข่น้ า พบว่า บุญนิยมที่เกิดขึ้นด้านศีล 
คือ การส่งพระภิกษุ สามเณรไปศึกษาเล่าเรียนแผนกธรรม และแผนกสายสามัญ รู้จักการอบรมกาย 
วาจาให้เรียบร้อย และอยู่ในกฎระเบียบของวัด มีการต่อศีลทุกวันพระ (สัมภาษณ์ พระฉัตรชัย  สุชา
โต, 20 กุมภาษาพันธ์ 2559)  
 8. การให้เช่าพ้ืนที่ว่างเปล่าของวัดปทุมชาติ พบว่า มีบุญนิยมด้านภาวะนา คือ ผู้ที่ท า
หน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน ยิ่งเป็นเด็กอนุบาลจะต้องให้ความเพียรพยายามอย่างมากในการ
พัฒนาเด็กให้มีการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็ก (สมถะภาวะนา) และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่า หรือขอ
เช่าเพ่ือท าประโยชน์ มองเห็นประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับเด็ก และคนในชุมชน จึงได้สร้างเป็นศูนย์อนุบาล
เด็กเล็ก และและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นที่สารธารณะประโยชน์ 
(วิปัสสนาภาวะนา) สอดคล้องกับวัดขามสะแกแสง พบว่า บุญนิยมที่เกิดขึ้นด้านภาวะนาในงานการ
จัดสาธารณูปการ คือ วัดได้มีการจัดสถานที่เพ่ือใช้เป็นที่ในการอบรมนั่งสมาธิ ท าความเพียร (สมถะ) 
และเป็นสถานที่ในการอบรมศึกษาเล่าเรียนธรรมศึกษาของนักเรียน และบุคคลทั่วไป (วิปัสสนา) 
(สัมภาษณ์ พระครูสีภาวนาวิสุทธิ์, 20 กุมภาษาพันธ์ 2559) 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1) ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 วัดควรศึกษากฎ ระเบียบที่มีอยู่ใน พ.ร.บ. คณะสงฆ์ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้พื้นที่วัดของวัด การท าเรื่องขออนุญาตสร้างตึกแถวให้เช่าถึงเจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ เจ้า
คณะจังหวัด จะต้องค านึงถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ส่วนร่วม โดยไม่เห็นแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง  การ
ด าเนินการสร้างตึกแถวให้เช่า วัดต้องศึกษาระเบียบในการขออนุญาตในการสร้างตึกแถวให้เช่าใน
เขตที่วัดตั้งอยู่ เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียเปรียบ ในส่วนการด าเนินการสร้างตึกแถวให้เช่า      วัดต้อง
สรรหาบริษัทในการรับเหมาะการก่อสร้างที่หลากหลาย เพ่ือให้มีตัวเลือกในการตัดสินใจบริษัท
เหมาะสมที่สุด และการให้เช่าอาคารสถานที่ วัดจะต้องพิจารณาบุคคลที่จะเข้ามาขอเช่าอย่าง
ละเอียดรอบครอบ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง 
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 7.2) เสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดพ้ืนที่สังฆาวาสของวัดในเมืองและวัดในชนบท 
  2) ควรมีการวิจัยรูปแบบการใช้พ้ืนที่เขตพุทธาวาส สังฆาวาส และพ้ืนที่วัดในเขต
กรุงเทพมหานคร          
  3) ควรมีศึกษาคติการจัดเขตพุทธาวาสในสมัยอยุธยา สมัยสุโขทัย และสมัย
รัตนโกสินทร์            
  4) ควรมีการศึกษาคติพุทธาวาสในแคว้นล้านนา ล้านช้าง และอยุธยา  
  5) ควรมีการศึกษาคติเขตพุทธาวาสในก าพูชา ลาว พม่า และไทย 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาสถานะและองค์ความรู้สาขาวิชา
รัประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบสถานะและองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  และ 3. เพ่ือ
วิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางการจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ซึ่งเป็นการศึกษา
โดยการใช้การวิจัยแบบคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสารเป็นหลักในการประกอบการวิเคราะห์
ข้อมูล แล้วน ามาวิเคราะห์แบบอุปนัย โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้น
น ามาตีความหมายเชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง ๆ  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สถานะและองค์ความรู้ของทั้งสองสถาบันมีการจัดการเรียนการสอนใกล้เคียงกัน
เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการเช่นเดียวกัน
ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนรวมถึงสถานะองค์ความรู้ที่ได้รับจาการศึกษาของทั้งสอง
หลักสูตรจึงมีความคล้ายกัน ประกอบด้วย กระบวนการพัฒนาหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร การ
บริหารจัดการหลักสูตร ผลงานวิชาการของคณาจารย์ และ ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต แต่สิ่งที่มี
ความแตกต่างกันอย่างมากในห้าประเด็นคือ ผลงานวิชาการของคณาจารย์ จะเห็นว่าสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) จะมีจ านวนผลงานที่มากเมื่อเทียบกับของ มจร ซึ่งที่เป็นเช่นนั้น
เพราะสถานภาพการบริหารจัดการอาจารย์มีความแตกต่างกัน แต่เพ่ือพิจารณาดูผลงานวิทยานิพนธ์
ของนิสิตแล้วกลับเป็นว่าจ านวนผลงานของ มจร มีจ านวนมากว่าของนิด้า ซึ่งประเด็นนี้ท าให้เห็นว่า
กระบวนการติดตามและประเมินผลของ มจร และ นิด้า มีความแตกต่างกันพอสมควร 
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 2. เปรียบเทียบสถานะและองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ในประเด็นดังต่อไปนี้ 1) 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรมีกระบวนการไม่แตกต่างกันซึ่งจะมีการพัฒนาหลักสูตร
ในทุก 5 ปี 2) โครงสร้างหลักสูตรทั้งสองสถาบันมีโครงสร้างหลักสูตรไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ จัด
โครงสร้างหลักสูตรเป็น 2 แผนเหมือนกันคือ แผน ก. และแผน ข. และมีจ านวน 39 หน่วยกิตตลอด
หลักสูตร 3) การบริหารจัดการ มจร มีการบริหารจัดการหลักสูตรภายใต้การก ากับดูแลของภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ส่วนของ นิด้านั้นมีการบริหารจัดการโดยตั้งเป็นคณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ต่างหาก 4) ผลงานวิชาการของคณาจารย์ มจร มีผลงานวิชาการรวม 21 เร่ืองในรอบ 5 ปี 
ส่วนนิด้ามีจ านวน 112 เรื่องในรอบ 5 ปี และ 5) ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต มจร มีผลงานจ านวน 
220 เรื่องในรอบ 5 ปี ส่วนนิด้ามีจ านวน 81 เรื่องในรอบ 5 ปี และ  
 3. วิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางการจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  พบว่า  
3.1 หลักสูตรวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ควรที่จะมีการเพ่ิมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแนวใหม่
มากขึ้น เช่น วิชาการจัดการความรู้ วิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม่ และการบริหารระบบ
สารสนเทศ  3.2 ทางหลักสูตรฯ ควรจะมีการท าวิจัยเพ่ือส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต อัน
จะท าให้ทราบถึงตลาดที่รองรับบัณฑิตของหลักสูตรฯ เพ่ือที่หลักสูตรฯ จะได้มีการปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับองค์การที่รับบัณฑิตของหลักสูตรฯ เข้าไปท างานมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากร่างของ
หลักสูตรฉบับนี้ค่อนข้างจะมุ่งเน้นไปทางด้านการจัดการภาครับแนวใหม่ ไม่ได้เน้นการจัดการ
ภาคเอกชนมากนัก  3.3 การเรียนการสอน ไม่ควรเน้นการบรรยายมากจนเกินไป ควรเน้นการ
มอบหมายงานให้นักศึกษาได้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การอภิปรายร่วมกัน และน าเสนอ
รายงาน และข้อสอบก็ควรจะเน้นให้นักศึกษาถ่ายทอดความคิด โดยการเขียนตอบอัตนัยมากกว่า
การตอบข้อสอบแบบปรนัย 
ค าส าคัญ: การศึกษาเปรียบเทียบสถานะ, และองค์ความรู้,  
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) to study status and body of knowledge 
of Public administration in Mahachulalongkornrajadyalaya University and The 
national Institution of Development Administration 2) to comparative status and 
body of knowledge of Public administration in Mahachulalongkornrajadyalaya 
University and The national Institution of Development Administration and 3. to 
analyze trend and direction for education management for Public administration in 
Mahachulalongkornrajadyalaya University and The national Institution of 
Development Administration.  The research used the qualitative research method 
by data and inductive analysis with content technique.  
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 The research findings were as follows: 
 1. In both status and body of knowledge of there, set the learning in the 
same because under control by Ministry of education. Then the learning process 
and body of knowledge must be consisted of  course syllabus development 
process , course syllabus structure , course syllabus management, academic 
accomplishment of instructors. But the different of both were  academic 
accomplishment of instructors that the national Institution of Development 
Administration had many  academic accomplishment of instructors more than 
Mahachulalongkornrajadyalaya University because of instructors management were 
set different. While Mahachulalongkornrajadyalaya University had followed up the 
student for drive their thesis and accomplished their jobs. 
 2. To comparative status and body of knowledge of Public administration 
in Mahachulalongkornrajadyalaya University and The national Institution of 
Development Administration as following 1. course syllabus development process 
found that same in the both will be developed every 5 years 2) course syllabus 
structure in the both as same which had 2 items , plan A and Plan B and had 39 
credit for all. 3) course syllabus management found that 
Mahachulalongkornrajadyalaya University managed under Political science 
department at Social science faculty but  the national Institution of Development 
Administration stand alone in the Public administration 4) academic 
accomplishment of instructors , Mahachulalongkornrajadyalaya University had 21 
items within 5 years , while  The national Institution of Development Administration 
had 112 items within 5 years and  5) Student’s thesis : 
Mahachulalongkornrajadyalaya University had 220 items within 5 years , but The 
national Institution of Development Administration had 81 items within 5 years 
 3. To analyze trend and direction for education management for Public 
administration in Mahachulalongkornrajadyalaya University and The national 
Institution of Development Administration found that  3.1 Public administration 
course should be fulfilled new subjects which had new management such as 
knowledge management , New Public management and information system 
management.  3.2 Public administration course should be set by the work for 
student situation that will be considered for course development or set as 
company needs. 3.3 Public administration course should be set the course like 
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learning by doing , self learning , brainstorming and discussion more than lecture 
only and the test will be set as individual conception more than multiple choices. 
Keywords: The Comparative In Status, Body of Knowledge  
 
 
1. บทน า 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย  ที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรง
สถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2430 โดยให้ย้ายการสอนพระปริยัติธรรมจากศาลาบอกพระปริยัติธรรมหน้า
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปตั้งที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และโปรดให้เรียกว่า “มหาธาตุ
วิทยาลัย” เปิดสอนครั้งแรกเม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432  
 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้คิดแบบสร้างถาวรวัตถุ 
เรียกว่า “สังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัย” ขึ้นในวัดมหาธาตุ เพ่ือใช้เป็นสถานที่บ าเพ็ญพระราชกุศล
พระศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฏราชกุมาร และทรงประสงค์จะ
อุทิศถวายถาวรวัตถุนี้เป็นสังฆิกเสนาสน์ ส าหรับมหาธาตุวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินไปทรงวางศิลาก่อพระฤกษ์เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 
2439 และทรงพระราชทานนามมหาธาตุวิทยาลัยใหม่ว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” โดยทรง
มีพระราชประสงค์ให้ใช้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาการชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณร
และคฤหัสถ ์
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึง
ความรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและคุณธรรมทั้งระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) นอกจากนั้นยังมีภารกิจหลัก
ในด้านการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความส าคัญของแผนพัฒนา
และภารกิจหลักดังกล่าว จึงได้พยายามจัดการเรียนการสอนให้สามารถตอบสนองทิศทางการพัฒนา
ตามนโยบายของรัฐและคณะสงฆ์ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งกระจายโอกาสและการ
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา
มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและความเป็นสากล 
 การบริหารงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงการบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนา มี
ความจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับยุค
สมัย การศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ถือเป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งสามารถตอบสนองต่อการ
บริหารงานเหล่านั้นให้ประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี บัณฑิตวิทยาลัยและภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนจึงได้
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จัดให้มีการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตขึ้น เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาและสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์เข้ากับวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่าง
เหมาะสมทั้งยังสามารถน าความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไป
กับการส่งเสริมและสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา (ติน รัชญพฤทธ์, 
๒๕๓๘: ๓๔) 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เปิดสอนระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คร้ังแรกในปีพุทธศักราช 2549 โดยจัดให้มีการ
เรียนการสอน ณ วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นแห่ งแรก ต่อมาในปี
พุทธศักราช 2552 ได้เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขึ้นที่
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์เป็นแห่งที่ 2 และในปีพุทธศักราช 2553 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และโครงการขยายห้องเรียน
คณะพุทธศาสตร์ ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดเปิด
สอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ขึ้นเป็นแห่งที่สาม  จากการเปิด
สอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตทั้งสามแห่งในเวลาที่ใกล้เคียงกันย่อมแสดงให้เห็นว่ าวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่สามารถตอบสนองความต้องการบุคลากรทั้งในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนได้เป็นอย่างดี จึงท าให้มีการเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตขึ้น ทั้งใน
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอย่างมากมายซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้
เป็นอย่างดี แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่ง
จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยในแต่ละปี
การศึกษามีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
จ านวนมาก โดยมีอัตราเพิ่มมากขึ้นทุกปีการศึกษา ในขณะที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ
เป็นที่รู้จักในชื่อ “นิด้า” (NIDA) ก็ได้จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ และถือว่าสถาบันแห่งนี้เป็นบิดาแห่งสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์อีกด้วย กล่าวคือ สถาบัน
ฯ ได้จัดการศึกษาในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์นี้เป็นแห่งแรกของประเทศ สถาบันแห่งนี้ เป็น
สถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้ ง เมื่อวันที่  1  เมษายน 2509  ด้วยความช่วยเหลือเบื้องต้น
จาก คณะรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กรมวิ เทศสหการ มูลนิธิ
ฟอร์ด และ Midwest University Consort ium for International Affairs 
(MUCIA) โดยโอนคณะรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  งานฝึกอบรม
ส่วนหนึ่งของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  งานฝึกอบรม และงานสอน
ส่วนหนึ่ งของส านักงานสถิติแห่งชาติ  มาเป็นกิจกรรมหนึ่ งของสถาบัน  
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระทัยในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นพิเศษ  
เมื่อราว พ.ศ. 2503 ได้ทรงปรารภกับ นายเดวิด รอกกิเฟลเลอร์ ถึงเรื่องที่จะปรับปรุงการสถิติของ
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ชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ และในที่สุดได้มีการจัดท าโครงการเสนอ
รัฐบาล โดยให้ตั้ง Graduate Institute of Development Administration (GIDA) ขึ้น  
 ต่อมา รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดตั้งสถาบันสอนวิชาการบริหารเกี่ยว กับ
การพัฒนาประเทศ โดยได้น าโครงการ GIDA ของด็อกเตอร์ สเตซี เมย์ มาศึกษา และได้เสนอมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการต่อคณะรัฐมนตรีว่าควรจะตั้ง สถาบันพัฒนาการบริหาร (Institute of 
Development Administration) โดยด าเนินการสอนในขั้นปริญญาโทและเอก การศึกษาฝึกอบรม 
และการวิจัย ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
 จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากสถาบันการศึกษาทั้งสองแห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่เปิดการศึกษาหลักสูตรในระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งในแต่ละสถาบันมีผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเป็นจ านวนมาก 
และในขณะเดียวกันก็มีผู้ส าเร็จการศึกษาในอัตราส่วนที่มากเช่นกัน แต่สิ่งที่ผู้วิจัยต้องการทราบ
เกี่ยวกับการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวทั้งสองสถาบันนี้ คือ องค์ความรู้ของผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์นี้ มีองค์ความรู้เป็นอย่างไร แตกต่างกันอย่างไร จากประเด็นดังกล่าว จึงน าไปสู่
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบสถานะและองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” ซึ่งผลจาก
การศึกษาวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวได้ทั้งสองสถาบัน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสถานะและองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบสถานะและองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 2.3 เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางการจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบสถานะและองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” มีการ
ก าหนดขอบเขตไว้ดังนี้ 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบสถานะและองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” โดย
ท าการศึกษาจากเอกสาร คู่มือหลักสูตรและงานวิจัยที่เกี่ยวกับงานวิจัยของทั้งสองสถาบันใน 5 ด้าน 
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ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  2) ด้านโครงสร้างของหลักสูตร 3) ด้านการบริหาร
จัดการหลักสูตร 4) ด้านผลงานวิชาการของคณาจารย์  และ 5) ด้านผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
 3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร  
 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรต้น (Independent 
Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี ้
 1) ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานะและองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ประกอบด้วย การจัดการหลักสูตรสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ทั้งสองสถาบันในเรื่องดังต่อไปนี้ คือ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  โครงสร้าง
ของหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ผลงานวิทยานิพนธ์ของ
นิสิต ซึ่งจะก าหนดระยะเวลาของข้อมูลที่ศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-2555 รวมระยะเวลา 5 ปีของ
ข้อมูลทั้งสองสถาบัน 
 3.3 ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ เอกสาร ต ารา คู่มือการบริหารหลักสูตรของ
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตณ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบสถานะและองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” นี้ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 4.1 รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบสถานะและองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” เป็น
รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Documentary Research) ซึ่งศึกษาจากเอกสารเป็นหลักในการ
ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ 
 4.2 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้  ได้แก่ เอกสาร ต ารา คู่มือการบริหารหลักสูตรของ
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตณ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    
 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth interview) และ
การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยจะได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 1) ศึกษาข้อมูลจากเอกสารของหลักสูตรของทั้งสองสถาบันแล้วคัดเลือกเอาเฉพาะข้อมูล
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยและจัดท าเป็นส่วน ๆ โดยลงเลขรหัสในแต่ละหัวข้อ   
 2) จากนั้นสังเคราะห์ข้อมูลที่หัวข้อเดียวกันเพ่ือท าให้เกิดข้อมูลเป็นไปในทางเดียวกันแล้ว
จัดข้อมูลที่สังเคราะห์รวมกันแล้วจัดเรียงล าดับความส าคัญของการวิเคราะห์ 
 3) น าข้อมูลที่สังเคราะห์แล้วน ามาวิเคราะห์ให้เป็นข้อมูลและส านวนทางวิชาการ 
 4) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วน าเสนองานวิจัยโดยวิธีการเขียนเชิงพรรณนา 
 4.5 การวิเคราะห์ผลข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  (Documentary Analysis) ข้อมูลที่
ได้จากการศึกษาจากเอกสารน ามาวิเคราะห์โดยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 
(Content Analysis Techniques) น าเสนอข้อมูลโดยเขียนเป็นความเรียงประกอบตาราง ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content 
Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
 2) การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการน าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ ทาง
วิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่เชื่อถือได้อีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นความเชื่อมโยง เพ่ือน าไปสู่
การพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 
 
5. ผลการวิจัย 
  ในการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบสถานะและองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” นี้ 
ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย โดยมีประเด็นส าคัญ  ดังนี้  
 ก. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่ปรากฏอย่างเด่นชัดก็คือประเทศมีความก้าวหน้า
ทางด้านเศรษฐกิจ โดยมีตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ คือ GDP ที่เติบโตตามล าดับ แต่ในขณะเดียวกัน กลับพบว่า
ปัญหาต่างๆ ในสังคมที่ก่อตัวขึ้นและมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติมีมากมาย เช่น 
ปัญหาความรุนแรงในประเทศ ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น  ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความเหลื่อมล้ า
ในสังคม ปัญหาด้านการบริหารจัดการที่เกิดจากการใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม  ปัญหาการขาด
ธรรมาภิบาลในองค์กร และน ามาสู่การที่องค์กรก ากับดูแลด้านคุณภาพจ าเป็นต้องเสนอแนวคิดที่ใช้
ส าหรับก ากับให้องค์กรต่างๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ จึงจะรับรองหน่วยงาน เช่นการให้
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การรับรองคุณภาพ หรือการประกันคุณภาพ เป็น ปัญหาต่างๆดังกล่าวข้างต้นล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ท า
ให้มีความต้องการนักบริหารที่มีศักยภาพสูงในการประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎี การศึกษาวิจัย และ
องค์ความรู้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือองค์ความรู้ทางพุทธศาสนา เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติจริง และ
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการ
ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารที่มีคุณภาพ มีองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ในลักษณะที่เป็นผู้รู้จริงและปฏิบัติได้ กระตุ้นให้เกิดการใช้ความรู้ทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ประกอบกับปัจจุบันทางภาควิชารั ฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพร้อมทั้งทางด้านคณาจารย์  
ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ประกอบการจัดการเรียนการสอน  ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ที่สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นทางภาควิชารัฐศาสตร์ จึงมีความประสงค์จะเปิดการสอนในหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพ่ือเป็นการเปิดกว้างให้มีการเรียนรู้ในระดับที่
สูงขึ้น ในศาสตร์ทางด้านการบริหารที่ผสมผสานแนวคิดทางด้านพุทธศาสนาโดยมุ่งเน้นให้นิสิตมี
ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านดังกล่าวในเชิงลึก และผสมผสานพุทธธรรมให้น าไปสู่วิธีการ
ด าเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาขีดความสามารถของประเทศต่อไป 
 นอกจากนั้นด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม พร้อมๆ ไปกับการพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะในศาสตร์ที่เป็นพุทธศาสตร์เชิงประยุกต์  ด้วยแนวคิดดังกล่าว
จึงจ าเป็นจะต้องมีหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรที่เข้าถึงแก่นแท้ของศาสตร์ เพ่ือท าหน้าที่ผลิต
งานวิจัยเชิงบูรณาการที่ถอดองค์ความรู้ทางพุทธศาสนาผสมผสานกับศาสตร์ทางด้านการบริหาร 
นอกจากนั้นยังต้องประกอบด้วยความสามารถที่ส าคัญไม่ยิ่งหย่อนอันได้แก่ ทักษะการสื่อสาร  การ
ท างานเป็นหมู่คณะ  การแก้ปัญหา  การรับความเสี่ยง  การออกแบบและความสร้างสรรค์  ความ
รับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การบริหารจัดการตนเอง  รวมไปถึง
จริยธรรม  ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ทางภาควิชารัฐศาสตร์ จึงเล็งเห็นความส าคัญอย่างยิ่งใน
การเปิดการสอนในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ส่วนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีคณะกรรมการประจ าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
ก าหนดให้มีการประเมินผลการจัดการและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี โดยจัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา รวมทั้งจัดให้มีการสัมมนา
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างและเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรระหว่างนักวิชาการ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพสังคมและความต้องการของผู้เข้ารับการศึกษา 
 ข. โครงสร้างหลักสูตร 
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 1.1 ระบบ 
 1.1.1 จัดการศึกษาระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์อาจจัดการศึกษา
ภาคฤดูร้อนได้อีก 1 ภาค มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ และจะก าหนดระเบียบว่าด้วย
การศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย 
คณะสังคมศาสตร์ หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 1.1.2 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษา เป็น 
2 แผนดังนี้ 
 1) แผน ก เป็นการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
 แบบ ก (1) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ 39 หน่วยกิต และอาจจัดให้ศึกษา
รายวิชาเพ่ิมเติม โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
 แบบ ก (2) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ 
12 หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ วิชาบังคับไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต, วิชาเอกไม่น้อยกว่า 12 หน่วย
กิต,วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมทั้ งสิ้น ไม่น้อยกว่า  39 
หน่วยกิต 
 2) แผน ข ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต และท าสารนิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ 6 
หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้วิชาบังคับไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต, วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วย
กิต, วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตและสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิตรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
โดยผู้ศึกษาแผน ข จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
ด้วยข้อเขียน และหรือสอบปากเปล่า 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ 1 ภาคการศึกษา มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ 
โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2549  
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 1.3.1 รายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง และศึกษานอกเวลา
อีกไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 1.3.2 รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการ อภิปราย หรือสัมมนาสัปดาห์ละ 2 ถึง 3 ชั่วโมง 
และเมื่อรวมเวลาศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ตลอดภาค
การศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 ค. การบริหารจัดการหลักสูตร 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการ
ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารที่มีคุณภาพ มีองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ในลักษณะที่เป็นผู้รู้จริงและปฏิบัติได้ กระตุ้นให้เกิดการใช้ความรู้ทางรัฐประศาสน
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ศาสตร์ในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ประกอบกับปัจจุบันทางภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพร้อมทั้งทางด้านคณาจารย์  
ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ประกอบการจัดการเรียนการสอน  ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ที่สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นทางภาควิชารัฐศาสตร์ จึงมีความประสงค์จะเปิดการสอนในหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพ่ือเป็นการเปิดกว้างให้มีการเรียนรู้ในระดับที่
สูงขึ้น ในศาสตร์ทางด้านการบริหารที่ผสมผสานแนวคิดทางด้านพุทธศาสนาโดยมุ่ง เน้นให้นิสิตมี
ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านดังกล่าวในเชิงลึก และผสมผสานพุทธธรรมให้น าไปสู่วิธีการ
ด าเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาขีดความสามารถของประเทศต่อไป 
 เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการของสถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะเห็นว่า ในคณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์นั้นมีจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนหลายหลักสูตรด้วยกัน ซึ่งในแต่ละหลักสูตรก็มี
นักศึกษาจ านวนมากแต่มีอาจารย์ที่ให้ค าปรึกษาจ านวนจ ากัด อนึ่งการบริหารจัดการเรื่องของเวลา
ของสถาบันดังกล่าวนั้นมีการบริหารเวลาที่เป็นเวลาจ ากัดหรือเวลาราชการจึงท าให้นักศึกษาเข้าหาที่
ปรึกษาได้ยาก อันส่งผลต่อการด าเนินการในการท าวิทยานิพนธ์จึงท าให้มีผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละ
ปีมีจ านวนไม่มากซึ่งถือว่าเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งของการบริหารจัดการ กล่าวคือ การให้ความส าคัญ
กับผู้ที่ศึกษา การเอาใจใส่ การบริหารจัดการและการดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่ศึกษาใน
หลักสูตรเพื่อที่จะท าให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีคณะก าหนด 
 
6. อภิปรายผล 
 ในการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบสถานะและองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” นี้ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัย โดยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้   
 1) ด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร   
 การศึกษาเปรียบเทียบสถานะและองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  พบว่ามี
คณะกรรมการประจ าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ก าหนดให้มีการประเมินผลการจัดการและปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ปี โดยจัดให้มีการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแต่ละปี
การศึกษา รวมทั้งจัดให้มีการสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างและเนื้อหารายวิชาของ
หลักสูตรระหว่างนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมและความต้องการของผู้เข้ารับ
การศึกษา สอดคล้องกับ ไพโรจน์ จิรพรไพศาล พบว่า ลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ดังนี้ 1) ด้านบุคคลมีความเป็นเลิศ พบว่าบุคลากรในหน่วยงานได้รับโอกาสในการเข้าร่วมการศึกษา
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และการอบรมและหาความรู้เพ่ิมเติมสม่ าเสมอ 2) ด้านมีแบบแผนทางความคิด พบว่าสมารถ
วิเคราะห์ และจัดล าดับความส าคัญทางความคิดก่อนน าไปปฏิบัติได้ 3) ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
พบว่าคนในองค์การมีความตั้งใจที่จะท าวิสัยทัศน์ให้เป็นจริง และมีแผนงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ขององค์การ 4) ด้านการเรียนรู้เป็นทีม พบว่ามีการก าหนดให้การเรียนรู้แบบทีมงานเป็นนโยบาย
ขององค์การ 5) ด้านมีกรคิดเชิงระบบ พบว่ามีแนวทางปฏิบัติที่สมารถแก้ไขปัญหาขององค์การ
โดยรวม (ไพโรจน์ จิรพรไพศาล, ๒๕๕๒: ๖๗-๖๙) 
 2) ด้านโครงสร้างของหลักสูตร  
 การศึกษาเปรียบเทียบสถานะและองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบว่าจัดการศึกษา
ระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 
แต่ละภาคการศึกษามีเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก 1 ภาค มีเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ และจะก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขั ดกับ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สอดคล้องกับพิชิต เทพวรรณ์ พบว่า หากองค์การใดมีบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถอยู่แล้ว ก็จะได้เปรียบกว่าองค์การอ่ืนๆ เนื่องจากบุคคลากรแต่ละคนจะมี
ความรู้ความสามารถในเรื่องที่แตกต่างกันองค์การที่มีการเรียนรู้ที่เป็นพลวัต มีความสามารถในการ
จัดการกับความรู้ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ สามารถเรียกได้ว่าเป็น “เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)” โดยองค์การลักษณะดังกล่าวจะสามารถท าให้สมาชิกใน
องค์การมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีการแลกเปลี่ยนความรู้อันเกิดจากการลองผิดลองถูกมีการถ่าย
โอนความรู้ไปยังสมาชิกอ่ืนในองค์การเพ่ือให้เกิดผลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสมาชิกสามารถน า
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาสร้ างคุณค่าให้กับสิ้นค้าและบริการได้อย่าง
สร้างสรรค์ อันจะน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ กระบวนการและการจัดการในองค์การให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจได้ นอกจากนี้วัฒนธรรมองค์การต้องมีการสร้างบรรยากาศให้เกิดการ
เรียนรู้ เช่น การเน้นการพบปะพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนบุคลากรในองค์การ
จะต้องมีความกระตือรือร้นยอมรับและจัดให้มีการถ่ายทอดการเรียนรู้อย่างเปิดเผย รวมถึงระบบ
การให้รางวัลที่สร้างแรงบันดาลใจ เช่น การประกาศยกย่อง หรือชมเชยเพ่ือเป็นแรงจูงใจ เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามการให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีภายในองค์การมากเกินไป    อาจท าให้ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลเกิดความเสียหายได้ ซึ่งองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นเรื่องที่มีหลายแนวทางในการ
ปฏิบัติ ขณะเดียวกันไม่ได้หมายความว่าเมื่อน ารูปแบบที่ประสบความส าเร็จไปใช้แล้วองค์การจะ
ประสบความส าเร็จตามไปด้วย ทั้งนี้ยังมีปัจจัยแวดล้อมหลายประการที่แตกต่างกัน ดังนี้จึง
จ าเป็นต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ของผู้บิหารที่จะต้องท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน การถ่ายทอด
ระหว่างบุคคลจนมีการต่อยอดและสร้างสรรค์ อันจะน าไปสู่แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (พิชิต 
เทพวรรณ์, ๒๕๔๘: ๖๕) 
 3) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร  
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 การศึกษาเปรียบเทียบสถานะและองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบว่าด้านการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะของผู้เรียน การจัด
ประชุมเป็นระยะ ๆ สอดคล้องกับ ร้อยต ารวจตรี(หญิง) สุพัตร จันทร์เทียน พบว่า การรับรู้
ศักยภาพการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง คุณลักษณะส่วน
บุคคลส่วนใหญ่ไม่มีความแตกต่างในการรับรู้เรื่องศักยภาพในการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  
(สุพัตรา จันทร์เทียน, ๒๕๔๓: ๘๔-๘๙) 
 4) ด้านผลงานวิชาการของคณาจารย์  
 การศึกษาเปรียบเทียบสถานะและองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบว่า จาก
การศึกษาเกี่ยวกับผลงานวิชาการของคณาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2551 ถึงปีการศึกษา 2555 ซึ่งมีคณาจารย์ประจ าหลักสูตรผลิตผลงานค้อนข้างมากพอสมควร
สอดคล้องกับ วรนาถ แสงจันทร์ พบว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้
ค่อนข้างมากในระยะแรกให้ความส าคัญกับพนักงานในระดับผู้บริหารให้เรียนรู้แนวคิดองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ก่อน จากนั้นจึงขยายแนวคิดไปสู่พนักงานทุกระดับ และให้ผู้เรียนแบบค่อยเป็นค่อยไป 
เปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง จัดแหล่งวิทยากรให้ และน าเทคโนโลยีของ  Internet  มา
เสริมสร้างการเรียนรู้ให้มากข้ึน (วรนารถ แสงจันทร์, ๒๕๔๘: ๗๗-๗๘) 
 5) ด้านผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
 การศึกษาเปรียบเทียบสถานะและองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบว่า  ผลงาน
วิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังสองสถาบันที่มีความแตกต่างกันพอสมควร กล่าวคือ เมื่อดูจาก
สถิติแล้วจะเห็นว่าจ านวนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในแผนของการท าวิทยานิพนธ์ดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้นจะมี
ผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีเมื่อเทียบกับผู้น าเร็จการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ถือ
ว่ามีจ านวนมากกว่าพอสมควร แสดงให้เห็นถึงกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรรวมถึงวิธีการการ
จัดการศึกษามีประสิทธิภาพจึงสามารถท าให้ผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรได้ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่
หลักสูตรก าหนด หรืออาจพิจารณาอีกในแง่หนึ่งได้ว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นสถาบันการศึกษาของสงฆ์เป็นหลัก การบริหารจัดการหลักสูตรและการด าเนินการต่างๆ 
เกี่ยวกับหลักสูตรนั้นมีการให้ความส าคัญกับเรื่องเวลาและการเอาใจใส่นิสิตเป็นส าคัญ มีการจั ด
โครงการคลินิกวิจัยเพ่ือเป็นการติดตามงานของนิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรเพ่ือที่จะท าให้ผู้ที่ศึกษาใน
หลักสูตรของสถาบันส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด จึงท าให้มีผู้ส าเร็จการศึกษาเป็น
จ านวนมากเมื่อเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในแต่ ละปี
สอดคล้องกับ ประพันธ์ หาญขว้าง พบว่า ในการพัฒนาคนในองค์กรให้เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า
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อย่างต่อเนื่องนั้น เครื่องมือทีส าคัญทีสุดก็คือการเรียนรู้ขององค์กรละบุคคลในองค์กร จะท าให้
องค์กรและคนในองค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
(ประพันธ์ หาญขว้าง, ๒๕๓๘: ๖๗-๗๐) เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการของสถาบันฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์จะเห็นว่า ในคณะรัฐประศาสนศาสตร์นั้นมีจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนหลายหลักสูตรด้วยกัน 
ซึ่งในแต่ละหลักสูตรก็มีนักศึกษาจ านวนมากแต่มีอาจารย์ที่ให้ค าปรึกษาจ านวนจ ากัด อนึ่งการ
บริหารจัดการเรื่องของเวลาของสถาบันดังกล่าวนั้นมีการบริหารเวลาที่เป็นเวลาจ ากัดหรือเวลา
ราชการจึงท าให้นักศึกษาเข้าหาที่ปรึกษาได้ยาก อันส่งผลต่อการด าเนินการในการท าวิทยานิพนธ์จึง
ท าให้มีผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีมีจ านวนไม่มากซึ่งถือว่าเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งของการบริหาร
จัดการ กล่าวคือ การให้ความส าคัญกับผู้ที่ศึกษา การเอาใจใส่ การบริหารจัดการและการดูแลให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรเพ่ือที่จะท าให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีคณะก าหนด  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบสถานะและองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” จาก
ข้อค้นพบจากการวิจัย ผู้วิจัยจึงเสนอแนะแนวทางเพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ดังนี้   
 7.1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 ผลการวิจัยเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสถาบันการศึกษาที่จะพิจารณาน าผลการวิจัย
ไปใช้ในการก าหนดนโยบายจัดท าหลักสูตร ตามประเด็นส าคัญคือ 1) ด้านกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร  2) ด้านโครงสร้างของหลักสูตร 3) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 4) ด้านผลงานวิชาการ
ของคณาจารย์  และ 5) ด้านผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต  
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรมีการวิจัยสถานะและองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ระดับต่างๆ `เพ่ือให้
การสร้างแผนพัฒนาได้ตรงประเด็น 
 2) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานะและองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ในรูปแบบต่างๆ  
 3) ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพถอดองค์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีเลิศของสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
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รูปแบบการด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
ของธุรกิจร้านอาหารในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

MODEL FOR SUSTAINABLE MARKETING STRATEGIES OF THE  
RESTAURANT BUSINESS IN SPECIAL ECONOMIC ZONE 

 
วันทนีย์  แสนภักดี บัณฑิต  ผังนิรันดร์ ปรีชา พงษ์เพ็ง 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของกลยุทธ์ทางการตลาด ปัจจัย
ภายใน ปัจจัยภายนอก แนวโน้มทางการตลาด นโยบายรัฐบาลและความส าเร็จของธุรกิจร้านอาหาร
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์ทางการตลาด ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
แนวโน้มทางการตลาด และนโยบายรัฐบาลที่มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจร้านอาหารในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 3) เพ่ือเสนอรูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อความส าเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
ร้านอาหารในเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย เชิงปริมาณคือ ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 13 จังหวัดจ านวน 560คน 
โดยการก าหนดตัวอย่างเป็น 20 เท่าของตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ
แบบสอบถาม ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 13 จังหวัด จ านวน 26 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูล คือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและยืนยันข้อมูลโดยใช้ทฤษฎี 3 เส้า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ สถิติพรรณนา(Descriptive Statistic) ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้เทคนิคการพัฒนาแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model, 
SEM)เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method)  โดย
ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ (Interview) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 และน าเสนอรูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อ
ความส าเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจร้านอาหารในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ
ที่ 3ผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก แนวโน้มทางการตลาด 

                                                           
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาแขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสวนสุนันทา 
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 บัณฑติวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
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นโยบายรัฐบาลมีอิทธิพลทางตรงต่อความส าเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจร้านอาหารในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .69,  .33, .50,  .63  และ .76  ตามล าดับอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรเชิงสาเหตุทั้งหมด สามารถอธิบายความแปรปรวน หรือท านายได้ร้อย
ละ 85 นอกจากนี้ ในการวิจัยเชิงคุณภาพยังพบว่าการรักษามาตรฐานในการให้บริการลูกค้าและการ
รักษาพนักงานที่มีคุณภาพ สามารถสร้างความส าเร็จอย่างยั่งยืนในธุรกิ จร้านอาหารได้อีกด้วย 
หลังจากได้ข้อค้นพบแล้ว ผู้วิจัยได้พัฒนา RSZModel ซึ่งเป็นรูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อ
ความส าเร็จ  อย่างยั่งยืนของธุรกิจร้านอาหารในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือพัฒนาธุรกิจร้านอาหารใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยต่อไป 
 

ค าส าคัญ: รูปแบบการด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาด, ความส าเร็จอย่างยั่งยืน , ร้านอาหารในเขต
 เศรษฐกิจพิเศษ 
 

ABSTRACT 
The research aims to:1) to study the current state of the marketing strategy, 

factors within the external factors, market trends. Government policy and success 
of restaurant business in Special Economic Zones 2) To study the influence of 
marketing strategies, factors within external factors, market trends. And government 
policies that affect the success of the restaurant business in the Special Economic 
Zone. 3) To offer the model marketing strategy that affect to the success 
sustainable of the restaurant business in the Special Economic Zone. This research 
is quantitative and qualitative research. Research samples Quantitative is The 
restaurant business in the Special Economic Zone of the 13 provinces of 560 
people by setting the sample to 20 times the variable studied. The tool used to 
collect data was a questionnaire. For qualitative research The sample was The 
restaurant business operators in the 13 Special Economic Zones were selected by 
random sampling. Tools used to store data. This is an in-depth interview and 
confirms the data using the 3-stat theory used in the data analysis. Descriptive 
statistics, percentage, mean and standard deviation. The researcher used Mixed 
Methodology as a quantitative research. (Quantitative Research) using the Structural 
Equation Model (SEM) technique to meet the research objectives of Article 1. And 
Qualitative method, using interview technique, analyzes data by content analysis 
technique to meet research objectives.of Article 2. And present a marketing strategy 
model that has contributed to the sustainable success of the restaurant business in 
the Special Economic Zones to meet the research objectives of Article 3. The 
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results show that marketing strategies, factors within the external factors, market 
trends. Government policy has direct influence on the sustainable success of the 
restaurant business in the Special Economic Zone. The coefficients of influence 
were .69, .33, .50, .63 and .76, respectively, at the .05 level of significance. Can 
explain the variance. Or 85 percent predicted. In addition, qualitative research has 
also found that maintaining standards in customer service and maintaining quality 
employees. It can also create sustainable success in the restaurant business. After 
the discovery. Researchers have developed the RSZModel, a marketing strategy that 
affects success. Sustainable business restaurant in the Special Economic Zone To 
develop restaurant business in the Exclusive Economic Zone of Thailand. 
 

Keywords: Marketing Strategy Formulation , Sustainable success , Restaurants in    
  Special Economic Zones 
 
1. บทน า 
 เศรษฐกิจในปัจจุบันมีแนวโน้มการเติบโตที่ลดลงทั่วโลก ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงจาก
ตลาดเกิดใหม่ที่ก าลังเผชิญอุปสรรคเพ่ือสร้างเศรษฐกิจจากสินค้าน าเข้าและส่งออกของแต่ละ
ประเทศ คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะฟ้ืนตัวอย่างช้า ๆ จนถึงร้อยละ 3.0 ในปี ค.ศ. 2018 ขณะที่บาง
ประเทศมีนโยบายกระตุ้นทางการเงินและการคลังเพ่ือปฏิรูปโครงสร้างการเจริญเติบโตทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาวตั้งแต่ช่วงต้นปี ค.ศ.2016 นอกจากนั้นความไม่แน่นอนทางการเมืองสามารถส่งผล
ต่อประสิทธิภาพของการด าเนินนโยบายทางการเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจและมีการชะลอตัวด้าน
การส่งออก(World Bank Group [WBG], 2016) 
 โครงสร้างของนโยบายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน มีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วน
เพ่ือส่งสัญญาณไปยังนักลงทุนในการก าหนดเป้าหมายที่จะเพ่ิมผลผลิตโดยการน าเทคโนโลยีมาใช้
และการพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งส าหรับการลงทุนแนวโน้มการพัฒนา
เศรษฐกิจท่ามกลางการค้าโลกที่อ่อนแอต้องเพ่ิมก าลังการผลิต และปรับปรุงตลาดแรงงาน การ
เจริญเติบโตของการจ้างงานโดยการใช้ข้อมูลข่างสารทางเทคโนโลยี ในช่วงเร่ิมต้นปีค.ศ. 2016 
กระแสเงินทุนที่จะเกิดขึ้นใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจยังคงมีความเสี่ยงที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างฉับพลันในการลงทุน การกระตุ้นเศรษฐกิจจากการเงินการคลังของประเทศด าเนินการอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป นโยบายเศรษฐกิจมหภาคสนับสนุนโครงสร้างการปฏิรูปเศรษฐกิจของแต่ละ
ประเทศในภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันมีสภาพแวดล้อมที่เปราะบาง การปฏิรูปดังกล่าวจะสนับสนุนอุปสงค์
รวมในระยะสั้นอย่างเข้มแข็งมากขึ้น การลดอุปสรรคในการด าเนินการด้านการคลังเพ่ืออ านวยความ
สะดวกของธุรกิจ (WBG,2016) 
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 แผนกลยุทธ์ในระดับภูมิภาคที่มุ่งสู่ตลาดเดียวจากฐานการผลิตเดียวในอาเซียน และการ
ตระหนักในการแข่งขันที่รุนแรงจากการเปิดพรมแดน ดังนั้นทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เพ่ิมการเตรียมความพร้อมและโอกาสการแข่งขันทางการค้าที่ชัดเจนมากขึ้น เพ่ือจะให้ครอบคลุม
ตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน ประชาคมอาเซียนมี
ปรับลดอัตราภาษีเกือบเป็นศูนย์ เพ่ิมเป้าหมายการตลาดแบบบูรณาการ ดังนั้นยุทธศาสตร์การตลาด
ก็เปลี่ยนไป ทุกธุรกิจในอาเซียนก็ต้องตอบสนองการเปลี่ยนแปลงนี้ ชุมชนธุรกิจในอาเซียนต้อง
เตรียมความพร้อมเพ่ือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ระดับภูมิภาคเพ่ือให้ครอบคลุมตลาดอาเซียน ซึ่งแต่ละ
ประเทศต้องมีวิธีการเฉพาะสู่แนวโน้มการแข่งขันมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีผู้ประกอบการขนาดเล็ก
และขนาดกลางที่สามารถท าธุรกิจด้านนี้ได้ด้วย ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางเหล่านี้มี
ความส าคัญต่อเศรษฐกิจอาเซียนในการสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและครบวงจร ดังนั้น   
กลยุทธ์ทางการตลาดของภูมิภาคอาเซียนควรให้โอกาสในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและการ
เข้าถึงข้อมูลในตลาดภูมิภาคอาเซียนให้มากขึ้น เพ่ือการเจริญเติบโตสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลก
อย่างยั่งยืน (http://www.aseanstrategic.com/) 
 ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้และสนับสนุนการท่องเที่ยวซึ่งเป็น
การส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไม่น้อยกว่าธุรกิจอ่ืน ๆ ผลการวิจัยของธนาคารกสิกรไทย พบว่า
คนไทยส่วนใหญ่ สามารถเลือกใช้บริการร้านอาหารตามความต้องการของตนเองมากขึ้น ประกอบ
กับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารที่น าแนวคิดกลยุทธ์ใหม่ๆ มาดึงดูดใจลูกค้าที่มีความหลากหลาย
ในรสนิยมการบริโภค ท าให้มีการแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารเป็นไปอย่างรุนแรง นอกจากนั้นยังเกี่ยว
โยงถึงธุรกิจที่สนับสนุนร้านอาหารเช่น ผู้ผลิตเครื่องปรุง ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป ผู้ผลิต
เครื่องดื่ม เป็นต้น ผู้ประกอบการใช้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ต่อยอดขยายการลงทุนมาสู่ธุรกิจ
ร้านอาหารได้ดีส าหรับธุรกิจร้านอาหารขนาดกลางและเล็กก็มีพัฒนาการ โดยน าความคิดสร้างสรรค์
มาใช้ในการประกอบธุรกิจเพ่ือสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ
ให้บริการลูกค้าในทุกระดับได้เป็นอย่างดี(ธนาคารกสิกรไทย, 2559) 
 แนวโน้มทางการตลาดของผู้บริโภคก็เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของความส าเร็จในธุรกิจร้านอาหาร
หากผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารให้ความสนใจและน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดและบริการ
ให้ลูกค้าได้ตามความต้องการซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านเช่น Sumaedi and Yarmen(2015) 
;A’mirah,Basri,  Ahmad,  I. Anuar,and Ismail(2015) ; C. , I. ,and. Ekeke(2015) ; Durrani 
(2013) ; Ahmad A. Al-Tit (2015) ; Jeong,Choong-Ki ,Myung-Ja and Ryu (2011) ; 
Jeong, Jeongdoo,,Ja,andRyu(2013) ; HanandRyu(2012) ; Ryu,Leeand Kim (2012); 
Ryuand Han(2011) ; Dutta, K., Parsa, H. G., Parsa, A. R., and Bujisic, M. (2014); Lee, K., 
and Ha, I. S. (2012) ที่พบว่า แนวโน้มทางการตลาด ท าให้มีลูกค้ารายใหม่เกิดขึ้น นอกจากนั้นยัง
พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารที่ศึกษาแนวโน้มของตลาดสามารถมาพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดให้ตรงใจลูกค้าได้มากขึ้นสร้างก าไรให้ธุรกิจร้านอาหารจ านวนมาก ส่วนอาหารเพ่ือสุขภาพ
เป็นแนวโน้มใหม่ของลูกค้าและตลาดที่ต้องการผู้ประกอบการที่ศึกษาลูกค้าอย่างแท้จริงก็สามารถ
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จัดเมนูที่ส่งเสริมสุขภาพหรือเมนูสีเขียว ให้กับลูกค้าที่ต้องการสร้างความส าเร็จให้กับธุรกิจได้
มากมาย 
 ส าหรับนโยบายรัฐบาลก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้การประกอบธุรกิจร้านอาหารประสบ
ค ว า ม ส า เ ร็ จ อ ย่ า ง ร า บ รื่ น  แ ล ะ ยั ง ยื น ซึ่ ง นั ก วิ ช า ก า ร ห ล า ย ท่ า น  เ ช่ น  Jeong, 
Jeongdoo, MyungJaand Ryu(2013) ; HanandRyu(2012) ; Ryu, Lee  and Kim (2012); 
Ryuand  Han(2011) ; Dutta, K., Parsa, H. G., Parsa, A. R., and Bujisic, M. (2014); Lee, K., 
and Ha, I. S. (2012); Sumaedi and Yarmen(2015) : A’mirah,Basri,  Ahmad, Faiz I. 
Anuar,and Ismail(2015) ; Y. Jenkins (2015) ; Abernathy, J., Kubick, T., and  Masli, A. 
(2013) ; J. Weinreich(2016) ; Tinne(2012) ; Basri et al.(2015) พบว่า การปฏิบัติตามนโยบาย
รัฐบาล เช่นการเสียภาษี การจดทะเบียนการค้า การด าเนินกิจกรรมภายใต้การส่งเสริมของรัฐบาล 
การใช้แรงงานลูกจ้าง รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายด้านอาหารของรัฐบาลในการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนให้ปลอดภัย สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจร้านอาหารได้ 
 ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยมีการลงทุนจากนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติ
ในหลากหลายอุตสาหกรรม จากการเชิญชวนของรัฐบาลไทย ซึ่งอ านวยความสะดวกทั้งทางด้าน
ภาษี การท าธุรกรรมส าหรับผู้ประกอบการและนักลงทุน เพ่ือส่งเสริมให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่ประเทศไทยต้องการในขณะเดียวกันนักลงทุนด้านการท าธุรกิจร้านอาหารในเขต
เศรษฐกิจพิเศษย่อมมีมากข้ึนและมีการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงขึ้นจากการที่ต้องให้การบริการ
ลูกค้าที่เป็นนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั่วประเทศจึงจ าเป็นต้องศึกษากลยุทธ์และสิ่งที่ท าให้ธุรกิจร้านอาหารของตนเองประสบ
ความส าเร็จอย่างยั่งยืนทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้า จากความ
จ าเป็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา รูปแบบการด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดยั่งยืนของธุรกิจ
ร้านอาหาร ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจร้านอาหารในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั่วประเทศไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันทุกระดับและร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ภายใต้นโยบายของรัฐบาลสู่ความเข้มแข็งในเวทีโลกต่อไป 
 
2. วัตถปุระสงค์ 
 2.1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของกลยุทธ์ทางการตลาด ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก แนวโน้ม
ทางการตลาด นโยบายรัฐบาลและความส าเร็จของธุรกิจร้านอาหารในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 2.2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์ทางการตลาด ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก แนวโน้มทาง
การตลาด และนโยบายรัฐบาลที่มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจร้านอาหารในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 2.3) เพ่ือเสนอรูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อความส าเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
ร้านอาหารในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 256072
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากร 

 ในการวิจัยครั้งนี้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยคือผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ของประเทศไทย จาก 13 จังหวัดที่ยื่นขอจดทะเบียน ณ ส านักงานบริการการจด
ทะเบียนธุรกิจ ส านักทะเบียนธุรกิจ และส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556 – 2559 ประกอบด้วย จังหวัดตาก จ านวน 79 คน จังหวัดมุกดาหาร 
จ านวน 66 คน จังหวัดสระแก้ว จ านวน 72 คน จังหวัดตราด จ านวน 33 คน จังหวัดสงขลา จ านวน 
81 คน จังหวัดเชียงราย จ านวน 60 คน จังหวัดหนองคาย จ านวน 30 คน จังหวัดนครพนม จ านวน 
29 คน จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 173 คน จังหวัดนราธิวาส จ านวน 47 คน  จังหวัดชลบุรี จ านวน 
79 คน จังหวัดระยอง จ านวน 88 คน  จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 27 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 864 
คน 
 กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการก าหนดขนาดตัวอย่างเป็น 20 เท่าของตัวแปรที่ศึกษาจ านวน
560 คน โดยก าหนดสัดส่วนประมาณค่าจากประชากรตามเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย ซึ่ง
ประกอบด้วย เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 มี 5 จังหวัด เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 มี 5 จังหวัด 
และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจ านวน 3 จังหวัด รวม 13 จังหวัด  

 ขอบเขตด้านตัวแปร  
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมแล้วสามารถสรุปตัวแปรใน

การศึกษาครั้งนี้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 1. ตัวแปรตาม (Dependent  Variable) คือ ความส าเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

ร้านอาหารในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 2. ตัวแปรอิสระ (Independent  Variable) คือตัวแปรที่มีผลต่อความส าเร็จอย่างยั่งยืน

ของธุรกิจร้านอาหารในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีท้ังสิ้น 5ตัวแปร ประกอบด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด 
ปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกแนวโน้มทางการตลาดและนโยบายรัฐบาล 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้   เป็นการศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดแบบยั่งยืนของธุรกิจ
ร้านอาหารในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประเทศไทย ประกอบไปด้วยตัวแปร 5 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์ทาง
การตลาด ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก แนวโน้มทางการตลาดและความส าเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
ร้านอาหารในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ขอบเขตด้านเวลา 
 ในการวิจัยครั้งนี้เริ่มตั้งแต่  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2558 – เดือนกันยายน  พ.ศ. 2560 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Method) เป็นหลัก โดยใช้เทคนิคการ
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 และใช้เทคนิคการวิจัยแบบการ
พัฒนาแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural  Equation Model, SEM) ซึ่งเป็นการหาความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุ (Casual Model Relationship) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 หลังจากที่ได้ทราบ
ผลการวิจัยเชิงปริมาณแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม (Qualitative Data 
Collective) ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มเป้าหมาย                 (Key 
Information) และยืนยันข้อมูลด้วยทฤษฎี 3 เส้า เพ่ือน าข้อมูลมาอธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณให้มีความ
ลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น  ตลอดจนเป็นการเพ่ือค้นหาข้อมูลสนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณทั้งในกรณีที่เส้นทาง
ความสัมพันธ์ เป็นและไม่เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย เพ่ือให้ผลการวิจัยมีความละเอียดลึกซึ้งในฐานะที่
ใช้อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงในสนามการวิจัย 

กระบวนการวิจัยเริ่มต้นจากการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา
เป็นรูปแบบการด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อความส าเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจร้านอาหารใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framwork) ตลอดจน
ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปรที่ท าการศึกษา แล้วด าเนินการพัฒนาแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  ที่ใช้ในการวิจัย มีการหาคุณภาพของแบบสอบถามด้วย
การหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยการน าแบบสอบถามทุกข้อค าถามไปให้
ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏี ด้วยเทคนิคการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Item Objective Congruence : IOC)  แล้วคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า 
.60 ขึ้นไป  และด าเนินการหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Discriminate Power) ด้วยการน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง ในจังหวัดกาญจนบุรี 
จ านวน 50ฉบับ เพ่ือตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนกรายข้อด้วยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์คะแนนรายข้อ
กับคะแนนรวม (Item-total correlation) โดยให้ข้อค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อมากกว่า 
.20 ขึ้นไปถือว่ามีคุณภาพเพียงพอ และหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (Reliability) ด้วยเทคนิค
แบบอัลฟา (Cronbach Alpha) โดยให้แบบสอบถามตัวแปรเชิงประจักษ์ (Observation Variable) 
ที่มีค่าความเชื่อมั่นมากกว่า .70 ขึ้นไปถือว่ามีคุณภาพท่ีเพียงพอ 

ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจริงตามที่ได้ก าหนดไว้ในวิธีการ
สุ่ม (Random Sampling) แล้วด าเนินการหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  ด าเนินการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ของตัวแปรเชิงประจักษ์ (Observation Variable) และตัวแปรแฝง 
(Latent Variable)  ด าเนินการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุความส าเร็จอย่าง
ยั่งยืนของธุรกิจร้านอาหารในเขตเศรษฐกิจพิเศษ(Structural  Equation Model, SEM) ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป LISRELVersion 8.72 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 256074

 

หลังจากที่ได้ทราบผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณแล้ว ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพ (Qualitative Data) ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จาก
กลุ่มเป้าหมาย (Key Information) เพ่ือน าข้อมูลเชิงคุณภาพมาสนับสนุนผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ ทั้งในกรณีที่เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เป็นและไม่เป็นไปตามแนวคิดและทฤษฏีที่
เกี่ยวข้อง  ท าการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคแบบ 3 เส้า (Triangle) 
แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)  ตามแนวทาง
ของ Alan  และ Robert (1995)  ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมิยอมปล่อยให้อดติของผู้วิจัยเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลและท าการมองข้อมูลที่ได้ในลักษณะของภาพรวมทั้งหมดโดยไม่แยกส่วน 
(Holistic) แล้วท าการตีความหมายที่ได้จากถ้อยค าอย่างเป็นระบบ (Interpretation approaches) 

การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบและง่ายต่อ
การศึกษางานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งภาคส่วนของการน าเสนอออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ได้แก่ ส่วนที่ 1   
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  และส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ    

 
5. ผลการวิจัย 

สมการเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุ ( Indepdndent Variable) ที่
ส่งผลทางตรง (Direct Effect) ต่อตัวแปรแฝงเชิงผล (Dependent Variable)  ในแบบจ าลองที่
พัฒนาและปรับแก้แล้ว (Adjust Model) 
suces = 0.69*famkst + 0.33*inerfac + 0.50*extfac + 0.63*trendmk + 0.76 
          (0.150)           (0.070)            (0.011)              (0.021)             (0.191)   

4.47              4.46                4.48                  3.00                 3.94         
*polgov, Errorvar.=  0.054 , R2 = 0.85……………………………………………………...53 
                              (0.0099)            

1.08  
สมการ 53   แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาด (famkst)  ปัจจัยภายใน 

(inerfac) ปัจจัยภายนอก (extfac) แนวโน้มทางการตลาด (trendmk) นโยบายรัฐบาล (polgov) มี
อิทธิพลทางตรงต่อความส าเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจร้านอาหารในเขตเศรษฐกิจพิเศษ(suces) ที่ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .69,  .33, .50,  .63  และ .76  ตามล าดับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   ตัวแปรเชิงสาเหตุทั้งหมด สามารถอธิบายความแปรปรวน หรือท านายได้ร้อยละ 85 

หลังจากท่ีได้ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยจึงได้พัฒนานวัตกรรม RSZ  
Model เป็นรูปแบบการด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อความส าเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
ร้านอาหารในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไป 



75วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
 

6. อภิปรายผล 
1)  การอภิปรายผล อิทธิพลของตัวแปรด้านกลยุทธ์ทางการตลาด ที่มีผลต่อความส าเร็จ

อย่างยั่งยืนของธุรกิจร้านอาหารในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้ข้อค้นพบว่ากลยุทธ์ทางการตลาดที่
ประกอบด้วย กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์บรรจุภัณฑ์ กลยุทธ์ราคา กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย และ
ช่องทางการจัดจ าหน่ายกลยุทธ์การใช้พนักงานขาย การให้ข่าวสารและกลยุทธ์พลัง สามารถท าให้
ลูกค้ามีความพึงพอใจในการให้บริการ สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจร้านอาหาร สร้าง
ความจงรักภักดี กลับมาใช้บริการซ้ าและบอกต่อแบบปากต่อปากให้กับ ญาติ มิตร และคนที่รู้จัก ท า
ให้ธุรกิจร้านอาหารมีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลต่อ
ความส าเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจร้านอาหารในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับ Sarathy, R., 
and Banalieva, E. R. (2014)ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการใช้กลยุทธ์การตลาด มี
การเปรียบเทียบการพัฒนาเศรษฐกิจในตลาดเกิดใหม่ พบว่า มีความแตกต่างระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจที่ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด มีความได้เปรียบในการแข่งขัน
อย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงศึกษากลยุทธ์การตลาดของบริษัทจากตลาดเกิดใหม่ภายใต้การด าเนินงานของ
การพัฒนาเศรษฐกิจ มีการวิเคราะห์โอกาสและความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ มีการปรับใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดให้เป็นประโยชน์ส าหรับความส าเร็จในการแข่งขันWanda Y. Jenkins (2015) ศึกษา
เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดส าหรับการท าก าไรในอุตสาหกรรมขนาดเล็กของร้านอาหาร ซึ่ง เป็นการ
จ้างงานที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่ามีเพียง  33% ของร้านอาหารที่จะ
ประสบความส าเร็จในช่วง 3 ปีแรกของการด าเนินงาน โดยการน ากลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้เพ่ือท า
ก าไรของอาหารในฟิลาเดลเฟีย ทั้งยังมีการเติบโตของโอกาสการจ้างงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของธุรกิจร้านอาหารและJ. Weinreich(2016) ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดร้านอาหารที่จะใช้
ผู้น าในการพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าพบว่า การด าเนินการของร้านอาหารในช่วงปีแรก ผู้น าร้านอาหาร
ยังขาดกลยุทธ์ทางการตลาดที่จ าเป็น ในการส ารวจกลยุทธ์ทางการตลาดพบว่าร้านอาหาร
ด าเนินการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในการพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าถึง 5 ปี จึงประสบความส าเร็จ 
การศึกษาครั้งนี้จะช่วยให้ผู้น าร้านอาหารการสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับการพัฒนาฐานลูกค้าใน
การเพ่ิมขีดความสามารถของผู้น าร้านอาหารในการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ 

2)  การอภิปรายผล อิทธิพลของตัวแปรด้านปัจจัยภายใน ที่มีผลต่อความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
ของธุรกิจร้านอาหารในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้ข้อค้นพบว่าปัจจัยภายในที่ประกอบด้วยแนวคิด 
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจก าหนดขึ้นและท าความเข้าใจกับพนักงานทุกคนใน
การด าเนินการของธุรกิจร้านอาหาร กลยุทธ์การตลาดที่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารและพนักงานทุก
ฝ่ายต้องน ามาใช้เพ่ือการให้บริการลูกค้าในการสร้างความประทับใจและตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้มากที่สุดการบริหารจัดการที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องด าเนินการเพ่ือท าให้การด าเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมายทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นทั้งระดับบริหารและพนักงานทุกฝ่ายในร้านอาหารต้องมี
ความรู้ความสามารถ มีทักษะ ประสบการณ์ ที่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างดีที่สุดผลิตภัณฑ์และ
การบริการเป็นสิ่งส าคัญที่ลูกค้าต้องการ ดังนั้นเป้าหมายส าคัญที่จะท าให้ลูกค้าประทับใจเหนือคู่แข่ง
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คือเรื่องของคุณภาพอาหาร รสชาติอาหารและการบริการที่เป็นเลิศ นอกจากนั้นท าเลที่ตั้งและ
บรรยากาศของร้านอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่ลูกค้าให้ความสนใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อความส าเร็จ
อย่างยั่งยืนของธุรกิจร้านอาหารในเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งสอดคล้องกับ Gyung et al. (2014)ที่
ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยของการร้องเรียนพฤติกรรมของลูกค้าในบริบทร้านอาหาร พบว่า ราคาของ
อาหารมีต่อพฤติกรรมการร้องเรียนของลูกค้า และมีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่าลูกค้าในเอเชีย ไม่มีความพอใจต่อร้านอาหารที่มีค่าใช้จ่ายสูง จากการด าเนินการของ
ร้านอาหารFrazer, L. (2012);Hwa, Everson, S Dagger and Elliott(2013);Bowden, J. L. H., 
and Dagger, T. S. (2011)ศึกษาเกี่ยวกับผลประกอบการของร้านอาหารอย่างยั่งยืน พบว่า 
ความสัมพันธ์ของลูกค้ายังคงเป็นการให้บริการ และการให้ประสบการณ์ที่น่าพอใจ ซึ่งร้านอาหาร
ต้องมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ท าเลที่ตั้งต้องสวยงามสะดวก สะอาด ปลอดภัย อาหารต้อง
รสชาติดี ถูกใจลูกค้า ดังนั้นร้านอาหารจึงต้องมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม มีกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ เพราะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า มี
แนวโน้มที่จะได้รับความไว้วางใจ ความพึงพอใจของลูกค้า ความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมภายใน
ความสัมพันธ์ของการให้บริการ ซึ่งคือความยั่งยืนขององค์กร นอกจากนั้นยัง พบว่า การบริหาร
จัดการ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ในการด าเนินการภายในและการเลือกหาส่วนผสมของอาหารที่มี
คุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อร้านอาหาร รสชาติของอาหารก็ถือเป็นส่วน
ส าคัญ การบริการโดยรวมต้องท าให้ลูกค้าประทับใจซึ่งนับเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพส าหรับร้านอาหารโดยทั่วไปที่ต้องการความส าเร็จในการประกอบการความส าเร็จของ
ร้านอาหาร พบว่า ทีมบริหารสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ด้านการตลาดที่มีผลต่อเศรษฐกิจ การ
ลงทุนของผู้ถือหุ้นเพิ่มข้ึนผลตอบแทนที่เป็นก าไรก็สูงขึ้น จากการประกอบการธุรกิจร้านอาหารใน 3 
ปีแรก โดยเฉพาะร้านอาหารเล็ก ๆ มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพย่อมมีความส าเร็จในผล
ประกอบการร้านอาหาร ที่ส าคัญมีนโยบายรับบาลมาสนับสนุนการด าเนินการ ส าหรับ 
HonischandC. Ottenbacher(2016) ศึกษาเกี่ยวกับร้านอาหาร พบว่า การท าธุรกิจร้านอาหาร 
ต้องมีการลงทุน ซึ่งการลงทุนก็ค่อนข้างมีความเสี่ยง เมื่อเทียบการธุรกิจอย่างอ่ืน ดังนั้นการเริ่มต้น
ธุรกิจร้านอาหารจึงมีความยากล าบากต่อการลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุน นอกจากนั้น การ
จัดการภายในที่จะท าให้ร้านอาหารประสบความส าเร็จก็ต้องด าเนินการแบบมืออาชีพจึงจะอยู่รอด 
นอกจากนั้น Kim, J., and Boo, S. (2011)ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยของการร้องเรียนพฤติกรรมของ
ลูกค้าในบริบทร้านอาหาร  บทบาทของวัฒนธรรมระดับราคาและความภักดีของลูกค้าพบว่า ในแถบ
เอเชียมีการร้องเรียนเรื่องของร้านอาหารน้อยกว่าประเทศทางตะวันตก ความภักดีของลูกค้าต่อ
ร้านอาหารเกิดจากความยุติธรรมทั้งราคาและคุณภาพอาหาร ในขณะเดียวกันลูกค้าส่วนใหญ่
ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพอาหารและการบริการ ซึ่งหากผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารเอาใจใส่และ
เห็นความส าคัญการร้องเรียนก็จะลดลงกลายเป็นความภักดีในที่สุด Kafetzopoulos, D. P., et al. 
(2014);TAN ,ORIADE and FALLON (2014);Ryuand Lee(2013)ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส าคัญใน
การจัดการคุณภาพของอาหารและประสิทธิภาพขององค์กรด้านอาหารพบว่า ความปลอดภัยของ
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อาหารประสิทธิภาพการด าเนินงาน การมีมาตรฐานทางการค้า การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน การ
ตรวจสอบชี้ให้เห็นว่า "คุณลักษณะของพนักงาน" "คุณลักษณะขององค์กร" และ "แรงจูงใจทางธุรกิจ
ภายใน" ให้ความส าคัญในการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพของมาตรฐาน น าไปสู่ธุรกิจที่มี
ประสิทธิภาพการท างานของบริษัทในอุตสาหกรรมอาหาร ลูกค้าร้านอาหารหรูสนใจคุณภาพ
ร้านอาหาร ความเป็นธรรมด้านราคาคุณภาพอาหารคุณภาพการให้บริการและสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพเมื่อลูกค้ารับรู้ และประเมินทุกปัจจัยดังกล่าวในเชิงบวก ลูกค้ามีความเชื่อมั่นจะน าไปสู่
ความยั่งยืนได้ในที่สุด 

3) การอภิปรายผล อิทธิพลของตัวแปรด้านปัจจัยภายนอก ที่มีผลต่อความส าเร็จอย่าง 
ยั่งยืนของธุรกิจร้านอาหารในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้ข้อค้นพบว่าปัจจัยภายนอกที่ประกอบด้วยความ
ต้องการของลูกค้าและตลาดเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารต้องศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือน ามา
ด าเนินการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดได้อย่างรวดเร็วตามรสนิยม ทัศนคติ และ
วัฒนธรรมของผู้บริโภคที่ต้องการ นอกจากนั้นต้องศึกษาคู่แข่งทางการค้าว่าอาหารหรือสินค้าใดที่
ลูกค้านิยมบริโภค และสินค้าอาหารชนิดใดที่ลูกค้าต้องการน้อย เพ่ือการน ามาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
การให้บริการของตนเอง ส าหรับธุรกิจส่วนผสมของอาหารและวัตถุดิบก็ถือเป็นเรื่องส าคัญที่สามารถ
สนับสนุนความส าเร็จของธุรกิจร้านอาหารอย่างยั่งยืนด้วยเหมือนกัน เพราะหากได้แหล่งส่วนผสม
ของอาหารและวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สด สะอาด ก็จะส่งผลถึงคุณภาพและรสชาติของอาหาร ซึ่งถือ
เป็นหัวใจส าคัญในการให้บริการซึ่งสอดคล้องกับPhan,Huong and Nguyen (2016)ที่ศึกษา
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้ าของร้านอาหารในเวียดนาม 
กรณีศึกษาร้านอาหารจานด่วนพบว่า การจะรักษาความพึงพอใจของลูกค้าจากการรับบริการที่
ร้านอาหารจานด่วนของประเทศเวียดนาม เป็นสิ่งส าคัญมากส าหรับธุรกิจ ไม่เพียงแต่รักษาฐาน
ลูกค้าเดิมแต่ยังสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่จากการบอกเล่าได้อีกด้วย ปัจจัยภายนอกจากความพึงพอใจ
ของลูกค้า สามารถสร้างทัศนคติที่ดีต่อร้านอาหารในการสร้างความส าเร็จให้กับร้านอาหารและ
Jeonget al.(2011)ที่ศึกษาเกี่ยวกับร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ คุณภาพอาหารการรับรู้คุณค่าใน
ประเทศเกาหลีใต้ พบว่า ร้านอาหารที่มีคุณภาพอาหารเพ่ือสุขภาพเกี่ยวข้องกับการท าซ้ าด้วยความ
ตั้งใจ การรับรู้คุณค่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างร้านอาหารที่ดีต่อสุขภาพอาหารเพ่ือสุขภาพมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน ลูกค้าสีเขียวมีความไวต่อคุณลักษณะคุณภาพอาหารเพ่ือสุขภาพ ร้านอาหารส าหรับ
ลูกค้าสีเขียวมีมากขึ้นร้านอาหารที่มีคุณภาพอาหารเพ่ือสุขภาพแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ที่
เข้มแข็งเชิงบวกกับความตั้งใจซ้ าในการรับบริการ การบริหารจัดการร้านอาหารเหล่านี้ เป็นการรับรู้
ในคุณค่าของอาหารจากลูกค้า สู่ความส าเร็จของธุรกิจร้านอาหารอย่างยั่งยืนHanandRyu(2012) 
ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญในการท าให้ลูกค้ามีความตั้งใจใช้ค าพูดแบบปากต่อปากของร้านอาหาร
บริการเต็มรูปแบบ พบว่าความพึงพอใจของลูกค้าจากการใช้บริการร้านอาหารและบอกต่อญาติ 
เพ่ือน หรือคนอ่ืน ๆ จากความไว้วางใจของตนเองชักจูงคนอ่ืน ๆ ให้มาใช้บริการร้านอาหารที่ตนเอง
เชื่อมั่น สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจร้านอาหารนอกจากนั้นยัง
พบว่า คุณภาพด้านอาหาร (สภาพแวดล้อมทางกายภาพอาหารและค่าบริการ) ภาพลักษณ์ของ
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ร้านอาหารการรับรู้ความพึงพอใจของลูกค้าและความตั้งใจของลูกค้าเป็นปัจจัยส าคัญที่สร้าง
ภาพลักษณ์ของร้านอาหารความจงรักภักดีของลูกค้ามีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญนอกจากนี้ยังมี
อิทธิพลโดยตรงต่อความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนั้นยังพบว่า อิทธิพลต่อการรับรู้ของความเสี่ยง
ต่อความปลอดภัยของอาหารที่ส าหรับผู้บริโภค ผู้จัดการร้านอาหารต้องพิจารณาปัญหา ชื่อเสียงของ
ร้านอาหาร ทั้งจากอาหารที่มีสารปนเปื้อน สิ่งเหล่านี้สร้างทัศนคติและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ใน
ขณะเดียวกันคู่แข่ง ได้รับการพัฒนาและการแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการสนับสนุนที่โดดเด่น 
แนวคิดการส่งเสริมการขาย เพ่ือการวิเคราะห์และประเมินผลสถานการณ์ตลาดภายนอก ภายใน
และการก าหนดกลยุทธ์การตลาดที่เป็นไปได้ในการเชื่อมโยงกับแคมเปญส่งเสริมการขาย เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งการสนับสนุนการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4) การอภิปรายผล อิทธิพลของตัวแปรด้านแนวโน้มทางการตลาด ที่มีผลต่อความส าเร็จ 
อย่างยั่งยืนของธุรกิจร้านอาหารในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้ข้อค้นพบว่าแนวโน้มทางการตลาดที่
ประกอบด้วยสภาวการณ์ทางการตลาดที่มีความเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของรสนิยมผู้บริโภค วัฒนธรรม
การบริโภค และช่วงเวลาตามเทศกาล สิ่งเหล่านี้จ าเป็นที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องศึกษา วิเคราะห์ อยู่
เสมอเพ่ือการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการให้บริการที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นแนวโน้ม
ความต้องการของตลาดระยะสั้นและระยะยาวก็ถือเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องให้ความสนใจ 
รวมถึงบรรยากาศและรสนิยมของผู้บริโภคที่ปัจจุบันมีความหลากหลาย ตามรสนิยม ดังนั้นผู้
ประกอบธุรกิจที่ต้องการความยั่งยืนต้องน าพาองค์กรของตนให้บริการลูกค้าได้ตามความต้องการ
มากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับSumaedi andYarmen(2015) : A’mirah et al.  (2015) ; Moses C. 
et al. (2015) ; Durrani (2013) ; Ahmad A. Al-Tit (2015) ; Jeong et al. (2011) ; Jeong et 
al.(2013) ; Hanet al.(2012) ; Ryu, Lee  and Kim (2012); Ryuand Han(2011) ; Dutta, K., 
Parsa, H. G., Parsa, A. R., and Bujisic, M. (2014); Lee, K., and Ha, I. S. (2012)ที่ศึกษา
เกี่ยวกับแนวโน้มทางการตลาดที่น ามาก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือสร้างความส าเร็จให้กับ
ธุรกิจร้านอาหารและสร้างความยั่งยืน พบว่า จากการสื่อสารแบบปากต่อปากทั้งเรื่องของการ
ให้บริการ ชนิดและรสชาติของอาหารตามความนิยมสมัยใหม่ ที่ก าลังเกิดขึ้นตามความต้องการของ
ตลาด และแนวโน้มทางการตลาด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงทัศนคติ ความนิยมและ
วัฒนธรรมของผู้บริโภค ท าให้มีลูกค้ารายใหม่เกิดขึ้น นอกจากนั้นยังพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจ
ร้านอาหารที่ศึกษาแนวโน้มของตลาดสามารถมาพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงใจลูกค้าได้มาก
ขึ้นสร้างก าไรให้ธุรกิจร้านอาหารจ านวนมาก ส่วนอาหารเพ่ือสุขภาพเป็นแนวโน้มใหม่ของลูกค้าและ
ตลาดที่ต้องการผู้ประกอบการที่ศึกษาลูกค้าอย่างแท้จริงก็สามารถจัดเมนูที่ส่งเสริมสุขภาพหรือเมนูสี
เขียวให้กับลูกค้าที่ต้องการได้อย่างประทับใจ สามารถสร้างความจงรักภักดี และสามารถอยู่เหนือ
คู่แข่งได้อย่างมั่นคง ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารต้องศึกษาสภาวการณ์ทางการตลาด
แนวโน้มความต้องการของตลาดระยะสั้นและระยะยาวบรรยากาศและรสนิยมของผู้บริโภคให้
รอบคอบ จะน าไปสู่ความส าเร็จได้อย่างยั่งยืน 
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 5) การอภิปรายผล อิทธิพลของตัวแปรด้านนโยบายรัฐบาลที่มีผลต่อความส าเร็จอย่าง
ยั่งยืนของธุรกิจร้านอาหารในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ข้อค้นพบว่า นโยบายรัฐบาลที่ประกอบด้วย
นโยบายด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนการค้า การเสียภาษี การจดทะเบียนลูกจ้าง 
แรงงานต่างด้าว หรือการก าหนดค่าแรงงานให้กับพนักงาน ส่วนนโยบายด้านการส่งเสริมการค้าและ
ธุรกิจเป็นการส่งเสริมการลงทุน การสนับสนุนสินเชื่อหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการ
ส่งเสริมการค้านอกจากนั้น ยังมีนโยบายด้านมาตรฐานตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพซึ่งถือเป็นการให้
ประโยชน์ทั้งผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารเองและลูกค้าที่จะได้รับอาหารที่ปลอดภัย เมื่อลูกค้ามีความ
เชื่อมั่นและมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อร้านอาหาร ความสามารถในการแข่งขันก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ความยั่งยืนของธุรกิจร้านอาหารก็จะตามมา ซึ่งสอดคล้องกับMandabach, K. H.,et al. (2011)ที่
ศึกษาเก่ียวกับอุตสาหกรรมร้านอาหารที่เป็นการจ้างที่เติบโตเป็นอันดับสองในประเทศสหรัฐอเมริกา
และความต้องการร้านอาหารเป็นที่คาดการณ์ว่าจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต พบว่า ในยุคที่ร้านอาหารมาก
ขึ้นและเข้ามาในธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมีความจ าเป็นในการพัฒนากลยุทธ์การด าเนินงาน
บางส่วนส าหรับการท างานร้านอาหารที่ประสบความส าเร็จ การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการส ารวจเชิง
ปริมาณรายงานการตอบสนองต่อการจัดอันดับของปัจจัยความส าเร็จจากเจ้าของปัจจุบันและ
ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ประสบความส าเร็จในภาคใต้ของเม็กซิโก มีปัจจัยดังนี้ 1) สภาพแวดล้อม
ทั่วไปภายนอกและเฉพาะเจาะจง 2) สภาพแวดล้อมการด าเนินงานและความสามารถส่วนบุคคล 3) 
วงจรการด าเนินงานภายในร้านอาหาร วิธีการและการรายงานเร่ืองการด าเนินการด้านสินค้าเสิร์ฟ
ลูกค้า การบริหารจัดการร้านอาหาร4) นโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งเช่นเดียวกับ
เป้าหมายส่วนบุคคลและปรัชญาโดยรวมหมายถึงการตอบสนองและตรงกับอิทธิพลเชิงบวกมากที่สุด 
ในร้านอาหารมีแรงงานเกษียณอายุและพนักงานที่ส่งผลต่อความส าเร็จของร้านอาหาร ส าหรับตัว
แปรที่น าไปสู่ความส าเร็จของร้านอาหารที่จะน าเสนอในการศึกษาครั้งนี้สามารถท าซ้ าในพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
ในประเทศและสามารถออกแบบใหม่เพ่ือประเมินปัจจัยที่เฉพาะเจาะจงในรายละเอียด ด้านที่
สามารถตรวจสอบได้อีกก็คือความแตกต่างในความคิดบนพ้ืนฐานของความแตกต่างทางเพศและ  
Ryu, K. and Han, H. (2011)ที่ศึกษาเกี่ยวกับความส าเร็จของธุรกิจร้านอาหารจากการสนับสนุน
ของนโยบายรัฐบาลพบว่า การสนับสนุนของนโยบายรัฐบาลสร้างความส าเร็จและความราบร่ืนใน
การท าธุรกิจร้านอาหาร  
 
7. ข้อเสนอ 
  ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ จากงานวิจัยท าให้พบว่า ความส าเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
ร้านอาหารในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีความสัมพันธ์กับตัวแปรด้านนโยบายรัฐบาล รองลงมาคือตัวแปร
ด้านกลยุทธ์ทางการตลาดตัวแปรด้านแนวโน้มทางการตลาด  ตัวแปรด้านปัจจัยภายนอกและตัวแปร
ด้านปัจจัยภายใน นอกจากนั้น ตัวแปรเชิงสาเหตุทั้งหมดสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวน 
(ร่วมกันท านาย) ความส าเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจร้านอาหารในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ร้อยละ 85 
ดังนั้น ผู้วิจัยขอเสนอแนะเชิงวิชาการคือ รัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธา รณสุข 
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รวมถึงเอกชนและองค์กรที่ด าเนินการเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหาร ควรสนับสนุนด้านความรู้ ทักษะและ
กลยุทธ์ทางการตลาดให้กับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงการสนับสนุน
สินเชื่อที่มีความเป็นไปได้อย่างเพียงพอต่อการด าเนินการ โดยมีเงื่อนไขที่ไม่ยุ่งยากจนเกินไป เพ่ือ
การพัฒนามาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษหรือนักท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ให้ธุรกิจร้านอาหารมีความสามารถในการแข่งขันทาง
การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือความส าเร็จในการประกอบธุรกิจร้านอาหารในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอย่างยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เป็นสิ่งที่สืบเนื่องจากด้านวิชาการ ซึ่งมีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจร้านอาหารในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยรัฐบาลและเอกชนควร
ก าหนดนโยบายความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการพัฒนาธุรกิจร้านอาหารให้ มี
คุณภาพ ตามมาตรฐานที่ก าหนด สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ลูกค้าประทับใจ สามารถดึงดูดลูกค้าให้มี
ความจงรักภักดี มีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด และสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจได้ 
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ความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
Decision-making Ability in Science of Mathayom Suksa 3 Students  

Taught Through Yonisomanasikan Approach. 
 

พระทวีศักดิ์  แดงขาวเขียว  สุทธิกัญจน์  ทิพยเกษร 
 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาความสามารถในการตัดสินใจ ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ (2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโส
มนสิการ ประชากรส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมพระเจ้าตนหลวง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 29 
รูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบโยนิโส
มนสิการ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการตัดสินใจ 
เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
ครั้งนี้พบว่า  

1. นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการ
ตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

2. นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน             
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน 
 
ค าส าคัญ:  ความสามารถในการตัดสินใจ; การสอนแบบโยนิโสมนสิการ; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน; 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
                                                        

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษา (วิทยาศาสตร์ศึกษา )  คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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Abstract 

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

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

2. The average of science learning achievement post-test score on the 
topic of Environmental and Resource of the students taught through 
Yonisomanasikan Approach was higher than that of  pre-test ones. 
 
Keywords: Decision-Making Ability; Yonisomanasikan Approach; Achievement;  
    Mathayom Suksa 3 Students 
 
1. บทน า 

การศึกษานั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญมากเพราะถือได้ว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาซึ่งมี
ความส าคัญและจ าเป็นที่สุดต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ดังที่ท่านพระธรรมปิฎก(พระธรรม
ปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2543)  ได้กล่าวว่า “การศึกษาไม่ใช่เพียงเครื่องมือพัฒนาเท่านั้น แต่มันเป็น
ตัวการในการพัฒนาทีเดียว” ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการที่คนของประเทศใดประเทศหนึ่งจะพัฒนาไปใน
ทิศทางเช่นใด  จึงขึ้นอยู่ที่การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญ ซึ่งการศึกษานับเป็นรากฐานที่ส าคัญที่สุด
ประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได้  

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือ
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เคร่ืองใช้และผลผลิตต่าง ๆ  ที่มนุษย์ได้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท า งาน เหล่านี้
ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ  

วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค์               
คิดวิเคราะห์ วิจารณ์   มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้  มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้  
วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based 
society) ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะมีความรู้ ความเข้าใจ
ในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ 
และมีคุณธรรม ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้นักเรียน
ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่าง
หลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 

จากการรายงานผลการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ  ( Programme  
for International Student Assessment หรือ PISA)  ที่จัดขึ้นโดยองค์กรความร่วมมือและ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือที่เรียกว่า OECD (Organization for Economic Cooperation and 
Development) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินว่านักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ จะได้รับการ
เตรียมพร้อมความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเป็นประชาชนที่มีคุณภาพในอนาคต และมีส่วน
ร่วมสร้างสังคมได้หรือไม่ เพียงใด โดยการประเมินแบ่งเป็นสามระยะ โดยระยะที่ 3 ( PISA ปี 2006-
2015) โดยเน้นวัดสมรรถนะ 3 ด้าน  คือ ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ 
พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 50 มีคะแนนด้านคณิตศาสตร์ คะแนน  427 คะแนน จากค่าเฉลี่ย 
494 คะแนน มีคะแนนด้านการอ่าน 441 คะแนน จากค่าเฉลี่ย 496 คะแนน มีคะแนนด้าน
วิทยาศาสตร์ 444 คะแนน จากค่าเฉลี่ย 501 คะแนน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาของเด็กไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ากว่ามาตรฐานนานาชาติ ดังนั้นการเรียน        
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์จึงควรเน้นวิธีการสอนที่ ให้นักเรียนเป็นส าคัญ และฝึกให้นักเรียนคิดเป็น
แก้ปัญหาเป็น เพ่ือให้นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง    

การคิดแก้ปัญหาถือว่าเป็นพื้นฐานที่ส าคัญที่สุดของการคิดทั้งมวล เนื่องจากเป็นพ้ืนฐาน
ของความคิดอ่ืน และเป็นความสามารถในการคิดที่ส าคัญและจ าเป็นของมนุษย์ที่อยู่ในภาวะสังคม
ปัจจุบัน ท าให้ความสามารถในการแก้ปัญหา ถูกก าหนดให้เป็นสมรรถนะส าคัญอย่างหนึ่งที่ต้องเกิด
ขึ้นกับนักเรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 ความสามารถในการแก้ปัญหานั้น
เป็นสิ่งที่จะต้องใช้ความรู้ และการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างรูปแบบที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 
ดังที่ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้สรุปเกี่ยวกับการแก้ปัญหาว่าเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน
ของสมองที่ต้องอาศัยสติปัญญา ทักษะความรู้ ความเข้าใจ ความคิดการรับรู้ พฤติกรรมต่าง ๆ 
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ประสบการณ์เดิม ทั้งทางตรงและทางอ้อม มโนมติ กฎเกณฑ์ ข้อสรุป    การพิจารณา การสังเกต
เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติให้ปัญหานั้นหมดไปและบรรลุถึงจุดมุ่ งหมายที่ต้องการ นอกจากนี้  
ภพ เลาหไพบูลย์ (ภพ เลาหไพบูลย์, 2542) กล่าวถึงความส าคัญของการแก้ปัญหาต่อการสร้าง
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ว่า “ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาจากการน ากระบวนการแสวงหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสืบค้นแก้ปัญหาสิ่งที่สงสัยให้ชัดเจนและความรู้ความเข้าใจของปัญหา
ท าให้เกิดมโนมติ” จะเห็นได้ว่าหากนักเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหา จะท าให้
สามารถหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ดี ดังนั้นหากมีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยพยายาม
สร้างสถานการณ์หรือปัญหาให้นักเรียนได้ฝึกการคิด พิสูจน์และตรวจสอบหาค าตอบของปัญหา
บ่อยๆ ย่อมจะท าให้นักเรียนเป็นผู้ที่คิดเป็น ท าเป็น และสามารถน าหลักการคิดดังกล่าวไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริงได้ ในการแก้ปัญหาได้นั้นจะต้องมี
กระบวนการในการตัดสินใจว่าจะเลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีการใดจึงจะดีที่สุด ซึ่งจะท าให้เกิดการ
ด าเนินชีวิตที่ถูกต้องต่อชีวิตของตนเอง และต่อสภาพแวดล้อม ทั้งทางสังคม ทางธรรมชาติ ย่อมเกิด
ความดีงาม และมีความสุขที่แท้จริง(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2555) จึงถือว่าได้ว่าการ
ตัดสินใจเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา ดังที่ วนิช สุธารัตน์ (วนิช สุธา, 2547) ได้กล่าวว่า “การ
ตัดสินใจถือได้ว่าเป็นวิธีการคิดแก้ปัญหาเมื่อบุคคลเกี่ยวข้องกับทางเลือกที่มีอยู่หลายทาง การ
ตัดสินใจจึงถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สอดแทรกอยู่ในการด าเนินชีวิต     เป็นวิธีการคิดแบบหนึ่งซึ่ง
ถือว่ามีความส าคัญยิ่ง และเป็นหนึ่งของกระบวนการแก้ปัญหาทั้งหลาย” และ Beyer (1987) 
กล่าวถึงการสอนให้นักเรียนตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง มีขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ขั้นที่ 1 ก าหนด
เป้าหมาย (Define the Goal) เป็นการบอกถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจแก้ปัญหา   
ขั้นที่ 2 ระบุทางเลือก (Identify Alternatives) เป็นการระดมทางเลือกหรือระดมวิธีที่ใช้แก้ปัญหา
โดยการศึกษาจากกรณีและทางเลือกที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ทางเลือก 
(Analyze Alternatives) เป็นการส ารวจจุดม่งหมาย วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของทางเลือกแต่ละ
ทางที่ได้ระบุไว้โดย ค านึงถึงผลที่ตามมาทั้งในระยะยาวและระยะสั้น ค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่ใช้ 
ขั้นที่ 4 ล าดับความส าคัญของทางเลือก (Rank Alternatives) เป็นการเรียงล าดับความส าคัญของ
ทางเลือกจากการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของทางเลือกแต่ละทาง ขั้นที่ 5 ทางเลือกที่ดีที่สุด (Choose 
the Best Alternative) เป็นการตัดสินใจเลือกวิธีการที่จะใช้ในการแก้ปัญหา จากที่กล่าวมาแล้ว
สรุปได้ว่า การตัดสินใจจะต้องผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือให้    การตัดสินใจบรรลุตามจุดมุ่งหมายและ
สามารถเลือกทางปฏิบัติที่ท าให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งพอจะสรุปเป็นขั้นตอน คือ ท าความเข้าใจ
กับตัวปัญหาที่แท้จริง รวบรวมข้อมูลเพ่ือให้สามารถอธิบายประเด็นปัญหาได้ ก าหนดทางเลือกและ
ทางออกส าหรับสถานการณ์ไว้หลายๆ ทาง วิเคราะห์เปรียบเทียบผลดีผลเสียของทางเลือกและ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีที่สุด ซึ่งการสอนให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาและมีกระบวนการตัดสินใจ
ในการรับหรือเลือกใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสมจึงมี
ความส าคัญ ดังที่ ประมวล ศิริผันแก้ว (2540) 
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 ได้เสนอเป้าหมายส าคัญในการสอนวิทยาศาสตร์ไว้ประการหนึ่งสรุปได้ว่า การสอนวิทยาศาสตร์ต้อง
ให้นักเรียนสามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือแก้ปัญหาและตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งต่าง 
ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นความสามารถในการตัดสินใจจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความส าคัญใน
การพัฒนาควบคู่กับความสามารถในการแก้ปัญหาเพ่ือให้ได้แนวทางที่ดีที่สุด  ซึ่งการตัดสินใจและ
การแก้ปัญหาเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยสติปัญญาและการคิดเราอาจไม่สามารถตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาได้ถ้าปราศจากการคิด การคิดจึงเป็นพฤติกรรมภายในที่ซับซ้อนซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
มนุษย์ได้มีการพัฒนาทางสติปัญญาในระดับสูงเท่านั้น สิ่งส าคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนคือ   
ต้องเน้นให้นักเรียนรู้จักใช้กระบวนการคิดวิเ คราะห์ สังเคราะห์ โดยเฉพาะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  ในการตัดสินใจรับข้อมูลข่าวสาร และความรู้ แล้วน าไปใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึน เมื่อรู้จักคิด คิดเป็น เข้าใจ คิดเห็นดีงาม ถูกต้องตรงตามความจริงแล้ว การคิด การพูด การ
กระท า และการแสดงออกหรือปฏิบัติการต่างๆ ก็ถูกต้องดีงาม เกื้อกูล น าไปสู่การดับทุกข์ แก้ไข
ปัญหาได้ จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า   การตัดสินใจและการแก้ปัญหาได้จะต้องมีความสามารถ
ในการคิด ซึ่งการสอนรูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมการคิด คือการสอนแบบโยนิโสมนสิการ  วิธีการสอน
แบบโยนิโสมนสิการเป็นการพัฒนาขึ้นจากหลักการที่ว่า ครูเป็นบุคคลส าคัญที่สามารถจัด
สภาพแวดล้อม แรงจูงใจ และเป็นการสอนให้ศิษย์เกิดศรัทธาที่จะเรียนรู้ การได้ฝึกฝนวิธีการคิดโดย
แยบคายและน าไปสู่การปฏิบัติจนประจักษ์จริง โดยครูท าหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรช่วยให้ศิษย์มีโอกาส
คิดและแสดงออกอย่างถูกวิธี จะสามารถช่วยพัฒนาให้ศิษย์เกิดปัญญาและแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม (ทิศนา แขม, 2556) ในทัศนะของพระราชวรมุนีได้ประมวลวิธีคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ
ไว้ 10 วิธี ได้แก่ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบหรือกระจายเนื้อหา 
วิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา วิธีคิดแบบแก้ปัญหาหรือวิธีคิดแบบอริยสัจสี่ วิธีคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์หรือคิดตามหลักการและความมุ่งหมาย วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก วิธีคิดแบบรู้คุณค่า
แท้ – คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน และวิธีคิด
แบบวิภัชชวาท (สุมน อมรวิวัฒน์, 2530) 

วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการที่เสนอโดย สุมน อมรวิวัฒน์ เป็นวิธีหนึ่งที่ส่งเสริม
ความสามารถในการตัดสินใจได้ ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการสอนได้ดังนี้ คือ 1. ขั้นน า การสร้างเจต
คติที่ดีต่อครู วิธีการเรียนและบทเรียน จะมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียน 
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน โดยที่ครูปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมิตรต่อนักเรียน 
หลังจากนั้นจะมีการเสนอสิ่งเร้าและแรงจูงใจ 2. ขั้นสอน ครูจะเสนอปัญหาที่เป็นสาระส าคัญของ
บทเรียน หรือเสนอหัวข้อเรื่องประเด็นส าคัญของบทเรียนด้วยวิธีการต่างๆ แนะน าแหล่งวิทยากร
และแหล่งข้อมูล และครูฝึกการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ และหลักการ โดยใช้ทักษะที่เป็น
เครื่องมือของการเรียนรู้ เช่น ทักษะทางวิทยาศาสตร์ กระตุ้นให้นักเรียนคิด ลงมือค้นคว้า คิด
วิเคราะห์ และสรุปความคิด สรุปประเด็นของข้อมูล ความรู้ และเปรียบเทียบประเมินค่า โดยวิธีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทดลอง ทดสอบ จัดเป็นทางเลือกและทางออกของการแก้ปัญหา หลังจาก
นั้นให้นักเรียนด าเนินการเลือกและตัดสินใจ 3. ขั้นสรุป ครูและนักเรียนรวบรวมข้อมูลจากการ
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สังเกต การปฏิบัติทุกขั้นตอน ร่วมกันอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้สรุปผลการปฏิบัติ บทเรียน 
และครูจะวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  ซึ่งรูปแบบการสอนดังกล่าวสามารถส่งเสริม
ความสามารถในการตัดสินใจได้ และยังเป็น   การเพ่ิมความรู้ควบคู่คุณธรรมทางจิตใจไปด้วย 

จากความส าคัญดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าในการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์นั้นสามารถน าเอาวิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ได้ โดยผู้วิจัยได้เลือกศึกษากับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่เรียนวิชา
วิทยาศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่
นักเรียนสัมผัสได้ในชีวิตประจ าวัน เพราะมนุษย์เรามีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด ทั้งในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติในการด ารงชีวิต เพราะทรัพยากรธรรมชาติเป็นบ่อเกิดแห่งปัจจัยสี่และ
เครื่องอ านวยความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ หากทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดเกิดมี
ความผิดปกติ ย่อมจะส่งผลไปยังการด าเนินชีวิตของมนุษย์ นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนพัฒนาปัญญากระบวนการคิด และความสามารถในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาซึ่งถือว่า
เป็นส่วนส าคัญในการแก้ปัญหาของนักเรียนต่อไป 
 
2. วัตถปุระสงค์ในการวิจัย 

2.1) เพ่ือศึกษาความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ 

2.2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ 

 
3. วิธีด าเนินการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดย
ผู้วิจัยได้จัดขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย (Research Process) ไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1 ขอบเขตของการวิจัย  
  1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระ

ปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน
ทั้งหมด 29 รูป  

 2) เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ การศึกษาความสามารถในการตัดสินใจในวิชา
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ หน่วยการ
เรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ  
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 2)  แบบทดสอบวัดความสามารถในการตัดสิน ใจ  เ รื่ อ ง  สิ่ ง แวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หน่วยการ
เรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

3.3 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
  1) ศึกษาขอบข่ายเนื้อหาและวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ กลุ่มวิชา

วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ศึกษาแนวทางการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบโยนิโสมนสิการตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของ สุมน 
อมรวิวัฒน์ และศึกษาความสามารถในการตัดสินใจตามกระบวนการตัดสินใจของ Beyer (1987) 
จากต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น ด าเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัย อันได้แก่ 1. 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ เร่ือง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการตัดสินใจ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  3. แบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ 

      1.1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบโยนิโสมนสิการ เร่ือง สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ โดยผู้วิจัยศึกษาขอบข่ายเนื้อหาและวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และสาระการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ศึกษา
แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบโยนิโสมนสิการตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ของ สุมน อมรวิวัฒน์ และความสามารถในการตัดสินใจตามกระบวนการตัดสินใจของ Beyer 
(1987) หลังจากนั้นได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบแบบโยนิโสมนสิการ ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
จ านวน 5 แผน ระยะเวลา ในการสอน 14 ชั่วโมง  ซึ่งสอดคล้องกับกับเนื้อหาที่ก าหนดไว้ สามารถ
สรุปขั้นตอนการสอนได้ดังนี้ คือ 1. ขั้นน า การสร้างเจตคติที่ดีต่อครู วิธีการเรียนและบทเรียน จะมี
การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน 
โดยที่ครูปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมิตรต่อนักเรียน หลังจากนั้นจะมีการเสนอสิ่งเร้าและแรงจูงใจ        
2. ขั้นสอน ครูจะเสนอปัญหาที่เป็นสาระส าคัญของบทเรียน หรือเสนอหัวข้อเรื่องประเด็นส าคัญของ
บทเรียนด้วยวิธีการต่างๆ แนะน าแหล่งวิทยากรและแหล่งข้อมูล และครูฝึกการรวบรวมข้อมูล 
ข้อเท็จจริง ความรู้ และหลักการ โดยใช้ทักษะที่เป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ เช่น ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ กระตุ้นให้นักเรียนคิด ลงมือค้นคว้า คิดวิเคราะห์ และสรุปความคิด สรุปประเด็นของ
ข้อมูล ความรู้ และเปรียบเทียบประเมินค่า โดยวิธีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทดลอง ทดสอบ 
จัดเป็นทางเลือกและทางออกของการแก้ปัญหา หลังจากนั้นให้นักเรียนด าเนินการเลือกและ
ตัดสินใจ 3. ขั้นสรุป ครูและนักเรียนรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การปฏิบัติทุกขั้นตอน ร่วมกัน
อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้สรุปผลการปฏิบัติ บทเรียน และครูจะวัดและประเมินผลการ
เรียนการสอน จากนั้นน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 
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พิจารณาตรวจสอบเพ่ือหาข้อบกพร่องและให้ข้อเสนอแนะแล้วปรับปรุงแก้ไข จนได้แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สมบูรณ์ มีค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (IOC) = 0.925 

     1.2) แบบวัดความสามารถในการตัดสินใจ ในวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร 
เกี่ยวกับความสามารถในการตัดสินใจ หลังจากนั้นได้ด าเนินการสร้างแบบวัดความสามารถในการ
ตัดสินใจ ในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยโจทย์เป็นสถานการณ์หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีลักษณะเป็นข้อความ ข้อมูล และภาพ จ านวน 6 
สถานการณ์ ซึ่งในแต่ละสถานการณ์ประกอบด้วยข้อค าถาม 5 ข้อที่วัดความสามารถในการตัดสินใจ
ในวิชาวิทยาศาสตร์ตามพฤติกรรมบ่งชี้ตามขั้นตอนของ Beyer (1987) ดังต่อไปนี้ ขั้นที่ 1 ก าหนด
เป้าหมาย ขั้นที่ 2 ระบุทางเลือก ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ทางเลือก ขั้นที่ 4 ล าดับความส าคัญของทางเลือก 
ขั้นที่ 5 ทางเลือกที่ดีที่สุด  โดยก าหนดเวลาในการท าแบบวัดฯ 90 นาที จากนั้นน าไปให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบเพ่ือหาข้อบกพร่องและให้
ข้อเสนอแนะแล้วปรับปรุงแก้ไข ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง ( IOC)  = 0.996 แล้วจึงน าไป
ทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มประชากร (Try out) คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 29 รูป และน ามาวิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อมั่น สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - 
Coefficient) = 0.997 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในช่วง 0.79-1.00 และค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.40-
0.54 

     1.3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วย
การเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ผู้วิจัยศึกษาศึกษาเอกสาร ต ารา สาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ก าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยวิเคราะห์พฤติกรรมตามแนวคิดของ Klopfer (1971) ทั้งหมด 4 ด้าน คือ  
ด้านความรู้และความจ า ด้านความเข้าใจ ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และด้านการน า
ความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ จากนั้นน าแบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบเพ่ือหาข้อบกพร่องและให้ข้อเสนอแนะแล้วปรับปรุงแก้ไข ได้ค่า
สัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง ( IOC) = 0.998  แล้วจึงน าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ประชากร (Try out) คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 29 รูป และน ามา
วิเคราะห์เพ่ือคัดเลือกแบบวัดที่มีค่าสถิติผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้จ านวน 30 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่น 
KR-20 = 0.96 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในช่วง 0.21-0.93  และค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.28-0.79 
 2) ก่อนการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม
ละ 5 รูป คละความสามารถซ่ึงในแต่ละกลุ่มประกอบไปด้วยนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน โดย
พิจารณาจากผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา ก าหนดหมายเลขประจ ากลุ่มและ
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หมายเลขสมาชิกให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม หลังจากนั้นปฐมนิเทศนักเรียนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
ครูและนักเรียน รวมไปถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
 3) ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับประชากรโดยใช้แบบวัดความสามารถในการ
ตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบก่อนเรียนเพื่อน าไปวิเคราะห์ต่อไป 
 4) ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนด้วยวิธีสอน
แบบโยนิโสมนสิการ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 5 แผน ใช้เวลาทั้งหมด 14 ชั่วโมง  
 5) เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยท าการทดสอบ
กับประชากรหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบวัดความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์
และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ฉบับเดิม จากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การทดสอบหลังเรียนเพ่ือน าไปวิเคราะห์ต่อไป 
 6) น าคะแนนที่รวบรวมไว้จากแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์
และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนมา
วิเคราะห์ค่าทางสถิติและแปลผลข้อมูลต่อไป 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1) หาค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถ
ในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มประชากร 
  2) หาค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มประชากร 
 

4. ผลการศึกษา 
4.1 ผลการศึกษาความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1    แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนน     
  ความสามารถ  ในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์   ของนักเรียนระดับชั้น   
 มัธยมศึกษาปีที่ 3  ก่อนและหลังได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ (คะแนนเต็ม 90 
 คะแนน) 

 

ความสามารถในการ
ตัดสินใจในวิชา
วิทยาศาสตร์ 

N μ σ μ ร้อยละ 

ก่อนเรียน 29 23.38 19.77 25.98 
หลังเรียน 29 76.66 12.59 85.18 

  
 จากตารางที่ 1  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการตัดสินใจในวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ พบว่า 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
ทัง้นี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ผู้วิจัยได้
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ ตามพฤติกรรมบ่งชี้ใน
ขั้นตอนของ Beyer (1987) ที่ก าหนดไว้ พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 23.38 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 25.98 ซึ่งความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ
ปรับปรุง และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 76.66 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.18 ซ่ึง
ความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี  แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการมีความสามารถในการตัดสินใจในวิชา
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 

4.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ ปรากฏผลดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2   แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ 
             ทา งการ เ รี ยนวิ ช า วิ ทยาศาสต ร์  หน่ วยการ เ รี ยน รู้  เ ร่ื อ ง  สิ่ ง แ วดล้ อมและ
 ทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการสอนแบบ
 โยนิโสมนสิการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N μ σ μร้อยละ 
ก่อนเรียน 29 12.31 4.20 41.03 
หลังเรียน 29 21.10 4.54 70.33 
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จากตารางที่ 2  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริม     การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555 : 22) 
พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 12.31 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 41.03  ซึ่งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนเท่ากับ 21.10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70.33 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ใน
ระดับดี แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียน  ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  หน่ วย      การเรียนรู้ เรื่อง 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ มีผลสัมฤทธิ์       ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
 
5. อภิปรายผลผลการศึกษา 
 5.1 ความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ 
 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสอนแบบโยนิโสมนสิการสามารถพัฒนาให้นักเรียนที่ได้รับ
การสอนแบบโยนิโสมนสิการ มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
และในแต่ละข้ันตอนก็ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ ดังนี้  
 1) ขั้นน า การสร้างเจตคติที่ดีต่อครู วิธีการเรียนและบทเรียน  ในขั้นนี้จะมีการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียนให้เหมาะสมกับระดับของชั้นเรียน วัยของนักเรียน โดยครูจะให้นักเรียนนั่งท า
สมาธิ และฟังเสียงดนตรีบ าบัดหรือหลักธรรมะ ก่อนเรียน 5 นาที เพ่ือให้นักเรียนมีจิตที่มีสมาธิ
พร้อมกับการเรียนรู้ และในขั้นน านี้ครูจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน โดยการที่ครู
เป็นกัลยาณมิตร กล่าวคือ ครูจะท าตนให้เป็นที่เคารพรักของนักเรียนโดยมีบุคลิกภาพที่ดี มี
สุขภาพจิตดี มีความมั่นใจในตนเอง ซึ่งจะท าให้นักเรียนเกิดศรัทธาที่จะเรียนรู้ หลังจากนั้นครูจะ
เสนอสิ่งเร้าและแรงจูงใจเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การตั้งค าถามกระตุ้น
ให้คิด น ารูปภาพที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ หรือจากการสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับประเด็น
ที่เคยสงสัย กระตุ้น ยั่วยุให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น และอยากน าเสนอความคิดเห็นของ
ตนเอง จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่านักเรียนให้
ความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ส่งผลให้นักเรียนเกิดความตื่นตัวในการเรียนรู้ 
กล้าแสดงออก เกิดความสนใจที่จะเรียนรู้อันน าไปสู่การพัฒนาให้นักเรียนเกิดปัญญาสามารถ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ สุมน อมรวิวัฒน์ (2530) ที่ได้กล่าวว่า รูปแบบ
การเรียนการสอนโดยการสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ เร่ิมต้นการสอนด้วยศรัทธา คือการจัด
ห้องเรียนหรือสถานที่เรียนที่ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวครู เนื้อหาที่เรียน และวิธีการเรียนว่า
จะเกิดประโยชน์สูงสุด ครูต้องเป็นกัลยาณมิตรคือ เป็นผู้รู้ มีมารยาทที่งดงาม เปี่ยมด้วยคุณธรรม
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และมีความสามารถในการสอน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดฉันทะมีความพากเพียร ขยันมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ เมื่อผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ จึงมีการพัฒนาการคิดด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
ได้ฝึกฝนวิธีการคิดโดยแยบคายและน าไปสู่การปฏิบัติจนประจักษ์จริง แสดงออกอย่างถูกวิธี ซึ่งจะ
ช่วยพัฒนาให้ศิษย์เกิดปัญญาและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมก็
เป็นผลมาจากความสามารถในการตัดสินใจ เช่นเดียวกับ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต, 2555) ท่ีกล่าวไว้ว่า ความก้าวหน้าไปในมรรคาแห่งความดีงามสู่
จุดหมายแห่งชีวิต จะเป็นไปได้อย่างสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด ต้องอาศัยปัจจัยสอง คือปัจจัยทางสังคม 
คือ ความมีกัลยาณมิตร และปัจจัยภายในตัวบุคคลที่เรียกว่า โยนิโสมนสิการ เพราะว่าคนทั่วไป
จะตอ้งอาศัยปัจจัยทางสังคมเป็นทั้งเครื่องจุดชนวนความรู้จักคิดที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการในเบื้องต้น 
และเป็นเครื่องประคับประคองคอยเสริมเติมและกระตุ้นโยนิโสมนสิการนั้นในระหว่างก้าวเดิน
คืบหน้าต่อ ๆ ไป ซึ่งจะท าให้เกิดความประพฤติปฏิบัติและการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องได้ ช่วยหนุนและ
เสริมซึ่งกันและกัน  
 2) ขั้นสอนในขั้นสอนนี้เมื่อครูเสนอปัญหาที่เป็นสาระส าคัญของบทเรียน แนะน าแหล่ง
วิทยากรและแหล่งข้อมูล ครูจะให้นักเรียนฝึกการรวบรวมข้อมูล และมีการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้
นักเรียนคิดลงมือค้นคว้า คิดวิเคราะห์ คิดตามแบบโยนิโสมนสิการ อันได้แก่ (1) วิธีคิดแบบสืบ-สาว
เหตุปัจจัย (2) วิธีคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบหรือกระจายเนื้อหา (3) วิธีคิดแบบอริยสัจหรือวิธีคิด
แบบแก้ปัญหา (4) วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก เพ่ือให้เกิดการคิดตามกระบวนการตัดสินใจของ 
Beyer (1987)มี 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ขั้นที่ 1 ก าหนดเป้าหมาย ขั้นที่ 2 ระบุทางเลือก ขั้นที่ 3 
วิเคราะห์ทางเลือก ขั้นที่ 4 ล าดับความส าคัญของทางเลือก และขั้นที่ 5 ทางเลือกที่ดีที่สุด ในการท า
ใบกิจกรรมของนักเรียนจะต้องใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการที่สอดคล้องกับเรื่องที่นักเรียนศึกษามา
คิดพิจารณาเพื่อให้เกิดกระบวนการตัดสินใจตามขั้นตอนของ Beyer (1987)ดังนี้ วิธีคิดแบบสืบสาว
เหตุปัจจัย  วิธีคิดแบบอริยสัจ (ขั้นที่  1 ก าหนดปัญหา หรือขั้นทุกข์) วิธีคิดแบบแยกแยะ
องค์ประกอบ  โดยวิธีคิดที่กล่าวข้างต้นนี้จะท าให้นักเรียนมีการพิจารณาว่าปัญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีปัญหาอะไร แยกแยะประเด็นออกมา    เพ่ือหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาต่อไป เมื่อนักเรียนได้ปัญหาแล้ว นักเรียนก็จะสามารถก าหนดเป้าหมายในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ ซึ่งตรงกับขั้นที่ 1 ก าหนดเป้าหมาย ตามขั้นตอนการตัดสินใจจากแนวคิดของ 
Beyer (1987) เมื่อมีการก าหนดเป้ามายแล้วนักเรียน ก็จะมีการระบุทางเลือกของการตัดสินใจ
แก้ปัญหา ตามขั้นที่ 2 ระบุทางเลือก ตามขั้นตอนการตัดสินใจจากแนวคิดของ Beyer (1987)  ซึ่ง
เป็นการระดมทางเลือกหรือระดมวิธีที่ใช้แก้ปัญหาโดยขั้นนี้นักเรียนจะใช้วิธีคิดแบบอริยสัจ ในขั้นที่ 
2 ตั้งสมมติฐาน หรือขั้นสมุทัย ให้ได้ค านึงถึงสาเหตุของปัญหานั้น ๆ ว่าควรแก้ไขอย่างไร และก็
ตรงไหน ฝึกเสนอทางเลือกอย่างมีเหตุผลจากสถานการณ์ที่ก าหนดเพ่ือเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ 
โดยมีการน าความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์หรือข้อมูลที่จ าเป็นมาใช้ในการรวบรวมวิ ธีการที่เป็นทาง
แก้ปัญหา เมื่อนักเรียนได้ทางเลือกในการแก้ปัญหาแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ทางเลือก เป็น
การส ารวจจุดมุ่งหมายวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของทางเลือกแต่ละทาง และขั้นที่ 4 ล าดับ
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ความส าคัญของทางเลือก เป็นการเรียงล าดับความส าคัญของทางเลือกจากการวิเคราะห์ข้อดี 
ข้อเสียของทางเลือกแต่ละทาง ในขั้นนี้นักเรียนจะได้ฝึกวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียต้องตัดสินใจ ชั่ง
น้ าหนักทางเลือกเพ่ือจัดล าดับความส าคัญของทางเลือก ตามขั้นตอนการตัดสินใจจากแนวคิดของ 
Beyer (1987)โดยในขั้นที่ 3 และ ขั้นที่ 4 ครูจะแนะน าให้นักเรียนใช้วิธีคิดแบบอริยสัจ ในขั้นที่ 3 
ขั้นทดลองและรวบรวมข้อมูล หรือขั้นนิโรธ ควบคู่กับวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก  เพ่ือให้
นักเรียนก าหนดกรอบวิธีคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มองให้ครบทั้งข้อดี ข้อเสีย และ
ทางแก้ไขหาทางออกให้หลุดรอดปลอดพ้นจากข้อบกพร่องต่างๆ เพ่ือให้รู้และเข้าใจถูกต้องตาม
ความเป็นจริงทั้งด้านดี ด้านเสีย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ที่ได้สมบูรณ์ต่อไป  ในขั้นตอนสุดท้าย ขั้นที่ 5 
ทางเลือกท่ีดีที่สุด ตามข้ันตอนการตัดสินใจจากแนวคิดของ Beyer (1987) จะเป็นการตัดสินใจเลือก
วิธีการที่จะใช้ในการแก้ปัญหา ครูจะแนะน าให้นักเรียนได้ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด โดยใช้วิธี
คิดแบบอริยสัจในขั้นที่ 4 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุป หรือขั้นมรรค เพ่ือให้นักเรียนเลือกวิธีที่ดีที่สุด
ในการแก้ปัญหา การคิดแบบโยนิโสมนสิการนี้ เป็นการคิดโดยแยบคาย กล่าวคือย้ าคิดย้ าท า มี
เหตุผล มีหลักเกณฑ์ คิดอย่างละเอียด รอบคอบ ท าให้เกิดการตัดสินใจแก้ปัญหาได้ดีที่สุด  ซึ่ง
สอดคล้องกับ สุมน อมรวิวัฒน์ (2530) ที่กล่าวไว้ว่าวิธีคิดโยนิโสมนสิการเป็นการคิดให้ถูกวิธี คิด
อย่างมีระบบระเบียบ รู้จักคิดวิเคราะห์ มีเหตุมีผล มีความรอบคอบ สามารถแยกแยะปัญหาได้ ซึ่ง
เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการสร้างปัญญา สามารถตัดสินใจท าให้ช่วยแก้ปัญหาให้ตนเองได้อย่าง
เหมาะสมและตรงตามสภาวะที่เป็นจริง ตลอดจนสามารถท าให้ได้รับความเจริญก้าวหน้าและ
ความส าเร็จในชีวิต  เช่นเดียวกับ พระพรหมคุณาภรณ์ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต, 2555) 
ที่กล่าวไว้ว่าการคิดแบบโยนิโสมนสิการนี้ เป็นการท าในใจโดยแยบคาย หรือคิดถูกวิธี รู้จักคิด หรือ
คิดเป็น คิดอย่างมีระเบียบ หรือคิดตามแนวทางของปัญญา คือ การรู้จักมอง รู้จักพิจารณาสิ่ง
ทั้งหลายตามสภาวะ เช่น ตามท่ีสิ่งนั้นๆ มันเป็นของมัน โดยวิธีคิดหาเหตุปัจจัย สืบค้นถึงต้นเค้า สืบ
สาวให้ตลอดสายแยกแยะสิ่งนั้น ๆ เรื่องนั้น ๆ ออกให้เห็นตามสภาวะ และตามความสัมพันธ์สืบทอด
แห่งเหตุปัจจัย โดยไม่เอาความรู้สึกด้วยตัณหาอุปทานของตนเองเข้าจับ หรือเคลือบคลุม จะท าให้
เกิดความดีงาม และความสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
 3) ขั้นสรุป เมื่อนักเรียนรวบรวมข้อมูลตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ครูและนักเรียน
จะมีการร่วมอภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากการท ากิจกรรมและจะมีการสรุปผลการปฏิบัติ บทเรียน 
เพ่ือตรวจสอบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่   เกิด
ความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์หรือไม่ โดยท าการประเมินจากการซักถามนักเรียน
ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ จากการปฏิบัติกิจกรรมที่มอบหมาย โดยเมื่อนักเรียนและครูได้มีการ
อภิปรายผลการเรียนรู้ร่วมกันจะท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดที่เป็นระบบ คิดอย่างถี่ถ้วน รอบ
ครอบ ท าให้เกิดการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ สุมน อมรวิวัฒน์ 
(2530) ที่ว่าการสอนแบบโยนิโสมนสิการจะท าให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดในการพิจารณาสิ่ง
ต่าง ๆ ที่ศึกษามาแล้ว มาจัดเป็นระบบระเบียบ เป็นล าดับขั้นตอน สามารถจ าแนกแยกแยะสิ่งต่าง ๆ 
ได้ตามความเป็นจริง อย่างมีเหตุผล เกิดความสามารถในการตัดสินใจและสามารถน าไปแก้ปัญหาได้  
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เห็นได้จากการท าแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ จากการตอบค าถามใน
แต่ละข้อ (ขั้นตอน)  จากสถานการณ์ที่ครูก าหนดขึ้น แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
เดิมและความรู้ใหม่ที่นักเรียนได้สร้างขึ้นจากกระบวนการเรียนการสอนแบบโยนิโสมนสิการ ก่อน
เรียนนักเรียนจะยังไม่สามารถคิด พิจารณา วิเคราะห์ได้อย่างเพียงพอ จึงท าให้นักเรียนส่วนใหญ่มี
คะแนนความสามารถในการตัดสินใจอยู่ในระดับพอใช้ และปรับปรุง แต่หลังจากการเรียนรู้พบว่า 
นักเรียนมีกระบวนการคิดที่ดีมากขึ้น มีคะแนนความสามารถในการตัดสินใจอยู่ในระดับที่ดีขึ้น ซึ่ง
เป็นผลอันเนื่องมาจากการย้ าคิด ย้ าท า คิดอย่างถี่ถ้วน ในกิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้นักเรียน
เกิดความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และท าให้นักเรียนได้มีโอกาสน าความรู้ที่
ตนเองสร้างข้ึนไป ปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน ดังที่ พระพรหม
คุณาภรณ์ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2555) ที่สรุปได้ว่า เมื่อเกิดการคิดเป็น หรือรู้จักคิด 
คือ มีโยนิโสมนสิการเป็นตัวน า เป็นแกนน า ย่อมจะมองเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ มาใช้ในการพัฒนา
ส่งเสริมความเจริญงอกงามของชีวิตได้ตลอดเวลา ในทุกสถานการณ์ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการสอน
แบบโยนิโสมนสิการ สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์
ได้ เนื่องจากเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบ มีล าดับขั้นตอนการสอนที่ชัดเจน ท าให้
นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ท าให้เกิดการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างถี่ถ้วน โดยการย้ าคิดย้ าท า 
ส่งผลให้เกิดความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรวรรณ 
พงศ์สุวรรณสิน (จิรวรรณ พงศ์สุวรรณ, 2542) ที่ได้ศึกษาผลการใช้ชุดฝึกการคิดตามหลักโยนิโส
มนสิการที่มีต่อการตัดสินใจแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดท่ากฤษณา (สุ
ชัยประชาสรรค์) จังหวัดชัยนาท พบว่า ภายหลังใช้ชุดการฝึกการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ 
นักเรียนมีคะแนนการตัดสินใจแก้ปัญหาสูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  
และกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดการฝึกการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ มีคะแนนการตัดสินใจแก้ปัญหาสูง
กว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้ชุดฝึก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .00 เช่นเดียวกับงานวิจัยของ 
สายพิน  มีสุข (2545) ได้ศึกษาผลการสอนตามแนวโยนิโสมนสิการที่มีต่อความสามารถในการ
ตัดสินใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนวัด
บ่อล้อ สังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยน าวิธีคิดแบบ
คุณโทษและทางออก สร้างเป็นแผนการสอนตามแนวโยนิโสมนสิการ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
ความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังได้รับการสอนตามแนวโยนิโส
มนสิการสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริมา  กลิ่น
กุหลาบ (2546)  ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการตัดสินใจของผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนคุณธรรมที่ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยด้วยชุดการ
สอนแบบโยนิโสมนสิการกับชุดการสอนแบบกระบวนการกระจ่างค่านิยม โดยน าวิธีคิดแบบคุณโทษ
และทางออก สร้างเป็นแผนการสอนซ่ึงผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบโยนิโส
มนสิการกับชุดการสอนแบบกระบวนการกระจ่างค่านิยม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
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ความสามารถในการตัดสินใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้ที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบ
โยนิโสมนสิการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีความสามารถในการตัดสินใจสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกจากนั้นยังสอดคล้องงานวิจัยของ วิศวเนตร เจริญสุข (2552) ได้ศึกษาการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมฝึกคิดตามแนวโยนิโสมนสิการแบบคุณโทษและ
ทางออกท่ีส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจในวิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมฝึกคิดตามแนวโยนิโสมนสิการแบบคุณโทษและทางออก
ที่ส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจในวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมฝึก
คิดตามแนวโยนิโสมนสิการแบบคุณโทษและทางออกที่ส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจในวิชา
คณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการสอนแบบโยนิโสมนสิการ สามารถพัฒนาให้นักเรียนที่ได้รับ
การสอนแบบโยนิโสมนสิการ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการ
เรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้เนื่องมาจาก 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบโยนิโสมนสิการ เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นให้นักเรียนสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนเข้าใจหลักการของสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการคิดแบบโยนิโส
มนสิการ  กล่าวคือจากกระบวนการเรียนที่ครูปฏิบัติเป็นกัลยาณมิตรกับนักเรียน มีการกระตุ้น
นักเรียนให้ได้คิดตลอดเวลาจากสถานการณ์ผู้สอนจัดขึ้น มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ฝึกให้
นักเรียนได้คิดแก้ปัญหา ตลอดจนมีสื่อการสอนเพื่อท าให้นักเรียนเข้าใจปัญหาที่ยากได้เข้าใจง่ายและ
ชัดเจนขึ้น ท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดในการพิจารณาสิ่งต่างๆ ที่ศึกษามาแล้ว มาจัดเป็น
ระบบระเบียบ เป็นล าดับขั้นตอน สามารถจ าแนกแยกแยะสิ่งต่างๆ ได้ตามความเป็นจริง อย่างมี
เหตุผลและสามารถน าไปแก้ปัญหาได้ และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ครูจะเน้นให้นักเรียน
ท างานแบบร่วมมือท างานเป็นกลุ่ม ท าให้นักเรียนมีการระดมสมองแบ่งปันความคิดเห็น อภิปราย
ภายในกลุ่ม    ได้พูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์และขยายความรู้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น เมื่อนักเรียน
ทุกรูปได้รับการฝึกฝนในการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ จึงสามารถน าเอาองค์ความรู้ที่ตนเองได้
สร้างขึ้นไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย เกิดความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น ท าให้มีการคิด
พิจารณาสภาพการณ์ เหตุการณ์ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันอย่างรอบคอบต่อเนื่องเป็น
ล าดับตามเหตุและผล ซึ่งจะน าไปสู่การตัดสินใจที่สมเหตุสมผล มีลักษณะการคิดที่ส าคัญคือ  คิดถูก
วิธี (อุปายมนสิการ) คิดต่อเนื่องเป็นขั้นตอน  (ปถมนสิการ) คิดอย่างมีเหตุมีผล (การณมนสิการ) 
และคิดเร้ากุศล (อุปปาทกมนสิการ) ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้นักเรียนเกิดปัญญาและตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม จึงท าให้คะแนนผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ระดับดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายพิน  มี
สุข (2545) ได้ศึกษาผลการสอนตามแนวโยนิโสมนสิการที่มีต่อความสามารถในการตัดสินใจ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ สิริมา  กลิ่นกุหลาบ (2546) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการตัดสินใจของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนคุณธรรมที่ส่งเสริมการเป็น
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พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยด้วยชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการกับชุดการสอนแบบ
กระบวนการกระจ่างค่านิยม นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิศวเนตร เจริญสุข (2552) 
ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัด        การเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมฝึกคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ 
แบบคุณโทษและทางออก ที่ส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจ ในวิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมฝึกคิดตามแนวโยนิโส
มนสิการส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงท าให้นักเรียนมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียน
การสอนหรือการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 
 6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 1.  หากน าการจัดรูปแบบการสอนแบบโยนิโสมนสิการกับนักเรียนคฤหัสถ์นั้น ควรมี
แผนการปฐมนิเทศก่อนเพ่ือท าความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน แต่ในที่นี้สาเหตุที่ผู้วิจัยไม่
จัดท าแผนปฐมนิเทศเพราะนักเรียน มีพ้ืนฐานความรู้ในกระบวนการคิดดังกล่าวมาก่อนแล้ว 
 2.  ครูผู้สอนควรใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนรู้และสมาชิกภายในกลุ่ม ไม่ควรมี
จ านวนมากเกินไป และให้นักเรียนแบ่งหน้าที่การท างานให้ชัดเจน หากจ านวนสมาชิกภายในกลุ่มที่
มากเกินไปจะส่งให้นักเรียนเกี่ยงกันท างาน อาจท าให้นักเรียนบางส่วนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้ 
 3. การสอนแบบโยนิโสมนสิการ เป็นรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดอย่างถี่ถ้วน รอบครอบ ส่งผลท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้ 
 4. ความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนจะเกิดขึ้นได้ จะต้อง
อาศัย การฝึกฝน ต้องเน้นให้นักเรียนพยายามคิดให้ละเอียด จะส่งผลท าให้นักเรียนประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
 6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 
 1.  ควรมีการท าวิจัยเพ่ือศึกษาความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์  ที่ได้รับ
การสอนแบบโยนิโสมนสิการ ในระดับชั้นอื่น ๆ  
 2.  ควรมีการท าวิจัยเพ่ือศึกษาความสามารถในการตัดสินใจ โดยใช้การสอนแบบโยนิโส
มนสิการ ในเนื้อหาสาระวิชาอ่ืน ๆ เช่น คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ เป็นต้น 
 3.  ควรมีการท าวิจัยเพ่ือศึกษาถึงผลการสอนแบบโยนิโสมนสิการกับตัวแปรอ่ืน ๆ ที่
นอกเหนือจากความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์  
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การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินพฤติกรรม 
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลยัส าหรับนักศึกษา  

DEVELOPMENT AND EXAMINATION OF PARTICIPATIVE BEHAVIOR WITH 
UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY ASSESSMENT FOR COLLEGE STUDENTS 

 
กษศรณ์ นุชประสพ  อังศินันท์ อินทรก ำแหง  วิชุดำ กิจธรธรรม 

 

บทคัดย่อ 
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำและตรวจสอบคุณภำพแบบประเมินพฤติกรรมกำรมี

ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหำวิทยำลัยส ำหรับนักศึกษำ กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยเป็นนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ จ ำนวน 972 คน แบบประเมินพัฒนำจำก
กำรทบทวนเอกสำรที่เก่ียวข้องและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือด้วยกำรวิเครำะห์ควำมเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหำ (content validity) ควำมเที่ยงแบบสอดคล้องภำยในของครอนบำคและควำมเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้ำง (construct validity)  

ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหำวิทยำลัยมี 4 
องค์ประกอบ 19 ตัวบ่งชี้ จ ำแนกเป็นด้ำนกำรเรียนกำรสอนกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร 6 ตัวบ่งชี้ 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแล 3 ตัวบ่งชี้ ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 6 ตัวบ่งชี้ และ
ด้ำนคุณภำพชีวิตในมหำวิทยำลัย 4 ตัวบ่งชี้  2) แบบประเมินฉบับสมบูรณ์มีจ ำนวน 19 ข้อ ลักษณะ
เป็นแบบมำตรประมำณค่ำ 6 ระดับ  3) ควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (IOC) มีค่ำอยู่ระหว่ำง 0.80 – 
1.00 ควำมเที่ยงแบบสอดคล้องภำยในของครอนบำคทั้งฉบับเท่ำกับ 0.966 และรำยองค์ประกอบมี
ค่ำอยู่ระหว่ำง 0.862 – 0.923  4) ควำมเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ำง (construct validity) โดยกำร
วิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองพบว่ำโมเดลกำรวัดพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมของมหำวิทยำลัยมีควำมสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ( 2  = 629.682, df = 
148, p = 0.00, CFI = 0.954,  RMSEA = 0.058, SRMR = 0.033) 

 

                                                           
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำกำรวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ประยุกต์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทร  

วิโรฒ 
อำจำรย์ประจ ำสถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อำจำรย์ประจ ำสถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ค าส าคัญ: ควำมรับผิดชอบต่อสังคมของมหำวิทยำลัย พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วม กำรวิเครำะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน 

 

 
ABSTRACT 

 

 The research objectives were to develop and examine participative behavior 
with university social responsibility assessment for college students. The research 
samples were 972 undergraduate in Rajabhat University Rattanakosin Sector. The 
assessment developed from a review of relevant documents and thedata were 
examined the content validity, reliability, internal consistency of Cronbach., and 
constructvalidity. 
 The research results wer as 1) The participative behavior with university 
social responsibility assessment comprises 4 component and 19 indicators. These 
can be futher divided in to: the teaching, research and academic services 6 
indicators, management and supervision 3 indicators, the involvement of the 
community 6 indicators, and the quality of life on campus 4 indicators. 2) The 
participative behavior with university social responsibility assessment consisted of 
19 items in 6 points Likert scale. 3) The content validity from IOC value of each 
item ranged from 0.80 to 1.00, the internal consistency reliability was 0.966 of 
Cronbach’s alpha coefficient, and the component scale reliability ranged from 
0.862 to 0.923 4) The structural validity using second order confirmatory factor 
analysis showed the model fit well with the empirical data set ( 2  = 629.682, df = 
148, p = 0.00, CFI = 0.954,  RMSEA = 0.058, SRMR = 0.033) 
  

Keywords: University Social Responsibility, Participative Behavior, Confirmatory Factor 
Analysis 
 
1. บทน า 

ควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็น
เครื่องมือและพันธกิจหลักอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ขององค์กรทั้งรัฐและเอกชนทั่วโลกที่น ำมำใช้ในรูปแบบ
ของกิจกรรมเพ่ือตอบแทนสังคม โดยมีควำมเชื่อว่ำองค์กรที่มีควำมรับผิดต่อสังคมจะมีควำมยั่งยืน
ทำงธุรกิจมำกกว่ำองค์กรที่ไม่ได้ให้ควำมส ำคัญกับมิติด้ำนสังคม ดังนั้นนอกจำกเรื่องของผลก ำไรและ
ประโยชน์จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรแล้วองค์กรต่ำง ๆ ควรหันมำสนใจให้ควำมส ำคัญกับกำรมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร สภำพทำงเศรษฐกิจ สภำพสังคม 
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และชุมชนให้เกิดควำมมั่นคงยั่งยืนยิ่งขึ้นด้วย (World Business Council for Sustainable 
Development, 2002) 

แนวคิด CSR ได้รับกำรพัฒนำและเผยแพร่ไปสู่สังคมต่ำง ๆ และไม่ได้มีอิทธิพลแต่เพียง
องค์กรในภำคธุรกิจเท่ำนั้นหำกแต่แทบทุกหน่วยงำนในทุกภำคส่วนล้วนแต่ให้ควำมส ำคัญในเรื่อง
ของควำมรับผิดชอบต่อสังคมแทบทั้งสิ้นแม้กระทั่งองค์กรทำงด้ำนกำรศึกษำที่พยำยำมจะมีส่วนร่วม
ในกำรสร้ำง CSR ในแนวทำงของควำมรับผิดชอบต่อสังคมของสถำบันอุดมศึกษำ (University 
Social Responsibility; USR) ตำมที่ประชุมระดับโลกด้ำนกำรอุดมศึกษำ (World Conference 
on Higher Education: WCHE) วันที่ 5 – 8 กรกฎำคม ค.ศ. 2009 ณ ส ำนักงำนใหญ่องค์กำร
ยูเนสโก กรุงปำรีส ประเทศฝรั่งเศสเรื่องบทบำทของสถำบันอุดมศึกษำในกำรแสดงควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม (the new dynamics of higher education and research  for societal change 
and development) ว่ำกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำเป็นที่คำดหวังของสังคมในระดับสูง ดังนั้น
มหำวิทยำลัยในฐำนะองค์กรระดับอุดมศึกษำจึงไม่ควรท ำหน้ำที่แต่เพียงกำรผลิตบัณฑิต  กำรวิจัย
และกำรบริกำรวิชำกำรต่อสังคมแต่เพียงเท่ำนั้น หำกแต่จะต้องแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมใน
ด้ำนต่ำง ๆ เช่น เรื่องสิทธิมนุษยชน เรื่องสิ่งแวดล้อม ฯลฯ อีกด้วย โดยมติประชุมคิดเห็นว่ำ กำร
อุดมศึกษำถือเป็นพลเมืองที่ดี (public good) ที่จะสร้ำงพ้ืนฐำนทำงด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 
และอุดมศึกษำไม่เป็นแค่เพียงสถำบันในกำรผลิตคนเข้ำสู่ตลำดแรงงำนแต่ยังต้องสร้ำงและผลิต
พลเมืองของโลกที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและมีจริยธรรมอันเป็นบทบำทหลักของมหำวิทยำลัย
ด้ำนกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม  

ฟันเฟืองชิ้นส ำคัญในกำรผลักดันควำมรับผิดชอบของมหำวิทยำลัย (USR) ให้สำมำรถ
ด ำเนินไปได้อย่ำงเข้มแข็งได้นั้นก็คือ นิสิตนักศึกษำ จะเห็นได้จำกในกำรศึกษำผลงำนที่น ำเสนอ
รูปแบบและแนวปฏิบัติกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม (AUN USR&S) ในที่ประชุมเครือข่ำย
มหำวิทยำลัยในกลุ่มประเทศอำเซียน (ASEAN University Network, 2011) พบว่ำ กำรมีส่วนร่วม
ของนักศึกษำในกำรส่งเสริมบทบำทควำมรับผิดชอบต่อสังคมของแต่ละมหำวิทยำลัยนั้นมีลักษณะ
แตกต่ำงกันไป อำทิ โครงกำรเพ่ิมโอกำสให้กับชุมชนที่ยำกไร้ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพภำยใต้ 
Under Sultan Haji Hassanal Bolkiah Foundation (YSHHB) ของ Universiti Brunei 
Darussalam (UBD) ประเทศบรูไน ประสบควำมส ำเร็จมำกขึ้นเพรำะมีนักศึกษำอำสำสมัครเข้ำร่วม
โครงกำรเพ่ิมจ ำนวนมำกขึ้น โดยนักศึกษำได้สืบค้นข้อมูลแล้วเกิดแรงจูงใจอยำกเข้ำร่วมโครงกำร 
โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรให้กำรศึกษำเพ่ือขจัดปัญหำควำมยำกจนในอนำคต  ของ 
Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมำเลเซีย ที่นักศึกษำและศิษย์เก่ำจ ำนวนมำกเข้ำร่วม
จนโครงกำรเจริญเติบโตของมีนัยส ำคัญก่อให้เกิดกำรประสบควำมส ำเร็จในกำรศึกษำและกำร
ประกอบอำชีพท ำให้โครงกำรเกิดควำมเข้มแข็งและได้รับควำมร่วมมือเพ่ิมขึ้นจำกมหำวิทยำลัยใน 
โครงกำรส่งเสริมสุขภำพส ำหรับผู้สูงอำยุในท้องที่ของมหำวิทยำลัยบูรพำผู้เข้ำร่วมในโครงกำรส่วน
ใหญ่เป็นนักศึกษำและคณำจำรย์ที่มำจำกทำงสำขำพยำบำล และโครงกำรเกี่ยวกับกำรบริกำร
วิชำกำรที่เป็นกำรประสำนกับชุมชนในสังคมหลำยโครงกำรของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เช่น 
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โครงกำรหลวง โครงกำร creative city “เมืองเชียงใหม่สร้ำงสรรค์” โครงกำรมลพิษหมอกควันที่
เปิดโอกำสให้นักศึกษำได้เข้ำมำมีส่วนร่วมให้บริกำรควำมรู้เพ่ือเป็นกำรแบ่งปันและเอ้ืออำทร 

จำกกำรศึกษำเอกสำรพบว่ำ มหำวิทยำลัยที่ด ำเนินกิจกรรมหรือโครงกำรได้มีกำรประเมิน
พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหำวิทยำลัย (USR) ของบุคคลหลำยกลุ่มด้วย
วิธีกำรประเมินที่หลำกหลำยรูปแบบ เช่น กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ แต่ ยังไม่พบวิธีกำรใช้
แบบสอบถำมมำตรประมำณค่ำซึ่งเป็นวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ง่ำยและสะดวกในกำรใช้ (บุญ
ธรรม กิจปรีดำบริสุทธิ, 2526: 17 อ้ำงใน ปัญญฎำ ประดิษฐบำทุกำ, 2556: 24) ดังนั้นผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะพัฒนำแบบประเมินพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหำวิทยำลัยที่เป็น
แบบมำตรประมำณค่ำส ำหรับนักศึกษำเป็นผู้ประเมินเนื่องจำกกำรศึกษำในรำยงำนแนวทำงและกำร
ด ำเนินกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมของสถำบันอุดมศึกษำของเครือข่ำยมหำวิทยำลัยในกลุ่ม
ประเทศอำเซียน (ASEAN University Network; AUN) พบว่ำ นักศึกษำมีส่วนส ำคัญต่อ
ควำมส ำเร็จของทุกโครงกำร นั่นย่อมแสดงว่ำนักศึกษำย่อมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงศักยภำพในด้ำน
พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหำวิทยำลัยของตนเองได้เป็นอย่ำงดีซึ่งผลกำร
ประเมินที่ได้จะมีควำมเที่ยงและควำมตรงสูงท ำให้ได้แบบประเมินพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมของมหำวิทยำลัยที่มีคุณภำพและเหมำะสมกับบริบทกำรศึกษำของไทยต่อไป  

 
2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 2.1) เพ่ือพัฒนำแบบประเมินพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหำวิทยำลัย
ส ำหรับนักศึกษำ 
 2.2) เพ่ือตรวจสอบคุณภำพแบบประเมินพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของ
มหำวิทยำลัยส ำหรับนักศึกษำ 
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 4.1) ประชำกร เป็นนักศึกษำระดับปริญญำตรีภำคปกติปีกำรศึกษำ 2559 ในมหำวิทยำลัย
รำชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 5 สถำบัน ได้แก่ นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏจันทรเกษม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จ ำนวน 101,247 คน  
 4.2) กลุ่มตัวอย่ำง ผู้วิจัยใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงอย่ำงง่ำย (simple random sampling) โดย
กำรจับสลำก (Lottery) ได้กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวนทั้งสิ้น 972 คน 
 
 

 

แนวคิดควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
ของสถำบันอุดมศึกษำของเครือข่ำยมหำวิทยำลัยในกลุ่มประเทศอำเซียน 

 (AUN USR&S) 

 

พฤติกรรมการมี 
ส่วนร่วมรับผิดชอบ

ต่อสงัคมของ
มหาวทิยาลยั 

องคป์ระกอบท่ี 1 

องคป์ระกอบท่ี 2 

องคป์ระกอบท่ี 3 

องคป์ระกอบท่ี 4 

บ่งช้ี 1 

บ่งช้ี 2 

บ่งช้ี 1 

บ่งช้ี 2 

บ่งช้ี 1 

บ่งช้ี 2 

บ่งช้ี 2 

บ่งช้ี 2 

ตรวจสอบเคร่ืองมือ 
แบบประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ

สงัคมของมหาวทิยาลยัส าหรับนกัศึกษา 
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5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 5.1) การพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของ
มหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษา 

1) ผู้วิจัยด ำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำเอกสำร บทควำมวิชำกำรและงำนวิจัยต่ำงประเทศที่
เกี่ยวข้องกับควำมรับผิดชอบต่อสังคมของมหำวิทยำลัยและพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมเพ่ือจัดท ำ
รำยงำนตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบและนิยำมเชิงปฏิบัติกำรของพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมของมหำวิทยำลัยส ำหรับกำรด ำเนินกำรวิจัยต่อไป 

2) น ำผลที่ได้จำกข้อ 1.1 มำเป็นกรอบในกำรสร้ำงแบบประเมินพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมของมหำวิทยำลัยและก ำหนดรูปแบบของแบบประเมินให้มีลักษณะเป็นแบบ
มำตรประมำณค่ำ 6 ระดับ ได้แก่  “1” คือ กำรปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนี้น้อยที่สุด “2” คือ กำร
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนี้น้อย “3” คือ กำรปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนี้ค่อนข้ำงน้อย “4” คือ 
กำรปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนี้ค่อนข้ำงมำก “5” คือ กำรปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนี้มำก และ 
“6” คือ กำรปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนี้มำกที่สุด และจำกนั้นสร้ำงแบบวัดโดยเขียนข้อควำมทั้ง
เชิงบวกและเชิงลบบ่งชี้พฤติกรรมตำมองค์ประกอบ 
 5.2) การตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ของมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษา 

1) ผู้วิจัยเสนอแบบประเมินต่อผู้ทรงคุณวุฒิทำงด้ำนทดสอบทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำ 
ด้ำนพฤติกรรมศำสตร์ และด้ำนกำรอุดมศึกษำ จ ำนวน 5 ท่ำน ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ 
(content validity) และน ำข้อมูลมำหำค่ำควำมสอดคล้อง (IOC) โดยคัดเลือกข้อควำมที่มีค่ำ IOC 
ตั้งแต ่0.5 ขึ้นไป (สุวิมล ติรกำนันท์, 2550: 166) 

2) น ำแบบประเมินที่ผ่ำนกำรปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) และท ำกำร
วิเครำะห์ข้อค ำถำมรำยข้อเพ่ือหำค่ำอ ำนำจจ ำแนกโดยกำรหำค่ำสหสัมพันธ์ระหว่ำงคะแนนรำยข้อ
กับคะแนนรวมที่ปรับแก้ (corrected item-total correlation) โดยคัดเลือกข้อค ำถำมที่มีค่ำเป็น
บวกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป และหำค่ำควำมเที่ยงแบบสอดคล้องภำยใน (internal consistency 
reliability) ของแบบประเมินด้วยวิธีกำรวิเครำะห์หำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ (α–coefficient) 
ของครอนบำค (สุวิมล ติรกำนันท,์ 2550: 173) 

3) กำรหำค่ำควำมเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ำง (construct validity) ของข้อค ำถำมทุกข้อใน
แต่ละตัวชี้วัดผู้วิจัยใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirm factor analysis) ที่มี
กำรก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงโดย Hair (2010) ไว้ว่ำกลุ่มตัวอย่ำงควรมีจ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 200 คน ซึ่งใน
กำรศึกษำครั้งนี้กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักศึกษำระดับชั้นปริญญำตรีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
จ ำนวน 972 คน จึงเป็นขนำดที่มำกพอที่จะท ำให้มีควำมเชื่อมั่นในผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล   
 
6. ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยน ำเสนอผลกำรวิจัยตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยดังนี้ 
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6.1) ผลกำรศึกษำเอกสำรและกำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำจำกผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ ำนวน 5 คน พบว่ำค่ำควำมสอดคล้อง (IOC) มีค่ำอยู่ระหว่ำง 0.80 – 1.00 ท ำให้ได้แบบประเมิน
พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหำวิทยำลัยส ำหรับนักศึกษำมีตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 19 ตัว 
ใน 4 องค์ประกอบคือ พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
มีจ ำนวน 6 ตัวบ่งชี้  พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแล จ ำนวน 3 
ตัวบ่งชี้  พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน จ ำนวน 6 ตัวบ่งชี้  และพฤติกรรม
กำรมีส่วนร่วมด้ำนคุณภำพชีวิตในมหำวิทยำลัย จ ำนวน 4 ตัวบ่งชี้  โดยมีนิยำมเชิงปฏิบัติกำรที่เป็น
สำระของตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหำวิทยำลัย หมำยถึง ปริมำณกำรกระท ำ
ของนักศึกษำที่เป็นกำรวำงแผน กำรแสดงควำมคิดเห็น กำรให้ข้อมูล หรือกำรลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็น
บทบำทที่แสดงให้เห็นว่ำตนได้เข้ำร่วมเป็นส่วนหนึ่งของควำมรับผิดชอบต่อสังคมของมหำวิทยำลัย
ทั้ง 4 ด้ำน โดยวัดจำกตัวแปรสังเกตได้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่  

1) ด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร หมำยถึง ปริมำณกำร
กระท ำของนักศึกษำที่แสดงให้เห็นว่ำตนมีบทบำทในด้ำนวำงแผน แสดงควำมคิดเห็น ให้ข้อมูล หรือ
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับโครงกำรหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงำนบริกำรวิชำกำร กำรเรียนกำรสอน และ
งำนวิจัย เช่น กำรเสนอและจัดกิจกรรมศึกษำเรียนรู้ในชุมชนประกอบกำรเรียนกำรสอนของรำยวิชำ 
กำรจัดนิทรรศกำรและเป็นวิทยำกรในกำรให้ควำมรู้แก่ชุมชน กำรเสนอคณะเพ่ือขอจัดโครงกำร
ช่วยเหลือพัฒนำท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยโครงกำรวิจัยเพื่อสังคมของอำจำรย์และหน่วยงำน  กำรท ำปัญหำ
พิเศษหรือเสนองำนวิจัยเพ่ือสังคม กำรจัดหรือเข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ กำรจัดหรือเข้ำ
ร่วมงำนประเพณีต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย  

2) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแล หมำยถึง ปริมำณกำรกระท ำของ
นักศึกษำที่แสดงให้เห็นว่ำตนมีบทบำทในกำรให้ควำมร่วมมือตอบสนองและปฏิบัติตำมนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยในด้ำนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม กำรให้ข้อมูลย้อนกลับอย่ำงเปิดเผยเกี่ยวกับ
ควำมประพฤติที่กระทบต่อสังคมของบุคลำกรในมหำวิทยำลัย กำรปฏิบัติตนตำมกฎระเบี ยบวินัย
กติกำของสังคม และกำรเข้ำร่วมรณรงค์และปฏิบัติตนในด้ำนกำรประหยัดพลังงำน เช่น น้ ำประปำ 
ไฟฟ้ำ  

3) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน หมำยถึง ปริมำณกำรกระท ำของนักศึกษำที่แสดง
ให้เห็นว่ำตนได้จัดหรือมีบทบำทในกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำและเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน กำรจัดเวที
เสวนำสร้ำงจิตส ำนึกทำงสังคมของนักศึกษำ คณำจำรย์ และสังคม 

4) ด้ำนคุณภำพชีวิตในมหำวิทยำลัย หมำยถึง ปริมำณกำรกระท ำของนักศึกษำที่
แสดงให้เห็นว่ำตนมีบทบำทกำรแบ่งปันและเอ้ืออำทรและช่วยเหลือสังคมส่วนรวมทั้งในและนอก
มหำวิทยำลัย กำรร่วมดูแลรักษำและรณรงค์กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศภำยใน
มหำวิทยำลัยและชุมชนใกล้เคียง เช่น กำรจัดกิจกรรมด้ำนส่งเสริมสุขภำพที่ดีให้กับบุคลำกร
มหำวิทยำลัยและบุคคลภำยนอก 
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 6.2) ผลกำรหำค่ำอ ำนำจจ ำแนกโดยกำรหำค่ำสหสัมพันธ์ระหว่ำงคะแนนรำยข้อกับคะแนน
รวมที่ปรับแก้ (corrected item-total correlation) พบว่ำ ค่ำอ ำนำจจ ำแนกอยู่ระหว่ำง  0.690 – 
0.802 และกำรวิเครำะห์หำค่ำควำมเที่ยงแบบสอดคล้องภำยใน ( internal consistency 
reliability)  ของแบบประเมินพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหำวิทยำลัยส ำหรับ
นักศึกษำด้วยวิธีกำรวิเครำะห์หำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ (α–coefficient) ของครอนบำค ได้แสดงไว้
ในตำรำงที่ 1 พบว่ำ ค่ำควำมเที่ยงแบบสอดคล้องภำยในของแบบประเมินทั้ง 4 องค์ประกอบมีค่ำ
อยู่ระหว่ำง 0.862 – 0.923 และมีค่ำควำมเท่ียงแบบสอดคล้องภำยในทั้งฉบับเท่ำกับ 0.966 
 
ตารางที่ 1  ค่ำควำมเที่ยงแบบสอดคล้องภำยใน (internal consistency reliability) ของแบบ

ประเมินพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหำวิทยำลัยส ำหรับนักศึกษำ  
(n = 972) 

 
 

องค์ประกอบ α–coefficient 
กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และบริกำรวิชำกำร 0.918 
กำรบริหำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแล 0.862 
กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 0.923 
คุณภำพชีวิตในมหำวิทยำลัย 0.892 
ทั้งฉบับ 0.966 

*p < .05 
 

 6.3) ผลกำรวิเครำะห์ควำมเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ำง (construct validity) ของโมเดลกำรวัด
พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหำวิทยำลัยโดย ใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (second order confirm factor analysis) แสดงดังตำรำงที่ 2 
และภำพที่ 2 พบว่ำ โมเดลกำรวัดพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหำวิทยำลัยมี
ควำมสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจำรณำจำกค่ำสถิติไค-สแควร์ ( 2  = 629.682, 
df = 148, p = 0.00) ค่ำดัชนีวัดระดับควำมกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ำกับ 0.954  ค่ำดัชนี
รำกของค่ำเฉลี่ยก ำลังสองของควำมคลำดเคลื่อนโดยประมำณ (RMSEA) เท่ำกับ 0.058 และค่ำดัชนี
รำกของค่ำเฉลี่ยก ำลังสองของส่วนเหลือมำตรฐำน (SRMR) เท่ำกับ 0.033  
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ตารางท่ี 2  ค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบมำตรฐำนของพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของ
มหำวิทยำลัย 

 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ
มาตรฐาน ( ) 

ค่าความ 
คลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

t-value R2 

กำรเรยีนกำรสอน 
กำรวิจัย และบริกำร
วิชำกำร   
 = 0.888** 
R2 = 0.789 

Usr1 0.778 - - 0.603 
Usr2 0.819** 0.014 58.672 0.673 
Usr3 0.821** 0.013 64.312 0.674 
Usr4 0.837** 0.011 75.087 0.702 
Usr5 0.829** 0.012 70.059       0.686 
Usr6 0.765** 0.018 41.433       0.586 

กำรบริหำรจัดกำร
และกำรก ำกับดูแล 
 = 0.937** 
R2 = 0.878 

Usr7 0.826 - -       0.683 
Usr8 0.849** 0.013 67.660 0.721 
Usr9 0.793** 0.016 48.288 0.626 

กำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
 = 0.969** 
R2 = 0.939 

Usr10 0.787 - - 0.615 
Usr11 0.777** 0.016 49.991 0.602 
Usr12 0.820** 0.013 64.059 0.674 
Usr13 0.846** 0.012 71.714 0.713 
Usr14 0.837** 0.012 69.081       0.703 
Usr15 0.830** 0.013 63.923       0.694 

คุณภำพชีวิตใน
มหำวิทยำลยั 
 = 0.952** 
R2 = 0.907 

Usr16 0.846 - - 0.714 
Usr17 0.839** 0.013 62.562 0.702 
Usr18 0.766** 0.019 41.381 0.588 
Usr19 0.828** 0.014 57.385       0.686 

2  = 629.682,  df = 148,  p = 0.00,  CFI = 0.954,  RMSEA = 0.058,  SRMR = 0.033 
**p < .01 

 
ส ำหรับผลกำรวิเครำะห์ค่ำองค์ประกอบมำตรฐำนของตัวบ่งชี้ในโมเดลกำรวัดพฤติกรรมกำร

มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหำวิทยำลัยที่ประกอบไปด้วย 19 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ ค่ำน้ ำหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่ำง 0.765 - 0.849 โดยค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบทุกข้อมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อพิจำรณำค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบมำตรฐำนตำมรำยองค์ประกอบพบว่ำ องค์ประกอบ
ของพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนมีค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบมำตรฐำนมำก
ที่สุดคือ 0.969 รองลงมำเป็นองค์ประกอบของพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมด้ำนคุณภำพชีวิตใน
มหำวิทยำลัย พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแล และพฤติกรรมกำร
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มีส่วนร่วมด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร เท่ำกับ 0.952, 0.937 และ 0.888 
ตำมล ำดับ  

เมื่อพิจำรณำตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบพบว่ำ พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรเรียนกำร
สอน กำรวิจัยและบริกำรวิชำกำรนั้นตัวบ่งชี้ทั้ง 6 ตัว มีค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบมำตรฐำนระหว่ำง 
0.765 - 0.837 มีค่ำควำมเที่ยง (R2) อยู่ระหว่ำง 0.586 - 0.702 โดยตัวบ่งชี้กำรมีส่วนร่วม
โครงกำรวิจัย (Usr4) มีค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบสูงสุด พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรและกำรก ำกับดูแล ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวมีค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบมำตรฐำนระหว่ำง 0.793 - 
0.849 มีค่ำควำมเที่ยง (R2)  อยู่ระหว่ำง 0.626 - 0.721 โดยตัวบ่งชี้กำรชี้แจงเกี่ยวกับนโยบำย/
หลักเกณฑ์ของมหำวิทยำลัย (Usr8) มีค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบสูงสุด  พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมด้ำน
กำรมีส่วนร่วมของชุมชน ตัวบ่งชี้ทั้ง 6 ตัวมีค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบมำตรฐำนระหว่ำง 0.777 - 
0.846 มีค่ำควำมเที่ยง (R2)  อยู่ระหว่ำง 0.602 - 0.713 โดยตัวบ่งชี้กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือร่วม
เสวนำ (Usr13) มีค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบสูงสุด และพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมด้ำนคุณภำพชีวิตใน
มหำวิทยำลัย ตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัวมีค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบมำตรฐำนระหว่ำง 0.766 - 0.846 มีค่ำควำม
เที่ยง (R2)  อยู่ระหว่ำง 0.588 - 0.714 โดยตัวบ่งชี้เข้ำร่วมจัดโครงกำร/กิจกรรม (Usr16) มีค่ำ
น้ ำหนักองค์ประกอบสูงสุด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi-Square = 629.682, df = 148, p = 0.00, RMSEA = 0.058 
 
 

ภาพที่ 2 โมเดลกำรวัดพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหำวิทยำลัยส ำหรับ
นักศึกษำ 

USR 
Participative 

Behavior 

TEACH 

GOVERN 

PARTIC 

QUALIT 

0.89 

0.94 

0.97 

0.95 

Usr1 
Usr2 
Usr3 
Usr4 
Usr5 
Usr6 

0.78 
0.8
0.8
0.84 
0.8
0.7

Usr7 
Usr8 
Usr9 

0.83 
0.8
0.7

Usr10 
Usr11 
Usr12 
Usr13 
Usr14 
Usr15 

0.79 
0.7
0.8
0.85 
0.8
0.8

Usr16 
Usr17 
Usr18 
Usr19 

0.85 
0.8
0.7

0.83 
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7. การอภิปรายผล 
 7.1) แบบประเมินพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหำวิทยำลัยส ำหรับ
นักศึกษำสร้ำงจำกแนวคิดกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (AUN USR 
& S) ที่เกิดจำกกำรประชุมเครือข่ำยมหำวิทยำลัยในกลุ่มประเทศอำเซียนซึ่งเป็นแนวคิดที่สำมำรถ
พยำกรณ์พฤติกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของมหำวิทยำลัยและสอดคล้องกับนโยบำย พันธ
กิจ และระบบประกันคุณภำพของอำเซียน (AUN-QA) จึงเหมำะสมต่อกำรน ำไปใช้จัดกำรศึกษำตำม
มำตรฐำนหลักสำกลและเป็นหลักประกันคุณภำพของหลักสูตรในมหำวิทยำลัยที่สร้ำงควำมทัดเทียม
กับนำนำชำติและประชำคมอำเซียน  
 7.2) แบบประเมินมีจ ำนวนข้อค ำถำมเพียง 19 ข้อ ท ำให้ผู้ตอบแบบประเมินไม่รู้สึกเบื่อ
หน่ำยและลดเวลำในกำรตอบแบบประเมิน ข้อมูลที่ได้รับจึงมีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนและลด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัย 
 7.3) ผลกำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำจำกผู้ทรงคุณวุฒิได้ค่ำควำมสอดคล้อง 
(IOC) ระหว่ำง 0.80 – 1.00 และมีค่ำควำมเที่ยงแบบสอดคล้องภำยในของกลุ่มตัวอย่ำง 972 คน 
เท่ำกับ 0.966 หมำยควำมว่ำแบบประเมินที่ผู้วิจัยพัฒนำขึ้นนี้ประกอบด้วยตัวบ่งชี้พฤติกรรม 19 ตัว
ที่วัดในเรื่องพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหำวิทยำลัยใน 4 องค์ประกอบได้ ซึ่ง
เป็นควำมน่ำเชื่อถือของตัวบ่งชี้ในกำรน ำไปใช้รวบรวมข้อมูลในกำรท ำดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ลักษณะทำง
จิตและสภำพแวดล้อมในมหำวิทยำลัยที่มีอิทธิพลต่อภำพลักษณ์และพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมของมหำวิทยำลัยในนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ” ซึ่งจะท ำ
ให้ผลกำรศึกษำสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักศึกษำด้ำนกำรมีส่วนร่วมกับมหำวิทยำลัยรับผิดชอบ
ต่อสังคม สะท้อนให้เห็นคุณสมบัติของตัวบ่งชี้ที่วัดได้จริง เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง 
 7.4) กำรตรวจสอบควำมตรงเชิงโครงสร้ำงด้วยกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่ำ 
โมเดลกำรวัดพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหำวิทยำลัยมีควำมสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงว่ำแบบประเมินที่พัฒนำขึ้นนี้วัดได้ตำมลักษณะโครงสร้ำงและ
ควำมหมำยทำงแนวคิดกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของเครือข่ำย
มหำวิทยำลัยในกลุ่มประเทศอำเซียน (AUN USR & S) ถึงแม้ว่ำค่ำสถิติไค-สแควร์ ( 2  = 629.682, 
df = 148, p = 0.00) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์จะมีนัยส ำคัญทำงสถิติซึ่งเป็นกำรฝ่ำฝืนข้อตกลง
เบื้องต้นเรื่องกำรแจกแจงปกติพหุนำม แต่เนื่องจำกกำรวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน  972 คน 
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่ำงขนำดใหญ่  และจำกกำรศึกษำเอกสำรพบว่ำค่ำสถิติไค-สแควร์มีจุดอ่อนคือ ไม่
อิสระจำกขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง โดยถ้ำกลุ่มตัวอย่ำงมีขนำดใหญ่มำก (มำกกว่ำ 500 ขึ้นไป) ผลกำร
ทดสอบจะออกมำมีนัยส ำคัญได้ง่ำย (Byrne, 2010) จึงไม่ควรใช้สถิติไค-สแควร์เพียงค่ำเดียวในกำร
สรุปควำมสอดคล้องระหว่ำงโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Bollen & Long, 1993) ทั้งนี้เมื่อ
พิจำรณำค่ำดัชนีวัดระดับควำมกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) ที่มีค่ำมำกกว่ำ 0.90 ค่ำดัชนีรำกของ
ค่ำเฉลี่ยก ำลังสองของควำมคลำดเคลื่อนโดยประมำณ (RMSEA) ที่น้อยกว่ำ 0.08  และค่ำดัชนีรำก
ของค่ำเฉลี่ยก ำลังสองของส่วนเหลือมำตรฐำน (SRMR) ที่น้อยกว่ำ 0.08  แล้วแสดงว่ำโมเดลกำรวัด
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พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหำวิทยำลัยส ำหรับนักศึกษำมีควำมสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ดี 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1) ชุดตัวบ่งชี้พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหำวิทยำลัยส ำหรับ
นักศึกษำเป็นชุดตัวบ่งชี้ที่มีคุณภำพทั้งด้ำนควำมเที่ยงตรง ควำมเชื่อมั่น ควำมเหมำะสม และควำม
เป็นประโยชน์ แสดงถึงลักษณะพฤติกรรมของนักศึกษำที่เข้ำร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับมหำวิทยำลัยใน
กำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นในกำรผลักดันควำมรับผิดชอบของมหำวิทยำลัย (USR) ให้
สำมำรถด ำเนินไปได้อย่ำงเข้มแข็งจึงควรน ำองค์ประกอบทั้ง 4 คือ 1) กำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมของมหำวิทยำลัยด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร 2) กำรมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมของมหำวิทยำลัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแล 3) กำรมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมของมหำวิทยำลัยด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน และ 4) กำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมของมหำวิทยำลัยด้ำนคุณภำพชีวิตในมหำวิทยำลัย ไปใช้ในกิจกรรม โครงกำร หรือกำร
เรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำพฤติกรรมนิสิตนักศึกษำที่เป็นฟันเฟืองชิ้นส ำคัญได้ตระหนักและมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมของมหำวิทยำลัยมำกยิ่งขึ้น 
 8.2) กำรวิจัยครั้งนี้ก ำหนดขอบเขตของประชำกรเป็นนักศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่ม
รัตนโกสินทร์ 5 สถำบันเท่ำนั้น กำรน ำแบบประเมินไปใช้ในสถำนศึกษำอ่ืน ๆ ที่ต่ำงพ้ืนที่หรือต่ำง
บริบทอำจได้ผลที่คลำดเคลื่อน จึงควรมีกำรน ำแบบประเมินไปทดลองใช้และตรวจสอบคุณภำพก่อน
เพ่ือให้เชื่อมั่นได้ว่ำเครื่องมือมีควำมเหมำะสมที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลในบริบทนั้น ๆ 
 8.3) ควรน ำวิธีวิทยำของกำรวิจัยอ่ืน ๆ เช่น กำรวิจัยเชิงคุณภำพ กำรสัมภำษณ์เชิงปัญญำ 
เป็นต้น มำใช้พัฒนำและตรวจสอบแบบประเมินพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของ
มหำวิทยำลัยเพ่ือเป็นกำรน ำข้อค้นพบใหม่ ๆ ที่ได้จำกควำมหลำกหลำยทำงวิธีวิทยำกำรวิจัยมำ
ยืนยันคุณภำพของเครื่องมือให้เกิดควำมน่ำเชื่อถือยิ่งขึ้น 
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การพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมอืวัดพฤติกรรมการท างานเชิงรุก 
DEVELOPMENT AND TEST OF A SCALE OF PROACTIVE WORK BEHAVIOR 

 
พรรณราย อักษรถึง  อรพินทร์ ชูชม  น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรมการท างานเชิง
รุกให้มีคุณภาพเที่ยงตรง และเชื่อถือได้ กลุ่มตัวอย่างคือข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและ
แผนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จ านวน 534 คน เก็บ
ข้อมูลด้วยแบบวัดพฤติกรรมการท างานเชิงรุกซึ่งได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับอยู่ที่ 0.90 ผลการศึกษาโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันพบว่า พฤติกรรมการท างานเชิงรุกประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การน าความคิด
เชิงรุกไปปฏิบัติ การมีนวัตกรรม และการป้องกันปัญหา และเมื่อตรวจสอบสอบคุณภาพของแบบวัด
พฤติกรรมการท างานเชิงรุก พบว่ามีความเที่ยงตรงเชิงเสมือน (Convergent validity) และมีความ
เชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝง (Construct reliability) ในระดับที่เชื่อถือได้ โดยมีค่าความเชื่อมั่นใน
การวัดตัวแปรแฝงอยู่ที่ 0.67, 0.85 และ 0.82 ตามล าดับ 

 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมการท างานเชิงรุก, การพัฒนาเครื่องมือวัด, ความเชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝง 
 

ABSTRACT 
The objective of this research was to construct and develop a scale of 

proactive work behavior. Data were collected by using 17- item proactive work 
behavior scale with 534 Civil Servants, work in plan and policy Agency under the Ministry of 

Natural Resources and Environment. The proactive work behavior scale was 
considered for its content validity by academic experts and its reliability was 0.90.  
The results of confirmatory factor analysis found that proactive work behavior had 
3 factors (Individual innovation, Taking Charge, & Problem prevention). The 
convergent validity and construct reliability of this scale were accepted. The 
construct reliabilities were 0.67, 0.85 and  0.82 for each factor.  
Keywords: Proactive Work Behavior, Scale Development, Construct reliability 
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1. บทน า 
ในปัจจุบันข้าราชการปรับเปล่ียนวิธีคิด และวิธีการท างาน  โดยแสวงหาวิธีการบริหาร

จัดการสมัยใหม่ที่เน้นการท างานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก องค์การที่มีบุคลากรที่พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานจากรูปแบบเดิมที่มีลักษณะตั้งรับ 
(Reactive) ซึ่งเน้นการท างานตามที่ได้รับมอบหมาย หรือสถานการณ์บังคับให้สนองตอบ ไม่ใส่ใจต่อ
การวางแผนการท างาน และไม่สนใจที่จะคิดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นไว้ก่อน  มาเป็นพฤติกรรมการ
ท างานรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าพฤติกรรมการท างานเชิงรุก (Proactive Work Behavior) เพ่ือให้มีผล
การปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน (Crant, 2000; Thompson, 2005) 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2555) ได้ก าหนดให้การท างานเชิงรุก เป็นสมรรถนะ
ที่จ าเป็น เพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ โดยที่พฤติกรรมการท างานเชิงรุก (Proactive 
Work Behavior) คือการท างานอย่างเป็นระบบ แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วใช้ความรู้นั้น
คาดการณ์ไปถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ วางแผนเพื่อป้องกันปัญหาหรือให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ และลงมือ
ท าตามแผนนั้น มีการกระท าที่เป็นกระบวนการของการคาดการณ์ วางแผน และลงมือกระท าให้มี
ผลกระทบต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Grant & Ashford, 2008) มุ่งมั่นให้งานประสบความส าเร็จ 
และแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการเพ่ิมมูลค่างาน (Job Value) ให้เกิดขึ้นตลอดเวลา (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์, 
2548) การเล็งเห็นถึงปัญหาหรือโอกาส พร้อมทั้งลงมือจัดการกับปัญหานั้นๆ หรือใช้โอกาสที่เกิดขึ้น
ให้เกิดประโยชน์ต่องาน ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน, 2553) จากค านิยามข้างต้นจะเห็นว่า การท างานเชิงรุก หรือ “Proactiveness” เป็นเรื่อง
ที่ม ี2 มิต ินั่นคือ มิติที่เก่ียวกับปัญหา (Problem) วิกฤติหรือภัยคุกคาม (Threat) และมิติที่เกี่ยวกับ
โอกาส (Opportunity) ในแง่ของปัญหา การท างานเชิงรุกคือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 
หรือการกระท าต่างๆ ที่สามารถป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ล่วงหน้าส่วนในแง่ของ
โอกาส การท างานเชิงรุกคือการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว หรือการเล็งเห็น
โอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แล้วเตรียมการต่างๆ ไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
โอกาสดังกล่าวได้ในทันที พฤติกรรมการท างานเชิงรุกจึงมีความส าคัญช่วยให้องค์การสามารถ
เล็งเห็นถึงวิกฤติและโอกาส และเตรียมการเรื่องต่างๆ ไว้รับมือได้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยลดทอนความ
เสียหายหรือฉกฉวยประโยชน์ที่จะเกิดจากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ จะเห็นได้จาก
ผลการศึกษาในอดีตที่พบว่าพฤติกรรมการท างานเชิงรุกจะน าไปสู่ผลทางบวกทั้งต่อบุคคลและ
องค์การ เช่น ความส าเร็จในสายอาชีพ (Crant, 2000; Seibert, Kraimer, & Crant, 2001) เจตคติใน
งาน ความรู้สึกในการควบคุมตน และความชัดเจนในบทบาทการท างาน (Crant, 2000) และรวมไป
ถึงผลการปฏิบัติงาน (Crant, 2000; Thompson, 2005 ) จากผลดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงประโยชน์
ของพฤติกรรมการท างานเชิงรุก 
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2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการท างานเชิงรุกได้รับความสนใจจากนักศึกษาและนักวิจัยมา

อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นเพราะพฤติกรรมการท างานเชิงรุกส่งผลทางบวกทั้งต่อตัวบุคคล และองค์การ 
(Ashford & Cummings, 1985; Covey, 1989 ; Bateman & Crant,1993; 1999) โดยการศึกษา
พฤติกรรมการท างานเชิงรุกมีพัฒนาการมาเป็นล าดับ โดยในช่วงต้นศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทาง
สังคม เช่น การศึกษาวิธีการที่พนักงานคิดริเริ่มและใช้ในการมีอิทธิพลกับบุคคลอ่ืนและกลุ่มในที่ท างาน 
(Kipnis, Schmidt, & Wikinson, 1980) และการศึกษาเกี่ยวกับการหาข้อมูลย้อนกลับของพนักงาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนเอง (Ashford & Cummings,1985) โดยช่วงของพัฒนาการ ที่ส าคัญของ
การศึกษาพฤติกรรมการท างานเชิงรุก ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของแนวคิดพฤติกรรมการท างานเชิงรุกใน
การศึกษาครั้งนี้ คือแนวคิดเรื่องความริเริ่มของบุคคล (Personal Initiative) และการน าความคิดเชิง
รุกไปปฏิบัติ (Taking Charge) โดยแนวคิดความริเร่ิมของบุคคล (Frese, Fay, Hilburger, Leng, &Tag, 
1997) ซึ่งเฟรซและคณะได้เสนอขึ้นโดยให้ค านิยามว่าเป็นรูปแบบของพฤติกรรมที่บุคคลท างานโดย
มีความริเริ่มจากตนเองและท าเกินกว่าที่ระบุไว้ในงานอย่างเป็นทางการมีลักษณะที่ ส าคัญ 5 อย่าง 
ได้แก่ 1) เป็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์การ 2) ท าพฤติกรรมโดยมองที่ผลระยะยาว 3) 
มีการปรับตัวไปสู่เป้าหมาย 4) มีความเพียรพยายามเมื่อเผชิญอุปสรรค และ 5) มีความริเร่ิมจาก
ตนเองและคาดการณ์ไปข้างหน้า ต่อมา มอริสัน และเฟ็ลส์ (Morrison & Phelps, 1999) ได้เสนอ
แนวคิดการน าความคิดเชิงรุกไปปฏิบัติ (Taking Charge) โดยให้ความหมายว่าเป็นความพยายาม
ของบุคคลในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานเพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จ ซึ่งต่อมาผู้ใช้แนวคิดทั้ง
สองมาใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานเชิงรุก เช่น แครนท์ (Crant, 2000) ได้น าความ
ริเริ่มของบุคคล และการน าความคิดเชิงรุกไปปฏิบัติ มาใช้ในการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการท างานเชิง
รุกโดยก าหนดให้เป็นตัวแปรความแตกต่างระหว่างบุคคลในโมเดลสาเหตุของพฤติกรรมการท างาน
เชิงรุก และอธิบายพฤติกรรมการท างานเชิงรุกในแง่ของบุคลิกภาพเชิงรุกโดยใช้ทฤษฎีลักษณะนิสัย
เป็นพ้ืนฐานในการอธิบาย โดยแบ่งพฤติกรรมการท างานเชิงรุกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ พฤติกรรม
การท างานเชิงรุกทั่วไป และพฤติกรรมการท างานเชิงรุกเฉพาะสภาพแวดล้อม (Crant, 2000; 
Seibert, 1999) ต่อมา พาร์คเกอร์ วิลเลี่ยม และเทอร์เนอร์ (Parker, Williams, & Turner, 2006) 
ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานเชิงรุก โดยจ าแนกองค์ประกอบของพฤติกรรมการท างานเชิงรุก
ออกเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่การน าความคิดไปปฏิบัติเชิงรุก และการแก้ปัญหาเชิงรุก ต่อมาใน
การศึกษาของ แกรนด์ พาร์คเกอร์ และคอลลิน (Grant, Parker, & Collins, 2009) ได้เพ่ิม
องค์ประกอบพฤติกรรมการท างานเชิงรุกเป็น 3 องค์ประกอบ โดยได้น า เอาการน าความคิดเชิงรุก
ไปปฏิบัติ ไปเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของพฤติกรรมการท างานเชิงรุก ร่วมกับ การมีสิทธิ์มีเสียง และ
การน าเสนอความคิด และต่อมาในการศึกษาของ พาร์คเกอร์ และคอนลิน (Parker,& Collins, 2010) 
ได้ก าหนดองค์ประกอบพฤติกรรมการท างานเชิงรุก เป็น 4 องค์ประกอบ คือ นวัตกรรมในตัวบุคคลการ 
การมีสิทธิ์มีเสียง น าความคิดเชิงรุกไปปฏิบัติ และการป้องกันปัญหาซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของแทรวิส 
(Travis, 2011) จะเห็นว่าองค์ประกอบของพฤติกรรมการท างานเชิงรุกที่ศึกษาจะแตกต่างกันไป แต่แนวคิด
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หลักล้วนมาจากแนวคิดของความริเริ่มของบุคคล (Personal Initiative) และการน าความคิดเชิงรุก
ไปปฏิบัติ (Taking Charge) ซึ่งสรุปองค์ประกอบของพฤติกรรมการท างานเชิงรุก ตามช่วงเวลาได้ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 องค์ประกอบพฤติกรรมการท างานเชิงรุก 
 

ผู้ศึกษา/วิจัย องค์ประกอบพฤติกรรมการท างานเชิงรุก 
Frese, et al,1996;1997 1. การน าความคิดไปปฏิบัติเชิงรุก 

2. การริเริ่มของบุคคล 
Morrison & Phelps,1999 1. การน าความคิดไปปฏิบัติเชิงรุก 
Crant, 2000  1. พฤติกรรมการท างานเชิงรุกทั่วไป 

2. พฤติกรรมการท างานเชิงรุกเฉพาะสภาพแวดล้อม 
Frese & Fay, 2001 1. การริเริ่มของบุคคล 
Parker, Williams, & Turner,  2006 1. การน าความคิดไปปฏิบัติเชิงรุก 

2. การแก้ปัญหาเชิงรุก 
Grant, Parker, & Collins, 2009 1. การมีสิทธิ์มีเสียง 

2. การน าความคิดเชิงรุกไปปฏิบัติ 
3. การน าเสนอความคิด 

Parker & Collins, 2010; Travis, 
2011 

1. นวัตกรรมในตัวบุคคล 
2. การมีสิทธิ์มีเสียง 
3. การน าความคิดเชิงรุกไปปฏิบัติ 
4. การป้องกันปัญหา 
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 โดยมีผู้ก าหนดนิยามของพฤติกรรมการท างานเชิงรุกดังนี้ การท างานอย่างเป็นระบบ 
แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วใช้ความรู้นั้นคาดการณ์ไปถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ วางแผนเพ่ือป้องกัน
ปัญหาหรือให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ และลงมือท าตามแผนนั้น พฤติกรรมซึ่งเป็นการกระท าที่เป็น
กระบวนการของการคาดการณ์ วางแผน และลงมือกระท าให้มีผลกระทบต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต (Grant & Ashford, 2008) มุ่งมั่นให้งานประสบความส าเร็จ และแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ใน
การเพ่ิมมูลค่างาน (Job Value) ให้เกิดข้ึนตลอดเวลา (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์, 2548 : 27) การเล็งเห็น
ถึงปัญหาหรือโอกาส พร้อมทั้งลงมือจัดการกับปัญหานั้นๆ หรือใช้โอกาสที่เกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์
ต่องาน ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน , 
2553:43) เลือกตอบสนองแรงกระตุ้นภายนอก ในมุมมองและคุณค่าของตนเองที่ไม่ยอมตกอยู่
ภายใต้อิทธิพลสิ่งแวดล้อมรอบข้างและสถานการณ์ภายนอกบีบบังคับให้ต้องจ าใจท า รวมถึงมีสติไม่
จมปลักกับปัญหา แต่ตอบสนองด้วยสติในคุณค่าที่เชื่อมั่น (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ, 2547)  

 ในส่วนของแบบวัดพฤติกรรมการท างานเชิงรุกส่วนใหญ่เป็นของต่างประเทศ โดยมีการ
พัฒนาและปรับปรุงต่อกันมาเพ่ือให้เข้ากับกลุ่มตัวอย่างและบริบทที่ศึกษา แบบวัดพฤติกรรมการ
ท างานเชิงรุกที่นิยมน ามาใช้ในการศึกษาอย่างต่อเนื่องคือแบบวัดพฤติกรรมการท างานเชิงรุกที่
พัฒนาโดย พาร์คเกอร์ และ คอลลิน (Parker & Collins, 2010) ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดแบบให้รายงาน
ตนเอง โดยก าหนดองค์ประกอบของพฤติกรรมการท างานเชิงรุกเป็น 4 องค์ประกอบดังนี้ การมี
นวัตกรรม ไปปฏิบัติ การมีสิทธิ์มีเสียง การน าความคิดเชิงรุกและการป้องกันปัญหา ในการศึกษาครั้ง
นี้ผู้วิจัยพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการท างานเชิงรุกตามแนวคิดของ พาร์คเกอร์ และคอลลิน (Parker 
& Collins, 2010) โดยก าหนดนิยามของพฤติกรรมการท างานเชิงรุก ว่าการท างานอย่างเป็นระบบ 
แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วใช้ความรู้นั้นคาดการณ์ไปถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ วางแผนเพ่ือป้องกัน
ปัญหาหรือให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ และลงมือท าตามแผนนั้น รวมทั้งแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการเพ่ิม
มูลค่างาน (Job Value) ให้เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยก าหนดความหมายขององค์ประกอบของพฤติกรรม
เชิงรุกในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

1. การมีนวัตกรรม หมายถึง การท างานต่างๆ อย่างเป็นระบบ คาดการณ์ไปข้างหน้าถึง
ผลลัพธ์ที่ต้องการในอนาคต สร้างสรรค์วิธีการ รูปแบบ และระบบการท างานที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์การขึ้นใหม่เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ 

2. การมีสิทธิ์มีเสียง หมายถึง การน าเสนอความคิด หรือแนวทางใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ เพ่ือ
ปรับปรุงวิธีการ และข้ันตอนในการท างานแม้ว่าบุคคลอื่นจะไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนั้นๆ  

3. การน าความคิดเชิงรุกไปปฏิบัติ  หมายถึง การลงมือท าตามแผนที่วางไว้ ในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการท างานหรือสร้างสรรค์ระบบการท างานขึ้นใหม่เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่
ต้องการ 
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4. การป้องกันปัญหา หมายถึง การคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน จากนั้นพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปัญหาหรือไม่ หากการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็น
ปัญหาจึงวางแผนเพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น แล้วลงมือท าตามแผนที่วางไว้ 

  ทั้งนี ้ในการศึกษาครั้งนี้มีการตรวจสอบเพ่ือหาคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมการท างาน
เชิงรุก โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และการหาค่าความ
สอดคล้อง (IOC) หาอ านาจจ าแนกของข้อค าถามแต่ละข้อ โดยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์คะแนน 
รายข้อกับคะแนนรวม ( Item-Total correlation) และหาค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง 
(Construct validity) รวมทั้งความเชื่อมั่นตัวแปรแฝง (Construct reliability) โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) 
 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรมการท างานเชิงรุกให้มีคุณภาพเที่ยงตรงและ
เชื่อถือได้ 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนในหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-
Stage Sampling) จ านวน 534 คน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) ที่ระบุว่ากลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิเคราะห์จ าเป็นต้องมีขนาดใหญ่พอควร โดยทั่วไปกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าสุดที่ต้องใช้คือ 
อย่างน้อย 250 ตัวอย่าง (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010)  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบวัดพฤติกรรมการท างานเชิงรุก ซึ่งให้คะแนนแบบ
ประมาณค่า 6 ระดับ (บ่อยมาก จนถึง ไม่เคยเลย จ านวน  17 ข้อ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ 1 
จ านวน 5 ข้อ องค์ประกอบที่ 2 จ านวน 4 ข้อ องค์ประกอบที่ 3 จ านวน 4 ข้อ และ องค์ประกอบที่4 
จ านวน 4 ข้อ) ผู้วิจัยสร้างข้อค าถามจากพฤติกรรมบ่งชี้  จ านวน 18 ข้อ และได้ตรวจสอบคุณภาพ
เบื้องต้น โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่าน และท าการปรับปรุงแก้ไข
แบบวัดตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้ทรงคุณวุฒิให้แบบวัดมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยตัดข้อค าถามที่
มีค่า ความสอดคล้อง (IOC) ต่ ากว่า 0.5 (สุวิมล ติรกานันท์, 2550) ออกจ านวน 1 ข้อ จากนั้น
ตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นเชิงสอดคล้องภายในของแบบวัดจากการทดลองใช้แบบวัดกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นข้าราชการ จ านวน 60 คน โดยมีค่าความเชื่อมั่นเชิงสอดคล้องภายในของแบบวัดทั้งฉบับอยู่ที่ 
0.90 (องค์ประกอบที่ 1 อยู่ที่ 0.91 องค์ประกอบที่ 2 อยู่ที่ 0.85 องค์ประกอบที่ 3 อยู่ที่ 0.86 และ 
องค์ประกอบที่ 4 อยู่ที่  0.85) ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบวัดดังกล่าวในการ
ปรับปรุงแก้ไขแบบวัดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนน าไปใช้ ในการเก็บข้อมูลจริง โดยใช้ข้อค าถามที่มีค่า
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สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-Total correlation) มากกว่าเท่ากับ 0.30 
(Nunnally, 1978) แบบวัดพฤติกรรมการท างานเชิงรุกที่ใช้เก็บข้อมูลจริงมีข้อค าถาม 17 ข้อ 
 
5. ผลการวิจัย 

 ผลการทดสอบองค์ประกอบของตัวแปรพฤติกรรมการท างานเชิงรุก ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้ง
สมมุติฐานไว้ว่า ตัวแปรพฤติกรรมการท างานเชิงรุก มี 4 องค์ประกอบ โดยเริ่มจากการประเมิน
พฤติกรรมการท างานเชิงรุก โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า เมื่อปรับแบบจ าลองให้มี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งใช้วิธีการตัดข้อค าถามที่มีค่าดัชนีการปรับปรุง โมเดลที่
มากกว่า 4.0 (Hair, et al. 2010) ออก ร่วมกับการตัดข้อค าถามที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อย 
รวมถึงข้อค าถามที่มีใจความซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกันซึ่งสามารถใช้แทนกันได้ออกไปทีละข้อ  จน
แบบจ าลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ท าให้ได้แบบจ าลองการวัดที่ดีที่สุด คือ มีค่า χ2 
/df = 2.980, CFI=0.973, RMSEA=0.061, SRMR=0.024 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การพิจารณาความ
สอดคล้องของทั้งแบบจ าลอง ของแฮร์และคณะ (Hair, et al, 2010) ที่ก าหนดให้แบบจ าลองการวัด
ที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 250 คน ควรมีค่า CFI หรือ TLI > 0.90, RMSEA < 0.07 ทั้งนี้ 
จากแบบจ าลองการวัดนี้พบว่าตัวแปรพฤติกรรมการท างานเชิงรุกมี 3 องค์ประกอบ (ได้แก่ การมี
นวัตกรรม การน าความคิดเชิงรุกไปปฏิบัติ และการป้องกันปัญหา) ซึ่งแตกต่างจากทฤษฏี ที่มี 4 
องค์ประกอบ ( ได้แก่ การมีนวัตกรรม การน าความคิดเชิงรุกไปปฏิบัติ การมีสิทธ์มีเสียง และการ
ป้องกันปัญหา) โดยมีข้อค าถามลดลงเหลือ 9 ข้อ ในแต่ละองค์ประกอบประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 
3 ข้อ เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบจ าลองการวัดนี้ พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ใน
องค์ประกอบแรกมีค่าน้ าหนักตั้งแต่ 0.562 - 0.624 องค์ประกอบที่ 2 มีค่าน้ าหนักตั้งแต่ 0.785 - 
0.831 และในองค์ประกอบที่ 3 มีค่าน้ าหนักตั้งแต่ 0.751-0.819 โดยทุกค่ามีนัยส าคัญท่ี 0.000  

 เมื่อท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเสมือน (Convergent validity) พบว่าค่า average 
variance extracted (AVE) ขององค์ประกอบแรกเท่ากับ 0.35 องค์ประกอบที่สองเท่ากับ 0.65 
และองค์ประกอบที่สามเท่ากับ 0.61 ส าหรับองค์ประกอบแรกที่มีค่าเท่ากับ 0.35 ซึ่งต่ ากว่า 0.5 แต่
เนื่องจากเป็นเครื่องมือวัดที่ผู้วิจัย สร้างขึ้นใหม่จากข้อค้นพบในการศึกษาเบื้องต้น โดยสร้างขึ้นมาครั้ง
แรก รวมทั้งแบบวัดฉบับนี้มีค่าความเชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝงในระดับที่เชื่อถือได้ ค่า AVE 
ดังกล่าวจึงเพียงพอที่จะยอมรับความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบจ าลองการวัดนี้ได้ (Ping, 2007) 
ในส่วนของการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก (Discriminant validity) ของแบบจ าลองการ
วัดโดยการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน ของแบบจ าลองการวัดที่มี  3 องค์ประกอบ  
กับแบบจ าลองการวัดที่มี  4 องค์ประกอบ และเปรียบเทียบผลการวิ เคราะห์ทั้ งสองแบบ 
จ าลองภายหลังการปรับให้ได้แบบจ าลองการวัดที่ดีที่สุดแล้วพบว่า แบบจ าลองการวัดแบบสาม
องค์ประกอบมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2/df = 2.980, CFI = 0.973, RMSEA = 
0.061, SRMR = 0.024) และมีความกลมกลืนมากกว่าแบบจ าลองการวัดแบบที่มีสี่องค์ประกอบ 
(χ2/df = 4.149, CFI = 0.943, RMSEA = 0.077, SRMR = 0.035) และเมื่อตรวจสอบค่าความ
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เชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝง (Construct reliability) ขององค์ประกอบด้านการมีนวัตกรรม การน า
ความคิดเชิงรุกไปปฏิบัติ และการป้องกันปัญหา พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.67, 0.85 และ 
0.82 ตามล าดับ ซึ่งถือว่ามีค่าความเชื่อมั่นในระดับที่สูง (Fornell & Larcker, 1981) แสดงว่า
แบบจ าลองการวัดพฤติกรรมการท างานเชิงรุกมีความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก กล่าวคือ ตัวแปรสังเกตได้
ของแต่ละองค์ประกอบสามารถใช้ในการอธิบายองค์ประกอบทั้งสามที่มีความแตกต่างกันได้ ดังตาราง
ที ่2 และภาพท่ี 1 

 
ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของพฤติกรรมการท างานเชิงรุก 

องค์ประกอบ/ตัวแปรสังเกต 
Factor 
loading 

Average 
variance 

extracted (AVE) 

Construct 
reliability(CR) 

องค์ประกอบการมีนวัตกรรม  0.35 0.67 
2. ข้าพเจ้าคิดค้นหาเทคนิควิธีการใหม่ๆ 
เพ่ือปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น 

0.624   

3. ข้าพเจ้าหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใน
การท างานที่จะช่วยตอบสนองวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

0.596   

4. ข้าพเจ้าวางแผนปรับปรุงการท างานให้ดี
ขึ้น เพื่อผลในระยะยาว 

0.562   

องค์ประกอบการน าความคิดเชิงรุกไป
ปฏิบัติ 

 0.65 0.85 

10 . ข้ าพเจ้ า ใช้ วิ ธี การท างานใหม่ ที่ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

0.831   

11.ข้าพเจ้าปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน
เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

0.801   

12.เมื่อมีความคิดในการปรับปรุงการท างาน
ให้ดีขึ้น ข้าพเจ้าจะลงมือท าตามความคิดนั้น 

0.785   

องค์ประกอบการป้องกันปัญหา  0.61 0.82 
15.ข้าพเจ้าวางแผนป้องกันปัญหาที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับความส าเร็จของงาน 

0.754   

16.ข้าพเจ้าป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ในการท างานโดยไม่รอให้ปัญหาเกิดขึ้นแล้ว

0.819   
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จึงแก้ไข 
17.ข้าพเจ้าปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน
หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการท างาน 
ก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้น 

0.768   

χ2= 62.591,df= 21, p= .000, χ2 /df = 2.980, CFI=0.973, RMSEA=0.061, SRMR=0.024 

 
χ2= 62.591,df= 21, p= .000, χ2 /df = 2.980, CFI=0.973, RMSEA=0.061, SRMR=0.024 

 

ภาพที่ 1 แบบจ าลองการวัดพฤติกรรมการท างานเชิงรุก 
 

6. การอภิปรายผลการวิจัย 
 การตรวจสอบคุณภาพรายข้อของแบบวัดพฤติกรรมการท างานเชิงรุก จากผลการวิจัย

ครั้งนี้พบว่าแบบวัดพฤติกรรมการท างานเชิงรุกที่สร้างขึ้นส่วนใหญ่มีอ านาจจ าแนกรายข้อที่ดีและ
แบบวัดมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดยพิจารณาจากการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม แสดงว่าข้อค าถามต่างๆ ที่ประกอบขึ้นมาเป็นแบบวัดพฤติกรรมการ
ท างานเชิงรุก วัดในสิ่งเดียวกัน และแบบวัดฉบับนี้  ได้รับการตรวจสอบความเชื่อมั่นชนิดความ
สอดคล้องภายในด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าสองครั้ง ตั้งแต่ในเริ่มทดลองใช้แบบวัดเป็นครั้งแรกซึ่งมี
ค่าค่อนข้างสูง เช่นเดียวกับการตรวจสอบจากการเก็บข้อมูลจริงซึ่งพบค่าสั มประสิทธิ์แอลฟ่า 
ที่ค่อนข้างสูงเช่นกัน คือ 0.90 โดยองค์ประกอบที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.91 องค์ประกอบที่ 2 มีค่าเท่ากับ 
0.84 องค์ประกอบที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.85 และองค์ประกอบที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.85 ท าให้เห็นว่าข้อ
ค าถามต่างๆ สามารถวัดได้ในสิ่งเดียวกัน 

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของพฤติกรรมการท างานเชิงรุก พบว่าในเบื้องต้น
แบบจ าลองการวัดตั้งต้นยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อท าการปรับแบบจ าลองที่ดีที่สุด
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พบว่าองค์ประกอบของพฤติกรรมการท างานเชิงรุกประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การมี
นวัตกรรม การน าความคิดเชิงรุกไปปฏิบัติ และการป้องกันปัญหา ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
ที่จ าแนกพฤติกรรมการท างานเชิงรุก ออกเป็น 4 องค์ประกอบ ตามแนวคิดของพาร์คเกอร์ และ 
คอลลิน (Parker & Collins, 2010) ได้แก่ การมนีวัตกรรม การมีสิทธิ์มีเสียง การน าความคิดเชิงรุกไป
ปฏิบัติ  และการป้องกันปัญหา แม้ว่าผลการวิเคราะห์ความกลมกลืนของแบบจ าลองการวัดกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์ไคสแควร์จะระบุว่าแบบจ าลองที่ได้ไม่กลมกลืนกับข้อมูล (χ2 = 
62.591, df = 21, p = .000) นั่นคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างแบบจ าลอง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่โดยปกติแล้วค่าไคสแควร์เป็นค่าสถิติที่จะได้รับผลกระทบจากการที่กลุ่ม
ตัวอย่างของการวิจัยที่มีขนาดใหญ่ จึงเป็นการยากที่จะท าให้การท าสอบค่าไคสแควร์ไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (Crowley & Fan, 1997) แต่ค่าดัชนีที่บ่งบอกความกลมกลืนของแบบจ าลองค่าอ่ืนๆ ระบุ
ว่าแบบจ าลองการวัดสามองค์ประกอบนี้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ได้แก่ χ2/df = 2.980, 
CFI=0.973, RMSEA=0.061, SRMR=0.024)  เมื่อพิจารณาค่า AVE ขององค์ประกอบของพฤติกรรม
การท างานเชิงรุกทั้งสามองค์ประกอบ พบว่า ในองค์ประกอบที่สองและสามค่าสูงกว่าเกณฑ์ 
(0.5)โดยมีค่า 0.64 และ 0.61 ตามล าดับ ในส่วนขององค์ประกอบแรกมีค่าต่ ากว่าเกณฑ์ (0.5) ที่
ยอมรับได้คือ 0.35 แต่เนื่องจากเป็นเครื่องมือวัดที่ผู้วิจัย สร้างขึ้นใหม่จากข้อค้นพบในการศึกษา
เบื้องต้น โดยสร้างขึ้นมาครั้งแรก รวมทั้งแบบวัดฉบับนี้มีค่าความเชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝงใน
ระดับที่เชื่อถือได้ ค่า AVE ดังกล่าวจึงเพียงพอที่จะยอมรับความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของ
แบบจ าลองการวัดนี้ได้ (Ping, 2007) แสดงว่าแบบจ าลองการวัดพฤติกรรมการท างานเชิงรุก นี้มี
ความเที่ยงตรงเชิงเสมือน (Convergent validity) นั่นคือทุกข้อค าถามในแต่ละองค์ประกอบ
สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดตัวแปรพฤติกรรมการท างานเชิงรุกในองค์ประกอบนั้นได้  นอกจากนี้ 
ผลการวิจัยยังพบว่าแบบวัดฉบับนี้มีความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง (Construct reliability) ในระดับที่
เชื่อถือได้ เพราะมีค่าความเชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝงทั้งสามองค์ประกอบอยู่ที่ 0.67, 0.85 และ 
0.82 ตามล าดับ 

สรุปการพัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรมการท างานเชิงรุก ผู้วิจัยได้เครื่องมือวัดที่มีความ
เหมาะสมทั้งจากการพิจารณาจากหลักฐานผลการวิเคราะห์ทางสถิติและความเหมาะสมของแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแล้ว ท าให้ได้แบบวัดจ านวน 9 ข้อค าถาม (ตามตารางที่ 2 ) ในเบื้องต้นผู้วิจัยสร้าง
ข้อค าถามส าหรับแบบวัดพฤติกรรมการท างานเชิงรุก ที่มีจ านวน 4 องค์ประกอบ จ านวน 17 ข้อ 
เพ่ือให้ครอบคลุมตามนิยามปฏิบัติการมากที่สุด โดยข้อค าถามบางข้อในองค์ประกอบเดียวกัน
สามารถใช้แทนกันได้ ทั้งนี้ภายหลังจากการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบวัดแล้ว จึงมีการ
ปรับจ านวนข้อของแบบสอบถามโดยการตัดข้อค าถามที่ซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกันและมีคุณภาพต่ า
ออกให้เหลือเพียงข้อค าถามที่เป็นตัวชี้วัดที่ดีที่สุดของแต่ละองค์ประกอบ ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้น 
เพราะผู้วิจัยต้องการให้แบบวัดมีข้อค าถามท่ีสั้น และจ านวนไม่มากเกินไปแต่ยังมีความสอดคล้องกับ
เนื้อหาและคงความหมายของพฤติกรรมการท างานเชิงรุกตามแนวคิดที่ผู้วิจัยต้องการพัฒนาไว้อย่าง
ครบถ้วน 
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7. ข้อเสนอแนะ 
1. เนื่องจากแบบวัดพฤติกรรมการท างานเชิงรุกนี้เป็นเครื่องมือวัดที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตาม

แนวคิดของพาร์คเกอร์ และ คอลลิน (Parker & Collins, 2010) : ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นใน
ต่างประเทศ ซึ่งผู้วิจัยน ามาศึกษาโดยได้พัฒนาแบบวัดโดยการปรับปรุงข้อค าถามให้สอดคล้องกับ
กลุ่มตัวอย่างและบริบทในการศึกษา และได้น ามาใช้ในการวิจัยเป็นครั้งแรก จึงอาจส่งผลให้การ
ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างที่ใช้ค่า AVE ขององค์ประกอบพฤติกรรมการ
ท างานเชิงรุกในองค์ประกอบที่หนึ่ง มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (0.5) ดังนั้นก่อนที่จะน าแบบวัดนี้
ไปใช้ต่อ จึงควรท าการวิจัยเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดฉบับนี้ซ้ าอีกครั้งหนึ่งเพ่ือยืนยันความ
ถูกต้องขององค์ประกอบและข้อค าถามต่างๆ ต่อไป 

2. แบบวัดพฤติกรรมการท างานเชิงรุกที่พัฒนาขึ้นนี้เพ่ือน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ส ารวจพฤติกรรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการท างานเชิงรุกในหน่วยงานราชการ สามารถน าไปใช้
โดยการให้ประเมินหรือรายงานตนเอง ซึ่งหน่วยงานที่มีลักษณะการบริหารและบริบทที่คล้ายคลึงกับ
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปใช้ในการประเมินพฤติกรรมการท างานเชิงรุกของ
บุคลากรในหน่วยงานได้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาพฤติกรรมการท างานเชิงรุกของบุคลากร 
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การบรรลุเป้าหมายนโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน: 
กรณีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

THE ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT POLICY ON COMMUNITY 
ENTERPRISES GROUP: CASE OF PROCESSING OF HERB PRODUCT 

 
น ้ำฝน  ศิริวันสำณฑ์*  พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล** 

 
บทคัดย่อ 

 กำรวิจัยครั งนี วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้ำง 1. เพ่ือศึกษำนโยบำยภำครัฐในกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์วิสำหกิจชุมชน กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2. เพ่ือเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์วิสำหกิจชุมชนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มสมุนไพรบ้ำนดงบัง จังหวัดปรำจีนบุรี 
3. เพื่อศึกษำสภำพกำรด้ำเนินกำรและปัญหำอุปสรรคของกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์วิสำหกิจชุมชน กำร
แปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มสมุนไพรบ้ำนดงบัง จังหวัดปรำจีนบุรี โดยใช้ระเบียบวิธีกำรวิจัยเชิง
คุณภำพ กำรวิจัยครั งนี ศึกษำเฉพำะพื นที่  หมู่ 6 บ้ำนดงบัง ต้ำบลดงขี เหล็ก อ้ำเภอเมือง จังหวัด
ปรำจีนบุรี ใช้วิธีกำรเลือกกลุ่มเป้ำหมำยแบบเจำะจง (Purposive sampling) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
จ้ำนวน  23 คน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ภำครัฐ จ้ำนวน 8 คน และกลุ่มที่ 2 ภำคเอกชน จ้ำนวน 15 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยแบบสัมภำษณ์เจำะลึก และกำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้วิจัยเข้ำไปยัง
พื นที่เป้ำหมำยเพื่อสังเกต ซักถำม สถิติที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูลควำมสัมพันธ์ โดยใช้กำรวิเครำะห์เนื อหำ  

ผลการวิจัยพบว่า  
กลุ่มสมุนไพรบ้ำนดงบัง จังหวัดปรำจีนบุรี ตั งเมื่อปี 2541 ตั งขึ นเพ่ือหำรำยได้ให้ชุมชน 

ในกำรรวมกลุ่มครั งแรกยังไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ บรรยำกำศและสภำพแวดล้อมทั่วไป ของแหล่งผลิต
สมุนไพรบ้ำนดงบัง จังหวัดปรำจีนบุรี พบว่ำเป็นแหล่งเกษตรกรรม มีกำรเพำะปลูกเต็มพื นที่ 
โดยมำกพื นที่โดยรอบเป็นกำรเพำะปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือน้ำไปขำยซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้
เป็นเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ กำรท้ำงำนของสมำชิกกลุ่มสมุนไพรบ้ำนดงบัง จังหวัดปรำจีนบุรี 
โดยรวมแล้ว ผลิตภัณฑ์โดยรวมเป็นกำรแปรรูปให้อยู่ใน “สมุนไพรแห้ง” กำรตั งรำคำจะมีกำร
ค้ำนวณจำกต้นทุนโดยทำงมูลนิธิเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร ระยะเวลำกำรปลูกและเก็บเกี่ยวของ
สมุนไพร มีกำรวำงสินค้ำจ้ำหน่ำย 4 แห่ง คือ ที่ท้ำกำรกลุ่มสมุนไพรบ้ำนดงบัง ศูนย์จ้ำหน่ำยสินค้ำ
ชุมชน โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร และเครือข่ำยร้ำนรักษ์สุข ด้ำนกำรผลิต จะมีกำรผลิตตำม
ปริมำณที่ทำงโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศรต้องกำร ด้ำนองค์ควำมรู้และข้อมูลข่ำวสำร ได้มี
กำรหำควำมรู้จำกหนังสือและสื่ออินเตอร์เน็ต และมีหน่วยงำนภำครัฐเข้ำมำให้กำรสนับสนุนในเรื่อง
กำรใช้เทคโนโลยี ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โครงสร้ำงกลุ่มสมุนไพรฯ ประกอบด้วย ที่ปรึกษำ ประธำน 
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รองประธำน เลขำนุกำร เหรัญญิก สมำชิกฝ่ำยผลิต ฝ่ำยขำย ฝ่ำยแปรรูป ซึ่งมีสมำชิก 12 ครัวเรือน 
รวมทั งสิ น 14 คน และมีกำรท้ำบัญชีครัวเรือนพร้อมบันทึกปัจจัยกำรผลิต และหักเงิน 5% ของ
รำยได้ เพื่อใช้ในกำรบริหำรกลุ่มสมุนไพรฯ นโยบำยส่งเสริมกำรผลิตวัตถุดิบสมุนไพรเกษตรอินทรีย์
ที่มีคุณภำพ โดยมีแนวทำง ดังนี   1) ศึกษำสมุนไพรที่เป็นควำมต้องกำรของตลำด 2) ศึกษำวิจัย
วิธีกำรขยำยพันธุ์ กำรเพำะปลูก และกำรเก็บเก่ียวที่เหมำะสมเพื่อให้วัตถุดิบสมุนไพรที่ได้มีคุณภำพดี 
มีสำระส้ำคัญในปริมำณสูง 3) ศึกษำวิจัยกำรขยำยพันธุ์ด้วยวิธีกำรเพำะเลี ยงเนื อเยื่อพืช เพ่ือให้ได้
วัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภำพดีและสม่้ำเสมอในปริมำณมำก 4) ศึกษำวิจัยกำรป้องกันและควบคุมโรค
พืชโดยหลีกเล่ียงกำรใช้ยำฆ่ำแมลง เพรำะอำจก่อให้เกิดปัญหำสำรพิษตกค้ำง และ 5) ให้ควำมรู้แก่
เกษตรกรผู้สนใจเกี่ยวกับกำรปลูกสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ 
 

ค าส าคัญ : รูปแบบกลยุทธ์กำรตลำด, ประสิทธิผลกำรตลำด, มหำวิทยำลัยเอกชน 
 

ABSTRACT 
 The objective of thesis is 1) the government policy of community enterprises 
group in case of processing herb product was study 2) the method of development 
processing herb product was suggest for community enterprises group 3) the operating 
conditions, issue and barrier of development processing herb product was study. The 
thesis focuses on Baan Dong Bang Herb on Prachinburi by using purposive sampling. 
The samples have 2 groups. The first group is government sector which constrains 10 
peoples. The last group is private sector which constrains 15 peoples. The method is 
in-depth interview and Observation.  
 Baan Dong Bang Herb produces the Dry Herb. The price of product was 
approved by Chao Phraya Abhaibhub Hospital. That is depending on planting time. The 
management structure contains Consultants, President, Vice President, Secretary, 
Treasurer, Production, Sealing and Processing. The products available on Baan Dong 
Bang Herb Group, Community Product Center, Chao Phraya Abhaibhub Hospital and 
Luk Suk Shop. The volume of production depends on the order of Chao Phraya 
Abhaibhub Hospital. The information was train by Chao Phraya Abhaibhub Hospital, 
internet and the government sector. The government policy of community enterprises 
group in case of processing herb product was obtain 1) Study the disease as market 
demand. 2) Research on propagation, cultivation and harvesting methods to ensure 
that the raw materials are of good quality. High volume content 3) Study on 
propagation by tissue culture To obtain high quality and consistent herbal raw 
materials in large quantities 4) Study the prevention and control of plant diseases by 
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avoiding the use of insecticides. Because it may cause toxic residue. 5) Educate farmers 
who are interested in organic herbs. 
Keyword (s): Model of Marketing strategy, Marketing effectiveness, Private Universities 
 
1. บทน า 
 ประเทศไทยที่พบกับวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2540 ท้ำให้ประเทศไทยต้องปรับ
โครงสร้ำงอุตสำหกรรมให้พ้นจำกอุปสรรคในกำรแข่งขันทั งหลำย โดยเน้นพัฒนำในกลุ่ม
อุตสำหกรรมที่ประเทศไทยได้เปรียบประเทศอ่ืน รัฐบำลไทยจึงหันมำเน้นกำรส่งเสริม เศรษฐกิจ
ชุมชน ซ่ึงเป็นธุรกิจรำกฐำนของประเทศ และเป็นพื นฐำนของกำรพัฒนำเศรษฐกิจแบบพอเ พียง 
ทั งนี ระบบเศรษฐกิจฐำนรำกดังกล่ำวเป็นกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นร่วมกับกำรพัฒนำชุมชนให้เข้มแข็ง 
ควบคู่ไปกับกำรปรับตัวตำมกระแสภูมิปัญญำท้องถิ่นให้มีกำรพัฒนำอย่ำงเหมำะสมสอดคล้องกับ
สภำพชุมชน โดยอำศัยองค์ควำมรู้ที่มีอยู่เดิมในท้องถิ่นของกลุ่มภำคเกษตรกรรมมำผสมผสำนกับ
กำรพัฒนำสมัยใหม่ ซึ่งเรียกแนวคิดดังกล่ำวว่ำ วิสำหกิจชุมชน (พิทยำว่องกุล , 2541) ดังนั น 
วิสำหกิจชุมชนเกิดขึ นจำกกำรน้ำเอำแนวทำงเศรษฐกิจชุมชนหรือแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงมำ
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ เป็นแนวทำงหนึ่งในกำรยกระดับรำยได้ชีวิตควำมเป็นอยู่และ
คุณภำพชีวิตของชำวบ้ำนหรือเกษตรกรในชนบท  มีกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ในชุมชนอย่ำงรู้คุณค่ำ 
เพ่ือกำรพ่ึงพำตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่ำงชุมชน ดังนั น กลุ่มวิสำหกิจชุมชน จึงมีควำม
หลำกหลำยตำมเศรษฐกิจชุมชนนั นๆ (กรมส่งเสริมกำรเกษตร, 2548)  
 กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ถือเป็นวิสำหกิจชุมชนกลุ่มหนึ่งที่ได้รับกำรยอมรับ ซึ่งกำร
แปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร คือ กำรเปลี่ยนแปลงสถำนะของสมุนไพร ให้แตกต่ำงไปจำกเดิม เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรใช้งำนที่หลำกหลำยมำกขึ น สมุนไพรมีหลำยชนิด และมีสรรพคุณทำงยำที่แตกต่ำง
กัน เนื่องจำกผลิตภัณฑ์สมุนไพร บำงประเภทไม่สำมำรถคงสภำพอยู่ได้นำน กำรแปรรูป จึงเข้ำมำมี
บทบำทส้ำคัญมำกขึ น เพ่ือให้เกิดผลดีต่อกำรแปรรูป คงไว้ซึ่งคุณค่ำและสรรพคุณที่ดีของพืช
สมุนไพร (ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบน อันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ , 2556) ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร มีทั ง ยำ ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร เครื่องส้ำอำง ฯลฯ ซึ่งปัจจุบัน กระแสควำมนิยมเรื่อง
สมุนไพรมีมำกขึ นตำมล้ำดับและมีแนวโน้มจะขยำยตัวมำกขึ นทั งในและต่ำงประเทศ มูลค่ำกำร
ส่งออกสมุนไพรไทยอยู่ประมำณแสนล้ำนบำท โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรมีมูลค่ำกำรใช้และกำร
ส่งออกรวมกว่ำ 80,000 ล้ำนบำท สปำและผลิตภัณฑ์สปำ มูลค่ำประมำณ 10,000 ล้ำนบำท กลุ่ม
ยำแผนโบรำณตำมภูมิปัญญำกำรแพทย์ไทย มูลค่ำประมำณ 10,000 ล้ำนบำท แนวโน้มตลำด
ส่งออกสมุนไพรปี 2558 คำดว่ำจะเติบโตมำกกว่ำ ร้อยละ 10 (กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
กระทรวงพำณิชย์, 2558) โดยสมุนไพร 5 ชนิด ที่ตลำดโลกมีควำมต้องกำรสูง และมีโอกำสเติบโตใน
อนำคต ได้แก่ กระชำยด้ำ ไพล ขมิ นชัน กวำวเครือขำว และบัวบก (ส้ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ , 
2558) พื นที่กำรปลูกพืชสมุนไพรทั่วประเทศในปี 2557 ประมำณ 35,000 ไร่ ผลผลิตประมำณ 
30,000 ตัน ลดลงจำกปี 2556 ร้อยละ 18 มีกำรพัฒนำวัตถุดิบสมุนไพรให้มีคุณภำพ โดยกรม
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วิชำกำรเกษตร ได้รับรองแปลงปลูกพืชสมุนไพรตำมมำตรฐำน GAP กว่ำ 3,000 ไร่ และตั งเป้ำหมำย
จะให้กำรรับรองในปี 2558 นี อีก 3,000 ไร่ และจะมีกำรผลักดันให้เกษตรกรน้ำแปลงปลูกพืช
สมุนไพรเข้ำสู่มำตรฐำนเพิ่มขึ น (กรมวิชำกำรเกษตร, 2558) 
 ซึ่งหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรหลักๆ ประกอบด้วย 1) กระทรวงสำธำรณสุข 
ด้ำเนินกำรเพิ่มรำยกำรสมุนไพรในบัญชียำหลักแห่งชำติ พัฒนำสถำนบริกำร ส่งเสริมให้โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต้ำบล มีบริกำรแพทย์ แผนไทยและนวดไทย  2) กรมวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ 
ด้ำเนินกำรพฒันำศักยภำพผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มำตรฐำน เพ่ือให้สินค้ำเข้ำถึงตลำดได้มำกขึ น ให้
กำรรับรองคุณภำพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพร ภำครัฐได้มีนโยบำยเพ่ือกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่ำงต่อเนื่องตลอดมำ ซึ่งในปี 2553 ประเทศไทยจะเน้นกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภูมิปัญญำไท สุขภำพวิถีไท พ.ศ. 2550-2554 และพัฒนำงำน
กำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์พื นบ้ำนไทย และกำรแพทย์ทำงเลือก ให้เป็นรูปธรรม กรมพัฒนำ
กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ต่อมำในปี 2554 มุ่งเน้นกำรส่งเสริมให้ประชำชนใช้ยำ
สมุนไพรไทยเพิ่มมำกขึ น โดยเฉพำะในเด็กซึ่งปัจจุบันมีกำรใช้ยำเคมีในกำรรักษำตั งแต่แรกเกิดจนโต 
ซึ่งหำกมีกำรปรับมำใช้ยำสมุนไพรไทยแล้ว จะเป็นกำรช่วยลดกำรสะสมของสำรเคมีในร่ำงกำยของ
เด็ก ตลอดจนเพ่ิมภูมิคุ้มกันควำมแข็งแรงของร่ำงกำยให้มำกขึ นด้วย พร้อมทั งมีกำรรับกำรจด
ทะเบียนยำเข้ำสู่บัญชียำหลักแห่งชำติ ฉบับที่ ซึ่งในปี 2555 เร่ิมมีกำรสร้ำงรำยได้เข้ำประเทศจำก
สมุนไพรเพ่ิมขึ น ได้แก่ กวำวเครือขำว มีสรรพคุณ เป็นยำอำยุวัฒนะ ท้ำให้กระชุ่มกระชวย บ้ำรุง
โลหิต ใบบัวบก มีสรรพคุณ บ้ำรุงสมอง ช่วยควำมจ้ำ ระบำยร้อนขับไฟ ลดบวมขับพิษ กระชำยด้ำ 
มีสรรพคุณ เพิ่มฮอร์โมนบ้ำรุงก้ำลัง มีฤทธิตต้ำนอักเสบ ต้ำนเชื อจุลินทรีย์ ขยำยหลอดเลือดแดง ไพล 
มีสรรพคุณ แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้อำกำรเคล็ดขัดยอก ปวดเมื่อย ลูกประคบ สรรพคุณ ช่วยกระตุ้น
กำรไหลเวียนโลหิต ลดอำกำรเกร็งกล้ำมเนื อ อักเสบกล้ำมเนื อเป็นต้น ในปี 2556 มุ่งเน้นกำรแพทย์
แผนไทยหัวใจ กำรดูแลสุขภำพ โดยกำรประชำสัมพันธ์องค์ควำมรู้ด้ำนศำสตร์กำรแพทย์แผนไทย 
กำรแพทย์พื นบ้ำน และกำรแพทย์ ในปี 2558 เน้นให้คนไทยมีสุขภำพดีและอำยุยืนด้วยสมุนไพร
และภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย แพทย์พื นบ้ำน ในปัจจุบัน เริ่มมีกำรเปิดตลำดเชิงธุรกิจระหว่ำงผู้
ซื อจำกกลุ่มประเทศอำเซียน และผู้ขำยในประเทศที่เป็นผู้ประกอบกำรกลุ่มผลิตภัณฑ์จำกยำ
สมุนไพร อำหำรเสริม เครื่องส้ำอำง กลุ่มวัตถุดิบและสำรสกัดกลุ่มอ่ืนๆ ดังนั นปัจจุบันรัฐบำลได้ให้
ควำมสนใจเรื่องสมุนไพรเป็นอย่ำงมำกเนื่องจำกเป็นทรัพยำกรที่ส้ำคัญในกำรน้ำมำผลิตเป็นยำ 
ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม และเครื่องส้ำอำง ช่วยให้ประเทศชำติประหยัดเงินตรำในกำรน้ำเข้ำ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวจำกต่ำงประเทศ ซึ่งบรรจุในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนได้ให้ควำมส้ำคัญในกำรสร้ำง
รำยได้จำกกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ โดยส่งเสริมกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจจำกทรัพยำกรพันธุกรรมและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพให้มีกำรอนุรักษ์กำรวิจัยและ
พัฒนำพันธุกรรมท้องถิ่นและพืชพื นบ้ำน เพ่ือสร้ำงนวัตกรรมในกำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่มี
มูลค่ำเพ่ิมและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ เช่น สมุนไพรเวชภัณฑ์เครื่องส้ำอำง และผลิตภัณฑ์
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ธรรมชำติตำมแนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ รวมทั งเป็นกำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ประเทศในกำรเพ่ิม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศเพ่ือให้หลุดพ้นจำกประเทศรำยได้ปำนกลำง (Growth & 
Competitiveness) ที่มุ่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสุขภำพของภูมิภำค 
นอกจำกนั นกระทรวงสำธำรณสุขได้ก้ำหนดเป้ำหมำยบรรจุยำจำกสมุนไพรในบัญชียำหลักแห่งชำติ
อย่ำงน้อยร้อยละ 10 ของรำยกำรยำทั งหมดในปี 2556-2560 ซึ่งกำรเพ่ิมรำยกำรยำจำกสมุนไพร
เข้ำสู่บัญชียำหลักแห่งชำติ จะเป็นอีกทำงเลือกเพ่ิมขึ นของแพทย์ผู้สั่งยำในกำรรักษำ หรือส่งเสริม
สุขภำพแบบผสมผสำนแก่ประชำชน และกระตุ้นให้เพ่ิมมูลค่ำกำรใช้ยำจำกสมุนไพรมำกขึ น เป็นกำร
เพ่ิมควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจของชำติ ลดกำรพ่ึงพำยำจำกต่ำงประเทศได้ สมุนไพรที่น่ำจะมี
ศักยภำพและมีคุณสมบัติเหมำะสมสำมำรถน้ำมำวิจัยต่อยอด พัฒนำเป็นยำจำกสมุนไพรที่น่ำเชื่อถือ 
เป็นที่ยอมรับ สำมำรถน้ำมำบรรจุในบัญชียำหลักแห่งชำติได้ กำรผลักดันสมุนไพรครั งนี เป็นกำร
สนับสนุนนโยบำยศูนย์กลำงสุขภำพนำนำชำติ (Medical Hub) ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบำยส้ำคัญของ
รัฐบำล โดยกำรขับเคลื่อนนโยบำยมี 3 เรื่อง เรื่องแรกเป็นศูนย์กลำงบริกำรรักษำพยำบำล (Service 
Hub) ทั งกำรแพทย์แผนปัจจุบัน กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก เรื่องที่สอง คือ 
ศูนย์กลำงบริกำรวิชำกำรทำงกำรแพทย์และงำนวิจัย (Academic Hub) และเรื่องที่สำมเกี่ยวกับ
ศูนย์กลำงยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพ (Product Hub) ทั งยำแผนปัจจุบัน ยำสมุนไพร เครื่องมือแพทย์ 
วัคซีน และอำหำรเพื่อสุขภำพ 
  โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร ถือเป็นโรงพยำบำลน้ำร่องเร่ืองกำรแพทย์แผนไทย 
ใช้สมุนไพรบ้ำบัดรักษำโรค ได้พัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่ำงครบวงจร โดยท้ำกำรศึกษำตั งแต่
กระบวนกำรปลูกกำรเก็บเกี่ยว กำรแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร กำรควบคุมคุณภำพวัตถุดิบ กำรผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ส้ำเร็จรูป ไปจนถึงกำรจ้ำหน่ำย ถือเป็นส่วนส้ำคัญที่ท้ำให้กำรพัฒนำสมุนไพรของ
โรงพยำบำลเชื่อมโยงกับชุมชน ในฐำนะเป็นผู้ผลิตสมุนไพร ภำยใต้แนวคิดระบบเกษตรอินทรีย์ เพ่ือ
ควำมปลอดภัยของทั งเกษตรกรผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม โดยก้ำหนดเงื่อนไขที่จะรับซื อวัตถุดิบ
สมุนไพรจำกกลุ่มหรือชุมชนเท่ำนั น โดยทำงโรงพยำบำลจะส่งเภสัชกรเข้ำไปให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ใช้และสรรพคุณของสมุนไพร วิธีกำรเพำะปลูก กำรเก็บเกี่ยวและกำรท้ำให้แห้งเพ่ือให้ได้วัตถุดิบที่มี
คุณภำพกำรจัดกำรศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชำติ รวมทั ง กำรแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่ดีในกำรปลูกและปฏิบัติหลังกำรเก็บเกี่ยว ทั งนี  โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร มี
เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร คือ กลุ่มสมุนไพรบ้ำนดงบัง จังหวัดปรำจีนบุรี ซึ่งสมำชิกทุกคนจะต้องท้ำ
ข้อตกลงเข้ำร่วมโครงกำรสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ เป็นลำยลักษณ์อักษร ยอมรับกำรปฏิบัติตำม
มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ และยินยอมให้มีกำรตรวจพื นที่ท้ำเกษตรทุกแปลง เพ่ือให้สำมำรถรับรอง
กระบวนกำรผลิตและกำรจัดกำรในกำรแปรรูปวัตถุดิบว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ คือไม่
มีกำรใช้ปุ๋ยเคมี และสำรเคมีในกำรป้องกันก้ำจัดศัตรูพืชและโรคพืช และมีระบบกำรผลิตที่มีควำม
ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งก้ำหนดให้เกษตรกรต้องมีมำตรกำรในกำรป้องกันกำรปนเปื้อน
ของสำรเคมี ตั งแต่กำรท้ำแนวกันชนในบริเวณที่เสี่ยงต่อกำรปนเปื้อนทั งทำงน ้ำและอำกำศ กำร
น้ำเข้ำปัจจัยกำรผลิต กำรปลูก กำรดูแล กำรเก็บเกี่ยว ดังนั น กลุ่มสมุนไพรบ้ำนดงบัง จังหวัด
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ปรำจีนบุรี ถือเป็นวิสำหกิจชุมชนต้นแบบที่สนใจในกำรพัฒนำกำรปลูกสมุนไพรระบบเกษตรอินทรีย์ 
และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง จนได้รับกำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ โดยกำรตรวจสอบ
รับรองของส้ำนักงำนมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ (มกท.) และได้รับกำรตรวจสอบว่ำมีมำตรฐำน
ทัดเทียมกับมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ของสมำพันธ์เกษตรอินทรีย์นำนำชำติ หรือที่เรียกกันย่อว่ำ 
IFOAM อีกทั ง กลุ่มสมุนไพรบ้ำนดงบัง จังหวัดปรำจีนบุรี ได้จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงถือว่ำกลุ่ม
สมุนไพรบ้ำนดงบังเป็นทั งแหล่งให้ควำมบันเทิงและองค์ควำมรู้ด้ำนกำร ปลูก กำรเก็บเกี่ยว แปรรูป 
พร้อมทั งสรรพคุณนำนำประกำรของสมุนไพรไว้อย่ำงครบครัน 
 จะเห็นได้ว่ำแม้นโยบำยภำครัฐในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์วิสำหกิจชุมชน กำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีอยู่หลำยนโยบำย แต่พบว่ำ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผ่ำนกำรศึกษำวิจัยเพ่ือพิสูจน์
สรรพคุณและควำมปลอดภัย รวมทั งผ่ำนกำรวิจัยเพ่ือก้ำหนดมำตรฐำนและพัฒนำวิธีควบคุม
คุณภำพอยู่น้อยมำก ท้ำให้ยังเป็นปัญหำในกำรน้ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยเข้ำแข่งขันในตลำด
ต่ำงประเทศ ประกอบกับผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรเหล่ำนี  ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และกำรเปิดเสรีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ในปี พ.ศ. 2558 นั น จะท้ำให้เกิดคู่แข่งและสภำพกำร
แข่งขันในตลำดเพ่ิมสูงขึ น มีกำรแข่งขันที่รุนแรงในตลำดโลก โดยเฉพำะสินค้ำที่มีคุณภำพต่้ำต้นทุน
ต่้ำหรือสินค้ำที่สำมำรถใช้ทดแทนกันได้ง่ำย จะรุกเข้ำมำวำงจ้ำหน่ำยในประเทศได้มำกขึ น ซึ่ง
ประเทศไทยเป็นประเทศสมำชิกของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนและมีกำรส่งเสริมกำรผลิตสมุนไพร
ไทยเพ่ือเป็นธุรกิจธุรกิจชุมชนขนำดเล็ก ที่ยังขำดควำมเข้มแข็งในกำรต่อสู้กับธุรกิจขนำดใหญ่ทั งใน
ประเทศและธุรกิจจำกต่ำงประเทศ จึงท้ำให้ผู้ประกอบกำรต้องปรับตัวรับกำรแข่งขันที่รุนแรง
ดังกล่ำว จึงท้ำให้เกิดค้ำถำมว่ำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยควรมีทิศทำงใด กำรสนับสนุน
ภำครัฐในอนำคตจะมุ่งเสริมองค์ควำมรู้ที่จะช่วยยกระดับควำมเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้
อย่ำงไร เหตุใดผลิตภัณฑ์สมุนไพรจำกบำงประเทศจึงได้รับควำมนิยมมำกกว่ำ เพรำะอะไรผู้บริโภค
จึงให้ควำมไว้วำงใจและมีควำมเชื่อม่ันในผลิตภัณฑ์สมุนไพรของต่ำงประเทศมำกกว่ำ 
 ด้วยเหตุนี  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำกำรบรรลุเป้ำหมำยนโยบำยกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์วิสำหกิจ
ชุมชน โดยศึกษำกลุ่มสมุนไพรบ้ำนดงบัง จังหวัดปรำจีนบุรี ที่มีกำรด้ำเนินกำรเข้ำร่วมโครงกำร
สมุนไพรเกษตรอินทรีย์ จึงน้ำมำสู่ค้ำถำมกำรวิจัยดังนี  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษำนโยบำยภำครัฐในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์วิสำหกิจชุมชน กำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 2.2 เพ่ือเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์วิสำหกิจชุมชนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์
สมุนไพร กลุ่มสมุนไพรบ้ำนดงบัง จังหวัดปรำจีนบุรี 
 2.3 เพ่ือศึกษำสภำพกำรด้ำเนินกำรและปัญหำอุปสรรคของกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์วิสำหกิจ
ชุมชน กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มสมุนไพรบ้ำนดงบัง จังหวัดปรำจีนบุรี 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 กำรวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยได้ด้ำเนินกำรเก็บข้อมูลควำมคิดเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญ จ้ำนวน 3 รอบ 
โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชำญได้พิจำรณำทบทวนค้ำตอบของตนเองอีกครั ง ถ้ำควำมคิดเห็น
ของตนไม่ตรงกับควำมคิดเห็นของกลุ่ม ก็สำมำรถเปลี่ยนแปลงหรือยืนยันควำมคิดเห็นของตนได้ใน
รอบใหม่ นอกจำกนี กำรยืนยันควำมคิดเห็นของตนที่ไม่ตรงกับควำมคิดเห็นของกลุ่มนั น ได้ เปิด
โอกำสให้ผู้เชี่ยวชำญแต่ละคนได้แสดงเหตุผลประกอบด้วย ซึ่งรอบที่ 1 ศึกษำสภำพกำรด้ำเนินกำร
และปัญหำอุปสรรคของกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์วิสำหกิจชุมชน กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่ม
สมุนไพรบ้ำนดงบัง จังหวัดปรำจีนบุรี รอบที่ 2 สร้ำงแนวทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์วิสำหกิจชุมชน
กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มสมุนไพรบ้ำนดงบัง จังหวัดปรำจีนบุรี และรอบที่ 3 ยืนยัน
แนวทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์วิสำหกิจชุมชนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มสมุนไพรบ้ำนดงบัง 
จังหวัดปรำจีนบุรี ดังนี  
 รอบที่ 1 ศึกษำสภำพกำรด้ำเนินกำรและปัญหำอุปสรรคของกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
วิสำหกิจชุมชน กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มสมุนไพรบ้ำนดงบัง จังหวัดปรำจีนบุรี 
 1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ก้ำหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ใช้
วิธีกำรเลือกกลุ่มเป้ำหมำยแบบเจำะจง (Purposive sampling) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม จ้ำนวน  23 
คน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ภำครัฐ จ้ำนวน 8 คน ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ บุคลำกร
สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลดงขี เหล็ก  และกลุ่มที่ 2 ภำคเอกชน จ้ำนวน 15 คน ประกอบด้วย 
ผู้ที่มีส่วนก่อตั งกลุ่มสมุนไพรบ้ำนดงบัง จังหวัดปรำจีนบุรี มำตั งแต่ต้นและดูแลก้ำหนดทิศทำงในกำร
ด้ำเนินงำนของกลุ่ม  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย แบบสัมภำษณ์เจำะลึก (in-depth interview) และแบบ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
 รอบท่ี 2 สร้ำงแนวทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์วิสำหกิจชุมชนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
กลุ่มสมุนไพรบ้ำนดงบัง จังหวัดปรำจีนบุรี 
 1. ผู้วิจัยก้ำหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) เป็นกลุ่มเดียวกับผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(Key Informants) ในรอบท่ี 1  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยในรอบที่ 2 เป็นแบบสัมภำษณ์
เจำะลึก (in-depth interview) ชุดเดียวกับรอบที่ 1 พร้อมทั งข้อมูลที่ได้จำกรอบที่ 1 เพ่ือผู้ให้
ข้อมูลหลัก (Key Informants) พิจำรณำว่ำมีควำมคิดเห็นตรงหรือสอดคล้องกับต้ำแหน่งของค้ำตอบ
ที่ผู้ให้ข้อมูลหลักท่ำนอ่ืนแสดงควำมคิดเห็นหรือไม่ หำกไม่เห็นด้วยก็ให้แสดงเหตุผลเพ่ิมเติม แต่ถ้ำ
ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่แสดงเหตุผลก็จะถือว่ำเห็นด้วยกับค้ำตอบดังกล่ำว เพ่ือเป็นกำรยืนยันควำม
คิดเห็นรอบที่ 2 
 รอบที่ 3  ยืนยันแนวทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์วิสำหกิจชุมชนตำมนโยบำยภำครัฐ 
กรณีศึกษำกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560136

 1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ผู้วิจัยน้ำข้อมูลที่ได้จำกรอบที่ 2 ให้ผู้เชี่ยวชำญซึ่ง
เป็นผู้แทนองค์กร ทั งในระดับนโยบำยและผู้น้ำนโยบำยไปปฏิบัติ โดยกำรประชุมสนทนำกลุ่ม 
(Focus Group) ซึ่งผู้วิจัยได้เจำะจงเลือกผู้ที่มีส่วนก่อตั งกลุ่มสมุนไพรบ้ำนดงบัง จังหวัดปรำจีนบุรี 
มำตั งแต่ต้นและดูแลก้ำหนดทิศทำงในกำรด้ำเนินงำนของกลุ่ม หรือผู้ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์
ด้ำนกำรจัดท้ำแนวทำง/กลยุทธ์ จ้ำนวน 7 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ สร้ำงแบบยืนยันแนวทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์วิสำหกิจชุมชนตำม
นโยบำยภำครัฐ กรณีศึกษำกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรมี 2 ตอน 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล ทั ง 3 รอบ โดยพิจำรณำประเด็นหลัก (major themes) หรือแบบ
แผนหลัก (major pattern) ที่พบในข้อมูลมำตรวจสอบควำมสมบูรณ์ ของข้อมูล โดยใช้วิธีกำรสำม
เส้ำ (triangulation) ดังนี  1.โดยกำรตรวจสอบข้อมูลจำกเอกสำรทำงวิชำกำร เอกสำรรำยงำนผล
กำรด้ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์วิสำหกิจชุมชน และแนวคิด ทฤษฎี งำนวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์วิสำหกิจชุมชน กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร  2. โดยกำร
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 3. โดยกำรตรวจสอบข้อมูลที่ได้จำกกำร
สัมภำษณ์ และข้อมูลจำกแบบสอบถำม โดยกำรเริ่มต้นจำกกำรวิเครำะห์ภำพรวมไปสูกำรวิเครำะห์
ประเด็นย่อยของกระบวนกำรวิเครำะห์ตำม แนวทำงกำรวิจัยเชิงคุณภำพ และข้อเสนอแนะจัดท้ำ
เป็น “แนวทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์วิสำหกิจชุมชนตำมนโยบำยภำครัฐ กรณีศึกษำกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” 
 
4. ผลการวิจัย 
 1. สรุปกำรสังเกตกำรวิสำหกิจชุมชนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มสมุนไพรบ้ำนดง
บัง จังหวัดปรำจีนบุรี  
 กลุ่มสมุนไพรบ้ำนดงบัง จังหวัดปรำจีนบุรี ตั งเมื่อปี 2541 ตั งขึ นเพ่ือหำรำยได้ให้ชุมชน 
ในกำรรวมกลุ่มครั งแรกยังไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ แรกๆ ปลูกไผ่ตง แต่ไผ่ตงตำย เลยเปลี่ยนเป็นไม้
ดอกไม้ประดับ เมื่อเริ่มเยอะขึ นเกิดกำรแข่งขันด้ำนรำคำเนื่องจำกไม่มีกำรรวมกลุ่มต่ำ งคนต่ำงขำย 
จึงคิดหำสินค้ำเสริม เป็นสมุนไพร ซึ่งทำงโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร รับซื ออยู่แล้ว ปัจจุบัน
กลำยเป็นรำยได้หลัก กลุ่มสมุนไพรฯ ประกอบด้วย ที่ปรึกษำ ประธำน รองประธำน เลขำนุกำร 
เหรัญญิก สมำชิกฝ่ำยผลิต ฝ่ำยขำย ฝ่ำยแปรรูป ซึ่งมีสมำชิก 12 คน ในส่วนแรงงำนมำจำก 11 
ครัวเรือน ครัวเรือนละ 3-4 คน ทั งนี ทำงกลุ่มได้มีกำรท้ำบัญชีครัวเรือนพร้อมบันทึกปัจจัยกำรผลิต 
และหักเงิน 5% ของรำยได้ เพ่ือใช้ในกำรบริหำรกลุ่มสมุนไพรฯ กำรท้ำงำนของสมำชิกกลุ่มสมุนไพร
บ้ำนดงบัง จังหวัดปรำจีนบุรี โดยรวมแล้ว ผู้วิจัยจะเห็นว่ำกลุ่มชุมชนเข้มแข็งของกลุ่มสมุนไพรบ้ำน
ดงบัง ทั งนี ทำงกลุ่มสมุนไพรฯ ได้รับกำรสนับสนุนน้อยมำกจำกภำครัฐ หำกสมำชิกในกลุ่มและผู้น้ำ
ไม่มีจุดยืนที่เข้มแข็งพอ กำรก้ำวไปข้ำงหน้ำตำมแผนแม่บทแห่งชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำสมุนไพรไทย 
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 เป็นไปได้ยำก แต่ขณะนี เท่ำที่ผู้วิจัยได้เห็นนับตั งแต่เริ่มลงพื นที่
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จนกระทั่งช่วงปลำยๆ ก็ได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงเร่งด่วนมำจำกกำรประสำนงำนของมูลนิธิฯ เช่น 
กำรเปลี่ยนซ่อมโรงตำกสมุนไพร 
 2. สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพกำรด้ำเนินกำรและปัญหำอุปสรรคของกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์วิสำหกิจชุมชน กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มสมุนไพรบ้ำนดงบัง จังหวัดปรำจีนบุรี  
ผู้วิจัยใช้กำรวิเครำะห์สภำพกำรด้ำเนินกำรและปัญหำอุปสรรคโดยแบ่งออกเป็น 6 ด้ำน ได้แก่ ด้ำน
ผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนกำรตลำด ด้ำนกำรผลิต ด้ำนองค์ควำมรู้และข้อมูลข่ำวสำร ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร 
 ด้ำนผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ มีสินค้ำ 13 ประเภท ท้ำแปรรูปสมุนไพรแห้ง และกล้ำพันธุ์ ได้
กว่ำ 100 ชนิด ซ่ึงรำยได้หลักจำกกำรจ้ำหน่ำย ฟ้ำทะลำยโจร เช่น ด้ำนสินค้ำ เช่น ชุดอบ ลูก
ประคบ ยำดม น ้ำมันเหลือง และ ด้ำนบริกำร เช่น มีกำรเปิดให้ศึกษำดูงำน บริกำรที่พักแบบโฮมส
เตย์ พร้อมอำหำรและของว่ำง  
 ด้ำนรำคำ กำรตั งรำคำจะมีกำรค้ำนวณจำกต้นทุนโดยทำงมูลนิธิเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร 
ระยะเวลำกำรปลูกและเก็บเกี่ยวของสมุนไพร 
 ด้ำนกำรตลำด มีกำรวำงสินค้ำที่งำนเกษตรจังหวัดในบำงครั ง และมีกำรจัดบูท ออกงำน
ต่ำงภำยในจังหวัดไม่มีกำรเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรประชำสัมพันธ์ เนื่องโดยส่วนมำกจะเป็นกำรบ่อต่อ
จำกผู้ที่เข้ำมำศึกษำดูงำน มีกำรวำงสินค้ำจ้ำหน่ำย 4 แห่ง คือ ที่ท้ำกำรกลุ่มสมุนไพรบ้ำนดงบัง ศูนย์
จ้ำหน่ำยสินค้ำชุมชน โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร และเครือข่ำยร้ำนรักษ์สุข 
 ด้ำนกำรผลิต จะผลิตสินค้ำชนิดไหนเท่ำไร ไม่ได้ก้ำหนด แต่ผลิตเร่ือยๆ ขำยเร่ือยๆ ใน
ส่วนที่ขำยบ้ำนดงบัง ผลิตเท่ำไรขำยเท่ำนั น เขำซื อหมดก็ขำยหมด กำรควบคุมสินค้ำ จะล้ำงเอง หั่น
เอง คัดเลือกส่วนที่ไม่ใช้ออก ใช้เวลำท้ำทั งวัน เนื่องจำกเป็นธุรกิจภำยในครัวเรือน และมีกำรผลิต
ตำมปริมำณที่ทำงโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศรต้องกำร พร้อมกับเพำะปลูกกล้ำพันธุ์สมุนไพร
ไว้จ้ำหน่ำยด้วย ซึ่งกำรควบคุมและพัฒนำคุณภำพใช้ เทคนิคสร้ำงแรงจูงใจ รวมทั งสร้ำงควำม
ตระหนักในควำมส้ำคัญของสินค้ำและคุณภำพของวัตถุดิบ 
 ด้ำนองค์ควำมรู้และข้อมูลข่ำวสำร ช่วงแรกๆเริ่มก่อตั งจะมีหน่วยงำนต่ำงๆ เข้ำมำให้
ควำมรู้ เช่น กรมกำรเกษตร อบต. มูลนิธิฯ แต่พอช่วงหลังๆ ไม่มีกำรเข้ำมำให้ข้อมูลเลย ส่วนมำกจะ
ได้ควำมรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นที่สืบทอดกันมำ ได้มีกำรหำควำมรู้จำกหนังสือและสื่ออินเตอร์เน็ต 
และมีหน่วยงำนภำครัฐเข้ำมำให้กำรสนับสนุนในเรื่องกำรใช้เทคโนโลยี กำรประชำสัมพันธ์กลุ่ม
สมุนไพรฯ 
 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โครงสร้ำงกลุ่มสมุนไพรฯ ประกอบด้วย ที่ปรึกษำ ประธำน รอง
ประธำน เลขำนุกำร เหรัญญิก สมำชิกฝ่ำยผลิต ฝ่ำยขำย ฝ่ำยแปรรูป ซึ่งมีสมำชิก 12 ครัวเรือน รวม
ทั งสิ น 14 คน และมีกำรท้ำบัญชีครัวเรือนพร้อมบันทึกปัจจัยกำรผลิต และหักเงิน 5% ของรำยได้ 
เพ่ือใช้ในกำรบริหำรกลุ่มสมุนไพรฯ ทั งนี สมำชิกกลุ่มมีกำรคิดค้นเครื่องมือเอง แต่มีเฉพำะเครื่องสับ
สมุนไพรที่ได้จำกมหำวิทยำลัยพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560138

 กำรมีส่วนร่วมและกำรให้กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ เอกชน และประชำสังคม โดย
หน่วยงำนภำครัฐเข้ำมำให้กำรสนับสนุนในเรื่องกำรใช้เทคโนโลยี กำรประชำสัมพันธ์กลุ่มสมุนไพรฯ 
โดยผ่ำนกำรท่องเที่ยวเชิงชุมชน ให้กำรสนับสนุนในเรื่องกำรใช้ควำมรู้ด้ำนวิชำกำรผนวกรวมกับภูมิ
ปัญญำชำวบ้ำน โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศรจัดกำรอบรมและท้ำควำมเข้ำใจในเร่ืองของ
เกษตรอินทรีย์ และกำรควบคุมคุณภำพ รวมทั งจัดส่งเจ้ำหน้ำที่เกษตรอินทรีย์และเภสัชกร เข้ำไป
แนะน้ำถึงขั นตอนกำรผลิตพืชสมุนไพรที่ถูกวิธีและได้คุณภำพตำมมำตรฐำน 
 3. สรุปผลกำรศึกษำนโยบำยภำครัฐและข้อเสนอแนะแนวทำงกำรในกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์วิสำหกิจชุมชน กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 จำกข้อมูลแผนกำรพัฒนำสมุนไพรของประเทศไทย พบว่ำปัจจุบันภำครัฐมีนโยบำยใน
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประกอบด้วย 1) ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรให้มีศักยภำพตำมควำม
ต้องกำรของตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ 2) พัฒนำอุตสำหกรรมและตลำดสมุนไพรให้มี
คุณภำพระดับสำกล 3) ส่งเสริมกำรใช้สมุนไพรเพ่ือกำรรักษำโรคและสร้ำงเสริมสุขภำพ และ 4) 
สร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรบริหำรและนโยบำยภำครัฐและใช้กลไกประชำรัฐในกำรขับเคลื่อน
สมุนไพรอย่ำงม่ันคง และยั่งยืน 
 แต่ทั งนี จำกกำรด้ำเนินกำรและกำรใช้นโยบำยดังกล่ำว พบว่ำทำงกลุ่มสมุนไพรบ้ำนดงบัง 
ได้รับงบประมำณกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตจำกกำรน้ำเสนอโครงกำรของมูลนิ ธิเจ้ำพระยำอภัย
ภูมิเบศร และข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ กำรผลิต กำรตลำด รำคำ ยังคงขึ นอยู่กับมูลนิธิฯ ดังนั นจึงถือว่ำ
กำรด้ำเนินกำรยังไม่บรรลุเป้ำหมำยและประสบควำมส้ำเร็จเท่ำที่ควรจะเป็น ประกอบกับทำงกลุ่ม
สมุนไพรบ้ำนดงบังยังคงประสบปัญหำในเรื่อง ดังต่อไปนี  1. กำรจัดสรรงบประมำณไม่เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำร ส่งผลต่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้มีก้ำลังกำรผลิตต่้ำ ท้ำให้สำมำรถผลิตขำยได้
เฉพำะภำยใน ไม่สำมำรถผลิตขำยให้กับหน่วยงำนภำยนอกได้ 2. กำรเพำะปลูกเป็นแบบภูมิปัญญำ
ชำวบ้ำน ดังนั นยังไม่มีกำรวิเครำะห์ปริมำณสำระส้ำคัญในสมุนไพร และประสบปัญหำเกี่ยวกับพื นที่
กำรเพำะปลูกในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ 3. กำรตลำดยังคงเป็นรูปแบบเสมือนกำรผูกขำด เนื่องจำกมี
กำรขำยให้กับมูลนิธิเจ้ำพระยำอภัยภูมิเบศรเท่ำนั น ซึ่งส่งผลให้ทำงกลุ่มสมุนไพรไม่มียี่ห้องผลิตภัณฑ์
เป็นของตัวเอง และรำคำถูกก้ำหนดโดยมูลนิธิฯ  
 ทั งนี จำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก และกำรเชื่อโยงดังกล่ำว เกี่ยวกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
วิสำหกิจชุมชน กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทำงผู้วิจัยจึงได้จัดท้ำร่ำงนโยบำยและแนวทำงกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์วิสำหกิจชุมชนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มสมุนไพรบ้ำนดงบัง จังหวัด
ปรำจีนบุรี พร้อมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ไว้ดังนี  
 1. นโยบำยส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำสมุนไพรแบบครบวงจร หน่วยงำนที่รับผิดชอบคือ 
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ โดยมีแนวทำง ดังนี  ศึกษำวิจัยและพัฒนำวัตถุดิบเพ่ือให้ได้วัตถุดิบที่มี
คุณภำพ และศึกษำวิจัยและพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมให้มีกำรผลิตวัตถุดิบสมุนไพรในระดับ
อุตสำหกรรมในลักษณะที่เป็น Plantation และมีกำรใช้ระบบคุณภำพแบบ Good Agricultural 
Practice (GAP) และ Good Harvesting Practice (GHP) 
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 2. นโยบำยส่งเสริมกำรผลิตวัตถุดิบสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภำพ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบคือ กรมส่งเสริมกำรเกษตร โดยมีแนวทำง ดังนี   1) ศึกษำสมุนไพรที่เป็นควำมต้องกำร
ของตลำด 2) ศึกษำวิจัยวิธีกำรขยำยพันธุ์ กำรเพำะปลูก และกำรเก็บเก่ียวที่เหมำะสมเพ่ือให้วัตถุดิบ
สมุนไพรที่ได้มีคุณภำพดี มีสำระส้ำคัญในปริมำณสูง 3) ศึกษำวิจัยกำรขยำยพันธุ์ด้วยวิธีกำร
เพำะเลี ยงเนื อเยื่อพืช เพ่ือให้ได้วัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภำพดีและสม่้ำเสมอในปริมำณมำก 4) 
ศึกษำวิจัยกำรป้องกันและควบคุมโรคพืชโดยหลีกเลี่ยงกำรใช้ยำฆ่ำแมลง เพรำะอำจก่อให้เกิดปัญหำ
สำรพิษตกค้ำง และ5) ให้ควำมรู้แก่เกษตรกรผู้สนใจเกี่ยวกับกำรปลูกสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ 
 3. นโยบำยก้ำหนดมำตรฐำนและกำรควบคุมคุณภำพสมุนไพร หน่วยงำนที่รับผิดชอบคือ 
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ โดยมีแนวทำง ดังนี   1) ศึกษำวิจัยและพัฒนำด้ำนกำรควบคุมคุณภำพ
ของสมุนไพร โดยเน้นงำนวิจัยด้ำนพฤกษำเคมีของสมุนไพรเพ่ือหำสำระส้ำคัญหรือกลุ่มของ
สำระส้ำคัญที่เป็นสำรออกฤทธิตของสมุนไพร 2) กำรจัดท้ำมำตรฐำนของสมุนไพร 3) กำรพัฒนำวิธี
วิเครำะห์ทั งด้ำนคุณภำพและปริมำณของสำรในกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ของวัตถุดิบสมุนไพรใน
ขั นตอนก่อนและระหว่ำงกระบวนกำรผลิต 4) กำรพัฒนำวิธีควบคุมคุณภำพในขั นตอนสุดท้ำยเมื่อ
ผลิตออกมำเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว 5) ศึกษำวิจัยด้ำนควำมคงตัวของสำระส้ำคัญในผลิตภัณฑ์  
 4. นโยบำยส่งเสริมอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร หน่วยงำนที่รับผิดชอบคือ กรม
ส่งเสริมอุตสำหกรรม โดยมีแนวทำง ดังนี  1) ศึกษำวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหำกำรปนเปื้อนของจุลินทรีย์ใน
กระบวนกำรผลิต 2) ศึกษำวิจัย เพื่อน้ำเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำงเภสัชกรรมมำใช้ในกำร Formulate ยำ
จำกสมุนไพรให้สำมำรถออก ฤทธิตได้ยำวนำนขึ น 3) ศึกษำกำรผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เหมำะสม
และเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ มำใช้ในกระบวนกำรผลิต  
 5. นโยบำยส่งเสริมกำรตลำดสมุนไพร หน่วยงำนที่รับผิดชอบคือ กรมส่งเสริมกำรค้ำ โดย
มีแนวทำง ดังนี  1) ส้ำรวจควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์สมุนไพรของตลำดภำยในประเทศ 2) วิเครำะห์
ควำมเป็นไปได้และควำมคุ้มทุนในกำรวิจัยและพัฒนำสมุนไพรแต่ละชนิด 3) กระจำยควำมรู้แก่
ประชำชนเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรเพื่อให้ประชำชนเชื่อมั่น  
 6. นโยบำยส่งเสริมกำรส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพร หน่วยงำนที่รับผิดชอบคือ กรมส่งเสริม
กำรส่งออก โดยมีแนวทำง ดังนี  1) ส้ำรวจควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์สมุนไพรของตลำดต่ำงประเทศ 2) 
วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้และควำมคุ้มทุนในกำรวิจัยและพัฒนำสมุนไพรแต่ละชนิด 3) พัฒนำระบบ
ประกันคุณภำพให้ได้มำตรฐำน Good Manufacturing Practice (GMP) ในส่วนของยำจำก
สมุนไพร 4) น้ำสินค้ำไปแสดงในงำน Trade show และ Expo ในต่ำงประเทศ  
 7. นโยบำยพัฒนำเครือข่ำยองค์ควำมรู้ด้ำนสมุนไพร หน่วยงำนที่รับผิดชอบคือ กรม
ส่งเสริมกำรเกษตร โดยมีแนวทำง ดังนี  1) ก่อตั งสมำคมด้ำนพืชสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ 2) สร้ำงศูนย์
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
   
5. อภิปรายผล 
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 1. ปัจจุบันกลุ่มสมุนไพรบ้ำนดงบัง มีนโยบำยที่ใช้อยู่ยังไม่ชัดเจนส่งผลให้ไม่สำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยของนโยบำยได้ สอดคล้องกับ บุปผำ ลำกลำง (2550) ซึ่งพบว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ควำมส้ำเร็จของกำรน้ำนโยบำยไปปฏิบัติ ได้แก่ ควำมชัดเจนของวัตถุประสงค์และนโยบำย ซึ่ง
มำตรฐำนและวัตถุประสงค์ของนโยบำย เป็นปัจจัยส้ำคัญที่จะตัดสินถึงสมรรถนะของนโยบำย กำร
ก้ำหนดตัวชี วัดสมรรถนะของนโยบำยเป็นสิ่งส้ำคัญในกำรวิเครำะห์ นั่นคือ มำตรฐำนและ
วัตถุประสงค์ของนโยบำยจะต้องสอดคล้องกับควำมเป็นจริง ในบำงกรณีมำตรฐำนและวัตถุประสงค์
ของนโยบำยอำจสำมำรถสังเกตและวัดได้ง่ำย นอกจำกนโยบำยจะมีมำตรฐำนและวัตถุประสงค์แล้ว 
นโยบำยยังประกอบด้วยทรัพยำกรซึ่งอ้ำนวยควำมสะดวกต่อกำรบริหำรนโยบำย หมำยควำมรวมถึง
เงินงบประมำณและสิ่งสนับสนุนอ่ืนๆ ที่ก้ำหนดไว้ในแผนงำน ทรัพยำกรเหล่ำนี จะเป็นสิ่งที่ช่วย
ส่งเสริมหรือช่วยให้ควำมสะดวกต่อประสิทธิผลของกำรน้ำนโยบำยไปปฏิบัติ เป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปว่ำทรัพยำกรนโยบำยที่เป็นตัวเงินเพียงอย่ำงเดียวไม่เพียงพอที่จะท้ำให้นโยบำยบรรลุผล 
จำกกำรศึกษำของ Martha Derthick (1972: 87) ซึ่งพบว่ำ ปัจจัยด้ำนทรัพยำกรที่ส้ำคัญมำกที่สุดที่
ส่งผลให้นโยบำยประสบควำมส้ำเร็จ คือ กำรช่วยเหลือและสนับสนุนจำกหน่วยงำนของรัฐมำกกว่ำ
กำรให้งบประมำณที่เพียงพอ 
 2. โครงสร้ำงกำรบริหำรกลุ่มยังอยู่ในเครือญำติพ่ีน้อง ระบบกำรผลิตและกำรบริหำร
จัดกำรยังเป็นแบบภูมิปัญญำชำวบ้ำน ถึงแม้ว่ำมีภำครัฐที่เข้ำมำดูแลเกี่ยวกับสมุนไพรบ้ำนดงบัง ซึ่ง
ประกอบด้วย โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลดงขี เหล็ก และกรม
ส่งเสริมกำรเกษตร ซึ่งแต่ละหน่วยงำนได้ให้กำรส่งเสริมกลุ่มสมุนไพรบ้ำนดงบัง โดยกำรเข้ำมำมีส่วน
ร่วมและสนับสนุนในกำรด้ำเนินกำรต่ำงๆ ได้แก่ ด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน ในช่วงแรกเกษตรกร
ได้รับกำรสนับสนุนจำกธนำคำรเพ่ือกำรเกษตร (ธกส.) รวมทั งได้รับงบประมำณกำรพัฒนำ
กระบวนกำรผลิตจำกกำรน้ำเสนอโครงกำรของมูลนิธิเจ้ำพระยำอภัยภูมิเบศร และด้ำนองค์ควำมรู้
และข้อมูลข่ำวสำร ช่วงแรกๆ เริ่มก่อตั งจะมีหน่วยงำนต่ำงๆ เข้ำมำให้ควำมรู้ เช่น กรมกำรเกษตร 
อบต. มูลนิธิฯ นอกจำกนั นโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร ยังเป็นหน่วยงำนสนับสนุนทำง
วิชำกำร กำรก้ำกับ ดูแล ติดตำมและประเมินผลแต่พอช่วงหลังๆ ไม่มีกำรเข้ำมำให้กำรสนับสนุน
เท่ำที่ควร ทั งนี อำจเนื่องมำจำกกลุ่มสมุนไพรบ้ำนดงบังสำมำรถด้ำเนินกำรได้ด้วยตนเอง ประกอบ
กับปัญหำเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรเปลี่ยนถ่ำยอ้ำนำจทำงกำรเมืองส่วนท้องถิ่น ในส่วน
นักกำรเมืองระดับชำติและระดับท้องถิ่น ท้ำให้ไม่ได้รับกำรสนับสนุน ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำ
ของ เสกสรรค์ นิสัยกล้ำ (2550) พบว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส้ำเร็จของกำรน้ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
ได้แก่ กำรสนับสนุนเครือข่ำยและหุ้นส่วน และกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำย 
 3. กำรด้ำเนินกำรไม่สำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยของนโยบำยที่ตั งไว้ได้รวมทั งไม่สำมำรถ
ตอบสนองต่อนโยบำยดังกล่ำวได้ ซึ่งกำรตอบสนองผู้น้ำนโยบำยไปปฏิบัติมีอยู่ 3 ประกำร ที่จะส่งผล
ต่อควำมสำมำรถและควำมตั งใจในกำรด้ำเนินนโยบำย ซึ่งได้แก่ 1) กำรรับรู้และควำมเข้ำใจของผู้
ปฏิบัติที่มีต่อนโยบำย 2) ทิศทำงในกำรตอบสนองต่อนโยบำยของผู้ปฏิบัติ เช่น กำรยอมรับ กำรเป็น
กลำง กำรปฏิเสธ และ 3) ระดับกำรตอบสนองในตัวนโยบำยของผู้ปฏิบัติ เป็นเรื่องส้ำคัญที่ผู้ปฏิบัติ
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จะต้องเข้ำใจถึงมำตรฐำนและวัตถุประสงค์ของนโยบำย ในเรื่องทิศทำงกำรร่วมมือของผู้ปฏิบัติต่อ
มำตรฐำนและวัตถุประสงค์ของนโยบำยนั น ผู้ปฏิบัติอำจปฏิเสธเป้ำหมำยของนโยบำยตั งแต่ต้น 
สำเหตุอำจมำจำกกำรที่เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์นั นขัดต่อค่ำนิยมในตัวผู้ปฏิบัติ หรือขัดแย้งต่อ
ผลประโยชน์หรือควำมสนใจของผู้ปฏิบัติ ซึ่งสำมำรถแก้ไขโดยกำรให้ผู้ปฏิบัติเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ตั งเป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ของนโยบำยตั งแต่เริ่มต้น สุดท้ำยในเรื่องระดับกำรร่วมมือหรือ
ตอบสนองของผู้ปฏิบัติอำจมีผลต่อสมรรถนะของนโยบำย กำรที่ควำมร่วมมือของผู้ปฏิบัติไปในทำง
ลบ น้ำไปสู่กำรขัดขืนต่อวัตถุประสงค์ของนโยบำย เมื่อเกิดเหตุกำรณ์นี  ค้ำถำมของกำรน้ำนโยบำย
ไปปฏิบัติจะเริ่มหำข้อยุติไม่ได้ หน่วยงำนในระดับรองลงไปจะถูกปฏิเสธกำรเข้ำร่วมนโยบำย ใน
สภำพเหตุกำรณ์นี จะต้องใช้กฎระเบียบและกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือให้นโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติได้ (Van 
Meter and Van Horn, 1975: 463) 
 4. งำนวิจัยนี จึงได้ก้ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์วิสำหกิจชุมชน กำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย พร้อมทั งกลไกกำรขับเคลื่อน/แนวทำงกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์วิสำหกิจชุมชนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มสมุนไพรบ้ำนดงบัง จังหวัดปรำจีนบุรี 
ประกอบด้วย 7 นโยบำย ดังนี  
 4.1 นโยบำยส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำสมุนไพรแบบครบวงจร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
คือ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ โดยมีแนวทำง ดังนี  1) ศึกษำวิจัยและพัฒนำวัตถุดิบเพ่ือให้ได้
วัตถุดิบที่มีคุณภำพ และ 2) ศึกษำวิจัยและพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมให้มีกำรผลิตวัตถุดิบ
สมุนไพรในระดับอุตสำหกรรมในลักษณะที่เป็น Plantation และมีกำรใช้ระบบคุณภำพแบบ Good 
Agricultural Practice (GAP) และ Good Harvesting Practice (GHP) 
 4.2 นโยบำยส่งเสริมกำรผลิตวัตถุดิบสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภำพ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบคือ กรมส่งเสริมกำรเกษตร โดยมีแนวทำง ดังนี  1) ศึกษำสมุนไพรที่เป็นควำมต้องกำรของ
ตลำด 2) ศึกษำวิจัยวิธีกำรขยำยพันธุ์ กำรเพำะปลูก และกำรเก็บเกี่ยวที่เหมำะสมเพ่ือให้วัตถุดิบ
สมุนไพรที่ได้มีคุณภำพดี มีสำระส้ำคัญในปริมำณสูง 3) ศึกษำวิจัยกำรขยำยพันธุ์ด้วยวิธีกำร
เพำะเลี ยงเนื อเยื่อพืช เพ่ือให้ได้วัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภำพดีและสม่้ำเสมอในปริมำณมำก 4) 
ศึกษำวิจัยกำรป้องกันและควบคุมโรคพืชโดยหลีกเลี่ยงกำรใช้ยำฆ่ำแมลง เพรำะอำจก่อให้เกิดปัญหำ
สำรพิษตกค้ำง และ 5) ให้ควำมรู้แก่เกษตรกรผู้สนใจเกี่ยวกับกำรปลูกสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ 
ซึ่งสอดคล้องกับ จริญญำ จันทร์ค้ำปัน (2559) ได้กล่ำวว่ำภำครัฐควรต้องส่งเสริมกำรวิจัยและ
พัฒนำกำรใช้สมุนไพร และเกษตรกรควรมีกำรปลูกพืชให้ถูกวิธีเพ่ือให้ได้ วัตถุดิบที่มีมำตรฐำนตั งแต่
เริ่มต้น ประกอบกับนักวิจัยต้องศึกษำวิจัยและควบคุมคุณภำพ ประสิทธิภำพและควำมปลอดภัย มี
สูตรและมีกำรตรวจสอบวิเครำะห์ควบคุมที่ได้มำตรฐำนและครบวงจร 
 4.3 นโยบำยก้ำหนดมำตรฐำนและกำรควบคุมคุณภำพสมุนไพร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
คือ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ โดยมีแนวทำง ดังนี  1) ศึกษำวิจัยและพัฒนำด้ำนกำรควบคุม
คุณภำพของสมุนไพร โดยเน้นงำนวิจัยด้ำนพฤกษำเคมีของสมุนไพรเพ่ือหำสำระส้ำคัญหรือกลุ่มของ
สำระส้ำคัญที่เป็นสำรออกฤทธิตของสมุนไพร 2) กำรจัดท้ำมำตรฐำนของสมุนไพร 3) กำรพัฒนำวิธี
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วิเครำะห์ทั งด้ำนคุณภำพและปริมำณของสำรในกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ของวัตถุดิบสมุนไพรใน
ขั นตอนก่อนและระหว่ำงกระบวนกำรผลิต 4) กำรพัฒนำวิธีควบคุมคุณภำพในขั นตอนสุดท้ำยเมื่อ
ผลิตออกมำเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว 5) ศึกษำวิจัยด้ำนควำมคงตัวของสำระส้ำคัญในผลิตภัณฑ์ 
 4.4 นโยบำยส่งเสริมอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร หน่วยงำนที่รับผิดชอบคือ กรม
ส่งเสริมอุตสำหกรรม โดยมีแนวทำง ดังนี  1) ศึกษำวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหำกำรปนเปื้อนของจุลินทรีย์ใน
กระบวนกำรผลิต 2) ศึกษำวิจัย เพื่อน้ำเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำงเภสัชกรรมมำใช้ในกำร Formulate ยำ
จำกสมุนไพรให้สำมำรถออก ฤทธิตได้ยำวนำนขึ น 3) ศึกษำกำรผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เหมำะสม
และเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ มำใช้ในกระบวนกำรผลิต ซึ่งสอดคล้องกับ จริญญำ จันทร์ค้ำปัน (2559) 
ได้กล่ำวว่ำ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่มำตรฐำนสำกลต้องกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั งใน
รูปแบบผลิตภัณฑ์ยำ อำหำรเสริมรวมถึงเครื่องส้ำอำง เพ่ือให้มีคุณภำพมำตรฐำนระดับสำกล
สำมำรถแข่งขันในตลำดโลก 
 4.5 นโยบำยส่งเสริมกำรตลำดสมุนไพร หน่วยงำนที่รับผิดชอบคือ กรมส่งเสริมกำรค้ำ 
โดยมีแนวทำง ดังนี  1) ส้ำรวจควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์สมุนไพรของตลำดภำยในประเทศ 2) 
วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้และควำมคุ้มทุนในกำรวิจัยและพัฒนำสมุนไพรแต่ละชนิด 3) กระจำย
ควำมรู้แก่ประชำชนเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรเพ่ือให้ประชำชนเชื่อมั่น  
 4.6 นโยบำยส่งเสริมกำรส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพร หน่วยงำนที่รับผิดชอบคือ กรม
ส่งเสริมกำรส่งออก โดยมีแนวทำง ดังนี  1) ส้ำรวจควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์สมุนไพรของตลำด
ต่ำงประเทศ 2) วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้และควำมคุ้มทุนในกำรวิจัยและพัฒนำสมุนไพรแต่ละชนิด 
3) พัฒนำระบบประกันคุณภำพให้ได้มำตรฐำน Good Manufacturing Practice (GMP) ในส่วน
ของยำจำกสมุนไพร ซึ่งสอดคล้องกับ จริญญำ จันทร์ค้ำปัน (2559) ซึ่งกล่ำวว่ำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
สมุนไพรสู่มำตรฐำนสำกลต้องกำรมีกำรพัฒนำระบบคุณภำพผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่มำตรฐำนสำกล 4) 
น้ำสินค้ำไปแสดงในงำน Trade show และ Expo ในต่ำงประเทศ ซึ่งเป็นกำรประชำสัมพันธ์ซึ่ง
สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ จิรำรัตน์ สัมมำเทศน์ (2549) ; พรชัย ชูชัยพุฒิพงศ์ (2549) ซึ่งพบว่ำ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส้ำเร็จของกำรน้ำนโยบำยไปปฏิบัติ ได้แก่ กำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ 
และกำรคิดต่อสื่อสำร 
 4.7 นโยบำยพัฒนำเครือข่ำยองค์ควำมรู้ด้ำนสมุนไพร หน่วยงำนที่รับผิดชอบคือ กรม
ส่งเสริมกำรเกษตร โดยมีแนวทำง ดังนี  1) ก่อตั งสมำคมด้ำนพืชสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ 2) สร้ำงศูนย์
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 
6. ขอเสนอแนะ  
 ส้ำหรับกำรวิจัยครั งนี  
 1. จำกแผนกำรพัฒนำของกลุ่มสมุนไพรฯ พบว่ำเป็นแผนรูปแบบรำยครอบครัวของ
สมำชิก ดังนั น จึงเกิดควำมเลื่อมล ้ำของสมำชิกในกำรมีบทบำทต่อกำรจัดสรรรำยได้  
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 2. ในด้ำนข้อมูลข่ำวสำร พบว่ำสมำชิกส่วนใหญ่มีบทบำทน้อย ซึ่งสมำชิกในกลุ่มมีรับรู้
ข่ำวสำรน้อยมำก กำรรับรู้ข่ำวสำรจะได้มำจำกมูลนิธิเจ้ำพระยำอภัยภูเบศรเพียงแหล่งเดียว 
เนื่องจำก เกรงว่ำผลิตหรือปลูกแล้วจะไม่เป็นที่ต้องกำรของมูลนิธิเจ้ำพระยำอภัยภูเบศรเพียง (แหล่ง
ตลำด) ดังนั น รูปแบบทำงกำรตลำดจะเป็นลักษณะกำรผูกขำด หำกมีกลุ่มสมุนไพรเกษตรอินทรีย์
เกิดขึ นใหม่มำจะท้ำให้เกิดกำรแข่งขันทำงตลำด ดังนั น ทำงกลุ่มสมุนไพรควรมีกำรหำตลำดส้ำรอง 
หรือผลิตสินค้ำภำยใต้ยี่ห้องของตนเอง  
 3. ควรสนับสนุนให้กลุ่มองค์กร สถำบันต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นของชำวบ้ำนหรือหน่วยงำน
เอกชน รวมตัวกันสร้ำงเครือข่ำยสมุนไพรไทยเพ่ือเพ่ิมควำมเข้มแข็งและเสริมศักยภำพในกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้สำมำรถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 4. ควรสนับสนุนให้มีกำรร่วมมือกันในกำรส่งเสริมเกษตรกรด้ำนควำมเชื่อและ
กระบวนกำรคิดแบบเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ โดยอบรมแนวคิดและเทคนิคของกำรท้ำเกษตร
อินทรีย์อย่ำงเข้มข้น 
 ส้ำหรับกำรวิจัยครั งต่อไป 
 1. กำรวิจัยในครั งนี เป็นกำรวิจัยเพียงกลุ่มสมุนไพรหมู่บ้ำนดงบังเพียงพื นที่เดียว ดังนั น
งำนวิจัยครั งต่อไปควรมีกำรศึกษำวิจัยพื นที่ที่เพำะปลูกพื นสมุนไพรในพื นที่อ่ืนๆ เช่น กำญจนบุรี 
เป็นต้น 
 2. ควรมีกำรทดลองน้ำนโยบำยกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์วิสำหกิจชุมชน: กรณีกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ไปทดลองใช้ 
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การศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการโครงสร้างพระมหาปิฎกไทโช 
AN ANALYTICAL STUDY OF THE DEVELOPMENTAL STRUCTURE OF 

THE TAISHO TRIPITAKA 
 

สุดารัตน์ บรรเทากุล 
 

บทคัดย่อ 
จุดม่งหมายทางวิชาการของงานวิจัยเร่ือง “การศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการโครงสร้างพระ

มหาปิฎกไทโช” เพ่ือการศึกษาค้นหาความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของพระมหาปิฎกไทโช 
ธรรมชาติของลักษณะโครงสร้าง สิ่งที่ปรากฏในโครงสร้าง เช่น การจัดปิฎกต่างๆ ล าดับวิธีการเรียง
หมวดหมู่ แม้ว่าพระมหาปิฎกไทโชจัดพิมพ์ขึ้นในประเทศญี่ปุ่นด้วยอักษรจีนจะมิใช่พระมหาปิฎก
ฉบับล่าสุดของพระพุทธศาสนามหายาน แต่ก็เป็นพระมหาปิฎกที่นักวิชาการพุทธศาสนาทั่วโลกต่าง
ยอมรับเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่ดีเท่าท่ีมีในปัจจุบัน โดยเริ่มพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 1924 เสร็จสมบูรณ์ในปี 
ค.ศ. 1934 บรรจุเป็นรูปเล่มจ านวน 100 เล่ม  

วิธีวิจัยของรายงานวิจัยนี้ใช้รูปแบบการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร โดยมีกระบวนการที่เริ่มต้น
จาการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล, วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การศึกษาวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา รูปแบบ
การเก็บรวบรวมข้อมูลในหลายแหล่งด้วยวิธีการอ่านแล้วแปล บันทึกเป็นกระบวนการวิเคราะห์อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของการศึกษาวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา เป็นการวิเคราะห์ที่น ามาใช้
ในการศึกษาลักษณะโครงสร้างในพระมหาปิฎกไทโชบนฐานความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม ศาสนา 
ภาษาและวัฒนธรรม  

งานวิจัยนี้สามารถสรุปพัฒนาการของพระมหาปิฎกไทโชส่วนที่เป็นลักษณะโครงสร้างคัมภีร์
ตั้งแต่เล่มที่ 1 ถึงเล่มที่ 85 ตามการแบ่งหมวดหมู่ พระมหาปิฎกไทโชมีโครงสร้างคัมภีร์ที่สร้างขั้น
อย่างเจาะจงเพ่ือสื่อความหมายเป็นสามปิฎกใหญ่ คือคัมภีร์ส่วนที่ปริวรรตเป็นภาษาจีนจากคัมภีร์
ฝ่ายอินเดียดั้งเดิม คัมภีร์ปิฎกส่วนที่เป็นผลงานประพันธ์อรรถาธิบายฝ่ายจีน และคัมภีร์ปิฎกที่เป็น
ผลงานประพันธ์อรรถาธิบายเพ่ิมเติมของฝ่ายญี่ปุ่น รวมเป็นคัมภีร์สามปิฎก ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใช้ค า
ว่า “ อินเดียปิฎก” “จีนปิฎก” “ญี่ปุ่นปิฎก” ตามล าดับ ฉะนั้นจึงสามารถรวมเรียกได้ว่า 
“พระไตรปิฎก” ในลักษณะเช่นนี้ยอมสอดคล้องตามความหมายเชิงชาติพรรณวรรณนา ในปิฎกแรก
ประกอบด้วย 16 หมวด คือ สิบหมวดแรกในกลุ่มพระสูตร, หมวดพระวินัย, หมวดอรรถกถาพระ
สูตร, หมวดอภิธรรม, หมวดมาธยมิก, หมวดโยคาจาร, และหมวดรวมศาสตร์ ส าหรับปิฎกท่ีสองและ
ที่สามประกอบด้วยงานประพันธ์อรรถาธิบายสามหมวดหลักได้แก่อรรถาธิบายพระสูตร อรรถาธิบาย
พระวินัย อรรถาธิบายศาสตร์, และคัมภีร์ของนิกายต่างๆ เป็นต้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 10 หมวด และ 5 

                                                           
 คณะพุทธศาสตร์ ภาควิชาพระพุทธศาสนา 
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หมวดตามล าดับ ในพระมหาปิฎกไทโชมีค าเรียกชื่อเฉพาะแก่อรรถาธิบายเหล้านี้ว่า “วิภาษา” ซึ่งใน
งานวิจัยนี้จะใช้ค ารวมทั่วไปว่า “ปกรณ์” หรือ “ปกรณ์วิเศษ” เพ่ีอแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นจาก
งานประพันธ์ใน จีน เกาหลี และญี่ปุ่น แตกต่างจากงานประพันธ์อรรถกถาฝ่ายอินเดีย  

แม้พระสูตรหรือคัมภีร์ที่บรรจุในพระมหาปิฎกไทโชจะอาศัยพ้ืนฐานจากพระปิฎกจีนที่มีการ
รวมรวมพระสูตรคัมภีร์ตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิ้น จนถึงพระไตรปิฎกฉบับจือฝูแห่งราชวงศ์ซ่ง พระปิฎก
ฉบับผู่หนิงแห่งราชวงศ์หยวน พระปิฎกฉบับเจียซิงแห่งราชวงศ์หมิง และพระปิฎกฉบับเกาหลี เป็น
ฐานส าคัญ แต่วิธีการแบ่งหมวดหมู่พระปิฎกไทโชได้มีการแก้ไขปรับปรุงเป็นรูปแบบแตกต่างจากการ
แบ่งหมวดหมู่พระปิฎกพระพุทธศาสนาภาษาจีนที่สืบทอดมา โดยไม่มีการแบ่งแยกเป็นฝ่ายมหายาน
สาวกยานอีก นับได้ว่าไม่มีพระปิฎกฉบับใดเป็นฐานสะท้อนให้ส าหรับอ้างอิงต่อวิธีการแบ่งหมวดหมู่
เช่นนี้ ดังนั้นการจัดหมวดหมู่ในรูปแบบใหม่ทั้งหมดนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพระมหาปิฎกไทโช 
พระมหาปิฎกไทโชได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อและแนวคิดแบบใหม่ที่อาศัยล าดับเหตุการณ์ทางเวลา 
ซึ่งสามารถค้นหาร่องรอยจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาอินเดียมากกว่าค าสอนที่
สืบทอดมาในนิกายเทียนไถ เพราะสองนักปราชญ์ส าคัญทางพระพุทธศาสนาชาวญี่ปุ่นคือ ทะคะคุสุ 
จุนิจิโร และวะตะนาเบะ ไคเคียวคุ ผู้มีบทบาทอย่างมากในการจัดท าพระมหาปิฎกไทโชได้รับวิธี
การศึกษาแบบใหม่จากประเทศตะวันตกเมื่อต้นศตวรรษที่ยี่สิบได้รับอิทธิผลแนวคิดต่อคุณค่าทาง
ศาสนา จึงท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังที่ได้แสดงไว้ในพระมหาปิฎกไทโช  

อีกประการหนึ่งงานวิจัยนี้ได้ปริวรรตบัญชีรายชื่อพระสูตรคัมภีร์พุทธศาสนาส่วนผลงาน
ประพันธ์ฝ่ายอินเดีย หรือ “อินเดียปิฎก” ที่บรรจุในพระมหาปิฎกไทโชเป็นภาษาไทยด้วยชื่อคัมภีร์
สันสกฤต ในกรณีชื่อพระสูตรหรือคัมภีร์ที่ไม่สามารถค้นพบร่องรอยภาษาสันสกฤตจะปริวรรตเป็น
ภาษาไทยโดยถอดเสียงจากภาษาจีนพร้อมกับแปลความหมายก ากับไว้ในวงเล็บต่อท้าย นอกจากนี้
แล้ว งานวิจัยนี้ยังได้น าเสนอบทน าและสรุปสาระส าคัญของพระสูตรคัมภีร์ส าคัญๆโดยย่อ พร้อมทั้ง 
แผนภูมิโครงสร้างคัมภีร์พระมหาปิฎกไทโช 
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โครงสร้างพระมหาปิฎกไทโช 

ผลงานประพันธ์ทางพุทธศาสนาจีน  

 (จีนปิฎก) มี 10 หมวด 

พระสูตรคัมภีร์แปลจากอินเดีย 

(อินเดียปิฎก)  มี 16 หมวด 

ผลงานประพันธ์ทางพุทธศาสนาญี่ปุ่น  

 (ญี่ปุ่นปิฎก) มี 5 หมวด 

หมวดอาคม 

หมวดชาดก 

หมวดปรัชญา 

หมวดปุณฑริก 

หมวดอวตังสก 

หมวดรัตนกูฏ 

หมวดนิรวาณ 

หมวดมหาสันนิปาต 

หมวดสุตตนิปาต 

หมวดรหัสยาน 

หมวดวินยั 

หมวดอรรถกถาพระสูตร 

หมวดอภธิรรม 

หมวดมาธยมิก 

หมวดโยคาจาร 

หมวดรวมศาสตร์ 

หมวดปกรณ์วิเศษพระสูตร 

หมวดปกรณ์วิเศษพระวินัย 

หมวดสิทธัง 

หมวดปกรณ์วิเศษพระสูตร ภาคต่อ 

หมวดปกรณ์วิเศษพระวินัย ภาคต่อ 

หมวดปกรณ์วิเศษอภิธรรม ภาคต่อ 

หมวดนิกายต่าง ๆ ภาคต่อ 

กลุ่มพระสูตร 

หมวดปกรณ์วิเศษอภิธรรม 

หมวดนิกายต่าง ๆ 

หมวดประวัตบิุคคล 

หมวดชุมนุมเหตุการณ์ 

หมวดลัทธินอกศาสนา 

หมวดบัญชีรายชื่อ 

หมวดโบราณที่สูญหาย 

หมวดคลุมเครือ 
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ABSTRACT 
The academic objective of the research work on “An Analytical Study on 

Developmental Structure of the Taishō Tripiṭaka” is focused on the understanding how 
the structure of the Taishō Tripiṭaka being developed. What reason does shape its 
structure? How are the groups or collections of scriptures divided?  In addition, the 
research has also introduced the Sanskrit name of sutras or scriptures contained in 
the Taishō Tripiṭaka which were composed in India by transliterating from 
Romanization of Sanskrit into Thai. In the case that there is no Sanskrit title, the 
name will be transliterated from Chinese words into Thai characters, followed with 
transcription into Thai in the bracket. The research work also makes an abridged 
explanation on certain sutras or scriptures as well.  

Though the Taishō Tripiṭaka is not the latest edition of Buddhist Canon in 
Chinese, it is the standard edition accepted by all Buddhist scholars throughout the 
world as a source for reference published in Japan in 1924 and completed 100 
volumes later on. The research work on the Taishō Tripiṭaka is documentary research 
proceeding by observation, collecting, and analysis. Analysis of data is based on 
ethnographic research because the method of collecting data is from several 
sources with the continuity of recording, which is the distinctive characteristic of 
ethnographic research. The analytical method towards the studying of the structure 
of the Taishō Tripiṭaka has the basis on belief, viewpoint, the new sets of values, and 
language. 

The result of research on the Taishō Tripiṭaka’s structure is summed up as three 
baskets or collections as follows.  That is, the collection of translation works of 
scriptures composed in India into Chinese, the collection of commentaries 
composed in China, and the collection of commentaries, sub-commentaries, 
composed in Japan. In this research, these 3 collections are called “Indian 
Collection”, “Chinese Collection”, and “Japanese Collection” respectively. 
Therefore the Taishō edition can be designated as “Tripiṭaka” in the sense of dividing 
into three baskets of Buddhist canon. The designation followed the conception of 
ethnography as the scriptures or texts are generated. Each collection is comprised 
with three basic categories, that is, sutra, vinaya, and abhidharma including various 
explication literatures. The commentaries, sub-commentaries, and explication works 
particularly composed by Chinese, Korean, and Japanese Buddhist scholars are 
specifically termed as “treatises”. 
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The scriptures and treatises contained in the Taishō Tripiṭaka are mostly 
depend on Chinese Buddhist Canon which have been gathered since the Jin 
Dynasty, particular the Zhifu version of the Song Dynasty, the Puning version of the 
Yuan Dynasty, the Jiaxing version of the Ming Dynasty, and the Tripiṭaka Koreana 
edition as important sources, but the classification of categories on the Taishō 
edition has been rearranged and is distinctive from all previous versions. There was 
no style of classifications as Mahayana category and Hinayana category as appeared 
in early Chinese Buddhist Canon anymore. No any previous Chinese version can 
reflected as the base for reference in the new arrangement. It is, therefore, 
accounted as the new and unique style of the Taishō Tripiṭaka edition.  

The Taishō Tripiṭaka has revealed the new belief and paradigm changed from 
the five periods of Tiantai school’s teachings. It is mostly depend on the chronicle 
order which maybe trace back through the historical evidence of Indian Buddhism. 
An approach of new education at the beginning of the twentieth century has been 
adopted and influenced on the new sets of religious value as shown in the Taishō 
Tripiṭaka.  
The structure of classification of the scriptures in the Taishō Tripiṭaka is as follows. 
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Classification of the scriptures 

Chinese Collection (2) 

10 Divisions 

Indian Collection (1) 

16 Divisions 

Japanese Collection (3) 

5 Divisions 

Āgama 

Jātaka 

Prajñā 

Puṇḍarīka  

Avataṃsaka 

Ratnakūṭa 

Nirvāṇa 

Mahāsannipāta 

Sūtranipāta 

Tantra 

Vinaya 

Sūtra Commentaries 

Abhidharma 

Mādhyamaka 

Yogācāra 

Śāstras Collection 

Sūtra Clarifications 

Vinaya Clarifications 

Siddhaṃ  

Sūtra Clarifications (Addition)  

Vinaya Clarifications (Addition) 

Śāstra Clarifications (Addition) 

Sectarian Teachings 
(Addition) 

10 Divisions 
of Sūtras 

Śāstra Clarifications 

Sectarian Teachings  

Hagiographies 

Collected Events 

Non-Buddhist Teachings 

Catalogues 

Ancient 

Apocrypha 
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1. บทน า  
เนื่องจากชาวพุทธเถรวาทมีความคุ้นเคยและเข้าใจว่า “พระไตรปิฎก” หมายถึงค าสอนของ

พระพุทธเจ้าที่รวบรวมเป็นหมวดหมู่  3 หมวดหมู่ซึ่งประกอบด้วยพระวินัย พระสูตร และพระ
อภิธรรม ดังนั้นจึงอนุมานเองว่าพระไตรปิฎกฝ่ายมหายานควรมีโครงสร้างคล้ายคลึงกับพระไตรปิฎก
บาลีของเถรวาท จากการวิจัยพบว่าความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากความจริงเช่นนี้มีปรากฏอยู่ใน
วงการการศึกษาพระพุทธศาสนา ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องแสดงโครงสร้างลักษณะการจัดหมวดหมู่พระ
คัมภีร์ของฝ่ายมหายาน ในการวิจัยนี้เลือกพระมหาปิฎกไทโชเป็นข้อมูลหลัก เพราะเป็นพระปิฎกที่
หาได้ง่ายและเข้าถึงได้ง่าย บรรจุในรูปซีดีรอมที่มีราคาไม่แพงเหมาะกับการพกพาค้นคว้า เพราะการ
พิมพ์เป็นรูปเล่มหนังสือมีจ านวนมากถึง 100 เล่ม    

นอกจากนี้แล้วจากการวิจัยยังพบว่า ค าศัพท์พ้ืนฐานส าคัญในพระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาทและ
มหายาน เช่นค าว่า “พระสูตร” มีความหมายแตกต่างกัน เพราะค าว่า “พระสูตร” ของฝ่าย
มหายานมิได้หมายถึงพุทธวจนะหรือพุทธพจน์เท่านั้น แต่รวมถึงคัมภีร์ที่รจนาโดยพระสังฆปรินายก 
เช่นพระปรมาจารย์ฌานหุ้ยหนึง (ท่านเว่ยหล่างในพากษ์ภาษาไทย) ซึ่งเป็นพระสังฆปรินายกล าดับที่
หกแห่งนิกายฌาน (นิกายเซนในญี่ปุ่น) ได้รับการยกย่องเรียกชื่อคัมภีร์ที่ท่านรจนาในระดับพระสูตร 
ดังที่เรียกกันว่า “ลิ่วจู่ถันจิง” หรือ “The Sutra of the Platform of the Sixth Patriarch”หรือ 
“พระสูตรเว่ยหล่าง” ในพากษ์ภาษาไทยโดยท่านพุทธทาสภิกขุ ฉะนั้นค าว่า “พระสูตร” ที่ต่อท้าย
ชื่อคัมภีร์มหายานจึงมิได้เป็นค าศัพท์เฉพาะจ ากัดการเรียกค าสอนหรือธรรมเทศนาขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ทว่ามีสิ่งที่ท าให้เห็นความแตกต่างคือพระสูตรเว่ยหล่างถูกจัดอยู่ในจีน
ปิฎก มิใช่อินเดียปิฎกในกลุ่มพระสูตร 

จุดมุ่งหมายทางวิชาการในการค้นคว้าวิจัยนี้ เพ่ือค้นหาความเข้าใจและแสวงหาหาความรู้
ประวัติความเป็นมาและการแบ่งหมวดหมู่ตลอดจนชื่อพระสูตรและเนื้อหาส าคัญย่อๆ บางพระสูตร
ในพระมหาปิฎกไทโช อันถือว่าเป็นตัวแทนของพระไตรปิฎกฝ่ายมหายาน เพราะเป็นพระปิฎกที่
นักวิชาการทั่วโลกต่างยอมรับ การวิจัยเพ่ือให้เข้าใจว่าพระมหาปิฎกไทโชมีธรรมชาติ คือมีลักษณะ
โครงสร้างเป็นอย่างไร? ท าไมสิ่งที่ปรากฏในธรรมชาติหรือโครงสร้างนั้น เช่นการจัดหมวดหมู่ต่างๆ 
จึงเป็นเช่นนั้น มีเหตุผลใดอยู่เบื้องหลัง เหล่านี้คือประเด็นและวัตถุประสงค์ส าคัญในงานวิจัยฉบับนี้  

งานวิจัยนี้จึงให้ความส าคัญด้านพัฒนาการโครงสร้างของพระมหาปิฎกไทโช ซึ่งระเบียบวิธี
วิจัยเป็นการวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์เนื้อหา (Documentary research) เชิงประวัติศาสตร์
ข้อมูลการวิจัยที่ได้เป็นข้อมูลทุติยภูมิที่มีผู้ได้ศึกษาค้นคว้าเป็นบางส่วนแล้ว แต่ไม่ได้ตอบปัญหาว่า
ท าไมมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากโครงสร้างดั้งเดิม เหตุใดโครงสร้างดั้งเดิมจึงมีลักษณะเช่นนั้น 
ซึ่งการวิจัยนี้จะใช้การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนามาอธิบายและตอบปัญหาเหล่านั้น  นอกจากนี้แล้ว
งานวิจัยนี้ยังให้ความส าคัญเกี่ยวกับการค้นคว้าหาชื่อพระสูตรที่ปริวรรตเป็นภาษาจีนกลับสู่ภาษา
สันสกฤตเดิม คัมภีร์อรรถกถาหรือปกรณ์วิเศษต่างๆ ที่ประพันธ์ขึ้นใหม่โดยครันถรจนาจารย์จีน อัน
มิได้อาศัยการแปลจากต้นฉบับภาษาสันสกฤต งานวิจัยนี้จะแปลชื่อคัมภีร์เหล่ านั้นเป็นภาษาไทย 
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พร้อมกับอธิบายเนื้อหาในพระสูตรที่ส าคัญบางพระสูตร งานวิจัยนี้อาศัยข้อมูลทุติยภูมิที่ปรากฏใน
พจนานุกรมเพ่ือสรุปในค าตอบประเด็นต่างๆ  

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2.1)   เพ่ือศึกษาโครงสร้างพระมหาปิฎกไทโช 
 2.2)   เพ่ือวิเคราะห์พัฒนาการและแสดงของการจัดหมวดหมู่ของโครงสร้างในพระมหา
ปิฎกไทโช 
 2.3)   เพ่ือส ารวจชื่อภาษาสันสกฤตและแสดงชื่อพระสูตรภาษาสันสกฤตเดิมที่ถูกน าไป
ปริวรรตเป็นภาษาจีนรวมทั้งเนื้อหาย่อๆ ของพระสูตรที่ส าคัญในพระมหาปิฎกไทโช 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  ผู้วิจัยเลือกวิจัยพระมหาปิฎกไทโช  ในขอบเขตดังต่อไปนี้ 
 3.1)  ศึกษาโครงสร้างการจัดหมวดหมู่  
 3.2)  วิเคราะห์หลักด าเนินโครงสร้างของพระไตรปิฎกด้วยทฤษฎีเชิงชาติพันธ์วรรณนา 
 3.3)  แปลและแสดงชื่อพระสูตรของพระมหาปิฎกไทโชรวมทั้งเนื้อหาย่อๆ ที่ส าคัญ
บางพระสูตร  
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง การจัดหมวดหมู่ และชื่อ
คัมภีร์หมวดหลักในพระมหาปิฎกไทโช และเนื้อหาส าคัญรวมทั้งความสัมพันธ์ของพระสูตรบางพระ
สูตร ผู้วิจัยอาศัยเอกสารฐานข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ รวมทั้งก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยขั้นตอนการวิจัยมีดังนี้                                                                                               
 4.1). การออกแบบเก็บข้อมูล โดยการอ่านและแปล และการออกแบบสอบถาม 
 4.2) แหล่งข้อมูล จากพระมหาปิฎกไทโช  ซึ่งพิมพ์ในปีค.ศ.2004 จ านวน 100 เล่ม และชื่อ
พระสูตรคัมภีร์ที่ส าคัญในจ านวน 32 เล่ม 1692 คัมภีร์  และข้อมูลจากพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์
ทางพุทธศาสนาของชารล์ มูลเลอร์ และพจนานุกรมพระพุทธศาสนาฝัวกวง จีน -อังกฤษ-สันสกฤต 
และพจนานุกรมพุทธศาสนาฉบับอ่ืนๆ รวมทั้งเอกสาร บทความอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องทั้งในรูปแบบ
หนังสือและข้อมูลบนฐานอิเล็กทรอนิกส์เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง 
 4.3) การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการอ่าน แปลและบันทึก วิเคราะห์ เพ่ือทราบถึงโครงสร้าง
และการจัดหมวดหมู่ รวมถึงชื่อพระสูตรและคัมภีร์ในหมวดหลักของพระมหาปิฎกไทโช  
 4.4) การวิเคราะห์ข้อมูล   จากการทราบโครงสร้างการจัดหมวดหมู่ของพระมหาปิฎกไทโช 
ท าการแปลและแสดงชื่อพระสูตรคัมภีร์หมวดหลักที่ปริวรรตมาจากภาษาสันสกฤตในปิฎกแรกพระ
มหาปิฎกไทโช รวมทั้งสรุปเนื้อหาย่อๆ ของพระสูตรที่ส าคัญ 
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 4.5)  สรุป รายงานการศึกษาวิเคราะห์  
 4.6)  การน าเสนอ งานวิจัยแบ่งออกเป็น 6 บท   
  
5.  ผลการวิจัย 
         จากกระบวนการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting Data) ดังที่ได้แสดงไว้ในบทที่ 1 ถึง
บทที่ 5 แล้วนั้น มีลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต่อเนื่อง ตั้งแต่การเก็บข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์ 
มูลเหตุต้นในการท าพระมหาปิฎกไทโชที่ประเทศญี่ปุ่นกระบวนการต่อมาคือการสังเกตในสนาม
ศึกษา ซึ่งในงานวิจัยนี้คือพระมหาปิฎกไทโช สังเกตจากขั้นตอนการปริวรรตชื่อพระสูตรและท า
ความเข้าใจสาระที่ถูกจัดในแต่ละหมวดหมู่ โดยเฉพาะการพรรณนาหรือลักษณะโดดเด่นของพระ
สูตรหลักส าคัญในหมวดหมู่นั้นๆ นับเป็นรูปแบบการศึกษาวิเคราะห์เอกสารในพระมหาปิฎกไทโชที่
ผู้วิจัยลงสู่สนามการวิจัยด้วยการปริวรรตข้อมูลชื่อพระสูตรจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย แสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนถึงบรรทัดฐานและค่านิยมของการจัดหมวดหมู่ในพระมหาปิฎกไทโชได้ในลักษณะหนึ่ง 
ส าหรับค าอธิบายเพิ่มเติมหรือบทสรุปในบางพระสูตรของแต่ละหมวดหมู่จากข้อความที่ปรากฏอยู่ใน
พจนานุกรมอิเล็คทรอนิคส์ภาษาอังกฤษของชารลส์มูลเลอร์ และจากเอกสารต าราภาษาจีนอ่ืนๆ สิ่ง
เหล่านี้ล้วนเป็นการยืนยันข้อมูลความถูกต้องที่ได้ค้นมาในเบื้องต้น  
 กระบวนการเริ่มต้นจากการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล (collecting data), วิเคราะห์เอกสาร  
(document analysis) ในงานวิจัยนี้ (analysis of data) ใช้การศึกษาวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา 
เพราะรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลในหลายแหล่งด้วยวิธีอ่านแล้วแปล บันทึก การศึกษาวิจัยเชิง
ชาติพันธุ์วรรณนามีลักษณะพิเศษคือ ขั้นตอนการวิจัยเป็นกระบวนการต่อเนื่อง มีการวิเคราะห์
ข้อมูลตั้งแต่เริ่มโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้การเก็บข้อมูลเสร็จจึงค่อยเริ่มวิเคราะห์ข้อมูล ฉะนั้นการ
วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยพระมหาปิฎกไทโชนี้สามารถท าได้ตั้งแต่เริ่มกระบวนการเก็บข้อมูล เช่น 
ในขณะที่ผู้วิจัยจดบันทึกแปลชื่อพระสูตร ผู้วิจัยสามารถทราบได้ว่าพระสูตรใดที่สามารถหาร่องรอย
ได้ในภาษาสันสกฤต ท าให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล การที่ผู้วิจัยมีโอกาส
วิเคราะห์ข้อมูลในระหว่างกระบวนการเก็บข้อมูลนี้ นับว่าเป็นการช่วยปรับปรุงแนวทางการเก็บ
ข้อมูลต่อไป เป็นการช่วยก าหนดจุดความสนใจในการวิจัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นกระบวนการวั ด
ประเมินอย่างต่อเนื่องว่าผู้วิจัยรู้อะไรบ้างแล้วและอะไรที่ควรจะรู้เพ่ิมอีก เช่นกระบวนการเก็บข้อมูล
ในเบื้องต้นสามารถท าให้ทราบว่า มีพระสูตรใดบ้างสามารถหาร่องรอยย้อนกลับไปสูตรดั้งเดิมที่เป็น
ภาษาสันสกฤต หรือสามารถเทียบเคียงกับพระสูตรใดในบาลี มีพระสูตรใดบ้างที่ ปริวรรตเป็น
ภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส หรือภาษาทิเบต หรือมีพระสูตรใดไม่สามารถหาร่องรอยในภาษา
สันสกฤตเดิม หรือได้สูญหายไปแล้ว หรือยังไม่มีการปริวรรตสู่ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ หรือภาษา
อ่ืน ลักษณะการน าเสนอข้อมูลจึงมีลักษณะพิเศษ โดยทั่วไปงานวิจัยนี้จะปริวรรตเป็นภาษาไทยจาก
ฐานข้อมูลในภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนๆ ส าหรับชื่อพระสูตรคัมภีร์ทั้งหลายโดยเฉพาะใน
ปิฎกหลัก คือ อินเดียปิฎก จะใช้ชื่อสันสกฤตเป็นหลักในกรณีมีหลักฐานอ้างอิง กรณีที่ไม่สามารถ
ค้นหาร่องรอยชื่อเดิมในสันสกฤตก็จะใช้ชื่อภาษาจีนทั้งหมดปริวรรตสู่พากย์ไทย พร้อมด้วยวงเล็บ
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การแปลความหมายจากภาษาจีนสู่ภาษาไทย ในกรณีที่ไม่มีบริบทและรายละเอียดเพียงพอในการ
แปลความจึงจะมีเพียงชื่อจีนในพากย์ไทยเท่านั้น ขั้นตอนกระบวนการของการศึกษาวิจัยเชิงชาติ
พันธุ์วรรณนาจึงยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับสภาพการณ์ของข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาเหมือนการวิจัยเชิงคุณภาพทั่วไป คือ 
การน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาจัดเก็บให้เป็นระบบระเบียบ การน าเสนอข้อมูล และตีความและ
การหาข้อสรุป แต่ก่อนที่จะวิเคราะห์ข้อมูล ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่ อน ซึ่งใน
การวิจัยเชิงคุณภาพของงานวิจัยนี้ใช้เทคนิคที่ได้รับความนิยมน ามาใช้ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล คือ เทคนิคสามเส้า (Triangulation Technique) ได้แก่ เทคนิค “ต่างแหล่งข้อมูล” (data 
sources triangulation) เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งที่ต่างกันนั้นด้วยวิธีการเก็บ
ข้อมูลเดียวกัน แล้วน าข้อมูลมาตรวจสอบยืนยันกัน ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ใช้พจนานุกรมอิเล็คทรอนิคส์ 
ของชารล์สมูลเลอร์ (Charles Muller) ตรวจสอบกับพจนานุกรมอิเล็คทรอนิคส์บุดดิสดอร์ 
(Buddhistdoor) 
 การเสนอผลสรุปของการวิจัย (Presenting the study) เนื่องจากการที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูล
จากการสังเกตจากการวิเคราะห์เอกสาร ผู้วิจัยต้องใช้เวลานานในการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ 
ข้อมูลที่ได้จะมีลักษณะเป็นเชิงพรรณนา มีปริมาณของข้อมูลจ านวนมากนับร้อยหน้า การที่จะน ามา
วิเคราะห์ทั้งหมดก็จะเป็นการเพ่ิมปริมาณผลการศึกษามากขึ้น ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องมีวิธีการและ
รูปแบบของการเสนอรายงานผลการวิจัย ผู้วิจัยจึงค านึงถึงประเด็นส าคัญโดยอธิบายรายละเอียด
โครงสร้างของพระมหาปิฎกไทโช รวมทั้งการเสนอข้อมูลบางประการ และข้อคิดเห็นของผู้วิจัยเอง 
โดยทั่วไปเป็นการบรรยายสรุป น าเสนอข้อมูลสรุปโดยมีภาพแผนภูมิก ากับ 
 การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnographic Research) ที่น ามาใช้ในการศึกษาลักษณะ
โครงสร้างในพระมหาปิฎกไทโชของประเทศญี่ปุ่น บนฐานความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม ศาสนา และ
ภาษา เพ่ือน ามาอธิบายลักษณะความเป็นไปอันซับซ้อนของโครงสร้างพระมหาปิฎกไทโชเป็นวิธีการ
มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ เป็นการค้นคว้าหาข้อเท็จจริง ใช้ตัวนักวิจัยเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ลักษณะส าคัญของวิธีการนี้ประกอบด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิจัยที่เน้นความเป็นองค์รวมให้ความส าคัญแก่บริบท รวมทั้งมีการพรรณนาและ
การวิเคราะห์ที่เน้นปัจจัยทางผลงานเนื่องจากวัฒนธรรมเป็นตัวแปรส าคัญ  

จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของพระมหาปิฎกไทโช สามารถสรุปลักษณะ
ส าคัญของพระมหาปิฎกไทโชในปัจจุบันออกเป็นสามประการใหญ่ๆ คือ ลักษณะโครงสร้าง การจัด
หมวดหมู่ และการวางล าดับพระสูตรคัมภีร์ที่มีหลายส านวน 

1. ลักษณะโครงสร้าง 
    ในกระบวนการจัดเรียบเรียงคัมภีร์ปิฎกแต่ละยุคสมัยก่อนหน้าพระมหาปิฎกไทโชล้วนมี
การผ่านขั้นตอนการตรวจสอบแต่ไม่มีการเก็บผลการตรวจสอบไว้ พระมหาปิฎกไทโชได้ท าลายอดีต
อันยาวนานโดยใช้แนวคิดวิชาการยุคปัจจุบันมาเป็นเคร่ืองน าทาง ใช้วิธีการศึกษาตรวจสอบแบบ
สมัยใหม่มาเป็นฐาน เริ่มจากการเก็บสะสมคัมภีร์โบราณท าให้เกิดฉบับรวมคัมภีร์  แล้วตรวจสอบ
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พระสูตรคัมภีร์ที่พิมพ์ในฉบับต่างกัน และเก็บรักษาผลตรวจสอบนั้นไว้ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเอกสารเชิง
ประวัติศาสตร์อันโดดเด่นของพระมหาปิฎกไทโช นับได้ว่าเป็นงานวิจัยทางพุทธศาสนาที่เสนอข้อมูล
อันทรงคุณค่า 

จากการวิจัยเชิงชาติพรรณวรรณนาสามารถอธิบายได้ว่า พระมหาปิฎกไทโชมีโครงสร้างที่
สร้างข้ึนอย่างเจาะจงเพื่อสื่อความหมายว่าเป็นสามปิฎกใหญ่ คือคัมภีร์ปิฎกที่แปลมาจากฝ่ายอินเดีย
ดั้งเดิม คัมภีร์ปิฎกที่เป็นของฝ่ายจีน และคัมภีร์ปิฎกที่เป็นของฝ่ายญี่ปุ่น จึงรวมเป็นคัมภีร์สามปิฎก 
ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใช้ค าว่า “อินเดียปิฎก” “จีนปิฎก” และ “ญี่ปุ่นปิฎก” ตามล าดับ ฉะนั้นจึง
สามารถรวมเรียกได้ว่า “พระไตรปิฎก” ในลักษณะเช่นนี้ย่อมถูกต้องในความหมายเชิงชาติพรรณ
วรรณนา ในแต่ละปิฎกประกอบด้วยหมวดหมู่หลักใหญ่ๆ สามกลุ่มคือ กลุ่มหมวดพระสูตร กลุ่มพระ
วินัย และกลุ่มอภิธรรมซึ่งรวมศาสตร์ต่างๆ ด้วย นอกจากนี้แล้วลักษณะโครงสร้างพิเศษในพระมหา
ปิฎกไทโชคือได้มีการรวบรวมอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์วิเศษต่างๆ ของอินเดียปิฎก จีนปิฎก 
และญี่ปุ่นปิฎก โดยมีวิธีการเรียกอย่างชัดเจน เช่นค าว่า “ปกรณ์วิเศษ” ถูกก าหนดให้ใช้ส าหรับ
อรรถาธิบายคัมภีร์ที่ประพันธ์ขึ้นโดยนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาของฝ่ายจีน และญี่ปุ่น หรือเกาหลี 
เนื่องจากพระมหาปิฎกไทโชมีการรวบรวมผลงานประพันธ์คัมภีร์แปลต่างๆ ตลอดทั้งประวัติ
นักปราชญ์ทางพุทธศาสนาที่ส าคัญ เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ซึ่งใช้เวลายาวนานต่อเนื่องเป็นสหัสวรรษ
ท าให้พระมหาปิฎกไทโชนอกจากเป็นที่เก็บรวบรวมค าสอนพุทธศาสนาของฝ่ายสาวกยาน มหายาน 
และวัชรยาน ทุกประเภททุกนิกายเข้าไว้ด้วยกันแล้ว ยังเป็นแหล่งข้อมูลชั้นเยี่ยมทางประวัติศาสตร์
พุทธศาสนา ตลอดทั้งภูมิศาสตร์ ปรัชญา และศาสตร์ต่างๆ อีกด้วย ฉะนั้นพระมหาปิฎกไทโชจึง
เปรียบเสมือนแหล่งความรู้สารานุกรมทางพระพุทธศาสนาขนาดมหึมาทีม่ีลักษณะโครงสร้างชัดเจน 

แม้ว่าพระมหาปิฎกไทโชอาศัยพ้ืนฐานจากพระมหาปิฎกจีนที่รวบรวมเรียบเรียงพระสูตร
คัมภีร์ที่แปลมาจากอินเดียตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์จิ้น ซ่ง, หมิง และชิง เนื้อหาพระสูตรคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาที่บรรจุในพระมหาปิฎกไทโช ได้ท าลายขอบข่ายพระคัมภีร์ปิฎกที่สืบทอดกันมาใน
แต่ละยุคสมัยก่อนยุคปัจจุบันนี้ พระมหาปิฎกไทโชไม่เพียงแต่มีระดับเนื้อหาคัมภีร์พระสูตรที่บันทึก
ในพระปิฎกทุกยุคสมัยของประเทศจีนแล้ว แต่ยังรวมไปถึงผลงานประพันธ์ส าคัญในพุทธศาสนาของ
จีนโดยปรมาจารย์นิกายต่างๆ เช่น นิกายตรีศาสตร์, นิกายเทียนไถ, นิกายปุณฑริก, นิกายอวตังสก, 
ตลอดทั้งนิกายวินัย, นิกายวิสุทธิภูมิ เป็นต้น รวมทั้งคัมภีร์ที่ทยอยพบในญี่ปุ่นและในเกาหลีโจเซออน 
ซึ่งได้หายสาบสูญไปจากแผ่นดินของจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่งแต่นั้นมา นอกจากนั้น
แล้วยังบรรจุพระสูตรที่เขียนด้วยลายมือที่ค้นพบใหม่ที่ถ้ าตุนหวังและที่อ่ืนอีกกว่า 200 ชนิด คัมภีร์
แปลตลอดทั้งผลงานประพันธ์ทางพระพุทธศาสนายุคสมัยก่อนราชวงศ์ชิงของประเทศจีนที่ไม่ได้
บันทึกไว้ในพระมหาปิฎกจีน แต่มีปรากฏในพระมหาปิฎกไทโช (ไม่รวมพระสูตรที่เขียนด้วยลายมือ
ค้นพบที่ถ้ าตุนฮวังง) สถิติโดยคร่าวๆ มีมากกว่า 400 ชนิด ซึ่งในจ านวนนั้นมีคัมภีร์แปลประมาณ 215 
ชนิด ผลงานประพันธ์ทางพระพุทธศาสนาของจีนประมาณ 220 ชนิด (รวมฉบับที่ต่างกันด้วย) ที่น่า
สังเกตเป็นพิเศษคือ ในจ านวนผลงานประพันธ์ของจีนเหล่านั้น ครั้งหนึ่งเคยมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อ
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาจีน ผู้รจนางานประพันธ์เหล่านั้น ส่วนใหญ่เป็นปรมาจารย์รุ่นก่อตั้ง
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นิกายต่างๆพระพุทธศาสนาในจีน หนึ่งในนั้นมีผลงานประพันธ์ของท่านจีงจั้ง “พระอาจารย์ใหญ่
แห่งเจียเสียง” ผู้ก่อตั้งนิกายตรีศาสตร์ที่แท้จริง  
 ผลงานประพันธ์ของปรมาจารย์นิกายต่างๆ ในพุทธศาสนาจีนดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว
ล้วนเป็นเอกสารส าคัญส าหรับการวิจัยพุทธศาสนาในประเทศจีน เพราะได้มีการบันทึกไว้ในพระมหา
ปิฎกไทโช เมื่อครั้งตกทอดเหลือไว้ตั้งแต่อดีต ซึ่งมีความส าคัญและความหมายอย่างยิ่ง ใน
ขณะเดียวกันได้เก็บรักษาผลงานประพันธ์แต่ครั้งโบราณ ณ ถ้ าตุนฮวังง ซึ่งเป็นประเภทคัมภีร์ส าคัญ
จ านวนมากของนิกายฌานในช่วงต้นๆ กลุ่มพระสูตรที่เป็นเอกสารของนิกายฌานแบบนี้ได้เปิดเผย
ต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกในพระมหาปิฎกไทโช จากนี้เองที่กระตุ้นให้วงการพุทธศาสนาสองประเทศ
คือจีนและญี่ปุ่นเกิดกระแสนิยมในการวิจัยที่เกี่ยวกับนิกายฌาน ท าให้การวิจัยนิกายฌานกลายเป็น
หัวข้อที่นิยมที่สุดในการวิจัยพุทธศาสนาจีนตั้งแต่ยุคใหม่จนถึงยุคร่วมสมัย  
 นอกจากอินเดียปิฎก จีนปิฏก และญี่ปุ่นปิฎก ทั้งสามตามรูปแผนภูมิที่แสดงให้เห็นลักษณะ
การจัดหมวดหมู่คร่าวๆ ของพระสูตรคัมภีร์ในพระมหาปิฎกไทโช ซึ่งมีจ านวน 85 เล่มแล้ว 
โครงสร้างอีกส่วนหนึ่งจะเป็นสารบัญรายชื่อและดัชนี รวมทั้งรูปภาพทางพระพุทธศาสนา รวมความ
จุพระมหาปิฎกไทโชทั้งสิ้นจ านวน 100 เล่ม รูปภาพเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งอันมีค่าของวัดแต่ละแห่งใน
ประเทศญี่ปุ่น เนื้อหารูปภาพเหล่านั้นไม่จ ากัดแต่เพียงภาพพระพุทธเจ้า, ภาพพระโพธิสัตว์, ภาพ
สัญลักษณ์มือ, ภาพสัญลักษณ์ต่างๆ, สมุนไพรหอม ตลอดจนภาพปรมาจารย์ต่างๆ เป็นอาทิ ดังเช่น 
“ภาพพระอมิตพุทธและไภษัชคุรุแปดมหาโพธิสัตว์”, “ประมวลภาพวาดไมเตรยโพธิสัตว์”, “ภาพ
แปดมหาราช”, เป็นต้น ในประวัติศาสตร์การจัดพิมพ์พระคัมภีร์ปิฎก นับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการ
น าภาพทางพระพุทธศาสนาเข้ามารวมอยู่ในพระปิฎกด้วย ท าให้มิสงสัยว่านี่คือคุณประการหนึ่งของ
พระมหาปิฎกไทโช ภาพต่างๆ เหล่านี้ไม่เพียงเป็นคลังข้อมูลอันทรงคุณค่าทางศิลปะความงามทาง
พุทธศาสนา แต่ยังเป็นข้อมูลส าคัญยิ่งส าหรับการวิจัยโดยเฉพาะพิธีกรรมทางศาสนา      

2. การจัดหมวดหมู่ 
เมื่อกล่าวถึงวิธีการแบ่งหมวดหมู่ของพระมหาปิฎกไทโช การจ าแนกหมวดหมู่ได้มีการแก้ไข

ปรับปรุงการแบ่งหมวดหมู่พระปิฎกพุทธศาสนาภาษาจีนที่สืบทอดกันมาแต่ดั้งเดิม กลายเป็น
รูปแบบใหม่ ไม่มีการแบ่งแยกเป็นฝ่ายมหายานสาวกยานอีก แต่เป็นการจัดคัมภีร์พุทธศาสนาตาม
ประวัติศาสตร์ที่สามารถสืบค้นหาร่องรอยหลักฐานตามยุคสมัยที่ตกทอดมา โดยมี “หมวดอาคม” 
เป็นปฐม อันดับรองลงมาคือ “หมวดชาดก” เนื้อหาส าคัญเป็นการพรรณนาประวัติของพระพุทธเจ้า 
ต่อจากนั้นก็เป็นพระสูตร พระวินัย พระอภิธรรม ตลอดทั้งคัมภีร์ต าราทางพระพุทธศาสนาจ าแนก
ตามประเภท และรวมทั้งผลงานประพันธ์ทางพระพุทธศาสนาของจีนและญี่ปุ่นตามล าดับก่อนหลัง 
วิธีการจ าแนกประเภทเช่นนี้ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน ไม่มีพระปิฎกใดสามารถเป็นฐานสะท้อนส าหรับ
อ้างอิง นอกจากนี้แล้วในพระมหาปิฎกไทโชได้จัดเพิ่มเติมรูปภาพเกี่ยวกับระพุทธศาสนาและสารบัญ
เข้าไว้ด้วยซึ่งไม่เคยปรากฏในพระปิฎกฉบับใดมาก่อน นับได้ว่าวิธีการแบ่งหมวดหมู่แบบใหม่ทั้งหมด
นี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพระมหาปิฎกไทโช  



157วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 พระมหาปิฎกไทโชเริ่มการจัดหมวดหมู่พร้อมกับโครงสร้างที่เริ่มจากคัมภีร์ต าราแปลจาก
อินเดีย (หรืออินเดียปิฎก) ซึ่งมีทั้งหมด 16 หมวด มีการจัดล าดับหมวดอย่างคร่าวๆ เป็นกลุ่มพระ
สูตรทีม่ี 10 หมวด หมวดวินัย หมวดอรรถกถาพระสูตร หมวดอภิธรรม และหมวดอ่ืนๆ โดยในกลุ่ม
พระสูตรได้จัดหมวดอาคมไว้เป็นหมวดแรกสุดและมีหมวดรหัสยานท้ายสุด ย่อมแสดงถึงฐานความ
เชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม ในการล าดับตามเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนาอินเดียที่มีหลักฐาน
อันน่าเชื่อถอืพิสูจน์ได้ ลบล้างค่านิยมการจัดล าดับตามค าสอนแบบนิกายเทียนไถซึ่งแบ่งออกเป็นห้า
กาลโดยมีอวตังสกเป็นหมวดแรกสุดดังปรากฏในพระปิฎกจีนยุคแรกเร่ิม ยิ่งไปกว่านั้นในพระมหา
ปิฎกไทโชมีการจัดหมวดวินัยเป็นล าดับรองลงมาจากกลุ่มพระสูตร แสดงให้เห็นการให้ความส าคัญ
ตามล าดับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาอินเดียที่เผยแผ่เข้าไปในประเทศจีน โดยมีการแปล
พระสูตรก่อน แล้วจึงมีการแปลพระวินัยในยุคต่อมา ติดตามด้วยหมวดอรรถกถาพระสูตรหมวด
อภิธรรมของนิกายในยุคสิบแปดนิกายในอินเดีย หมวดมาธยมิก โยคาจาร และหมวดรวมศาสตร์ จัด
ตามล าดับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในอินเดีย เมื่อมองภาพรวมในอินเดียปิฎก การ
เรียงล าดับจึงต่างจากพระไตรปิฎกในเถรวาท อันได้แก่พระวินัย ตามด้วยพระสูตร และพระอภิธรรม 
ฉะนั้นพุทธศาสนามหายานจึงมักเรียก พระสูตร พระวินัย และพระอภิธรรม (จิง ลวี่ ลุ่น) โดยล าดับ 
 ส าหรับผลงานประพันธ์ทางพุทธศาสนาจีน (หรือจีนปิฎก) แบ่งเป็น 10 หมวด โดยสาม
หมวดแรกคือ หมวดปกรณ์วิเศษพระสูตร หมวดปกรณ์วิเศษพระวินัย หมวดปกรณ์วิเศษพระ
อภิธรรม เช่นเดียวกับผลงานประพันธ์ทางพุทธศาสนาญี่ปุ่น (หรือญี่ปุ่นปิฎก) ซึ่งมี  5 หมวด ได้แบ่ง 
สามหมวดแรกเป็นหมวดปกรณ์วิเศษพระสูตร หมวดปกรณ์วิเศษพระวินัย หมวดปกรณ์วิเศษพระ
อภิธรรม แต่ท าให้เห็นความแตกต่างโดยใช้ค าว่า “ภาคต่อ” เสริมท้าย เช่น หมวดปกรณ์วิเศษพระ
สูตรภาคต่อ เป็นต้น  
 เนื่องจากการแบ่งหมวดหมู่ของพระมหาปิฎกไทโชมีเป็นจ านวนมากถึง 31 หมวดหมู่ ซึ่ง
เป็นเลขจ านวนมากจึงเรียกว่า “พระมหาปิฎก” ส่วนค าว่า “ไทโช” ก็หมายถึงยุคสมัยไทโชของญี่ปุ่น
ที่เป็นผู้จัดรวบรวมเรียบเรียงขึ้นใหม่ พระมหาปิฎกนี้จึงรวมเรียกว่า “พระมหาปิฎกไทโช” 
 พระมหาปิฎกไทโชต่างจากพระมหาปิฎกจีนฉบับอ่ืนๆ อย่างชัดเจนคือ วิธีการแบ่งและ
จัดล าดับหมวดหมู่ การจัดวางล าดับชั้นของโครงสร้างแบบนี้สามารถสรุปได้ว่า ทะคะคุสุ จุนิจิโร 
และวะตะนาเบ ไคเคียวคุ สองนักปราชญ์ญี่ปุ่นที่เดินทางไปศึกษาต่อด้านพระพุทธศาสนาจาก
ตะวันตก ย่อมได้รับอิทธิพลความคิดและแนวคิดจากปราชญ์พุทธศาสนาฝ่ายตะวันตก ซึ่งนิยมอิง
การเรียงล าดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สามารถสืบค้นร่องรอยหลักฐานปรากฏมากกว่าการอิง
แนวคิดที่สร้างขึ้นจากปราชญ์พุทธศาสนาของจีน ดังนั้นจึงท าให้กลุ่มพระสูตรโดยมีหมวดอาคมถูก
จัดล าดับไว้เป็นหมวดแรกสุด เริ่มต้นจากทีรฆาคม มาธยาคม สังยุตตาคม และอังโกตราคม 
ตามล าดับคล้ายฝ่ายเถรวาทซึ่งได้แก่ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย และอังคุตตรนิกาย พระ
สูตรที่ถูกบรรจุเข้าไว้ในหมวดหมู่เหล่านี้เป็นที่ยอมรับจากสากลว่า เป็นพระสูตรแรกเริ่มในยุคพุทธ
ศาสนาดั้งเดิม ซึ่งต่อมามีการรจนาเพ่ิมเติมขึ้นอีกในภายหลังเป็นค าสอนของนิกายต่างๆ กลายเป็น
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มหายาน จนถึงยุคคริสต์ศตวรรษที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มค าสอนแบบลึกลับ ดังนั้นการจัดกลุ่มพระ
สูตรคัมภีร์ปิฎกแรกในฝ่ายอินเดียจึงเริ่มด้วยหมวดอาคมและสิ้นสุดที่หมวดรหัสยาน 

3. การจัดคัมภีร์ที่มีหลายฉบับส านวน 
เนื่องจากพระสูตรต่างๆ ที่เก็บรวบรวมขึ้นเป็นพระมหาปิฎกนั้น เกิดจากการปริวรรตพระ

สูตรจากภาษาสันสกฤตหรือประกฤตของอินเดียสู่ภาษาจีน ในพระสูตรหนึ่งๆ อาจมีผู้แปลหลายคน
ต่างยุคสมัย จึงท าให้พระสูตรหนึ่งอาจมีหลายส านวนแปล ท าให้มีชื่อพระสูตรที่เหมือนหรือต่างกันได้  
 
6. อภิปรายผล 
 พระสูตร T235 มีชื่อพระสูตรปริวรรตเป็นภาษาจีนว่า 《金剛般若波羅蜜

經》 วชฺรจฺเฉทิกา-ปฺรชฺญาปารมิตา-สูตฺร (1 ผูก) หยาวฉิน-กุมารชีพแปลในปีค.ศ. 403 
พระสูตร T236 มีชื่อพระสูตรว่า 《金剛般若波羅蜜經》 วชฺรจฺเฉทิกา-ปฺรชฺญาปารมิ
ตา-สูตฺร (1 ผูก) หยวนเวย-โพธิรุจิแปลในปีค.ศ. 509 
พระสูตร T237 มีชื่อพระสูตรว่า 《金剛般若波羅蜜經》 วชฺรจฺเฉทิกา-ปฺรชฺญาปารมิ
ตา-สูตฺร (1 ผูก) เฉิน-ปรมารถแปลในปีค.ศ. 562 
พระสูตร T238 มีชื่อพระสูตรว่า 《金剛能斷般若波羅蜜經》 วชฺร-จฺเฉทิกา-
ปฺรชฺญาปารมิตา (1 ผูก) สุย-ธรรมคุปตแปลในปีค.ศ. 605 
พระสูตรที่ T239 มีชื่อพระสูตรว่า 《佛说能斷金剛般若波羅蜜經》หรือ  
《能斷剛般若波羅蜜經》เรียกย่อๆ ว่า《能斷金剛經》พุทธวจนะ วชฺร-
จฺเฉทิกา (1 ผูก) ถัง-อ้ีจิ้งแปลในปีค.ศ. 703 

 ตัวอย่างที่แสดงข้างต้นนี้ การแปลพระสูตรเดียวกันโดยต่างยุคต่างสมัยต่างบุคคล ผู้แปล
อาจตั้งชื่อในพากย์จีนให้เหมือนกันหรือต่างกัน  หรือมีชื่อใกล้เคียงกัน แตกต่างเพียงตัวอักษรที่เรียง
สลับให้ต่างกัน หรืออาจใช้วิธีเติมค าว่า “พุทธวจนะ” ไว้หน้าชื่อพระสูตรนั้น เพ่ือให้สังเกตว่าเป็น
ส านวนมีเฉพาะหรือเพ่ิมเข้ามาในพระมหาปิฎกไทโช แต่บางครั้งอาจใช้ชื่อที่แตกต่างกันเลยก็ได้ จึง
ท าให้พระสูตรดั้งเดิมภาษาสันสกฤตหรือปรากฤตเพียงพระสูตรเดียว กลายเป็นหลายพระสูตรด้วย
ฉบับส านวนแปลที่ต่างกัน  

ส่วนมากการจัดกลุ่มพระสูตรที่มีการแปลหลายครั้ง มักจัดเรียงล าดับต่อให้เป็นชุดเดียวกัน 
โดยพระสูตรที่มีความนิยมสูงสุดเรียงในล าดับต้น ต่อจากนั้นจึงเรียงตามล าดับเวลาหรือยุคสมัยการ
แปล ตามท่ีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์  
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7. กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการโครงสร้างพระมหาปิฎกไทโช” ต้องอาศัย

ความรู้พ้ืนฐานทางภาษาจีน ซึ่งงานวิจัยนี้อาจมิเกิดขึ้นหากข้าพเจ้ามิได้มีโอกาสได้รับการอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย สนับสนุนส่งเสริมให้ไปราชการเพ่ือศึกษาพุทธศาสนามหายานภาษาจีน ณ วิทยาลัย
พุทธศาสนาหมินหนัน (ฝ่ายภิกษุณี)  และมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ตลอดทั้งอนุมัติให้
เดินทางไปท าการวิจัยภายใต้การอุดหนุนของสถาบันจีนศึกษา (ฮ่ันปั้น) ข้าพเจ้าจึงขอกราบนมัสการ
ขอบพระคุณพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
ขอขอบพระคุณทบวงการศาสนาแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลจีน  ที่ให้ทุนอุปถัมภ์
การศึกษาพุทธศาสนาภาษาจีนตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าท าการศึกษา ณ ประเทศสาธารณ รัฐประชาชน
จีน และขอขอบพระคุณอย่างยิ่งท่านฉิน อวี้เซิน อุปทูตวัฒนธรรมจีน สถานเอกอัคร ราชทูตประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย ที่ส่งเสริมสนับสนุนการไปศึกษา ณ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนทุกครั้ง 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้เพราะการสนับสนุนทุนวิจัยของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอนมัสการขอบคุณพระมหาสุทิตย์ อาภากโร (ดร.) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย ฯ 

ความส าเร็จของงานวิจัยนี้เกิดจากค าแนะน าช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่ ายโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ศ.ดร. หลี่ซื่อหลง (Prof. Dr. Li Silong) มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Peking University) และ รศ.
ดร. เซวียนฟัง (Assoc. Prof. Dr. Xuanfang) มหาวิทยาลัยเหรินหมิน (Renmin University) 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ให้ค าแนะน าเบื้องต้นในด้านคัมภีร์ต ารา และวิธีการค้นคว้าข้อมูล
ตลอดทั้งแหล่งข้อมูลสากลซึ่งนักวิชาการพุทธศาสนาทั่วโลกต่างยอมรับ  

งานวิจัยนี้ได้รับค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ยิ่งจากพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร 
เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย ค าแนะน าด้านภาษาสันสกฤตจากพระปิยรัตนะ (ดร.) (Dr. Phra Piyaratna) 
อาจารย์พิเศษคณะพุทธศาสตร์หลักสูตรภาษาอังกฤษ, ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว อาจารย์ประจ าคณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และคุณสมควร ถ้วนนอก ฝ่ายคัมภีร์พุทธศาสตร์ กอง
วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และอีกหลายบุคคลที่มิสามารถเอ่ยนามมา  ณ 
ที่นี้ทั้งหมด สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าจึงขอกราบนมัสการขอบพระคุณและขอบคุณบุคคลต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง
ที่มีส่วนช่วย เหลือในงานวิจัยนี้ให้ส าเร็จสมบูรณ์ด้วยดี  

 
8. ข้อเสนอแนะ 
 พระมหาปิฎกไทโชมีเนื้อหามาก บรรจุเป็นรูปเล่มถึง 100 เล่ม และเนื่องจากงานวิจัยมี
ข้อจ ากัดเกี่ยวกับระยะเวลาและทุนวิจัย ฉะนั้นงานวิจัยนี้ท าได้เพียงในส่วนมิติที่เป็นแนวกว้าง
สาระส าคัญของปิฎกหลักเท่านั้น บัญชีรายชื่อและรายละเอียดของบางพระสูตรคัมภีร์ที่ได้แสดงไว้ยัง
ไม่สมบูรณ์นัก ควรด าเนินการวิจัยต่อในรายละเอียดต่างๆ ขยายออกไปอีกเพ่ือให้ได้มิติข้อมูลเชิงลึก 
รวมทั้งข้อมูลอีกสองปิฎกหลัก คือ จีนปิฎก และญี่ปุ่นปิฎก เพราะเป็นส่วนส าคัญอีกสองส่วนที่รอ
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การวิจัยทั้งในมิติที่ลึกและกว้าง  นอกจากเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระสูตรคัมภีร์แล้ว ยังมีเนื้อหา
เกี่ยวกับภาพข้อมูลทางศิลปะและพิธีกรรมทางพุทธศาสนามหายานที่น่าสนใจอีกมากที่ยังรอการวิจัย 
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การพัฒนาภาวะผู้น าการบริหารในการสื่อสารวิถีพุทธของกระทรวงแรงงาน 
LEADERSHIP DEVELOPMENT IN THE COMMUNICATION BY BUDDHISM 

APPROADCH MINISTRY OF LABOUR’S ADMINISTRATORS 
 

นางวรรณกานต์ ขาวลาภ*  เติมศักดิ์ ทองอินทร์**    พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโ *** 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไป เกี่ยวกับการสื่อสารของ
กระทรวงแรงงาน (2) เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าในการสื่อสารของกระทรวงแรงงาน และ (3) เพ่ือเสนอ
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าในการสื่อสารวิถีพุทธของกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นการศึกษาโดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 
ประกอบด้วย พระภิกษุผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้เชี่ยวชาญจ านวน  39 รูป/คน ซึ่ง
ผู้วิจัยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus-
Group Discussion)  2 ชุด จ านวน 14 คน ซึ่งผู้วิจัยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random 
Sampling) โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลหลักออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน
จ านวน 9 คน  (2) กลุ่มนายจ้างและลูกจ้างจ านวน 4 คน (3) กลุ่มอาสาสมัครแรงงานจ านวน  1 คน 
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา    
 ผลการวิจัยพบว่า 
 (1)  กระทรวงแรงงานมีนโยบายการขับเคลื่อนด้านการสื่อสารองค์กรเพ่ือสร้างการรับรู้           
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานต้องเป็นนักสื่อสารที่ดี เพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่
ประชาชน ให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงแรงงานและรัฐบาล การสื่อสารสร้าง
การรับรู้เรื่องกฎหมายแรงงานให้แก่ นายจ้าง ผู้ประกอบการ แรงงานไทยและต่างด้าว และจากการ
วิเคราะห์กลยุทธ์ด้านการสื่อสารของกระทรวงแรงงาน พบว่า จุดอ่อน คือผู้บริหารของกระทรวง
แรงงานบางส่วนยังขาดองค์ความรู้และทักษะในการสื่อสารวิถึพุทธอย่างถ่องแท้ ขาดนโยบายด้าน
การพัฒนาศักยภาพส าหรับผู้บริหาร องค์ความรู้ด้านการสื่อสารวิถีพุทธที่ถูกต้อง ให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นที่ยอมรับและศรัทธาต่อประชาชนอย่างแท้จริง 
 (2)  ภาวะผู้น า คือ กระบวนการที่ผู้บริหารกระทรวงแรงงานต้องใช้อิทธิพล กระตุ้น ชี้น า 
ผลักดัน ให้บุคคลอ่ืน มีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการกระท าสิ่งต่างๆให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
โดยเฉพาะการมีภาวะผู้น าวิถีพุทธ ซึ่งหมายถึง ผู้น าที่มีคุณลักษณะดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในทุติย
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ปาปณิกสูตร ดังนี้ 1. จกฺขุมา คือ ต้องมีปัญญามองการณ์ไกล ฉลาดสามารถในการวางแผน และการ
ใช้คน 2. วิธูโร คือ ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการกิจการทั้งปวงได้ดีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน 3. นิสฺสยสมฺปนฺโน คือ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับเพ่ือนร่วมงานและผู้อ่ืน  
 (3) ข้อเสนอแนะ เห็นควรเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าในการสื่อสารเชิงพุทธของ
กระทรวงแรงงาน โดยการก าหนดเป็นนโยบายการพัฒนารายบุคคล( IDP)ของข้าราชการที่จะเข้าสู่
ต าแหน่งผู้บริหารทุกระดับ และเห็นควรมีพัฒนาด้วยวิธีการการจัดหลักสูตรฝึกอบรมธรรมะส าหรับ
ผู้บริหาร การจัดหลักสูตรการสื่อสารวิถีพุทธตามแนวทางการสื่อสารของพระพุทธเจ้า การจัดการ
ความรู้(KM)จากผู้เชี่ยวชาญภายในและภายนอกองค์กร การยกย่องชมเชยผู้บริหารที่เป็นผู้น า
ต้นแบบที่ดีในการสื่อสารวิถีพุทธของกระทรวงแรงงาน และเห็นควรให้กระทรวงแรงงานมี
งบประมาณเพ่ือการด าเนินการศึกษาวิจัย ด้านประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมในภาคประชาสังคมให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการวางแผนประชาสัมพันธ์ของกระทรวงแรงงานในอนาคต  

Abstract 
 The objectives of this research were: 1. to study general situation of 
communication of Ministry of Labour, 2. to study leadership in communication of 
Ministry of Labour, and 3. to propose a model of leadership development in 
Buddhist approach communication of Ministry of Labour. The data were collected 
through in-depth interview with 39 experts consisting of monks, administrators from 
Ministry of Labour and experts and focus group discussion with 14 key-informants 
composed of Labour Ministry officials, employers, employees and labour volunteer. 
 The results of the study found that: 
 1. The Ministry of Labour has a policy to move its organization 
communication to officials for accurate and relevant communication, and to people 
for understanding of the ministry responsibilities and affairs; labour law, acts, 
regulations and labour rights. The weaknesses were that the administrators lack of 
body of knowledge and skills in Buddhist approach communication and lack of 
policy in potential development for administrators in body of knowledge and skills 
in Buddhist approach communication. 
 2. Leadership is the process to be used by authority to encourage, lead 
and push the others to work or do things eagerly for achievement. Buddhist 
approach leadership means qualifications of the leaders that the Buddha stated in 
Dutiyapapanika Sutta; shrewd, capable of administering business and having good 
credit rating. 
 3. The proposed model of leadership development in Buddhist approach 
communication of Ministry of Labour was that; the Buddhist approach 
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communication should be set as the individual development policy for 
administrative candidates, the training course in Dhamma should be set for 
administrators, communication course based on Buddhist approach should be set 
up, knowledge management should be arranged by internal and external experts, 
and the best-practice administrators in Buddhist approach communication should 
be praised and admired.  
 
1. บทน า 
 ประเทศไทยได้ยึดหลักการพัฒนาประเทศโดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ซึ่งมีสาระส าคัญโดยยึดหลักการวิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ. 2570 เป็น
หลักในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ซึ่งมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศให้เศรษฐกิจก้าวหน้ามั่นคง 
สังคมสงบสันติ และประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกที่คาดการณ์ได้ยากและมีแนวโน้มรุนแรงทั้งการเมืองประเทศและวิกฤติ เศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
บ่อยครั้ง และส่งผลกระทบในวงกว้าง   
 ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่
รอบรู้ และมีจิตใจที่ส านึกในคุณธรรม จริยธรรม สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้มีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องทั้งในเรื่องการศึกษา ทักษะการ ท างาน และการด าเนินชีวิต เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันส าคัญในการ
ด ารงชีวิตและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่  21 (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี,  2559) รัฐบาลปัจจุบัน
ได้ก าหนดนโยบายปฏิรูปประเทศไทยสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” เพ่ือให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกลไกประชารัฐ ด้วยความมุ่งม่ันจะน าพาประชาชนสู่การปฏิรูป
ประเทศในรูปแบบใหม่ เพ่ือให้สามารถรับมือกับโอกาส ความเสี่ยง และภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไป
ในศตวรรษท่ี 21 โดยมีเป้าหมายปรับเปลี่ยนประเทศไทยก้าวสู่ประเทศในโลกที่หนึ่ง  
  กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ บทบาท หน้าที่ ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์มีนโยบายให้ข้าราชการกระทรวงแรงงาน เน้นการท างานบูรณาการตามนโยบายรัฐบาลที่ได้
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐให้มีความเข้มข้นให้มากขึ้น จึงขอให้หน่วยงานขยาย
เครือข่ายที่มีอยู่ให้เพ่ิมมากขึ้น ขยายวงให้ใหญ่และโตขึ้น เพ่ือให้เข้ามาช่วยกระทรวงแรงงานท างาน
ด้านแรงงาน การวางรากฐานด้านแรงงาน กระทรวงแรงงานได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล 20 ปี และมีความ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งยุทธศาสตร์20 
ปี ของกระทรวงแรงงานแบ่งเป็น 4 ช่วงๆ ละ 5 ปี คือ ช่วงที่ 1 Productive Manpower ช่วงที่ 2 
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Innovation Workforce ช่วงที่ 3 Creative Workforceและ ช่วงที่ 4 Brain Power เป็นช่วงที่
ท างานด้วยสมองและปัญญา  
      ในการขับเคลื่อนวาระการปฏิรูป ทั้ง 8 วาระต่างมีความเชื่อมโยงกัน และในการแปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สิ่งที่ต้องการคือ ความเข้าใจและการก าหนด
มาตรการมารองรับว่าจะท าอย่างไร และต้องท าอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ต้องมี
วิธีการจัดการให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ สภาพแวดล้อมและปัญหาของพ้ืนที่ งานใดที่ด าเนินการ
แล้วไม่พัฒนา ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จะต้องทบทวนใหม่ เปลี่ยนวิธีการท างาน
ใหม่ ไม่ยึดติดกับแนวทางเดิม และต้องมีการพัฒนาตนเองและองค์กรตลอดเวลา การปฏิรูป หมายถึง 
“คิดใหม่ ท าใหม่” ไม่ใช่เพียงการท างานเดิมให้เข้มข้นขึ้น การท างานของหน่วยงานต้องมีตัวชี้วัดที่
ชัดเจน ต้องมีผลสัมฤทธิ์ และจะมีการตรวจสอบและติดตามโดยผู้บังคับบัญชาและผู้ตรวจราชการที่
รับผิดชอบเขตพ้ืนที่ รวมถึงการประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชาด้วย รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงานให้ความส าคัญเกี่ยวกับนโยบายความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง เน้นให้ช่วยกันสอดส่องดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือน
บ้านในเร่ืองด้านแรงงานโดยให้ติดตามสถานการณ์ของประเทศเพ่ือนบ้านทั้งทางตรงและทางอ้อม 
และน ามาปรับแผนงานให้เหมาะสม  
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559  ให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือยกระดับฝีมือแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ต่อแรงงาน
โดยตรง รวมทั้งกรณีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่มี
ความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ถูกบิดเบือน ไม่ถูก
กล่าวอ้างผิดไปจากข้อเท็จจริง และลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ให้ใช้ภาษาที่เข้าใจได้
ง่าย โดยอาจพิจารณาสร้างเครือข่ายความร่วมมือด าเนินการกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาคเอกชน 
นักวิชาการ และประชาชนด้วย เพื่อให้ผู้รับบริการจากกระทรวงแรงงาน เกิดการรับรู้และความเข้าใจ
ทั้งภารกิจด้านการจัดหางาน การพัฒนาฝีมือแรงงาน การจัดสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และการ
ประกันสังคม รวมทั้งภารกิจตามนโยบายรัฐบาล ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารกระทรวง
แรงงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องมีทั้งทักษะการสื่อสารประชาสัมพันธ์และปฏิบัติการ
ข่าวด้านแรงงานควบคู่กันไป ซึ่งจะท าให้การสื่อสารภารกิจของกระทรวงแรงงานและนโยบายรัฐบาล
ไปสู่ประชาชนผู้รับบริการที่ได้รับประโยชน์อย่างมีผลสัมฤทธิ์ กระทรวงแรงงานได้จัดหาแนวทางการ
พัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการสื่อสาร
ข้อมูลบริการด้านแรงงานและนโยบายรัฐบาล แก่บุคลากรของกระทรวงแรงงาน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และประชาชน คนหางาน นักเรียน นักศึกษา ให้ส ามารถใช้กระบวนการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เชิงพุทธไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งสามารถ
ถ่ายทอดบริการด้านแรงงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดผลสัมฤทธิ์แก่กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจน
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สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ อันจะน าไปสู่การสร้างการรับรู้ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับข่าวสารเชิง
บวกอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึงในทุกช่องทางให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ดังนั้นเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม จึงจ าเป็นต้องอาศัย
การสื่อสารและสร้างการรับรู้ ซึ่งต้องให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานต้องเป็นนัก
สื่อสารที่ดี เพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวง
แรงงานและรัฐบาลว่าได้ด าเนินการอะไรไปอย่างไรแล้วบ้าง และส่งผลดีอย่างไรแก่ประชาชนและ
ประเทศชาติแล้วอย่างไร ไม่ปล่อยให้มีการให้ข่าวบิดเบือนและให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ และขอให้รีบ
ด าเนินการแก้ไขโดยทันที เช่น การส่ือสารสร้างการรับรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ซึ่งที่ผ่านมากระทรวง
แรงงานได้ด าเนินการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายแรงงานไปหลายเรื่องหลายฉบับ จึงให้ทุกหน่วยงานไป
สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้แรงงานทั้งแรงงานไทย และแรงงาน
ต่างด้าวที่อยู่ในพ้ืนที่ ให้ได้รับทราบในเรื่องสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน ว่าอะไรท าได้และ
อะไรที่ท าไม่ได้ ท าแล้วผิดกฎหมายก็ไม่ควรท า โดยจะได้มอบหมายให้ผู้บริหารกระทรวงแรงงานได้
ตรวจสอบว่าในพ้ืนที่ใด แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวได้รับรู้เรื่องกฎหมายแรงงานหรือไม่อย่างไร เพ่ือให้
กระทรวงแรงงานมีความก้าวหน้า ท างานได้บรรลุเป้าหมาย ขอให้ข้าราชการทุกคนตระหนักและมี
ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่ยอมรับและศรัทธาต่อประชาชน   
 ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ายังมีผู้บริหารบางส่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดทักษะด้านการสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้ตามเจตนารมณ์ของนโยบาย
ดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้  
 นอกจากนี้จากการจัดท าการวิเคราะห์กลยุทธ์  (SWOT) ของการสื่อสารในกระทรวง
แรงงาน พบว่า จุดอ่อน คือ ยังมีผู้บริหารระดับต้น และระดับสูง บางส่วนยังขาดองค์ความรู้และ
ทักษะในการสื่อสารเชิงพุทธอย่างถ่องแท้ จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า “ควร
มีการวิจัยเพ่ือหาแนวทางในภาวะผู้น าในการสื่อสารของผู้บริหารกระทรวงแรงงานเชิงพุทธบูรณา
การ”ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา” (มยุรี กมลบุตร, 2556) ข้าราชการ
สังกัดกระทรวงแรงงานที่เป็นผู้น า ระดับต้น และระดับสูง “หากมีการน าองค์ความรู้จากหลักธรรม 
หรือวิธีการสื่อสารทางพระพุทธศาสนามาด าเนินการร่วมกับวิธีการในปัจจุบัน จะเป็นทางเลือกใหม่ที่
ท าให้เกิดผลส าเร็จตามที่พึงปรารถนาได้” (พระเมธาวินัยรส, 2557) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
จะเป็นการเติมเต็มวิทยาการทางการสื่อสารที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น (พระศรีคัมภีรญาณ, 2557) 
“การพัฒนาบุคลากรในองค์กรที่น าเอาหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามาเสริมแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรเป็นการยกระดับทักษะและศักยภาพอย่างรอบด้านพร้อมกับการเสริมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อีกด้วย” (พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ,2557) 
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าหรือค าสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นพุทธวิธีในการสื่อสารล้วน
เป็นเรื่องที่ทันสมัยอยู่เสมอสามารถส่งผลดีต่อผู้น้อมน ามาปฏิบัติได้ไม่จ ากัดกาลเวลา (วีระชัย ศรีหา
พล, 2557) รวมทั้งนโยบายการตรวจราชการได้เน้นย้ าให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน
ทุกคนต้องเป็นนักประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้อง
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ร่วมกันเผยแพร่ผลงานของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ให้ประชาชนในทุกภาคส่วนเกิดความเข้าใจ
และรับรู้อย่างต่อเนื่องในหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
และต้องมีสติในการพิจารณารับส่งสารที่เป็นองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารให้ดีก่อนส่งสารหรือข้อมูล
ดังกล่าวซึ่งจะเป็นการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง สร้างความแตกแยกและขัดแย้งในสังคม หาก
พบให้รีบด าเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้บังคับบัญชาในกรณีที่เกี่ยวกับด้านแรงงาน และ
ต้องเร่งให้ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเพ่ือระงับเหตุการณ์ให้ทันท่วงที 
  ผู้ศึกษาวิจัยเห็นว่า ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าในการ
สื่อสารเชิงพุทธของกระทรวงแรงงาน  เพ่ือสามารถสื่อสาร นโยบายรัฐบาล ข่าวสาร โครงการ 
กิจกรรมบริการด้านแรงงานตามนโยบายดังกล่าวสู่ประชาชนให้เกิดความเข้าใจอันดีและเพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อกระทรวงแรงงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2.1 เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าในการสื่อสารเชิงพุทธของกระทรวงแรงงาน 
              2.2 เพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าในการสื่อสารเชิงพุทธของกระทรวงแรงงาน 
 
3. ปัญหาที่ต้องการทราบ 

3.1 องค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าและการสื่อสารของผู้บริหารกระทรวงแรงงานเป็น
อย่างไร 
3.2 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าในการสื่อสารเชิงพุทธของผู้บริหารกระทรวงแรงงาน 

จะควรเป็นอย่างไร 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เรื่อง การพัฒนาภาวะ
ผู้น าในการสื่อสารเชิงพุทธบูรณาการของกระทรวงแรงงาน ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ศึกษากระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าทางการสื่อสารตามแนวพระพุทธศาสนา ใน 3  ด้าน ได้แก่ 
  1) ด้านคุณลักษณะ 
  2) ด้านพฤติกรรม 
  3) ด้านการเปลี่ยนแปลง 
 4.2 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)  
 ด าเนินการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ประกอบด้วย 
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พระภิกษุผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 39 รูป/คน ซึ่งผู้วิจัยคัดเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) 
 4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน มีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร อดีตผู้บริหารกระทรวง
ระดับต้น ระดับสูงของทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงอาสาสมัครแรงงาน นายจ้าง และลูกจ้าง
ที่เก่ียวข้อง 
 4.4 ขอบเขตด้านเวลา 
 ในการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2556 ถึง เดือน
มีนาคม 2560 รวมระยะเวลา 4 ปี  
 

5. ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น าการบริหารในการสื่อสารวิถีพุทธ  ของกระทรวง
แรงงาน ซึ่งผู้วิจัยมีประเด็นจากข้อมูลการวิเคราะห์เพ่ือน าเสนอการสรุป อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 5.1 ความคิดเห็น 
 ผลการวิจัยพบว่า แม้กระทรวงแรงงานได้มีนโยบายการขับเคลื่อนด้านการสื่อสารองค์กร
เพ่ือสร้างการรับรู้ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานต้องเป็นนักสื่อสารที่ดี  เพ่ือสร้าง
การรับรู้ให้แก่ประชาชน ให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงแรงงานและรัฐบาล การ
สื่อสารสร้างการรับรู้เรื่องกฎหมายแรงงานให้แก่ นายจ้าง ผู้ประกอบการ แรงงานไทยและต่างด้าว
นั้น ยังเป็นไปตามแผนที่ก าหนดแต่เพียงฝ่ายเดียวจากบนลงล่าง ยังขาดการศึกษาวิจัยเพ่ือรับทราบ
ภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขแบบมีส่วนร่วมของภาคประชารัฐ เพ่ือข้อมูลไปใช้ในการวางแผน
ขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสารองค์กร 
 จากการวิเคราะห์กลยุทธ์ด้านการสื่อสารของกระทรวงแรงงาน พบว่า จุดอ่อน คือ
ผู้บริหารของกระทรวงแรงงานบางส่วนยังขาดองค์ความรู้และทักษะในการสื่อสารวิถึพุทธอย่างถ่อง
แท้ ขาดนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพส าหรับผู้บริหาร องค์ความรู้ด้านการสื่อสารวิถีพุทธที่
ถูกต้อง ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่ยอมรับและศรัทธาต่อประชาชนอย่างแท้จริง 
 5.2 ภาวะผู้น าของกระทรวงแรงงานวิถีพุทธ ควรเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารกระทรวง
แรงงานต้องใช้อิทธิพล กระตุ้น ชี้น า ผลักดัน ให้บุคคลอ่ืน มีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการ
กระท าสิ่งต่างๆ ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย โดยเฉพาะการมีภาวะผู้น าวิถีพุทธ ซึ่งหมายถึง ผู้น าที่มี
คุณลักษณะดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในทุติยปาปณิกสูตร ดังนี้ 1. จกฺขุมา คือ ผู้บริหารกระทรวง
แรงงานต้องมีปัญญามองการณ์ไกล ฉลาดมีความสามารถในการวางแผนพัฒนาด้านแรงงาน การ
พัฒนาฝีมือแรงงาน การจัดหางานให้คนไทยท าทั้งในและต่างประเทศ การคุ้มครองสวัสดิการแรงงาน 
การประกันสังคม การบริหารแรงงานต่างด้าว การจัดระบบแรงงานนอกระบบ ตลอดจนการใช้คนใน
การท างานให้เหมาะสมกับความสามารถ 2. วิธูโร คือ ผู้บริหารกระทรวงแรงงานต้องเป็นผู้มี



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560168

ความสามารถในการจัดการกิจการทั้งปวงได้ดีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านช่างต่างๆที่ต้อง
เป็นครูฝึกฝีมือแรงงานในการฝึกยกมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
แรงงานได้อย่างเหมาะสม และ3. นิสฺสยสมฺปนฺโน คือ ผู้บริหารกระทรวงแรงงานต้องเป็นผู้มีมนุษย
สัมพันธ์ดีกับเพ่ือนร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระทรวงแรงงาน เช่น กับหน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน (5 เสือแรงงาน) อาสาสมัครแรงงาน หน่วยงานในส่วนภูมิภาค เป็นต้น  
   
6. องค์ความรูใ้หม่จากการวิจัย 
 

 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 6.1) T = TeLL คือ ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าในการสื่อสารโดยการ พูดหรือบอกกล่าว ซึ่ง
ถ้อยค าที่เปล่งออกมาเป็นค าพูดวจีไพเราะมีความส าคัญ เพราะค าพูดมักจะถ่ายทอดออกมาได้ถึง
อารมณ์ ฉะนั้นจึงควรพูดด้วยเพ่ือแสดงการให้เกียรติ ท าให้คนในองค์กรรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญ 
และช่วยให้การติดต่อประสานงานท าได้ง่าย ขึ้น 
 6.2) S = Sell คือ ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าในการขายความคิดใหม่ๆ ดีๆ หรือยินดีที่จะ
น าเสนอข้อมูล ข่าวสาร ภารกิจ บริการ และผลงานของกระทรวงแรงงานอยู่เป็นนิจมีวัตถุประสงค์
เพ่ือ “กัน” ไม่ให้เกิดความเดือดร้อน     ต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายและองค์กรหน่วยงาน “ก่อ” 
สร้างโครงการกิจกรรมที่ก าลังจะท าประชาชนได้ประโยชน์อะไร “แก้” ไขให้ความช่วยเหลือผู้ที่มี
ความเดือดร้อนด้านแรงงาน เมื่อพบอุปสรรค หรือประสบความเดือดร้อนทุกข์ยาก หรือถ่ายถอนท า
ทุกข์ของผู้อื่นให้หมดไป  
 6.3) J = Join คือ ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าในการมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนผู้ที่ท าความดี 
หรือท าความเจริญ ให้ดีขึ้นยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยมีความปรารถนาดีอยากช่วยให้ผู้อื่นมีความสุข มีจิตอันแผ่
ไมตรีและคิดท าประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า โดยมีน้ าใจไมตรีเยื่อใยใฝ่ประโยชน์สุขแก่คนทั้งหลาย 
หรือน้ าใจปรารถนาประโยชน์สุขท่ีเป็นไปต่อมิตร 
 6.4) C = Consult คือ ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าในการให้ค าปรึกษาแนะน า ข่าวสารความรู้ 
กฎหมายด้านแรงงาน เกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ การจัดหางานในประเทศ 
ต่างประเทศไม่ให้ถูกหลอกลวง การคุ้มครองแรงงานเด็ก สตรี  ผู้การคุ้มครองผู้ประกันตนตามมาตรา 
33 มาตรา 38 มาตรา 39 และมาตรา 40 เป็นต้น 
 ดังนั้น หลัก T  S  J  C จึงเป็นองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย ที่สอดคล้องกับหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ที่จะท าให้เกิดความสงบ สุข ในสังคมของกระทรวงแรงงาน และให้
ผู้บริหารกระทรวงแรงงานสามารถมีภาวะผู้น าในการสื่อสารวิถีพุทธในการปฏิบัติงานของกระทรวง
แรงงาน  
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7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

 7.1) ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ควรให้ความส าคัญโดยก าหนดเป็นนโยบายด้านการ
สื่อสารเชิงพุทธและน าผลการวิจัยนี้ ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างระบบการสื่อสารให้มีความเสถียร  มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างผู้บริหารกับข้าราชการหรือบุคลกรภายใน
องค์การ ซึ่งเป็นประโยชน์และจ าเป็นต่อการบริหาร การปฏิบัติงาน รวมถึงสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การให้บรรลุเป้าหมายขององค์การนั้น ๆ และสามารถท างานร่วมกันได้อย่างสงบสุข 
 7.2) ก าหนดนโยบายให้ทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน  มีการพัฒนาผู้บริหาร
ระดับกลาง ระดับสูง ให้มีความพร้อมในการเป็นผู้น าที่ดีขององค์กร 
  

8. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  8.1) ควรจัดโครงการอบรมหลักสูตรภาวะผู้น าในการสื่อสารเชิงพุทธเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร
กระทรวงแรงงาน ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารของทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน บุคลากร
ในองค์การ พ่ีเลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานที่มีอยู่ทั่วประเทศ ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในแนวทางการส่ือสารเชิงพุทธอย่างถูกต้อง ชัดเจน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อกระทรวงแรงงานและประชาชน 
 8.2) ควรจัดโครงการศึกษาดูงานด้านการสื่อสารขององค์กร/หน่วยงานที่มีการบริหารงาน
เชิงพุทธที่ประสบความส าเร็จ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายข้างต้นตามความเหมาะสม 
 8.3) ควรมีการก าหนดกิจกรรมการพัฒนาเร่ืองการสื่อสารตามวิถีพุทธให้เป็นตัวชี้วัดใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวงแรงงานในการสื่อสารเชิงพุทธอย่างชัดเจน 
 8.4) ควรมีการมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าในการสื่อสารเชิงพุทธ
ดีเด่น เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 8.5) ควรก าหนดเป็นเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรมของบุคลากรแต่ละต าแหน่งว่าเขา
ควรจะได้รับการพัฒนาเรื่องการสื่อสารเชิงพุทธอย่างชัดเจนทุกคน 

 

9. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 หากมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าในการสื่อสารเชิงพุทธในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอ
เสนอแนะการด าเนินการวิจัยในลักษณะต่อไปนี้ 
 9.1) ควรท าการวิจัยขยายผลต่อยอดการศึกษาหาประสิทธิภาพเพ่ือให้เหมาะสมกับภาวะ
ผู้น าในการสื่อสารวิถีพุทธของกระทรวงแรงงานอย่างต่อเนื่อง 
 9.2) ควรน าการศึกษารูปแบบภาวะผู้น าในการสื่อสารวิถีพุทธของกระทรวงแรงงานจาก
การวิจัยนี้ ไปเปรียบเทียบกับขององค์กรต่างๆว่ามีประสิทธิภาพแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
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ห้องเรียนกลับด้าน : ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
FLIPPED CLASSROOM : LEARNING SKILL IN CENTURY 21ST  

 
ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน 

 
บทคัดย่อ 

 ในศตวรรษที่ 21 การจัดกระบวนการเรียนรู้ เปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็นผู้จัด
กระบวนการเรียนรู้ เป็นนักออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Pedagogy) ให้นักเรียนใช้
เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) และ
เสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะผ่าน Technology ให้เข้าถึง
ความรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ น าความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในห้องเรียน เรียก
กระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า Active Learning ที่ยึดนักเรียนเป็นส าคัญ (Student-centered) แนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ถูกพูดถึงมากในปัจจุบัน 
เพราะ Flipped Classroom เป็นวิธีการสอนที่ท าให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  
(21st Century Skills) เป็นการใช้เทคโนโลยี การเรียนการสอนที่ทันสมัย และการให้นักเรียนได้มี
โอกาสเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
 

ค าส าคัญ: ห้องเรียนกลับด้าน, ทักษะการเรียนรู้, ศตวรรษที่ 21 
 
 

ABSTRACT 
 In the 21st century learning process. The changing role of the teacher, who 
described it as a learning process. Designer activity in the learning process (Pedagogy)  
as a tool for students to learn. Self-knowledge Teachers are facilitators. And propose 
tools to access knowledge through various means, especially through technology. To 
access knowledge quickly and efficiently. The knowledge acquired in the classroom 
exchange with friends. The learning process is that Active Learning of Student-centered. 
Flipped Classroom concept, It is a form of teaching that were discussed today. Flipped 
Classroom, It is a teaching method that causes cognitive skills in the 21st century 
technology. Teaching art and giving students the opportunity to learn through activity. 
 

 Keywords:  Flipped Classroom, Learning Skills, 21St Century 
 
                                                 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ. นครปฐม 
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1. บทน า  
 ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น
ในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและ
เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสาหรับการออกไปด ารงชีวิต
ในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญ
ที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กใน
ศตวรรษท่ี 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะ
ท าให้เกิดการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นยุคแห่งการแข่งขันทางสังคมค่อนข้างสูงในปัจจุบัน ส่งผลต่อการ
ปรับตัวให้ทัดเทียมและเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในบริบททางสังคมในทุกมิติรอบด้าน 
ดังนั้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ (Content Knowledge) ทักษะเฉพาะทาง (Specific Skills)  
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Expertise) และสมรรถนะของการรู้เท่าทัน (Literacy) จึงเป็นตัวแปร
ส าคัญที่ต้องเกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนในการเรียนรู้ยุคสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 นี้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคแห่งความเป็น
โลกาภิวัตน์ (The Globalization) ที่ได้เกิดวิวัฒนาการความก้าวหน้าในทุกๆ มิติเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และรุนแรง ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง (ส านักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, มปป) ดังนั้นการก าหนด
ยุทธศาสตร์และการสร้างความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น เป็นสิ่งที่ท้าทาย
ศักยภาพและความสามารถของมนุษย์ที่จะสร้างนวัตกรรมทางการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆให้เกิดขึ้น 
และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดย
ร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพ่ือใช้ในการดารง
ชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน   โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ที่พัฒนามาจาก
เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพ่ือทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st 
Century Skills)  ที่มีชื่อย่อว่า เครือข่าย P21 ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความช านาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน 
เพ่ือความส าเร็จของผู้เรียนทั้งด้าน การทางานและการดาเนินชีวิต  
 
2. ทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21  
 กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์สาหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นที่ยอมรับในการสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Model of 21st Century Outcomes and Support Systems) อย่าง
กว้างขวางเนื่องด้วยเป็นกรอบแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน (Student Outcomes) ทั้งในด้าน
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ความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) (วิจารณ์ พานิช, 2555) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะ
ช่วยผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในหลากหลายด้าน รวมทั้งระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่มาตรฐาน
และการประเมิน หลักสูตรและการเรียน การสอน การพัฒนาครู สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ
เรียนในศตวรรษที ่21 ภาพของโรงเรียนจะเปลี่ยนจากการเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นภาพของการเป็นศูนย์รวม
ประสาท (Nerve Centers) ที่ไม่จากัดอยู่แต่ในห้องเรียน แต่จะเชื่อมโยงครู นักเรียนและชุมชน  
เข้าสู่ขุมคลังแห่งความรู้ทั่วโลก ครูเองจะเปลี่ยนจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้สนับสนุน
ช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถเปลี่ยนสารสนเทศเป็นความรู้ และน าความรู้เป็นเครื่องมือสู่การปฏิบัติ
และให้เป็นประโยชน์ เป็นการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความรู้  และต้องมีการสร้างวัฒนธรรม 
การสืบค้น (Create a Culture of Inquiry)  ในศตวรรษที่ 21 การให้การศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ 
ของบลูม ( B l o o m ' s  T a x o n o m y  o f  L e a r n i n g  D o m a i n s , 2559) 
(Bloom´s Taxonomy of Learning) จะเปลี่ยนไป เน้นทักษะการเรียนรู้ขั้นที่สูงขึ้น (Higher Order 
Learning Skills) โดยเฉพาะทักษะการประเมินค่า (Evaluating Skills) จะถูกแทนที่โดยทักษะการ
น าเอาความรู้ใหม่ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ (Ability to Use New Knowledge in a Creative Way) ใน
อดีตที่ผ่านมา นักเรียนไปโรงเรียนเพ่ือใช้เวลาในการเรียนรายวิชาต่างๆ เพ่ือรับเกรด และเพ่ือให้จบ
การศึกษา แต่ในปัจจุบันจะพบปรากฏการณ์ใหม่ที่แตกต่างไป เช่น การเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียน
ได้เตรียมตัวเพ่ือใช้ชีวิตในโลกที่เป็นจริง (Life in the Real World) เน้นการศึกษาตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) ด้วยวิธีการสอนที่มีความยืดหยุ่น (Flexible in How We Teach) มีการกระตุ้น
และจูงใจให้ผู้เรียนมีความเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าปัญญา (Resourceful) ที่ยังคงแสวงหาการเรียนรู้แม้
จะจบการศึกษาออกไป 

จากบทความเรื่องทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ได้กล่าวว่า 
การศึกษาในศตวรรษที ่21 ที่คนทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชีวิต
คือ 3R x 7Cs กล่าวคือ 3R (วิจารณ์ พานิช, 2555) ได้แก ่ 

1) Reading (อ่านออก) 2) (W)Riting (เขียนได)้ 3) (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น)  
และ 7C ได้แก่  

1) Critical thinking & problem solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมี 
วิจารณญาณ และทักษะ ในการแก้ปัญหา)  

2) Creativity & innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)  
3) Cross-cultural understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม  

ต่างกระบวนทัศน์)  
4. Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทางาน 

เป็นทีม และภาวะผู้นา)  
5. Communications, information & media literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร 

สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ)  
6. Computing & ICT literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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และการสื่อสาร)  
7. Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)  

 ดังนั้นครูในศตวรรษที่ 21 ต้องยึดหลักสอนน้อย เรียนมาก (Teach Less Learn More) 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้ามสาระวิชาไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษ
ที ่21” (21st Century Skills)  นักเรียนต้องเรียนเองหรือพูดใหม่ว่าครูต้องไม่สอนแต่ต้องออกแบบการ
เรียนรู้ และอ านวยความสะดวก (Facilitate) ในการเรียนรู้ ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือ
ท าแล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้เรียกว่า PBL 
(Project-Based Learning) โดยเน้นใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Computing & ICT literacy) (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์ (แปล), 2554) 

การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี (Technology-based Learning) ครอบคลุมวิธีการเรียนรู้
หลากหลายรูปแบบผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท  เช่น อินเทอร์เน็ต 
(Internet) อินทราเน็ต (Intranet) เอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet) การถ่ายทอดผ่านดาวเทียม (Satellite 
broadcast) แถบบันทึกเสียงและวิดีทัศน์ (Audio/Video Tape) และซีดีรอม (CD- ROM) เป็นต้น 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความส าคัญมากขึ้น โดยสิ่งที่ครูต้องรู้มี 2 
ประการคือ การรู้และเข้าใจศักยภาพของทรัพยากรที่โรงเรียนมี เช่น ครูต้องรู้ว่าในโรงเรียนมีอะไรที่
สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ และครูต้องมีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีที่สามารถนามาใช้ในการเรียนการสอน รวมไปถึงข่าวสารข้อมูลต่างๆ โปรแกรมประยุกต์ที่
เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน ส่ือภาพและเสียง วีดีทัศน์ ข่าวและประเด็นที่เป็นที่สนใจ เป็นต้น 
เทคโนโลยีที่ครูสามารถนามาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิด 
มีจ านวนมาก และครูสามารถเลือกใช้ได้ตามความถนัดหรือความสนใจ (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, 2551) 
 
3. สอนอย่างไรให้เกิดทักษะศตวรรษที่ 21  
ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้นั้นต้องมีความสัมพันธ์ มีข้ันตอนและกระบวนการที่เป็นล าดับที่
ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนได้ เช่น การก าหนดปัญหาที่ผู้เรียนสนใจ การท ากิจกรรม
กลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และสามารถบูรณาการกับรายวิชาอ่ืนๆ ได้ด้วยตนเอง และการ
สอนที่ถือว่ามีประสิทธิภาพนั้น ครูต้องมีคุณสมบัติมากกว่าการเป็นผู้ที่ท าหน้าที่สอน (Instructor) ครู
ต้องมีลักษณะของผู้ที่สามารถชี้แนะการเรียนรู้ (Learning Coaching) และสามารถทาหน้าที่เป็นผู้น า
นักเรียนท่องเที่ยวไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้ได้ (Learning Travel Agent) ครูในโลกยุคใหม่ต้องมีความ
รอบรู้มากกว่าการเป็นผู้ดูแลรายวิชาที่สอนเท่านั้น แต่ครูมีบทบาทของการเพ่ิมพูนความรู้แก่นักเรียน 
เสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพรวมทั้ง ICT ได้เข้ามามีบทบาททางการศึกษาและเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันของคนทั่วโลก ICT ในปัจจุบันจึงไม่ใช่เป็นเพียงแหล่งข้อมูลข่าวสารเท่านั้น 
ครูจึงต้องบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้เข้ากับ ICT ดังนี้ (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, 2551) 
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1. การใช้วีดีทัศน์ เพราะวีดีทัศน์จะท าหน้าที่เป็นเพียงสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ของครูเท่านั้น 
โดยไม่สามารถนามาทดแทนการสอนได้ ครูต้องสร้างบริบท (Context) หรืออรรถบท (Theme) ของ
บทเรียนโดยใช้วิดีทัศน์เป็นสื่อ การเรียนรู้จึงจะมีความหมายส าหรับผู้เรียน  

2. เพลงและเสียง เพลงมีทั้งแบบส าเร็จที่ครูสามารถน ามาใช้ได้ หรือการใช้ท านองแล้วใส่
เนื้อร้องเอง รวมไปถึงให้ผู้เรียนมีส่วนประพันธ์ท านองหรือค าร้องที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน ก็เป็น
เทคนิคที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  

3. โปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น Microsoft Word Excel และ 
PowerPoint ไปจนถึงโปรแกรม หรือโปรแกรมกราฟฟิก นอกจากนี้ครูยังสามารถสร้างภาพยนตร์สั้นได้
เอง โดยใช้โปรแกรมตัดต่อภาพยนตร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทักษะของครูเองว่าคุ้นเคย กับโปรแกรมใด  

4. เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Online Social Network) การใช้เครื่องมือค้นหา บนเว็บ (Search Engine) การโต้ตอบผ่านกระดาน
สนทนา (Web Board) การเขียนบล็อก (Blog) การโต้ตอบโดยใช้วีดิทัศน์ เช่น Youtube.com รวมไป
ถึงสื่อเนื้อหาอิเล็กโทรนิกส์ (Electronic Content) ต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น 
เว็บไซต์ของรายการโทรทัศน์ สมาคมวิชาชีพครู องค์กรวิทยาศาสตร์ต่างๆ 

 
4. ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)   

 ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ถูกพูดถึงมากใน
ปัจจุบัน เพราะ Flipped Classroom เป็นวิธีการสอนหนึ่งได้รับการอธิบายว่า เป็นวิธีที่ท าให้เกิด
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ในขณะที่วงการการศึกษาไทยมีการตื่นตัวเป็น
อย่างมากในการสอนโดยใช้ Flipped Classroom ว่าเป็นการใช้เทคโนโลยี การเรียนการสอนที่ทันสมัย 
และการให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ซึ่งในบทความนี้จะได้อธิบายว่า Flipped 
Classroom มีความเป็นมาอย่างไร สี่เสาหลักของ F-L-I-P คืออะไร และครูจะน า Flipped Classroom 
ไปใช้ได้อย่างไร ส่ือการเรียนการสอน และวิธีวัดและประเมินผลเป็นอย่างไร และผลดีของการใช้ 
Flipped Classroom เป็นอย่างไรบ้าง 
 Flipped Classroom เป็นวิธีการสอนที่ใช้มานานหลายปีแล้ว เช่นในหนังสือ Effective Grading 
(1998) Barbara Walvoord & Virginia Johnson Anderson (Barbara Walvoord & Virginia 
Johnson Anderson,1998) ได้น าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนที่นักเรียนได้รับเนื้อหาก่อนที่จะมี
การเรียนในชั้นเรียน วิธีการที่คล้ายกันที่เรียกว่า Inverted classroom เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนกับสื่อ
การเรียนต่างๆ เช่น การเรียนนอกห้อง การอ่านหนังสือ วิดีโอ และ PowerPoint ที่มีเสียงก่อนการเข้า
ชั้นเรียน เพ่ือให้แน่ใจว่านักเรียนได้เตรียมความพร้อมโดยการดูสื่อต่างๆ เมื่อเข้าห้องเรียนกิจกรรมใน
เวลาเรียน นักเรียนจะ อภิปรายกลุ่มเป็นกลุ่มย่อยๆเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ทั้งนักเรียนและครูผู้สอนที่จะ
ตอบสนองต่อวิธีการนี้อย่างดีและสังเกตว่านักเรียนมีแรงจูงใจมากขึ้นกว่าการสอนในรูปแบบดั้งเดิม ซ่ึง
สอดคล้องกับ สุรศักดิ์ ปาเฮ  ได้กล่าวไว้ว่า“ห้องเรียนกลับด้าน” จึงกลายเป็นนวัตกรรมและมุมมอง
หนึ่งของตัวอย่างจากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นในวงการศึกษา เป็นวิธีการใช้ห้องเรียนให้เกิดคุณค่าแก่
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เด็กโดยใช้ฝึกประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์ต่างๆเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แบบ “รู้จริง (Mastery 
Learning)” และเป็นวิธีจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับและคุณค่าแห่งวิชาชีพครูที่ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้
อีกรูปแบบหนึ่งให้เกิดขึ้นผ่านสื่อเทคโนโลยีที่น ามาใช้ 

สี่เสาหลักของ F-L-I-P  
จากเว็บไซด์ http://flippedlearning.org ได้อธิบาย การเรียนรู้ Flipped  

Classroom มุ่งเน้นไปที่การเรียนของนักเรียนเป็นการเรียนรู้รายบุคคล สี่เสาหลักของ F-L-I-P จะช่วย
ให้อธิบายให้ครูหรือผู้ที่จะน า Flipped classroomไปใช้นั้นได้เข้าในถึงการเรียนการสอนแบบ 
Flipped  Classroom ว่ามีหัวใจหลักที่แท้จริงอย่างไร (ปางลีลา บูรพาพิชิตภัย, 2559) 

F – Flexible Environment ต้องการความยืดหยุนของสภาพแวดล้อม เช่น  
รูปแบบของการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการท างานของกลุ่ม การศึกษาอิสระ การ
วิจัย ผลการด าเนินงานและการประเมินผล นักเรียนจะเลือกสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่าง เวลาและ
สถานที่ที่ต้องการเรียน นอกจากนี้ครูที่จะต้องมีความยืดหยุ่นในกับการคาดหวังด้วยระยะเวลาในการ
เรียนรู้ของนักเรียน หรือวิธีการประเมิน  

L – Learning Culture การยกระดับจากวัฒนธรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนเป็น 
ศูนย์กลาง ในการสร้างความรู้ผ่านการมีส่วนร่วมในเรียนและประเมินผล ในทางทฤษฎีนักเรียนสามารถ
เลือกการเรียนรู้ของพวกเขาโดยการหาเนื้อหาที่อยู่นอกเหนือจะเนื้อหาภายในห้อง หรือเนื้อหาที่
ก าหนดไว้ และครูสามารถเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนและ
แนะน าสื่อต่างๆให้นักเรียน 

I – Intentional Content ความตั้งใจในศึกษาเนื้อหา รวมถึงการวางแผนด้วยว่าจะใช้สื่อ
ใด ๆ ในการสอนเนื้อหานั้น ครูจะใช้วิธีการสอนแบบในห้องเช่น active learning strategies, peer 
instruction, problem-based learning, or mastery หรือ Socratic methods ขึ้นอยู่กับระดับชั้น
และหัวข้อเรื่องที่ครูต้องการสอน ครูจะต้องเข้าใจและศึกษาในเรื่องที่ต้องการจะสอนจริงๆ เพ่ือเป็นการ
วางแผนการเรียนในคาบนั้น เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์กับนักเรียนสูงสุด 

P – Professional Educator  
Flipped Classroom ต้องการทักษะด้านการศึกษามืออาชีพที่จะมีความส าคัญกับครูมาก

ขึ้นกว่าเดิม ไปเป็นการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลและการเพ่ิมเวลาการพบปะระหว่างครูและนักเรียนมาก
ขึ้น มีการสังเกตนักเรียนในช่วงที่ท ากิจกรรม ช่วยให้การประเมินนักเรียนเป็นไปแบบรายบุคคลจริงๆ  

บทบาทของครูและนักเรียน 
วิจารณ์ พานิช  (2556) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวคิดกลับด้าน (Flipped Classroom) ดังนี้ 
บทบาทของครู 
1) การจัดการห้องเรียน จัดสภาพบรรยากาศ ในห้องเรียนให้เหมาะสมต่อการ 

จัดการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยี รวมถึงอุปกรณ์ต่างเพ่ือส่งเสริมเท่านั้น โดยรูปแบบการเรียนรู้น า
เทคโนโลยีไม่ใช่เทคโนโลยีเป็นตัวน า 
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  2) ครูมีการท างานที่กลับทางคือ แทนที่สอนวิชาหน้าชั้นเรียน เปลี่ยนการสอนมาสอน
หน้ากล้องวิดิทัศน์แทน เตรียมหรือจัดหาสื่อวีดิทัศน์ โดยสร้างเองหรือจัดหามาเพ่ือสาระความรู้แก่
นักเรียน 
 3) เวลาที่โรงเรียน ครูท าหน้าที่เป็นครูฝึก (Coach) ให้นักเรียนฝึกแปลงวิชาหรือ 
ประยุกต์ใช้วิชา ซึ่งนักเรียนต้องสร้างความรู้ความเข้าใจของตนเองขึ้นมา ก่อนจะประยุกต์ใช้ความรู้ใน
กิจกรรมหรือโจทย์แบบฝึกหัดเป็นการฝึ กฝนการเรียนรู้ที่แท้จริ งได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ของการเรียนรู้ 
 บทบาทของนักเรียน 
 1) นักเรียนมีความรับผิดชอบในวิธีการเรียนที่กลับทางคือ ใช้เวลาเรียนเนื้อหาที่บ้าน มี
อัตราเร็วที่เหมาะสมกับตนเองโดยผ่านการดูวิดีโอ นักเรียนต้องรู้จักหยุดวิดีโอ หรือดูบางตอนซ้ า จด
บันทึกประเด็นที่ส าคัญ และสิ่งที่สงสัยไม่เข้าใจมาซักถามครูในเช้าวันรุ่งขึ้น 
 2) นักเรียนร่วมท ากิจกรรมการเรียนที่โรงเรียน จะเป็นการท าการทดลอง กิจกรรม 
ค้นคว้า โครงงานหรือกิจกรรมแก้ปัญหา หรือการทดสอบ โดยนักเรียนต้องให้ความร่วมมือ 
ในการท ากิจกรรม หากเกิดข้อสงสัยสามารถถามและพูดคุยกับหรือเพ่ือนร่วมชั้นได้ทันทีกัน 
อย่างเป็นธรรมชาติ เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 จึงสรุปได้ว่า ครูมีหน้าที่อ านวยความสะดวกในการจัดท าหรือค้นหาสื่อวิดีโอท าเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้นักเรียนที่บ้าน โดยผู้เรียนอาจมีส่วนร่วมในการจัดท าหรือค้นหาสื่อวีดีโอ และครูมีหน้าที่เป็น
โค้ชช่วยเหลือนักเรียนในการท าการบ้านหรือกิจกรรมในเวลาที่นักเรียนเกิดข้อสงสัย ภาระงานที่
โรงเรียน ส่วนนักเรียนมีหน้าที่แสวงหาความรู้ที่บ้านด้วยการเรียนรู้เนื้อหาผ่านทางวิดีโอ และท า
การบ้านที่โรงเรียน หากเกิดข้อสงสัยให้ถามครูทันที  
 การใช้เวลาในชั้นเรียน 
 Jonathan Bergmann and Aron Sams (2012) ได้กล่าวถึงการใช้เวลาในชั้นเรียน ดังนี้ 
ในชั้นเรียนที่มีการเรียนการสอนรูปแบบนั้นเดิม ครูมักใช้เวลาในการบรรยาย ท าให้เหลือเวลาเพียง
เล็กน้อยส าหรับการตอบข้อสงสัยต่างๆ หรือให้นักเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ เกิดความกระจ่างในสิ่งที่
ยังไม่เข้าใจ โดยครูเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ แต่ภายใต้วิธีการกลับด้านชั้นเรียนสัดส่วนการใช้เวลาในชั้น
เรียนจะเปลี่ยนไป นักเรียนมีเวลามากขึ้นส าหรับท ากิจกรรมที่ช่วยเพ่ิมพูนความรู้ให้กว้างขวางและลุ่ม
ลึกขึ้น หรือใช้ในการฝึกทักษะการแก้ปัญหาต่างๆ (รุ่งนภา นุตราวงศ์, 2557) 
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ตารางเปรียบเทียบเวลาที่ใช้เรียน 

การเรียนการสอนแบบเดิม การกลับด้านการเรียน 
กิจกรรม เวลา กิจกรรม เวลา 

ขั้นน า (Warm-up) 5 นาที ขั้นน า (Warm-up) 5 นาที 
ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการบ้านที่
นักเรียนได้รับมอบหมาย 

20 นาที ถาม-ตอบ เกี่ยวกับวิดิโอที่ดู 10 นาที 

บรรยายเนื้อหาใหม่ 30-45 นาที นักเรียนท างาน/กิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ 

75 นาที 

นักเรียนท างาน/กิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ 

20-35 นาที   

 
จากการใช้เวลาในชั้นเรียน สามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนแบบเดิมจะเน้น 

ที่ตัวครูผู้สอน เน้นการบรรยาย การกลับด้านครูมีปฏิสัมพันธ์สองทางกับนักเรียนและนักเรียนมีเวลาท า
กิจกรรมมากขึ้น และมีเวลาในการค้นคว้าเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้ในทุกสถานที่ ทุกเวลาตาม
ต้องการ โดยครูคอยเป็นผู้ช่วยเหลือ 

ส่ือการเรียนการสอน 
Jonathan Bergmann and Aron Sams (2012) ได้กล่าวถึง สื่อการเรียนการสอน 

ส าคัญที่ใช้ในการกลับด้านชั้นเรียน มีการจัดเตรียมสื่อที่หลาก หลาย ได้แก่ วีดีโอ หนังสือ ใบงาน 
อุปกรณ์ทดลอง จัดเตรียมวิดีโอไว้ในหลายลักษณะ ได้แก่ ไว้ในเว็บไซต์ ไว้ใน Server ของโรงเรียน 
thumb drive, ipod โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์พกพาอ่ืนๆ สามารถน าแผ่นไปเล่นด้วยเครื่องเล่น 
DVD ดูทางจอโทรทัศน์ 

การตรวจสอบการดูวิดีโอของนักเรียน ได้แก่ จดบันทึก อาจท าได้ในหลายลักษณะ  
คือจดบนกระดาษ หรือโพสต์ความคิดเห็นลงในบล็อก หรือส่งอีเมล์ถึงครูตั้งค าถามเป็นค าถาม 
หรือข้อสงสัยจากการดูวิดีโอที่นักเรียนไม่ทราบค าตอบ เพ่ือมาถามครูในชั้นเรียน เวลาในห้องเรียน เป็น
สิ่งที่ส าคัญที่สุดของการเรียนแบบนี้ ครูจะต้องประเมินคุณค่าของเวลาช่วงนี้ และออกแบบแล้ว
ปรับปรุง เพ่ือให้เป็นเวลาที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้สูงสุดของเด็กคือเกิดการเรียนรู้ในมิติที่ลึกและ
เชื่อมโยง  

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
Jonathan Bergmann and Aron Sams ได้กล่าวถึง การวัดและประเมินผลการ 

เรียนรู้ภายใต้การกลับด้านชั้นเรียนมีทั้งการประเมินเพ่ือการพัฒนา (Formative Assessment) ซึ่งเป็น
ฐานส าคัญในการพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจโดยนักเรียนเข้าใจแก่นความรู้หลัก ในขณะที่
นักเรียนอยู่ในกระบวนการเรียนรู้เพ่ือวางแผนต่อไป และการประเมินผลรวบยอด (Summative 
Assessment) เพ่ือตัดสินผลว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เป็น
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เป้าหมายหรือไม่ การวัดและประเมินผลมีความยืดหยุ่นหลากหลายทั้งรูปแบบ วิธีการและระยะเวลา
เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตนเอง 

1) วัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การทดสอบ การปฏิบัติทดลอง  
ชิ้นงาน การเขียน การพูด เพ่ือประเมินนักเรียนได้ตรงตามจุด ประสงค์ท่ีก าหนด 

2) มีการจัดท าข้อสอบหลายชุดแต่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน วัดและประเมินผลซ้ า  
นักเรียนบางคนอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์หรือที่ยังไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือแม้บางคนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินแต่ยังไม่พอใจในผลคะแนนของตนเองก็สามารถเข้ารับการประเมินซ้ าได้ เพ่ือเพ่ิม
โอกาสให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ยิ่งขึ้น 

3) ใช้เทคโนโลยีช่วยในการวัดและประเมินผล ด้วยเหตุที่การวัดและประเมินผล 
อาจต้องด าเนินการหลายครั้งในระยะเวลาที่แตกต่างกัน และแบบทดสอบหลายชุด การใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการเลือกข้อสอบและตรวจให้คะแนนจะช่วยลดภาระงานของครูเป็นอย่างมาก และทราบผลได้
อย่างรวดเร็ว 

4) ใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ หลังการประเมินแต่ละครั้งนักเรียน  
สนทนาซักถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนทั้งเข้าใจและยังไม่เข้าใจ ครูก็จะพิจารณาว่ามีสิ่งใดที่เขาต้องได้รับการ
พัฒนาให้ตรงกับผู้เรียนแต่ละคน  
  จากการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภายใต้ห้องเรียนกลับด้านสามารถสรุปได้ว่า มีทั้ง
การประเมินเพ่ือการพัฒนา (Formative Assessment) ซึ่งเป็นฐานส าคัญในการพัฒนาและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน และการประเมินผลรวบยอด (Summative Assessment) เพ่ือตัดสิน
ผลว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เป็นเป้าหมายหรือไม่เพ่ือช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตนเอง 
 

ผลที่เกิดจากการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน  
มีเหตุผลบางประการที่บอกถึงคุณประโยชน์ของการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 

Classroom) ที่ Jonathan Bergmann and Aaron Sams กล่าวไว้ในหนังสือของเขาที่ชื่อ Flip 
Your Classroom : Reach Every Student in Every Class Every Day สรุปได้ดังนี้  

1. เพ่ือเปลี่ยนวิธีการสอนของครู จากการบรรยายหน้าชั้นเรียนหรือจากครูสอนไป 
เป็นครูฝึก ฝึกการท าแบบฝึกหัดหรือท ากิจกรรมอ่ืนในชั้นเรียนให้แก่ศิษย์เป็นรายบุคคลหรืออาจ
เรียกว่าเป็นครูติวเตอร์  

2. เพ่ือใช้เทคโนโลยีการเรียนที่เด็กสมัยใหม่ชอบ โดยใช้สื่อ ICT ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็น 
การนาโลกของโรงเรียนเข้าสู่โลกของนักเรียนซึ่งเป็นโลกยุคดิจิทัล  

3. ช่วยเหลือเด็กที่มีงานยุ่งเด็กสมัยนี้มีกิจกรรมมาก ดังนั้นจึงต้องเข้าไปช่วยเหลือ 
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทสอนที่สอนด้วยวีดิทัศน์อยู่บนอินเทอร์เน็ต ( Internet ) ช่วยให้เด็กเรียน
ไว้ล่วงหน้าหรือเรียนตามชั้นเรียนได้ง่ายขึ้น รวมทั้งเป็นการฝึกเด็กให้รู้จัดการจัดเวลาของตนเอง  

4. ช่วยเหลือเด็กเรียนอ่อนให้ขวนขวายหาความรู้ ในชั้นเรียนปกติเด็กเหล่านี้จะถูก 
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ทอดทิง้แต่ในห้องเรียนกลับด้านเด็กจะได้รับการเอาใจใส่จากครูมากที่สุดโดยอัตโนมัติ  
   5. ช่วยเหลือเด็กท่ีมีความสามารถแตกต่างกันให้ก้าวหน้าในการเรียนตามความสามารถ
ของตนเองเพราะเด็กสามารถฟัง-ดูวีดิทัศน์ได้เองจะหยุดตรงไหนก็ได้ กรอกลับ (Review) ก็ได้ตามที่
ตนเองพึงพอใจที่จะเรียนเบื่อก็หยุดพักได้ สามารถแบ่งเวลาในการดูเป็นช่วงได้  

6. ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครูเพ่ิมขึ้น ห้องเรียนกลับด้านเป็นการ 
ประสานการใช้ประโยชน์ระหว่างการเรียนแบบออนไลน์ และการเรียนระบบพบหน้า ช่วยเปลี่ยนและ
เพ่ิมบทบาทของครูให้เป็นทั้งพ่ีเลี้ยง (Mentor) เพ่ือน เพ่ือนบ้าน (Neighbor) และผู้เชี่ยวชาญ (Expert)  

7. ช่วยให้ครูรู้จักนักเรียนดีขึ้น หน้าที่ของครูไม่ใช่เพียงช่วยให้ศิษย์ได้ความรู้หรือ 
เนื้อหา แต่ต้องกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ (Inspire) ให้ก าลังใจ รับฟังและช่วยเหลือ ส่งเสริมผู้เรียนซึ่ง
เป็นมิติส าคัญที่จะช่วยเสริมพัฒนาการทางการเรียนของเด็ก  

8. ช่วยเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนนักเรียนด้วยกันเอง ผู้เรียนสามารถที่จะ 
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ดี  

9. ช่วยให้เห็นคุณค่าของความแตกต่างความถนัดและความชอบที่แตกต่างกัน ครู 
ได้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งของผู้เรียนแต่ละคน เพ่ือด้วยกันก็เห็น และช่วยเหลือกันด้วยจุดแข็งของแต่ละคน  

10. เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการห้องเรียน ครูสามารถท าหน้าที่ของการ 
สอนที่ส าคัญในเชิง  

12. ประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองซึ่งการรับทราบและ 
แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันจะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีได้  

 
5. บทสรุป 
 ครูแห่งศตวรรษที่ 21 ไม่มีหน้าที่เติมความรู้แก่ศิษย์แต่ต้องช่วยให้เด็กสลัดความรู้ผิดๆ ออก
จากสมอง ช่วยแก้ไขความรู้ผิดๆ ของผู้เรียน เนื่องจากเริ่มที่โลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน ทาให้เด็กเปลี่ยน 
เด็กสมัยนี้ไม่ได้เรียนความรู้และข้อมูลส าคัญเฉพาะจากโรงเรียนอีกต่อไป หรือกล่าวได้ว่า สมัยนี้ผู้เรียน
รับความรู้จากโรงเรียนเป็นแหล่งรอง ไม่ใช่แหล่งหลัก แหล่งหลักคือการรับจากสังคมโดยรอบ 
โดยเฉพาะจากสื่อมวลชน และ อินเทอร์เน็ต ความรู้จากแหล่งต่างๆ นอกโรงเรียนนั้น จะเห็นได้ว่าการ
สอนให้เกิดผลกับผู้เรียนจากทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ครูจะต้องฝืนใจไม่บอกสาระ
ความรู้แก่ศิษย์ และฝืนใจท าหน้าที่ที่ไม่เคยท า ที่ส าคัญคือ ครูไม่ใช่ผู้ลงมือท า ผู้ลงมือท าคือตัวผู้เรียน
เอง ครูเป็นเพียงผู้ช่วย หรือ “คุณอ านวย” การสอนจึงจะประสบผลส าเร็จและผู้เรียนก็จะเกิดทักษะ
แห่งศตวรรษที ่21 ไปพร้อมๆ กัน 
 แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เป็นการกลับด้านการเรียนที่บ้าน ท า
การบ้านที่โรงเรียน กลับด้านชั้นเรียนโดยเรียนเนื้อหาที่บ้านผ่านสื่อวิดิทัศน์ วีดีโอบทเรียนที่อยู่บนอิน
ทอร์เน็ต และในสื่อ ICT และมาท าการบ้านที่โรงเรียนโดยมีครูท าหน้าที่โค้ชช่วยเหลือในการท าภาระ
งาน นวัตกรรม    
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 จากสื่อการเรียนการสอนส าคัญที่ใช้ในการกลับด้านชั้นเรียนคือ วิดีโอซึ่งครูผู้สอนอาจจัดท า
ขึ้นเองหรือค้นหา ครูและผู้เรียนร่วมกันจัดท าหรือค้นหา หรือใช้วิดีโอที่ผู้อ่ืนจัดท าไว้แล้วก็ได้ อาจใช้แค่
บันทึกการบรรยายหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรืออาจใช้สื่อผสมหลายอย่างเข้าด้วยกัน จากการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ภายใต้การกลับด้านชั้นเรียนด้าน (Flipped Classroom) มีทั้งการประเมินเพ่ือ
การพัฒนา (Formative Assessment) ซึ่งเป็นฐานส าคัญในการพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
นักเรียน และการประเมินผลรวบยอด (Summative Assessment) เพ่ือตัดสินผลว่าผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เป็นเป้าหมายหรือไม่ของนักเรียนในแต่ละคนหากเกิด
ปัญหาแก่นักเรียนเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตนเอง 
 
 
บรรณานุกรม 
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์.(2551)  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน.กรุงเทพฯ :  

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.  

ปางลีลา บูรพาพิชิตภัย. (26 ตุลาคม 2559). The Flipped Classroom to Learning and 
 teaching in Thailand.[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://www.academia.edu.  
รุ่งนภา นุตราวงศ์. (มกราคม-มีนาคม 2557). กลับด้านชั้นเรียน Flip your classroom. 
 วารสารวิชาการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 17(1). 
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์ (แปล). ทักษะแห่งอนาคตใหม ่: การศึกษาเพ่ือศตวรรษ 
 ที ่21. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ Open Worlds. 2554. 
วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพ่ือศิษย์ ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : มูลนิธีสด-
 ศรสีฤษดิ์วงศ.์  
วิจารณ์ พานิช. (2556). ครูเพ่ือศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสยามกัมมาจล.  
สุรศักดิ์ ปากเฮ. (26 ตุลาคม 2559). ห้องเรียนกลับทาง: ห้องเรียนมิติใหม่ในศตวรรษที่ 21. .
 [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: ttp://phd.mbuisc.ac.th/academic/flippedped% 
 20classroom2.pdf.  
ส านักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ.แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: มปท.  
มปป. 

Barbara Walvoord & Virginia Johnson Anderson. (1998). Effective grading : a tool for  
 learning and assessment. San Francisco. Calif. : Jossey-Bass Publishers.  
Jonathan Bergmann and Aaron Sams. (2012). Flipped Your Classroom Reach Every  

Student in Every Class Every Day. Technology Coordinators. curriculum  
specialists. policy makers.  



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560182



183วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในจังหวัดพิษณุโลก  

THE LEADERSHIP DEVELOPMENT IN ACCORDANCE WITH BUDDHADHAMMA  
OF EXECUTIVE OF TAMBOL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION 

IN PHITSANULOK PROVINCE 
 

ดอนล่าร์ เสนา บุญทัน ดอกไธสง พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ  
 

บทคัดย่อ 
 

    การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1. เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรม 
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก 
2. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก 3. เพ่ือน าเสนอ
การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 
การวิจัยเป็นการวิจัยแบบประสานวิธี  โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากประชากรที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์ จ านวน 18 รูป/คน ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้มีความรู้เกี่ยวกับองค์การ และผู้ทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนา  
และการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 345 คน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิง
พรรณนา และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
เพ่ือหาค่าความถี่  ค่าร้อย ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น า
ตามหลักพุทธธรรมจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  

 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า หลักธรรมที่มีผลการพัฒนาภาวะผู้น า (1) ด้านการครองตน ได้แก่ 
หลักไตรสิกขา (2) การครองคน ได้แก่ หลักสังคหวัตถุ 4 (3) การครองงาน ได้แก่ หลักอิทธิบาท 4 มี

                                                 
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
 ประธานหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 
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ระด ับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
พิษณุโลก ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ( = 4.02, S.D. = 0.53)  

2. ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก  พบว่า 
คุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารนั้น ควรเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ด้านการบริหาร ประยุกต์หลักพุทธ
ธรรมเพ่ือใช้ในการบริหารงาน และหลักการโดยรวมของภาวะผู้น า คือ การพัฒนาผู้บริหารให้
สามารถควบคุมตัวเองได้ มีสติรู้ตัวเองตลอดเวลา มีสมาธิมุ่งม่ัน เป็นคนดี มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สามารถเป็นแบบอย่างได้  

3. การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า การพัฒนาภาวะผู้น า ได้วิธีการ แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลัก
พุทธธรรมประกอบด้วย วิธีการพัฒนาภาวะผู้น า 8 วิธี ได้แก่ ฝึกอบรมและปฏิบัติ  การศึกษาเรียนรู้ 
การเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษา มอบหมายงาน สถานการณ์จ าลอง สร้างเครือข่าย การสอนงาน การยึด
ต้นแบบ  
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า, พุทธธรรม, ผู้บริหาร, องค์การบริหารส่วนต าบล  

 
 
 
 

ABSTRACT 
The study entitled "The Leadership Development In Accordance With   

Buddhadhamma of executive of Tambol administrative organization in Phitsanulok  
Province." The objectives of the research were 1. To study the principles of 
Buddhism that are consistent with the leadership development of Tambol 
administrative organizations in Phitsanulok Province. 2. To study the leadership of 
Tambol administration executives In Phitsanulok Province 3. To present The 
Leadership Development In Accordance With Buddhadhamma of executive of 
Tambol administrative organization in Phitsanulok Province. The Research is a Mixed 
Methods Research. Qualitative Research, The researcher collected data from  
in-depth interviews from 18 informant interviewees who were involved in the 
Tambol administration organization. Organization Management Or knowledgeable 
about the organization Academics in higher education institutions And Buddhist 
experts. And quantitative research The 345 questionnaires were used as a tool for 
data collection. Qualitative analysis uses descriptive statistics. And quantitative data 
analysis Use computer programmed social science. To find the frequency, 
Percentage, mean, standard deviation , and methods for Leadership Development  
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In Accordance With Buddhadhamma of executive of Tambol administrative 
organization in Phitsanulok  province on qualitative and quantitative research. 

 

The research found that : 
1. The principles of Buddhism that lead to leadership development are (1) 

the dominance of leadership, namely, the triple digits, the level of leadership 
development at a high level. (2) the dominion of the four principles of leadership 
development (3) administrations principle. Leadership development is In  
a high level.  And Personnel working in the Tambol Administration Organization In 
the Phitsanulok province, The numbers of sampling are 345, The administrators had 
the level of leadership development in accordance with Buddhadamma of the 
administrators of Tambol administrative organizations in Phitsanulok Province. The 
overall level Mean is 4.02 (= 4.02, S.D. = 0.53). 

2. The administrators of Tambol administrative organizations in Phitsanulok 
Province Should have vision management; can apply the Buddhist principles for 
administration. The overall principle of leadership is the development of self-
control. Have a conscious self all the time. Concentrate Is a good man with ethics 
Honesty Can be exemplary.  

3. To present The Leadership Development In Accordance With 
Buddhadhamma of executive of Tambol administrative organization in Phitsanulok 
Province found that :  Leadership Development Method based on Buddhadhamma. 
There are 8 ways to develop leadership : Training and practice, Learning,  
 Mentoring,  Assignment, Simulation Scenarios,  Network Creation,  Teaching Tasks ,  
and Model. 
 

Keywords : Leadership, Buddhadhamma , Executives, Tambol  administrative  
     organization. 
 

1. บทน า 
สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยได้ถือเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติมาตั้งแต่

สมัยสุโขทัย ตลอดจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งท าให้เห็นได้ชัดเจนว่า พระพุทธศาสนานั้นเป็นวิถีชีวิต
ของคนไทยโดยส่วนใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้เข้ามามี
อิทธิพลต่อการเมืองการปกครองในหลายกรณีด้วยกัน ดังตัวอย่างที่ผู้ปกครองจะต้องยึดถือ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการบริหารงานหรือในการปฏิบัติหน้าที่ของตน    
(สุรพล  สุยะพรหม : 2548,หน้า 242.) จะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของสังคมไทยมาช้า
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นาน ตามที่ได้รับการยอมรับในสังคมไทยมาโดยตลอด และพระพุทธศาสนายังเป็นศาสนา 
ของประชาชนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ การเริ่มต้นแห่งผู้ปกครอง ผู้บริหาร หรือผู้น าตามหลักแห่ง
พระพุทธศาสนานั้น ได้ปรากฏในพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่สามเณรสองรูป เพ่ือให้รู้ว่า
การเกิดขึ้นของวรรณะ หรือชนชั้นในสังคมนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะชาติตระกูล แต่เป็นการแบ่ง
วรรณะด้วยหลักแห่งการกระท าหรือหลักแห่งกรรม ในอัคคัญญสูตร (ที.ปา.(ไทย) 11/129, 130, 
131/94,95,96) 

จากพระสูตรดังกล่าว พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงผู้น าว่า หัวหน้า ซึ่งในเบื้องต้นหัวหน้านั้น 
ได้ถูกก าหนดคุณสมบัติไว้สี่ประการด้วยกัน ได้แก่ สัตว์ที่สวยงามกว่า น่าดูน่าชมกว่า น่าเลื่อมใสกว่า 
และน่าเกรงขามมากกว่าสัตว์ทุกคนแล้ว โดยที่คุณสมบัติเหล่านี้ได้ถูกก าหนดขึ้นจากผู้ที่เป็นผู้ใหญ่
กว่าสัตว์ทั้งหลาย แต่การที่ผู้น าหรือหัวหน้านั้นได้มีภาวะผู้น าที่เป็นรูปธรรมนั้น สามารถเห็นได้ด้วย
ตา แต่คุณลักษณะภายในแห่งผู้น านั้น ในพระสูตรนี้ ไม่ได้ถูกอธิบายขึ้นอย่างชัดเจน  แต่อย่างไรก็
ตามก็สามารถที่จะกล่าวได้ว่า ผู้น านั้นได้มีขึ้นตามที่ปรากฏในพระสูตร คือเมื่อสองพันกว่าปีที่
พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ และเป็นการกล่าวถึงการก าเนิดของผู้น าในโลกที่ไม่สามารถกล่าวได้ว่าเกิดขึ้น
เมื่อใดเพราะในพระสูตรพระพุทธเจ้าใช้ ค าว่า“ระยะเวลาอันช้านาน”  

ดังนั้น ผู้น าจึงได้เกิดขึ้นมาในโลกนี้เป็นระยะเวลาอันยาวนาน และได้พัฒนามา
ตามล าดับ ตามหลักการแห่งพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้น าที่เกิดขึ้นมานั้น คือ ผู้ปกครองและท าการ
บริหารจัดการตามที่ประชาชนได้สมมติขึ้นในยุคนั้น ซึ่งได้วิวัฒนาการและพัฒนาการทางการ
ปกครองมาตามล าดับในโลกจนถึงปัจจุบัน  

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ท าหน้าที่ในการปกครอง และท าหน้าที่ในการบริหารจัดการ ในสังคม
โลกและสังคมไทยในอดีตนั้น ไม่ได้มีความซับซ้อนอย่างเช่นในปัจจุบัน เพราะการปกครอง และ  
การบริหารอาจอยู่ที่คนคนเดียวหรือ กลุ่มเดียว ถ้าเป็นในระดับของรัฐหรือประเทศนั้น ผู้ปกครองคือ
พระมหากษัตริย์ เป็นการปกครองแบบราชาธิปไตย หรือแบบสมบูรณาญาสิทธิราช  กล่าวคือ เป็น
การปกครองที่อ านาจอธิปไตยอยู่ที่พระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียว ไม่มีอ านาจสูงสุดใดมายับยั้ง
หรือลิดรอนได้ (สุรพล  สุยะพรหม:, 2548,หน้า 24) ดังนั้นพระมหากษัตริย์จึงสามารถใช้อ านาจ
อธิปไตยทั้งสามได้โดยเด็ดขาดคือนิติบัญญัติ การตรากฎหมาย บริหาร คือการสามารถน าพา
ประเทศหรือรัฐ ให้ด าเนินไปสู่เปูาหมายได้อย่างถูกต้อง และตุลาการคือการตัดสินคดีความต่าง ๆ 
จนถึงการปกครองในระดับท้องถิ่นดังที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารงานท้องถิ่น และกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ระดับประเทศ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในมาตรา 281 ก าหนดให้รัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักแห่งการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของ
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ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่เท่ากับเป็นการยืนยัน 
ในหลักการกระจายอ านาจ ที่ค านึงถึงสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนที่แตกต่างกัน  
ในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการสร้างความเข็มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้มีกาจัดตั้ง  
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎของกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริม 
การปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2545 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2545 ซึ่งเป็นผลมา
จากการปฏิรูปในระบบราชการ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2545 (ฉบับที่ 5) และพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้แยกภาระ
กิจการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของกรมการปกครองมาจัดตั้งเป็นกรม ในการส่งเสริมสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการพัฒนา และให้ค าปรึกษาแนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข็มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ (ฉัตรระ
วี ปริสุทธิญาณ :  2559]. 

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่จัดตั้งขึ้น 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยเปิดโอกาส 
ให้ประชาชน เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลจากประชาชนโดยตรง ซึ่งจากเดิมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลือกตั้งคณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกันเองภายในองค์กร จึงถือได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกผู้บริหาร คือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด้วยตัวของ
ประชาชนเอง ซึ่งสอดคล้องกับระบอบการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตย แต่อย่างไรก็ตามผู้น าที่
ประชาชนได้เลือกตั้งมานั้น ได้มีการตรวจสอบในเรื่องของหลักภาวะผู้น า หรือมีการพัฒนาภาวะผู้น า
ตามหลักของทฤษฎีตะวันตก และสอดคล้องกับหลักแห่งภาวะผู้น าตามหลักแห่งพุทธศาสนาหรือไม่ 
อย่างไร  

ภาวะผู้น า จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาประเทศและจะต้องมีคุณลักษณะ คือ 
มีสติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความดีงามและความสามารถของบุคคล ที่ชักน าให้คนทั้งหลายมา
ประสานกันและพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงามและลักษณะผู้น าที่มีคุณภาพต้องประกอบด้วยหลัก 3 
ประการ คือ มองกว้าง คิดไกล และใฝุสูง ตลอดจนต้องมีประสิทธิภาพตามแนวทางของหลักพุทธ
ธรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคนและสังคม (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 
: 2546,หน้า 31-32.) 

ดังนั้น การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไปสู่องค์กรที่เป็นไปเพ่ือประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบล จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัย จึงสนใจศึกษาการพัฒนาภาวะผู้น าที่ เพ่ิมขึ้นจากเดิม 
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ที่เน้นหนักและให้ความส าคัญเฉพาะการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะแต่ขาดการน า
หลักธรรมเข้ามาเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาจิตใจ และเพ่ือให้การพัฒนาการภาวะผู้ น า ตามหลัก
พุทธธรรมเกิดผลกระทบที่เป็นรูปธรรมทั้งเรื่องการเป็นผู้น าที่ดี การเป็นผู้น าที่มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
และเป็นผู้น าที่สามารถโน้มน้าวใจคนให้ปฏิบัติตามได้อย่างแท้จริง เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการ
วิจัยไปปรับใช้ในการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดพิษณุโลก ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพ่ือประชาชนในท้องถิ่นและชุมชนสังคมได้อย่าง
สมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก 
2. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก 
3. เพ่ือน าเสนอการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
งานวิจ ัยเรื่องนี้โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าน า ได้แก่  1) ทฤษฎี

คุณลักษณะผู้น า 2.หลักพุทธธรรมทื่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าด้านการครองตน ครองคน และ
ครองงาน ได้แก่ หลักไตสิกขา  หลักสังคหวัตถุ 4 และหลักอิทธิบาท 4 และ 3. แนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 

2. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่  ประชากรที่ เป็นผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informant)0kdการสัมภาษณ์ ทั้งสิ้น จ านวน 18 ท่าน และ บุคลลากร ได้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 76 แห่งโดยมี
ประชากรทั้งหมด 2517 คน  

3. ขอบเขตด้านสถานที่ องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลกจ านวน 76 แห่ง   

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก”เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ซึ่งเน้นการ
วิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และน าผลการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire)  
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4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 18 รูป/คน ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ที่มี

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 2) กลุ่มผู้ที่มีความสัมพันธ์ด้าน
การบริหารองค์การและภาวะผู้น า 3) ผู้ทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนา 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากร ได้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 76 แห่ง  โดยมีประชากร
ทั้งหมด 2517 คน (Saranluck Ongwan : 2560) 

กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เลือกศึกษากลุ่มตัวอย่าง จาก บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
ในจังหวัดพิษณุโลก ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 345 คน ตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ 

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมี

โครงสร้าง (Structure In-depth Interview)  การวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ลักษณะของ
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ตอน 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย 2 วิธี คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

คือ การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ เป็นเครืองมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล และ
การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ผู้วิจัยท าหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เพ่ือขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และใน
การตอบแบบสอบถามจากบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 

induction) (พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ : 2558 หน้า 223) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียง
และจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจาก
ข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไปพร้อม ๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งนี้เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็น
ต่าง ๆ ได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มีความชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมใน
ประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้น เพ่ือตอบค าถามหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพได้นา
มาวิเคราะห์เพ่ือหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี 

การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้รับข้อมูลคืนผู้วิจัย ได้จัดระบบข้อมูลและประมวลผล  
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์  ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและน ามาจัดท าเป็นรายงานผลการวิจัยในรูปของตารางประกอบความเรียง 
ประกอบด้วย  
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1. สถิติพรรณนาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล เพ่ืออธิบายข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ในการท างาน วุฒิการศึกษา และรายได้ สถิติ
ที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentages)  

2. การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในจังหวัดพิษณุโลก สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

5. ผลการวิจัย 
การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ใน

จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า  
5.1 หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ ด้านการครองตน ตามหลักไตรสิกขา มีองค์ประกอบ 3 
ประการ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ด้านการครองคน ตามหลักสังคหวัตถุ มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 
ทาน ปิยะวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา ด้านการครองงาน  ตามหลักอิทธิบาท มีองค์ประกอบ 4 
ประการ คือ ฉันทะ  วิริยะ จิตตะ วิมังสา 

5.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก จะต้องเป็น
บุคคลที่มีคุณสมบัติ คุณลักษณะที่สามารถน า มีแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามเพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายของตน หรือขององค์กร  3 คุณลักษณะ ได้แก่ คุณลักษณะภาวะผู้น าด้านบุคลิกภาพ ด้าน
ความรู้ความสามารถ ด้านทักษะทางสังคม อาทิ มีวิสัยทัศน์ มีสติปัญญา มีความรู้ รู้จักเหตุ รู้จัก
ความจริง รู้เปูาหมาย มีความสามารถ มีทักษะการชักน าคนให้ร่วมท างาน มีคุณธรรมจริยธรรม  
 หลักธรรมทางพุทธศาสนาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือก าหนดวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม การพัฒนาภาวะผู้ น า
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 3 ตามหลักธรรม คือด้านการครองตน ตามหลักไตรสิกขา  
มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา โดยที่ ศีล น าไปใช้กับบุคลิกภาพ  และทักษะ  
เพราะการพัฒนาบุคลากรทางกายและให้มีความช านาญในแต่ละด้าน  สมาธิ  น ามาใช้กับ เจตคติ  
เพราะต้องให้บุคลากรมุ่งมั่นในการท างานมองงานส าคัญกว่าทุกอย่าง ปัญญา น ามาใช้กับ ความรู้
ทางวิชาการ และความคิดสร้างสรรค์  

ภาวะผู้น าตามหลักสังคหวัตถุ 4 ผู้บริหารที่จะได้ใจและบริหารคนได้ ต้องมีการ
เสียสละ อุทิศตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ควรเป็นผู้น าที่มีการเสียสละ มีการให้หรือการมี
เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล และมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย ผู้น าที่หวังจะประสบผลส าเร็จในงาน
รวมทั้งเป็นที่รักของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานจ าเป็นอย่างยิ่งต้องน ามาใช้  เมื่อองค์กรมุ่งไปสู่
องค์การประสิทธิภาพสูงแล้ว ต้องมองคนควบคู่กันไปด้วย โดยการใช้ภาวะผู้น าตามหลักสังคหวัตถุ 4 
มีความจ าเป็นผูกมัดจิตใจคน 
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 ภาวะผู้น าตามหลักอิทธิบาท 4 เป็นธรรมะพ้ืนฐานส าหรับคนท างานทุกระดับที่จะ
สามารถประสบความส าเร็จได้ เพราะเป็นการพึงพอใจในงานที่ตนท าอยู่ มีทั้งความพอใจ ความตั้งใจ 
และการไตร่ตรอง ส่งผลเชิงบวกต่อการพัฒนาองค์กร ผู้น าต้องมีความขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่กับ
การท างานและผู้ร่วมงาน ต้องมีภาวะผู้น าแสดงให้เห็นถึงความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์และสุจริตให้
การพัฒนาองค์การประสิทธิภาพสูง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรม มีความจ าเป็นและมี
ความส าคัญ เนื่องจากเป็นพ้ืนฐานของบุคคลเฉพาะด้าน ควรมีกับผู้น าทุกสถานการณ์ 
  โดยที่ระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบล    ในจังหวัดพิษณุโลก ของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.02, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
คุณลักษณะภาวะผู้น า ท ั ้ง 3 ด้าน 1. ด้านบุคลิกภาพ (Personality) 2. ด้านความรู้ ความสามารถ 
(Intelligence) 3. ด้านคุณลักษณะด้านสังคม (Social Skill) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 
( = 3.98, S.D. = 0.54) และการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมทั้ง 3 ด้าน ด้านการครองตน 
(บริหารตน)ตามหลักไตรสิกขา 3 ด้านการครองคน (บริหารคน)ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ด้านการครอง
งาน (บริหารงาน) ตามหลักอิทธิบาท 4 อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ( = 4.03, S.D. = 
0.55) 

5.3 การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้น าบริ หารองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม ควรปรับใช้ตาม
สถานการณ์จริงเพ่ือการพัฒนาให้เป็นรูปธรรม โดยสรุปจากการสัมภาษณ์ มีวิธีการพัฒนาภาวะผู้น า
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลกส าคัญ ๆ 8 วิธี ได้แก่  ฝึกอบรมและปฏิบัติ 
การศึกษาเรียนรู้ การเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษา มอบหมายงาน สถานการณ์จ าลอง สร้างเครือข่าย 
การสอนงาน การยึดต้นแบบ (Idol) และถือเป็นวิธีที่เก้าคือ การบูรณาการวิธีใดวิธีหนึ่งร่วมกันเพ่ือ
การพัฒนาภาวะผู้น า 

 

6. อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่องนี้ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลควรมีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารที่ทันสมัยตลอดจนมี

การผลักดันให้เกิดองค์ความรู้ทั้งด้านการบริหารและหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลัก
พุทธธรรมโดยประยุกต์ควบคู่กันไป ซึ่งผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลควรมีภาวะผู้ น า          
ที่ประกอบด้วย พัฒนาตนเอง รับผิดชอบต่องาน รอบรู้ในงาน สร้างสรรค์นวัตกรรม ท างานเป็นทีม 
และมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี  



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560192

1. หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น า 

ภาวะผู้น าตามหลักไตรสิกขา 3 การพัฒนาภาวะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ด้านตามหลักธรรม คือ ด้านการครองตน ตามหลักไตรสิกขา มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ศีล 
สมาธิ ปัญญา ผู้บริหารเมื่อได้รับการศึกษาด้วยระบบไตรสิกขาแล้วก็จะท าให้มีทั้งความรู้
ความสามารถความดีและความสุขในการบริหารงานอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฌาน  
ตรรกวิจารณ์ ( 2550) ที่พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับบุคคลและระดับองค์การจะมีตัว
แบบในการพัฒนา ซึ่งสามารถใช้เป็นกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธได้ด้วย    
ภาวะผู้น าตามหลักสังคหวัตถุ 4 ผู้บริหารจะต้องมีที่จะได้ใจและบริหารคนได้ ต้องมีการเสียสละ 
อุทิศตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ควรเป็นผู้น าที่มีการเสียสละ มีการให้หรือการมีเอ้ือเฟ้ือ 
เกื้อกูลและมีความประพฤติตนวางตนเสมอต้นเสมอปลาย ประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ (ปกานนท์ พิลาพันธุ์) (2556) ได้ศึกษาเรื่อง 
รูปแบบการพัฒนาบริหารจัดการการสอนกัมมัฏฐานของผู้น าชาวพุทธในประเทศอังกฤษ ผลการวิจัย 
พบว่า  ผู้บริหารที่เห็นคุณค่าเผยแผ่ธรรมะในต่างประเทศ  ควรมีการสื่อสารถึงกันภายในวัดและ
ส่งเสริมเมตตาธรรม สังคหวัตถุธรรม  ภาวะผู้น าตามหลักอิทธิบาท 4 เป็นธรรมะพ้ืนฐานส าหรับ
คนท างานทุกระดับที่จะสามารถประสบความส าเร็จได้หลักธรรมที่เปรียบเทียบหลักการพัฒนา
องค์การ ได้แก่ ความพึงพอใจในงานที่ตนท าอยู่ มีทั้งความพอใจ ความตั้งใจ และการไตร่ตรอง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญเลิศ จีรภัทร์ และคณะ (2547) ได้ศึกษาเรื่อง  การจัดการบริหาร
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ผลการวิจัย
พบว่า  คุณสมบัติของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนั้นนิสิตจะต้องมีความรู้ความสามารถ
โดยเฉพาะได้รับการพัฒนา การจัดท าสื่อ การเขียนแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล โดยเฉพาะการเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ และผู้น าทางวัตถุในการเป็นอยู่อย่างถูกต้อง 
น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ อิทธิบาท 4 ไตรสิกขา เพ่ือให้การ
พัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามหลักการจัดการเรียนรู้แนวพุทธ 

3. วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
ในจังหวัดพิษณุโลก ควรปรับใช้ตามสถานการณ์จริงเพ่ือการพัฒนาให้เป็นรูปธรรม ดังนั้นผู้บริหาร
ต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นคนเก่ง รอบรู้ มีวิสัยทัศน์ ในขณะที่ธรรมะจะมีหลักให้เข้าใจบริบท  
ของคน ให้พยายามหาวิธี กุศโลบาย ให้เหมาะสมกับคนประเภทต่างๆ ในการขับเคลื่อน และผู้น า
จะต้องเป็นคนดี มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถเป็นแบบอย่าง
ให้คนอ่ืนได้ การผนวกท้ัง 2 ส่วนเข้าด้วยกันจะท าให้ได้ผู้น าที่เป็นคนเก่งและเป็นคนดี  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ประคอง รัศมีแก้ว (2551,หน้า 193 ) ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผู้น าของบริหารใน
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารในสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร การครองตน
ของผู้บริหาร ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร บุคลิกภาพของผู้บริหาร  
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1) ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาวะ
ผู้น าตามหลักพุทธธรรมส าหรับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

2) ผู้บริหาร ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นต้นแบบ (Role Model) ในการยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามหลักธรรมให้เห็น 

3) ก าหนดเป็นนโยบายและถ่ายทอดการปฏิบัติผ่านกระบวนการวัดและ
ประเมินผลการด าเนินงาน (Key Performance Individual : KPI) ของผู้บริหารองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4) ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมการพัฒนาจิตใจควบคู่กับศาสตร์สมัยใหม่ เร่งการท า MOU กับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (มจร) 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 

 1) ท าวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักธรรม
ของผู้บริหารทุกระดับ 

2) ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าตามแนวพุทธในยุคประเทศไทย 4.0 
3) ท าการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบล  
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รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมการพยาบาลเชิงพุทธจิตวิทยา 
A MODEL OF NURSING ETHICS DEVELOPMENT 

BASED ON BUDDHIST PSYCHOLOGY 
 

สุกัญญา รอบจังหวัด  สิริวัฒน์  ศรีเครือดง  ประยูร สุยะใจ 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ1)ศึกษาแนวคิดจริยธรรมการพยาบาลตามแนว

พระพุทธศาสนาและจริยธรรมวิชาชีพพยาบาล 2) เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาจริยธรรมการ
พยาบาลเชิงพุทธจิตวิทยา และ3) เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมการพยาบาลเชิงพุทธ
จิตวิทยา เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) โดยด าเนินการวิจัยตามแบบ
แผนวิจัย Two Group Pretest-Post test Design ใช้กระบวนการกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี จ านวน 56 คน กลุ่มควบคุม 28 คน กลุ่มทดลอง 
28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมในนักศึกษา
พยาบาล และรูปแบบการพัฒนาจริยธรรมการพยาบาลเชิงพุทธจิตวิทยา ประกอบด้วยชุดกิจกรรม 
โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) สถิติ Paired-t-test  

ผลการศึกษาหลักแนวคิดจริยธรรมการพยาบาลตามแนวพระพุทธศาสนาและจริยธรรม
วิชาชีพพยาบาล พบว่าการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่พัฒนามาจากความส านึกทางจริยธรรมที่มนุษย์มี
ต่อกัน วิชาชีพพยาบาลมุ่งให้ความส าคัญในการช่วยเหลือบุคคลทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และสังคม มีหลักจริยธรรมประจ าตนคือ มีความเมตตากรุณา อดทน เสียสละ รับผิดชอบ และมี
วิจารณญาณที่สามารถมองปัญหาแบบองค์รวม และสามารถตัดสินใจบนพ้ืนฐานของหลักจริยธรรม
ได้ 

 ผลการศึกษาการสร้างรูปแบบการพัฒนาจริยธรรมการพยาบาลเชิงพุทธจิตวิทยาพบว่า 
การพัฒนารูปแบบการอบรมจริยธรรมตามแนวพุทธจิตวิทยา คือ จริยธรรมที่อยู่ภายใน ได้แก่ 
ความรู้เชิงจริยธรรม ความคิด ความรู้สึก ความดี ทัศนคติ และความเชื่อ รวมทั้งการใช้เหตุผลเชิง

                                                           
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา  บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 
 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560196

 

จริยธรรม ได้แก่ พฤติกรรมเชิงจริยธรรม ลักษณะของจริยธรรมเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ และเกิดขึ้นควบคู่
กับการพัฒนาการทางเชาว์ปัญญา แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ลักษณะของจริยธรรมภายนอกจะ
มีเหตุผล โดยตรงต่อความสงบสุขแก่ตนเองและสังคม 

ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมการพยาบาลเชิงพุทธจิตวิทยา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงพุทธจิตวิทยา มีค่าคะแนนการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมทุกด้าน โดยเฉพาะ
ในด้านซื่อสัตย์การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมใน
การด ารงชีพและในการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล และด้านการส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ
ได้รับรู้และเข้าใจสิทธิของตนเองเพ่ือปกป้องสิทธิของตนเองที่จะถูกละเมิด การวิจัยนี้สรุปโดย
ภาพรวมพบว่า รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมการพยาบาลเชิงพุทธจิตวิทยาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสามารถ
พัฒนาจริยธรรมการพยาบาลได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 
ค าส าคัญ: จริยธรรมการพยาบาล, จริยธรรมเชิงพุทธจิตวิทยา  
 
 
 

ABSTRACT 
The objectives of the study  were 1) to study the concepts of nursing ethics in 
Buddhism and nurse’s professional ethics; 2) to create a model of nursing 
ethics development based on Buddhist  Psychology; and 3) to experiment the 
application of a model of nursing ethics development based on Buddhist  
Psychology. The study was a quasi-experimental research in nature, conducting 
a study in the form of Two Group Pretest-Post test Design. The samples of the 
study included 56 nursing students of Boromarajjonani College of Nursing, 
Saraburi divided into 28 for a control group and 28 for an experimental group. 
Tools of the study included Ethics Measurement in nursing students and the 
model of nursing ethics development based on Buddhist Psychology 
containing the package of activities. Statistics for analyzing data comprised 
Frequency, Percentage, Mean ( ̅), Standard Deviation (S.D.) and Paired-t-test. 
 The results of the study were as follows: 
 1. In respect of the concepts of nursing ethics in Buddhism and 
nurse’s professional ethics it found that nursing was the profession developed 



197วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 

from the ethical realization of human being toward nursing profession focusing 
the physical, mental, emotional and social help of people based on self-
morals of loving-kindness, compassion, patience, devotion, responsibility and 
judgment, seeing the holistic problem and making decision based on the 
ethics. 
 2. With respect to the creation of  a model of nursing ethics 
development based on Buddhist  Psychology it revealed that it was internal 
ethics, viz., ethical knowledge, thinking, feeling, good deed, attitude and belief 
as well as ethical logics including ethical behavior, ethical characteristics 
referring to an experience coming up with an intellectual development 
changing as situations, and the external ethic characteristics was logical and 
related to personal and social peace and happiness. 
 3.  Regarding the experiment of applying a model of nursing ethics 
development based on Buddhist  Psychology it found that the ethical value of 
participants after participating in the activities was higher than before in all 
aspects especially in honesty, following regulations of profession and being 
resourceful to ethical problems of living and working in the field and finally in 
the aspect of encouraging patients to realize their own rights and how to 
protect their own rights without any violations. In conclusion, generally the 
model could have developed the nursing ethics with a statistical significance 
at .05. 
Keywords:  Nursing Ethics , Ethics in Buddhist Psychology 
 
1. บทน า 

ในสภาพปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าในทุกสาขาวิชา รวมทั้งเรื่องของสุขภาพอนามัย 
ประกอบกับในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (สถาบันพระปกเกล้า, 2555) ได้มี
บทบัญญัติก าหนดให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการรับข้อมูลข่าวสาร  สภาวิชาชีพด้าน
สุขภาพได้ร่วมกันออกประกาศสิทธิผู้ป่วย จากการที่ประชาชนให้ความส าคัญต่อการมีสุขภาพที่ดี 
สนใจต่อการปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง มีความคาดหวังสูงขึ้นในการที่จะได้รับการดูแลรักษา
มาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนดไว้ สิ่งเหล่านี้ท าให้เกิดปัญหาขัดแย้งระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 
ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ  ช่วยในการท างานของพยาบาลมากขึ้น ท าให้
พยาบาลสนใจเครื่องมือและความรู้ในการรักษาพยาบาลมากกว่าตัวผู้ป่วย  หรืออารมณ์และ
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ความรู้สึกท่ีมีต่อผู้ป่วย การให้ความส าคัญต่อเทคโนโลยีและวิธีการในการใช้เครื่องมือรักษาพยาบาล
ใหม่ๆ ส่งผลให้สัมพันธภาพระหว่างพยาบาลและผู้รับบริการลดลง (Hayne, 1990) มีเสียงสะท้อน
จากสังคมว่าพยาบาลให้ความเอาใจใส่ดูแลเครื่องมือมากกว่าเอาใจใส่ความต้องการของผู้รับบริการ
ซึ่งเป็นมนุษย์ ปฏิบัติต่อผู้รับบริการเหมือนเครื่องจักร  ขาดความนุ่มนวล และมีท่าทีห่างเหิน 
พฤติกรรมเหล่านี้แสดงถึงการขาดความเอ้ืออาทรเอาใจใส่ดูแล (Caring) ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง และ
พยาบาลพึงตระหนักว่าเป็นบทบาทที่ต้องกระท ามากขึ้นในปัจจุบันและอนาคต (Schattschneider, 
1992) พยาบาลในปัจจุบันถูกสังคมวิจารณ์ในเรื่องความบกพร่องทางด้านจริยธรรมในการปฏิบัติใน
หลายประเด็นได้แก่ ขาดมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ขาดความเมตตาและเอ้ืออาทรต่อผู้ใช้บริการ มุ่งท างาน
ให้เสร็จ ไม่ค านึงถึงคุณภาพและจิตใจของผู้ใช้บริการ (มณี อาภานันทิกุล และคณะ, 2556) ให้การ
สอนแนะน าผู้ใช้บริการน้อยเกินไป ขาดความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดการเคารพความเป็น
มนุษย์ของบุคคล ขาดความอุตสาหะและความเสียสละ ขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและวิชาชีพ 
(นที เกื้อกูลกิจการ, 2542) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล การประเมินพฤติกรรมจริยธรรมของสภาการ
พยาบาล (คณะอนุกรรมการจริยธรรม สภาการพยาบาล, 2551) พบพฤติกรรมจริยธรรมในด้านลบ 
เป็นเรื่องของ มารยาท กิริยา วาจา ท่าทีในการให้บริการ ไม่เหมาะสม ความเสียสละน้อยลง มี
พฤติกรรมเชิงพาณิชย์ รับผิดชอบน้อย ไม่ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติการพยาบาลโดย
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลลดลง จากการส ารวจปัญหา จริยธรรมทางการพยาบาล 

การพัฒนาจริยธรรมให้เกิดกับบุคลากรทางการพยาบาลจึงจ าเป็นอย่างยิ่งในสังคม
ปัจจุบัน และจ าเป็นจะต้องพัฒนาตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วิชาชีพ คือนักศึกษาพยาบาล  เพ่ือเตรียมให้เป็น
พยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ ความช านาญในเทคนิคการพยาบาล ควบคู่ไปกับ
ความมีจริยธรรม กรอบแนวคิดรูปแบบการพัฒนาจริยธรรมการพยาบาลเชิงพุทธจิตวิทยา ในการ
วิจัยครั้งนี้ ได้เชื่อมโยงการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้โดยให้เด็กเป็น
ศูนย์กลาง เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียน ส่งเสริมให้รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เรียนในเรื่องที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ และความต้องการของตนเอง และได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ให้ความส าคัญว่า “จริยธรรม
เป็นการบ าเพ็ญ ความดีภายนอก หรือการแสดงออกดีงามทางสังคม จะต้องมีคุณธรรมที่ลึกซึ้ง
ภายในจิตใจเป็น รากฐาน จึงจะเป็นไปโดยจริงใจบริสุทธิ์เป็นของแท้และมั่นคงยั่งยืน” (พระพรหม
คุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2545) 

ผู้วิจัยเชื่อว่า รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมการพยาบาลเชิงพุทธจิตวิทยา จะเป็นแนวทาง
ให้สถาบันการศึกษาได้น าไปพัฒนาจริยธรรมในนักศึกษาพยาบาล อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อ
ประชาชน  ต่อองค์กร ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ โดยสามารถน าไปเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
หรือสอดแทรกในการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาพยาบาล เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมต่อ
บทบาทท่ีจะต้องด ารงอยู่ในฐานะของพยาบาลวิชาชีพที่ดีต่อไปในอนาคต อันเป็นเป้าหมายสูงสุดใน
การผลิตบัณฑิตของสถาบันการศึกษาพยาบาล ซึ่งผู้วิจัยหวังว่าผลการวิจัยครั้งนี้จะได้รูปแบบการ
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พัฒนาจริยธรรมการพยาบาลเชิงพุทธจิตวิทยา ซึ่งสามารถน าไปสอดแทรกในหลักสูตรการเรียนการ
สอนของนักศึกษาพยาบาลต่อไป 

 
2. วัตถปุระสงค์การวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดจริยธรรมการพยาบาลตามแนวพระพุทธศาสนาและจริยธรรม
วิชาชีพพยาบาล 

2.2 เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาจริยธรรมการพยาบาลเชิงพุทธจิตวิทยา 
2.3 เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมการพยาบาลเชิงพุทธจิตวิทยา 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย  
3.1 รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) มุ่งศึกษาแนวคิด

จริยธรรมการพยาบาลตามแนวพระพุทธศาสนาและจริยธรรมวิชาชีพพยาบาล การสร้างรูปแบบการ
พัฒนาจริยธรรมการพยาบาลเชิงพุทธจิตวิทยา และผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาจริยธรรม
การพยาบาลเชิงพุทธจิตวิทยา โดยการออกแบบการวิจัยในส่วนของการวิจัยเชิงเอกสาร  มีการ
รวบรวมและวิเคราะห์หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาเถรวาทเพ่ือสังเคราะห์กิจกรรม ร่วมกับ
แนวคิดและทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg) โดยใช้กระบวนการกลุ่มภายใต้
โครงสร้างครอบครัวเดียวกัน สร้างรูปแบบการพัฒนาจริยธรรมการพยาบาลเชิงพุทธจิตวิทยา แล้ว
น ามาทดลองในนักศึกษาพยาบาล มีการประเมินก่อนและหลังการทดลอง (Pre-test Post-test 
Design) โดยมีสมาชิกกลุ่มจ านวน 28 คน ท าการประเมินก่อนการทดลองด้วยแบบประเมิน
คุณธรรมจริยธรรมในนักศึกษาพยาบาล ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น แล้วจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมการ
พยาบาลเชิงพุทธจิตวิทยากับกลุ่มตัวอย่าง เป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ใช้เวลา 2 วัน ระยะที่ 2 ใช้เวลา 
1 วัน ระยะที่ 3 ใช้เวลา 1 วัน รวมระยะเวลาในการท ากิจกรรม 4 วัน  แล้วท าการประเมินหลังการ
ทดลอง ด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอย่างเดียวกันกับการประเมินก่อนการท ากิจกรรม แล้วน า
ผลการประเมินมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน แล้วอภิปรายผลเพ่ือหา
ค าตอบของปัญหาในการวิจัย 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรม-ราชชนนี 

สระบุรี ในปีการศึกษา 2559 จ านวน  360  คน  และอาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สระบุรี จ านวน 48 คน  

  กลุ่มตัวอย่าง ใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และสมัครใจพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
จนครบกระบวนการ  จ านวน 56 คน โดยสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลอง   28 คน และกลุ่มควบคุม 
28 คน  โดยมีอาจารย์อาสาสมัครเข้าร่วมจ านวน 6 คน   



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560200

 

 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยการ ศึกษาค้นคว้าหลักธรรม หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี จากเอกสาร ข้อความทางวิชาการ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน  
ส่วนที่ 1 ได้แก่ แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมในนักศึกษาพยาบาลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

เป็ฯแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
ส่วนที่ 2 ได้แก่ ชุดกิจกรรมการพัฒนาจริยธรรมการพยาบาลเชิงพุทธจิตวิทยา ที่ผู้วิจั ย

สร้างเพ่ือใช้ในการอบรมตามรูปแบบกระบวนการกลุ่มเชิงจิตวิทยาภายใต้โครงสร้างระบบครอบครัว
เดียวกัน 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการทบทวน

หลักธรรมเกี่ยวกับหลักจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาและหลักธรรมที่เกี่ยวข้องในพระไตรปิฎก 
อรรถกถา ฎีกา และคัมภีร์อ่ืนๆ รวมทั้งทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg) และ
แนวคิดนวัตกรรมการพัฒนาจริยธรรมการพยาบาลร่วมกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  และเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมในนักศึกษาพยาบาล ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามนิยาม
เชิงปฏิบัติการ หลังจากนั้นผู้วิจัยก็ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของ
แบบสอบถาม ก่อนจะน าผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบความ
แตกต่างด้วยค่าที (t-test) เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาจริยธรรมการพยาบาลเชิงพุทธจิตวิทยาของ
นักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง 
 
4. ผลการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิดจริยธรรมการพยาบาลตามแนวพระพุทธศาสนาและจริยธรรม
วิชาชีพพยาบาล พบว่าพยาบาลเป็นวิชาชีพที่พัฒนามาจากความส านึกทางจริยธรรมที่มนุษย์มีต่อกัน 
เป็นวิชาชีพที่กระท าโดยตรงต่อชีวิตมนุษย์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมในการด ารงไว้ซึ่ง
ภาวะสุขภาพทั้งทาง กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณของเพ่ือนมนุษย์ ผู้เป็นพยาบาลต้องเป็นผู้
เสียสละ อุทิศตน และมีความอดทนสูง ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดย ไม่หวังสิ่งตอบ
แทน และการพยาบาลจึงมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แต่โดยเนื้อ
แท้ของ วิชาชีพพยาบาลมุ่งให้ความส าคัญในการช่วยเหลือบุคคลทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และสังคม มีหลักจริยธรรมประจ าตนคือ มีความเมตตา กรุณา อดทน เสียสละ รับผิดชอบ และมี
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วิจารณญาณที่สามารถมองปัญหาแบบองค์รวม และสามารถตัดสินใจบนพ้ืนฐานของหลักจริยธรรม
ได้ 

เหตุผลจริยธรรมโดยองค์ประกอบของจริยธรรมมี  2 ส่วน คือ จริยธรรมที่อยู่ภายใน 
ได้แก่ ความรู้เชิงจริยธรรม ความคิด ความรู้สึก ความดี ทัศนคต ิและความเชื่อ รวมทั้งการใช้เหตุผล
เชิงจริยธรรม ลักษณะของจริยธรรมอีกส่วนหนึ่งคือ จริยธรรมภายนอก ที่สามารถสังเกตและ 
มองเห็นได ้ได้แก่ พฤติกรรมเชิงจริยธรรม ลักษณะของจริยธรรมเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ และเกิดขึ้นควบคู่
กับการพัฒนาการทางเชาว์ปัญญา แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ลักษณะของจริยธรรมภายนอกจะ
มีเหตุผล โดยตรงต่อความสงบสุขแก่ตนเองและสังคม เป็นสิ่งที่บุคคลในสังคมใช้ตีค่าความมี
จริยธรรมของบุคคลนั้นๆ   

จริยธรรมการพยาบาลเชิงพุทธจิตวิทยา เป็นการตระหนักถึงภาพลักษณ์ของวิชาชีพใน
การให้บริการด้วยความบริสุทธิ์ ซื่อสัตย์ เน้นเป้าหมายของผู้ป่วยเป็นส าคัญมีคุณธรรมภายในใจ และ
การปฏิบัติภายนอกที่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วย ผู้ร่วมวิชาชีพ 
ผู้ร่วมงาน และต่อสังคม อีกทั้งมีจิตส านึกที่จะต้อง รับผิดชอบในการสร้างภาพลักษณ์ตนเองให้มี
บทบาทเป็นนักวิชาชีพ อันเป็นภาพลักษณ์ในอุดมคติที่ทุกคนต้องการ การพยาบาลเป็นศาสตร์
สุขภาพที่เน้นเรื่องศีลธรรมและจริยธรรมค่อนข้างสูง พยาบาลผู้ให้การพยาบาลต้องปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับบุคคล ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอย่างใกล้ชิด ต้องมีการสัมผัสโดยตรงระหว่างกันขณะ
ให้และรับการพยาบาล การรับและให้ระหว่างกันและกันเป็นเร่ืองของการช่วยชีวิต และ
ประคับประคองจิตใจให้สามารถต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยดี บริการพยาบาลซึ่งถือก าเนิดจากมโน
ธรรม หรือความสานึกในสิทธิมนุษยชน ความเชื่อถือ การยกย่องของสังคมต่อวิชาชีพการพยาบาล 
ย่อมขึ้นอยู่กับความประพฤติอันกอปร์ด้วยคุณธรรมและจริยธรรมของพยาบาลเป็นส าคัญ พยาบาล
ต้องส่งเสริม จริยธรรมในตนให้ปรากฏ 

รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมการพยาบาลเชิงพุทธจิตวิทยาเป็นการด าเนินกิจกรรมโดยใช้
โปรแกรมการพัฒนาจริยธรรมการพยาบาลเชิงพุทธจิตวิทยา เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการจริยธรรม
เชิงเหตุผลทั้งภายใน ภายนอก โดยใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 และสังคหวัตถุ 4 ไปสู่การพัฒนา
จริยธรรมเชิงพุทธจิตวิทยาที่พึงประสงค์ ใน 7 ด้าน  ได้แก่ 1) การแยกแยะความถูกต้องความดีและ
ความชั่ว 2) ด้านการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  3) ด้านความรับผิดชอบต่อ
การกระท าของตนเอง 4) ด้านการมีระเบียบวินัย และซื่อสัตย์ 5) ด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพและมีความสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการด ารงชีพและในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพการพยาบาล 6) ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่นทั้งในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน และ
7) ด้านการส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการได้รับรู้และเข้าใจสิทธิของตนเองเพ่ือปกป้องสิทธิของตนเอง
ที่จะถูกละเมิด จากงานวิจัยพบว่ารูปแบบการพัฒนาจริยธรรมการพยาบาลเชิงพุทธจิตวิทยาสามารถ
พัฒนาจริยธรรมการพยาบาลในนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองได้  โดยการวิเคราะห์จากค่าคะแนน
จริยธรรมที่สูงขึ้น หลังการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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5. อภิปรายผล 
รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมการพยาบาลเชิงพุทธจิตวิทยา สามารถใช้ในการเสริมสร้าง

จริยธรรมในนักศึกษาพยาบาลได้ นักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
จริยธรรมการพยาบาลเชิงพุทธจิตวิทยา มีค่าเฉลี่ยคะแนนจริยธรรมภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูง
กว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยเรื่อง
การศึกษากิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เครือข่าย
ภาคกลางโดยใช้เทคนิคเดลฟาย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความช านาญตามหลัก
วิชาการทางด้านจริยธรรมหรือผู้มีประสบการณ์ทางด้านงานกิจกรรมนักศึกษาจ านวน 23 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษา
พยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเครือข่ายภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรม ส่งเสริม
จริยธรรมนักศึกษาพยาบาลที่เน้นตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของวิชาชีพพยาบาล  9 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความเมตตากรุณา ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความสุภาพ
อ่อนโยน ด้านความเสียสละ ด้านความเคารพในความเป็นมนุษย์ ด้านความร่วมมือและรู้รักสามัคคี 
และด้านความอดทน การจัดกิจกรรมควรมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดทัศนคติทางจริยธรรม สามารถใช้
เหตุผลทางจริยธรรมได้ในระดับสูง และเกิดพฤติกรรมทาง จริยธรรมอย่างแท้จริง  

การพยาบาลต้องปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม จริยธรรมกับวิชาชีพพยาบาลเป็น
สิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ จริยธรรมเป็นสิ่งจ าเป็นในการประกอบวิชาชีพพยาบาล เนื่องจากเป็น
วิชาชีพที่ต้องปฏิบัติกับมนุษย์ จริยธรรมจึงเป็นสิ่งที่สังคมต้องการและคาดหวังให้ผู้ที่ปฏิบัติงานใน
วิชาชีพนี้มีจริยธรรมนอกเหนือจากการมีความรู้ ความสามารถ 

5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) วิทยาลัยพยาบาลสามารถน ารูปแบบการพัฒนาจริยธรรมการพยาบาลเชิงพุทธ

จิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาลเพ่ือการพัฒนาจริยธรรม
ในวิชาชีพพยาบาล ซึ่งเป็นความจ าเป็นส าหรับสังคมปัจจุบัน 

2) ผู้บริหารของสถาบันการศึกษาพยาบาลควรประยุกต์หลักธรรม เพ่ือน ามาใช้ในการ
พัฒนาจริยธรรมในนักศึกษาพยาบาล 

5.3 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1) การน ารูปแบบการพัฒนาจริยธรรมการพยาบาลเชิงพุทธจิตวิทยา  ไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาจริยธรรมในกลุ่มบุคลากรอ่ืนๆ 
2) การน าหลักธรรมมาบูรณาการในรายวิชาการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติในนักศึกษาพยาบาล  
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
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1) การน าหลักธรรมอ่ืนๆมาบูรณาการในกิจกรรม และติดตามประเมินผลหลังการท า
กิจกรรมเป็นระยะๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาจริยธรรมที่ต่อเนื่อง 

2) การศึกษาเปรียบเทียบผลการทดลองในนักศึกษาแต่ละชั้นปี  เพ่ือหาแนวทางการ
ก าหนดกิจกรรมการพัฒนาจริยธรรมการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในช่วง
ระยะเวลา 4 ปีที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้นๆ  
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รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลกัอปริหานิยธรรมของเทศบาลต าบลใน
จังหวัดสุรินทร์ 

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 าเสนอรูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตาม
หลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลต 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) และที่อยู่ในระดับสุดท้าย
คือด้านการไว้วางใจกัน ( ̅ = 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 
และรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามa7. ด้านการอารักขา คุ้มครอง ปกป้องอันชอบธรรม 
      
     3. รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลต าบล
ในจังหวัดสุรินทร์ มี 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบการไว้วางใจกันตามหลักอปริหานิยธรรมของ
                                                           
  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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เทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ 2) รูปแบบความผูกพันตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลต าบล
ในจังหวัดสุรินทร์ 3) รูปแบบเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันตามหลักอปริหานิยธรรมของ
เทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ 4) รูปแบบการมีอิสระในการท างานตามหลักอปริหานิยธรรมของ
เทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์  แต่ละรูปแบบมี 3 ระดับได้แก่ 1) ระดับบุคคล 2) ระดับการ
ปฏิบัติงาน 3) ระดับผู้บริหารองค์กร และมี 12 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) มีความรู้คู่คุณธรรม 2) ทันต่อ
เหตุการณ์ 3) รับผิดชอบต่อส่วนรวม 4) มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 5) การรวมพลัง ปรองดอง สมานฉันท์ 6) 
น าหลักการและหลักธรรมชี้น าองค์กร 7) มีระเบียบวินัย ใช้ชีวิตสมดุล 8) ปฏิบัติหน้าที่ตามฉันทามติ 
9) ใช้หลักธรรมาธิปไตย 10) มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม 11) ใช้ความสามารถปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 12) หลักการบริหารจัดการที่ดี 
ค าส าคัญ :  รูปแบบ, การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม, เทศบาลต าบล 
 

Abstract 
 Objectives of this study were 1) to study the general conditions of the 

participatory administration of Sub-District Municipality, Surin Province; 2) to study 
the administration conceptual, theory and dhamma principle; 3) to propose the 
participatory administration model accordance to aparihaniyadhamma of sub-
district municipality, Surin Province 
 This study is a mixed research between a quantitative research and 
qualitative one. The quantitative study used a questionnaire with a reliability value 
of 0.933 for collecting data from 327 samples, viz., and the officer in Sub-District 
Municipality, Surin Province by stratified random sampling method. For the analysis 
of this information, the data were statistically analyzed using frequency, percentage, 
means, and standard deviation. The qualitative study used an in-depth interview for 
collecting data from 26 key informants and a focus group technique with 10 
participants. By an in-depth interview using a purposive selection method. The 
content analysis was used for analyzing qualitative data. 
  Findings of the study were as follows: 

  1. Regarding the general conditions of the participatory administration of 
Sub-District Municipality, Surin Province it found that overall in high level ( ̅ = 3.68, 
S.D. = 0.63), classified by aspects put in order  from high  to  low  as  the  following: 
the autonomy in the highest level ( ̅ =3.72, S.D. = 0.72), goal and objectives (  ̅ 
=3.70, S.D. =0.69), commitment ( ̅ =3.69, S.D. =0.75), and trust in the lowest ( ̅ 
=3.61, S.D. =0.76)  
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  2. With respect to the study the administration conceptual, theory and 
dhamma principle found that the participative administration were 4 aspects: trust, 
commitment, goal and objectives, and autonomy integrated to aparihaniyadhamma  
7 aspects: to hold regular and frequent meetings, to meet together in harmony, 
disperse in harmony, and do their business and duties in harmony, to introduce no 
revolutionary ordinance, or break up no established ordinance, to honor and 
respect the elders and deem them worthy of listening to, the women and girls are 
to dwell without being forced or abducted, to honor and worship art and culture, 
to provide the rightful protection, shelter and support for the Arahants and wish 
that the Arahants who have not come may enter the realm and those who have 
entered may dwell pleasantly therein. 
 3) In respect of the participatory administration model accordance to 
aparihaniyadhamma of sub-district municipality, Surin Province it found that there 
existed 4 models: 1) the model of trust according to aparihaniyadhamma of sub-
district municipality, 2) the model of commitment according to aparihaniyadhamma 
of sub-district municipality, 3) the model of goal and objectives according to 
aparihaniyadhamma of sub-district municipality, and 4) the model of autonomy 
according to aparihaniyadhamma of sub-district municipality. Each of model have 3 
levels: individual level, performance level, and organization level: and 12 element, 
1) knowledge and morals, 2) be in time, 3) public responsibility, 4) human 
relationship, 5) harmony, 6) based on principle and dhamma principle, 7) discipline 
and equal of life, 8) consensus, 9) the supremacy of righteousness, 10)  public 
conscious mind, 11) efficiency operating, 12) good governance principles. 
 
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 
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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
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
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บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ ไปเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการบริหารงานของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลต าบลในจังหวัด
สุรินทร์ 
 2.2 เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและหลักธรรมที่ใช้ใน
การบริหารงาน 
 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 จากบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์รูปแบบเทศบาลต าบลใน 15 อ าเภอ มีจ านวนทั้งสิ้น 1,767 คน ก าหนดขนาดตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) (Taro Yamane, อ้างใน, ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์, 
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 

   3.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ พ้ืนที่การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลต าบลจ านวน 27 
เทศบาลในจังหวัดสุรินทร์  
    3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558  
ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 รวมเป็นระยะเวลา 8 เดือน 
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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 ได้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
เทศบาลต าบล จังหวัดสุรินทร์ 27 เทศบาล รวมทั้งสิ้นจ านวน 1,767 คนกลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรที่
ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลต าบล จังหวัดสุรินทร์ 27 เทศบาล โดยมีวิธีการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) (อภินันท์ จันตะนี, 2549, น. 35)  ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 327 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างหลักการสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยใช้ “เทศบาลต าบล” เป็น
ระดับในการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นสัดส่วน 
   2) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้วิจัยก าหนดเลือกผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key Informants) ซึ่งมี
คุณสมบัติสอดคล้องกับประเด็นสาระส าคัญของการวิจัยครั้งนี้โดยแบ่ งเป็น 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
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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 
 
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) และที่อยู่ในระดับสุดท้าย
คือด้านการไว้วางใจกัน ( ̅ = 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
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หน้าที่ตามฉันทามติ 9) ใช้หลักธรรมาธิปไตย 10) มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม 11) ใช้ความสามารถปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 12) หลักการบริหารจัดการที่ดี 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลต าบลใน
จังหวัดสุรินทร์พบว่า มี  4 รูปแบบ ได้แก่ 
   1. รูปแบบการไว้วางใจกันในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรม
ของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ พบว่า 1) ระดับบุคคล: มีความรู้คู่คุณธรรม การบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วมในระดับบุคคลต้องมีการบริหารจัดการตนเองเพ่ือเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาแก่ผู้อ่ืน
ด้วยการที่บุคลากรทุกระดับต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกสาธารณะ 
เป็นผู้ที่มีเหตุมีผล ความมั่นใจ ความรู้ ความสามารถ สติปัญญา เพ่ือพร้อมในการท างาน เรียนรู้และ
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 โดยมีมาตรฐานของการบริหารงานที่ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือข้อบัญญัติ 
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และระเบียบกฎเกณฑ์ของกระทรวง และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น 
โดยไม่มีข้อยกเว้น การปฏิบัติต่อกันโดยค านึงถึงเกียรติศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในแนวทางที่ดีงาม
บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อ่ืนและไม่ใช้ความรุนแรง การตระหนักใน
หน้าที่สถานะของตนเองต่อการรับใช้ประชาชนที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน 
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
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 บุคลากรทุกระดับ
ต้องมีทาน คือ เป็นผู้ให้ มีความเสียสละ เป็นผู้มีปิยวาจา เจรจาด้วยความสุภาพ อ่อนหวาน อีกทั้ง
เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน ส าหรับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาความคิดใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา การน าเสนอข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้อง เป็นจริง 
และทันเหตุการณ์ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิชญาภา เมธีวรฉัตร วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือตอนล่าง 2 ผลการวิจัยพบว่า การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านศีล การพัฒนาเน้นไปที่การพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจา การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านศีลก่อให้เกิด ทักษะ และมีบุคลิกภาพที่ดี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านสมาธิ จิตใจ การพัฒนาทรัพยากรด้านสมาธิยังก่อให้เกิด เจตคติที่ดีในการท างาน การพัฒนา
ด้านปัญญา หรือ การพัฒนาด้านความรู้ เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในขั้นสูงสุดและมี
ความส าคัญสูงสุด ปัญญานามาใช้กับ ความรู้ทางวิชาการ และความคิดสร้างสรรค์ เพราะต้องให้เกิด
ความรับรู้ และจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ (วิชญาภา เมธีวรฉัตร, 2558) 2) ระดับปฏิบัติงาน: รวม
พลังสมานฉันท์ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในระดับการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานโดยการน า
ความพร้อมเพรียงมาสร้าง “ความสมานฉันท์” ความสมัครสมานสามัคคีกันในองค์กร มีการ
ประสานงานที่ดีด้วยการน าหลัก 5 ส. คือ สาระ ส่วนร่วม สุข สนุกสนาน และสร้างสรรค์ ให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขต่อบทบาทหน้าที่ของตน สร้างทีมงานที่“ผูกใจกันไว้ แล้วเดินไปพร้อมกัน” 
เพ่ือแกไขปัญหา หรือตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ตน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  เพ่ือการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ภาพที่ดีในกลุ่ม มีการยอมรับ



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560214

นับถือกันของสมาชิก การกระจายข้อมูลอย่างท่ัวทั้งองค์กร และรับข่าวสารพร้อมๆกันในการคิด การ
พูด และการแสดงออกทางกายเป็นจุดเริ่มต้นอยู่ที่ความเห็นพ้องต้องกันเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้  การมอบหมายภารกิจหน้าที่มีความเสมอภาคสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง ได้ศึกษาเรื่อง “รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปิฏก” 
ผลศึกษา พบว่าหลักการของการปกครองแบบราชาธิปไตย ได้แก่ หลักธรรมต่างๆ ซึ่งพระพุทธเจ้า
ตรัสแสดงไว้จ านวนมากเพ่ือเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการใช้อ านาจของผู้ปกครอง เนื่องจากผู้ปกครอง
แบบราชาธิปไตยมีอ านาจสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว และหลักการของการปกครองแบบสามัคคีธรรมมี
หลักการปกครองที่ส าคัญคือปริหานิยธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมเพ่ือสร้างความสามัคคี และหลักธรรม
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง ส่วนหลักการของการปกครองของคณะสงฆ์นั้นมีพระธรรมวินัยเป็น
หลักปกครองส าคัญ ซึ่งคณะสงฆ์จะต้องด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดีภายใต้กรอบ
แห่งพระธรรมวินัย (นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง, 2556)  3) ระดับการบริหารองค์กร: น าหลักธรรมชี้น า
องค์กร การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในระดับการบริหารองค์กร การมีส่วนร่วมของการบริหาร
องค์กรด้วยการพัฒนารูปแบบ กลไกระบบและวิธีการท างานที่สมาชิกต้องรู้จักกันโดยน าระบบ
คุณธรรมเพ่ือสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีการยอมรับนับถือกันของสมาชิก มีการส ารวจความต้องการ
ของผู้ร่วมงานในแต่ละฝ่ายจะช่วยในการปรับปรุงระบบบริหารอันเกี่ยวเนื่องกับสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆของบุคลากรอย่างเหมาะสม การแสดงออกทางกายเป็นจุดเริ่มต้นอยู่ที่ความเห็นพ้อง
ต้องกันเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาอย่าง
สร้างสรรค์และการจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม เพ่ือสร้างสรรค์วัฒนธรรมในการด าเนินชีวิตที่ดีงาม 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของวิชญาภา เมธีวรฉัตร วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิง
พุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือตอนล่าง 2 ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ด้านศีล (B = Behavior) การพัฒนาเน้นไปที่การพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านศีลก่อให้เกิด ทักษะ และมีบุคลิกภาพที่ดี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสมาธิ 
หรือ การพัฒนาจิตใจ (M = Mind) การพัฒนาทรัพยากรด้านสมาธิยังก่อให้เกิด เจตคติที่ดีในการ
ท 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
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ศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมขององค์การบริหาร ส่วนจังหวั ด
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 มีการพัฒนาคนให้มีคุณภาพพร้อม
คุณธรรมและรอบรู้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อากาศ อาจสนาม ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะพยาบาลเชิงพุทธบูรณาการของพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ผลการวิจัยพบว่าการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านการสื่อสารตามหลักอิทธิบาทธรรม พบว่า ด้านฉันทะ พบว่า การสื่อสาร
ด้วยหัวใจ ด้านวิริยะพบว่า การสื่อสารด้วยความรู้ใจ ด้านจิตตะ พบว่า การสื่อสารด้วยความมีเมตตา 
กรุณา ด้านวิมังสา พบ ความฉลาดในการสื่อสารกับผู้ป่วย และด้านสัมพันธภาพตามหลักอิทธิบาท
ธรรม พบว่า ด้านฉันทะ พบ การส่งเสริมความเสมอภาคและความเคารพต่อผู้อ่ืน ด้านวิริยะ พบ 
การใช้ความเพียรอย่างเหมาะสมในการสร้างสัมพันธภาพ ด้านจิตตะ พบว่า การปรับเจตคติที่ดีต่อ
ผู้อื่น และด้านวิมังสา พบว่า การท างานด้วยระบบทีมงานที่มีปัญญา 3) ระดับการบริหารองค์กร: ใช้
หลักธรรมาธิปไตย โดยต้องยึดถือข้อบัญญัติ และระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่ได้ก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด การแสวงหาฉันทามติร่วมกัน สร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนมีเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
และต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมที่ดี งามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 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 างานในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิย
ธรรมของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์โดยพบว่า 1) ระดับบุคคล: มีจิตส านึกที่ดี ในการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกฝ่ายมีจิตส านึกและเจตนารมณ์ที่ดี ให้ความเคารพกฎหมาย เคารพในความสามารถ  
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ความเป็นพลเมืองที่ดี มีความภาคภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นของตน มีอิสระที่จะเลือกสมาชิกผู้ร่วมงาน 
และมีการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ อีกทั้งมีการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมต่างๆ รวมไปถึงการมีสิทธิอัน
ความชอบธรรมในการปกครองตนเอง เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ที่ควรประพฤติต่อกัน  และ
ใช้คุณธรรม ความดีคุ้มครองรักษาจิตใจตนเอง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิชญาภา เมธีวรฉัตร 
วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือตอนล่าง 2 
ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสมาธิ หรือ การพัฒนาจิตใจ (M = Mind) การ
พัฒนาทรัพยากรด้านสมาธิยังก่อให้เกิด เจตคติที่ดีในการท างาน (วิชญาภา เมธีวรฉัตร, 2556)  2) 
ระดับปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารการปฏิบัติงานด้วยตนเอง การใช้
สิทธิในการเสนอแนะความคิดเห็นเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ที่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย และ
หลักคุณธรรม เคารพ ให้เกียรติกันและกัน มีความรับผิดชอบในภารกิจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร และเป็นไปตามวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่
เป็นไปตามวิถีการด าเนินชีวิตจริง ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจนเป็นกิจนิสัย และการเปิด โอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่การบริหารงานด้วยตนเอง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์ วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครทหารพราน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า การน าหลักภาวนา 4 มาใช้
เป็นแนวทางหลัก จะท าให้การพัฒนาศักยภาพสามารถด าเนินการได้แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่
เอ้ืออ านวยก็ตาม นอกจากนั้นยังสามารถพัฒนาได้ครบทุกด้านทั้งร่างกาย ระเบียบวินัยจิตใจและ
ปัญญาปฏิภาณไหวพริบ (ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์, 2558) 3) ระดับการบริหารองค์กร: หลักการบริหาร
จัดการที่ดี  การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในระดับการบริหารองค์กร เป็นไปตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดี มีการกระจายอ านาจความรับผิดชอบให้กับผู้ที่มีความรู้ความสามารถตรงกับภารกิจ 
หน้าที่ การสั่งการเป็นไปด้วยหลักคุณธรรม มีกระบวนการท างานในเชิงรุกที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องมีระเบียบแบบแผนเดียวกัน สนับสนุนการใช้ศักยภาพในตัวบุคลากรได้อย่างเต็มก าลัง การ
สร้างจิตส านึกด้านหน้าที่ของบุคลากรภาครัฐ และความเป็นพลเมืองที่ดี ความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่น 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิรัช กลิ่นสุบรรณ์ ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบการปกครอง
ของแคว้นวัชชีกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช 2550” ผลการวิจัยพบว่าแคว้น
ต่างๆ ในสมัยพุทธกาลว่าแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ พวกที่ปกครองตัวด้วยระบอบราชาธิปไตย
หรือสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีพระมหากษัตริย์หรือพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้น า โดยท าการปกครอง
ด้วยอ านาจเด็ดขาด ส่วนอีกพวกหนึ่งปกครองด้วยการปกครองแบบสามัคคีธรรม ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับรูปแบบการปกครองในปัจจุบันเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือ
สาธารณรัฐ ซึ่งมีการปกครองโดยการประชุมพิจารณาตัดสินกรณียกิจของแคว้นในสภาการปกครอง
ที่เรียกว่าสัณฐาคารเพ่ือสอบถามความเห็นจากประชาขนหรือสภาแล้วลงมติตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
(วิรัช กลิ่นสุบรรณ์, 2555)  
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7. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  7.1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
    1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรก าหนดนโยบายด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี 
     2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดตั้งศูนย์การส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการ
สร้างนวัตกรรมใหม่เพ่ือการบริหารองค์กร 
     3) ควรพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดบริการสาธารณะ 
 7.2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
        1)  ควรให้ความส าคัญกับบทบาทของผู้ร่วมงานในระดับสูง     
     2)  ควรค านึงถึงการเป็นหุ้นส่วนขององค์กรจึงมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจ
    3) ควรเคารพในสิทธิของกันและกัน ดูแลเอาใจใส่ และเป็นมิตรต่อเพ่ือนร่วมงาน 
ผู้บังคบับัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
    7.3) ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
      1) ควรศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลัก
พุทธธรรม 
     2) ศึกษาบทบาทภาวะผู้น าในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรม 
     3) ศึกษาถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของเทศบาลต าบลอย่างมีสมดุลตาม
หลักพุทธธรรม 
      4) ศึกษาเรื่องสมรรถนะบุคลากรต่อการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรม 
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ภาวะผู้น าของผู้บริหารในยุค Thailand 4.0 
EXECUTIVE LEADERSHIP IN THAILAND 4.0 

 
อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ*1 
Orapin Piyasakulkiat 

                      
บทคัดย่อ 

  ประเทศไทยได้พัฒนาสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยการใช้เทคโนโลยีและความคิดที่สร้างสรรค์
นวัตกรรม เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ องค์การต่างๆต้องปรับตัวในกระบวนการบริหารเพ่ือ
ขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาหลักของประเทศ โดยอาศัยการบริหารองค์กร
จากผู้บริหารที่มี “ภาวะผู้น า”ทั้งสิ้น คุณลักษณะของผู้น าในยุค Thailand 4.0 ต้องเป็นผู้ที่มี
สติปัญญาดี  สามารถท างานร่วมกับบุคคลอื่นได้ดี มีความมุ่งม่ันในการท างาน มีคุณธรรมในตนเอง มี
บุคลิกภาพดี และเป็นผู้ที่สถานะทางสังคม คุณลักษณะดังกล่าวจะสามารถบริหารงานด้วยความคิด
ที่สร้างสรรค์น าพาองค์กรน าไปสู่ “Value–Based Economy” ได้เป็นอย่างด ี
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า, ผู้บริหาร, เศรษฐกิจยุค 4.0 

 
ABSTRACT 

 Thailand 4.0 is prosperity economic policy: to create a value-based 
economy that is driven by innovation, technology and creativity. In addition, for 
organization adjustment under Thailand 4.0 economical executive should have 
good conceptual, interpersonal, technical working, merit personal, good physical 
character and social background. That leadership characteristic brought organization 
toward “Value–Based Economy”. 
Keywords: leadership, executive, Thailand 4.0 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาประเทศให้เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 เพ่ือน าไปสู่ 
“Value–Based Economy” โดยการบริหารงานด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ มีการใช้เทคโนโลยีและ
การสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ องค์การต่างขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาหลักของประเทศ อาศัยฐานความรู้ที่มีอยู่ การใช้ดุลพินิจในการท างาน การวิเคราะห์
                                                           
  * อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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บริบทต่างๆ สภาวะแวดล้อมขององค์กร รวมไปถึงการเข้าใจพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน ที่ผู้น า
องค์กรจะต้องเข้าถึงบุคลากรแต่ละคนให้มากขึ้น จ าเป็นต้องม ี“ภาวะผู้น า”เพ่ือการพัฒนาดังกล่าว 

 Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จากอดีตประเทศไทยพัฒนาประเทศด้วยเกษตรกรรมหรือที่เรียกว่า 
Thailand 1.0 เป็นยุคที่คนไทยมีอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาในยุคThailand 2.0 เป็นยุค
อุตสาหกรรมเบามีเครื่องมือเข้ามาช่วยในการผลิต ท าให้ประเทศเริ่มมีศักยภาพมากขึ้น และยุค
ปัจจุบันต่อเนื่องจาก 20 ปีที่ผ่านมาเป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก มีการผลิตและขายส่งออก โดยใช้
เทคโนโลยีจากต่างประเทศเรียกว่ายุค Thailand 3.0 ที่เศรษฐกิจเติบโตเพียงแค่ 3-4% ต่อปีเท่านั้น 
ท าให้ประเทศไทยตกอยู่ช่วงรายได้ปานกลาง ในขณะที่ทั่วโลกมีการแข่งขันที่สูงขึ้นแต่ประเทศไทยยัง
ติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ“ท ามาก ได้น้อย” จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
เป็น “ท าน้อย ได้มาก” เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” และ
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ
ความคิดสร้างสรรค์ และ เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น เราจึง
ต้องเปลี่ยนสู่ยุค Thailand 4.0 เพ่ือให้ประเทศไทยให้กลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ด้วย
โมเดลของ Thailand 4.0 นั่นคือ “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน”  
  อย่างไรก็ตาม ในยุคการเปล่ียนแปลงการพัฒนาประเทศสู่ยุค Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนั้น ต้องอาศัยผู้บริหารที่มี “ภาวะผู้น า”ใน
การขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาหลักของประเทศทั้งสิ้น   
 
2. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร (Leadership of Executive)  

 2.1 ผู้น าและภาวะผู้น า (Leader and Leadership) 

 ผู้น า (Leader) กับภาวะผู้น า (Leadership) มีความหมายแตกต่างกัน กล่าวคือ  

   ผู้น า คือ บุคคลที่มีบทบาทที่ส าคัญที่ท าให้องค์การบรรลุเป้าหมาย ผู้น ามาจากการ
ได้รับเลือกจากผู้อ่ืนให้เป็นผู้น า และการเป็นหัวหน้าของกลุ่ม (Halpin ,1966: pp. 27-28) เป็น
บุคคลที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอาจโดยการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง และเป็นที่ยอมรับของสมาชิกให้มี
อิทธิพล และบทบาทเหนือกลุ่ม สามารถที่จะจูงใจ ชักน า หรือชี้น าให้สมาชิกของกลุ่มรวมพลังเพ่ือ
ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของกลุ่มให้ส าเร็จ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2536 ค: 8) และเป็นบุคคลในกลุ่ม
ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ควบคุมหรือประสานงานในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับภารกิจของกลุ่ม 
(Fiedler, 1967, p. 8) มีอิทธิพลต่อกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มเพ่ือการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
(Dejnozka ,1983: p. 94) อีกทั้งมีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ เป็น
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สัญลักษณ์ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม สามารถน ากลุ่มให้พ้นจากความทุกข์ยาก ขจัด
ปัญหา และฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ จนสามารถบรรลุตามเป้าหมายของสังคมที่วางไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล (Bennis and Nanus ,1985, p. 215)  

   ภาวะผู้น า เป็นค าศัพท์ทางการบริหาร แสดงถึงความเป็นผู้น าของผู้บริหาร มี
ความสามารถในการน าและกลุ่มของผู้น า (Hornby, Cowle, and Lewis ,1993: p. 708) ชักน าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่เขาประสงค์” (Bennis ,1959: p. 259) มีการจูงใจ
บุคคลอื่นให้กระท าการมุ่งสู่เป้าหมายได้อย่างกระตือรือร้น” (Davis ,1967: p. 96) โดยใช้อิทธิพลซึ่ง
ไม่มีลักษณะบังคับเพ่ือที่จะอ านวยการ และประสานงานกิจการต่างๆ ของสมาชิกของกลุ่มเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายของกลุ่มตามที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งคุณสมบัติของสภาวะการเป็นผู้น าจะเป็นรองจากลักษณะ
ภายในบุคคลที่สามารถใช้อิทธิพลดังกล่าวได้เป็นผลส าเร็จ” (Jaco ,1982: p. 315 อีกทั้งยังเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้อิทธิพลและอ านาจ (Fiedler and Chemers 
,1974: p. 4) และยังเกี่ยวข้องกับการความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งเกิดจากการ
ที่สมาชิกในกลุ่มรับรู้ว่ามีสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิที่จะก าหนดแบบแผนพฤติกรรมของมวลสมาชิก 
(Janda, 1960, p. 358) 

  2.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 

 ภาวะผู้น าในมุมมองของกระบวนการบริหาร หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็น
ผู้น าพยายามใช้อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อื่นให้เป็นไปในทิศทางที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
แล้ว ภาวะผู้น าจึงเป็นปัจจัยที่มีพลวัตหรือเปลี่ยนแปลงมากที่สุดปัจจัยหนึ่งขององค์การ เพราะเหตุ
ว่าในบางครั้งความมีภาวะผู้น าสามารถกระตุ้นให้ผู้ตามท างานให้ได้ผลผลิตสูงสุด และในทางตรงกัน
ข้ามบางครั้งความขาดภาวะผู้น าก็เป็นตัวท าลายความแข็งแกร่งขององค์กร และอาจมีผลต่อความอยู่
รอดขององค์การ (Trewatha and Newport ,1982: p. 384) ผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จะช่วย
ให้กลุ่มได้ก้าวหน้าไปสู่จุดประสงค์ ช่วยท าให้กลุ่มคงอยู่ได้ และช่วยให้สมาชิกของกลุ่มสมปรารถนา
ในสิ่งที่ต้องการโดยสิ่งที่ต้องการนั้นเป็นตัวกระตุ้นให้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม  (Boles and 
Davenport,1975, pp. 154-155) ภาวะผู้น าจึงเป็นกลไกในการบริหารงานขององค์การ  (Katz 
and Kahn ,1978: p. 528) ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การเป็นอย่างมากเพราะเป็นปัจจัยที่ท าให้
องค์การมีชีวิตชีวา สามารถด ารงอยู่ได้ นอกจากนี้ ภาวะผู้น ายังช่วยพัฒนาองค์การไปในทิศทาง
ใหม่ๆ  ที่องค์การต้องการมุ่งไปสู่ทิศทางนั้นได้ (Bennis and Nanus ,1985: pp. 2-3)  

 ผู้บริหาร คือ ผู้น าองค์การที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ นักบริหารจึงจ าเป็นจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลปแห่งการ
บริหารที่จะสามารถจูงใจให้ผู้ร่วมงานร่วมด าเนินการอย่างมุ่งมั่นจนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
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ขององค์การ มีการวางแผนเกี่ยวกับงาน เงิน เทคโนโลยี และคน จากการก าหนดโครงสร้างและ
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในองค์การ และเป็นผู้ที่ประสานงานให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาชิกใน
องค์การ และยังหมายถึง นักจัดการ (Manager) ซึ่งมีหน้าที่จัดการทรัพยากร (คน เงิน วัตถุดิบ ที่ดิน 
และ ฯลฯ) ที่มีความพยายามท าส่ิงต่างๆให้ถูกต้อง (Managers do thing right) “นักบริหาร” ที่ดี
เปลี่ยนจากฐานะผู้ควบคุมสั่งการ (Director) มาเป็นผู้ให้การสนับสนุน (Facilitator) เปลี่ยนจากการ
แข่งขันมาเป็นการร่วมมือ (Collaboration) ลดการให้ความส าคัญกับวัตถุมาให้ความส าคัญกับคน 
และท้ายที่สุดเปลี่ยนแปลงจากความเหมือนมาเป็นความหลากหลายในองค์การการเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้ท าให้องค์การต้องการนักบริหารที่เป็น “ผู้น า” (Leader) มากกว่า “ผู้จัดการ” (Manager) 
นักบริหารที่เป็นผู้น า หมายถึง บุคคลที่ท าหน้าที่ท าสิ่งที่ดีที่ถูกต้อง (Leaders do the right thing) 
ให้กับองค์การ การเป็นผู้บริหารในปัจจุบันจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคุณธรรมทั้งนี้เพราะองค์การ
ในยุคสมัยใหม่ (New society) ซึ่งเป็นองค์การที่ใช้ความรู้เป็นพ้ืนฐาน (Knowledge based 
organization) มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา (Learning Organization) มุ่งแสวงหาความเป็นเลิศ (In 
Search for Excellent) มีความโปร่งใส (Transparent) และมีความเป็นมาตรฐาน 
(Standardization) การที่ผู้บริหารจะท าให้องค์การประสบความส าเร็จในสังคมสมัยใหม่ได้ จึง
จ าเป็นที่ต้องใช้คุณธรรมและจริยธรรมพื้นฐานส าคัญ  
  2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
  การบริหารองค์กรในปัจจุบัน มีส่วนประกอบที่ส าคัญหลายอย่างขององค์การที่จะช่วยให้
องค์การนั้นอยู่ได้โดยไม่ล้ม มีความเจริญก้าวหน้า และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ องค์ประกอบที่
ส าคัญยิ่งส่วนหนึ่งที่จะขาดเสียมิได้ คือ บุคคลที่ท าหน้าที่เป็นผู้น า หัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชาของ
องค์การนั้น ภาวะผู้น านับเป็นเรื่องที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงอย่างกว้างขวางในทุกองค์การ โดยทั่วไป
มนุษย์มักมีความเชื่อและคาดหวังว่าบุคคลที่เป็นผู้น าจะต้องมีศักยภาพเพียงพอที่จะท าให้องค์การมี
ประสิทธิผล ภาวะผู้น าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในองค์การ และสังเกตเห็นได้ทั่วไปจากพฤติกรรม
การท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกันของมนุษย์ การท าหน้าที่ผู้น า มีต าแหน่ง มีอ านาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ ภาวะผู้น าจึงเป็นองค์ประกอบทางการบริหารอย่างหนึ่งที่มี
ความเป็นพลวัต ในทุกองค์การภาวะผู้น าที่ประสบความส าเร็จนั้นมักจะลดสัดส่วนของการใช้อ านาจ
ตามต าแหน่งลงให้เหลือน้อยที่สุด และสิ่งที่ผู้น าต้องการ คือ ความเห็นพ้องจากผู้ตามมากกว่าการ
บังคับให้ร่วมมือ จึงมีค ากล่าวทางการบริหารที่ว่า “ผู้บริหารที่เดินน าหน้า คือ ผู้น าแห่งความหวัง 
ผู้บริหารที่ชอบผลักหลัง คือ ผู้บริหารที่หย่อนสมรรถภาพ” (The poor manager drives; the 
good manager leads)  (Trewatha and Newport, 1982: pp. 383-384) จากการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น ามีนักวิชาการได้แสดงแนวคิดเกี่ยวภาวะผู้น าที่หลากหลาย
แนวคิด ดังนี้  
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   1) ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ (Trait Leadership) เป็นแนวคิดที่เน้นการ
หาคุณลักษณะทั่วไปของผู้น าความส าคัญกับคุณลักษณะส่วนตัว (Personal Traits) ของผู้น า โดย
พยายามแยกแยะว่าคุณลักษณะใดบ้างท่ีด ารงอยู่ในตัวผู้น า ที่มีการระบุกันมากกว่าเป็นตัวชี้วัดความ
เป็นผู้น า คือ ความเฉลียวฉลาด (Intelligence) ความซื่อสัตย์ (Honesty) และความเชื่อมั่นใน
ตนเอง (Self-confidence) แนวทางนี้จึงรู้จักกันอีกนานประหนึ่งว่า แนวทาง “บุรุษผู้ยิ่งใหญ่” (The 
great man approach) และมีความเชื่อว่า มีคนบางคนเท่านั้นที่เกิดมาเพ่ือเป็นผู้น า กล่าวอีกนัย
หนึ่ง คือ บุคคลคนใดจะเป็นผู้น าในอนาคตได้หรือไม่ ได้ถูกก าหนดล่วงหน้าโดยธรรมชาติแล้ว  โดยมี
จุดร่วมส าคัญ 7 ประการของคุณลักษณะเชิงบุคลิกภาพกับการเป็นผู้น าที่ประสบความส าเร็จ คือ 
ความเฉลียวฉลาด การริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะด้านสังคม ความเชื่อมั่นในตนเอง พลังแห่งความ
รับผิดชอบ และความซื่อสัตย์มั่นคงต่อหลักการ (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552, หน้า 172) ภาวะ
ผู้น าเชิงคุณลักษณะมีส่วนในการสร้างความสามัคคี ความไว้วางใจ ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวของกลุ่มได้  
แนวคิดภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ ได้กล่าวถึงการมีคุณลักษณะที่เหมาะสม และสอดคล้อง จะช่วยให้
ผู้น ามีแนวโน้มที่จะเกิดประสิทธิผลมากขึ้น แต่ก็ไม่อาจรับประกันได้แน่นอนว่าจะต้องมีประสิทธิผล 
ผู้น าที่มีคุณลักษณะแบบหนึ่งเฉพาะตนอาจมีประสิทธิผลได้ในสถานการณ์หนึ่ง แต่ในอีกสถานการณ์
หนึ่งอาจไร้ประสิทธิผลก็ได้ ยิ่งกว่านั้นผู้น าที่มีแบบแผนของคุณลักษณะนี้แตกต่างกัน แต่สามารถที่
จะมีประสิทธิผลได้ในสถานการณ์เดียวกัน (Bass ,1990 และ Mosley,1996) 

 กล่าวได้ว่า ผู้น าเชิงคุณลักษณะเป็นการมองลักษณะส าคัญ 7 ประการของบุคลิกภาพใน
การเป็นผู้น าที่ประสบความส าเร็จ คือ ความเฉลียวฉลาด ความซื่อสัตย์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
ทักษะด้านสังคม มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีพลังแห่งความรับผิดชอบ และม่ันคงต่อหลักการ 
    2) ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม (Behavioral Leadership)  
  ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม (Behavioral Leadership) มุ่งศึกษารูปแบบพฤติกรรมใดที่ดีที่สุด
ในการน า เพ่ือน าเอารูปแบบนั้นไปพัฒนาให้บุคคลมีรูปแบบพฤติกรรมแบบนั้นเพ่ือที่จะได้ผู้น าที่มี
คุณภาพ โดยเชื่อว่า ภาวะผู้น าถูกสร้างขึ้นได้ไม่ใช่เป็นมาโดยก าเนิด (Made not Born) เป็น
การศึกษาภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมที่ใช้อ านาจ พฤติกรรม การบริหารจัดการ โดยระบุพฤติกรรมผู้น า
ไว้ 2แบบ คือ  
      (1) พฤติกรรมของผู้น าแบบมุ่งคน ผู้น าแบบนี้จะเน้นเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล สนใจ และเข้าใจความต้องการของพนักงาน 
     (2) พฤติกรรมของผู้น าแบบมุ่งงาน ผู้น าแบบนี้จะเน้นไปท่ีผลผลิตเป็นสิ่ง
ส าคัญ จึงให้ความส าคัญกับงาน และเทคนิคต่าง ๆ ในการผลิต เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้โดยมองว่าพนักงานเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่ท าให้งานส าเร็จเท่านั้น  (Lunenburg & 
Ornstein, 1996: pp. 128-129) 
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 แนวทางดังกล่าวสามารถแบ่งเป็น 4 ระบบ ได้แก่ 
    ระบบที่ 1 พฤติกรรมผู้น าเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ (Exploitative 
Autocratic) ระบบนี้ผู้น าจะเป็นผู้ตัดสินใจทุกอย่างว่าต้องท าอะไร ใครต้องท า ต้องท าอย่างไร ท าที่
ไหน และจะต้องให้เสร็จเมื่อไร ถ้างานไม่ส าเร็จจะต้องมีการลงโทษ ผู้น าไว้ใจผู้ตามน้อย ระดับความ
ไว้วางใจ และความเชื่อม่ันระหว่างผู้น า และผู้ตามจะมีต่ า 
     ระบบที่ 2 พฤติกรรมผู้น าแบบเผด็จการอย่างมีเมตตา (Benevolent 
Autocratic) ระบบนี้ผู้น ายังเป็นคนตัดสินใจอยู่ แต่ให้ผู้ตามมีอิสระอย่างบ้าง ผู้น าแบบนี้จะมีเจต
คติแบบพ่อปกครองลูก ตราบใดที่ผู้ตามยังปฏิบัติงานตามระเบียบอยู่ ผู้น าจะดูแลผู้ตามเป็นอย่างดี 
ระดับความไว้วางใจ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้น า และผู้ตามยังคงต่ าอยู่ 
     ระบบที่ 3 พฤติกรรมผู้น าแบบปรึกษาหารือ (Consultative) ระบบนี้
ผู้น าจะปรึกษา หารือกับผู้ตามก่อนที่จะก าหนดเป้าหมายหรือการตัดสินใจ ผู้ตามมีอิสระมากขึ้นอีก 
ผู้น าระบบนี้ต้องการคิดเห็นของผู้ตามก่อนตัดสินใจ ผู้น าจะให้รางวัลแก่ผู้ที่ท างานดี มากกว่าการ
ลงโทษเมื่อท างานผิดพลาด เป็นแรงจูงใจให้ผู้ตาม บรรยากาศเป็นกันเอง ความไว้วางใจ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ตามมีสูง 
     ระบบท่ี 4 พฤติกรรมผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Participative) ระบบนี้ผู้น า
เน้นให้ผู้ตามมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการก าหนดเป้าหมาย และการตัดสินใจ ผู้ตามเป็นอิสระ 
ถกเถียงกับผู้น าได้ ผู้น าแสดงความสนับสนุนแทนการข่มขู่ ทุกส่วนของผู้ตามมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานทั่วทั้งองค์กร (Likert ,1967: pp. 126-127)  
 กล่าวได้ว่าภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม เป็นการศึกษาโดยมุ่งเน้นพฤติกรรมของผู้น าแบบมุ่งคน 
ที่เน้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และพฤติกรรมของผู้น าแบบมุ่งงาน ที่การท างานให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ โดยสามารถแบ่งพฤติกรรมออกเป็น 4 แบบ ได้แก่ 1) พฤติกรรมผู้น า
เผด็จการแบบเบ็ดเสร็จผู้น าจะเป็นผู้ตัดสินใจทุกอย่าง แต่เกิดความไว้วางใจน้อยระหว่างผู้น ากับผู้
ตาม 2) พฤติกรรมผู้น าแบบเผด็จการอย่างมีเมตตา ระบบนี้ผู้น ายังเป็นคนตัดสินใจอยู่ แต่ให้ผู้ตามมี
อิสระอย่างบ้าง ระดับความไว้วางใจยังคงต่ าอยู่ 3) พฤติกรรมผู้น าแบบปรึกษาหารือ ผู้น าจะปรึกษา 
หารือกับผู้ตามก่อนที่จะก าหนดเป้าหมายหรือการตัดสินใจ ผู้ตามมีอิสระมากขึ้น บรรยากาศเป็น
กันเอง ระดับความไว้วางใจ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ตามมีสูง  4) พฤติกรรมผู้น าแบบมี
ส่วนร่วม ระบบนี้ผู้น าเน้นให้ผู้ตามมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการก าหนดเป้าหมาย และการตัดสินใจ ผู้
ตามเป็นอิสระ ถกเถียงกับผู้น าได้ ผู้น าแสดงความสนับสนุนแทนการข่มขู่ ทุกส่วนของผู้ตามมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานทั่วทั้งองค์กร 
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   3) ภาวะผู้น า Full Range (Full Range Leadership-FRL) 
  แนวคิดภาวะผู้น า Full Range (Full Range Leadership-FRL) เป็นการศึกษาภาวะผู้น า 
โดยเริ่มจากภาวะผู้น าที่ไม่มีภาวะผู้น า (Laissez-Faire--LF) ซึ่งเป็นภาวะผู้น าพิสัยต่ า (Low Range) 
ผ่านไปยังภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership--TA) ซึ่งถือเป็นภาวะผู้น าพิสัย
กลาง (middle range) ไปสู่ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงสภาพ (Transformational Leadership--
TF) ซึ่งถือว่าเป็นภาวะผู้น าพิสัยสูง (High Range) ผู้น าที่มีภาวะผู้น าพิสัยต่ าจะเป็นผู้น าที่ขาด
ประสิทธิผล ผู้ตามปฏิบัติงานได้ต่ ากว่าที่คาดหวัง ผู้น าที่มีภาวะผู้น าพิสัยกลางจะเป็นผู้น า ที่มี
ประสิทธิผลในระดับปานกลาง ผู้ตามปฏิบัติงานได้ต่ ากว่าที่คาดหวังถึงตามที่คาดหวัง ผู้น าที่มีภาวะ
ผู้น าพิสัยสูงจะเป็นผู้น าที่มีประสิทธิผลสูง ผู้ตามปฏิบัติงานได้สูงกว่าความคาดหวัง กล่าวคือ แนวคิด
ภาวะผู้น าตามแนวภาวะผู้น า Full Range นั้นเป็นการผสมผสานกันระหว่างแนวคิดภาวะผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยนกับภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงสภาพ ซึ่งผู้น าจะต้องขับเคลื่อนผู้ตามให้เกิดเจตคติที่เป็น
ประโยชน์ของกลุ่ม ขององค์กร และสังคมเหนือกว่าการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน โดยการสร้างให้
เกิดความภาคภูมิใจแก่ผู้ตามบนพ้ืนฐานของแนวคิดภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน ประกอบด้วย
พฤติกรรมผู้น า 3 แบบ มาผสมผสานต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ คือ ภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย 
(Laissez-faire Leadership) ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) และภาวะ
ผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงสภาพ (Transformational Leadership) ซึ่งภาวะผู้น าแบบตามสบายนั้น
ผู้น าหลีกเลี่ยงการตัดสินใจถือเป็นขั้นสุดท้ายต่ าสุดของภาวะผู้น าหรือเรียกว่า เป็นผู้น าแบบเสรีนิยม 
(Laissez-faire) ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนนั้นผู้น าจะมีพฤติกรรมการให้รางวัลตามสถานการณ์ที่
เหมาะสม (Contingent Reward) การบริหารงานแบบวางเฉยเชิงรุก และเชิงรับ (Management-
by-exception active & passive) ส่วนภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงสภาพนั้นผู้น ามีลักษณะ
พฤติกรรมที่มีบารมีน่าเชื่อถือ ( Idealized Influence) การดลบันดาลใจ ( Inspirational 
Motivation) การกระตุ้นผู้ตามให้ใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation) การให้ความส าคัญเป็น
รายบุคคลอย่างทั่วถึง (Individualized Consideration) นักวิชาการได้สรุปว่า “ภาวะผู้น า Full 
Range นั้น เหมาะสมอย่างยิ่งกับการบริหารท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน
เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ เพราะว่าภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนนั้นบริหารงานเพ่ือรักษาสภาพ
เดิม (Quit Pro Quo) เท่านั้น ผู้ตามมักท าเพ่ือประโยชน์ส่วนตนเพ่ือให้ได้รับรางวัล พวกเขาจึง
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง แทนการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งแนวคิดนี้มีพ้ืนฐานจากแนวคิดของ (Bass 
and Avolio ,1994) ซึ่งกล่าวว่า “ภาวะผู้น า Full Range นั้น จะต้องน าเอาภาวะผู้น าแบบเสรีนิยม 
ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน และภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงสภาพมาเชื่อมต่อกัน และพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ เป็นการแยกแยะให้เห็นถึงผู้น าที่มีประสิทธิผล และผู้น าที่ขาดประสิทธิผล โดยผ่าน
แนวความคิดของภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน และภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงสภาพ  
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  โดยสรุปแล้ว ภาวะผู้น าตามแนวภาวะผู้น า Full Range นั้น เป็นการพัฒนาภาวะผู้น าแบบ
เสรีนิยมที่มีพิสัยต่ า ผ่านภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนซึ่งมีพิสัยกลาง ไปสู่ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง
สภาพซึ่งมีพิสัยสูง เพ่ือมุ่งสู่พิสัยที่สมบูรณ์ของภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลนั่นเอง 
   4) ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 
 แนวคิดภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม (Innovation) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการท าสิ่งใหม่ขึ้นมา มี
ความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการ
จัดการ มาพัฒนาและผลิตสินค้าใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ หรือบริการใหม่ซึ่งตอบสนองความ
ต้องการของตลาด เป็นการสร้างสินค้าและบริการให้มีความโดดเด่น ที่มีความแตกต่างจากสิ่งที่มีใน
ท้องตลาด ด้วยการผสมผสานกันของสิ่งสองสิ่ง นั้นคือ จุดแข็งของสินค้าและบริการนั้น กับความ
เข้าใจในช่องว่างทางการตลาดที่ยังไม่มีใครค้นพบ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2543: 10) หาก
กล่าวถึงนวัตกรรมเป็นแนวความคิด (Idea) ที่ปัจเจกบุคคลรับรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่ ซึ่งความหมายในแง่นี้ 
นวัตกรรมก็คือ แนวความคิดใหม่ (New Idea) นั่นเอง นวัตกรรมเป็นความรู้ วิธีปฏิบัติหรือวัตถุที่
ปัจเจกบุคคลรับรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่ส าหรับตนเอง ถึงแม้ว่าสิ่งดังกล่าวได้รับการน าไปใช้หรือปฏิบัติจน
ผ่านช่วงเวลาหนึ่งไปแล้ว แต่ถ้ายังคงมีความรู้สึกว่าใหม่ ในบุคคลใดแล้ว ก็ยังคงเรียกว่านวัตกรรม 
นวัตกรรมเป็นความใหม่และความแตกต่าง โดยอาจอยู่ในรูปปฏิบัติ เทคนิคหรือเรื่องราวที่ใหม่ และ
แตกต่างจากจากสิ่งที่มีอยู่เดิม (Rogers, 1962:13) ความเป็นผู้น าเชิงนวัตกรรมต้องมีความพร้อมใน
การน าองค์กร น างาน น าคน และน าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมโลก สังคมไทยในทศวรรษหน้า ได้
อย่างสง่างาม เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบความเป็นผู้น าไปด้วยทักษะความสามารถในด้านต่างๆ 
เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีคุณลักษณะทางสังคมดีและเป็นผู้มีความรับผิดชอบ บทบาทหน้าที่เข้าใจ
บริบทของงาน ขององค์กรและสังคมเป็นอย่างดี (พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ, 2559)  จาก
การศึกษาคุณลักษณะของผู้น าเชิงนวัตกรรมของ (อรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์ ,2554) พบว่า 
คุณลักษณะของผู้น าเชิงนวัตกรรม มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 องค์ประกอบคุณลักษณะด้านทักษะ 
(Skill) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์น าการเปลี่ยนแปลง (Visionary and Leading Change) การ
ถ่ายทอดความคิดสู่การปฏิบัติ(Alignment and Execution) ความสามารถในการเรียนรู้ 
(Capability to Learn) ทักษะในการกระตุ้นการสร้างนวัตกรรม (Encourage Innovation) 
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การสร้างความไว้วางใจ (Trusted Influence)การ
ขับเคลื่อนผลลัพธ์ (Drive Results and Outcomes) การแก้ไขปัญหา (Problem Solving) ด้านที่ 
2 องค์ประกอบคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ (Personality) ประกอบด้วยกล้าเสี่ยง (Risk Takers) มี
จิตใจเปิดกว้างเป็นผู้ฟังที่ดี (Opened Minded) มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ(Entrepreneurial 
Instinct) ชอบความท้าทาย (Challenge Rule and Past Practices) เชื่อในสัญชาตญาณ 
(Intuition Minded) ความมีคุณธรรม (Integrity) และกล้าเปลี่ยนแปลง (Leading Change) ด้านที่ 
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3 องค์ประกอบคุณลักษณะด้านทางสังคม (Social Characteristics) ประกอบด้วยการจูงใจผู้อ่ืน 
(Motivating Others) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
(Emotional Intelligence) มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านที่ 4 องค์ประกอบด้านคุณลักษณะด้าน
บทบาทหน้าที่ (Role)ประกอบด้วยบทบาทการเป็นผู้น าความคิด (Idea Leader, Participation) 
การสร้างบรรยากาศ องค์การแห่งการเรียนรู้ (Creating Leader, Participation) การเป็นผู้อ านวย
ความสะดวก (Facilitator) หน้าที่การให้รางวัลความส าเร็จ (Reward Success) และเป็นผู้จุด
ประกายสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiring) 
   กล่าวได้ว่า ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม คือ ผู้ที่มีทักษะ มีบุคลิกภาพ มีบทบาทหน้าที่ ในการ
ใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการ มาพัฒนา
และผลิตสินค้าใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ หรือบริการใหม่ที่มีความโดเด่น และยังไม่มีใครค้นพบ  
  2.4 คุณลักษณะภาวะผู้น าในการบริหารในยุค Thailand 4.0  
 คุณลักษณะของผู้น าในยุค Thailand 4.0 หากพิจารณาจากแนวคิดภาวะผู้น าเชิง
คุณลักษณะ ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม แนวคิดภาวะผู้น า Full Rangeและ ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม
ดังที่กล่าวมาแล้วจะพบว่าการบริหารงานในยุค Thailand 4.0 จะต้องค้นหาผู้น าที่มีภาวะผู้น าที่
สอดคล้องกับยุค Thailand 4.0  ในอันดับแรกต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาเพราะThailand 4.0 จะเน้น
เรื่องนวัตกรรม ผู้ที่มีสติปัญญาเท่านั้นถึงจะสามารถสรรค์สร้างนวัตกรรมได้ อันดับต่อมาเป็นเร่ือง
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ต้องอาศัยมีความกล้าหาญที่จะน าความเปลี่ยนแปลงเพ่ือเป้าหมายแห่ง
ความส าเร็จที่ต้องการ และความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานโดยฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้ 
และบุคลิกภาพของผู้น าซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เสริมสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา ขวัญก าลังใจจากผู้
ตาม กล่าวโดยรวมผู้น าในยุค Thailand 4.0  จะต้องเป็นทั้งผู้ที่มีสติปัญญาดี มีความพฤติกรรมดี 
และมีบุคลิกภาพที่ดี โดยสามารถวิเคราะห์ถึงคุณสมบัติที่ส าคัญของภาวะผู้น าในยุค Thailand 4.0 
ได้ดังนี้ 
  ประการที่หนึ่ ง  คุณลักษณะของผู้ที่ มีความคิดและสติปัญญาดี  (Conceptual 
Characteristics) ผู้น าในยุค Thailand 4.0  จะต้องมีสติปัญญาดี และมีความฉลาดรู้ กล่าวคือ 
ผู้น าที่ดีต้องรู้จักว่าอะไรผิด อะไรถูก เป็นเรื่องของปัญญาแยกแยะว่าสิ่งใดควร สิ่งใดไม่ควร ส่วนเรื่อง
ของการฉลาดรู้ เป็นเรื่องด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถตัดสินใจได้ทันท่วงทีในการแก้ปัญหา ซึ่ง
หมายความว่า ผู้น าต้องมีความฉลาดหลักแหลม คิดวิเคราะห์และคาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบ มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล มองรอบ มองลึกในการหยั่งรู้และคาดคะเนได้ดีกว่าผู้อ่ืน การมองเห็นอนาคตได้
ชัดเจนท าให้สามารถเตรียมการแก้ปัญหาและเตรียมการด าเนินการอย่างได้ผล มิใช่คอยแต่แก้ปัญหา
อย่างเดียว เพราะถ้าเราสามารถคาดคะเนล่วงหน้า ความเสี่ยงจะน้อย จะเกิดประสิทธิผลในการ
บริหารงานมากขึ้น ดังนั้น ผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญา รู้จักสร้างวิสัยทัศน์ และก าหนดวิสัยทัศน์ที่
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เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์การในอนาคต และจะต้องมุ่งมั่นผลักดันให้วิสัยทัศน์นั้นเป็นจริง 
ต้องรอบรู้โดยสนใจใฝ่หาความรู้อยู่เสมอๆจากการอ่าน การฟัง การพูดคุยกับผู้รู้เพ่ือที่จะได้ทันข่าว
ทันเหตุการณ์ ได้รับข้อมูลในมุมกว้างและลึก เป็นการช่วยเปิดหูเปิดตาและเปิดใจผู้น าให้กว้างไกลขึ้น 
เพ่ือตามนวัตกรรมให้ทันเพ่ือจะน าการคิดนอกกรอบและคิดสร้างสรรค์เป็นบุคคลเหล่านี้จะสามารถ
ก าหนดแนวทางตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการพัฒนาประเทศยุค Thailand 4.0 ได้ 
  ประการที่สอง คุณลักษณะของผู้ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืน (Interpersonal 
Characteristics) เนื่องจากในยุค Thailand 4.0 นั้น เป็นยุคแห่งการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างบุคคลและระหว่างองค์การเป็นอย่างมาก การสื่อสารจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องมีความ
ชัดเจน สามารถส่ือสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนได้ มีทัศนคติเชิงบวก เป็นประโยชน์ต่อสังคม นอกจาก
การสื่อสารที่ดีแล้วการควบคุมอารมณ์ก็มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่ากัน การที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อ่ืนนั้น ตนเองจะต้องรู้จักเห็นใจผู้อ่ืนและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สามารถควบคุมอารมณ์
และควบคุมความต้องการของตนเองได้ รู้จักเห็นใจผู้อ่ืน ใส่ใจผู้อ่ืน เข้าใจและยอมรับผู้อ่ืน ด้วย
พฤติกรรมทีเ่หมาะสม มีรับผิดชอบและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  
  ประการที่สาม คุณลักษณะของผู้ที่มีความมุ่งม่ันในการท างาน (Technical Working  
Characteristics) ต้องเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการท างานสูงหมายถึง ผู้น าเช่นนี้จะมีความมั่นคงใน
การปฏิบัติงานไปสู่จุดหมายที่ต้องการนั้น แม้นจะพบอุปสรรคใดใดก็ตาม คงมีความเพียรพยายามใน
การใช้ความสามารถสูงสุดของตนเพ่ือให้งานส าเร็จ ความมุ่งมั่น ตั้งใจจริงของงผู้น าจะท าให้ผู้น า
ได้รับการยอมรับนับถือเกิดความผูกพันและความเต็มใจช่วยเหลือทั้งจากผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน
ร่วมงาน รวมทั้งหัวหน้าอีกด้วย ในทางตรงกันข้ามผู้น าที่ขาดความมั่นใจตนเองนั้น จะมีการ
แสดงออกในลักษณะของการขาดความเชื่อมั่นลังเล ไม่แน่ใจ ในการตัดสินใจ ท าให้ความน่าเลื่อมใส 
เชื่อถือ ศรัทธาลดลง ส่งผลให้การมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืนน้อยตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดภาวะ
วิกฤติที่ผู้น าจะต้องแสดงออกด้วยความม่ันใจและมีความเด็ดเดี่ยวเป็นพิเศษ  ทั้งนี้เพราะความส าเร็จ
ขึ้นอยู่กับการยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา ที่เห็นผู้น าของตนเป็นผู้ที่มีความรอบรู้และมีความกล้า
หาญสูงพอต่อการแก้ไขวิกฤตินั้นอย่างมีประสิทธิผล ความมั่นใจตนเองเป็นพฤติกรรมของผู้น าที่
จ าเป็นต่อการแก้ปัญหา ผู้น าที่มีความม่ันใจตนเองต่ ามักจะทอดทิ้งปัญหาให้เป็นความรับผิดชอบของ
ผู้อ่ืนในขณะที่ผู้น าซึ่งมีความมั่นใจสูงจะกระตือรือร้นเข้าก ากับปัญหาด้วยตนเอง  และน าปัญหาเข้า
หารือกับลูกน้องของตน โดยผู้น าต้องมีความรู้ เข้าใจ ความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนด้วย มีวิธีการถ่ายทอดและสอนงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ผู้น าลักษณะนี้ต้องมีความม่ันใจในตนเอง (Self-confidence) เช่น การเคารพนับถือตนเอง (Self-
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esteem) และความมีประสิทธิภาพในตนเอง (Self-efficacy) เป็นต้น จากการศึกษาพบว่า ความ
มั่นใจตนเองเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้ผู้น าที่มีประสิทธิผลต่างจากผู้น าที่ไม่มีประสิทธิผล 
  ประการที่สี่ คุณลักษณะของผู้มีคุณธรรม (Merit Personal Characteristics) การเป็น
ผู้น าในการขับเคลื่อนองค์กรในยุค Thailand 4.0 จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม เป็นผู้มีสัจจะ ต้องพูด
ความจริง (Truth) มีความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ (Sense of Duty) 
มีความอดกลั้น (Patience) มีความเป็นธรรม (Fair Play) เข้าใจผู้อ่ืน รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
(Consideration for Others)และมีความเมตตา (Kindness) เป็นแบบอย่างให้กับคนอ่ืนได้ดี 
โดยเฉพาะการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ  ที่จะต้องมีท้ังศาสตร์การบริหารและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ที่ท าให้
เกิดความร่วมมือในการที่จะพัฒนาองค์การ ให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
  ประการที่ห้า คุณลักษณะของผู้มีบุคลิกภาพที่ดี (Physical Characteristics) ซึ่งตาม
หลักการแล้วแม้จะเป็นองค์ประกอบเล็กๆของการเป็นผู้น าที่มองเพียงลักษณะ หรือภาพลักษณ์
ภายนอก เช่น อายุ ส่วนสูง พละก าลัง น้ าหนัก โหงวเฮ้ง อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะดังกล่าวนี้ เป็น
ส่วนสนับสนุนในการสร้างความน่าเชื่อถือของผู้น าแต่ละคนในการใช้ภาวะผู้น าต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
เสมือนค ากล่าวที่ว่า "บุคลิกภาพท่ีดี มีผลต่อความเชื่อมั่น เชื่อถือ ศรัทธา" 
  ประการสุดท้าย คุณลักษณะของผู้มีสถานะทางสังคม (Social Background 
Characteristics) ในสังคมไทยจะยอมรับและคาดหวังต่อผู้น าที่มีสถานะทางสังคมให้เป็นผู้ที่มี
อ านาจในการบริหาร ผู้น าแบบนี้ได้รับความไว้วางใจและเชื่อม่ันจากผู้ตามในทุกเรื่องอย่างเต็มที่ 
ในทางตรงกันข้ามเพ่ือให้เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ผู้น าที่ได้รับการยอมรับ มีความเชื่อมั่น
และศรัทธาจากผู้ตามควรยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้วย เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ส่งเสริมการสื่อสารทั้งจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบน 
สนับสนุน ส่งเสริมให้การตัดสินใจกระจายไปทั่วองค์การให้ผู้บริหารทุกระดับตัดสินใจ โดยค านึงถึง
จิตใจและความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนที่มีต่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของกลุ่ม เพ่ือเป็นแรงกระตุ้น
ที่ช่วยท าให้มีความส าเร็จ ความรับผิดชอบร่วมกันด้วยการเข้ าไปเกี่ยวข้อง ( Involvement) 
ช่วยเหลือ (Contribution) และร่วมรับผิดชอบ (Responsibility) ร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกัน
แก้ปัญหาและร่วมกันประเมินผล เพ่ือผลักดันให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ ต้องเป็นผู้ที่ความ
เข้าใจถึงประเภทของการให้มีส่วนร่วมด้วย  
 
บทสรุป  
 Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพ่ือน าไปสู่ “Value–Based Economy” องค์การต่างๆต้องปรับตัวใน
กระบวนการบริหารเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาหลักของประเทศ ด้วย
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ความคิดที่สร้างสรรค์ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไป ต้องอาศัยการบริหารองค์กรจากผู้บริหารที่มี “ภาวะผู้น า”ทั้งสิ้น  
 คุณลักษณะของผู้บริหารในยุค Thailand 4.0 หากพิจารณาจากแนวคิดภาวะผู้น าเชิง
คุณลักษณะ ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม แนวคิดภาวะผู้น า Full Rangeและ ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 
ผู้บริหารที่มีคุณลักษณะภาวะผู้น าที่สอดคล้องกับยุค Thailand 4.0 มี 6 ประการ กล่าวคือ จะต้อง
เป็นทั้งผู้ที่มีสติปัญญาดี รู้จักว่าอะไรผิด อะไรถูก แยกแยะว่าสิ่งใดควร สิ่งใดไม่ควร และเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานจากการที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองรอบ มองลึกใน
การหยั่งรู้และคาดคะเนได้ดีกว่าผู้อื่น ประกอบกับการตัดสินใจที่ทันท่วงทีการแก้ปัญหาได้อย่างฉับไว 
สามารถท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ดี สามารถสื่อสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนได้ มีทัศนคติเชิงบวก 
ด ารงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ควบคุมอารมณ์ได้ และเข้าใจและยอมรับฟังผู้อ่ืน มีความมุ่งม่ัน
ในการท างาน ต้องเป็นผู้ที่มีความมั่นใจ และความกล้าหาญสูง มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
และการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีคุณธรรม เป็นผู้มี
สัจจะ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ผู้ที่มีบุคลิกภาพดี มีภาพลักษณ์ที่สามารถ
สร้างความเชื่อม่ัน เชื่อถือ ศรัทธาให้กับผู้ตามได้  และ เป็นผู้ที่สถานะทางสังคม เป็นผู้มีอ านาจจาก
การยอมรับและคาดหวังของสังคม ได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นจากผู้ตามในทุกเรื่อง เกิดการมี
ส่วนร่วม สนับสนุน ส่งเสริมกันและกัน ทั้งร่วมคิดและการตัดสินใจ ร่วมกันท า ร่วมกันแก้ปัญหา 
และร่วมรับผิดชอบ (Responsibility) ผู้น าที่มีคุณลักษณะดังกล่าว จะสามารถบริหารงานด้วย
ความคิดท่ีสร้างสรรค์น าพาองค์กรน าไปสู่ “Value–Based Economy” ได้เป็นอย่างด ี
 
Bibliography 

Avolio, B. J. (1999). Full range leadership development: Building the vital forces 
in organizations. Thousand Oaks, CA: Sage, 1999. 

Bass, B. M, (1990). Bass & Stogdill’s handbook of leadership theory, research, 
and managerial applications. (   ed.). New York: The Free Press. 

. (1985)’ Leadership and performance beyond expectations. New York: 
The Free Press. 

Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). Improving organization effectiveness through  
 transformational leadership. Thousand Oaks, CA: Sage, 1994. 

Bennis, W., & Nanus, B. (1985). Leaders: The strategies for taking change. New 
York: Harper and Row. 



231วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

Bennis, W. G. (1959). Leadership theory and administrative behavior. 
Administrative Science Quarterly, 4. 

Burns, J. M. (1978). Leadership: Theory of leadership. New York: Harper and Row, 
1978. 

Davis, K. (1967).  Human relations at work. New York: McGraw-Hill, 1967. 
Dejnozka, E. L. Education and ministration glossary. Westport, CT: Greenwood, 

1983. 
Department of Industrial Promotion. (2000). Study Report of small size Industrial 

in Thailand. Bangkok: Advanced Research Group.  
Fiedler, F. E. (1967). A theory of leadership effectiveness. New York: McGraw-Hill. 
Halpin, A. W. (1996). Theory and research in administration. New York: Macmillan. 
Hornby, A. S., Cowle, A. P., & Lewis, J. W. (1993).  Oxford advanced learner’s 

dictionary (4th ed.). Oxford: Oxford University Press. 
Jacobs, T. O. (1970). Leadership and exchange in formal organizations. 

Washington, DC: Human Resources Research Organization.  
Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). The social psychology of organizations (2nd Ed.). 

New York: John Wiley and Sons.  
Likert, R. (1967). The human organization: Its management and value. New York: 

McGraw-Hill.   
Lunenburg, F. C., & Ornstein, A. C.(1996). Educational administration. (2nd ed.). 

Belmont, CA: Wadsworth. 
Mosley, D. C.. (1996). Management concept and practices. New York: Harper-

Collins.  
Pichai Rattanadilok Na Bhuket. (2009). Organization and 

management .Nonthaburi:Think Beyond Book Ltd. ,  
R. M. Stogdill and A. E. Coons (Eds.), Leader behavior: Its description and 

measurement. Bureau of Business Research. . Columbus, OH: Ohio Stage 
University. 

Sermsak Wisalaporn. (1993). Leadership and Conflict. Bangkok: Srinakarin Thara 
Viroj Press. 

Stogdill, R. M. Handbook of leadership. New York: The Free Press. 1974. 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560232

Trewatha, R. L., & Newport, G. M. Management (3rd ed.). Plano, TX: Business, 1982. 
Phrakhrubaidikaaphichat Dhammasudho (Pornsuttichaipong),  Innovation 

Leadership Roles for The Sangha. Administration Ministry in the next 
decade. Jour of MCU Peace Studies. Vol 4 No 2 
(2016): 323.  

R. Ornanong. 2010. Model of factors influencing innovative leader. Doctor of Public 
Administration. National Institute of Development Administration. 

 



233วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
 

 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการประกันคุณภาพภายใน  

ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
THE MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT OF INTERNAL QUALITY 

ASSURANCE LEVEL COURSES FOR RAJAHAT UNIVERSITY 
 

ชุติภา กันนุฬา  ปรีชา วิหคโต 
 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการประกัน

คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ เป็นการวิจัยและพัฒนา มี 3 ขั้นตอน  
ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย กับ 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ได้แก่ เอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จ านวน 63 เล่ม 2) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ ตารางแบบบันทึกข้อมูล 3) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัย 4) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา, ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างด้านการพัฒนา
ระบบสารสนเทศและด้านงานการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ใช้วิธีการเลือก
เจาะจง จ านวน 6 คน 2) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ผังต้นแบบโครงสร้างของระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ , 
แบบประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได ้5 ด้าน ได้แก่ ด้านการด าเนินงานบริหารจัดการการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ, ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย, ด้านประสิทธิภาพและอรรถประโยชน์, ด้าน
การออกแบบ การใช้งานบนเว็บไซต์, ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน 3) การเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม 4) สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน, ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ระบบสารสนเทศ กับ 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ผู้บริหาร/รองคณบดี/หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และเจ้าหน้าที่
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบภายในหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ด้วยการเลือก
เจาะจง จ านวน 9 คน 2) เครื่องมือทีใ่ช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน
การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ และแบบประเมินประสิทธิภาพ 5 
ด้าน ได้แก่ ด้านการด าเนินงานบริหารจัดการการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านประสิทธิภาพและ

                                                 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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ความปลอดภัย ด้านประสิทธิภาพและอรรถประโยชน์ ด้านการออกแบบ การใช้งานบนเว็บไซต์ ด้าน
การสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล น าระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไปใช้กลุ่มตัวอย่างเป็น
เวลา 3 เดือน พร้อมให้ผู้ใช้ท าการตอบแบบประเมินผลการใช้ 4) สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. โครงสร้างองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการประกันคุณภาพ

ภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ มี 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ และผลการพัฒนา
โครงสร้างองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย ส่วนต้น เนื้อหาและส่วนท้าย ได้ใช้โปรแกรมผัง
ต้นแบบโครงสร้างองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร บนเครือข่าย Web Google Site  

2. ประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ พบว่า รวมเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 
4.44, S.D.=0.73) เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการด าเนินงานบริหาร
จัดการการพัฒนาระบบสารสนเทศ (X = 4.60, S.D.=0.67) ด้านการสนับสนุนและการให้บริการ
การใช้ งานที่ สุ ด  ( X = 4.51 , S.D.=0.74 )อยู่ ในระดับมาก ได้แก่  ด้ านประสิทธิภาพและ
อรรถประโยชน์ ( X = 4.46, S.D.=0.75) ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย( X = 4.35, 
S.D.=0.73) ด้านการออกแบบการใช้งานบนเว็บไซต์ (X = 4.27, S.D.=0.45) 

3. การประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ รวมเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (X
= 4.53, S.D.=0.57) เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพและ
อรรถประโยชน์ ( X = 4.68, S.D.=0.60)ด้านการด าเนินงานบริหารจัดการการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ (X = 4.67, S.D.=0.62) อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการออกแบบการใช้งานบนเว็บไซต์ 
(X = 4.48, S.D.=0.76) ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย ( X = 4.48, S.D.=0.67) และด้าน
การสนับสนุนและการให้บริการการใช้งานที่สุด (X = 4.36, S.D.=0.20).  

 
ค าส าคัญ :  ระบบสารสนเทศ; การพัฒนาระบบสารสนเทศ; การประกันคุณภาพภายในระดับ
 หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ABSTRACT 

The objective research study for the management information systems 
Development for internal quality assurance courses level Rajabhat University. The 
research and development there are 3 steps. Step 1: found that: The conceptual 
framework used in the research 1) population and sample documents, textbooks 
and related research 63 books. 2) Instruments used data collection include grid 
data. 3) collection data by own research. 4) analysis using content analysis. Step 2: 
Development of information management system for internal quality assurance 
management course level Rajabhat University. 1) Population and sample of 
information system development and internal quality assurance Surin Rajabhat 
University by selective approach six people. 2) Tools used for data collection 
include: Structure prototype information management system for internal quality 
assurance management course level Rajabhat University. Evaluation appropriate and 
possible has 5 sides. Include: Operations, management, development of information 
systems, efficiency and safety, efficiency and utility, design on - site Use, Support 
and Service Utilization. 3) Data collection by using focus group. 4) The statistics used 
were frequency, percentage, mean and standard deviation. Step 3: Test information 
System with 1) Population and sample: executive vice dean / head / quality 
assurance officer level courses and the officer involved is responsible for the course 
of Rajabhat Surin University by selecting a specific nine people. 2) Tools used for 
data collection include: Information Management System for Internal quality 
assurance management course level Rajabhat University and evaluation 
performance form has five sides. Include: Operations management, development of 
information systems, On performance and safety, In terms of efficiency and utility, 
design on-site use, Support and service. 3) Data collection conducts information 
systems management, internal quality assurance University-level courses to provide 
samples trial for three month ready for users to answer the evaluation form. 4) The 
statistics used were frequency, percentage, mean and standard deviation. 

Research result found that: 
1. The Structure components of information management systems for 

internal quality assurance. Course level Rajabhat University has 6 elements 14 
indicators and Results development composition of information system for internal 
quality assurance management course level Rajabhat University. Include; Early 
content and footer and used the program to map the underlying structure. 
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Information Systems for internal quality assurance management course level on the 
Google Site. 

2. Evaluate possible suitability. Found that: The average total all sides in 
high level (X =4.44, S.D.=0.73), When considering individual; at the highest level 
include: The mean of operation and management of information system 
development  (X =4.60, S.D.=0.67), The highest level of support and service (X = 
4.51, S.D.=0.74), In a very high level include : Performance and utility (X =4.46, 
S.D.=0.75), Performance and safety (X =4.35, S.D.=0.73), Design aspects using on 
Website(X = 4.27, S.D.=0.45) 

3. The performance evaluation information system developed in average 
the overall average of all aspects of user evaluation was at the highest level. (X = 
4.53, S.D.=0.57), When considering each side at the highest level. include: Efficiency 
and utility ( X = 4.68, S.D.=0.60), Side management information system 
development (X = 4.67, S.D.= 0.62), In a very high level. include: The design of the 
use on Website (X = 4.48, S.D.=0.76), side performance and safety (X = 4.48, 
S.D.=0.67), and side support and support services most (X = 4.36, S.D.=0.20)  

 

Keywords:  Information Systems; Development Management Information Systems; 
Quality Assurance Level Courses Rajabhat University. 

 
1. บทน า 

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (2552 - 2561) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนในการจัดการศึกษาต้องตระหนักและด าเนินการจน
บรรลุผลในที่สุด ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักทดสอบทางการศึกษา. 2553: ค า
น า) ดังนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับประกอบด้วย ระบบการประกัน
ภายในและระบบการประกันภายนอก ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องมีการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในหมวด 6 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2558) ในขณะที่
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ก าหนดให้ “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอก โดยท าการประเมินผลการจัดการศึกษาของทุกสถาบันอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ทุก 5 ปี ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายในทุกปีการศึกษาท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน  

ทั้งนี้ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ออกประกาศเรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุ
ให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลัก
เสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ต้องสนองต่อ
เจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นหรือเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได้
ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในต่อต้นสังกัดเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งจากรายงานผลการวิจัยของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พบว่า สถานศึกษายังไม่เห็น
ความส าคัญต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายใน การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในจึงขาด
ประสิทธิภาพส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาไม่บรรลุเป้าหมาย (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา. 
2552: 13)  

ดังนั้น ระบบสารสนเทศเป็นระบบที่สนับสนุนการท างานของผู้บริหาร ในการน าเสนอ
รายงานข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะด้าน ข้อมูลในอดีต จะเน้นด้านความต้องการของบุคลากรภายใน
องค์กรมากกว่าบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกโดยที่ระบบ MIS นี้จะช่วยงานด้านการวางแผน การ
ควบคุมและการตัดสินใจ ด้วยการน าระบบสารสนเทศเข้ามาพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริม
งานด้านการประกันคุณภาพภายในเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาข้อมูลทางด้าน
ระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการที่ผู้บริหาร สามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการ
ตัดสินใจเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
การบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ตามวงจรพัฒนาระบบบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของระบบ  
Web Client ช่วยลดการท างานที่ซ้ าซ้อนของผู้ใช้ ข้อมูลเอกสารมีความปลอดภัยและอ านวยความ
สะดวก ในการเรียกดูข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ผู้บริหารและผู้ใช้ต้องการได้อย่างแท้จริงและ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุน ส่งเสริมและร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เข้มแข็ง ยั่งยืน เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการได้รวดเร็ว ถูกต้องและ
ประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ การน าคอมพิวเตอร์มาผลิตสารสนเทศที่น าเสนอต่อ
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ผู้บริหาร เพ่ือใช้ในการจัดการ การวางแผนและการควบคุม ดัง Scott Morton (1971) กล่าวว่า 
“DSS เป็นระบบที่สามารถท างานร่วมกับคอมพิวเตอร์ซึ่ง คอมพิวเตอร์นี้ จะช่วยท าให้ผู้บริหาร
สามารถน าข้อมูลและแบบจ าลองต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์เพ่ือการแก้ปัญหาที่ไม่มีโครงสร้างได้” และ 
ไพบูลย์ เกียรติโกมลและเขจรนันทน์, (2551) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ดีควรมีคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 1. ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน เนื่องจากผู้ใช้งานระบบสนับสนุนส่วนใหญ่มีเวลาจ ากัดใน
การศึกษาและติดตามความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยี ดังนั้นหากระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นซับซ้อนและ
มีขั้นตอนมากในการใช้ก็จะไม่สามารถสนับสนุนการท างานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  2. 
สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากในการประเมินทางเลือก ระบบสนับสนุนการ 
ตัดสินใจอาจต้องมีการรับข้อมูลบางอย่างจากผู้ใช้ แล้วน าไปประมวลผลและอาจมีการร้องขอข้อมูล
เพ่ิมจากผู้ใช้ แล้วน าไปประมวลผลอีก ท าซ้ า ๆ ไปจนกว่าจะสามารถประเมินทางเลือกที่เหมาะสมได้ 
ดังนั้น ระบบสนับสนุนการตัดสินใจควรจะมีความรวดเร็วในการโต้ตอบกับผู้ใช้ 3. มีข้อมูลและ
แบบจ าลองส าหรับสนับสนุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาเนื่องจากปัญหาแต่ละปัญหาภายใต้
สถานการณ์ท่ีเหมือนหรือต่างกันล้วนต้องการข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจที่ต่างกัน การวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวคิดในการแก้ปัญหาด้านการบริหารงานการประกันคุณภาพภายใน ด้วยการ
พัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ตาม
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน โดยใช้องค์ประกอบและมาตรฐาน
คุณภาพตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนด 14 ตัวบ่งชี้ ใน 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) การวางแผน การ
ด าเนินงานและเก็บข้อมูลการประเมินคุณภาพและการเสนอแนวทางการปรับปรุงที่ช่วยในการ
วิเคราะห์ ประมวลผลและสรุปเพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีรายละเอียดต่าง ๆ ครบถ้วนและ
เพียงพอสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา ช่วยให้ผู้ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้องมากขึ้น ทั้งยังสามารถช่วยแก้ปัญหาก่ึงโครงสร้างและปัญหาไม่มีโครงสร้างได้อีกด้วย 
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) วิธีด าเนินการ
วิจัย แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 1.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน
การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ จ านวน 63 เล่ม 1.2) เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ตารางแบบบันทึกข้อมูล 1.3) การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยตัวผู้วิจัยเองใช้วิธีศึกษา 
ค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1.4) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ 2.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร/หัวหน้างาน/ 
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เจ้าหน้าที่การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ภายในหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 
จ านวน 6 คน 2.2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1.) ผังต้นแบบ prototype ของโครงสร้างของ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
2.) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฎ 3.) แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 2.3) การรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการจัดกลุ่ม
สนทนา 2.4) การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ คือ ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผู้วิจัยได้น าผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มาก าหนดเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย แสดงขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ด าเนินการดังแสดงขั้นตอนใน
ภาพแสดงผังต้นแบบ prototype โครงสร้างของระบบสารสนเทศ ดังนี้  

 
 
ข้ันตอนที่ 3 การทดลองใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการประกันคุณภาพ

ภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ 3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร/ รอง
คณบดี/ หัวหน้างาน/ เจ้าหน้าที่การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบภายในหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  โดยใช้วิธีเลือกแบบ
เจาะจงเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จ านวน 9 คน 3.2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
1.) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏ 2.) แบบประเมินประสิทธิภาพ 3.3) การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยตัวผู้วิจัยเอง น าระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไป
ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้เป็นเวลา 3 เดือน พร้อมให้ท าการตอบแบบประเมินประสิทธิภาพ  3.4) 
การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ คือ ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
3. สรุป 

ผลการวิจัยพบว่า 1. การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เป็นต ารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จ านวน 63 เล่ม ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ประเด็นและสาระที่
ส าคัญมาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 1.1) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการ
ประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ประเด็นและสาระที่ส าคัญ คือ การประกันคุณภาพภายใน 
ความหมายของการประกันคุณภาพภายใน การบริหารงานการประกันคุณภาพภายใน ทฤษฏีและ
หลักการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 1.2) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ สรุปได้ประเด็นในสาระที่ส าคัญน าไปใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ ความหมายของระบบสารสนเทศ ความส าคัญของระบบสารสนเทศ แนวคิดในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ข้ันตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบ Web Client เทคนิคที่ใช้ใน
การสุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูล 1.3) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ สรุปได้ประเด็นและสาระที่ส าคัญ คือ หลักการ 
แนวคิดที่ใช้ในการจัดการศึกษา บทบาท หน้าที่และภารกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  โครงสร้างการ
บริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพ่ือ
การบริหารงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สรุปผลจากการวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีขั้นตอน 13 
รายการ รวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 92 มีข้ันตอนดังนี้ คือ ศึกษาระบบ / ศึกษาปัญหา/ ก าหนดปัญหา 
วิเคราะห์ ศึกษาความต้องการ / ความเป็นไปได้ การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ การติดตั้ง 
การบ ารุงรักษาระบบ วิเคราะห์กระบวนการ/ ความสัมพันธ์/ ปัจจัยน าเข้าทรัพยากรและการ
ด าเนินงาน ออกแบบระบบสารสนเทศใหม่ คู่มือการใช้ การประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข ดังแสดง
ตารางการออกแบบข้อมูล เนื้อหาและข้อมูลเอกสารหลักฐานอ้างอิง โครงสร้างองค์ประกอบของ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฎ  

ส่วนของการออกแบบโปรแกรมท่ีใช้ในการพัฒนา ส่วนแรก คือ Google Chrome ส่วนที่ 
2 ข้อมูล เนื้อหาการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย การออกแบบโดยสร้าง
ระบบข้อมูลพัฒนาด้วย File Word, excel, PDF และไฟล์รูปภาพ เช่น จัดเก็บ Data Bates 
ปรับปรุง ประมวลผลข้อมูลและการน าข้อมูลระบบสารสนเทศมาใช้งาน ส่วนที่ 3 Data Bates 

1. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการประกันคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ครั้งนี้ เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้สร้างระบบข้อมูลโดยใช้ระบบ
สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Address: https://sites.google.com/site/chutipa109/ 
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ระบบ Web Google Site พร้อมทั้งสร้างคู่มือการใช้งาน ซึ่งระบบ Google Site ปัจจุบันได้รับการ
ยอมรับและใช้งานกันอย่างกว้างขวางในการใช้ท างานทั้งด้านการบริหารจัดการที่สามารถเข้าถึงและ
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นเครื่องมือให้ผู้ใช้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก มีความปลอดภัยในการจัดเก็บ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎ ได้
แบ่งการท างานซึ่งประกอบด้วย ส่วนของผู้ใช้ที่เป็นผู้บริหาร/ รองคณบดี/ หัวหน้างาน/ เจ้าหน้าที่
การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ และผู้ดูแลระบบ ระบบสารสนเทศ
ที่ใช้ในการพัฒนาโดยอาศัยโปรแกรม ที่ท างานได้รวดเร็วเพ่ือท าการประมวลผลบอกระดับคุณภาพ
ตามองค์ประกอบและตามตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นและสรุปออกมาเป็นรายงาน ซึ่งระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการประกันคุณภาพภายใน นี้ ยังได้ถูกออกแบบให้ใช้ส าหรับการสร้าง
ระบบข้อมูล สารสนเทศท าได้จากการสร้างไฟล์ประเภท Text โดยอาศัยโปรแกรมประเภท editor 
เช่น Edit Plus แล้วใช้โปรแกรม Flash Ling ดึงข้อความจากไฟล์ Text สร้างระบบสารสนเทศ 
ข้อมูลพัฒนาด้วย File Word, excel, PDF, และไฟล์รูปภาพ เช่น จัดเก็บ Data Bates ปรับปรุง 
ประมวลผลข้อมูล สามารถท าการบันทึกข้อมูล การค้นหา เพ่ิม- ลดและแก้ไขข้อมูล การตรวจสอบ
ข้อมูล รวมไปถึงการสรุปรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดภาระงาน และใช้แสดงถึงการพัฒนาคุณภาพการบริหารการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในและการจัดการศึกษา และใช้ในการตัดสินใจ การวางแผน การ
บริหาร การควบคุม การวิเคราะห์และติดตามผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ของผู้บริหาร 

2. ผลการพัฒนาและการประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ ของระบบสารสนเทศ 
ของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย
ร า ช ภั ฎ  โ ด ย ก า ร พั ฒ น า ใ ช้ กั บ เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  บ น เ ค รื อ ข่ า ย อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต 
https://sites.google.com/site/chutipa109/ ระบบ Web Client ที่ได้รับการยอมรับและใช้งาน
กันอย่างกว้างขวาง ที่สามารถเข้าถึงและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  โปรแกรมของระบบพัฒนา
ด้วย File Word, excel, PDF และไฟล์รูปภาพ เช่น จัดเก็บ Data Bates ปรับปรุง ประมวลผล
ข้อมูลและการน าข้อมูลระบบสารสนเทศมาใช้งานและอีกระบบหนึ่ง คือ ระบบโปรแกรมตาราง
ท างาน (spread sheet) เป็นเครื่องมือให้ผู้ใช้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถใช้
งานได้ง่าย ซ่ึงโปรแกรมตารางท างานนี้ได้ถูกออกแบบให้ใช้ส าหรับการคิดค านวณขึ้นมาโดยเฉพาะ 
ได้มีการพัฒนาระบบตารางท างานชื่อโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมใช้เพราะ
สามารถท างานได้ง่ายขึ้น ระบบนี้ได้แบ่งการท างานออกเป็นส่วน ประกอบด้วย ส่วนของผู้ใช้ที่เป็น
หลัก ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในหลักสูตร อาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและ
ผู้ดูแลระบบ ในส่วนของการน าระบบสารสนเทศออกแบบและพัฒนา Web site ที่ท างานได้รวดเร็ว
เพ่ือท าการประมวลผลบอกระดับคุณภาพขององค์ประกอบตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดขึ้น และสรุปออกมาเป็นรายงาน ซึ่งระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการประกันคุณภาพ
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ภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word สามารถบันทึกข้อมูล 
การค้นหา เพ่ิมและการแก้ไขข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลรวมไปถึงการสรุปรายงานผลการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพภายใน หลักสูตรสาขาวิชา ซึ่งจะมีส่วนลดภาระงานและใช้แสดงถึงการพัฒนา
คุณภาพในการจัดการศึกษา และใช้ในการตัดสินใจ การวางแผน การบริหาร การควบคุม ก าร
วิเคราะห์และการติดตามผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ ของผู้บริหารจากผลการประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ จ านวน 6 คน พบว่า ความ
เหมาะสมความเป็นไปได้ ของผังต้นแบบโครงสร้างของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ ที่ออกแบบการพัฒนาขึ้น ด้านการ
ด าเนินการรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.60, S.D.= 0.67) เมื่อพิจารณารายข้อส่วนใหญ่อยู่
ที่ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.93 - 4.70 เมื่อวิเคราะห์รายด้านตามเกณฑ์การ
ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าคะแนนสูงสุดคือวัตถุประสงค์ตรงกับความสนใจ ( X = 4.93, 
S.D.= 0.27) รองลงมาคือการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการประกันคุณภาพภายใน 
น่าสนใจ/เนื้อหา สาระมีความสอดคล้องกับเนื้อหาตรงกับความต้องการกับความเสถียรในการใช้งาน
ระบบอินเทอร์เน็ตที่ระดับคะแนนเท่ากัน (X = 4.78, S.D. = 0.62) และที่ระดับมากคือขั้นตอนการ
บันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน (X = 4.21, S.D. = 0.72) และความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
และการจัดล าดับเนื้อหาครอบคลุม (X =4.04, S.D.= 0.69)  

3. ผลการทดลองใช้ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 9 คน พบว่า ประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ ที่
พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.53, S.D.= 0.57 เมื่อพิจารณาราย
ข้ออยู่ในระดับมากที่สุด คือ วัตถุประสงค์ตรงกับความสนใจ ( X =4.67, S.D.=0.62) รองลงมาคือ 
น่าสนใจ/เนื้อหา สาระมีความสอดคล้องกับเนื้อหาตรงกับความต้องการกับความเสถียรในการใช้งาน
ระบบอินเทอร์เน็ตและระดับมากคือขั้นตอนการบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ในระบบสารสนเทศและการจัดล าดับเนื้อหาครอบคลุม  

ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.35, S.D.=0.73) 
เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดคือ มีเสถียรภาพสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา (X
=4.80, S.D.=0.52) รองลงมาคือมีข้อมูลที่มีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วนปัจจุบัน  และ
ประสิทธิภาพความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ มีการก าหนดสิทธิ์ ในการเข้าใช้งานระบบ
เครือข่ายมีความปลอดภัย เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานได้อย่างเหมาะสม ด้านประสิทธิภาพและ
อรรถประโยชน์ในภาพรวม รวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( X = 4.46,S.D.=0.75) เมื่อพิจารณารายข้อ
อยู่ที่ระดับมากที่สุดคือความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ (X = 4.93, S.D.=0.27) รองลงมา
คือ ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษและที่ระดับมากคือ ความง่าย (User) ของการใช้งานระบบ 
รองลงมาคือ การจัดการรักษาความปลอดภัยและก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานกับการ
เชื่อมต่อของระบบฐานข้อมูลฯ มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน (เช่น การใช้งานระบบหลุดบ่อยหรือไม่ 
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การบันทึกข้อมูล การอัพโหลดภาพ การลิงค์และการส่งข้อมูล ด้านการออกแบบการใช้งานบน
เว็บไซต์ รวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X =4.27, S.D.=0.74) เมื่อวิเคราะห์รายอยู่ในระดับมากที่สุดคือ 
หน้าโฮมเพจความสวยงามน่าสนใจมีความทันสมัย (X =4.93, S.D. =0.27) รองลงมาคือการจัดวาง
รูปแบบในเว็บไซต์การใช้งานสื่อสารอ่านเข้าใจง่าย  และที่ระดับมากคือ ขนาด รูปแบบตัวอักษร 
สวยงาม อ่านได้ง่าย แบบฟอร์ม เนื้อหาเว็บไซต์ที่น าเสนอถูกต้อง ครบถ้วนทันสมัย และด้านการ
สนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน พบว่า ด้านการออกแบบการใช้งานบนเว็บไซต์ รวมเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากท่ีสุด (X =4.51,S.D.=0.74) เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดคือการให้บริการ
ข้อมูลและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของการท างานการประกันคุณภาพภายใน  (X =4.73, S.D.=0.60) 
รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการให้บริการและแก้ไขปัญหาและมีช่องทางในการติดต่อ/สอบถาม
ปัญหาอย่างเพียงพอ เอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งานระบบมีความชัดเจน/เข้าใจง่าย 
 
4. อภิปรายผล 

ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ พบว่า เป็นเพศหญิง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 เป็นเพศชาย 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 66.70 มีอายุระหว่าง 26- 35 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30, 36-
45 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 44.40, 46-55 ปีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20, ได้รับระดับ
การศึกษาสูงสุด จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00, สถานภาพปัจจุบันการปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบ เป็นผู้บริหาร จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20, หัวหน้างาน / หัวหน้าหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20, อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
งานประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 44.40, อ่ืน ๆ (ผู้สนใจ
ดูระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการประกันคุณภาพภายใน ) จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.10, มีสถานภาพปัจจุบันที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เป็นผู้บริหารระดับคณะวิชา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30, ผู้กรอกข้อมูล จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.30, คณะกรรมการ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20, ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามค าสั่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 11.10 
โดยมีประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่ง งานประกันคุณภาพภายใน 6-10 ปี จ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 66.70, 16-15 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 สอดคล้องกับงานวิจัยของซิง 
(Singh; 1999) ได้วิจัยเรื่อง ศึกษาการตัดสินใจในการใช้ระบบสารสนเทศในวิทยาลัย เอ็ม ซี เอ ในชิ
คาโก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาค าตอบเกี่ยวกับพ้ืนฐานและองค์ประกอบของการตัดสินใจในการ
วางแผนและมุ่งหมายที่จะใช้ระบบสารสนเทศเป็นเรื่องมือในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้และผู้บริหาร 
พบว่า ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ต้องการใช้ระบบสารสนเทศที่เป็นสารสนเทศที่มีการสรุปผลแล้ว 
และสารสนเทศท่ีมีการแสดงราย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการตัดสินใจส่วนองค์ประกอบ
อ่ืน ๆ ที่ใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร ได้แก่ ประสบการณ์เดิม การคาดการณ์ล่วงหน้า ส่วนสิทธิ์ที่
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ได้เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ คือ ผู้บริหาร (ระดับคณะวิชา) จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30, 
ผู้ใช้ระบบ (ผู้กรอกข้อมูล) จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30, คณะกรรมการ จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.20, และ บุคคลภายนอกทั่วไปที่สนใจดูข้อมูล จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 11.10 
สอดคล้องกับรุ่งชัย จันทสิงค์ (2541) ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารงานวิชาการของสถาบันราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพปัญหาในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและสภาพความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษางานวิชาการในด้านต่าง ๆ ผล
การศึกษาสถานภาพทั่วไปของผู้บริหารงานวิชาการ พบว่า ส่วนมากด ารงต าแหน่งในหน่วยงานนั้น ๆ 
มากกว่า 1 สมัย คิดเป็นร้อยละ 62.6 ซึ่งส่วนมากมีอายุมากกว่า 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.1 โดยมี
การศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.8 และจบการศึกษาสาขาสังคมศาสตร์มาก
ที่สุด ร้อยละ 76.40 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สถาบันราชภัฎในเขตกรุงเทพมหานคร มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับปานกลางโดยมีปัญหาใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการในด้านต่าง ๆ ในระดับปานกลางและมีความ
ต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก โดยมี
ความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการบริหารเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ด้านวัดผลและประมวลผล ด้านการวางแผนงานวิชาการและ
การจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ พบว่า อายุ
ของผู้บริหาร ระดับการบริหารของผู้บริหารและสาขาที่จบการศึกษาของผู้บริหาร ไม่มีความแตกต่าง
ต่อระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระดับปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระดับความ
ต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ด้านประสิทธิภาพความเหมาะสมและเป็นไปได้ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นในภาพรวม
เฉลี่ยรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.44,S.D.=0.73) เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ที่ระดับมากที่สุด
คือด้านการด าเนินงานบริหารจัดการการพัฒนาระบบสารสนเทศ (X =4.60,S.D.=0.67) กับด้าน
การสนับสนุนและการให้บริการการใช้งานที่สุด ( X =4.51, S.D.=0.74) รองลงมาคือด้าน
ประสิทธิภาพและอรรถประโยชน์ (X =4.46,S.D.=0.75) ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย และ
ด้านการออกแบบการใช้งานบนเว็บไซต์  สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวลี ไทยน้อย (2544) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง กรณีศึกษาการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและก าหนด
วัตถุประสงค์ที่จะศึกษารูปแบบปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินการประกันคุณการศึกษา จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดแห่งความส าเร็จในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาฯ หรือกล่าวว่า Key Success Factor ที่ส าคัญที่สุดของการ
ด าเนินการประกันคุณภาพ ก็คือ การสนับสนุนจากผู้บริหารในเร่ืองการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือ
ผู้น านี้จากการศึกษา พบว่า ในคณะวิชาที่ผู้บริหารให้การสนับสนุนการด าเนินการประกันคุณภาพ
และเป็นผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะส่งผลอย่างดีมากต่อความส าเร็จให้กับการด าเนินการนี้
และกรณีที่ผู้บริหารให้ความสนใจและมีคุณสมบัติ รองลงมาผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถ



245วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 
 
ในองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์อีกทั้งมีประสบการณ์ในการบริหารงาน ในด้านวิสัยทัศน์ผู้บริหาร
จะต้องมีความสามารถในการมองภาวการณ์ในการด าเนินงานที่เป็นไปได้ขององค์กรและสามารถ
สร้างให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมในองค์กรให้ได้ ผู้บริหารต้องสนับสนุนทุ่มเททรัพยากร ความมุ่งมั่นและ
เวลาให้กับการด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องต้องมอบหมายคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพ่ือ
ปฏิบัติงานในด้านนี้ นอกจากนี้ ผู้บริหารยังต้องเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติงานและ
บุคลากร สร้างขวัญและก าลังใจ เช่น การยกย่อง ชมเชย และสิ่งที่ส าคัญประการหนึ่งผู้น าหรือ
ผู้บริหารจะต้องมีความเชื่อม่ันว่าการด าเนินการประกันคุณภาพเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ คณะวิชาต้อง
ด าเนินการที่จะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเล็งเห็นถึงความส าคัญ ตระหนักถึงประโยชน์และมีความมุ่งมั่น
ตามด้วย แต่ในการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นการร่วมแสดงความคิดเห็นและการร่วมมือจากฝ่ายล่าง  ก็เป็น
สิ่งที่ควรจะพัฒนาให้เกิดต่อไป  

ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง 
ในภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 4.35, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ที่ระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.80 – 4.65 คือ มีเสถียรภาพสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา (X = 4.80, 
S.D. = 0.52) รองลงมาคือ มีข้อมูลที่มีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วนปัจจุบันและประสิทธิภาพ
ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ มีการก าหนดสิทธิ์ (Username Account) ในการเข้าใช้
งานระบบเครือข่ายมีความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานได้อย่างเหมาะสม  

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นในภาพรวมต่อด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศและการ
ใช้ระบบสารสนเทศ Address: https://sites.google.com/site/chutipa109/ ของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 9 คน พบว่า ในภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.67, S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณา
รายข้อซึ่งประกอบด้วย ได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการเข้าใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ, เนื้อหาในการจัดการความรู้ส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาการปฏิบัติงาน SAR, ขั้นตอนวิธีการเข้าใช้ระบบ สะดวก มีความปลอดภัย และที่
ระดับมาก คือ เนื้อหาในการพัฒนาส่งเสริมความรู้ในงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน SAR 
(X = 4.47, S.D. = 0.79) รองลงมาคือ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการประกัน
คุณภาพภายใน น่าสนใจ/เนื้อหา สาระมีความสอดคล้องกับเนื้อหาตรงกับความต้องการท่าน ( X = 
4.43, S.D. = 0.72) สอดคล้องกับผู้รู้ที่ได้ให้ความหมายและกล่าวไว้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ดังของเกรียงศักดิ์ พราวศรี และคณะ (2544) กล่าวไว้ว่า  คือข้อมูล (Data) หรือ
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เป็นตัวเลข สัญลักษณ์และตัวหนังสือ แทนปริมาณหรือการกระท าต่าง ๆ ซึ่งยัง
ไม่ผ่านการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ และดังของ กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา พานิชกุล 
(2546) หมายถึง การรวบรวมองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ข้อมูล การประมวลผล การเชื่อมโยง
เครือข่ายเพ่ือน าเข้า (Input) สู่ระบบใด ๆ แล้วน ามาผ่านกระบวนการบางอย่าง (Process) ที่อาจใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยเพ่ือเรียบเรียง เปล่ียนแปลงและจัดเก็บเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ (Output) ที่สามารถใช้
สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได้ รวมทั้งชุติมา พัวผดุงดิษฐ์ (2553) กล่าวว่าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นระบบการเก็บรวบรวมและท าให้ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายไปโดยไม่จ ากัดพ้ืนที่
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อย่างรวดเร็วและไม่จ ากัดรูปแบบโดยผ่านเครื่องมือสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เช่น โทรศัพท์ โทร
ภาพ โทรสาร ดาวเทียม เคเบิ้ลใยแก้วและคอมพิวเตอร์ และโอภาส เอ่ียมสิริวงส์ (2552) กล่าวไว้ว่า 
ไอที (Information technology: IT) เป็นเทคโนโลยีที่ครอบคลุมการด าเนินกิจกรรมแทบทุกด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ศาสนา สังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ ปัจจุบันแนวโน้มการลงทุนด้านไอที มี
เพ่ิมมากข้ึนตลอดเวลาและมีบทบาทที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยี ไอ
ที ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย เช่น โครงการดาวเทียมทั้งแนวโคจร คงที่และแบบวงโคจรต่ า  โครงการ
โทรศัพท์ผ่านบรอดแบนด์ความเร็วสูงและสายเคเบิ้ลใยแก้ว โครงการทางด่วนสารสนเทศ  เป็นต้น 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย ของระบบสารสนเทศใน
ภาพรวม ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 9 คน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.48, S.D.=0.67) เมื่อ
พิจารณารายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.93 – 4.65 มีค่าคะแนน
สูงสุดคือ มีเสถียรภาพสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา และรองลงมาคือข้อมูลที่เผยแพร่สู่ภายนอกมี
ความเหมาะสมและออกแบบใช้งานง่าย เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน และการค้นหา
หรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย โดยพบว่าด้านประสิทธิภาพและอรรถประโยชน์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (X =4.89, S.D.=0.57) เมื่อพิจารณารายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 5.00 – 4.53 ซึ่งระดับมากที่สุดคือ ช่วยท าให้การท างานรวดเร็วขึ้น การเชื่อมต่อของ
ระบบฐานข้อมูลฯ มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน (เช่น การใช้งานระบบหลุดบ่อยหรือไม่ การบันทึก
ข้อมูล การอัพโหลดภาพ การลิงค์ การส่งข้อมูล) , ความง่าย (User) ของการใช้งานระบบ ความ
เหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานและภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมูลเป็นทางการ ตรง
ประเด็น สื่อความหมายชัดเจน ซ่ึงพบว่าด้านการออกแบบการใช้งานบนเว็บไซต์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X =4.48,S.D.=0.76) เมื่อพิจารณารายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.80–4.63 เมื่อวิเคราะห์รายข้อตามเกณฑ์การประเมินมากที่สุดคือ ขนาด รูปแบบ
ตัวอักษร สวยงามอ่านได้ง่าย (X =4.80, S.D.=0.52), และรองลงมาคือ ความเร็วในการแสดงภาพ 
ตัวอักษรและข้อมูลต่าง ๆ, การจัดวางรูปแบบในเว็บไซต์การใช้งานสื่อสารอ่านเข้าใจง่ายและ
แบบฟอร์มเนื้อหาเว็บไซต์ที่น าเสนอถูกต้อง ครบถ้วนทันสมัย และพบว่าด้านการสนับสนุนและการ
ให้บริการการใช้งาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =4.36, S.D. =0.20) เมื่อพิจารณารายข้อส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 5.00 – 4.55 คือ เอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งาน
ระบบมีความชัดเจน/เข้าใจง่าย (X = 5.00, S.D.=0.00) รองลงมาคือความรวดเร็วในการให้บริการ
และแก้ไข การให้บริการข้อมูลและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของการบริหารงานการประกันคุณภาพ
ภายในของผู้บริหารในหลักสูตร ช่องทางในการติดต่อ/สอบถามปัญหาอย่างเพียงพอกับการ
ให้บริการข้อมูลและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของการท างานการประกันคุณภาพภายใน  
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5. ข้อเสนอแนะ 

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการประกันคุณภาพภายใน  ระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้เพ่ือสะดวกในการน าไปใช้จริงกับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฎ โดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ทั้งระบบของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการประกัน
คุณภาพภายใน ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อจะน าไปใช้จึงต้องศึกษาขั้นตอนของระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการประกันคุณภาพภายใน ของแต่ละข้ันตอนเข้าใจ  

2. ให้ง่ายต่อการน าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ ไปใช้ จึงควรศึกษารายละเอียดในคู่มือให้เข้าใจ ให้ชัดเจนเพ่ือมีแนว
ปฏิบัติอย่างเหมาะสมครบถ้วน สามารถปฏิบัติได้ง่าย เหมาะกับการที่หลักสูตรสามารถน าไปใช้ใน
การด าเนินการได้ผลส าเร็จ รวดเร็วยิ่งขึ้น 

3. ระบบสารสนเทศ ที่พัฒนาขึ้นนี้เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับระบบเอกสารอ่ืน ๆ ภายในหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ได้ แต่อาจต้องมีการศึกษาในกระบวนการท างานเพิ่มเติม เพ่ือให้ระบบสามารถ
ตอบสนองตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมถึงเพ่ือการน าระบบสารสนเทศนี้ไปประยุกต์ใช้
ร่วมกับการบริหารงานในส่วนอ่ืน ๆ ภายในหลักสูตรที่ให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4. ผู้จะน าระบบสารสนเทศนี้ไปใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดควรมีความพร้อมในด้าน
ทรัพยากร (resource) ที่ต้องการใช้ในขั้นตอนการผลิต เช่น อุปกรณ์โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบด้วย ฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ส าหรับบันทึก จัดเก็บ แสดงผลข้อมูล ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งการสร้างและการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือท าให้ข้อมูลดิบซึ่ง
ประมวลผลเป็นข้อมูลสารสนเทศท าได้อย่างต่อเนื่อง ประหยัด คุ้มค่าและรวดเร็ว 

5. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญและสนับสนุนส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากรในหลักสูตร
ให้มีการสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศ และให้จัดท าระบบสารสนเทศในทุกหลักสูตรเพ่ือให้เป็น
ระบบและง่ายต่อการบริหารจัดการกิจกรรมในงานต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทุกภารกิจของหลักสูตร และ
ควรติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง และน าข้อมูลนี้ไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพ่ือความสะดวกการใช้งานรูปแบบข้อมูล 
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ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 2) เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 3)  เพ่ือตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ ใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) มี 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้บริหารมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 4 แห่ง โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวม
รวมข้อมูล ได้แก่ แบบศึกษาเอกสารและแบบสัมภาษณ์ 2) พัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ SWOT Matrix และ TOWS Matrix 3) ตรวจสอบ
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ด้วยการประเมินเชิงคุณภาพ ด้วยการ
สนทนากลุ่ม โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จ านวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์เชิงเนื้อหา  
 ผลการวิจัย พบว่า  
  1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐ 
  1) สภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ พบว่า (1) มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล 
(2) มีการบริหารเป็นอิสระ ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ (3) ได้รับงบประมาณอุดหนุน
จากรัฐบาล (4) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีการวางแผนก าลังคน การสอบคัดเลือกและสรรหา การ
น าเข้าสู่ต าแหน่ง การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการท างาน การให้สวัสดิการ และการเกษียณ (5) 
ยึดหลักความเป็นอิสระ คล่องตัว มีการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัย (6) มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

                                                 
  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถมัภ ์
  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560250

ของมหาวิทยาลัย ก ากับ ควบคุม ดูแล การวิเคราะห์งาน การท างาน การตัดสินใจ การวางแผน การ
ควบคุม การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเกษียณอายุงาน   
  2) ปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ พบว่า (1) มีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างส่วนงานและการเปลี่ยนผู้น ามหาวิทยาลัยบ่อย (2) นโยบายการบริหารไม่ต่อเนื่อง  
(3) งบประมาณมีจ ากัด (4) ชุมชนของมหาวิทยาลัยมีทัศนคติ ค่านิยมต่างกัน และขาดความเข้าใจร่วมกัน  
(5) การบริหารงานบุคคลยังยึดติดกับระบบราชการ (6) บุคลากรขาดความรู้ด้านภาษา บางแห่งเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่ทันสมัย และ (7) การบริหารอย่างเป็นอิสระและบางมหาวิทยาลัยมีนักการเมืองเข้ามามี
บทบาทในการบริหารอาจท าให้มีความสุ่มเสี่ยงต่อความไม่โปร่งใส  
 2. การพัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ พบว่า  
1) วิสัยทัศน์(Vision) ได้แก ่บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล มุ่งมั่น
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพสู่ระดับสากล 2) พันธกิจ (Mission) ได้แก ่
มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ส่งเสริมธรรมาภิบาล มีกลยุทธ์ที่
ทันสมัย ตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมคนเก่ง ดี มีคุณภาพสู่ระดับสากล 3) กลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มี 7 กลยุทธ์ ได้แก ่(1) กลยุทธ์การวางแผนก าลังคน มี 4 
เป้าประสงค์ และมี 4 ยุทธวิธี คือ จัดโครงสร้างก าลังคน วางกรอบอัตราก าลัง วิเคราะห์ต าแหน่งว่าง 
ยกระดับคุณภาพบุคลากร (2) กลยุทธ์การสอบคัดเลือกและการสรรหา มี 3 เป้าประสงค์ และมี 5 ยุทธวิธี 
คือ พัฒนาขั้นตอนการรับสมัครสอบ เปิดสอบให้กว้าง ใช้วิธีสอบที่หลากหลาย ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม มี
กรรมการสอบหลายภาคส่วน (3) กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร มี 7 เป้าประสงค์ และมี 12 ยุทธวิธี คือ 
ส่งเสริมการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเข้าอบรมศึกษาดูงานตามสายงาน จัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร จัดอบรมบุคลากรใหม่  พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคล  
เพ่ิมศักยภาพการท างาน จัดท าความก้าวหน้าในสายงาน รักษาไว้ซึ่งนักวิจัยที่มีคุณภาพ จัดระบบ
ประเมินผลงานวิจัย และส่งเสริมผลงานวิจัยที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ สู่สากล (4) กลยุทธ์การจัดบุคลากรเข้าสู่
ต าแหน่ง มี 2 เป้าประสงค์ และมี 3 ยุทธวิธี คือ จัดบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งตามคุณวุฒิ พัฒนาการท างาน 
จัดท าแผน 1 คน 1 งานหลัก จัดภาระงานให้ท างานตรงกับคุณวุฒิ (5) กลยุทธ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มี 2 เป้าประสงค์ และมี 3 ยุทธวิธี คือ ปรับปรุงขั้นตอนการประเมิน ปรับกรรมการประเมินทุกปี 
ใช้วิธีประเมินแบบมีส่วนร่วมตามความเป็นจริง (6) กลยุทธ์การให้สวัสดิการแก่บุคลากร มี 2 เป้าประสงค์ 
และมี 3 ยุทธวิธี คือ พัฒนาสวัสดิการ จัดท าแผนงานการให้สวัสดิการภายใน เพ่ิมงบประมาณด้าน
สวัสดิการ (7) กลยุทธ์การเกษียณอายุงาน มี 2 เป้าประสงค์ และมี 3 ยุทธวิธี คือ ให้ขวัญก าลังใจบุคลากร
วัยเกษียณ เพ่ิมค่าตอบแทนและเงินชดเชยแก่ผู้เกษียณ และการให้เกษียณอายุ 65 ปี   
 3) ผลการตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
โดยภาพรวมของการประเมินเชิงคุณภาพ พบว่า ในภาพรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่า มีความเป็น
ประโยชน์ เป็นไปได้ ถูกต้องและเหมาะสมในระดับมากที่สุด   
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ค าส าคัญ:  กลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลันในก ากับของรัฐ 

 
ABSTRACT 

 The purposes of this research were to development of human resource 
management strategy for autonomous university, Mixed Methods three step 1) state and 
problem study of human resource management strategy for autonomous university 
Vocabulary List document,  In depth Interview executive, for autonomous university four 
place by Purposive Sampling) tool to interview 2) development of human resource 
management strategy for autonomous university by data analysis SWOT Matrix TOWS 
Matrix 3) check of human resource management strategy for autonomous university 
qualitative research by Focus Group Professional for autonomous university 9 people 
Content analysis. 

The research results were as follows:  
 1. Current condition Study Found That the Autonomous University Grant  

Commission awn the Autonomous University under The ministry of Education and Thai 
Government has Supports the budgets and security has been accepted may aspects 
such an the ad administration, Human Resource Development, Human planning and 
how to know to ménage to let the wan to the light job or into the position and how to 
developer thee to be a good officers. the Autonomous University wale a good systole by 
making a guaranty of working period and Provide a good welfare for those who satire 
Government Service and make a free of echoic for they want a kind of worker can be 
clewed, the Autonomous University by provide wire Staffs to use and have a converter 
taming pregame and ensure Social media trough Web-working showing, using the 
teaching convicted to rum organization and more presences Nobly that up to support 
them to be a leaderships of the university and then to make a guaranty of working for 
then throughout the working period                  

 2. The studded found that the human resource development in Autonomous 
University grant commission have been changing in working system and changing the top 
head. So the policy cannot set permanent for a long terms and the budget is not 
sufficient to run the projects. There is no emphasizes and focus on the human 
development in each university is different a more there vision, there is lace of unity and 
cooperation a many there is a leach of Appling in the cooperation a monk there who 
belong to government controlling. The staffs working administrators is still be lived the 
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government works they are waking in the way the same job and the time, leach of the 
knowledge of language. there will low working too. But some of university very much 
concern to the politic Drama which Leal to the problems. 
 3. The strategy of Autonomous University has to develop the vision seseuvce 
development under the objective as follow, qualitative development content, university 
guilty and celerity development. The university has to support the staffs workers to 
works for organization and working for their missions as administrative qualify for their 
universal standard and the university must supports the staffs workers to works for  
organization and develop a morality training and get new model strategy according the 
objective of the university. The university has to support the staff workers to be the best 
and a wire mean. The composite of the University Autonomous for human resource 
development are 7 strategies as foul, 1) strategy planning working staff workers as 4 
strategies, to form a structures of position, planning for positions, analysis of vacancy 
positions and upgrade of the working staff, 2) there are 5 strategies of the compilation 
commence and the committee choices, there will be 5 strategies for or planning of the 
applications with it can be wed in various ways of examination as for many con be 
known and wider stolid about it all. 3) Planning strategy for developing of working staff, 
these are 12 strategies planning such a learning skirl by support them out to study in 
three country and on abroad, support them to mace plan for develop to the working 
personnel, planning for new working staff training, develop out upgrade a social media 
system a for working staffs create more of capacity working and to make advance staked 
point mourn while they house to mention a research stand world quality on their ways, 
also to set a research quality in same systems and support them to work on the 
innovation research. 4) strategy planning a for putting the working staffs in to the post 
there will be 4 strategies such a the post a working to their qualifications, working 
development, planning for 1 man 1 main job and make a job descriptions trough their 
own qualifications 5) management strategy; there will be 3 steps of working, such as 
modify on the management communities ruler your wowing a management me thud by 
finding out a scaling cooperation all assets, 6) welfare bore the working staffs, there will 
be 3 ways of welfare such a to develop a welfare pregame and to and the budget in to 
the welfare for working staffs. 7) A satire strategy, there are 3 strategy shah as, to support 
throve on the mental sawyer on the satire time, add more of pension the satire fives and 
the satire age Shoved be 65 years old.   
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 4. On the qualitative study result of the human strategy management of 
Autonomous University under government bound that, the mast of there on their 
visions mission and the composition were the useful human resource management of 
Autonomous University way and salt able on the best level  
 

Keywords: strategy resource human management Autonomous University  

1. บทน า 
จากสภาวะการแข่งขันในโลกปัจจุบันท าให้องค์การต่างๆ หันมาทบทวนและให้ความส าคัญต่อ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic HRD) ที่เน้นการสร้างทุนมนุษย์ (Human capital 
building) ใส่ใจสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรในหน่วยงานและการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่าที่จะเน้นการจับคู่คนให้
เหมาะกับงานและกลยุทธ์ขององค์การแบบที่เป็นอยู่อย่างเดิมๆ (สมยศ นาวีการ,2544) สอดรับกับ โร
เบิร์ต แคปแลนด์ (Roberts Kaplan, 1971). ที่กล่าวว่า “โอกาสที่แท้จริงส าหรับการปฏิวัติองค์การใดๆ 
ขึ้นอยู่กับการศึกษาและประเมินว่าบุคลากร ระบบการบริหารและวัฒนธรรมขององค์การได้รับการ
เตรียมความพร้อมดีเพียงใด เพ่ือใช้ในการด าเนินกลยุทธ์ขององค์การ” ดังนั้น เรื่องการเตรียมความพร้อม
ด้านบุคลากร ระบบและวัฒนธรรมขององค์การ จึงเป็นเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะบุคลากรถือ
เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญที่สุดขององค์การ แต่ในปัจจุบันมีหลายองค์การไม่ได้น าทรัพยากรบุคคลมา
ใช้ในฐานะที่เป็น “ทุนมนุษย์” (Human Capital) อย่างเต็มที่ ดังที่ กิตติ โฉลกคงถาวร, (2549) ได้
กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไว้ว่า 
“กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย คือ การสรรหาและการคัดเลือก การบรรจุ
แต่งตั้ง การปรับวุฒิ การโอน การย้ายภายใน การเปลี่ยนต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ การขอต าแหน่งผู้ช านาญการ การลาศึกษาฝึกอบรมและดูงาน การอนุมัติจ้าง
บุคลากรประเภทต่างๆ และการลาออกจากงาน และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, (2551) 
ที่ได้ก าหนดกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 1) การออกแบบการวิเคราะห์และการ
วิเคราะห์เพ่ือจัดแบ่งต าแหน่งงาน(task specialization process) 2) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
(human resource planning) 3) การสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน(recruitment and selection 
process) 4) การปฐมนิเทศบรรจุพนักงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน( induction or 
orientation and appraisal process) 5) การฝึกอบรมและการพัฒนา (training and development 
process) 6) กระบวนการทางด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและแรงงานสัมพันธ์  (health 
safetymaintenance process and labor relation) 7) การใช้วินัยควบคุมตลอดจนการประเมินผล
(discipline control and evaluation process)  

 ส าหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามมาตรา 36 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25542 บัญญัติให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็น
นิติบุคคล เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการบริหารการจัดการอิสระแยกจากระบบราชการ 
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(autonomous university) เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ที่ยังได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป (block grant) ที่
รัฐจัดสรรให้เป็นรายปีโดยตรง เพ่ือใช้จ่ายตาม ความจ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการเป็นอิสระตาม
หลักธรรมาภิบาล มีความคล่องตัวในการด าเนินงาน ควบคู่กับความรับผิดชอบที่จะด าเนินภารกิจอย่างมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ มีความเชื่อมโยงกับนโยบาย
ของรัฐบาล โดยรัฐสามารถก ากับ ดูแลและตรวจสอบได้โดยกลไกของรัฐ จากความดังกล่าว ส ภ า พ
ปัจจุบันและปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีดังนี้ 

 1. สภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล มีการ
บริหารเป็นอิสระ ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีการวางแผนก าลังคน การสอบคัดเลือกและสรรหา การน าเข้าสู่ต าแหน่ง 
การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการท างาน การให้สวัสดิการ และการเกษียณอายุงาน ยึดหลักความ
เป็นอิสระ คล่องตัว มีการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัย และมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย ก ากับ ควบคุม ดูแล การท างาน การตัดสินใจ การวางแผน การควบคุม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเกษียณอายุงาน และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุว่า 1) 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการบรรจุภายหลังจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ให้มีสถานภาพเป็น “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” โดยอาจเรียกชื่อว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย...” หรือชื่ออ่ืน ซึ่งจะ
ได้รับสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าข้าราชการ การได้รับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน
เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดโดยให้สอดคล้องกับศักยภาพ และผลิตภาพทางวิชาการที่เกิดขึ้น 
2) ข้าราชการและลูกจ้างประจ าเดิมของมหาวิทยาลัย สามารถเลือกสถานภาพ โดยขอเข้าสู่บุคลากร
ระบบใหม่ได้ตามความสมัครใจ ในส่วนของข้าราชการนั้น เมื่อเปลี่ยนแปลงสถานภาพแล้ว ให้คงสิทธิการ
เป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และสิทธิประโยชน์อื่นตามที่รัฐก าหนด 
  2. ปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ส่วนงานและการเปล่ียนผู้น ามหาวิทยาลัย นโยบายการบริหารไม่ต่อเนื่อง ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และ
จากระบบบริหารงานบุคคลตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ตรา
เป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยมีองค์กรบริหารบุคคล ยึดหลักการบริหารในระบบคุณธรรม (Merit 
System) มีระบบการประเมินผลการท างานของบุคลากร และมีกลไกให้ความเป็นธรรมเกี่ยวกับระบบการ
อุทธรณ์ร้องทุกข์ ที่ขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย จากความดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อ
ตัวบุคคล คือ 1) การปรับเปล่ียนสถานภาพจากความเป็นข้าราชการไปเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย 2) 
การมีระบบบริหารงานบุคคลใหม่ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดขึ้นเองเป็นการเฉพาะส าหรับมหาวิทยาลัย
ต่างๆ นั่นคือการพ้นจากระบบของกฎหมายโดยเด็ดขาด 3) ระบบการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการจะ
แตกต่างไปจากระบบราชการโดยจะมีการใช้ระบบภายในมหาวิทยาลัย 4) การปรับเปลี่ยนสถานภาพหรือ
การถ่ายโอนเข้าสู่ระบบบริหารงานบุคคลใหม่ ขาดมีระบบการประเมินที่เป็นธรรมและเหมาะสม 5) การ
จ่ายค่าตอบแทนยังไม่เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่จัดท าขึ้น แต่เน้นการจ่ายตามคุณภาพและปริมาณ
งาน การมีผลงานประสบการณ์ คุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ  
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  จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐสมควรมีกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีกระบวนการ
จัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการมุ่งรักษาคนดี ส่งเสริมคนเก่ง และพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างาน ผู้วิจัยจึงสนใจมุ่งที่จะศึกษาพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมส าหรับ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เพ่ือน าผลการวิจัยไปพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และสามารถด าเนินการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ 
 2.2 เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 2.3 เพ่ือตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 2) พัฒนากลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และ 3) ตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐ มีข้ันตอนการศึกษา 1 ขั้นตอน คือ ศึกษาองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดย
สรุปประเด็นสาระส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เพ่ือน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้  

 วิธีด าเนินการวิจัย  
 1) วิธีการศึกษา ได้แก่ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 2) ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ สภาพปัจจุบัน และปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับ

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐขั้นตอนการพัฒนา และการตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

 3) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
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 4) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามหลักวิชาการและทฤษฎี 

ขั้นตอนที่ 2 พัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
มีข้ันตอนการศึกษา 3 ขั้นตอนย่อยดังนี้ 

 1. ศึกษากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์ เป็นการศึกษาภาคสนาม (Pilot Study) มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จ านวน 4 แห่ง 
ก าหนดแห่งละ 1 ท่าน รวมจ านวน 4 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ เพ่ือศึกษากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และเพ่ือการยกร่าง
กลยุทธ์ฯต่อไป โดยมีรายละเอียดตามวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

 1) วิธีศึกษา ได้แก่ การสัมภาษณ์ โดยการศึกษาภาคสนาม (Pilot Study) ประสานงาน
กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐ (ทอมก.) เพ่ือขออนุญาตเข้าไปสัมภาษณ์ผู้บริหารตามแผนด าเนินงานวิจัย  

 2) ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่  การพัฒนากลยุทธ์การบริหารทรั พยากรมนุษย์ส าหรับ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 3) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จ านวน 4 แห่ง 
แห่งละ 1 ท่าน รวมจ านวน 4 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้วิจัยได้ก าหนด
เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหารมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (อรสา โกศลานันทกุล, 
2549) และการก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหารมีดังนี้  

  (1) ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาเอก 
  (2) มีประสบการณ์การบริหารมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ    
  (3) เป็นผู้บริหารระดับสูงในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

 4) แหล่งข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จ านวน 4 แห่ง แห่งละ 1 ท่าน 
รวมจ านวน 4 ท่าน  

 5) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามกรอบแนวคิด การวิจัย 
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วยตัวผู้วิจัยเอง  

 6) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยสรุปเนื้อหา 
สาระส าคัญปัจจัยหรือตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ   

2.  สังเคราะห์เนื้อหา โดยสรุปประเด็นต่างๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ ที่เป็นสาระส าคัญ และตัว
แปรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
ตามองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ในกรอบแนวคิดในการวิจัย  
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3.  ยกร่างกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ คือ การ
น าเอา ตัวแปรของการพัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
มายกร่างเป็นกลยุทธ์ฯ เพ่ือเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนากลยุทธ์ตาม
ค าแนะน าของอาจารย์  

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐ  

 ตรวจสอบกลยุทธ์เชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีจุดสนใจ
เฉพาะ (Focus Group Interview) เพ่ือเป็นขั้นตอนประเมิน กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยการเลือกจากประชากรที่ต้องการศึกษา มีผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเข้าร่วม
สนทนากลุ่ม จานวน 9 คน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งผู้ทรงคุณวุฒิ ออกเป็น 3 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จ านวน 3 ท่าน โดยก าหนดคุณลักษณะ คือ 1) ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 2) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารมหาวิทยาลัย 3) มีผลงานวิจัยด้านการบริหาร 
กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่ก ากับ ดูแล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 3 ท่าน โดย
ก าหนดคุณลักษณะ คือ 1) ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาเอก 2) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มที่ 3 นักวิชาการหรือสายวิชาการ จ านวน 3 ท่าน โดยก าหนดคุณลักษณะ 
คือ 1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 2) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในสถานศึกษา  

1) วิธีการศึกษา ได้แก่ การประเมินกลยุทธ์ฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
2) ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับ

ของรัฐ ฉบับร่าง  
3) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 9 คน โดยการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) 
4) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีจุดสนใจเฉพาะ 
(Focus Group Interview)  

5) การเก็บรวมรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  
6) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) 
 
4. ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ พบว่า  

1.1 สภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ พบว่า มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
1) มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล 2) การบริหารเป็นอิสระ ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 
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3) ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล 4) การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีการวางแผนก าลังคน การสอบ
คัดเลือกและสรรหา การน าเข้าสู่ต าแหน่ง การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการท างาน การให้
สวัสดิการ และการเกษียณอายุการท างาน 5) ยึดหลักความเป็นอิสระ คล่องตัว มีการแข่งขันระหว่าง
มหาวิทยาลัย 6) มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ก ากับ ควบคุม ดูแล การวิเคราะห์
งาน การท างาน การตัดสินใจ การวางแผน การควบคุม การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เกษียณอายุงาน    

สภาพสังคมทั่วไป มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เป็นสถาบันอุดมศึกษาหลักของ
ประเทศ การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้การยอมรับและให้ความส าคัญ ทั้งการผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและ
แผนการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมีจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น มีการถ่ายทอดภูม
ปัญญาท้องถิ่นแก่นักศึกษา มีประยุกต์วัฒนธรรมประเพณีเข้ากับการบริหาร มีการส่งเสริมให้ใช้
พลังงานทดแทน การรณรงค์เพ่ือการรีไซเคิล และการรณรงค์เพ่ือสร้างจิตส านึก ความตระหนัก การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน  การแข่งขันกันระหว่างการศึกษา คือ แข่งขันระหว่าง
มหาวิทยาลัยของรัฐกับมหาวิทยาลัยของเอกชน มีการน าเทคโนโลยีได้มาพัฒนาการท างาน มีระบบการ
ใช้อินเตอร์เน็ต เว็บไชต์ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย มีแบบฟอร์มในการด าเนินการด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องงานวิชาการ งานการเงิน งานบริหาร
บุคคล ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต บุคลากรมีความเชื่อยึดถือปฏิบัติตามกันมา มีความจงรักภักดีต่อองค์กร 
กระบวนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบความรู้ พ้ืนฐาน มีการใช้เทคนิคการปฏิบัติที่หลากหลาย มี
คณะกรรมการก ากับ ควบคุม ดูแลคอยให้ค าปรึกษาแนะน า กระบวนการปฏิบัติงาน มีการน าระบบ
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการเก็บข้อมูล ใช้ในการสื่อสาร บุคลากรสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ 
มีการเพ่ิมความรู้ความช านาญงาน มีการจัดว่างตัวบุคคลให้ตรงความรู้ สนับสนุนการท างาน การ
ตัดสินใจ การวางแผน การบริหาร การควบคุม การวิเคราะห์และติดตามผลการด าเนินงาน
มหาวิทยาลัย  

1.2 ปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ พบว่า 1) มีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนงาน การเปลี่ยนผู้น ามหาวิทยาลัยบ่อย และการปรับเปลี่ยนการบริหาร
บุคลากร2) นโยบายการบริหารไม่ต่อเนื่อง ไม่ต่อเนื่องและไม่แน่นนอน และไม่มุ่งเน้นการพัฒนา
บุคลากร 3) งบประมาณมีจ ากัด โดยรัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปีโดยตรง 4) ชุมชนของมหาวิทยาลัยมี
ทัศนคติ ค่านิยมต่างกัน และขาดความเข้าใจร่วมกัน ขาดการประยุกต์ใช้สิ่งแวดล้อมร่วมกันกับชุมชน 5) 
การบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติงานยังยึดติดกับระบบราชการ ขาดการติดต่อประสานงาน 6) ปัญหา
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบมีความล้าช้า ความไม่เสถียรของระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ 
เกิดความล้าช้าในการท างาน 7) บุคลากรขาดความรู้ด้านภาษา ขาดบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ บางแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ทันสมัย และ 8) การบริหารอย่างเป็นอิสระและบาง
มหาวิทยาลัยมีนักการเมืองเข้ามามีบทบาทในการบริหารอาจท าให้มีความสุ่มเสี่ยงต่อความไม่โปร่งใส  
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ตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรส าหรับมนุษย์มหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐ  ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) ได้แก่ บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล มุ่งม่ันเป้าประสงค์มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพสู่ระดับสากล  
พันธกิจ (Mission) ได้แก่ มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน 
ส่งเสริมธรรมาภิบาล ใช้กลยุทธ์ที่ทันสมัย ตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมคนเก่ง ดี มี
คุณภาพสู่ระดับสากล และกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
มี 7 กลยุทธ์ ได้แก่  

1. กลยุทธ์ด้านการวางแผนก าลังคน เป้าประสงค์ คือ 1) มีกรอบโครงสร้างอัตราก าลังที่ตาม
แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร 2) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการพัฒนาบุคลากร 3) บุคลากรมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามเกณฑ์ 4) อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการตามมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และมียุทธวิธี คือ 1) จัดกรอบโครงสร้างอัตราก าลังที่เหมาะสมกับแผนแม่บทการ
พัฒนาบุคลากร 2) การจัดสรรอัตราก าลังตามแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร 3) พัฒนาคณาจารย์มือ
อาชีพ 4) พัฒนาคณาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการ 5) พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่ง
ช านาญงาน ช านาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ    

2. กลยุทธ์ด้านการสอบคัดเลือกและการสรรหาบุคคล เป้าประสงค์ คือ 1) ได้บุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถตรงกับต าแหน่งงาน 2) ได้บุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) มีความจริงใจ ซื้อตรง โปร่งใสตรวจสอบได้ มียุทธวิธี คือ 1) พัฒนาการ
สอบคัดเลือกบุคคล 2) ใช้วิธีที่หลากหลายแสวงหาบุคคล 3) พัฒนาหลักการสรรหาบุคลากรให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมมากขึ้น 4) กรรมการสอบคัดเลือกมีความหลากหลาย 5) สร้างและพัฒนาระบบ
การสอบคัดเลือกให้เปิดกว้างมากขึ้น  

3.  กลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร เป้าประสงค์ คือ 1) บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพ่ิม
มากขึ้น 2) บุคลากรท างานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิผล 3) บุคลากรทุกสายงานมีวุฒิการศึกษา
สูงขึ้นและตรงกับสายงาน 4) บุคลากรมีศักยภาพและมีความเป็นผู้น าทางวิชาการสู่ระดับสากล 5) 
บุคลากรมีสมรรถนะ (Competencies) 6) มีนักวิจัยอย่างมืออาชีพ 7) มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตรง
กับความต้องการของสังคม 8) มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้หรือเป็นนวัตกรรมใหม่ ยุทธวิธี คือ 1) 
ส่งเสริมให้ศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2) ส่งเสริมให้ทุนการศึกษาทุกระดับชั้น 3) 
ส่งเสริมให้เข้าอบรม ศึกษาดูงาน ตามสายงานที่ขาดแคลน 4) จัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
5) จัดหลักสูตรอบรมบุคลากรใหม่ 6) พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคล 7) เพ่ิมศักยภาพ
บุคลากร 8) จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 9) คัดเลือก สรรหา และคงไว้ซึ่งนักวิจัยที่มี
คุณภาพ 10) จัดระบบประเมินนักวิจัยและผลงานวิจัยระบบสนับสนุนสิ่งเอ้ืออ านวยต่องานวิจัยทุก
ประเภท 11) ส่งเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การเพ่ิมมูลค่า (Value Added) เพ่ือพัฒนาศักยภาพใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมโดยร่วมกับภาครัฐและเอกชน 12) สนับสนุนและส่งเสริมให้
เกิดงานวิจัยที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศ 
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4. กลยุทธ์ด้านการจัดบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งงาน เป้าประสงค์ คือ 1) บุคลากรเข้าสู่
ต าแหน่งงานตรงตามคุณวุฒิที่ก าหนด 2) บุคลากรได้ท างานตรงตามสายงาน ยุทธวิธี คือ 1) พัฒนา
หลักเกณฑ์การน าบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งงานให้ตรงตามคุณวุฒิที่ก าหนด 2) จัดท าแผน 1 คน 1 งาน 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการท างาน 3) จัดท าภาระงานให้บุคลากรได้ ท างานตรงกับสายงานเพ่ือ
ความก้าวหน้าในสายงาน 

5. กลยุทธ์ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป้าประสงค์ คือ 1) บุคลากรมี
ความพอใจต่อผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2) บุคลากรมีการพัฒนาการปฏิบัติงานและมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ประสิทธิภาพ ยุทธวิธี คือ 1) พัฒนาการประเมิน 2) ปรับเปลี่ยนกรรมการประเมินทุกปี 
3) ใช้วิธีประเมินแบบมีส่วนร่วมและตรงตามความเป็นจริง   

6. กลยุทธ์ด้านการจัดสวัสดิการให้บุคลากร เป้าประสงค์ คือ 1) บุคลากรได้รับสวัสดิการที่ดี
ตลอดการท างาน 2) บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการท างาน ยุทธวิธี คือ 1) พัฒนาหลักการให้
สวัสดิการทุกประเภท 2) จัดท าแผนพัฒนาสวัสดิการภายในให้บุคลากรได้รับประโยชน์ที่หลากหลาย 
3) เพ่ิมงบประมาณด้านสวัสดิการทุกปี  

7. กลยุทธ์การเกษียณอายุงาน เป้าประสงค์ คือ 1) บุคลากรผู้เกษียณอายุงานมีขวัญ
ก าลังใจดี 2) ผู้เกษียณอายุงานพอใจต่อค่าตอบแทนและเงินชดเชยที่ได้รับเมื่อเกษียณอายุงาน ยุทธวิธี 
คือ 1) จัดโครงการสร้างขวัญก าลังบุคลากรวัยเกษียณ 2) จัดอบรมด้านอาชีพแก่บุคลากรวัยใกล้
เกษียณ 3) จัดท าแผนงบประมาณเพ่ิมค่าตอบแทนและเงินชดเชยแก่ผู้เกษียณอายุงาน  

ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ เชิงคุณภาพ ด้วยการสนทนากลุ่ม พบว่า ในภาพรวมวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของกลยุทธ์ฯ 
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า มีความเป็นประโยชน์ เป็นไปได้ ถูกต้องและเหมาะสมในระดับมาก และทุก
องค์ประกอบของกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีความเป็น
ประโยชน์ เป็นไปได้ ถูกต้องและมีความเหมาะสมมากที่สุด  

 
5. อภิปรายผลการวิจัย  

1. สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จาก
การเอกสารและการสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย พบว่า มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มี
หลักการที่ส าคัญ ได้แก่ การมุ่งรักษาคนดี ส่งเสริมคนเก่ง และพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ มีการ
ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ มีระบบคณะกรรมการ ยืดหลักการมีส่วนร่วม ใช้ระบบคุณธรรมและมีระบบการ
ประเมินก่อนบรรจุ การขึ้นเงินเดือนพิจารณาตามคุณภาพและปริมาณงาน มีแผนพัฒนาบุคลากร มี
กิจกรรมร่วมกับชุมชน บางแห่งให้ผู้มีต าแห่นงทางวิชาการระดับ รศ.ขึ้นไป เกษียณอายุ 65 บางแห่งขาด
ความเชื่อมั่นในระบบการบริหาร และมีนักการเมืองเข้ามาแทรกในการบริหาร ปัญหาที่ส าคัญ คือ จาก
การเป็นนิติบุคคล การเปลี่ยนสถานภาพบุคลากรจากข้าราชการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย การ
ก าหนดค่าจ้าง ค่าตอบแทน ความดีความชอบและสวสัดิการ ก าหนดโดยสภามหาวิทยาลัย มีผลกระทบต่อ
รายได้และการครองชีพของบุคลากร สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุภาวดี วาทีธรรมคุณ, (2549) ที่ศึกษา
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การบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตามความคิดเห็นของข้าราชการของมหาวิทยาลัยบูรพา 
พบว่า โดยภาพรวมมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก และในรายด้านพัฒนาบุคลากร สิทธิประโยชน์ องค์กร
บริหารงานบุคคล การประเมินบุคลากร การเข้าสู่ระบบ มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน
สถานภาพบุคลากร ด้านอัตราเงินเดือน-ค่าตอบแทน มีความเห็นในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ นพรัฐพล ศรีบุญนาค, (2554) ที่ศึกษาการ พัฒนาการบริหารของมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ พบว่า 1) มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมีอิสระโครงสร้างและการด าเนินงาน 2) การบริหารยัง
เป็นไปในแนวการกระจ่ายอ านาจ 3) มีการประยุกต์ใช้ “ทฤษฎีองค์การส านักคลาสสิกหรือตัวแบบเชิง
เศรษฐศาสตร์” ที่ ให้การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์มากเป็นพิเศษ 4) ส่วนงานมีอ านาจโครงสร้าง
และภารหน้าที่อาจจะใช้อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบ และสุ่มเสี่ยงต่อความไม่โปร่งใส 

2. การพัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ พบว่า  
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์
(Vision) บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล มุ่งมั่นเป้าประสงค์
มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพสู่ระดับสากล และพันธกิจ (Mission) ได้แก่ มุ่งมั่น
พัฒนาการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ส่งเสริมธรรมาภิบาล ใช้กลยุทธ์ที่ทันสมัย 
ตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมคนเก่ง ดี มีคุณภาพสู่ระดับสากล สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ สมชาย พัทธเสน, (2554) ที่ศึกษากลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ: กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ของกลยุทธ์ว่าการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ควรใช้หลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการ และสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ สุภาพร พงศ์ภิกโญโอภาส์ (2556) ที่ศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิจัยฯ ที่ว่ากลยุทธ์การ
บริหารงานที่มีการพัฒนาขึ้น และมีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ 
ต้องประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และประเด็นกลยุทธ์ และผลงานวิจัยของ  Ben Mall. 
Harris (1979) ที่วิจัยหน้าที่ผู้บริหารงานบุคคล พบว่า หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล 
ประกอบด้วย การวางแผนก าลังคน การคัดเลือกและการสรรหา การน าบุคลากรเข้าสู่งาน การพัฒนา
บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การไกล่เกลี่ยปัญหาบุคคล ความมั่นคงในงาน การปฏิบัติงาน
ต่อเนื่อง และสวัสดิการค่าตอบแทนหรือสิ่งจูงใจ กลยุทธ์การวางแผนก าลังคน สอดคล้องกับ ดนัย เทียน
พุฒ (2541) ที่กล่าวว่าการวางแผนก าลังคน การออกแบบงาน การก าหนดต าแหน่งงาน การวิเคราะห์
งาน และการระบุจ านวนคนที่ต้องมีไว้ในอนาคตเพ่ือให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณค่าสูงสุด และสอดคล้องกับ 
ธงชัย สันติวงษ์ (2542) พะยอม วงษ์สารศรี (2544) และพนัส หันนาคินทร์ (2545) ที่ว่าการวางแผน
ก าลังคน เป็นกลยุทธ์การคาดคะเนก าลังคนที่จ าเป็นต้องใช้คนปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การที่วางไว้ และสอดคล้องผลงานวิจัยของ นิชาภา ประสพอารยา (2547) ศึกษา
การบริหารงานบุคคลฯ ที่เสนอว่า การจัดท าแผนก าลังคน จะต้องท าการวางแผนเพ่ือพัฒนาก าลังคนใน
ระยะเวลาต่างๆ เป็นแผนปฏิบัติการ 1-2 ปี และเป็นแผนงานที่สามารถน ามาปฏิบัติได้จริง กลยุทธ์การ
คัดเลือกและการสรรหา สอดคล้องกับ พนัส หันนาคินทร์ (2545) และเกรียงไกร เจียมบุญศรี (2547) 
ที่ว่าการคัดเลือกบุคคล เป็นกระบวนการพิจารณาคัดเลือกเอาบุคคลที่สรรหามาแล้วโดยการผ่านขั้นตอน
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และวิธีการต่างๆ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ได้แก่ แบบทดสอบ และการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าสู่ต าแหน่งตามที่หน่วยงานต้องการ เพ่ือการบรรจุแต่งตั้งเป็น
บุคลากร สอดคล้องกับ อ านวย แสงสว่าง (2545) ที่ว่าการคัดเลือกบุคลากร (Personnel Selection)  
เป็นกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมถูกต้องตรงกับคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งงาน
ที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ได้บุคลากรที่ดี สามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการท างาน 
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย มีผลงานดี เป็นที่เชื่อถือได้และท าให้องค์การมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของ
องค์กรต่างๆ ได้ สอดคล้องกับ Castetter (1981) ที่ว่า การคัดเลือกเป็นกระบวนการของการตัดสินใจ
เลือกบุคคลเพ่ือที่จะให้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น ๆ โดยใช้หลักการที่คุณสมบัติของบุคคลนั้นเหมาะสม
กับคุณลักษณะของต าแหน่งที่ก าหนดไว้ การน าบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งงาน เป็นการน าบุคลากรใหม่เข้าสู่
งาน เพ่ือให้บุคลากรเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร โดยการอบรมและการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ให้
เข้าในภาระงาน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นิชาภา ประสพอารยา (2547) ที่ศึกษาการบริหารงาน
บุคคลฯ ที่เสนอว่า การน าบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งงานโดยผู้บริหารแต่ละฝ่ายและหัวหน้างานแนะน าการ
ปฏิบัติงานและรายละเอียดอ่ืนๆ ให้บุคลากรใหม่ได้รับทราบและปฏิบัติตามภาระงาน และสอดคล้องกับ
นักวิชาการหลายท่าน ดังนี้ พะยอม วงษ์สารศรี (2545), สมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ (2553), สุนันทา เลาห
นันทน์ (2549), และพนัส หันนาคินทร์ (2545) ที่สรุปตรงกันว่า การน าบุคลากรเข้าสู่งาน คือ การปรับ
บุคลากรเข้ากับต าแหน่งงาน การรับผิดชอบสายงานและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานในระดับเดียวกันหรืออยู่ในความรับผิดชอบระดับเดียวกัน การก าหนดภาระงาน และ
การปฐมนิเทศ แนะน าให้บุคลากรใหม่มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างกิจการงานในหน้าที่และรู้จัก
บุคลากรในระดับต่างๆ ในหน่วยงาน การมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถและความเหมาะสม
เพ่ือให้บุคลากรได้ท างานด้วยความพึงพอใจ การสร้างมิตรภาพให้บุคลากรใหม่ปรับตัวเข้าอยู่ในองค์การ
ได้อย่างผสมกลมกลืน มีความอุ่นใจ เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การ และท างานได้อย่างมีความสุข การ
พัฒนาบุคลากร มีนักวิชาการหลายท่าน เช่น สมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ (2546), Casteter (1981), นงนุช 
วงษ์สุวรรณ (2545), และเกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง (2546, 190) ได้สรุปสอดคล้องกันว่า การพัฒนาบุคลากร 
เป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ความ
ช านาญและประสบการณ์ให้บุคลากรในหน่วยงานได้พัฒนาการท างานให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดย
อาศัยวิธีการต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อเป็นต้น ซึ่งจะท า
ให้บุคลการที่ได้รับการพัฒนานั้น เป็นก าลังส าคัญในการน าองค์การไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามนโยบายขององค์การ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุภาวดี วาทีธรรมคุณ (2549) ได้ศึกษาการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ที่เสนอว่าการพัฒนา
บุคลากร ควรเน้นการวิจัยและพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแนวใหม่ให้เกิดการบูรณา
การในสาขาวิชาต่างๆ เป็นการพัฒนาตอบสนองการพัฒนาประเทศ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรมนุษย์ร่วมกันระหว่างองค์การเพ่ือการให้บริการแก่สังคม สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ นิชาภา ประสพอารยา (2547) ที่ศึกษาการบริหารงานบุคคลฯ ที่เสนอว่า การพัฒนา
บุคลากรจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรโดยการน าความเคลื่อนไหวทาง



263วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

การศึกษาใหม่ๆ มาด าเนินการให้บุคลากรเข้าใจและน าไปปฏิบัติได้ และพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม 
ศึกษา ดูงาน ส าหรับกลยุทธ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน นักวิชาการ สมยศ นาวีการ (2549), สมชาย 
หิรัญกิตติ (2546) นิสดารก์ เวชยานนท์ (2554), และบรรยงค์ โตจินดา (2546) ได้สรุปตรงกันว่า การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการประเมินค่าผลการปฏิบัติงานของบุคคลว่าปฏิบัติงานได้ดีเพียงใด โดย
พิจารณาจากปริมาณงานและคุณภาพของงาน ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บังคับบัญชาที่จะด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยวิธีการและหลักเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือน ามาพิจารณาตัดสินใจหรือด าเนินการไข
ปรับปรุง จัดวางบุคลากรในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพิจารณาคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมกับงาน ความสามารถในการปฏิบัติงานและการอุทิศตนให้กับการท างาน จะท าให้บุคลากรได้
ทราบผลงานของตนเองและเพ่ือเสริมส่วนดีให้ดียิ่งขึ้นและแก้ไขข้อบกพร่อง และเป็นเครื่องมือของการ
บริหารงานเพ่ือเลื่อนขั้น ขึ้นเงินเดือน หรือเพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุงพัฒนาบุคลากรในส่วนที่ยังบกพร่อง
เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานอยู่เสมอ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นิชาภา 
ประสพอารยา (2547) ที่ศึกษาการบริหารงานบุคคลฯ ที่เสนอว่า การประเมินจะต้องมีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใหม่โดยการให้รับมอบหมายงานให้ทดลองงานและค่อยติดตาม
เพ่ือรายงานการปฏิบัติงานเป็นระยะและเพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ ส าหรับ
การจัดสวัสดิการและการให้ก าลังใจผู้เกษียณ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นิชาภา ประสพอารยา 
(2547) ที่ศึกษาการบริหารงานบุคคลฯ ที่เสนอว่า การจัดผลประโยชน์เกื้อกูลที่นอกจากเงินเดือน ให้เป็น
สวัสดิการต่างๆ แก่บุคลากร ที่บุคลากรมีสิทธิได้รับ มีบริการด้านสุขภาพอนามัยความปลอดภัย ท าให้ผู้
ปฏิบัติมีความรู้สึกอยากท างานต่อเนื่องและประสบการณ์ของบุคลากร และท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึก
มั่นคงในการปฏิบัติงาน เพราะมีสวัสดิการที่ดี ครอบคลุมผู้เกษียณอายุงานและการลาออกจากงาน 
ผู้วิจัยได้จากการศึกษาเอกสารของนักวิชาการเกี่ยวกับการเกษียณอายุงานหรือการออกจากงาน กองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการและสิ่งทดแทนเมื่อเกษียณอายุงาน สอดคล้องกับ เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง (2545) 
ที่ว่า การจูงใจด้วยค่าตอบแทนหรือสิ่งจูงใจต่างๆ ส่งผลต่อขวัญก าลังใจในการท างาน ซึ่งจะมีอิทธิพล
โดยตรงต่อประสิทธิภาพของการท างาน การให้สิ่งตอบแทนไม่ว่าจะเป็นเงินสิ่งของ การจัดสวัสดิการ
ต่างๆ แม้กระทั่งการจูงใจโดยวิธีต่างๆ ล้วนเป็นกระบวนการที่จะเอ้ือให้เกิดความรู้สึกมั่นคงในการ
ปฏิบัติงาน เป็นขวัญและก าลังใจต่อการท างาน ผู้บริหารต้องมีหลักในการให้ค่าตอบแทนสิ่งจูงใจหรือ 
สวัสดิการด้วยความเหมาะสม และมีความสอดคล้องนักวิชาการหลายท่าน สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์ 
(2547) หลุย จ าปาเทศ (2543) พรนพ พุกกะพันธุ์ (2546) เสนาะ ติเยาว์ (2545) ปรียาพร วงศ์อนุตร
โรจน์(2544) อุทัย หิรัญโต (2541) สุพัตรา สุภาพ (2549) และพยอม วงศ์สารศรี (2544) ได้สรุปตรงกัน
ว่า สวัสดิการ (Motivation) ประกอบด้วย การให้ประโยชน์เกื้อกูล ค่าตอบแทนต่างๆ การให้มีที่พัก
อาศัย กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก การให้
ลาพักผ่อนประจ าปี ค่าพาหนะ เบี้ยประชุม ค่าล่วงเวลาท างาน และการให้ศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน การ
ให้เกียรติคุณ การเลื่อนต าแหน่ง การให้รางวัล และการช่วยให้มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย เป็นสิ่งสร้าง
ขวัญก าลังใจให้คนท างานสามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การให้ค่าตอบแทนเมื่อ
เกษียณอายุการท างาน การจัดสิทธิประโยชน์ทดแทนเมื่อพ้นจากงานที่เหมาะสม ได้แก่ การให้เงินชดเชย 
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การจ่ายเงินบ าเหน็จหรือบ านาญ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพกองทุนประกันสังคม กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการและสิ่งทดแทนเมื่อเกษียณอายุงาน ดังนั้น สวัสดิการ จึงเป็นสิ่งสร้างขวัญก าลังใจให้คนท างาน
สามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ผลการตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
โดยการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการ Focus Group Discussion พบว่า ในภาพรวมวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ของกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 1) กลยุทธ์การ
วางแผนก าลังคน มี 4  ยุทธวิธี จัดโครงสร้างอัตราก าลัง วางกรอบอัตราก าลัง วิเคราะห์ต าแหน่งว่าง 
ยกระดับคุณภาพบุคลากร (2) กลยุทธ์การสอบคัดเลือกและการสรรหา มี 5 ยุทธวิธี พัฒนาขั้นตอนการรับ
สมัครสอบ เปิดสอบให้กว้าง  ใช้วิธีสอบที่หลากหลาย ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม มีกรรมการสอบหลาย
ภาคส่วน (3) กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร มี 12 ยุทธวิธี ส่งเสริมให้ศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ส่งเข้าอบรมศึกษาดูงานตามสายงาน จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร จัดอบรมบุคลากรใหม่ พัฒนาระบบ
สารสนเทศการบริหารงานบุคคล เพ่ิมศักยภาพการท างาน จัดท าความก้าวหน้าในสายงาน รักษาไว้ซึ่ง
นักวิจัยที่มีคุณภาพ จัดระบบประเมินผลงานวิจัย และส่งเสริมผลงานวิจัยที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ สู่สากล 
(4) กลยุทธ์การจัดบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง มี 4 ยุทธวิธี  จัดบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งตามคุณวุฒิ 
พัฒนาการท างาน จัดท าแผน 1 คน 1 งานหลัก จัดภาระงานให้ท างานตรงกับคุณวุฒิ (5) กลยุทธ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 3 ยุทธวิธี ปรับปรุงขั้นตอนการประเมิน ปรับกรรมการประเมินทุกปี ใช้วิธี
ประเมินแบบมีส่วนร่วมตามความเป็นจริง (6) กลยุทธ์การให้สวัสดิการแก่บุคลากร มี 3 ยุทธวิธี 
พัฒนาการให้สวัสดิการ จัดท าแผนงานสวัสดิการภายใน เพ่ิมงบประมาณด้านสวัสดิการ (7) กลยุทธ์การ
เกษียณอายุงาน ทั้ง 7 กลยุทธ์ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่า มีความเป็นประโยชน์ เป็นไปได้ ถูกต้องและ
เหมาะสมในระดับมาก และองค์ประกอบกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ มีความถูกต้องมากที่สุด รองลงมา คือ ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ และความเหมาะสม
ตามล าดับ ดังแนวคิดของไอส์เนอร์ (Eisner , 1976) ที่ใช้ตัวบุคคล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือใน
การตรวจสอบกลยุทธ์โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบการสนทนากลุ่ม (Focus  group  Discussion) พบว่า 
ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ และมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักการประเมินหรือการ
ตรวจสอบของ แมคมิลแลนด์และชูแมคเกอร์ (McMillan & Schumacher, 2001) และ ศิริชัย กาญจน
วาสี (2554) ที่ว่าการตรวจสอบเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับกิจกรรมของมนุษย์ เพราะการตรวจสอบและการ
ประเมินที่ดีจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาสู่สิ่งที่ดีกว่า จึงเสนอเกณฑ์การตรวจสอบและ
การประเมินโดยจัดเป็นเกณฑ์มาตรฐาน 4 ด้าน คือ 1) มาตรฐานการใช้ประโยชน์ 2) มาตรฐาน
ความเป็นไปได้ 3) มาตรฐานความถูกต้อง และ 3) มาตรฐานความเหมาะสม  

 

6. ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

 การน ากลยุทธ์ฯ นี้ไปใช้ ควรไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม บริบท และ
ตามภาระงานทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละองค์กร ดังนี้ 
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 1) การวางแผนอัตราก าลังคน  ควรวิเคราะห์อัตราก าลังคนตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การ
สรรหาบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 2) การสอบคัดเลือก  ควรใช้วิธีที่หลากหลายและเปิดกว้างเพ่ือให้ได้คนดีที่มีความรู้
ความสามารถ มีความจริงใจ ซื้อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้     
 3)  การจัดบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง ควรพิจารณาคุณวุฒิตรงกับต าแหน่งเพ่ือความก้าวหน้าในสาย
งาน 
 4) การพัฒนาบุคลากร : ควรพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและส่งเสริมให้มีคุณวุฒิและต าแหน่ง
ทางวิชาการตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เป็นนักวิจัยและมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่สังคม     
 5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน : ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบด้าน เพ่ือการ
พัฒนาการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานที่ประสิทธิภาพ 
 6)  การให้สวัสดิการและการเกษียณ ควรให้สวัสดิการสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม 

 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาวิจัยการน ากลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปทดลองใช้กับมหาวิทยาลัย

ในก ากับของรัฐ  
 2)  ควรศึกษาวิจัยประสิทธิภาพของกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยในก ากับ

ของรัฐ  
 3) ควรศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ

หับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีบริบทต่างกัน 
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กระบวนการพัฒนาทักษะความเป็นพลเมือง 
ตามระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย 

THE DEVELOPMENT PROCESS OF DEMOCRATIC CITIZENSHIP SKILLS FOR 
UNIVERSITY STUDENTS 

 

สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง  ชาติชัย อุดมกิจมงคล,  ละมัย ร่มเย็น   ภักดี โพธิ์สิงห์ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและพัฒนากระบวนการพัฒนาความเป็นพลเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย วิธีด าเนินการวิจัย ใช้การวิจัยและพัฒนา กลุ่ม 
ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  84 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัจจุบันนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทั้ง 6 คณะมีความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับมาก 2. กระบวนการพัฒนาทักษะ
ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เหมาะสมได้แก่ การเรียนรู้
แบบลงมือปฏิบัติ (Active Leaning) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการเตรียมการ (P) ขั้นการ
น าไปปฏิบัติ (A)  ข้ันการสะท้อนประสบการณ์ (R)  ขั้นการประเมินผล (E)  หรือเรียกว่า P.A.R.E. 
Process 3. ผลการน ากระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติไปใช้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยจ านวน 
84 คน พบว่า คะแนนทักษะความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติมากกว่านักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 นอกจากนี้ยังพบว่าองค์ประกอบที่ส าคัญของการพัฒนาความเป็นพลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตยส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยคือ ทักษะการคิด การเคารพกติกา การเคารพสิทธิผู้อ่ืน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ เคารพความแตกต่างและรับผิดชอบ
ต่อสังคมร่วมกัน  ดังนั้นการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยควรใช้กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ, การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน, การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และใช้กลยุทธ์ "สอนน้อยลงแต่เรียนรู้มากขึ้น (teach less and learn 
more)  
 
ค าส าคัญ: ทักษะความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย, นักศึกษามหาวิทยาลัย 
  

                                           
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ABSTRACT 
 This study aimed to investigate and develop processes to strengthen 
democratic citizenship for university students. The research methodology used was 
research and development in 5 steps: investigate the current state, design a 
process, analyze the process, bring into action, and assess it. The samples were 82 
Sakon Nakhon Rajabhat University students. The findings can be concluded as 
follows. 1. The current state of students of all six faculties in Sakon Nakhon 
Rajabhat University had democratic citizenship at high level. 2. The process to 
strengthen democratic citizenship skill for university students was active learning 
which comprises 4 steps, namely preparation (P), action (A), reflection (R), 
evaluation (E) or so-called P.A.R.E. Model. The results of bringing the active learning 
process to use with 82 university students showed that the mean score of 
democratic citizenship skill of students who participated in the active learning 
process was significantly higher than that of students who did not participate at the 
.01 level. In addition, it was found that the key elements of strengthening 
democratic citizenship for university students include: thinking skill, respect for 
rules, respect for others’ right, social responsibility, participation in public events, 
respect for the difference, and shared social responsibility. Civil society is a 
horizontal society in which everyone has their equal right and freedom. Therefore, 
strengthening democratic citizenship for university students should employ the 
following processes of learning: active learning, project-based learning, and 
problem-based learning and should use the ‘teach less and learn more’ strategy. 
  
Keywords: Democratic Citizenship Skill, University Student 

 
1. บทน า 
      ความเป็นพลเมือง (Citizenship) เป็นค าที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตย 
ประชาธิปไตยจะประสบความส าเร็จได้ไม่ใช่เพียงแต่มีรัฐธรรมนูญที่ดีเท่านั้น แต่ประชาชนจะต้อง
เป็น “พลเมือง” ตามระบอบประชาธิปไตยด้วย (วรากรณ์  สามโกเศศ, 2554) ในนานาประเทศ 
อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมนีจัดให้มีการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง (Civic 
Education) ขึ้นมา และประสบความส าเร็จในการสร้างพลเมือง จนเป็นตัวอย่างให้กับประเทศต่างๆ 
และปัจจุบันการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองได้กลายเป็นปัจจัยความส าเร็จในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยของประเทศต่าง  ๆ ทั่วโลก ประเทศไทยจัดว่าพัฒนากระบวนการ
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ประชาธิปไตยมาร่วม 80 ปี แต่ยังคงมีปัญหาของการถอยกลับไปสู่ยุคที่เรียกว่า ขาดความเป็น
ประชาธิปไตย (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2555, หน้า 4) 
 ทั้งนี้การท าให้ระบอบประชาธิปไตยเป็นของประชาชนไม่ได้อยู่ที่การร่างรัฐธรรมนูญ การ
เลือกตั้ง และระบบรัฐสภา แต่อยู่ที่การสร้างให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจรู้สึกตระหนักและเห็น
คุณค่าจนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตยจึงยึดถือปฏิบัติเป็นวิธีคิดและวิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตย ที่เรียกว่า ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญและเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องปลูกฝังในสังคมไทย (อานันท์ ปันยารชุน, 2551, หน้า 1) อย่างไรก็
ตามกระบวนการที่ใช้ในสร้างให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีความศรัทธาต่อระบอบ
ประชาธิปไตยจนเกิดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยนั้น เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัย
เวลาในการปลูกฝังและอบรมหล่อหลอมทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเริ่มตั้งแต่ครอบครัว 
สถาบันการศึกษาและจากสังคมโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งในทาง
ทฤษฎีและทางปฏิบัติ และใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถปุระสงค์ 
     1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
     2. เพ่ือพัฒนากระบวนการพัฒนาความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
     3. เพ่ือศึกษาผลของการใช้กระบวนการพัฒนาทักษะความเป็นพลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตยส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย (1) ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  กระบวนการพัฒนา
ทักษะความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน คือ การเตรียมการ การด าเนินการ การสะท้อนประสบการณ์ และ การประเมินผล /
ปรับปรุง หรือเรียกว่า P.A.R.E. Process (2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ความเป็นพลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) การเคารพกติกา 2) การเคารพสิทธิผู้อ่ืน  
3) จิตสาธารณะ และ 4) การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 2. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยลัยราชภัฏสกลนคร ในปี
การศึกษา 2558  
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ได้แก่ ภาคเรียนที่ 1 / 2558  
 4. ขอบเขตด้านพ้ืนที่วิจัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
      การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R & D)  มีวิธีการและขั้นตอนการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      1. ประชากร ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยลัยราชภัฏสกลนครทั้ง 6 คณะ ในปีการศึกษา 
2558 จ านวน 9,750 คน (ที่มา : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2558) 
      2. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาระดับความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยลัยราชภัฏสกลนคร ภาคเรียนที่ 1 / 2558 จ านวน 389 คน 
ตามวิธีการค านวณของ Taro Yamane (1973) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน 
      3. กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 / 2558  จ านวน 84 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย 
      4. กลุ่มเป้าหมาย ในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน 
      5. กลุ่มเป้าหมายในการประชุมกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 8 คน 
 เครื่องมือวิจัย 
      1. แบบสอบถามความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัย มี
ลักษณะเป็นมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ 
      2. แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกระบวนการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัย มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
      3. การประชุมกลุ่ม (focus group) ผู้ทรงคุณวุฒิ  เรื่อง กระบวนการพัฒนาความเป็น
พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย มีลักษณะเป็นประเด็นหัวข้อในการประชุมกลุ่มย่อย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ในงานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังนี้ 
      1. การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของ
นักศึกษาของนักศึกษา ใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาซึ่ง
ลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ค านวณหาสถิติ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
      2. การพัฒนากระบวนการพัฒนาทักษะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การจัด
เรียงล าดับความส าคัญ และการสรุปผลเพ่ือยืนยันกระบวนการ จากการประชุมกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 7 
คน 
      3. การวิเคราะห์ความแตกต่างของความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษาใช้
การทดสอบค่าทแีบบกลุ่มตัวอย่างไม่มีความเป็นอิสระจากกัน (pared-sample t-test) 
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      4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือปรับปรุงกระบวนการพัฒนาทักษะความเป็นพลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตยส าหรับนักศึกษา ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 8 คน 
       
5. ผลการวิจัย 
      1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบผลดังนี้ 
 1.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทั้ง 6 คณะ ส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 66.16 รองลงมาคือระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 26.48 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 7.36 ตามล าดับ 
 1.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทั้ง 6 คณะ ส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมาคือระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 27.71 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 10.30 ตามล าดับ 
 1.3 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีระดับความเป็นพลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตยโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะพบว่า 
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระดับความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยสูง
ที่สุด ( =4.44)  รองลงมาได้แก่ คณะครุศาสตร์ ( 4.32) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (
 4.22)  คณะวิทยาการจัดการ (  4.19)  คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  ( 4.11) ตามล าดับ 
 2. ผลการพัฒนากระบวนการพัฒนาทักษะความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว่า กระบวนการพัฒนาทักษะความเป็นพลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตยส าหรับนักศึกษาที่เหมาะได้แก่ ได้แก่ กระบวนการ P.A.R.E. ประกอบด้วย 1) การ
เตรียมการ (Preparation) 2) การลงมือปฏิบัติ (Action) 3) การสะท้อนประสบการณ์ (Reflection) 
4) การประเมินผล/ปรับปรุง (Evaluation)  
 ส าหรับเนื้อหาการเรียนรู้ได้ออกแบบเพ่ือบูรณาการอยู่ในรายวิชา โดยแบ่งออกเป็นภาค
การบรรยายเนื้อหาสาระ ร้อยละ 40 และภาคปฏิบัติร้อยละ 60 โดยสรุปกระบวนการเรียนรู้แบบลง
มือปฏิบัติ เ พ่ือพัฒนาทักษะความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ดังภาพ 1 
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ภาพที่ 1  กระบวนการทักษะความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย       
           ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย 
  
 3. ผลของการน ากระบวนการพัฒนาทักษะความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
ไปใช้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยใช้การทดสอบค่าที แบบกลุ่มตัวอย่างไม่มีความเป็นอิสระจากกัน 
(pared-sample t-test) ปรากฏผลดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม 
การเข้าร่วม 
กิจกรรม 

n   S.D. S.D. t Sig. 

ก่อนเข้าร่วม 42 104.85 24.39 25.50 7.33 .000 
หลังเข้าร่วม 42 133.73 12.79    
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

เลือกประเด็นทีส่นใจ 

เขียนข้อเสนอโครงการ 

ศึกษาข้อมูล 

ปฏิบัติงานตามแผน 

วิเคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอรายงาน 

ประเมินผล/ปรับปรุง 

การเตรียมการ (P) 

การลงมือปฏิบตัิ 
(A) 

การประเมิน/
ปรับปรุง (E) 

การสะท้อน
ประสบการณ์ (R) 
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     จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครหลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
6. อภิปรายผล 
      จากผลการวิจัยที่พบว่า คะแนนความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกระบวนการ P.A.R.E. มากกว่านักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 นอกจากนี้ยังพบว่าองค์ประกอบที่ส าคัญของการพัฒนาความเป็นพลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตยส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยคือ การพัฒนาทักษะการคิด การเคารพกติกา การ
เคารพสิทธิผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ เคารพความแตกต่าง
และรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน เนื่องจากสังคมพลเมืองเป็นสังคมแนวราบที่ทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ 
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ดังนั้นการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยควรใช้กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ, การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, 
และใช้กลยุทธ์เรียนให้น้อยลงแต่ปฏิบัติให้มากขึ้น “teach less and learn more” สอดคล้องกับ 
Fedler และ Brent (1996) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวผู้เรียนเองได้กระท าลงไป โดยผู้เรียน
จะถูกเปล่ียนบทบาทจากผู้รับความรู้ (receive) ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (co-
creators) นอกจากนี้ควรจัดให้มีทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมในหลักสูตรควบคู่กันไป และ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา เช่น ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความมีเหตุผล 
เป็นต้น ทั้งนี้ควรเริ่มต้นจากการฝึกให้คิดเป็นและเรียนรู้เป็น การท างานเป็นทีม การลงพ้ืนที่ท า
กิจกรรมนอกห้องเรียน อาจารย์เป็นเพียงผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ วางแผนการเรียนรู้ มอบหมายงาน
แล้วให้นักศึกษามาอภิปรายร่วมกัน  
 
7. กิตตกิรรมประกาศ 
     ผู้วิจัยขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)         ขอขอบคุณ ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่สนับสนุนทุนวิจัยฉบับนี้ ท าให้ผู้วิจัยมีโอกาสพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายและได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท าวิจัยจากนักวิจัยจาก
สถาบันต่าง ๆ ท าให้ได้ประสบการณ์ใหม่และแนวคิดที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการท าวิจัยเพ่ิมมากขึ้น 
รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ให้ข้อมูลในการประชุมกลุ่มและการสัมภาษณ์ และนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม และเข้าร่วมในกิจกรรม
ทดลองของโครงการวิจัยนี้ 
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8. ข้อเสนอแนะ 
     1. ควรน ากระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการ
พัฒนาทักษะความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยไปใช้ให้
ครอบคลุมทั้ง 4 ขั้น ได้แก่ 1. การเตรียมการ (Preparation) 2. การลงมือปฏิบัติ (Action) 3. การ
สะท้อนประสบการณ์ (Reflection) 4. การประเมินผล/ปรับปรุง (Evaluation) และใช้กลยุทธ์เรียน
ให้น้อยลงแต่ปฏิบัติให้มากขึ้น และแบ่งสัดส่วนออกเป็นภาคทฤษฎีร้อยละ 40 และภาคปฏิบัติร้อย
ละ 60 
     2. เริ่มต้นจากการฝึกให้คิดเป็นและเรียนรู้เป็น การท างานเป็นทีม การลงพ้ืนที่ท ากิจกรรมนอก
ห้องเรียน อาจารย์เป็นเพียงผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ วางแผนการเรียนรู้ มอบหมายงานแล้วให้
นักศึกษามาอภิปรายร่วมกัน การแบ่งกลุ่มย่อยท างาน น าเสนองานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
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รูปแบบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่ส่งผล 
ต่อประสิทธิผลการจัดการสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
THE  ACADEMIC  LEADERSHIP   MODEL OF PRIMARY  SCHOOLS 

ADMINISTRATORS  AFFECTING  THE  SCHOOL MANAGEMENT  EFFECTIVENESS IN  
THE  WORLD  CLASS  STANDARD  SCHOOL   

UNDER THE  OFFICE OF  THE  BASIC  EDUCATION  COMMISSION  
 

นิลวรรณ  ทองเทียนชัย* มิตภาณี  พงษ์พัว**  พาที  เกศธนากร*** 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างและตรวจสอบรูปแบบภาวะผู้น าทางวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการสถานศึกษาในโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประชากรในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้างานวิชาการจ านวน 406 
คน และกลุ่มตัวอย่างจ านวน 324 คน โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเรื่องภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป LISREL   

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงภายนอก  (Exogenous 

Latent Variables) 1 ตัวแปร คือ ตัวแปรแฝงภาวะผู้น าทางวิชาการ ประกอบด้วยตัวแปร
สังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ พฤติกรรมการเป็นผู้น าทางวิชาการ  การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และ
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Latent Variables) 1 ตัวแปร 
คือ ประสิทธิผลการจัดการสถานศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร คือ คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนักเรียน การเป็นคนดี การเป็นคนเก่ง การเป็นคนมีความสุข ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูความส าเร็จของงาน และความก้าวหน้าของงาน ผลการตรวจสอบความตรงของ
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการจัดการสถานศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ 2=  100.53, df = 67; p = 0.005; GFI = 0.956; AGFI 
= 0.937 และ RMSR = 0.040  ซึ่งตัวแปรภาวะผู้น าทางวิชาการส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการ
สถานศึกษา เท่ากับ  0.70 
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ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าทางวิชาการ; โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
ABSTRACT 

 
 The objectives of the research were to build and verify  the  validity  of 

the academic leadership model of primary school administrators that would affect 
the school management effectiveness in the world class standard schools  under 
the Office of Basic Education Commission, The population was 406 school 
administrators and deputy administrators on academic affairs in schools under the 
Office of Basic Education Commission and the 324 samples were selected by multi-
stage random sampling. A constructed questionnaire for administrators to analyze was 
using confirmatory analysis employing LISREL  

The main findings revealed that the academic leadership model included 
one exogenous latent variable, that is, academic leadership, which consisted of 
three observable factors, such as behavior of being academic leaders, participation in 
administration, and competency of school administrators. Moreover, there was one 
endogenous latent variable, that is school management effectiveness which 
consisted of five observable factors such as being a good person, being an 
intellectual person, being a happy person, task accomplishment; advance in their 
career path. The results of verification of this model revealed that it was in 
accordance with the empirical data.  (χ 2=  100.53 , df = 67 ; p = 0.005 ; GFI = 0.956 ; 
AGFI = 0.937 and RMSR = 0.040) The variable of academic leadership affected the 
effectiveness of school administration at 0.07  

 

Keyword:  Academic Leadership; The world class standard school   
 

1. บทน า 
การศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ มีพัฒนาการที่สมดุลทั้ง

ปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม โลกแห่งการศึกษาในปัจจุบันไม่อาจหยุดนิ่งได้ หากต้องมีการ
พัฒนา มีการเปลี่ยนแปลง มีการแข่งขัน ถ้าเรายังย่ าอยู่กับที่ นอกจากจะขาดโอกาสในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงแล้ว ยังจะส่งผลให้ประเทศด้อยพัฒนาตามไปด้วย 
ขณะนี้มีค าว่า “การศึกษาข้ามชาติ” คือการศึกษาก าลังจะไร้พรมแดน ปัจจุบันการจัดการศึกษาได้
ขยายตัวอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก หลายประเทศมีแนวโน้มที่จะจัดการศึกษาข้ามชาติ หรือข้าม
พรมแดน (Transnational Education :TNE) ให้มากขึ้น เพ่ือดึงดูดนักศึกษาต่างชาติเข้าไปศึกษาใน
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สถาบันการศึกษาของตน อันเป็นการสร้างรายได้ที่จะสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อีก
ทางหนึ่ง การศึกษาข้ามชาติก าลังมีบทบาทส าคัญต่อตลาดการศึกษาระดับโลกและแนวโน้มใน
อนาคตประเทศใน “เอเชีย” จะเป็นเป้าหมายส าคัญที่มหาวิทยาลัยดังของโลกจะพากันเข้ามาลงทุน 
โดยเฉพาะประเทศที่ประกาศนโยบายจะเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา (Education  Hub) ของ
ภูมิภาค อย่างจีน ฮ่องกง มาเลเซีย และเกาหลีใต้ ความเคลื่อนไหวของการจัดการศึกษาข้ามชาติ
ก าลังแพร่กระจายทั่วเอเชียในช่วงที่หลายประเทศก าลังเตรียมการรวมตัวเข้าเป็นประชาคมอาเซียน 
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องมีการวางแผนก าหนดทิศทางการศึกษาให้ชัดเจนขึ้น จากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาข้ามชาติดังกล่าว ประเทศไทยจ าเป็นต้องก้าวให้ทันเพ่ือการ
ได้เปรียบทางการศึกษาในอนาคต และก้าวหนึ่งที่ส าคัญอันจะเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาเยาวชนคน
ไทยให้มีทักษะ มีกระบวนการ มีความสามารถ รู้เท่าทันโลกในยามที่โลกก าลังจะไร้พรมแดน  คือ 
การให้ความส าคัญกับโลกแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  

จากผลการด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) 
ที่ผ่านมาในภาพรวม สะท้อนถึงการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ 1) มุมมองด้าน
หลักสูตร จากการศึกษาและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
หลักสูตรของนานาประเทศ พบว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความส าคัญกับการ
เรียนการสอนสาระการเรียนรู้ เป็นล าดับแรก แต่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้ เ รียนด้าน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์น้อยมาก ไม่สะท้อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เกิดการเรียน
ท่ีเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  2) มุมมองด้านการบริหารจัดการโรงเรียน
มาตรฐานสากล(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554)  การด าเนินงานในภาพรวม
ของการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากลนั้น  ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารและไม่มี
ประสบการณ์มีปัญหาที่แตกต่างกัน  กระบวนการด าเนินงานควรมีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ให้กับผู้บริหารโรงเรียนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนควรมีวิธีสื่อสารกับบุคลากร
หลากหลายวิธีอย่างเหมาะสม เพ่ือการน าองค์กรไปสู่จุดมุ่งหมาย อาทิ  การบริหารเชิงกลยุทธ์ ให้ลง
สู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นขั้นตอน  มุ่งพัฒนาบุคลากร การสร้างความผูกพันและความ
สามัคคี เพ่ือให้บุคลากรเกิดความมุ่งมั่นในการท างานอย่างเต็มตามศักยภาพ  

ภาวะผู้น าทางการศึกษากับผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กัน การเป็นผู้บริหาร
สมัยใหม่ต้องมีความเป็นผู้น าในการบริหารงาน เพราะผู้บริหารสมัยใหม่ต้องตระหนักว่ามนุษย์มี
ความแตกต่างกันตามล าดับขั้นของความต้องการจ าเป็น ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องใช้ศาสตร์ และศิลป์
ในการบริหาร ทฤษฎีจะเป็นเครื่องมือและเครื่องช่วยน าทางส าหรับผู้บริหาร ถ้าไม่มีทฤษฎีการ
บริหารงานจะประสบความส าเร็จก็ด้วยเหตุบังเอิญเท่านั้น ส่วนศิลป์นั้นจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
น าเอาทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้ การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของบุคลากรในโรงเรียน 
ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนอันจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรของโรงเรียนใน
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อนาคต คุณลักษณะผู้น าอย่างเปี่ยมคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับผู้บริหารระดับมืออาชีพตาม
ความต้องการ (Wantana Naowan, 2558) 

จากความส าคัญของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังกล่าว ที่ต้องท าหน้าที่วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือเป็นรูปแบบภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงน ามาสู่ความสนใจของผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาภาวะผู้น าทาง
วิชาการที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการตามบทบาทของผู้บริหาร
โรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการศึกษาจากการ
วิจัยครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดข้อความรู้ที่แสดงถึงคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากลที่เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวทางประกอบการ
พิจารณาถึงการได้มาของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ทางหนึ่ง และน าไปสู่การพัฒนารูปแบบ
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพว่าจะมีวิธีการใดที่จะ
พัฒนาให้ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะภาวะผู้น าที่เอ้ือต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารสถานศึกษา และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา หรือสนับสนุนส่งเสริม 
ตลอดจนการพัฒนาให้บุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะกับผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด ให้
สามารถบริหารงานของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคตต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
2.1) เพ่ือสร้างรูปแบบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่

ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.2) เ พ่ือตรวจสอบรูปแบบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ตามแนวคิดของฮอลลิงเจอร์และเมอร์ฟี (Hallinger & Murphy, 1985, pp. 221-224) 
กล่าวถึง องค์ประกอบของพฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ 3 
องค์ประกอบคือ การก าหนดภารกิจของสถานศึกษา การจัดการด้านการเรียนการสอน และการ
เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ  และแนวคิดของ โคเอนและฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1977) 
กล่าวถึง การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา เป็นการบริหารโดยให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
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การได้รับประโยชน์ทางวิชาการ จากการจัดการศึกษา การได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการ
ด าเนินงาน ในการรับผลประโยชน์ และในการประเมินผล และขอบเขตเนื้อหาด้านสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย การมองเห็นทักษะและความสามารถที่บุคลากรแสดงออกในการ
ท างานที่ท้าทายร่วมกัน รวมถึงการมีทัศนคติในการท างาน มีทักษะในการวิเคราะห์ประเด็นอย่าง
ตรงไปตรงมาและมีทักษะในการจัดการแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ียุ่งยากซึ่งสามารถจะน าองค์กรไปสู่
การเรียนรู้เพ่ือการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis) องค์ประกอบของประสิทธิผลการจัดการสถานศึกษา พิจารณาได้จาก 5 ตัวแปร ได้แก่
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน  ด้านการเป็นคนดี  ด้านการเป็นคนเก่ง และด้านการเป็นคน
มีความสุข  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  ด้านความส าเร็จของงาน และด้านความก้าวหน้า  
ตามแนวคิดของ Hoy & Miskel (2001), Locke (1984, P. 93)  
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation Research) โดยศึกษารูปแบบภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล    สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีขั้นตอนการวิจัย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดปัญหา และวัตถุประสงค์งานวิจัย ศึกษาเอกสาร บทความ งานวิจัย 
ในประเด็นภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบภาวะผู้น าทางวิชาการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบงานวิจัย ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง เลือกกลุ่มตัวอย่าง สร้างและพัฒนา

เครื่องมือ ออกแบบการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล จัดท าโครงร่างการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการวิจัยตามโครงร่างการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการวิจัย 

4.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการหรือ

หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนละ 2 คน ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมประชากรทั้งสิ้นจ านวน 406 คน  ประกอบด้วย
ภาคเหนือ 23 โรงเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 54 โรงเรียน ภาคกลาง 65  โรงเรียน ภาค
ตะวันออก 11 โรงเรียน ภาคตะวันตก 13 โรงเรียน และภาคใต้ 37 โรงเรียน ที่อยู่ภายใต้การดูแล
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและรองฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้า
งานวิชาการระดับประถมศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 324 คน การได้มาของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
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ขั้นที่  1  การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรคือผู้บริหารสถานศึกษาและรองฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้างานวิชาการ          

ในโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดประถมศึกษา 203 โรงเรียน โดยใช้หลักการสุ่มตัวอย่างแบบ        
ชั้นภูมิ (Stratified) เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มีประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 406 คน ตารางแสดง
จ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตัวอย่างของ (Krejcie & Morgan, 1970) ควรมีกลุ่มตัวอย่าง 201 
คน และเนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจร่วมด้วย ดังนั้น สถิติที่ใช้การ
วิเคราะห์ ใช้โปรแกรม LISREL ซึ่งเป็นสถิติวิเคราะห์ขั้นสูง จ าเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ 
(Byrne, 2006) และควรมีจ านวนอย่างน้อย 5 เท่าของตัวแปรแฝง นอกจากนี้ ยังก าหนดให้ตัวแปร
ในโมเดลมีการแจกแจงแบบปกติพหุนามทุกตัว ขนาดเท่ากับหรือมากกว่า 100 หน่วย (Byrne, 
2006) การวิจัยครั้งนี้ใช้การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสุด (Maximum Likelihood) 
ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 6 ต่อ 1 พารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าหรือจ านวนเส้นทาง 
(Path) ในการวิจัยในครั้งนี้มีจ านวนพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าทั้งหมด 41 พารามิเตอร์ หรือ
มีจ านวนเส้นทางแสดงความสัมพันธ์ของ     ตัวแปรในโมเดลกรอบแนวคิดในการวิจัยทั้งหมด  41 
เส้นทาง ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมตามสูตรของ (Hair. et al, 2006) ควรมีขนาด 246 คน จาก 
406 คน ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 324 คน เพ่ือชดเชยกรณีที่การตอบกลับแบบสอบถามไม่
ครบ 

ขั้นที่  2  การแบ่งสถานศึกษา 
ผู้วิจัยใช้การแบ่งกลุ่มตามภาคของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     

ซึ่งแบ่งสถานศึกษาตามเขตออกเป็น 6 กลุ่ม และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Sample Random 
Sampling) ด้วยการจับฉลากโดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.1 

 
ตารางท่ี 1  ขนาดประชากรและกลุ่มตัวอย่างสถานศึกษาท่ีใช้ในการวิจัย 

กลุ่มสถานศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ขนาดประชากร ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มภาคเหนือ 46 36 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 108 86 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มภาคกลาง 130 104 
กลุ่มท่ี 4 กลุ่มภาคตะวันออก          22 18 
กลุ่มท่ี 5 กลุ่มภาคตะวันตก                         26 20 
กลุ่มท่ี 6 กลุ่มภาคใต้                             74 60 

รวม 406 324 
 
ที่มา   (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,  2557) 
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ขั้นที่  3  การระบุกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและรองฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้างาน

วิชาการในโรงเรียนมาตรฐานสากลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 324 คน 
 4.2  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ครั้งนี้ประกอบด้วย 
 1. ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Latent Variables) 1 ตัวแปร คือ ภาวะผู้น าทาง
วิชาการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้ คือ พฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการ   การจัดการ
ศึกษาอย่างมีส่วนร่วม และสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 
 2. ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Latent Variables) 1 ตัวแปร คือ ประสิทธิผลใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียน การเป็นคนเก่ง การเป็นคนดี การเป็นคนมีความสุข ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
ความส าเร็จของงาน และความก้าวหน้าของงาน   
 4.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาและรองฝ่ายวิชาการ
หรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประกอบด้วยข้อค าถาม 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบวัดภาวะผู้น าทางวิชาการ และ ตอนที่ 3 แบบวั ดประสิ ท ธิ ผ ลกา ร จั ดกา ร
สถานศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดแบบประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) โดย 
1 หมายถึง น้อยที่สุด จนถึง 5 หมายถึง มากที่สุด   

4.4  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ และส่ง

แบบสอบถามด้วยตนเอง และด าเนินการติดตามแบบสอบถามไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง โดยใช้การติดตาม
ด้วยตนเองและโทรศัพท์ติดตาม โดยเว้นระยะห่างจากเวลาที่ส่งแบบสอบถามเป็นเวลาครั้งละ 1 
สัปดาห์ และมีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การวิเคราะห์เชิงส ารวจ 
การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน และการวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถามการวิจัย  

 
5. ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 54.4 ) อายุอยู่ในช่วงอายุ 46 – 55 
ปี (ร้อยละ 52.5) จบการศึกษาระดับปริญญาโท (ร้อยละ 80.7 ) ขนาดของโรงเรียนเป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่ (ร้อยละ 81.3) เมื่อพิจารณาประสบการณ์ในการบริหาร พบว่า ประสบการณ์ในการ
บริหารที่มากที่สุด คือ ประสบการณ์ 1-10 ปี (ร้อยละ 41.1)  
 ความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรในการวิจัย 
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  1. ผลการวิเคราะห์สถิติบรรยายตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงพฤติกรรมความเป็น
ผู้น าทางวิชาการ (LS) รวม 3 ตัวแปร คือ การก าหนดภารกิจของสถานศึกษา (LSa) การจัดการด้าน
การเรียนการสอน (LSb) และการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ (LSc) พบว่า ตัวแปรสังเกตได้มี
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.667 ถึง 4.839 ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.753 และตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด การจัดการด้านการเรียนการสอน ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.720  
  2.  ผลการวิเคราะห์การแจกแจงของตัวแปรด้านการจัดการศึกษาการมีส่วนร่วม (LP) 
รวม 4 ตัวแปร คือ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (LPa) การตัดสินใจ (LPb) การรับผลประโยชน์
(LPc) และการประเมินผล  (LPd) พบว่า ตัวแปรสังเกตได้มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.544 ถึง 4.731  ตัวแปร
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.688 และตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด การมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.672 
  3. ผลการวิเคราะห์สถิติบรรยายตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงด้านสมรรถนะผู้บริหาร 
(LC) รวม 4 ตัวแปร คือ ทักษะการมองเห็นความสามารถของบุคคล (LCa) ทัศนคติในการท างาน 
(LCb) ทัศนคติในการวิเคราะห์ประเด็นอย่างตรงมาตรงไป  (LCc) และทัศนคติในการแก้ปัญหา  
(LCd)  พบว่า ตัวแปรสังเกตได้มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.636 ถึง 4.778 ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ทักษะ
การมองเห็นความสามารถของบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.720 และตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ทัศนคติ
ในการวิเคราะห์ประเด็นอย่างตรงมาตรงไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6527   
  4. ผลการวิเคราะห์สถิติบรรยายตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงประสิทธิผลการจัดการ
สถานศึกษา(EFF) รวม 5 ตัวแปร คือ คือ การเป็นคนดี (EFFa) การเป็นคนเก่ง (EFFb)การเป็นคนมี
ความสุข(EFFc) ความส าเร็จของงาน(EFFd) และความก้าวหน้าของงาน (EFFe)   พบว่า ตัวแปรสังเกต
ได้มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.579 ถึง 4.698 ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การเป็นคนมีความสุข มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.698 และตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด การเป็นคนเก่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.520  
 5.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบค าถามการวิจัย 

1) รูปแบบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลการจัดการสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วยภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล 16 ตัวแปร แยกวิเคราะห์เป็นรายตัวแปร ดังนี้  ตัวแปร
แฝงภายนอกภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร (ALAMF) ประกอบด้วย 3  องค์ประกอบได้แก่ ตัว
แปรสังเกตได้ 11 ตัว มีความสัมพันธ์เชิงบวกและมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
สูงสุดมีค่าเท่ากับ .890 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการ กับ
การจัดการศึกษาการมีส่วนร่วม และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ าสุดมีค่าเท่ากับ .841 เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการ กับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวแปรแฝงภายในประสิทธิผลการจัดการศึกษา ความสัมพันธ์ในทางบวก โดยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์สูงสุดมีค่าเท่ากับ .765 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความส าเร็จของงาน กับ
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ความก้าวหน้าของงาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ าสุดมีค่าเท่ากับ .515 เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรการเป็นคนดี กับความส าเร็จของงาน เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทั้งหมด 120 คู่ มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกทุกคู่ มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของ  ตัวแปรแตกต่างจากศูนย์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนใหญ่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .366 ถึง .834 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดมีค่าเท่ากับ .834 เป็นค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัศนคติในการท างาน กับความก้าวหน้าของงาน และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ต่ าสุดมีค่าเท่ากับ .366 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทักษะการมองเห็น
ความสามารถของบุคคล กับทัศนคติในการวิเคราะห์ประเด็นอย่างตรงมาตรงไป  

2)  ผลการตรวจสอบความตรง พบว่า ค่า  χ 2   = 100.53 , df = 67 ; p = 
0.005 ; GFI = 0.956 ; AGFI = 0.937 และ RMR = 0.040 ซึ่งตัวแปรภาวะผู้น าทางวิชาการมีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลการจัดการสถานศึกษา เท่ากับ 0.07 อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ  0.01 
 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของรูปแบบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่ส่ งผลต่อประสิทธิผลการจัดการสถานศึกษาในโรงเรียน
มาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สามารถอธิบายคว าม
แปรปรวนของภาวะผู้น าทางวิชาการได้ร้อยละ 91.2 ตัวแปรความส าเร็จของงานสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของประสิทธิผลการจัดการสถานศึกษาได้ร้อยละ 67.3 และผลการวิเคราะห์โดยสรุป 
รูปแบบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การจัดการสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีความตรง (validity) และข้อมูลที่ได้มีความตรงเชิงโครงสร้าง สรุปได้แผนภูมิรูปภาพดังนี้ 
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6. อภิปรายผล 
           รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
จัดการสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้เห็นได้จาก องค์ประกอบด้านภาวะผู้น า
ทางวิชาการมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Napadech Booncherdchoo (2552: 124) ได้
ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
พบว่า ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ และ Prapan  Boonwan (2556: 7) ได้ศึกษาเรื่อง
สภาพปัญหาการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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χ 2=  100.53, df = 67; p = 0.005; GFI = 0.956; AGFI = 0.937 และ RMSR = 0.040 
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สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พบว่าทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา และมาตรฐานด้านผู้บริหารตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก ด้านระบบการบริหารจัดการ ได้แก่ การน าระบบการจัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการ
บริหารจัดการ; การน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศมาใช้ในการบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทุกด้าน  
และด้านประสิทธิผลการจัดการศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Sasiporn  Rintha, (2554: 5) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการศึกษาในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล กรณีศึกษาโรงเรียนเมืองคง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
พบว่า ด้านการน าองค์กร ผู้บริหารมีวิธีสื่อสารกับบุคลากรหลากหลายวิธีและเหมาะสม ด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์  มีการจัดท าแผน และจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลง
สู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นขั้นตอน ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เน้นการมี
ส่วนร่วมเพ่ือสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
ด าเนินการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ และจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ และทบทวนผลการด าเนินการ และน าผลมาเพ่ือผลักดันให้เกิดการปรับปรุงยกระดับ
มาตรฐานการศึกษา ด้านการมุ่งพัฒนาบุคลากร การสร้างความผูกพันและความสามัคคีให้บุคลากร
เกิดความมุ่งมั่นในการท างานอย่างเต็มตามศักยภาพ ด้านการจัดการกระบวนการ จัดโครงสร้างการ
บริหารจัดการเป็นระบบและครอบคลุมงานทุกฝ่าย ก าหนดแนวทางเพ่ือมุ่งพัฒนาให้สอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ของโรงเรียน และ ด้านผลลัพธ์ การบริหารจัดการเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนอย่างชัดเจนและเป็นระบบมีความสะดวก รวดเร็ว ข้อมูลเป็นปัจจุบัน  
  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Purkey  and Smith  (1983: 427-452) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่แสดงถึงการมีประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็น 2 ด้าน คือ (1) ด้านโครงสร้าง 
ประกอบด้วย การบริหารและภาวะผู้น าแบบกระจายอ านาจ ความมั่นคงในการปฏิบัติงานของครู  
หลักสูตรมีความชัดเจน และจัดเป็นระบบ การพัฒนาคณะครู การมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง มีการยอมรับจากนักเรียนอย่างกว้างขวาง การมีเวลาจากการเรียนรู้สูง และมีการ
สนับสนุนจากท้องถิ่น (2) ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การมีการวางแผนแบบมีส่วนร่วม มี
จุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีความคาดหวังร่วมกันสูง  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1  ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
               1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถม 
ศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน าผลการวิจัยรูปแบบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ไปใช้ในการก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 

       2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถม 
ศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน าผลการวิจัยรูปแบบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
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สถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา ไปใช้เป็นการพัฒนาการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล  
 7.2  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

        1. เห็นควรให้มีการศึกษาตัวแปรเชิงเหตุ หรือปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งอาจได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเกิดแนวคิด
ส าหรับการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 
                 2. เห็นควรให้มีการศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา หรือโรงเรียนสังกัดอ่ืน ๆ ที่มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ รวมถึงมหาวิทยาลัย เพ่ือ
จะได้ผลการวิจัยที่สมบูรณ์และมีความเป็นทฤษฎีมากขึ้น  
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การส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

BUDDHIST ETHICS PROMOTION FOR LOCAL ADMINISTRATIVE 
ORGANIZATION ADMINISTRATORS IN SURAT THANI PROVINCE 

 
สุภาภรณ์ โสภา  ธิติวุฒิ หมัน่มี บุญทัน ดอกไธสง 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพ่ือศึกษาคุณลักษณะพุทธจริยธรรมส าหรับ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ  
3.เพ่ือน าเสนอรูปแบบการส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือ
วิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.982 ในการเก็บข้อมูลซึ่งผู้วิจัย
ได้เก็บข้อมูลด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 361 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย  วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพใช้เครื่องมือคือแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกโดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 25 รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 10 รูป/คน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.คุณลักษณะพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความคิดริเริ่ม ด้าน
บุคลิกภาพ ด้านจุดมุ่งหมาย ด้านความกระตือรือร้น ด้านความเป็นมิตร ด้านความน่าเชื่อถือ ด้าน
ความกล้าตัดสินใจ ด้านความรอบรู้ ด้านความศรัทธาและความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากทุกด้าน  

2.ปัจจัยทีม่ีความสัมพันธ์ต่อการส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า คุณลักษณะพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารมีความสัมพันธ์เชิง
บวกอยู่ในระดับสูง (r=0.887) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และการส่งเสริมพุทธ
                                                           
   
  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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จริยธรรมตามทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูง (r=0.928) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

 3.รูปแบบการส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
สุราษฎร์ธานีประกอบด้วย 10 ด้าน ได้แก่ รูปแบบการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามหลักพุทธจริยธรรม รูปแบบการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมตาม
พุทธจริยธรรม รูปแบบการมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบตามหลักพุทธจริยธรรม รูปแบบการ
ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหลักพุทธ
จริยธรรม รูปแบบการยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมายตามหลักพุทธจริยธรรม 
รูปแบบการให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยตามหลักพุทธจริยธรรม รูปแบบการ
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักพุทธจริยธรรม รูปแบบการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักพุทธจริยธรรม 
รูปแบบการยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กรตามหลักพุทธจริยธรรม รูปแบบการสร้าง
จิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามหลักพุทธจริยธรรม 

 
ค าส าคัญ : การส่งเสริมพุทธจริยธรรม, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

 
ABSTRACT 

 Objectives his research were to: 1. Study the Buddhist ethics attributes 
for local administrative organization administrators in Surat Thani Province, 2. Study 
the factors related to the Buddhist ethics promotion for local administrative 
organization administrators in Surat Thani Province and 3. Propose a format of 
Buddhist ethics promotion  for local administrative organization administrators in 
Surat Thani Province. 
 Methodology was mixed methods. The quantitative research collected 
data by questionnaires with the validity score at 0.982 from 361 samples who were 
administrators, officers and employees by accidental sampling, analyzed data with 
frequency, percentile, mean, standard deviation and Pearson’s product-moment 
correlation coefficient. The qualitative research collected data from 25 key 
informants with structured in-depth-interview form by face-to-face interviewing and 
also from 10 participants in focus group discussion. Data from the two steps were 
analyzed by descriptive interpretation.    
 Findings were as follows: 
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 1. Attributes of Buddhist ethics for local administrative organization 
administrators in Surat Thani Provice, by overall, were  at a high level (x=3.81). Each 
aspect of attributes: imitativeness, personality, aims, enthusiasm, friendliness, 
reliability, boldness in decision-making, proficiency, faithfulness and trustworthiness 
were all at high levels. 

2. Factors related to Buddhist ethics promotion for local administrative 
organization administrators in Surat Thani Province were that Buddhist ethics 
attribute for local administrative organization administrators was positively 
correlated at a high level (r = 0.887) with a statistical significance level of 0.01, and 
the promotion of Buddhist ethics according to Ethical Tree theory was positively 
correlated at a high level (r=0.928) with a statistical significance level of 
0.01accepting the hypothesis of the research. 

3. The format Buddhist ethics promotion for local administrative 
organization administrators in Surat Thani Province comprises 10 aspects: the 
persistence of democratic form of government with the King as Head of State in 
accordance with Buddhist ethical principles; adherence to moral virtues in 
accordance with Buddhist ethical principles; possession of good conscience, 
honesty and responsibility in accordance with Buddhist ethical principles; holding 
benefit of the nation above personal benefit and avoiding conflicts of interest on a 
foundation of Buddhist ethics; the insistence on doing what is right, fair and lawful 
in accordance with Buddhist ethical principles; the provision of fast and friendly 
service to the public; the provision of complete and accurate information to the 
public, intention to achieve work results that maintains standards, possess 
transparent quality and can be verified in accordance with Buddhist ethical 
principles; adherence to the organization’s principles of professional conduct in 
accordance with Buddhist ethical principles; and building the awareness of the local 
population to act as good citizens in accordance with Buddhist ethical principles. 
 
Keywords: Local Administrative Organization Administrators 
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1. บทน า 
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ใช้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นเครื่องมือ

ในการบริหารไม่เต็มรูปแบบในการบริหารจัดการองค์กร จะเห็นได้จากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตคอรัปชั่น (corruption) และประพฤติมิชอบในหน้าที่ นโยบายเชิงทับซ้อนและงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร การจัดซื้อ จัดจ้าง การตกแต่ง
บัญชี กล่าวคือ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน,ส านักงานปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ มีสถิติตั้งแต่ปี พ.ศ.2543-2548 ประกอบกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ลงนามในค าสั่ง คสช.ที่19/2558 เรื่อง แต่งตั้งและให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2558 ซึ่งออกโดย
อาศัยอ านาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 สาระส าคัญ คือ การใช้อ านาจ
พิเศษโยกย้ายหรือพักงานข้าราชการหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ถูกกล่าวหา
ว่าพัวพันกับการทุจริตจ านวน 71  คน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
ข้าราชการ ฯ  จาก ประเด็นข้างต้น จะเห็นว่า สาเหตุการทุจริตเกิดจากการปล่อยให้จิตใจมีความ
โลภ กิเลส หลง ความเห็นแก่ตัว ค่านิยมทางวัตถุ ความไม่ซื่อสัตย์สุจริต การไม่มีคุณธรรม จริยธรรม 
การไม่มีศีลซึ่งขัดกับหลักการพระพุทธศาสนา  

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองหลวงภาคใต้ตอนบนลักษณะภูมิประเทศมีเนื้อที่มากที่สุดของ
ภาคใต้เป็นจังหวัดขนาดใหญ่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน 138 แห่ง เป็นทบวง
การเมืองจ าลองรูปแบบมาจากรัฐบาลกลางมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอิสระในการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชน มีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร        
การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและงบประมาณ บริหารงานให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดย 
การใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2542 (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2542) ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ หลัก
ความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่าและประชาชนมีส่วนร่วม โดยมุ่งสร้างองค์กรให้เป็นไปตามหลัก
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีประชาชนเป็นเปูาหมายสูงสุดในการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏข่าวสาร
สื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และสื่ออ่ืนๆ ว่ามีการทุจริตคอรัปชั่นหลายรูปแบบในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรณีตัวอย่างข้างต้นอาจจะเกิดจากการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่เคร่งครัดตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุม 
ตรวจสอบและติดตามการด าเนินงาน โดยเฉพาะการพัฒนาองค์กรและชุมชนควรเน้นการพัฒนา
คุณภาพของคนมากกว่าการพัฒนาวัตถุ แต่ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเน้นการพัฒนา
วัตถุมากกว่าการพัฒนาคุณภาพของคน ซึ่งในทางพระพุทธศาสนา คุณธรรมที่ท าให้โลกมีความเป็น
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ระเบียบเรียบร้อยไม่เดือดร้อนสับสนวุ่นวานเรียกว่าธรรมคุ้มครองโลกได้แก่ความอายชั่วหรือละอาย
ใจ ต่อการท าความชั่วกับความกลัวบาปหรือการเกรงกลัวต่อการท าชั่ว เช่น ความเกรงกลัวต่อทุจริต 
(ธรรมคุ้มครองโลก2) จึงต้องมีคุณธรรมประจ าใจซึ่งถือเป็นทรัพย์อันประเสริฐส าหรับเป็นก าลังหนุน
ช่วยส่งเสริมการมีคุณธรรมอ่ืนๆเพ่ือประโยชน์ของตนและของผู้อ่ืนต่อไปคือ ประการแรก ความเชื่อ
ทีเหตุผล มั่นใจในหลักยึดถือและในความดีที่ท า ประการที่สองคือ ความประพฤติถูกต้องดี งาม 
รักษากายวาจาให้เรียบร้อย ประการที่สาม ความละอายใจต่อความชั่ว ประการที่สี่ความเกรงกลัว
ต่อความชั่ว ประการที่ห้าความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ประการที่หก ความเสียสละเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ประการที่เจ็ด ปัญญา ได้แก่ความรู้ความเข้าใจถ่องแท้ ในเหตุผล ดีชั่ว ถูกผิด คุณโทษ ประโยชน์มิใช่
ประโยชน์ รู้คิด รู้พิจารณา และรู้ที่จะจัดท า (อริยทรัพย์ 7) (ทินพันธุ์  นาคะตะ, 2557)  และส าหรับ
คุณธรรมที่ท าให้เกิดความส าเร็จต่างๆ ก็คือ ประการแรก รักหรือพอใจในสิ่งที่จะท าสิ่งนั้นด้วยความ
มุ่งมั่นที่จะให้ผลยิ่งๆ ขึ้นไป ประการที่สอง ขยันหมั่นเพียรท าสิ่งนั้นด้วยความอดทนไม่ท้อถอย 
ประการที่สาม มีจิตฝักใฝุในสิ่งที่ท านั้นไม่วางธุระ ไม่ปล่อยให้ใจฟูุงซ่านไปเรื่องอ่ืน และประการที่สี่ 
ใช้ปัญญาไตร่ตรอง แก้ไขปัญหาของสิ่งที่ท านั้น (อิทธิบาท 4)   
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด การที่ผู้บริหารจะบริหารงานให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความสุขและสามารถตอบสนองปัญหา
ความต้องการชองชุมชนได้ในภาพรวมนั้น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จะต้องใช้ศักยภาพ
ที่มีอยู่และมีภาวะการเป็นผู้น า มีความรู้มีความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ บูรณาการกับหลักพุทธ
จริยธรรมเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การจะส่งผลให้ ประชาชนในท้องถิ่นมีความสุข ท้องถิ่น
ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลยั่งยืน มีความเจริญก้าวหน้าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ประกอบกับปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการประกาศ
คุณธรรม จริยธรรม ของนักการเมืองและจริยธรรมของข้าราชการ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าวิจัย
เรื่องการส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เพ่ือเป็นแนวทางหรือรูปธรรมสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง งานมีผลสัมฤทธิ์ เกิดภารกิจของรัฐ งานมี
มาตรฐาน โปร่งใสท้อง ถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า ผลลัพธ์สุดท้ายเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นโดยส่วนรวมต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2.3 เพ่ือเสนอรูปแบบการส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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3. ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาวิจัยนี้ผู้ วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาเกี่ยวกับ “การส่งเสริม 

พุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”  
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ซึ่งก าหนดเนื้อหาในการศึกษาดังนี้ 
1) การส่งเสริมจริยธรรมผู้บริหาร 2) พุทธจริยธรรม  3) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 4) การปกครองส่วนท้องถิ่น  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.4.2 ขอบเขตด้านตัวแปร  

  ผู้วิจัย ได้ก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้คือ 
1) ตัวแปรเชิงปริมาณ  
ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล/คุณลักษณะของ

ผู้บริหาร//และการใช้ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมในการส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ การส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2) ตัวแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือใช้ส าหรับ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการส่งเสริมพุทธจริยธรรม (นักวิชาการ) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งศึกษาถึงด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร 
ด้านหลักธรรมของผู้บริหาร และด้านส่งเสริมจริยธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
วิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 4.1 รูปแบบการวิจัย 

 งานวิจัยเรื่อง“การส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) 
โดยด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณก่อน แล้วจึงท าการวิจัยเชิงคุณภาพ (Expiratory Research Design) 

4.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน  12 แห่ง ดังต่อไปนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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จ านวน 1 แห่ง บุคลากร 441 คน  2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ผู้วิจัยสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ บุคคลส าคัญในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 25 รูป/ คน  3. การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10 รูป/คน 
  1 ผู้เชี่ยวชาญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 3 คน 
  2 นักวิชาการ 5 ท่าน 
  3) ผู้น าทางพุทธศาสนา จ านวน 2 รูป  
   4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณและเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีข้ันตอนการสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้  

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาจากการศึกษาค้นคว้า

แนวคิดและทฤษฏีต่างๆ รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วก าหนดเป็นกรอบแนวคิดให้
ครอบคลุมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ท่ีต้องการศึกษาวิจัย  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
3.3.2.1. แบบสอบสัมภาษณ์ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีรายละเอียด

ดังนี้ 
 (1 )  แบบสัมภาษณ์  ( Interview)  เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง 
(Structure In-depth Interview) เพ่ือศึกษาการส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 (2) การสร้างเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และน ามาร่างข้อค าถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ ไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา เกี่ยวกับความ
ถูกต้องของแบบสัมภาษณ์ ในส่วนของความสอดคล้องกับเนื้อหาและทฤษฎี และน ามาปรับปรุงแก้ไข
แบบสัมภาษณ์ ต่อจากนั้น น าแบบสัมภาษณ์และข้อค าถามมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ และ
น าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
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        4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

    ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพตาม
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

3.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 3.4.1.1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการขออนุมัติ หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยจาก
ผู้อ านวยการ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 3.4.1.2 ผู้วิจัยได้น าหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยตนเองและได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาครบทั้ง  
361 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

3.4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 3.4.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 25 รูป/คน จะใช้การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยผู้วิจัยจะส่งหนังสืออย่างเป็นทางการโดยค ารับรองของ ผู้อ านวย
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ส ารวจเชิงประจักษ์และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง พร้อมกับส่งบริบทเนื้อหา ต่าง ๆ ที่จะ
ใช้ในการสัมภาษณ์ล่วงหน้า และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ส่วนในขณะการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะขอ
อนุญาตจากผู้เชี่ยวชาญใช้เครื่องบันทึกเสียง อนึ่ง ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้ทั้งการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
ทางการ (Semi-formal interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) 
ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด จึงมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

1) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวัน เวลา ที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับขอเอกสารต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการด าเนินการส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ผู้วิจัย จะศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เตรียมและศึกษา
วิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ 
 2) ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคย
กับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้เครื่อง
บันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูป เพื่อใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้งแจ้ง
ให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ที่
จะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียงเลย รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึกสามารถสรุปได้
ตามตารางที่ 3.3 ดังนี้ 
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4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นหลัก

ก่อน โดยการด าเนินการขั้นแรก คือ น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ มาตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบส ารวจ (Editing) แล้วด าเนินการลงรหัสตามคู่มือการลงรหัส (Code Book) หลังจากนั้นได้มี
การตรวจสอบแบบส ารวจ เพ่ือความถูกต้องอีก 1 ครั้ง แล้วจึงด าเนินการถ่ายรหัสทั้งหลายลงใน
แบบฟอร์มถ่ายข้อมูล (Transfer Sheet) บรรจุข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์  การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการ
น าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ ทางวิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่เชื่อถือได้อีกครั้ง
หนึ่ง โดยเน้นความเชื่อมโยงเพ่ือน าไปสู่การพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริง ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่มเฉพาะ(Focus Group Discussion) 
 
5. ผลการวิจัย 
 จากการสรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลทั้งหมดที่
ได้จากการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามในการวิจัยเชิงปริมาณจากผู้ตอบแบบสอบถาม 361 ชุดและ
จากการวิจัยเชิงคุณภาพจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 25 รูป/คน ผนวกเข้ากับเอกสารและงานวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎี
ด้านต่างๆ ตลอดจนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ผู้วิจัยสามารถค้นพบค าตอบตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ดังนี้ 
  (1) วัตถุประสงค์ข้อที่ 1  

ผู้วิจัยต้องการทราบประเด็นคุณลักษณะพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง/จ านวน/271/คน คิด
เป็นร้อยละ//75.06/กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ/31 – 40 ปี//จ านวน/130/คน/คิดเป็นร้อยละ 35.99 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี/จ านวน 210/คน คิดเป็นร้อยละ58.10
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ พนักงาน
จ านวน/317/คน/คิดเป็นร้อยละ 87.92/กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีลักษณะงานที่รับผิดชอบอยู่ในสังกัด
ส านักปลัดจ านวน/94/คน/คิดเป็นร้อยละ/25.96 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน15,000 - 
25,000 บาท จ านวน/129/คน/คิดเป็นร้อยละ 35.73/กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 1 - 5 ปี จ านวน/94/คน คิดเป็นร้อยละ/25.96  

ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์
ธานี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความคิดริเริ่ม           
ด้านบุคลิกภาพ ด้านจุดมุ่งหมาย ด้านความกระตือรือร้น ด้านความเป็นมิตร ด้านความน่าเชื่อถือ 
ด้านความกล้าตัดสินใจ ด้านความรอบรู้ ด้านความศรัทธาและความเชื่อมั่น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560300

คุณลักษณะพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี พบว่า ผู้บริหารต้องมี ด้านความคิดริเริ่ม ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ มีวิสัยทัศน์ มีความ
ทันสมัย เรียนรู้ตลอดเวลา มีนวัตกรรมใหม่ มีหลักการบริหารงานสมัยใหม่ ด้านบุคลิกภาพ ผู้บริหาร
มีบุคลิกภาพที่ดีควบคุมอารมณ์ได้ ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้บริหารแต่งกายเรียบร้อยวาจา
สุภาพ ผู้บริหารมีความนุ่มนวลอ่อนโยนบางขณะ ด้านจุดมุ่งหมาย ผู้บริหารมีความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานให้เป็นแบบอย่าง ผู้บริหาร บริหารคน งบประมาณ และเวลา ผู้บริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน ผู้บริหารให้ทุกฝุายร่วมมือกันท างานเป็นทีม ด้านกระตือรือร้น ผู้บริหารมีภาวะผู้น า ผู้บริหาร 
เป็นผู้บริหารยุคใหม่ สังคมยุคดิจิตอล ผู้บริหารมีการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน ผู้บริหารมี
วิธีการที่แน่นอนในการบริหารงานไปสู่เปูาหมาย ด้านความเป็นมิตร ผู้บริหารมีกัลยาณมิตรที่ดีต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารมีความอดทน มีเมตตา มีมนุษยสัมพันธ์ ผู้บริหารรู้จักบทบาทหน้าที่ 
ผู้บริหารมีวิธีการส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารใช้ระบบอุปถัมภ์ในการบริหารงาน ด้านความ
น่าเชื่อถือ ผู้บริหารต้องมีพุทธจริยธรรม ผู้บริหารมีความอิสระในการคิดร่วมด าเนินงาน ผู้บริหารมี
ความเป็นมืออาชีพ ผู้บริหารมีการจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน ด้านความกล้าตัดสินใจ 
ผู้บริหารมีความรับผิดชอบ ผู้บริหารมีการตัดสินใจอย่างรวดเร็วถูกต้อง ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความ
รอบคอบพร้อมเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ผู้บริหารแก้ไขปัญหาอย่างเป็นกระบวนการบนพ้ืนฐาน
ของกฎหมายไม่ขัดต่อวัฒนธรรม ด้านความรอบรู้ ผู้บริหารมีความรู้ในการบริหารงาน งบประมาณ 
และเวลา ผู้บริหารมีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมาย ผู้บริหารมีความรู้ในการวิเคราะห์มีเหตุผล 
ผู้บริหารมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้อ่ืน ด้านความศรัทธาและความเชื่อมั่น 
ผู้บริหารมีจิตสาธารณะ ผู้บริหารยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ผู้บริหารยกย่องคนท าความดีโดยไม่เลือก
ภูมิหลังและแบ่งชั้นวรรณะผู้บริหารเลื่อมใสศรัทธาในหลักธรรม 
 การส่งเสริมจริยธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตามทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม ด้านดอกและผล ผู้บริหารท างานด้วยความขยันขันแข็งเพ่ือส่วนรวม 
ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้บริหารมีจิตสาธารณะ ผู้บริหารบริหารตน คนและบริหารงาน 
ด้านล าต้นของต้นไม้ ผู้บริหารมีทัศนคติ คุณธรรม ค่านิยมสร้างสรรค์ มุ่งอนาคตและควบคุมตนเอง 
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีเหตุผลเชิงจริยธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และให้ผู้บริหารใช้อ านาจ
อย่างมีคุณธรรม ด้านรากของต้นไม้ ผู้บริหารใช้สติปัญญา ประสบการณ์ทางสังคม ผู้บริหารน าทุน
ทางสังคมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การ ผู้บริหารมีความเป็นมืออาชีพ ผู้บริหารมีจิตวิญญาณ
ของผู้ประกอบการและผู้บริหารๆความเสี่ยงและความขัดแย้ง 

 (2) วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  
ผู้วิจัยต้องการทราบประเด็นว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ต่อ

การส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.887 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า
ปัจจัยด้านการใช้ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมมีความสัมพันธ์ต่อการส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร



301วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.928  
 (3) วัตถุประสงค์ข้อที่ 3  
 ผู้วิจัยต้องการทราบประเด็นรูปแบบการส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยได้ค าตอบที่ดีจากการวิจัยครั้งนี้ คือ 

1) รูปแบบการส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามหลักธรรมิการักขา ได้แก่การส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารๆมีการจัดกิจกรรมที่แสดงถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วม
กิจกรรมวันส าคัญที่เกี่ยวกับสถาบัน ผู้บริหารมีการจัดกิจกรรมที่เป็นการคุ้มครองบ ารุง ,รักษาและ
ส่งเสริมกิจกรรมสถาบัน ผู้บริหารต้องประพฤติตนเป็นคนดีตามหลักของศาสนา ผู้บริหารต้อง
ส่งเสริมความมั่นคงของชาติ ผู้บริหารต้องปฎิบัติหน้าที่ของตนตามกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย 
 2) รูปแบบการส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมตามปัจจัยแห่งสัมมาทิฎฐิ 2 ได้แก่การ
ส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารๆต้องท างานด้วยความโปร่งใส ผู้บริหารต้องมีความคิด
ใคร่ครวญในการบริหารองค์กร ผู้บริหารต้องมีความรู้ในการบริหารท้องถิ่น ผู้บริหารต้องมีสมถรรนะ
และวินัยในการบริหารงาน 
 3) รูปแบบการส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบตามหลักสัจจะ ได้แก่การส่งเสริม
พุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ สุจริตรอบคอบตรงต่อหน้าที่การบริหารองค์การ มี
ความรับผิดชอบต่อนโยบายที่ประกาศต่อสาธารณะ ผู้บริหารมีความอิสระในการท าภายใต้กรอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบงาน 
 4) รูปแบบการส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มี
ผลประโยชน์นับทันทับซ้อนตามหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ ได้แก่การส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับ
ผู้บริหารบริหารงานโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ยึดประโยชน์ตนเองและพรรคพวก 
บริหารงานโดยไม่มีเจตนาซ่อนเร้นและประโยชน์ทับซ้อน ผู้บริหารๆงานด้วยความเอาใจใส่ปราศจาก
ความชอบหรืออัคติ ผู้บริหารไม่เอนเอียงหรือให้ประโยชน์แก่กลุ่มใดหรือบุคคลใดเป็นพิเศษ 
 5) รูปแบบการส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมายตามหลักอัตถจริยา 
ได้แก่การส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารๆต้องยืนหยัดบริหารงานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมยืน
หยัดบริหารงานโดยใช้ระเบียบเป็นเครื่องมือ ผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ผู้บริหาร
ต้องรักษาประโยชน์ของประชาชนและองค์กร 
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 6) รูปแบบการส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยตามหลักสมานัตตตา 
ได้แก่ การส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารมีจิตสาธารณในการให้บริการประชาชน ให้บริการ
ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีต่องานให้บริการ ผู้บริหารมีการใช้ภาษาการ
สื่อสารที่เข้าใจง่าย 
 7) รูปแบบการส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักปัจจัยแห่งสัมมาทิฎฐิ 2 
ได้แก่การส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารมีความชัดเจนในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การ เปิดเผยในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณ ผู้บริหารไม่เลิอกปฏิบัติให้การให้ข้อมูล
ข่าวสาร ผู้บริหารมีการจัดท าผังขั้นตอนการให้ข้อมูลข่าวสาร 
 8) รูปแบบการส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้
ตามหลักอิทธิบาท 4 ได้แก่การส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนตรวจสอบและประเมินผลการท างานขององค์การ ผู้บริหารมีการท างานตลอดเวลาโดยไม่
รู้จักเหน็ดเหนื่อย ผู้บริหารมีการเสียสละเวลาให้แก่ทางราชการ 
 9) รูปแบบการส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านการยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กรตามหลักสุจริต 3 ได้แก่
ผู้บริหารต้องมีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้บริหารไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์ในการบริหารงาน 
ผู้บริหารต้องให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในองค์กร 
 10) รูปแบบการส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านการสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีตาม
หลักศรัทธา ได้แก่ การส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารให้มีการจัดกิจกรรมให้ประชาชนเชื่อใน
การกระท าความดี ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ประชาชนส านึกรักษ์ท้องถิ่น ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้
คนเห็นคุณค่าและปฏิบัติตนในการมีจิตส านึก 
 
6. อภิปรายผล 

จากการสรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้น ามาอภิปรายผล
ดังนี้ 

1. คุณลักษณะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า 
ผู้บริหารมีความตั้งใจท างานอย่างจริงจัง ผู้บริหารมีภาวะผู้น าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานอย่างจริงจัง 
ผู้บริหารมีความตื่นตัวในหลักการและเหตุผลในการท างาน ผู้บริหารมีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมาย  
มีความรู้ในการวิเคราะห์มีเหตุผล มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้อ่ืน และมีความรู้ใน
การบริหารงาน งบประมาณ และเวลา สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันทนา เนาว์วัน (2557)  รูปแบบ
การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า อันดับแรกหลักธรรมด้านหลัก 
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ปาปณิกธรรม 3 ในด้านจักขุมา (การมีวิสัยทัศน์ที่ดี) ด้านวิธูโร (ด้านความช านาญในงาน ความเป็น
มืออาชีพ) และด้านนิสสฺยสัมปันโน (การสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดี ตลอดจนการ
สร้างสรรค์ทางสังคม โดยอาศัยทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์) รองลงมาคือ สังฆโสภณสูตร ด้านวิสารโท 
(เป็นผู้แกล้วกล้า เป็นผู้องอาจในการเผชิญปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น) ด้านวินีโต (เป็นผู้มีระเบียบวินัยดี 
มีความเรียบร้อยในกิจการงานที่ได้รับมอบหมาย) ด้านวิยัตโต (การเป็นผู้มีปัญญา มีความรอบรู้และ
มีความฉลาดหลักแหลมในการปฏิบัติงาน) ด้านธัมมานุธัมมปฏิปันโน (ผู้ปฏิบัติธรรม รักษาความถูก
ต้องในสิ่งที่ถูกที่ควร) และด้านพหูสุโต (เป็นผู้มีความรู้ศึกษาความทรงจ า ผู้ที่ได้รับการศึกษามาก) 
อันดับที่สามคือคุณธรรมอนาถบิณฑิกะเศรษฐี การมีความซื่อสัตย์ สุจริต และขยันสติปัญญาเป็นเลิศ 
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และด้านความเสียสละ และภาวะผู้น าตามทฤษฎีตะวันตก ได้แก่ ด้านภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง การให้อิสรภาพในการท างาน การกระตุ้นให้มีเจตคติที่ดีในการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเป็นแบบอย่างสันติภาพและสิทธิมนุษยชนและต้องการให้ผู้น า  มี
ความยุติธรรมเสมอภาคในการปฏิบัติงาน ต้องมีความกล้าหาญในการเปลี่ยนแปลง โดยน ามาซึ่ง
จริยธรรม การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนวัตกรรมเพ่ือความเหนือกว่าภายใต้การยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสมกับสถานการณ์สอดคล้องกับงานวิจัยของ คติยา อายุยืน (2558) ได้วิจัยเรื่องกลยุทธ์
การพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามหลักพุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคใต้ตอนบน 
ผลการวิจัย พบว่า 1) การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกับหลักพุทธธรรม
ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคใต้ตอนบน พบว่า การบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางกายและทางวาจาให้มี
ความเป็นปกติ มีความเหมาะสม และมีความงดงาม ที่ช่วยในการเสริมสร้างพฤติกรรมของบุคลากร
ให้มีความน่าเชื่อถือในสังคมมากยิ่งข้ึน 2. ขั้นการปรับเปลี่ยนเปูาหมายทางด้านจิตใจให้มีความตั้งมั่น 
มั่งคง และจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ที่ช่วยในการเสริมสร้างพ้ืนฐานให้เกิดคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากรและ 3. ขั้นการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอให้
เกิดเป็นประสบการณ์ท่ีจะน ามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือเสริมสร้างและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต 2) สภาพปัญหาและสภาพทั่วไปของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาคใต้ตอนบน พบว่า สภาพปัญหาใหญ่ๆ มีทั้งสิ้น 5 ประการ ได้แก่ 1. สภาพปัญหาด้าน
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. สภาพปัญหาด้านการบริการที่ดี 3. สภาพปัญหาด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ 4. สภาพปัญหาด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม 5. สภาพ
ปัญหาด้านการท างานเป็นทีม จึงท าให้การพัฒนาไม่ตรงกับสมรรถนะของบุคลากรแต่ละคน เช่น 
ท างานไม่ตรงกับสายงาน การถูกย้ายไปท างานด้านอ่ืน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสนอ อัศวมันตา
(2558) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย พบว่า ความสามัคคีเป็นทีม (Teamwork) และสามารถน ามาบูรณาการ
เข้ากับบริหารงานทั้งในด้านการบริหารจัดการบุคลากร (Staffing) การประสานงาน 
(Coordinating) และการจัดองค์กร (Organizing) โดยการร่วมแรงร่วมใจเป็นคณะแต่ละฝุาย เป็น
การผนึกก าลัง (Synergy) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และพบว่าอปริหานิยธรรม 7 เป็นหลักปูองกัน
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ความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญขององค์การฝุายเดียว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
สามารถน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี การบริหารบุคคล การสั่งการ 
การประสานงาน การตรวจสอบควบคุมและงบประมาณเข้าไปก ากับดูแล โดยยึดหลักค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมและส่งเสริมระบบคุณธรรม ให้มีการท างานเป็นทีม ความสมัครสมานสามัคคี 
เคารพผู้ใหญ่อาวุโส ไม่รื้อทิ้งกฎเกณฑ์ระเบียบที่ถูกต้องชอบธรรม ธ ารงรักษาประเพณีวัฒนธรรม
จริยธรรมอันดีงามองค์กร และร่วมรับผลประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทางปฏิบัติต่อไป  

 
6. ข้อเสนอแนะ 
    1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรมีนโยบายในการส่งเสริมคุณลักษณะของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านความน่าเชื่อถือ โดยส่งเสริมให้
ผู้บริหารมีความสามารถในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้คล้อยตามในสิ่งที่ถูกต้องเพ่ิมขึ้น  มีความ
เสียสละและอุทิศตนเพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยความจริงใจเพ่ิมขึ้น และผู้บริหารให้ความอิสระ
ทางความคิดในการร่วมด าเนินงานให้มากขึ้น 

2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรมีนโยบายส่งเสริมจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านล าต้นของต้นไม้ โดยการส่งเสริมให้ผู้บริหาร
มีเหตุผลเชิงจริยธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ิมขึ้น ผู้บริหารมุ่งอนาคตและการควบคุมตนเองเพ่ิมขึ้น 
ผู้บริหารต้องใช้อ านาจอย่างมีคุณธรรมเพ่ิมขึ้น ผู้บริหารต้องมีความรู้ในการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น และผู้บริหารต้องมีทัศนคติ คุณธรรมและค่านิยมสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  1) หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากร 
กระทรวงมหาดไทย หรือ สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรจะมีการก าหนดนโยบายการพัฒนาศักยภาพส าหรับผู้บริหาร โดยใช้วิธีการ
ฝึกอบรมเป็นแนวทางในการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพภาวะผู้บริหารหรือผู้น า สามารถแบ่งเป็น 3 
ระยะ คือ ระยะที่ 1 การฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผู้บริหาร
หรือผู้น าที่ดีและการปฏิบัติตน ระยะที่ 2 การน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติในหน่วยงานที่
ตนเองรับผิดชอบ ระยะที่ 3 ใช้การประเมินผลจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและผู้มาใช้บริการนั้นๆ 
เป็นผู้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม 
   3. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1) การส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้  
โดยการเก็บข้อมูลทั้งข้าราชการ และประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ 
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2) การส่งเสริมพุทธจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในใน
ภาคใต้กับภาคอ่ืนๆ เพ่ือจะได้คุณลักษณะที่เป็นมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาซึ่ง
ความเข้มแข็งของท้องถิ่น เกิดประโยชน์สุดของท้องถิ่นโดยส่วนรวมต่อไป 
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ประสิทธิผลการบริหารงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลัก
พุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุร ี

THE EFFECTIVENESS OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL 
CONSERVATION MANAGEMENT ACCORDING TO BUDDHADHAMMA OF THE 

MUNICIPALITIES IN NONTHABURI PROVINCE 
 

สุวัฏ สอนจันทร์  ธิติวุฒิ หมัน่มี   บุษกร วัฒนบุตร 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานด้านอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของเทศบาลในจังหวัด
นนทบุรี และ 3. เพ่ือเสนอรูปแบบประสิทธิผลการบริหารงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดล้อมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี    

การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือ
การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.989 เก็บข้อมูลด้วย
ตัวเองกับกลุ่มตัวอย่าง 400คน จากประชากรที่มีอายุ 18 ปีขั้นไป ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาล 
17 แห่ง ในจังหวัดนนทบุรี ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ คือ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ   ส่วนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 22 คน ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง และ
จากผู้มีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน 9 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ   

ผลการวิจัยพบว่า        
1. ประสิทธิผลการบริหารงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (X =3.39) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านการดูแลรักษาที่สาธารณะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X =3.60)  ด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบ ารุงรักษาป่า มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง
แวด ล้อมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี พบว่า การบริหารงานของเทศบาล ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
                                                           

  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑติ  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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บริหารงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี พบว่าค่า  
R Square เท่ากับ .713 หมายความว่า ตัวแปรต้นทั้ง 8 ตัว มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม มีความ 
สามารถอธิบายตัวแปรตามได้ในระดับร้อยละ 71.30 พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 0.01 มีนัยส าคัญทางสถิติ 
และหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม 7) ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี พบว่าค่า R Square เท่ากับ .738 
หมายความว่า ตัวแปรต้นทั้ง 8 ตัว ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม มีความสามารถอธิบายตัวแปร
ตามได้ในร้อยละ 73.80 พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 0.01 มีนัยส าคัญทางสถิติ  จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย 

3. รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานด้านอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี พบว่า 1) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครอง
ดูแลและบ ารุงรักษาป่าของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ต้องปรับไปตามโครงสร้างของเมือง ควรมีการ
รณรงค์ส่งเสริมให้มีการปลูกไม้ยืนต้น บริเวณริมถนนทั้งสองข้าง และสร้างสวนสาธารณะเพ่ิมมากขึ้น
เพ่ือทดแทนป่าไม้ตามธรรมชาติ 2) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ เทศบาลต้องเน้นใน 3 เรื่อง  
เรื่องขยะมูลฝอย เรื่องมลพิษทางอากาศ และ เรื่องมลพิษทางน้ า 3) ด้านการดูแลรักษาที่สาธารณะ 
เทศบาลควรใช้ประโยชน์จากที่ดินให้มาก เช่น เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้มากขึ้น โดยการจัดสร้างสวน 
สาธารณะขนาดเล็ก ในชุมชนต่างๆ ให้มากขึ้น  
 
 

ABSTRACT 
The objectives of this study were: 1.To study the effectiveness of natural 

resources and environmental conservation management of the municipalities in 
Nonthaburi Province. 2. To study the factors that affected the effectiveness of 
natural resources and environmental conservation management of the 
municipalities in Nonthaburi Province and 3. To propose a model of effectiveness 
of natural resources and conservation management according to Buddhadhamma 
of the municipalities in Nonthaburi Province. 

Methodology was the mixed methods between the quantitative and 
qualitative researches. The quantitative research collected data by questionnaires 
with total confidence value of 0.989. from 400 samples, accidental sampling, who 
were 18 ears up who lived in 17 municipalities in Nonthaburi province and analyzed 
data with statistic package :frequency, percentage, average, standard deviation and 
multiple regression. The qualitative research collected data from 22 key informants 
with structured in -depth-interview and 9 participants in focus group discussion and 
analyzed data by descriptive interpretation.    
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Findings were as follows: 
1. The effectiveness of management and conservation of natural resources 

and environment of the municipalities in Nonthaburi province, by overall, was 
moderate, (X = 3.39). Each areas of effectiveness were that; Public place 
maintenance was at high level(X =3.60). Environmental, pollutions, natural 
resources and forest conservation maintenance was at moderate level.   

2. Factors affected the management effectiveness in natural resources and 
environment conservation of the municipalities in Nonthaburi Province were that 
the administration of the municipality affected the effectiveness of the management 
of natural resources and environment in the municipalities in Nonthaburi Province. 
Findings were that value R Square was equal to .713 indicating that the 8 
independent variables  correlated with the dependent variables at 73.80 percents 
with the significant value set at 0.01, accepting hypothesis. 

3. The model of effectiveness of management of natural resources and 
environment conservation of  municipalities in Nonthaburi province was that: 1) 
Natural resources conservation and forest protection and maintenance of 
municipality in Nonthaburi province must be adapted to suit the  structural of the 
city. There should be a campaign to promote the planting of perennials along both 
sides of roads and  build more  public parks  to replace the old and decayed natural 
forests. 2) Environmental and pollution management; municipalities must focus on 3 
issues; the solid waste, the air and water pollution .  3) Public places care-taking; 
municipalities should add more values to the public places such as expanding green 
areas by building  mini public parks in more communities.  
 

1. บทน า  
     ในประเทศที่มีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าพัฒนามาอย่างยาวนาน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรูปแบบ
และประเภท  ขององค์กรแตกต่างอย่างหลากหลาย ตามขนาดและลักษณะพ้ืนที่  ตลอดจนความ
หนาแน่นของประชากร และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแล้ว รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Forms of Government) ยังมีหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะมีความสัมพันธ์กับปัจจัย
ดังกล่าวข้างต้น โดย Alan Norton (Alan Norton, 1994)  ได้กล่าวถึงรูปแบบขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ที่ปรากฏอยู่ในประเทศต่างๆ ว่ามีอยู่ 6 รูปแบบได้แก่ 1) รูปแบบที่ประชุมเมือง (Town 
Meeting)  2) รูปแบบคณะกรรมการ (The Commission Form) 3) รูปแบบสภา - 
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นายกเทศมนตรี (The Council – Mayor Form)  4) รูปแบบนายกเทศมนตรีอ่อนแอ (The Weak 
- Mayor Form)  5) รูปแบบนายกเทศมนตรีเข้มแข็ง (The Strong - Mayor Form) และ 6) 
รูปแบบผู้จัดการ (The Manager Form)  

 ส าหรับประเทศไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบสภา-นายกเทศมนตรี 
(The Council - Mayor Form) ซึ่งประชาชนจะเลือกตั้งสมาชิกสภาโดยตรงเพ่ือท าหน้าที่ฝ่ายนิติ   
บัญญัติ ส่วนฝ่ายบริหารหรือนายกเทศมนตรีจะมาจากผู้น าเสียงข้างมากของสมาชิกสภา หรืออาจ
กล่าวได้ว่าเป็นการเลือกฝ่ายบริหารทางอ้อม แต่ต่อมาในช่วงปลายปี พ.ศ. 2546 ได้มีการประกาศใช้
รูปแบบการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงเป็นครั้งแรก  ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ไทยทุกแบบได้ใช้รูปแบบนายกเทศมนตรีเข้มแข็ง (The Strong – Mayor Form) โดยมี
นายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีการจัด
ระเบียบราชการบริหารส่วนท้องถ่ินอยู่ 2 ระบบคือ  1) ระบบทั่วไปที่ใช้แก่ท้องถิ่นทั่วไปซึ่งใน
ปัจจุบันมีอยู่ 3 รูปแบบคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล  
และ 2) ระบบพิเศษที่ใช้เฉพาะท้องถิ่นบางแห่งซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ 2 รูปแบบคือ กรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (ราชกิจจานุเบกษา, 
2534) ตามมาตรา 70   ส าหรับการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล  มีจุดเร่ิมต้นมาจากพระ
ประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  7 ที่ทรงต้องการให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประเภทนี้เป็นเวทีส าหรับประชาชนได้ฝึกฝน เรียนรู้ การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิป ไตยระบบรั ฐสภา  ก่อนที่ จะมีการ เปลี่ ยนแปลงทางการ เมื องจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างที่เป็นอยู่ ดังที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานสัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์
นิวยอร์ค ไทมส์ ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2474  มีความตอนหนึ่งว่า “เราก าลังเตรียมการ
ออกพระราชบัญญัติขึ้นใหม่ เพ่ือทดลองเกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้ง ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ 
ประชาชนจะมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล... ข้าพเจ้าเห็นว่าสิทธิเลือกตั้งของประชาชนควรจะ
เริ่มต้นที่การปกครองท้องถิ่นในรูปเทศบาล  ข้าพเจ้าเชื่อว่าประชาชนควรมีสิทธิมีเสียงในกิจการ
ท้องถิ่นก่อน เราพยายามให้การศึกษาเรื่องนี้แก่เขา ข้าพเจ้าเห็นว่าจะเป็นการผิดพลาด ถ้าเราจะมี
การปกครองระบอบรัฐสภาก่อน ก่อนที่ประชาชนจะมีโอกาสเรียนรู้และมีประสบการณ์อย่ างดี
เกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งในกิจการปกครองท้องถิ่น” (พฤทธิสาณ ชุมพล,รศ. ม.ร.ว., 2456) ภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยในปี 
พ.ศ. 2475 โดยรัฐบาลคณะราษฎรได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบ ราชการบริหารแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2476 และ ได้ก าหนดให้เทศบาลเป็นองค์กรบริหารรูปแบบหนึ่งของ
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ซึ่ง
ถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารปกครองตนเองของเทศบาลและต่อมาใน
สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  ขึ้นใช้แทนกฎหมาย
เก่าท้ังหมด และได้มีการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเทศบาล  เพ่ือให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลง มาจนถึงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 (ราช
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กิจจานุเบกษา, 2496) แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2552) ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน เทศบาล ถือว่า
เป็นหน่วยการปกครอง ท้องถิ่นที่จัดตั้งข้ึนในเขตชุมชนที่มีความเจริญ และใช้ในการบริหารท้องถิ่นที่
จัดตั้งขึ้นใน เขตชุมชนที่มีความเจริญ และใช้ในการบริหารเมืองเป็นหลัก พระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496  มาตรา 9-11 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดตั้งเทศบาลขึ้นเป็น 3 ประเภทคือ 
เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร โดยในส่วนของเทศบาลซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส าหรับเมืองขนาดเล็กโดยทั่วไปมีฐานะเป็นเทศบาลต าบล โดยให้มีสภาเทศบาลซึ่ง
ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 12 คนที่ราษฎรในเขตเทศบาลเลือกตั้งมาท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ และ
นายกเทศมนตรีหนึ่งคน ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรในเขตเทศบาลท าหน้าที่ หัวหน้า
ฝ่ายบริหาร โดยได้มีกฎหมายต่างๆ ที่ได้บัญญัติถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
เทศบาลเอาไว้อาทิ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2552) 
ส่วนที่ 1 การจัดตั้งเทศบาล มาตรา 7-13 ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
(ราชกิจจานุเบกษา, 2540)  ตามมาตรา 78 ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจการปกครอง
ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในหมวด 9 การปกครองท้องถิ่นมาตรา 282 ถึงมาตรา 290 ที่
ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง 
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ ทั้งนี้
รัฐบาลเป็นผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จ าเป็นภายในกรอบของกฎหมาย รวมทั้ง
ก าหนดวิสัยทัศน์การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
ในหมวดที่ 3 สิทธิเสรีภาพของชาวไทย ส่วนที่ 12 เร่ืองสิทธิชุมชน ตามมาตรา 66-67 ตลอดจน
กฎหมายอื่นๆ ที่ให้อ านาจไว้ เป็นต้น (ราชกิจจานุเบกษา, 2550) 
  เทศบาล มีอ านาจหน้าที่ตามข้อบัญญัติในกฎหมาย หากพิจารณาจากขอบข่าย จะพบว่า
กฎหมายได้ให้อ านาจ แก่เทศบาล ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจะด าเนินกิจกรรมหรือ
ให้บริการสาธารณะต่างๆ ได้อย่างค่อนข้างกว้างขวาง ทั้งนี้ลักษณะของภารกิจตามกฎหมายต่างๆ ที่
ได้กล่าวไว้ข้างต้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ 1) หน้าที่ๆต้องจัดท า ซึ่งหมายถึง 
ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท า หรือจัดให้มีขึ้นภายในพ้ืนที่รับผิดชอบของตนเอง 
และ 2) หน้าที่ๆอาจจะจัดท าข้ึน ซึ่งหมายถึงกลุ่มภารกิจที่กฎหมายเปิดโอกาสให้กับท้องถิ่นสามารถ
จะด าเนินการจัดท าได้  หากท้องถิ่นมีความพร้อมและศักยภาพเพียงพอ นอกจากนี้ยังปรากฏภารกิจ
บางประเภทที่รัฐได้ถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในลักษณะมอบหมายให้จัดท าแทน 
ได้แก่ ภารกิจที่ถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐซึ่งแต่เดิมหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดท า แต่ได้มอบหมายโดย
โอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการแทน อาทิ  เช่น การด าเนินการด้านการทะเบียน และ
ส ามะโนประชากร รวมถึงด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
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ดังนั้น ปัญหาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจึงเป็น
ภารกิจหลักที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ภารกิจหนึ่งของเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ ในเขตเทศบาล ได้แก่  1) การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาป่า 2) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
และ 3) การดูแลรักษาที่สาธารณะ     

ในเขตเทศบาลไม่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเป็น
รูปธรรม ต้นไม้ยืนต้นในเขตเทศบาลขาดการคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาที่ดี ท าให้ปริมาณต้นไม้ซึ่ง
เป็นพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาลลดลง ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ ด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมี
ปริมาณมาก เทศบาลไม่สามารถก าจัดและจัดเก็บได้อย่างทั่วถึงท าให้มีขยะตกค้างจ านวนมาก เป็น
สาเหตุท าให้เกิดมลพิษเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค ปัญหาน้ าเน่าเสียในแม่น้ าและคลองสาธารณะ ปัญหา
มลพิษทางอากาศจากการปล่อยควันเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและการจราจร ปัญหามลพิษทาง
เสียงที่เกิดจากยานพาหนะและการจราจรที่คับคั่งในเขตเมือง พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ขาดการ
ควบคุมการใช้ประโยชน์และการดูแลรักษา ท าให้เกิดการบุกรุกสร้างที่อยู่อาศัยในที่สาธารณะ
ประโยชน์ เช่น ที่ตามริมตลิ่งล าคลองสาธารณะประโยชน์และริมถนนมีการสร้างเพิงพักอาศัยหรือ
เพ่ือประกอบธุรกิจการค้าเป็นต้น จากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลในจังหวัด
นนทบุรี จึงเป็นแรงบันดาลใจท าให้อยากศึกษา ถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี และแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวให้มี
ประสิทธิผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยใช้หลักพุทธธรรมเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาดังกล่าวใน
เขตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี      
 

2. วัตถปุระสงค์การวิจัย   
2.1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี       
2 . 2 .  เ พ่ื อศึ กษาปั จจั ยที่ ส่ ง ผลต่ อประสิ ทธิ ผลการบริ หาร งานด้ านอนุ รั กษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี    
2.3. เพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี  
 

3. ขอบเขตการวิจัย          
การศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารงานด้านอนุรั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยได้ก าหนดของเขตในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ไว้ดังต่อไปนี้  
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3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา    
หลักการจัดการบริหารงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทศบาล

ในจังหวัดนนทบุรี ใน 3 ด้าน คือ 1. การบริหารงานของเทศบาล 2. หลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริส
ธรรม 7 ) ที่ เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 3 .  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี  

3.2 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา         
1. การบริหารงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของเทศบาลในจังหวัด
นนทบุรี2. หลักพุทธธรรมที่ใช้ในการบริหารงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  
3. ประสิทธิผลการบริหารงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลัก

พุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย      
3.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาป่า                       
3.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ       
3.3 การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

3.3 ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาในเรื่องประสิทธิผลการ

บริหารงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัด
นนทบุรี โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้  

1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 
ปีขึ้นไปและมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี จ านวน 400 คน 

2. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จ านวน 18 ท่าน  
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

    4.1 รูปแบบการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง“ประสิทธิผลการบริหารงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี”การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้
ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ
ก่อนแล้วจึงท าการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้    
  3.1.1 วิจัยเชิงปริมาณ   การใช้ระเบียบวิธีการวิ จัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ใช้ค าถาม (Questionnaire) เพ่ือการวิจัยปลายปิดและปลายเปิด จ านวน 73 ข้อ  แจก
แบบสอบถามโดยสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) แต่ละข้อจะมีมาตรา (scale) ให้เลือกตอบ 5 
ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด   
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3.1.2 วิจัยเชิงคุณภาพ       
 1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (Deep Interview) กับ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant Interview) 
ด้วยการบันทึกและเก็บข้อมูล  โดยการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ   
 2. สรุปผลการศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

4.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

(1) กลุ่มประชากรส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นประชาชนมีภูมิล าเนาอยู่ในเขต
เทศบาล ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป และอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีทั้ง 
17 แห่ง จ านวน 400 คน      

(2) กลุ่มประชากรส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หมายถึง พระสงฆ์ผู้รู้หลักธรรมะในเรื่องการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติตามหลักพุทธธรรมและการประยุกต์ใช้หลักธรรมดังกล่าว ผู้บริหารของเทศบาล
ในจังหวัดนนทบุรี นักวิชาการ, เจ้าหน้าที่ภาครัฐ, ผู้น าท้องถิ่น, และปราชญ์ชาวบ้าน, ที่เกี่ยวข้อง
หรือมีความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จากการสัมภาษณ์ 22 รูป/คน  

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ       
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นหลัก

โดยการด าเนินการขั้นแรก คือ น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ จ านวน  400 ชุด น ามาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบส ารวจ (Editing) แล้วด าเนินการลงรหัสตามคู่มือการลงรหัส (Code Book) 
หลังจากนั้นได้มีการตรวจสอบแบบส ารวจเพ่ือความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงด าเนินการถ่ายรหัส
ทั้งหลายลงในแบบฟอร์มถ่ายข้อมูล (Transfer Sheet) บรรจุข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

1) สถิติอ้างอิง (Inference Statistic) ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ  
(Multiple Regression Analysis) ใช้เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลในการบริหารงาน กับประสิทธิผลในการบริหารงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

2) วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของแบบสอบถามตอนที่ 1 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลส่วน
บุคคลโดยสถิติพ้ืนฐาน (Basic Statistics) เพ่ืออธิบายลักษณะกลุ่มตัวอย่าง โดยหาความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และ การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)       
   



315วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
 
 

3) วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี จ านวน 73 ข้อ โดยใช้มาตราประมาณ
ค่า (rating scale) ตามแบบของ Likert แต่ละข้อจะมีมาตรา (Scale) ให้เลือกตอบ 5 ระดับ คือ 
เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และ เห็นด้วยน้อยที่สุด ตามล าดับ 
ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จะวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D.(Standard Deviation)  

3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ   
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพตามข้ันตอนดังต่อไปนี้           
1) ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ ได้จากการจดบันทึกและบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ และ

สังเกตการณ์จากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล       
2) น าข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงในรูปแบบของข้อความเพ่ือง่ายต่อการแยกประเด็น   
3) ท าการวิเคราะห์และจัดแยกประเด็นตามกลุ่มของข้อมูล     
4) ตีความข้อมูลทีไ่ด้โดยเปรียบเทียบกับทฤษฎีหลักที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์     
5) สรุปข้อมูลที่ได้ และน าไปเปรียบเทียบทีละประเด็นระหว่างผู้ให้ข้อมูลทั้ง 2 กลุ่ม   

6) อภิปรายผลข้อมูลตามทฤษฎีและปรากฏการณ์ เพ่ือสร้างข้อสรุปรวบยอด และ
ข้อเสนอแนะ  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  ที่ผ่านการบันทึกข้อมูลภาคสนาม  ผู้วิจัยได้บันทึกข้อมูล
ย่อยๆ ในแต่ละประเด็นที่ส าคัญ และเขียนบันทึกรายละเอียดเมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ์และการเสวนา
กลุ่มแต่ละครั้ง ตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูลโดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล 
(Data Triangulation) พิจารณาจาก เวลา สถานที่ และบุคคล ร่วมกับการตรวจสอบ แบบสามเส้า
ด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)  พร้อมการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) เพ่ือหาข้อสรุปแบบอุปนัยอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์ส่วนประกอบอย่างมีเหตุผล
โดยอิงกรอบแนวคิดและทฤษฎีและดูความเชื่อมโยงในเชิงปริมาณ แล้วน ามาเขียนบรรยายในเชิง
พรรณนา (สุภางค์  จันทวานิช, 2552) 

  

5. ผลการวิจัย  
การวิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี มีการสรุปตามประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 
 

การวิจัยเชิงปริมาณนั้นได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ 
ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปและมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 17 แห่ง 
จ านวน 400  คน โดยผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560316
 
 

สิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี จ านวน 3 ด้าน 1) การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาป่า 2) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
3) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ และ หลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม 7) ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางด้านสังคมศาสตร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการทางสถิติที่ใช้คือ การแจก
แจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ มี
รายละเอียดดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงจ านวนและร้อยละของ
ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง จ าแนกตามตัวแปร ปัจจัยส่วนบุคคลจากผลการวิจัยพบว่า ตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 232 คน  คิดเป็นร้อยละ 58.00 มีอายุระหว่าง 50 – 60 ปี จ านวน 118 
คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 182  คน คิดเป็น ร้อยละ 45.50 
อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นเวลามากกว่า 10 ปี จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.20 และมีอาชีพ
รับจ้าง จ านวน 81  คน คิดเป็นร้อยละ 20.30  

2. การวิเคราะห์ข้อมูล ในภาพรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี พบว่าด้านการ
บริหารงานของเทศบาล มีค่าประสิทธิผล โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ  3.19  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 1) เทศบาลมีการวางแผน ก าหนด
แนวทางการด าเนิน งานเพ่ือพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
3.40 2) เทศบาลของท่านท างานบรรลุเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่  ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.39 3) เทศบาลมี
การจัดองค์กร ก าหนด โครงสร้าง หน่วยงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.33  4) เทศบาลมีการก ากับดูแล ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานด้าน อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.33 5) เทศบาลของท่านมี
ผลงานที่เป็นต้นแบบต่อสังคมได้ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.31 6) เทศบาลจัดการอบรมให้สมาชิกของ
ชุมชนได้เรียนรู้ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.15 7) ท่านรับรู้
นโยบายและแผนงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทศบาล ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
3.10 8) ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและแผนงาน ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาล ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.09 9) ท่านเข้าร่วมกิจกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อมกับชุมชนเสมอ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.07  10) ชุมชนของท่านได้รับงบประมาณ
สนับสนุนด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมหรือไม่ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
3.06  11) ท่านมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนานโยบายด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.04 น้อยที่สุด คือ 12) เทศบาลมีหลักสูตรการอบรมด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมาชิกในชุมชนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
3.02 ซึ่งมีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบ ารุงรักษา
ป่า พบว่าประสิทธิผล ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบ ารุงรักษาป่าของเทศบาลในจังหวัด
นนทบุรี อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.14 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ เทศบาลมีการควบคุมอัคคีภัยในเขตเทศบาล ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.52 น้อยที่สุด คือ มีการ
ประกาศเขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมีหน่วยงานพัฒนาป่าไม้ชุมชน ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.96 

4 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ พบว่า
ประสิทธิผล ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับ
ปานกลาง  ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.60  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
เทศบาลมีแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ และเทศบาลมีการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลภายในชุมชนอย่างทั่วถึง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.57  น้อยที่สุด คือ เทศบาลมีการ ติดตาม 
ตรวจสอบเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและมลพิษ เช่น  ตรวจสอบคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ าและมลภาวะ
เสียง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.33 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น ด้านการจัดการดูแลที่สาธารณะ พบว่าประสิทธิผล 
ด้านการจัดการดูแลที่สาธารณะ ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับ มาก  ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
3.59  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เทศบาลมีป้ายบอกชื่อสถานที่
ส าคัญ ถนน ซอย และ ป้ายจราจร ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.84  น้อยที่สุด คือ เทศบาลมีการจัดสร้าง
สวนสาธารณะให้บริการแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.38 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล ในภาพรวม ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์หลักพุทธธรรม  
(หลักสัปปุริสธรรม 7) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี โดยจ าแนกออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย    

1) หลักสัปปุริสธรรม 7 ด้านการบริหารงานของเทศบาล     
2) หลักสัปปุริสธรรม 7 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบ ารุงรักษาป่า  
3) หลักสัปปุริสธรรม 7 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ    
4) หลักสัปปุริสธรรม 7 ด้านการดูแลรักษาที่สาธารณะ    

พบว่าค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของหลักสัปปุริสธรรม 7  ที่ประยุกต์ใช้ใน
เทศบาลจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ย เท่ากับ  3.38  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ หลักพุทธธรรม ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
3.45 น้อยที่สุดได้แก่ หลักพุทธธรรม ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบ ารุงรักษาป่า 
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.31 ซึ่งในหัวข้อต่อไปนี้จะแสดงผลการวิเคราะห์ในแต่ละด้าน ดังนี้  

1) การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์หลักสัปปุริสธรรม 7 ด้านการ
บริหารงานของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ย เท่ากับ  
3.35  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ กาลัญญุตา หรือ รู้จักเวลาท างาน
ส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.41 น้อยที่สุดคือ อัตตัญญุตา หรือ รู้จักตน 
ผู้รับผิดชอบพัฒนา/ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอยอมรับในความผิดพลาด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.29  
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2) การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์หลักสัปปุริสธรรม 7    ด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบ ารุงรักษาป่าของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี พบว่า โดยรวม อยู่
ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ย เท่ากับ  3.31  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ปริสัญญุตา หรือ รู้ชุมชน มีความรู้เรื่องวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เป็นผู้น าในการสร้างอาชีพ 
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.38 น้อยที่สุดคือ กาลัญญุตา หรือ รู้จักเวลา เป็นผู้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ 
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.26  

3) การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์หลักสัปปุริสธรรม 7                     
ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ พบว่า โดยรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ  
3.45  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ปริสัญญุตา หรือ รู้ชุมชน เป็นผู้น า
ในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และปุคคลัญญุตา หรือ รู้จักบุคคล ผู้รับผิดชอบงาน
สร้างขวัญ ก าลังใจ และเป็น กัลยาณมิตรต่อให้เพ่ือนร่วมงาน  ค่าเฉลี่ย เท่ากับ  3.49 น้อยที่สุดคือ 
มัตตัญญุตา หรือ รู้จักประมาณ ผู้รับผิดชอบมีความยืดหยุ่นในการท างาน ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.39  

4) การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์หลักสัปปุริสธรรม 7 ด้านการ
จัดการดูแลที่สาธารณะของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ  3.41  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ อัตตัญญุตา หรือ 
รู้จักตน ผู้รับผิดชอบมีความกระตือรือร้น/ขยันอดทน อุทิศเวลาให้แก่งาน ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.44 
น้อยที่สุดคือ ปุคคลัญญุตา หรือ รู้จักบุคคล ผู้รับผิดชอบมีความสามารถในการจูงใจคน อยู่ในระดับ
ต่ า ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.39 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผลในการบริหารงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี จะมีประโยชน์อย่างมากต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ตลอดจนเพ่ือให้ได้แนวทางใน
การพัฒนาตัวแบบของปัจจัย สาเหตุต่างๆ ที่คาดว่าน่าจะส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของ
เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี และเพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิผลในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพสังคมและความต้องการของท้องถิ่น  ซึ่งผู้วิจัยคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั่นเอง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านมีประเด็นน าเสนออภิปราย
ผลการวิจัย ดังนี้ 

ด้านการประยุกต์หลักพุทธธรรม  (หลักสัปปุริสธรรม 7) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการ
บริหารงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

พบว่าค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของหลักสัปปุริสธรรม 7  ที่ประยุกต์ใช้ใน
เทศบาลจังหวัดนนทบุรี 
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โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ย เท่ากับ  3.39  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ หลักพุทธธรรม ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.45 น้อยที่สุด
ได้แก่ หลักพุทธธรรม ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและบ ารุงรักษาป่า ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.31 
สอดคล้องกับ อภิชาติ พานสุวรรณ (อภิชาติ พานสุวรรณ, 2557) 

 ใน ง านวิ จั ย เ รื่ อ ง “การ พัฒนาคุณลั กษณะผู้ น า ชุ มชน ใน เขต เทศบาลจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้หลักพุทธธรรม ทฤษฏีผู้น า ทฤษฏีการพัฒนาที่มี
ผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าหลักพุทธ
ธรรม ทฤษฎีผู้น า ทฤษฎีการพัฒนาที่มีผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้น าชุมชนควรเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยเฉพาะ 3 ด้าน 
คือ 1) มัตตัญญุตาหรือรู้ตน คือมีคุณธรรม จริยธรรม มีอุดมการณ์เชื่อมั่นในตนเองมีความ
กระตือรือร้น ขยันอดทน อุทิศเวลาให้แก่งาน พัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ ยอมรับความ
ผิดพลาด มีวินัยในตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชุมชน 2) ปุคคลปโรปรัญญุตาหรือรู้จักบุคคล 
คือรู้จักเลือกใช้คนให้เหมาะกับงาน สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
เป็นกัลยาณมิตรต่อเพ่ือนร่วมงาน มีความสามารถในการจูงใจคน สร้างขวัญก าลังใจให้เพ่ือนร่วมงาน 
3) ปริสัญญุตาหรือรู้ชุมชน คือ มีความรักในชุมชนที่อาศัย รู้ความต้องการของคนในชุมชน รู้
วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เป็นผู้น าในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เป็นผู้น าใน
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชุมชน และสอดคล้องกับ ปกรณ์ มหากันธา ได้วิจัยเรื่องรูปแบบและกระ
บอนการบริหารองค์กรปกครองส่อนท้องทนเซิงพุทธบูรณาการ มีการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหลักลัปปุริสธรรม 7 ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.83) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดทุก
รายการเรียงตามล าดับ 

ดังนี้ 1) การบริหารเงินงบประมาณได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.94) 2) การเข้าใจใน
ระเบียบข้อกฎหมายขององค์กร (ค่าเฉลี่ย 3.89) 3) การใช้ความรอบคอบในการพิจารณางาน 
(ค่าเฉลี่ย 3.86) 4) การใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบการเงินการคลัง (ค่าเฉลี่ย 3.84) 5) การ
ลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ (ค่าเฉลี่ย 3.83) 6) การมอบหมายงานเหมาะสมตาม
ต าแหน่งหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 3.80) 7) การท าประโยชน์แก่สังคมได้อย่างทั่วถึง (ค่าเฉลี่ย 3.77) 8) การ
รู้จักบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.74) (ปกรณ์ มหากันธา, 2557)  

 
7. ข้อเสนอแนะ 

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีให้มีคุณภาพ
มากขึ้ น  และ เ พ่ือ เสนอแนวทางการ พัฒนาประสิ ทธิ ผลการบริ หารง านด้ านอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ดังนั้นผู้วิจัย
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จึงเห็นควรเสนอแนะโดยแบ่งออกเป็น 2 ด้านได้แก่ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะ
ส าหรับการวิจัยต่อไป 

7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเทศบาล ควรปรับปรุงยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการต่างๆ ให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย โดยมุ่งเน้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารงานด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ให้
เป็นรูปธรรม ทั้ ง 4 ด้าน คือ (1 ) ด้านการบริหารงานของเทศบาล (2 ) ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและบ ารุงรักษาป่า (3) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆและ (4) ด้าน
การจัดการดูแลที่สาธารณะ 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเทศบาล ควรปรับปรุงยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการร่วม แบบบูรณาการกับหน่วยอ่ืนๆในการแก้ปัญหาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในจังหวัดนนทบุรี เช่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม,กรมควบคุมมลพิษ,ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี โดยจัดท าความร่วมมือข้อตกลงกับหน่วยงาน
ภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง ในการจัดฝึกอบรมให้  จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ ตลอดจนนักเรียน นิสิต 
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝังสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับแนวคิดและการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน 

7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. เทศบาลในจังหวัดนนทบุรีทุกระดับ ทั้งเทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล 

ควรจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและการฝึกอบรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สม่ าเสมอ ทุกปีงบประมาณ เพ่ือปลูกจิตส านึกที่ดีให้แก่ ประชาชนในชุมชนต่างๆ ตลอดจนนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน า
หลักสัปปุริสธรรม 7 ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ดี มีประโยชน์มาประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ ให้
สอดคล้องกับแนวคิดและวิถีการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี    

2. เทศบาลควรด าเนินการแก้ปัญหาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน ตามแนวนโยบายประชารัฐ โดยใช้หลักการ บ ว ร และด าเนินการด้านการจัดการสิ่ง 
แวดล้อมและมลพิษ ก าจัดขยะในชุมชน โดยร่วมโครงการจังหวัดสะอาดด้วยหลักการ 3Rs-ประชารัฐ  
               3. เทศบาลควรท าหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน และประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยราชการต่างๆ วัด โรงเรียน โบสถ์ มัสยิด และ ศาสน์สถานอ่ืนๆ ที่มีที่สาธารณะ
ประโยชน์อยู่ในเขตเทศบาล จัดตั้งเป็นเขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

7.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
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1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาประสิทธิผลด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของเทศบาล ในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนๆ ว่ามีความแตกต่างกันกันอย่างไร น าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ หรือการก าหนดนโยบายใหม่ที่เป็นรูปธรรม        

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อนโยบายด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านต่างๆทั้งทางบวกและทางลบ เพ่ือหาทางป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆ ในการ
บริหารงานของเทศบาล          

3. ควรมีการศึกษาวิจัยหลักพุทธธรรมอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการพัฒนาประสิทธิผลการ
บริหารงานของเทศบาลให้ดียิ่งขึ้น เป็นการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับศาสตร์สมัยใหม่ให้ทันสมัย
ตลอดเวลา 
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คุณภาพชีวิตของประชาชนกับประสิทธิผลการด าเนินงานตามหลักธรรมาภบิาล 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุร ี
THE QUALITY OF PEOPLE’S LIVES AND EFFICIENCY OF GOOD GOVERNANCE 

MANAGEMENT OF LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN LOP BURI 
 

สันติศักดิ์ กองสุทธิ์ใจ* 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลพบุรี และ 2) เพ่ือ
ศึกษาการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในจังหวัดลพบุรี  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)  
ใช้การวิเคราะห์ เชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เชิงอนุมานวิเคราะห์พหุถดถอย (Multiple 
Regression Analysis) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตการปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี จ านวน 400 คน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเน้นที่การสัมภาษณ์บุคคล
แบบเจาะลึก (In-depth interview) ได้แก่ บุคลากรที่มีหน้าที่โดยตรงในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10 คน  
 ผลการวิจัย พบว่า  
 การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี มี
เกณฑ์คุณภาพในภาพรวมระดับมาก มีค่า X (3.69), SD = 0.98 ส่วนผลการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ในภาพรวม พบว่า ระดับ
คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก มีค่า X (3.77), SD = 0.77 โดยปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ด้านความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมของชุมชน มีผลเป็นล าดับแรก X (3.85), SD = 0.94 
รองลงมาได้แก่ด้านความพึงพอใจในชีวิต X (3.81), SD = 0.96 และผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ 
การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลสามารถอธิบายผลกระทบด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้
ร้อยละ 72.0 (R2 = .720) โดยที่ปัจจัยที่ส่งผลด้านหลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มีระดับสูงขึ้นท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น  ส่วน
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังด้อยประสิทธิภาพในการน านโยบายไป

                                                           


 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาองค์การ) คณะบริหารและการจดัการ 
มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา 
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ปฏิบัติ มีข้อจ ากัดทางกฎหมาย และระเบียบทางราชการ ข้อคันพบส าคัญ คือ ขาดความจริงใจใน
การสร้างความเข้มแข็งกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจสอบการด าเนินงาน 

ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิต, ประสิทธิผลการด าเนินงาน, หลักธรรมาภิบาล, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

ABSTRACT 

 The Objectives of this research Were 1) to study good governance 
management level of Local Administrative Organization, and the quality of people’s 
lives in Lop Buri, and 2) To study good governance management of Local 
Administrative Organization that influenced to the quality of people’s lives in Lop 
Buri by using Mixed Methods Research, Descriptive Analysis, and Multiple Regression 
Analysis. The sample was 400 people residing in local administration in Lop Buri, for 
qualitative research, the researcher focused on in-depth interview of 10 personnel 
having duty for Local Administrative Organization. 

 The result of study found that 
 Good governance management of Local Administrative Organization in Lop 
Buri had quality at high level, X = 3.69, SD = 0.98. It found that the analysis result 
of good governance management influencing to the quality of people’s lives in 
overall was at high level, X = 3.77, SD = 0.77. As the quality of people’s lives, the 
satisfaction for community activity participation was the highest: X = 3.85, SD = 
0.94, the next was life satisfaction: X  = 3.81, SD = 0.96, multiple regression 
analysis, and good governance management explaining the influence to the quality 
of people’s lives for 72.0 % ( R2 = .720 ), the factor influencing to transparency, 
participation, accountability, and cost effectiveness were at higher level making the 
quality of people’s lives better. The result of qualitative research found that Local 
Administrative Organization still lacked of efficiency to follow policies, statute of 
limitations and official regulations. The point was lack of strengthening and the 
community participation for management examination. 
Key words:  the quality of people’s lives, efficiency of management, good 
governance, Local Administrative Organization   
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1. บทน า 
 กระแสการเปล่ียนแปลงในประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และแนวนโยบายการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน และมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ตลอดจนให้
ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจให้กระจายตัวในระดับพ้ืนที่ มีการบริหารจัดการพ้ืนที่ให้เป็น
เอกภาพและครบวงจร นอกจากนั้นในอีก 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่มี
ประชากรเกินกว่าครึ่งอาศัยอยู่ในเขตเมือง เกิดปัญหาการเคลื่อนย้ายของประชากรเนื่องจากผลของ
การพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ก่อให้เกิดความจ าเป็นที่รัฐต้องสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถการบริหารจัดการเพ่ือให้ความเป็นชุมชนเมืองมุ่งไปสู่โอกาสในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน บรรเทาปัญหาความยากจน ช่วยสนับสนุนภาคชนบท อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น และ
รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมไว้ได้ หากขาดมาตรการ “การบริหารด าเนินงาน” ที่สอดคล้องและ
เหมาะสม โอกาสดังกล่าวก็จะเป็นอุปสรรคส่งผลกระทบต่อชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชน
(สันติศักดิ์ กองสุทธิ์ใจ, 2559)  ปัญหาส าคัญประการหนึ่งของการบริหารภาครัฐ คือ การน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมาย นั่นคือ การบริการสาธารณะที่รัฐจัดท าขึ้นสามารถส่งต่อ
การบริหารสาธารณะถึงประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ นโยบาย
สาธารณะเป็นกิจกรรมที่ภาครัฐจัดท าขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม 
ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ คือ เจ้าหน้าที่รัฐ ดังนั้น ความมีประสิทธิผลหรือไม่ของนโยบายสาธารณะจึง
ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปัจจุบันรัฐต้องปฏิรูปแนวคิดจากการรับใช้ระบบราชการสู่การบริการ
ลูกค้า (ประชาชน) โดยมุ่งเน้นสร้างค่านิยมหลักในเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ  
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยการมุ่งเน้นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
เจตนารมณ์ในการกระจายอ านาจเพ่ือปกครองตนเอง โดยมีสมาชิกทุกคนในสังคมสามารถเข้ามามี
บทบาท และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองนโยบายสาธารณะที่มีผลต่อการด ารงชีวิต เพ่ือเป็น
การปกป้องและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของตนเอง (พงษ์ศานต์ พันธุลาภ,2546) ตามระบอบ
ประชาธิปไตย “รัฐ” มีหน้าที่ในการบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นไปตามกฎหมาย เ พ่ือรักษา
ผลประโยชน์สาธารณะ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน รัฐธรรมนูญได้ให้
ความส าคัญกับการกระจายอ านาจไปยังส่วนท้องถิ่น ในด้านโครงสร้างตามกลไกของรัฐธรรมนูญนั้น 
ต้องการให้มีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาเพ่ือบริหารท้องถิ่น พร้อมกับเพ่ิมอ านาจการตรวจสอบของภาค
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรงมากขึ้นกว่าใน
อดีตที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมแบบทางอ้อม จึงได้ก าหนดกระบวนการและวางกลไก
โครงสร้างที่มีระบบความมั่นคง อย่างไรก็ตามระบบการคุ้มครองต่อประชาชนอันเป็นค่านิยมของการ
บริหารจัดการจากภาครัฐ ยังคงต่ ากว่ามาตรฐานและเป้าหมายที่คาดหวังไว้ โดยเฉพาะเร่ืองของ
อุปสรรคจากการแทรกแซงของนักการเมือง รวมทั้งข้าราชการที่ใช้ โอกาสแสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบในระบบราชการ ท าให้ประชาชนจ านวนมากพลาดโอกาสหรือลดความสนใจในกิจการ
บ้านเมืองเพ่ือปกป้องตนเองไป (อมร รักษาสัตย์, 2546)   
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บังคับรัฐให้ต้อง
กระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง และมีการจัดท า
กฎหมายก าหนดแผนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้มีการกระจายและ
ถ่ายโอนภารกิจ รายได้และบุคลากรลงสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรก รวมทั้งรัฐธรรมนูญยัง
มีบทบัญญัติให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น ท าให้ข้าราชการ
ที่เคยมีบทบาทโดยตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องยุติบทบาทไปในที่สุด เท่ากับเป็นการขจัด
การเข้ามาใช้อ านาจโดยตรงของ “ข้าราชการ” ในการปกครองท้องถิ่นออกไป  
 เป็นเวลา 56 ปี นับจาการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 
2504-2509) ปัญหาการพัฒนาที่เป็นอุปสรรคส าคัญจะต้องรีบแก้ไขอย่างเร่ งด่วนมาโดยตลอด 
โดยเฉพาะในสังคมชนบทที่ได้รับความไม่เท่าเทียมเกิดความเหลื่อมล้ ากับสังคมเมือง รัฐได้มีความ
พยายามในการกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าในด้านงบประมาณ สาธารณูปโภค 
ระบบคมนาคม และบริการพ้ืนฐานต่างๆ ที่มีความจ าเป็นต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่คนใน
ภาคชนบท (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539)   ในสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 ที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พอสรุปได้ว่า รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์มุ่งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิและอิสระในการปกครองตนเองมากขึ้น ทั้งในการก าหนดนโยบายการ
ปกครอง การบริหารบุคคล การเงินการคลัง รวมทั้งสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพ
เป็นของตนเอง โดยรัฐจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และต้องกระจาย
อ านาจให้กับท้องถิ่นพ่ึงตนเอง และตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เองเป็นส าคัญ ส าหรับหลักการมี
ส่วนร่วมของประชาชนนั้น รัฐธรรมนูญได้บัญญัติการมีส่วนร่วมในการจัดการบ ารุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการ
ตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมทั้งระบบการตรวจสอบ
การใช้อ านาจของรัฐในทุกระดับ (สรายุทธ เสงี่ยม, 2550) 
 หลักธรรมาภิบาลที่น ามาใช้ในประเทศไทยสาเหตุมาจากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี  
พ.ศ. 2540 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคม ความด้อยประสิทธิภาพของกลไกการบริหาร
จัดการในระดับชาติและระดับองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงการทุจริตและการกระท า
ผิดจริยธรรมในวิชาชีพ การบริหารจัดการมีลักษณะที่ขาดความโปร่งใสบริสุทธิ์ และยุติธรรม ส่งผล
ให้ตัวระบบเองที่ไร้ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสหรือช่องทางให้การหาผลประโยชน์ การ
ฉ้อฉล ทุจริตในกระบวนการนโยบายที่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องในระบบราชการ 
นอกจากหลักธรรมาภิบาลจะครอบคลุมเรื่องการบริหารภาครัฐ (Public Administration) และ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน ธรรมาภิบาลยังได้ขยายไปถึงเร่ืองการปรับใช้กระบวนการ
ประชาธิปไตยในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ อย่างเหมาะสมอีกด้วย  ตามค านิยาม
ดังกล่าวแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลมีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างๆ แตกต่างกันออกไป ซึ่งได้แก่ ภาครัฐ 
ภาคประชาสังคม และองค์กรบริหารงานภาครัฐ โดยองค์กรบริหารงานภาครัฐจะต้องก าหนด
บทบาทของตนภายใต้ตัวชี้วัดของสังคม และค านึงถึงจรรยาบรรณ ซึ่งจะท าให้มั่นใจได้ว่ารัฐบาลจะ
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ด าเนินงานให้บริการสาธารณะได้เป็นอย่างดี และสามารถส่งต่องานภายหลังหมดวาระโดยไม่มี
ข้อบกพร่อง เมื่อธรรมาภิบาลเป็นสถานะสูงสุดของการพัฒนาและการบริหารจัดการกิจการของ
ประเทศ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีความส าคัญในการด าเนินงานของรัฐ การเคารพ
สิทธิมนุษยชน มีความโปร่งใส รับผิดชอบ และก่อประโยชน์แก่สังคม ดังที่  Weiss, M. (1971) มี
ทัศนะว่า ธรรมาภิบาลเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเสมอภาค ความยากจน และคุณภาพชีวิต  โ ด ย ก า ร
บริหารจัดการทางการเมือง คือ กระบวนการตัดสินใจเพ่ือก าหนดนโยบาย ส่วนการบริหารจัดการ 
คือ การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้น โดยรวมแล้วธรรมาภิบาลจึงหมายถึงกระบวนการและ
โครงสร้างที่จะควบคุมความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมการพัฒนาประเทศไทยในช่วง
ที่ผ่านมา เปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรม (Industrialization) จะ
น ามาซ่ึงการพัฒนาจากชนบทสู่ความเป็นเมือง (Urbanization) (พงษ์ศักดิ์ ฮุ่นตระกูล. คริสโตเฟอร์ 
บอลดิง และ รีนา มาร์วาห์, 2558) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เกิดเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน และผลการพัฒนาทางเศรษฐกิจมุ่งแต่ความ
เจริญเติบโต (Economic gain) เกิดความเหลื่อมล้ าการพัฒนา ช่องว่างระหว่างรายได้ของคนท่ี
แตกต่างกัน สภาพเศรษฐกิจและสภาพสังคมเปิดโอกาสการแสวงหาประโยชน์ในองค์กรทุกระดับ 
โดยเฉพาะพฤติกรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่สอดคล้องกับลักษณะธรรมาภิบาล
อยู่ค่อนข้างมาก ประชาชนส่วนมากยังให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองค่อนข้างน้อย 
ในขณะที่ผู้บริหารท้องถิ่นก็ยังไม่มีวิธีการที่จะแสดงออกถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วม การบริหารด าเนินงานท้องถิ่นส่วนใหญ่มุ่งตอบสนองต่อระบบราชการมากกว่าประชาชน โดยยัง
มีการใช้อ านาจในลักษณะระบบอุปถัมภ์ที่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ขาดความโปร่งใสในการ
บริหารงานที่น ามาซ่ึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึง
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังขาดหลักธรรมาภิบาล (โกวิทย์ พวงงาม, 2544)
 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ได้บัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า “ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการที่ดีตามแนวทางของพระราช
กฤษฎีกานี้” โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวย
ความสะดวก การตอบสนองความต้องการของประชาชนที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ ในหมวด 5 และ
หมวด 7 ให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยดูแล และให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดท าหลักเกณฑ์8 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการ
บริหารจัดการภารกิจต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยมีกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักที่ติดตามตรวจสอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(มยุรี ทรัพย์เที่ยง,2552)  
 ผู้วิจัยตระหนักถึงภารกิจส าคัญของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลโดยใช้หลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการเพ่ือมุ่งไปสู่การมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี ซึ่ง
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เป็นจังหวัดขนาดกลางอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่ประชาชนมีระดับการศึกษาค่อนข้างสูง 
และจ านวนมีข้าราชการอาศัยจ านวนมาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีถึ ง 126 แห่ง โดยมี
ประชากรที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 750,668 คน การศึกษาวิจัยในครั้งนี้
จึงเป็นการศึกษาการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมของจังหวัดลพบุรี ที่มีผล
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดยใช้หลักธรรมาภิบาลการ ด าเนินงานกิจการสาธารณะ
ให้สอดคล้องตรงตามความต้องการ และการคาดหวังในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
การด าเนินงานกิจการสาธารณะให้สอดคล้องตรงตามความต้องการ และการคาดหวังในการบริหาร
จัดการที่ดีของชุมชน 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1)  เพ่ือศึกษาระดับการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลพบุรี 
 2.2) ศึกษาการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผล
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลพบุรี 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1) ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ศึกษาเรื่อง การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผล
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยจะศึกษาใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลักความ
โปร่งใส 2) ด้านการมีส่วนร่วม 3) ด้านความรับผิดชอบ 4) ด้านหลักความคุ้มค่า 5) ด้านหลัก
คุณธรรม และ 6) ด้านหลักนิติธรรม 
             ศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี 5 ด้าน 
ได้แก่     1) ด้านสิ่งแวดล้อม 2) ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม 3) ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ 4) ด้าน
ทัศนคติความพึงพอใจในชีวิต และ 5) ด้านการร่วมกิจกรรมของชุมชน 
        3.2) ขอบเขตด้านประชาชน 
             การวิจัยครั้งนี้จะท าการศึกษาจากประชาชนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ราย จ านวน 5 เทศบาล และ 5 องค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดลพบุรี และจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดลพบุรี เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ซึ่งได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 10 ราย  
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 3.3) ขอบเขตด้านพื้นที่ 
  ท าการศึกษาวิจัยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
ท่าวุ้ง อ าเภอเมือง อ าเภอหนองม่วง อ าเภอสระโบสถ์ และอ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี  
 3.4)  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ถึง พฤศจิกายน 2559 รวมเป็น
ระยะเวลา 10 เดือน 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 4.1) รูปแบบการวิจัย การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) ระหว่างเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยน าข้อดีและข้อเด่นของการวิจัยทั้ง 2 รูปแบบมาผสานรวมกัน 
Creswell และ Tashkkori & Teddlie 
 4.2)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     เชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ประชากรที่มีภูมิล าเนา อยู่ในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี จ านวน 750,668 คน ใช้การสุ่มของขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan)12  ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% สามารถค านวณกลุ่มตัวอย่างได้ 384 คน แต่ในการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้จ านวนให้มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้ คือ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน  
     เชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยตรงใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ได้มาโดย
วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 10 คน 
 4.3) เครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูล  
     การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์เชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์เชิงอนุมาน ได้เลือกใช้การวิเคราะห์พหุ
ถดถอย (Multiple Regression Analysis) ใช้วิธี Enter เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ
กับตัวแปรตาม 
    การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) การ
วิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยเลือกใช้แบบอรรถาธิบาย และพรรณนาความวิเคราะห์ลักษณะปัญหาและ
ความสอดคล้องภายใน 

  



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560330

5. ผลการวิจัย 
 การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลพบุรี ดังนี้ 
ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ภาพรวมระดับผลการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ผลการด าเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ค่าเฉลี่ย  
(X ) 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  

ระดับการด าเนินงาน 

หลักความโปร่งใส (X1) 3.66 0.83 มาก 
หลักการมีส่วนร่วม (X2) 3.71 0.88 มาก 
หลักความรับผดิชอบ (X3) 3.69 0.80 มาก 
หลักความคุม้ค่า (X4) 
หลักคุณธรรม (X5) 
หลักนิติธรรม (X6)  

3.73 
3.64 
3.68 

0.85 
0.91 
0.82 

มาก 
มาก 
มาก 

        ภาพรวม 3.69 0.98 มาก 

 ตารางที่ 1 ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมทั้ง 6 ข้อ มีค่าเฉลี่ย ( X ) อยู่ระหว่าง 3.64 – 
3.73 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรโดยเฉลี่ยมาก ตัวแปรที่อยู่ในระดับมาก 
และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ตัวแปรที่ 4 หลักความคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.73 ตัวแปรที่อยู่
ระดับมากท่ีสอง และมีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับสอง คือตัวแปรที่ 2 หลักการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ย (X ) 
เท่ากับ 3.71 มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด   ตัวแปรที่ 5 หลักคุณธรรม ค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 3.64  
 เมื่อพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง .80 – 0.91  แสดงว่า 
กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อตัวแปรสอดคล้องกัน 

ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ภาพรวมระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

คุณภาพชีวิตของประชาชน ค่าเฉลี่ย  
(X ) 

 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  

 ระดับคุณภาพชีวิต 

 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 3.72 0.88 มาก 
 สภาพแวดล้อมทางสังคม 3.71 0.94 มาก 
 การพักผ่อนหย่อนใจ 3.77 0.47 มาก 
 ทัศนคติความพึงพอใจในชีวิต  
 ความพึงพอใจในการร่วม  
กิจกรรมของชุมชน 

3.81 
3.85 

0.96 
0.94 

 

มาก 
มาก 

       ภาพรวม 3.77 0.77 มาก 
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 ตารางที่ 2 ผลการศึกษา พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ย (X ) 
อยู่ระหว่าง 3.71 – 3.85 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับค าถามโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก และภาพรวมระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมีค่าเฉลี่ย (X ) อยู่ระหว่าง 3.77 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.77 ระดับคุณภาพชีวิตมาก แสดงว่าประชาชนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี มีระดับคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ตารางที่ 3 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม คุณภาพชีวิตของประชาชน 

  Y  X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Y 1.000       
X1 .716* 1.000      
X2 .734* .001 1.000     
X3 .774* .043 .129* 1.000    
X4 .784* .183* .058 .052 1.000   
X5 .774* .115* .008 .035 .364* 1.000  
X6 .745* .080 .028 .031 .037 .072 1.000 

  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ตารางที่ 3 เมื่อวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่ศึกษาโดยอาศัย
เทคนิคการหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) เพ่ือจะน าตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามไปทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุ  (Multiple 
Regression Analysis) ต่อไปโดยมีหลักการพ้ืนฐานคือตัวแปรอิสระต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกันน้อย 
(P<.5) และตัวแปรอิสระต้องมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามมาก (P>.5) ผลการวิเคราะห์ พบว่า การ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลทุกด้าน อันประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มีความสัมพันธ์ทางบวกสูง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กับคุณภาพชีวิตของประชาชน (P>.5)    

ตารางที ่4 การวิเคราะห์ถดถอยพหุ คุณภาพชีวิตของประชาชน 

การด าเนินงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
(ตัวแปรอิสระ) 

ค่าสัมประสิทธิ ์
   ถดถอย 
     (b) 

 ค่าสถิติ 
   (t) 

คะแนน
มาตรฐาน 
(Beta) 

ระดับนัยส าคัญ 
(sig) 

          ค่าคงที่   .325  3.180  -    .002  
     หลักความโปร่งใส   .256  3.932  .276 .000  
     หลักการมีส่วนร่วม   .285  5.237  .326 .000  
     หลักความรับผดิชอบ   .179  3.005  .186 .003  
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     หลักความคุ้มค่า 
     หลักคุณธรรม 
     หลักนิติธรรม 

  .141 
- .078 
  .043 

 2.686 
1.494 
0.879 

 .157 
-.091 
.046 

.008 

.136 

.380 
 

 

R2 =  .720 SEE = .41215  F = 168.575  Sig  = .000 

ตัวแปร Sum of 
Squares 

(SS) 

dF Mean Squares 
(MS) 

F Sig 

Regression 171.816 6 28.636 168.575 .000 

Residual 66.759 393    .170   
Total 238.575 399    

 
 ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ตามรูปแบบของสมการที่เสนอไว้ พบว่า ตัวแปร
อิสระปัจจัยการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ด้าน มีอย่างน้อย 1 ด้าน ที ่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน  (F = 168.575 sig = .000)  
 ตัวแปรอิสระ (การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล) สามารถอธิบายผลกระทบที่มีต่อตัวแปร
ตาม (คุณภาพชีวิตของประชาชน) ได้ร้อยละ 72.0 (R2  = .720) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ใน
การท านาย (SEE) = .412 โดยที่ปัจจัยที่ส่งผลของตัวแปรอิสระ หลักความโปร่งใส (t = 3.932 Sig = 
.000) หลักการมีส่วนร่วม  (t = 5.237 Sig = .000) หลักความรับผิดชอบ (t = 3.005 Sig = .003) และ
หลักความคุ้มค่า (t = 2.686 Sig = .008) สูงขึ้นท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น 
 ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในหลักการมีส่วนร่วม ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนสูงสุด (Beta = .326) รองลงมา ได้แก่ หลักความโปร่งใส (Beta = .276) หลักความ
รับผิดชอบ (Beta = .186) และมีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด คือหลักความคุ้มค่า (Beta 
= .157) 
 ผลการวิเคราะห์ สามารถสรุปได้ว่า หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า สามารถร่วมกันท านายผลได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในภาพรวม โดยมีค่าประสิทธิภาพในการท านาย (R2 ) ร้อยละ 71.8 มีความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานในการท านาย (SEE) เท่ากับ .412 ซึ่งแสดงว่าเมื่อหลักการมีส่วนร่วม หลักความ
โปร่งใส  หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าสูงขึ้น ท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสูงขึ้น  
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6. อภิปรายผล 
 ศึกษาวิจัยเรื่อง การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลพบุรี สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้  
 6.1) ข้อค้นพบจากการวิจัย ในด้านระดับการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วน 
 ท้องถ่ินในจังหวัดลพบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในทุกระดับด าเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลทั้ง 5 ด้าน ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ    จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ข้อมูลหลัก ที่มีความเห็นว่าการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องปฏิบัติตามกรอบแห่งกฎหมายอย่างชัดเจน 
โดยเฉพาะ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนา 4 ปี ที่บังคับให้ฝ่าย
บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งส่งผลให้เกิด ความตระหนักในหน้าที่แห่งตน 
และส านึกต่อการรับผิดชอบในการเป็นผู้ให้บริการสาธารณะ และแนวทางการบริหารรัฐแนวใหม่ 
“New Public Administration = NPA” ก็เป็นกรอบการท างานมุ่งเน้นค่านิยมองค์กรอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจ์ พรพลธรรม (2553) ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายปฏิรูป
คุณธรรม “The Ethics form Act, 1989” ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบการบริหาร
ท้องถิ่น และได้จัดตั้งองค์กรด้านคุณธรรม “The Office of Government Ethics = OGE” มา
ตรวจสอบและก ากับมาตรฐาน ส่วนในประเทศเดนมาร์ก มีกฎหมาย “Personal Policy” เพ่ือสร้าง
คุณค่าต่อการให้บริการสาธารณะ เป็นมาตรฐานในการท างานโดยค านึงถึงจริยธรรมเจ้าหน้าที่ในการ
ให้บริการจากภาครัฐ  
 6.2) ข้อค้นพบด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดลพบุรี มี 
 ระดับคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเมื่อศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐานแล้ว พบว่า ในเขตเมืองประชากรประกอบอาชีพข้าราชการ และธุรกิจส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ 
มีพ้ืนที่ใกล้เมืองหลวง มีทางคมนาคมสะดวก อาณาเขตจังหวัดมีพ้ืนที่ขนาดกลาง โครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางหน่วยงานบริการสาธารณสุข และสถานศึกษาทุกระดับมีเพียงพอต่อการให้บริการในพ้ืนที่ 
สอดคล้องกับทัศนะของ สุพรรณี ไชยอ าพร และสนิท สมัครการ (2535)  ชาวชุมชนในเขตภาค
กลางของประเทศไทย มีความพอใจในวิถีชีวิตของตน ระดับคุณภาพชีวิตและเกณฑ์การมีส่วน
ร่วมกับชุมชนอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 
 6.3) การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ของการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลพบุรี จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นัยทางสถิติที่ระดับ
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ถดถอยพหุ ค่าสถิติ (sig) .02 ซึ่งน้อยกว่าค่าก าหนดที่ระดับ .05 ไปไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ การ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ หลักความโปร่งใส หลักการมี
ส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า หลักคุณธรรม และหลักนิติธรรม ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ใน 5 องค์ประกอบ คือ ด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ ทัศนคติด้านความพึงพอใจในชีวิต 
และด้านความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมของชุมชน อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของวรเดช จันทศร  (2532) เรื่องการบริหารการพัฒนากระทรวงสาธารณสุข การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกชุมชนมีผลต่อคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น 
 6.4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากศึกษาเอกสาร แผนยุทธศาสตร์ และ
แผนพัฒนา 4 ปี ผู้วิจัยพบว่า มีปัญหาในการปฏิบัติในเรื่องการท าบันทึกข้อตกลงแนวทางเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มี
ประโยชน์ต่อการท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานตามข้อ
กฎหมายและระเบียบ แต่ยังมีแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลบางข้อมีลักษณะเป็นนามธรรม
มากเกินไป ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามได้  และการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปความเห็นได้ว่า ปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานการบริการสาธารณะที่
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีหลายปัจจัย ได้แก่ (1) แหล่งที่มีของนโยบาย ความชัดเจนของ
นโยบาย การสนับสนุนนโยบาย ความซับซ้อนในการบริหารงาน สิ่งจูงใจของผู้ปฏิบัติ และการ
จัดสรรทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการน านโยบายไปปฏิบัติ (2) ลดความเป็นทางการ ระบบการจัดการ
ท้องถิ่นควรมีความเป็นระบบราชการน้อยที่สุด ลดขั้นตอนระเบียบวิธีการ เพราะปัจจัยด้านกฎหมาย 
ระเบียบวิธีการปฏิบัติบางกิจกรรมให้บริการเป็นอุปสรรคต่อการบริการประชาชน (3) ทางเลือก
สาธารณะ รัฐควรให้องค์กร/เอกชน ที่มีความสามารถเหนือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไป
ด าเนินการแทน (4) สร้างองค์กรชุมชนที่มุ่งจิตส านึกความรับผิดชอบร่วมเป็นจิตอาสาของชุมชน 
สร้างความเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะกระบวนการตรวจสอบการด าเนินงาน
บริการสาธารณะท้องถิ่น สอดคล้องกับหลักการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนของไพรัช เตชะรินทร์
16  ข้อมูลเชิงคุณภาพขัดแย้งกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งผลการวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์
ระดับมาก และในข้อค้นพบที่ส าคัญจากข้อมูลเชิงคุณภาพ ประชาชนยังขาดการตื่นตัวและจิตส านึก
ในกระบวนการมีส่วนร่วมทุกระดับ และภาครัฐขาดความจริงใจในการสร้างความเข้มแข็ง
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจสอบการด าเนินงาน จึงเป็นประชาธิปไตยแบบไพร่ฟ้า 
คือ ภาคประชาชนยังไม่ให้ความส าคัญการมีส่วนร่วมทางการเมืองเท่าที่ควร ในบทบาท สิทธิ
ประโยชน์ และผลกระทบที่ตนจะได้รับ 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) การจัดท าประชาคมแผนพัฒนา 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จะมี
ลักษณะที่แตกต่างไปจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืนๆ เนื่องจากมีพ้ืนที่ความรับผิดชอบ
ครอบคลุมทั้งจังหวัด ดังนั้น ประชาชนที่มาเข้าร่วมประชาคม/ร่วมพิจารณาสอบถามอาจไม่ใช้กลุ่มที่
มีส่วนได้เสียจริง ท าให้ข้อมูลที่ได้มามีความคลาดเคลื่อนได้ ในการประชาคมควรพิจารณาผู้มีส่วนได้
เสียจริงๆ และประกาศให้สาธารณะรับทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือการตรวจสอบการด าเนินงานของ
ท้องถิ่นได้อย่างเป็นจริง 
  2) จากปัญหาที่ผ่านมาการจัดท าแผน 4 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากไม่มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ โดยน าโครงการทั้งหมดมา
บรรจุในแผนพัฒนา 4 ปี ท าให้งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินโครงการ บางแห่งมุ่งเน้นและให้
ความส าคัญกับงบประมาณด้านบุคลากรและการด าเนินงาน ท าให้มีงบประมาณด้านการลงทุนน้อย 
จึงส่งผลไม่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ และวิธีการจัดสรรงบประมาณให้
ทุกชุมชนได้รับเท่ากันก็เกิดความเหลื่อมล้ าและมีข้อสงสัยในการได้ผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้บริหาร
และสมาชิกสภา ดังนั้น ในการท าแผนพัฒนาควรก าหนดเป็นนโยบายให้สาธารณะรับทราบ มีการ
เผยแพร่รายละเอียดโครงการและกิจกรรมที่จะด าเนินงาน ที่ส าคัญ คือ ต้องมีการประกาศเผยแพร่
งบประมาณจ่ายรายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมโดยเปิดเผย ณ ส านักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อต่างๆ 
 7.2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  1) มีการจัดฝึกอบรมพนักงานท้องถิ่น ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบ หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งจริยธรรม/จรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงาน อย่างสม่ าเสมอ 
  2) มีการจัดให้มีระบบควบคุมภายในและให้การสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานตามระบบ
การควบคุมภายในที่วางไว้อย่างเคร่งครัด อันจะส่งผลให้มีการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง 
2.3 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับหนังสือร้องเรียนหรือข้อมูลที่น่าเชื่อถืออ่ืนๆ เกี่ยวกับ
หน่วยงานของตน ที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการปฏิบัติไม่ถูกต้อง ผู้บริหารท้องถิ่นได้มีการตั้งกรรมการสอบสวน
หาข้อเท็จจริง หรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและถูกต้อง 
 7.3) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการท าวิจัยเชิงคุณภาพในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิประชาชน กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น และการวิจัยประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ   
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  2) การก าหนดนโยบายไปสู่การปฏิบัติในแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในชุมชน หน้าที่ก าหนด
นโยบายต้องมีหลักธรรมาภิบาล และต้องท าเป็นสัญญาประชาคมเพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ ได้
พิจารณาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นครั้งต่อไป  
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แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการประชุม และวิธีเรียกประชุมมาตรา 1175 
THE GUIDELINE OF THE LAW DEVELOPMENT REGARDING THE MEETING AND 

CONFERENCE CALL UNDER SECTION 1175 
 

พินิจ  ทิพย์มณี 
 

บทคัดย่อ 
 บริษัทจ ำกัดเป็นรูปแบบกำรจัดกำรองค์กรทำงธุรกิจที่มีผู้นิยมจัดตั้งมำกที่สุด อำจ

เนื่องมำจำกผู้ถือหุ้นในบริษัทต่ำงรับผิดจ ำกัดเพียงไม่เกินจ ำนวนเงินที่ตนส่งใช้ไม่ครบมูลค่ำของหุ้นที่
ตนถือ เป็นกำรจ ำกัดควำมรับผิดชอบหรือควำมเสี่ยงในกำรท ำธุรกิจ อีกทั้งกฎหมำยยังก ำหนดให้
กรรมกำรของบริษัทมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดกำรต่ำงๆ แทนบริษัท ด ำเนินงำนตำมข้อบังคับ ตำม
ขอบวัตถุประสงค์ของบริษัท และที่ส ำคัญกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรต้องอยู่ในควำมดูแลของที่
ประชุมใหญ่ แต่อย่ำงไรก็ตำมอ ำนำจทุกอย่ำงมิได้ตกอยู่แก่กรรมกำรแต่เพียงผู้เดียวโดยไร้กำร
ควบคุม  ผู้ถือหุ้นทุกคนมีอ ำนำจในกำรควบคุมจัดกำรงำนของกรรมกำรโดยผ่ำนที่ประชุมใหญ่ผู้ถือ
หุ้น ดังนั้นกำรประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเรื่องส ำคัญ แม้กฎหมำยจะได้ก ำหนดรูปแบบและวิธีกำรประชุม
ไว้อย่ำงครบถ้วน ประกอบกับได้มีประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 74/2557 แก้ไขใน
เรื่องกำรประชุมโดยวิธีผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์มำใช้ ในกรณีไม่อยู่ในสถำนที่เดียวกัน เป็นกำร
ประหยัดทุนและเวลำในกำรจัดกำรประชุม  

 แต่อย่ำงไรก็ตำมยังพบว่ำมีปัญหำทำงกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรประชุมในบริษัทอีกหลำย
ประกำร ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องปัญหำในกำรรับรองสถำนะของประกำศคณะรักษำควำมสงบเรียบร้อย
แห่งชำติในกำรเป็นกฎหมำยและกำรใช้บังคับ วิเครำะห์เรื่องกำรน ำวีธีกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มำใช้ หรือปัญหำตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์โดยเฉพำะในมำตรำ 1175 
เรื่องกำรพิมพ์โฆษณำและในเรื่องระยะเวลำในกำรโฆษณำซึ่งมีผลสอดคล้องกับควำมเป็นจริงเช่นใด  
ปัญหำในเรื่องกำรตีควำมในควำมหมำยของค ำว่ำ “วำระอ่ืนๆ หรือเรื่องอ่ืน ๆ” รวมทั้งปัญหำในเรื่อง
สถำนที่กำรจัดประชุม โดยวิเครำะห์ว่ำมีควำมเหมำะสมตำมกฎหมำยหรือไม่  

 ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เข้ำใจว่ำประกำศคณะรักษำควำม
สงบเรียบร้อยแห่งชำติ มีสถำนะเป็นกฎหมำยแต่จำกที่มีกฎหมำยออกมำเป็นจ ำนวนมำก โดยเฉพำะ
ประกำศฉบับที่ 74/2557 ในเรื่องกำรประชุมแม้เป็นสิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เห็นด้วยและ
ให้กำรยอมรับแต่จำกกำรที่มีกฎหมำยออกมำเป็นจ ำนวนมำกท ำให้กรรมกำรหรือผู้ใช้กฎหมำยไม่
ทรำบ ฝ่ำยนิติบัญญัติควรจัดพิมพ์แก้ไขเพ่ิมเติมในกฎหมำยเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและให้ควำมรู้แก่

                                                           
 คณะนิติศำสตร์ปรีดีพนมยงค์  มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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ประชาชนผู้เกี่ยวข้อง ควรยกเลิกการพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ โดยเพ่ิมช่องทางการ
โฆษณาผ่าน Website หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ควรขยายระยะเวลานัดประชุมซึ่งจากเดิมไม่น้อยกว่า 
7 วัน ควรก าหนดค าจ ากัดความค าว่า วาระอ่ืนๆ หรือเรื่องอ่ืนๆ ให้ชัดเจนว่าเรื่องใดไม่ควรก าหนด
อยู่ในวาระดังกล่าว และควรจ ากัดสถานที่ในการประชุมดังเช่นในกฎหมายมหาชนจ ากัด เพ่ือให้
กฎหมายที่เกี่ยวกับการประชุมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นการรักษาสิทธิที่มีอยู่น้อยของผู้ถือหุ้น
เพ่ือให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 

 

ค าส าคัญ : การประชุมใหญ่ ,วาระอ่ืนๆ ,การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

ABSTRACT 
 Company limited is the pattern of business organization which the most 
popular because the liability of the shareholders is limited to the amount, if any, 
unpaid on the shares respectively held by them which is the limit the liability or 
risk in doing business. In addition, the law still provide that the committee of 
company has a power to manage any activity instead of company, operate 
according to regulation or objective of company. Moreover, the management of 
committee have to dependent under the general meeting. However, every power 
did not belong to only the committee by without controlling, every shareholder 
has a power to control the managing of committee through the general meeting of 
shareholder. Therefore, the general meeting of shareholder is the important issue. 
Although the law specify the form and method of meeting completely consist of 
the National Council for Peace and Order no. 74/2557 which edit the method of 
meeting by the meeting through electronic media could be adapted in case of did 
not stay in the same place. It resulting to economic for capital and time in 
managing of meeting. 
 On the other hand, this paper found that there are many the legal 
problem regarding the meeting in company for example; the problem of 
acceptance on the status of the National Council for Peace and Order to be law, 
the analysis of the method of meeting via electronic media or the problem of 
section 1175 under Civil and Commercial Code that is the publication of 
advertisement and duration of advertisement which accord with the fact. 
Furthermore, the problem of interpretation of meaning of “any agenda or any 
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issue” including the problem the status of place of meeting by analysis whether it 
is suitable or not. 
 In conclusion, this study reveal that most respondents understand that 
the National Council for Peace and Order has a status as law. Nevertheless, there 
are many laws which promulgate especially the Order no.74/2557 in part of the 
meeting which most of these respondents agree and accept. Conversely, there are 
many laws enact, it resulting to all of committee and law’s user did not perceive. 
Thus, the legislative section should edit the law in order to make a convenience 
and educate to related people. The law should also revoke the publication in local 
newspaper by increase the way of publication through website or electronic media, 
should extend the duration of appointment of meeting not less than 7 days, 
should clearly specify the definition of any agenda or any issue that which issue did 
not provide in such agenda and should limit the place of meeting likewise the 
public limited company law in order that the law regarding the meeting to achieve 
more efficient and protect the right of shareholder to achieve maximum benefit.  
 

Keywords; the general meeting, other agendas, the meeting through electronic 
method 
 
1. บทน า 
 การประชุมถือเป็นเครื่องมือที่หัวใจส าคัญในการบริหารกิจการของบริษัท ถือเป็นการ
บริหารทางอ้อมใหผู้้ถือหุ้นมีสิทธิในการควบคุมการท างานของคณะกรรมการบริษัท  อาจเป็นการให้
ค าปรึกษาหารือ การตัดสินใจร่วมกัน และยังถือเป็นการบทบาทที่ส าคัญในการตรวจสอบหรือแก้ไข
หากมีการด าเนินกิจการไปแล้ว  ซึ่งหลักกฎหมายที่ใช้ในการประชุมบริษัทจ ากัดปรากฎอยู่ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 22 โดยเฉพาะมาตรา 1175  
ผู้วิจัยพบว่าในหลายประเด็นมีการตีความกฎหมาย ที่อาจท าให้เกิดปัญหาได้  

 โดยเบื้องต้นหลักการใช้กฎหมายนั้น หากผู้ใช้กฎหมายต้องการรู้หรือเข้าใจความหมายที่
แท้จริงตามตัวบทเพ่ือน ามาปรับใช้กับกรณีใดกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งกฎหมายนั้นอาจบัญญัติไว้โดยมี
ถ้อยค าไม่ชัดเจน เข้าใจได้ในหลายความหมาย เกิดความเคลือบคลุมสงสัย จนอาจแปลความหมาย
ผิดไปจากเจตนารมณ์ การใช้กฎหมายจึงต้องอาศัยหลักการตีความกฎหมายควบคู่ไปด้วยเสมอ โดย
จากการศึกษามีการน าหลักการก ากับดูแลกิจการ กรณีที่อาจเกิดจากความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจ 
ต้องกระท าโดยโปร่งใส ต้องมีการก ากับดูแลกิจการ โดยน าหลักที่ส าคัญทั้งสองหลักมาปรับใช้กับการ
จัดระบบการบริหาร และควบคุมการด าเนินงานภายในของบริษัทให้บรรลุถึงเป้าหมาย เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดคือผลก าไรของผู้ถือหุ้น 
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 แม้ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้มีการแก้ไข ยกเลิกเพ่ิมเติมในหลายครั้ง 
โดยเฉพาะในฉบับที่ 18 พ.ศ.2551 มีเจตนารมณ์ในการแก้ไขโดยเหตุผลในการประกาศใช้
พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีข้ึนเพื่อ  “โดยที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 ลักษณะ 22 ว่า
ด้วยหุ้นส่วนและบริษัทใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติบางมาตราสร้างภาระโดยไม่จ าเป็นแก่
ประชาชนและก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ้ าซ้อน และความล่าช้าต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ 
นอกจากนี้ ยังเป็นอุปสรรคต่อการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศอีกด้วย ดังนั้น เพ่ือ
ขจัดปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวและเพ่ือให้การด าเนินกิจการค้าในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนและ
บริษัทมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ ” แม้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท ในหลายประเด็นรวมถึงแก้ไขใน มาตรา 1175 ดังได้บัญญัติว่า 
“มาตรา 1175  ค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่าง
น้อยหนึ่งคราวก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน
ที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นค าบอกกล่าวเรียก
ประชุมใหญ่เพ่ือลงมติพิเศษ ให้กระท าการดังว่านั้นก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน 
           ค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่นั้น ให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้
ประชุมปรึกษากัน และในกรณีท่ีเป็นค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพ่ือลงมติพิเศษให้ระบุข้อความที่
จะน าเสนอให้ลงมติด้วย” แต่แม้กฎหมายจะได้มีการแก้ไขแล้ว แต่ในความเห็นของผู้วิจัยยังพบว่ามี
หลายประเด็นที่ยังเป็นปัญหา และอุปสรรคในการประกอบธุรกิจบริษัทโดยเฉพาะกฎหมายที่
เกี่ยวกับการประชุม  
 
2.วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
  2.1) เพ่ือศึกษาถึงแนวความคิด ความมุ่งหมายของการประชุม บ่อเกิดและศักดิ์ของ
กฎหมาย  

2.2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมโดยศึกษาจากแนวความคิด 
ของนักวิชาการและเปรียบเทียบกับกฎหมายในต่างประเทศ  

2.3) เพ่ือศึกษาปัญหาในการประชุมและวิธีเรียกประชุม ตลอดจนข้อเสนอแนะในการ 
แก้ปัญหาจากผู้บริหารบริษัทจ ากัด 

2.4) เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงกฎหมายที่ 
เสนอ 

2.5) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการประชุม และวิธีการเรียก 
ประชุมตาม มาตรา 1175 เพ่ือให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 
3.สมมติฐานของการศึกษา 

แม้มาตรา 1175 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ตาม 



341วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2551 ไปแล้ว แต่
ยังพบว่ามีปัญหาในเรื่องวิธีการด าเนินการประชุม ระยะเวลาในการโฆษณา การก าหนดสถานที่ใน
การประชุม และปัญหาในการตีความบทบัญญัติทางกฎหมาย จึงจ าเป็นต้องแก้ไขมาตรา 1175 
เพ่ือให้กฎหมายมีความชัดเจนและบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4.ขอบเขตการวิจัย  
 ผู้วิจัยมุ่งศึกษาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามมาตรา 1175  โดยเปรียบเทียบ
กับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ในส่วนของการประชุม ศึกษาโดยสัมภาษณ์ถึง
แนวคิดของนักวิชาการ ผู้เกี่ยวข้องกับการประชุม และศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายในต่างประเทศ 
เช่น อังกฤษ  สหรัฐอเมริกาและอินเดียเพราะมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่น าวิธีการประชุมที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพมาบังคับใช้  

 
5.ระเบียบวิธีวิจัย  

ประชากรที่ศึกษา  :  ประกอบด้วย 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นนักกฎหมาย  เช่น  ผู้พิพากษา   
อัยการ  ต ารวจ ทนายความ นักวิชาการกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มผู้ใช้กฎหมาย เช่น กรรมการบริษัท โดย
แบ่งตามกลุ่มอาชีพ ได้แก่  
 5.1) กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ธุรกิจการเกษตรอาหารและเครื่องดื่ม 
 5.2) กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น แฟชั่นของใช้ในครัวเรือนและส านักงานของใช้ส่วนตัว 
และเวชภัณฑ์ 
 5.3) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม เช่น สินค้ายานยนต์วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกระดาษ 
และวัสดุการพิมพ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เหล็ก 
 5.4) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง เช่น จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 
 5.5) กลุ่มบริการ เช่น ท าธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์การท่องเที่ยวและสันทนาการขนส่งและโลจิ
สติกส์ 
 5.6) กลุ่มเทคโนโลยี เช่น ท าธุรกิจเครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์  
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา : ได้แก่ ส่วนแรกใช้วิธีการสัมภาษณ์นักกฎหมาย (ผู้พิพากษา อัยการ  
ต ารวจ ทนายความ นักวิชาการด้านกฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชน) ประมาณ 20 คน และในส่วนที่
สองส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม ได้แก่กรรมการบริษัท ผู้เกี่ยวข้องกับการประชุม  ประมาณ 150 คน   

 การสุ่มตัวอย่าง : ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) และสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยการแจกแบบสอบถาม กับ 
ผู้เกี่ยวข้องกับการประชุม  

 เมื่อได้ผลจากการวิจัย เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ แล้วจึงน าผลที่ได้จากวิเคราะห์ เพ่ือสรุป
และเสนอแนะ โดยให้ตัวแทนจาก 3 กลุ่ม เช่น กรรมการบริษัท  ผู้ถือหุ้น นักวิชาการ มาร่วมวิเคราะห์
เพ่ือน าผลมาใช้ในการเสนอเเนะแก้ไขกฎหมาย 
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7.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแยกด าเนินการเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนแรก เป็นการวิจัยเอกสาร โดยใช้วิธีรวบรวมเอกสาร และกฎหมายโดยการศึกษา
ค้นคว้า 

เอกสาร ต าราวิชาการต่างๆ ในทางกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัย ที่ เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ 

ส่วนที่สอง  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ถือเป็นการสนับสนุนส่วนแรก โดยใช้แบบสอบถาม 
ส ารวจ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพ่ือให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ที่จะท าการศึกษา   

ส่วนที่สาม  เป็นการวิจัยโดยวิธีการสัมภาษณ์บุคคลที่มีความรู้ความสามารถผู้เชี่ยวชาญ 
ทางด้านกฎหมาย เช่นผู้พิพากษา อัยการ ต ารวจ ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย  
 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการสนับสนุนข้อมูลในส่วนแรกให้ได้ผลของการวิจัยที่ถูกต้อง
แม่นย าที่สุด 
 
7.การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เมื่อเก็บข้อมูลได้เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ให้คะแนนตาม 
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ โดยน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งจะเสนอให้
เห็นในลักษณะของค่าความถี่ และร้อยละ ของแต่ละข้อค าถาม ส่วนการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจะน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย 
 
8.ผลการศึกษาวิจัยและอภิปรายผล เป็นประเด็นได้ดังนี้ 

 ปัญหาที่หนึ่ง  ในเรื่องของการวิเคราะห์ถึงสถานะทางกฎหมายของประกาศคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) และการใช้วิธีการประชุมระยะไกลผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์  โดย
แยกประเด็นวิเคราะห์ 

 ประเด็นที่หนึ่ง  ในเรื่องปัญหาการวิเคราะห์สถานะของประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ว่ามีผลเป็นกฎหมายหรือไม่ แนวทางในการวิเคราะห์ดูจากค าพิพากษาฎีกาในหลายๆ ฉบับ 
หรือจากแนวรัฐธรรมนูญในฉบับต่างๆ มีการยอมรับว่าประกาศ หรือกฎหมายต่างๆ ที่ออกโดยคณะ
ปฏิวัติหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีสถานะเป็นกฎหมาย มีอ านาจที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข 
ยกเลิกและออกกฎหมาย เพ่ือใช้บริหารประเทศชาติได้  

 ผลวิจัยที่ได้จากการตอบแบบสอบถามพบว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 
70 มีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า
เป็นกฎหมายในระดับมาก และจากการสัมภาษณ์บุคคลที่มีความรู้ความสามารถผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
กฎหมายให้เหตุผลว่ายังมีกฎหมายที่ออกโดยคณะปฏิวัติ คณะรัฐประหาร หรือประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติแล้วแต่จะชื่อใดในขณะนั้น ยังมีผลใช้บังคับอยู่เป็นจ านวนมาก และมีสภาพบังคับ
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อยู่ ประกาศเหล่านี้ไม่จ าเป็นต้องไปแก้ไขกฎหมายหลักเพ่ือให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับข้อค าสั่ งที่
ออกมา แต่ต้องท าสารบัญโยงให้เห็นเท่านั้น เพ่ือประโยชน์ในการบังคับใช้  ผลจากการสัมภาษณ์มี
บางท่านให้ความเห็นว่าควรน าค าสั่งหรือประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมาแก้ไขใน
พระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่ต้องการแก้ไขเพ่ือให้มีข้อความสอดคล้องและสะดวกแก่การน ามาใช้ 

ประเด็นที่สอง ปัญหาในเรื่องการใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ 
ปัจจุบันคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้บัญญัติกฎหมาย เพ่ือแก้ไขปัญหาในเรื่องวิธีการ 

ประชุมไว้ในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้อ านาจบริษัทสามารถปรึกษาหารือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ มีเจตนารมณ์ในการ
บัญญัติกฎหมายดังนี้ “โดยที่เทคโนโลยีปัจจุบันท าให้ผู้ร่วมประชุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถ
ปรึกษาหารือกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสะดวกแม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน  ทั้งยังเป็นการ
ประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการจัดการประชุมและการเดินทางไปร่วมประชุมด้วย และปัจจุบัน
มีการใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบธุรกิจกันอย่างแพร่หลาย แต่กฎหมายที่
ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่เปิดช่องให้ด าเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผลบังคับใช้ได้
ตามกฎหมาย สมควรมีกฎหมายกลางเพ่ือก าหนดให้การประชุมบางอย่างที่กฎหมายต่าง  ๆ บัญญัติ
ให้ต้องประชุม สามารถกระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย” แต่กฎหมายได้
ก าหนดเป็นข้อยกเว้นไม่ให้น ามาใช้ในการประชุมบางอย่าง ดังนี้ 
  1. การประชุมของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา  

  2. การประชุมเพ่ือจัดท าค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล 
  3. การประชุมเพ่ือด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ  ราชการ

ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  4. การประชุมอื่นที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  
 อีกท้ังยังได้ก าหนดมาตรฐานของการประชุมไว้ในประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร ก าหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารก าหนดในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.2557 ก าหนดวิธีการและมาตรฐานในการประชุมเอาไว้ จากการศึกษามีแนวทางกฎหมายที่
สอดคล้องกับในต่างประเทศ เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา ใน Delaware General Corporation 
Law (DGCL) ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการประชุมประจ าปี โดยน าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ที่เกิดขึ้นใหม่ มาใช้กับกระบวนการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ที่อนุญาตให้บริษัท ใช้วิธีการ 
virtual-only shareholder meeting และ hybrid shareholder meeting มาใช้ได้ โดย
กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการได้โดยวิธีการประชุมทาง
โทรศัพท์ (Conference telephone) หรือโดยอุปกรณ์การติดต่อสื่อสารอ่ืนๆ (Other 
communication equipment) ที่สามารถท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสามารถได้ยินซึ่งกันและกัน  
ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายบริษัทต้นแบบ (Model Business Corporation Act: MBCA.) ได้บัญญัติ
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ยอมรับการประชุมโดยวิธีการติดต่อสื่อสารทางเทคโนโลยี โดยก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า 
คณะกรรมการสามารถอนุญาตให้กรรมการแต่ละคนสามารถเข้าร่วมประชุมหรือจัดประชุมโดย
วิธีการติดต่อส่ือสารใดๆได้ โดยกรรมการไม่จ าเป็นต้องประชุมในสถานที่เดียวกัน ทั้งในประเทศอ่ืน 
เช่น อินเดีย หรืออังกฤษ ก็มีการรับรองการประชุมโดยใช้ประชุมทางไกลในการประชุมได้เช่นกัน 

 ผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามพบว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเห็นด้วยกับวิธีใช้
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เนื่องจากสะดวก สบายในการเข้าร่วมประชุม และลดปัญหาเรื่อง
องค์ประชุมไม่ครบตามกฎหมาย 

 อีกทั้งมีค าถามต่อเนื่องเกี่ยวกับความสะดวกสบายในการประชุมโดยวิธีผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์พบว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยทั้งหมด และผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนที่ตอบ
แบบสอบถามยังเป็นผู้ติดตามและรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางอินเทอร์เนต และสื่ออิเลคทรอนิกส์ 

 ปัญหาที่สอง ปัญหาในเรื่องการพิมพ์โฆษณาและในเร่ืองระยะเวลาในการโฆษณา โดย
แยกประเด็นวิเคราะห์ 

 ประเด็นที่หนึ่ง ปัญหาในเรื่องการพิมพ์โฆษณา ตามกฎหมายก าหนดวิธีการลงพิมพ์
โฆษณาต้องบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่  โดยต้องลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ จากการศึกษา
นักวิชาการหลายท่านไม่เห็นด้วยกับวิธีการดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าประชาชนไม่นิยมอ่าน มุ่งหวัง
ท าให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น ซึ่งไม่บรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จะใช้วิธีก าหนด
ในข้อบังคับให้กระท าโดยใช้วิธีการอ่ืน เช่นปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานใหญ่ ผลของข้อบังคับ
ดังกล่าวใช้บังคับมิได้ เพราะขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย  ในต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ
การส่งค าบอกกล่าวท าได้ทั้งทาง e-mail หรือผ่านทาง website ของบริษัทนั้น ช่วยให้บริษัท
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการประกาศทางหนังสือพิมพ์ หากวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายที่
ใกล้เคียงอย่าง เช่น กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  เดิมทีบริษัทมหาชนก็มีขั้นตอนในการ
โฆษณา ต้องประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ แต่ต่อมามีการปรับปรุงแก้ไข โดยใน
การโฆษณามีการน าสื่อ Electronic มาใช้ มีการแจ้งผ่าน Website ของบริษัท ตัวอย่างเช่น ใน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด มีการแจ้งผ่าน Website ของบริษัทจัดการ : 
www.scbam หรือช่องทางอ่ืนที่เหมาะสม เช่น NAV Center : WW.thailandmutualfund.com  
หรือหนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น และระบุแนวทางแก้ไขไว้ด้วยว่าหากมีเหตุท าให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศผ่าน Website ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาประกาศผ่าน
ช่องทางอ่ืนแทน เช่น NAV center หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอ่ืนใดที่เหมาะสม เป็นต้น  

 ส่วนในต่างประเทศ เช่น กฎหมายอังกฤษไม่ได้ก าหนดให้การเรียกประชุมสามัญจะต้องมี
เพียงการส่งเฉพาะทางจดหมาย (in hard copy form) แต่อาจส่งในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ (in 
electronic form) ก็ได้ เช่น ในมาตรา 308 ก าหนดถึงรายละเอียดวิธีการลงพิมพ์โฆษณาการ
ประชุมสามัญ (Notice of a general meeting of a company must be given) ท าได้ 3 วิธี 
อาจส่งโดยทางจดหมาย (in hard copy form) ทางอิเลคทรอนิคส์ (in electronic form) หรือโดย
วิธีการประกาศผ่านทางเวปไซด์ (website) โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 
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 ผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามพบว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ได้ติดตาม และ
รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางอินเทอร์เนต และสื่ออิเลคทรอนิกส์ เป็นประจ า และยังพบว่า ร้อยละ 90 
ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นควรให้ทุกบริษัทมี Website  ของบริษัทด้วย เพ่ือสะดวกและง่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ถึงมือผู้ถือหุ้น 

 ผลจากการตอบแบบสอบถามในข้อค าถามที่ว่าผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักหนังสือพิมพ์แห่ง
ท้องที่หรือไม่ ร้อยละ 60 ไม่รู้จัก และร้อยละ 70 ไม่เคยอ่านหนังสือพิมพ์ท้องที่เลย  

 สัมภาษณ์บุคคลที่มีความรู้ความสามารถผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายให้เหตุผลว่าท่าน
เหล่านั้นไม่เคยรับข่าวสารที่ได้จากหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ เข้าใจว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายเรื่องนี้
ต้องการมีพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร นอกเหนือจากวิธีการส่งจดหมายลงทะเบียน 
และเห็นด้วยให้มีการส่งข้อมูลทาง Website และทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ โดยเสนอให้เพ่ิมวิธีการเรียก
ประชุมเช่นนี้เข้าไปในตัวบทกฎหมาย 

 ประเด็นที่สอง ปัญหาในเรื่องระยะเวลาในการโฆษณา กฎหมายก าหนดให้ต้องส่งค าบอก
กล่าวเรียกประชุมใหญ่ลงพิมพ์โฆษณาก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน มีประเด็นที่น่าพิจารณา
ว่าระยะเวลาดังกล่าวน้อยเกินไปหรือไม่ เนื่องจากตามกฎหมายก าหนดว่าค าบอกกล่าวต้องส่งก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ผู้ถือหุ้นจะได้รับก่อนวันประชุมกี่วันไม่ใช่สาระส าคัญ เช่นนี้ผู้ถือหุ้น
อาจเหลือเวลาในคิดพิจารณา ตระเตรียมประชุมเพียง 3-4 วันก็เป็นได้ เพราะเจตนารมณ์ของ
กฎหมายเรื่องนี้ต้องการให้เกิดประโยชน์จากการส่งค าบอกกล่าวนัดประชุมก าหนดเวลาเพ่ือให้ผู้ถือ
หุ้นได้มีโอกาสศึกษา หาข้อมูล และพิจารณาถึงประเด็นที่จะเข้าประชุม เตรียมการเพ่ือเข้าประชุม
อย่างรอบคอบ เป็นการรักษาสิทธิที่มีอยู่น้อยของผู้ถือหุ้น   เปรียบเทียบกับต่างประเทศ เช่น 
ประเทศอังกฤษ ได้ก าหนดในกฎหมายบริษัท มาตรา 304 ให้กรรมการต้องเรียกประชุมภายใน 21 
วัน นับจากวันที่กรรมการต้องการประชุม และต้องจัดให้มีการประชุมหลังจากได้รับเอกสารการ
ประชุม ไม่นานเกินกว่า 28 วัน ส่วนกฎหมายบริษัทของประเทศญี่ปุ่น มาตรา 299(1) การประชุมผู้
ถือหุ้น กรรมการต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้ น 
หรือหากจะก าหนดให้น้อยกว่านี้ต้องระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกา แม้มี
การน าการประชุมออนไลน์มาใช้ในการประชุม แต่ได้ก าหนดระยะเวลาในการส่งค าบอกกล่าว
ล่วงหน้าในการประชุม ต้องใช้เวลา 15-21 วันในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 ผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามพบว่าทุกคนที่ถูกเรียกประชุม จะเข้าร่วมประชุมในทุก
ครั้ง  ร้อยละ 90 จะมีการเตรียมตัวก่อนล่วงหน้าเสมอ  เช่นเตรียมค าถามหรือท าความเข้าใจในวาระ
ประชุมก่อนเข้าร่วมการประชุม ส่วนน้อยร้อยละ 10 จะเตรียมเฉพาะเรื่องที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้อง
เท่านั้น ส่วนค าถามเกี่ยวกับระยะเวลาในการเรียกประชุม ได้รับค าตอบไม่ชัดเจนจนไม่สามารถน า
ผลมาวิเคราะห์ได้ (ร้อยละ 50 เห็นว่าระยะเวลา 7 วันเหมาะสมแล้ว อีกร้อยละ 50 เห็นว่าไม่
เหมาะสมน้อยเกินไป)  

 สัมภาษณ์บุคคลที่มีความรู้ความสามารถผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายหลายท่านเห็นว่า
ถ้าส่งถึงมือผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 7 วัน ถือเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการเตรียมตัว แต่หลาย
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ท่านตั้งข้อสังเกตุว่าควรส่งล่วงหน้าประมาณ 15 วัน หรือ 21 วัน ก่อนวันประชุม แต่ไม่ควรนานเกิน
กว่านี้เพราะอาจท าให้ลืมเรื่องการประชุมได้ 

ปัญหาที่สาม ปัญหาในเรื่องสภาพแห่งกิจการที่จะได้ประชุมปรึกษากัน ซึ่ง “สภาพแห่ง
กิจการที่จะได้ประชุมปรึกษากัน”  หมายถึง วาระต่างๆ ที่จะน าเข้าประชุมต้องมีการระบุไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมว่า ในการประชุมจะมีหัวข้อใดบ้างในการประชุม เช่น จะมีเรื่องใดแจ้งเพ่ือทราบ 
รับรองรายงานการประชุม เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา และมักจะมีวาระอ่ืนๆ  ระบุ ไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมเสมอ แต่วาระอ่ืนๆ ไม่มีค าจ ากัดความในความหมาย จึงเกิดความไม่ชัดเจน มีความเห็นของ
นักวิชาการได้ให้ค าจ ากัดความ (โสภณ รัตนากร ,2556) หมายถึงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ  ไม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธิหรือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นผู้ไม่เข้าประชุมโดยตรงเท่านั้น เช่นนี้ จะน าเรื่อง
ใหญ่ที่ต้องอาศัยมติของที่ประชุมจะท าได้หรือไม่ เช่น ต้องการถอดถอนกรรมการออกจากต าแหน่ง 
พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายที่ส าคัญ ฯลฯ จะน าเข้าวาระอ่ืนๆ ได้หรือไม่ ซึ่งกฎหมายไม่มีข้อห้ามหรือ
ข้อจ ากัดในความหมายนี้ 

หลักการประกอบกิจการของบริษัท มีหลักที่ส าคัญก ากับในการบริหารกิจการอยู่นั่นคือ
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี  เป็นการ
บริหารงานที่ท าให้เกิดความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งอยู่บนหลักการบริหารงาน
ที่เที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจิตส านึกในการท างาน มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้
กระท า พร้อมตอบค าถามหรือตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียและพร้อมรับผิด หลักธรรมาภิบาลมุ่งหวัง
ให้ทุกคนมีศีลธรรม จริยธรรมในการท างาน การค านึงถึงการมีส่วนร่วมในการรับรู้ ตัดสินใจ
ด าเนินการ และประเมินผลตลอดจนร่วมรับผิดจากการตัดสินใจร่วมกัน 

 แม้หลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี  ถือเป็นหลักที่ส าคัญ มักถูกน ามาใช้ใน
ภาครัฐแต่หากมองในมุมของเอกชนการน ามาใช้นั้นย่อม มีผลให้ในการบริหารกิจการของบริษัทเกิด
ความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในภาคเอกชนมีหลักใกล้เคียงกันเรียกว่าหลัก 
“บรรษัทภิบาล” มาใช้ในการก ากับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  แต่
การน าหลักบรรษัทบาลมาใช้ในบริษัท โดยเฉพาะในเรื่องของการประชุม  ถือเป็นการบริหารจัดการ
โครงสร้างและกระบวนการภายในกิจการ เพ่ือก าหนดทิศทางและสอดส่องดูแลผลการปฏิบัติงาน
ของกิจการให้ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม   

ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศอังกฤษ ในหนังสือนัดประชุมใหญ่จะต้องแจ้งเรื่องราวที่
จะประชุมด้วย และหากจะต้องมีการลงมติก็จะต้องส่งร่างมติไปพร้อมกัน ทั้งกรรมการต้องแจ้งด้วย
ว่าตนจะได้รับผลประโยชน์อะไรจากมตินั้นบ้าง หากจะมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องส าคัญใน 3 เรื่อง 
คือการถอนถอนกรรมการ การถอดถอนและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการต่ออายุให้กรรมการหลัง
ครบเกษียณแล้ว การนัดประชุมต้องบอกกล่าวล่วงหน้านานขึ้นอีกด้วย  

ผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามพบว่าความเห็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 เห็นว่าวาระอ่ืนๆ 
จะน าเรื่องส าคัญมาพิจารณาได้ ไม่จ ากัดว่าต้องเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ อีกทั้งข้อค าถามที่ว่าควรมีค า
นิยามความหมายของวาระอ่ืนๆ ไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เห็นว่าควรก าหนด
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ความหมายให้ชัดเจนในกฎหมาย แต่มีข้อสังเกตุที่ต้องน ามาพิจารณาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด ไม่เห็นด้วยที่จะน าเรื่องส าคัญโดยไม่แจ้งไว้ก่อนเข้ามาประชุมในวาระอ่ืนๆ โดยอาศัยมติของ
ผู้เข้าประชุมเห็นว่าไม่เหมาะสมและไม่มีโอกาสเตรียมข้อมูลทั้งยังผิดหลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิ
บาลอีกด้วย  

สัมภาษณ์บุคคลที่มีความรู้ความสามารถผู้ เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายให้ความเห็นว่า 
วาระอ่ืนๆ น่าจะหมายถึงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไม่ส าคัญ ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิหรือผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นผู้ไม่เข้าประชุมโดยตรงเท่านั้น  หลายท่านจึงควรก าหนดค าจ ากัดความไว้ให้ชัดเจน แต่ก็
มีหลายท่านเห็นว่าการจะบัญญัติในประมวลกฎหมายจะท าให้บัญญัติไปได้ทุกเรื่องอย่างไม่รู้จบ ต้อง
สร้าง tradition หรือมีบรรทัดฐานจะดีกว่า  

ปัญหาที่ส่ี ปัญหาในเรื่องสถานที่ในการประชุม 
กฎหมายได้ก าหนดให้ค าบอกกล่าวเรียกประชุมต้องระบุสถานที่ แต่ไม่ได้ก าหนดว่าต้อง

เป็นที่ใด  กรรมการจะก าหนดที่ใดก็ได้ ซึ่งในทางปฏิบัติอาจเป็นไปได้ว่าต้องการกีดกันผู้ถือหุ้นหรือผู้
เข้าประชุมบางคน ไม่อยากให้มาร่วมประชุม หรือต้องการก าหนดผลการประชุมตามที่ตนต้องการ 
หรือท าให้ผลของการประชุมเปลี่ยนแปลงไป มีผลให้ไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้น
พ้ืนฐานที่ผู้ถือหุ้นจะแสดงความเห็น หรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ  

หากน าเรื่องเดียวกันมาเปรียบเทียบกับบริษัทมหาชนจ ากัด ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 101 ได้บัญญัติ ให้ความส าคัญกับสถานที่ประชุมโดยระบุไว้ชัดเจน
ว่า “สถานที่ที่จะเป็นที่ประชุม ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัด
ใกล้เคียง เว้นแต่ข้อบังคับจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน” ท าให้กรรมการจะใช้ประโยชน์จากช่องว่างของ
กฎหมาย เพ่ือกีดกันผู้เข้าประชุมบางคน หรือเพ่ือประโยชน์ของตนในการบริหารบริษัทไม่ได้  

ดังนั้นประเด็นปัญหานี้ควรก าหนดสถานที่ประชุมให้ชัดเจนในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์หรือไม่ ในต่างประเทศ เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ทิพย์ชนก รัตโนสถ,2556) ก าหนดให้
การประชุมจะท าในหรือนอกมลรัฐ ณ สถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท หากข้อบังคับไม่ได้
ก าหนดไว้ให้ประชุมที่ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือในประเทศแคนาดาต้องประชุมในประเทศ
เท่านั้น ยกเว้นแต่มีข้อบังคับก าหนดเป็นอย่างอ่ืน  

 ผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ควรจัดที่ส านักงานใหญ่ 
และมีข้อสังเกตุถึงความสะดวกที่จะประชุม ณ สถานที่หรือจังหวัดที่ไม่ได้ท างาน ไม่มีผู้ตอบ
แบบสอบถามใดเห็นด้วย เนื่องจากไม่มีความสะดวก อีกทั้งในข้อค าถามที่ว่าสถานที่มีผลต่อการ
ประชุมหรือไม่ ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดเห็นว่ามีผลต่อการตัดสินใจที่จะประชุม 

สัมภาษณ์บุคคลที่มีความรู้ความสามารถผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายให้ความเห็นว่าควร
ก าหนดสถานที่ในกฎหมายให้ชัดเจนว่าต้องเป็นที่ใดเช่นเดียวกับกฎหมายของบริษัทมหาชนจ ากัด  
  



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560348

 
9. ข้อเสนอแนะ  
 จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1175 ในเรื่องค า
บอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงกระบวนการในการเผยแพร่กฎหมายยังมี
ข้อบกพร่อง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  
 1. ในช่วงเวลาที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดูแลบ้านเมืองมีประกาศ ค าสั่ง 
หรือกฎหมายเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก ตัวอย่างเช่น ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 18 ก วันที่ 
11 กุมภาพันธ์ 2560 มีประกาศแก้ไขกฎหมายเช่น ในพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ.2560 มาตรา 3 มีการยกเลิก
ความในมาตราแห่งประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติและพระราชก าหนด จ านวนถึง 76 ฉบับ อีก
ทั้งยังมีบัญชีท้ายพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของ
ผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ.2560 ทั้ง 76 ฉบับ เมื่อพิจารณากฎหมายที่ออกเฉพาะในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2560 เพียงวันเดียวมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา 
จ านวนถึง 7 ฉบับ 

ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้ฝ่ายนิติบัญญัติ เมื่อมีการออกประกาศ ค าสั่งหรือกฎหมาย แก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายควรมีการจัดพิมพ์แก้ไขกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ค้นคว้าหรือติดตาม
กฎหมาย  ดังที่กล่าวมาในปัจจุบันมีกฎหมายใหม่ๆ แก้ไขออกมาอย่างมากมาย เป็นความร่วมมือ
ของกฤษฎีกาในการจัดพิมพ์แก้ไข หรือเป็นหน้าที่ของส านักพิมพ์กฎหมายในการจัดท า  แต่ใน
กฎหมายเล็กๆ เช่นพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 633) พ.ศ.2560 เรื่องเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมเหรียญที่ระลึก
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นต้น กฎหมายเหล่านี้จะไม่มีการจัดพิมพ์เผยแพร่
ข้อมูลที่มีการแก้ไขท าให้กฎหมายที่แก้ไขใหม่มีเฉพาะผู้รู้หรือผู้ใช้เท่านั้นที่จะติดตามได้  โดยอาศัย
ข้ออ้างที่ดีคือได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือแล้วประชาชนรับรู้แล้ว  

ผู้วิจัยเสนอว่าหน้าที่ในการประกาศใช้กฎหมายเป็นหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ใน
เผยแพร่จัดท าข้อมูลตามที่มีการประกาศใช้กฎหมายใหม่ ควรมีแผนกใดแผนกหนึ่งไม่ว่าอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้ใดก็ตาม มีหน้าที่ดังนี้ในการอ านวยความสะดวกในการติดตามกฎหมาย เช่น 

1. การประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  (สนช.) วันนี้รับหลักการทางกฎหมายใดบ้าง 
2. ผ่านกฎหมายใดบ้าง 
3. ต้องการให้แจ้งเลยว่ากฎหมายใดบ้าง ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และ 
4. จะให้ดีที่สุดคือควรมีรายละเอียดด้วย  

1. ประเด็นปัญหาเรื่องการใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์  ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

ผลการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง นักวิชาการทางด้านกฎหมาย ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายใน
ต่างประเทศ เห็นด้วยกับการน าวิธีการเช่นนี้มาใช้ แต่ผู้วิจัยเห็นควรแก้ไขกฎหมาย ที่ต้องให้ทุกคนที่
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ร่วมประชุมต้องอยู่ในราชอาณาจักรในขณะที่มีการประชุมจึงจะสามารถประชุมโดยใช้วิธีการผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิคส์ได้  

2. ปัญหาเรื่องการพิมพ์โฆษณา ผู้วิจัยเห็นควรยกเลิกวิธีการที่ต้องลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์แห่ง
ท้องที่  แต่ 

เห็นควรเพ่ิมช่องทางใหม่ที่ทันสมัยโดยให้มีการส่งข้อมูลทาง Website และทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ 
เข้าไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1175 

3. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการโฆษณา จากผลการศึกษาพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมควรได้ 
มีการเตรียมตัวในการประชุม เวลาท่ีก าหนดตามกฎหมายต้องส่งก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน 
อาจถึงมือผู้ประชุมเพียง 3-4 วัน ผู้วิจัยเห็นควรแก้ไขในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 
1175 เพ่ิมระยะเวลาควรส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน  

4. ปัญหาเรื่องความหมายของค าว่า “วาระอ่ืนๆ หรือเรื่องอ่ืนๆ” ที่ต้องก าหนด 
ในการประชุม จากการศึกษาพบว่าเรื่องดังกล่าวควรเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไม่ใช่เรื่องที่ต้องอาศัยมติ
ของที่ประชุมในการพิจารณา ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นควรก าหนดเป็น 2 ทาง ดังนี้ 

ทางแรก หากบัญญัติว่าวาระอ่ืนๆ คืออะไร เห็นว่าไม่เป็นการเหมาะสมจะท าเป็นการเพ่ิม
บทบัญญัติกฎหมายให้ยืดยาวโดยไม่จ าเป็น แต่เห็นควรก าหนดให้ชัดว่า “ต้องไม่ใช่เรื่องที่อาศัยมติใน
การพิจารณา”   

ทางท่ีสอง การอธิบายความหมายของค าว่า “วาระอ่ืนๆ หรือเรื่องอ่ืนๆ” ควรต้องพ่ึงอ านาจ
ศาลในการตีความ ต้องอาศัยนักกฎหมายที่สังคมยอมรับ อธิบายถึงความหมายที่แท้จริง และต้อง
อาศัยหลักเกณฑ์ในบรรษัทภิบาลเป็นหลักในการน ามาใช้บริหารบริษัทจ ากัด 

5. ปัญหาเรื่องสถานที่ประชุม ผู้วิจัยเห็นควรก าหนดให้ชัดเจนเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน  

“ก าหนดให้สถานที่ที่จะเป็นที่ประชุม ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้ งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือ
จังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่ข้อบังคับจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน” 
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สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนภาษาบาลี ส านักศาสนศึกษา 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ENVIRONMENT OF LEARNING AND TEACHING PALI LANGUAGE AT BUDDHIST 
SCHOOL IN MUANG DISTRICT, CHIANGMAI PROVINCE 

 
พระมหาวิเศษ  เสาะพบดี ดร. ภูเบศ ม่วงแก้ว  นายวิราษ ภูมาศรี 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อม ปัญหา และ แนวทางพัฒนา
สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนภาษาบาลี การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงจ านวน 12 คน ประกอบด้วย 
1) พระภิกษุที่เป็นครูสอน จ านวน 8 รูป และพระภิกษุสามเณรที่ก าลังเรียน จ านวน 8 รูป ส านักศา
สนศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพห้องเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เป็นสัดเป็นส่วน มีสื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนมีความเป็นกันเอง ปัจจัยที่จะท าให้ส่งเสริมการ
เรียนการสอนได้ดีขึ้นต้องกระตุ้นจากตัวผู้เรียนเอง 2) อาคารเรียนมีการทรุดโทรมไปตามกาลเวลา 
หน้าต่างมีส่วนช ารุดบ้างเนื่องจากการเล่นซนของผู้เรียน มีเสียงรถจักรยานยนต์รบกวนท าให้ไม่มีสมาธิ
ในการเรียนการสอน ผู้เรียนบางรูปไม่ตั้งใจเรียน 3) การดูแลรักษาอาคารสถานที่ ต้องช่วยกันทั้งครู 
นักเรียน และนักการภารโรง ควรพัฒนาห้องเรียนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ปรับให้ทันยุคทันสมัยเทคโนโลยี
สมัยใหม ่ควรสอนให้นักเรียนรู้ถึงประโยชน์ในการเรียนบาลีจากรุ่นพ่ีที่ประสบความส าเร็จในการด าเนิน
ชีวิต 
ค าส าคัญ:  สภาพแวดล้อม, การเรียนการสอน, ภาษาบาลี, ส านักศาสนศึกษา 

 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research was to study Environment, Problem and Way 

to develop the environment of learning and teaching the Pali Language. This was the 
qualitative research based on documentary studies and in-depth interviews with 12 key 
informants chosen through purposive sampling consisting of 8 monks who were 

                                                           
 หลักสูตรปริญญาโท พุทธศาสตร์  มหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขต ล้านนา 
 มหาวิทยาลัยนอท์เชียงใหม ่
 หลักสูตรรัฐศาสตร์  มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต ล้านนา 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560352

teachers and 8 monks and novices who were learners at Buddhist schools in Muang 
district, Chiangmai province. The data were analyzed through descriptive analysis.  

The research results were found that; 1) the classrooms were in a good 
condition and proportional and the teaching media were modern. The interactions 
between instructors and learners were friendly. The factors that promote better 
teaching must be the motivations by the learners themselves. 2) The school buildings 
had deteriorated over time, windows were partly damaged due to naughty play by 
learners, noise from motorcycles caused distraction to teaching and some learners did 
not study well. 3) Teachers, learners and Janitor must help maintaining the premises, 
classrooms should be electronically developed and adapted to keep pace with 
modern technologies and the learners should be taught to know about benefits of 
learning the Pali language from the senior learners who were successful in life. 
 
Keywords: Environment, learning and teaching, Pali Language, Buddhist school 
 
1.บทน า 

 พระสงฆ์ไทยมีการศึกษาภาษาบาลีมาตั้งแต่สมัยเริ่มแรกท่ีพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ใน
ประเทศไทย มีหลักฐานปรากฏในสมัยทวารวดี มีหลักฐานการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลีอย่าง
เป็นระบบในสมัยอยุธยา การศึกษาบาลีรุ่งเรืองยิ่งในสมัยล้านนา คัมภีร์ที่แต่งในครั้งนั้นยังใช้เป็น
หลักสูตรในการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน การศึกษาภาษาบาลีตั้งแต่
สมัยสุโขทัยสืบมานั้น มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นองค์อุปภัมภ์ให้การสนับสนุนตลอดมา มีการอุทิศพระ
ราชมณเฑียรเป็นที่เล่าเรียนศึกษาของพระสงฆ์ มีการยกย่องและถวายนิตยภัตรแก่พระสงฆ์ผู้มีความรู้
ภาษาบาลี จนถึงแม้พระมหากษัตริย์ไทยบางพระองค์ ที่ทรงเป็นปราชญ์เชี่ยวชาญในภาษาบาลี  ภาษา
บาลีเป็นภาษารักษาพระศาสนา ดังจะเห็นได้ว่าในการท าสังฆกรรมมี อุโบสถ ปวารณา อุปสมบท 
และสมมติสีมา เป็นต้น จะส ารวจได้ด้วยดีและถูกต้องตามแบบแผนพุทธบัญญัติ ถ้าไม่มีวินัย กรรม
เกี่ยวเนื่องด้วยการสวดกรรมวาจาแล้ว ถือว่ากรรมไม่ส าเร็จ แต่สังฆกรรมนั้นๆ จะส าเร็จได้ด้วยดีก็
ด้วยผู้สวดกรรมวาจาสามารถสวดกรรมวาจา ออกเสียงสิถิล ธนิต วิมุตติ และนิคคหิต ได้ถูกต้อง
ชัดเจน และผู้ที่สวดได้ถูกต้องชัดเจน สังฆกรรมย่อมส าเร็จสมบูรณ์ตามพุทธประสงค์ กล่าวสรุปได้ว่า 
ภาษาบาลีเป็นภาษาที่มีความส าคัญอันสูงสุดต่อความด ารงมั่นสิ้นกาลนานแห่งพระพุทธศาสนา  
ปัจจุบันได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาภาษาบาลี ดังที่พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรต
โน) แม่กองบาลีสนามหลวง ได้กล่าวถึงกรณีแม่กองบาลีสนามหลวงจัดสอบบาลีประจ าปีการศึกษา 
2558 ซึ่งเปิดให้ฆราวาสลงสอบเป็นปีแรก และล่าสุดมีการมอบพัดส าหรับผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 
ประโยค และบาลีศึกษาที่เปิดโอกาสให้แม่ชีและฆราวาสเข้าศึกษา และปรากฏว่าฆราวาสสอบได้ถึงบาลี
ศึกษา 6 ประโยค การเรียนบาลีของฆราวาสจะเป็นพ้ืนฐานที่เกื้อกูลกับวิชาทางโลก (2559, ออนไลน์) 
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 ส านักศาสนศึกษา ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการให้มีการเรียนการสอน
ภาษาบาลีควบคู่ไปกับการจัดการศึกษาแผนกสามัญศึกษาไปด้วย นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่
เรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาซึ่งกลุ่มสาระภาษาเพ่ือการ
สื่อสารมาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจกระบวนการอ่านและการเขียนถูกต้องตามหลักบาลีไวยากรณ์  
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะในการแปลภาษาบาลีถูกต้องตามหลักการแปล  (กองพุทธศาสนศึกษา, 
2550, หน้า 120) ถึงจะมีหลักสูตรเอ้ือต่อการเรียนรู้แต่ก็ท าให้นักเรียนต้องรับผิดชอบในการศึกษา
หาความรู้ค่อยข้างจะมาก มีเวลาไม่เพียงพอ จะเห็นได้ว่าแต่ละปีมีจ านวนนักเรียนที่ลงชื่อสอบบาลี
เป็นจ านวนมากแต่ผลการสอบได้ไม่มากนัก ด้วยเหตุที่หลักสูตรการเรียนภาษาบาลีเป็นหลักสูตรแนว
อนุรักษ์นิยมไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ท าให้เกิดปัญหากับยุคสมัยปัจจุบัน 
อันเนื่องด้วยการเรียนการสอนภาษาบาลี (พระมหาธีรสุข ธมฺมสาโร (อุปไชย), 2554) มีหลายประการ
เป็นต้นว่า เนื้อหาของหลักสูตรมีมากเกินไป ขาดการแก้ไข ปรับปรุง และไม่เหมาะสมกับผู้เรียนใน
ปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอน คือ การจัดครูเข้าสอนยังไม่เป็นระบบและได้มาตรฐาน ขาด
แผนการเรียนการสอนที่ชัดเจน และการสอนขาดความยืดหยุ่น สื่อการเรียนการสอน ที่ทันสมัยมีไม่
เพียงพอ สื่อที่มีอยู่ขาดคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนมีน้อยเกินไป 
ขาดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่ได้เรียนมา เวลาในการเตรียมตัวเพ่ือวัดผลประจ าเดือนน้อยเกินไป 
การวัดผลเน้นความจ าเป็นหลัก และขาดการบันทึกข้อมูลที่เป็นระบบ ดังนั้น ควรปรับปรุงเนื้อหา
ของหลักสูตรให้ได้คุณภาพและเหมาะสมกับผู้เรียน ควรปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น
เหมาะสมกับผู้เรียน ควรมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพ่ิมขึ้น และปรับปรุงหนังสือเรียนให้ได้
มาตรฐาน ควรมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น ควรก าหนดเวลาในการวัดผลประจ าเดือนให้
เหมาะสมควรมีการวัดผลด้านอื่นนอกเหนือจากการวัดความจ าและควรมีการบันทึกข้อมูลการวัดผล
อย่างเป็นระบบ และสิ่งที่ปัญหาหลัก คือ ตัวนักเรียนเองดังที่ปรากฏในงานวิจัยของพระมหาบัณฑิต 
ปณฺฑิตเสวี (2556) ที่ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของพระภิกษุ
สามเณรเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับน้อย แต่เมื่อแยก
เป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการบริหารจัดการของส านักเรียน ต้องการให้มีสื่อ
การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี โดยใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาบาลี เพ่ือความ
เข้าใจในการท่องจ า พระภิกษุ สามเณร ผู้เรียน ส่วนการจัดการเรียนการสอนส าหรับครูคฤหัสถ์ ที่
สอนตามโรงเรียนปริยัติธรรมควรปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสามเณร เช่น ไม่ควรตีตัวเสมอท่าน และไม่
ควรแสดงกิริยาต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมออกมา ให้รู้จักเคารพต่อเพศ พระภิกษุ และสามเณร ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนา 

 จากเหตุผลดังกล่าวมา ผู้วิจัยเห็นว่า สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนทั้งที่ เป็น
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่วนผลกระทบต่อการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมทางจิตภาพ เป็น
สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนที่ท าให้เกิดความรู้สึกในทางบวกหรือลบ สภาพแวดล้อมทางสังคม 
เป็นสภาพแวดล้อมในห้องเรียนของผู้เรียน ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการออกกฎระเบียบก็คือผู้สอน และ
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สภาพแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียนผู้ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดกฎระเบียบ ถ้าหากผู้บริหารหรือ
ผู้สอนเชื่อว่าบุคคลในบังคับบัญชา หรือผู้เรียนมีลักษณะเป็นคนเกียจคร้านไม่รับผิดชอบ การออก
กฎระเบียบจะมีลักษณะเข้มงวด การเรียนการสอนภาษาบาลีตามส านักศาสนศึกษาในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ จิตภาพ และทางสังคมที่แตกต่างกัน 
สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร มีปัญหาหรือไม่ อย่างไร แนวทางในการสภาพแวดล้อมการเรียน
การสอน ควรเป็นไปในทิศทางใด ที่มีผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภาษาบาลี จึงได้ท า
วิจัยครั้งนี้ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1) เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนภาษาบาลี ส านักศาสนศึกษา ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 2) เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาในการเรียนการสอนภาษาบาลี ส านักศาสน
ศึกษา ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 3) เพ่ือแสวงหาแนวทางพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนภาษาบาลี ส านักศาสน
ศึกษา ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(Documentary research) และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) จากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกรอบของสภาพแวดล้อม ปัญหาสภาพแวดล้อมการเรียน
การสอน รวมถึงแนวทางพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน 

 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พระภิกษุสามเณร ผู้ เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาบาลี 
ประกอบด้วย 

1) พระภิกษุผู้ปฏิบัติการเรียนการสอนภาษาบาลี จ านวน 8 รูป  
2) พระภิกษุสามเณรที่ก าลังศึกษาภาษาบาลี จ านวน 8 รูป 

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดย
อาศัยกรอบแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ขอบเขตการวิจัยและการนิยามศัพท์ปฏิบัติการ  
  การวิ เคราะห์ข้อมูล  ผู้ วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ เชิงพรรณนา (Descriptive 
Analysis) โดยเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ในแง่ต่างๆ ตามความเป็นเป็นจริงซึ่งเป็นการวิเคราะห์
ออกมาในรูปเชิงพรรณนา และได้จัดหมวดหมู่ในประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 
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4. ผลการวิจัย 
 สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนภาษาบาลี  

1) สภาพแวดล้อมด้านกายภาพในการเรียนการสอนภาษาบาลี พบว่า 1. สภาพห้องเรียน
อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศการเรียนการสอน สภาพนอกห้องเรียนแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน
ที่ 1 ห้องสมุดที่อ่านหนังสือทางโลก ในห้องนั้นจะจัดหนังสือเกี่ยวกับบาลีน้อย ส่วนที่ 2 จะเป็นหนังสือ
เกี่ยวกับบาลีเป็นส่วนใหญ่ 2. สภาพในห้องเรียนจัดเป็นสัดเป็นส่วน เป็นช่วงชั้นมีสื่อการเรียนการสอน
ที่ทันสมัยมีกระดานด ามีไวท์บอร์ด บางห้องมีโปรเจ็กเตอร์ฉาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนการ
สอนมากขึ้น เนื่องจากการเรียนวิชาบาลีต้องใช้สมาธิใช้ความสงบบรรยากาศในห้องเรียนจึงมี
ความส าคัญสภาพในห้องเรียนจึงช่วยเอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนได้เรียนดีขึ้นสภาพนอกห้องเรียนแบ่งเป็นสอง
ส่วนคือส านักงานที่มีหนังสือบาลีเป็นจ านวนมากและอีกส่วนคือห้องสมุดของโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน
โดยห้องสมุดจะมีหนังสือหลายๆ สาขาและมีห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ค้นคว้าหาความรู้สภาพนอก
ห้องเรียนจึงมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพ่ิมขึ้น  

2) สภาพแวดล้อมด้านจิตภาพในการเรียนการสอนภาษาบาลี พบว่า 1. บุคลิกภาพของตัว
ผู้เรียนเป็นไปค่อนข้างดีสนิทสนมกัน เพราะตัวผู้เรียนก็อยู่ในวัดตัวผู้สอนก็อยู่ในวัด ความกระตือรือร้น
ของผู้เรียนขึ้นอยู่กับช่วงเวลาช่วงเช้าจะมีการกระตือรือร้นส่วนช่วงบ่ายจะเกิดอาการอ่อนล้า การเรียน
ตัวผู้เรียนจะมีศีลบังคับผู้เรียนจึงต้องมีความเรียบร้อย มีความเชื่อฟังครูบาอาจารย์เป็นหลักการเรียนจึง
เรียนแบบพี่สอนน้องจึงสร้างเจตคติที่ดีต่อผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสอบได้ กฎระเบียบจะมีข้อก าหนดให้
ผู้เรียนสายได้ไม่เกิน 15 นาที ขาดไม่เกินเดือนละ 3 ครั้ง ถ้าขาดเกินสามครั้งจะมีการตักเตือนหรือ
ลงโทษ 2. การเรียนการมีความเป็นกันเองเปิดโอกาสให้ถาม มีความเป็นกันเอง เมื่อมีงานอะไรไม่ว่าจะ
เป็นการจัดงานวันส าคัญทางศาสนา วันส าคัญๆ พระเณรก็จะช่วยกันท า สนุกสนาน เพลิดเพลินดีนส
ภาพแวดล้อมห้องเรียนเหมาะสมส าหรับพระเณรดี เรียบง่ายดี พ้ืนที่ว่าง รูปภาพ แจกันดอกไม้ การจัด
โต๊ะ เก้าอ้ี เรียบร้อยดี ดูแล้วสบายตา  

3) สภาพแวดล้อมด้านสังคมในการเรียนการสอนภาษาบาลี พบว่า 1. ปัจจัยที่จะท าให้
ส่งเสริมการเรียนการสอนได้ดีขึ้นต้องกระตุ้นจากตัวผู้เรียนสภาพห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนเป็นเพียง
องค์ประกอบ กฎกติกาในการเรียนการสอนจะอิงกับกฎของโรงเรียนโดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
มีความรับผิดชอบนั้นขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนทั้งสิ้น ผู้ที่เรียนดีมีความรับผิดชอบจะมีการกล่าวชื่นชมหรือมี
การกล่าวประชุมเพ่ือมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีความขยันเรียนดีเรียงตามล าดับมีการถวายปัจจัยเพ่ือกระตุ้น
จักจูงให้ผู้เรียนมีความสนใจเรียนเพ่ิมขึ้น 2. ไม่ได้มีการก าหนดกฎระเบียบการเรียนการสอนแต่อย่างใด 
ครูผู้สอนจะไม่มีกฎตายตัวในการสอนนักเรียน ดูความเหมาะสมมากกว่า แต่เป็นมารยาทที่ควรปฏิบัติ
มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการมาเรียน การห่มจีวร การเรียน การรับผิดชอบตัวเองในการดูหนังสือ อ่าน
หนังสือ ถ้าเข้าเรียนสายจะไม่หักคะแนนหรือลงโทษ แต่ถ้าไม่มาเรียนเกินสามครั้งจะมีการลงโทษโดย
การลงโทษจะมีทั้งหนัก เบา และกลาง การลงโทษหนักคือ การไล่ออกจากวัดถ้าท าผิดเบาลงมาก็จะท า
โทษแบบการท าสนธิสัญญาทัณฑ์บน สามเณรหลายๆ รูปจึงมีความกระตือรือร้นเพ่ิมมากขึ้น  
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 สภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาในการเรียนการสอนภาษาบาลี  
1) สภาพแวดล้อมด้านกายภาพที่เป็นปัญหาในการเรียนการสอนภาษาบาลี พบว่า 1. 

สภาพแวดล้อมในห้องเรียน อาคารเรียนมีความสมบูรณ์ดี เรียบร้อยดี มีการทรุดโทรมไปตามกาลเวลา 
เสื่อมไปเป็นธรรมดา ภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน เช่น เสียงรถ ไม่มีการรบกวนในการเรียน ท าแลที่อยู่
ของโรงเรียนบรรยากาศดี ห่างไกลทางใหญ่ 2. สภาพโดยรวมอาคารเพ่ิงสร้างใหม่อาจจะมีช ารุดบ้างเช่น
หลังคาพ้ืนห้อง หน้าต่าง ส่วนไหนที่ช ารุดก็มีการซ้อมบ ารุงให้เป็นสัดส่วน หน้าต่างมีส่วนช ารุดบ้าง
เนื่องจากการเล่นซนของผู้เรียน เป็นธรรมดาของนักเรียนวัยนี้ซน อยากรู้ อยากเห็น อยากลอง ยังไม่มี
ความรับผิดชอบมากเท่าที่ควร  

2) สภาพแวดล้อมด้านจิตภาพที่เป็นปัญหาในการเรียนการสอนภาษาบาลี พบว่า 1. 
บุคลิกภาพของตัวผู้เรียนไม่ได้ท าให้ตัวผู้สอนเกิดความรู้สึกไม่สบายใจหรืออึดอัด เพราะเมื่อผู้สอนเข้า
ห้องเรียนแล้วจะสวมวิญญาณความเป็นครูทันที อาจจะมีบ้างที่ผู้เรียนบางส่วนที่ไม่ตั้งใจเรียนแต่ผู้สอน
ก็สร้างความสนใจให้กับผู้เรียน เช่น เดินไปใกล้ผู้เรียนจุดนั้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียน 
การสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักเรียน ผู้เรียนที่เป็นประเด็น คือ การพูดหรือการสื่อสารที่ไม่ชัด
ก็ท าให้เป็นปัญหาต่อการเรียนค้อนข้างมาก 2. ด้วยว่าห้องเรียน อาคารเรียนอยู่ใกล้ถนนใหญ่ เสียงรถมี
การรบกวนการเรียนท าให้ไม่มีสมาธิในการเรียน บางครั้งเสียงรถจักรยานยนต์ รบกวน ยิ่งเวลาท า
แบบฝึกหัด ท าปัญหาข้อสอบ ไม่มีสมาธิในตอบปัญหา  

แนวทางพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนภาษาบาลี  
1) แนวทางพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพการเรียนการสอนภาษาบาลี พบว่า 1. 

สภาพแวดล้อมในห้องเรียน พ้ืนห้อง ผนังห้อง ประตู หน้าต่าง โต๊ะ เก้าอ้ี กระดานด า อุปกรณ์การเรียน 
อยู่ในสภาพที่พึงพอใจ ซึ่งมีการปรับปรุงอยู่ตลอดอยู่แล้ว ที่เป็นปัญหาคือการดูแลรักษาให้เรียบร้อย
มากกว่าที่ต้องท าทุกวัน เรื่องนี้ต้องช่วยกันทั้งครู นักเรียน และนักการภารโรง แต่จะมีในส่วนของ
อาคารที่ต้องการเพ่ิมเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดให้เป็นสัดเป็นส่วน ต้องเพ่ิมเพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วนมากกว่านี้ ก็ต้องปรับปรุงบ้างตามกาลเวลาถ้ามีช ารุด เพราะเณรชอบ
เล่นกัน มันเป็นธรรมดาของวัยเด็ก 2. ควรจะพัฒนาห้องเรียนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งครู
และนักเรียนต้องตามให้ทัน ถ้าห้องเรียนเยี่ยม แต่ครูใช้ไม่เป็นก็ไม่ได้ ห้องนี้ปัจจุบันเป็นห้องเฉพาะแยก
ไปต่างหาก ค่อยๆ พัฒนาไป สภาพแวดล้อมโรงเรียน อาคารดีอยู่แล้วใช้ร่วมกับโรงเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ควรมีสื่อเทคโนโลยีในการช่วยสอน มันขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้สื่อ
ของแต่ละท่าน  

2) แนวทางพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านจิตภาพการเรียนการสอนภาษาบาลี พบว่า 1. เวลา
เรียน แบบฝึกหัด การสอบ การตรวจปัญหา และบุคลิกภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
จัดอยู่ในขั้นดี สิ่งที่ควรปรับตัวก็คือ งานที่เกี่ยวข้องกับบริบทของวัด มีงานจรมาที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ ซึ่งบางงานไม่ได้อยู่ในปฏิทินการศึกษาที่จัดไว้แล้ว 2. การเรียนการสอนบาลีเน้น
เฉพาะมัธยมศึกษาตอนต้น พอขึ้นม.4 ไม่ได้บังคับ นักเรียนมีความรู้สึกว่าจะเรียนไปท าไม น้องๆ พอ
เห็นรุ่นพี่ไม่เรียน ก็ไม่อยากเรียนอย่างนี้ นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนก็รู้สึกท้อเหมือนกัน ต้องก าหนดเป็น
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กฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนบาลี ต้องคะแนนพระปริยัติแผนกสามัญมาช่วยในส่วนนี้ จะ
ได้ท านักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนบาลีมากขึ้น การเรียนบาลีเป็นสิ่งที่ยากท่ีจะเข้าใจ เวลาเรียนก็
เหมาะสม แต่นักเรียนต้องไปต่อยอดศึกษานอกห้องเรียน การพัฒนาการเรียนการควรปรับให้ทันยุค
ทันสมัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ บางคนไม่อยากแบกหนังสือมาแล้ว ทุกคนมีมือถือ เอามือถือมาอย่างนี้ ถ้า
เราใช้ทุกวิชาอยู่ในมือถือได้คงจะดี  

3) แนวทางพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านสังคมการเรียนการสอนภาษาบาลี พบว่า 1. การ
เรียนพระวินัยมาแล้ว จะทราบกติกา มารยาท กฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน พร้อมกันไป
จึงไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด แต่ปัจจุบันมีสิ่งดึงดูดความสนใจไปที่อ่ืนมากว่า ส่วนในการสร้างเสริมขวัญ
ก าลังใจนั้น เจ้าอาวาส ผู้บริหาร ครูผู้สอน พร้อมอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ควรค านึงถึงคือ จิตวิทยาส าหรับเด็ก 
ท าให้อย่างไรให้พระภิกษุสามเณรสนใจในการเรียนบาลีมากขึ้น การสั่งให้นักเรียนท าการบ้าน ให้แปล
หนังสือ ส่งงานแล้วไม่ท าก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกัน ท าให้เรียนไม่ทันเพ่ือน เรียนไม่รู้เรื่อง ควรที่จะฝึกให้
เด็กรับผิดชอบมากขึ้น ให้เห็นคุณค่าของการเรียนบาลี  

 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

 1) จากผลการวิจัย พบว่า สภาพแวดล้อมในห้องเรียน อาคารเรียนมีความสมบูรณ์ดี 
เรียบร้อยดี มีการทรุดโทรมไปตามกาลเวลา เสื่อมไปเป็นธรรมดา ภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน เช่น 
เสียงรถ ไม่มีการรบกวนในการเรียน ท าแลที่อยู่ของโรงเรียนบรรยากาศดี ห่างไกลทางใหญ่  สภาพ
โดยรวมอาคารอาจจะมีช ารุดบ้างเช่นหลังคาพ้ืนห้อง หน้าต่าง ส่วนไหนที่ช ารุดก็มีการซ้อมบ ารุงให้
เป็นสัดส่วน หน้าต่างมีส่วนช ารุดบ้างเนื่องจากการเล่นซนของผู้เรียน เป็นธรรมดาของนักเรียนวัยนี้
ซน อยากรู้ อยากเห็น อยากลอง ยังไม่มีความรับผิดชอบมากเท่าที่ควร  ในด้านห้องเรียน พื้นห้อง 
ผนังห้อง ประตู หน้าต่าง โต๊ะ เก้าอ้ี กระดานด า อุปกรณ์การเรียน อยู่ในสภาพที่พึงพอใจ ซึ่งมีการ
ปรับปรุงอยู่ตลอดอยู่แล้ว ที่เป็นปัญหาคือการดูแลรักษาให้เรียบร้อยมากกว่าที่ต้องท าทุกวัน เรื่องนี้
ต้องช่วยกันทั้งครู นักเรียน และนักการภารโรง แต่จะมีในส่วนของอาคารที่ต้องการเพิ่มเพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย จัดให้เป็นสัดเป็นส่วน ต้องเพ่ิมเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วน
มากกว่านี้ ก็ต้องปรับปรุงบ้างตามกาลเวลาถ้ามีช ารุด เพราะเณรชอบเล่นกัน มันเป็นธรรมดาของวัย
เด็ก ซึ่งสภาพแวดล้อมเหล่านี้เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ วรางคณา โตโพธิ์ไทย (2556, หน้า 4) ที่ได้กล่าวถึง
คุณค่าของสภาพแวดล้อมว่า สภาพแวดล้อมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน 
ห้องเรียนที่มีความสะดวกสบายมีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนครบถ้วน ท าให้ผู้เรียนมีความสุข
ในการเรียนผู้สอนก็มีความสุขในการสอน สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมในการเรียน
การสอนด าเนินไปด้วยความราบรื่น สะดวก รวดเร็ว ตามแผนที่วางไว้ ท าให้ทักษะในการแสวงหา
และรวบรวมความรู้ การแสวงหาข้อมูลและความคิดใหม่ๆ ด้วยทักษะต่างๆ เช่นทักษะการอ่าน 
ทักษะการฟัง ทักษะการถาม ทักษะการสังเกต หรือทักษะการค้นหาข้อมูลจากห้องสมุด เป็นต้น
(ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ หน้า, 2556, หน้า 24)  
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 2) จากผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านจิตภาพ พบว่า บุคลิกภาพของตัวผู้เรียน
ไม่ได้ท าให้ตัวผู้สอนเกิดความรู้สึกไม่สบายใจหรืออึดอัด เพราะเมื่อผู้สอนเข้าห้องเรียนแล้วจะสวม
วิญญาณความเป็นครูทันที อาจจะมีบ้างที่ผู้เรียนบางส่วนที่ไม่ตั้งใจเรียนแต่ผู้สอนก็สร้างความสนใจ
ให้กับผู้เรียน เช่น เดินไปใกล้ผู้เรียนจุดนั้นเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียน การสื่อสาร
ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักเรียน ผู้เรียนที่เป็นประเด็น คือ การพูดหรือการสื่อสารที่ไม่ชัดก็ท าให้
เป็นปัญหาต่อการเรียนค้อนข้างมาก บุคลิกภาพของตัวผู้เรียนไม่ได้ท าให้ตัวผู้สอนเกิดความรู้สึกไม่
สบายใจหรืออึดอัด เพราะเมื่อผู้สอนเข้าห้องเรียนแล้วจะสวมวิญญาณความเป็นครูทันที อาจจะมี
บ้างที่ผู้เรียนบางส่วนที่ไม่ตั้งใจเรียนแต่ผู้สอนก็สร้างความสนใจให้กับผู้เรียน เช่น เดินไปใกล้ผู้เรียน
จุดนั้นเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียน การสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักเรียน ผู้เรียน
ที่เป็นประเด็น คือ การพูดหรือการสื่อสารที่ไม่ชัดก็ท าให้เป็นปัญหาต่อการเรียนค้อนข้างมาก  การ
เรียนการสอน ควรที่จะให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้สื่อสมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์ ถ้าพัฒนาระบบแล้ว 
นักเรียนทุกวันชอบมาก ไม่เบื่อหน่าย ท าการบ้านผ่านมือถือ ผ่านไลน์ สะดวกสบาย ใครใช้ไม่เป็น 
ผู้สอนยิ่งนักใจมาก ถ้าครูใช้ไม่เป็นแบบเดิมก็ดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไรในการเรียนรู้ ปัจจุบันการมีการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ เวลาเรียนวันละสองชั่วโมง ในการเรียนบาลีค่อนข้างยาก ควรปรับปรุง
ตัวผู้เรียนมากกว่า ควรอ่านหนังสือ แปหนังสือมาก่อน ถ้าอย่างนั้นจะไม่ทันเพ่ือนๆ  เป็น
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในเรื่อง อารมณ์ ความรู้สึก ความสนใจ ความเป็นกันเอง และบรรยากาศ
ในการจัดการศึกษา ระหว่างครูและนักเรียน หรือระหว่างนักเรียนและนักเรียน ซึ่งเป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หากมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีก็จะส่งผลให้มีสภาพแวดล้อมทางจิต
ภาพที่ดี เหล่านี้ล้วนบ่งถึงความส าคัญของสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนเป็นการช่วยพัฒนา
บุคลิกภาพของผู้เรียน จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการจัดการศึกษาประการหนึ่งก็คืนมุ่งให้ผู้เรียนมี
บุคลิกภาพดี มีการแสดงออกทางกาย วาจาและใจแบบอย่างที่สังคมยอมรับ กล่าวคือ คุณธรรมและ
จริยธรรมที่เป็นเครื่องหมายของคนดี มีการประพฤติปฏิบัติสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดี 
การที่จะหล่อหลอมพฤติกรรมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์
นั้น ต้องใช้เวลา และอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน จึงจะสามารถกล่อมเกลาผู้เรียนได้ 
สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยปรับหรือโน้มน้าว พฤติกรรมของ
ผู้เรียนโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนที่ดี มีบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นมิตร มีความเป็น
ประชาธิปไตย ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตัดสินปัญหาด้วยเหตุผลต่างๆ เหล่านี้จะค่อยๆ
แทรกซึมเข้าไปในความรู้สึกนึกคิดของผู้เรียน สะสมทีละน้อยจนในที่สุดจะแสดงออกในลักษณะของ
บุคลิกภาพรูรูปแบบในการนับรู้ตลอดจนค่านิยมต่างๆ ของผู้เรียน (วรางคณา โตโพธิ์ไทย, 2556, 
หน้า 5) สอดคล้องกับแนวคิดของสุกัญญา เจริญวีรกุล (2559 ออนไลน์) นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะอักษร
ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เรียนบาลีศึกษา ส านักเรียนวัด
สามพระยา กล่าวว่า สาเหตุที่เรียนภาษาบาลีจริงจังเพราะชอบมาตั้งแต่วัยเยาว์ และอยากเข้าใจค า
สอนของพระพุทธเจ้า จึงเริ่มเรียนไวยากรณ์ที่ส านักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และต่อยอดการ
เรียนในประโยคที่สูงขึ้นที่ส านักเรียนวัดสามพระยา และเมื่อแม่กองบาลีฯ เปิดสนามสอบเป็นปีแรก ตน
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จึงลงสอบบาลีศึกษา 6 ประโยค เมื่อผลสอบปรากฏว่าผ่าน ต่อมาจึงเข้ารับพัดเป็นปีแรกท่ีวัดปากน้ า 
ภาษีเจริญ "ประโยชน์ของการเรียนภาษาบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม คือ ได้ศึกษาโครงสร้างของ
ภาษาและได้สืบทอดพระพุทธศาสนา ที่ส าคัญการเรียนภาษาบาลีในทางธรรมช่วยเกื้อกูลกับสาขาวิชา
ทางโลก แม้การเรียนทั้ง 2 รูปแบบไวยากรณ์จะไม่ต่างกันมาก แต่มิติของภาษาจะช่วยให้ เข้าใจ
กฎเกณฑ์ภาษามากขึ้น การเรียนภาษาบาลีอาจยากส าหรับฆราวาส แต่ถ้าผู้เรียนมีความมุ่งมั่นและ
พยายามท าความเข้าใจ เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนได้ และขณะนี้ตนก าลังเรียนบาลีศึกษา 7 ประโยค" 

 3) จากผลการวิจัย พบว่า แรงบันดาลใจของผู้เรียนยังมีน้อยคือ ผู้ที่เรียนภาษาบาลีที่จบ
มัธยมศึกษาปีที่สามข้ึนไปมีน้อยมากเนื่องจากไม่ใช่เป็นวิชาบังคับผู้เรียนจึงขาดความสนใจ การเรียน
บาลีในโรงเรียนสายสามัญทุกแห่งมีปัญหาจะมีปัญหาเหล่านี้ มองไม่เห็นประโยชน์และคุณค่าของ
บาลี กฎกติกาที่มีการก าหนอมีบางรูปที่เต็มใจปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างก็ว่ากันไปตามเหตุและผลส่วน
เรื่องของการเตรียมตัวล่วงหน้าเกี่ยวกับการเรียนครูผู้สอนมีความอึดอัดใจเป็นอย่างมากแต่ก็ว่ากล่าว
ตักเตือนท าให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งผู้บริหาร ครูผู้สอน ได้สร้างเสริมขวัญก าลังใจ
ให้แก่ผู้เรียนตลอดมา เป็นรูปของทุนการศึกษา รางวัลส าหรับผู้ที่สอบได้ แต่ก็ยังมีคนสอบได้น้อยอยู่ 
ท าอย่างไรให้นักเรียนสนใจเรียนบาลีเพ่ิมขึ้นก็ดีเหมือนกัน ที่นี่มันอยู่กับนักเรียนเองไม่สู้หรือไม่ 
อย่างไร เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันความคิดนักเรียนมีความเป็นส่วนตัวมาก รู้มาก รู้เร็ว เบื่อไว ควรสอนให้
นักเรียนรู้ถึงประโยชน์ในการเรียนบาลีของรุ่นพ่ีที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต ถ้านักเรียน
ปฏิบัติตามกติกา มารยาท กฎระเบียบก็มีส่วนส่งเสริมการเรียนการสอนแน่นอน ส่วนควรที่เป็น
ประเด็นแก้ไขคือตัวนักเรียนเอง เพราะบางรูปยังไม่สนใจเรียนมากนัก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไม่ได้มีการบังคับให้เรียนบาลีท าให้รุ่นน้องมัธยมศึกษาตอนต้นไม่สนใจเรียนด้วย ควรสร้างรุ่นพ่ีเป็น 
Idol ส าหรับรุ่นน้อง สอดคล้องกับแนวคิดของวรางคณา โตโพธิ์ไทย (2556, หน้า 4-5) ที่ได้ถึง
ความส าคัญของสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนไว้ว่า สภาพแวดล้อมช่วยสนับสนุนการเรียนการ
สอน ท าให้ผู้เรียนเกิดความประทับใจ เป็นกระตุ้นผู้เรียนให้ความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียน 
เปลี่ยนเจตคติไปในทางที่ดี มีความพึงพอใจในการเรียนช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปัจจัย
ส าคัญในกระบวนการเรียนการสอนก็คือความรู้สึกที่เกิดจากตัวผู้เรียน ความรู้สึกพึงพอใจ สนใจ 
อยากเรียน อยากรู้ ซึ่งจะเป็นตัวน าไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในที่สุด ดังนั้น ถ้าผู้เรียนอยู่ใน
สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านกายภาพ จิตภาพ และทางด้านสังคมภาพ
แล้ว จะช่วยกระตุ้นในตัวผู้เรียนเกิดความรู้สึกดังกล่าวได้  ช่วยจัดประสบการณ์การเรียนที่พึง
ประสงค์ให้แก่ผู้เรียน ประสบการณ์การเรียนขั้นอยู่กับสภาพแวดล้อมตามปกติแล้วการรับรู้และการ
เรียนของผู้เรียนจะเกิดข้ันหลังจากที่ได้ปะทะ สัมพันธ์กับสิ่งภายนอกที่มากระตุ้นประสาทสัมผัสของ
ผู้เรียน การปะทะสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ เป็นการสร้างประสบการณ์ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีส่วน
ช่วยในการควบคุมชั้นเรียนให้ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนเป็นตัวก าหนด
อาณาเขตของการเรียน ท าให้มีบรรยากาศท่ีแตกต่างไปจากกิจกรรมอ่ืน ยกตัวอย่างเช่น ลักษณะของ
สภาพแวดล้อมในสถานเริงรมย์ ผู้เรียนเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่จัดไว้อย่างเหมาะสม ก็
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จะรู้จักส ารวมอยู่ในระเบียบวินัยมากขั้น โดยเฉพาะถ้ามีการจัดโต๊ะ เก้าอ้ี ของนักเรียนอย่างมี
วัตถุประสงค์จะช่วยให้การควบคุมชั้นเรียนมีระบบระเบียบ และง่ายส าหรับผู้สอนมากขั้น 
 
6. บทสรุป 

 การที่จะความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่มี
ลักษณะเป็นพระนักบริหาร นักพัฒนา นักการศึกษา มีความสามารถในการวางแผนงาน มีความ
เสียสละ ตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ครู มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ 
เข้าใจหลักสูตร และเป็นแบบอย่างที่ดี หลักสูตร ครูเตรียมหลักสูตรก่อนใช้และประเมินผล อาคาร
สถานที่มีการจัดอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอย่างดี งบประมาณ มีการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ 
สื่อการเรียนการสอน มีการน าสื่อมาใช้งานได้เหมาะสม ประการต่อมาอยู่ที่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน คือ ผู้บริหารโรงเรียน มอบงานตามถนัด ตรวจสอบงาน ประชุมแนะน าครู จัดหา
งบประมาณ อาคารสถานที่ อุปกรณ์เพียงพอ และแก้ปัญหารวดเร็ว ครูเตรียมเนื้อหาเหมาะ ใช้สื่อใน
การเรียนการสอนดี มีรายงานผล และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม (พระมหาสรพงษ์ การุญ, 2551) . 
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีความพร้อมต่อการเรียนเนื่องจากการเรียนบาลีใช้ร่วมกับโรงเรียนธรรม
ราชศึกษาส่วนสภาพนอกห้องเรียนถือว่าพร้อมแต่ไม่มีห้องสมุดส าหรับอ่านหนังสือบาลีห้องเรียนที่
พร้อมก็ท าให้การเรียนดีขึ้นเนื่องจากเห็นภาพการเรียนได้ชัดเจน นักเรียนมีหลายแบบมีทั้งพร้อมที่จะ
เรียนและไม่พร้อมที่จะเรียนสิ่งที่จะท าให้การเรียนผ่านไปอย่างราบรื่นคือการออกนอกเนื้อหาบ้างแต่
เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนเช่นเล่านิทานการส่งเสริมการเรียนที่ดีคือการพูดให้ก าลังใจแก่เด็ก
ชี้ถึงประโยชน์ในการเรียน นักเรียนมีหลายแบบมีทั้งพร้อมที่จะเรียนและไม่พร้อมที่จะเรียนสิ่งที่จะท า
ให้การเรียนผ่านไปอย่างราบรื่นคือการออกนอกเนื้อหาบ้างแต่เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนเช่น
เล่านิทานการส่งเสริมการเรียนที่ดีคือการพูดให้ก าลังใจแก่เด็กชี้ถึงประโยชน์ในการเรียน ด้วยเหตุ
ดังนั้น ส านักศาสนศึกษา ควรมีนโยบายในการกันงบประมาณให้มีความพร้อมที่จะซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ ให้ดูสวยงาม ปลอดภัย เป็นสถานรมณียสถานอันเหมาะสมส าหรับการศึกษาเล่าเรียน และเป็นที่
อยู่อาศัย 

 กฎระเบียบการเรียนการสอนนั้น ถ้าเป็นสายสามัญ เข้าเรียนสายจะไม่หักคะแนนหรือ
ลงโทษแต่ถ้าไม่มาเรียนเกินสามครั้งจะมีการลงโทษโดยการลงโทษจะมีทั้งหนัก เบา และกลาง ถ้าเป็น
บาลีภาคค่ าไม่มีการบังคับมาด้วยความสมัครใจ ห้องเรียนไม่เพียงพอเนื่องจากเป็นศูนย์กลางในการ
เรียนภาษาบาลีแต่ไม่ได้ส่งผลต่อการเรียนแต่ทางครูผู้สอนต้องการให้การเรียนเป็นสัดส่วนมากกว่าที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน การไม่ตั้งใจเรียนหรือการไม่เตรียมตัวก่อนมาเรียนท าให้การเรียนล่าช้าท าให้มีปัญหา
ต่อความรู้สึกต่อครูผู้สอนพอสมควร สั่งการบ้านไม่ท ามา ไม่ได้แปลมาก่อน ไม่ได้ท่องมา สิ่งที่ดึงดูดใจ
จากสังคมภายนอกมีมากกว่า ท าให้ความรับผิดชอบลดลง ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการอยากรู้อยากเห็น วัย
เด็กอยากรู้ตลอดเวลา โดยเฉพาะมือถือสามารถตอบสนองความอยากรู้ของพวกเขาได้ ดังนั้นเวลามีการ
แอบเล่นโทรศัพท์บ้างแต่เป็นเพียงบางรูปเท่านั้น สภาพแวดล้อมด้านสังคมที่เป็นปัญหาในการเรียนการ
สอนภาษาบาลี เกี่ยวกับผู้เรียนบางรูปใจลอยไม่ตั้งใจเรียน หรือจัดตารางในการด าเนินชีวิตผิดพลาด ไม่
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รับผิดชอบตัวเอง เคยอยู่สบายๆ ไม่มีใครบังคับ ท าให้ขาดความมุ่งมั่นในการเรียนบาลี มีบ้างที่นักเรียน
ไม่ได้แปลมาก่อน ไม่ได้เตรียมตัวมา ก็ท าให้รู้สึกอึดอัดบ้าง ก็จะบอกถึงข้อดีให้นักเรียนรู้ถึงประโยชน์
ของการศึกษา การที่ไม่พร้อมที่จะเรียนจะให้การเรียนไม่ทันเพ่ือน ล้าช้า กฎกติกาที่มีการก าหนอมีบาง
รูปที่เต็มใจปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างก็ว่ากันไปตามเหตุและผลส่วนเรื่องของการเตรียมตัวล่วงหน้า
เกี่ยวกับการเรียนครูผู้สอนมีความอึดอัดใจเป็นอย่างมากแต่ก็ว่ากล่าวตักเตือนท าให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น การสร้างกฎระเบียบท าให้นักอึดอัดแต่ครูผู้สอนจะบอกข้อดีให้กับนักเรียน ให้
นักเรียนตระหนักถึงการศึกษาและในส่วนของการไม่เตรียมตัวล่วงหน้าของนักเรียนอาจจะท าให้การ
เรียนล้าช้าแต่ครูผู้สอนไม่ได้ตัดทอนการเรียนแต่รอตัวผู้เรียนให้เรียนพร้อมๆ กัน ดังนั้น ส านักศาสน
ศึกษา ควรมีนโยบายในการสร้างเสริมแรงจูงใจแก่นักเรียนให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาที่จะมาเรียน
ภาษาบาลีมากขึ้น ตลอดจนถึงเสริมสร้างพลังก าลังใจให้เกิดมีแก่ครูผู้สอนที่ได้เสียสละเวลาในการ
เรียนการสอนพระพุทธพจน์ค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนา 

 สภาพแวดล้อมในห้องเรียน เป็นห้องครบวงจรมีสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นสถานที่ฉัน
อาหารด้วย ถ้าเป็นไปได้ควรจะมีห้องเรียนเป็นสัดเป็นส่วน เพราะไม่ได้เป็นห้องเรียนโดยตรงเป็นกุฏิ
รับรองด้วย ห้องเรียนยังไม่มีกระดาน เวลาอาจารย์อธิบายศัพท์แสง ถ้ามีกระดานบ้างก็ดี ควรดูแล
รักษาสภาพแวดล้อมห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นพ้ืนห้อง ผนังห้อง ประตู หน้าต่าง โต๊ะ เก้าอ้ี กระดานด า 
อุปกรณ์การเรียน ให้อยู่ในสภาพปกติแล้ว ถ้าเป็นไปได้ควรน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเรียนการ
สอน ท าให้นักเรียนมีความรู้สึกว่าทันสมัย ถึงแม้ผู้บริหาร ครูผู้สอน ได้สร้างเสริมขวัญก าลังใจให้แก่
ผู้เรียนตลอดมา เป็นรูปของทุนการศึกษา รางวัลส าหรับผู้ที่สอบได้ แต่ก็ยังมีคนสอบได้น้อยอยู่ ท า
อย่างไรให้นักเรียนสนใจเรียนบาลีเพ่ิมข้ึนก็ดีเหมือนกัน ที่นี่มันอยู่กับนักเรียนเองไม่สู้หรือไม่ อย่างไร 
เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันความคิดนักเรียนมีความเป็นส่วนตัวมาก รู้มาก รู้เร็ว เบื่อไว ควรสอนให้นักเรียนรู้ถึง
ประโยชน์ในการเรียนบาลีของรุ่นพ่ีที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต ถ้านักเรียนปฏิบัติตามกติกา 
มารยาท กฎระเบียบก็มีส่วนส่งเสริมการเรียนการสอนแน่นอน ส่วนควรที่เป็นประเด็นแก้ไขคือตัว
นักเรียนเอง เพราะบางรูปยังไม่สนใจเรียนมากนัก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ได้มีการบังคับให้
เรียนบาลีท าให้รุ่นน้องมัธยมศึกษาตอนต้นไม่สนใจเรียนด้วย ควรสร้างรุ่นพ่ีเป็น Idol ส าหรับรุ่นน้อง 
ฉะนั้นคณะสงฆ์ เจ้าส านักศาสนศึกษา ควรมีนโยบายจัดอบรมนักเรียนภาษาบาลีทั้งระยะยาว และ
ระยะสั้น มีการประชาสัมพันธ์แก่พระสังฆาธิการ พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ทราบ เพื่อให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอนเน้นหลักการแห่งการสร้างแรงสนับสนุนการเรียนการสอน 
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ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตร 
ร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสา  อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

MEMBERS’ SATISFACTION TOWARDS COMMUNITY ENTERPRISE 
OPERATIONS OF AGRICULTURAL DEMONSTRATION CENTER STORE 

SUBDISTRICT THASAO, SAIYOK DISTRICT, KANCHANABURI PROVINCE 
 

ไพรุ่ง บุญเลิศ  สุพัตรา ศรีสุวรรณ 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ของสมาชิกต่อการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกต่อการ
ด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน 3) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการด าเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนตามปัจจัยส่วนบุคคล ตามปัจจัยด้านเศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้  
คือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสา  อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 236 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสัมภาษณ์สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA หรือ F-test) และ Leas Significant 
Difference (LSD) 
 ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ยเท่ากับ 49.75 ปี 
การศึกษาระดับประถมศึกษา  สถานภาพสมรส  ระยะเวลาการเป็นการสมาชิกเฉลี่ย 10.27 ปี  
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรร้อยละ 53  มีรายได้
ต่อเดือนเฉลี่ย 14,598.31 บาท  มีรายจ่ายต่อเดือนเฉลี่ย  8,356.57 บาท  พ้ืนที่ท าการเกษตร 
เฉลี่ย  12.01 ไร่ จ านวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย  3  คน  แหล่งเงินทุนเป็นทุนตนเอง ความพึง
พอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน โดยรวม
เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.48) ด้านแผนการด าเนินธุรกิจ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย 3.39) ด้านทุนและการเงิน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  (ค่าเฉลี่ย 3.47) ด้าน
ความมั่นคงและการจัดสรรผลประโยชน์ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.60)  
 
                                                           

ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ก ษ ต ร  ค ณ ะ เ ก ษ ต ร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ก ษ ต ร  ค ณ ะ เ ก ษ ต ร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
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ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, วิสาหกิจชุมชน, ศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสา 
อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สมาชิกที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศแตกต่างกัน มีความพึง
พอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนต าบล     
ท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยรวมเฉลี่ย แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส าหรับสมาชิกที่มีปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีความพึงพอใจของสมาชิกต่อการ
ด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค   
จังหวัดกาญจนบุรี โดยรวมเฉลี่ย ไม่แตกต่างกัน 
 
 

ABSTRACT 
 The Objestive of this research 1) to study person facter , economic  .  
2) to Styudy members’ Satisfaction towards Community Enterprise Operations 
of Agricultural Demonstration Center Store Subdistrict Thasao, Saiyok District, 
Kanchanaburi Province. 3) to compare members’ Satisfaction towards 
Community Enterprise Operations of Agricultural Demonstration Center Store 
Subdistrict Thasao, Saiyok District, Kanchanaburi Province by personal economic 
factor The sample consisted of 236 members of Community Enterprise 
Operations of Agricultural Demonstration Center Store Subdistrict Thasao, Saiyok 
District, Kanchanaburi Province. The data were collected by interviewing. 
Statistical analyses were frequency, percentage, arithmetic mean, standard 
deviation,t-test,one-way ANOVA(F-test) and Least Significant Difference (LSD) 
 The results of the research revealed that most members was female. 
The average of age was 49.75 years. The level of education was primary school. 
The most members was  Merried. The average time of co-operation 
membership was 10.27 years. The average number of family member was 4 
persons. Their main occupation was agriculturist 53%. The average income  was 
14,598.31 baht per month. The average expenditure was 8,356.57 baht per 
month. The average agricultural area was 12.01 rais. The average labor was 3 
persons. Self funding source. The members had satisfaction  towards 
Community Enterprise Operations of Agricultural Demonstration Center Store 
Thasao Subdistrict Saiyok, District, Kanchanaburi Province on the average at 
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moderate level (mean 3.48). The business plan at moderate level (mean 3.39) 
capital and financial at moderate level (mean 3.47) stability and allocated 
benefits at moderate level (average 3.60). The results of hypothesis testing 
indicated that members with different sex status had significant difference at 
0.05 level of significance. The members with different economic did not have 
significant difference in satisfaction at 0.05 level of significance. 
 
Keyworsds : Satisfaction, Community Enterprise, Agricultural Demonstration 
      Center Store Subdistrict Thasao, Saiyok District, Kanchanaburi 
     Province 
 
 
1. บทน า 

ปัจจุบันรัฐบาลได้สร้างนโยบายเพื่อให้เกิดทิศทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ โดยเน้น
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ ให้กับสถาน
ประกอบการต่างๆตลอดจนผู้ที่ตกงาน ก่อให้เกิดแนวทางการด าเนินธุรกิจที่ผสมผสานกัน
ระหว่างแนวคิดดั้งเดิมกับระบบบริหารจัดการแนวทางใหม่ เกิดเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม โดยเฉพาะแนวคิดด้านธุรกิจชุมชน แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนและแนวคิดวิสาหกิจชุมชน เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน หากเศรษฐกิจชุมชนแข็งแกร่ง เราสามารถแข่งขันกับตลาดทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในการสร้างโครงการต่างๆให้กับชุมชนเป็น
จ านวนมาก (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2557)  รัฐบาลจึงมีการส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง วิสาหกิจ
ชุมชนข้ึน โดยมีการออกพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 เพ่ือให้แนวคิด
เศรษฐกิจชุมชนและแนวคิดวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในการ
ส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนช่วยเหลือเกษตรกรและคนในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง วิสาหกิจ
ชุมชนเป็นกิจการของคนในชุมชน เป็นการสร้างรายได้แบบหนึ่งที่มีขนาดเล็ กเป็นการ
ประกอบการโดยชุมชนที่มีสมาชิกในชุมชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้งด้านการผลิต การค้า 
การเงิน และต้องการใช้ปัจจัยการผลิตนี้ ให้เกิดผลทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมโดยผ่าน
กระบวนการของชุมชน และมีจุดมุ่งหมายในการด าเนินกิจการ เพ่ือการพ่ึงตนเองและพ่ึงพากัน
และกันของชุมชน (กรมส่งเสริมการเกษตร,2548) 

วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี เกิดขึ้นจากแนวคิดการพัฒนาของกลุ่มแกนน าผู้น าชุมชนในต าบลท่าเสา 
อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มแกนน าผู้น าชุมชนจึงเห็นว่าถ้าเรารวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มกัน
ขึ้นมา โดยวิเคราะห์จากปัญหาและระดมความคิดเห็นจากชุมชน ก็จะสามารถช่วยเหลือ
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ประชาชนต าบลท่าเสาได้การจัดตั้ง ศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสา ได้จัดตั้งกลุ่ม
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 18  ตุลาคม 2544  เป็นศูนย์รวมธุรกิจ รวมซื้อ – รวมขาย  ผลผลิตต่างๆใน
ชุมชน รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคครัวเรือนทั่วไป ลักษณะการด าเนินงานของร้านค้าชุมชน มี
ระบบจัดการบริหารร้านค้าที่ทันสมัย รูปแบบเดียวกับร้านสะดวกซื้อ แต่มีความแตกต่างใน
ลักษณะของสินค้าที่น ามา 

จ าหน่ายในร้าน ต้องเป็นการรวบรวมสินค้าของสมาชิกก่อนเป็นอันดับแรก ที่เหลือจึง
จะเป็นรายการสินค้าอุปโภค บริโภคท่ัวไปที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน และกิจกรรมเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิก การจ าหน่ายสินค้าราคาค่อนข้างถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป แต่ทั้งนี้
พนักงานขายในร้านจะต้องมาจาก ลูก/หลานของสมาชิกเท่านั้น เพ่ือเป็นการสร้างงาน สร้าง
อาชีพให้คนในชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ สามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ในช่วงที่สมาชิก
ในชุมชน ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ซึ่งระบบร้านค้า
สามารถดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิก โดยมีการจัดสวัสดิการในด้างต่างๆให้กับสมาชิก อย่าง
ต่อเนื่องเป็นที่พ่ึงของทุกคนในชุมชน (วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนต าบลท่า
เสา,2558) 

ในปัจจุบันนี้มีการแข่งขันในเชิงธุรกิจและบริการ ซึ่งหากธุรกิจหรือกิจการมีการ
ด าเนินงานที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก จะท าให้การด าเนินงานของกลุ่มองค์กร
ประสบความส าเร็จได้ ซ่ึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสา มี
การด าเนินงานในหลายด้าน ได้แก่ ด้านแผนการด าเนินธุรกิจ  ด้านทุนและการเงิน    ด้านความ
มั่งคงและการจัดสรรผลประโยชน์และได้ด าเนินงานมากกว่า 10 ปีแล้วยังไม่มีการศึกษาถึงความ
พึงพอใจ ของสมาชิกต่อการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนต าบล
ท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชน
มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนกว่าเดิม 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงตั้งใจศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน
ศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือเป็น
แนวทางและแผนงานให้คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน 
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนต าบลและ
ท าให้วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสา มีการด าเนินงานที่เกิด
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จได้มากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรและ
ส่งผลให้การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสา มีการ
ปรับปรุงพัฒนาตรงตามความต้องการของสมาชิกอย่างแท้จริงและเป็นแนวทางให้ศูนย์ที่มี
ลักษณะใกล้เคียงต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกต่อการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิต

การเกษตรร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
2.2) เพ่ือศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจของสมาชิกต่อการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์

สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
2.3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิต

การเกษตรร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
2.4) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน

ศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตามปัจจัย
ส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 

2.5) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน
ศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตามปัจจัย
ทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน 

2.6) ปัญหาและข้อเสนอแนะของสมาชิกต่อการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิต
การเกษตรร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้จะท าการศึกษาถึงความพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานวิสาหกิจ

ชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 
573 คน (วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสา, 2558)  ท าการสุ่มท า
การสุ่มตัวอย่าง จากสมาชิกที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน 
ต าบลท่าเสา  อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีใช้วิธีสุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
จ านวน 236 คน (สุรินทร์  นิยมางกูร, 2556) 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ โดยแบ่งแบบ
สัมภาษณ์ออกเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ตอนที่ 2 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ตอนที่ 3 
ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุ มชน
ต าบลท่าเสา ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะความพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสา ทดสอบเครื่องมือโดยการหา
ความเที่ยงตรง (Validity) เพ่ือตรวจสอบเนื้อหาความเหมาะสม ความชัดเจนของค าถาม และ
น ามาปรับปรุงแก้ไขหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยการน าแบบสัมภาษณ์ไปท าการทดสอบ
กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่
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ใช้ในการวิจัย จ านวน 30 ราย น ามาค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์ ครอนบาชส์ แอลฟ่า 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ของแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการ
ด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสา ได้ค่าความเชื่อมั่น 
เท่ากับ 0.96 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ดังนี้ 
ได้แก่ ค่าความถี่(Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า t–test, One – way  (F–test) และค่า Least 
Significant Difference (LSD) 
 
5. ผลการวิจัย 

 สมาชิกเป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.3 อายุเฉลี่ยท่ากับ 49.75 ปี มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 50.4 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 71.2 มีระยะเวลาการเป็นการสมาชิก
เฉลี่ย 10.27 ปี มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน 

 ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 53 มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 14,598.31 บาท มี
รายจ่ายต่อเดือนเฉลี่ย 8,356.57 บาท มีพ้ืนที่ท าการเกษตร เฉลี่ย 12.01 ไร่ มีจ านวนแรงงานใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 3 คน แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่เป็นทุนตนเอง ร้อยละ 74.2 ความพึงพอใจของ
สมาชิกต่อการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสา อ าเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าสมาชิกมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์
สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนฯ โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง   (ค่าเฉลี่ย 3.48) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิต
การเกษตรร้านค้าชุมชนฯ ด้านแผนการด าเนินธุรกิจ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 
3.39)  ด้านทุนและการเงิน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  (ค่าเฉลี่ย 3.47) ด้านความมั่นคง
และการจัดสรรผลประโยชน์ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.60)  
 จากการเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน
กับความพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้า
ชุมชนต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ มีความ
พึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนต าบล
ท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยรวมเฉลี่ยแตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05)   ส่วน อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการเป็นสมาชิก และจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน มีความพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตร
ร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยรวมเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน  
 จากการเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่แตกต่าง
กัน กับความพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้า
ชุมชนต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า อาชีพ รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อ
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เดือน พ้ืนที่ท าการเกษตร จ านวนแรงงานในครัวเรือน และแหล่งเงินทุน มีความพึงพอใจของ
สมาชิกต่อการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสา    
อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยรวมเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน 
 
6. อภิปรายผล 

 ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า สมาชิกเป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.3 ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 49.75 ปี  
ซึ่งสมาชิกเป็นเพศหญิงเนื่องจากก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ .ศ.2548 
สมาชิกมีการรวมกลุ่มกันอยู่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
เพ่ือด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการผลิตสินค้าจากผลผลิตทางการเกษตรพอมีพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ท าให้กลุ่มแม่บ้านรวมตัวกันตามค าแนะน าของผู้น าชุมชน 
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 50.4 เป็นเพราะสมาชิกจะ
เรียนตามภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ และต้องออกมาช่วยครอบครัวหารายได้ ซึ่ง
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีสถานภาพสมรส ร้อยละ 71.2  มีสมาชิกในครัวเรือน 3 – 4 คน ร้อยละ 
50.4 เป็นเพราะ ปัจจุบันเป็นครอบครัวเดี่ยวจึงมีจ านวนสมาชิกไม่มาก มีระยะเวลาการเป็น
สมาชิก  10 – 12 ร้อยละ 36.4 อาจเป็นเพราะ เมื่อวิสาหกิจชุมชนเริ่มเป็นรูปเป็นร่างและมี
ความมั่นคง ท าให้คนในชุมชนเริ่มเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกเพ่ิมขึ้นเพราะมีผลตอบแทนที่ดีต่ อ
สมาชิก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา เรื่องความพึงพอใจในการด าเนินงานของสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรใน จังหวัดพังงา (ขจรวิทย์ วัฒนุวรรณ, 2548) พบว่า สมาชิกกลุ่มแม่บ้านส่วนใหญ่จบ
การศึกษาภาคบังคับ ส่วนใหญ่สมรสแล้ว  

 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ พบว่า สมาชิกวิสาหกิจชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกร  ร้อยละ 
53  อาจเป็นเพราะสมาชิกมีอาชีพการท าเกษตรกรรมมาจาก พ่อแม่ที่มาตั้งถิ่นฐานไว้ ซึ่งมี
รายได้เดือน 5,500 – 9,500 บาท ร้อยละ 34.3  เป็นเพราะสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีพ้ืนที่ท า
การเกษตรไม่มาก และสภาพอากาศ ที่แปรปรวนมีผลต่อผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นรายได้ที่
มีความสอดคล้องกับพ้ืนที่ทางการเกษตร สมาชิกมีรายจ่ายต่อเดือน 3,000 – 5,000 บาท ร้อย
ละ 33.9 มีพ้ืนที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 12.16 ไร่ มีจ านวนแรงงานในครัวเรือน 1 – 2 คน ร้อยละ 
46.6 อาจเป็นเพราะเป็นครอบครัวเดี่ยวยิ่งท าให้จ านวนแรงงานในครัวเรือนลดลงไปตามจ านวน
สมาชิกในครัวเรือน ส่วนแหล่งเงินทุน ใช้ทุนตนเอง ร้อยละ 74.2 เป็นเพราะการร่วมกลุ่มท าให้
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกิดการใช้จ่ายอย่างประหยัดและรู้จักจัดสรรเงินออมในการเพ่ิมรายได้ 
ลดรายจ่าย 

 ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตร
ร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจต่อการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนฯ ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านแผนด าเนินธุรกิจ ด้าน
ทุนและการเงิน และด้านความม่ันคงและการจัดสรรผลประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 
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3.48) ซึ่งมีรูปแบบหลักการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง สมาชิกมีความพึง
พอใจของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีต่อการด าเนินงานการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของ     
อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับปานกลาง (เฉลี่ย 3.30) 
 โดยสามารถพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
 1. ด้านแผนด าเนินธุรกิจ พบว่า สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ใน
ระดับปานกลาง (เฉลี่ย 3.39) ทั้งนี้สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานรูปแบบการเก็บ
รักษาเงินที่ได้จากการขายสินค้าในแต่ละวันโดยการน าไปฝากกับธนาคารทุกวัน ซึ่งแสดงถึงการ
ป้องกันรักษาเงินไว้อย่างเป็นระบบและปลอดภัย การใช้ระบบเคร่ืองอ่านบาร์โค้ดในการคิด
ค านวณการซื้อของเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการคิดเงินป้องกันการผิดพลาดและมีมาตรฐาน 
ซึ่งป้องกันการผิดพลาดเรื่องเงินได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย6สมาชิกมีความพึงพอใจ
ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีต่อการด าเนินงานการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของ 
อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ด้านการจัดการวางแผนการด าเนินงาน ในระดับปานกลาง
(เฉลี่ย 3.02)   

2. ด้านทุนและการเงิน พบว่า สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน
ศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับ
ปานกลาง  (เฉลี่ย 3.47) ทั้งนี้สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน เกี่ยวกับราคาหุ้น 
จ านวน 1 หุ้น เป็นเงิน 100 บาท มีความเหมาะสมที่สมาชิกสามารถเพ่ิมหุ้นได้ง่าย นอกจากนี้มี
ความพึงพอใจกับปริมาณจ านวนเงินทุนในปัจจุบัน จ านวน 5,376,100 บาท ซึ่งมีเงินทุนมาก
พอที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของวิสาหกิจชุมชนได้  

3. ด้านความม่ันคงและการจัดสรรผลประโยชน์ พบว่า สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค  
จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับปานกลาง  (เฉลี่ย 3.60) ทั้งนี้ สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการ
จัดสรรเงินเป็นกองทุนสวัสดิการร้านค้า เพ่ือสนับสนุนเป็นค่าชุดนักเรียน นักศึกษา แก่บุตร
หลานสมาชิก ปีละ 10,000 บาท ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่สมาชิกให้ความส าคัญในเรื่องการศึกษาของ
บุตรหลาน มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานจัดกิจกรรมตอบแทนชุมชนในวันส าคัญ อาทิ วัน
สงกานต์ ซึ่งคนในชุมชนให้ความเคารพและให้เกียรติผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าการมา
นานแล้ว 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านแผนการด าเนินธุรกิจ พบว่า สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสาภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(3.39) ซึ่งประเด็นที่ควรมีการปรับปรุง คือ ทางด้านวิธีการด าเนินการเก็บรักษา คุณภาพสินค้า 
ผัก ผลไม้ อาหารสด ให้มีความสดใหม่อยู่ตลอดเวลาการจ าหน่ายสินค้าและรูปแบบการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สินค้าของสมาชิกที่มาจ าหน่ายโดยวิสาหกิจศูนย์สาธิตการเกษตร
ร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสา เพ่ือให้ มีความสวยงามมีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ดึงดูดใจลูกค้า ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อรายได้ สมาชิกที่น าผลิตภัณฑ์สินค้ามาจ าหน่ายเกิดความเสียหายและมีรายได้
ลดลงจึงควรปรับปรุงรูปแบบวิธีการออกแบบและรักษาคุณภาพเพ่ือหาเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ช่วยในการรักษาคุณภาพและการออกแบบให้สวยงามและทันสมัยรวมไปถึงการจัดหมวดหมู่
สินค้าอุปโภค    บริโภค ภายในร้านค้าให้มีความสะดวกสบายในการเลือกซื้อ ติดตั้งป้ายและ
ชนิดสินค้าเพ่ิมเติม เพ่ือง่ายต่อการหาสินค้าท่ีลูกค้าต้องการซื้อ 
 2. ด้านทุนและการเงิน พบว่า สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสาภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.47) 
สมาชิกบางคนยังไม่พึงพอใจกับการไม่ข้อก าหนดรายละเอียดในการสมัครเป็นสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนฯ โดยใครก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ซึ่งการที่คนจะ
สมัครเป็นสมาชิกนั้นควรที่จะเป็นคนในพ้ืนที่ชุมชนของที่ตั้งวิสาหกิจชุมชน ไม่ใช่คนนอกพ้ืนที่จะ
เข้ามาเป็นสมาชิกเพ่ือหวังผลก าไรจากเงินปันผลหุ้น ซึ่งจะเป็นการ ไม่ช่วยเหลือคนในชุมชน
ตนเอง และระยะเวลาการสมัครเป็นสมาชิกใหม่จ านวน 30 วัน สมาชิกบางส่วนมองว่าสั้นเกินไป 
โดยเฉพาะเดือนมกราคมซึ่งหลายคงมีภารกิจ ที่ต้องรับผิดชอบและผลผลิตทางการเกษตรเร่ิม
เก็บเก่ียวอาจไม่มีเวลามาสมัครจึงควรขยายเวลาการรับสมัครสมาชิกเพ่ิมออกไปอีก 

 3. ด้านความมั่นคงและการจัดสรรผลประโยชน์ พบว่า สมาชิกมีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสาภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (3.60) สมาชิกบางส่วนพบว่าการด าเนินกิจกรรมย่อยกลุ่มองค์กรเงินทุน
ต้นแบบ (สถาบันการเงินชุมชนพุทธวิมุต) เป็นเพราะรูปแบบการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มองค์กร
เงินทุนต้นแบบ มีการปล่อยสินเชื่อให้กับสมาชิกในอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินไป และวงเงินที่ปล่อย
สินเชื่อก็น้อย และมีขั้นตอนการปล่อยสินเชื่อรูปแบบการรบริหารจัดการที่ยุ่งยากท าให้สมาชิก
ไม่ค่อยยากมาขอสินเชื่อ และเรื่องการจัดสรรจ่ายเงินคืนให้กับสมาชิกเมื่อมาซื้อของในร้านค้า
วิสาหกิจฯ จ านวน ร้อยละ 1 บาท สมาชิกมองว่าน้อยเกินไป ควรมีการปรับปรุงเพ่ิม จ านวนเงิน
คืนให้กับสมาชิกเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเป็นการช่วยลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ และเป็นการกระตุ้นให้
สมาชิกเข้ามาซื้อสินค้าเพ่ิมมากขึ้นด้วย แต่ทั้งนี้ก็ต้องมองถึงองค์รวมในการบริหารจัดการด้วย 
แต่เป้าหมายทุกอย่างก็เพ่ือให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ ลดรายจ่ายและ
เพ่ิมรายได้ให้กับสมาชิกต่อไป 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ศึกษาความรู้และถ่ายทอดความรู้ทางด้านการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์
สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
  2. ศึกษาการรับรู้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทีมีต่อ
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับสมาชิกเพ่ิมมากขึ้น 
  3. ศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน พ้ืนที่อ่ืนๆ ในอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
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วิเคราะห์พระพุทธศาสนาจากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา 
AN ANALYTICAL STUDY OF BUDDHISM FROM SRI-AYUTTHYÂ GENEOLOGY 

 

พระครูศรีปัญญาวิกรม 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาจากพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยา 2) วิเคราะห์บทบาทและความสัมพันธ์สัมพันธ์ของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคม และ  
3) วิเคราะห์คตินิยมทางพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคม และที่สังคมมีต่อพระพุทธศาสนาสมัยกรุงศรี
อยุธยา โดยใช้วิธีระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผลการวิจัยพบว่า กรุงศรีอยุธยาด ารงความเป็นราชธานีของไทยนับระยะเวลา 417 ปี มี
กษัตริย์ปกครอง 33 พระองค์  แบ่งเป็น 5 ราชวงศ์ โดยในจ านวนนี้ มีบันทึกที่เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาจ านวนทั้งสิ้น 22 พระองค์  และส่วนที่ ไม่พบบันทึกใด ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาจ านวน 11 พระองค์ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่จะผูกติดอยู่กับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของพงศาวดาร 
 ในส่วนของบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับสังคมไทยสมัยกรุงศรี
อยุธยา พบมี 2 ลักษณะ ลักษณะแรกเป็นส่วนที่พระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องในมิติต่าง เช่น มิติ
ทางด้านศาสนธรรม, ศาสนบุคคล, ศาสนพิธี ,  และศาสนวัตถุ ท าให้อยุธย าเป็นดินแดน
พระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ในอดีต และมรดกเหล่านั้นได้ตกทอดมาตราบเท่าถึงปัจจุบัน ลักษณะที่สอง
เป็นส่วนที่สังคมไทยได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ส่วนนี้ถือเป็นอิทธิพลทางสังคม ซึ่งก็มี
ส่วนส าคัญท่ีท าให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นในพระพุทธศาสนา มีทั้งที่สอดคล้องและต่างออกไปจากหลักการ
แห่งค าสอนเดิม 
 ส่ วนคตินิ ยมทางพระพุทธศาสนาที่ มี ต่ อสั งค มและคตินิ ยมทางสั งคมที่ มี ต่ อ
พระพุทธศาสนาสมัยกรุงศรีอยุธยาพบว่า  คตินิยมทางพระพุทธศาสนามีผลก่อก าเนิดแบบแผนการ
ด าเนินชีวิตสมัยกรุงศรีอยุธยาหลายประการ เช่น คตินิยมการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ, คตินิยม
การสร้างวัดเป็นอนุสรณ์, คตินิยมการผนวชของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่, คตินิยมเรื่องช้างมงคล, คตินิยม
การถวายการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา, คตินิยมเร่ืองทศพิธราชธรรม เป็นต้น ท านองเดียวกัน คติ
นิยมในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดคตินิยมต่าง ๆ ขึ้นในสังคมซึ่งมีผลต่อ
พระพุทธศาสนาเช่นกัน เช่น คตินิยมการสร้างพระพุทธรูปฉลองพระองค์, คตินิยมการให้มีมหรสพ
สมโภช, คตินิยมเรื่องเรื่องโชคลาง, คตินิยมเรื่องการถวายเครื่องทรงบูชาพระพุทธรูป เป็นต้น 
 

ค าส าคัญ: พระพุทธศาสนา, พงศาวดาร, กรุงศรีอยุธยา 

                                                           
 ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์บรุีรมัย ์



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560374

ABSTRACT 
 The objectives of the research are 1) to study the Buddhism from Sri-
Ayuttaya Geneology, 2) to analyze the role and relation of Buddhism to society, 
and 3) to analyze the ideology of Buddhism on society and society to Buddhism 
under which qualitative methodology was used. 
 The findings were as follows:- 
 Sri-Ayutthaya was been the capital of Thai for 417 years, and ruled by the 
thirty-three kings. All of them were divided into five dynasties. The history of 
Buddhism was recorded on Ayuttaya Geneology in 22 regions, while the 11 regions 
have no anything about Buddhism been recorded. The Buddhism recorded on 
Ayutthaya Geneology had relation to the kings in according with the Geneology.    
 According to the role and the relation between Buddhism and Ayutthaya 
society, the research found two characters. The first, Buddhism played the 
important role and relation to society in many dimension e.i. morality, citizen, 
ceremony and religious buildings that made Ayuttaya be the important land of 
Buddhism until now. The second, society played role and influence to Buddhism. 
As the social influence, it made the new value in Buddhism that corresponding and 
not corresponding to ordinary principle. 
 By the ideology of Buddhism on society and vice versa, the research 
found that the ways of life in Ayutthaya society received from the ideology of 
Buddhism, i.e. ideology of practicing on Buddhist Holly day, building religious 
objects for memory, to ordain of royalty, auspicious elephant, and the ideology on 
patronizing Buddhism etc., while some Buddhist traditions also received from the 
ways of society i.e. to erect the Buddha statue for one’s birthday, to play 
entertainment in Buddhist celebration, to believe in omen, to give sacrifice for 
worshiping the Buddha etc.    
 
Keywords: Buddhism, Geneology, Ayuttaya  
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1. บทน า  
 พงศาวดาร หมายถึงเรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติ หรือพระมหากษัตริย์ผู้
เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น เช่น พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) จัดเป็นหนังสือบันทึกเหตุการณ์ (chronicle) ประเภทหนึ่ง ซึ่งเน้นเรื่อง
เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศ หรือพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ที่
เกี่ยวกับประเทศ ตลอดเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ในอดีต แม้อรรถกถาสุมังควิสาลินี  ก็อธิบาย
ความหมายว่า  บันทึกเรื่องราวเก่า ๆ ที่อธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ว่า สิ่งนี้ได้เป็นมาแล้วอย่างนี้ สิ่งนี้ได้
เป็นมาแล้วเช่นนี้ (ที.สี.อ. (ไทย) 1/1/538)  
 กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเป็นระยะเวลา 417 ปี  มีกษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น 33 พระองค์ 
และทรงนับถือพระพุทธศาสนาทั้งหมด  กษัตริย์ทุกพระองค์ได้ให้ความอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา วัด
และพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจ วัดเป็นสโมสร โรงพยาบาล เป็นศาล เป็นที่ผักผ่อนหย่อนใจ 
เป็นโรงเรียน เป็นที่ศึกษาศิลปศาสตร์สาขาตา่งๆ เป็นแหล่งวัฒนธรรมต่างๆ มากมาย 
 ความที่พระพุทธศาสนาได้มีบทบาทส าคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นับตั้งแต่อดีต  
บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ จึงมักมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
ในแง่มุมต่าง ๆ ด้วย  พงศาวดารจึงนอกจากจะจารึกเหตุการณ์บ้านเมืองในอดีตแล้ว บางช่วงบาง
ตอนยังสะท้อนให้เห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในหลายรูปแบบ และหลายลักษณะ 
นับตั้งแต่เริ่มต้นสถาปนากรุงศรีอยุธยา กระทั่งถึงวาระสุดท้าย   
 เรื่องราวที่จารึกไว้ในพงศาวดาร มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอยู่ทุกยุคทุกสมัย 
โดยกระทั่งสุดท้ายก่อนที่จะเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า วัดวาอารามที่เคยกลายเป็นสัญลักษณ์ของ
ความสงบร่มเย็น ก็ได้กลายเป็นสมรภูมิรพ  พม่าได้ยกทัพมาตั้งค่ายในวัด บุกโจมตี และฆ่าผู้คนไป
เป็นจ านวนมาก เมื่ออายุแผ่นดินศรีอยุธยาถึงกาลอวสาน จึงเกิดอาเพศให้เห็นประหลาด เช่น พระ
ประธานวัดเจ้าพระนางเชิงน้ าพระเนตรไหลลงมาจนถึงพระนาภี  ในวัดพระศรีสรรเพชญ์นั้น พระ
บรมไตรโลกนาถ พระอุระแตก ดวงพระเนตรตกลงมาอยู่ที่ตักเป็นอัศจรรย์ พระเจดีย์วัดราชบูรณะ
นั้น กาบินมาเสียบตายอยู่บนปลายยอด รูปพระนเรศวรเจ้าโรงแสงในกระทืบพระบาทสนั่นไปทั้งสี่
ทิศ (กรมราชบัณฑิต, 2501) และเมื่อพม่าเข้ากรุงได้ ก็เอาไฟเผาพระราชวัง และวัดพระศรีสรร
เพชญ์ ขณะที่พระเจ้าแผ่นดินอยุธยา ได้หนีออกจากพระนครไปพระองค์เดียว ได้รับความล าบาก 
สุดท้ายก็ถึงแก่พิราลัย แผ่นดินอยุธยาจึงอันปิดฉากลงใน พ.ศ. 2310 ปีกุน นพศก (พระราช
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), 2553) ร่องรอยพระพุทธศาสนาที่ปรากฏใน
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา มีหลายประเด็นที่ควรศึกษา และวิเคราะห์สืบต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาจากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา 
 2.2 เพ่ือวิเคราะห์บทบาทและความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนาต่อสังคมสมัยกรุงศรี
อยุธยา  
 2.3 เพ่ือวิเคราะห์คตินิยมทางพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคม และคตินิยมที่สังคมมีต่อ
พระพุทธศาสนาสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่ในพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยา จากนั้นวิเคราะห์บทบาท ความสัมพันธ์ และคตินิยมทางพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคม และ
คตินิยมทางสังคมท่ีมีต่อพระพุทธศาสนา 
 3.2. ขอบเขตด้านเอกสาร 
  ผู้วิจัยใช้พระราชพงศาวดาร พงศาวดาร และประชุมพงศาวดารสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่ง
ตีพิมพ์ในโอกาสต่าง ๆ โดยจัดกลุ่มเป็นเอกสารชั้นปฐมภูมิคือตัวพงศาวดาร และเอกสารชั้นทุติยภูมิ 
ได้แก่จดหมายเหตุ ประชุมพงศาวดาร ตลอดจนถึงต านาน ต าราทางวิชาการต่าง ๆ  
 ก. ประเภทพงศาวดาร เช่น พระราชพงศาวดาร เล่ม 1-2-3 ตีพิมพ์โดยกรมศึกษาธิการ 
(ร.ศ.120) , พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับวัน วลิต พ.ศ. 2182, พระราชพงศาวดารฉบับพระ
ราชหัตถเลขา ภาค 1-2-3  ตีพิมพ์เมื่อ รศ.131 (พ.ศ.2455), พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวง
ประเสิด ตีพิมพ์ พ.ศ.2486, พระราชพงศาวดารกรุงเก่า  กรมราชบัณฑิตจัดพิมพ์ 2501 
  ข. ประเภทจดหมายเหตุ และประชุมพงศาวดาร  เช่น ลาลูแบร์ จดหมายเหตุกรุงศรี
อยุธยา, ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 19, ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 20, ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 37, 
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 38, ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 40, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 64, ประชุม
พงศาวดาร ภาคท่ี 69,จดหมายเหตุระยะทางราชทูตลังกาเข้ามาขอคณะสงฆ์ท่ีกรุงศรีอยุธยา,ตีพิมพ์ 
2473,  จดหมายเหตุเก่า เรื่อง พระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาแต่งทูตไปนมัสการพระมาไลย์เจดีย์
เมืองหงสาวดี เป็นต้น  
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามวิธีวิทยา (Research Methodology) การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Method) โดยด าเนินการดังนี้ 
 4.1 ในการศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาจากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ผู้วิจัยด าเนินการ
สืบค้นเอกสารพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาจากเอกสารหลัก ประกอบไปด้วย ฉบับจันทนุมาศ, ฉบับ
หลวงประเสริฐ ตีพิมพ์ พ.ศ.2486, ฉบับพระราชหัตถเลขา ภาค 1-2-3  และเทียบเคียงฉบับอ่ืน ๆ 
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เช่น ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 19, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 20, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 37, 
ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 38, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 40, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 64, ประชุม
พงศาวดาร ภาคที่ 69, จดหมายเหตุระยะทางราชทูตลังกาเข้ามาขอคณะสงฆ์ที่กรุงศรีอยุธยา, 
ตีพิมพ์ 2473,  จดหมายเหตุเก่า เรื่อง พระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาแต่งทูตไปนมัสการพระมาไลย์
เจดีย์เมืองหงสาวดี เป็นต้น จากนั้นคัดเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาออกมา แล้วจัด
หมวดหมู่ตามเนื้อหา  
  4.2 ในการวิเคราะห์บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับสังคมสมัยกรุง
ศรีอยุธยา ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการศึกษาในข้อ 1 โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่เป็นบทบาท และความสัมพันธ์ที่พระพุทธศาสนามีต่อสังคมในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยใช้กรอบ
แนวคิดทั้ง 4 ประการ กล่าวคือ ศาสนาบุคคล ศาสนาธรรม ศาสนพิธี และศาสนวัตถุ เป็นหลักใน
การวิเคราะห ์
  4.3 ในวิเคราะห์คตินิยมทางพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคม และคตินิยมที่สังคมมีต่อ
พระพุทธศาสนาสมัยกรุงศรีอยุธยา ผู้วิจัยด าเนินการ 1) วิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการศึกษาในข้อ 1 
โดยพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นคตินิยม 2 ส่วน คือ คตินิยมที่พระพุทธศาสนามีต่อสังคม และคติ
นิยมที่สังคมมีต่อพระพุทธศาสนา  2) การวิเคราะห์คตินิยมพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคม ผู้วิจัยอาศัย
คตินิยมที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก และอรรถกถาเป็นแนวคิดและทฤษฎีส าหรับการวิเคราะห์ 
ส่วนคตินิยมที่สังคมมีต่อพระพุทธศาสนา  ผู้วิจัยอาศัยคตินิยมทางสังคมสมัยอยุธยาเป็นแนวคิด 
พร้อมทั้ ง เชื่ อมโยงให้ เห็นอิทธิพล หรื อบทบาทส าคัญในการก าหนดคตินิยมใหม่ขึ้น ใน
พระพุทธศาสนา 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาจากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ตามวัตถุประสงค์ทั้ง 
3 ประการ ได้ข้อสรุปดังนี้ 
 5.1 กรุงศรีอยุธยาด ารงความเป็นราชธานีของไทยนับระยะเวลา 417 ปี มีกษัตริย์
ปกครอง 33 พระองค์  แบ่งเป็น 5 ราชวงศ์ โดยในจ านวนนี้ มีบันทึกที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
จ านวนทั้งสิ้น 22 พระองค์ ประกอบไปด้วย รัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง), 
สมเด็จพระราเมศวร, สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1, สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2, สมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถ, สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2, สมเด็จพระชัยราชาธิราช, ขุนวรวงศาธิราช, สมเด็จพระ
มหาจักรพรรดิราชาธิราช, สมเด็จพระมหินทราธิราช, สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช, สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช, สมเด็จพระเอกาทศรฐ, สมเด็จพระศรีเสาวภาค, สมเด็จพระบรมราชาที่ 1 (พระ
เจ้าทรงธรรม), สมเด็จพระบรมราชาที่ 2 (พระเชษฐาธิราช), สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 5 (พระเจ้า
ปราสาททอง), สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 (สมเด็จพระนารายณ์), สมเด็จพระมหาบุรุษ (พระเพท
ราชา), สมเด็จพระสรรเพ็ชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ), สมเด็จพระสรรเพ็ชญ์ที่ 9 (พระเจ้าท้ายสระ), 
สมเด็จพระบรมโกศ, และรัชสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศ) 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560378

 จากหลักฐานพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่จะผูกติด
อยู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์  และเมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดก็พบว่า ครอบคลุม
องค์ประกอบต่าง ๆ ทุกด้านของศาสนา ไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนพิธี และ
ส่วนปกิณณกะ 
 ด้านศาสนธรรม เช่น การสร้างพระไตรปิฎกบาลี อรรถกถา คัมภีร์วิวรณ์ ในรัชสมัยของ
สมเด็จพระเอกาทศรฐ  การยึดม่ันในทศพิธราชธรรม การส่งสมณฑูตไปสืบพระพุทธศาสนาศรีลังกา
ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2455) และ
สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ ด้านศาสนบุคคล เช่น การปกครองคณะสงฆ์สมัยกรุงศรีอยุธยา, 
บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมด้านต่าง ๆ ด้านศาสนพิธี มีรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีการต่าง ๆ ทาง
พระพุทธศาสนา ทั้งส่วนที่กุศลพิธี บุญพิธี ทานพิธี ปกิณณกพิธี, ด้านศาสถาน เช่น การใช้วัดใน
กิจการบ้านเมืองต่าง นับตั้งแต่การใช้เป็นที่ส าเร็จโทษเจ้านายชั้นผู้ใหญ่, การใช้เป็นสถานที่ตั้งทัพ, 
การใช้วัดเป็นที่หลบภัย เป็นต้น 
 5.2 ในส่วนของบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับสังคมไทยสมัยกรุง
ศรีอยุธยา ได้ข้อสรุปดังนี้ 
 บทบาทและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา มี 2 ลักษณะ ลักษณะแรกเป็น
ส่วนที่พระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้อง ลักษณะที่สองเป็นส่วนที่สังคมไทยได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนา  
 ลักษณะที่พระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคม เช่น การมีตัวแทนคณะสงฆ์ (สมเด็จ
พระราชาคณะ) ในพิธีการส าคัญ ๆ เช่น การสถาปนาพระมหากษัตริย์, การที่พระสงฆ์ได้มีส่วนช่วย
ในยามศึกษาสงคราม เช่นกรณีพระมหานาคพาชาวบ้านขุดคลองเพ่ือป้องกันข้าศึก  พระอาจารย์
ธรรมโชติ วัดเขานางบวช ได้รวบรวมชาวบ้านบางระจันจัดกองก าลังสกัดทัพพม่าที่เข้ามารุกรานกรุง
ศรีอยุธยา กรณีพระพนรัตน์วัดป่าแก้ว พร้อมกับพระราชาคณะ 25 รูป เข้าไปบิณฑบาตชีวิตทหารที่
จะถูกประหารชีวิต พระมหาเถรคันฉองให้การสนับสนุนสมเด็จพระนเรศวรในการกอบกู้บ้านเมือง
คืนจากการตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า เป็นต้น 
 ลักษณะที่สังคมเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เช่น การสถาปนาวัด, การสร้างวั ด, 
การปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนา, การถวายความอุปถัมภ์พระสงฆ์ วัด และ
พระพุทธศาสนาในลักษณะต่าง ๆ, การเสด็จบ าเพ็ญพระราชกุศลในโอกาสต่าง ๆ, การสร้างพระ 
แต่งคัมภีร์ สร้างพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา, การเสด็จออกผนวชของพระมหากษัตริย์ หรือ
เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ในสถานการณ์ต่าง ๆ, การใช้พระสงฆ์เป็นทูต เป็นตัวกลางในการเจรจา, การใช้วัด
เป็นที่ประหารชีวิตนักโทษ หรือใช้วัดในการตั้งทัพในยามสงคราม เป็นต้น  
 กล่าวโดยสรุป พระพุทธศาสนามีบาทบาท และความสัมพันธ์ต่อสถาบันชาติ แล ะ
พระมหากษัตริย์อย่างแน่นแฟ้น นับตั้งแต่การสถาปนาสมณศักดิ์ การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาด้าน
ต่าง ๆ  พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภ์ ขณะเดียวกัน เหตุการณ์ส าคัญต่าง 
ๆ ในชาติบ้านเมือง หรือสถานบันพระมหากษัตริย์ พระสงฆ์ก็ได้เข้าไปมีบทบาทส าคัญ เช่นกา ร
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สถาปนาพระมหากษัตริย์ การระงับความขัดแย้ง การช่วยเหลือบ้านเมืองในยามขับขัน หรือในยาม
ศึกสงคราม เป็นต้น 
 5.3 ในส่วนคตินิยมทางพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมและคตินิยมทางสังคมที่มีต่อ
พระพุทธศาสนาสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้ข้อสรุปดังนี้  
 คตินิยมทางพระพุทธศาสนามีผลก่อก าเนิดแบบแผนการด าเนินชีวิตสมัยกรุงศรีอยุธยา
หลายประการ ท านองเดียวกัน คตินิยมในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดคตินิยมต่าง ๆ 
ขึ้นในสังคมซึ่งมีผลต่อพระพุทธศาสนาเช่นกัน  
 คตินิยมทางพระพุทธศาสนาที่มีผลต่อวิถีชีวิตในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้แก่ คตินิยมการ
ปฏิบัติตนเนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ), การสร้างวัด, การออกผนวชของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่, การ
ถวายสตสดกมหาทาน, ช้างมงคลคู่บ้านคู่เมือง, การถวายความอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา, และคติ
นิยมเรื่องทศพิธราชธรรม 
 คตินิยมทางสังคมสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีต่อพระพุทธศาสนา ได้แก่ คตินิยมสร้ าง
พระพุทธรูปฉลองพระองค์, การให้มีการฉลอง และการมหรสพ, เรื่องลาง, การค านึงถึงสมณชี
พราหมณ์, การถวายเครื่องทรงบูชาพระพุทธปฏิมา, คตินิยมเรื่องการพระศพเจ้านายชั้นผู้ใหญ่, และ
คตินิยมพ้ืนเมืองที่มีต่อพระพุทธศาสนา 
 
6. อภิปรายผล 
 ก่อนการวิจัยประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาจากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา เดิมใช้ชื่อเรื่อง
ว่า สืบพระพุทธศาสนาจากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ด้วยมองเห็นว่า ลักษณะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนานั้น ไม่อาจเรียกได้เต็มปากมากนักว่าเป็นประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ตามความ
เข้าใจทั่วไปเมื่อพูดถึงค าว่า “ประวัติศาสตร์” เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่จะกระท่อนกระแท่น ไม่ใช่การ
เรียบเรียงเชิงพรรณนารายละเอียดเป็นหมวดหมู่ หรือเป็นบทเป็นตอนเหมือนหนังสือประวัติศาสตร์
โดยทั่วไป การเปล่ียนสืบพระพุทธศาสนาจากพงศาวดารไปเป็นประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาจาก
พงศาวดาร ก็ด้วยข้อสังเกตของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบกับเหตุผลส่วนตัวของผู้วิจัยเอง
เห็นว่า แม้จะใช้ค าว่า “ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาจากพงศาวดาร” ก็สามารถนิยามศัพท์ 
“ประวัติศาสตร์” เพ่ิมเติมเพ่ือให้เข้ากับเจตนาเดิมของการวิจัยได้ จึงไม่ได้ติดใจเรื่องชื่อ 
 อนึ่ง แม้จะตระหนักในข้อท้วงติงของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหัวข้อว่า 
“เนื้อหาพระพุทธศาสนาในพงศาวดารเป็นเร่ืองกระท่อนกระแท่น และไม่เห็นว่าจะมีอะไรใหม่จาก
หนังสือที่มีผู้ เรียบเรียงไว้แล้ว” แต่ผู้ วิจัยก็มองเห็นประโยชน์ที่จะใช้ความรู้ที่มีอยู่อย่าง
กระท่อนกระแท่นในพงศาวดารนั้นมาพิจารณาในภาพรวมทั้งหมดของประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา
ทั้ง 417 ปี แล้ววิเคราะห์ทั้งในส่วนของบทบาท ความสัมพันธ์ คตินิยมต่าง ๆ ที่พระพุทธศาสนามีต่อ
สังคม และท่ีสังคมมีต่อพระพุทธศาสนา 
 จากผลของการวิจัย ร่องรอยของพระพุทธศาสนาที่พบในพงศาวดาร มีหลากหลาย
ลักษณะ บางเรื่อง แม้ข้อความกล่าวถึงจะสั้น ๆ แต่ก็สามารถมองเห็นสารัตถะทั้งหมดได้โดยไม่ยาก
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นัก เช่นข้อความว่า “สถานที่ถวายพระเพลิงนั้น ให้สถาปนาพระมหาธาตุและพระวิหารเป็นอาราม” 
“ยกวังท าเป็นวัดพระศรีสรรเพ็ชญ์” “ครั้นถึงพระนครศรีอยุธยาแล้ว จึงให้เอารูปสัตว์ทั้งปวงไปบูชา
ไว้ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ” เป็นต้น 
 สองข้อความแรก สะท้อนให้เห็นคตินิยมเรื่องการสถาปนาวัด หรือสร้างวัดในสมัยกรุงศรี
อยุธยาว่า ส่วนหนึ่งต้องการให้เป็นอนุสรณ์ถึงบุคคล หรือเหตุการณ์ส าคัญ ขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็เพ่ือ
ความสะดวกในการบ าเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนเฉพาะพระองค์ คตินิยมดังกล่าวนี้ พบสามารถ
สาวไปถึงคัมภีร์พระไตรปิฎก และคัมภีร์อรรถกถา ขณะที่ข้อความสุดท้าย ก็สามารถสะท้อนให้ถึงคติ
ความเชื่อของคนสมัยกรุงศรีอยุธยาว่า ศาสนาพราหมณ์ยังมีอิทธิพลหรือบทบาทในสังคมอยู่ไม่น้อย 
ยิ่งถ้าพิจารณาภาพรวมในแต่ละรัชสมัย ก็จะเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น 
 แม้ในส่วนของบทบาทและความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมในสมัยกรุงศรี
อยุธยา ก็สามารถเก็บรายละเอียดแต่ละรัชกาลมาปะติดปะต่อ ก็จะได้ เห็นบทบาทของ
พระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมในมิติต่าง ๆ เช่น บทบาทของพระสงฆ์ต่อสถานบันชาติ, บทบาทของ
พระสงฆ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์, บทบาทของพระสงฆ์ต่อกิจการบ้านเมือง  
 จากบทบาทดังกล่าว หากพิจารณาในแง่ของความสัมพันธ์  เราก็จะได้ชุดแห่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนาต่อสังคม หรือที่สั งคมมีต่อพระพุทธศาสนา เช่น 
พระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนา, พระมหากษัตริย์กับการสถาปนา สร้าง บูรณะปฏิสังขรณ์วัดวา
อารามต่าง ๆ, พระมหากษัตริย์กับการบ าเพ็ญพระราชกุศลในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นช่องทางหนึ่งที่
ท าให้ได้มีโอกาสพบพสกนิกรของพระองค์ 
 ในส่วนของคตินิยมก็ลักษณะเดียวกัน หากพิจารณาเฉพาะเรื่อง ๆ อาจไม่เห็นกระแสของ
ความต่อเนื่อง แต่หากน าเหตุการณ์เฉพาะมาปะติดต่อกัน แม้จะเพียง 2-3 เหตุการณ์ตัวอย่าง ก็
สามารถเชื่อมโยงระบบความคิดไปหาคัมภีร์พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์อรรถกถาได้โดยไม่ยาก เช่น คติ
นิยมเรื่องช้างมงคล ในสมัยอยุธยาก็ยังมีช้างมงคลชื่อปัจจยนาเคน ซึ่งมีชื่อพ้องกับช้างปัจจยนาเคนที่
พระเวสสันดรให้ทานจนเป็นที่ไม่พอใจของชาวเมือง (ขุ.ชา.อ. (ไทย) 4/3/614-625) คตินิยมเรื่อง
การถวายสตสดกมหาทาน ก็เป็นคตินิยมที่มีมาในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นบุญใหญ่ 
เพราะต้องใช้ก าลังทรัพย์มาก คตินิยมเรื่องการสร้างวัด สถาปนาวัด การบูรณปฏิสังขรณ์วัด, การ
เสด็จออกผนวชของพระมหากษัตริย์ และเจ้านายชั้นผู้ใหญ่  เป็นต้น  
 ท านองกลับกัน คติความเชื่อของคนในสมัยกรุงศรีอยุธยา แม้จะมีพระพุทธศาสนาเป็น
หลักส าคัญ แต่คติความเชื่อที่มีอยู่เดิม เช่น คติความเชื่อแบบพราหมณ์ ซึ่งมีอิทธิพลส าคัญทั้งใน
ระดับราชส านัก และประชาชนทั่วไป ก็มีส่วนส าคัญท่ีท าให้เกิดการผสมผสาน และกลายเป็นคตินิยม
ใหม่ซึง่แฝงอยู่ในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในระดับพิธีกรรม เช่น การถวายเครื่องทรง  ซึ่งถือเป็น
เรื่องของ “โลก”  แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาก็ถือคติว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ ถ้าจะสร้างพระพุทธ
ปฏิมาทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ก็ถือเป็นการถวายเกียรติสูงสุด   
 ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา จึงถือคติดังกล่าวนี้จึงบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการถวายเครื่อง
ทรง เช่นกรณีครั้งสมเด็จพระนเรศวรยกทัพไปถึงพระพนมตรัด ก็ได้ถวายพระภูษาเป็นฉัตรธงบูชา
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พระมหาธาตุ ครั้นยกทัพกลับถึงเมืองพิษณุโลก ก็เปลื้องเครื่องทรงออกบูชาถวายพระพุทธชินราช  
เม่ือสมเด็จพระนเรศวรรวบรวมไพร่พลประกาศอิสรภาพจากพม่า ได้นิมนต์พระมหาเถรคันฉองมา
อาศัยอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาแล้ว เสด็จกลับเมืองพิษณุโลก เมื่อเสด็จไปถึงก็ได้ถวายนมัสการพระชินราช
พระชินศรี  พร้อมทั้งทรงมีจิตศรัทธา ได้เปลื้องเครื่องสุวรรณลังกาขัตติยาภรณ์บูชา 
  
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานอกจากจะปรากฏอยู่ในพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยาแล้ว ยังปรากฏอยู่ในพงศาวดารอ่ืน ๆ เช่น พงศาวดารโยกนก, พงศาวดารกรุงธนบุรี, 
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ตลอดจนจดหมายเหตุต่าง ๆ ซึ่งเป็นหลักฐานส าคัญในการศึกษา
พระพุทธศาสนาในมิติต่าง และในสมัยต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  
 7.2 การศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาจากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาครั้งนี้ เน้นเฉพาะ
หลักฐานที่เป็นเอกสาร ขาดการตรวจสอบหลักฐานจากโบราณคดี โบราณวัตถุ เพ่ือเชื่อมโยงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างหลักฐานทางเอกสารกับหลักฐานทางโบราณคดีและโบราณวัตถุที่ยังปรากฏ
อยู่ในปัจจุบันว่ามีความสอดคล้องกันเพียงไหน อย่างไร  
 7.3 หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรุงศรีอยุธยายังมีอีกมาก หลักฐานเหล่านั้น ยังมีเรื่องราว
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตลอดจนวิถีชีวิตของคนในสมัยอยุธยา แต่ในงานวิจัยครั้งนี้ ยังไม่ได้เก็บ
รายละเอียด เนื่องจากอยู่เหนือขอบเขตการวิจัย  เห็นควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือเชื่อมต่อองค์
ความรู้ให้สมบูรณ์ หรือกว้างขวางยิ่งขึ้น 
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การสื่อสารเพื่อการรณรงค์กิจกรรมทางสังคมในชุมชน 
COMMUNICATION FOR CAMPAIGN IN SOCIAL ACTIVITY IN 

COMMUNITY 
 

เมธาวี จ าเนียร 
 

บทคัดย่อ 
การส่ือสารหรือการประชาสัมพันธ์จากผู้สื่อสารหรือผู้ส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมายนั้น  

มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น ให้ความรู้  แจ้งเพ่ือทราบ เพ่ือสร้างความบันเทิงใจ ฯลฯ ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่ต้องการให้ผู้รับสารมีความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อเรื่องที่ต้องการสื่อสาร 
อย่างไรก็ตาม ยังมีการสื่อสารเพ่ือการรณรงค์ เป็นการสื่อสารที่มีวัตถุประสงค์โน้มน้าวใจให้
กลุ่มเป้าหมายมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับ ทั้งทางด้านความรู้ ความคิด ความเชื่อ ตลอดจนพฤติกรรม  
ซึ่งการสื่อสารเพ่ือการรณรงค์นั้น มักจะน ามาใช้กับกลุ่มคนจ านวนมาก เพ่ือประโยชน์ในการสร้าง
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย หรือยกระดับความเป็นอยู่ของกลุ่มคน โดยเฉพาะคนในชุมชน ซึ่งต้อง
อาศัยการสื่อสารเพ่ือการรณรงค์ที่ผ่านการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดล้อม การวางแผน
อย่างมีกลยุทธ์ การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรวัตถุและบุคคล การด าเนินการตามแผนที่ได้วาง
ไว้ตลอดจนมีการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ จึงจะท าให้การสื่อสารเพ่ือการรณรงค์ในชุมชนแต่ละ
ครั้งประสบความส าเร็จในที่สุด 

 

ค าส าคัญ: การสื่อสารเพื่อการรณรงค์; กิจกรรมทางสังคม; ชุมชน  
 

 
ABSTRACT 

Communication or public relations from sender to target has different 
objectives such as to give knowledge, to inform, to entertain, etc. Most objective is 
to make receivers gain knowledge, attitude and practice which response to issue 
that the senders desire. However, communication for campaign has objective to 
persuade target group to respond in term of knowledge, thought, belief and 
practice. This kind of communication is used with lots of people for benefit which is 
orderliness or well-being improvement; especially, to use with community people 
which communication for campaign should analyze from target, environment, 
strategic planning, material and prepare personnel resources, operate according to 
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plan and evaluate effectively. They will provide successful communication for 
campaign in community at the end. 
 

Keywords: Communication of campaign, Community, Social Activity 
 

1. บทน า 
  การสื่อสารมีความจ าเป็นต่อสังคม ยิ่งเป็นกลุ่มคนขนาดใหญ่ ย่อมต้องอาศัยการสื่อสาร
มาเป็นตัวกลางในเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน  การสื่อสารจึงมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย และยิ่ง
ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายที่สื่อสารไปถึงนั้นเกิดความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมตามที่ผู้สื่อสารหรือผู้
ส่งสารต้องการ ย่อมต้องอาศัยการสื่อสารเพ่ือการรณรงค์ ซึ่งเน้นการโน้มน้าวใจผสมผสานไปในการ
สื่อสาร เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความคิดและพฤติกรรมคล้อยตามได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม การสื่อสาร
เพ่ือการรณรงค์กิจกรรมทางสังคมโดยเฉพาะในชุมชนซึ่งประกอบไปด้วยคนจ านวนมากที่มีความ
แตกต่างกันนั้น ผู้สื่อสารจะต้องเข้าใจบทบาท ลักษณะของการรณรงค์ ตลอดจนวิธีการในการ
สื่อสารเพื่อการรณรงค์ในชุมชน ซึ่งผู้เขียนจะได้น าเสนอต่อไปนี้ 

 
2. ความหมายของการรณรงค์ 
  ค าว่า “รณรงค์” มักได้ยินเสมอในสังคม ซึ่งมีลักษณะการสร้างกิจกรรมหรือผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์มีความเชื่อและคล้อยตามในสิ่งที่รณรงค์ 
มักใช้ในการเมืองและกิจกรรมทางสังคม โดยแท้จริงแล้วการรณรงค์มีความหมายที่ค่อนข้างกว้าง 
ดังที่ อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท ให้ความหมายไว้ว่า เป็นการเตรียมผู้ซื้อและผู้บริโภคหรือผู้ลงคะแนน
เสียงหรือผู้เข้าร่วมขบวนการไปสู่การปฏิบัติหรือการกระท าซึ่งอาจจะเป็นการซื้อ การลงคะแนนเสียง 
การร่วมขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ืออุดมการณ์ โดยการรณรงค์จะมีอยู่ 3 ชนิด คือ การรณรงค์ทาง
การเมืองส าหรับต าแหน่ง การรณรงค์ขายสินค้า และการรณรงค์เพ่ืออุดมการณ์ (อรวรรณ ปิลันธน์
โอวาท, 2552) ทั้งนี้ อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท ให้ความหมายในภาพรวมว่า การรณรงค์หมายถึง 
ขั้นตอนของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมโน้มน้าวใจเข้าไปเกี่ยวข้อง  

ณรงค์ สมพงษ์ ให้ความเห็นว่าการรณรงค์ หมายถึง วิธีการด าเนินการที่จะสร้างความ
ร่วมมือในการท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือน าไปสู่การยอมรับวิธีปฏิบัติให้แพร่กระจายออกไป 

อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง3 การรณรงค์เป็นความพยายามซึ่ง
สะท้อนให้เห็นวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล โน้มน้าวใจ และจูงใจการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมให้
เกิดข้ึนกับ 

อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (ณรงค์ สมพงษ์, 2535)  การรณรงค์
เป็นความพยายามซึ่งสะท้อนให้เห็นวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล โน้มน้าวใจ และจูงใจการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่มีการระบุไว้ค่อนข้างชัดเจน และมัก
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เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในด้านที่มิใช่การค้า แต่  เป็นประโยชน์ต่อบุคคลและ/หรือสังคมวงกว้าง” 
(Rice & Atkin) (Rice & Atkin, 1989) 

 Perloff ให้ความหมายว่าการณรงค์ คือ ขั้นตอนเชิงสัญลักษณ์ที่สื่อสารเพ่ือพยายามท า
ให้ประชาชนคนอ่ืน ๆ เชื่อและเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับประเด็นที่สื่อสารมาใน
บรรยากาศที่มีทางเลือกหลากหลาย (Perloff, 2003)  

จากการประมวลทัศนะของนักวิชาการข้างต้น พบว่า การรณรงค์สามารถใช้ในกิจกรรม  
ต่าง ๆ ในทุกบริบทของสังคม ไม่ว่าจะเป็นเชิงพาณิชย์ การเมือง และสังคม ซึ่งในบทความนี้ จะเน้น
น าเสนอลักษณะและวิธีการส่ือสารในการรณรงค์กิจกรรมทางสังคม ซึ่งในกรณีของการรณรงค์เพ่ือ
กิจกรรมต่างๆ ของสังคม การรณรงค์จึงหมายถึง การวางแผนอย่างมีกลยุทธ์ เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการปฏิบัติ เพ่ือให้สามารถโน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมายในครั้งนั้น ๆ ให้มีความเชื่อและประพฤติ
ตามสิ่งที่ได้น าเสนอไป โดยประเด็นที่สื่อสารจะเน้นการสร้างผลประโยชน์ให้เกิดข้ึนกับสังคมโดยรวม 
 
3. บทบาทการสื่อสารเพื่อการรณรงค์ 
 การรณรงค์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาด “การสื่อสาร” ที่จะ
เชื่อมโยงข้อมูล ทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ประสบการณ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายตามที่ผู้รณรงค์
ต้องการจะให้ประสบความส าเร็จ ดังนั้น การสื่อสารเพ่ือการณรงค์จึงหมายถึง ความพยายามที่จะ
สื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ มีทัศนคติ และการปฏิบัติตามสิ่งที่ผู้รณรงค์เสนอ 
ผ่านการใช้วิธีการที่มีกลยุทธ์ มีกลวิธี แนวปฏิบัติที่สามารถดึงดูดใจ และท าให้กลุ่มเป้าหมายเชื่อหรือ
ท าตามได้ การสื่อสารเพ่ือการรณรงค์จึงมีความส าคัญและมีบทบาทต่อบุคคล กลุ่มคน องค์กร หรือ 
สังคมในหลายระดับ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างบทบาทต่อองค์กร ซึ่ง Gay & Lesbian Alliance 
Against Defamation (GLAAD) and the Movement Advencement Project (MAP) แสดง
ความเห็นว่า การรณรงค์ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะเสริมความเข้มแข็งให้องค์กร ความเป็นสมาชิก และ
พันธมิตร องค์กรสามารถใช้การรณรงค์เป็นเหตุผลที่เข้าถึงคนอ่ืน ๆ ให้พวกเขาเข้าใจว่าองค์กรท า
อะไรและท าท าไม(Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD) and the 
Movement Advencement Project (MAP), 2008) 
 นอกจากนี้ การสื่อสารเพ่ือการรณรงค์ขององค์กรต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ยัง
เชื่อมโยงกับผลประโยชน์ของสังคม นับว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้ อีกทางหนึ่ง
ด้วยว่ามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้า และยังสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ในระดับ
สังคม การรณรงค์ถูกน ามาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ มากมาย โดยการรณรงค์เริ่มมีบทบาทครั้งแรก
ในประเทศโลกที่สาม เมื่อกลางศตวรรษที่ 20 (1960-1970) เพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น
แก่สมาชิกของสังคม ซึ่งอาจเป็นเพียงแค่กลุ่มสังคม ชุมชนขนาดเล็ก ไปจนถึงประชากรทั้งหมดของ
ประเทศ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจ าต้องอาศัยพลังของมวลชน ไม่เฉพาะปัจเจกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ในการรับรู้ข่าวสาร เปลี่ยนแปลง ทัศนคติ และพฤติกรรมไปตามวิถีที่โครงการรณรงค์นั้น ๆ ต้องการ 
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ซึ่งการสื่อสารผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนทางสังคม น ามาสู่การเปลี่ยนแปลงและเป็นที่ยอมรับว่า 
การสื่อสารเป็นอาวุธหลักในการรณรงค์(พรตี สะสมบัติ และปาริชาต สถาปิตานนท์, 2550) 
 การรณรงค์ผ่านการสื่อสารในกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ มีให้เห็นอยู่เสมอ ทั้งนี้ เมื่อสังคม
เกิดปัญหาหรือภาวะคุกคามในด้านต่าง ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหล่านั้นจะต้องคิดวิธีที่
จะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายและคนในสังคมให้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว การรณรงค์จึงเป็นวิธี
โน้มน้าวใจผ่านการจัดกิจกรรมหรือการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นที่ท าการรณรงค์ 

 
4. ลักษณะของการสื่อสารเพ่ือการรณรงค์ 
 Rogers & Storey ชี้ให้เห็นว่า การสื่อสารเพื่อการรณรงค์จ าเป็นต้องมีคุณลักษณะหลัก 4 
ประการ (Rogers & Storey, (1987)    คือ 
 1) เป้าหมาย (purposive) หรือการมุ่งหวังให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจ
เป็นผลลัพธ์ตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับโครงสร้างของสังคม และมักเป็นประโยชน์ต่อผู้ริเริ่มหรือ
กลุ่มเป้าหมายของการรณรงค์  กลุ่มผู้รับสารจ านวนมาก (a large audience) ถึงแม้ว่าการรณรงค์
มักอิงทฤษฎีการโน้มน้าวใจ แต่การรณรงค์ก็มิใช่การพยายามโน้มน้าวใจคนเพียงไม่กี่คน อย่างไรก็
ตาม ก็ไม่ได้มีการระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับจ านวนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจมีตั้งแต่ไม่กี่ร้อยคนไปถึงคน
ทั้งประเทศจ านวนหลายสิบล้านคนก็ได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเป้าหมายของการรณรงค์เป็นส าคัญ 

2) การจ ากัดช่วงเวลาที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน ช่วงเวลาดังกล่ าวมักเริ่มต้นนับตั้งแต่การ
ริเร่ิมการรณรงค์ไปจนถึงช่วงสิ้นสุดการประเมินผลกระทบในการรณรงค์ อย่างไรก็ต าม ช่วงเวลา
ดังกล่าวอาจหลากหลาย นับตั้งแต่หลายสัปดาห์ ไปจนหลายเดือน หรืออาจครอบคลุมถึงหลายสิบปี
ก็ได้ 

3) ชุดของกิจกรรมการสื่อสารได้มีการบริหารจัดการ (an organized set of 
communication activities) ซึ่งหมายถึง การออกแบบสาร และการแพร่กระจายสาร โดยกิจกรรม
เหล่านั้น อาจริเริ่มโดยกลุ่มผู้วางแผนการรณรงค์และเผยแพร่สู่ประชาชน (top-down approach) 
หรือเป็นการรณรงค์ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในการออกแบบสารและแพร่กระจาย
สาร (bottom up/emancipatory approach) 

4) การด าเนินการสื่อสารเพ่ือการรณรงค์ประเด็นใดประเด็นหนึ่ ง จ าเป็นต้องมี
คุณลักษณะที่ ส าคัญดังข้างต้น การวางเป้าหมายให้ชัดเจน การค านึงถึงกลุ่มผู้รับสารที่หลากหลาย
จะโยงสู่ชุดของกิจกรรมการสื่อสารที่จะต้องสอดคล้องกับลักษณะของผู้รับสารเหล่านั้น และการ
สื่อสารเพื่อการรณรงค์จะต้องมีการก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินการตั้งแต้การวางแผนไปจนถึงการ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน 
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5. ขั้นตอนการรณรงค์ 
 เมื่อผู้สื่อสารหรือผู้ส่งสารเข้าใจความหมายและลักษณะที่ดีของการรณรงค์แล้ว 

ขั้นตอนต่อไป คือ การด าเนินการรณรงค์ 
ณรงค์ สมพงษ์ ให้ความเห็นว่า การรณรงค์จะต้องมีแผนการสื่อสารที่แยบยลเป็นขั้นตอน 

และมีกลวิธีที่เหมาะสมจึงจะก้าวไปสู่การรณรงค์ท่ีสัมฤทธิผลได้ (ณรงค์ สมพงษ์, 2535) 
1. การวางแผน จะต้องมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ยิ่งผู้สื่อสารรู้จักมักคุ้นกับผู้รับสาร 

จะยิ่งท าให้การรณรงค์ประสบความส าเร็จได้ยิ่งขึ้น นอกจากนั้น จะต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ 
คือ การพยายามค้นหาและเข้าใจสภาพสังคมที่เป็นอยู่ เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์เรียบร้อยแล้ว ก็จะ
ได้ข้อมูลเพ่ือการก าหนดเป้าหมาย ซึ่งอาจจะแบ่งเป็นเป้าหมายหลักและเป้าหมายรอง และเมื่อ
ทราบกลุ่มเป้าหมายแน่ชัด ก็จะน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินการ 

2. การก าหนดทรัพยากรต่าง ๆ  ซึ่งประกอบไปด้วย ทรัพยากรด้านบุคคล และวัตถุ 
ส าหรับทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้ถูกกระทบ กลุ่มริเริ่ม  กลุ่มผู้ให้ความเห็นชอบ กลุ่มผู้
เผยแพร่ข่าว เรียกได้ว่าเป็นส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมรณรงค์ทั้งหมด เพ่ือจะได้ด าเนินการ
สื่อสารให้เข้าถึงทุกกลุ่มโดยลักษณะการสื่อสารอาจแตกต่างกัน 

3. การจัดประเด็นที่จะท าการรณรงค์ ผู้สื่อสารต้องก าหนดประเด็นให้ชัดเจนและตรงกับ 
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมรณรงค์นั้น ๆ ซึ่งจะต้องยึดผู้รับสารเป็นหลักซึ่งได้มีการ

วิเคราะห์ผู้รับสารไปแล้วก่อนหน้านี้ 
4. การด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย หมายถึง การจัดโครงการรณรงค์ที่ได้ผ่านการ 

วิเคราะห์และวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้ว ซึ่งการด าเนินการจะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการ การ
รวบรวมทรัพยากร การด าเนินการตามแผนอย่างละเอียดและการติดตามผลที่ได้ด าเนินการว่า
ประสบความส าเร็จหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
McGuire ยังได้จ าแนกขั้นตอนส าคัญของกระบวนการรณรงค์ ในลักษณะของค าย่อว่า “RASMICE” 
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน 7 ประการคือ  (ปาริชาต สถาปิตานนท์,2551) 
 1. Review the reality หรือการทบทวนสภาพความจริง นับตั้งแต่การเลือกประเด็น
ปัญหาที่จริงจังและมีทางออกในเชิงความคุ้มค่าในการรณรงค์ 

2. Axiological analysis หรือการพิจารณาเกี่ยวกับจริยธรรมต่าง ๆ เพ่ือให้มั่นใจว่า
วิถีทางเป้าหมายทั้งทางตรงและทางอ้อมมีความเหมาะสมเชิงหลักการด้านจริยธรรมในสังคม 

3. Surveying the socio-cultural situation หรือการระบุกลุ่มเสี่ยงและองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ในสภาวะแวดล้อมทางสังคม ซึ่งมีผลต่อการหลีกเลี่ยงการด าเนินวิถีชีวิตด้านการดูแลสุขภาพ 
McGuire มองว่า การกระท าดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทั้งการสัมภาษณ์ 
การสังเกต การสนทนากลุ่ม และการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ 

4. Mapping the mental matrix หรือการค้นหาข้อมูลด้านความคิด ความรู้สึก และ 
คุณค่าต่าง ๆ ซึ่งสาธารณชนมักพิจารณาควบคู่ไปกับการกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ 
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 5. Teasing out the target themes หรือการค้นหาแก่นหลัก (themes) ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับ การทบทวนข้อมูลข่าวสารชั้นต้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพ่ือระบุประเด็นหลักที่ควร
น ามาใช้ในการผลิตสื่อการรณรงค์ต่าง ๆ 
 6. Constructing the communication หรือการพัฒนากระบวนการสื่อสาร ซึ่งได้แก่ 
แหล่งสาร สาร ช่องทาง กลุ่มเป้าหมาย และพฤติกรรมเป้าหมาย โดยเน้นในด้านความสอดคล้องกับ
พฤติกรรมเป้าหมาย 
 7. Evaluating the effectiveness หรือการประเมินประสิทธิผลของโครงการโดยการ
วัดผลที่เกิดขึ้นทันทีและเกิดขึ้นในช่วงเวลาถัดมา 

McGuire เชื่อว่า การด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ มักส่งผลให้การรณรงค์สามารถโน้ม
น้าวใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จะเห็นได้ว่าลักษณะการด าเนินการเพ่ือการรณรงค์ของนักวิชาการทั้ง 2 คนที่ได้กล่าวถึง
ไปแล้วมีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยมีองค์ประกอบหลัก ๆ คือ การวิเคราะห์สถานการณ์และการ
วางแผน การเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม การด าเนินการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ และการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือการรณรงค์ 
 
6. การสื่อสารเพ่ือการรณรงค์ในชุมชน 
 การสื่อสารภายในชุมชนมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นช่องทางที่ท าให้คนทั้งชุมชน
สามารถติดต่อถึงกันได้ เป็นช่องทางสร้างความสัมพันธ์ และนับเป็นกลไกสร้างความเป็นชุมชนที่
ส าคัญประการหนึ่ง ดังที่ ประเวศ วะสี กล่าวไว้ว่า ชุมชน หมายถึง คนจ านวนหนึ่ งเท่าใดก็ได้มี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน นอกจากนี้ หากกลไกการสื่อสารชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถให้ข้อมูลและ
ความรู้ที่ เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของชุมชน สามารถสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชน จะท าให้ความเป็นชุมชนมีความชัดเจนและสามารถด ารงอยู่
ได้อย่างมั่นคง  (ประเวศ วะสี อ้างใน ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2542) 
 อย่างไรก็ตาม ด้วยชุมชนประกอบไปด้วยคนจ านวนมาก มีความหลากหลายทั้งทางชาติ
พันธุ์ ความคิด ประสบการณ์ ฯลฯ การที่ผู้สื่อสารหรือผู้รณรงค์จะกระท าการสื่อสารกับชุมชนได้นั้น 
ควรจะต้องมคีวามรู้ความเข้าใจชุมชนและสื่อของชุมชนก่อนด าเนินงาน  
 สังคมไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศ จังหวัด ชุมชน ครอบครัว หรือระดับปัจเจกบุคคลต่างมี
วิธีการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารแตกต่างกันไปซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัว เฉพาะท้องถิ่น วิธีการด าเนินการ
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารจึงเป็นวัฒนธรรม ที่เรียกว่า Information Culture ความพยายาม
เข้าถึงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบลักษณะวิธีการสื่อสารที่คนในกลุ่มนั้นใช้และ
ในแต่ละวีธีมีข้อจ ากัด ข้อดีและข้อเสียอย่างไร วิธีการสื่อสารในชุมชนจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
การสื่อสารไม่เป็นทางการ หมายถึง การพูดคุยสนทนาซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารพ้ืนฐานที่ทุกชุมชนใช้อยู่ 
ควรทราบว่าในชุมชนเขาใช้การพูดคุยกันอย่างไร เช่น ใครมีบทบาทในการแพร่กระจายข้อมูลได้ดี
ที่สุด ใครชอบพูดกับใคร มักคุยกันเรื่องอะไร มักพูดคุยที่ไหน มักเกิดขึ้นในโอกาสใด ลักษณะของ
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กลุ่มสนทนาเป็นอย่างไร เป็นต้น ส่วนการสื่อสารที่เป็นทางการ คือ การสื่อสารเรื่องราว ที่เกี่ยวข้อง
กับชุมชนโดยตรง เป็นเรื่องที่เกิดข้ึนในชุมชน คนในชุมชนสมควรรับทราบเพราะมีผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของตนเอง เช่น การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน การตัดถนนเข้ามาในหมู่บ้าน พวกเขาใช้วิธีการ
บอกข่าวสารกันอย่างไร ผู้น าความคิดคือใคร ใช้วิธีใดในการเผยแพร่ข่วสารข้อมูล การสื่อชุมชน หอ
กระจายข่าว ป้ายประกาศ กิจกรรมต่างๆ เป็นเช่นไร นอกจากนี้ ยังมีวิธีการใด ในการรับข้อมูล
ข่าวสารจากภายนอก สื่อใดท่ีเป็นที่นิยม เพราะเหตุใด เป็นต้น 
 การศึกษาชุมชนดังกล่าวข้างต้น จะท าให้รู้จักและเข้าใจชุมชนในลักษณะที่เป็นองค์รวม 
มองเห็นทั้งส่วนที่เป็นปัญหาและศักยภาพของชุมชน น าไปสู่การวางแผนการสื่อสารในชุมชนเพ่ือ
สร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 ธรรมชาติ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พระ ครู ศิลปินพ้ืนบ้าน ประธานกลุ่มต่าง ๆ ผู้อาวุโส 
อบต. เป็นต้น บุคคลเหล่านี้เป็นผู้น าทางความคิดที่คนในชุมชนให้ความเชื่อถือ ศรัทธา และมัก
ยอมรับข้อมูลโดยง่าย นอกจากนี้ ยังมีบุคคลที่มีความรู้และความช านาญเฉพาะด้าน เช่น เกษตร 
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ สามารถเป็นสื่อบุคคลในเรื่องสั้น ๆ ได้เช่นกัน  

 การใช้สื่อบุคคลควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับประเด็นการสื่อสาร เพราะบุคคลหนึ่งไม่
สามารถเป็นสื่อที่ดีได้ในทุกเรื่อง เช่น พระมีข้อดีที่ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในพ้ืนที่ตลอด ทราบสถานการณ์
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในชุมชน และด้วยสถานภาพท าให้สามารถชักชวนโน้มน้าวชาวบ้านได้ง่าย 
แต่พระมีข้อจ ากัดที่ขาดความรู้เฉพาะด้าน จึงท าให้ไม่สามารถสื่อสารได้ชัดเจน และหากพระเข้ามา
เกี่ยวข้องหรือมีบทบาทมากไปก็อาจเป็นที่ครหาของชาวบ้านว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์ เป็นต้น การเลือก
บุคคลเป็นสื่อ จึงต้องพิจารณาบุคคลที่เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาในเรื่องที่สื่อสาร และสามารถ
สื่อสารเรื่องราวนั้นได้สอดคล้องกลมกลืนกับสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน 

สื่อเฉพาะกิจ สื่อเฉพาะกิจเป็นสื่อที่มีเป้าหมายการผลิตชัดเจน คือ เพ่ือสื่อสารกับคน
เฉพาะกลุ่มหรือสื่อสารเฉพาะเรื่อง สื่อชุมชนมีลักษณะเป็นสื่อเฉพาะกิจและมีใช้กันอย่างแพร่หลาย
ในแทบทุกชุมชน (หมู่บ้าน) คือ หอกระจายข่าวที่เป็นเครื่องมือสื่อสารเฉพาะภายในชุมชน 
ด าเนินงานกันเองภายในชุมชน คนในชุมชนเป็นผู้ควบคุมการกระจายเสียง ก าหนดข้อมูล เวลา และ
ภาษา ผู้รับสารคือชาวบ้านที่อยู่ในสังคมวัฒนธรรมเดียวกันกับผู้ส่งสาร สามารถแสดงความคิดเห็น 
สอบถามข้อสงสัย ร้องขอเนื้อหาที่ต้องการฟังได้ บางครั้งสามารถร่วมเป็นผู้ส่งสาร นอกจากนี้ ยังมี
สื่อเฉพาะกิจในลักษณะอ่ืนที่ชาวชุมชนเป็นผู้ผลิตได้เอง เช่น ป้ายประกาศ แผ่นปลิว การจัดกิจกรรม
พิเศษ เป็นต้น 

 สื่อพ้ืนบ้าน มีผู้ให้ค านิยามค าว่าสื่อพ้ืนบ้านไว้หลากหลาย ส่วนใหญ่หมายถึง เพลง 
การละเล่นและการแสดง ซ่ึงส่ือพ้ืนบ้านอาจมีความหมายครอบคลุมงานในลักษณะอ่ืน ขอเพียงเป็น
สิ่งที่ผลิตและใช้ภายในชุมชน ดังเช่น ที่ Gloria Filiciano  ได้ให้ค านิยามไว้ว่า สื่อพ้ืนบ้าน หมายถึง 
รูปแบบทางทัศนศิลป์มโนทัศน์ การกระท า และค าพูด ที่เป็นที่คุ้นเคยในชุมชน และมีการยอมรับใช้
สืบต่อกันมา สื่อเหล่านี้ท าหน้าที่ให้ความบันเทิง ให้ข้อมูลข่าวสาร และให้การอบรมสั่งสอน ในที่นี้ขอ
จ าแนกสื่อพ้ืนบ้านเป็น 2 ประเภท คือ สื่อการแสดงการละเล่น เช่น เพลงพ้ืนบ้าน เพลงกล่อมเด็ก 
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ล าตัด ลิเก หมอล า หนังตะลุง เป็นต้น และสื่อกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น การบวช 
การทอดกฐิน ผ้าป่า เทศกาลต่างๆ วันสงกรานต์ ลอยกระทง ขึ้นปีใหม่ เข้าพรรษา ออกพรรษา เป็น
ต้น   

ในวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชน นอกจากจะมีการสื่อสารกันภายในชุมชนโดยใช้สื่อ 
ต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น คนเหล่านี้ยังมีการสื่อสารกับสังคมภายนอกชุมชนด้วยการรับสารจาก
สื่อมวลชน ที่มีทั้งสื่อมวลชนส่วนกลางและสื่อมวลชนท้องถิ่น ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของหนังสือพิมพ์ 
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์  และเคเบิลทีวี การศึกษาชุมชนเพ่ือการด าเนินงานสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพจ าเป็นจะต้องมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อมวลชนเหล่านี้ด้วยเช่นกัน  

จากข้อมูลข้างต้น สอดคล้องกับที่ Flay & Cook แสดงความเห็นว่า การรณรงค์ต้อง
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้สื่อต่าง ๆ ซึ่งเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง มักได้รับการออกแบบให้ป้องกัน
พฤติกรรมที่เล็งเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาของสังคมหรือเป็นอันตราย การรณรงค์เหล่านี้
เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ซึ่งใช้สื่อต่าง ๆ อย่างหลากหลาย การจัดกิจกรรมแทรกแบบตัวต่อตัวใน
โรงเรียน และโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่บ้าน หรือที่ส านึกงานของผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ15  

นอกจากนี้ การรณรงค์อย่างมีประสิทธิภาพเกิดจากข้อความที่ชัดเจน ที่ระบุปัญหา เสนอ
แนวทางแก้ไขผ่านการรณรงค์ และการเข้าถึงผู้ฟังผู้ชมให้บรรลุเป้าหมายของการรณรงค์ เนื้อหาที่มี
ประสิทธิภาพจะจับความสนใจของผู้ฟังผู้ชมเป้าหมายได้  ง่ายที่จะท าความเข้าใจและจ าได้ และไม่
ต้องการค าอธิบายอื่นใด ในการรณรงค์บางครั้ง เนื้อหาทีแ่ตกต่างกันจะได้รับการตกแต่งให้เหมาะสม
ตามกลุ่มเป้าหมาย ในขณะที่บางการรณรงค์ ข้อความเดียวอาจใช้ซ้ าหลาย ๆ ครั้ง ตลอดการรณรงค์
นั้น ๆ 

 ทั้งนี้ การออกแบบข้อความการรณรงค์ มีความส าคัญที่จะสร้างการมีส่วนร่วม และมี
ผลต่อการมองเห็นและมุมมองของกลุ่มเป้าหมาย การร่างข้อความควรมีการทดลองเบื้องต้นกับคนที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ เพ่ือความคิดเห็นที่ไม่มีอคติ จะส่งผลให้การสื่อสารเพ่ือการรณรงค์ผ่าน
สื่อประเภทต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จได้ง่ายขึ้น (United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women)  

จะเห็นได้ว่า เมื่อผู้ท าการสื่อสารเพ่ือการรณรงค์ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับชุมชน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อชุมชนแล้ว การจะท าการรณรงค์จะสามารถ
ท าได้อย่างเข้าใจและบรรลุผลได้ง่ายขึ้น 
 
7. บทสรุป 

การใช้การสื่อสารเพ่ือการรณรงค์ให้เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มคนในชุมชน ซึ่งมี
ความซับซ้อนทางชาติพันธุ์ ความคิด พฤติกรรมนั้น ผู้สื่อสารหรือผู้ท าการรณรงค์จะต้องสามารถใช้
การโน้มน้าวใจสร้างความน่าเชื่อถือ เชื่อใจ ความคิดคล้อยตาม และการประพฤติตามของ
กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ จะต้องเข้าใจบทบาทและลักษณะของการสื่อสารเพ่ือการรณรงค์ 
ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจลักษณะของชุมชนและสื่อชุมชน รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ของ
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กลุ่มเป้าหมายและสภาพแวดล้อม มีการเตรียมความพร้อมการด าเนินการตามแผน และปฏิบัติตาม
แผนที่ประกอบด้วยกลยุทธ์และกลวิธีที่ชัดเจนขึ้นอยู่กับบริบทของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน  
ตลอดจนมีการประเมินผลการสื่อสารเพื่อการรณรงค์ทุกครั้ง เพ่ือประเมินความส าเร็จและเป็นข้อมูล
ให้การด าเนินการสื่อสารเพื่อการรณรงค์ในครั้งต่อไป  
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การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                   
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน                                               

โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
CURRICULUM DEVELOPMENT FOR TEACHER STUDENTS’ LEARNING 
MANAGEMENT TO ENHANCE CRITICAL AND READING SKILLS                                                              
USING TASK - BASED LEARNING AND COACHING APPROACH 

   
ณัฐกิตติ์  นาทา มี ชัย  เอ่ียมจินดา  นรินทร์  สังข์รักษา ภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูล 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1)  เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการในการ
พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
อ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช  
2) เพ่ือออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 3) เพ่ือทดลองใช้หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการ
จัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช  4) เพ่ือศึกษา
ความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ โดยใช้การ
เรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ก่อนเรียนและหลังเรียน 5)  เพ่ือประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระ
งานและการโค้ช   
 

กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านนวน  28 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 233 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรม แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด TBL  แบบวัดความรู้ความเข้าใจ
                                                           

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มการสอนภาษาไทย คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  แบบวัดความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์   
แบบประเมินความสามารถการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  และแบบประเมินความสามารถการ
จัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x̄ )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)                   
การทดสอบค่าที t-test dependent และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) ผลวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการจากการวิเคราะห์เอกสาร สัมภาษณ์ และ
สนทนากลุ่มย่อยพบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนานักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบไปด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้ อหาสาระ  กิจกรรม  สื่อและ
อุปกรณ์ และการวัดและประเมินผล มีกระบวนการอบรมชื่อว่า SBADF ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ ขั้นที่ 1 เร้าความสนใจ (Stimulation) ขั้นที่ 2  ระดมพลังสมอง (Brain Storming) ขั้นที่ 3  
ปฏิบัติงาน (Action) ขั้นที่  4  สรุปและอภิปราย (Discussion)  และขั้นที่   5  สะท้อนผล 
(Refection) 

2. หลักสูตรฝึกอบรมฉบับร่างมีความสอดคล้องในภาพรวม ได้ค่าเฉลี่ย ( x̄ = 4.60) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.43) มีความสอดคล้องระดับมากที่สุด  และหลักสูตรฝึกอบรม
ฉบับร่างมีความเหมาะสมในภาพรวม ได้ค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.65)และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 
0.47)  มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด  ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่  
1 ทักษะการอ่าน...สะพานสู่ความส าเร็จ หน่วยการเรียนรู้ที่  2ทักษะการคิด..พิชิตเป้าหมาย  หน่วย
การเรียนรู้ที่ 3  Task -  based  learning : แนวคิดมุ่งเน้นปฏิบัติงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี...น าทฤษฏีสู่การปฏิบัติ  

3. การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม พบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05  ความสามารถการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ภาพรวมทุกโรงเรียนมีค่าเฉลี่ย ( x̄ = 4.48) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.72)  แสดงว่ามีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ระดับ
มาก ความสามารถการจัดการเรียนรู้ภาพรวมทุกโรงเรียน มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.58)              ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.26) แสดงว่ามีความสามารถการจัดการเรียนรู้ระดับมากที่สุด 

4. การประเมินหลักสูตรพบว่า เป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูให้มีความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น ตอบสอนงความต้องการผู้อบรมมีทั้งภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบัติ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้อบรมแสดงความคิดเห็น  

5. ความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้การ
เรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05  
ค าส าคัญ : แนวคิดเน้นภาระงาน, กระบวนการโค้ช, ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ 
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ABSTRACT 
 This research aimed to 1) to study general information and requirements 
of developing course and manual of training and developing ability of learning 
management of student teacher and to reinforce critical reading skill and critical 
thinking of students; the Task  Based  Learning and Coaching  Approach were 
applied. 2) To design and develop course and manual of training and developing 
ability of learning management of student teacher and reinforce critical reading skill 
and critical thinking of students; the Task Based Learning and Coaching Approach 
were applied. 3) to test to use the course and manual of training and developing 
ability of learning management of student teacher and reinforce critical reading skill 
and critical thinking of students; the Task Based Learning and Coaching Approach 
were applied. 4) to evaluate and improve course and manual of training and 
developing ability of learning management of student teacher and reinforce critical 
reading skill and critical thinking of students; the Task Based Learning and Coaching 
Approach were applied. 5) to study ability of critical reading skill and critical 
thinking of students; the Task Based Learning and Coaching Approach were applied. 
 The samples in training are 5th year student teacher of Thai teaching 
program, Faculty of Education, Silapakorn University 28 persons. The samples that 
follow coaching were5th year student teacher of Thai teaching program, Faculty of 
Education, Silapakorn University 6  persons from purposive sampling process. The 
student in Mattayom 2 who are learning in 2nd semester, academic year 2016 for 
233 persons; the purposive sampling process was used. The tools which were used 
in this research were courses and manual of training, learning management plan of 
TBL concept, measurement of understanding about learning management, 
measurement of critical reading and critical thinking, evaluation of ability of writing 
plan of learning management and evaluation of learning management.   
 The quantitative information was analyzed by using mean (x̄) and standard 
deviation (S.D). The t-test dependent was done. The qualitative information was 
analyzed by content analysis.  
 The result of research were as following 
 1.The analysis of general information and requirement from analyzing 
document, interview and small group discussion was found that training courses 
were really necessary to develop student teacher. It consisted of principle, 
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objective, content, activity, media and equipment and measurement and 
evaluation. 
 2. Draft training course conformed to overall and got mean (x̄) at 4.60 and 
standard deviation (S.D.)was 0.43 and had most accordance. The draft training 
course was suitable to overall and had mean (x̄) at 4.65 and standard deviation 
(S.D.) was 0.47 and was most suitable. It consisted of 4 modules which were 1st 
module : reading skill… the bridge to success, 2nd module : thinking skill…reach the 
goal, 3rd module: Task  Based  Learning…concept which focused on operation and 
4th module : good learning management plan….leads theory to practice 
 3.Testing the training course was found that student teacher had post 
training of knowledge and understanding about learning management better than 
pre training with statistical significance at .05. The ability of writing learning 
management plan and overall of every school with mean (x̄) at 4.48, standard 
deviation (S.D.) was0.72. Therefore, it showed the ability of writing learning 
management was much level. The ability of learning management of every school 
had mean (x̄) at 4.58 standard deviation (S.D.) was 0.26. Therefore, it showed the 
ability of learning management was much level 
 4. The evaluation of course was found that it helped to develop student 
teacher to have higher ability of learning management and served the requirement 
of people who need to get training in both theory and practice session. There were 
exchanging knowledge and provide opportunity for people to show their opinion.  
 5. The ability of critical reading skill and critical thinking skill of student 
with Task Based Learning and Coaching Approach of post learning was higher than 
pre learning with statistical significance at .05. 
Keywords : Task  Based  Learning, Coaching  Approach, Critical Reading Skill And  
               Critical Thinking. 
 
1. บทน า 
 การอ่านเชิงวิ เคราะห์หรือการอ่านวินิจฉัยสาร นับเป็นการอ่านประเภทหนึ่ ง                    
ที่มีความส าคัญส าหรับผู้อ่าน เพราะ การอ่านเชิงวิเคราะห์จะช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะองค์ประกอบ
ต่างๆ จากการอ่านได้ ช่วยให้ผู้อ่านสามารถวิเคราะห์เจตนา น้ าเสียง อารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียนได้ 
ทั้งนีก้ารอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นการอ่านที่ฝึกให้ผู้อ่านรู้จักใช้ความคิด สติปัญญาและความรอบรู้ต่อสิ่ง
ที่ได้อ่าน  การฝึกแสดงความคิดเห็นจะช่วยให้ผู้อ่านมีความรู้กว้างขวางและเป็นการเพ่ิมพูนความรู้
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ความสามารถในการใช้ทักษะทางปัญญาเพ่ือแสดงออกมาเป็นความคิดเห็นของตนเองการถ่ายทอด
ความคิดเห็นของตนเองออกมาได้จ าเป็นต้องแสวงหาความรู้ต่าง ๆ น ามาเปรียบเทียบและน ามา
วิเคราะห์เพื่อถ่ายทอดออกมาเป็นความคิดเห็นและน าไปพัฒนาความสามารถของตนเองและประสบ
ความส าเร็จในการ ท างานและชีวิตครอบครัว (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2549) 
นอกจากทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จะมีความส าคัญดังกล่าวแล้ว ทักษะการคิดวิเคราะห์ก็นับว่ามี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21  ซึ่งการคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถใน
การแยกแยะส่วนย่อย ๆ ของเหตุการณ์ เรื่องราวหรือเนื้อเรื่องต่าง ๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มี
จุดมุ่งหมายหรือความประสงค์ สิ่งใด และส่วนย่อย ๆ ที่ส าคัญนั้นแต่ละเหตุการณ์เกี่ยวพันกัน
อย่างไรบ้าง และเกี่ยวพันกันโดยอาศัยหลักการใด (สุวิทย์ มูลค า,2547) ลักษณะของการคิด
วิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ  การวิเคราะห์ความส าคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการ
วิเคราะห์หลักการ (Bloom, Benjamin A., 1956) 

แม้ว่าการอ่านเชิงวิเคราะห์และการคิดวิเคราะห์ จะมีความส าคัญดังกล่าวข้างต้นแต่ปัจจุบัน
ยังพบว่านักเรียนไทยยังมีคุณภาพในด้านนี้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ผลของการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2558 
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  รายวิชาภาษาไทยพบว่า มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 49.33 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 42.64 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยที่
ระดับ 49.36 ซึ่งเป็นคะแนนที่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 50 (สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ  (องค์การมหาชน), 2559) 

การเรียนการสอนตามแนวคิด Task Based Learning (TBL) คือวิธีการเรียน                 
การสอนที่มุ่งการปฏิบัติงานเป็นหัวใจส าคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวจึง
เป็นชุดกิจกรรมปฏิบัติงานเพ่ือการสื่อสารและสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  (Willis, J, 
1996) โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเน้นปฏิบัติงาน (Task Based Learning) เป็นการเรียนรู้ โดยใช้
ปฏิบัติงานเป็นสื่อกลาง ผู้เรียนต้องเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน  โดยแต่ละขั้นตอนการจัดกิจกรรม
จะช่วยจูงใจ ท้าทายผู้เรียนให้ปฏิบัติงานจนบรรลุเป็นชิ้นงาน  ขณะปฏิบัติงานผู้เรียนได้ใช้ภาษา
อย่างอิสระและเน้นเรื่องความหมายมากกว่าความถูกต้อง การปฏิบัติงานนี้จะช่วยให้ผู้เรียนท างาน
เป็นระบบ รู้วิธีแก้ไขปัญหา ท าให้เกิดชิ้นงานในการปฏิบัติงาน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Task   Based  Learning (TBL)  จึงเป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในการพัฒนางานของตนเองผ่านขั้นตอนต่าง ๆ 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1. ขั้นเตรียม
ปฏิบัติงาน (Pre - task) 2. ขั้นปฏิบัติงาน (Task)  แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนย่อดังนี้ 2.1) ขั้นปฏิบัติงาน 
(Task stage) 2.2)  ขั้นวางแผนปฏิบัติ (Planning  stage)  2.3)  ขั้นรายงาน (Report  stage)   
และขั้นตอนที่ 3. ขั้นหลังการปฏิบัติงาน (Language  focus)  แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนย่อยดังนี้ 3.1)  
ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language  Analysis) 3.2) ขั้นฝึกหัดการใช้ภาษา (Practice) 3.3)  ขั้นติดตาม
ผล (Follow -up)  โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ตามประเภท 4 
ประเภท ได้แก่ 1. การเปรียบเทียบ (Comparing) 2.การแก้ปัญหา (Problem solving)  3.การร่วม
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แลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัว (Sharing personal experiences) 4.การสร้างสรรค์ (Creative  
task) ขั้นตอนดังกล่าวนั้น ครูจะต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ในแต่ละข้ันตอน การจัดกิจกรรมตามแนวคิดนี้มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติงานจะเป็นการฝึกฝนทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ควบคู่กันไป  

อย่างไรก็ตามแม้ว่าแนวคิด Task Based  Leaning จะสามารถพัฒนาทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ได้  แต่หากครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดการเอาใจใส่ หรือไม่
เข้าใจกระบวนการในการสอนย่อมส่งผลให้ไม่เกิดทักษะดังกล่าวได้   นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  วิชาเอกภาษาไทย  ชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็นนักศึกษาที่
ได้รับการสอนจากคณาจารย์หลายท่านทั้งด้านภาษาไทยโดยตรงและด้านการจัดการเรียนรู้   มีการ
สังเกตการสอนตามโรงเรียนขณะเรียนรายวิชา และยังได้ฝึกประสบการณ์การสอนตามโรงเรียน             
ต่าง ๆ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นอกจากนี้ ยังได้รับการนิเทศจากอาจารย์นิเทศและครูพ่ี
เลี้ยงมาเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามแม้ว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มดังกล่าวจะมี
คุณลักษณะที่ว่ามาแล้วนั้น แต่จากการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่า แผนการ
จัดการเรียนรู้ส่วนมากจะมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ความจ า และความเข้าใจเป็นหลัก 

นอกจากนี้จาการนิเทศพบว่า นักศึกษายังไม่ได้น าเทคนิค วิธีสอนใหม่ ๆ มาใช้เพ่ือ
พัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ในตรงนี้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอาจ
ต้องการพัฒนาตนเองด้วยการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับการสัมภาษณ์
คณาจารย์ อาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยง  และการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่มองในทางเดียวกันว่าต้องมีการพัฒนาหรือฝึกอบรมเฉพาะ
เพ่ือที่จะน าความรู้จากการอบรมไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนและน าความรู้ไปพัฒนา
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนต่อไปเพราะการอบรมเปรียบเสมือนการ
เตรียมความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ ตลอดจนเจตคติที่ดีในการน าความรู้ที่ได้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์กับ  

อย่างไรก็ตามแม้ว่าการอบรมจะสามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ กระบวนการ และเจตคติที่ดี
ต่อผู้เข้ารับการอบรมได้ อีกทั้งผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าผลจากการอบรมไปใช้ในการพัฒนางาน
ของตนเองได้ แต่หากการอบรมไม่ต่อเนื่องหรือไม่ได้มีการติดตามการโค้ชก็ย่อมส่งผลให้การอบรม
นั้นไม่ประสบความส าเร็จมากสอดคล้องกับค ากล่าวของ  กระบวนการ Coaching  Approach ซึ่ง
เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้น าความรู้จาการฝึกอบรมต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง (วัชรา  เล่าเรียนดี, 2556) ซึ่งการพัฒนาวิชาชีพมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับครูทุกระดับความรู้ ประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ผู้ท าหน้าที่นิเทศ ซึ่งประกอบด้วย  ผู้รู้
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร เนื้อหาสาระวิชา การสอน  การวิจัย  และเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ท าหน้าที่โค้ช (Coach) ผู้ดูแลให้ค าปรึกษา (Mentor) ฯลฯ เพราะการพัฒนาในวิชาชีพ
ของบุคลากรต่างๆ ดังกล่าวนี้จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจึง
สนใจที่พัฒนาความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 
สาขาวิชา การสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเป็นการพัฒนาหลักสูตร
และคู่ฝึกอบรมให้แก่นักศึกษากลุ่มดังกล่าว มีความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้
เพ่ือจะได้น าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนต่อไป โดยผู้วิจัยได้อบรมความรู้เกี่ยวกับแนวคิด Task Based  
Learning (TBL)  จากนั้นให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างน าไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2   โดยผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการโค้ช (Coaching  Approach) มาเป็นกระบวนการช่วยพัฒนา
ประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 

2.2 เพ่ือออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 

 2.3 เพ่ือทดลองใช้หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 

2.4 เพ่ือศึกษาความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียนที่เรียนโดยใช้ โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ก่อนเรียนและหลังเรียน    

2.5  เพ่ือประเมินและปรับปรุงหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่  5  

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ก าลังฝึกประสบการณ์ 
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ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  จ านวน 28  คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่  
ระยะที่  1  การจัดอบรม (Training) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่  5  สาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ก าลังฝึกประสบการณ์สอน ภาคเรียนที่ 
1  ปีการศึกษา 2559  จ านวน 28  คนระยะที่  2 การติดตามการโค้ช (Coaching Approach) 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่  5  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ก าลังฝึกประสบการณ์สอน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559  จ านวน 6  
คน  ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาความสามารถ ด้านการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน โดยใช้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช และเป็นนักศึกษาที่อยู่ในการนิเทศ
ของผู้วิจัย ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling)  กลุ่มตัวอย่างที่นักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพ ชั้นปีที่ 5 น าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ได้แก่ นักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2  ภาคเรียน
ที่ 2  ปีการศึกษา 2559  จ านวน 233 คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  
sampling) 

ตัวแปรที่ใช้ในกาวิจัย  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีด้วยกัน 2 ตัวแปร คือ 
2.1 ตัวแปรต้น  ได้แก่ 

1) หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของ 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 

 2.2  ตัวแปรตาม  คือ    
1) ความสามารถการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพครูหลังการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
          2 )  ความสามารถด้ านทักษะการ อ่านเชิ งวิ เคราะห์และคิดวิ เคราะห์                       
ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) มีกระบวนการ   
4 ขั้นตอน  ได้แก่ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ (Need Analysis : R1) เป็นขั้นตอนที่ได้มี
การวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร 
ศึกษาแนวคิดทฤษฏี ผลการวิจัย สนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) และสัมภาษณ์
บุคคลที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน ามาสังเคราะห์เพ่ือไปสู่ขั้นตอนที่  2  การออกแบบและพัฒนา(Design 
and Development: D1) เป็นขั้นตอนที่ได้จากการน าผลในขั้นตอนที่ 1 มาออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม  ขั้นตอนที่ 3  การทดลองใช้หลักสูตร (Implementation : R2)  เป็นการทดลอง
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ใช้หลักสูตร ขั้นนี้เป็นการน าหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไปใช้
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนที่ 4  การประเมินคุณภาพหลักสูตร (Evaluation : D2)                      
เป็นขั้นตอนการหาคุณภาพของหลักสูตรและคู่มืออบรม  โดยมีแบบแผนการทดลองแบบกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest – Posttest  
Design) มาเป็นแบบแผนในการวิจัย   โดยผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น จากนั้นน าเครื่องมือไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง   โดยเก็บข้อมูลเป็น 2 ระยะ 
ได้แก่ ระยะท่ี  1  การจัดอบรม (Training)  ระยะที่  2 การติดตามการโค้ช(Coaching Approach)  
เพ่ือสรุปผลการวิจัยดังนี้ 

 
5. ผลการวิจัย 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม จากการ
วิเคราะห์เอกสาร สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มย่อยพบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะช่วยพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตรงกับแนวคิดการพัฒนาวิชาชีพที่มุ่งเน้นการให้
บุคลากรต้องได้รับการพัฒนาโดยการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย 
หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ  กิจกรรม  สื่อและอุปกรณ์ และการวัดและประเมินผล  

2. หลักสูตรฝึกอบรมฉบับร่างมีความสอดคล้องในภาพรวม ได้ค่าเฉลี่ย (x̄ ) คือ 4.60  
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 0.43 มีความสอดคล้องระดับมากที่สุด  และหลักสูตร
ฝึกอบรมฉบับร่างมีความเหมาะสมในภาพรวม ได้ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) คือ 4.65  และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) คือ 0.47  มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด  ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ 
ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่  1 ทักษะการอ่าน...สะพานสู่ความส าเร็จ หน่วยการเรียนรู้ที่  2 ทักษะการ
คิด..พิชิตเป้าหมาย  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  Task  Based  Learning : แนวคิดมุ่งเน้นปฏิบัติงาน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี...น าทฤษฏีสู่การปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนา
หลักสูตรตามทฤษฏีการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ (Tyler,1949) เซย์เลอร์,  อเล็กซานเดอร์และเล
วิส  (Saylor, Alexender  and Lewis,1981)  

3. การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม พบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม  แสดงผลตามตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1 ผลการแสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
  



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560402

 
คะแนนความรู้ความ
เข้ า ใจ เ กี่ ย วกั บกา ร
จัดการเรียนรู้ 

จ านวน ค ะ แ น น
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย 
(x̄ ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t df p 

ก่อนเรียน 28 40 21.64 2.86 -18.87 27 .00 
หลังเรียน 28 40 32.79 2.11 
 

   จากตารางที่ 1  แสดงความสามารถการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

ครู   ชั้นปีที่  5 หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้ก่อน
อบรมมีคะแนนเฉลี่ย (x̄ ) คือ  21.64  และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ  2.86  เมื่อรับ
การฝึกอบรมการพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้น
ปีที่ 5 เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้ Task 
Based Learning   และ Coaching Approach พบว่าความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ชั้นปีที่  5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย เฉลี่ย (x̄ ) คือ 32.79             
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ  2.11 

นอกจากนี้ในด้านของความสามารถการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้ภาพรวมทุก
โรงเรียนมีค่าเฉลี่ย (x̄ ) คือ 4.48 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 0.72  แสดงว่ามีความสามารถใน
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมาก  และด้านความสามารถการจัดการเรียนรู้ภาพรวม                   
ทุกโรงเรียนพบว่า มีค่าเฉลี่ย (x̄ ) คือ 4.58 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  คือ 0.26 แสดงว่ามี
ความสามารถการจัดการเรียนรู้ระดับมากที่สุด 

1. การประเมินหลักสูตรพบว่า เป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูให้มีความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น ตอบสอนงความต้องการผู้อบรม  มีทั้งภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติ   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้อบรมแสดงความคิดเห็น และจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากคณาจารย์ อาจารย์พ่ีเลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า
ส่วนมากกล่าวเป็นท านองเดียวกันว่า เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถการจัดการ
เรียนรู้ของนักศึกษา และเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน มี
กิจกรรมที่หลากหลาย ตอบวัตุประสงค์ของการจัดอบรม และยังสามารถน าไปใช้ได้จริง ตลอดจน
สามารถน าไปขยายผลการจัดอบรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย 

2. ความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิด ที่เรียนโดยใช้ Task – based learning ของ Willis (1996) 
และใช้กระบวนการโค้ช Coaching  Approach เพ่ือติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  โดยแสดงผลได้ตามตารางต่อไปนี้ 
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คะแนนความรู้ความ
เข้ า ใจ เ กี่ ย วกั บกา ร
จัดการเรียนรู้ 

จ านวน ค ะ แ น น
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย 
(x̄ ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t df p 

ก่อนเรียน 28 40 21.64 2.86 -18.87 27 .00 
หลังเรียน 28 40 32.79 2.11 
 

   จากตารางที่ 1  แสดงความสามารถการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

ครู   ชั้นปีที่  5 หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้ก่อน
อบรมมีคะแนนเฉลี่ย (x̄ ) คือ  21.64  และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ  2.86  เมื่อรับ
การฝึกอบรมการพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้น
ปีที่ 5 เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้ Task 
Based Learning   และ Coaching Approach พบว่าความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ชั้นปีที่  5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย เฉลี่ย (x̄ ) คือ 32.79             
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ  2.11 

นอกจากนี้ในด้านของความสามารถการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้ภาพรวมทุก
โรงเรียนมีค่าเฉลี่ย (x̄ ) คือ 4.48 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 0.72  แสดงว่ามีความสามารถใน
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมาก  และด้านความสามารถการจัดการเรียนรู้ภาพรวม                   
ทุกโรงเรียนพบว่า มีค่าเฉลี่ย (x̄ ) คือ 4.58 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  คือ 0.26 แสดงว่ามี
ความสามารถการจัดการเรียนรู้ระดับมากที่สุด 

1. การประเมินหลักสูตรพบว่า เป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูให้มีความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น ตอบสอนงความต้องการผู้อบรม  มีทั้งภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติ   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้อบรมแสดงความคิดเห็น และจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากคณาจารย์ อาจารย์พ่ีเลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า
ส่วนมากกล่าวเป็นท านองเดียวกันว่า เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถการจัดการ
เรียนรู้ของนักศึกษา และเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน มี
กิจกรรมที่หลากหลาย ตอบวัตุประสงค์ของการจัดอบรม และยังสามารถน าไปใช้ได้จริง ตลอดจน
สามารถน าไปขยายผลการจัดอบรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย 

2. ความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิด ที่เรียนโดยใช้ Task – based learning ของ Willis (1996) 
และใช้กระบวนการโค้ช Coaching  Approach เพ่ือติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  โดยแสดงผลได้ตามตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 2 ผลการแสดงความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน 
คะแนนความสามารถ
ด้านทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิด
วิเคราะห ์ 

จ านวน ค ะ แ น น
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย 
(x̄ ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

t df p 

ก่อนเรียน 233 20 7.55 2.33 -31.79 232 .000 
หลังเรียน 233 20 13.91 2.40 

จากตารางที่  2 ความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
ทั้งนี้ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย (x̄ ) คือ  7.55   และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ  2.33  
เมื่อได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้ Task Based Learning   และ Coaching Approach 
พบว่าความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2  สูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย (x̄ ) คือ 13.91 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ  2.40   
 
6. อภิปรายผล  

จากผลการวิจัยพบว่าหลักสูตรฝึกอบรมสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูและเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนให้
เพ่ิมมากข้ึน  โดยผู้วิจัยได้อภิปรายผลดังนี้ 

ผลการพัฒนาข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนา
ความสามารถการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
อ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช จาก
การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมซึ่งได้เก็บข้อมูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ ได้แก่ ต ารา เอกสาร งานวิจัย การสัมภาษณ์คณาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย อาจารย์
พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยง และสนทนากลุ่มย่อยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้งนี้จากผลการ
สังเคราะห์ข้อมูลพบว่า ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือสัมภาษณ์บุคคลทุกคนเห็นเป็นแนวทางเดียวกันว่ามี
ความต้องการจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะให้มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่จะท าให้นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพมีความรู้ความสามารถเพ่ิมมากขึ้นสอดคล้องกับสมหวัง  มหาวัง (2554) ที่ได้
ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบูรณาการภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1)  การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
ที่ผ่านการประเมินจากผู้ เชี่ยวชาญ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีความเหมาะสม 
ประกอบด้วย สภาพปัญหาและความจ าเป็น หลักการ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร 
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แนวการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม การวัดและประเมินผลและเกณฑ์การผ่าน
หลักสูตรฝึกอบรม 

2. ผลการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรพบว่า หลักสูตรฝึกอบรม มีองค์ประกอบต่าง ๆ 
ครบถ้วน ได้แก่ หลักการของหลักสูตร  จุดมุ่งหมายของหลักสูตร สาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย  
โครงสร้างหลักสูตร  กระบวนการฝึกอบรม กิจกรรมการเรียนรู้  สื่อและแหล่งเรียนรู้  และการวัด
และประเมินผลหลักสูตร ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ค านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงการหลักสูตรที่เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวจะต้องก าหนดไว้ให้ตอบสนองผู้เข้ารับการอบรมและ
จุดประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ สอดคล้องกับพีระพรรณ   ทองศูนย์  (2556) ได้ท าวิจัยเรื่อง  
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานใต้ 
ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งผลการวิจัยปรากฏว่า 1) การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นจาก
การสัมภาษณ์บุคคลและการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรอบรมครูพบว่า  
หลักสูตรประกอบด้วยวิสัยทัศน์  หลักการ  จุดมุ่งหมาย สมรรถนะผู้เรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้  โครงสร้างเวลาเรียน  การวัดและประเมินผล ค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้ครูน าไปออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้   

3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน           
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช  

3.1 ผลทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05                   ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าผู้วิจัยได้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมที่ชัดเจน 
กล่าวคือ ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ตามล าดับยากง่ายของการฝึกอบรม เรียงล าดับช่วงเวลาอย่าง
ชัดเจน  อีกทั้งยังผ่านการทดลอง (Try Out) ก่อนที่จะน าหน่วยการเรียนรู้นั้นมาใช้จริง นอกจากนี้
ผู้วิจัยยังได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน และออกแบบการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมที่ให้ผู้เข้า
รับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น และร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์งานที่ท า 
ตลอดจนก าหนดสื่อและอุปกรณ์ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง                  เปิดโอกาสให้
ผู้ เข้ ารับการอบรมก าหนดทิศทางของการประเมินตนเองอีกด้วย สอดคล้องกับ  สุมน                
ไวยบุญญา (2557) ที่ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะ การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของนักศึกษาครูที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งพบว่า 1) นักศึกษาครูมีด้าน
ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรก่อนและหลังด้วยการวิเคราะห์สถิติ The Mann-Whitney U Test  ได้ค่า 
= 2.33   ซึ่งมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) นักศึกษาครูมีความสามารถในการจัด
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ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัยด้านการเขี ยนแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก  

3.2  ผลทดสอบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ทุกโรงเรียน  พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้เรียนได้รับการจัดกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติและฝึกให้เกิดกระบวนการ
อ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์จากสื่อต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบทความ เร่ืองสั้น   
กวีนิพนธ์ และวรรณคดีและวรรณกรรม  นอกจากนี้ก่อนที่จะน าเข้าสู่บทเรียนนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ที่เป็นกลุ่มทดลองก็ได้ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์จาก
สื่อต่าง ๆ เช่น วีดิทัศน์ รูปภาพ  เรื่องเล่า ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นกระบวนการฝึกทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ไปในตัว สอดคล้องกับเพ็ญประภา  มีเพียร  (2557) ที่ได้ศึกษาการพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.3 ผลการประเมินความสามารถการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ชั้นปีที่ 5  วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรภาพรวมทุกโรงเรียน
พบว่ามีความสามารถการจัดการเรียนรู้ระดับมากที่สุด  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ได้รับกระบวนการโค้ช (Coaching Approach) ซึ่งผู้วิจัยได้คอยให้
ค าแนะน าต่าง ๆ แก่นักศึกษาที่ได้รับการโค้ช ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบชิ้นงาน การจัดกิจกรรม  
เวลาในการจัดกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ที่ท า ตลอดจนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง นอกจากนี้
ยังมีการร่วมกันสะท้อนผลจากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวว่ามีข้อบกพร่องหรือข้อควรพัฒนา
อย่างไร ทั้งนี้แผนการจัดต่อไปจะได้มีความราบรื่นหรือมีข้อบกพร่องน้อยที่สุด สอดคล้องกับ ธันยพร  
ชื่นกลิ่น (2553 : 249) ที่ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการโค้ชเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ การจัดการ
เรียนรู้ของอาจารย์พยาบาลที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สรุปผลการวิจัยว่าสมรรถนะ
การโค้ชก่อนและหลังการทดลอง พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้และความสามารถในการโค้ชก่อนและ
หลังการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การประเมินความสามารถ
ในการโค้ชระหว่างการทดลอง พบว่า คะแนนความสามารถในการโค้ชมีการพัฒนาจากผลการ
ประเมินครั้งที่ 1 อยู่ในระดับสูงไปสู่ระดับสูงมาก 

3.4 ผลการประเมินความสามารถด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  5  โดยผลการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ภาพรวมทุกโรงเรียนพบว่ามีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมาก  
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการอบรมขึ้นมา โดยก าหนดกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจน
ได้ฝึกปฏิบัติในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
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กัน มีส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์ในการเขียนแผน นอกจากนี้ยังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลอง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ตัวเองเขียนขึ้น ซึ่งเป็นการแสดงบทบาทสมมุติโดยจ าลองให้เพ่ือนเป็น
นักเรียนและทดลองเรียนแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว สอดคล้องกับ ขึ้น ธันยพร  ชื่นกลิ่น (2553 
: 249) ที่ผลวิจัยพบว่า การประเมินความสามารถและแผนการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาลที่
ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษายาบาบาล ระหว่างการทดลอง พบว่า  
คะแนนความสามารถในการจัดการเรียนรู้มีการพัฒนาจากผลการประเมินคร้ังที่ 1 อยู่ในระดับสูง
ไปสู่ระดับสูงมากในการประเมินครั้งที่ 2 และคะแนนแผนการจัดการเรียนรู้โดยรวม มีการพัฒนา
ระดับความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้จากระดับดีในครั้งที่ 1 ไปสู่ระดับดีมาก  ใน
ครั้งที่ 2 

4. ผลการประเมินหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช  

จาการสะท้อนผลเกี่ยวกับหลักสูตรซึ่งสะท้อนผลจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย

ศิลปากร อาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง  และนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้นภาระงานและการโค้ช พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช มีความสอดคล้องเหมาะสม สามารถ
พัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ อีกทั้งยังเป็น
หลักสูตรทีเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็น
หลักสูตรที่เน้นผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วม มีการอบรมทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ กิจกรรมตอบสนอง
ความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม ท าให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่เข้ารับการอบรมนั้นน าความรู้
ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญยัง
ได้กล่าวถึงหลักสูตรฝึกอบรมว่า หลักสูตรมีหลักการ จุดมุ่งมายที่ชัดเจน กิจกรรมหลากหลาย มุ่ง
พัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ด้วยวิธีปฏิบัตินอกจากฟังบรรยาย จึงสามารถน าไปใช้ในการจัด
อบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และครูประจ าการได้ สอดคล้องกับนรินทร์  สังข์รักษา , 
เฉลียว  บุรีภักดี และสุมาลี  พงศ์ติยะไพบูลย์ (2556) ที่ได้ศึกษาผลการประเมินโครงการพัฒนาครู
โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลี้ยง Coaching and Mentoring ผลปรากฏว่าในภาพรวมส าหรบ
คณะกรรมากรบริหารโครงการโดยภาพรวมมีคะแนนอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ผู้วิจัยได้เสอนแนะผลการวิจัย ดังนี้  
 1. จากผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรฝึกอบรมเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้
เข้ารับการอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงความคิดเห็นว่าเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการ



407วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

อบรมน าไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเมื่อจะมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมใด ๆ  ผู้พัฒนา
หลักสูตรจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม
อย่างรอบด้าน ไมว่าจะเป็นการสอบถาม สัมภาษณ์ สนทนากลุ่มย่อย หรือการวิเคราะห์เอกสารที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้
เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ความเข้าใจจากการอบรมไปใช้ต่อไป 
 2. จากผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูเพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิ เคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช เป็นหลักสูตรที่ตรงกับจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ มีองค์ประกอบของหลักสูตรถูกต้อง
ครบถ้วน มีกระบวนการที่เป็นระบบ สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูได้  ดังนั้นเมื่อน าหลักสูตรไปใช้จะต้องศึกษาองค์ประกอบของหลักสูตรและกระบวนการ
ของหลักสูตรเป็นอย่างดี โดยจะต้องมีการเตรียมสื่อ อุปกรณ์ เอกสารให้ครบถ้วน ทั้งนี้เนื่องจากหาก
ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปอาจท าให้การฝึกอบรมตามหลักสูตรนั้นไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร 
 3. จากผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรฝึกอบรมที่น าไปทดลองใช้นั้นสามารถพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้องนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้เพ่ิมขึ้นได้ แต่ทั้งนี้พบว่ากิจกรรมการอบรม
บางกิจกรรมนั้นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไม่สามารถท าเสร็จตามก าหนดระยะเวลาได้ อีก
ทั้งภาระงานบางชิ้น เช่น การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Task - based learning  
นักศึกษายังไม่คุ้นเคยอาจใช้เวลานานมากกว่าปกติ ดังนั้นต้องมีการวางแผนการจัดอบรมในหน่วย
ดังกล่าวเป็นอย่างดี ทั้งสื่อประกอบ ระยะเวลา และตัวอย่างการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. หลักสูตรฝึกอบรม สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ดังนั้นควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือน าหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าวไป
ใช้ในการฝึกอบรมครูประจ าการทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 2. แนวคิด Task -  based   learning สามารถพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และ
คิดวิเคราะห์ของผู้เรียนได้ ทั้งนี้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน สามารถสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ ได้ 
ดังนั้นควรน าแนวคิดนี้ไปใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่านทางภาษาไทยกับทักษะอ่ืน ๆ ควบคู่กันไป  
ได้แก่ ทักษะการฟัง ดู  พูด  และเขียน 
 3. ควรมีการประยุกต์ใช้แนวคิด Task -  based   learning ร่วมกับรูปแบบกา ร
จั ดการ เ รี ยนรู้ แบบ ใช้ โ ค ร ง ง าน เป็น ฐ าน  Project -  based   learning ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้
ผู้ เ รี ยน ได้ พัฒนาชิ้ น งานสู่ โ คร งงานต่ อ ไป  
 4 .  ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช ทั้งนี้จะได้น าความคิดเห็นดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมต่อไป 
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การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา 
THE ASSET MANAGEMENT OF BUDDHISM 

 
พระอุดมสิทธินายก  อนุวัต  กระสังข์   พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ  ประเสริฐ  ธิลาว 

 
บทคัดย่อ 

 การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา  เป็นวิธีการบริหารทรัพย์สินเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งแก่วัด ชุมชน และสังคมโดยรวม ทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา แบ่งเป็น 2 ส่วน 
คือ 1 )  ศาสนสมบัติกลาง 2 )  ศาสนสมบัติของวัด  ส าหรับศาสนสมบัติกลาง ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติมีอ านาจในการบริหารจัดการและเป็นเจ้าของแห่งศาสนสมบัติ กลางด้วย 
ส่วนศาสนสมบัติของวัด เจ้าอาวาสมีอ านาจสูงสูดในการบริหารจัดการ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
และกฎกระทรวง การบริหารจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาที่ชอบธรรมจะน าไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาชั่วกาลนาน 
ค าส าคัญ : การจัดการ, ทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา 
 

ABSTRACT 
 The asset management of Buddhism was the approach of maximum 
benefit for monastery, community and society. The assets of Buddhism were 1) 
central religious assets and 2) religious assets of monastery. National Office of 
Buddhism has the authority to manage and own central religious. The abbot has 
the authority to manage the religious assets of monastery according to the Sangha 
Act and ministerial regulations. The justified asset management of Buddhism was a 
factor affecting prosperity of Buddhism eternally. 
Keywords: Management, Asset of Buddhism 
  

                                                           
 หลักสูตรบัณฑติศึกษา (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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1. บทน า 
 การจัดการทรัพยส์ินของพระพุทธศาสนาในปัจจุบันเป็นหน้าทีข่องส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีดูแลเกี่ยวกับการศึกษา เสนอแนะในการวางระบบ ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏบิัติการจดั
ประโยชน์ศาสนสมบัติใหเ้หมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดล้อม ดูแล รักษาและจัดการเกี่ยวกับนิติ
กรรมและสัญญา การจดัประโยชน์ศาสนสมบัติกลางและวดัร้างในสว่นกลาง รวมถึงการดูแล แนะน า และให้ความ
ช่วยเหลือในการจดัการศาสนสมบตัิของวัดทีม่ีพระสงฆ์ที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประโยชน์ 
ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายใน
เป็น 2 งาน คือ 1) งานจัดการศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง 2) งานจัดการศาสนสมบัติวัด (ส านักงานศาสน
สมบัติ,2559) 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ ๆ คือ 
ศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง อีกส่วนหนึ่งคือ ศาสนสมบัติของวัด งานด้านการจัดการศาสนสมบัติ
กลางและวัดร้าง ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลโดยตรง ส่วนศาสน
สมบัติของวัดเจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการโดยการก ากับของส านักงานพระพุทธศาสนา โดยที่
เจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้บริหารวัด มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2535 และตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2511) ดังนั้นการบริหารจัดการศาสน
สมบัติหรือทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาในส่วนของศาสนสมบัติของวัด จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาส
ในวัดนั้น ๆ โดยตรง ด้วยเหตุนี้การบริหารจัดการจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรือง
ของพระพุทธศาสนา เพราะการบริหารจัดการศาสนวัตถุให้เจริญขึ้น  โดยผ่านระบบบริหารจัดการที่
ดีย่อมบ่งบอกถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นนามธรรม กล่าวคือ ความ
เจริญทางรูปธรรมแสดงให้เห็นถึงความเจริญของนามธรรม ดังนั้นพระสังฆาธิการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เจ้าอาวาส จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ด้านการจัดการศาสนสมบัติ และเข้าใจในกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี จึงจะสามารถจัดการทรัพย์สินของ
พระพุทธศาสนาเพ่ือให้เกิดความม่ันคงของพระพุทธศาสนาสิ้นกาลนาน 
 
2. กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์และทรัพย์สิน 
 ในเบื้องต้นนี้จ าเป็นต้องทราบความหมายของทรัพย์และทรัพย์สินก่อน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ
สิทธิและประเภทของทรัพย์สิน โดยที่ทรัพย์และทรัพย์สินมีนิยามดังต่อไปนี้ 

1. ความหมายของทรัพย์และทรัพย์สิน 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 117 บัญญัติว่า “ทรัพย์ หมายความว่า วัตถุมี
รูปร่าง” 
 ทรัพย์จึงมีความหมายถึง วัตถุที่มีรูปร่างซึ่งได้แก่ สิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตา และสามารถ
สัมผัสได้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 138 บัญญัติว่า 
 “ทรัพย์สิน หมายความรวมทั้งทรัพย์ และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคา และอาจถือเอา
ได้” 
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 ค าว่า “ทรัพย์” และ “ทรัพย์สิน” ในความหมายของบุคคลธรรมดากับความหมายในทาง
กฎหมายมีความแตกต่างกัน ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่จะต้องใช้กฎหมายบังคับแล้วจะต้องมีความหมาย
ตามท่ีกฎหมายได้บัญญัติไว้ในมาตรา 137 และมาตรา 138 เท่านั้น 
 การค้นหาความหมายที่แท้จริงของค าว่า “ทรัพย์” และ “ทรัพย์สิน” จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องอ่านมาตราทั้ง 2 ประกอบกัน เนื่องจากในมาตรา 137 ได้บัญญัติถึงความหมายของค าว่า 
“ทรัพย์” หมายความถึง วัตถุที่มีรูปร่าง แต่ในมาตรา 138 บัญญัติว่า “ทรัพย์สิน” หมายความ 
“รวมทั้งทรัพย์” ซึ่งเป็นความหมายที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 137 แล้ว และยังได้บัญญัติต่อไปอีกว่า 
“และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้” 
 ดังนั้น ทรัพย์ตามมาตร 137 ยังหมายความถึงอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ด้วย 
 2. ลักษณะส าคัญของทรัพย์และทรัพย์สิน 
ทรัพย์ คือ วัตถุมีรูปร่าง ส่วนทรัพย์สิน คือ วัตถุท่ีมีรูปร่างก็ได้หรือไม่มีรูปร่างก็ได้ 
 1) วัตถุมีรูปร่าง หรือ ไม่มีรูปร่างนั้นอาจมีราคาได้และต้องอาจถือเอาได้ 
 2) “อาจมีราคาได้” หมายถึง คุณค่าในตัวของมันเอง และ 
 3) “อาจถือเอาได้” หมายถึง อาจเข้าถือเอาหรือเข้าหวงกันไว้เพ่ือตนเอง 
 4) “ทรัพย์” และ”ทรัพย์สิน” ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ข้อ 1 – ข้อ 4 หากขาดข้อใด
ข้อหนึ่งจะเป็น “ทรัพย์” และ”ทรัพย์สิน” ไม่ได้ 
 3. บุคคลสิทธิและทรัพยสิทธิ 

สิทธิในทางหลักวิชาได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ บุคคลสิทธิ และทรัพยสิทธิ 
1. บุคคลสิทธิ หมายถึง สิทธิที่มีวัตถุแห่งสิทธิเป็นการกระท า หรืองดเว้นการกระท า 

เป็นสิทธิที่มีอยู่เหนือบุคคลและเป็นสิทธิที่บังคับให้บุคคลกระท าการหรือ งดเว้นกระท าการและใน
ลักษณะนี้ เรียกว่า สิทธิเรียกร้อง 

2. ทรัพยสิทธิ หมายถึง สิทธิที่มีวัตถุแห่งสิทธิเป็นทรัพย์สิน เป็นสิทธิที่มีอยู่เหนือ
ทรัพย์สิน และเป็นสิทธิที่จะบังคับเอาแก่ตัวทรัพย์ได้โดยตรง 
 4. ข้อแตกต่างท่ีส าคัญระหว่างบุคคลสิทธิกับทรัพยสิทธิ 

1. บุคคลสิทธิเกิดขึ้นโดยอ านาจของกฎหมายหรือโดยนิติกรรม แต่ทรัพยสิทธิจะ
เกิดข้ึนได้โดยอ านาจของกฎหมายเท่านั้น 

2. วัตถุแห่งสิทธิของบุคคลสิทธิ คือ การกระท าหรืองดเว้นการกระท า แต่ทรัพยสิทธิมี
วัตถุแห่งสิทธิเป็นทรัพย์สินโดยตรง 

3. บุคคลสิทธิก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงเฉพาะคู่สัญญา แต่
ทรัพยสิทธิก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลทั่วไป 

4. บุคคลสิทธิมีลักษณะที่ไม่ถาวร มีการสิ้นสุดแห่งสิทธิ ถ้ามิได้ใช้สิทธิภายในก าหนด
ระยะเวลาที่กฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ แต่ทรัพยสิทธิมีลักษณะคงทนและถาวรและไม่สิ้นสุดไปหากไม่
มีการใช้ 
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 5. ประเภทของทรัพย์สิน การแบ่งประเภทของทรัพย์สินในทางกฎหมาย ซึ่งเรียกชื่อ
แตกต่างกันออกไป เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการบัญญัติและในการใช้กฎหมาย ประเภทของทรัพย์สิน
จึงได้แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 

1. อสังหาริมทรัพย์ 
2. สังหาริมทรัพย์ 
3. ทรัพย์แบ่งได้ 
4. ทรัพย์แบ่งไม่ได้ 
5. ทรัพย์นอกพาณิชย์ 

 ลักทรัพย์ในทางศาสนา ตาม ปอ.มาตรา 335 ทวิ ผู้ใดลักทรัพย์ที่เป็นพระพุทธรูปหรือ
วัตถุในทางศาสนา ถ้าทรัพย์นั้นเป็นที่สักการบูชาของประชาชน หรือเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ 
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพระพุทธรูปหรือวัตถุดังกล่าว ต้องระวางโทษจ าคุก ตั้งแต่สามปีถึงสิบปี 
และปรับตั้งแต่หกพันบาทถึงสองหมื่นบาท 
 ถ้าการกระท าผิดข้างต้นได้กระท าในวัด ส านักสงฆ์ สถานที่อันเป็นที่เคารพในศาสนา 
โบราณสถาน อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน สถานที่ราชการ หรือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ผู้กระท า
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท 
 ตัวอย่างในกรณีนี้ เช่น (คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2554) 
 ฎีกาท่ี 1142/2515 
 ลักพระเครื่องจากกระเป๋าเสื้อเจ้าทรัพย์ แม้เหตุเกิดในวัด ก็เป็นความผิดฐานลักทรัพย์
ธรรมดา ตาม ป.อ. มาตรา 334 เพราะพระพุทธรูป (พระเครื่อง) นั้น ไม่อยู่ในฐานะอันเป็นที่
สักการบูชาของประชาชน 
 ฎีกาท่ี 2063/2515 
 ลักถ้วยเคลือบอย่างเก่าที่ฝังอยู่ที่ผนังโบสถ์ อันเป็นเพียงวัตถุเครื่องประดับอุโบสถเท่านั้น 
“ไม่ใช่วัตถุทางศาสนา” ซึงเป็นที่สักการบูชาของประชาชน ไม่ผิดมาตรา 335 ทวิ 
 ฎีกาท่ี 1024/2518 
 พระพุทธรูปกับสิงห์สัมฤทธิ์ ซึ่งขุดได้และเก็บรักษาไว้เอง มีเพ่ือนบ้านมาบูชา ไม่ใช่ทรัพย์
ที่สักการบูชาของประชาชนหรือสมบัติของชาติ ตาม ป.อ. มาตรา 335 ทวิ 

 
 เจ้าพนักงานกระท าการทุจริต  ตาม ปอ. มาตรา 147 เจ้าพนักงานผู้ใดมีหน้าที่ ซื้อ ท า 
จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริต
ยินยอมให้ผู้อ่ืนเอาทรัพย์สินนั้นเสีย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองพัน
บาทถึงสี่หมื่นบาท (ปอ.ม.352) 
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 กรณีตัวอย่าง 
 ฎีกาท่ี 1958/2515 
 เบียดบังเอาทรัพย์ที่ตนได้มาหรือถือไว้เพ่ือจัดการตามหน้าที่ ไม่ว่าทรัพย์นั้นจะเป็นของ
ทางราชการหรือของใคร ก็มีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ 

 
 ฎีกาท่ี 1608/2519 
 พระพุทธรูป 2 องค์ เป็นสมบัติของวัดอยู่ในความดูแลของจ าเลยซึ่งเป็นเจ้าอาวาส แต่
บรรยายฟ้องว่า พระพุทธรูป 2 องค์อยู่ในความดูแลของไวยาวัจกร ดังนั้น หากไวยาวัจกรเป็นผู้ดูแล
รักษา ก็เป็นการดูแลรักษาแทนเจ้าอาวาส เมื่อไวยาวัจกรเอาพระพุทธรูป 2 องค์ไป โดยความ
ช่วยเหลือของเจ้าอาวาส ดังนั้น เจ้าอาวาสจึงมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ด้วย และโดยที่เจ้าอาวาส
เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญา ดังนั้น จึงมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ 
 
3. กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับพระภิกษุจะรับมรดก 
 ปพพ. มาตรา 1622 พระภิกษุนั้น จะเรียกเอาทรัพย์มรดกในฐานที่เป็นทายาทโดยธรรม
ไม่ได้ เว้นแต่จะได้สึกจากสมณเพศมาเรียกร้องภายในก าหนดอายุความตามมาตรา 1745 แต่ภิกษุ
นั้นอาจเป็นผู้รับพินัยกรรมได้ 
 พระภิกษุสามารถรับมรดกได้หากไม่มีการเรียกร้อง ตัวอย่างเช่น เจ้ามรดกมีทายาท 3 คน 
คือ นาย ก  นาย ข  และพระภิกษุ ค เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายแล้ว ทายาทโดยธรรมทั้ง 3 คน
น้ัน ตกลงในการแบ่งมรดกกันได้ กรณีเช่นนี้ พระภิกษุ ค นั้น สามารถรับมรดกได้ตามปกติโดยไม่
ต้องลาสิกขาออกมาฟ้องร้องเอาแต่ประการใด 
 กรณีเจ้ามรดกมีทายาทเพียงคนเดียว คือ ภิกษุ ค  พระภิกษุ  ค นั้น สามารถรับมรดกได้
เลย ส่วนการเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมสามารถท าได้โดยไม่ต้องลาสิกขาออกมา 
 มีกรณีศึกษา  ดังนี้ 
 นายแดงเจ้ามรดก ท าพินัยกรรมยกที่ดิน 1 แปลงเนื้อที่ 100 ไร่ ให้พระภิกษุด า ต่อมาเมื่อ
นายแดงตายลงเกิดเป็นคดีพิพาทในที่ดิน 100 ไร่นั้น ระหว่างพระภิกษุด าและทายาทอ่ืนของนาย
แดง กรณีเช่นนี้ พระภิกษุด านั้นสามารถฟ้องร้องเอาที่ดินมรดกนั้นได้ โดยไม่ต้องลาสิกขาออกมา
ฟ้องร้องเอาแต่ประการใด ตามมาตรา 1622 วรรค 2 
 ปพพ. มาตรา 1623 ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างที่อยู่ในสมณเพศนั้น เมื่อ
พระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพ ให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้น เว้นได้แต่
พระภิกษุนั้นได้จ าหน่ายไปในระหว่างมีชีวิตหรือโดยพินัยกรรม 
 กฎหมายบัญญัติว่า เมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพ ให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็น
ภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้นอยู่ ดังนั้น ญาติพ่ีน้องของพระภิกษุนั้นจึงไม่อาจที่จะได้รับมรดกจาก
พระภิกษุนั้นแต่ประการใด ตามฎีกาที่ 1265/2495 พระภิกษุมรณภาพในขณะที่เป็นพระภิกษุโดย
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มิได้ท าพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้ใคร มรดกของพระภิกษุนั้นย่อมตกได้แก่วัดที่พระภิกษุนั้นอยู่ แม้
ทายาทจะครอบครองที่ดินมรดกของพระภิกษุนั้นเกิด 1 ปีนับแต่วันมรณภาพ ทายาทนั้นก็จะเอา
ที่ดินมรดกนั้นมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนไม่ได้ 
 เมื่อทรัพย์สินของพระภิกษุที่ถึงแก่มรณภาพ ต้องตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของ
พระภิกษุนั้นดังกล่าวแล้ว เจ้าอาวาสต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 วิธีด าเนินการ 

1. ส ารวจทรัพย์มรดกของพระภิกษุนั้น 
2. น าลงบัญชีของวัด 

2.1) บัญชีรายรับ – รายจ่าย (เงิน) 
2.2) บัญชีทรัพย์สินอื่น (สิ่งของ) 

3. บัญชีทรัพย์สินประเภทสิ่งของ แยกเป็น 
3.1) ประเภทสังหาริมทรัพย์ 
3.2) ประเภทอสังหาริมทรัพย์ 

4. ประกาศให้พระภิกษุ สามเณร คณะกรรมการวัดและหรือญาติโยมได้ทราบโดยทั่วกัน 
5. การประกาศดังกล่าว จะเป็นผลดีต่อเจ้าอาวาส และเป็นหลักการบริหารจัดการที่ดีใน

ยุคโลกาภิวัตน์ที่ว่า “บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ” 
6.  หากเจ้าอาวาสของวัดนั้นไม่ด าเนินการดังกล่าว อาจมีความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ดังนี้ 
6.1) เป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
6.2) เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
6.3) เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 
6.4) เป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ เป็นต้น 

 ปพพ. มาตรา 1624 ทรัพย์สินใดเป็นของบุคคลก่อนอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ทรัพย์สินนั้น
หาตกเป็นสมบัติของวัดไม่ และให้เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของบุคคลนั้น หรือบุคคลนั้น
จะจ าหน่ายโดยประการใดตามกฎหมายก็ได้ 
 ตามความในมาตรานี้ ทรัพย์มรดกเหล่านั้นตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของพระภิกษุนั้น 
ตัวอย่างเช่น 
 พระภิกษุ ก ก่อนจะมาอุปสมบทนั้น มีรถยนต์ 1 ค้น และเงินสดที่ฝากอยู่ธนาคารอีก 
1,000,000 บาท ต่อมาได้อุปสมบทในบวรพระพุทธศาสนาและได้ถึงแก่มรณภาพลงในเวลาต่อมา 
เช่นน้ี หมายความว่าในขณะที่เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา หากได้ทรัพย์สินอะไรมา และไม่มี
การจ าหน่าย จ่าย โอนไปซึ่งทรัพย์สินที่ได้มา หรือมิได้ท าพินัยกรรมยกให้ผู้ใด เมื่อมรณภาพ 
ทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้มาก็จะตกเป็นของวัดที่พระภิกษุนั้นมีภูมิล าเนา จะไม่ตกเป็นของทายาท 
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 ส่วนทรัพย์สินที่ได้มาก่อนอุปสมบทเป็นพระภิกษุนั้น เมื่อมรณภาพจะไม่ตกเป็นของวัดซึ่ง
เป็นภูมิล าเนา แต่ตกเป็นของทายาทโดยธรรม และขณะที่อยู่ในสมณเพศเป็นพระภิกษุก็สามารถ
จ าหน่าย จ่าย โอน ประการใดก็ได้ตามกฎหมาย 
 ในกรณี พระภิกษุเป็นทายาทโดยธรรมและมีสิทธิรับมรดก ในขณะที่อยู่ในสมณเพศ จะ
ฟ้องเรียกร้องเอามรดกในฐานะเป็นทายาทโดยธรรมไม่ได้ ต้องสึกจากสมณเพศก่อน แล้วจึงมีอ านาจ
ฟ้องเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกได้ภายในก าหนดหนึ่งปีนับจากเจ้ามรดกตาย หรือนับแต่เมื่อได้รู้หรือ
ควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก ถึงอย่างไรจะฟ้องเมื่อพ้นก าหนดสิบปีนับแต่เจ้ามรดกตายไม่ได้ 
 ส าหรับพระภิกษุซึ่งเป็นทายาทในฐานะผู้รับพินัยกรรม กฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องสึก
ก่อน ดังนั้น หากเป็นทายาทในฐานะผู้รับพินัยกรรม ย่อมมีอ านาจฟ้องเรียกทรัพย์มรดกได้โดยไม่
ต้องสึกจากสมณเพศ 
 ส่วนในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา การที่สามีไปบวชเป็นพระภิกษุ หาท าให้
ขาดจากการสมรสไม่ แต่ทรัพย์ที่พระภิกษุได้มาในระหว่างสมณเพศ ไม่ถือเป็นสินสมรส ดังนั้น 
ภรรยาก็ไม่มีสิทธิในทรัพย์สินของพระภิกษุที่ ได้มาในระหว่างสมณเพศ (ค าพิพากษาฎีกาที่ 
135/2498) 
 ที่กล่าวมา หมายถึง ทรัพย์สินส่วนตัวของพระภิกษุ ถ้าเป็นของวัดแล้วเอาไปหรือเบียดบัง
เป็นของตน ก็จะเอาผิดอาญาฐานลักทรัพย์หรือยักยอก ถ้าเป็นเจ้าอาวาสซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตาม
กฎหมายอาญาเบียดบังทรัพย์สินของวัดเป็นของตน ก็จะเป็นความผิดฐานเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ 
ซึ่งรับโทษสูงกว่าความผิดฐานยักยอกทรัพย์ธรรมดา 
 
4. อ านาจหน้าที่ในการจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา 
 1) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ตามอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. งานจัดการศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง 

1)  ศึกษา เสนอแนะในการวางระบบ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัด
ประโยชน์ศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง ในส่วนกลาง เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

2)  พิจารณาเกี่ยวกับการขอเช่า ขอแบ่งแยกสิทธิการเช่า ขอโอนสิทธิการเช่า ขอรับเช่า
สืบแทน การขอเข้าชื่อร่วม การเลิกเช่า รวมทั้งขอใช้สิทธิประโยชน์อ่ืนใดในที่ดิน
และอาคาร  ของศาสนสมบัติกลางและวัดร้างในส่วนกลาง 

3)  ด าเนินการตรวจสอบ จัดท าแผนที่ แผนผังการเช่าอาคาร/ที่ดินของศาสนสมบัติ
กลาง  และวัดร้างในส่วนกลาง 

4)  พิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้าง ต่อเติม และดัดแปลงอาคาร สิ่งปลูกสร้างใน
ที่ดินของศาสนสมบัติกลางและวัดร้างในส่วนกลาง 
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5)  พิจารณาประสานงานด าเนินการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท และหาข้อยุติ
เกี่ยวกับการจัดประโยชน์ศาสนสมบัติกลางและวัดร้างในส่วนกลาง 

6)  พิจารณาก าหนดระยะเวลาการเช่า อัตราค่าเช่า ค่าบ ารุงและปรับปรุงค่าเช่าที่ดิน 
และอาคารศาสนสมบัติกลางและวัดร้างในส่วนกลาง 

7)  พิจารณาการจัดประโยชน์ศาสนสมบัติกลางและวัดร้างให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง และมติมหาเถรสมาคมที่เก่ียวข้อง 

8)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

 2. งานจัดการศาสนสมบัติวัด 
1)  ศึกษา เสนอแนะในการวางระบบ ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการจัด

ประโยชน์ศาสนสมบัติวัดในส่วนกลางที่มอบให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จัดประโยชน์ เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

2)  พิจารณาเกี่ยวกับการขอเช่า ขอรับเช่าสืบแทน การขอเข้าชื่อร่วม บอกเลิกการ
เช่า การขอถอนคืนการจัดประโยชน์ รวมทั้งขอใช้สิทธิประโยชน์อื่นใดในที่ดินและ
อาคารของศาสนสมบัติในส่วนกลาง ที่มอบให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จัดประโยชน์ 

3)  ด าเนินการตรวจสอบ จัดท าแผนที่ แผนผังการเช่าศาสนสมบัติวัดในส่วนกลางที่
มอบให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประโยชน์ 

4)  พิจารณา ขออนุญาตปลูกสร้าง ต่อเติม และดัดแปลงอาคาร สิ่งปลูกสร้างใน
ที่ดินศาสนสมบัติวัดในส่วนกลางที่มอบให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัด
ประโยชน์ 

5)  พิจารณาประสานงานด าเนินการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท และหาข้อยุติ
เกี่ยวกับการจัดประโยชน์ศาสนสมบัติวัดในส่วนกลางที่มอบให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดประโยชน์ 

6)  พิจารณา ก าหนดระยะเวลาการเช่า อัตราค่าเช่า ค่าบ ารุงและปรับปรุงค่าเช่าที่ดิน 
และอาคารศาสนสมบัติวัดในส่วนกลางที่มอบให้ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติจัด ประโยชน์ 

7)  พิจารณา ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการดูแลรักษา และจัดการศาสนสมบัติวัด
ในส่วนกลางที่ด าเนินการจัดประโยชน์เองให้เป็นไปตามกฎ กระทรวง กฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่ง และมติมหาเถรสมาคมที่เก่ียวข้อง 

8)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย  

  



419วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 2) เจ้าอาวาส 
 การจัดการทรัพย์สินในส่วนของวัด ซึ่งเจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแลตามอ านาจหน้าที่ ด้วยเหตุที่
วัดเป็นนิติบุคคล ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของนิติบุคคล ซึ่งนิติบุคคล 
เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจ ไม่สามารถแสดงเจตนาหรือท าการได้ด้วยตนเอง ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 70 ระบุว่า “นิติบุคคลต้องมีผู้แทนคนหนึ่งหรือหลายคนทั้งนี้ตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
หรือตราสารตั้งจะได้ก าหนดไว้ ความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคล” 
(จุฬารัตน์ บุณยากร, 2551) 
 เจ้าอาวาสมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการวัด ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.
2505 มาตรา 37 ดังต่อไปนี้ 
  (1) บ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
  (2) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีอยู่หรือพ านักอยู่อาศัยในวัดนั้น
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม 
  (3) เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
  (4) ท าวัดให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 
 นอกจากนี้เจ้าอาวาสยังมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ด้วย 
ในมาตรา 40 บัญญัติว่า “ศาสนสมบัติแบ่งออกเป็นสองประเภท” (วิสูตร ธนชัยวิวัฒน์,2537) 
  (1) ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ พรัพย์สินของพระศาสนา ซึ่งมิใช่ของวัดใดวัดหนึ่ง 
  (2) ศาสนสมบัติของวัด ได้แก่ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง 
 การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพ่ือการนี้ให้ถือว่าส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าของศาสน
สมบัติกลางนั้นด้วย 
 การดูแลและรักษาศาสนสมบัติของวัด ให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2511) 
  ข้อ 1 การได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัด  ให้ลงทะเบียนทรัพย์สินของวัดไว้เป็น
หลักฐาน และเมื่อต้องจ าหน่ายทรัพย์สินนั้นไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้จ าหน่ายออกจากทะเบียนนั้นโดย
ระบุเหตุแห่งการจ าหน่ายไว้ด้วย 
  การได้มาซึ่งที่ดินหรือสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน เมื่อได้จดทะเบียนการได้มาตามกฎหมาย
แล้ว ส าหรับวัดในเขตจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ให้ส่งหลักฐานการได้มาไปเก็บรักษาไว้ที่
กรมการศาสนา ส าหรับวัดในเขตจังหวัดอ่ืน ให้ส่งไปเก็บรักษาไว้ ณ ที่ท าการศึกษาธิการจังหวัดนั้น 
  ข้อ 2 การกันที่ดินซึ่งเป็นของวัดให้เป็นที่จัดประโยชน์จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อกรมการ
ศาสนาเห็นชอบและได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม 
  ข้อ 3 การให้เช่าที่ดินหรืออาคารให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกร หรือผู้จัดประโยชน์ของ
วัดซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้งท าทะเบียนทรัพย์สินที่จัดประโยชน์ทะเบียนเช่า หรือผู้อาศัยไว้ให้ถูกต้องและ
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ให้เก็บรักษาทะเบียนและหนังสือสัญญาเช่าไว้เป็นหลักฐานที่วัด หรือจะฝากกรมการศาสนาให้ช่วย
เก็บไว้ก็ได้ 
  ข้อ 4 การให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ที่กันรัตนาหรือที่วัดที่กันไว้เป็นที่จัดประโยชน์ที่ก าหนด
ระยะเวลาการเช่าเกิน 3 ปีจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรมการศาสนา 
  ข้อ 5 การเก็บรักษาเงินของวัดในส่วนที่เกิน 3000 บาทขึ้นไปให้เก็บรักษาโดยฝาก
กรมการศาสนาจังหวัดอ าเภอหรือธนาคารหรือนิติบุคคลที่กรมการศาสนาให้ความเห็นชอบทั้งนี้ให้
ฝากในนามของวัด 
  การดูแลรักษาและการจัดการกุศลที่มีผู้บริจาคให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้บริจาค 
  ข้อ 6 ให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัดซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้งท า
บัญชีรับจ่ายเงินของวัดและเมื่อสิ้นปีปฏิทินให้ท าบัญชีเงินรับจ่ายและคงเหลือทั้งนี้ให้เจ้าอาวาสตรวจ
ตราดูแลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้อง 
  ข้อ 7 ในกรณีที่วัดเจ้าอาวาสไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัดถูกฟ้องหรือถูก
หมายเรียกเข้าเป็นโจทก์ร่วมหรือจ าเลยร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติ
ของวัด ให้เจ้าอาวาสแจ้งต่อกรมการศาสนาหรือศึกษาธิการจังหวัดที่วัดตั้งอยู่ทราบ  ไม่ช้ากว่าห้าวัน
นับแต่วันรับหมาย 
 ดังนั้นการจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนสมบัติกลางหรือศาสน
สมบัติของวัดจึงเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และเป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2511) 
  
5. บทสรุป 
 การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาตามความถูกต้องชอบธรรมแล้วเป็นหน้าที่ของ
พุทธศาสนิกชนทุกคน เพราะทรัพย์สินของพระพุทธศาสนามาจากการบริจาคของพุทธศาสนิกชน 
เมื่อนานวันเข้าทรัพย์สินเพ่ิมจ านวนขึ้น เนื่องจากพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น ท าให้การ
จัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาเป็นไปได้ยากขึ้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหน่วยงาน
ภาครัฐเข้ามารับผิดชอบบ ารุงรักษา ซึ่งในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และเป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2511) ได้แบ่งทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ศาสนสมบัติกลางและศาสนสมบัติของวัด ซึ่งศาสนสมบัติกลางก าหนดให้
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่รับหน้าที่ในการบริหารจัดการและเป็นเจ้าของ
แห่งศาสนสมบัติกลางด้วย ส่วนศาสนสมบัติของวัดก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสในวัดนั้น ๆ 
เป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในการบริหารจัดการ ตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส ซึ่งจะต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสในฐานะที่วัดเป็นนิติบุคคล โดยเป้าหมายสูงสุดในการจัดการ
ทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา ก็เพ่ือความด ารงมั่นแห่งพระพุทธศาสนา 
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การใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
THE CONDOMINIUM LAW ENFORCEMENT 

 
วิกรณ์  รักษ์ปวงชน 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง การใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษา
ลักษณะทั่วไปของอาคารชุด ตั้งแต่ความหมาย ประเภท ความเป็นมา วิวัฒนาการ การถือกรรมสิทธิ์ 
อาคารชุดกับอาคารประเภทอ่ืน ตลอดจนเปรียบเทียบกฎหมายอาคารชุดกับกฎหมายการจัดสรร
ที่ดิน (2) ศึกษาหลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ ของกฎหมายอาคารชุด ทั้งของไทยและต่างประเทศ 
(3) วิเคราะห์ปัญหาการใช้บังคับกฎหมายอาคารชุดและแสวงหาแนวทางการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ 
และ (4) เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาส าหรับการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายอาคารชุดให้
เหมาะสมต่อไป 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเอกสาร ซึ่งจะได้ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ 
ต ารา เอกสาร บทความ รายงานการวิจัย ประมวลกฎหมาย ค าพิพากษาของศาล วิทยานิพนธ์ 
รายงานการวิจัย ข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอจากการจัดกลุ่ม
สัมมนาย่อยเพ่ือปรึกษาหารือ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักกฎหมาย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
อาคารชุดเข้าร่วมสัมมนา 
 ผลการวิจัยพบว่า กฎหมายว่าด้วยอาคารชุดใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 2522 แก้ไขปรับปรุงถึง  
3 ครั้ง แต่ก็ยังมีปัญหาเป็นอันมาก จึงควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ใน
เรื่องการห้ามจดทะเบียนอาคารชุดในอาคารแนวราบ การแก้ไขหลักเกณฑ์การถือกรรมสิทธิ์ใน
อาคารชุดของคนต่างด้าว การก าหนดให้มีทรัพย์ส่วนกลางเฉพาะส่วนได้ การก าหนดให้มี
คณะกรรมการก ากับดูแล ได้แก่ คณะกรรมการอาคารชุดกลาง และคณะกรรมการอาคารชุดระดั บ
จังหวัด การก าหนดให้มีมาตรฐานของโครงการ รวมทั้งมาตรการทางสาธารณธูปโภคและบริการ
สาธารณะ การก าหนดกลไกในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท การห้ามละเมิดวัตถุประสงค์ของ
อาคารชุดและห้องชุด การก าหนดหลักเกณฑ์ให้มีที่จอดรถยนต์ให้เพียงพอ รวมทั้งที่จอดรถยนต์
ส าหรับคนพิการ การเพ่ิมมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด มาตรการ
ป้องกันการก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญจากการเลี้ยงสัตว์ในอาคารชุด มาตรการแก้ไขการค้างช าระค่า
ส่วนกลางและการบ ารุงรักษาทรัพย์ส่วนกลาง การก าหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการจัดการ
อาคารชุด การแก้ไขปัญหาการไม่เข้าร่วมประชุมและปัญหาเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน การ

                                                           
 

 สาขาวิชานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
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ป้องกันกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนและการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต การแก้ไขปัญหาความเสียหายที่
เกิดจากอุปกรณ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ช ารุดบกพร่องในอาคารชุด รวมทั้งกรณีอาคารชุดเสียหาย การ
ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันอัคคีภัย การก าหนดอายุการใช้อาคารชุด ตลอดจนการแก้ไขหลักเกณฑ์
การเลิกอาคารชุดโดยสมัครใจ 
ค าส าคัญ :  กฎหมายอาคารชุด การใช้บังคับ 

 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research, “the Condominium Law Enforcement”, are 
to (1) study the background and characteristics of the condominium with emphasis 
on the meaning, types, evolution, and the ownership acquisition; (2) study the 
principles and measures of condominium laws in Thailand and foreign countries; (3) 
analyze problems of the condominium law enforcement and ascertain effective 
legal solutions; (4) issue the guideline on problem solving mechanisms for 
improving the effectiveness and properly developing of the condominium law. 
 This research is the qualitative research conducted based on documentary 
research, including textbooks, academic journals, research reports, code of law, 
supreme court decisions, theses, electronic legal articles from the internet and 
related applicable provisions from Thailand and foreign countries as well as 
relevant scholarly academic viewpoints from experts and eminent persons, 
scholars, lawyers, and participants and stakeholders in condominium businesses 
through intensive group discussion seminars. 
 The results from this research revealed that although the amendment to 
the law governing condominiums, the Condominium Act, B.E. 2522 (1979), has been 
made for three times after it was firstly adopted in B.E. 2522, the problems were 
still found greatly. Thus, the further amendment was suggested to be made in the 
following issues, the prohibition against horizontal condominium registration, 
amending the provisions regarding the foreigner’ s ownership acquisition, 
determining the limited common property, specifying the supervisory committees 
on the condominiums, including the central and provincial condominium 
committees, determining the standard on condominium building projects, public 
utility and public service, stipulating the reconcile and compromise mechanisms on 
any disputes, prohibition on any actions against the objectives of the condominium 
and units, stipulating the rules sufficiently assigning the parking spaces and handicap 
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parking spaces for every unit owner, adding legal measures of consumer protection 
for the condominium unit sale and purchase agreement, protection measures for 
any annoyance caused by the domestic animals, and problem solving measures for 
payment of the common area expenses and maintenance in arrears, stipulating the 
rule granting a condominium management license, solving the problem of not 
attending the meeting and voting, preventing the conflict of interest and 
misconduct in office, solving the problem of damage liability from any defective 
equipment or construction materials in condominium and the condominium defect, 
stipulating the prevention and fire safety measures, determine the lifespan of 
condominium building as well as solving the rule about voluntary condominium 
revocation.  
 
Keywords: Condominium Law, Enforcement. 
 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 รูปแบบอาคารชุดเกิดขึ้นมานานแล้ว ในยุโรปได้มีกฎหมายอาคารชุดบัญญัติเรื่อง
กรรมสิทธิ์รวมในอาคารไว้โดยเฉพาะและถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยกลาง (Middleages) แต่ยังไม่มี
หลักเกณฑท์ี่ครอบคลุมและชัดเจนเพียงพอ เมื่อความนิยมในเรื่องกรรมสิทธิ์รวมในอาคารเพ่ิมข้ึน
อย่างรวดเร็วในช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 จึงมีการพัฒนากฎหมายเป็นรูปแบบการถือกรรมสิทธิ์ในอาคาร
ชุดดังเช่นในปัจจุบันและแพร่หลายไปในประเทศแถบลาตินอเมริกาและประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก 
(Patrich J. Rohan, 1985) แม้การถือกรรมสิทธิ์ในอาคารเกิดข้ึนมากมายหลายรูปแบบ แต่รูปแบบ
การถือกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดเป็นที่นิยมและแพร่หลายมากที่สุด (Patrich E. Kehoe, 1974) 
 ประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติอาคารชุดขึ้นตั้งแต่ปี 2522 ซึ่งใช้บังคับมาเป็น
เวลานานพอสมควรและได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 3 ครั้ง แต่ในการใช้บังคับก็ยังมีปัญหาเป็นอันมาก 
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจดทะเบียนอาคารชุดในอาคารแนวราบ ซึ่งมีสาเหตุมาจากผู้ประกอบการ
ต้องการหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนตามกฎหมายการจัดสรรที่ดิน เพ่ือจะได้ไม่ต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ รวมทั้งภาระการดูแลตามกฎหมายดังกล่าว ตลอดจน
เป็นช่องทางให้คนต่างด้าวเข้าถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ โดยผ่านกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ซึ่งให้สิทธิคน
ต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้ถึงร้อยละ 49 ของเนื้อที่ของห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้นและ
มิได้มีบทบัญญัติห้ามคนต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลที่เป็นที่ดินด้วย ปัญหาความไม่
ชัดเจนว่าจะก าหนดทรัพย์ส่วนกลางเฉพาะส่วนได้หรือไม่ ซึ่งอาจเกิดความไม่เป็นธรรมในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการก่อสร้างและบ ารุงรักษาทรัพย์ส่วนกลางส่วนต่าง ๆ นั้น ปัญหาการไม่มี
คณะกรรมการอาคารชุดกลางและคณะกรรมการอาคารชุดระดับจังหวัดในการก ากับดูแล ท าให้การ
ก าหนดนโยบาย การวางระเบียบและข้อก าหนดต่าง ๆ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ปัญหาการไม่มี
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บทบัญญัติก าหนดมาตรฐานของโครงการ มาตรฐานของสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะของ
อาคารชุดไว้เป็นการเฉพาะ ท าให้อาคารชุดเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะอาคารชุดส าหรับผู้มีรายได้
ปานกลางและผู้มีรายได้ต่ า มีมาตรฐานโครงการ มาตรฐานของโครงการสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะต่ ากว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น 
 ปัญหาการขาดกลไกในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในเบื้องต้น ท าให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งและเกิดคดีข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลโดยไม่จ าเป็น ปัญการละเมิดวัตถุประสงค์ของอาคารชุด
และห้องชุด ท าให้การใช้ประโยชน์ในอาคารชุดไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ขาดความเป็นระเบียบ 
กระทบต่อการดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง รวมทั้งก่อความเดือดร้อนร าคาญ ซึ่งเป็นผลเสียต่อส่วน
ร่วม ปัญหาที่จอดรถยนต์ไม่เพียงพอ รวมทั้งไม่มีบทบัญญัติก าหนดให้มีที่จอดรถยนต์และอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด 
ทั้งกรณีการส่งมอบเนื้อที่ห้องชุดขาดหรือล้ าจ านวนและกรณีการระบุพ้ืนที่จอดรถยนต์ตามสัดส่วน
จ านวนคันต่อจ านวนห้องชุด ปัญหาการก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญจากการเลี้ยงสัตว์ในอาคารชุด ซึ่ง
เป็นปัญหาโดยทั่วไปของอาคารชุดเกือบทุกแห่ง 
 ปัญหาการค้างช าระค่าส่วนกลางยังไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะแก้ไขได้ 
ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญอย่างยิ่งของนิติบุคคลอาคารชุดโดยทั่วไป เป็นผลต่อเนื่องท าให้เกิดปัญหาการ
ขาดงบประมาณในการดูแลรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ปัญหาการขาดกองทุนในการ
บ ารุงรักษาทรัพย์ส่วนกลาง ซ่ึงในอนาคตอาคารชุดที่ช ารุดทรุดโทรมจะเพ่ิมสูงขึ้นไปตามอายุการใช้
งาน ปัญหาการบ ารุงรักษาทรัพย์ส่วนกลางจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ปัญหาเกี่ยวกับผู้จัดการนิติ
บุคคลอาคารชุด ทั้งในกรณีที่กฎหมายอาคารชุดมิได้มีบทบัญญัติการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการจัดการอาคารชุด และกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เมื่อ
พนักงานซึ่งด าเนินการแทนในฐานะผู้จัดการตาย ลาออก หรือมีเหตุไม่อาจจะปฏิบัติหน้าที่แทนนิติ
บุคคลที่เป็นผู้จัดการนั้นท าให้เกิดปัญหาการขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน ปัญหาเกี่ยวกับการ
ประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ทั้งปัญหาเจ้าของร่วมไปเข้าประชุม ปัญหาการลงมติยึดตาม
จ านวนคะแนนเสียงโดยไม่ค านึงถึงจ านวนเจ้าของรวม รวมทั้งปัญหาสิทธิในการโต้แย้งหรือเพิกถอน
มติของที่ประชุมเจ้าของร่วม รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการปฏิบัติหน้าที่โดย
ทุจริต ซึ่งกฎหมายอาคารชุดของไทยมิได้มีบทบัญญัติควบคุมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนไว้เป็น
การเฉพาะ และยังขาดมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตของ
ผู้จัดการและกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด 
 ปัญหาความเสียหายที่เกิดจากอุปกรณ์หรือการก่อสร้างช ารุดบกพร่องในอาคารชุด ท าให้
เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของห้องชุด รวมทั้งทรัพย์ส่วนกลาง ปัญหาช่องว่างทางกฎหมายกรณี
อาคารชุดเสียหายครึ่งหนึ่งพอดี จะใช้บังคับตามบทบัญญัติใดซึ่งมีเกณฑ์ที่แตกต่างกัน  ปัญหา
อัคคีดภัย ซึ่งกรณีของอาคารชุดยังไม่มีมาตรการควบคุมและตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
เมื่ออาคารชุดมีอายุการใช้งามากขึ้น อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าหรือการใช้เชื้อเพลิงย่อมจะมีความ
ช ารุดบกพร่องไปตามกาลเวลา ความเสี่ยงต่ออุบัติภัยย่อมสูงขึ้น การเกิดอุบัติภัยในอาคารสูงที่มีการ
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อยู่อาศัยอย่างหนาแน่น จึงเสี่ยงต่อการเกิดโศกนาฏกรรมเป็นอย่างยิ่ง ปัญหาอายุการใช้งานของ
อาคารชุด ซึ่งกฎหมายอาคารชุดของไทยมิได้มีบทบัญญัติก าหนดอายุการใช้งานไว้เป็นการเฉพาะ 
รวมทั้งไม่ได้ก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบเพ่ือรับรองคุณภาพของอาคารไว้แต่ประการใด สภาพ
อาคารชุดที่ช ารุดทรุดโทรมในปัจจุบันมีอยู่เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอาคารชุดในระดับราคาปาน
กลางและราคาต่ า หากอาคารชุดทรุดหรือพังทลายจะสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรง นอกจากนี้ยัง
มีปัญหาเกี่ยวกับการเลิกอาคารชุดโดยสมัครใจ ซึ่งกฎหมายอาคารชุดของไทยก าหนดให้เจ้าของร่วม
ต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ หากมีเจ้าของรวมเพียงรายเดียวไม่ตกลงยินยอมด้วย ก็ไม่อาจเลิกอาคารชุดได้ 
ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์วิกฤตใด บทบัญญ ติเช่นนี้หากไม่มีการแก้ไขจึงเสมือนเป็นการ “ผูกปม
ปัญหา” ให้ยากต่อการเยียวยาแก้ไขในอนาคต เหล่านี้เป็นปัญหาเดิมที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
รวมทั้งเป็นปัญหาใหม่ที่จะเกิดเพ่ิมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหา
มาตรการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพและป้องกันหรือหามาตรการรับรองปัญหาร้ายแรงที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต 
 
2.  ความหมายและประเภทของอาคารชุด 
 ค าว่า “อาคารชุด” ตามBlack's Law Dictionary ได้ให้ความหมายไว้ว่าหมายถึง ระบบ
กรรมสิทธิ์ที่แยกกรรมสิทธิ์ในส่วนบุคคลออกจากกรรมสิทธิ์ในส่วนของอาคารทั้งหลัง (System of 
separate ownership of individual units in multiple - unit building) แต่ในขณะเดียวกันผู้
ถือกรรมสิทธิ์ทุกคนก็มีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในทรัพย์ส่วนกลาง 
 ส าหรับกฎหมายอาคารชุดของไทย ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 มาตรา 4 
ให้ความหมายค าว่า “อาคารชุด” หมายความว่า อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออก
ได้เป็นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์
ส่วนกลาง 
 จะเห็นได้ว่าอาคารชุดนั้น เป็นเรื่องของการจัดการถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่มี
อาคารเป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่ส าคัญ  มิได้หมายถึง ลักษณะของอาคารที่แบ่งเป็นชุด ๆ แต่ประการ
ใด ทั้งนี้โดยการก าหนดให้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็น 2 ส่วนคือ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคล 
(Personal Property) และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง (Common Property) กรรมสิทธิ์ทั้ง 2 
ส่วนนี้จะต้องอยู่ควบคู่กัน จะมีกรรมสิทธิ์เพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือแยกกรรมสิทธิ์สองส่วนนี้ออก
ต่างหากจากกันไม่ได้ และเจ้าของกรรรมสิทธิ์ก็จะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งสองส่วนดังกล่าวด้วย 
  แต่เดิมอาคารชุดมีวัตถุประสงค์เพ่ือการอยู่อาศัยเท่านั้น ต่อมาสภาพสังคมเปลี่ยนแปลง
ไปตามยุคสมัย การใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์มีความหลากหลายไปตามการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว อาคารชุดก็มีวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์หลากหลายตามไปด้วย จากการศึกษาอาคาร
ชุดตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ อาจสรุปได้เป็น 8 ประเภท ดังนี้ 
  (1)  อาคารชุดพักอาศัย (Residential Condominium) 
  (2)  อาคารชุดพักตากอากาศ (Resort Condominium) 
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  (3)  อาคารชุดโรงแรม (Condotels) 
  (4)  อาคารชุดส านักงาน (Office Condominium) 
  (5)  อาคารชุดพาณิชยกรรม (Commercial Condominium) 
  (6)  อาคารชุดอุตสาหกรรม (Industrial Condominium) 
  (7)  อาคารชุดแบบผสม (Complex Condominium) 
  (8)  อาคารชุดแบบอ่ืน ๆ (Other types of Condominium) 
 
3.  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 3.1  ปัญหาการขอจดทะเบียนอาคารชุดในอาคารแนวราบ  เป็นการหลีกเลี่ยงการ 
จดทะเบียนตามกฎหมายการจัดสรรที่ดินและหลีกเลี่ยงข้อจ ากัดการถือครองที่ดินของคนต่างด้าว 
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หากไม่มีการแก้ไขปัญหาการหลีกเลี่ยงดังกล่าวจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 
จึงควรแก้ไขเพ่ิมเติมนิยามของค าว่าอาคารชุด โดยจ ากัดให้แคบลงในแนวเดียวกับกฎหมายอาคาร
ชุดของสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม (Law No. 65/2014/QH 13 มาตรา 3 ข้อ 3) 
  “อาคารชุด” หมายความว่า อาคารตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไป ที่มีบันไดและทางเดินในอาคาร
ร่วมกัน ซึ่งในอาคารแต่ละชั้นแต่ละห้องบุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วน ๆ โดย
แต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง 
  ห้ามมิให้จดทะเบียนอาคารชุดแก่อาคารเดี่ยว อาคารแฝด หรืออาคารแถว ที่ถือ
กรรมสิทธิ์ในอาคารแยกออกจากกันในแต่ละหลังหรือแต่ละคูหา” 
 3.2  ปัญหการถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของคนต่างด้าว  การที่พระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. 2522 มาตรา 19 ทวิ ให้สิทธิคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างถ้าวถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้ถึง  
ร้อยละ 49 ของเนื้อที่ของห้องชุดทั้งหมดนี้ท าให้คนต่างด้าวครอบง าการบริหารจัดการอาคารชุดได้
ง่ายเกินไป ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรลดจ านวนลงให้เท่ากับกฎหมายอาคารชุดของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
(Republic Act No. 4726 June 18, 1966 มาตรา 5) ซึ่งเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเช่นเดียวกัน นั่นคือให้คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้ไม่เกินร้อย
ละ 40 ของห้องชุดทั้งหมด รวมทั้งมีมาตรการห้ามคนต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลที่เป็น
ที่ดิน เพื่อมิให้คนต่างด้าวหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
 3.3  ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดทรัพย์ส่วนกลางเฉพาะส่วน ซึ่งตามกฎหมายอาคารชุด
ของไทยยังไม่ชัดเจนว่าจะมีได้หรือไม่ หากไม่สามารถก าหนดทรัพย์ส่วนกลางเฉพาะส่วนได้ก็อาจเกิด
ปัญหาความไม่เป็นธรรม ในเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการก่อสร้างและบ ารุงรักษา รวมถึงปัญหาความ
ขัดแย้งในการอยู่ร่วมกันนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้ชัดเจน ให้สามารถ
ก าหนดทรัพย์ส่วนกลางเฉพาะส่วนได้ ไม่ต้องรอให้เกิดข้อพิพาทเป็นคดีขึ้นสู่ศาล โดยเพ่ิมเติมในค า
จ ากัดความ ดังนี้ 
  “ทรัพย์ส่วนกลางเฉพาะส่วน” หมายความว่า ทรัพย์ส่วนกลางที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือมีไว้
ใช้หรือเพ่ือประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วมเฉพาะกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด 
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 3.4 ปัญหาการไม่มีคณะกรรมการก ากับดูแล  ท าให้การก าหนดนโยบาย การวาง
ระเบียบและข้อก าหนดต่าง ๆ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร รวมทั้งมีปัญหาการก าหนดมาตรการต่าง 
ๆ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ เพราะขาดกลไกดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นว่า 
ควรก าหนดให้มีคณะกรรมการอาคารชุดกลาง และคณะกรรมการอาคารชุดประจ าจังหวัด ตามแนว
ของก าหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน (พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 7 ถึง 
มาตรา 20) 
 3.5  ปัญหามาตรฐานของโครงการ และมาตรฐานของสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะ  การที่พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 มิได้ก าหนดมาตรฐานของโครงการและ
มาตรฐานของสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะไว้เป็นการเฉพาะ เป็นผลให้โครงการอาคารชุด
เป็นจ านวนมากมีมาตรฐานของโครงการและมาตรฐานสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะต่ ากว่าที่
ควรจะเป็น ผู้วิจัยเห็นว่า ควรก าหนดในเร่ืองขนาดของโครงการอาคารชุด ก าหนดความกว้างและ
ความยาวต่ าสุด หรือเนื้อที่น้อยที่สุดของห้องชุด ระบบมาตรฐานของถนนประเภทต่างๆ สัดส่วน
ต่ าสุดของพ้ืนที่โดยรอบอาคารชุด ระบบการระบายน้ า การบ าบัดน้ าเสียและสิ่งปฏิกูล ระบบและ
มาตรฐานของสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จ าเป็นต่อการรักษาสภาพแวดล้อม ระบบการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่และบริการชุมชน 
ตามแนวของกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
 3.6  ปัญหาการขาดกลไกในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  ปัญหาข้อพิพาทใน
อาคารชุดที่เกิดข้ึนเป็นจ านวนมากซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งของชุมชนและไม่เป็นผลดีต่อ
ความมั่นคงของสังคมโดยรวมดังกล่าวมาแล้วนั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่า ควรจัดให้มีคณะผู้ไกล่เกลี่ย
และประนอมข้อพิพาทอาคารชุดขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการระงับข้อพิพาทในเบื้องต้น ลดข้อพิพาท
ที่จะเป็นคดีไปสู่ศาล รวมทั้งป้องกันไม่ให้ปัญหาข้อพิพาทบานปลายขยายตัวไปสู่ความขัดแย้งใน
ระดับชุมชน โดยจัดตั้งคณะผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประจ าจังหวัดขึ้นในทุกจังหวัด ข้อ
พิพาทในอาคารชุดไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทในระหว่างเจ้าของห้องชุดด้วยกันเองหรือระหว่างเจ้าของ
ห้องชุดกับนิติบุคคลอาคารชุด ให้น าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้ 
 3.7 ปัญหาการละเมิดวัตถุประสงค์ของอาคารชุดและห้องชุด  ตามที่พระราชบัญญัติ
อาคารชุด พ.ศ. 2522 มิได้มีบทบัญญัติข้อจ ากัดสิทธิการใช้อาคารตามวัตถุประสงค์ของอาคารชุดไว้
โดยตรง และอาคารชุดส่วนใหญ่ไม่มีมาตรการใช้บังคับอย่างจริงจังในกรณีที่มีการฝ่าฝืน ท าให้เป็น
ปัญหาในการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป ผู้วิจัยเห็นว่า ควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของ
กฏหมายโดยให้ระบุวัตถุประสงค์ของอาคารชุดไว้เป็นการเฉพาะตามแนวของกฎหมายอาคารชุดของ
ฝร่ังเศส กฎหมายอาคารชุดของรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา  กฎหมายอาคารชุดของญี่ปุ่น (Act on 
Building Unit Ournership (Act No. 69 of April 4, 1962) มาตรา 13) และกฎหมายอาคารชุด
ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic Act No. 4726 June 18, 1966 มาตรา 4 (e)) รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการใช้บังคับกรณีที่มีการฝ่าฝืน 
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 3.8  ปัญหาที่จอดรถยนต์ไม่เพียงพอ  อาคารชุดส่วนใหญ่พ้ืนที่ของห้องชุดแต่ละห้องชุด
มีขนาดไม่ถึง 60 ตารางเมตร จึงไม่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ 1 คันต่อ 1 
ครอบครัว หรือ 1 คันต่อ 2 ครอบครัว แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. 2479
และกรณีน าที่จอดรถยนต์ไปใช้ประกอบกิจการอ่ืน ๆ ท าให้เกิดปัญหาที่จอดรถยนต์ไม่เพียงพอ 
ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. 2479 ข้อ 2 (2) จากก าหนดให้ใช้บังคับกับอาคารชุดที่มีพ้ืนที่แต่ละห้องชุด
ตั้งแต่ 60 ตารางเมตรขึ้นไป เป็นให้ใช้บังคับกับอาคารชุดที่มีพ้ืนที่แต่ละห้องชุดตั้งแต่ 40 ตาราง
เมตรขึ้นไป เพ่ือให้อาคารชุดระดับปานกลางอยู่ในการใช้บังคับของกฎหมายดังกล่าว แต่ไม่กระทบ
ต่ออาคารชุดระดับล่างที่มีพ้ืนที่ห้องชุดไม่ถึง 40 ตารางเมตร ซึ่งผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ไม่มีรถยนต์ใช้ 
 นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการดูแลและคุ้มครองสวัสดิภาพของคนพิการ จึงควรแก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายตามแนวกฎหมายอาคารชุดของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยก าหนดให้อาคาร
ชุดต้องมีท่ีจอดรถยนต์ หรือยานยนต์ส าหรับคนพิการ (Law No. 65/2014/QH 13 มาตรา 101 ข้อ 
1 a)) 
 3.9  ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคตามสัญญาจะซ้ือจะขายห้องชุด  ตามแบบของ
สัญญาจะซื้อจะขายที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ไม่ได้ระบุการขาดหรือล้ าจ านวนที่ให้ใช้ราคาตามส่วน
นั้น ต้องไม่เกินร้อยละ 5 หรือต้องไม่ขาดตกบกพร่องหรือล้ าจ านวนถึงขนาด ท าให้เกิดปัญหาผู้ซื้อที่
ไม่มีความรู้ทางกฎหมายต้องตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรระบุสิทธิการเลิกสัญญาใน
กรณีดังกล่าวไว้ในแบบของสัญญาจะซ้ือจะขายที่รัฐมนตรีก าหนด (แบบ อ.ช. 22) 
 นอกจากนี้ ควรแจ้งข้อมูลในเรื่องที่จอดรถยนต์ เพ่ือให้ผู้ซื้อประกอบการตัดสินใจว่าจะ
ซื้อหรือไม่ตามแนวกฎหมายอาคารชุดของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Law No. 65/2014/QH 13 
มาตรา 101 (b)) โดยระบุเพ่ิมเติมไว้ในแบบของสัญญาจะซื้อจะขายที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
(แบบ อ.ช. 22) ในข้อ 5.5 
 3.10  ปัญหาการก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญจากการเลี้ยงสัตว์ในอาคารชุด  การน าสัตว์
เข้าไปเลี้ยงในอาคารชุด ก่อปัญหาความเดือดร้อนร าคาญ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย และ
ความปลอดภัยนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีมาตรการห้ามน าสัตว์เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงในอาคารชุด โดยให้มี
โทษปรับในทางอาญา มิใช่ใช้เพียงมาตรการตามข้อบังคับซึ่งขาดประสิทธิภาพในการใช้บังคับ 
ยกเว้นให้น าสัตว์เข้าไปเลี้ยงได้ในอาคารชุดที่จัดพื้นที่ไว้ส าหรับการเลี้ยงสัตว์เป็นการเฉพาะเท่านั้น 
 3.11  ปัญหาการค้างช าระค่าส่วนกลาง 
  ปัญหาการค้างช าระค่าส่วนกลางซึ่งมีผลกระทบต่อเนื่องท าให้เกิดปัญหาการขาด
งบประมาณในการดูแลรักษาสาธารณูปโภคและทรัพย์ส่วนกลางอ่ืน ๆ นั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 3 
ประการ ดังต่อไปนี้ 
  (1)  การค้างช าระค่าส่วนกลางตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ตามบทบัญญัติแต่เดิมอาจถูกระงับ
การให้บริการส่วนรวมหรือการใช้ทรัพย์ส่วนกลางตามที่ก าหนดในข้อบังคับนั้น ควรเพ่ิมการระงับ
การใช้สิทธิในสาธารณูปโภคให้ชัดเจน ตามแนวของกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน  
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  (2)  ควรให้สิทธิประโยชน์แก่เจ้าของร่วมที่ไม่ค้างช าระค่าส่วนกลาง โดยให้ได้รับ
ส่วนลดเป็นแรงจูงใจในเชิงบวกแก่เจ้าของร่วมที่ปฏิบัติตามหน้าที่ของเจ้าของร่วมโดยถูกต้อง
ครบถ้วน  
  (3)  ควรก าหนดให้มีการเก็บเงินประกันค่าส่วนกลางในขณะจดทะเบียนโอนห้องชุด
ครั้งแรก ซึ่งควรจัดเก็บเท่ากับจ านวนค่าส่วนกลางไม่น้อยกว่า 12 เดือน ในกรณีที่เจ้าของร่วมค้าง
ช าระค่าส่วนกลางตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ให้น าจ านวนค่าส่วนกลางและเงินเพ่ิมที่ค้างช าระไปหักจาก
เงินประกันค่าส่วนกลาง หากเงินค่าประกันดังกล่าวไม่เพียงพอกับค่าส่วนกลางที่ค้างช าระ ให้นิติ
บุคคลอาคารชุดฟ้องร้องบังคับคดีโดยเร็ว เพ่ือไม่ให้เงินค่าส่วนกลางค้างช าระสะสมเพ่ิมมากขึ้นจน
เป็นการยากท่ีจะช าระหนี้ได้  
 3.12  ปัญหาการบ ารุงรักษาทรัพย์ส่วนกลาง  ปัญหาการบ ารุงรักษาอาคาร 
สาธารณูปโภคและทรัพย์ส่วนกลางอ่ืน ๆ ที่ช ารุดทรุดโทรม ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะยิ่งทวีความรุนแรง
เพ่ิมขึ้นตามอายุการใช้งานของอาคารชุดนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า ควรจะก าหนดให้มีเงินกองทุนเพ่ือการ
บ ารุงรักษาทรัพย์ส่วนกลาง ตามแนวกฎหมายอาคารชุดของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย
ก าหนดให้ผู้ประกอบการโครงการอาคารชุด และเจ้าของร่วม ต้องออกเงินสมทบกองทุนตามอัตราที่
คณะกรรมการอาคารชุดกลางก าหนด รวมทั้งเงินสมทบจากเงินรายได้อ่ืนของนิติบุคคลอาคารชุด
ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับ 
 3.13  ปัญหาเกี่ยวกับผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด  ปัญหาผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
ขาดความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขาดประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ 
รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในการเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่ดีนั้น ผู้วิจัย
เห็นว่า ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดจะต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
จัดการอาคารชุด โดยก าหนดให้ผ่านหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและการบริหารจัดการ
อาคารชุดตามที่คณะกรรมการอาคารชุดกลางก าหนด หากฝ่าฝืนมีโทษปรับตามกฎหมาย 
 นอกจากนี้ กรณีนิติบุคคลเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และผู้ด าเนินการแทนนิติ
บุคคลในฐานะเป็นผู้จัดการไม่อาจด าเนินการแทนได้เพราะเหตุการตาย ลาออก หรือเหตุอ่ืน ๆ ท า
ให้เกิดปัญหาขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า เพ่ือให้การบริหารจัดการอาคาร
ชุดมีความต่อเนื่องไม่ขาดตอน จึงควรก าหนดให้กรรมการผู้จัดการนิติบุคคลนั้นท าหน้าที่ผู้จัดการไป
พลางก่อน จนกว่าจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการแทนนิติบุคคลนั้น 
 3.14  ปัญหาการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน  การที่เจ้าของร่วมเข้าร่วมประชุม
เป็นจ านวนน้อย เป็นผลให้การประชุมขาดประสิทธิภาพ จ านวนเสียงไม่เพียงพอที่จะลงมติตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายได้ เป็นปัญหาในการบริหารจัดการอาคารชุด รวมทั้งเป็นผลให้องค์กรชุมชน
ขาดความเข้มแข็งด้วย ผู้วิจัยเห็นว่า ควรใช้มาตาการเชิงบวกจูงใจให้เจ้าของร่วมเข้าร่วมประชุม โดย
ให้เจ้าของร่วมที่เข้าร่วมประชุมครบตามหลักเกณฑ์ได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง หรือได้รับสิทธิ
ประโยชน์อย่างอ่ืน ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับ 
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 นอกจากนี้ ควรให้สิทธิเจ้าของร่วมสามารถลงคะแนนเสียงของตนโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวกฎหมายอาคารชุดของญี่ปุ่น  
 ส าหรับกรณีที่เจ้าของมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้เรียกประชุมใหม่ โดยการประชุม
ครั้งหลังไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า ควรก าหนดองค์ประชุมไว้แม้จะเป็น
จ านวนน้อยก็ตามแนวกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน นั่นคือ ก าหนดให้การประชุมครั้งหลังต้องมีผู้
มาประชุม ซึ่งมีเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงจะเป็น
องค์ประชุม  
 กรณีเจ้าของร่วมคนเดียวมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมด 
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 522 มาตรา 45 วรรคสอง ก าหนดให้ลดจ านวนคะแนนเสียงของผู้
นั้นลงมาเหลือเท่ากับจ านวนคะแนนเสียงของบรรดาเจ้าของร่วมคนอ่ืน ๆ รวมกันนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เจ้าของร่วมเพียงคนเดียวครอบง าการบริหารจัดการอาคารชุดได้โดยง่าย จึงควร
แก้ไขให้เจ้าของร่วมที่มีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งในการประชุมแต่ละคร้ัง ให้ลดลงเหลือ 1 ใน 3 ของ
จ านวนคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งนั้น ๆ 
 ส าหรับวัตถุประสงค์ของอาคารชุดเป็นเร่ืองของการอยู่ร่วมกันมิใช่การประกอบกิจการ
ร่วมกันเพ่ือแสวงหาก าไร ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายโดยให้ความส าคัญกับ
จ านวนเจ้าของร่วมด้วย ตามแนวกฎหมายอาคารชุดของญี่ปุ่น กล่าวคือ มติในเรื่องส าคัญ ต้องได้รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของบรรดาเจ้าของร่วมและต้องเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมด 
 การที่กฎหมายอาคารชุดของไทยมิได้ให้สิทธิในการโต้แย้งมติของที่ประชุม จึงเป็น
ช่องทางให้เจ้าของร่วมที่มีคะแนนเสียงข้างมากครอบง าการบริหารจัดการเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่กลุ่ม
ของตนได้โดยง่าย ผู้วิจัยเห็นว่าในกรณีที่ไม่เป็นธรรมหรืออาจเกิดความเสียหายต่อนิติบุคคลอาคาร
ชุดควรให้สิทธิเจ้าของร่วมที่ไม่เห็นด้วยมีสิทธิโต้แย้งมติของที่ประชุมได้ตามแนวกฎหมายอาคารชุด
ของฝรั่งเศส เพ่ือเป็นการไม่ละเลยต่อเสียงส่วนน้อยและเป็นการเปิดช่องให้มีการระงับข้อขัดแย้งได้
โดยชอบ 
 3.15  ปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต   ปัญหา
ผู้ประกอบการโครการอาคารชุด ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests) ท าให้เกิดความเสียหายแก่นิติบุคคลอาคารชุด ผู้วิจัย
เห็นว่า ควรมีมาตรการควบคุมในแนวเดียวกับกฎหมายอาคารชุดของฝร่ังเศส กล่าวคือ นิติกรรม
ระหว่างนิติบุคคลอาคารชุดกับผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด กรรมการนิติบุคคลอาคารชุด หรือ
ผู้ประกอบการนิติบุคคลอาคารชุดนั้น รวมทั้งบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมเจ้าของร่วม หากฝ่าฝืนมีโทษปรับตามกฎหมาย 
 ส าหรับปัญหาผู้จัดการและกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดอาศัยอ านาจหน้าที่กระท าการ
โดยทุจริตนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าควรเพ่ิมมาตรการป้องกันโดยการก าหนดให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดท างบ
ดุลรายงานต่อที่ประชุมเจ้าของร่วมถี่ขึ้นเป็นทุกรอบ 6 เดือน เพ่ือให้การตรวจสอบกระท าได้ง่ายขึ้น 
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และควรเพ่ิมโทษขึ้นอีกกึ่งหนึ่ง ส าหรับความผิดนั้นแก่ผู้จัดการและกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดที่
อาศัยอ านาจหน้าที่กระท าการโดยทุจริต เพ่ือเป็นการป้องปรามไม่ให้กระท าการโดยทุจริตดังกล่าว 
 3.16  ปัญหาความเสียหายที่เกิดจากอุปกรณ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ช ารุดบกพร่องใน
อาคารชุด  ปัญหาน้ ารั่วซึมหรือความเสียหายอ่ืน ๆ ที่เกิดจากอุปกรณ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ช ารุด
บกพร่องในอาคารชุดนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า ควรก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดใน
การด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขเป็นการด่วน โดยใช้ค่าใช้จ่ายจากเงินส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุด 
หากตรวจสอบพบว่าความเสียหายเป็นความผิดของเจ้าของร่วมรายหนึ่งรายใด ก็ให้ไล่เบี้ยเอาจาก
เจ้าของร่วมนั้น นอกจากนี้ควรเรียกเก็บเงินประกันความเสียหายจ านวนหนึ่งจากเจ้าของร่วม โดย
เรียกเก็บในขณะจดทะเบียนโอนห้องชุดครั้งแรก 
 3.17  ปัญหาในกรณีอาคารชุดเสียหายครึ่งหนึ่งพอดีจะใช้บังคับตามบทบัญญัติใด  
ปัญหากรณีอาคารชุดเสียหายครึ่งหนึ่งพอดีจะใช้บังคับตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 
มาตรา 50 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า ควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้ชัดเจน 
โดยในกรณีท่ีอาคารชุดเสียหายทั้งหมดหรือเป็นบางส่วนตั้งแต่ครึ่งหนึ่งขึ้นไป ให้ใช้บังคับตามมาตรา 
50 วรรคหนึ่ง เพื่ออุดช่องว่างของกฎหมาย ไม่ต้องรอให้เกิดข้อพิพาทเป็นคดีความเสียก่อน 
 3.18  ปัญหาอัคคีภัย เรื่องอัคคีภัยและความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติในอาคารสูงนั้น 
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรมีมาตรการป้องกัน 2 ประการ ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ก าหนดให้ห้องชุดแต่ละห้องชุดมีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง รวมทั้งมีการ
ตรวจสอบมาตรฐานการใช้งานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าตามก าหนดระยะเวลา ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการอาคารชุดกลางก าหนด 
  (2)  ก าหนดข้อห้ามมิให้ใช้พลังงานประเภทแก๊สหรือเตาถ่านในการให้พลังงานความ
ร้อนหรือการหุงต้มในครัวเรือน หากฝ่าฝืนมีบทก าหนดโทษทางอาญา 
 3.19  ปัญหาอายุการใช้งานของอาคารชุด  ตามกฎหมายอาคารชุดของไทยมิได้
ก าหนดอายุการใช้งานของอาคารชุดไว้เป็นการเฉพาะ รวมทั้งไม่ได้ก าหนดมาตรการในการ
ตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพของอาคารด้วยซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายดังกล่าวมาแล้ว ผู้วิจัย
เห็นว่า กฎหมายอาคารชุดของไทยควรก าหนดอายุของอาคารในขณะขอจดทะเบียนอาคารชุด และ
ก าหนดมาตรการในการตรวจสอบคุณภาพของอาคาร ตามแนวกฎหมายอาคารชุดของสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่คณะกรรมการอาคารชุดกลาง
ก าหนด 
 3.20  ปัญหาเกี่ยวกับการเลิกอาคารชุดโดยสมัครใจ  การที่พระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. 2522 ก าหนดให้การเลิกอาคารชุดโดยสมัครใจ ต้องเป็นมติเอกฉันท์ของเจ้าของร่วม ซึ่งเป็น
บทบัญญัติที่มีความมุ่งหมายในทางคุ้มครองสิทธิของเจ้าของร่วมส่วนน้อยในอาคารชุดมากจนเกิน
สมควร ซึ่งจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี ผู้วิจัยเห็นว่า ในการเลิกอาคารชุดไม่ควรใช้มติเอกฉันท์ อย่างไร
ก็ตาม การเลิกอาคารชุดเป็นเรื่องส าคัญที่สุดในการออกเสียงลงมติ คะแนนเสียงในกรณีนี้จึงควรจะ
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หนาแน่นกว่าคะแนนเสียงในกรณีทั่วไป ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรแก้ไขตามแนวของกฎหมายอาคารชุด
ของรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้คะแนนเสียงร้อยละ 80 ในการเลิกอาคารชุด 
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หมู่บ้านรักษาศีล 5 : รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของสังคมไทย 

THE COMMUNITIES PRESERVING FIVE PRECEPTS: MODEL AND PROMOTE 
PROCESSES OF UNITIES CULTURAL IN THAI SOCIETY 

 
พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ 

Phramaha Boonlert Chuaythanee 
 

บทคัดยอ่ 
 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพ่ือ
ศึกษาแนวคิด องค์ประกอบ ตัวชี้วัด บทเรียน และการบูรณาการการรักษาศีล 5 ตามโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 2) เพ่ือศึกษายุทธศาสตร์และกระบวนการรักษาศีล 5 ในระดับบุคคล องค์กร 
และชุมชนตามโครงการหมู่บ้านศีล 5  3) เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของ
ชุมชน ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5: กรณีศึกษาหมู่บ้านในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง และภาคใต้ และ 4) เพ่ือสร้างเกณฑ์มาตรการด าเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลัก
ศีล 5 เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 1) แนวคิดในการด าเนินงานของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยตรง ได้ก าหนดไว้ใน 2 
ประการ คือ (1) การสร้างเครือข่าย คือการด าเนินการเพ่ือเชิญชวนให้คนในหมู่บ้านมาร่วมกันรักษา
ศีล 5  เพ่ือเชื่อมโยงกลุ่มคนที่สมัครใจที่จะมาร่วมกันรักษาศีล 5 ภายใต้พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ 
เชื่อถือ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน โดยมีหลักการ คือ ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นโดย
สมัครใจ มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย  มีการ
เสริมสร้างซึ่งกัน และกันและการเกื้อหนุนพ่ึงพากัน (2) การประชาสัมพันธ์ส่งต่อความดี คือการ
ประกาศ เชิญชวนให้บุคคล หมายถึงประชาชนชาวบ้านหรือพุทธศาสนิกทั้งหลายในชุมชน หมู่บ้าน 
ต าบล อ าเภอ หรือจังหวัดของตนเองท าความดี ด้วยการรักษาศีล 5 ในชีวิตประจ าวัน  
 2) แนวทางการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 
5 ชุมชนจะต้องสร้าง (1)  ชุมชนต้องมีผู้น าที่ตั้งตนอยู่ในศีล 5  (2) มีการสร้างกฎกติกาและมีการ
เคารพกฎกติกา (3) อยู่ร่วมกันโดยใช้หลักความเมตตา (4) ไม่ตามกระแสวัตถุนิยม คือมีความ
พอเพียง ความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ (5) มีความพร้อมเพียง มีความสามัคคีของหมู่คณะ  
 3) การเสริมสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนในสังคมไทยทั้ง 4 ภาคมีความ
สอดคล้องกัน ในมิติการใช้ศีล 5 เป็นพ้ืนฐานในการสร้างกิจกรรมที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมดีของ

                                                                    
ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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คนในชุมชน ดังโครงการสวดมนต์วันอาทิตพิชิตมาร อีกทั้งได้บูรณาการหลักศีล 5 เข้ากับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันโดยที่ไม่ท าให้ศีล 5 กระทบต่อวิถีชีวิตตามปกติ 
 4) ผลการวิเคราะห์เชิงยืนยันองค์ประกอบหลักศีล 5 ส าหรับสร้างเกณฑ์มาตรฐานการ
ด าเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  5 ผลการวิเคราะห์ยืนยันองค์ประกอบหลักศีล 5 
ปรากฏว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี น้ าหนักองค์ประกอบของ
มาตรฐานมีค่าเป็นบวก  อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ทุกตัว มาตรฐานที่มีน้ าหนักองค์ประกอบ
มากที่สุด  คือ  ศีลข้อที่  1  กับศีลข้อที่  4  แสดงถึงพฤติกรรมการมีศีล  ไม่มีการเบียดเบียนผู้อ่ืน 
และผู้ตรงไปตรงมา  รองลงมาคือ ศีลข้อที่ 2 และต่ าสุดคือศีลข้อที่ 5 เนื่องจากสังคมส่วนหนึ่งมองว่า
การดื่มสุรา หรือดื่มของมึนเมา หากไม่เมาถือว่าไม่ผิดศีล อีกทั้งการดื่มสุรายังมีผลต่อการบ ารุงดูแล
สุขภาพเป็นอายุวัฒนะ ผลค่าน้ าหนักอยู่ในระดับต่ าตามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติ 
ค าส าคัญ : หมู่บ้านรักษาศีล 5,วัฒนธรรม, วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน,สังคมไทย 
 

ABSTRACT 
 The  four objectives of this research were: 1)  To study  the concept, 
factors , indicator , lesson and  five precepts village keeping integration;  2) To study 
the strategy and process to five precepts keepingin the individual level, 
organization, and community according to the five precepts village project;  3) To 
study the process  to co-living culture promotion of Thai community according to 
five precepts village : A case study of the villages in the North, the Northeast, the 
Central , and the South;  and 4) for the scale creation to living of community in 
Thai society according to five precepts as the mixed research methodology both 
quality and quantity.  
 The findings of this research as follows : 
 1)  The concept of  five precepts village keeping project has  two factors 
are (1) the network creation is to invite the people in the village to keep the five 
precepts for connection to other groups to come for five precepts keeping 
volunteerly under the respect of human rights, hospitality to each other by having 
the principle of member network relation with volunteer, having the same concept 
and view, member participation in the network, helping each others.  (2) The public 
relations to transfer the goodness is to announce and invite the people to do 
goodness by keeping the five precepts in daily life. 
 2) The process to co-living culture creation of Thai community under the 
five precepts village project; the community will create (1) the community must 
have the leader to have  the five precepts (2) to create the rule and having the 
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obey the rule  (3) To live together with the loving kindness    (4) No favour in 
materialism and have the sufficiency and satisfaction of beings  (5) To have the 
readiness and have the harmony of community  
 3) The co-living culture promotion of Thai community according to five 
precepts village in four regions to have the five precepts as the basic activity 
creation that effect on good behavior of people in the community such as chanting 
project on Sunday to overcome the evils and to integrate the principle of five 
precepts to live in daily life by no changing the normal life. 
 4) The finding from analysis confirmation to the factors of five precepts for 
the scale creation to living of community in Thai society according to five precepts 
principle. The finding of analysis confirmation to the factors of five precepts as the 
model that has the match with the information in the good scale, positive scale at 
least 0.05 level for all. The most important scales the first and fourth precepts that 
show the good behavior, no disturb to others and straight. The second rank is the 
second precept and fifth precept is the lowest due to some part of society that 
they drink alcohol and intoxicants that no against the precepts and the alcohol 
drinking is the herbal medicine for good health. The scale of weight is low due to 
the opinion of practitioners. 
Keyword : The Communities Preserving Five Precept, Cultural, Unities Cultural, Thai  
               Society 
 
1. บทน า 
 สังคมไทยปัจจุบัน ก าลังเผชิญกับความท้าทายจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน 
ที่ส่งผลอย่างชัดเจนต่อวิถีชีวิต ตลอดจนการให้ความหมายและคุณค่าต่อค าว่า “ความดีและความ
เจริญ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย ได้ส่งผลต่อการ
บริโภค แบบแผนการเลี้ยงดูและปฏิสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคมในระดับต่างๆ ให้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว กระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่มีลักษณะไร้รากฐานทางวัฒนธรรมและขาดโลกทัศน์
ทางคุณธรรม จริยธรรมนั้น เป็นส่วนหนึ่งของแก่นแกนปัญหาเชิงโครงสร้างที่ด ารงอยู่ในทุกระดับ
ความสัมพันธ์ของสังคมไทยขณะนี้ ดังนั้นรัฐบาลปัจจุบันจึงให้ความสนใจต่อการปรับทัศนคติด้าน
การพัฒนาของคนในสังคม รวมทั้งการจัดท าและวัดประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพ่ือลดอคติของการพัฒนากระแสหลัก เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการสร้างสังคม
ปรองดอง ส่งเสริมแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ค านึงถึงรากฐานทางวัฒนธรรมไทย ซึ่งสามารถ
เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับมาตรฐานการด าเนินชีวิตให้กับสังคมไทยในอนาคตได้ 
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 ภายใต้นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันนั้น ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางอย่างชัดเจนในการ
ส่งเสริมการใช้หลักการวิชาการและสนับสนุนบทบาทให้องค์กรทางพระพุทธศาสนา มีความส าคัญใน
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
ขณะที่องค์กรทางพระพุทธศาสนานั้น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มีด าริและผลักดันให้คณะสงฆ์ทั่วไปในประเทศด าเนินโครงการหมู่บ้าน
ศีล 5 เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปและพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยกระบวนการด าเนิน
โครงการจะเน้นการบูรณาการความร่วมมือ ทั้งองค์กรทางพระพุทธศาสนา หน่วยงานภาครัฐส่วน
ท้องถ่ินและภาคประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาสามารถสร้างรูปแบบการพัฒนาความปรองดองสมานฉันท์
ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปแล้วในหลายพื้นท่ี 
 การน าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงไปยังหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดความปรองดอง
ของประชาชนในชุมชนตามเจตนารมณ์ของ คสช. และด าริของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลา
จารย์ ถึงแม้ว่าโดยปรัชญาพ้ืนฐานของโครงการจะมีความชัดเจนในการน าศีล 5 มาเป็นกฎพ้ืนฐาน
ของการอยู่ร่วมกัน แต่ก็เกิดปัญหาในการปฏิบัติอันเนื่องจากกลไกที่ท าหน้าที่ขับเคลื่อนมุ่งให้เป็น
ภารกิจของภาครัฐ แต่รัฐกลับท างานในวงกว้างในเชิงประชาสัมพันธ์มากกว่า เช่น การแจกคู่มือ และ
ป้ายสัญลักษณ์ของโครงการ เป็นต้น แต่ในขณะที่การสร้างความตระหนักให้คนด ารงตนอยู่ในศีล 
เป็นเรื่องของการปรับทัศนคติและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับศีล 5  ภารกิจดังกล่าวจึง
สวิงกลับไปเป็นหน้าที่ของวัดและเจ้าอาวาสแบบเลี่ยงไม่ได้ ทั้งโดยความเกี่ยวข้องกับโครงการ ทั้ง
โดยสนองด าริของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดจึงต้องเข้ามารับหน้าที่เป็นกลไก
หลักในการขับเคลื่อนโครงการ และด าเนินการไปอย่างไม่มีทิศทางขาดความเป็นเอกภาพ เนื่องจาก
ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นโครงการแต่ละพ้ืนที่ ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนร่วมกัน 
 จากที่มาของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การสร้างและพัฒนาบทบาทของวัด
และองค์กรทางพระพุทธศาสนา เพ่ือการจรรโลงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนส่งเสริมการสร้าง
สังคมสมานฉันท์และสันติสุขอย่างยั่งยืนนั้น ถือเป็นนวัตกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ควรเรียนรู้
และพัฒนายุทธศาสตร์และกระบวนการเชิงรูปธรรมให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น การศึกษาวิจัยเรื่อง 
“หมู่บ้านรักษาศีล 5 รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของสังคมไทย”นี้ 
จึงเป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นเพ่ือค้นหารูปแบบหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยการถอดบทเรียนหมู่บ้านรักษา
ศีล 5 ต้นแบบ และน าผลไปปรับใช้ในการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนโดยขยายผลใน
พ้ืนที่น าร่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสนองนโยบายการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์และสันติสุขของรัฐบาลและคณะสงฆ์ไทย ที่จะร่วมมือกันพัฒนาชุดความรู้ที่อิงกับการบูร
ณาการหลักการวิชาการ เพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิตและชุมชนไทย ให้เข้าใจหลักการและ
วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่าง “อยู่เย็นเป็นสุข” ร่วมกันได้ตลอดไป 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย  
 2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิด องค์ประกอบ ตัวชี้วัด บทเรียน และการบูรณาการการรักษาศีล 5 
ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  
 2.2 เพ่ือศึกษายุทธศาสตร์และกระบวนการรักษาศีล 5 ในระดับบุคคล องค์กร และชุมชน
ตามโครงการหมู่บ้านศีล 5   
 2.3 เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชน ตามโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5: กรณีศึกษาหมู่บ้านในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต้ 
 2.4 เพ่ือสร้างเกณฑ์มาตรการด าเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล 5 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน เน้นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสารและการจัดกระบวนการวิจัย ด้วยการถอดบทเรียนและการบูรณาการข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ในพ้ืนที่การศึกษาที่ก าหนดไว้  ข้อมูลในการศึกษาได้จากแหล่งข้อมูล 2 ลักษณะ คือ 
แหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสาร และแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคล  ส าหรับข้อมูลที่เป็นบุคคล คณะผู้วิจัยได้
ก าหนดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง (Purposive Random Selection) ซึ่งคัดเลือกผู้ให้
ข้อมูลส าคัญจากพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้ให้
ข้อมูลส าคัญนั้นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ความเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกับการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบบันทึก (Field Note)  
2) แบบสัมภาษณ์ (Interview)  3) แบบสังเกต (Observation)  และ 4) วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น (1) 
เทปบันทึกเสียง (2) กล้องบันทึกภาพ  ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยใช้ 1) การสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) 2) สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) 
ในขณะท าการศึกษาในชุมชน โดยไม่มีการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้น
ในกิจกรรม แล้วน ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับสิ่งอ่ืน โดยไม่มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทุ ก
ขั้นตอน เป็นการสังเกตที่ผู้สังเกตจะอยู่นอกวงผู้ถูกสังเกต โดยท าตนเป็นบุคคลภายนอก  และ 3)  
การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาประกอบบริบท (Context Content Analysis 
Technique)  และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical 
Description) พร้อมโค๊ดค าพูดผู้ให้ข้อมูลส าคัญและน าเสนอรูปภาพประกอบเหตุการณ์ของเรื่องเพ่ือ
ยืนยันประเด็นที่พรรณนาวิเคราะห์ตามความเหมาะสม  ส่วนในเชิงปริมาณผู้วิจัยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปลิสเรลในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
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4. ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยจากการสังเคราะห์ข้อมูลของโครงการวิจัยย่อย จ านวน 4 โครงการประกอบ

แผนงานวิจัยเรื่องหมู่บ้านรักษาศีล 5 : รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน
ของสังคมไทย มีสาระส าคัญดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.1. แนวคิด ตัวชี้วัด องค์ประกอบ ถอดบทเรียน และการบูรณาการโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 พบแนวคิดในการด าเนินงานของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยตรง ได้ก าหนดไว้ใน 2 
ประการ คือ 

  1) การสร้างเครือข่าย (Networking) คือการด าเนินการเพ่ือเชิญชวนให้คนในหมู่บ้าน
มาร่วมกันรักษาศีล 5  เพ่ือเชื่อมโยงกลุ่มคนที่สมัครใจที่จะมาร่วมกันรักษาศีล 5 ภายใต้พ้ืนฐานของ
ความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน โดยมีหลักการ คือ ความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
เครือข่ายต้องเป็นโดยสมัครใจ มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน (Common Perception) การมี
ส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (Stakeholders Participation)  มีการเสริมสร้างซึ่งกัน 
(Complementary Relationship) และกันและการเกื้อหนพึ่งพากัน (Interdependent)  

  2) การประชาสัมพันธ์ส่งต่อความดี คือการประกาศ เชิญชวนให้บุคคล หมายถึง
ประชาชนชาวบ้านหรือพุทธศาสนิกทั้งหลายในชุมชน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ หรือจังหวัดของตนเอง
ท าความดี ด้วยการรักษาศีล 5 ในชีวิตประจ าวัน อาจท าได้หลายช่องทาง เช่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
วิทยุชุมชน โทรทัศน์ท้องถิ่น หอกระจายข่าว เสียงตามสาย เป็นต้น บุคคลผู้เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การกระจายข่าวส่งต่อความดีต่อคนในชุมชน เช่น พระภิกษุสงฆ์ เจ้าอาวาส ครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน พระธรรมวิทยากร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มัคคทายก พิธีกรในงานพิธีต่าง ๆ นักจัดรายการวิทยุ 
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาลหรือหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น  

  ตัวชี้วัดและองค์ประกอบของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มีทั้งระดับในประเทศ จังหวัด 
อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนผลักดันโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้ประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งปริมาณและคุณภาพ ตามตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่า โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จะประสบความส าเร็จ องค์ประกอบทั้งหมดจะต้อง
ท างานอย่างสอดคล้องสัมพันธ์ ประสานงานกัน ท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ และการท างานอย่างประสานสอดคล้องกันนั้น ปัจจัยส าคัญ คือผู้น าของหมู่บ้าน 
ประชาชนในหมู่บ้าน และองค์กรหรือกลุ่มที่มีอยู่ในหมู่บ้าน จะต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งและ
จริงใจ ในการขับเคลื่อนโครงการนี้ให้ประสบความส าเร็จ การท างานร่วมกันอย่างเข้มแข็งนี้ เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความมีศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชนเองด้วย ซึ่งเป็นไปตามหลักการของทฤษฎีของ
ศักยภาพและการแพร่กระจาย ที่ให้ความส าคัญต่อความมีศักยภาพของชุมชนจะต้องประกอบด้วย 
ความสมบูรณ์พร้อมใน 6 ด้าน คือทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรมนุษย์ ผู้น า องค์กรทางสังคม การ
ติดต่อกับภายนอก และการอบรม โดยหมู่บ้านใดจะมีศักยภาพ คนในหมู่บ้านนั้นจะต้องมีความ
พร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ด้านผู้น าที่มีความรู้ความสามารถมี
คุณธรรม มีความสามัคคี องค์กรทางสังคมท่ีมีความเข้มแข็ง มีการติดต่อกับภายนอกอย่างสร้างสรรค์
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และรู้เท่าทัน และคนในชุมชนได้รับการศึกษา การอบรม การขัดเกลา การกล่อมทางสังคมจาก
สถาบันที่มีอยู่ในสังคมอย่างจริงจัง 
  ประการที่สอง ถอดบทเรียนจากโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 สามารถสรุปได้ว่า แต่ละ
แห่งมีจุดเด่นหรือลักษณะเฉพาะตนที่แตกต่างกันไป อย่างกรณีของ ชุมชนวัดทุ่งท่าช้าง ต าบลทุ่งท่า
ช้าง อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี มีลักษณะเฉพาะตนคือเป็นชุมชนใหญ่ มีชาวพุทธทั้งหมดทั้ง
ต าบลและมีเจ้าอาวาสที่ด าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่เข้มแข็ง ภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่
ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายของ
โครงการ และเป็นที่หนึ่งของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดลพบุรี แต่สิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคของ
ที่นี้คือ การเปล่ียนแปลงบุคคลในคณะกรรมการระดับอ าเภอ อันเนื่องมาจากการโยกย้ายของ
นายอ าเภอ อาจท าให้การด าเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไม่ต่อเนื่อง และหยุดชะงักได้ กรณีของ
ชุมชนวัดชัยศรี บ้านเสียว อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น มีลักษณะเฉพาะที่ส าคัญคือ เจ้าอาวาสที่
มีบารมีตั้งแต่เจ้าอาวาสรูปก่อนจนถึงปัจจุบัน และคนในหมู่บ้านมีความศรัทธาเคารพเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง เห็นได้จากการแต่ละครอบครัวอุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรที่มาเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี จ านวนถึง 80-90 รูป ท าให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนเป็น
อย่างดี และคนในชุมชนแห่งนี้ ก็มีความเคารพย าเกรงในพระสงฆ์ และผู้น าด้วย การขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่มีพระสงฆ์เป็นแกนน า จึงประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี แม้แต่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบต. วังชัย ก็เป็นอบต.เพียงแห่งเดียวในอ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น ที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่พระสงฆ์ที่ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 นี้โดยตรง  
  ชุมชนวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ต าบลนาทราย อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน มีจุดเด่นที่ส าคัญ
คือการที่ชาวบ้านทุกคนมีเคารพศรัทธาในตัวของครูบาชัยยะวงศาพัฒนาเป็นอย่างมาก แม้ว่าท่านจะ
มรณภาพไปแล้วตั้ง 16 ปีแต่บารมีหรือคุณความดีของท่าน โดยเฉพาะค าสอนของท่านที่ให้ชาวบ้าน
บริโภคอาหารมังสวิรัติ ไม่ให้บริโภคเนื้อสัตว์ ไม่ให้เลี้ยงสัตว์ เป็นค าสอนที่ชาวบ้านยังคงยึดถือปฏิบัติ
จนถึงปัจจุบัน คนในชุมชนแห่งนี้จึงไม่มีปัญหาเรื่องการละเมิดศีล 5 ข้อที่ 1 ว่าด้วยการงดเว้นจาก
การฆ่าสัตว์ แต่สิ่งที่เป็นปัญหาของชุมชนนี้ที่ส าคัญ คือการขาดความรู้ความเข้าใจในหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง แม้ว่าคนในชุมชนแห่งนี้จะมีวิถีชีวิตที่เคร่งครัดในการปฏิบัติตาม
หลักการของศีล 5  แต่พวกเขารักษาและปฏิบัติในฐานะที่เป็นหลักปฏิบัติที่สืบต่อกันมา จากข้อห้าม
ของครูบาวงศ์เท่านั้น ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศีล 5 มากนัก แม้แต่จะเรียงล าดับศีล 5 
อย่างถูกต้องยังไม่ได้เลย ในขณะที่ชุมชนวัดล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ มีลักษณะเฉพาะตนที่
ส าคัญคือคนในชุมชนมีความรู้ ตระหนักถึงภัยของพระพุทธศาสนาและพยายามหาทางที่จะปกป้อง
คุ้มครองพระพุทธศาสนาอย่างมีระบบ สิ่งที่จะด าเนินการในอนาคต อาจจะมีรูปของอาสาสมัคร
ปกป้องพระพุทธศาสนาเลยก็ได้ นับว่าเป็นชุมชนชาวพุทธที่ด าเนินงานตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 
5 อย่างก้าวกระโดดตามระยะเวลาท่ี 3 ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 
2560 มีความคิดไปไกลถึงการมีอาสาสมัครปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาในพ้ืนที่หมู่บ้านหรือ
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ชุมชน เพราะพวกเขาเริ่มตระหนักถึงภัยที่ก าลังเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อชุมชนชาวพุทธโดยตรง ไม่
ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมก็ตาม     
  ประการที่สาม การบูรณาการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในสังคมไทย ที่ได้จากการถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ศึกษาวิจัยทั้ง 4 หมู่บ้าน ในฐานะที่เป็นพ้ืนที่
ตัวแทนของทั้ง 4 ภาค ในประเทศไทย สรุปได้ว่า การบูรณาการโครงการนี้ สามารถด าเนินงานได้ทั้ง
ในระดบัปัจเจกบุคคล หน่วยงาน องค์กร และสังคม เพราะโครงการมีความเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน
ในหมู่บ้าน ในการด าเนินงานจึงต้องดึงเอาสถาบันหลักที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน เข้ามาเป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นวัด ครอบครัว บ้าน ชุมชน โรงเรียนหรือหน่วยงานราชการต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาที่ผ่านมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 
– ปัจจุบันนั้น ได้ท าให้ทุกภาคส่วนในหมู่บ้านมีความตื่นตัว และให้ความส าคัญต่อการรักษาศีล 5 
มากยิ่งขึ้น เพราะเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีล 5 ที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ปัจจัยที่
ส าคัญที่จะท าให้โครงการนี้ประสบความส าเร็จในการบูรณาการ เพ่ือให้สามารถเป็นส่วนส าคัญใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทย คือในระดับบุคคลต้องตระหนักถึงประโยชน์ ความ
จ าเป็นของการรักษาศีล ในระดับหน่วยงาน องค์กร และสังคมจะต้องท าหน้าที่ในการสนับสนุน 
ส่งเสริม เอ้ืออ านวย และรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้โครงการนี้สามารถด าเนินต่อไป โดยการ
ประสานงานร่วมมือกันอย่างจริงจัง ระหว่างหน่วยงานในหมู่บ้าน ในพ้ืนที่และหน่วยงานในระดับ
เบื้องบน ที่ เป็นผู้ รับผิดชอบโครงการนี้ โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นมหาเถรสมาคม ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องก็ตาม ควรจะได้จัดท าเป็น “วาระ
แห่งชาติ” ส าหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ แม้ว่าเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปก็
ตาม แต่การรณรงค์ส่งเสริมให้คนที่เป็นพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยปฏิบัติตามแนวทางของศีล 5 ยัง
มีความจ าเป็น และต้องด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้สิ้นสุดลงภายในปี พ.ศ. 2560 เท่านั้น เพราะ
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้ ล้วนแต่มีสาเหตุมาจากการละเลยไม่ใส่ใจ ไม่สนใจในการ
ปฏิบัติตามแนวทางของศีล 5 อย่างจริงจัง ในชีวิตประจ าวันของประชาชนทั้งหลายในประเทศไทย 
แม้จะเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทยก็ตาม การสมาทาน
ศีลที่ปฏิบัติอยู่กันโดยทั่วไปตามวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย เป็นเพียงองค์ประกอบของพิธีกรรมตามศา
สนพิธีอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่มีใครให้ความส าคัญในเนื้อหาสาระส าคัญของศีล 5 และสนใจที่จะปฏิบัติ
ตามแนวทางของศีล 5 ในชีวิตประจ าวันแต่อย่างใด  

4.2. แนวทางการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชน ตามโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล 5 : กรณีศึกษาหมู่บ้านในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ พบว่า 
แนวทางการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชุมชน
จะต้องสร้าง 
  1)  มีผู้น าที่เข้มแข็ง  กล่าวคือการที่ประชาชนในชุมชนบ้านห้วยต้มรวมตัวกันเป็น 
“องค์กรชุมชน” โดยมีการเรียนรู้ การจัดการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนแล้วถึงได้เกิด
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การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
ตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอกชุมชนที่ดีขึ้นตามล าดับ เพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน และด้วยความเอ้ือ
อาทรต่อชุมชนอ่ืน ๆ ในสังคมด้วย  
  2) การเคารพกฎ กติกา คือ การเคารพกฎเกณฑ์เป็นหลักการพ้ืนฐานของการอยู่
ร่วมกันของผู้คนในสังคมโดยปกติสุข ไม่ว่าจะเป็นสังคมใดหรือประเทศใด การอยู่ร่วมกันของผู้คน
เป็นจ านวนมากในสังคมต้องอาศัยกฎระเบียบกติกาของสังคม ซึ่งคนในสังคมนั้นๆจ าต้องเรียนรู้กฎ
กติกาของสังคม พร้อมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
  3) อยู่ร่วมกันโดยใช้หลักเมตตา หมายถึง รักที่มุ่งเพ่ือปรารถนาดี ปรารถนาให้ผู้อ่ืนเป็น
สุข ผู้น าควรมีความรัก ความปรารถนาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการให้ค าแนะน า สั่งสอน หรือ อบรม
ทั้งในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน และความประพฤติท่ีเหมาะสมและดีงาม รวมถึงการแบ่งงานกัน
ท าให้เหมาะสมกับวัย งาน และความถนัด 
  4) ไม่วิ่งตามกระแสวัตถุนิยม คือมีความพอเพียง ความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ ไม่สนใจว่า
ปัจจุบันโลกเจริญไปอย่างไรก็จะต้องก้าวตามให้ทัน พยายามด าเนินชีวิตตามปรกติของตนเอง 
อาหาร ก็เป็นมังสวิรัติ ในปัจจุบันชาวบ้านรับประทานมังสวิรัติทั้งหมู่บ้าน เครื่องนุ่งห่มก็สวมใส่ชุด
ประจ าเผ่าของตนเอง ที่อยู่อาศัย ก็ปลูกสร้างเองตามความสามารถ ไม่ใหญ่โตเกินไป ยารักษาโรคก็
อาศัยยาสมุนไพรในท้องถิ่นการบริจาคและซื้อกินเองตามร้านค้าชุมชน  
  5) มีความพร้อมเพียง มีความสามัคคีของหมู่คณะ ท าให้ทุกคนช่วยกันท ากิจกรรมต่าง 
ๆ จนส าเร็จ ซึ่งน าความสุขมาสู่หมู่คณะ เพราะทุกคนย่อมได้รับความสุข ความส าเร็จจากผลงานที่ได้
ช่วยกันท า กล่าวคือ ในครอบครัว ทุกคนมีความพร้อมเพรียงกันท างาน ช่วยกันประหยัด ร่วมมือร่วม
ใจกันท ากิจกรรม ทุกคนในครอบครัวก็จะมีความสุข ในโรงเรียน ทุกคนพร้อมเพรียงกันยึดถือ
กฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนนักเรียนทุกคนพร้อมใจกันศึกษาเล่าเรียน  ในชุมชน ทุกคนสมัคร
สมานสามัคคีกัน พร้อมเพรียงกันประกอบอาชีพที่สุจริต ร่วมมือกันท านุบ ารุ งดูแลท้องถิ่นของตน 
เช่น แม่น้ า ถนน คูคลอง ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น 

4.3. รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนใน
สังคมไทย พบว่า 
  1) วัฒนธรรมการด าเนินชีวิตการอยู่ร่วมกันของชุมชนในภาคกลาง หมู่บ้านทุ่งท่าช้าง 
ต าบลทุ่งท่าช้าง อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ในปัจจุบันมีพระครูคุณสัมบัน เป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่ง
ท่าช้าง และเจ้าคณะอ าเภอสระโบสถ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มีนายจุน อินทร์วิลัย 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 เป็นผู้ด าเนินการโครงการร่วมกับทางอ าเภอและจังหวัด ในอดีตที่ผ่านหมู่บ้านมี
ความสงบเรียบร้อยไม่มีเรื่องที่ประพฤติผิดหลักศีล 5 อย่างรุนแรง ท าให้ชาวบ้านมีความรักสามัคคี
ต่อกัน เอ้ืออาทรต่อกัน และที่ส าคัญมีโครงการร่วมกับทางอ าเภอ และจังหวัดคือ “โครงการสวด
มนต์ทุกวันอาทิตย์พิชิตมาร” ดังนั้นในวันอาทิตย์ประชาชนในหมู่ไม่ว่าจะเป็น ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน 
อีกทั้งมีบุคลากรจากอ าเภอน าโดยท่านนายอ าเภอก็จะน าชาวบ้านมาร่วมท ากิจกรรมดังกล่าว ซึ่ง
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ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี อนึ่งการท าวัตรสวดมนต์เย็นที่วัดได้ปฏิบัติสืบต่อกันเป็น
เวลาหลายสิบปีแล้ว 
  2) วัฒนธรรมการด าเนินชีวิตการอยู่ร่วมกันของชุมชนในภาคเหนือ ชุมชนพระบาทห้วย
ต้ม มีหลวงปู่ครูบาวงศาพัฒนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ เลื่อมใสและ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทั้งหมู่บ้านจะทานมังสวิรัติ วันพระจะถือเป็นวันส าคัญของคนในชุมชน 
โดยจะร่วมกันหยุดงานและแต่งกายด้วยชุดประจ าเผ่าที่มีสีสันสวยงาม  พาครอบครัวร่วมกันไปท า
กิจกรรมอันส าคัญคือ ท าบุญ ตักบาตร นอกจากจะตักบาตรด้วยข้าวและอาหารเจแล้ว ในชุมชนพระ
บาทห้วยต้ม ยังมีประเพณีตักบาตรผักอีกด้วย ฟังเทศน์และบ าเพ็ญประโยชน์ให้วัด ในช่วงค่ าก็จะไป
เวียนเทียนและสวดมนต์ ไหว้พระภายในวัดและรอบองค์พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย ส าหรับการ
ท าบุญ ตักบาตรนั้นจะมีทุกวัน  โดยพระภิกษุ สามเณร จะรับบิณฑบาตที่วัดทุกๆเช้า ซึ่ ง
พุทธศาสนิกชนที่อยู่นอกชุมชน บุคคลทั่วไป หรือนักท่องเที่ยว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ นับเป็น
ประเพณีอันดีงาม เป็นการเรียนรู้จากการสืบทอดจากบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง
สตรีชนเผ่าปาเกอะญอจะได้รับการสืบทอดบทบาทในการจัดหาและถักทอเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
ส าหรับคนในครัวเรือน ได้สอดใส่ลวดลายตามคติความเชื่อและ ให้สีสันตามวัสดุท้องถิ่นที่มาใช้ท าสี
ย้อมฝ้ายที่ปลูกเอง ทุกครัวเรือนเด็กสาวหากมีอายุ 5 ขวบ จะต้องเรียนรู้วิธีการทอผ้าจากแม่ ดังนั้น
ผู้หญิงชนเผ่าจะต้องทอผ้าเป็นทุกคน  เมือ่ ปี พ.ศ. 2535 ได้มีหน่วยงานทางราชการได้เล็งเห็นว่าการ
ทอผ้าฝ้ายด้วยมือของกะเหรี่ยงซึ่งเป็นศิลปะที่น่าจะท าการส่งเสริมการผลิตเพ่ือเป็นรายได้เสริมและ
เพ่ือให้ชาวเขาเผ่าปาเกอะญอมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ควรจะมีการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมของชนเผ่าไว้
และเพ่ืออนุรักษ์ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังต่อไป   
  3) วัฒนธรรมการด าเนินชีวิตการอยู่ร่วมกันของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หมู่บ้านเสียว ต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษา พบว่า ชาวบ้านมีสถาบัน
หลักเป็นจุดศูนย์รวมของการอยู่ร่วมกัน คือ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) โดยมีความเชื่อว่า บ้าน วัด 
โรงเรียน จะพัฒนาให้เจริญได้ต้องมีผู้น าที่ดี คือมีความรู้ดี ความประพฤติดี และมีความสามารถ มอง
การณ์ไกลปัจจุบันมีผู้น าหมู่บ้านคือนายคมกฤช บุษราคัม ก านันต าบลวังชัย และมีนางโสมกาย ชัย
ชนะ เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ส่วนวัดคือ วัดชัยศรี เป็นส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีพระ
มงคลปริยัติธาดา เจ้าอาวาสวัดชัยศรี รูปปัจจุบัน รองเจ้าคณะอ าเภอน้ าพอง เป็นพระนักพัฒนา
อย่างจริงจัง ที่ไม่ลดละการอบรมสั่งสอนประชาชนในหมู่บ้านให้ตั้งอยู่ในศีล 5 มาโดยตลอด ทั้ง 3 
องค์กรนี้ เปรียบเสมือนแม่ทัพที่ต่อสู้กับศัตรูคือปัญหาอุปสรรคและสามารถเอาชนะได้ทุกครั้ง 
  4) วัฒนธรรมการด าเนินชีวิตการอยู่ร่วมกันของชุมชนในภาคใต้ วัดล าทับ บ้านล าทับ 
ต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้านมีความสามัคคีกันมาก โดย
อาศัยการประสานกันระหว่างผู้น าชุมชนคือ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าอาวาส และผู้อ านวยการโรงเรียน 
เนื่องจากสภาพของชาวบ้านล าทับอยู่ติดกับทะเล มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ซึ่งได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มีฝนตกชุกตลอดปี และมี
เพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน มี 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนเมษายน ฤดูฝน มี 8 
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เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม นอกจากนั้นชาวบ้านยังยึดมั่นกับวัฒนธรรม
ประเพณีคือ งานประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีส าคัญของชาวใต้เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้บรรพ
บุรุษผู้ล่วงลับ การละเล่นพ้ืนบ้าน เช่น หนังตะลุง แสดงให้เห็นการผสมผสานกับวัฒนธรรมอินเดีย 
ในจังหวัดกระบี่ มีศิลปินหนังตะลุงหลายคณะ มโนราห์ การแสดงพ้ืนบ้านของจังหวัดทางภาคใต้ที่
ขึ้นชื่อที่แสดงถึงวัฒนธรรมของชาวภาคใต้ได้เป็นอย่างดี 

4.4. การสร้างเกณฑ์มาตรการด าเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลัก     ศีล  5  
พบว่า  
  1) การด าเนินชีวิตของชุมชนตามหลักศีล  5 หมู่บ้านต้นแบบ มีวิถีชุมชนด ารง
วัฒนธรรมของตนเองไว้การเปล่ียนแปลงตามวัฒนธรรมภายนอกน้อยเมื่อเทียบกับหมู่บ้านภายนอก
ที่มิได้ด าเนินชีวิตตามหลักศีล  5   ทั้งนี้เพราะความต้องการของสมาชิกชุมชนหมู่บ้านศีล  5 อาศัย
ปัจจัยต่างๆเฉพาะจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตเท่าที่ตนเองจะสามารถหาได้  แนวทางด าเนินชีวิตมาจาก
การส่งต่อองค์ความรู้  การศึกษาของสมาชิกชุมชน  เป็นองค์ความรู้ภายนอกชุมชนและองค์ความรู้ที่
บรรพบุรุษในชุมชนสะสมไว้  การสื่อสารคมนาคม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การน ามาเปลี่ยนแปลง
แบบค่อยเป็นค่อยไป   
  การด าเนินชีวิตตามหลักศีล  5 การสมาทานรักษาศีลอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต          
การเปล่งวาจารับศีลเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา  ก่อนถวายอาหารพระสงฆ์  การเปล่งวาจา
รับศีลในวันพระ การสวดมนต์เช้าเย็นที่บ้าน  ที่วัดในทุกวันจนกลายเป็นวัฒนธรรมชุมชน  บาง
หมู่บ้านนัดสวดมนต์วันพระหรือวันอาทิตย์ การปฏิบัติธรรมในวันเป็นการปฏิบัติตามค าสอนของ
พระสงฆ์      งดอาหารปรุงด้วยเนื้อสัตว์  แต่บางหมู่บ้านยังคงบริโภคเนื้อสัตว์แต่ไม่เบียดเบียนชีวิต
เพ่ือนมนุษย์     งดเว้นการกระท าที่ละเมิดศีลถือเป็นการปฏิบัติธรรมตามวิถีชาวบ้าน  ส าหรับการ
ปฏิบัติธรรมในรูปแบบการศีล  8  การปฏิบัติกรรมฐานเน้นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา การ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เดินจงกลมเป็น 15 นาที แล้วแผ่เมตตา ส่วนมากเป็นเด็กเยาวชน
มาร่วมโดยเฉพาะระดับประถมศึกษา อนึ่งการด าเนินชีวิตตามหลักศีล  5  การประยุกต์หลักศีล  5
กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน  อาศัยพระสงฆ์เป็นกลไกหลัก  เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ 
ชักชวนหน่วยงานราชการเข้ามาสนับสนุนโครงการภายในหมู่  ทั้งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของพระสงฆ์  
กิจกรรมโครงการของหน่วยงานราชการ  หมู่บ้านรักษาศีล 5 คณะสงฆ์ ชาวบ้านความร่วมมือกับ
ทางคณะสงฆ์และราชการ 
  2) วิเคราะห์เชิงยืนยันองค์ประกอบหลักศีล 5  ส าหรับสร้างเกณฑ์มาตรฐานการด าเนิน
ชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  5 ผลการวิเคราะห์ยืนยันองค์ประกอบหลักศีล 5 ปรากฏว่า 
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งพิจารณาจากค่าไค -สแควร์ มีค่า
เท่ากับ 3.71  ค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.29 ที่องศาอิสระเท่ากับ 3  น้ าหนักองค์ประกอบของ
มาตรฐานมีค่าเป็น +  อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ทุกตัว มาตรฐานที่มีน้ าหนักองค์ประกอบมาก
ที่สุด  คือ  ศีลข้อที่  1  กับศีลข้อที่  4  แสดงถึงพฤติกรรมการมีศีลและไม่มีศีล มีไม่การเบียดเบียน
ผู้อื่น และผู้ตรงไปตรงมา  รองลงมาคือ ศีลข้อที่ 2 และต่ าสุดคือศีลข้อที่ 5 เนื่องจากสังคมส่วนหนึ่ง
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มองว่าการดื่มสุรา หรือดื่มของมึนเมา หากไม่เมาถือว่าไม่ผิดศีล อีกทั้งการดื่มสุรายังมีผลต่อการ
บ ารุงดูแลสุขภาพเป็นอายุวัฒนะ ผลค่าน้ าหนักอยู่ในระดับต่ าตามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติ 
  รูปองค์ประกอบเชิงยืนยันแสดงศีล  5  มีองค์ประกอบอย่างน้อย  5  ข้อ  สอดคล้อง
กับหลักการทางพุทธศาสนา ศีลเป็นข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งของพุทธศาสนา มุ่งหมายให้ผู้ปฏิบัติด ารง
ปกตใินสังคมมนุษย์  ศีล 5  เป็นพ้ืนฐานของมนุษย์ทุกคน พระพุทธศาสนาสอนให้ปฏิบัติเป็นนิจ ไม่
ว่าใครจะอยู่ในเพศภาวะอย่างไรก็ตาม คือ เบญจศีล หรือศีล 5  แม้ผู้ตอบจะมีอายุต่ ากว่า  20  ก็
ยืนยันองค์ประกอบศีลทั้ง  5  ข้อ  ได้แก่  ศีลข้อ 1 ปาณาติปาตา เวรมณี  ศีลข้อ 2  อทินฺนาทานา 
เวรมณี  ศีลข้อ 3  กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี  ศีลข้อ 4  มุสาวาทา เวรมณี  ศีลข้อ 5 สุราเมรยมชฺชป
มาทฏฺฐานา     เวรมณี 
  องค์ประกอบหลักศีล 5  ส าหรับสร้างเกณฑ์มาตรฐานการด าเนินชีวิตของชุมชนใน
สังคมไทยตามหลักศีล  5  ผู้วิจัยได้ส ารวจข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบการอธิบายส าหรับสร้างเกณฑ์
มาตรฐานการด าเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  5   
  การด าเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  5  มีการปฏิบัติตามหลักศีลข้อ 1 
ปาณาติปาตา เวรมณี  เว้นจากการฆ่าสัตว์  ศีลข้อ 2  อทินฺนาทานา เวรมณี  เว้นจากการลักทรัพย์  
ศีลข้อ 3  กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี  เว้นจากการประพฤติผิดในกาม  ศีลข้อ 4  มุสาวาทา เวรมณี  
เว้นจากการพูดเท็จ  ศีลข้อ 5  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณ ี เว้นจากการดื่มน้ าเมา สิ่งเสพติด  
มีผลต่อการด ารงชีวิตชุมชนศีล  5  ได้แก่  1 .   ผู้ปฏิบัติมีความสุข  2 .   สังคมมีความสุข                
3.  เศรษฐกิจมั่นคงพ่ึงตนเองได้  ซึ่งสามารถน ามาสร้างเกณฑ์มาตรฐานการด าเนินชีวิตของชุมชนศีล 
5  ได้ ทั้งนี้เพราะการด าเนินชีวิตตามหลักศีล 5 มีความส าคัญมาก  ศีล 5 เป็นธรรมะคุ้มครองผู้
ปฏิบัติให้มีความสุข  ส่งผลต่อการสร้างชุมชนให้มีสันติภาพ อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ไม่มีการ
เบียดเบียนท าให้ตนเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนทั้งกายและใจ  
  3) การสร้างเกณฑ์มาตรฐานการด าเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  5  
ผู้วิจัย  ได้น าข้อมูลการด าเนินชีวิตของชุมชนตามหลักศีล  5 หมู่บ้านต้นแบบ ได้แก่  บ้านพระพุทธ
บาทห้วยต้ม  ต าบล  นาทราย  อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน  บ้านเสียว ต าบลวังชัย  อ าเภอน้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น  บ้านทุ่งท่าช้าง ต าบลทุ่งท่าช้าง อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี  บ้านล าทับ  
ต าบลล าทับ  อ าเภอล าทับ  จังหวัดกระบี่  จากการศึกษาวิถีชุมชนด ารงวัฒนธรรมของตนเองไว้การ
เปลี่ยนแปลงตามวัฒนธรรมภายนอกน้อยเม่ือเทียบกับหมู่บ้านภายนอกที่มิได้ด าเนินชีวิตตามหลักศีล  
5  ซึ่งมีเป้าหมายอยู่  3  ประการ คือ   
   (1)  ตนเองมีความสุข เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติตามหลักการของศีล  5  โดย
ปฏิบัติตามหลักการของศีล  5  เฉพาะบุคคลในสังคม  การรับรู้  การปรับตัว  ให้มีความประพฤติอยู่
ในกรอบของศีลทั้ง  5  งดเว้นจากการฆ่า  การเบียดเบียนผู้อ่ืน  งดเว้นจากการลักทรัพย์  การ
ครอบครองทรัพย์ที่ได้มาโดยมิชอบ  งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ความไม่ซื่อตรง  การละเมิด
ทางเพศท่ีผิดศีลธรรม  วัฒนธรรมอันดีงามของไทย  งดเว้นจากการพูดเท็จ การสร้างความเข้าใจผิด
เกิดขึ้นแก่ผู้อ่ืน  งดเว้นจากการดื่มสุราและสิ่งเสพติดมึนเมาทุกชนิด  รวมถึงการค้าการจ าหน่ายสิ่ง
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เสพติดมึนเมาทุกชนิดแก่บุคคลอ่ืน  ความสุขที่เกิดจากการเว้นจากการกระท าทั้ง  5  ส่งผลให้บุคคล
มีความสุขอย่างต่อเนื่อง  มีความสุขใจ  ไม่หวาดระแวง  กลัวถูกจับผิด  มีความสุขกาย  ไม่ได้รับโทษ
ภัยจากการละเมิดศีล  การเป็นโรคร้าย  มีความสุขจากการมีทรัพย์  การใช้จ่ายทรัพย์สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้  
   (2) สังคมมีความสุข เป็นการรับรู้ผลของการปฏิบัติตามหลักการของศีล  5  ร่วมกัน
ของชุมชนหมู่บ้านศีล  5  ต้นแบบ  สะท้อนผลออกมาในเชิงการให้ข้อคิดเห็น  ให้ค าแนะน า  แนว
ปฏิบัติที่ดีแก่บุคคลอื่นได้  รวมถึงการรับรู้ผลของการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกัน  การใช้ประโยชน์
ภายในหมู่บ้านที่เกิดจากกิจกรรมการปฏิบัติตามหลักการของศีล  5  เช่น  การงดเว้นบริโภค
เนื้อสัตว์  ความสุขที่เกิดจากการงดเว้นบริโภคเนื้อสัตว์  สมาชิกในสังคมรับรู้ได้ว่าชุมชนขอตนไม่
จ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์  หรือการงดเว้นสุรา  สิ่งมึนเมาในงานบุญพิธีต่าง ๆ ภายในชุมชน  
สมาชิกในสังคมรับรู้ได้ว่างานบุญไม่มีการจ าหน่ายจ่ายแจกสุรา   
   (3) เศรษฐกิจมั่นคงพ่ึงตนเองได้ เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติตามหลักการของศีล  5  
โดยการด าเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชนมีการปฏิบัติตามหลักการของศีล  5  ได้ครบสมบูรณ์  และ
บางแห่งมีการปรับประยุกต์ตามบริบทของชุมชน  แต่สภาพผลของการปฏิบัติส่งผลต่อเศรษฐกิจของ
ชุมชน  เกิดความมั่นคงสามารถพ่ึงพาตนเองได้ทั้งในระดับครอบครัวและในระดับชุมชน  ในระดับ
ครอบครัวสมาชิกครอบครัวที่ปฏิบัติตามหลักการของศีล  5  มีรายรับน้อย  มีรายจ่ายน้อย  มีเงิน
ออมสามารถน า เงินออมไปเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มออมทรัพย์   การบริจาคทรัพย์ เ พ่ือ
สาธารณประโยชน์ของชุมชน  ระดับชุมชน  สมาชิกในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  มี เงินออม  
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มในชุมชน เช่น กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน  กลุ่มออมทรัพย์  ธนาคารชุมชน  เป็น
ต้น  ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในชุมชน  พ่ึงพาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน  
การพ่ึงพาทรัพยากรจากภายนอกมีน้อย  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยน
เพ่ือให้ชีวิตด ารงอยู่ได้  เกิดวัฒนธรรมวิถีพุทธ  น ามาส่งเสริมกิจกรรมทางการท่องเที่ยว  สร้างรายได้
ทางเศรษฐกิจเข้าสู่ชุมชน   

 
5.ข้อเสนอแนะ 
 5.1 ภาครัฐโดยเฉพาะรัฐบาล ควรส่งเสริมให้คณะสงฆ์ด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล 5 อย่างต่อเนื่องหรือสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมงานที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ซึ่งด าเนินการโดยวัดและพระสงฆ์ โดยการสนับสนุนทรัพยากร
การบริหารทั้งในด้านงบประมาณและการสร้างระบบกลไกในการด าเนินงาน 
 5.2 มหาเถรสมาคม พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการจัดท าแผนในการสนับสนุน
ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักศีล 5 ของประชาชน ไม่จ ากัดเฉพาะเพียงหมู่บ้านเท่านั้น แต่ให้ก้าว
ไปสู่หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรเอกชน กองทัพและองค์กรที่มีปริมาณมวลชนจ านวนมาก 
เพ่ือท าให้การรักษาศีล 5 เป็นวิถีชีวิตของประชาชนชาวไทย 
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 5.3 มหาเถรสมาคม ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้พระสงฆ์ที่ท าหน้าที่ขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 จนประสบความส าเร็จ ได้รับการสรรเสริญยกย่องและความส าคัญในการได้รับ
สมณศักดิ์ตามควรแก่ฐานานุรูป 
 5.4 มหาเถรสมาคมควรใช้ตัวแบบการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชน
ห้วยต้มและชุมชนทุ่งท่าช้างมีสร้างชุดความรู้เพ่ือใช้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในพ้ืนที่
อ่ืนๆ โดยควรเริ่มต้นจากการก าหนดให้ 1 จังหวัด 1 หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ จากนั้นจึง
ด าเนินการขยายผลในภายหลัง 
 5.5 รัฐบาลและมหาเถรสมาคมควรส่งเสริมให้หมู่บ้านสร้างข้อก าหนดชุมขนที่เป็นที่
ยอมรับร่วมกันของคนในชุมชนมาบังคับใช้เพ่ือเป็นกติกาพ้ืนฐานของชุมชน และเพ่ือให้กติกา
ดังกล่าวมีความศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนยอมรับด้วยจิตวิญญาณ อาจจะผูกข้อก าหนดเข้ากับศูนย์กลาง
ความศรัทธาของชาวบ้าน เพ่ือใช้เป็นกรอบจริยธรรมของชุมชน 
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หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
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พระคมสัน  ตเมธโส  เดช  ชูจัดอัด  ปิยวรรณ  หอมจันทร์ 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมการบริโภค
อาหาร 2) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือ
เสนอแนวทางการแก้ไขพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักพุทธธรรม ใช้รูปแบบการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
ชมรมผู้สูงอายุข้าราชการกทม. และชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลราชพิพัฒน์จ านวน 291 คน จาก
จ า น ว น ป ร ะช า ก ร  1 , 0 6 5  ค น  ซึ่ ง ใ ช้ วิ ธี ก า ร สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง แ บ บ บั ง เ อิญ  (Accidental 
sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชากร คือ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร คือ ค่าความถี่ (Frequencies) ร้อยละค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานเพ่ือบรรยายข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม การทดสอบค่าที (t-test) เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม 
และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป และทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (In-Depth Interview) โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 
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 ผลการวิจัยพบว่า 
 ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( x =3.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน  
 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาชีพหลักก่อนเกษียณ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน การพักอาศัย ปัญหาด้านสุขภาพ การออกก าลังกาย และการเข้าวัดท าบุญที่ต่างกัน มี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 ปัญหาอุปสรรค มีดังนี ้
 1) ผู้สูงอายุมีนิสัยชอบบริโภคอาหารตามใจปาก มีความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการ
บริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์ และโรคภัยต่าง ๆ 
 2) ผู้สูงอายุเชื่อค าเชิญชวนและคล้อยตามค าโฆษณาสินค้าจากสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ 
วิทยุ เป็นต้น และอยากทดลองสินค้าตามค าโฆษณา 
 3) ผู้สูงอายุชอบเลือกซ้ืออาหารปรุงส าเร็จรูปรับประทานเอง เพราะสะดวกสบาย ไม่เป็น
ภาระของบุตรหลาน  ผลเสียต่อสุขภาพ คือ ท าให้กระดูกผุ กร่อน ไม่แข็งแรง มีอาการปวดตามข้อ 
ปวดตามกระดูก ปวดเมื่อยตามตัว  
 4) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่บ้านตามล าพัง ท าให้เกิดอาการโรคซึมเศร้า เหงา ต้องการเพ่ือน
และคนพูดคุยที่รู้ใจพูดคุยสนทนาเรื่องท่ัวไป  
 แนวทางการแก้ไขและการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักพุทธธรรม มีดังนี ้
 1) ใช้วิธีการพิจารณาปัจจยปัจจเวกขณะ บริโภคอาหารตามความเหมะสม พอประมาณ 
ไม่ให้ยึดติดในรสชาติอาหาร (รสตัณหา) ไม่ยึดกลิ่นของอาหาร (คันธตัณหา) การบริโภคอาหารเพียง
เพ่ือคลายเวทนา คือ ความทุกข์ ความหิวเป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุด (ชิฆจฺฉา ปรมา โรคา) 
 2) ใช้วิธีการพิจารณาตามหลักกาลามสูตร ไม่เชื่อค าเชิญชวนหรือค าโฆษณา (มา อนสฺสเวน) 
ใช้ปัญญาพิจารณาโดยแยบคายก่อนบริโภคอาหาร 
 3) ใช้วิธีการส ารวมอินทร์ (อินทรียสังวร)  ทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ไม่ยินดี
ยินร้ายในเวลาเห็นรูปร่างหน้าตาของอาหารเมนูต่าง ๆ เป็นต้น 
 4) ใช้วิธีการพูดคุยสนทนา (ธมฺมสากจฺฉา) และจัดกิจกรรมส าหรับคนในครอบครัวร่วมกับ
ผู้สูงอายุ (กลฺยณมิตฺตตา) เช่น นั่งพูดคุยสนทนาเรื่องทั่วไป  ร้องเพลง เล่นดนตรี ออกก าลังกาย หรือ
ออกไปเที่ยวนอกบ้านร่วมกัน เป็นต้น 
 5) ส่งเสริมกิจกรรมการลดการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ เช่น การบวชเนกขัมมะ รักษา
อุโบสถศีล ท าให้ร่างกายของผู้สูงอายุปรับธาตุในร่างกายให้สมดุลจากการลดบริโภคอาหารมื้อเย็น  
ค าส าคัญ : การส่งเสริม, การบริโภค, ผู้สูงอายุ 
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ABSTRACT 
 The research consisted of three main objectives, namely: 1) to study 
Buddhadhamma in promoting food consumption; 2) to compare food consumption 
behavior of aging people in Bangkok; and 3) to study problems, obstacles and 
present way to solve problems in food consumption behavior in accordance with 
the principles of Buddhadhamma.  
 The research was used the Mixed Method with both quantitative and 
survey methods. The sampling group of the research was the 291 aging people 
being members of two Associations for Elderly in Bangkok from totally 1,065 with 
the help of accidental sampling. The tools used for data collection were 
questionnaire. The statistics used in data analysis were the Frequencies, Percentage, 
Mean, Standard Deviation (S.D.), F-test, One Way Analysis of Variance (One Way 
ANOVA) and the difference in pair by the way of Least Significant Difference (LSD). 
And also the In-depth interview was conducted with the help of Content Analysis 
Techniques.  
 The findings of the research are as follow : 
 1. The aging people’s opinion concerning the Buddhadhamma in 
promoting food consumption of aging people in the area of Bangkok was totally 
found in medium level with  = 3.08; being considered each aspect, all have been  
found in medium level, too. 
 2. The comparison of aging people’s opinion concerning the 
Buddhadhamma in promoting food consumption of aging people in the area of 
Bangkok classified by personal factors: gender, occupation before retired age, 
income, resident, health problems, exercise and merit-making which were different 
effected to opinion concerning the Buddhadhamma in promoting food consumption 
of aging people in the area of Bangkok totally had significant differences at .05 level 
of confidence. 
 3. From studying the problems, obstacles and present way to solve 
problems in food consumption behavior in accordance with the principles of 
Buddhadhamma, it has been found as follows: 1) most have behavior in 
consumption as they like to eat, but they realize effects from meet-eating and also 
digestive system; 2) the most believe in advertising media like television, radio, etc., 
and prefer to test fruit juice for health with the belief that those be useful for 
health; 3) the most understand the Buddhist principles, but not at all, and the most 
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go for making merit just for relax only; and 4) the most copy consumption behavior 
from friends being good health from consumption.  
 4. From In-depth interview 
 The most aging people like to make merit in monasteries, do activities for 
health, have food for health; meanwhile, their consumption behavior consult to 
Thai culture, not accept to change consumption behavior due to use to behave 
since childhood till old age; furthermore, they know principles of Buddhadhamma 
like bhojanemattanyuta that is meant moderating in eating, not eat too more or 
less harming their stomach somehow. 
Keywords :  Promoting, Consumption, Aging People 

 
1. บทน า 
 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุมีจ านวนเพ่ิม 
มากขึ้น อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางการแพทย์และการสาธารณสุข ส่งผลให้ประชากร
ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้นแต่ในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุมีจ านวนเพ่ิมขึ้นนี้จะน ามาซึ่งภาวะเสี่ยงและ
ปัญหาด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เนื่องจากวัยสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลง
ในทางเสื่อมลง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การที่ผู้สูงอายุได้รับสารอาหารไม่เพียงพอหรือได้มาก
เกินไปนั้นมีผลซ้ าเติมให้อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายซึ่งมีแนวโน้มจะเสื่อมอยู่แล้วให้เสื่อมยิ่งขึ้น การ
ส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุจึงต้องค านึงถึงความต้องการสารอาหารโดยเน้นความสมดุลความ
พอเหมาะพอดีและความหลากหลายของอาหาร สถิติจ านวนผู้สูงอายุทั่วประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2553 มี
จ านวนทั้งสิ้น 7,539,000 คน แยกเป็นผู้สูงอายุเพศชายจ านวน 3,477,000 คน และผู้สูงอายุเพศ
หญิงจ านวน 4,152,000 คน ส าหรับกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2555 มีจ านวนผู้สูงอายุราว 
765,974 คน (ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2556: 14 – 15) จากรายงานของกระทรวง
สาธารณสุขในปี 2543 สาเหตุการเสียชีวิต คือ มะเร็งทุกชนิด อุบัติเหตุ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง
และโรคหลอดเลือดสมอง  ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมจากสังคมเกษตรกรรม
มาเป็นสังคมอุตสาหกรรม มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ผู้สูงอายุถูกทิ้งให้อยู่ตามล าพัง ความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ท าให้
ผู้สูงอายุเกิดความเครียดได้ตลอดเวลา ลาซารัช และโฟล์คแมน (Lazarus and Folkman) กล่าวว่า 
หากผู้สูงอายุสามารถปรับตัวยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ ก็อาจสามารถท าให้ชีวิตในช่วงเวลาที่เหลือ
ได้อย่างมีความสุข หากการปรับตัวล้มเหลวก็น ามาซึ่งปัญหาสุขภาพหรือความเจ็บป่วยได้ (Lazarus, 
R.S. and S.Folkman, 1984: 19) 
 ปัญหาโภชนาการส าหรับผู้สูงอายุเป็นปัญหาส าคัญที่ควรพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง ปัญหา
สุขภาพของผู้สูงอายุที่พบได้บ่อย คือ เกิดจากความเสื่อมถอยของสภาพร่างกาย ความสามารถใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ ลดลง อาหารเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ในการเจริญเติบโตและ
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พัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
มนุษย์ให้แข็งแรงและสมบูรณ์ วัยชราร่างกายจ าเป็นต้องได้รับอาหารประจ าวัน การบริโภคอาหาร
อย่างถูกหลักโภชนาการ จะท าให้มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจน าไปสู่รากฐานของการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาของผู้สูงอายุเพ่ือ
เป็นการส่งเสริมสุขภาพ สติปัญญา จิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุดีขึ้น สามารถปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ ช่วยให้ภาวะซึมเศร้าลดลง ท าให้มีระดับปฏิสัมพันธ์ในสังคมเพ่ิมมากขึ้น 
 ค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า หลักพุทธธรรม เป็นอีกทางหนึ่งในการส่งเสริม
พฤติกรรมของมนุษย์ หลักพุทธธรรมเป็นค าสอนที่มุ่งส าหรับคนทุกประเภทคือครอบคลุมสังคม
ทั้งหมด ลักษณะทั่วไปของพุทธธรรมนั้นสามารถสรุปได้ 2 อย่าง คือ  
 1.  แสดงหลักความจริงสายกลาง หรือที่เรียกว่า “มัชเฌนธรรม” ว่าด้วยความจริงตาม
แนวของเหตุผลบริสุทธิ์ตามกระบวนการของธรรมชาติ (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2539: 6) 
น ามาแสดงเพ่ือประโยชน์ในทางปฏิบัติในชีวิตจริงเท่านั้น ไม่ส่งเสริมความพยายามที่จะเข้าถึงสัจ
ธรรมด้วยวิธีถกเถียงสร้างทฤษฎีต่าง ๆ 
 2.  แสดงปฏิบัติทางสายกลาง หรือที่เรียกว่า “มัชฌิมาปฏิปทา” อันเป็นหลักการครอง
ชีวิตของผู้ฝึกอบรมตน ผู้รู้เท่าทันชีวิต ไม่หลงงมงาย มุ่งผลส าเร็จ คือ ความสุข สะอาด สว่าง สงบ 
เป็นอิสระ ที่สามารถมองเห็นได้ในชีวิตนี้ 
 ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า “สังคมสูงวัย” และกรุงเทพมหานครมี
ผู้สูงอายุจ านวนมาก ส่วนใหญ่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ในบั้นปลายชีวิต การขาดการ
ดูแลจากบุตรหลานหรือญาติพ่ีน้อง จนต้องหันมาพ่ึงพิงบ้านพักผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันมีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ และมีค่าใช้จ่ายสูง ไม่มีการเตรียมความพร้อมส าหรับวัยเกษียณ ท าให้ไม่มีความมั่นคง
ทางการเงินเพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้อย่างมีคุณภาพหลังจากหมดช่วงอายุการท างาน  (เดลินิวส์
ออนไลน์, 2558)  
 จากการประมวลผลข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาหลักพุทธธรรมในการส่งเสริม
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการวิจัยด้วยการศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร และน าหลักพุทธธรรมเข้าไป
ส่งเสริมการบริโภค เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม มีสุขภาพที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง มีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุข ดังค าขวัญที่องค์การอนามัยโลกได้ก าหนดไว้ในปี  พ.ศ. 
2525 ว่า “Add Life to Years” หมายความว่า เพ่ิมชีวิตชีวาให้อายุที่ยืนยาวออกไป (บรรลุ ศิริ
พานิช, 2525 : 48) 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมการบริโภคอาหาร 
 2.2  เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.3  เพ่ือเสนอแนวทางการแก้ไขพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักพุทธธรรม 
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3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้หลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าไปช่วยส่งเสริม
การบริโภคอาหาร  
 3.2  ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น คือ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  อาชีพหลักก่อน
เกษียณ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน การพักอาศัย  ปัญหาด้านสุขภาพ  การออกก าลังกาย  การเข้าวัดท าบุญ 
 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 2) ด้านความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร 3) ด้านการเข้าถึงแหล่งขายอาหาร และ 4) ด้านครอบครัว  
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1  รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) คือ 
การวิจัยที่ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) 
 4.2  ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นสมาชิกใน
ชมรมผู้สูงอายุข้าราชการ กทม. และชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จ านวนทั้งสิ้น 1,065 คน 
(ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และฝ่ายแผนที่ กองส ารวจ และแผน
ทีส่ านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2557) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างค านวณจากสูตร Taro Yamane 
ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 291 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 รูป/คน ได้แก่ พระสงฆ์ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้สูงอายุ ตัวแทน
ผู้สูงอายุ และนักวิชาการโภชนา โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purpose Sampling) 
 4.3  เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้สอบถาม
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร  ด้านความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  ด้านการเข้าถึงแหล่งขายอาหาร  และ
ด้านครอบครัว แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
ลักษณะการสัมภาษณ์เป็นแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ผู้วิจัยก าหนดประเด็นค าถามที่
ใช้เป็นแนวทางเพ่ือให้ได้ความจริงเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขและส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของผู้สูงอายุตามหลักพุทธธรรมในทางพระพุทธศาสนา 
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 4.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยการด าเนินการตามขั้นตอน คือ 
ตรวจสอบจ านวนและความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนซึ่งแบบสอบถามที่ส่งไปจ านวน 
350 ชุด ได้รับกลับคืนมา 342 ชุด คิดเป็นร้อยละ 97.7 และเมื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามแล้วพบว่ามีแบบสอบถามที่สมบูรณ์จ านวน 312 ชุด คิดเป็นร้อยละ 91.2 และผู้วิจัย
น ามาใช้จ านวน 291 ชุด ตามจ านวนการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากสูตร Taro Yamane น าข้อมูลที่ได้ไปท า
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ หาค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าเสนอ อภิปรายผลการ
วิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย  และทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ คือ การทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ 
(F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่
สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็น
ส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.051)  และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) น า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) การสังเคราะห์เนื้อหา (synthesis) ข้อมูลที่
สอดคล้องกัน เพ่ือแสวงหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่สอดคล้องกันในบางประการ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร และน าเสนอเป็นความเรียง ซึ่งด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นแฟ้มข้อมูล 
 2) อ่าน ท าความเข้าใจ บันทึก เขียนข้อสังเกตและตั้งประเด็น 
 3) พรรณนาแยกแยะส่วนข้อมูล (data reduction) และให้รหัส(coding) และตีความ
ข้อมูล จัดหมวดหมู่ หาความเหมือน ความต่างและความเชื่อมโยงกับบริบท 
 4) สรุปผลการวิจัย น าเสนอข้อมูลเป็นความเรียง และรายงานผลการวิจัย 
 
5. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 161 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.3 มีอาชีพหลักก่อนเกษียณคือ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.2   มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.5 โดยพักอยู่กับบุตรหลานเป็นส่วนใหญ่ จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 46.4 และเป็นผู้ที่มี
ปัญหาด้านสุขภาพ จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 80.8 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ออกก าลังกาย
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อาทิตย์ละ 1 ครั้ง/มากกว่า จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 และเข้าวัดท าบุญเฉลี่ยเดือนละ 
1 ครั้ง/มากกว่า จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 
 ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 4 
ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.08, S.D. = 0.628) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ผู้สูงอายุมีระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ครอบครัว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.46, S.D. = 0.676) รองลงมา คือ ด้านความรู้
เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีค่าเฉลี่ย ( x = 3.46, S.D. = 0.676) และด้านการเข้าถึง
แหล่งขายอาหาร มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x = 2.81, S.D. = 0.623) จากการทดสอบสมมติฐานการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้สูงอายุที่มี 
เพศ  อาชีพหลักก่อนเกษียณ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน การพักอาศัย  ปัญหาด้านสุขภาพ  การออกก าลัง
กาย  และการเข้าวัดท าบุญ  ต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ทุกข้อ และผลจากการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) พบว่า 
 1.  แนวทางการแก้ไขพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตามหลักพุทธธรรม ด้านความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
 การบริโภคอาหารในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ยึดติดในรสชาติอาหาร 
(รสตัณหา) ไม่ยึดกลิ่นของอาหาร (คันธตัณหา) การบริโภคอาหารเพียงเพ่ือคลายเวทนา คือ ความ
ทุกข์ ความหิวเป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุด (ชิฆจฺฉา ปรมา โรคา) บริโภคเพ่ือการด ารงชีวิตเท่านั้น เพ่ือให้
ร่างกายหายจากความหิว (วิหิงสุปะระติยา) ผู้สูงอายุควรแก้ไขการยึดติดรสชาติของอาหาร และกลิ่น
อันโอชะของอาหาร ด้วยวิธีการฝึกจิตของตัวเอง นั่งสมาธิ ควบคุมจิตใจของตนเองไม่ให้หลงใหลหรือ
ติดใจรสชาติของอาหาร  
 2.  แนวทางการแก้ไขพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตามหลักพุทธธรรม ด้านความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
 ผู้สูงอายุควรใช้ปัญญาพิจารณาการบริโภคอาหาร อาหารประเภทใดมีโทษ อาหาร
ประเภทใดไม่มีโทษ ควรบริโภคหรือไม่ควรบริโภค ใช้ปัญญาไตร่ตรองแล้วค่อยบริโภคร่างกายจึงจะ
ไม่มีโทษจากการบริโภคอาหารนั้น ระวังควบคุมสติของตนไม่ให้คล้อยตามหรือเชื่อค าโฆษณาชวน
เชื่อจากคนรอบข้าง หรือจากโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง ศึกษาข้อมูล
ข้อดีข้อเสียจากการบริโภคอาหารชนิดนั้น ๆ ด้วยตนเอง แล้วค่อยปลงใจเชื่อ 
 3.  แนวทางการแก้ไขพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตามหลักพุทธธรรม ด้านการเข้าถึงแหล่งขายอาหาร 
 การส ารวมอินทร์ (อินทรียสังวร)  ทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ 1) ส ารวมตา ไม่ยินดี
ยินร้ายในเวลาเห็นรูปร่างหน้าตาของอาหารเมนูต่าง ๆ 2) ส ารวมหู ไม่ยินดียินร้ายในเวลาได้ยินเสียงค า
เล่าลือหรือค ายกย่องรสชาติของอาหารเมนูต่าง ๆ จนท าให้คล้อยตาม 3) ส ารวมจมูก ไม่ยินดียินร้ายใน
กลิ่นของอาหาร 4) ส ารวมลิ้น ไม่ยินดียินร้ายในรสชาติของอาหารเมื่อสัมผัสกับลิ้น 5) ส ารวมกาย ไม่
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ยินดียินร้ายเมื่อร่างกายได้สัมผัสรูปร่างของอาหาร รสชาติของอาหาร และกลิ่นของอาหาร 6) ส ารวมใจ 
ไม่ปรุงแต่งความรู้สึกนึกคิดลงไปในรสชาติของอาหาร 
 4.  แนวทางการแก้ไขพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตามหลักพุทธธรรม ด้านครอบครัว 
 บุตรหลานหรือคนในครอบครัวควรมีการเสียสละเวลาความสุขส่วนตัว เอาใจใส่ผู้สูงอายุ
ในครอบครัวเพ่ิมขึ้น โดยการพูดคุยสนทนา (ธมฺมสากจฺฉา) จัดกิจกรรมส าหรับคนในครอบครัว
ร่วมกับผู้สูงอายุ (กลฺยณมิตฺตตา) เช่น นั่งพูดคุยสนทนาเรื่องทั่วไป  ร้องเพลง เล่นดนตรี ออกก าลัง
กาย หรือออกไปเที่ยวนอกบ้านร่วมกัน จะท าให้ผู้สูงอายุมีความสุข จิตใจเบิกบาน มีความสุข เป็น
ต้น 
 5.  แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตามหลักพุทธธรรม  
 ส่งเสริมกิจกรรมการลดการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ เช่น การบวชเนกขัมมะ รักษา
อุโบสถศีล เป็นต้น กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเหล่านี้ เป็นกิจกรรมที่ท าให้ผู้สูงอายุได้รับ
ผลประโยชน์ต่อสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ได้พูดคุยสนทนาธรรม (สหธรรมิก) และสนทนาเร่ืองราว
ต่าง ๆ ตามวัยของผู้สูงอายุ เป็นการท าสมาธิให้ใจสงบ (สมาธิ) ผ่อนคลายเรื่องวุ่นวายต่าง ๆ ลด
ปริมาณการบริโภคอาหารเย็น (วิกาลโภชนา) ท าให้ร่างกายของผู้สูงอายุมีเวลาปรับธาตุของร่างกาย 
ร่างกายสามารถเผาผลาญอาหารเก่า และขับถ่ายของเก่าให้หมดไป  
 
6. อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูล การวิจัยเรื่องหลักพุทธธรรมในการส่งเสริมการบริโภคอาหารของ
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้ 
 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเนื่องจากส่วนใหญ่ยังคงบริโภคเนื้อปลาน้อย
เพียงวันละ 1 มื้อและบริโภคอาหารตามค าบอกเล่า/โฆษณา และเมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป็นราย
ด้านสามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
 1. ด้านความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากการขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพซึ่งพบว่าผู้สูงอายุยังคงบริโภคขนมหวานหรือเครื่องดื่มที่มีรสหวานน้อย
กว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์  
 2. ด้านความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบว่า พฤติกรรมการบริโภค
อาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากผู้สูงอายุบริโภค
ขนมหวานประเภทขนมมงคลเพราะเชื่อว่าเป็นสิริมงคล และบริโภคเสริมอาหารราคาแพงเพ่ือบ ารุง
สุขภาพ  
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 3. ด้านการเข้าถึงแหล่งขายอาหาร พบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากผู้สูงอายุยังคงเลือกซื้ออาหารจากรถ
ขายบริการตามบ้าน ซื้ออาหารปรุงส าเร็จพร้อมรับประทาน 
 4. ด้านครอบครัว พบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวไม่ได้อยู่กันพร้อมหน้าทุกวันและมี
กิจกรรมที่ท าร่วมกันน้อย 
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข 
 ด้านความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ผู้สูงอายุควรรับประทานอาหารเช้า
ประเภทอาหารเบา เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก เป็นต้น เน้นการรับประทานอาหารรสจืด ลดอาหารประเภท
จ าพวกมีไขมัน มีรสหวาน และรสจัดจ้าน ลดอัตราการดื่ม ชา และกาแฟ ต่อวันให้น้อยลง เพราะจะ
ท าให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับ นอนน้อย และพักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งโดยปกติแล้วผู้สูงอายุก็นอนน้อยอยู่
แล้ว ส่วนด้านการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ ควรเป็นหน้าที่
ของหน่วยงานภาครัฐและสาธารณสุขของชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ผู้สูงอายุอย่างสม่ าเสมอ และเน้นเรื่องการมีจิตส านึกเก่ียวกับการบริโภคในตัวเองให้มากที่สุด ซึ่งเป็น
การควบคุมจิตใจตนเองให้มีระเบียบวินัยในการบริโภคอาหาร โดยที่ไม่มีบุคคลอื่นมาบังคับ 
 ด้านความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร บุตรหลานและคนในครอบครัวควรให้
ความเอาใจใส่เกี่ยวกับเรื่องการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในครอบครัวให้มากที่สุด ดูแลและควบคุม
เรื่องอาหารของผู้สูงอายุ ควรมีการห้ามปรามเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคกับผู้สูงอายุในครอบครัวเป็น
บางครั้ง แสดงความรัก และการเอาใจใส่ดูแลของบุตรหลานอย่างสม่ าเสมอ ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อดี 
ข้อเสีย และสรรพคุณของอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพกับผู้สูงอายุในครอบครัวอยู่บ่อย ๆ เพ่ือไม่ให้
ผู้สูงอายุในครอบครัวคล้อยตามค าเชิญชวนของตัวแทนจ าหน่าย หรือค าเชิญชวนทางโฆษณารูปแบบ
ต่าง ๆ เน้นให้ผู้สูงอายุในครอบครัวบริโภคอาหารมื้อส าคัญ ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ร่างกาย ออกก าลังกายสม่ าเสมอ พักผ่อน ดูหนัง ฟังเพลง ท าบุญ และนั่งสมาธิ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะ
ช่วยให้สุขภาพดีข้ึนโดยที่ไม่ต้องพึงอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 
 ด้านการเข้าถึงแหล่งขายอาหาร บุตรหลานหรือคนในครอบครัวควรดูแลเรื่องอาหารของ
ผู้สูงอายุให้มากที่สุด ควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ ลดปริมาณการบริโภคอาหาร
ตามสั่ง ปรุงอาหารรสชาติไม่เผ็ดมาก ไม่เข้มข้นมาก หรือเป็นอาหารรสจืดได้ยิ่งดี เน้นอาหารเพ่ื อ
สุขภาพของผู้สูงอายุรสชาติอร่อยถูกปาก ลดปริมาณการใช้ผงชูรส รสดี หรืองดใช้ผสมอาหารได้ยิ่งดี
เยี่ยม เพื่อเสริมสุขภาพกระดูกของผู้สูงอายุให้แข็งแรง และยืดระยะเวลาการใช้งานของกระดูก 
 ด้านครอบครัว สมาชิกภายในครอบครัวควรช่วยกันดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุแบบองค์รวมทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมแวดล้อม ให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกันเป็นประจ า ชักชวนหรือพา
ผู้สูงอายุไปร่วมกิจกรรมทางศาสนา มีกิจกรรมภาคสนามให้ผู้สูงอายุได้ไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง 
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ๆ เช่น โรงพยาบาลที่รักษาโรคต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจากแพทย์
หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการ เกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามความต้องการของร่างกาย  การ
บริโภคอาหารตามหมู่เลือด ส่งเสริมให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ใกล้เคียง เพ่ือให้
ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคคลในวัยเดียวกัน 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ศึกษารูปแบบการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 
เพราะรูปแบบการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดมีความแตกต่างกัน 
 2) ศึกษาการรู้จักหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาของผู้สูงอายุที่เข้ าใจง่ายและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับการบริโภค เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความรู้ทางด้านหลักธรรมะทาง
พระพุทธศาสนาไม่มากและยังไม่เข้าใจอย่างท่องแท้ 
 3) ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคของผู้สูงอายุ  เกิดโรคประจ าตัว 
โรคร้ายแรงอะไรบ้างจากการบริโภค 
 4) ควรศึกษาวิจัยในหัวข้อเดียวกัน แต่ไปศึกษาในภูมิภาคต่างๆ โดยใช้เทคนิคการวิจัย
แบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ทราบพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่เหมาะสมในระดับชาติต่อไป 
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บทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม  
เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร 

THE ROLE OF SANGHA ADMINISTRATORS IN THE EDUCATIONAL WELFARE 
IN BANGKOLAEM DISTRICT AND YANNAWA-SATORN DISTRICT, BANGKOK 

 

พระครูวินัยธรภานุวัฒน์ อติพโล (พูลพั่ว) ประเสริฐ ธิลาว  บุษกร วัฒนบุตร 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์
ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
พระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร
กรุงเทพมหานคร  

การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรได้แก่ พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย
เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 256 รูป  
จากจ านวนประชากรทั้งหมด 709 รูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการทดสอบค่าเอฟ การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาสรุปเป็น
ประเด็น และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท สังเคราะห์ข้อมลูตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

1. บทบาทพระสงฆ์ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสังฆาธิการด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร
สภาพแวดล้อม และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหาร
วิชาการ และด้านการบริหารบุคคล ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบ พบว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระ
สังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา -สาทร กรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนพระสงฆ์ที่มีอายุ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาสามัญ 

                                                           
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเ ชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560462

วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาบาลีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสังฆาธิการด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 

3. ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับบทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบาง
คอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร พบว่า พระสังฆาธิการบางรูปไม่เข้าใจในระบบการ
บริหารวิชาการ ส่วนใหญ่ไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร หรือถึงแม้มีการ
ประเมินผลแต่ก็ไม่ได้เอามาใช้ในการพัฒนาบุคลากร ไม่มีการจัดระบบฐานข้อมูลในองค์การ ที่ส าคัญ
คืองบประมาณที่ได้รับมีไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน แนวทางการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการ
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร มีดังนี้คือ พระ
สังฆาธิการควรมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และน าผลการประเมินที่ได้มาเป็นข้อมูลใน
การก าหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดการในเร่ืองต่างๆ รวมถึงการจัดสวัสดิการแก่ครูผู้สอนและ
เจ้าหน้าที่ ควรมีการจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ ควรมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ รวมทั้ง
ห้องเรียนให้มีสภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และควรมีการวางแผนจัดหาทุนจากแหล่งต่างๆ เพ่ือใช้ใน
การบริหารอย่างเป็นรูปธรรม 

 

ความส าคัญ: บทบาท, พระสังฆาธิการ, การศึกษาสงเคราะห์ 
 

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

administrators on education welfare at Bangkolaem district and Yannava-Satorn 
district, Bangkok, 2) to compare of the monks opinion to the roles of Sangha 
administrators on education welfare at Bangkolaem district and Yannava-Satorn 
district, Bangkok, 3) to study the problems, obstacles and suggestions about  
the roles of Sangha administrators on education welfare at Bangkolaem district and 
Yannava-Satorn district, Bangkok... 

  This research is the mixed research method. For the quantitative 
research is collected the data from the sampling group of  256 monks out of 709 
monks from Mahanikay sect at Bangkolaem district and Yannava-Satorn district, 
Bangkok and data analysis by using the ready programme for research of social 
sciences through  frequency, percentage, mean, standard deviation(S.D) one-way 
analysis of variance (One-way ANOVA) for testing the difference between the 
averages from three or more groups with LSD (Least Significant Different) 
and the qualitative research  had the in-depth interview from key informants by 
using the content analysis technique and data analysis according to research 
analysis. 
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The findings of this research as following: 
  1. The roles of the monks who answered the questionnaire that had the 

opinions to the roles of Sangha administrators on education welfare at Bangkolaem 
district and Yannava-Satorn district, Bangkok in over all, was at middle level 
(X=3.49, S.D.=1.011). When considered in each side, found that the highest level 
was at good level for the environmental management (X=3.47, S.D.=0.959) and there 
were at the middle level for three aspects such as the budgetary management 
(X=3.48, S.D.=1.138), the academic management (X=3.46, S.D.=1.087), and the 
personal management (X=3.45, S.D.=1.030) respectively. 

  2. The result from comparison of the opinions of the monks, found that 
the monks who had the difference of ordination year, had the opinions to the roles 
of Sangha administrators on education welfare at Bangkolaem district and Yannava-
Satorn district, Bangkok differently with significantly statistics at 0.05. But the monks 
who had the differences of sex, position, general education, Dhamma education 
and Pali education, had the opinions to the roles of Sangha administrators on 
education welfare at Bangkolaem district and Yannava-Satorn district, Bangkok 
indifferently. 

  3. The problems and obstacles about roles of Sangha administrators on 
education welfare at Bangkolaem district and Yannava-Satorn district, Bangkok 
found that some Sangha administrators do not understand the academic 
management. But no personnel evaluation or have the personnel evaluation 
without personnel development, no organization data base management, 
moreover, insufficient budget for management. 

  4. The guideline to  develop to the roles of Sangha administrators on 
education welfare at Bangkolaem district and Yannava-Satorn district, Bangkok as 
following Sangha administrators should  have the learning management evaluation 
and use the evaluation to set up the guideline for organization development 
including the welfare for teachers and officers, should keep the data systematically, 
should improve the building and place , the classroom should be convenient for 
learning and should plan for fund raising for management purpose.  
Keywords: Roles, Sangha, Administrators 
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1. บทน า 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ประชาชนชาวไทย  

ส่วนใหญ่เคารพนับถือศาสนาพุทธ พระพุทธศาสนาจึงเป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมไทยทุกสาขา โดย
มีวัดเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดวิชาการและศีลธรรม จริยธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่างๆ ไปสู่ชุมชน เช่น รักษาศีล ฟังธรรม สวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมทางพระศาสนา 
อันแสดงออกทางด้านขนบธรรมเนียม และประเพณีต่างๆ ของท้องถิ่น เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  
ท าหน้าที่ทั้งผู้ผลิต ผู้อนุรักษ์และผู้สอนศิลปะแก่ประชาชนไปจนถึงพระไตรปิฎกเป็นศูนย์การศึกษา
สงเคราะห์แก่เด็ก เช่นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตาม
พระราชประสงค์ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เป็นต้น  
(พระเทพวิสุทธิเมธี (ปญญานันทภิกขุ), 2523: 23) 

การบริหารงานของคณะสงฆ์นอกจากจะบริหารคนเงินวัสดุสิ่งของและการจัดการรวมถึง
โครงสร้าง อ านาจหน้าที่แล้ว ยังต้องมีการปกครองคณะสงฆ์ในด้านการปกครอง การศึกษา
สงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการ
ปกครองคณะสงฆ์ให้ด าเนินไปตามพระธรรมวินัย (พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), 2545) 
การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลหรืออุดหนุนจุนเจือ  เช่น ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในการจัดรูปแบบการจัดการบริหาร การวางแผน การจัดการ
เรียนรู้ (สุรเสกข์ ผลบุญ, 5 (2) 2559 : 55) การศึกษาสงเคราะห์คือ การให้การสงเคราะห์แก่รัฐใน
การจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน (พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), 2540: 48-49) ดังนั้นท า
ให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม  
เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพ่ือวิเคราะห์ถึงบทบาทที่แท้จริงของพระสังฆาธิการใน
การบริหารงาน ด้านศึกษาสงเคราะห์ และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาบทบาท
ของพระสังฆาธิการ ในการบริหารงานด้านศึกษาสงเคราะห์ให้มีคุณภาพและศักยภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 ศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยาน
นาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร  

2.2 ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทพระสังฆาธิการ 
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร  

2.3 ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทรกรุงเทพมหานคร 
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3. ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาท พระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม 

เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร มุ่งศึกษาเฉพาะ บทบาทด้านการปกครอง มี 4 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านการบริหารวิชาการ 2) ด้านการบริหารบุคคล 3 ) ด้านการบริหารสภาพแวดล้อม  
4) ด้านการบริหารงบประมาณ โดยมีประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะ
เขต เจ้าคณะแขวง รองเจ้าคณะแขวง เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระภิกษุสงฆ์  
รวมทั้งหมด 709 รูป ใน จ านวน 22 วัด ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง“บทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะหใ์นเขตบางคอแหลม เขตยาน
นาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้
เป็นแบบสอบถาม จ านวน 256 ชุด ผสมกับการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน 7 รูป/คน ด้วยกัน 
 4.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 1. พระสงฆ์ ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร จ านวน 709 รูป 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
เครจซี่  และมอร์แกน 2) พระสงฆ์ กลุ่มตัวอย่าง ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 256 รูป ได้ค านวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ เพ่ือศึกษาบทบาทพระ
สังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านการบริหารวิชาการ 2) ด้านการบริหารบุคคล 3) ด้านการบริหารสภาพแวดล้อม และ
4) ด้านการบริหารงบประมาณ 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 256 ชุด ส่วน
การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 รูป/คน  
 3. วิเคราะห์ข้อมูล 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จ เพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนาถึงบทบาท พระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม 
เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน คือ ได้แก่ 1) ด้านการบริหารวิชาการ 2) ด้านการ
บริหารบุคคล 3) ด้านการบริหารสภาพแวดล้อม และ4) ด้านการบริหารงบประมาณ โดยใช้สถิติ 
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ดังนี้ 1) สถานภาพส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย อายุ พรรษา ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา
สามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ และค่า
ร้อยละ 2) ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาท พระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ใน
เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ 3) น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปผล และน าเสนอ
เขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ 
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์เอกสาร เกี่ยวกับบทบาท พระสังฆาธิการด้านการศึกษา
สงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 ด้าน รวมทั้งการลงเก็บ
ข้อมูลในพื้นท่ีด้วยตัวเอง ตามระเบียบวิธีวิจัย และตามประเด็นโจทย์วิจัยวิธีด าเนินงานวิจัย และการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การ
สังเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลที่สอดคล้องกัน เพ่ือแสวงหาความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในบางประการ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาท พระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบาง
คอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร และน าเสนอเขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ 
ซึ่งด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นแฟ้มข้อมูล 2) 
อ่าน ท าความเข้าใจ บันทึก เขียนข้อสังเกตและตั้งประเด็นพรรณนา แยกแยะลดส่วนข้อมูล และให้
รหัส และตีความข้อมูล จัดหมวดหมู่ หาความเหมือน ความต่าง และความเชื่อมโยงกับบริบท และ3) 
สรุปผลการวิจัย น าเสนอข้อมูลเป็นเรียงความ และรายงานผลการวิจัย 
 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พระสงฆ์ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20-29 ปี จ านวน  100 รูป คิดเป็นร้อย

ละ 39.06  มีจ านวนพรรษา 1-5 พรรษา จ านวน 118 รูป คิดเป็นร้อยละ 46.09 ไม่ได้ด ารงต าแหน่ง
พระสังฆาธิการ จ านวน 204 รูป คิดเป็นร้อยละ 79.69 มีวุฒิการศึกษาสายสามัญระดับต่ ากว่าปริญญา
ตรี จ านวน 140 รูป คิดเป็นร้อยละ 54.69 มีวุฒิการศึกษาทางธรรมระดับนักธรรมชั้นเอก จ านวน 
134 รูป คิดเป็นร้อยละ 52.34 และไม่มีวุฒิการศึกษาบาลี จ านวน 182 รูป  คิดเป็นร้อยละ  71.79 

5.2 ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษา
สงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร 

พระสงฆ์ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษา
สงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ     
ปานกลาง ( ̅ = 3.49, S.D. = 1.011) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการบริหารสภาพแวดล้อม ( ̅ = 3.57, S.D. = 0.959) และอยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณ ( ̅ = 3.48, S.D. = 1.138) ด้านการบริหารวิชาการ ( ̅ = 3.46, 
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S.D. = 1.030) และด้านการบริหารวิชาการ ( ̅ = 3.45, S.D. = 1.030) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
สรุปได้ ดังนี้  

1) ด้านการบริหารวิชาการ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสังฆาธิการ
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวม  
อยู่ในระดับปานกลาง  ( ̅ = 3.46, S.D. = 1.087) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 
3 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อ อันดับแรกได้แก่ พระสังฆาธิการมีการจัดการให้ครูผู้สอนจัดท า
แผนการสอน อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.66, S.D. = 1.203) รองลงมาคือ พระสังฆาธิการมีการ
ก าหนดกิจกรรมเสริมประสิทธิภาพการสอน อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.52, S.D. = 1.171) และอันดับ
สุดท้ายคือ พระสังฆาธิการมีการจัดและประเมินผลการเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 
3.27, S.D. = 1.276)   

2) ด้านการบริหารบุคคล พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสังฆาธิการ
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.45, S.D. = 1.030) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มาก 2 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง 5 ข้อ อันดับแรก ได้แก่ พระสังฆาธิการมีการ เปิดโอกาสให้
ครูผู้สอนได้เข้ารับการฝึกอบรมหรือศึกษาต่อ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.61, S.D. = 1.037) รองลงมา
คือ พระสังฆาธิการมีการก าหนดมาตรฐานของผู้บริหารและครูผู้สอน อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 
3.58, S.D. = 1.188) และอันดับสุดท้ายคือ พระสังฆาธิการมีการน าผลของการประเมินมาพัฒนา
ครูผู้สอน อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.31, S.D. = 1.187)  

3) ด้านการบริหารสภาพแวดล้อม พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาท     พระ
สังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร     
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( ̅ = 3.57, S.D. = 0.959) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก 6 ข้อ อันดับแรกได้แก่ พระสังฆาธิการมีการก าหนดต าแหน่งและหน้าที่แต่ละแผนก ( ̅ = 
3.66, S.D. = 1.115) รองลงมาคือ พระสังฆาธิการมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน 
( ̅ = 3.63, S.D. = 1.146) และอันดับสุดท้ายคือ พระสังฆาธิการมีการจัดระบบฐานข้อมูลของครูและ
นักเรียนไว้สืบค้น อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.47, S.D. = 1.147)  

4)  ด้านการบริหารงบประมาณ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาท       พระ
สังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.49, S.D. = 1.138) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มาก 3 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อ อันดับแรกได้แก่ พระสังฆาธิการ มีการจัดหางบประมาณ
มาสนับสนุนการบริหารการศึกษา อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.65, S.D. = 1.289) รองลงมาคือ พระ
สังฆาธิการมีการวางแผนจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาการศึกษา อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.61, S.D. 
= 1.275) และอันดับสุดท้ายคือ พระสังฆาธิการมีการวางแผนจัดหางบประมาณแต่ละปี อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( ̅ = 3.33, S.D. = 1.248)   
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5.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร   

1) ด้านการบริหารวิชาการ ปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการ
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร ได้แก่ พระ
สังฆาธิการบางรูปขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานวิชาการ ท าให้ไม่ทราบข้อบกพร่อง 
ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม 
เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร มีดังนี้คือ ดังนี้ คือ ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ และควรมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพ่ือน าผล
ที่ได้มาใช้ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

2) ด้านการบริหารบุคคล ปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร คือ การปฏิบัติงาน
ของครูผู้สอนและบุคลากรสายงานอ่ืนๆ ไม่ได้มีการน าผลของการประเมินมาใช้ ในการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาบุคลากร ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษา
สงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร คือ ควรมีการน าผลของการ
ประเมินมาใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร และใช้เป็นข้อมูลในการจัดสวัสดิการแก่บุคลากร
เพ่ือให้เกิดความเท่ียงธรรม 

3) ด้านการบริหารสภาพแวดล้อม ปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิ
การด้านการศึกษาสงเคราะห์ ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ไม่มี
การจัดเก็บระบบฐานข้อมูลของครูและนักเรียนท าให้ยากต่อการสืบค้น และสภาพของห้องเรียนบาง
แห่งไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียน การสอน ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม และเขตยานนาวา-สาธร กรุงเทพมหานคร มีดังนี้ คือ ควร
มีการจัดระบบฐานข้อมูลของครูและนักเรียนเพ่ือความสะดวกในการสืบค้น และควรมีการปรับปรุง
ห้องเรียนที่มีสภาพทรุดโทรม เพ่ือสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ 

4) ด้านการบริหารงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิ
การด้านการศึกษาสงเคราะห์ ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการด้านการศึกษาสงเคราะห์ และพระ
สังฆาธิการส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนการจัดหางบประมาณในส่วนอ่ืนเพ่ิมเติม มีแต่เพียงการจัดผ้าป่า
เพ่ือหาทุนส าหรับการจัดการศึกษาแต่เพียงอย่างเดียว  ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาบทบาทพระ
สังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร  มี
ดังนี้คือ ควรมีการจัดสรรงบประมาณ  ให้เพียงพอต่อการบริหารงาน จะท าให้การปฏิบัติงานเต็มไป
ด้วยศักยภาพก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการด้านศึกษาสงเคราะห์ 
นอกเหนือจากการจัดทอดผ้าป่าและรับบริจาค เพ่ือให้มีเงินประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการ 
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6. สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภาพ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเรื่อง บทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษา
สงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้ 
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แนวทางการพัฒนา 
๑ ควรมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อน าผลที่ได้มาใช้ในการก าหนดแนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
๒ ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารวิชาการ และสามารถน ามาใช้ใน
การจัดการงานด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
๑ ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอต่อการ
บริหารงาน เพื่อให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจที่ดี จะท าให้
การปฏิ บั ติ งานเต็ มไปด้ วยศักยภาพก่ อให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒ ควรมีการประชุมปรึกษาหารือในการจัดหาทุนเพิ่มเติม
จากแหล่งอื่น นอกเหนือจากการจัดทอดผ้าป่าและรับ
บริจาค เพื่อเป็นทุนส าหรับการจัดการด้านการศึกษา
สงเคราะห์ให้เป็นรูปธรรม 

แนวทางการพัฒนา 
๑ ควรมีการปรับปรุงห้องเรียนที่มีสภาพทรุดโทรมให้มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เพื่อสร้างบรรยากาศ
ของการเรียนรู ้
๒ ควรมีการจัดหาทุนเพื่อใช้ในการสร้างอาคารส าหรับใช้
เป็นสถานที่เรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา 
๑ ควรมีการน าผลของการประเมินมาใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากร และใช้เป็นข้อมูลในการจัด
สวัสดิการแก่บุคลากรเพื่อให้เกิดความเท่ียงธรรม 
๒ ควรมีการฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านการบริหารวชิาการ 
๑ มีการให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการ
สอนเพื่ อ เป็ นแนวทางในการ
ประเมินผลการจัดการสอน 
๒ มี การก าหนดกิ จกรรมเสริ ม
ประสิทธิภาพการสอนและมีการจัดหา
หนังสือประกอบการค้นคว้าส าหรับ
ครูผู้สอน 

 
ด้านการบริหารบุคคล 
๑ มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับ
การฝึกอบรม/ศึกษาต่อเพื่อเป็น
การเพิ่มศักยภาพ 
๒มีการก าหนดมาตรฐานของ
ผู้บริหารและครูผู้สอน เพื่อให้มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับหน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติ 

ด้านการบริหารงบประมาณ 
๑ มีการจัดหางบประมาณมา
สนับสนุนเพื่อใช้ในการบริหาร
การศึกษา 
๒  มี ก า ร ว า ง แ ผ น จั ด ส ร ร
ง บ ป ร ะ ม า ณ เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร
พัฒนาการจัดการศึกษา 

การบริหารสภาพแวดล้อม 
๑ มีการก าหนดต าแหน่งและ
หน้าที่ของบุคลากรแต่ละแผนก
อย่างเหมาะสม 
๒ มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้
เพียงพอต่อการใช้งาน 
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 1. ด้านการบริหารวิชาการ  
 จุดเด่นของด้านนี้ คือ พระสังฆาธิการมีบทบาทในการให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการสอนเพ่ือ
เป็นแนวทางในการประเมินผลการจัดการสอน เพ่ือใช้ในการเพ่ิมศักยภาพในการสอน  
 แนวทางในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการในด้านนี้  คือ พระสังฆาธิการควรมีการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพ่ือน าผลที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป  
 2. ด้านการบริหารบุคคล  
 จุดเด่นของด้านนี้ คือ พระสังฆาธิการมีบทบาทในการส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับการฝึกอบรม/
ศึกษาต่อเพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพ และก าหนดมาตรฐานของผู้บริหารและครูผู้สอน เพ่ือให้มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ  
 แนวทางในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการในด้านนี้ คือ พระสังฆาธิการควรมีการน า
ผลของการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ควรมีการฝึกอบรมบุคลากร
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ด้านการบริหารสภาพแวดล้อม  
 จุดเด่นของด้านนี้ คือ พระสังฆาธิการมีบทบาทในการก าหนดต าแหน่งและหน้าที่ของ
บุคลากรแต่ละแผนกอย่างเหมาะสม และเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน  
 แนวทางในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการในด้านนี้  คือ พระสังฆาธิการควรปรับปรุง
ห้องเรียนที่มีสภาพทรุดโทรมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เพ่ือสร้างบรรยากาศของการ
เรียนรู้  
 4. ด้านการบริหารงบประมาณ  
 จุดเด่นของด้านนี้ คือ พระสังฆาธิการมีบทบาทในจัดหางบประมาณมาสนับสนุนเพ่ือใช้ใน
การบริหารการศึกษา และมีการวางแผนจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา  
 แนวทางในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการในด้านนี้ คือ พระสังฆาธิการควรจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารงาน และควรมีการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือจัดการจัดหาทุนเพ่ิมเติม
จากแหล่งอ่ืน ทั้งนี้เพ่ือให้ทุนส าหรับการจัดการด้านการศึกษาสงเคราะห์ทีเ่ป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 

7. อภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบาง

คอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
7.1 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ใน

เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร  
จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสังฆาธิการด้าน

การศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ทั้งนี้เนื่องจาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย นาควิไล) เรื่อง “บทบาท
พระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี” พบว่า (1) บทบาทของพระสังฆาธิการในการ
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บริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และงานวิจัยของ พระ
มหาชวลิต ชาตเมธี (คงแก้ว) เรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษา
เฉพาะกรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ต” พบว่า พระสังฆาธิการมีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

7.2 ความคิดเห็นต่อบทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอ
แหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้ 

1. ด้านการบริหารวิชาการ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
บทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร 
อยู่ในระดับ ปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากพระสงฆ์ได้มองเห็นว่าพระสังฆาธิการที่มีบทบาทด้านนี้ ยังไม่สามารถ
ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ เนื่องจาก มี
ข้อจ ากัดในหลายเรื่อง แย้งกับงานวิจัยของ พระครูวุฒิธรรมานันท์ (พิมพ์เทพ พุทฺธ าโณ) เร่ือง “ศึกษา
การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร” พบว่า การบริหารโรงเรียนพระ
พระปริยัติธรรม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีการบริหารอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน เรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารสภาพแวดล้อม 
และด้านการบริหารบุคคล 

2. ด้านการบริหารบุคคล จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
บทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวม มีอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากพระสังฆาธิการยังไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนส าหรับครูผู้สอน ใน
อัตราที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติได้ และยังไม่มีการสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน เช่น การจัดสวัสดิการ
ส าหรับครูผู้สอนเหมือนกับบุคลากรในสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ แย้งกับงานวิจัยของ พระครูวุฒิธรรมานันท์ 
(พิมพ์เทพ พุทฺธ าโณ) เรื่อง “ศึกษาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร” 
พบว่า การบริหารโรงเรียนพระพระปริยัติธรรม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีการบริหารอยู่ในระดับมาก
ทั้ง 4 ด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการ
บริหารสภาพแวดล้อม และด้านการบริหารบุคคล 

3. ด้านการบริหารสภาพแวดล้อม จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อบทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากพระสังฆาธิการเป็นผู้ซึ่งจัดหาทุน
สนับสนุนการก่อสร้างอาคาร หาทุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา และซ่อมแซมสิ่งที่ช ารุดทรุดโทรม 
แย้งกับงานวิจัยของ พระครูวุฒิธรรมานันท์ (พิมพ์เทพ พุทฺธ าโณ) เรื่อง “ศึกษาการบริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร” พบว่า การบริหารโรงเรียนพระพระปริยัติธรรม เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีการบริหารอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน เรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารสภาพแวดล้อม 
และด้านการบริหารบุคคล 
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4. ด้านการบริหารงบประมาณ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ต่อบทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม  เขตยานนาวา-สาทร 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เพราะรายได้ส่วนใหญ่มาจากงบสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการจัดทอดผ้าป่าสมทบของพระสังฆาธิการเอง แย้งกับงานวิจัยของ พระครูวุฒิ
ธรรมานันท ์(พิมพ์เทพ พุทฺธ าโณ) เรื่อง “ศึกษาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร” พบว่า การบริหารโรงเรียนพระพระปริยัติธรรม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  
มีการบริหารอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณ 
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารสภาพแวดล้อม และด้านการบริหารบุคคล 

 

8. กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ของคณะกรรมการ  

ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว และ อาจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร ที่ได้
กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแลเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงแก้ไขมาโดยตลอด 

ขอขอบพระคุณ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. ,พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ , 
ดร, อาจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต, อาจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, อาจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา ที่กรุณาเสียสละ
เวลาอันมีค่า เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องทั้งด้านภาษาเนื้อหา ระเบียบวิธีและเครื่องมือที่ใช้ใน
การด าเนินการวิจัย ช่วยแนะน าแก้ไข ให้สมบูรณ์และส าเร็จได้ด้วยดี ขอขอบคุณอาจารย์วารีญา ม่วง
เกลี้ยง ที่ช่วยแนะน าเกี่ยวกับการท าวิจัยในส่วนที่ผู้วิจัยมีข้อติดขัดจนสามารถท างานบรรลุเป็นผลส าเร็จได ้

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณพระสังฆาธิการและพระภิกษุทุกรูปในเขตบางคอแหลม เขตยาน
นาวา-สาทร ที่กรุณาให้ข้อมูลประกอบการวิจัยและ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
เป็นอย่างด ีท าให้ผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วน  

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณพระอาจารย์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ทุก
ท่าน คุณความดี การท าประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสารนิพนธ์นี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตเวทิตาคุณแด่ 
โยมมารดา บิดา ญาติสนิท มิตรสหายและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ที่เป็นก าลังใจรวมทั้งญาติโยมอุบาสก
อุบาสิกาทุกคนและญาติโยมชาวชุมชนวัดจันทร์นอกและผู้มีอุปการคุณทุกท่าน  

 

9. ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาเรื่อง บทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอ

แหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 1) ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ 2) เปิดศูนย์

การศึกษาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ผ่านในวัด 3) ส่งเสริมพระภิกษุสามเณรภายในวัดด้านการสอนศีลธรรม
แก่เยาวชนภายในโรงเรียนและชุมชน 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 1) ด้านการบริหารวิชาการ พระสังฆาธิการควรมี
นโยบายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้มีการจัดการเรียนการสอนที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 



473วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

และควรมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพ่ือน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการด้านศึกษาสงเคราะห์ในส่วนของการบริหารวิชาการให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี
ยิ่งขึ้น 2) ด้านการบริหารบุคคล พระสังฆาธิการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและเป็นแนวทางในการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร
อย่างเหมาะสม และ3) ด้านการบริหารสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทั้งด้าน
กายภาพ ซ่ึงได้แก่ อาคารสถานที่ รวมถึงภูมิทัศน์รอบๆ อาคารสภาพแวดล้อมด้านจิตใจ และ
สภาพแวดล้อมทางด้านสังคม ที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและจิตใจของครูและนักเรี ยน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี 4) ด้านการบริหารงบประมาณ พระสังฆาธิการควรมีการ
ก าหนดแนวทางในการจัดหางบประมาณในแต่ละปี เพ่ือให้สามารถจัดหางบประมาณได้เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการด้านศึกษาสงเคราะห์  

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทพระสังฆาธิ
การด้านการเผยแผ่เชิงรุกในยุคโลกาภิวัฒน์ในพ้ืนที่เขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร  2) ควรมี
การศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการจัดการงานด้านศึกษาสงเคราะห์  และ3) 
ควรมีการศึกษาเก่ียวกับบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตบางคอแหลม 
เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร  
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ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

THE EFFECTIVENESS OF ABBOTS′ ADMINISTRATION IN  
SI PRACHAN DISTRICT, SUPHANBURI PROVINCE 

 

พระครูอาทรยติกิจ (ชื้น ปญฺ ากาโม) พระสุธีวีรบัณฑิต1 บุษกร วัฒนบุตร111 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสใน
อ าเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี  ตามทัศนะของพระภิกษุ  สามเณรและประชาชน   
(2) เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานของเจาอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ตามทัศนะของพระภิกษุ สามเณรและประชาชน โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล (3)ศึกษา
ปัญหาและแนวทางในการบริหารงานที่มีประสิทธิผลการบริหารงานของเจาอาวาสในอ าเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ(Survey Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่ พระภิกษุ สามเณร และประชาชนในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีจ านวน 188 
รูป/คน ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ และ
แบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติ
ที่ใช้ได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นโดยใช้ค่าที (t-test) เพ่ือ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียสองกลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way ANOVA)เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไปและเปรียบเทียบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) โดย
ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) ประสิทธิผลการบริหารงานของเจาอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
พบว่า พระภิกษุ สามเณรและประชาชน มีทัศนะต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเจาอาวาสใน
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
พระภิกษุ สามเณร และประชาชน มีทัศนะต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเจาอาวาสในอ าเภอ    
ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ  
                                                           

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ด้านการบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติ และด้านการบริหารและการปกครอง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.02 ด้านการศึกษา อบรมและสั่งสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 และด้านการให้ความสะดวก
ในการบ าเพ็ญกุศล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และตามล าดับการเปรียบเทียบทัศนะของพระภิกษุ 
สามเณร และประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเจาอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พระภิกษุ สามเณร และประชาชน มีทัศนะต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานของ เจาอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่แตกต่างกัน
ตาม สถานภาพ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ผลการศึกษาปัญหาและแนวทางในการบริหารงานของเจ้าอาวาส พบว่า ปัญหา
และแนวทางในการบริหารงานของ เจ้าอาวาส ได้แก่ 1) ด้านการบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสน
สมบัติ วัดในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่ไม่มีการจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ ปัญหา
เรื่องความสะอาดภายในวัด หรือบริเวณรอบนอกของวัด และ บางวัดมีโบราณสถานโบราณวัตถุที่มี
สภาพทรุดโทรม 2) ด้านการบริหารและการปกครอง ระยะเวลาในการประชุมแต่ละครั้งห่างกันนาน
เกินไป และบางวัดมีการรวมศูนย์กลางการปกครองไปที่เจ้าอาวาสเพียงผู้เดียว ท าให้ในบางครั้งการ
ดูแลอาจไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร 3) ด้านการศึกษา อบรมและสั่งสอน ผู้ที่จะท าหน้าที่ในการอบรม
พระภิกษุ และสามเณร มีไม่เพียงพอ และไม่มีการอบรมครูพระ ท าให้เกิดการขาดแคลนครูพระที่จะ
ท าหน้าที่ในการสอนหนังสือทั้งในแผนกบาลีและแผนกธรรม  4) ด้านการให้ความสะดวกในการ
บ าเพ็ญกุศลการติดต่อบางครั้งไม่สะดวก การจัดกิจนิมนต์ไม่ทั่วถึง พิธีกรหรือมัคคทายก บางวัดยัง
ท าหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์และไม่ถูกต้องตามรูปแบบประเพณี และสถานที่จอดรถภายในวัดคับแคบ
จนเกินไปท าให้ญาติโยมที่มาติดต่อหรือมาท าบุญที่วัดเกิดความไม่สะดวก 
 

ค าส าคัญ : ประสิทธิผล, การบริหาร, เจ้าอาวาส 
 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) To study the abbots, management 
effectiveness at the Si Prachan district, Supanburi province according the opinions 
of monks , novices and people classified by population data,. 2) To compare the 
abbots Management effectiveness at the Si Prachan district, Supanburi according 
the opinions of monks , novices and people classified by population data,  
3) To identify problems and solutions for the abbots’ management effectiveness at  
the Si Prachan district, Supanburi province. The methodology was the quantitative, 
survey method, collecting data from 188 samples who were monks, novices and 
lay people, by simple random sampling, peoples for sample of the Performance's 
Management of Ecclesiastical Monks in the Si Prachan district, Supanburi with 
simple random sampling. The Tool of the research was questionnaires with 5 levels 
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of evaluation and open ended questions The data were analyzed by Social Science 
research. Program and the Statistics used were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, One - Way ANOVA and Least Significant Difference : LSD ) 
with the Statistically significant level at 0.05.  

 The findings of this research  were as follows : 
 1 ) The abbots’ management effectiveness according to the samples’ 
opinions was at high level and were at high level at all aspects with the  levels of 
opinions as the aspect of monastery, religious activity and religious property 
maintenance, administration and government at = 4.02, education and training at 
= 4.01, merit doing facilitation at = 3.98. consecutively. As for the opinions of 
monks, novices and lay people towards the abbots’ management efficiency 
classified by status, age, ordination age, formal education and Dhamma education 
levels were not different denying the hypothesis. The problems and solution for 
the abbots’ management efficiency were as follows; 1) The maintenance of the 
monasteries and religious property, the monasteries at Si Prachan district Supanburi 
province did not have the list books of monastery properties,the problems of 
cleanliness and orderly both in and outside of the monasteries. Some monasteries 
had old and decayed stupas and buildings.   
 2) The Management and government, the duration of regular meeting was 
too far apart. Some monasteries, the abbots rules autonomously. The 
administration might not be equally maintained 3) The education and Training, 
there are not enough trainers who have enough knowledge to train monks and 
novices. There is no monk-teacher training affecting the shortage of qualified monk-
teachers to teach both Pali and Dhamma education. 4) The merit doing support 
and facilitation, there is not convenience in contacting with the monasteries, 
invitation response was not equally distributed. Master of ceremonies or care takers 
of some monasteries did not perform duties properly according to the traditions 
and custom. There was not enough parking spaces to provide the merit-doers the 
conveniences. 
Keywords : The effectiveness, Administration, Abbots′  
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1. บทน า 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ ด้วยชนชาติไทยได้นับถือและสืบทอดต่อเนื่องกัน

มาเป็นเวลาช้านาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของชาติซึ่งส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานมา
จากพระพุทธศาสนา องค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติทุก  ๆ พระองค์ก็ทรงเป็นพุทธ 
มามกะ ทรงด ารงอยู่ในฐานะเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ทรงยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนาตลอดมา 
ตั้งแต่อดีตอันยาวนานจนถึงปัจจุบัน (พิทูร มลิวัลย์ และ ไสว มาลาทอง, 2553: 1) ท าให้วิถีชีวิตของ
คนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสืบทอดต่อ ๆ กันมา  เจ้าอาวาสเป็นพระสังฆาธิการผู้มี
หน้าที่บริหารและปกครองวัดที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดพระพุทธศาสนาจะเจริญก็เพราะความ
เลื่อมใสของประชาชนเจ้าอาวาสย่อมเป็นตัวจักรส าคัญในความเจริญของพระพุทธศาสนาดังนั้นการ
พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนเจ้าอาวาสจะต้องเป็นบุคคลที่ประชาชนเคารพนับถือเป็นที่
ศรัทธาของประชาชน (พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน), 2539: 118) เป็นผู้ที่ต้องใช้อ านาจใน
การปกครองดูแลกิจการต่างๆ ภายในวัดการใช้อ านาจของเจ้าอาวาสจึงต้องเป็นการกระท าโดยมี
กฎหมายให้อ านาจไว้เพ่ือให้การบริหารและปกครองสามารถด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผลซึ่งอ านาจ
ของเจ้าอาวาสนั้นได้มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535 มาตรา 37 ซึ่งได้
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสไว้ดังนี้ (พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธิ์ พฺรหฺมร สี), 2547: 84) 
มาตรา 37 เจ้าอาวาสมีหน้าที่ดังนี้ (1) บ ารุงรักษาวัดจัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไป
ด้วยดี (2) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้นปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัยกฎมหาเถรสมาคมข้อบังคับระเบียบหรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม (3) เป็นธุระใน
การศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์  (4) ให้ความสะดวกตามสมควร
ในการบ าเพ็ญกุศล  

อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 9 ต าบล มีประชากร   
นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 59,189 คน มีวัดและส านักสงฆ์กระจายอยู่ทั่วอ าเภอจ านวน 40 แห่งการ
ปกครองคณะสงฆ์ยึดตามเขตการปกครองของบ้านเมืองและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมาเถรสมาคมเป็นหลักการปกครองคณะสงฆ์ ในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ยังไม่เคย
มีผู้ใดศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสมาก่อน 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี เพ่ือเปรียบเทียบทัศนะของพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานของ เจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคล เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของเจ้าอาวาสใน
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
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3. ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหา ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2535 ทั้ง 4 ด้าน คือ (1) บ ารุงรักษาวัดจัดกิจการและศาสนสมบัติ (2) ด้านการบริหารและปกครอง 
(3) ด้านการศึกษาอบรมและสั่งสอนและ (4) ด้านการให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 รูปแบการวิจัย 

  งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ) ประกอบด้วยการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)จาก
แบบสอบถาม (Questionnaire)และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

4.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ประชากรที่  ประชากรและจ านวนกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางของเครจ์ซีย์และ 

มอร์แกน Krejcie and Morgan (สุรพล สุยะพรหม และสิทธิรัก ศรีจันทร์เพ็ญ, 2553: 106) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 181 รูป 

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็น
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

4.4 วิเคราะห์ข้อมูล 
       1) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรสองกลุ่มและการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใน
กรณีตัวแปรสาม กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่
ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Lest Significant Difference: LSD) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05    

2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้  1) น าข้อมูลที่ได้จากการ

สัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 2) น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมา
จ าแนกเป็นประเด็นและ   เรียบเรียงเฉพาะประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  
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3) วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 4) สังเคราะห์ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอต่อไป  

 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 

56.4 มีอายุตั้งแต่ 31 – 40 ปี จ านวน 82 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 43.6 มีพรรษาตั้งแต่ 11–15 
พรรษา จ านวน 58 รูป คิดเป็นร้อยละ 30.9 มีระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 132 รูป/
คน คิดเป็นร้อยละ 70.2 ไมมีระดับการศึกษาเปรียญธรรม จ านวน 96 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 51.1  

 5.2  ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี  

ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีโดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 และเม่ือพิจารณาเป็นด้านสรุปไดดังนี้ 

1)  ด้านการบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.02 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระภิกษุ สามเณรและประชาชน มีทัศนะต่อ 
ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน 

2) ด้านการบริหารและการปกครอง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พระภิกษุ สามเณรและประชาชน มีทัศนะต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

3) ด้านการศึกษา อบรมและสั่งสอน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พระภิกษุสามเณรและประชาชน มีทัศนะต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

4) ด้านการให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พระภิกษุ สามเณรและประชาชน มีทัศนะต่อประสิทธิผล
การบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

5.3 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอ  
ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม น าไปสู่การตอบสมมติฐาน
ทีต่ั้งไว้สรุปได้ดังนี้ 

1) พระภิกษุ สามเณรและประชาชน ที่มสีถานภาพต่างกัน มีทัศนะต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไป
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ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พระภิกษุ สามเณรและประชาชน ที่มี
สถานภาพ  ต่างกันมีทัศนะต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  แตกต่างกันในทุกด้าน 
 2) พระภิกษุ สามเณรและประชาชน ที่มีอายุต่างกัน มีทัศนะต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พระภิกษุ สามเณรและประชาชน ที่มีอายุ
ต่ า งกันมีทัศนะต่อ  ประสิทธิ ผลการบริหารงานของ เจ้ าอาวาส ในอ า เภอศรีประจันต์  
จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกันทุกด้านจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 3) พระภิกษุและสามเณร ที่มีพรรษาต่างกัน มีทัศนะต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
ของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมไมแตกต่างกัน ซึ่งไมเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีพรรษาต่างกันมีทัศนะ
ต่อ ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไมแตกต่าง
กันทุกด้านจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว 
 4) พระภิกษุ สามเณร และประชาชน ที่มีระดับการศึกษาสามัญต่างกัน มีทัศนะต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมแตกต่าง
กัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พระภิกษุ สามเณรและ
ประชาชน   ที่มีระดับการศึกษาสามัญต่างกัน มีทัศนะต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาส
ในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกันทุกด้านจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 5) พระภิกษุและสามเณร ที่มีระดับการศึกษาเปรียญธรรมต่างกัน มีทัศนะต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมแตกต่าง
กัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พระภิกษุและสามเณร  
ที่มีระดับการศึกษาเปรียญธรรมต่างกัน มีทัศนะต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสใน
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกันทุกด้านจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว 

5.4 ปัญหาและแนวทางในการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงาน
ของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีจ าแนกตามรายด้านสรุปได้ ดังนี้ 

1. ด้านการบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติ 
ปัญหา อุปสรรค คือ วัดส่วนใหญ่ยังไมมีการจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี

งบประมาณในการจัดการดูแล 
ข้อเสนอแนะ ควรแบ่งสรรงบประมาณบางส่วนเพ่ือใช้ในการจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์

ซึ่งจะท าให้วัดทราบว่ามีครุภัณฑ์ใดบ้างภายในวัด รวมทั้งทราบว่ามีครุภัณฑ์ใดบ้างที่จะต้องจัดซื้อ
หรือจ าหน่ายออกไป, ควรจัดให้มีการท าความสะอาดและปรับทัศนียภาพภายในและรอบนอก
บริเวณวัดให้มคีวามสวยงาม 
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2. ด้านการบริหารและการปกครอง 
ปัญหา อุปสรรค คือ ระยะเวลาในการประชุมแต่ละครั้งห่างกันนานเกินไป ท าให้ขาด

ความต่อเนื่องในการติดตามงานและบางวัดมีการรวมศูนย์กลางการปกครองไปที่เจ้าอาวาสเพียงผู้
เดียว ท าให้ในบางครั้งการดูแลอาจไมทั่วถึงเท่าท่ีควร 

ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติงานและท าให้การบริหารงานมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และควรมีการกระจายอ านาจ
การปกครองออกไปยังผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารและการปกครอง เพ่ือท าให้การบริหารและการ
ปกครองมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

3. ด้านการศึกษา อบรมและสั่งสอน 
ปัญหา อุปสรรค คือ ผู้ที่จะท าหน้าที่ในการอบรมพระภิกษุและสามเณร มีไมเพียงพอ 

โดยเฉพาะในด้านการเรียนนักธรรม ท าให้ต้องไปเรียนที่วัดอ่ืนที่มีความพรอมมากกว่า และไมมีการ
อบรมครูพระ ท าให้เกิดการขาดแคลนครูพระที่จะท าหน้าที่ในการสอนหนังสือทั้งในแผนกบาลีและ
แผนกธรรม 

ข้อเสนอแนะ คือ ควรส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนนักธรรมภายในวัด และ
ควรสนับสนุนให้ผู้ที่มีความรูความสามารถขึ้นมาเป็นครูสอนนักธรรม  และควรจัดให้มีการอบรมครู
พระทุก 6 เดือน รับรองโดยกรมศาสนารวมทั้งพระวิทยากร ตามแผนกหน้าที่ต่างๆ เป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจะท าให้ไดบุคลากรทางศาสนาที่มีประสิทธิผล 

4. ด้านการให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล 
ปัญหา อุปสรรค คือ การติดต่อบางคร้ังไมสะดวก เนื่องจากไมมีหน่วยงานหรือ

ส านักงานภายในวัด ท าให้ไมมีผู้รับผิดชอบโดยตรง จึงท าให้เกิดความไมสะดวกขึ้น 
ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานหรือส านักงานและจัดให้มีผู้รับผิดชอบ 

เพ่ือให้ความสะดวกแกญาติโยมที่มาติดต่อประสานงานกับทางวัด, ควรจัดให้มีผู้ที่รับผิดชอบในการ
จัดคิวกิจนิมนต์ เพ่ือไมให้เกิดความซ้ าซ้อนและคลาดเคลื่อน และควรมีการวางกฎระเบียบทีช่ัดเจน 
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6. สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย  
 จากการวิจัยเรื่อง  “ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาส  ในอ าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ดังแสดงในแผนภาพที่ 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
จากแผนภาพที่ 4.1 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยพบว่า แนวทางแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการ
บริหารงานของเจ้าอาวาส  ในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  มีรายละเอียดดังนี้ 
  

ประสิทธิผลการบริหารงานของเจา้อาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบรุ ี

เจ้าอาวาสมีการวางแบบแปลนและแผนผังภายในวัดเพื่อปรับทัศนียภาพภายในวัด
ให้สวยงาม และต้องดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวง เจ้าอาวาสต้องจัดท าบัญชีรับจ่ายเงินของวัด และเมื่อสิ้นปีปฏิทิน ให้
ท าบัญชีเงินรับจ่ายและคงเหลือ ทั้งนี้ให้เจ้าอาวาสตรวจตราดูแลให้เป็นไปโดย
เรียบร้อยและถูกต้อง 

มีจัดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมทุกวัดอย่างทั่วถึง
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความส าคัญของทางศาสนา เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญทางศาสนา และยอมให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการ
บ าเพ็ญกุศล 

มีจัดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมทุกวัดอย่างทั่วถึง ควรให้
การสนับสนุนส่งเสริมผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อแผนกบาลีควรจัดให้มีพระภิกษุผู้มี
ความรู้ความสามารถเข้าไปให้ความรู้ในโรงเรียนต่างๆควรมีการประเมินผลการ
เรียนการสอนเป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดการต่ืนตัวทั้งผู้เรียนและผู้สอน 

การปกครองต้องให้เป็นไปตามระเบียบของมหาเถรสมาคมและพระธรรมวินัยอัน
ไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง การตรวจการคณะสงฆ์ของเจ้าคณะควรเป็นไป
ตามล าดับและสม่ าเสมอเพื่อให้เกิดความพร้อมทุกด้านควรมีการประชุมเพื่อ
รับทราบปัญหาให้ความรู้แก่พุทธศาสนิกชน ในการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎ
มหาเถรสมาคม 
 

ด้านการบ ารุงรักษาวัด   
จัดกิจการและศาสนสมบัติ 

ด้านการบริหารและปกครอง   

ด้านการศึกษาอบรม      
และสั่งสอน 

ด้านการให้ความสะดวกตาม 
สมควรในการบ าเพ็ญกุศล 

พระสงฆ์ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีประสิทธิผลการในการบริหารงานของเจ้าอาวาส ใน
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  ควรที่จะประพฤติตัวให้เหมาะสมกับ
สถานะภาพของตนเอง และควรเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้ประชาชนน าไปปฏิบัติ
ตามอย่างจริงจัง 
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 1) ด้านการบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติ  เจ้าอาวาสมีการวางแบบแปลน
และแผนผังภายในวัดเพ่ือปรับทัศนียภาพภายในวัดให้สวยงาม และต้องดูแลรักษาและจัดการศาสน
สมบัติของวัดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เจ้าอาวาสต้องจัดท าบัญชีรับจ่ายเงินของวัด และเมื่อสิ้นปี
ปฏิทิน ให้ท าบัญชีเงินรับจ่ายและคงเหลือ ทั้งนี้ให้เจ้าอาวาสตรวจตราดูแลให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
และถูกต้อง  
 2) ด้านการบริหารและปกครอง  การปกครองต้องให้เป็นไปตามระเบียบของมหาเถร
สมาคมและพระธรรมวินัยอันไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง การตรวจการคณะสงฆ์ของเจ้าคณะควร
เป็นไปตามล าดับและสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดความพร้อมทุกด้านควรมีการประชุมเพ่ือรับทราบปัญหา
ให้ความรู้แก่พุทธศาสนิกชน ในการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ให้ความรู้แก่
พุทธศาสนิกชน ในการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม 
 3) ด้านการศึกษาอบรม และสั่งสอน มีจัดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรมทุกวัดอย่างทั่วถึง ควรให้การสนับสนุนส่งเสริมผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อแผนกบาลีควรจัดให้มี
พระภิกษุผู้มีความรู้ความสามารถเข้าไปให้ความรู้ในโรงเรียนต่างๆควรมีการประเมินผลการเรียนการ
สอนเป็นระยะๆ เพ่ือให้เกิดการตื่นตัวทั้งผู้เรียนและผู้สอน จัดให้ความรู้แก่พระภิกษุ สามเณรเพ่ือ
เพ่ิมความรู้ในการเผยแผ่ธรรมแก่พุทธศาสนิกชนในวันส าคัญทางศาสนา 
 4) ด้านการให้ความสะดวกตาม สมควรในการบ าเพ็ญกุศล มีประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ความส าคัญของทางศาสนา เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญทางศาสนา และยอมให้ความ
ร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล เจ้าอาวาสต้องให้ความส าคัญในเรื่องนี้เป็นพิเศษ
เพราะถือว่าเป็นเรื่องท่ีใกล้ชิดและมีผลต่อความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาภายในวัด  
 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี มีประเด็นทีส่ามารถน ามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

1. ด้านการบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติ ผลการวิจัยพบว่าเจ้าอาวาสใน
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีประสิทธิผลการบริหารงาน ด้านการบ ารุงรักษาวัด จัด
กิจการและศาสนสมบัติของวัด อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและเอาใจใสของเจ้า
อาวาสในการบ ารุงรักษาวัด ไมว่าจะเป็นการซ่อมแซม ปรับปรุงหรือตกแต่งต่อเติม วิหาร โบสถ
อาคารสถานที่ หรือการวางแบบแปลนและแผนผังภายในวัดเพ่ือปรับทัศนียภาพภายในวัด ให้
สวยงาม และพัฒนาไปได้ด้วยดีซึ่งการที่วัดมีสถานที่ที่พรอมจะสามารถรองรับการจัดการงานอ่ืน
ภายในวัดไดอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่นการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ เป็นต้น รวมตลอดไปถึงการจัดการ
ด้านรายรับและรายจ่ายภายในวัด และการเป็นตัวแทนของวัดในเรื่องต่างๆ เช่นการรับทรัพย์สิน 
การอรรถคดีซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่   เจ้าอาวาสที่จะต้องดูแลรักษาและปฏิบัติเพ่ือให้งานด้านการ
บ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดด าเนินการไปไดด้วยดี 
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2. ด้านการบริหารและการปกครอง ผลการวิจัยพบว่า เจ้าอาวาสในอ าเภอศรี
ประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรี มีประสิทธิผลการบริหารงาน ด้านการบริหารและการปกครอง อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเจ้าอาวาสในการบริหารงานตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535 ในการบริหารงานนั้นเจ้าอาวาสต้องบริหารทั้งคน งานและทรัพยากร
ตลอดจนเวลาเพ่ือให้งานกิจการคณะส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ไดวางไวอันจะยังผลให้เกิดความ
ผาสุกขึ้นภายในวัด และส่งผลให้การปกครองสามารถด าเนินไปไดด้วยดี ถูกต้องตามครรลองคลอง
ธรรมแห่งพระธรรมวินัยต่อไป 

3. ด้านการศึกษา อบรมและสั่งสอน ผลการวิจัยพบว่า เจ้าอาวาสในอ าเภอศรี
ประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรี มีประสิทธิผลการบริหารงานด้านการศึกษา อบรมและสั่งสอน อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งแสดงถึงความเอาใจใสของเจ้าอาวาสที่มีต่อพระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัด โดยการ
ส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัดไดมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนทั้งในแผนกธรรมและบาลี 
ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาในแผนกสามัญ เพ่ือให้พระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัดไดมีโอกาส
เพ่ิมพูนความรู ประสบการณ ซึ่งจะท าให้พระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัด สามารถน าความรูที่ไดรับ
ไปพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเพียบพรอมไปด้วยความรูความสามารถซึ่งจะท าให้
สามารถแกไขปัญหา ต่างๆ ทีเ่กิดข้ึนไดอย่างมีประสิทธิผล  

4. ด้านการให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล ผลการวิจัยพบว่า เจ้าอาวาสใน
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีประสิทธิผลการบริหารงานด้านการให้ความสะดวกในการ
บ าเพ็ญกุศล อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันยาวไกลของเจ้าอาวาสในการพัฒนาสิ่ง
ต่างๆ ที่จะ  ช่วยเพ่ิมความสะดวกให้แกพุทธศาสนิกชนในการมาวัด ในโอกาสต่างๆ เช่นงานการ
กุศลประจ าปีหรืองานจรของวัด งานบ าเพ็ญกุศลต่างๆ ซึ่งเมื่อผู้ที่มาวัดไดรับความสะดวกสบายก็จะ
ท าให้เกิดความประทับใจ สุขใจและอยากทีจ่ะกลับมาวัดอีก 

จากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอ          
ศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรี ตามสถานภาพส่วนบุคคล ไดแก สถานภาพ อายุ พรรษา ระดับ
การศึกษาสามัญ ระดับการศึกษาเปรียญธรรม  พบว่า พระภิกษุ สามเณรและประชาชน ที่มี
สถานภาพต่างกัน มีทัศนะ ต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงให้ว่าพระภิกษุหรือสามเณรที่
อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าอาวาส มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาส 
ต่างกัน อาจเป็นเพราะการทุ่มเทเอาใจใสและพรอมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ภายในวัดให้
มีความเจริญและสวยงามจนปรากฏ เป็นรูปธรรมจนเป็นที่ยอมรับของพระภิกษุ สามเณรและ
ประชาชน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของพระมหาชวลิต ชาตเมธี(คงแก้ว) ที่ศึกษาเรื่อง บทบาท
ของ พระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษาเฉพาะกรณี พระสังฆาธิการ ในจังหวัด
ภูเก็ต พบว่า พระภิกษุ สามเณร ที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสังฆาธิการใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์แตกต่างกัน  Sig =.026) จึงยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ (พระมหาชวลิต 
ชาตเมธี (คงแก้ว), 2552) 
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พระภิกษุ สามเณร และประชาชน ที่มีอายุต่างกัน มีทัศนะต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานทีต่ั้งไว แสดงว่าอายุของผู้อยู่ใตก้ารปกครองไมใช้สิ่งส าคัญที่ท าให้ทัศนะที่มีต่อประสิทธิผล
การท างานของ  เจ้าอาวาสเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเจ้าอาวาสเป็นผู้ที่มีความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทและ
เอาใจใสสิ่งต่างๆ ไมว่าเป็นกิจการภายนอกหรือภายในวัดจนเป็นที่ประจักษ์แกสายตาของพระภิกษุ 
สามเณรและประชาชน อายุจึงไมใช้สิ่งที่ท าให้เกิดทัศนะที่มี ต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของ    
เจ้าอาวาสแตกต่างกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรวิท บุญยะดาษ ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะ
ผู้น าในการพัฒนาชุมชนของเจ้าอาวาส : กรณีศึกษาจังหวัดเลยพบว่า อายุและระยะเวลาในการ
ด ารงต าแหน่ง ไมมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าในการพัฒนาชุมชนของเจ้าอาวาสอย่างมีนัยที่ส าคัญ
ทางสถิตทิีร่ะดับ .05 (วรวิท บุญยะดาษ, 2550)   

พระภิกษุ และสามเณร  ที่มีพรรษาต่างกัน มีทัศนะต่อประสิทธิผลการบริหารงานของ     
เจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไมแตกต่างกัน ซึ่งไมเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระภิกษุและสามเณรมีความคิดเห็นตรงกันว่าเจ้าอาวาสบริหารงานไดอย่างมี
ประสิทธิผลและเป็นที่ยอมรับของพระภิกษุและสามเณรในสังกัด การบวชก่อนหรือหลังไมว่าจะมี
พรรษาหรือไมก็ตามการบวชของพระภิกษุหรือสามเณร ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่จะไดเข้ามาเก็บเกี่ยว
ความรูและศึกษาพระธรรมวินัยและไดมีโอกาสในการฝึกฝนตนเองให้มีความรูตลอดจนการเสียสละ
และรูจักความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อสังคม ซึ่งไมสอดคลองกับผลการวิจัยของพระพิพัฒน์  
ภาสน์ บุญเทียน ทีไ่ดท าการวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการบริหารวัดตามหลักปฏิรูปเทศของเจ้า
อาวาสในจังหวัดนครราชสีมา พบว่าเจ้าอาวาสที่มีพรรษาต่างกัน มีพฤติกรรมการบริหารวัดโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า เจ้าอาวาสที่มีพรรษา
มาก ปานกลาง และน้อยมีค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการบริหารวัดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีร่ะดับ .05 ในทุกด้าน (พระพิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน, 2547) 

พระภิกษุ สามเณร และประชาชน ที่มีระดับการศึกษาสามัญต่างกัน มีทัศนะต่อ 
ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน       
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงให้เห็นว่าแม้การศึกษาต่างกัน การแสดงทัศนะต่อประสิทธิผล
การบริหารงานของเจ้าอาวาสก็ต่างกันเพราะเมื่อเจ้าอาวาสไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
จนเป็นที่ประจักษ์แกสายตา แล้วย่อมไมท าให้เกิดข้อสงสัย หรือความคิดที่แตกต่างกัน เมื่อเจ้า
อาวาส ทุ่มเททั้งก าลังกาย ก าลังใจ แรงงาน พลังความคิดตลอดจนสามารถสร้างความไววางใจและ
สร้างความศรัทธาให้เกิดข้ึนจนสามารถพัฒนาวัดไดอย่างมีประสิทธิผล ส่งผลดีให้เกิดขึ้นแกพระภิกษุ 
สามเณร ชุมชน และสังคมอันน ามาซึ่งความผาสุกสวัสดีแห่งบวรพระศาสนา อีกทั้งการบริหารงาน
ของ เจ้าอาวาสยังอยู่ภายใต้กรอบพระธรรมวินัยอัน เคร่งครัด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและ
ความสามารถของเจ้าอาวาสในการบริหารงานที่มีประสิทธิผลนั่นเอง จึงไมแปลกที่พระภิกษุ 
สามเณรจะมีทัศนะท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระสมุหชัชวาล ช่ ามะณี ที่ไดศึกษา
บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนบริเวณชายแดนไทย-ลาว จังหวัดเลยพบว่าบทบาทของ
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พระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนบริเวณชายแดนไทย-ลาวจังหวัดเลยแตกต่างกันตามระดับการศึกษา 
(พระครูสมุห์ชัชวาล ช่ ามะณี, 2544) 

พระภิกษุและสามเณร ที่มรีะดับการศึกษาเปรียญธรรมต่างกัน มีทัศนะต่อประสิทธิผล
การบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว อาจเป็นเพราะพระภิกษุและสามเณรเป็นผู้ครองตนอยู่ในสมณะเพศซึ่งต้อง
ประพฤติตนให้อยู่ในศีล อันเป็นข้อวัตรปฏิบัติและยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่แล้ว จึงมีพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิตที่เหมือนๆ กันและมีมุมมองของชีวิตสมณะเพศที่คล้ายๆ กันซึ่งสอดคลองกับ ผลการวิจัย            
พระมหาทองดี อกิ   จโน (ศรีตระการ) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของพระภิกษุต่อภาวะผู้น า ในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ เขตภาษีเจริญและเขตบางแคกรุงเทพมหานครพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี       
วุฒิการศึกษาบาลีต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าในการบริหารกิจการคณะสงฆ โดยภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐาน (พระมหาทองดี อกิญฺจโน 
(ศรีตระการ), 2552) 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
พระสังฆาธิการในระดับต่าง ๆ และองค์กรพระพุทธศาสนา ควรน าผลการวิจัยนี้ไป

ประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาของเจ้าอาวาสที่มีประสิทธิผล ประสิทธิผลสร้างความมั่นคงให้กับ
พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นประโยชน์และจ าเป็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้บรรลุเป้าหมาย เช่น 

1)  เจ้าอาวาสควรเน้นย้ าให้พระภิกษุ สามเณรและประชาชน เป็นผู้รอบรู้ในทุกด้าน มี
ความช านาญในการบริหารเจ้าอาวาสได้ 

2)  เจ้าอาวาส ควรมีรูปแบบการพัฒนาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับกระแสโลกาภิวัตน์ 
เพ่ือให้เป็นสังคมที่อุดมไปด้วยฐานคุณธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

3)  เจ้าอาวาส ควรยกระดับการศึกษาในต าแหน่งให้สูงขึ้น ให้เทียบเท่าระดับสูงขึ้นไป 
และมีการถวายความรู้แก่เจ้าอาวาสให้ครอบคลุมทุกรูป 

9.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1)  เจ้าอาวาส ควรจัดท าแผนการบ ารุงรักษาวัดจัดกิจกรรม และศาสนสมบัติ และให้

ค าแนะน าในการก่อสร้าง เพ่ือพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ 
2)  เจ้าอาวาส ควรให้ความส าคัญในการด้านศึกษาตลอดถึง สามเณร และประชาชน 

ทั่วไป ให้มีความรู้อย่างแตกฉาน ควรเอาใจใส่เป็นเชิงนโยบาย โดยการสร้างแรงจูงใจในการศึกษา 
เพ่ือน าไปประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างท่ีดี สามารถอบรมสั่งสอนประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้อง 

3)  เจ้าอาวาส ควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเจ้าอาวาส เพ่ือให้เป็นผู้น าที่มี
วิสัยทัศน์ รู้จักการวางแผนและท างานอย่างเป็นระบบ รู้จักวิธีสร้างแรงบันดานใจในการท างาน และ
เป็นผู้น าที่มีความรู้และมีความสามารถในการบริหารคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิผล 
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9.3  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1)  ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของเจ้าอาวาส 

เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่มีความส าคัญต่อประสิทธิผลการบริหารซึ่งจะมีช่วยให้เกิดการกระตุ้นหรือ
ความต้องการพัฒนาประสิทธิผลต่อไป 

2)  ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของ     
เจ้าอาวาส เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนส าคัญที่จะท าให้พระพุทธศาสนา
ยั่งยืนอยู่ไดสืบไป 

3)  ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในทุกภาคเพ่ือ     
ก่อให้เกิดการเปรียบเทียบและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาประสิทธิผลในการบริหารงานของเจ้าอาวาส
ให้สูงขึ้น อันจะส่งผลดีต่อวัด ชุมชนและสังคม 
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การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน    
อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

THE WORK PERFORMANCE OF  MORAL TEACHING MONKS IN THE  
PRATHEAPWITTHAYATHAN SCHOOL, WIHANDAENG DISTRICT  

SARABURI PROVINCE 
 

พระสมุห์สมชาย  สิริสมฺปนฺโน (มีสุดใจ) พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์  ทสสฺนีโย) 
ธิติวุฒิ  หมั่นมี 

 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีจุดประสงค์ คือ  1)เ พ่ือศึกษาการปฏิบัติ งานของพระสอนศีลธรรม  
ในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 2) เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงาน
ของพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรีโดยจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลและ 3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบ
ผสานวิธี โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้ส ารวจกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนโรงเรียน
ประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จ านวน 322 คน จากจ านวนประชากรทั้งหมด 
975  และการวิจัย เชิ งคุณภาพ ด้ วยการสัมภาษณ์ เชิ งลึก  ( In-Depth interview)  
กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาพร้อมน าเสนอเป็นแบบ
พรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 นักเรียนโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี มีความคิดเห็นต่อ
การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.00) ทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อการ
ปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลพบว่า นักเรียนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา มีความคิดเห็น
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  

                                         
 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการจัดการเชิงพุทธ  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบ
วิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พบว่า พระสอนศีลธรรมขาดทักษะในการถ่ายทอดความ
และไม่มีเทคนิคการสอนแบบหลากหลาย ไม่ช านาญการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยในการประกอบการ
เรียนการสอน ขาดความช านาญในการผลิตสื่อที่ทันสมัยโดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องขาด
ความคล่องในการใช้สื่อประกอบการเรียนเรียน และไม่มีวิธีกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการ
เรียน และเน้นบรรยายมาก จนนักเรียนไม่มีส่วนในกิจกรรมเลยและเนื้อหาในการเรียนมีมากไม่
สอดคล้องกับเวลาที่ใช้ท าการเรียนการสอน สภาพห้องและสภาพแวดล้อมมีบรรยากาศไม่เหมาะต่อ
การศึกษา 
 

ค าส าคัญ: การปฏิบัติงาน, พระสอนศีลธรรม 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to study  the work performamce 
of  moral teaching monks in the Pratheapwitthayathan school, Wihandaeng district, 
Saraburi province,   2) to compare the work practice of  moral teaching monks in 
the Pratheapwitthayathan school, Wihandaeng district, Saraburi province, 3) to 
study the problems, obstacles and suggestions to the work practice of  moral 
teaching monks in the Pratheapwitthayathan school, Wihandaeng district, Saraburi 
province... 
 This research is the mixed research method. For the quantitative research 
is collected the data from the sampling group as the 322 out of 975 students in the 
Pratheapwitthayathan school ,Wihandaeng district, Saraburi province. The 
researcher had the data analysis through  frequency, percentage, mean, standard 
deviation(S.D) one-way analysis of variance (One-way ANOVA) for testing the 
difference between the averages from three or more groups with LSD (Least 
Significant Different).and the qualitative research  had the in-depth interview from 8 
key informants by using the descriptive content analysis technique. 
 The findings of this research as following : 
 The students of Pratheapwitthayathan school, Wihandaeng district, 
Saraburi province,had the opinions to work practice of  moral teaching monks in the 
Pratheapwitthayathan school, Wihandaeng district, Saraburi province in overall,  was 
at good level  (X= 4.00). The findings of opinion comparison of students to work 
performamce of  moral teaching monks in the Pratheapwitthayathan school, 
Wihandaeng district, Saraburi province, classified by the personal status that found 
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that the students had the difference of sex, age, education level, had the opinion in 
overall indifferently. It had significantly statistics at 0.05. It rejected the hypothesis.  
 The problem and obstacle to work performamce of  moral teaching 
monks in the Pratheapwitthayathan school , Wihandaeng district, Saraburi province, 
found that the moral teaching monks lack of transfer skill and no teaching 
techniques, no modern teaching media skill for teaching, lack of media production 
technology, lack of teaching media skill, and no motivation to students for more 
interesting learning and too much lecture, then students do not have the 
participation of activity and the content is very much that no matching with 
teaching and learning time. The classroom and environment are not suitable to 
education. 
 

Keywords: The Work Practice, Moral Teaching Monks  
 
 

1. บทน า 
 พระพุทธศาสนากับการศึกษาได้มีความเกี่ยวเนื่องกันมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันซึ่งการ 
จัดการศึกษาของคณะสงฆ์ ในพระพุทธศาสนาด าเนินการตามแนวไตรสิกขา โดยยึดถือหลักพระพุทธ
พจน์คือค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มีความมุ่งหมายที่ส าคัญเพ่ือให้ผู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติตามด ารง
รักษาและเผยแผ่พรหมจรรย์ อันเป็นระบบการด าเนินชีวิต ตามหลักการแห่งพระธรรมวินัย โดยแบ่ง
การศึกษาออกเป็น 3 ขั้นคือขั้นปริยัติเป็นการประกาศความจริงและข้อปฏิบัติทางกายวาจาใจ     
เป็นชั้นๆ เหมาะแก่เพศและอัธยาศัยของบรรพชิตและคฤหัสถ์ขั้นปฏิบัติเป็นการฝึกอบรมกายวาจา
ใจตามหลักค าสั่งสอนและการบ าเพ็ญสมาธิ เจริญภาวนาและขั้นปฏิเวธ เป็นการบรรลุถึงผลที่มุ่ง
หมายประดุจการเดินทาง ไปถึงสถานที่ปรารถนาได้ประสบสิ่งที่พึงพอใจ แม้ว่าในปัจจุบันนี้จะเป็น
ยุคกระแสโลกาภิวัฒน์ ซึ่งส่งผลให้สังคมไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความ
เจริญใน ด้านวัตถุแต่บทบาทของพระสงฆ์และวัดก็ยังคงท าหน้าที่ เป็นที่พ่ึงที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของ
พุทธศาสนิกชนในสังคมอยู่ตลอดไป เพราะหลักธรรมของพระพุทธศาสนาได้กลายมาเป็นหลักธรรม
ส าคัญของวัฒนธรรมไทย (พระณปวร โทวาท, 5 (2) 2559: 67) นอกจากนั้น การส่งเสริมบทบาท
ของคณะสงฆ์ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโรงเรียนและครอบครัวต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด 
ตลอดจนสนับสนุนให้มีการปฏิบัติธรรมและความสงบร่มเย็นทางจิตใจควบคู่กับการเร่งรัดการปฏิรูป
การศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทุกรูปแบบและทุกแนวทาง จะโน้ม น้าวจิตใจเยาวชนให้ออกห่าง
จากสิ่งยั่วยุหลีกเลี่ยงสื่อลามกอนาจารการหมกมุ่นทางเพศก่อนวัยอันควรอันตรายและพิษภัยจากยา
เสพติดต้องพัฒนาไปตามธรรมชาติของวัยนักเรียนและความพร้อมทาง ด้านจิตใจ โดยการให้ศึกษา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไม่ฝืนธรรมชาติ จากสภาพ
ปัญหาหลักการเหตุผลและนโยบายที่กล่าวมาข้างต้นท าให้กระทรวงวัฒนธรรมได้ท าข้อตกลงความ
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ร่วมมือ (MOU = Memorandum of Understanding) กับกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนา
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างทักษะความรู้
ในเร่ืองศิลปวัฒนธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนนักศึกษาและครูอาจารย์ทุกระดับ รวมถึงหลักสูตร
ระยะสั้นและระยะยาวในสถานศึกษาทุกระดับทั่วประเทศข้อตกลงได้เสนอไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งได้พิจารณาตกลงรายละเอียดของโครงการ
พระสอนศีลธรรมแล้วเห็นควรสนับสนุน เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านพุทธศาสนากับ
พระสงฆ์โดยตรง เพ่ือช่วยสร้างปฏิบัติสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศาสนากับนักเรียนรวมทั้งเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีให้กับเด็กตั้งแต่วัยเริ่มต้น เพ่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ (พระ
ครูอุทัยกิจจารักษ์, 5 (2) 2559: 429) การด าเนินงานตามโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 อย่างต่อเนื่องและเมื่อปีงบประมาณ 2551 โครงการครู
พระสอนศีลธรรมได้เปล่ียนหน่วยงานที่รับผิดชอบ จากกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมมาเป็น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ และได้ปรับเปลี่ยนโครงการครูพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนเป็น พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อีกทั้งผู้วิจั ยเอง ก็มีสถานะเป็นพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  พบว่าการท า
หน้าที่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้ได้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการนั้น มีข้อจ ากัด
หลายอย่าง ซึ่งผู้วิจัยเองมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ว่ามีปัญหาในแนวทางใดและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ว่าเกิดขึ้นเนื่องมาจากปัญหาอัน
ใด เป็นที่ตัวของเด็กนักเรียนที่ไม่ตั้งใจไม่สนใจที่จะเรียนกับพระสอนศีลธรรม หรือปัญหาเกิดจาก
ทางโรงเรียนที่มีความไม่พร้อมในการให้ชั่วโมงเรียนกับพระสอนศีลธรรมที่เข้าไปสอนในโรงเรียน
นั้นๆ จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปได้อย่างไร จากเหตุผลดังกล่าวนี้เองผู้วิจัย จึง
มีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 
อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการวาง
แผนการจัดการศึกษา ให้เหมาะสมและส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างานในคราวต่อไป  (ส านัก
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2550) 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษา การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 
อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบ การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียนประเทียบ
วิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรีโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 2.3 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
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3.  ขอบเขตการวิจัย  
 3.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 งานวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง 
จังหวัดสระบุรี” ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาโดยสังเคราะห์จากแนวคิด/ทฤษฎี ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  
1. ด้านการใช้เทคนิคและวิธีการสอน 2. ด้านการสอนที่เน้นเป็นศูนย์กลาง  3. ด้านการเรียนการ
สอนที่สอดคล้อง 
 3.2  ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น (Indepemdent Variables) คือ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา 
 ตัวแปรตาม (Depemdent Variables) คือการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยผู้วิจัยสังเคราะห์จากแนวคิดของ 
“ประเสริฐ ธรรมโวหาร” (ประเสริฐ ธรรมโวหาร, 2542: 250) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1. 
ด้านการใช้เทคนิคและวิธีการสอน  2. ด้านการสอนทีเน้นเป็นศูนย์กลาง  3. ด้านการเรียนการสอนที่
สอดคล้อง 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 
อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี” มีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 4.1  รูปแบบการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 
อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี”เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed[Method  Research) ประกอบ
ไปด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ 
 3.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 1) ประชากร (Population)ได้แก่นักเรียนโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ในพ้ืนที่   
อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีจ านวน 975 คน 
 2) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size)  
และวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) จ านวน 322 คน และผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 7 รูป/คน  
 4.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมา โดยศึกษางานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา และแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต ารา 
และงานวิจัย ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
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 3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1) ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ถึงผู้อ านวยการโรงเรียน เพ่ือขอความอนุเคราะห์
ในการตอบแบบสอบถามจาก นักเรียน ในพ้ืนที่  
 2) น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูล กับ นักเรียน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
322 ชุด และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง แล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้อง ได้ข้อมูลที่สมบู รณ์
ทั้งหมดจ านวน 322 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 
 3) น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ต่อไป 
 4.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
และพรรณนา ปัญหาและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบ
วิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ 
(Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้ 1) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียง
และบันทึกเป็นข้อความ 2) น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็น
และเรียบเรียงเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 3) วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis 
Technique) ประกอบบริบท (Context) 4) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอ
ต่อไป  
 

5. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษา การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหาร
แดง จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัยสรุปผล ดังนี้ 
 5.1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 พบว่า นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.42  และเป็นเพศชาย จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 37.58 อายุระหว่าง 16 – 17 ปี จ านวน 134 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.61  รองมา คือ มีอายุระหว่าง 14 – 15 ปี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 ถัดมา 
คือ มีอายุระหว่าง 12 – 13 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 16.15 และน้อยที่สุด คือ มีอายุระหว่าง 18 – 
19 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 11.49 การศึกษาอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 3 จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.92 รองลงมา ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 6 จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 32.61 ถัดมา คือ ชั้นมัธยมปีที่ 5 
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จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 17.70 และน้อยที่สุด คือ ชั้นมัธยมปีที่ 4 จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.77 
 5.2 การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง 
จังหวัดสระบุรี พบว่านักเรียน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบ
วิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้   
 1)  ด้านการใช้เทคนิคและวิธีการสอน 
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบ
วิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ด้านการใช้เทคนิคและวิธีการสอนโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
(  = 4.02, S.D. = 0.486) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ด้านการใช้เทคนิคและวิธีการสอนอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 2)  ด้านการสอนเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบ
วิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ด้านการสอนเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก  (  = 4.13, S.D. = 0.474) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ด้านการสอนเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ 
 3)  ด้านการสอนที่สอดคล้อง 
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ด้านการสอนที่สอดคล้อง โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก (  = 3.87, S.D. = 0.616) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ด้านการสอนที่สอดคล้อง อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 5.1.3 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบ
วิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  
 การเปรียบเทียบระดับผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหาแดง จังหวัดสระบุรี ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง ตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน พบว่า นักเรียนที่มีเพศ
ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 
อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 2 นักเรียนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน พบว่า นักเรียน
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ที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบ
วิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 3 นักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน  พบว่า 
นักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 5.4 สรุปปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบ
วิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี” ครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอใน
การแก้ไข ซึ่งจ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ 
 1) การใช้เทคนิคและวิธีการสอน 
 ปัญหา อุปสรรค  
  1. พระสอนศีลธรรมขาดทักษะการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน 
  2. พระสอนศีลธรรมไม่สามารถน าเทคนิคการเรียนการสอนที่หลากหลายให้กับ
นักเรียน 
  3. พระสอนศีลธรรมขาดวิธีกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน 
 ข้อเสนอแนะ  
  1. ควรอบรมเทคนิคการสอนที่หลากหลาย และน าไปใช้ให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
  2. ควรเน้นให้พระสอนศีลธรรมเพ่ิมทักษะในการน าเทคนิคการสอนมาปรับเปลี่ยน 
หลายๆ แบบ 
  3. ควรหาวิธีกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจเรียน เช่นการให้รางวัล เป็นต้น 
 2) การสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
 ปัญหา อุปสรรค  
  1. พระสอนศีลธรรมเน้นการบรรยายมากเกินไปจะท าให้นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม 
  2. เนื้อหาการสอนมีมากไม่สอดคล้องกับเวลาที่ใช้ท าการเรียนการสอน 
  3. สภาพห้องเรียนมีบรรยากาศไม่เหมาะต่อการเรียนการสอนพุทธศาสนา 
 ข้อเสนอแนะ  
  1. พระสอนศีลธรรมควรลดการบรรยายลง ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
  2. ควรปรับเอาเนื้อหาที่จ าเป็นซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียน 
  3. เวลาว่างจากการเรียน ครูพ่ีเลี้ยงควรน านักเรียนไปเรียนที่วัด เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศ
ในการเรียนการสอน 
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 3) การเรียนการสอนที่สอดคล้อง 
 ปัญหา อุปสรรค  
  1. พระสอนศีลธรรมไม่ช านาญการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการสอน 
  2. พระสอนศีลธรรมขาดทักษะในการผลิตสื่อที่ทันสมัยโดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยี 
  3. พระสอนศีลธรรมขาดทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนรู้ 
 ข้อเสนอแนะ  
  1. ควรกระตุ้นให้พระสอนศีลธรรม จัดหาสื่อที่ทันสมัยมาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน
โดยเฉพาะสื่อที่เก่ียวกับเทคโนโลยี 
  2. ควรจัดอบรมให้พระสอนศีลธรรมผลิตสื่อการเรียนรู้ การสอนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
และสามารถใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
  3. จัดหาครูพ่ีเลี้ยงหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลช่วยเหลือการใช้สื่อเทคโนโลยีของพระสอน
ศีลธรรม 
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6. สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 

อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  พอสรุปเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 
อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าประเด็นที่มีความส าคัญ สามารถน ามาอภิปราย ได้ดังนี้ 
 7.1 ด้านการใช้เทคนิคและวิธีการสอน ผลการศึกษาด้าน การใช้เทคนิคและวิธีการสอน 
พระสอนศีลธรรมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อศึกษาความพึง

ด้านการใช้เทคนิคและวิธีการสอน 
๑. พระสอนศีลธรรมได้ท าการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาสอดคล้องกับการพัฒนา
หลักสูตรทางพระพุทธศาสนา 
๒. พระสอนศีลธรรมได้ท าการสอนวิชา
พระพุทธศาสนามีความสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดประสงค์
รายวิชาพระพุทธศาสนา 
๓. พระสอนศีลธรรมได้ท าการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาสอดคล้องกับปรัชญา
การศึกษาปรัชญาแห่งการศาสนาแห่งชาติ 
 

การปฏิบัติหน้าที่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

การสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศนูย์กลาง 
๑. พระสอนศีลธรรมสอนและอบรมให้นักเรียนรู้
หลักพ่ึงตนเองหรือเลี้ยงชีพด้วยความสุจริต 
๒. พระสอนศีลธรรมสอนและอบรมให้นักเรียนมี
ความซื่อสัตย์และให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
๓. พระสอนศีลธรรมสอนและอบรมให้นักเรียน
รู้จักเรื่องของอบายมุขและรู้จักการละ ละ เลิก 
๔. พระสอนศีลธรรมสอนและอบรมให้นักเรียน
รู้จักการมีความสุขตามฐานะของตนเอง 
๕. พระสอนศีลธรรมสอนและอบรมให้นักเรียนมี
สุขภาพจิตดี แจ่มใส เบิกบาน 

 

การเรียนการสอนที่สอดคล้อง 
๑. พระสอนศีลธรรมมีการเตรียมแผนด้านการใช้สื่อการสอนซึ่งสามารถล าดับความส าคัญและแนวทางแก้ปัญหา
ในการปฏิบัติงานได้ 
๒. พระสอนศีลธรรมมีการเตรียมแผนด้านการใช้สื่อการสอนเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานและน าไปสู่การ
ประเมินผลของแผนปฏิบัติงาน 
๓. พระสอนศีลธรรมมีการใช้สื่อท่ีทันสมัยเป็นอุปกรณ์และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนในการสอน 
๔. พระสอนศีลธรรมใช้อุปกรณ์การสอนน าไปสู่บทเรียนอย่างคล่องแคล่วในกระบวนการสอน 
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พอใจด้านเทคนิคการสอน เรียงล าดับความพึงพอใจดังนี้  พระสอนศีลธรรมได้ท าการสอนวิชา
พระพุทธศาสนามีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดประสงค์รายวิชาพระพุทธศาสนา
พร้อมทั้งสอนวิชาพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการศึกษาและนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
และมีความสอดคล้องกับรายละเอียดสาระการเรียนรู้และเป้าหมายการเรี ยนรู้พระพุทธศาสนาใน
หลักสูตรการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์ ได้ศึกษาเรื่อง “ความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการเผยแผ่ธรรมศึกษาในโรงเรียนอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  
สรุปได้ว่าจากผลการเปรียบเทียบรายคู่ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเผยแผ่ธรรมศึกษาในโรงเรียน
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า มีช่วงอายุ 9 – 10 ปี อายุ 11 
– 12 ปี และ 13 – 14 ปี มีความพึงพอใจต่อการเผยแผ่ธรรมศึกษาในโรงเรียนอ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มากกว่านักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 - 3 ที่เรียนธรรมศึกษา ในโรงเรียนอ าเภอภาชี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีอายุ 15 - 16 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนระดับ
ช่วงชั้นที่ 2-3 ที่เรียนธรรมศึกษา ในโรงเรียนอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีช่วง  อายุ 11 - 12 
ปี มีความพึงพอใจต่อการเผยแผ่ธรรมศึกษาในโรงเรียนอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากกว่า
นักเรียนระดับช่วงชั้นที่2-3 ที่เรียนธรรมศึกษา ในโรงเรียนอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีอายุ 
13 - 14 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อ่ืนๆ พบว่าไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระปิยะ  ปิยธมฺโม ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของครูประจ าการและครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองแพร่” 
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านการวางแผนการสอน ด้านกระบวนการสอน ด้านวิธีการสอนและด้านการประเมินผลการสอน พบว่า
ในภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้านการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
กระบวนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครูประจ าการและครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา
อ าเภอเมืองแพร่ ทั้ง 4 ด้าน พบว่าครูประจ าการและครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา มี
กระบวนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) อ าเภอเมืองแพร่ โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ .05 เมื่อพิจารณาการเปรียบเทียบในแต่คะแนนแต่ละด้านพบว่าครูประจ าการ
กับ ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีกระบวนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่าง   
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 ทุกด้าน สรุปว่า ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองแพร่ มี
การสอนวิชาพระพุทธศาสนาดีกว่าครูประจ าการ 
 7.2 ด้านการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ผลการศึกษาด้าน การสอนที่เน้นนักเรียน
เป็นศูนย์กลาง พระสอนศีลธรรมสอนและอบรมให้นักเรียนรู้หลักพ่ึงตนเองหรือเลี้ยงชีพด้วยความสุจริต
และให้รู้จักการมีสุขด้านฐานะของตนเองพร้อมทั้งสอนให้รู้จักการบูรณาการหลักศีล สมาธิ ปัญญา 
เหมาะกับการใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสถิต  มหาลาโภ  
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่า ผลการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา ผลของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสอน ผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและผลของกิจกรรม
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การท าบุญในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ท าให้นักเรียนได้พัฒนาตนตามหลัก
พุทธธรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ กล่าวคือ  
มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนดียิ่งขึ้น รู้จักการปรับตัวเข้ากับสังคมและกลุ่มเพ่ือนได้ดี รู้จักยับยั้ง
อารมณ์ฝ่ายอกุศลที่แสดงออกทางกาย วาจา เช่น ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ทะเลาะกับเพ่ือนๆ ไม่ท าความเดือดร้อน
แก่ผู้ปกครองและชุมชน รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้ปกครองและสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นคนอ่อนน้อม
ถ่อมตน มีจิตใจร่าเริงแจ่มใสไม่หดหู่ มีความเมตตาต่อเพ่ือนๆ และคนอื่น รู้จักมารยาทเรียบร้อยดีงาม
ทางสังคมไทย แต่งกายเรียบร้อย มีวาจาสุภาพ ให้ความเคารพบูชาผู้มีพระคุณ รับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย ตรงต่อเวลา ลดเลิกละสิ่งเสพติดให้โทษซึ่งเป็นเหตุให้เสียทรัพย์ เสียสุขภาพและไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระอธิการฉลอง  ปภสฺสโร ได้วิจัยเรื่อง “ความคาดหวังของครูและนักเรียนต่อบทบาท
พระสอนศีลธรรมในกลุ่มโรงเรียนเมืองทองสัมพันธ์ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง” ผลการวิจัย
พบว่า 1) ความคิดเห็นของครู ที่มีความคาดหวังต่อบทบาทของพระสอนศีลธรรมในกลุ่มโรงเรียนเมือง
ทองสัมพันธ์  อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง  (3.22)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านพฤติกรรมของครูพระสอนศีลธรรม ด้านเนื้อหาสาระในการ
ถ่ายทอด และด้านการใช้สื่อประกอบการสอน ครบทั้ง 3 ด้าน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ที่
มีต่อความคาดหวังต่อบทบาทของพระสอนศีลธรรมในกลุ่มโรงเรียนเมืองทองสัมพันธ์ อ าเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปร พบว่า เพศ 
อายุ และต าแหน่งของครู กลุ่มโรงเรียนเมืองทองสัมพันธ์ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง แตกต่าง
กัน แต่มีวิทยฐานะเท่ากัน จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยทุกข้อที่ตั้งไว้ 
 7.3 ด้านการเรียนการสอนที่สอดคล้อง ผลการศึกษาด้าน การเรียนการสอนที่สอดคล้อง 
พระสอนศีลธรรมมีการเตรียมแผนการสอนด้านการใช้สื่อการสอนเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานและน าไปสู่
การประเมินผลของแผนปฏิบัติงานและแผนด้านการใช้สื่อการสอนซึ่งสามารถล าดับความส าคัญและ
แนวทางแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้พร้อมทั้งมีการสื่อที่ทันสมัยเป็นอุปกรณ์และเหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียนและสามารถใช้อุปกรณ์การน าไปสู่บทเรียนอย่างคล่องแคล่วในการะบวนการสอน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี  อาชวอ ารุง พร้อมคณะกล่าวว่า “การศึกษาทบทวนโครงการ
ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน” พบว่า เมื่อพิจารณาการลงทุนโดยงบประมาณใน 2 ปี ที่ผ่านมา และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้นับว่าคุ้มทุนมาก ทั้งนี้โครงการได้อาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงเรียน ใน
วัด และในชุมน เพ่ือเกื้อหนุนโครงการโดยไม่ต้องใช้งบประมาณจัดซื้อ  จัดจ้างทุกเรื่อง  เช่น ครูพระน า
วัสดุอุปกรณ์  พระพุทธรูป ฯลฯ มาจากวัด  โรงเรียนได้อาศัยรากฐานของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และ
ความเชื่อมโยง จากการมีพระนิสิตมาฝึกสอนมาก่อน หรือมีการนิมนต์ครูพระมาเองก่อนเกิดโครงการ
หลายโรงเรียนได้อาศัยเครือข่ายชุมชนเอ้ืออ านวยการเดินทางของครูพระ และวัสดุ  อุปกรณ์ สื่อการสอน
ด้วย และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมานิตย์  โชติธมฺโม ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ” ผลการวิจัยพบว่า 1. 
ปัญหาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ โดย ภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการใช้สื่อการสอน รองลงมา คือ ด้านหลักสูตรและ
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ด้านการวัดผลและประเมินผล ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านการจัดการเรียนการสอน 
นอกจากนั้นการให้พระสอนศีลธรรมผลิตสื่อประเภทต่างๆ ขึ้นมาใช้เอง โดยอาศัยวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่
และมีราคาถูกในท้องถิ่นนั้นๆ และด้านการวัดผลและประเมินผล แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการวัดผลและประเมินผล เน้นการปฏิบัติให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และสามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ควบคู่ไปในกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมด้วยให้พระสอนศีลธรรมประเมินความรู้ พฤติกรรมการ
เรียน การร่วมกิจกรรมต่างๆ การสร้างเครือข่ายและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้พระสอนศีลธรรมได้
ลงมือปฏิบัติจริงในด้านการวัดผลและประเมินผล สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่
พระสอนศีลธรรมเข้าไปปฏิบัติงานได้เปิดโอกาสให้ พระสอนศีลธรรมได้น าผลการวัดผลและประเมินผล
มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเหตุการณ์และเกิดประโยชน์
ต่อการศึกษาต่อไป 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาเรื่องวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบ
วิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 8.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1) ควรสนับสนุนด้านสื่อสารการสอนให้เพียงพอและเหมาะสมกับการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา และจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ให้สอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาวิชา 
 2) ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนา 
และมีประสบการณ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รู้จักการแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาพระพุทธศาสนา 
 8.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรเปลี่ยนกลุ่มประชากรจากโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เขตอ าเภอ
วิหารแดง จังหวัดสระบุรี ไปเป็นโรงเรียนที่อยู่ในอ าเภออ่ืนๆ ของจังหวัดสระบุรี เช่น อ าเภอเสาไห้ 
อ าเภอมวกเหล็ก เป็นต้น หรือ ไปเป็นโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดอ่ืนๆ ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสอน
ของพระสอนศีลธรรมในท านองเดียวกันกับงานวิจัยในอ าเภอหรือจังหวัดอ่ืนๆ ควรมีการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการสอนของพระสงฆ์ในท านองเดียวกันกับงานวิจัยในอ าเภอหรือจังหวัดที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ 
เศรษฐกิจและสังคมคล้ายคลึงกับอ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เพ่ือเป็นกรณีศึกษาหลายๆ แห่ง ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ในการน าผลสรุปที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการก าหนดนโยบายทางการศึกษาเกี่ยวกับการ
สอนศีลธรรม จริยธรรมของพระสงฆ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
ประเสริฐ ธรรมโวหาร. (2542). หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชา

หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฎจันทรเกษม.  



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560504

ส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. (2550). คู่มือการด าเนินงาน
โครงการ  พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนปีงบประมาณ 2550. กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด.  

พระณปวร โทวาท. “การพัฒนาต้นแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจ าจังหวัดในประเทศไทย”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 
(ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม 2559. 

พระครูอุทัยกิจจารักษ์. “หลักศีล 5 : การประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลในสังคม”. 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-
สิงหาคม 2559. 

พรชุลี อาชวอ ารุง และคณะ. (2549). รายงานฉบับย่อ โครงการศึกษาวิจัย การศึกษาทบทวนโครงการครู
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ชุมนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด.  

พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์ (ชัยวัฒน์ สุทฺธจิตฺโต). (2554). “ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเผย
แผ่ธรรมศึกษาในโรงเรียนอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสนามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

พระปิยะ ปิยธมฺโม (เมฆแสน).ล(2553). “ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของครูประจ าการและครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมือง
แพร่”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

พระมานิตย์ โชติธมฺโม (อรรคชาติ). (2553). “การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ”. วิทยานิพนธ์ปริญญา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

พระสถิต มหาลาโภ (ศรีเมือง). (2553). “การสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนวิถีพุทธ : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโนนม่วง ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระอธิการฉลอง ปภสฺสโร (ชมสุวรรณ์). (2555). “ความคาดหวังของครูและนักเรียนต่อบทบาทพระ
สอนศีลธรรมในกลุ่มโรงเรียนเมืองทองสัมพันธ์ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 



505วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

การจัดการสาธารณูปการเพื่อการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้าต าบลบางสระเก้า 
อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 

PUBLIC ASSISTANT MANAGEMENT FOR UPOSATHASILA OBSERVING 
OF WATBANGSRAKAO BANGSRAKAO SUBDISTRICT, 

LAEMSING DISTRICT, CHANTHABURI PROVINCE 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดการงานด้าน
สาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ 
จังหวัดจันทบุรี 2) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการสาธารณูปการเพ่ือการ
รักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research)  
โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)
จากแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
คือ ผู้ที่เข้ามารักษาอุโบสถศีลในวัดบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย จากการหาด้วยวิธีการของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie& Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 250 คน ประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป ใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไป เพ่ือทดสอบสมมติฐานระหว่างตัวแปร
ที่ท าการศึกษาว่า มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยการใช้การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี
ผลต่างเป็นส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 72.8             
มีสถานภาพสมรส จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 57.6 มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป จ านวน 224 
คน คิดเป็นร้อยละ 89.6 มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 88.0 
ประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 และมีรายได้/เดือน 4,000-7,000 
บาท จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8 
 การจัดการสาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบลบางสระเก้า 
อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 
 1) ด้านสภาพแวดล้อม ปัญหาและอุปสรรค ห้องน้ า มีลักษณะเก่า ผู้สูงอายุไม่สะดวกใน
การใช้งาน ขาดงบประมาณในการพัฒนาให้มีความพร้อม ความเหมาะสม และเพียงพอต่อการใช้
งาน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงห้องน้ า ใช้สุขภัณฑ์ที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ จัดหางบประมาณ
สนับสนุนทั้งจากภาครัฐ และภาคประชาชน 
 2) ด้านรูปแบบพิธีการ ปัญหาและอุปสรรค ผู้น าในการประกอบพิธีทางศาสนามีจ านวน
น้อย ผู้น าในการประกอบพิธีทางศาสนายังขาดความรู้ที่ถูกต้องตามหลักประเพณีแบบโบราณ ท าให้
วัฒนธรรมประเพณีแบบโบราณค่อย ๆ หายไป ผู้รักษาอุโบสถศีลมีจ านวนน้อยลง ขาดพระอาจารย์ 
ที่จะมาสอนวิปัสสนากรรมฐาน และแนะน าวิธีการสวดมนต์ ข้อเสนอแนะ ควรปลูกฝั่งให้เยาวชนรู้จัก
การรักษาอุโบสถศีลและเพ่ิมกระบวนการเรียนรู้ในการประกอบพิธีทางศาสนาแบบโบราณ ร่วมมื อ
กับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการรักษาอุโบสถ
ศีล เพื่อสร้างแรงจูงใจต่อไป 
 3) ด้านความต้องการ ปัญหาและอุปสรรค ขาดงบประมาณในการบูรณะ พัฒนา และ
สร้างสภาพแวดล้อมของอุโบสถศีลให้มีความเหมาะสม และเพียงพอ ข้อเสนอแนะ จัดหา
งบประมาณสนับสนุนทั้งจากภาครัฐ และภาคประชาชน 
 

ความส าคัญ : สาธารณูปการ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to study  the construction 
management for eight precepts keeping of Wat Bangsrakao, Bangsrakao district, 
Laemsing district, Chanthaburi province,   2) to study the problems , obstacles and 
suggestions for development  to the construction management for eight precepts 
keeping of Wat Bangsrakao, Bangsrakao district, Laemsing district, Chanthaburi 
province. 
 This research is the mixed research method. For the quantitative 
research is the survey research from the questionnaire and quanlitative research is 



507วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

the in depth interview from key informants. For the support the quantitative data , 
the population for this research is the eight precepts keepers whom come to keep 
the precepts at Wat Bangsrakao, Bangsrakao district, Laemsing district, Chanthaburi 
province by the simple sampling group from Krejcie and Morgan formula. The 250 
people as the sampling population.The data analysis is also used by the ready 
programme for research of social sciences. The researcher had the data analysis 
through  frequency, percentage, mean, standard deviation(S.D) one-way analysis of 
variance (One-way ANOVA) for testing the difference between the averages from 
three or more groups with LSD (Least Significant Different) at significantly statistics at 
0.05. 
 The research findings were as follows:  
 The majority of correspondents was the female for 182 persons or 72.8 
percent, having the marital status for 144 persons or 57.6 percent , having the age 
more than 50 years old for 224 persond or 89.6 percent , having the education 
from primary school for 220 persons or 88 percent , having the career as farmers as 
133 persons or 53.2 percent and having the income per month 4000 – 7000 Baht 
for 157 persons or 62.8 percent. 
The construction management for eight precepts keeping of Wat Bangsrakao, 
Bangsrakao district, Laemsing district, Chanthaburi province 
 1. The environment : The problem and obstacle like the toilet is old 
and the elderly are not convenient to use it, lack of budget to develop the 
readiness , suitability, sufficiency for using.  Suggestions : should improve the toilet 
for the elderly to use easily, should allocate the budget from the public sector and 
private sector. 
 2. The form of ritual ceremony : The problem and obstacle are the 
small numbers of ritual ceremony masters , the triual ceremony masters lack of 
knowledge according to traditional ceremony that makes the traditional ceremony 
fades away,  the small numbers of precept keepers, lack of Vappassana monks or 
meditation masters to teach the meditation and introducing the way to chant.  
Suggestions : should cultivate the youths to know the eight precepts keeping and 
to increase the learning process of traditional ceremony , cooperate with other 
agencies or related organizations for campaigning the people to see the importance 
of the eight precepts keeping for motivation creation. 
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 3. The demand : The problem and obstacle lack of budget for 
reconstruction, development and create the environment of chanting hall properly 
and sufficiently. Suggestion :  should allocate the budget that support by the public 
sector and private sector. 
 

Keywords : Public Assistant 
 
๑. บทน า 
 วัดทางพระพุทธศาสนาเป็นสถานที่มีความส าคัญต่อพุทธศาสนิกชนทั่วไป เป็นศูนย์กลางในการ
ถ่ายทอด ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ไปสู่ชุมชน หรือจะเรียกได้ว่า วัดเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน จากอดีตวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน และเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ใช้ เป็นสถานศึกษา
อบรมให้มีความรู้ด้านวิชาชีพ ต าราแพทย์แผนไทยและศิลปกรรมแขนงต่าง  ๆวัดจึงเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งเป็น
สถานที่บ าเพ็ญบุญ บ าเพ็ญกุศล ตั้งแต่เกิดจนถึงตายและเป็นสถานที่สงเคราะห์ทางจิตใจให้แก่ประชาชน 
(สุภาพ สุปัญจนันท์, 2544: 30) ซึ่งหลักส าคัญของพระพุทธศาสนาที่สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของ
พระพุทธศาสนาในด้านความสัมพันธ์ทางสังคมได้ชัดเจนมากที่สุด ได้แก่ค าสอนและหลักปฏิบัติในชั้นศีล 
เพราะศีลเป็นระบบการควบคุมชีวิตด้านนอกเกี่ยวกับการแสดงออกทางวาจา เป็นระเบียบว่าด้วย
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน การด าเนินกิจกรรม
ต่าง  ๆของหมู่ชน การจัดสภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อย และเกื้อกูลแก่การด ารงอยู่ด้วยดีของ
หมู่ชนนั้น หรือเพ่ือเข้าถึงประโยชน์ความดีงามสูงสุด 
 อุโบสถศีลนั้น มีผู้ปฏิบัติกันมาก่อนพุทธกาล และเป็นชื่อของวันที่เจ้าลัทธิทั้งหลายก าหนดไว้ 
เพ่ือความสะดวกในการท ากิจกรรมตามลัทธิของตนมีการงดอาหารเป็นต้น ต่อเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จ
อุบัติขึ้นในโลก จึงทรงบัญญัติอุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์ 8 ประการ พร้อมทั้งไตรสรณคมน์ เพราะฉะนั้น 
อุโบสถศีลจึงม ี2 อย่าง คือ 1. อุโบสถศีลนอกพุทธกาล ได้แก่การเข้าจ าด้วยการงดอาหารตั้งแต่เที่ยงวันไปใน
วันที่ก าหนดไว้ ดั่งที่พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ในอรรถกถาคังคมาลชาดกอัฐกนิบาตว่า บุตรและภรรยาก็ดี 
บริวารชนก็ดี ของเศรษฐีนั้น โดยที่สุดแม้คนเลี้ยงโคในเรือนนั้น ทั้งหมดล้วนเข้าจ าอุโบสถศีลเดือนละ 6 วัน 2. 
อุโบสถศีลในสมัยพุทธกาล ได้แก่ อุโบสถศีลที่เป็นพุทธบัญญัติ อันประกอบด้วยไตรสรณคมน์ และองค์ 8 
ประการมีปาณาติบาตเป็นต้น 
 ในอดีตที่ผ่านมาก่อนที่ชาวบ้านจะเข้ามาลงรากสร้างฐานวัดบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัด
จันทบุรีพ้ืนที่นี้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีลักษณะเป็นที่เนินและที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่แถบชายทะเล มีล าคลองไหล
ผ่านเป็นการแบ่งแยกพ้ืนที่ระหว่างป่าไม้เบญจพรรณ ซึ่งมีหลักฐานอ้างอิงจากการบอกเล่าและพบเห็นของ
ชาวบ้านในรุ่นปู่,ย่า ที่เล่าสืบต่อกันมาและหลักฐานอ้างอิงที่ท าให้เชื่อได้ว่าเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากิน
ของช้างป่า ก็คือ แอ่งดินที่ช้างป่ามานอนรวมกันและเกลือกกลิ้งเมื่อมีฝนตกก็จะมีน้ าขังในแอ่งดิน ช้างได้
อาศัยน้ าที่ขังอยู่ส าหรับกินและนอนเล่นจนมีขนาดกว้างและลึกมากขึ้นมีปรากฏทั่วไปในพ้ืนที่จ านวน 9 แห่ง 
ชาวบ้านเรียกว่า “สระ” ต่อมาชาวบ้านได้ใช้จ านวนสระมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านว่า“บ้านบางสระเก้า” และมีชื่อ
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เรียกสระเหล่านี้ตามสถานที่และตามชื่อของชาวบ้านที่มีท่ีอยู่อาศัยใกล้เคียงกับสระในขณะนั้น ซึ่งในเขตพ้ืนที่
ต าบลลางสระเก้า มีที่ตั้งอาณาเขต รวม 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านเนิน หมู่ที่ 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 3 
บ้านเนินกลาง หมู่ที่ 4 บ้านล่างหมู่ที่ 5 บ้านแถวนา มีวัดเป็นจุดศูนย์กลางของต าบล ท าให้ชุมชนในเขตพ้ืนที่
มีจ านวนประชากรมากเพราะว่าในต าบลบางสระเก้านั้นมีวัดเพียงแห่งเดียว จึงท าให้พุทธศาสนิกชนให้
ความส าคัญกับวัดสระเก้าและเข้ามาถืออุโบสถศีลและปฏิบัติธรรมกันเป็นจ านวนมาก (องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางสระเก้า, 2559) และในปัจจุบันวัดบางสระเก้าเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดจันทบุรี 
แห่งที่ 16 ที่มีผู้เข้าร่วมรักษาอุโบสถศีลเป็นจ านวนมาก 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดการงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการ

สาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัด
จันทบุรี 

 
๓. ขอบเขตการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยมีผู้ที่เข้ามารักษาอุโบสถศีลในวัดบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ 
จังหวัดจันทบุรี เป็นประชากรในการศึกษา จ านวน 250 คน  และผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้
ข้อมูลส าคัญจ านวน 7 ท่านได้แก่  1) เจ้าอาวาสวัด 2) ไวยาวัจกรวัด 3) กรรมการวัด 4) ผู้รักษา
อุโบสถศีล  5) ผู้รักษาอุโบสถศีล  6) ประชาชน  7) ประชาชน 
 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัย “การจัดการสาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า 

ต าบลบางสระเก้าอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี”เป็นการศึกษาโดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัย ผู้วิจัย
ได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยตามล าดับ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

๑ รูปแบบการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) 
ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) โดยเป็นการวิเคราะห์เอกสาร 
(Documentary Analysis) 

๒ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  ผู้ที่เข้ามารักษาอุโบสถศีลในวัดบางสระเก้า อ าเภอ
แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเข้ามารักษาอุโบสถศีลในระหว่างวัน จ านวน 250 คนผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
คือพระภิกษุผู้บริหารวัดและพุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมรักษาอุโบสถศีล จ านวน 7 รูป/คน 

๓ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 
ตอน ดังนี้ 
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 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพรายได้/ต่อเดือน โดยใช้แบบสอบถามชนิดแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) 
  ตอนที่  2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รักษาอุโบสถศีลที่มีต่อการ
จัดการสาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลม
สิงห์ จังหวัดจันทบุรี 3 ด้าน คือ 1) ด้านสภาพแวดล้อม 2) ด้านรูปแบบพิธีการ 3) ด้านความ
ต้องการมีจ านวน 21 ข้อ  

๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนดังนี้ 
  1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสืออ้างอิงทาง
พระพุทธศาสนาต่างๆ จากฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ 2539 
 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ วารสาร
บทความงานวิจัยเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีตลอดจนข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมโดยหน่วยงาน
ราชการหรือสถาบันการศึกษาและแหล่งข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 
 5)  การวิเคราะห์ข้อมูล  
   การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ           
และ 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้ 
  1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนาความ 
วิเคราะห์ลักษณะปัญหาจากเอกสาร จากการสัมภาษณ์ และจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับประกอบด้วย   
1) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2) จัดล าดับข้อมูล 3) จากการสัมภาษณ์ 4) น าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็น 5) สรุปผลการวิจัย 
  2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณหลังจากได้รับแบบสอบถามแล้วผู้วิจัยจะได้น าข้อมูล
ที่ได้ทั้งหมดไปท าการตรวจสอบความถูกต้อง การลงรหัส และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือท าการค านวณค่าสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์การน าเสนอและสรุปผลการวิจัย 
 

๕. ผลการวิจัย 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 72.8 มี
สถานภาพสมรส จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 57.6 มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป จ านวน 224 คน 
คิดเป็นร้อยละ 89.6 มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 88.0 
ประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 และมีรายได้/เดือน 4,000-7,000 
บาท จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8 
 การจัดการสาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบลบางสระเก้า 
อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 



511วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 1) ด้านสภาพแวดล้อม ปัญหาและอุปสรรค ห้องน้ า มีลักษณะเก่า ผู้สูงอายุไม่สะดวกใน
การใช้งาน ขาดงบประมาณในการพัฒนาให้มีความพร้อม ความเหมาะสม และเพียงพอต่อการใช้
งาน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงห้องน้ า ใช้สุขภัณฑ์ที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ จัดหางบประมาณ
สนับสนุนทั้งจากภาครัฐ และภาคประชาชน 
 2) ด้านรูปแบบพิธีการ ปัญหาและอุปสรรค ผู้น าในการประกอบพิธีทางศาสนามีจ านวน
น้อย ผู้น าในการประกอบพิธีทางศาสนายังขาดความรู้ที่ถูกต้องตามหลักประเพณีแบบโบราณ ท าให้
วัฒนธรรมประเพณีแบบโบราณค่อย ๆ หายไป ผู้รักษาอุโบสถศีลมีจ านวนน้อยลง ขาดพระอาจารย์ 
ที่จะมาสอนวิปัสสนากรรมฐาน และแนะน าวิธีการสวดมนต์ ข้อเสนอแนะ ควรปลูกฝั่งให้เยาวชนรู้จัก
การรักษาอุโบสถศีลและเพ่ิมกระบวนการเรียนรู้ในการประกอบพิธีทางศาสนาแบบโบราณ ร่วมมือ
กับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการรักษาอุโบสถ
ศีล เพื่อสร้างแรงจูงใจต่อไป 
 3) ด้านความต้องการ ปัญหาและอุปสรรค ขาดงบประมาณในการบูรณะ พัฒนา และ
สร้างสภาพแวดล้อมของอุโบสถศีลให้มีความเหมาะสม และเพียงพอ ข้อเสนอแนะ จัดหา
งบประมาณสนับสนุนทั้งจากภาครัฐ และภาคประชาชน 
 4) สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย (Body of Knowledge) จากการวิจัยเรื่อง การจัดการ
สาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบลบางสระเก้าอ าเภอแหลมสิงห์ 
จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยสามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  ดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านสภาพแวดล้อม 
๑. จัดการสาธารณูปการให้พร้อมใช้งาน มีความเหมาะสม 
๒. การจัดสร้างควรค านึงถึงประโยชน์การใช้สอยเป็นส าคัญ 
๓. ประชาชน ผู้รักษาอุโบสถศีล หมั่นช่วยกันดูแลรักษา 

สาธารณูปการเพื่อการ
รักษาอุโบสถศลีของวัด
บางสระเก้า ต าบลบาง

สระเก้าอ าเภอแหลมสิงห์ 
จังหวัดจันทบุร ี

ด้านรูปแบบพิธีการ 
๔. ปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักการ

รักษาอุโบสถศลี 
๕. เพิ่มกระบวนการเรยีนรู้ใน

การประกอบพิธี ช่วยกัน
รณรงค์ให้มารักษาอุโบสถ
ศรีมากข้ึน 

๖. ปรับปรุงพิธีรับศลีเพื่อให้
ผู้คนตระหนักว่าศลีมีคณุค่า
ต่อชีวิตและสังคมอย่างไร 

ด้านความต้องการ 
๑. สถานท่ีอุโบสถ ศาลา ให้มี

ความเหมาะสม สะอาด 
สะดวกส าหรบัประชาชน
และผูม้าปฏิบตั ิ

๒. สถานปฏิบัติธรรมท่ีไมม่ีเสยีง
รบกวน อากาศไมร่้อน 
ห้องน้ าสะอาด ท่ีพักสบาย 

๓. มีการจัดอบรมฝึกสอน
วิปัสสนา กรรมฐาน 
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๖. อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง การจัดการสาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า 
ต าบลบางสระเก้าอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล มีข้อค้นพบจาก
การวิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
 1) จากการศึกษาพบว่า ผู้รักษาอุโบสถศีลมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการ
สาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบลบางสระเก้าอ าเภอแหลมสิงห์ 
จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก สิทธิและหน้าที่ภายในอุโบสถศีล ทั้งเพศชายและเพศ
หญิงการจัดการสาธารณูปการเพ่ือมุ่งหวังความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสมุห์อนุกูล 
อนุวฑโน (ปานประดิษฐ์) (2556) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการน าหลักพรหม
วิหารธรรม 4 ไปใช้ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงงาม อ าเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา” ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการน าหลักพรหม
วิหารธรรม 4 ไปใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงงาม อ าเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา พบว่าประชาชนที่มี เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการน าหลักพรหมวิหารธรรม 4 ไปใช้ใน
การบริหารงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 2) จากการศึกษาพบว่า ผู้รักษาอุโบสถศีลที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการ
สาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ 
จังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกันซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้รักษาอุโบสถศีลจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกัน ก็ไม่ได้
ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อการจัดการสาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัด สอดคล้องกัน เพ็ญ
ศิริ สุขอ้วน (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระดับ
หน่วยงานของบุคลากรในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลจิตเวช
ขอนแก่นราชนครินทร์ พบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระดับ
หน่วยงานของโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ไม่แตกต่างกัน 
 3) จากการศึกษาพบว่า ผู้รักษาอุโบสถศีลที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การจัดการสาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบลบางสระเก้า อ าเภอ
แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกัน พระธนดล นาคสุวณโณ (นาคพิพัฒน์) 
(2551) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า พระสังฆาธิการที่มีวุฒิ
การศึกษาสามัญแตกต่างกันมีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 4) จากการศึกษาพบว่า ผู้รักษาอุโบสถศีลที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการ
สาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ 
จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 5) จากการศึกษาพบว่า ผู้รักษาอุโบสถศีลที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการ
สาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ 
จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ โกสิน พูลวัน 
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(2545) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนตามทรรศนะของผู้บริหารและครู
เทศบาลในเขตการศึกษา 10” ผลการวิจัยพบว่า แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนตามทรรศนะ
ของผู้บริหารโรงเรียนและครูเทศบาลในเขตการศึกษา 10 มีแบบภาวะผู้น าที่ยึดการประสาน
ประโยชน์เป็นหลักอยู่ในระดับมาก รองลงมาอยู่ในระดับปานกลางคือ แบบภาวะผู้น าที่ยึดบุคคลเป็น
หลักและแบบภาวะผู้น าที่ยึดสถาบันเป็นหลัก เปรียบเทียบแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน
ระหว่างทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูเทศบาลในเขตการศึกษา 10 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน
และครูเทศบาลมีทรรศนะต่อแบบภาวะผู้น าที่ยึดบุคคลเป็นหลักและแบบภาวะผู้น าที่ยึดสถาบันเป็น
หลักไม่แตกต่างกัน แต่ผู้บริหารโรงเรียนและครูเทศบาลมีทรรศนะต่อแบบภาวะผู้น าที่ยึดการ
ประสานประโยชน์เป็นหลักแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 6) ด้านสภาพแวดล้อม ยังขาดงบประมาณในการน ามาบูรณะ พัฒนา สถานที่และอุโบสถ
ศีล เพ่ือให้มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อผู้มารักษาอุโบสถศีลสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติพร 
สะสม (2553) ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาระบบและการจัดการวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาวัดพระ
ธาตุแช่แห้ง อ าเภอภูเวียง จังหวัดน่าน”ผลวิจัยพบว่า การก่อสร้างการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ ถาวรวัตถุ 
และการพัฒนาพ้ืนที่ดินอันเป็นที่ตั้งของวัดรวมทั้งการปลูกต้นไม้ตามความเหมาะสมและตามความ
จ าเป็น ก็พึงท าตามก าลังทรัพยากร คือ ก าลังเงิน และก าลังบุคลากรที่มี วัดได้จัดให้มีการ
บูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาเสนาสนะ อาคารสถานที่และบริเวณภายในวัด ให้มั่นคงแข็งแรงและ
สง่างามอยู่ตลอดเวลาการที่วัดจะมีกิจกรรมการก่อสร้างขึ้นนั้น จะต้องมีการวางระบบไว้ล่วงหน้า 
เพ่ือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ แก่วัด โดย เจ้าอาวาสเป็นผู้มอบหมายให้ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่าย
สาธารณูปการเป็นผู้ดูแลและประสานงาน กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายฆราวาส ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ศาสนการของ
วัดคอยดูแล ระบบไฟฟ้า ระบบน้ าประปา งานภูมิทัศน์นอกจากนี้งานสาธารณูปการยังเกี่ยวข้องกับ
งานด้านการบูรณะเสนาสนะของวัดด้วย ซึ่งงานบูรณะเสนาสนะของวัดนั้นเจ้าอาวาสจะได้
มอบหมายให้ไวยาวัจกรฝ่ายสาธารณูปการ เป็นผู้ดูแลและประสานงาน งบประมาณที่ใช้ในด้านการ
บูรณะเสนาสนะนั้นส่วนใหญ่เป็นงบประมาณของวัด นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณจากผู้มีจิต
ศรัทธา และงบประมาณที่เกิดจากงบประมาณของรัฐเมื่อมีงบประมาณในการด าเนินงานแล้วจะมี
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวัด เพ่ือรับทราบการด าเนินงานโดยอยู่ภายใต้การจัดการแผนการ
พัฒนาวัด จัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายงานประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกรณีมี
เจ้าภาพให้แจ้งเจ้าภาพก่อนการด าเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการประมูลโครงงาน (ประกวดราคา) 
ตรวจสอบโครงสร้าง การเงินบัญชี และผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ มาเป็นที่
ปรึกษา 
 7) ด้านรูปแบบพิธีการ ยังขาดผู้น าพิธีการทั้งทางด้านจ านวน และความเหมาะสมสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมคิดเพ็งอุดม (2535) ได้ท าการศึกษาวิจัย “เรื่องบทบาทของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการพัฒนาชุมชน
ตามทรรศนะของพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่กระทรวงหลักระดับต าบลในจังหวัดสมุทรสงคราม” ผลการวิจัย
พบว่า มีพระสงฆ์ที่พัฒนาหลายรูปได้ปรับเปลี่ยนความเชื่อและค่านิยมของชาวบ้านในด้านสังคมและ
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วัฒนธรรมได้แก่การอบรมสั่งสอนแนะน าชาวบ้านว่าการท าความสะอาดบ้านเรือนหรือชุมชนไม่ทิ้งขยะมูล
ฝอยลงแม่น้ าล าคลองก็คือการท าบุญอย่างหนึ่ง 
 8) ด้านความต้องการ ต้องการงบประมาณการพัฒนาวัดเป็นการปรับปรุงสภาพวัดและการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆของวัดเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้วัดมี ความเจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนเน้นการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องในวัดรวมทั้งส่งเสริมกระบวนการด าเนินงานกิจการพระ
ศาสนาในวัดให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสมบูรณ์การพัฒนาวัดมุ่งเน้นให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน
และเป็นแหล่งอารยธรรม อันเจริญรุ่งเรืองมีศาสนวัตถุศาสนสถานอันเป็นเคร่ืองหมายแห่งศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามมีการส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างหลากหลายทั้งในด้านศาสนพิธีการให้การศึกษาการเผย
แผ่และการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือให้พระศาสนาสร้างความสงบสุขแก่สังคมไทยได้อย่างแท้จริง 

 

๗. กิตติกรรมประกาศ  
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเพราะได้รับความเมตตากรุณาอย่างยิ่งจากพระปลัด

ระพินพุทฺธิสาโร, ดร. ประธานกรรมการควบคุมสารนิพนธ์, และ อาจารย์ดร.ธิฐิวุฒิหมั่นมีกรรมการ
ควบคุมสารนิพนธ์ที่ช่วยให้แนวคิดแนะน าและให้คาปรึกษาแก่ผู้วิจัยจนได้เนื้อหาสารนิพนธ์ที่ครบ
สมบูรณ์ 

 ขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุธิปริยัตยาภรณ์เจ้าคณะอ าเภอแหลมสิงห์  
ที่กรุณาเป็นผู้ เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามพร้อมให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 สุดท้ายนี้คุณค่าและประโยชน์ใดๆอันจะพึงมีจากสารนิพนธ์เล่มนี้ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัย
ฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อยจึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดนี้ขอน้อมถวายบูชาคุณพระศรีรัตนตรัยและ
มอบเป็นกตเวทิตาคุณแก่บิดามารดาอุปัชฌาย์อาจารย์และญาติโยมทุกท่านที่ถวายปัจจัยสี่ตลอด
ท่านผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านที่มีส่วนช่วยเหลือในการท าสารนิพนธ์ในครั้งนี้สาหรับข้อบกพร่องต่างๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียวและยินดีที่จะรับฟังคาแนะน าจากทุกท่านที่ได้เข้า
มาศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 

 

๘. ข้อเสนอแนะ 
 1) ควรน าผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้จริงในการจัดการสาธารณูปการทุก
ระดับ เพ่ือความมั่นคง ยั่งยืนของพระพุทธศาสนาสืบไป 
 2) ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการสาธารณูปการที่เฉพาะด้าน เช่น ด้านสภาพแวดล้อม 
ด้านรูปแบบพิธีการ เป็นต้น 
 3) ควรน าผลการวิจัยที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนางานด้านสาธารณูปการให้สมบูรณ์ถูกต้อง 
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การบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ  
ในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

THE WELFARE EDUCATION MANAGEMENT OF SANGHA ADMINISTRATORS IN 
WISETCHAICHAN DISTRICT‚ ANGTHONG PROVINCE 

  
พระครูวิเศษโชติธรรม (สัจจา จนฺทวํโส)  พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร 

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ  
 

บทคัดย่อ   
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์
ของพระสังฆาธิการในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งต้องการที่จะเปรียบเทียบ 
ความแตกต่างด้านความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระ
สังฆาธิการในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และประการสุดท้ายผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาถึง  
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ในการส่งเสริมการบริหารจัดการการศึกษา
สงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เป็นการวิจัยแบบผสม โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ดําเนินการสุ่มตัวอย่างแบบ
สุ่มอย่างง่าย จากกลุ่มประชากรของพระสงฆ์ ในอําเภอวิเศษชัยชาญ จํานวน 680 รูป โดยใช้การ
เป็นตารางการสุ่มตัวอย่าง ของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ในการ
คํานวณหาขนาดของ กลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจํานวน 252 รูป 
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีการของครอนบาค ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 
0.966 ผู้วิจัยกําหนดเลือกผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ (Key Informant) ซึ่งมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับ
ประเด็นการวิจัยซึ่งมี 8 รูป 

ผลการวิจัย  
 1. ความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์
ในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.12) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ในปัจจุบันอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.01)     

                                                           
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั   
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั   
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ด้านการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ในโรงเรียน ( ̅=4.21) และด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ต่อผู้ที่ด้อยโอกาส อยู่ในระดับมาก ( ̅=4.14)     
 2.การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการการศึกษา
สงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จําแนกตามสถานภาพ 
ส่วนบุคคล พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศึกษา
สงเคราะห์  ในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองไม่แตกต่างกันตาม อายุ พรรษา ตําแหน่ง 
วุฒิการศึกษาทางโลก วุฒิการศึกษาด้านนักธรรม และวุฒิการศึกษาด้านบาลี จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตั้งไว  
 3. ผลการศึกษา ปัญหา อุปสรรค การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
พบว่า ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ไดแก 1) ด้านการศึกษาสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน ยังขาดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และบุคลากรที่จะมาดําเนินการใน
ด้านนี้  2 ) ด้านการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ในโรงเรียน  
การมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานยังน้อย 3) ด้านการศึกษาต่อผู้ที่ด้อยโอกาส 
และยังขาดทุนในการสนับสนุนในด้านการศึกษายังขาดการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส 
ข้อเสนอแนะ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ควรส่งเสริมสนับสนุนการทํางานด้านบริหารงานตามภาพ 
หน้าที่ของงานให้มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในด้านการบริหารกิการคณะ
สงฆ์ในด้านการศึกษาสงเคราะห์และควรจัดหาทุนเพ่ือสนับสนุนในการศึกษา 
 

ค าส าคัญ : การบริหารจัดการ, พระสังฆาธิการ 
 

ABTRACT 
 The objectives of this research were to study the educational welfare 
management of Sangha administrators in Wisetchaichan district, Anthong province, 
including having the demand to compare to compare the educational welfare 
management of Sangha administrators in Wisetchaichan district, Anthong province, 
and finally, the researcher demanded to study the problems, obstacles and 
suggestions to the educational welfare management of Sangha administrators in 
Wisetchaichan district, Anthong province. This research is the mixed research 
method. For the quantitative research as the survey research and the qualitative 
research that collected the data by in-depth interview as the sampling group from 
the population of 680 monks in Wisetchaichan district through Taro Yamane 
formula with the reliability test at 95 percent for sampling group calculation. The 
sampling group for this research was 252 monks. The researcher had the in-depth 
interview from 8 key informants to match the research topic. 
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The findings of this research as following : 
  1. The monks had the opinions to the  roles of educational welfare 
management of Sangha administrators in Wisetchaichan district, Anthong province , 
was atgood level in overall (X= 4.12). When considered in each side, found that the 
educational welfare at the present was at good level(X=4.01), the educational 
welfare management in the school(X=4.21), while the educational management for 
the poor was at good level (X=4.14). 
  2. The comparison of the educational welfare management of Sangha 
administrators in Wisetchaichan district, Anthong province, classified by personal 
factors in overall , found that the monks who had the difference of age, ordination 
year , position, educational certificate , Dhamma education and Pali education, had 
the opinions about the roles of educational welfare management of Sangha 
administrators in Wisetchaichan district, Anthong province indifferently. It rejected 
the hypothesis. 
  3. The findings of studying about the problems and obstacles of the roles of 
educational welfare management of Sangha administrators in Wisetchaichan district, 
Anthong province such as 1) the educational welfare at the present lacked of 
management efficiently and relatively staff, 2) the educational welfare management 
in the school that the participation and opinion for management have the rare 
chance 
 

Keywords :  Management‚ Sangha Administrators  
 

1. บทน า 
 การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลสถาบันการศึกษา
หรือจัดสถานศึกษาภายในวัด เพ่ือสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนโดยไม่
ขัดต่อพระธรรมวินัย ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลในวัด หรือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เด็กยากจนหรือ
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด (พระครูสังฆรักษ์พศวีร
ธีรป  ฺโ (ภวกานันท์), ๒๕๕๑) ความสําคัญของการปลูกัังจิตสํานึกที่ดีแก่เยาวชนได้สนับสนุนให้มี
การอบรมและสอนธรรมแก่เยาวชน ทั้งในวัดและนอกวัด (พระบัณฑิต าณธีโร (สุธีระตฤษา), 
๒๕๕๑) การจัดการศึกษาเองก็ดีการช่วยเหลือทางด้านการศึกษา การจัดตั้งกองทุนก็ดี การช่วย
พัฒนาการสถานศึกษาก็ดี การช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การศึกษาก็ดี การช่วยเหลือเฉพาะบุคคลที่
กําลังศึกษาอยู่ก็ดี เหล่านี้ล้วนแต่เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์โดย (พระธนดล นาค
สุวณฺโณ (นาคพิพัฒน์), ๒๕๕๑) 
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 การศึกษาสงเคราะห์ในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ยังเป็นการศึกษาสงเคราะห์
กับเด็กเยาวชน คือการส่งเสริมให้มีการสอบธรรมศึกษา การแจกทุนการศึกษา มีคุณธรรมและ
จริยธรรม แต่ยังมีการส่งเสริมที่ยังไม่ครอบคลุมทั้งอําเภอ เพราะในด้านศักยภาพ และปัจจัยด้านทุน
ทรัพย์เป็นส่วนสําคัญในการดําเนินการ จึงทําให้การศึกษาสงเคราะห์ในอําเภอยังไม่โดดเด่น เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการนํามาใช้ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพต่อการศึกษา สงเคราะห์ในอําเภอวิเศษ
ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ซ่ึงจะส่งผลให้การศึกษาสงเคราะห์ในด้านเพ่ิมทุนแจกทุนแก่เยาวชน และ
พุทธศาสนิกชนในบวรพระพุทธศาสนาเป็นหลักของการสงเคราะห์ของการอยู่ร่วมกัน ระหว่างวัด
บ้านโรงเรียนและชุมชน ให้เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ในการปกครองคณะสงฆ์อําเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองต่อไป     

 
2. วัตถปุระสงค์ 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระ
สังฆาธิการในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งต้องการที่จะเปรียบเทียบความแตกต่าง
ด้านความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการใน
อําเภอวิ เศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และประการสุดท้ายผู้ วิจัยต้องการที่ จะศึกษาถึ ง  
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแกปัญหา ในการส่งเสริมการบริหารจัดการการศึกษา
สงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ ในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  

  
3. ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตเนื้อหา โดยการทบทวนเอกสาร จากพระไตร    
ปิฎกตําราต่างๆ โดยศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ โดยสังเคราะห์จากพระราชบัญญัติและ
กฎระเบียบของมหาเถรสมาคม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1.การบริหารจัดการการศึกษา
สงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในปัจจุบัน 2. การบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิ
การด้านการศึกษาสงเคราะห์ในโรงเรียน 3. การบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิ
การตอ่ผู้ที่ด้อยโอกาส  ผู้วิจัยไดดําเนินการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่าง จากกลุ่มประชากรของพระสงฆ์
ในอําเภอวิเศษชัยชาญ จํานวน 680 รูป โดยใช้การเปิดตารางการสุ่มตัวอย่าง ของ ทาโร ยามาเน่ 
(Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ในการคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ ได
จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจํานวน 252 รูป พ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เขตการ
ปกครองคณะสงฆสังกัดมหานิกาย ในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จํานวน 10 ตําบล 52 วัด 
ดําเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2559 รวมเป็นระยะเวลา 
5 เดือน  
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง“การบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอําเภอวิเศษ
ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้เป็น
แบบสอบถาม จํานวน 252 ชุด ผสมกับการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูล
สําคัญ จํานวน 8 รูป ด้วยกัน 
 4.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 1) พระสงฆใ์นอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จํานวน 680 รูป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยกํ าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  โดยการเปิดตารางขนาดกลุ่ มตัวอย่ างของเครจซี่  
และมอร์แกน 2) พระสงฆ์ กลุ่มตัวอย่าง ในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จํานวน 252 รูป ได้
คํานวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระ
สังฆาธิการในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ
การศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในปัจจุบัน ด้านการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของ
พระสังฆาธิการดา้นการศึกษาสงเคราะห์ในโรงเรียน และด้านการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์
ของพระสังฆาธิการต่อผู้ด้วยโอกาส 
 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 252 ชุด 
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 8 รูป  
 4.4 วิเคราะห์ข้อมูล 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จ เพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา สําหรับอธิบายลักษณะทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนาถึงการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการใน
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์
ของพระสังฆาธิการในปจจุบัน ด้านการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ในโรงเรียน และด้านการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ
ต่อผู้ด้อยโอกาส โดยใช้สถิติ ดังนี้ 1) สถานภาพส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย อายุ 
พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม วิเคราะห์โดย
การหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ 2) ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการ
การศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  วิเคราะห์โดยใช้
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 3) นําข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สรุปผล และนําเสนอเขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ 
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 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยดําเนินการสังเคราะห์เอกสาร เกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของ
พระสังฆาธิการในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ทั้ง 3 ด้าน รวมทั้งการลงเก็บข้อมูลในพ้ืนที่
ด้วยตัวเอง ตามระเบียบวิธีวิจัย และตามประเด็นโจทย์วิจัยวิธีดําเนินงานวิจัย และการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การสังเคราะห์เนื้อหา 
ข้อมูลที่สอดคล้องกัน เพ่ือแสวงหาความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในบางประการ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอําเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอ่างทอง และนําเสนอเขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ ซึ่งดําเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 1) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นแฟ้มข้อมูล 2) อ่าน ทําความ
เข้าใจ บันทึก เขียนข้อสังเกตและตั้งประเด็นพรรณนา แยกแยะลดส่วนข้อมูล และให้รหัส และ
ตีความข้อมูล จัดหมวดหมู่ หาความเหมือน ความต่าง และความเชื่อมโยงกับบริบท และ3) สรุป
ผลการวิจัย นําเสนอข้อมูลเป็นเรียงความ และรายงานผลการวิจัย    
  
 5. ผลการวิจัย 
 5.1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ่มีอายุ 30–39 ปี จํานวน 99 รูป คิดเป็นร้อยละ 39.3, 
มีจํานวนพรรษา 1–10 พรรษา จํานวน 118 รูป คิดเป็นร้อยละ 46.8, มีวุฒิการศึกษาสายสามัญ ต่ํา
กว่าปริญญาตรี จํานวน 205 รูป คิดเป็นร้อยละ 81.3, มีวุฒิการศึกษานักธรรม นักธรรมชั้นเอก 
จํานวน 104 รูป คิดเป็นร้อยละ 41.3, มีวุฒิการศึกษาด้านบาลี ไมมีวุฒิเปรียญธรรม จํานวน 222 รูป 
คิดเป็นร้อยละ 88.1      
 5.2 ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จากการสํารวจกลุ่มพระสงฆ์ 252 รูป พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของ
พระสังฆาธิการในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( ̅=4.12, S.D. 
= 0.355) และเม่ือพิจารณาทั้ง 3 ด้าน พบว่า  
 1) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน  
 พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระ
สังฆาธิการในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน 
อยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.01 S.D.=0.499)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พลว่า พระสงฆ์มีความคิด
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับจากมาก คือ  จัดตั้งกองทุน-เพ่ิมทุน -แจกทุนสงเคราะห์เพ่ือ
การศึกษาแกเด็กนักเรียนและเยาวชนอยางทั่วถึง ( ̅= 4.14 S.D.=0.722), ส่งเสริมสนับสนุนใหมี
การเรียนการสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ  ( ̅= 4.06 
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S.D.=0.683) สวนความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ สนับสนุนเสริมโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนดี
อย่างมีประสิทธิภาพ ( ̅= 3.92 S.D.=0.734)  
 2) ด้านการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์ในโรงเรียน 
 พบว่า ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของ 
พระสังฆาธิการในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้านการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.21, S.D=0.441)    เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระ
สังฆาธิการในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีการช่วยเหลือกิจการของชุมชนซึ่งเป็นไปเพ่ือ
การสาธารณประโยชน์ เป็นลําดับสูงสุด ( ̅= 4.31, S.D.=0.745) รองลงมาคือ จัดใหมีโครงการสอบ
ธรรมศึกษาแกเยาวชนนักเรียนและประชาชนทั่วไปด้วยความเอาใจใส ( ̅=4.28, S.D.=0.717) และ
ระดับสุดท้ายคือ สนับสนุนสถานศึกษาต่างๆ ทั้งด้านอาคารเรียนห้องจริยะและสื่ออุปกรณ์การเรียน
การสอนเป็นต้น ( ̅=4.04, S.D.=0.733)      
 3) และด้านการศึกษาสงเคราะห์ต่อผู้ด้อยโอกาส  
 พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระ
สังฆาธิการในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้านการศึกษาสงเคราะห์ต่อผู้ที่ด้อยโอกาส อยู่ใน
ระดับมาก ( ̅= 4.14, S.D.=0.461) เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการช่วยเหลือด้าน
ทุนการศึกษาเฉพาะบุคคลผู้กําลังศึกษาที่มีความเดือดร้อน มีการสงเคราะห์ผู้ยากไร้,เป็นลําดับสูงสุด
( ̅=4.24, S.D.=0.744) รองลงมาคือ วัดและพระสงฆ์มีส่วนร่วมกับประชาชน ในการช่วยพัฒนา
สถานศึกษา, ( ̅=4.23, S.D.=0.763)และระดับสุดท้ายคือ มีการประสานงานในการจัดหา
งบประมาณในการสร้างอาคารเรียน ( ̅=4.01, S.D.=0.720)    
 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการการศึกษา 
สงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  
 จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบวา พระสงฆ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์  ในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองไม่แตกต่างกันตาม อายุ 
พรรษา ต่ําแหนง วุฒิการศึกษาทางโลก วุฒิการศึกษาด้านนักธรรม และวุฒิการศึกษาด้ านบาลี 
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ อายุ พบวา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ผู้ที่มีอายุ 30–39 ปี จํานวน 
99 รูป คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมาคือ ผู้ที่มีอายุอยู่ระหว่าง 20–29 ปี จํานวน 67 รูป คิดเป็น
ร้อยละ 26.6 และน้อยที่สุดคือ ผู้ที่มีอายุอยู่ระหว่าง 50 ปีขึ้นไป จํานวน 29 รูป คิดเป็น    ร้อยละ 
11.5    
 พรรษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ผู้ที่มีพรรษา 1–10 พรรษา จํานวน 118 
รูป คิดเป็นร้อยละ 46.8 รองลงมาคือ ผู้ที่มีพรรษา 11–20 พรรษา จํานวน 69 รูป คิดเป็น ร้อยละ 
27.4 และนอ้ยที่สุดคือ ผู้ที่มีพรรษาตั้งแต่ 31-40 พรรษาข้ึนไป จํานวน 8 รูป คิดเปน็ร้อยละ 3.2  
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 วุฒิการศึกษาทางโลก พบวา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่า
ปริญญาตรี จํานวน 205 รูป คิดเป็นร้อยละ 81.3 รองลงมาคือ ผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จํานวน 45 รูป  คิดเป็นร้อยละ 17.9 และน้อยที่สุดคือ มีระดับการศึกษาปริญญาโท จํานวน  
2 รูป คิดเปน็ร้อยละ 0.8  
 วุฒิการศึกษาด้านนักธรรม พบวา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ผู้ที่มีนักธรรมชั้นเอก 
จํานวน 104 รูป คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมาคือ ผู้ที่มีนักธรรมชั้นตรี จํานวน 63 รูป คิดเป็น   
ร้อยละ 25.0 และนอ้ยที่สุดคือ ผู้ที่ไมมีวุฒินักธรรม จํานวน 34 รูป คิดเป็นร้อยละ 13.5  
 วุฒิการศึกษาด้านบาลี พบวา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญคือ ผู้ที่ ไมมีวุฒิเปรียญธรรม 
จํานวน 222 รูป คิดเป็นร้อยละ 88.1 รองลงมาคือ ประโยค 1 – 2 – เปรียญธรรม 3 ประโยค 
จํานวน 30 รูป คิดเป็นร้อยละ 11.9 และ    
 4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของ
พระสังฆาธิการ ในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  
 พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ในปัจจุบันจะมีปัญหาเรื่อง ยัง
ขาดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ จํานวน 14  รูป ด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์                
ด้านการศึกษาสงเคราะห์จะมีปัญหาเรื่อง พระผู้น้อยไม่โอกาสให้แสดงความคิดเห็น จํานวน 13 รูป 
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ต่อผู้ที่ด้อยโอกาสจะมีปัญหาเรื่อง ยังขาดทุนในการสนับสนุนในด้าน
การศึกษา จํานวน 12 รูป  
 มีข้อเสนอแนะ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน คือ ควรส่งเสริมสนับสนุน 
การทํางานด้านบริหารงานตามภาระหน้ าที่ของงานให้มีประสิทธิภาพ  จํานวน 11 รูป  
 ด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ในโรงเรียน มีข้อเสนอแนะ คือ เปิดโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นในด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ในด้านการศึกษาสงเคราะห์  จํานวน 10  รูป  
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ต่อผู้ที่ด้อยโอกาส มีข้อเสนอแนะ คือ ควรจัดหาทุนเพ่ือสนับสนุนใน
การศึกษา เช่น เจ้าอาวาสต้องเป็นผู้ประเดิมทุนกอ่น จํานวน 10 รูป  
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การบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ 
ในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

ด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ในปัจจุบนั 
- จัดตั้งกองทุน-เพิ่มทุน–แจกทุนสงเคราะหเ์พื่อการศึกษาแกเ่ด็กนักเรียนและเยาวชนอยา่ง       
  ทั่วถึง  
- ส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีการเรียนการสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์อยา่งครบวงจรและมี    
  ประสิทธิภาพ  
- มีความริเริ่มจดัให้มีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและแก่เยาวชนในช่วงปิดเทอม 
- สนับสนุนสง่เสรมิกิจการด้านการศึกษาของโรงเรียนทั้งในและนอกวัดด้วยดสีม่ําเสมออย่าง 
  ต่อเนื่อง 
- สนับสนุนสง่เสรมิโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆด้์านการศึกษาสงเคราะห์ในโรงเรียน 
- มีการช่วยเหลือกิจการของชุมชนซึ่งเป็นไปเพื่อการสาธารณประโยชน์ 
- จัดให้มีโครงการสอบธรรมศึกษาแก่เยาวชนนักเรียนและประชาชนท่ัวไปด้วยความเอาใจใส ่ 
- มีการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาเฉพาะบุคคลผูก้ําลังศึกษาที่มีความเดือดร้อน  
- มีการช่วยเหลือดา้นอุปกรณก์ารศึกษา มีการช่วยพัฒนาสถานศึกษาของรัฐและเอกชน  
- สนับสนุนสถานศึกษาต่างๆ ทั้งดา้นอาคารเรียนหอ้งจริยะและสื่ออุปกรณ์การเรยีนการสอน 
   

ด้านการศึกษาสงเคราะห์ต่อผู้ที่ด้อยโอกาส 
- มีการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาเฉพาะบุคคลผู้กําลังศึกษาที่มีความเดือดร้อน มีการ 
  สงเคราะหผ์ูย้ากไร้  
- วัดและพระสงฆม์ีสว่นรวมกับประชาชน ในการช่วยพัฒนาสถานศึกษา   
- สงเคราะห์ชว่ยเหลือผู้ประสพภยัต่างๆ มีการช่วยเหลือดา้นอุปกรณก์ารศึกษา 
- มีการจัดตั้งกองทุนสงเคราะหก์ารศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกระดบัช้ัน 
- มีการประสานงานในการจดัหางบประมาณในการสร้างอาคารเรียน  
 

กรณกีารศึกษาใน ๓ ด้าน 
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6. อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาค้นคว้าขอ้มูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิ
การในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ พระภิกษุสงฆ์ในอําเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอ่างทองจํานวน 252 รูป โดยกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ ในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ใน
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน ด้านการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ในโรงเรียน และด้านการศึกษาสงเคราะห์ต่อผู้ที่ด้อยโอกาส คือ ผลการศึกษา
นําสู่การอภิปรายผล ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษา
สงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ ในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 
แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ ในอําเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง มีหลักการและแนวทางในการปฏิบัติที่ดี มีการพัฒนารูปแบบในการบริหารด้ าน
การศึกษาสงเคราะห์ เพ่ิมข้ึนและมีการปรับปรุงแก้ไขการทํางานอยู่และมีการประชุมวางแผนงานใน
การบริหารงาน และอาจมีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ก็สามารถแกไ้ขผ่านพน้ไปดว้ยดี  

1. ด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์นปจจุบัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ 
แบบสอบถามมีความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระ
สังฆาธิการในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน 
อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ดูแลของเจ้าอาวาสในอําเภอวิเศษชัยชาญ ที่ต้อง
ดูแลและทํางานตาม ภาระหน้าของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในด้านการศึกษาสงเคราะห์ ซึ่ง
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ พระใบฎีกามานะ สุเมธโส (มากมูล) , ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการ
ด้านการศึกษา สงเคราะห์ของพระสังฆาธิการจังหวัดเพชรบุรี” อยูในระดับมาก (พระใบฎีกามานะ 
สุเมธโส (มากมูล), ๒๕๕๓) 

2. ด้านการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์ในโรงเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการบริหารจัดการการศึกษา
สงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้านการบริหารจัดการกิจการ
คณะสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์ในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ และการ
มองการณไกลที่เกี่ยวกับการศึกษาสงเคราะห์ในโรงเรียนของเจาอาวาสในอําเภอวิเศษชัยชาญ  
ที่มีการเอาใจใสและสนับสนุนเพื่อที่จะให้เยาวชนในอําเภอมีการศึกษาและมีความรูติดตัวไป ซึ่งสอด   
คลองกับงานวิจัยของ พระครูประยุตปุญญากร (บุญยง กวิวํโส หมั่นการ) , ไดวิจัยเรื่อง “ความ
คิดเห็นของพุทธศาสนิกชนต่อการจัดการการศึกษาสงเคราะห์ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร”     

อยู่ในระดับมาก (พระครูประยุตปุญญากร (บุญยง กวิวํโส หมั่นการ), ๒๕๕๔) 
3. ด้านการศึกษาสงเคราะห์ต่อผู้ที่ด้อยโอกาส ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอําเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้านการศึกษาสงเคราะห์ต่อผู้ที่ด้อยโอกาส อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงการสงเคราะห์ต่อผู้ด้วยโอกาสของเจาอาวาสในอําเภอวิเศษชัยชาญ มีระดับในการ
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ช่วยเหลือที่มาก จึงทําให้เห็นในภาพรวมของการบริหารงานในด้านการศึกษาสงเคราะห์ในอําเภอ
ของเจ้าอาวาส มีการบริหารจัดการที่ดีอยู่ในระดับมาก แต่ไมถึงกับดีมากที่สุด จึงทําให้ ตองมีการ
บริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือการพัฒนางานด้านการบริหารจัดการการศึกษา
สงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ดีมากขึ้นไปอีก ซึ่งสอดคลอง
กับ งานวิจัยของ พระอธิการสมหวัง จิตฺตปสาโท (ประสิทธิ์พันธุ์), ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาหลักการ
สงเคราะห์ศิษย์ในพระพุทธศาสนา อยูในระดับมาก (พระอธิการสมหวัง จิตฺตปสาโท (ประสิทธิ์พันธุ์), 
๒๕๕๓) 

 
7. กิตตกิรรมประกาศ  

งานวิจัยนี้ สําเร็จลงไดอย่างสมบูรณด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจาก ผู้มีพระคุณ
หลายท่านที่ไดเมตตาช่วยให้การงานลุล่วงด้วยดี  ผู้วิจัยขอแสดงความขอบคุณ รศ.ดร. สุรพล  
สุยะพรหม, อาจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต, พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร‚ดร., พระครูสังฆรักษ์เกียรติ
ศักดิ์ กิตฺติปญฺโ ,ดร., อาจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, อาจารย์ นางสาวปิยวรรณ หอมจันทร์ ที่ช่วย
ชี้แนะแนวทางในการทําวิจัย จนไดเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณ  
พระครูปัญญาประโชต เจ้าคณะอําเภอวิเศษชัยชาญ กราบขอบพระคุณ พระครูอุโฆษธรรมนันท์  
รองเจ้า คณะอําเภอวิเศษชัยชาญ พระครูนิโครธปัญญาวุธ เจ้าคณะตําบลสี่ร้อย ที่ไดให้ความเมตตา
แจกแบบสอบถามในพื้นที่การปกครอง ที่มีเมตตาคุณอย่างสูงสุดตลอดมาในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย
ขอนอมบูชาคุณพระรัตนตรัยถวายเป็นพุทธบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอบูชาคุณหลวง 
พอพระครูวิตการสมณกิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิธรรมโชติยาราม (วัดโพธิ์ปล้ํา) อดีตเจ้าคณะอําเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และพระธงชัย ธมฺมวโร ขอนอมบูชาคุณบิดามารดา คุณพอหาญ สิง
เสนา คุณแม่ลา สิงเสนา พ่ีๆ นองๆ ปูยา ตายาย คุณครูอาจารย์และญาติโยม คุณอลิศรา บัวสุนทร 
ผู้มีอุปการคุณทุกท่าที่มีส่วน ช่วยเหลือและเป็นกําลังใจในการทําวิจัยครั้งนี้จนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขอบุญกุศลจงส่งให้ ทุกท่านความสุขความเจริญยิ่งๆ ด้วยเทอญฯ      
  
8. ข้อเสนอแนะ 

การทําวิจัยในครั้งต่อไปเพ่ือให้วัตถุประสงค์ของการวิจัยในเรื่อง การบริหารจัดการ
การศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ให้เป็นประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงควรมีการวิจัยเพ่ิมกับพระสงฆ์ในอําเภออ่ืนๆ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรตาม
แนวทางอ่ืนๆ แล้วนํามาเปรียบเทียบ เพ่ือให้ทราบความแตกต่างแล้วนําผลดีที่ได้จากการวิจัยนั้นมา
ปรับปรุงในหลักการปฏิบัติ เพ่ือให้สอดคล้องกับในยุคปัจจุบัน และเกิดประโยชน์สูงสุด เชิงนโยบาย
ควรสงเสริมสนับสนุนการทํางานบริหารงานในดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียนใหมากขึ้น เชิง
ปฏิบัติควรสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมดานการศึกษาของโรงเรียนทั้งในและนอกวัด รวมทั้งอุปกรณทาง 
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ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งต่อไปเพ่ือให้วัตถุประสงค์ของการวิจัยในเรื่อง การบริหาร
จัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ให้เป็น
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงควรมีการวิจัยเพ่ิมในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาพระสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์ กับพระสงฆ์ในอําเภออ่ืนๆ ในจังหวัดอ่างทอง 
ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร 

2. ศึกษาพระสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ตามแนวทางอ่ืนๆ แล้วนํามาเปรียบเทียบกับ
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพ่ือให้ทราบความแตกต่างแล้วนําผลดี
ที่ได้จากการวิจัยนั้นมาปรับปรุงหลักการดําเนินชีวิต เพ่ือให้สอดคล้องกับในยุคปัจจุบัน และเกิด
ประโยชน์สูงสุดเกื้อกูลทั้งตนเองและในสังคมโดยส่วนรวม 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย    
1. ควรสงเสริมสนับสนุนการทํางานบริหารงานตามภาระหนาที่ของงานใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น    
2. ควรใหเจาอาวาสแบงภาระงานที่สามารถใหการดําเนินการงานไดอยางไมติดขัด     
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ     
1. สนับสนุนสงเสริมกิจกรรมดานการศึกษาของโรงเรียนทั้งในและนอกวัด รวมทั้งอุปกรณ

ทางการศึกษา มีการจัดตั้งทุนการศึกษา    
2. มีการสนับสนุนโครงการ และจัดโครงการที่เกี่ยวกับการศึกษาสงเคราะหอยาง สม่ําเสมอ 

เชน การจัดโครงการบวชสามเณรภาคฤดูรอน    
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป    
1. ควรมีการศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะห์ ในอําเภออ่ืนๆ     
2. ควรมีการศึกษาการบริหารจัดการงานของกิจการคณะสงฆในจังหวัดอ่ืนๆ ที่ใกล้เคียง

เพ่ือใหทราบขอมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น   
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รูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเอกชน 
PUBLIC RELATION MANAGEMENT MODEL OF PRIVATE  HIGHER EDUCATION  

INSTITUTIONS 
 

จิราภรณ์  ขันทอง 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบรูปแบบการบริหารงาน
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเอกชน โดยศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
และการเก็บข้อมูลด้วยแบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย 
อธิการบดี รองอธิการบดี ที่ดูแลงานด้านประชาสัมพันธ์ และหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ จาก
มหาวิทยาลัยเอกชน จ านวน 10 แห่ง โดยการเลือกแบบเจาะจง รวม 40 คน การสัมภาษณ์เชิงลึก มี
วัตถุประสงค์เพ่ือหาปัจจัยที่มีความสอดคล้องกับรูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ แล้วน ามา
พัฒนาเป็นแบบสอบถาม เพ่ือถามบุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชน โดยกลุ่มตัวอย่างส าหรับแจก
แบบสอบถาม ประกอบด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน จ านวน 41 แห่ง จ านวน 410 คน สถิติที่ใช้
ในการวิจัย ใช้ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชิงเหตุ (Path Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย เอกชน 
ประกอบด้วย 4 ปัจจัยที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ 1) ด้านผู้บริหาร ประกอบด้วย
นโยบาย วัตถุประสงค์ ภาวะผู้น า แรงจูงใจ การสร้างบรรยากาศการสื่อสารในองค์การ 2) ด้าน
ระบบการบริหารองค์การ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคลากรเข้าท างาน 
ค่าตอบแทน การประสานงาน และงบประมาณ 3) ด้านบุคลากร ประกอบด้วย คุณลักษณะของ
บุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนา และความผูกพัน 4) ประเภทของสื่อ  ประกอบด้วย สื่อบุคคล 
สื่อมวลชน สื่อกิจกรรมพิเศษ สื่อเทคโนโลยี และสื่อเบ็ดเตล็ดภายในมหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ์กับ
รูปแบบบริหารงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ในขณะที่ระบบการบริหารองค์การไม่มีอิทธิพล
ต่อประเภทของสื่อต่าง ๆ 
ค าส าคัญ  การบริหารงานประชาสัมพันธ์   
 

ABSTRACT 
 This descriptive research aimed to construct public relations management 
model that was suitable for all 41 of Private higher Education Institutions.  The data 
                                                           

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
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collecting were  comprised of in-depth interview technique and questionnaires 
survey. The sample involved 41 key informants and 410 of Private higher Education 
Institutions.  lecturers of To construct and develop the questionnaire, the 41 key 
informants: presidents, vice-presidents in administration and public relations head 
officers, of 41 of Private Higher Education Institutions.   Situated in five region parts 
of Thailand, were selected to provide the factors related to public relations 
management. The 410 lecturers working in 41 of Private higher Education 
Institutions. Were the survey samples. The descriptive statistics: percentage, mean 
and standard deviation, together with path analysis. 
 The finding showed that there were 4 factors that have statistician causal 
relationships with the public relations management. Model of Private higher 
Education Institutions at .05: 1) administrator which was comprised of the policy, 
objectives, leadership, motivation, communication climate, 2) the organization 
administration which was comprised of planning, organizing, recruitment, wage, 
coordinating, and budget 3) the human resources which was comprised of the 
qualification of public relations officer, training and development, and commitment 
and 4) media which was comprised of personal media, mass media, and technology 
media whereas, the organization administration was found to be non-significant with 
the public relations media.      
Keywords   public relations, management  
 
1. บทน า 
 การประชาสัมพันธ์ในสมัยแรกๆ จึงเป็นค าที่ค่อนข้างใหม่และเป็นแนวคิดใหม่ น้อยคนนัก
ที่จะเข้าใจถึงความหมายและบทบาทอันแท้จริงของการประชาสัมพันธ์ ความหมายที่ง่ายที่สุดของค า
ว่า การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การสัมพันธ์กับประชาชน แต่โดยทั่วไปนั้น การประชาสัมพันธ์ หรือ
การด าเนินงานประชาสัมพันธ์นั้น ส่วนหนึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการชักจูงประชามติ ด้วยวิธีการ
ติดต่อสื่อสารเพ่ือให้กลุ่มประชาชนเป้าหมายเกิดมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อ
หน่วยงาน การประชาสัมพันธ์จึงมิใช่เป็นเพียงแค่งานเผยแพร่ แต่งานประชาสัมพันธ์เป็นงานในเชิง
สร้างสรรค์ ที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน การประชาสัมพันธ์ที่ดีจึงเป็นการสร้างความ
นิยมแก่กลุ่มประชาชนต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การสถาบันด้วย วิธีการบอกกล่าว ชี้แจงให้
ประชาชนได้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์และสิ่งที่องค์การได้กระท าลงไป 
 การประชาสัมพันธ์มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน องค์การ สถาบัน 
บริษัทห้างร้าน มูลนิธิ และสมาคมต่างๆ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กัน ( interaction) อาจจะต้องกระทบกระเทือนต่อสังคม
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และในขณะเดียวกันทัศนคติและพฤติกรรมของสังคมก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการท างานของ
หน่วยงาน องค์การ สถาบันต่างๆ เหล่านั้น ดังนั้น การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน 
องค์การ สถาบัน และบริษัท ห้างร้านกับสาธารณชนที่เกี่ยวข้องนี้ จึงเป็นสิ่ งที่ช่วยท าให้ระบบสังคม
สามารถด าเนินงานได้อย่างราบรื่น และการร่วมมือร่วมใจที่ดีต่อกัน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้หน่วยงานขององค์การ สถาบัน และบริษัทห้างร้าน มีความเจริญก้าวหน้า ในทางตรงกัน
ข้าม หากระบบสังคมใดขาดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน ความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนา
ย่อมเกิดข้ึนได้ยาก 
 นักบริหารในปัจจุบันมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ให้
เจริญก้าวหน้า ขณะเดียวกันถ้านักบริหารไม่เข้าใจและไม่มีความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์ก็อาจท าให้
งานด้านการประชาสัมพันธ์หยุดชะงักลงไปได้ เพราะนักบริหารอยู่ในฐานะผู้ควบคุมและก าหนด
นโยบาย และต่างก็มีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์การ  ส าหรับปัญหาของ
การท างานประชาสัมพันธ์โดยทั่วไปในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่าในการบริหารงาน
ประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย มีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ กล่าวคือ ปัญหาและอุปสรรคด้าน
บุคลากร คือ มีบุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงาน ปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณ คือ ได้รับ
งบประมาณน้อย ประกอบกับค่าของเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง ท าให้งบประมาณที่มีอยู่เปลี่ยนแปลง
ไปตามค่าของเงิน ปัญหาและอุปสรรคด้านวัสดุอุปกรณ์ คือ การได้รับวัสดุอุปกรณ์ในการสนับสนุน
ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ และปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหาร คือ ไม่สามารถกลั่นกรอง
งานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีบุคลากรมีเพียงพอกับภาระงาน ประกอบกับมี
ข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลา  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเอกชน 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย (Scope of the Research) 
 ขอบเขตของการวิจัยแบ่งออกเป็น  ขอบเขตด้านเนื้อหา  ขอบเขตด้านประชากรและ
ขอบเขตด้านระยะเวลา  ดังนี้ 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา   
 กรอบของการวิจัยได้ก าหนดเนื้อหาของการบริหารงานประชาสัมพันธ์โดย พัฒนามาจาก
แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ 
 3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัย
ครั้งนี้ มีดังนี ้
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 1. การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี  เพ่ือก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยได้
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ รองอธิการบดีที่ดูแลงานประชาสัมพันธ์ จ านวน 20 
คน หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  20 คน จากมหาวิทยาลัยเอกชน 10 แห่ง โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(purposive  sampling) รวม 40 คนเป็นผู้ให้ข้อมูลในขั้นตอนนี้ 
 2. การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ในการ
เก็บรวมรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการสุ่มตัวอย่างผ่านมหาวิทยาลัยเอกชน 
จ านวน 41  แห่ง จากจ านวน 41 แห่ง ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 410 คน จากประชากรทั้งหมด 
126,875 คน (สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 2555)  
 3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ผู้วิจัยได้เริ่มต้นวิเคราะห์องค์ประกอบของข้อมูล ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2557 จากนั้นท า
การสร้างเครื่องมือวิจัย 
 ก าหนดเกณฑ์ของแบบวัดและประเมินตัวชี้วัด น าเครื่องมือที่ได้ไปทดสอบความเชื่อมั่น 
ทั้งด้านความตรงและความเที่ยง จากนั้นท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ น ามาสังเคราะห์ตัว
แปรที่ใช้ในการสร้างแบบสอบถาม เมื่อได้แบบสอบถามที่มีความเชื่อถือได้จึงน าไปเก็บรวมข้อมูลเชิง
ปริมาณ น ามาสรุปผลการวิจัย และเผยแพร่ข้อมูล รวมระยะเวลาถึงปัจจุบัน 1 ปี 3 เดือน  
 
4. ผลการวิจัย 
 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าโดยภาพรวม
ผู้ใช้ข้อมูล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 เพศชาย จ านวน 153 คน  
คิดเป็นร้อยละ 38.2 และมีอายุ 30-39 ปีมากที่สุด จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 ส่วนช่วงที่
มีจ านวนน้อยที่สุด คือ ช่วงอายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อนละ 21.4 เมื่อจ าแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า ระดับปริญญาโท มากที่สุด จ านวน 346 คน คิดเป็นร้อยละ 86.3 รองลงมา
เป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 และระดับปริญญาเอกน้อยสุด จ านวน 24 
คน คิดเป็นร้อยละ 6 ด้านประสบการณ์การท างาน พบว่า ประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 10 ปี 
จ านวน 156 คน  คิดเป็นร้อยละ 38.9 รองลงมามีประสบการณ์การท างานอยู่ระหว่าง 10 -19 ปี 
จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.4 และมีประสบการณ์มากกว่า 19 ปี จ านวน 111 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.7 
 การยืนยันรูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเอกชน   
 ในการยืนยันรูปแบบในการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเอกชน  ผู้วิจัยได้
น ารูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ที่ได้ปรับโมเดลแล้ว ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในระดับดีมาก โดยพบว่า ค่าไค-สแควร์ของ Goodness of Fit Statistics เท่ากับ 291.43 
ค่าองศาอิสระเท่ากับ 267 ค่า  P-value เท่ากับ  0.15 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ยังพบว่า
ค่าดัชนีอ่ืน ๆ ก็สะท้อนให้เห็นว่ารูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
สามารถน ารูปแบบนี้ไปใช้ในการอธิบายการบริหารงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเอกชน                 
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ได้อย่างน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจึงได้น ารูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ไปท าการยืนยันรูปแบบการ
บริหารงานประชาสัมพันธ์กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ผู้วิจัยได้ไปท าการสัมภาษณ์ในตอนต้น 
จ านวน 10 มหาวิทยาลัย ดังภาพผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล คะแนนมาตรฐานรูปแบบ
การบริหารงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนการน ารูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเอกชน ที่ได้จากการสังเคราะห์เชิงคุณภาพ มาท าการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 401 คน พบว่า หลังจากการปรับโมเดล รูปแบบดังกล่าวมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดีมาก โดยพบว่า ค่าไค-สแควร์ของ Goodness of 
Fit Statistics เท่ากับ 291.43 ค่าองศาอิสระ (degree of freedom) เท่ากับ 267 ค่า P-value 
เท่ากับ 0.15 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังพบค่าดัชนีอ่ืนๆ ก็สะท้อนให้เห็นว่า
รูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นมีความกลมกลืน กับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถน ารูปแบบนี้ใช้ในการอธิบาย
การบริหารงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเอกชนได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยพบว่าระดับดัชนีวัดระดับ
ความสอดคล้อง (Goodness of Fit Index: GFI) เท่ากับ 0.94 ค่าระดับดัชนีความสอดคล้องที่
ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) เท่ากับ 0.93 ค่าดัชนีกลมกลืนเชิง
เปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เท่ากับ 0.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่บ่งบอกว่าโมเดล
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (0.90) ทั้งสิ้น และค่า Root Mean Square Error of 
Approximation: RMSEA เท่ากับ 0.015 เมื่อพิจารณา ในภาพรวมแล้วพบว่า รูปแบบการ
บริหารงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเอกชน ที่สังเคราะห์มีความกลมกลืนสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์แล้ว ผู้วิจัยจึงท าการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีค้นพบจากการวิจัยที่ส าคัญดังนี้ 
 จากการทดสอบค่าอิทธิพลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลภายในรูปแบบการบริหารงาน
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเอกชน  พบว่า ไม่มีตัวแปรสาเหตุใดๆ ในรูปแบบการบริหารงาน
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเอกชน  ได้ โดยพบว่า ค่า t-value ของสัมประสิทธิ์อิทธิพลของ
บุคลากร ประเภทของสื่อ และ ระบบการบริหารองค์การ ที่มีต่อรูปแบบการบริหารงาน
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเอกชน  เท่ากับ -0.87 0.13 และ1.02 ตามล าดับซึ่งไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการกระจายของข้อมูลโดยเฉพาะตัวแปรสังเกตใน
รูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์มีการกระจายค่อนข้างสูง โดยผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
29.20 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.32 ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากความแตกต่างและความ
หลากหลายของรูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเอกชน  แต่ละแห่ง และแต่
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ระบบการบริหารงานองค์การและบุคลากรแล้วพบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสามพบว่ามีนัยส าคัญทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น โดยพบว่าค่า อิทธิพลของ
ผู้บริหารที่มีต่อระบบบริหารองค์การ ไม่มีอิทธิพลต่อประเภทของสื่อต่าง ๆ ค่าส าประสิทธ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.22 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ระบบการบริหารองค์การและบุคลากรมี
ความสัมพันธ์กับรูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเอกชน  ในขณะที่ระบบการ
บริหารองค์การไม่มีอิทธิพลต่อประเภทของสื่อต่าง ๆอย่างไม่มีนัยส าคัญ การอภิปรายผลการวิจัย 
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รูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเอกชน จากข้อค้นพบของการวิจัย สามารถน ามา
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 รูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเอกชน  จากการวิจัยพบว่า 
ผู้บริหารงานด้านประชาสัมพันธ์และอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน  มีความคิดเห็นว่า รูปแบบการ
บริหารงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเอกชน  มี 4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร 2) 
ระบบการบริหารองค์การ 3) บุคลากร และ 4) ประเภทของสื่อ ซึ่งสามารถอภิปรายผลของแต่ละ
องค์ประกอบได้ ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบผู้บริหาร 
 1.1 นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีการก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเฉพาะ 
นโยบายในการใช้สื่อรูปแบบต่างๆ ที่มีความหลากหลาย เนื่องจากในสภาวะปัจจุบันมีการแข่งขัน
ด้านธุรกิจการศึกษาค่อนข้างสูง การใช้สื่อที่มีความหลากหลายจะท าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มาก
ขึ้น ขอบเขตของนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ต้องมีความชัดเจนสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ อีก
ทั้งน าไปสู่นโยบายการประชาสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความชื่นชม สร้างความศรัทธาของบุคลากรใน
องค์การและท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นนโยบายที่มุ่งสร้างความส าพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นกับ
มวลชนและท้องถิ่นอีกด้วย เ พ่ือให้สอดคล้ องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยเอกชนว่า เป็น
สถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ ควรมีความชัดเจน เน้นการเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้บุคลากรสร้างความเข้าใจที่ดีตรงกันของ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์การ อันจะส่งผลต่อความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งร่วมสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วมงาน โดยการใช้รางวัลเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับมหาวิทยาลัยอีกด้วย 
 1.3 ภาวะผู้น าผู้บริหาร ควรมุ่งสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับเพ่ือนร่วมงาน การให้
รางวัลแก่บุคลากรเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างาน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นกระ
ต้นให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดการ
ท างานเป็นทีม เพ่ือพัฒนาคุณภาพของงานประชาสัมพันธ์  
 1.4  แรงจูงใจ มหาวิทยาลัยควรมีการ  ยกย่อง ชมเชยผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่นทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงจะส่งผลต่อการสร้างเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน หรือในบางครั้งหาก
มหาวิทยาลัยมีภารกิจนอกเวลา ก็ควรมีค่าตอบแทนพิเศษอย่างเหมาะสม มีการดูแลบุคลากรและ
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เพ่ือสร้างความม่ันคงและมั่นใจในระบบการบริหารมหาวิทยาลัย  
 1.5 บรรยากาศการสื่อสารในองค์การ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรมีการสอบถามปัญหาอุป
สรรค์ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพ่ือท าความเข้าใจและแก้ไขปัญหาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
เปิดโอกาสในการรับฟังข้อคิดเห็นและปัญหาต่างๆ เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ อีกทั้ง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้องพร้อมที่จะช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า เพ่ือสร้าง
บรรยากาศความเป็นมิตรและมีความปรารถนาดีต่อกัน 
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 2. องค์ประกอบด้านระบบการบริหาร 
 2.1 การวางแผนการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ และในภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขั้น
ทางการศึกษาค่อนข้างสูง มหาวิทยาลัยจึงควรมีการวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกหรือว่างแผน
ประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติด้วย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากการวางแผน
ประชาสัมพันธ์เชิงรับหรืองานประจ าเพียงอย่างเดียว 
 2.2 การจัดองค์การ มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ท่ี
ชัดเจน มีการจัดสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม อีกทั้งมีการระบุขอบเขตของงานประชาสัมพันธ์ที่
ต้องปฏิบัติให้มีความชัดเจน เพ่ือความสะดวกในการมอบหมายงานให้สอดคล้องกับศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ขึ้นมาด าเนินการงานเหล่านี้ให้มี
ความเหมาะสม 
 2.3 การจัดบุคลากรเข้าท างาน มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาสรร
หาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ด้วยความเหมาะสม โปร่งใส ทั้งด้านความรู้
ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับขอบเขตของงาน 
 2.4 ค่าตอบแทน มหาวิทยาลัยมีระบบพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและตรวจสอบได้ 
และมีความสอดคล้องกับภาระงานที่ต้องปฏิบัติ โดยมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินค่าตอบแทนที่
สอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการ อีกท้ังมีระบบการควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานประชาสัมพันธ์ 
 2.5 การอ านวยการ ผู้บริหารต้องมีวิธีการชักจูงให้บุคลากรปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์
อย่างเต็มความสามารถ มีวิธีการสั่งงานที่มีความชัดเจน ทั้งนี้ ผู้บริหารควรมีทักษะในการสื่อสารที่
เหมาะสมกับการสั่งงานในแต่ละระดับ 
 2.6 การประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย เช่น คณะ ศูนย์ ส านึก และภาควิชาต่างๆ ความร่วมมือจากภายนอก
มหาวิทยาลัย เช่น หน่วยงานราชการ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ชุมชนต่างๆ มีการประสานงานได้
อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว 
 2.7 การรายงานผลประติบัฏงานงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยควรให้หน่วยงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือทราบความก้าวหน้าของงานให้ทราบเป็นระยะ และแก้ไขปัญหาได้
อย่างทันท่วงที และรายงานผลการปฏิบัติงานในภาพรวมตอนสิ้นปีอีกครั้ง 
 2.8 งบประมาณด้านประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยจะต้องจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้อง
กับภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ จัดท าระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม อีกทั้งงบประมาณเกี่ยวกับวัสดุและครุภัณฑ์ในการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย 
 3. ด้านบุคลากร 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560538

 3.1 คุณลักษณะของบุคลากรที่จะเข้ามาปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ควรมีค่านิยมใน
วิชาชีพประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจ มีความ
สามรถเฉพาะด้านเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีปฏิภาณไหวพริบในการจัดการและแก้ไขสถานการณ์ใน
ยามฉุกเฉินได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ มาปฏิบัติงานเพ่ือให้งานประชาสัมพันธ์ประสบความส าเร็จ และสามารถเผยแพร่
ชื่อเสียง กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยไปสู่สาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2 การฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้
บุคลากรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทันกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาอย่างเหมาะสม อีกทั้งควรได้รับการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายงานอย่างมีระบบ 
เพ่ือสร้างความมั่นคงและมั่นใจในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และสร้างความเป็นมืออาชีพ
ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 3.3 ความผูกพัน มหาวิทยาลัยควรกระตุ้นให้บุคลากรมีความเต็มใจและทุ่มเท
ความสามารถในการท างานเพ่ือให้งานประชาสัมพันธ์เพ่ือให้งานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
บรรลุเป้าหมาย โดยการมาปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งมีความภาคภูมิใจในการเป็น
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและเต็มใจที่จะพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. ประเภทของสื่อ 
 4.1 สื่อบุคคล ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรกระตุ้นให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาท า
หน้าที่เป็นสื่อบุคคลในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เช่น การให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนแขนง
ต่างๆอย่างต่อเนื่อง การเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด การเข้าร่วมกิจกรรมของ
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง การเข้าร่วมประชุมระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาค และระดับประเทศ การเข้า
ร่วมประชุมแถลงข่าวของสมาคมผู้ส่ือข่าวอย่างสม่ าเสมอ การเขียนบทความเพ่ือเผยแพร่ผ่าน
สื่อมวลชนแขนงสิ่งพิมพ์ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ให้ความร่วมมือ สร้างความ
สนิทสนม คุ้นเคย สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันในการเผยแพร่
ข่าวสารของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
 4.2 สื่อมวลชน ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ต้องสามารถน าเสนอข่าวสารผ่านทาง
สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่นการเผยแพร่ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์ส่วนกลางและ
ท้องถิ่น และการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
การให้ความร่วมมือกับสื่อมวลชนในการผลิตข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 
 4.3 สื่อกิจกรรมพิเศษ นอกจากการน าเสนอข่าวสารของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อมวลชน
แขนงต่างๆ แล้ว มหาวิทยาลัยยังสามารถประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยโดยใช้สื่อกิจกรรมพิเศษอีก
ด้วย เช่น การประชุม การสัมมนาทางวิชาการ การจัดกิจกรรมแถลงข่าว การน าสื่อมวลชนเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัย การจัดรายการวิทยุชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ให้กับสื่อมวลชน การจัดกิจกรรมประกวด การแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมแนะ
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แนวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ในระดับดี
แล้ว การเผยแพร่ข่าวสารและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็ด าเนินไปได้โดยง่าย 
 4.4 ส่ือเทคโนโลยี ในยุคของเทคโนโลยีข่าวสาร มหาวิทยาลัยต้องใช้เทคโนโลยีเป็น
ช่องทางประชาสัมพันธ์เนื่องจากศักยภาพของสื่อสามารถเผยแพร่ข่าวสารต่างๆได้อย่างรวดเร็วและ
มีความสะดวกสบายในการเข้าถึง จึงถือเป็นสื่อทางเลือกที่หน้าสนใจและมหาวิทยาลัยก็ควรให้
ความส าคัญกับสื่อนี้ให้มากขึ้นเพ่ือให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และในส่วนของผู้บริหาร
เองก็ควรพัฒนาทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือจะได้ ใช้สื่อสารกับประชาคมทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ส าหรับการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัย และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอีกช่องทาง
หนึ่งด้วย ส าหรับการใช้สื่อเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย เช่น การประกาศรับสมัครนักศึกษา การ
ประกาศรับสมัครอาจารย์ การลงทะเบียน การดูผลการเรียน การเรียนผ่านระบบ e-Learning เป็น
ต้น ซึ่งจะช่วยให้งานด้านประชาสัมพันธ์มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 4.5 สื่อเบ็ดเตล็ดภายในมหาวิทยาลัย นอกจากสื่อต่างๆที่กล่าวมาแล้ว มหาวิทยาลัย
เอกชน  เองก็ยังสามารถใช้สื่อเบ็ดเตล็ดภายในมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย เช่น การประกาศเสียงตาม
สาย การใช้แผ่นปลิว แผ่นพับ การจัดท าวารสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ การจัดท าจดหมายข่าว การ
จัดท าคตัเอาท์ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย เป็นต้น  
 5. รูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ได้จากการสังเคราะห์
เชิงคุณภาพ มาท าการศึกษาเชิงปริมาณ หลังจากการปรับโมเดลรูปแบบแล้ว มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดีมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสมจิตต์ มหัธนันท์ ว่ารูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ตามทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยโครงสร้าง 8 ด้าน คือ นโยบายวัตถุประสงค์ 
ประเภทการจัดการองค์การ การจัดบุคลากร งบประมาณ ทรัพยากร การด าเนินงาน และการ
ประเมินผล สอดคล้องกับงานวิจัยของมานิจ ท่าไคร้กลาง พบว่า รูปแบบการประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยในด้านนโยบายและวัตถุประสงค์ ต้องสร้างสรรค์ศรัทธาในสถาบัน สร้างความสัมพันธ์
กับมวลชน มีนโยบายสร้างความเข้าใจกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ที่
ก่อให้เกิดความร่วมมือ และสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ที่ก่อให้เกิดความ
ร่วมมือ และสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยด้วยความเต็มใจ ในด้านการจัดโครงสร้าง ก าหนดให้
มีบุคลากรรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์โดยตรง มีงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือด าเนินการ
อย่างเพียงพอกับขนาดภารกิจของมหาวิทยาลัย ในด้านกระบวนการจัดด าเนินการประชาสัมพันธ์ มี
การวางแผนอย่างละเอียดชัดเจน ประสานงานกันอย่างราบรื่น เพ่ือให้ผลของการปฏิบัติเกิด
ประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมากที่สุด ในด้านประเภทและลักษณะกิจกรรมของการประชาสัมพันธ์มี
บริการข่าวสารรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  การควบคุมในงาน
ประชาสัมพันธ์ การประสานงานในงานประชาสัมพันธ์ และการประเมินผล ในขณะเดียวกันก็
สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยดา ตรีเดชและพีระ ครึกคร้ืนจิตร ได้ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ
สื่อประชาสัมพันธ์โรคเอดส์ที่เหมาะสมส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย พบว่า 
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รูปแบบการบริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการวางแผน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน และขั้นตอนการประเมินผล ผู้วิจัยเห็นว่า หากมหาวิทยาลัยเอกชน  มีการน า
รูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์นี้ไปใช้ก็จะท าให้การบริหารงานประชาสัมพันธ์บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้ เนื่องจากปัจจัยด้านผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย นโยบาย วัตถุประสงค์ 
ภาวะผู้น า แรงจูงใจ และบรรยากาศสื่อสารในองค์การ ปัจจัยด้านระบบการบริหาร ประกอบด้วย 
การวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคลากรเข้าท างาน ค่าตอบแทน การอ านวยการ การ
ประสานงาน การรายงานและงบประมาณ ปัจจัยด้านบุคลากร ประกอบด้วย คุณลักษณะของความ
เป็นวิชาชีพ การฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร และความผูกพัน ปัจจัยด้านประเภทของสื่อ 
ประกอบด้วย สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อกิจกรรมพิเศษ สื่อเทคโนโลยีและสื่อเบ็ดเตล็ดภายใน
มหาวิทยาลัย เป็นตัวก าหนดรูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ที่มีความชัดเจนและมีผลต่อการ
บริหารงานประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 6. ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ระบบการบริหาร และบุคลากร พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสามพบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจัย และสอดคล้องกับ วิมลพรรณ อาภาเวท ได้กล่าวว่า วิธีการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของแต่ละ
องค์การวางแผนการด าเนินงานแตกต่างกันไปตามลักษณะของงานหรือภารกิจ ขนาดขององค์การ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลางหรืขนาดใหญ่ ระดับนโยบายหรือระดับปฏิบัติ ลักษณะรูปคณะกรรมการหรือ
ลักษณะรูปที่ปรึกษา รูปแบบโครงสร้างตามภาระหน้าที่ รูปแบบโครงสร้างเฉพาะกิจหรือรูปแบบ
โครงสร้างแบบผสม ทั้งนี้ แต่ละองค์การย่อมมีวิธีการบริหาร วางแผนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์
ตามความเหมาะสมกับองค์การของตนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับ จันทรานี สงวนนาม กล่าวว่า 
วิธีการบริหารงานประชาสัมพันธ์มีหลักการและพ้ืนฐานเช่นเดียวกับการวางแผนวิธีการจัดหน่วยงาน
หรือวิธีการจัดองค์การทั่วไป ขนาดของหน่วยงาน ซึ่งหมายถึง บุคลากร อาคารสถานที่ เครื่องมือ
ส าหรับการวางแผนการบริหารงานประชาสัมพันธ์และอ่ืนๆ ซึ่งแต่ละที่จะมีการบริหารในองค์การให้
มีขนาดและจ านวนเท่าใด ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายและระดับของหน่วยงานว่าจะจัดให้เป็นงาน
ประชาสัมพันธ์แบบใด ในขณะเดียวกัน เสกสรร สายสีสด กล่าวถึง วิธีการบริหารงานประชาสัมพันธ์
ว่า ลักษณะการสั่งงานที่ดีของผู้บริหาร คือ ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีศิลปะในการสื่อสารสั่งงาน จูงใจให้
บุคลากรด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มใจ เต็มก าลังความสามารถ ควรมีการวางแผนการ
สื่อสารในลักษณะการส่ือสารสองทาง โดยให้บุคลกรได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและได้ซักถามข้อ
สงสัย ก็จะท าให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจ สามารถปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบจนเป็นผลให้
การด าเนินงานประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ในขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับ 
ชัยนันท์ นันทพันธ์ กล่าวว่า นักบริหารในปัจจุบันมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาระบบการบริหารงาน
ประชาสัมพันธ์ให้เจริญก้าวหน้า ขณะเดียวกันถ้าผู้บริหารไม่เข้าใจและไม่มีความรู้ เรื่องการ
ประชาสัมพันธ์ก็อาจท าให้งานด้านการประชาสัมพันธ์หยุดชะงักลงไปได้ เพราะนักบริหารอยู่ใน
ฐานะควบคุมและก าหนดนโยบาย และต่างก็เป้าหมายร่วมกันในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
องค์การ รวมทั้งสอดคล้องกับ วรภัทร์ ภู่เจริญ กล่าวว่า การบริหารงานประชาสัมพันธ์ให้บรรลุ
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วัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ การสร้างความเข้าใจอันดีให้กับบุคลากรในหน่วยงาน องค์การและชุมชนให้
เห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาร่วมกัน การให้การสนับสนุนทรัพยากรบริหารร่วมกัน งาน
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน จึงเป็นงานที่สนับสนุนงานของสถานศึกษา ซึ่งถือว่าเป็น
ภารกิจหลัก โดยเฉพาะงานการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี เกิดความเชื่อถือศรัทธา ให้การสนับสนุน ให้
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้เกิดความคล่องตัว อันจะช่วยให้สถานศึกษาปฏิบัติงานได้สะดวก
ยิ่งขึ้น ส่งผลถึงประสิทธิผลการบริหาร ดังนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ผู้บริหาร ระบบการบริหารและบุคลากร มีนัยส าคัญทางสถิติทั้งสิ้นนั้น แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลใน
การบริหารงานประชาสัมพันธ์ 
 7. พบว่าระบบการบริหารองค์การไม่มีอิทธิพลต่อประเภทของสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อบุคคล 
สื่อมวลชน สื่อกิจกรรมพิเศษ สื่อเทคโนโลยีและสื่อเบ็ดเตล็ดภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เนื่องจากสื่อมี
ความหลากหลายรูปแบบ อาทิ สื่อสัมพันธ์ภายใน ได้แก่ หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ที่ใช้เป็นสารส
สัมพันธ์ภายในหน่วยงาน สื่อสัมพันธ์ภายนอก ได้แก่ หนังสือวารสารสิ่งพิมพ์ที่ใช้เป็นสื่อสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานบุคคลภายนอก สื่อสัมพันธ์แบบผสม ได้แก่ การจัดท าวารสารให้มีลักษณะของสื่อ
สัมพันธ์ได้ทั้งภายในและภายนอกผสมกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยและสอดคล้องกับ 
ณัฐนันท์ ศิริเจริญ กล่าวว่า สื่อประเภทสิ่งพิมพ์สามารถแบ่งออกเป็น แผ่นปลิว แผ่นพับ หนังสือ
เผยแพร่เล่มเล็ก เอกสารแนะน าประกอบ หนังสือเวียน จดหมายติดต่อ หนังสือพิมพ์ก าแพง เอกสาร
เผยแพร่ หนังสือที่จัดพิมพ์เป็นเล่มของหน่วยงาน หนังสือเล่มเล็กหรือจุลสาร แผ่นโฆษณา 
หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ หนังสือภาพ นิตยสาร หนังสือคู่มือ แฟ้มส าหรับแจกผู้สื่อข่าว และหนังสือ
รายงานประจ าปี ในขณะเดียวกัน วิจิตร อาวะกุล ได้ก าหนดสื่อประเภทแสงและเสียงไว้ ได้แก่ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพถ่าย รูปถ่ายกิจกรรม ภาพนิ่ง โปสเตอร์ ภาพล้อเลียน สไลด์ 
ภาพยนตร์ เครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียง แผ่นเสียงและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น ผู้วิจัย
เห็นว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยยังขาดความรู้ ความเข้า ใจในธรรมชาติของศาสตร์ทางด้านการ
ประชาสัมพันธ์ จึงท าให้ระบบการบริหารองค์การไม่มีอิทธิพลต่อประเภทของสื่อต่างๆ ดังกล่าว 
 นอกจากนั้น ในส่วนของระบบการบริการองค์การ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การจัด
องค์การ การจัดบุคลากรเข้าท างาน ค่าตอบแทน การประสานงาน การรายงาน และงบประมาณ ไม่
มีอิทธิพลต่อประเภทของสื่อต่างๆ ทั้งนี้ นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ กล่าวถึงปัญหาของระบบการ
บริหารว่า เกิดจากผู้บริหารขาดความเข้าใจในความหมายของการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ขาดการ
ดูแลเอาใจใส่และไม่ได้ให้ความส าคัญกับงานประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะในระดับผู้บริหาร ขาดการ
บริหารอย่างเป็นระบบ ขาดการวางแผนและวิจัยประเมินผล ท าให้การประชาสัมพันธ์ท าไปอย่าง
เลื่อนลอย สูญเปล่าและสิ้นเปลือง และสอดคล้องกับสมควร กวียะ กล่าวว่า ปัญหาของระบบการ
บริหารองค์การด้านประชาสัมพันธ์ เริ่มตั้งแต่นโยบายของผู้บริหาร ความเข้าใจผิดเกี่ยวกั บสื่อ
ประชาสัมพันธ์ การขาดแคลนงบประมาณ หรือมีงบประมาณแต่ไม่ลงทุน มุ่งผลก าไรมากกว่าผลที่
สังคมจะได้รับ  พบว่ามหาวิทยาลัยเอกชน  มีความต้องการบุคคลากรด้านประชาสัมพันธ์ที่มีลักษณะ
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ของความเป็นมืออาชีพมาปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ อันจะน ามาซึ่งประสิทธิผลของงาน
ประชาสัมพันธ์ 
 
5. ข้อเสนอแนะของการวิจัย 
 จากข้อค้นพบของการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงาน
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การบริหารงานประชาสัมพันธ์เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ 
อันจะส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงานประชาสัมพันธ์สูงสุดของมหาวิทยาลัย 
 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1. ผู้บริหารควรมีการก าหนดนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน และสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติจริงได้ ทั้งนี้ เนื่องจากในสภาพปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเอกชน  ส่วนใหญ่ยังไม่มี
นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน และสภาพการท างานด้านประชาสัมพันธ์นั้น เป็นการ
ประชาสัมพันธ์งานประจ า เช่น การรับสมัครนักศึกษา เป็นต้น จึงขาดนโยบายการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญส าหรับมหาวิทยาลัยเอกชน  ในภาวะที่มีการแข่งขันสูงอย่างรอบด้าน 
 2. ในการบริหารงานประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผล ผู้บริหารควรมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน มุ่งให้บุคลากรสนับสนุนการด าเนินภารกิจขององค์กร
ด้วยความเต็มใจ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมขององค์การ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
องค์การ 
 3. ผู้บริหารควรสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เพ่ือจะได้เข้าใจ
ลักษณะของการบริหารงานประชาสัมพันธ์อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารงาน
ประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ จากสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ผู้บริหารมักขาดความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานประชาสัมพันธ์ อีกทั้ง รองอธิการบดีที่ดูแลด้านประชาสัมพันธ์ก็ขาด
ความเข้าใจในงานด้านประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกัน รวมถึงหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยเอกชน  ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้เป็นอาจารย์ทางด้านนิเทศศาสตร์ จึงท าให้ขาดความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับงานด้านประชาสัมพันธ์ ในขณะเดียวกัน หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
เอกชน  ส่วนหนึ่งเป็นอาจารย์ทางด้านนิเทศศาสตร์ แต่เนื่องจากภาระงานสอนค่อนข้างมาก ก็ท าให้
ไม่มีเวลาในการบริหารงานด้านประชาสัมพันธ์ 
 4. ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์ ควรมุ่งสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับเพ่ือนร่วมงาน 
เน้นการให้การสร้างแรงจูงใจในการท างาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น มีการ
แลกเปลี่ยนค่านิยมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมขององค์การ กระตุ้นให้บุคลากรเกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในองค์การ ตลอดจนมุ่งให้บุคลากรท างานเป็นทีม อันจะน าไปสู่
ความส าเร็จขององค์การ 
 5. ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์ต้องมีการสร้างบรรยากาศการสื่อสารในองค์การ โดยการ
สอบถามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน การรับฟังปัญหา หารให้ความเสมอภาคของบุคคลากรทุก
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ระดับ การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ ให้
ค าแนะน า เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย 
 6. มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย มีความ
ชัดเจนทั้งแผนประชาสัมพันธ์ และแผนประชาสัมพันธ์เชิงรับโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกระดับ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์และผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเอกชน  พบว่า มหาวิทยาลัยไม่ได้มีการจัดท าแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกเท่าไรนัก ส่วน
ใหญ่แผนประชาสัมพันธ์ที่ท า จะเป็นแผนประชาสัมพันธ์ส าหรับประจ าเป็นส่วนใหญ่ เช่น การรับ
สมัครนักศึกษา งานพระราชทานปริญญาบัตร เป็นต้น 
 7. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณด้านประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม
และพอเพียง เพ่ือประสิทธิผลของงานประชาสัมพันธ์ ในขณะที่งบประมาณด้านประชาสัมพันธ์ที่
เป็นอยู่นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นงบประมาณประจ าเป็นหลัก เช่น งบประมาณในการประชาสัมพันธ์รับ
นักศึกษา เป็นต้น แต่งบประมาณเชิงรุกจะไม่ค่อยมี และบางแห่งก็มีงบประมาณน้อย หรือค่อนข้าง
จ ากัด จึงส่งผลให้งานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเอกชน  หลายแห่งไม่โดดเด่นเท่าท่ีควร 
 8. มหาวิทยาลัยเอกชน  ควรใช้สื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยที่มีหลากหลาย เช่น สื่อ
บุคคล ได้แก่ ตัวผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา การใช้สื่อมวลชนแขนงต่างๆ เช่น
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น การใช้สื่อกิจกรรมพิเศษ เช่น การแถลงข่าว 
การจัดการแข่งขัน การประกวดทางวิชาการ การถวายพระพรผ่านสื่อมวลชน รวมทั้งการเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชนและจังหวัด เป็นต้น นอกจากนั้น ในยุคของเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยต้องใช้สื่อ
เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เพื่อความรวดเร็วและทันสมัย และเพ่ือความสะดวกในการ
เข้าถึงข่าวสารของมหาวิทยาลัยอีกด้วย 
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การบริหารจัดการเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน ์
MANAGEMENT ADMINISTRATION FOR CHANGING IN GLOBALIZATION 

 
รังสรรค์ ประเสริฐศรี* 

 
บทคัดย่อ 

 การบริหารที่ดีจะต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสมที่ท าให้เกิดประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพในการท างาน เพราะทุกๆองค์การนั้นย่อมมือเครื่องมือในการจัดการบริหารเพ่ือให้งาน
มีคุณภาพ ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้การ
เปลี่ยนแปลงนั้นน าไปสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ที่น าไปสู่การเจริญเติบโตของความสัมพันธ์ด้านต่างๆ ทั้งทาง
เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และรัฐบาล รวมไปถึงท่ัวโลกด้วย 
ค าส าคัญ: การบริหาร, การจัดการ,  ยุคโลกาภิวัตน์ 
 

ABSTRACT 
 Good in administration must have the management appropriate to bring 
the effectiveness and efficiency for working. Every organization has the tools for 
quality management administration, in the present management administration is 
changing continuously. Therefore, the changing is leading to globalization and 
leading to growth a variety of relationship such as economic, politics, technology, 
government and including the whole world.      
Keywords:  Administration, Management, Globalization  
 

1. บทน า 
 ในการท างานที่จะให้ส าเร็จได้นั้นมีปัจจัยหลายประการที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง  ปัจจัย
ส าคัญที่สุดก็คือ  การบริหารจัดการทั้งนี้เพราะว่าการด าเนินการใด ๆ ก็ตามหากได้มีการบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสมแล้วย่อมท าให้เกิดประสิทธิผล (effectiveness)  และประสิทธิภาพ 
(efficiency) ในการท างาน1  ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหาร จึงให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการเป็นอย่าง
มาก  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการบริหารจัดการถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความส าเร็จให้กับ
การด าเนินงานขององค์การ  ด้วยเหตุนี้การบริหารจัดการจึงได้มีการปรับปรุง  แก้ไขและพัฒนา
อย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา  อย่างไรก็ตาม  การบริหารจัดการก็เป็นเช่นเดียวกับสรรพสิ่งต่าง ๆ ใน
โลกนี้ที่มีการเกิด  การพัฒนาและการสิ้นสุด  ทั้งนี้เพราะหากการบริหารจัดการวิธีใดไม่มีประโยชน์

                                                           
          *ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ในการใช้งานก็จะถูกละเลยไม่น ากลับมาใช้อีกและจะถูกหลงลืมไปในที่สุด  ส าหรับสิ่งที่ท าให้รูปแบบ  
วิธีการ  แนวคิด  ทฤษฎี และหลักการทางด้านการบริหารจัดการเกิดขึ้น  ปรับปรุงและพัฒนา
น าไปใช้และถูกละเลยหรือยกเลิกไม่น ากลับมาใช้อีกต่อไปก็คือ  อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม  ทั้งนี้เพราะแนวคิด  ทฤษฎีการบริหารจัดการเหล่านั้น  ยังคงช่วยให้การด าเนินงาน
ขององค์การบรรลุความส าเร็จ  ส าหรับในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว  และเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงอันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการ
สื่อสาร  ท าให้การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและกว้างขวาง  ด้วยเหตุนี้
การด าเนินงานขององค์การจึงต้องการได้แนวคิด ทฤษฎีทางด้านการบริหารจัดการใหม่ ๆ ที่มีความ
เหมาะสมที่จะน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความส าเร็จให้กับการด าเนินงานขององค์การเป็น
อย่างมาก  ซึ่งในบทความนี้จะได้เสนอวิธีการบริหารจัดการที่อาจน าไปใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน
โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์อย่างท่ีเป็นอยู่ในทุกวันนี้ 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 ถ้าจะจ าแนกแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามเนื้อหาหรือสาระส าคัญที่
เป็นจุดเน้นของแนวคิดทางด้านเนื้อหาหรือสาระส าคัญที่เป็นจุดเน้นของแนวคิดทางด้านการบริหาร
จัดการแล้ว  จะจ าแนกได้เป็นแนวคิดและทฏษฎีคือ  (1) แนวคิดและทฤษฎีที่เน้นงาน  (2) แนวคิด
และทฤษฎีที่เน้นคน  (3) แนวคิดและทฤษฎีที่เน้นระบบ  และ(4) แนวคิดการบริหารงานเชิง
สถานการณ์หรือตามเหตุการณ์  ซึ่งทั้งหมดเป็นแนวคิดและทฤษฎีที่เกิดจากการบูรณาการแนวคิด
และทฤษฎีที่เน้นงาน  เน้นคน  และเน้นระบบ  ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสังเขปดังนี้ 
 1.  แนวคิดและทฤษฎีที่เน้นงาน 
 สาระส าคัญมีอยู่ว่าการด าเนินงานของอค์การจะส าเร็จได้จะต้องมุ่งเน้นหรือให้
ความส าคัญกับตัวงาน หรือภารกิจที่จะต้องท า ส่วนองค์ประกอบอ่ืน ๆ ในการด าเนินงานของ
องค์การ เช่น ทรัพยากรมนุษย์  เครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อ่ืนใดจะมีความส าคัญน้อยกว่า  
ส าหรับผู้ที่เสนอรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการตามแนวคิดแรกนี้ที่ส าคัญได้  Wilson, Weber, 
Taylor, Fayol และ Gulick and Urwick  
 ในส่วนของ Wilson, Weber และ Taylor จะเป็นได้ว่า  รูปแบบและวิธีการบริหารนั้น
จะมุ่งเน้นที่ตัวงานเป็นส าคัญ  นั่นคือ  ถ้ามีระบบงานที่ดี  มีความชัดเจนพร้อมกับฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ  ทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานและมีความ
ตั้งใจที่ดีแล้ว  จะเป็นเสมือนเครื่องที่จะช่วยให้การด าเนินงานขององค์การประสบผลส าคัญ  แต่ใน
ส่วนของ Fayol, Gulick and Urwick  นั้น ได้มุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารจัดการ  ซึ่งเป็นงานของ
ฝ่ายการบริหารจัดการนั่นเอง 
 2.  แนวคิดและทฤษฎีที่เน้นคน 
 แนวคิดและทฤษฎีในกลุ่มนี้ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่จะให้ความส าคัญกับงานและวิธีการ
บริหารงานว่าจะเป็นเครื่องมือช่วยให้การด าเนินงานขององค์การประสบผลส าเร็จได้เสมอไป  แต่
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เห็นว่าถ้าต้องการจะเห็นความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์การแล้ว  จะต้องมุ่งความสนใจไปที่
ตัว “คน” ที่อยู่ในองค์การ  ทั้งนี้เพราะคนเป็นทรัพยากรทางการบริหารจัดการชนิดเดียวที่มี
ความรู้สึกนึกคิดและความรู้สึกนึกคิดของคนนี้จะส่งผลกระทบให้การบริหารจัดการส าเร็จหรือ
ล้มเหลวได้  ดังนั้นพนักงานจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญที่สุดต่อการด าเนินงานขององค์การ  นอกจากนี้
การที่องค์การจ าเป็นต้องมีคนหลายๆ คนมาร่วมกันท างานในด้านต่าง ๆ ขององค์การก็ยังเป็นส่วน
ส าคัญที่อาจท าให้การด าเนินงานขององค์การส าเร็จหรือล้มเหลวได้  ทั้งนี้เพราะการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลก็ดีหรือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ก็ดี  จะมีผลกระทบโดยตรงต่อ
การด าเนินงานขององค์การอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ฉะนั้น แนวคิดและทฤษฎีในกลุ่มนี้ จึงเห็นว่าควร
จะให้ความส าคัญกับคนและมุ่งเน้นการศึกษาท่ีตัวคนผู้ปฏิบัติมากกว่าสิ่งอ่ืนใด  ผู้ที่เสนอรูปแบบและ
วิธีการบริหารจัดการตามแนวคิดนี้ที่ส าคัญได้แก่  Mayo, Maslow, Alderfer, Herzberg, 
McClelland  และ McGregor  
 3.  แนวคิดและทฤษฎีที่เน้นระบบ 
 มีสาระส าคัญอยู่ที่ว่าจะต้องมองการบริหารงานขององค์การทั้งระบบเพราะการ
บริหารงานในองค์การใด ๆ ก็ตามย่อมจะมีองค์ประกอบหลายประการและองค์ประกอบเหล่านี้จะ
ผสมผสานกันกลายเป็นระบบบริหารงานระบบหนึ่งขึ้นมาซึ่งประกอบด้วย (1) ส่วนน าเข้า (input) 
ซึ่งได้แก่ ทรัพยากรทางด้านการบริหารจัดการอันจะช่วยให้องค์การสามารถด าเนินงานต่อไปได้  (2) 
ส่วนที่ท าการแปรเปลี่ยน (conversion process)  ซึ่งได้แก่  การบริหารหรือการจัดการ  และ (3) 
ส่วนผลผลิตหรือส่วนผลลัพธ์ (outputs) ซึ่งได้แก่ สินค้าและบริการอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงส่วน
น าเข้า  ดังนั้น ถ้าองค์การใดสามารถรักษาดุลยภาพระหว่างส่วนน าเข้ากับผลผลิตไว้ได้  องค์การนั้น
ก็จะสามารถด าเนินงานต่อไปได้  นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบอ่ืนที่ส าคัญรองลงมาอีก 2 ส่วน คือ  
สภาพแวดล้อมของระบบ (environment) และผลป้อนกลับ (feedback)  ดังนั้น  การด าเนินงาน
ขององค์การจะประสบผลส าเร็จได้นั้น  ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญกับการบูรณาการ
องค์ประกอบของระบบทั้ง 5 ส่วนนี้ 
 4.  แนวคิดการบริหารงานเชิงสถานการณ์หรือตามเหตุการณ์ 
 ซึ่งเกิดจากการบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีที่เน้นงาน  เน้นคน  และเน้นระบบ  โดยที่
การจะด าเนินงานขององค์การให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายนั้น  ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญ
กับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  ทั้งนี้ผู้บริหารจะต้องปรับวิธีการบริหารงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ในขณะนั้น  แนวคิดการบริหารงานในแนวนี้มีจุดมุ่งเน้น 3 
ประการ คือ  
 (1)  การจูงใจให้สมาชิกขององค์การท างานเต็มศักยภาพ  ตามความรู้ความสามารถ  โดย
พิจารณาถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสมาชิกองค์การ 
 (2)  ผู้บริหารสามารถเลือกใช้ศิลปะการเป็นผู้น าในรูปแบบต่าง ๆ ให้ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์แล้วจะช่วยให้เกิดความส าเร็จในการด าเนินงาน 
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 (3)  ผู้บริหารจะต้องสามารถจัดองค์การให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
และใช้ได้กับสภาพการณ์ทางการบริหารที่แตกต่างกัน  โดยเฉพาะโครงสร้างกับเทคโนโลยีของ
องค์การและผลผลิตขององค์การ  
 
3. ควรบริหารจัดการอย่างไรในยุคโลกาภิวัตน์ 
 คงจะเป็นเรื่องยุ่งยากเป็นอย่างมาก  ถ้าจะให้ก าหนดว่าควรใช้รูปแบบและวิธีการใดใน
การบริหารจัดการเพ่ือให้การด าเนินการขององค์การนั้นประสบความส าเร็จ  เพราะจะต้องพิจารณา
จากปัจจุบันหลาย ๆ ประการประกอบกัน  แต่อย่างไรก็ตามในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า แนวคิดการ
บริหารเชิงสถานการณ์หรือตามเหตุการณ์น่าจะเป็นรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับการบริหาร
จัดการในยุคปัจจุบันนี้  ทั้งนี้เพราะสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบ
ต่อองค์การทั้งในแง่ของการสร้างโอกาสและข้อจ ากัด  รวมทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งแก่องค์การ  ท าให้
ผู้บริหารต้องเปลี่ยนแปลงองค์การและรูปแบบทางการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  จึงไม่สามารถจะยึดถือรูปแบบหรือวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยเฉพาะได้  ในการบริหารเชิงสถานการณ์หรือตามเหตุการณ์นั้นเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหวมาก
ที่สุด  เพราะยากที่จะคาดเดาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต  ดังนั้นการจะก าหนดรูปแบบและวิธีการ
บริหารและการจัดการที่เหมาะสมได้  จึงต้องอาศัยความสามารถของผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการที่เกิด
จากการเรียนรู้และส่ังสมประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา  แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าการบริหารเชิง
สถานการณ์จะเป็นเรื่องยากแต่ทว่าผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการก็สามารถจะใช้การจัดการเป็นเครื่องมือ
ในการควบคุมสถานการณ์ไว้ได้  การบริหารจัดการที่สามารถน ามาใช้ได้ก็คือ  งานในหน้าที่ของ
ผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการ  ซึ่งได้แก่  (1) งานทางด้านการวางแผน (planning)  (2) งานทางด้านการ
จัดองค์การ (organizing)  (3) งานทางด้านการน า (leading) และ (4) งานทางด้านการควบคุม 
(controlling)  (DeCenzo and Robbins, 1996:4) ซึ่งมีสาระและวิธีการดังต่อไปนี้ 
 1.  งานทางด้านการวางแผน 
 เป็นหน้าที่ทางด้านการจัดการที่มุ่งเน้นที่การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
องค์การ  พร้อมกับการก าหนดวิธีการที่จะท าให้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดขึ้นนั้น
ประสบผลส าเร็จ  การวางแผนจึงเป็นงานที่จะต้องท าก่อนลงมือปฏิบัติจริง  มีการระบุกิจกรรม
ก าหนดหน่วยงาน/บุคลากร ให้เข้าไปรับผิดชอบ  มีการจัดการทรัพยากรให้พอเหมาะกับการปฏิบัติ
ตามกิจกรรม  มีการก าหนดตารางเวลาการปฏิบัติงานพร้อมกับแนวทางด าเนินงานและวิธีการ
ประเมินผลงาน  ส าหรับงานทางด้านการวางแผนที่ผู้บริหารหรือฝ่ายผู้จัดการจะต้องจัดท านั้น จะ
กระท าในสองลักษณะ (tactical planning หรือ action planning)  ซึ่งงานทางด้านการวางแผน
ทั้ง 2 ระดับ จะมีลักษณะรูปแบบและวิธีการโดยเฉพาะ 
 2.  งานทางด้านการจัดองค์การ 
 เป็นหน้าที่ทางด้านการจัดการที่เกี่ยวกับการก าหนดงานที่จะต้องท าให้เสร็จ  ก าหนดตัว
พนักงานที่จะรับผิดชอบงาน การก าหนดจุดในการตัดสินใจว่าควรจะอยู่ที่ใดและควรจัดกลุ่มคน
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อย่างไร จึงจะท าให้เกิดการประสานงานและการร่วมมือในการท างาน  ส าหรับการจัดองค์การควร
จะเป็นอย่างไรนั้นพิจารณาได้จากปัจจัยที่ส าคัญ 2 ประการ คือ (1) รูปแบบขององค์การในอนาคต
และ (2) แรงผลักดันให้องค์การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (Smither, Houston and McIntire, 
1996: 448-454) กล่าวคือ 
 2.1 รูปแบบขององค์การในอนาคต  ในอนาคตการจัดองค์การจะมุ่งเน้นการจัดแผนงานที่
มีลักษณะเป็นศูนย์หลักต่าง ๆ  ศูนย์หลักเหล่านี้จะมีจ านวน 4 ศูนย์  แต่ละศูนย์หลักจะเชื่อมโยงเข้า
ด้วยกันกับสถาบันของผู้บริหาร  โดยที่ศูนย์แต่ละศูนย์เหล่านี้จะท าหน้าที่ในแต่ละด้านให้สอดรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเพ่ือให้องค์การสามารถด าเนินงานได้เป็นผลส าเร็จ 
 2.2 แรงผลักดันให้องค์การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  วิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยท า
ให้สามารถพยากรณ์รูปแบบขององค์การในอนาคตได้  โดยการวิเคราะห์จากพลังที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง  พลังเหล่านี้ประกอบด้วย  (1) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  (2) 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และ (3) การมุ่งเน้นที่ค่านิยมและจริยธรรมของมนุษย์เพ่ิมมากขึ้น 
(Robey and Sales, 1994) 
 3.  งานทางด้านการน า 
 เป็นหน้าที่ทางด้านการจัดการที่มุ่งเน้นการอ านวยการทางด้านงานให้พนักงานไปปฏิบัติ
ให้ประสบผลส าเร็จ  ในการอ านวยการนี้จะต้องให้ความส าคัญกับการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 
(put the right man on the right job)  โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมพนักงาน
ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและพฤติกรรมที่เหมาะสมส าหรับการท างานให้ส าเร็จ  ซึ่งถือเป็น
การเสริมสร้างความสามารถ (ability) ของพนักงานในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรนั้นสามารถ
ที่จะใช้วิธีการฝึกอบรมโดย (1) ให้ลงมือปฏิบัติ  (on-the-job training) เช่น apprenticeship 
training, job instruction training เป็นต้น  (2) การฝึกอบรมก่อนลงมือปฏิบัติงาน (off-the-job-
training) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ ทักษะและพฤติกรรมเพียง
พอที่จะท างาน  วิธีการฝึกอบรมวิธีนี้  โดยใช้วิธี classroom lectures, videos and films, 
simulation exercises, computer based training, vestibule training และ programme 
instruction  ในส่วนของการพัฒนาพนักงานนั้นอาจใช้วิธี job rotation, assistant to positions, 
committee assignment, lectures courses and seminars และ simulations (DeCenzo 
and Robbins, 1996: 243-250) 
 นอกจากนี้ยังต้องท าให้พนักงานเกิดความสมัครใจที่จะท างาน (willingness) โดยมี
วิธีการจูงใจที่เหมาะสม  โดยใช้การให้รางวัลและระบบค่าตอบแทน  ประโยชน์และบริการที่เป็น
ธรรมแก่พนักงาน มีระบบการจัดการงานบุคคลที่ดี  มีการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
และการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสม 
 4.  งานทางด้านการควบคุม 
 เป็นหน้าที่ทางด้านการจัดการที่มุ่งเน้นที่การด าเนินการตรวจสอบ การเร่งรัด หรือบังคับ
บัญชาให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปในลักษณะและอยู่ในแนวทางที่จะบรรลุเป้าหมายที่
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ก าหนดไว้ได้  ส าหรับเครื่องมือที่จะช่วยให้การควบคุมเป็นไปอย่างเหมาะสม  ได้แก่  ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System) และระบบส านักงานอัตโนมัติ 
(Office Automation) (ศรัณย์ ชูเกียรติ. 2541: 16)  ที่จะน ามาใช้ในการ (1) การจัดเก็บเอกสาร 
(2) การจัดตารางการท างาน (3) การติดต่อสื่อสาร และ (4) การจัดการข้อมูล 
 
4. สรุป 
 โดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่าในการบริหารจัดการในยุคโลกาภิวัตน์นั้นเป็นเรื่องที่มีความ
ยากล าบากส าหรับผู้บริหาร เพราะสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  การ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบหรือสร้างอิทธิพลท าให้การ
ด าเนินงานขององค์การประสบกับอุปสรรคจนยากที่จะก าหนดรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการที่
แน่นอนได้  แต่อย่างไรก็ตาม  การเปลี่ยนแปลงขององค์การก็มิได้อยู่เหนือความสามารถที่ผู้บริหาร
จะช่วยบริหารจัดการและควบคุมได้ เพียงแต่ว่ารูปแบบลักษณะและวิธีการบริหารจัดการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  การบริหาร
จัดการดังกล่าวนี้จะต้องกระท าทั้งทางด้านการวางแผน  การจัดการด้านองค์การ  การจั ดการ
ทางด้านการน า และการจัดการงานทางด้านการควบคุม เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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การจัดการความขัดแย้งในระบบวรรณะ ของ ดร.เอ็มแบดการ์ 
CONFLICT MANAGEMENT IN CASTE SYSTEM OF  DR. AMBEDKAR 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาและแนวคิดของ ดร.
เอ็มแบดการ์  2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การจัดการความขัดแย้งในระบบวรรณะ ของ ดร.เอ็มแบดการ์ 
ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary  Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ดร. อัมเบดการ์ถือว่าเป็นผู้น าในระดับประเทศ เป็น
คนแรกที่ก าเนิดมาจากจัณฑาล เขาได้พยายามกระตุ้นให้จัณฑาลมีความเชื่อมั่น เคารพตนเอง 
ช่วยเหลือตนเอง เป้าหมายหลักในการต่อสู้ของเขาคือ การยกฐานะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
โดยมีการค้ าประกันสิทธิจัณฑาลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ จะเห็นได้ว่า
บทบาทของเขาในการยกฐานะจัณฑาลในฐานะที่เป็นผู้ต้อยต่ าของสังคม (Social Disabilities) ใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในขณะที่นักปฏิรูปคนอ่ืนๆ จะมีบทบาทเพียงการมอบสวัสดิการทาง
สังคมให้จัณฑาลเท่านั้น  
ค าส าคัญ:  การจัดการ, ความขัดแย้ง, ระบบวรรณะ  
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study the history and concept of Dr. 
Ambedkar and to study in order to analyze the conflict management in caste 
system of  Dr. Ambedkar by using qualitative research and documentary analysis 
and the result showed that Dr. Ambedkar was a first leader of the country who was 
born in the outcast family. He has tried to stimulate the outcast to be confident, 
self-respect and self-helping. His main goal was enhancement in politics, economics 
and social by guarantee the right of the outcast which was defined in the 
constitution obviously seen that his role in enhancement of the outcast  who was 
the social disabilities in politics, economics and social while the other reformer had 
only a role grants social welfare.  
Keywords:  Management, Analyze the conflict, Caste system 
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1. บทน า 
 ปัญหาจัณฑาลเป็นปัญหาส าคัญอันสืบเนื่องมาจากระบบวรรณะของอินเดียซึ่งมีการแบ่ง
คนออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่คือ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์หรือไวศยะ และศูทร คนทั้ง 4 กลุ่มนี้เรียกว่า 
“สวรรณะ” หมายถึงพวกท่ีมีวรรณะ แต่ยังมีคนอีกกลุ่มที่เรียกว่า “อวรรณะ” เป็นพวกที่ไม่มีวรรณะ 
ถูกพวกสวรรณะดูถูกเหยีบดหยามอยู่ในฐานะต่ าสุดของสังคม คนในวรรณะจัณฑาล (Scheduled  
Castes) หรือที่รู้จักทั่วไปในนามผู้ที่สัมผัสไม่ได้ (Untouchables) หรือกลุ่มที่มีเงื่อนไขทางสังคมที่
สูงกว่า ถูกกีดกันโดยจารีตไม่ให้เข้าร่วมในกิจกรรมใดๆ ในหมู่บ้าน ถูกกดขี่ข่ มเหงทางสังคม 
เศรษฐกิจ ส่วนเผาจัณฑาล หรืออธิวาสี (Adivasis) เป็นกลุ่มชนพื้นเมืองอินเดียที่อาศัยอยู่ตามป่าเขา 
ยากจะให้ค าจ ากัดความ แต่ดูจากมาตรการความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของรัฐที่มอบหมายให้กับ
คนพวกนี้ อาจจะเป็นคนในวรรณะที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและการเมืองค่อนข้างดีในหมู่บ้านชนบท 
แต่พยายามคงฐานะเป็นชนชั้นล้าหลังไว้ เพื่อผลพิเศษทางการศึกษาและการเข้าท างานในหน่วยงาน
รัฐ ประมาณว่าจ านวนชนชั้นหล้าหลังมีประมาณร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด (บัญชา ส าเร็จกิจ
, 2534 : 1 – 2) 

 จากประวัติของอินเดีย ได้มีนักปฏิรูปของสังคมหลายคนน าเสนอแนวคิดและลงมือปฏิบัติ
ในการแก้ปัญหาเรื่องวรรณะและจัณฑาล เริ่มตั้งแต่สมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าและพระศาสดาวีระ
ศาสดาของศาสนาเชน ได้เริ่มปฏิบัติแนวคิดบางอย่างของศาสนาพราหมณ์ เช่น ความส าคัญของ
ระบบวรรณะและการให้ก าเนิดเป็นเครื่องตัดสินความดีงามของมนุษย์ ศาสดาทั้งสองเห็นว่าทุกอย่าง
ขึ้นอยู่กับการกระท าไม่ได้อยู่ที่ก าเนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธต่อต้านแนวคิดจตุวรรณะ โดย
ย้ าในเรื่องเสรีภาพและความเสมอภาค ต่อต้านแนวคิดประเพณีนิยมและความเคร่งครัดของศาสนา
พราหมณ์ ต่อต้านการกดขี่ การผูกขาดความรู้ของพวกศาสนาพราหมณ์ (Sunanda Patwardhan, 
1965 : 19-21) แต่อย่างไรก็ตามทั้งสองศาสนาดังกล่าวไม่มีเป้าหมายในการล้มเลิกวรรณะ เห็นว่า
คนยังควรปฏิบัติและด ารงชีวิตตามแบบวรรณะเดิมที่เคยเป็นอยู่ การเข้าแก้ปัญหาจัณฑาลของ
ศาสนาพุทธจะเน้นความเท่าเทียมกันทางศาสนา ไม่ปฏิเสธว่าจะอยู่ในวรรณะใดก็สามารถเข้ าบวช
เป็นภิกษุในศาสนาได้ โดยที่ก าเนิดไม่ได้เป็นเครื่องก าหนดการหลุดพ้นหรือนิพพาน การหลุดพ้นจาก
ความเข้มงวดของระบบวรรณะ เป็นเรื่องของจิตใจของแต่ละปัจเจกบุคคล ไม่ เกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมภายนอก  

หลังจากที่อังกฤษเข้ามาปกครองอินเดีย จนสามารถยึดครองอินเดียโดยสมบูรณ์ มี
ผลกระทบต่อสังคมอินเดีย สรุปได้ 2 ประการคือ 1) แนวคิดเสรีนิยม ซึ่งเน้นเสรีภาพของปัจเจกบุคล 
ความเสมอภาคของบุคคลล้วนแต่มีผลปรับเปลี่ยนโลกทัศน์ ภูมิปัญญา ความคิดของคนในอินเดีย 
รวมทั้งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ศรัทธาตามกรอบแนวคิดประเพณีนิยม 2) ภายใต้การปกครอง
ของอังกฤษ อังกฤษได้น าเอาวิทยาการ เทคโนโลยีต่างๆ ความเสมอภาคของคนอินเดียภายใต้
กฎหมาย ระบบการศึกษาสมัยใหม่ที่ไม่มีการผูกขาดเฉพาะวรรณะใดวรรณะหนึ่ง การเผยแผ่สาสนา
คริสต์อันท้าทายความเชื่อของศาสนาฮินดู สิ่งเหล่านี้เป็นเงื่อนไขในการสร้างปัญญาชนรุ่นใหม่ที่มี
ส่วนในการปฏิรูปสังคมอินเดีย (บัญชา ส าเร็จกิจ, 2534 : 4) ท าให้เกิดนักปฏิรูปในอินเดียหลายคนที่
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พยายามปฏิรูปสังคมและแก้ไขปัญหาจัณฑาล ได้แก่ รามโมหัน รอย ผู้ก่อตั้งสมาคมพราห์โม สมาช 
(Brahmo Samaj) ซึ่งส่งเสริมวิทยาการของตะวันตก ปรับปรุงค าสอนในศาสนาฮินดูใหม่ โดย
ชี้ให้เห็นว่าในคัมภีร์พระเวทบริสุทธิ์เดิมนั้นไม่มีจัณฑาล เป็นต้น  (จ านงค์ ทองประเสริฐ, 2513 : 
1:168-219) ซึ่งนักปฏิรูปเหล่านี้มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง ตามแนวปฏิบัติตามจารีตประเพณีและ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมแบบเดิมในบางประการมากกว่าเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมอินเดียหรือระบบ
วรรณะเพ่ือแก้ไขปัญหาจัณฑาลอย่างจริงจัง 

ดร. อัมเบดการ์ ถือว่าเป็นผู้น าในระดับประเทศเป็นคนแรกที่ก าเนิดมาจากจัณฑาล เขาได้
พยายามกระตุ้นให้จัณฑาลมีความเชื่อม่ัน เคารพตนเอง ช่วยเหลือตนเอง เป้าหมายหลักในการต่อสู้
ของเขาคือ การยกฐานะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยมีการค้ าประกันสิทธิจัณฑาลอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษรซึ่งก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ จะเห็นได้ว่าบทบาทของเขาในการยกฐานะจัณฑาลใน
ฐานะที่เป็นผู้ต้อยต่ าของสังคม (Social Disabilities) ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในขณะที่
นักปฏิรูปคนอ่ืนๆ จะมีบทบาทเพียงการมอบสวัสดิการทางสังคมให้จัณฑาลเท่านั้น 

 
2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาและแนวคิดของ ดร.เอ็มแบดการ์   
2.2 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การจัดการความขัดแย้งในระบบวรรณะ ของ ดร.เอ็มแบดการ์ 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
งานวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งในระบบวรรณะ ของ ดร.

เอ็มแบดการ์ โดยการวิเคราะห์จากเอกสาร ต าราวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาประวัติ
ความเป็นมา แนวคิด และการจัดการความขัดแย้งในระบบวรรณะของสังคมอินเดีย โดยเฉพาะกลุ่ม
ชนชั้นวรรณะจัณฑาล 
 
4. วิธีการด าเนินงานวิจัย 

เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาเอกสาร 
(Documentary Study) จากแหล่งข้อมูล คือ 

(1) ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสืออ้างอิงทาง
พระพุทธศาสนาต่าง ๆ จากพระไตรปิฎก (ภาษาบาลี) ฉบับ มหาจุฬาเตปิฎก  ๒๕๐๐, พระไตรปิฎก 
(ภาษาไทย) ฉบบั มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิตต์พระบรมราชินีนาถ  

(2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ วารสาร
บทความ งานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งในระบบ
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วรรณะ ของ ดร.เอ็มแบดการ์ ตลอดจนข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมโดยหน่วยงานราชการหรือ
สถาบันการศึกษาและแหล่งข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 

อนึ่ง ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึงบทความงานวิจัยใน
วารสาร ส่ิงพิมพ์ต่างๆ แล้ว ท าให้เห็นกรอบแนวคิด ประเด็นปัญหาของการวิจัย จากเอกสารที่ได้มี
การทบทวนก่อนหน้านี้ หลังจากที่ได้ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดแล้ว ผู้วิจัยได้
สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย  และจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในครั้ง
นี้  

 
5. ผลการวิจัย 

5.1 ประวัติและผลงานด้านสันติภาพ 
ดร. อัมเบดการ์ หรือชื่อเต็มของท่าน คือ บาบาสาเหบ พิมเรา รามจิ อัมเบดการ์                        

(Dr. Babasaheb Bhimrao Ramji Ambedkar) เกิดในวรรณะศูทรที่ยากจนที่สุดตระกูลหนึ่งของ
อินเดีย ในเมืองนาคปูร์ รัฐมหาราษฏร์ ทางตอนกลางของอินเดีย เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2434 ท่าน
เกิดในหมู่บ้านคนอธิศูทร (คนวรรณะจัณฑาลมีชื่อเรียกมากมาย เช่น หริจันทร์ จัณฑาล อธิศูทร ใน
ที่นี้จะใช้ค าว่า อธิศูทร) ชื่อว่า อัมพาวดี เป็นบุตรชายคนสุดท้อง คนที่ 14 ของ รามจิ สักปาล และ
นางพิมมาไบ สักปาล ก่อนที่ท่านอัมเบดการ์จะเกิดนั้น มีเรื่องเล่าว่า ลุงของพ่อเขาซึ่งไปบวชเป็นสัน
ยาสี (ผู้ถือสันโดษ ตามแนวคิดเรื่องอาศรม 4 ของฮินดู) อาศัยอยู่ตามป่าเขา ได้มาพ านักในแถบ
ละแวกบ้านของเขา รามจิได้ทราบจากญาติคนหนึ่ง ว่าหลวงลุงของตนมาพ านักอยู่ใกล้ๆ จึงไปนิมนต์
ให้มารับอาหารที่บ้าน นักบวชสันยาสีนั้นปฏิเสธ แต่ได้ให้พรแก่รามจิว่า "ขอให้มีบุตรชาย และ
บุตรชายของเธอจงมีชื่อเสียง เกียรติยศในอนาคต ได้จารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ชาติอินเดีย " ซึ่งพร
นั้นก็มาส าเร็จสมปรารถนา เมื่อวันที่ท่านอัมเบดการ์เกิดนั้นเอง บิดามารดาได้ตั้งชื่อให้ว่า "พิม"แม้จะ
เกิดมาในครอบครัวอธิศูทรที่ยากจน แต่บิดาก็พยายามส่งเสียจนเด็กชายพิม สามารถเรียนจนจบ
ประถม 6 เมื่อเรียนจบแล้ว บิดาก็ไม่ได้หยุดที่จะให้บุตรได้รับความรู้ พยายามอดมื้อกินมื้อ เงินที่
ได้รับจากการรับจ้างแบกหาม ก็เอามาส่งเสียเป็นค่าเล่าเรียนให้กับเด็กชายพิม จนกระทั่ง สามารถ
ส่งให้เรียนจนจบชั้นมัธยม 

ในระหว่างการเรียนนั้น ท่านจะต้องเผชิญหน้ากับความดูหมิ่นเหยียดหยามสร้างความช้ าใจ
ในความทรงจ าของท่านเช่นว่า เมื่อท่านเข้าไปในห้องเรียน ทั้งครูและเพ่ือนร่วมชั้นต่างก็แสดงอาการ
ขยะแขยง รังเกียจความเป็นคนวรรณะต่ า ท่านไม่ได้รับอนุญาตแม้แต่การที่จะไปนั่งบนเก้าอ้ีใน
ห้องเรียน ท่านต้องเลือกที่มุมห้อง แล้วปูกระสอบนั่งเรียนอยู่อย่างนั้น เวลาน างานมาส่งให้อาจารย์ 
อาจารย์ก็มีทีท่ารังเกียจ ไม่อยากจะรับเวลาที่ท่านถูกสั่งให้มาท าแบบทดสอบหน้าชั้นเรียน นักเรียน
ในห้องที่เอาปิ่นโต หรือห่ออาหารมากินที่โรงเรียนที่วางไว้บนกระดานด า จะเร่งกรูกันไปเก็บเอามาไว้
ก่อน เพราะกลัวว่าความเป็นเสนียดของท่าน จะไปติดห่ออาหารของพวกเขาที่วางอยู่บนกระดานด า 
แม้แต่เวลาที่ท่านจะไปดื่มน้ าที่ทางโรงเรียนจัดไว้ ท่านก็ถูกห้ามอย่างเด็ดขาดที่จะไปจับต้องแท๊งค์น้ า 
หรือแก้วที่วางอยู่เพราะ ทุกคนรังเกียจว่าเสนียดของท่าน จะไปติดที่แก้วน้ า ท่านต้องขอร้องเพ่ือนๆ 
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ที่พอจะมีความเมตตาอยู่บ้าง ให้ช่วยตักน้ าแล้วให้ท่านคอยแหงนหน้า อ้าปาก ให้เพ่ือนเทน้ าลงใน
ปาก เพ่ือป้องกันเสนียด ในความเป็นคนวรรณะต่ า ซึ่งเป็นความเจ็บช้ าใจยิ่งนัก 

อย่างไนก็ตามในโลกนี้ก็ยังมีความเมตตาอยู่บ้าง โดยครูท่านหนึ่ งผู้มีเมตตาผิดกับคนใน
วรรณะเดียวกัน ซึ่งบางครั้งครูท่านนี้ก็จะแบ่งอาหารให้กับท่าน แต่ก็แสดงออกมากไม่ได้ เพราะ
อาจจะถูกคนในวรรณะ  เดียวกัน  เกลียดชังไปด้วยเหตุที่ท่านถูกรังเกียจ เพราะความที่นามสกุลของ
ท่านบ่งชัดถึงความเป็นอธิศูทร คือ "สักปาล"   (นามสกุล  ของคนอินเดีย เป็นตัวบ่งบอกวรรณะ) ครู
ท่านนั้นจึงได้น านามสกุลของตน เปลี่ยนให้กับท่านใหม่  โดยแก้ที่ทะเบียนโรงเรียนให้ใช้นามสกุลว่า 
"อัมเบดการ์" และจากนามสกุลอัมเบดการ์นี้เอง ท าให้หลายๆ คนคิดว่าท่านเป็นคนในวรรณะ
พราหมณ ์(บัญชา ส าเร็จกิจ, 2534 : 42) 

หลังจากอดทนต่อความยากล าบาก การถูกรังเกียจจากคนรอบข้างที่รู้ว่าท่านเป็นคนอธิศูทร
แล้ว ในที่สุดท่านก็ได้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนับว่าสูงมาก ส าหรับคนวรรณะนี้ แต่
พ่อของท่านก็ไม่สามารถที่จะส่งเสียให้เรียนต่อไปได้อีก เคราะห์ดีที่มหาราชาแห่งเมืองบาโรดา ซึ่ง
เป็นมหาราชาผู้มีเมตตา พระองค์ไม่มีความรังเกียจคนต่างวรรณะ ปรารถนาจะยกระดับการศึกษา
แม้คนระดับอธิศูทร และในครั้งนั้นได้มีนักสังคมสงเคราะห์พาท่านเข้าเฝ้ามหาราชา พระองค์ได้ทรง
พระราชทานเงินทุนในการศึกษาต่อให้ เป็นเงินทุนเดือนละ 24 รูปี ท าให้ท่านสามารถเรียนจบ
ปริญญาตรีได้ ต่อมามหาราชาแห่งบาโรดา ได้ทรงคัดเลือกนักศึกษาอินเดีย เพ่ือส่งให้ไปเรียนต่อท่ี
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศอเมริกา ซึ่งท่านก็ได้รับการคัดเลือก ในครั้งนี้ท่านได้พบกับสิ่งที่
เรียกว่าอิสรภาพและความเสมอภาค เพราะที่สหรัฐอเมริกานั้นไม่มีคนแสดงอาการรังเกียจในความ
เป็นคนอธิศูทรเหมือนอย่างในประเทศอินเดีย หลังจากท่านได้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาเอกแล้ว 
เรียกว่ามีชื่อน าหน้าว่า ดร. ท่านได้เดินทางกลับมาอินเดีย และได้พยายามต่อสู้เพ่ือคนในวรรณะ
เดียวกัน ไม่ใช่แต่เท่านั้น ท่านยังพยายามต่อสู้กับความอยุติธรรมที่สังคมฮินดูยัดเยียดให้กับคนใน
วรรณะที่ต่ ากว่า 

หลังจากส าเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาแล้ว ดร. อัมเบดการ์ ได้เป็นอาจารย์สอนใน
วิทยาลัยซิดนาห์ม ในบอมเบย์ ในปี 2461 ต่อมาได้รับพระราชทานอุปถัมภ์จากเจ้าชายแห่งเมืองโค
รักขปูร์ ซึ่งเป็นผู้มีพระทัยเมตตาเช่นเดียวกับมหาราชาแห่งบาโรด้า ที่ปรารถนาจะถอนรากถอนโคน
ความอยุติธรรม ที่สังคมฮินดู กีดกันคนในวรรณะอ่ืนๆ โดยได้ทรงอุปถัมภ์ให้คนอธิศู ทร มารับ
ราชการในเมืองโครักขปุร์ แม้นายควาญช้าง พระองค์ก็เลือกจากคนอธิศูทร เจ้าชายแห่งโครักขปุร์ 
ได้ทรงอุปถัมภ์ในการจัดท าหนังสือพิมพ์ มุขนายก หรือ"ผู้น าคนใบ้"  ของ ด.ร.อัมเบดการ์ เช่น
อุปถัมภ์ค่ากระดาษพิมพ์ และอ่ืนๆ ซึ่งอัมเบดการ์ไม่ได้เป็นบรรณาธิการเอง แต่อยู่เบื้องหลัง และ
เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ ในบทความครั้งหนึ่งมีค าพูดที่น่าสนใจว่า "อินเดียเป็นดินแดนแห่ง
ความเหลื่อมล้ าต่ าสูง สังคมฮินดูนั้นช่างสูงส่งประดุจหอคอยอันสูงตระหง่าน มีหลายชั้นหลายตอน 
แต่ไม่มีบันไดหรือช่องทางท่ีจะเข้าไปสู่หอคอยอันนั้นได้ คนท่ีอยู่ในหอคอยนั้นไม่มีโอกาสที่จะลงมาได้ 
จะติดต่อกับคนในหอคอยเดียวกันในอีกชั้นหนึ่งก็ท าไม่ได้ ใครเกิดในชั้นใดก็ตายในชั้นนั้น" ท่านได้
กล่าวถึงว่า สังคมฮินดูว่ามีองค์ประกอบอยู่สามประการ คือ พราหมณ์ มิใช่พราหมณ์ และอธิศูทร 
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พราหมณ์ผู้สอนศาสนามักกล่าวว่า พระเจ้ามีอยู่ในทุกหนแห่ง ถ้าเช่นนั้น พระเจ้าก็ต้องมีอยู่ในอธิ
ศูทร แต่พราหมณ์กลับรังเกียจคนอธิศูทร เห็นเป็นตัวราคี นั่นแสดงว่าเขาก าลังเห็นพระเจ้าเป็นตัว
ราคีใช่หรือไม ่

ด.ร.อัมเบดการ์ มีผลต่อความเคลื่อนไหวหลายอย่างในอินเดียขณะนั้น ท่านเป็นอธิศูทรคน
แรก ที่ได้รับต าแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของอินเดีย หลังจากที่อินเดียได้รับเอกราช ได้
เป็นผู้ร่วมร่างรัฐธรรมนูญของอินเดีย ท่านเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมในสภา โดยการอนุมัติของ ดร.
ราเชนทรประสาท ให้ชี้แจงอธิบายต่อผู้ซักถาม ถึงบางข้อบางประเด็นในรัฐธรรมนูญหนังสือพิม พ์
บางฉบับลงเหตุการณ์ตอนนี้ว่า"ดร.อัมเบดการ์ ท าหน้าที่ชี้แจงอธิบาย เรื่องร่างรัฐธรรมนูญต่อผู้ร่วม
ประชุม ประดุจพระอุบาลีเถรเจ้า วิสัชชนาข้อวินัยบัญญัติ ในที่ประชุมปฐมสังคายนา ต่อพระสงฆ์ 
500 มีพระมหากัสสปะเป็นประธาน ฉะนั้น" และท่านเป็นผู้ต่อสู้เพ่ือท าลายความอยุติธรรมที่คนใน
ชาติเดียวกัน 

ด.ร.อัมเบดการ์ แต่งงานมีครอบครัว สองครั้ง ครั้งแรกแต่งกับคนในวรรณะเดียวกัน ชื่อว่า
นางรามาไบ ครั้งที่สองท่านได้พบรักกับแพทย์หญิงในวรรณะพราหมณ์คนหนึ่ ง ชื่อว่า ชาดา คาไบ 
ในโรงพยาบาลที่เขาไปรับการรักษาอาการป่วย เป็นคร้ังแรกที่คนในวรรณะต่ าได้แต่งงานกับคนใน
วรรณะสูง คือวรรณะพราหมณ์ ขณะที่อายุท่านได้ 56 ปี โดยมีนักการเมือง พ่อค้า คนในวรรณะ
ต่างๆ มาร่วมงานแต่งงานของท่านมากมาย ต่างจากครั้งแรก ที่ท่านแต่งงานในตลาดสด 

หลังจากนั้น ด.ร.อัมเบดการ์ ได้ลงจากเก้าอ้ีทางการเมือง ซึ่งท่านไม่ได้ยึดติดกับต าแหน่ง
ทางการเมือง การที่ท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ก็เพราะท่านต้องการท างานเพ่ือเรียกร้อง
ความเป็นธรรมให้กับคนที่อยู่ในวรรณะต่ า ที่ได้รับการข่มเหงรังแกเท่านั้น 

ผลงานด้านสันติภาพของ ดร.อัมเบดการ์ 
จากการศึกษาผลงานด้านต่างๆ ของ ดร.อัมเบดการ์ ซึ่งมีอยู่มากมายหลายด้านด้วยกัน ผู้

ศึกษาขอสรุปเฉพาะประเด็นด้านสันติภาพเท่านั้น ดังนี้ 
1) แนวคิดในเรื่องระบบวรรณะ 
ดร. อัมเบดการ์ได้อธิบายระบบวรรณะไว้ว่า “เป็นวิธีการแบ่งคนอย่างผิดๆ ออกเป็นกลุ่ม

อย่างเด็ดขาด แต่ละกลุ่มห้ามติดต่อกับกลุ่มอ่ืน เน้นประเพณีการสมรสภายในกลุ่มคน” (B.R. 
Ambedkar, 1979 : 6)  จากข้อสรุปของ ดร.อัมเบดการ์นี้กล่าวได้ว่าสาเหตุของระบบวรรณะคือ 
เงื่อนไขการสมรสภายในกลุ่ม จุดก าเนิดหรือการเริ่มของวรรณะนั้น ดร.อัมเบดการ์กล่าวว่าไม่อาจ
ระบุได้แน่นอน แต่สันนิษฐานว่าจะเริ่มมาจากพวกพราหมณ์ซึ่งเป็นพวกท่ีมีสถานะภาพสูงในสังคมซึ่ง
ได้เริ่มก าหนดความเข้มงวดในการติดต่อกับบุคคลอ่ืนๆ ต่อมาแนวคิดนี้ได้ขยายไปยังกลุ่มคนที่ไม่ใช่
พราหมณ์ ดร.อัมเบดการ์เห็นว่าในสังคมอินเดียนั้นเป็นสังคมที่มีสิ่งสืบทอดมาจากสังคมบรรพกาล
มาก โดยเฉพาะเรื่องกฎของเผ่า เรื่องการแต่งงานภายในกลุ่มตนซึ่งยากที่จะละเมิดได้ แนวคิดการ
แต่งงานในกลุ่มนั้นเป็นสิ่งที่ท าให้ระบบวรรณะด ารงอยู่และครอบคลุมชีวิตคน กฎการแต่งงานภายใน
กลุ่มนั้นเข้มงวดขึ้น นับตั้งแต่เกิดคัมภีร์สมฤติ เช่น มานวธรรมศาสตร์ขึ้นมา โดยมีการแทรกแซงจาก
ทางศาสนา การแต่งงานข้ามวรรณะจะกลายเป็นบาปและขัดต่อพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า อัน
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อาจจะได้รับทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยมีบทลงโทษไว้อย่างแน่นอน เช่น การคว่ า
บาตร การขับไล่ออกจากสังคม เพ่ือรักษากฎของการสมรสภายในกลุ่มและวัฒนธรรมของเผ่าพันธุ์ 
เพ่ือให้เกิดความยึดมั่นและความภักดีในกลุ่ม 

ดร. อัมเบดการ์พยายามที่จะสรุปผลเสียของวรรณะ และเสนอแนะว่าวรรณะเป็นผลเสียต่อ
สังคมอินเดียนานนับพันปี ดร.อัมเบดการ์ได้อธิบายเหตุผลว่าท า ไมคนในวรรณะต่ าๆ ในระบบ
วรรณะจึงไม่ลุกข้ึนมาต่อต้าน ปฏิวัติ เปลี่ยนแปลงสังคมเหมือนชาติอ่ืนๆ ในยุโรป เนื่องมาจากคนใน
วรรณะต่ าขาดแคลนอาวุธที่ส าคัญ 3 อย่าง คือ 

๑) อาวุธทางกายภาพ (Physical Weapon) เช่น ต าแหน่งในหน่วยงานทหาร 
๒) อาวะทางการเมือง (Political Weapon) เช่น สิทธิการออกเสียงเลือกตั้ง 
๓) อาวุธทางจริยธรรม (Moral Weapon) เช่น การศึกษา (B.R. Ambedkar, 1970 : 

70) 
เครื่องมือ 3 ชนิดนี้ จะเป็นสิ่งปลดปล่อยคนให้เป็นอิสระ ซึ่งคนในวรรณะต่ าในอินเดียถูก

ห้ามโดยระบบจตุวรรณะไม่ให้เป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้ การปฏิบัติจึงไม่เกิดขึ้นเนื่ องจากการก าหนด
อย่างตายตัวในอาชีพ การศึกษา ศาสนา ฯลฯ การแบ่งชั้นทางสังคมหรือสภาพทางสังคมแบ่ง
ออกเป็นวรรณะเหล่านี้ ไม่ท าให้เกิดแนวร่วมเพ่ือต่อต้านระบบวรรณะขึ้นมา ท าให้ระบบวรรณะ
ยังคงอยู่ในอินเดีย 

วิธีการที่ ดร. อัมเบดการ์แนะในการล้มระบบวรรณะ คือ การสมรสข้ามวรรณะ (Inter - 
marriage) การแต่งงานระหว่างวรรณะนี้จะก่อให้เกิดความรู้สึกที่เป็นมิตร ดร.อัมเบดการ์เสนอว่า 
“วิธีการแก้ไขและท าลายระบบ คือ การสมรสข้ามวรรณะเป็นวิธีเดียวไม่มีวิธีอ่ืนที่จะแก้ไขเรื่อง
วรรณะ”  

2) แนวคิดเรื่องจัณฑาลและความเป็นจัณฑาล 
ดร. อัมเบดการ์ถือว่าเป็นผู้น าในระดับประเทศเป็นคนแรกที่ก าเนิดมาจากจัณฑาล เขาได้

พยายามกระตุ้นให้จัณฑาลมีความเชื่อมั่น เคารพตนเอง ช่วยเหลือตนเอง เป้าหมายหลักในการต่อสู้
ของเขาคือ การยกฐานะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยมีการค้ าประกันสิทธิจัณฑาลอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษรซึ่งก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ จะเห็นได้ว่าบทบาทของเขาในการยกฐานะจัณฑาลใน
ฐานะที่เป็นผู้ต้อยต่ าของสังคม (Social Disabilities) ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในขณะที่
นักปฏิรูปคนอ่ืนๆ จะมีบทบาทเพียงการมอบสวัสดิการทางสังคมให้จัณฑาลเท่านั้น เช่นการรณรงค์
และการออกกฎหมาย เพ่ือให้จัณฑาลมีสิทธิที่จะใช้ทรัพย์สินสาธารณะเท่าเทียมกับคนในวรรณะ
อ่ืนๆ การออกกฎหมายยกเลิกสภาวะจัณฑาล ฯลฯ 

วิธีการยกฐานะของ ดร. อัมเบดการ์ คือ การพยายามจัดตั้งขบวนการต่างๆ เช่น 
ก. ขบวนการทางสังคม ได้แก่ ขบวนการทางศาสนา เช่น ภารติยะ พุทธะ มหาสภา 

(The Bharatiya Bauddha Mahasabha) ขบวนการทางการศึกษา เช่น สมาคมทางการศึกษาเพ่ือ
ประชาชน (The people’s Education Society) ฯลฯ 
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ข. ขบวนการทางการเมือง เป็นวิธีการที่ ดร. อัมเบดการ์ให้ความส าคัญมากโดยให้
เหตุผลว่า “การต่อสู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจทางการเมืองนั้นมีความจ าเป็น เพราะอ านาจทางการ
เมอืงนั้นจะท าได้ในสิ่งที่ตนปรารถนา” (Rajasekaharjah, 1989 : 62)  ด้วยเหตุนี้เขาจึงใช้โอกาสทุก
ครั้งเข้าด ารงต าแหน่งทางการปกครอง ทั้งในรัฐบาลในสมัยอาณานิคมและรัฐบาลเอกราช เช่น การ
เข้าด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสมัยรัฐบาลเนห์รู รวมทั้งเป็นประธานในการ
ร่างรัฐธรรมนูญอินเดียที่เป็นเอกราช เป็นตัวแทนจัณฑาลในการประชุมโต๊ะกลมที่อังกฤษ เพ่ือใช้
โอกาสเหล่านี้ชี้แจงและแสดงปัญหาจัณฑาล พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาจัณฑาลในขอบเขตอ านาจที่คนมี
การตั้งพรรคการเมืองของจัณฑาล การกระตุ้นคนจัณฑาลให้ลุกขึ้นมาต่อสู้เพ่ือผลประโยชน์และสิทธิ
ของพวกตน 

 
6. สรุปผลและอภิปรายผล 

ในประเด็นของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นของ ดร.อัมเบดการ์ เรื่อง “ระบบวรรณะจัณฑาล” นั้น 
เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงทางสังคมที่ว่าด้วย “ความเท่าเทียมของคนวรรณะจัณฑาลใน
สังคมอินเดีย” โดย ดร.อัมเบดการ์ได้เป็นผู้เรียกร้องสิทธิความเสมอภาคให้เกิดขึ้นแก่คนชนชั้น
จัณฑาลให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับคนในวรรณะอ่ืนๆ ด้วยการออกกฎหมายต่างๆ ใน
รัฐธรรมนูญซ่ึงเขาเป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญ รวมถึงประเด็นการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินเดียด้วย ส าหรับผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นนี้ ประกอบไปด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง คือ ดร.
อัมเบดการ์, คนชนชั้นวรรณะจัณฑาล, รัฐบาล, คนชนชั้นวรรณะอ่ืนๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดย
อ้อม คือ ประชาชนทั่วไปในประเทศอินเดีย และสังคมโลกที่ใช้ระบบวรรณะ ทั้งนี้ผู้ศึกษาขอน าเสนอ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เพ่ืออธิบายแนวทางและวิธีการในการด าเนินการ
เกี่ยวกับสันติวิธีของนักวิชาการ นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบกับแนวคิดของ ดร.
อัมเบดการ์ ดังนี้ 

1) แนวคิดและทฤษฎีในพระพุทธศาสนา 
ในทางพระพุทธศาสนาได้อธิบายประเด็นความขัดแย้งไว้ว่า ค าว่า “ความขัดแย้ง” มีนัยที่

สอดรับกับค าว่า “อธิกรณ์” แปลว่า “กระท าให้ยิ่ง” หรือ “เป็นเหตุกระท าให้ยิ่ง” หรือ “ภารกิจที่
พึงท าให้สงบ ให้เรียบร้อยเหมาะสม” และเม่ือกล่าวโดยรัตถะ ค าว่า “อธิกรณ์” มีนัยที่ครอบคลุมถึง 
“คดีเรื่องราว ปัญหา ความขัดแย้ง ความยุ่งยาก กิจกรรมที่เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์ ที่ สงฆ์ต้องจัดการ
สะสางหรือด าเนินการท าให้สงบหรือเป็นไปด้วยดี” และเมื่อกล่าวถึงลักษณะของความขัดแย้งที่
ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนานั้นประกอบด้วย 6 ประการ คือ 1) ความบาดหมาง 2) การ
ทะเลาะ 3) การแก่งแย่ง 4) การวิวาท 5) การมุ่งร้ายกัน และ 6) การถกเถียงกัน โดยอาศัยปัจจัย
เหล่านี้คือ กุศลมูลและอกุศลมูล ซึ่งจัดเป็นรากเหง้าของความขัดแย้งที่ส าคัญ ปปัญจธรรมในฐานะ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง คือ ตัณหา ทิฏฐิ และมานะ ทั้งสามประการถือได้ว่ามีอิทธิพลและ
ความส าคัญอย่างยิ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ดังจะเห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆ 
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ที่เกิดขึ้นในสังคมที่เกี่ยวข้องกับการทะเลาะวิวาทจนน าไปสู่การฆ่ากัน หรือท าลายกันนั้นล้วนเกิด
จากรากเหง้าเหล่านี้  (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), 2554 : 51 – 85) 

2) แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
จากการศึกษาเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและแนวปฏิบัติการสันติวิธีของ ดร.เอ็มเบดการ์ 

(Dr. Ambedkar)” นั้นพบว่า ได้สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง “การยอมรับในความหลากหลาย และ
การพ่ึงพาอาศัยกันและกัน” โดยมีอธิบายไว้ดังนี้ 

โยฮัน กัลป์ตุง นักสันติภาพผู้มีความโดเด่นในแง่ของ “สันติภาพแบบพหุนิยม” มองว่า 
“ความต้องการขั้นพ้ืนฐานทั้ง 4 ประการ กล่าวคือ การด ารงชีวิต (Survival) การมีความเป็นอยู่ที่ดี 
(Welfare) การมีเสรีภาพ (Freedom) และการมีเอกลักษณ์และความรู้สึกมีความหมายในชีวิต 
(Identity) เป็นตัวแปรที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง และความรุนแรงในสังคม หากมนุษย์ไม่ได้รับการ
ตอบสนองหรือได้รับไม่เพียงพอ 

กัลตุงได้น าเสนอ “ทางเลือก” ให้แก่สังคมในประเด็น “สันติภาพเชิงโครงสร้าง” โดย
ตั้งสมมติฐานเชิงโครงสร้างไว้ว่า สันติภาพไม่ได้เป็นสันติภาพภายในประเทศหรือรัฐชาติเท่านั้น หาก
หมายถึง “สันติภาพในสังคม สันติภาพระหว่างภายนอกและภายในตัวมนุษย์ และสันติภาพระหว่าง
ตัวมนุษย์และธรรมชาติ เป็นสันติภาพที่ครอบคลุมทั้งธรรมชาติ มนุษย์ สังคม และโลก” กัลป์ตุงชี้ว่า 
“ทั้งหมดนี้จะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพได้ภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ” คือ ความหลากหลาย 
(Pluralism) และการพึ่งพาอาศัยกันและกัน (Symbiosis)  

นอกจากนี้หลักสันติวิธีของ ดร.อัมเบดการ์ยังสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง “สิทธิมนุษยชน” ที่             
ศ. นพ. ประเวศ วะสี กล่าวไว้ว่า เพราะเหตุไรเราจึงต้องเคารพหรือยึดมั่นในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ค าตอบคือ (1) การเคารพในความเป็นเพ่ือนมนุษย์
ระหว่างกัน จะท าให้สามารถแสวงหาข้อตกลงร่วมกันได้ (2) การยึดมั่นในความเสมอภาคของความ
เป็นมนุษย์ โดยน าเสนอหรือรับรู้ข้อมูล และข่าวสารอย่างเท่าเทียมกันจะท าให้กระบวนการเจรจา
สามารถเดินต่อไปได้ หรืออาจจะประสบความส าเร็จ (3) การยึดมั่นในความเสมอภาคจะท าให้คู่กรณี
ไม่สร้างอุบายเพ่ือเอาเปรียบ (Trick) อันน าไปสู่การให้ค าสัญญาลอยๆ ซึ่งอาจจะเป็นการสร้างปัญหา
ในอนาคตได้ (4)  การเคารพและยึดม่ันในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความเสมอภาคจะท าให้
เกิดผลดีต่อทุกฝ่าย เพราะเป็นการเพ่ิมพูนปัญญา จิตใจ และการพัฒนาการอยู่ร่วมกันให้มีความสุข
มากยิ่งขึ้น (ประเวศ วะสี, 2545 : 6-7) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง “ความยุติธรรม” ที่ ศ.นพ.วัน
ชัย วัฒนศัพท์ กล่าวไว้ว่า “ความรู้สึกไม่ยุติธรรมมักน าไปสู่ความขัดแย้ง และบางครั้งกลายเป็นความ
รุนแรงในทุกสังคมและชุมชน เพ่ือเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่เขารู้สึกว่ายุติธรรม  (วันชัย วัฒนศัพท์, 
2547 : 108-110) 

3) เครื่องมือจัดการความขัดแย้ง 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องมือจัดการความขัดแย้งไว้ 2 มิติ

ใหญ่  กล่าวคือ 
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(1) การจัดการความขัดแย้งทางเลือกด้วยสันติวิธีในเชิงรุก เมื่อกล่าวถึงสันติวิธีในเชิงรุกนั้น  
หมายถึงสันติวิธีที่พยายามจะมุ่งเน้นไปที่ประบวนการในการจัดการความขัดแย้งด้วยหลักการต่างๆ 
เช่น การเจรจา  การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง  การประนีประนอม  การร่วมมือ การสานเสวนา การ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  การประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ การเพ่ิมทรัพยากร การสนับสนุน การ
โน้มน้าว การเผชิญหน้า การแข็งขัน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้  เป็นวิธีการสร้างความสมานฉันท์ หรือ
สร้าง “สังคมสมานุภาพ” ให้เกิดขึ้นในกลุ่มบุคคลต่อบุคคล หรือองค์กรต่อองค์กรที่มุ่งเน้นการ
เผชิญหน้าพบปะพูดคุยเพ่ือแสวงหาทางออกร่วมกันของทั้งสองฝ่าย อันเป็นการพูดคุยในมิติของ
จุดยืน (Position) และ ผลประโยชน์ และความต้องการ (Interest) ที่แท้จริงว่าคืออะไร ต้องการ
อะไร ไม่ต้องการอะไร อะไรคือจุดยืนที่มองว่าไม่สามารถเป็นไปได้ทางปฏิบัติ ประเด็นใดผิดกฎหมาย 

(2) การจัดการความขัดแย้งทางเลือกด้วยสันติวิธีในเชิงรับ  กระบวนการในเชิงรับนั้น  ท่าน
มองว่า เป็นการ “ตั้งรับ” ในเชิง “กลยุทธ์” แต่ “รุก” ในเชิง “ยุทธศาสตร์” ซึ่งสถานการณ์ความ
ขัดแย้งบางอย่างนั้น เราไม่สามารถที่เข้าไปจัดการในทันทีที่เรารับทราบ ในบางขณะอาจจะต้องใช้
หลักการ “ยืนอยู่นอกระเบียง”  ซึ่งหลักการเช่นนี้ขึ้นอยู่กับ “จังหวะ” “โอกาส” และ “เวลา” ที่จะ
เข้าไปด าเนินการ  ซึ่งแนวทางในการจัดการความขัดแย้งทางเลือกในลักษณะนี้ ประกอบไปด้วยการ
หลีกเลี่ยง การเพิกเฉย  การเสริมป้อง -ป้อง การวินิจฉัย การโอนอ่อนผ่อนตาม การใช้คณะ
อนุญาโตตุลาการตัดสิน และการน าคดีข้ึนสู่ศาล 
 
7. ข้อเสนอแนะที่จะน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

บทบาทของ ดร.อัมเบดการ์ในการยกฐานะจัณฑาลประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ที่สุด คือ การประกันสิทธิพิเศษชองจัณฑาล ในฐานะที่เป็นผู้ต้อยต่ าทางสังคม โดยการก าหนดสิทธิ
พิเศษทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1950 ที่เขาเป็นประธานร่าง
รัฐธรรมนูญ และยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน และท่านได้น าชนจัณฑาลประมาณ 2 แสนคน 
ประกอบพิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะที่เมืองนาคปุร์ในเดือนตุลาคม 2499 เหตุการณ์นี้นับว่าเป็น
ส่วนหนึ่งแห่งการกลับฟ้ืนของพระพุทธศาสนาในอินเดีย และได้ด าเนินการต่างๆ เพ่ือยกฐานะของ
จัณฑาล โดยเฉพาะในด้านการศึกษา ได้ตั้งวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาพุทธ เช่น สิทธารถ
วิทยาลัยทางนิติศาสตร์ ชนชาวจัณฑาลเคารพบูชาท่านเป็นดุจพระโพธิสัตว์ หรือยิ่งเทพเจ้า ดร.
อัมเบดการ์จึงถือได้ว่าเป็นนักสันติภาพคนส าคัญคนหนึ่ งของโลก สมควรที่ชนรุ่นหลังควรน าเอ
ปฏิปทาของท่านไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการต่อสู้เพ่ือสิทธิและความเสมอภาคของคนในชุมชน สังคม 
และประเทศชาติด้วย 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาบริบททางสังคมและวิถีชีวิตของ
ชุมชนในภาคตะวันออกก่อนการก่อตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 2) เพ่ือศึกษาแนวคิด กระบวนการ 
ปัจจัย และเงื่อนไขในการสร้างชุมชนเข้มแข็งของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในภาคตะวันออก และ 3) 
เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเชิงพุทธบูรณาการผ่านกิจกรรมของกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ในภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า 1) ในอดีตวิถีชีวิตของชุมชนในภาคตะวันออก
เป็นชุมชนเกษตรกรรม ชาวบ้านอยู่อาศัยกันเป็นครอบครัวใหญ่ในพ้ืนที่ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือ
กิจกรรมของชุมชน ภายหลังมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาในพ้ืนที่ ชาวบ้านเริ่มแตกแยกเป็น
ครอบครัวย่อย ไม่มีโอกาสได้รวมกลุ่มกันช่วยเหลืองานของชุมชนมากนัก กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ได้
ก่อตั้งขึ้น เพ่ือช่วยเหลือปัญหาความยากจนของชาวบ้าน ท าให้ชาวบ้านมีความผูกพันกับชุมชนมาก
ยิ่งขึ้น 2) แนวคิดและกระบวนการในการสร้างชุมชนเข้มแข็งของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในจังหวัด
ตราด จันทบุรี และสระแก้ว เป็นแนวคิดที่เกิดจากการใช้ตัวเงินที่เป็นรูปธรรม และหลักธรรมที่เป็น
นามธรรมมาผสมผสานกันอย่างลงตัว ส่งผลให้ชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเอง และมีเม็ดเงินหมุนเวียนใน
ชุมชนมากยิ่งขึ้น 3) ชุมชนเข้มแข็งเชิงพุทธบูรณาการเกิดขึ้นจากแนวคิดการใช้หลักธรรมน าหน้าตัว
เงิน ชุมชนเข้มแข็งเชิงพุทธบูรณาการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตามองค์ความรู้ ที่ได้ “SMART 
Model” ดังนี้ S = Self-reliance คือ การพ่ึงพาตนเอง เป็นการใช้หลักธรรมส าหรับสงเคราะห์ให้
ชุมชนเข้มแข็ง, M = Money คือ เงิน เป็นปัจจัยส าคัญที่ขับเคลื่อนให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้, A = 
Altruism คือ การเห็นแก่ประโยชน์ผู้อ่ืน เป็นแรงผลักดันส าคัญที่ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง, R = 
Responsibility คือ ความรับผิดชอบ เป็นหัวใจส าคัญในการเชื่อมต่อความส าเร็จให้เกิดขึ้น, T = 
Truth & Tolerance คือ ความซื่อสัตย์อดทน เป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
ค าส าคัญ : ชุมชนเข้มแข็ง, สัจจะสะสมทรัพย์, การพ่ึงพาตนเอง และพุทธบูรณาการ  
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Abstract 
This research had three objectives as follows: 1) to study the social 

context and the way of life of the communities in the eastern of Thailand before 
the setting the Sacca Sasomsup Groups 2) to study the concepts, the processes, the 
factors and the conditions to build up the strong communities of the Sacca 
Sasomsup groups and 3) to analyze the structure of the strong communities 
towards the Buddhist integration through the activities of Sacca Sasomsup groups. 
This study was a qualitative research. The results of the research found that (1) in 
the past the social context and the way of life in the eastern of Thailand were the 
agricultural communities. All the farmers lived together as a big family; moreover, 
they contributed their resources to the community activities. However, after setting 
the industrial plants in their area, they have started to live as a single family ; 
therefore, they missed the chance to gathering and contribute activities each 
others.  Sacca Sasomsup groups were set up to reduce poverty of the farmers; 
consequently, the farmers engaged with the community. (2) The concepts and the 
processes to build the strong communities of Sacca Sasomsup groups at Trat 
Province, Chantaburi  Province and Sakeaw Province are the best combination 
between  the concrete of money spending and the abstract of Dhamma ; therefore, 
the communities established the self- sufficiency including the better revolving 
money. (3) The strong communities towards the Buddhist integration cause by the 
strengthen the Dhamma before money spending as the SMART model which 
integrated the 5 knowledge elements : (1) Self-reliance, the own power according 
to Dhamma to strengthen the strong communities, (2) Money, the key success 
factor to achieve self- sufficiency, (3) the Altruism, the attitude of mutual benefit, 
(4) Responsibility, the best practice for successful, (5) Truth & Tolerance Factors, 
cultivating good moral trait to every concerned person. 
Key words : The strong community, Sacca Sasomsup, Self-reliance, Buddhist 
integration 

1. บทน า 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นหัวใจส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาตินี้ ได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงต้องการ
เตือนสติให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการพัฒนาแนวทางสายกลางอย่างมีดุลยภาพและมีการพัฒนาอย่าง
มีข้ันตอนมั่นคง ไม่ก้าวกระโดด มีความพอดี พอประมาณ มีความพอเพียงกับตนเอง เมื่อพิจารณาถึง
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หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริแล้วพบว่า มีลักษณะส าคัญที่สอดคล้องกับการสร้างชุมชนที่
เข้มแข็งมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองได้  

การพัฒนาเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งนั้น มิใช่จะค านึงถึงเศรษฐกิจเพียงอย่ างเดียว 
หากแต่ต้องมีการพิจารณาถึงองค์ประกอบข้างเคียงด้วย เช่น ต้องมองสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
และความเป็นอยู่ของผู้คนพร้อมกับการพัฒนาด้วย การพัฒนาต้องมองรอบด้าน เรียกว่า บูรณาการ
และพ่ึงตนเอง ทั้งเงินออม สติปัญญา และการตลาด โดยอาศัยปัจจัยในการพัฒนา คือ คน และ
เป้าหมาย ก็คือ อยู่ดี กินดี มีสุข ต้องเน้นที่คน เป็นการใช้ศักยภาพของคน (Narong Chokwattana, 
2542 : 16-17) หรือเพ่ิมขีดความสามารถในการเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนรวมถึงกิจกรรมทางสังคม
และการเมือง (United Nations Development Program (UNDP), 1994 : 229) ให้มากยิ่งขึ้น 
เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตน
ด้วยจิตส านึกท่ีดีงามอย่างแท้จริง   

ในประเทศไทย ได้มีการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยการพ่ึงพาตนเองอยู่หลายกลุ่ม หนึ่งใน
กลุ่มเหล่านั้น กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ถือได้ว่าเป็นองค์กรชุมชนประเภทหนึ่งที่คนในชุมชนเข้ามาร่วม
กัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะสะสมทุนร่วมกันโดยอาศัยหลักการของสหกรณ์เป็นส าคัญ และ
แนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้คนในชุมชนมีแหล่งเงินทุนเป็นของตนเอง  (Aree 
CheuaMeuangPan, 2542 : 82) โดยใช้เงินเป็นเครื่องมือในการชักจูงผู้คนในชุมชนมาร่วมกัน
พัฒนาชุมชนเอง ซึ่งสมาชิกภายในกลุ่มได้ตกลงหรือให้สัจจะต่อกันว่าจะออมเงินอย่างสม่ าเสมอเป็น
ประจ าทุกเดือน โดยน าเงินนั้นมาฝากไว้กับกลุ่ม ทั้งนี้ก็เพ่ือเป็นสร้างนิสัยในการออมและน าเงินที่
ออมไว้นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการให้สมาชิกกู้ ไปใช้เพ่ือพัฒนาอาชีพ และแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนทางการเงินของครอบครัวได้เป็นอย่างดี  นับได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาใน 2 มิติควบคู่กันไป 
กล่าวคือ การออมทรัพย์ร่วมกันเป็นการแก้ปัญหาเรื่องปากท้องของชาวบ้าน และการน าหลักพุทธ
ธรรมเข้ามาประยุกต์ในกระบวนการกลุ่ม เป็นการแก้ปัญหาเร่ืองการที่คนขาดศีลธรรมและคุณธรรม
ด้วย  

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาถึงบริบททางสังคมและวิถีชีวิตของชุมชนในภาคตะวันออก
ของประเทศไทย เช่น จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสระแก้ว ทั้งในสมัยก่อนการก่อตั้ง
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ และสมัยปัจจุบันที่กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ด าเนินไปด้วยดี เพ่ือให้เห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนและรอยต่อระหว่างหลักธรรมที่เข้าไปเชื่อมระหว่างวัตถุและจิตใจ จน
ก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและการเติบโตทางปัญญาด้วยหลักธรรมควบคู่กันไป พร้อมกัน
นี้ยังวิเคราะห์ไปถึงรูปแบบและหลักการในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเชิงพุทธบูรณาการผ่าน
กิจกรรมของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อเป็นการถอดรูปแบบนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม และ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ในกระบวนการพัฒนาชุมชนตามหลักธรรมะ ท าให้สังคมมีศีลธรรมและปัญญา
อันเป็นเครื่องชี้วัดการด ารงอยู่แห่งชีวิตโดยชอบ ทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1  เพ่ือศึกษาบริบททางสังคมและวิถีชีวิตของชุมชนในภาคตะวันออก ก่อนการก่อตั้ง

กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  
2.2 เพ่ือศึกษาแนวคิด กระบวนการ ปัจจัย และเงื่อนไขในการสร้างชุมชนเข้มแข็งของ

กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในภาคตะวันออก 
2.3 เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเชิงพุทธบูรณาการผ่าน

กิจกรรมของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในภาคตะวันออก  

3. ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขต

การวิจัย ดังนี้ 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาวิเคราะห์ถึงรูปแบบและกระบวนการในการสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนเชิงพุทธบูรณาการผ่านกิจกรรมของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงชุมชนกับกระบวนการซึ่งเป็นตัวเหตุ และความเจริญเติบโต
ทางด้านวัตถุ (เงินออม) กับจิตใจ (พุทธธรรม) ซึ่งเป็นตัวผล ผ่านกิจกรรมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ใน
ชุมชน เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการด ารงอยู่ของวิถีพุทธของชุมชนชนบท
ภายใต้กระแสบริโภคนิยมและการพัฒนาทางด้านจิตใจและปัญญาของชุมชนต่อไป 

3.2 ขอบเขตการศึกษาด้านพื้นที่ ท าการศึกษากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีความโดด
เด่น เป็นที่ยอมรับ และมีผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดีในภาคตะวันออก 3 พ้ืนที่ 
ได้แก่  

1) กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ แห่งวัดไผ่ล้อม อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 
2) กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ แห่งวัดโพธิ์ทอง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  
3) กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ แห่งวัดคลองคันฉอ อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว  

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งศึกษาวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงเอกสาร และท าการวิจัยภาคสนาม (Field Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม กลุ่มประชากร 2 กลุ่ม ได้แก่ พระภิกษุผู้เป็น
ประธานจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ และคฤหัสถ์ผู้เป็นประธานและคณะกรรมการกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสระแก้ว จ านวน 18 รูป/คน 
โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) หลังจากนั้นน าผลที่ได้จากการวิจัยเชิง
คุณภาพไปท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
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5. ผลการวิจัย 
5.1 สรุปบริบททางสังคมและวิถีชีวิตของชุมชนในภาคตะวันออก ก่อนการก่อตั้ง

กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ สรุปจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ดังนี้  
สภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชนก่อนการตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เป็นชุมชน

เกษตรกรรม ชาวบ้านประกอบอาชีพท านาและท าไร่ มีฐานะยากจน จ าเป็นต้องกู้หนี้ยืมสินมาจาก
แหล่งกู้เงินต่างๆ เช่น ธนาคาร สหกรณ์ รวมไปถึงกู้หนี้นอกระบบ นับเป็นปัญหาที่ชาวบ้านต้อง
ประสบกับความยากล าบากมาอย่างยาวนาน วิธีการแก้ปัญหาเกิดจากการที่พระสงฆ์เห็นความ
ล าบากของชาวบ้าน จึงมีแนวคิดส่งเสริมให้ชาวบ้านออมทรัพย์กันเป็นหมู่คณะ และตั้ ง
คณะกรรมการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ขึ้นมาบริหารจัดการเงินออมทรัพย์ของชาวบ้าน ส่งผลให้
ชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 

5.2 สรุปแนวคิด กระบวนการ ปัจจัย และเงื่อนไขในการสร้างชุมชนเข้มแข็งของ
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ สรุปจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ดังนี้  

ในการขับเคลื่อนกระบวนการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ให้ประสบผลส าเร็จได้ต้อง
อาศัยคนที่มีหลักธรรม หากสามารถสร้างคนให้มีหลักธรรมหรือน าธรรมะไปใช้ในชีวิตประจ าวันก็จะ
สร้างชุมชนเข้มแข็งได้ เช่น ส่งเสริมให้คนมีสัจจะในการออมทรัพย์ มีความอดทนในการใช้หนี้เงินกู้ 
มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนด้วยสังคหวัตถุธรรม มีความเสียสละและมีความรับผิดชอบเกิดขึ้น
ภายในหมู่คณะ สร้างชุมชนเข้มแข็งขึ้นมาด้วยแนวคิดการใช้หลักธรรมน าหน้าตัวเงิน  

5.3 สรุปการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเชิงพุทธบูรณาการผ่านกิจกรรมของกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ในภาคตะวันออก สรุปจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ดังนี้ 

จุดมุ่งหมายของการสร้างชุมชนเข้มแข็ง คือ คนต้องพ่ึงพาตัวเองได้ และเกิดการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน บางคนสามารถน าเงินออมและเงินกู้จากกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ไป
ลงทุนประกอบอาชีพสร้างรายได้หาเลี้ยงตนเองและครอบครัวให้มีความสุขได้ บางคนน าเงินกู้จาก
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ไปไถ่ถอนที่ดินที่ก าลังจะถูกธนาคารยึด บางคนได้รับสวัสดิการจากกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ในหลากหลายกรณี เช่น การเกิด การแก่ การเจ็บ และการตาย ที่เป็นเช่นนี้เพราะได้
ผสมผสานหลักธรรมที่ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งไว้หลายประการ ได้แก่ ฆราวาสธรรม 4 อิทธิบาท 4 
สังคหวัตถุ 4 และศีลธรรมจริยธรรม  

6. อภิปรายผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างชุมชนเข้มแข็งเชิงพุทธบูรณาการผ่านกิจกรรมของกลุ่ม

สัจจะสะสมทรัพย์ในภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี และจังหวัด
สระแก้ว ทั้ง 3 จังหวัดนี้มีการด าเนินกิจกรรมกลุ่มที่เหมือนกันและแตกต่างกันไปบ้าง สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
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1) ส่วนที่เหมือนกันของชุมชนเข้มแข็งเชิงพุทธบูรณาการในภาคตะวันออก 
ชุมชนเข้มแข็งเชิงพุทธบูรณาการนี้ยึดถือ “สัจจะ” เป็นส าคัญ จึงตั้งชื่อกลุ่มว่า “สัจจะ

สะสมทรัพย์” เป็นกลุ่มที่มีพระสงฆ์เป็นศูนย์กลางในการริเริ่มกิจกรรมการออมทรัพย์และน าเงินออม
เหล่านี้มาใช้หมุนเวียนพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ตามแนวพระราชด าริว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
การจัดกิจกรรมของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ทุกแห่งจะต้องจัดกิจกรรมขึ้นภายในวัด เพราะวัดเป็น
ศูนย์รวมใจของชุมชน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ซึ่งพวกชาวบ้านมีความย าเกรงและศรัทธา ท าให้สามารถ
ด าเนินกิจการด้วยการใช้ตัวเงินที่รูปธรรม และหลักธรรมที่เป็นนามธรรมมาผสมผสานกันได้อย่างลง
ตัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Panus Pradolchob, et al (2549) ได้วิจัยเรื่อง “โครงการการ
พัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนที่จังหวัดตราด” พบว่า สาเหตุที่ชาวบ้านสมัครเป็นสมาชิกและท าให้
กลุ่มประสบความส าเร็จได้ เพราะรู้ว่า พระสงฆ์คือศูนย์รวมแห่งพลังศรัทธาของชาวบ้าน โดยเฉพาะ
พระสงฆ์ที่มีวัตรปฏิบัติที่ดี จะเป็นที่เคารพนับถือของคนในท้องถิ่น จึงควรใช้วัดเป็นศูนย์กลางแห่ง
การปฏิบัติงานภาคสนามเกี่ยวกับธุรการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ถือเป็นการน าเอาสิ่งที่ทรงคุณค่า
คู่กับสังคมที่ดีงามมาแต่โบราณมาปรับให้สอดคล้องกับสังคมใหม่แบบผสมผสานโดยยึดแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทาง  

ความเป็นอยู่ของชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะในปัจจุบันแต่ละกลุ่มมีเงิน
หมุนเวียนในกลุ่มเป็นหลักหลายสิบล้าน สมาชิกสามารถน าเงินเหล่านี้มาหมุนเวียนสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี เช่น สามารถน ามาลงทุนประกอบอาชีพภายในชุมชนได้ ไม่ต้อง
ออกไปท างานนอกพ้ืนที่ชุมชน สร้างส านึกรักบ้านเกิดให้กับชาวบ้านได้ด้วย สามารถน าเงินมาไถ่ถอน
ที่ดินที่ฝากหรือค้ าไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ ได้ ท าให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และก าลังใจในการช่วยเหลือพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Theerangkoon Warabamrungkul (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้
ของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด” พบว่า จุดเริ่มต้นของการจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เกิด
จากพระสงฆ์ได้ตระหนักถึงปัญหาความยากจนของชาวบ้าน ความไม่เข้มแข็งและเสื่อมถอยลงทุกวัน
ของชุมชน โดยได้ปลุกจิตส านึกให้ชาวบ้านทั่วไปรวมตัวกันตามกระบวนการจัดการความรู้แบบไม่รู้
จบที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของท่านเอง และสื่อสารไปยังกลุ่มต่างๆ โดยเน้นไปที่การแสวงหา
ความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การวิเคราะห์และสกัดความรู้ การถ่ายโอนเผยแพร่
ความรู้ และการประยุกต์ใช้หลักธรรมเข้ากับวิถีชีวิตของชาวบ้านได้อย่างลงตัว  

2) ส่วนที่แตกต่างกันของชุมชนเข้มแข็งเชิงพุทธบูรณาการในภาคตะวันออก 
ส่วนที่แตกต่างกันของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์แต่ละจังหวัดอยู่ที่ “การบริหารจัดการ” 

จังหวัดตราดใช้วิธีการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์อ านาจภายใต้การน าของพระสุบิน ปณีโต โดย
ล าพัง ทั้งคณะกรรมการและสมาชิกโดยส่วนใหญ่จะยอมรับฟังค าสั่งของท่านเพียงผู้เดียว ค าพูดของ
ท่านจึงถือเป็นค าสั่งเด็ดขาดที่คณะกรรมการและสมาชิกจะยอมรับฟังโดยไม่มีเงื่อนไข ส่วนจังหวัด
จันทบุรีและจังหวัดสระแก้วจะใช้วิธีการบริหารจัดการแบบเครือข่าย คือ ให้แต่ละกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ใกล้เคียงร่วมกันแก้ไขปัญหาในเขตของเครือข่ายนั้น เน้นการรวมตัวของกลุ่มในพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือก่อ
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ตัวเป็นเขตของเครือข่าย วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย เพ่ือสามารถช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาระหว่างกลุ่มได้ โดยใช้เครือข่ายเป็นเวทีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับรู้ปัญหา
ของแต่ละกลุ่มเพ่ือสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้กับแต่ละกลุ่มได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lakkhana Termsirikulchai (2005) ได้วิจัยเรื่อง “ทุนทางสังคมกับการ
เคลื่อนไหว : กรณีศึกษากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในจังหวัดตราด” พบว่า ทุนทางสังคมของกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ เป็นปรากฏการณ์ชีวิตของผู้คนที่อยู่ร่วมกันมาเนิ่นนานของสถาบันครอบครัว ชุมชน
และศาสนา เครือข่ายทางสังคมโดยกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ได้เพ่ิมความสัมพันธ์ในระดับหมู่บ้านให้มี
ความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เกิดเป็นเครือข่ายภายในหมู่บ้าน ในขณะเดียวกันก็มีการขยายเครือข่ายสู่
ระดับต าบล ระดับจังหวัด และระดับประเทศเป็นเครือข่ายข้ามกลุ่ม โดยอาศัยกฎ กติกา และ
อ านาจบางอย่างเข้ามาก ากับอยู่ 2 ส่วน คือ อ านาจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผ่านการท าพิธีสาบานตน กับ
อ านาจที่เกิดจากกฎเกณฑ์ของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ซึ่งมีหลักพุทธธรรมก ากับ  

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงพบว่า ชุมชนเข้มแข็งเชิงพุทธบูรณาการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
สามารถสร้างรูปแบบตามองค์ความรู้ที่ได้ “SMART Model” ดังนี้  

รูปแบบชุมชนเข้มแข็งเชิงพุทธบูรณาการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุมชนเข้มแข็งเชิงพุทธบูรณาการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
SMART Model 

S  
(Self-reliance) 

M  
(Money) 

A  
(Altruism) 

R 
(Responsibility) 

T (Truth & 
Tolerance) 

 

การพึ่งพาตนเอง 
- ยึดเหนีย่วหมู่ชนไว้
ในความสามัคคี 
- สงเคราะห์ชุมชนให้
เข้มแข็งด้วย ทาน ปยิ
วาจา อัตถจริยา และ
สมานัตตตา  
 

 

เงิน 
- ส่งเสริมให้
ชาวบ้านรูจ้ักการ
ออมเงิน  
- เมื่อเงินออม 
มากขึ้นน ามาเป็น
เงินทุนหมุนเวียน
พัฒนาชุมชนได้ 
 

ความเห็นแก่
ประโยชนผ์ู้อื่น  

- เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ให้กับผู้คนในชุมชน 
- ส่งเสริมให้เกิด
การพึ่งพาอาศัย
และการมีส่วน
ร่วมกันในชุมชน  

 
 

ความรับผิดชอบ 
- ชาวบ้านเกิด
ความรับผิดชอบใน
การใช้จ่ายมากขึ้น 
- รู้จักรับผิดชอบใน
การส่งเงินกู้ของ
ตนเองทุกเดือน 
เพื่อให้ผู้อื่นมีทุน
หมุนเวียนต่อไป 

ความซื่อสัตย์
อดทน 

- ปลูกฝังให้ชาวบ้าน
มีสัจจะและซ่ือตรง
ต่อกันและกัน 
- ฝึกฝนให้ทุกคน
รู้จักอดทนในการข่ม
ความโกรธที่เกิดขึ้น
ในจิตใจ 
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S = Self-reliance คือ การพึ่งพาตนเอง เป็นการใช้หลักธรรมส าหรับสงเคราะห์ให้
ชุมชนเข้มแข็ง กล่าวคือ ใช้สังคหวัตถุ 4 ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา หลักธรรม
ทั้ง 4 ข้อนี้สนับสนุนให้เกิดการพ่ึงพาตนเองของบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ทั้ง 
3 กลุ่ม ได้แก่ พระสงฆ์ผู้ก่อตั้งกลุ่มฯ ประธานและกรรมการกลุ่มฯ และสมาชิกกลุ่มฯ ดังนี้  

- พระสงฆ์ผู้ก่อตั้งกลุ่มฯ ใช้สังคหวัตถุครบทั้ง 4 ข้อ กล่าวคือ เป็นผู้เสียสละแบ่งปัน
ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยการให้แง่คิดมุมมองทางด้านออมทรัพย์ (ทาน), เป็นผู้แนะน าสั่งสอนชาวบ้าน
ให้สมัครสมานสามัคคีผูกพันกันด้วยการออมทรัพย์เพ่ือชุมชนของตนเอง (ปิยวาจา), เป็นผู้ บ าเพ็ญ
ประโยชน์เพ่ือหวังผลให้ชาวบ้านรู้จักการพ่ึงพาตนเอง (อัตถจริยา) และเป็นผู้ประพฤติตนเสมอต้น
เสมอปลาย เที่ยวให้ค าแนะน าแก่กลุ่มต่างๆ อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพราะเห็นแก่ประโยชน์ของ
คนหมู่มากเป็นส าคัญ (สมานัตตตา) 

- ประธานและกรรมการกลุ่มฯ ใช้สังคหวัตถุครบทั้ง 4 ข้อ กล่าวคือ เป็นผู้ออมทรัพย์
และดูแลผลประโยชน์จากการออมให้กับชุมชน (ทาน), เป็นผู้พูดจาสมานสามัคคีแก่เพ่ือนสมาชิก
และมีจิตใจเยือกเย็นในการอธิบายสิ่งที่ยากให้สมาชิกเข้าใจได้ (ปิยวาจา), เป็นผู้บ าเพ็ญประโยชน์
เพ่ือช่วยเหลือให้ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้นโดยเน้นไปที่การพ่ึงพาตนเอง (อัตถจริยา) และเป็นผู้ประพฤติ
ตนสม่ าเสมอแก่เพ่ือนสมาชิก โดยมีการนัดพบกลุ่มกันทุกเดือนเพ่ือร่วมกิจกรรมการออมทรัพย์ 
(สมานัตตตา) 

-  สมาชิกกลุ่มฯ ใช้สังคหวัตถุครบทั้ง 4 ข้อ กล่าวคือ เป็นผู้ออมทรัพย์เพ่ือมุ่งหวังให้
ชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียนมากยิ่ งขึ้น (ทาน), เป็นผู้ พูดจารักษาน้ าใจทั้งต่อเพ่ือนสมาชิกและ
คณะกรรมการ (ปิยวาจา), เป็นผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้มีการบ าเพ็ญประโยชน์เกิดขึ้นใน
ชุมชนเพ่ือให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ (อัตถจริยา) และเป็นผู้ประพฤติตนสม่ าเสมอด้วยการมาร่วมกัน
ออมทรัพย์ทุกเดือนตามรูปแบบกิจกรรมของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ (สมานัตตตา)   

M = Money คือ เงิน เป็นปัจจัยภายนอกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่เป็นรูปธรรมในการด ารงเลี้ยงชีวิต ส่งผลให้มีเม็ดเงินหมุนเวียน
มากเพียงพอที่จะบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างเข้มแข็งให้ความ
ชุมชนได้เป็นอย่างดี  

- พระสงฆ์ผู้ก่อตั้งกลุ่มฯ ไม่ได้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินโดยตรง แต่เป็นผู้ริเริ่ม
สนับสนุนความคิดให้ชาวบ้านเป็นผู้เห็นคุณค่าของเงินด้วยการออมทรัพย์ ถือเป็นผู้เกี่ยวข้องกับเงิน
ทางอ้อม โดยเริ่มให้ชาวบ้านออมทรัพย์ทุกเดือน เดือนละ 10-100 บาท ส่งผลให้ชาวบ้านมีเงินออม
เพ่ิมมากข้ึน และเงินออมเหล่านี้ยังเป็นทุนหมุนเวียนให้กับผู้คนในชุมชนได้น าไปหมุนเวียนประกอบ
อาชีพได้ต่อไปในอนาคตด้วย  

- ประธานและกรรมการกลุ่มฯ เป็นผู้ดูแลและรักษาผลประโยชน์ให้กลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินมากที่สุด ต้องรู้จักการบริหารจัดการทรัพย์สินเป็นอย่างดี 
สามารถน าเม็ดเงินที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่มฯ ไปใช้ในชุมชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
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- สมาชิกกลุ่มฯ เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินในฐานะเป็นผู้ออมทรัพย์ เม็ดเงินส่วนใหญ่
ที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่มฯ มาจากสมาชิกทั้งหมด ดังนั้น หากกลุ่มใดมีสมาชิกมาก กลุ่มนั้นย่อมมีเม็ด
เงินหมุนเวียนในกลุ่มมากตามไปด้วย สมาชิกส่วนใหญ่เข้ารวมกลุ่มฯ ด้วยเหตุปัจจัยเบื้องต้น 2 
ประการ คือ ต้องการออมเงิน และต้องการกู้เงิน แต่ท้ายที่สุดสิ่งที่ชาวบ้านได้ประโยชน์มากที่สุด คือ 
สวัสดิการที่เกิดจากการออมทรัพย์  

A = Altruism คือ การเห็นแก่ประโยชน์ผู้อ่ืน เป็นแรงผลักดันส าคัญที่ส่งเสริมให้
ชุมชนเข้มแข็งได้ เป็นปัจจัยภายในที่เกิดขึ้นจากการเสียสละของบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด  

- พระสงฆ์ผู้ก่อตั้งกลุ่มฯ เป็นผู้เสียสละเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อ่ืนเป็นส าคัญ จึงริเริ่ม
คิดค้นกิจกรรมของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ขึ้นมา โดยมุ่งหวังให้ชาวบ้านมีความผูกพันสามัคคีและมี
น้ าใจให้แก่กันในชุมชนก่อน เมื่อชุมชนเข้มแข็งมากขึ้นย่อมเป็นที่พ่ึงให้กับสังคมได้ด้วย 

- ประธานและกรรมการกลุ่มฯ เป็นผู้ด าเนินงานและบริหารกิจกรรมกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ด้วยความเสียสละเป็นอย่างยิ่ง เป็นผู้คอยประสานงานระหว่างพระสงฆ์ผู้ก่อตั้งกลุ่มฯ กับ
สมาชิกกลุ่มฯ เข้าไว้ด้วยกัน เป็นผู้คอยรักษาผลประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ  

- สมาชิกกลุ่มฯ เป็นผู้เสียสละเงินออมซึ่งเป็นทรัพย์ส่วนตัว เพ่ือมาสะสมเป็นเงินทุน
กองกลางแล้วให้คณะกรรมการกลุ่มฯ บริหารจัดการเงินส่วนนั้นเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน
และสังคม     

R = Responsibility คือ ความรับผิดชอบ เป็นหัวใจส าคัญในการเชื่อมต่อ
ความส าเร็จให้เกิดขึ้นในกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เพราะบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มต้องมีความ
รับผิดชอบด้วยกันทั้งสิ้น 

- พระสงฆ์ผู้ก่อตั้งกลุ่มฯ เป็นผู้ริเริ่มให้แนวคิดเรื่องการออมทรัพย์อย่างเป็นระบบ เป็น
ผู้รับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตนเอง คือ มอบขวัญและก าลังใจ พร้อมทั้งให้แง่คิดมุมมองในการ
บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม และเป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ อ่ืน คือ 
คณะกรรมการและสมาชิกของทุกกลุ่มด้วย 

- ประธานและกรรมการกลุ่มฯ เป็นผู้มีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ที่ตนได้รับ
มอบหมายมาจากชุมชน จึงแสดงออกถึงการรับผิดชอบด้วยบริหารจัดการเงินทุนของกลุ่มให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ชุมชนและสังคม   

- สมาชิกกลุ่มฯ เป็นผู้มีความรับผิดชอบในการมาออมทรัพย์และส่งเงินกู้ตามวันและ
เวลาที่ก าหนดไว้ทุกเดือน เพ่ือให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนต่อไปในชุมชน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้สมาชิก
ท่านอ่ืนได้เห็นเป็นแนวทาง  

T = Truth & Tolerance คือ ความซื่อสัตย์อดทน เป็นหลักธรรมที่ส าคัญใน
ฆราวาสธรรม ความซื่อสัตย์หรือสัจจะนี้เป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ส่วน
ความอดทนหรือขันติก็เป็นสิ่ งสนับสนุนให้ เกิดการมุ่ งมั่นตั้ งใจท าหน้าที่ของตนด้วยความ
ขยันหมั่นเพียร บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ทั้งหมดล้วนต้องมีความซื่อสัตย์
อดทนเป็นพื้นฐานทั้งสิ้น  
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- พระสงฆ์ผู้ก่อตั้งกลุ่มฯ เป็นผู้ซื่อสัตย์และจริงใจในการช่วยเหลือชาวบ้านโดยไม่ได้หวัง
ผลตอบแทน เป็นผู้อดทนต่อความยากล าบากในการก่อตั้งกลุ่มในช่วงแรกๆ เพราะเกิดการต่อต้าน
จากกลุ่มคนผู้เสียประโยชน์เป็นจ านวนมาก   

- ประธานและกรรมการกลุ่มฯ ต้องเป็นผู้ซื่อสัตย์จริงใจต่อสมาชิกเป็นอย่างมาก เพราะ
ท าหน้าที่บริหารจัดการเงินทุนของสมาชิกด้วยความโปร่งใส เห็นเงินก้อนโตของสมาชิกแล้วไม่รู้สึก
อยากได้เป็นของตนเอง ไม่คดโกงต่อเพ่ือนสมาชิกโดยท าหน้าที่ประหนึ่งว่า เงินทั้งหมดไม่ใช่ของตน 
ตัวเองมีหน้าที่บริหารจัดการเงินของสมาชิกให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น เป็นผู้อดทนต่อความ
ยากล าบากในการด าเนินงานเป็นอย่างมาก เพราะต้องอดทนต่อถ้อยค าและความคิดเห็นขัดแย้งของ
สมาชิกด้วย  

- สมาชิกกลุ่มฯ ต้องเป็นผู้ซื่อสัตย์จริงใจต่อตนเองด้วยการมาออมทรัพย์โดยสม่ าเสมอ 
ไม่ขาดส่งเงินออมและเงินกู้ เพ่ือรักษาสิทธิทางด้านสวัสดิการที่ตนควรได้รับ เป็นผู้อดทนต่อความ
ยากล าบากในการควบคุมค่าใช้จ่ายของตนเอง และอดทนในการออมและส่งเงินกู้ในระยะเวลาที่
ยาวนาน บ่งบอกถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ดีและมีวินัยของสมาชิกด้วย 

7. ข้อเสนอแนะ  
7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) ภาครัฐควรก าหนดให้มีการน าแนวคิดของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ไปใช้ในภูมิภาค

ต่างๆ ของประเทศไทย เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งเชิงพุทธบูรณาการในลักษณะเช่นนี้ให้เกิดขึ้นในทุก
ภาคส่วนของประเทศ  

2) ภาครัฐควรสนับสนุนและส่งเสริมให้พระสงฆ์กับชาวบ้านร่วมกันสร้างชุมชนเข้มแข็ง
เชิงพุทธบูรณาการในทุกภาคส่วนของประเทศ เพ่ือมุ่งเน้นให้ชุมชน พ่ึงพาตนเองได้ตามแนว
พระราชด าริว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  

7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1) พระสงฆ์และชาวบ้านผู้มีความสนใจในการจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ในภูมิภาค

ต่างๆ ควรเดินทางไปดูตัวอย่างการจัดกิจกรรมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด 2 แห่ง คือ 
วัดไผ่ล้อมในจังหวัดตราด และวัดโพธิ์ทองในจังหวัดจันทบุรี เนื่องจากสถานที่ทั้ง 2 แห่งนี้ ถือเป็น
ต้นแบบทางความคิดที่ดีที่สมควรน ามาเป็นแบบอย่าง ควรศึกษาข้อมูลการท ากิจกรรมให้ละเอียด ทั้ง
ในส่วนของการท าบัญชีเงินออม ท าบัญชีเงินกู้ และท าบัญชีเงินสวัสดิการ   

2) การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินภายในกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญมาก จึงควรใช้การบริหารจัดการแบบเครือข่ายทั้งในระดับเขตและระดับจังหวัดมาช่วย
ในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เพราะการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายจะสามารถช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาด้านความโปร่งใสในการบริหารจัดการเงินของแต่ละกลุ่มได้เป็นอย่างดี  
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พุทธธรรม : วาทกรรมท่ามกลางความขัดแย้งในสังคมไทย 
BUDDHIST DOCTRINES : DISCOURSE IN THE MIDST OF CONFLICTS  

IN THAI SOCIETY 
 

พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ  ภูริวฺฑฒโน 
PhrakruSangkarak Suphanut Puriwatano 

 
บทคัดย่อ 

 ความขัดแย้งเป็นธรรมชาติของมนุษย์สาเหตุของความขัดแย้งล้วนแล้วเกิดจากความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน ทั้งในส่วนของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ล้วนแล้วประกอบด้วย ความ
ขัดแย้งด้านข้อมูล ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ ความขัดแย้งด้าน
โครงสร้าง และความขัดแย้งด้านคุณค่าหรือค่านิยม ประการส าคัญของปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมืองที่เกิดขึ้นกับคนในสังคมไทย ขณะนี้มาจากความแตกต่างทางความคิดซึ่งล้วนแต่มีเจตนาที่ดี
ต่อชาติบ้านเมืองด้วยกันทั้งสิ้น จึงจ าเป็นที่ประเทศไทยจะต้องยุติความขัดแย้งและสร้างความ
ปรองดองให้เกิดขึ้นกับคนในชาติ ซึ่งถ้าหากปล่อยไว้ปัญหาความขัดแย้งจากจุดเล็กๆ อาจจะท าให้
เกิดเป็นปัญหาความขัดแย้งท่ีใหญ่ แผ่ขยายเป็นวงกว้าง ตลอดจนการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีความ
ต้องการ ความเห็น การปฏิบัติ ค่านิยมและโครงสร้างที่มีความขัดกัน ไม่ลงรอยกัน หรือแตกต่างกัน 
จนก่อเกิดการบาดหมาง ทะเลาะวิวาทกันเม่ือมองความขัดแย้งผ่านมุมมองของธรรมถือว่าอยู่ใน
ระดับโลกิยธรรมเท่านั้น 
ค าส าคัญ: พุทธธรรม, ความขัดแย้ง, สังคมไทย 
 

ABSTRACT 
 Human beings’ conflicts have been induced by different internal and 
external factors, which are concerned with information-offering, stake-holding, 
interpersonal interaction, organizational structures, and social values. Most 
importantly, political conflicts are mostly found in the Thai society resulted from 
the Thais’ good attitudes on Thai government. Thus, these worse conflicts 
appeared in Thailand must be given up, and their reconciliation should be more 
unified with the Thai social contexts. Unfortunately, these different conflicts were 
ignored so that a great deal of conflicts has expanded more increasingly. It was, 
overall, viewed that human beings’ different needs, views, practice, values, and 

                                                           
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ์นครล าปาง 
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conflict structures caused their disagreement and controversy so that Buddha 
doctrines could be only solved with human beings’ conflicts. 
Key words: Buddhist Doctrines, Conflict, & Thai Society 
 
 
1. บทน า 
 สังคมทุกชนชั้นย่อมหลีกเลี่ยงความขัดแย้งไม่ได้ ความขัดแย้งถือเป็นเรื่องปกติ ความยัด
แย้งดังกล่าวสามรถหาข้อยุติได้ในระบบกลไกที่มีอยู่ในสังคม แต่เมื่อใดก็ตามที่ความขัดแย้งถึงขั้น
วิกฤตที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้คนในสังคมก็จะถูกจ ากัดทางเลือกหรือมีทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งที่น้อยลง ในทัศนคติของผู้เขียนการแก้ไขมีอยู่สองวิธี คือ การแก้ไขความขัดแย้งโดย
สันติวิธี  และด้วยการเจรจาหรือไกล่เกลี่ย ถ้าไม่เช่นนั้นก็จะต้องแก้ไขความขัดแย้งด้วยการใช้ก าลัง
หรือความรุนแรง เมื่อมีการใช้ก าลังในการต่อสู่ อีกฝ่ายย่อมเกิดความพ่ายแพ้ ผู้ชนะก็จะสร้าง
ระเบียบใหม่ขึ้นมาเพ่ือครอบง าสังคม ในกรณีที่ไม่สามารถเอาชนะได้ทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดการ
แตกแยกออกเป็น 2 หรือสามส่วน ของหน่วยในสังคม  
 นักสังคมวิทยา (Social Theorists) มองว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม (Social Animals)” 
การที่มนุษย์จะสามรถด ารงชีวิตอยู่รอดในสังคมได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยด้านต่างๆ เช่น ปัจจัย
ด้านกายภาพ ปัจจัยด้านชีวภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง และสังคมเคยตั้งข้อสงสัย
ว่า ความต้องการเข้าไปมีบทบาทหรือมีความสัมพันธ์กับความขัดแย้งได้อย่างไร ก็เพราะมนุษย์และ
สังคมไม่เข้าใจถึงแก่นแท้ของธรรมชาติของความอยากหรือความต้องการ จึงท าให้ติดกับดักของ
ความขัดแย้ง (รอฮีม ปรามาส, 2547, หน้า 36) รากฐานความขัดแย้งในลักษณะดังกล่าวสืบ
เนื่องมาจากชาติพันธุ์-ชาตินิยม ลัทธิเผ่าพันธุ์-ลัทธิเชื้อชาตินิยม (Ethnocentrism) และการยึดหลัก
โดยเน้นศาสนาของตัวเองเป็นศูนย์กลาง (Religion Centric) นั้นเป็นตัวแปรส าคัญที่จะท าให้เกิด
ความขัดแย้งในปัจจุบัน ประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนแล้วสัมพันธ์กับความอยาก โดยเฉพาะความ
อยากมี อยากได้ อยากเป็น ในทางพระพุทธศาสนา (Thoresten Sellin, 1938, p.19) 
 สังคมโลกต่างให้การยอมรับว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติ พระศาสดาทรงมอง
ว่า ความขัดแย้งเป็นธรรมชาติของมนุษย์และสังคม ธรรมชาติของมนุษย์ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์
หลีกเลี่ยงไมได้ พระองค์ทรงน าค าว่า “ทุกข์” ใน “ไตรลักษณ์” และพยายามตอกย้ าว่า “เราสอน
เรื่องทุกข์กับความดับทุกข์” ขึ้นมาเพ่ืออะไร ในขณะเดียวกันค าสอนเรื่อง “ความทุกข์” คือ “ความ
ขัดแย้ง” ของชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่ควรก าหนดรู้ เข้าใจ ถ้าเป็นเช่นนี้มนุษย์ควรจะก าหนดรู้และและควรมี
ท่าท่ีต่อความขัดแย้งอย่างไรจึงจะด าเนินชีวิตได้อย่างสงบสุขและมีความสุขบนโลกของความแตกต่าง
ที่ปรากฏในสังคมปัจจุบัน ในการเขียนบทความในครั้งนี้ ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้อ่านวิเคราะห์
หลักธรรมอะไรบ้างที่น ามาประยุกต์ใช้การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง หรือว่า หลักธรรมเป็นเพียงวาท
กรรมที่คนในสังคมประดิษฐ์ขึ้นมาใช้เพียงเพ่ือตอบสนองปัญญาของบุคคลในสังคม 
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 ในทัศนของผู้เขียนจึงมองว่าความขัดแย้งเป็นการกระท าที่ไม่ลงรอยกัน หรือต่อต้านกัน 
นอกจากนี้ยังรวมถึงสภาพการณ์ที่ท าให้บุคคลทั้งสองฝ่ายตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถจะตัดสินใจ
หรือตกลงหาข้อยุติอันเป็นที่พอใจหรือเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายได้ หากปล่อยไว้ไม่หาทางท า
ความเข้าใจก็อาจจะก่อให้เกิดความแตกแยก เกิดความอิจฉาริษยา ซึ่งมีผลกระทบไปถึงความเสื่อม
โทรมของบุคคลและสถานะตลอดทั้งสถาบันอีกด้วยซึ่งหมายถึงความขัดแย้งในแง่ลบแต่ถ้าเป็น
ความหมายของความขัดแย้งในทางบวกก็จะเกิดผลที่ดีในเชิงสร้างสรรค์ 
 
2. สังคมไทยกับความขัดแย้งที่เร้ือรัง 
 ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย มิใช่พ่ึงเริ่มในปัจจุบัน ถ้ามองย้อนกลับไปจะเห็นได้ว่า 
ความขัดแย้งนั้นได้มีมาตั้งแต่อดีต ซึ่งความขัดแย้งในอดีตเรามักจะใช้เป็นอุทาหรณ์ ดังปรากฏในบท
เพลง “อิฐเก่าเล่าต านาน” ของ ชินกร ไกรราช ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลง
ลูกทุ่ง) กล่าวว่า  
 
     “ยุคใดไดไทยสามัคคี ไพรีหวาดผวา 

ยุคไหนในพารา ริษยาแตกแยกกัน 
เครือญาติหวาดระแวง เนื่องจากแย่งครองเขตขัณฑ์ 
ดุจช้างที่ชนกัน หญ้าแพรกนั้นย่อมล้มตาย” 

 
 ปัญหาความขัดแย้งนั้นก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อทุกภาคส่วนและเมื่อกล่าวถึง
สาเหตุแห่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน เช่น ความขัดแย้งทางการเมือง ความยัดแย้ง
ดังกล่าวถูกกระพือให้เป็นความขัดแย้งร้าวลึกระหว่างประชาชนจนลุกลามไปทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นใน
ครอบครัว ในบรรดาเพ่ือนฝูงที่ท างาน ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ท าให้ประเทศชาติขาดความม่ันคงและสูบเสียโอกาสในการแข่งขัน ปัจจัย
ส าคัญดังกล่าวข้างต้นถือเป็นความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนที่คนในชาติไทยจะต้องเน้นเรื่องของความ
เมตตาเป็นส าคัญ หันหน้าเข้าหากันเพ่ือเปลี่ยนแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสที่จะสร้างความสงบสุขและ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในชาติและนักลงทุนในต่างประเทศ (ศุภกฤต เทศก าจร, 2560, หน้า 
133) 
 ประการส าคัญของปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นกับคนในชาติขณะนี้มาจาก
ความแตกต่างทางความคิดซึ่งล้วนแต่มีเจตนาที่ดีต่อชาติบ้านเมืองด้วยกันทั้งสิ้น จึงจ าเป็นที่ประเทศ
ไทยจะต้องยุติความขัดแย้งและสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นกับคนในชาติ ซึ่งถ้าหากปล่อยไว้
ปัญหาความขัดแย้งจากจุดเล็กๆ อาจจะท าให้เกิดเป็นปัญหาความขัดแย้งที่ใหญ่ แผ่ขยายเป็นวง
กว้าง ยกตัวอย่าง ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับประชาชน เช่น กรณีเขื่อนแก่งเสือเต้น ปัญหา
ชาวเขา กรณีโรงไฟฟ้าขยะ-ลิกไนต์ นิคมอุตสาหกรรมล าพูน ปัญหาโครงการจัดการที่ดินเพ่ือ
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การเกษตร ประกอบกับการใช้ความรุนแรงในกรณีเขื่อนปากมูน การลอบฆ่าผู้น าทั้งกรณีต่อต้านโรง
โม่หินจังหวัดเลย กรณีต่อต้านโรงงานก าจัดกากอุตสาหกรรม (เจนโก้) 
 จากข้อความข้างต้นผู้เขียนสามารถสรุปความขัดแย้ง ได้ 4 ประเด็นคือ ด้านสังคม ด้าน
การเมือง ด้านการบริหาร และด้านบทบาททหารในทางการเมือง ซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้ล้วนเกิด
จาก ความเลื่อมล้ าในสังคมที่ขยายวงกว้าง การยึดติดในระบบอุปถัมภ์ การเล่นพรรค เล่นพวกพ้อง 
ตลอดจนสภาพปัญหาในสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้นท าให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของ
กลุ่มต่างๆ อย่างรุนแรงและทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ และการไม่เห็นคุณค่าและการไม่
ยึดมั่นในกระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในระบอบประชาธิปไตย แต่แก้ปัญหาโดยการใช้
อ านาจในการครอบง า ทั้งทางด้านความคิด การใช้ความรุนแรง ตลอดจนการใส่ร้ายป้ายสี 
 
3. ความขัดแย้งในความหมายทางพุทธธรรม 
 โดยทั่วไปแล้วค าว่า “ขัดแย้ง” หมายถึง การไม่ท าตาม ฝ่าฝืน ขืนใจ การไม่ลงรอย
เดียวกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หน้า 176) ในทางพระพุทธศาสนาความขัดแย้งเป็นธรรมชาติ
อย่างหนึ่งของมนุษย์ เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันในสังคมระดับต่างๆ จากความขัดแย้งภายในจิตใจก็
กลายเป็นความขัดแย้งภายนอกจิตใจ และมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งจะสะท้อนออกมาใน
พฤติกรรมต่างๆ เช่น ความขัดแย้งในลักษณะของความบาดหมาง ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจหรือจิตเกิด
ความแปลกแยกภายในท าให้เกิดอารมณ์ต่างๆ เช่น การดูหมิ่น เหยียดหยาม ส่อเสียดท าให้ผู้อ่ืนเกิด
ความเสื่อมเสียและอาจรุนแรงถึงขั้นท าร้ายร่างกาย  
 ความขัดแย้งในมุมมองของธรรมเป็นความหมายในระดับโลกิยธรรมเท่านั้น คือการที่
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีความต้องการ ความเห็น การปฏิบัติ ค่านิยมและโครงสร้างที่มีความขัดกัน 
ไม่ลงรอยกัน หรือแตกต่างกัน จนก่อเกิดการบาดหมาง ทะเลาะวิวาทกัน โดยรวมแล้วความขัดแย้ง
ตามมุมมองของธรรม มีหลายนัยด้วยกัน ได้แก่  
 1. ความขัดแย้งในความหมายของบาดหมาง หรือในภาษาบาลี เรียกว่า “ภณฺฑน” มัก
เป็นอาการที่เกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลใดบุคลหนึ่งหลังจากนั้นจะส าแดงออกเป็นความขัดแย้งใน
ลักษณะอ่ืนๆ ต่อไป 
 2. ความขัดแย้งในความหมายของการทะเลาะ หรือในภาษาบาลี เรียกว่า “กลห” เป็น
การทะเลาะเป็นอาการท่ีคู่กรณีได้แสดงออกทางกาย เช่น การตบตี ชกต่อย หรือการท าร้ายร่างกาย
ในลักษณะต่างๆ และการแสดงออกทางวาจา เช่น การดูหมิ่นเหยียดหยามคู่กรณี หรือด่าคู่กรณี เป็น
ต้น 
 3. ความขัดแย้งในความหมายของการแก่งแย่ง หรือในภาษาบาลี เรียกว่า “วิคฺคห” 
กิริยาอาการท่ีคู่กรณีใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการแย่งชิงหรือฉกชิงสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยกาย วาจา 
และใจ ในขณะเดียวกันก็พยายามรักษาจุดยืนของตัวเองโดยมิได้สนใจจุดยืนของคนอ่ืน 
 4. ความขัดแย้งในความหมายของการวิวาท หรือในภาษาบาลี เรียกว่า “วิวาท” การ
วิวาทนั้นเป็นผลต่อเนื่องจากคู่กรณีพยายามที่จะยึดถือและยึดมั่นในจุดยืนของตัวเอง หรือบนพ้ืนฐาน
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ของความชอบของตัวเอง แล้วจึงพูดหรือน าเสนอวิธีการที่ต่างกันออกไป เมื่อต่างฝ่ายต่างพยายามจะ
ยืนยันในวิธีการของตัวเอง โดยการให้เหตุผลเพื่อย้ าถึงจุดยืนของตนเอง 
 5. ความขัดแย้งในความหมายของ การมุ่งร้ายกัน หรือในภาษาบาลี เรียกว่า “เมธคา” 
คือพฤติกรรมที่ส่องแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงที่ปรากฏ ที่ก่อตัวจากการวิวาทที่คู่กรณีเกิดอารมณ์
ชั่ววูบ จึงตัดสินใจฆ่ากันหรือท าร้ายกันด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งจนท าให้คู่กรณีเสียชีวิตหรือ
ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง 
 6. ความขัดแย้งในความหมายของ การถกเถียงกัน หรือในภาษาบาลี เรียกว่า “โวหาร” 
ถ้อยค าที่น าไปสู่ความขัดแย้งในขณะที่คู่กรณีหรือบุคคลอ่ืนเข้าใจประเด็นที่ตัวเองต้องการสื่อ แต่
ถ้อยค าที่น าไปสู่ความขัดแย้งในขณะที่คู่กรณีหรือบุคคลทั่วไปพยายามท าก็คือ การแสดงออกหรือสื่อ
ถ้อยค าที่เจือปนด้วยถ้อยค าที่รุนแรงด้วยการกล่าวถ้อยค าที่ส่อเสียด ด่าคนอ่ืนให้เจ็บใจ เสียหน้า 
หรืออับอาย ผลจากการสื่อในลักษณะดังกล่าวนั่นเองจึงกลายเป็นถ้อยค าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
 ความขัดแย้งในมุมมองของวินัย ซึ่งหมายถึง ระเบียบ แบบแผน ข้อปฏิบัติหรือสิกขาบทที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้พระภิกษุ และภิกษุณี ใช้เป็นเครื่องมือในการประพฤติปฏิบัติ ซึ่ง
วัตถุประสงค์ประการหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติขึ้นมานั้น เพ่ือป้องกันความขัดแย้งไม่ให้เกิดขึ้นใน
หมู่สงฆ์ ระงับความขัดแย้งที่ก าลังเกิดขึ้น และได้เกิดขึ้นแล้วในหมู่สงฆ์ด้วย อันจะท าให้เกิดความ
ผาสุก แก่ตนเอง และสังคมส่วนรวม ความขัดแย้งในแง่ของวินัยนั้น เรียกว่า “อธิกรณ์” เมื่อกล่าว
โดยสารัตถะ อธิกรณ์ หมายถึง ปัญหา ข้อพิพาท และเรื่องที่ต้องอภิปราย ซึ่งข้อพิพาทหรือปัญหาใน
บริบทนี้เป็นคดีของพระเท่านั้น ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงอธิกรณ์ในภาษาพระวินัย จึงเป็นคดีหรือปัญหาข้อ
พิพาทท่ีเกิดข้ึนแก่พระสงฆ์เท่านั้น 
 วิวาทาธิกรณ์ คือ ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความวิวาท ความกล่าว
ต่างกัน ความกล่าวโดยประการอื่น การพูดเพ่ือความกลัดกลุ้มใจ การด่าทอในเรื่องนั้นใดนี้เรียกว่า วิ
วาทาธิกรณ์ (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539, หน้า 245) 
 กล่าวโดยสรุป ความขัดแย้งในมุมมองของธรรม ในทัศนะของผู้เขียนมองความขัดแย้งเป็น 
2 ประเด็น ประเด็นแรกคือ ความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์และความขัดแย้งในเชิงลบ กล่าวคือ ความ
ขัดแย้งในเชิงสรร้างสรรค์ก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและคนรอบข้าง ตลอดจนสังคมที่อาศัยอยู่ ซึ่ง
ทัศนคติและพฤติกรรมในบางครั้งเกิดความขัดแย้งแล้วก็สามารถหาทางออกได้ในเชิงสมานฉันท์ 
และประเด็นที่ 2 ความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดผลเสียและบรรยากาศที่ไม่ดีต่อตนเองและสังคม อันเป็น
การสะท้อนในลักษณะของความขัดแย้งออกมาในรูปแบบของความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการ ด่าทอ 
ทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน 
 
4. ความขัดแย้งในโลกใบนี้ 
 ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นั้น ในทัศนะของผู้เขียนสามารถแบ่งออกเป็น 2 สาเหตุ
ด้วยกัน คือเหตุปัจจัยภายใน กับเหตุปัจจัยภายนอก สาเหตุของปัจจัยภายนอกนั้น มุ่งไปยังสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ค่านิยม และอ านาจ ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ ที่คนบนโลกนี้แสดงออกมา ในส่วน
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ของเหตุปัจจัยภายในนั้น ผู้เขียนให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้ เกิด
ความขัดแย้ง และเป็นอุปสรรคตัวส าคัญการเกิดอภัยทาน อย่างไรก็ตามในทางพระพุทธศาสนา 
ถึงแม้ว่าจะให้ความส าคัญต่อเหตุปัจจัยเป็นส าคัญ แต่ก็ยังมองถึงความส าคัญของเหตุปัจจัยภายนอก
ด้วย (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 11 , หน้า 322) ดังพุทธพจน์ที่วิเคราะห์ประเด็นความขัดแย้งที่ว่า
ด้วยการวิวาท กล่าวว่า 
 

 “ถ้าเธอทั้งหลาย พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาท
เช่นนี้ภายในหรือภายนอก เธอทั้งหลายพึงพยายามเพ่ือละ
มูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั้นแล ถ้า
เธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ภายใน 
หรือภายนอก เธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพ่ือให้มูลเหตุแห่งการวิวาท
ที่ เป็นบาปนั้นไม่ยืดเยื้อต่อไป การละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็น
บาปนั้น ย่อมมีได้ และมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้น ย่อม
ไม่ยืดเยื้อต่อไป” 

  
 จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า พระพุทธเจ้าทรงให้หลักคิด เกี่ยวกับการวิเคราะห์
เหตุปัจจัย (Source Analysis) ว่าควรวิเคราะห์ทั้งเหตุปัจจัยภายในและเหตุปัจจัยภายนอก จึงจะท า
ให้กระบวนการในการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้อง 
 ความขัดแย้งที่เกิดจากภายใน เกิดจากสันดานมนุษย์และสัตว์ในทุกสังคม ความขัดแย้ง
ของมนุษย์ มีพื้นฐานเกิดจากสัญชาตญาณความก้าวร้าว ในขณะที่นักพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งต่างศึกษา
ในเรื่องมนุษย์และความก้าวร้าว ก็ได้ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า ความขัดแย้งและการต่อสู้ เป็น
กระบวนการเพ่ือการทดแทนหรือชดเชย สิ่งที่เป็นสัญชาตญาณก้าวร้าวท าลายล้างมนุษย์ โดยผ่าน
ทางความขัดแย้งหรือการแข่งขัน (Konrad Lorenz, 1969, p.28) ส าหรับในทางพระพุทธศาสนา 
เมื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงเหตุปัจจัยภายในที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งจะสามารถอธิบายในมุมมองของ
อกุศลธรรม 2 กลุ่ม คือ อกุศลมูล ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ และปปัญจธรรม ซึ่งได้แก่ ตัณหา มานะ 
และทิฏฐิ 
 อกุศลมูลในทัศนะของพระพุทธศาสนา พลังอ านาจที่ขับเคลื่อนวิถีชีวิตและสังคมของ
มนุษย์คือพลังแห่งเจตจ านงหรือพลังแห่งกรรม (กมฺมุมา วตฺตตี โลโก) ซึ่งกรรมในที่นี้จะมุ่งตรงไปที่
ตัวแท้หรือต้นตอของกรรมจริงๆ ได้แก่ เจตนา ความจงใจ หรือการเลือกตัดสินใจที่จะกระท าอย่างใด
อย่างหนึ่ง นั่นเอง เจตนาหรือเจตจ านงนี้ จะเป็นตัวชี้น า และก าหนดทิศทางแห่งการกระท าทั้งหมด
ของมนุษย์พร้อมทั้งเป็นตัวการหรือเป็นแกนน าในการริเริ่ม ปรุงแต่ง สร้างสรรค์ทุกอย่าง หรืออาจ
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเจตนาเป็นตัวแท้ของกรรม ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาว่า
เป็นตัวกรรม บุคคลจงใจแล้ว จึงท าให้กรรม ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ” และในการที่เจตนาแสดง
พลังขับเคลื่อนวิถีชีวิตนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าจะด าเนินไปอย่างบริสุทธิ์ หากแต่เป็นพลังที่เคลื่อนไป
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ตามอ านาจการชักน าของธรรมที่เป็นคุณสมบัติของจิต (เจตสิก) อีกขั้นหนึ่ง โดยเฉพาะกลุ่มกิเลสที่
เป็นรากเหง้าของอกุศล 3 อย่าง คือ โลภะ โทสะ และโมหะ จากหลักการดังกล่าวท าให้ชี้ชัดได้
ชัดเจนว่า สาเหตุหรือรากเหง้าที่แท้จริงในกระบวนการเกิดความขัดแย้งนั้น เกิดจาดอกุศลมูลนั่นเอง 
ดังพุทธพจน์ว่า “ภิกษุทั้งหลาย มีจิตโลภวิวาทกัน มีจิตโกรธวิวาทกัน มีจิตหลงวิวาทกันว่า นี้เป็น
ธรรม นี้อธรรม นี้วินัย นี้มิใช่วินัย” (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 6, หน้า 334) 
 ปปัญจธรรม “ปปัญจธรรม” นี้ ประกอบไปด้วยหลักธรรมที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
ตัณหา ทิฏฐิ และมานะ 
 ตัณหา เป็นที่มาของความขัดแย้ง ซึ่งหมายถึงความอยาก ความอยากในบริบทนี้เป็น
ความอยากในเชิงลบ ค าที่ตรงข้ามกับค านี้และเป็นไปในเชิงบวก คือ “ธัมมฉันทะ” เมื่อจ าแนกนัย
ของความอยากตามที่ได้มีการนิยามในพระสูตรนั้นจะค่อนข้างกว้าง แต่เมื่อกล่าวโดนสรุปแล้ว
ครอบคลุมถึงความอยากใน 2 ประเด็นใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ ความอยากในวัตถุ ได้แก่ ความอยากได้
ส่วนที่ดีหรือส่วนที่เรียกว่ากามคุณ คือ รูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ และความอยากได้ทรัพย์ทั้ง
ส่วนที่เรียกว่า สวิญญาณทรัพย์ (ทรัพย์มีชีวิต) และอวิญญาณทรัพย์ (ทรัพย์ไม่มีชีวิต) ที่น่าใคร่น่า
ปรารถนา และความอยากได้ที่เป็นตัวกิเลส (กิเลสกาม) ได้แก่ ความก าหนัด ความพอใจ หรือความ
ปรารถนากามคุณ เป็นต้น 
 ทิฏฐิ คือ ความเห็น ทิฏฐิในเรื่องนี้ผู้ เขียนแสดงให้เห็นถึงในแง่ลบประกอบไปด้วย
สักกายทิฏฐิ 20 มิจฉาทิฏฐิ 10 อันตคาหิกทิฏฐิมีวัตถุ 10 จนถึงทิฏฐิ 62 การที่มนุษย์ยึดมั่นถือมั่น
ในทิฏฐิ (ทิฏฐุปาทาน) อย่างใดอย่างหนึ่ง จึงท าให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันในกลุ่มของคนที่มี
ความเห็นที่แตกต่างกันแต่ไม่ยอมรับ ความคิดเห็นของคนอ่ืน เนื่องจากบุคคลแต่ละคนมีจุดยืนของ
ตัวเองด้วยเหตุผลดังกล่าว พระพุทธเจ้าทรงย้ าว่า “ชนเหล่าใดยังถือทิฏฐิ ชนเหล่านั้นย่อมเที่ยว
กระทบกระท่ังกันในโลก” และ “สัตว์ทั้งหลายผู้ยึดถือในทิฏฐิ ทั้งหลายว่ายอดเยี่ยม ย่อมท าให้ทิฏฐิ
ใดให้ยิ่งใหญ่ในโลก กล่าวทิฏฐิอ่ืนทุกอย่างนอกจากทิฏฐินั้นว่าเลว เพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงไม่
ล่วงพ้นการวิวาทไปได้” (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 29, หน้า 244) 
 มานะ คือการถือตัว กิริยาที่ถือตัว ภาวะที่ถือตัว ความล าพองตน ความทะนงตน ความ
เชิดชูตนเป็นดุจธง ความเห่อเหิม ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธง (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 
30, หน้า 103) สาเหตุส าคัญก็เพราะว่าการถือตัวดังกล่าวนั้นน าไปสู่การลบหลู่ ดูหมิ่น และเกลียดชัง
คนอ่ืน จะเห็นได้ชัดเจนว่า จากกรณี เจ้าศากยะ มีความถือตัว เผ่าพันธุ์ของตัวเองเป็นเผ่าพันธุ์ที่ดี 
บริสุทธิ์และวิเศษกว่าคนอ่ืน ฉะนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่ธิดากษัตริย์ศากยะจะต้องไปแต่งงานกับพระ
เจ้าปเสนทิโกศลที่มีที่มาหรือต้นก าเนิดไม่ชัดเจน และในขณะเดียวกันการที่ลูกหลานของเจ้าศากยะ
จะไหว้พระเจ้าวฑูฑภะก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่พระเจ้า
วิฑูฑภะซึ่งเป็นลูกนางทาสีจะนั่งตั่งของเจ้าศากยะก็นับเป็นการกระท าที่น่ารังเกียจ ฉะนั้นจึงต้องใช้
น้ านมล้างกระท าและแสดงออกในลักษณะนี้ ย่อมนับว่าเป็นการดูหมิ่น ชิงชัง และรังเกียจคนอ่ืน 
และการกระท าดังกล่าวนั้นเองได้น าไปสู่ “ภาวะแห่งการเกลียดชัง” ที่พระเจ้าวิฑูฑภะมีต่อเจ้า
ศากยะจนน าไปสู่ “สงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์” ในที่สุด 
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 ความขัดแย้งที่เกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก (วันชัย วัฒนศัพท์, 2547, หน้า 19-22) 
ผู้เขียนสามารถ สรุปได้ 5 ประเด็น ดังนี้ 
 1. ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเป็นที่มาของความขัดแย้ง (Data Conflict) ได้แก่ ข้อมูลขัดกัน 
ขาดข้อมูล เข้าใจผิด ขาดการสื่อสาร หรือสื่อสารไม่ถูกต้อง สับสนเรื่องหน้าที่ มุมมองต่างกันในเรื่อง
ของข้อมูลปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือการขาดวิจารณญาณในการกลั่นกรอง เพราะการที่ข้อมูลมีมากมาย 
ซึ่งสามารถแสวงหาได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ หรืออินเตอร์เน็ต ถ้าขาดการกลั่นกรองข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ หรือขาดการแยกแยะวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้ว ก็ท าให้เกิดความขัดแย้งได้
เช่นเดียวกัน 
 2. ผลประโยชน์และความต้องการเป็นที่มาของความขัดแย้ง ( Interest Confrict) ได้แก่ 
ความขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพยากรทางด้านธรรมชาติ หรือสิ่งต่างๆ ที่ปรารถนาและต้องการ 
 3. ความสัมพันธ์เป็นที่มาของความขัดแย้ง (Relationship Conflict) ได้แก่  บุคลิกภาพ 
พฤติกรรมที่ต่างกัน พฤติกรรมทางลบที่เกิดข้ึนซ้ าซาก และวิธีการในการท าสิ่งต่างๆ แตกต่างกัน เช่น 
วิธีการท างานต่างกัน การตัดสินใจต่างกัน และการคาดหวังที่ต่างกัน 
 4. โครงสร้างเป็นที่มาของความขัดแย้ง (Structure Conflict) ได้แก่ การแก่งแย่ง โดย
เปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์เดิม ขัดแย้งเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ ขัดแย้งเนื่องจากขาดความ
ยุติธรรม (C. Wright mills, 1956, p.45) ซึ่ง C. Wright mills ได้กล่าวว่า ความขัดแย้งเกิดจากการกดขี่
ขูดรีด ทางชนชั้นโดยเฉพาะในสังคมทุนนิยมซึ่งโครงสร้างสังคมมีการแบ่งชนชั้นสูงและเป็นชนชั้นที่
กดขี่ขูดรีด ดังนั้นความขัดแย้งจึงเป็นสิ่งที่หลักเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งขัดแย้งกันในผลประโยชน์ของชนชั้น 
เนื่องจากความส านึกของชนชั้นที่ก่อตัวขึ้นมากกลายเป็นความขัดแย้ง ได้ท าการจ าแนกตัวแปร
พ้ืนฐานของการขัดแย้งว่าความขัดแย้งไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นผลพวงจากสังคมทุนนิยมและ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจการกดขี่และการขัดแย้งทางสังคม ซึ่งผู้สนับสนุนแนวความคิดนี้มีเลนิน 
(Lenin) และเหมาเจ๋อตุง (Mao Tse-Tung) เป็นต้น 
 ในขณะที่ ดาห์เรนดอร์ฟ (Ralf dahrendord, 1959, pp. 69-71) บอกว่า ความขัดแย้ง
ทางสังคมเกิดจากการกดขี่ระหว่างกลุ่มต่างๆ แต่แตกต่างจากการกดขี่ทางชนชั้นอย่างแนวคิดของ 
มากซ์ (Marx) และเขามองว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องเรื่องผลประโยชน์ในสังคมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ก็จริง แต่แหล่งก าเนิดอันเป็นที่มาของความขัดแย้งในสังคมนั้น เกิดจากการรวมตัวขึ้นเป็นองค์กร
ของกลุ่มในสังคม เช่น ความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา มักจะเกิดกลุ่มต่างๆ ที่มีการจัดตั้ง
องค์กร เช่น กลุ่มสหภาพแรงงาน เพ่ือความเสมอภาค เป็นต้น 
 5. ค่านิยมเป็นที่มาของความขัดแย้ง (value Conflict) ได้แก่ ศาสนา ภาษา ชาติพันธุ์ 
โลกทัศน์หรือความเชื่อต่างกัน การให้ความส าคัญที่ต่างกัน เกณฑ์ประเมินต่างกัน ภูมิหลังทาง
วัฒนธรรมต่างกัน ภูมิหลังส่วนบุคคลที่ต่างกัน พ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์ที่ต่างกัน  
 การที่มนุษย์ไปตัดสินใครคนใดคนหนึ่งที่ไม่ใช่พวงของเราว่าเป็น “ชาวเขา” หรือเรียกคน
อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่พวกของเราว่าเป็น “คนชายขอบ” แล้วตีค่าหรือประเมินคุณค่า “ชาวเขา” ด้อยกว่า
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ตัวเอง แล้วพยายามที่จะลดทอนศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ของเขาที่ด้อยอยู่แล้วให้ด้อยลงไป
เรื่อยๆ  เหล่านี้คือ ที่มาของความขัดแย้ง 
 ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ มีสามเหตุมาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพราะ
เป็นการประพฤติที่มีการเจริญจิตและปัญญาในระดับบุคคลและระดับสังคมน้อย เมื่อมนุษย์มีความ
ขัดแย้งกัน มนุษย์เหล่านั้นก็จะแสดงออกทางกายและวาจา ด้วยการกระท าการใดๆ ที่เป็นการล่วง
ละเมิดคู่กรณีฉะนั้นการแก้ปัญหาความขัดแย้งต้องพัฒนาจิตและเจริญปัญญาทั้งระดับบุคคลและ
สังคม 
 
5. ปัญหาความขัดแย้งแก้ด้วยหลักพุทธธรรม 
 1. ระดับบุคคล พุทธธรรมกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
และสมรรถภาพของจิต เป็นการพัฒนาให้มีจิตใจที่ดีงาม มีความเป็นมิตร มีเมตตา มีความอดทนทาง
ใจต่อความกระทบกระทั่ง ความไม่พอใจ หรือคามเจ็บใจ โดยการวางใจตัวเองให้เป็นกลาง ใช้
สติปัญญาในการเรียนรู้ และเข้าใจสิ่งทั้งหลายในความเป็นจริง ไตร่ตรองด้วยความรอบคอบ แล้ว
แสดงออกต่อความขัดแย้งในสถานการณ์นั้นๆ อย่างเข้าใจในธรรมชาติของสิ่งต่างๆ ซึ่งรวมถึง
ธรรมชาติของความขัดแย้งด้วยการพัฒนาจิตใจดังกล่าว จะเป็นรากฐานส าคัญในตัวบุคคล ที่จะ
น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความขัดแย้ง ซึ่งประกอบด้วยหลักธรรมดังต่อไปนี้ 
 1.1 อัปปมาทธรรม หรือ ความไม่ประมาท คือ การมีชีวิตอยู่อย่างไม่ขาดสติ หรือการใช้
สติอยู่เสมอในทางค าสอนของพระพุทธศาสนา จะเน้นความส าคัญของสติเป็นอย่างมาก ในการ
ด าเนินชีวิต หรือการประพฤติปฏิบัติโดยมีสติก ากับอยู่เสมอ ในความเป็นจริงโดยทั่วไป เมื่อมีความ
ขัดแย้งเกิดขึ้น สิ่งหนึ่งที่เราจะประสบกันเป็นประจ า คือ เราจะมีสติรู้ตัวน้อยลง หรืออาจจะไม่มีสติ
เลย เพราะจิตของเราขณะนั้นถูกครอบง าด้วย อกุศลมูล ได้แก่ โลภะ โทสะ และโมหะ ซึ่งจะท าให้
เรามีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างรวดเร็ว ล่วงละเมิดทางกาย วาจา และใจ ดังนั้นสติจึงเป็นธรรมที่มี
ความส าคัญอย่างมากในระดับตัวบุคคล ในการจัดการความขัดแย้ง เพราะจะเป็นตัวควบคุมการ
กระท า ป้องกันยับยั้งตนเอง ไม่ให้กระท าการใดๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดคู่กรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สภาวะของอารมณ์โกรธ (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 5, หน้า 265) พระพุทธเจ้า ทรงตรัสไว้ว่า  
 

 “บุคคลผู้ไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธ ชื่อว่าย่อม
ชนะสงครามที่ชนะได้ยาก ผู้ใดรู้ว่าผู้อ่ืนโกรธแล้ว เป็นผู้
มีสติ สงบใจไว้ได้ ผู้นั้นชื่อว่าประพฤติประโยชน์ของคน
ทั้ง 2 ฝ่าย คือฝ่ายตนและฝ่ายผู้อ่ืน เมื่อผู้นั้นรักษา
ประโยชน์ของคนทั้งสองฝ่าย คือ ฝ่ายตนและฝ่ายผู้อ่ืน 
ชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรม ย่อมเข้าใจว่าเป็นคนโง่” 
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 จากข้อความข้างต้น การมีสติรักษาตนเอง เท่ากับช่วยรักษาสังคม ซึ่งเป็นการแสดงให้
เห็นว่า ค าสอนทางพระพุทะศาสนามองชีวิตด้านในของบุคคล โดยสัมพันธ์กับคุณค่าด้านนอกคือทาง
สังคม และถือว่าคุณค่าท้ังสองด้านนี้เชื่อมโยงถึงกัน ไม่แยกจากกัน และสอดคล้องไปด้วยกัน 
 สติ หรือ อัปปมาทธรรม กล่าวได้ว่า เป็นหลักธรรมส าคัญที่ใช้เป็นรากฐานในการจัดการ
ความขัดแย้ง เพราะสติจะเป็นตัวที่บั่นทอนรากเหง้าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทั้งในส่วนของตัณหา 
ทิฏฐิ มานะ และส่วนของโลภะ โทสะ โมหะ โดยจะท าให้เรารู้ตัวอยู่เสมอ ว่าเราก าลังคิดอย่างไรกับ
สถานการณ์ความขัดแย้ง และควรจะปฏิบัติการหรือจัดการอย่างไร โดยที่จะไม่ท าการล่วงละเมิด
คู่กรณีทั้งกาย วาจาและใจ จะเห็นได้ว่า ถ้าเรามีสิตคอยควบคุมก ากับแล้ว เท่ากับเรานั้นได้ช่วยรักษา
คู่กรณีด้วย สถานการณ์ความขัดแย้งนั้นจะถูกควบคุม ไม่ปานปลาย หรือเกิดความรุนแรง และ
สามารถหาทางออกร่วมกันได้ในที่สุด 
 1.2 ไตรลักษณ์ เป็นหลักธรรมที่ส าคัญในระดับตัวบุคคลเพ่ือเน้นให้เข้าใจถึงธรรมชาติ
ของความขัดแย้งอย่างแท้จริง และน าความรู้ที่ได้เป็นประโยชน์ หรือประยุกต์ใช้ในการจัดการความ
ขัดแย้ง ดังต่อไปนี้ 

1.2.1 อนิจจตา (Impermanence) คือ ความไม่เที่ยง ความไม่คงที่ ความไม่คงตัว 
ภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมและสบายไป ในบริบทของการจัดการความขัดแย้ง หลักอนิจจตาสามารถใช้
ให้เป็นประโยชน์ ในการตระหนักรู้ถึงความผันผวนปรวนแปรไม่แน่นอน ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความ
ขัดแย้งได้ การรู้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ด ารงอยู่ด้วยจิตใจที่เป็นอิสระ จะท าให้เราใช้
ชีวิตอย่างไม่ประมาท หรือไม่นิ่งนอนใจ เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นก็ย่อมที่จะปล่อยวางได้ ไม่ยึดมั่นถือ
มั่นในการเอาชนะ หรือได้มาในสิ่งที่ตนเองพอใจ เพราะทุกสิ่งย่อมมีการเสื่อมสลายไป การรู้และ
เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงดังกล่าว จะท าให้ไม่ตกเป็นทาสของความขัดแย้ง หรื อความ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา 

1.2.2 ทุกขตา (Conflict) คือ ความเป็นทุกข์ที่ เป็นภาวะที่ถูกบีบคั้นด้วยการ
เกิดข้ึนและสลายไป เป็นภาวะที่กดดันฝืนที่มีความขัดแย้งอยู่ในตัว เพราะปัจจัยที่ปรุงแต่งให้มีสภาพ
เป้นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไป จะท าให้คงอยู่สภาพนั้นไม่ได้ อย่างที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า ความ
ขัดแย้งน าไปสู่ความเปลี่ยนแปลง ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงนั้นอาจน ามาซึ่งความขัดแย้งได้ 
เช่นกัน เพราะความคิดหรือการกระท าของมนุษย์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทนอยู่ใน
สภาพเดิมไม่ได้ ความขัดแย้งจึงเป็นลักษณะของธรรมชาติ ดังนั้น การฝืนแบบไม่ยอมรับสภาวะทุกข์ 
หรือสภาวะความขัดแย้งนั้น ย่อมให้ผลร้ายมากกว่าผลดี การรู้จักปรับตัวให้ยอมรับกับสภาพการณ์
ความขัดแย้งนั้น ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความขัดแย้ง โดยการรู้เท่าทันและจัดการทุกสิ่ง
ทุกอย่างให้ตรงตัวเหตุปัจจัย ให้ปฏิบัติต่อสถานการณ์ความขัดแย้งด้วยการศึกษาให้รู้ให้เข้าใจอย่าง
ที่สุด คือ ให้รู้จักปัญหาความขัดแย้ง มิใช่ให้เป็นทุกข์ หรือหนีปัญหา เพ่ือปฏิบัติต่อปัญหาความ
ขัดแย้งได้อย่างถูกต้อง 

1.2.3 อนัตตา ความไม่มีตัวตนที่แท้จริง ที่จะสั่งบังคับให้เป็นอย่าไรได้ ความรู้ใน
หลักอนัตตาที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการความขัดแย้ง คือ การสลายความเป็นอัตลักษณ์ 
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ความยึดมั่นถือมั่น การช่วยลดทอนความเห็นแก่ตน เปิดใจกว้างในการยอมรับฟังความเห็น หรือ 
การกระท าของผู้อ่ืนสามารถเข้าไปเก่ียวข้อง พิจารณา และจัดการปัญหาความขัดแย้ง โดยไม่เอา
ตัวตน ความอยากของตน ตลอดจนความเห็น ความยึดมั่นถือมั่นของตนเข้าไปตัดสิน แต่จะพิจารณา
ไปตามเหตุผล ดังนั้น การรู้หลักอนัตตา จะท าให้สลายความเป็นอัตลักษณ์ ความยึดมั่นถือมั่น ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นแนวคิดท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง ต่อการจัดการค้าขัดแย้ง 

1.3 ขันติธรรม ทางพระพุทธศาสนา หมายถึง ความออดทน คือความอดกลั้นอันเป็น
ตบะอย่างยิ่ง ในพระอธิธรรมปิฎกแสดงลักษณะของขันติ คือ ความอดทน กิริยาที่อดทน ความอด
กลั้น ความไม่ดุร้าย ความไม่เกรี้ยวกราด ความแช่มชื่นแห่งจิต เพ่ือให้ส าเร็จประโยชน์ในความอดทน
ที่สมบูรณ์ ขันติจะมอีงค์ธรรมเข้ามาประกอบ ได้แก่ อโทสะเจตสิกที่มีลักษณะอย่างนี้คือ ความไม่คิด
ประทุษร้าย กิริยาที่ไม่คิดประทุษร้าย ภาวะที่ไม่คิดประทุษร้าย ความไม่พยาบาท ความไม่
เบียดเบียน มีความไม่ดุร้าย ไม่พิโรธเป็นเครื่องหมาย มีแยบคายซึ่งจะท าให้เกิดความอดทน 
 2. ระดับสังคม พุทธธรรมกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง แนวคิดหรือหลักธรรมระดับ
สังคมนั้น ผู้เขียนหมายถึง หลักธรรมที่มุ่งเน้นในระดับสังคม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้ง 
เพ่ือหวังให้เกิดผลในทางบวกทั้งต่อกลุ่มบุคคล องค์กร สังคม และประเทศชาติในการจัดการความ
ขัดแย้งดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยหลักสามัคคีธรรม พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงหลักธรรมที่ชาววัชชีถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จึงท าให้รัฐเข้มแข็ง เจริญรุ่งเรืองและม่ันคง   
  
6. บทสรุป 

ในสังคมทุกวันนี้ปัญหาความขัดแย้งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจเป็นความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่มบุคคล ดังนั้นเราควรยอมรับว่าทุกความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นถือว่าเป็น
ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติและเป็นปกติที่เกิดขึ้นในทุกสังคม ขณะเดียวกันความขัดแย้งยังมี
ปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล โดยทั่วไปความขัดแย้งจะออกมาในรูปแบบเป็นค าพูด
หรือไม่เป็นค าพูด หรือแสดงออกในลักษณะการพยายามขัดขวาง บีบบังคับ ท าอันตราย ต่อต้าน 
เมื่อกล่าวถึงความขัดแย้งแล้วคงไม่มีใครที่จะปรารถนา แต่ก็เป็นการที่หลักเลี่ยงไม่ได้มนุษย์ยังมีชีวิต
อยู่ร่วมกันกับคนอ่ืนๆ ในสังคม ฉะนั้นเราจึงควรท าความรู้จักความขัดแย้งและอยู่กับมันให้ได้ 

ความขัดแย้งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ สาเหตุของปัญหาความ
ขัดแย้งสามารถแบ่งตามปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ในทัศนะของพระพุทธศาสนานั้น สาเหตุ
ของความขัดแย้งเกิดมาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ส าหรับปัจจัย
ภายในได้แก่ ปปัญจธรรม คือ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ และอกุศลมูล คือโลภะ โทสะ โมหะ โดยทิฏฐิ ท า
หน้าที่เป็นแกนกลางของปัจจัยภายในที่ท างานร่วมกันกับอกุศลมูล จะกลายเป็นแรงผลักดันที่ท าให้
เกิดสภาวะของความขัดแย้งขึ้นจนน าไปสู่ความรุนแรงในที่สุด และอีกปัจจัยหนึ่งของความขัดแย้งคือ
ความขัดแย้งภายนอก คือ ความขัดแย้งด้านข้อมูล ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ความขัดแย้งด้าน
ความสัมพันธ์ ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง และความขัดแย้งด้านคุณค่าหรือค่านิยม ส าหรับการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งนั้นได้แก้ไขได้ 2 ระดับ โดยน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ได้ดังนี้ 
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 ระดับบุคคล คือ 1. สติ ถ้าเรมีสติควบคุมแล้วเท่ากับเรานั้นได้ช่วยรักษาคู่กรณีด้วย 
สถานการณ์ความขัดแย้งนั้นจะถูกควบคุม ไม่บานปลาย หรือ เกิดความรุนแรง และสามารถหา
หนทางออกร่วมกันได้ในที่สุด 2. ไตรลักษณ์เป็นหลักธรรมที่เน้นให้เขาเข้าใจถึงธรรมชาติของความ
ขัดแย้งอย่างแท้จริงและท าให้สลายความเป็นอัตลักษณ์ ความยึดมั่นถือมั่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่
มีความส าคัญอย่างยิ่ง ต่อการจัดการความขัดแย้ง 3. ขันติธรรม มีองค์ธรรมเข้ามาประกอบ ได้แก่ 
อโทสะเจตสิกที่สร้างลักษณะอย่างนี้คือ ความไม่คิดปะทุษร้าย กิริยาที่ไม่คิดประทุษร้าย ภาวะที่ไม่
คิดประทุษร้าย ความไม่พยาบาท  ความไม่เบียดเบียน มีความไม่ดุร้าย ไม่พิโรธเป็นเครื่องหมาย มี
แยบคายซึ่งจะท าให้เกิดความอดทน 

 ระดับสังคมเป็นการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจึงท าให้เข้มแข็ง เจริญรุ่งเรืองและ
มั่นคง หลักธรรมนั้นมีชื่อว่า “อปริหานิยธรรม” ธรรมที่ท าให้เจริญโดยส่วนเดียวไม่มีวันเสื่อมไป 
ประกอบด้วย หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม ไม่ท าอะไรนอกเหนือจากระเบียบ
ข้อบังคับ เคารพให้เกียรติท่านผู้ใหญ่ในที่ประชุม ให้เกียรติแก่สตรีและเด็ก เคารพบูชาปูชนียสถาน
ของชาติ และสุดท้ายคุ้มครองอารักขาผู้ทรงศีล  

 ส าหรับแนวทางได้มาซึ่ งลดความขัดแย้งในสังคมให้สั งคม สงบ สันติสุข 
พระพุทธเจ้า ทรงตรัสไว้ว่า ทุกคนในสังคมจะต้องมีจิตใจที่กว้างขวางไม่มีประมาณ มีพรหาวิหาร
ธรรมที่แผ่ไปแบบไม่มีที่สิ้นสุด คือ การมีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาต่อกัน ทั้งนี้เราควรจะ
เริ่มต้นที่การมองผู้อ่ืนและสรรพสิ่งที่มีอยู่รอบๆ ตัวเราในแง่ดี จากนั้นจะต้องเผื่อแผ่ตามหลักสา
ราณียธรรมไปยังทุกสรรพสิ่ง มีความเพียรพยายามขวนขวายให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้อ่ืนทันที
เมื่อมีโอกาส เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน แสดงความยินดีเมื่อผู้อ่ืนประสบ
ความส าเร็จ และวางใจเป็นกลางมองสิ่งต่างๆ ทั้งหลายตามความเป็นจริง และควรเลือกปฏิบัติหรือ
แสดงออกถึงความมีเมตตาในเวลาปกติหรือเหตุการณ์ทั่วไป ควรแสดงออกหรือปฏิบัติถึงความมี
มุทิตาในเวลาที่คนอ่ืนได้ดีหรือประสบความส าเร็จ 
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การประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย 
EVALUATION OF THE SERVICES OF LAND REGISTRATION OFFICE STAFF. 

NONG KHAI PROVINCE 
 

บัวลี  มณีแสน 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  กรมที่ดินเป็นหน่วยงานราชการภาครัฐที่ต้องเข้าสู่กรอบ
ของการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการโดย
เฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้
มารับบริการ และความคุ้มค่าในภารกิจ ดังนั้น จากสถานการณ์ด้านการถือครองที่ดินและการใช้
ที่ดินในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาขัดแย้งรุนแรงขึ้น เนื่องจาก ปริมาณความต้องการใช้
ที่ดินเพ่ืออาศัยและท ากินได้เพ่ิมข้ึนตามจ านวนประชากร ประกอบกับการใช้ที่ดินเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ 
มีความหลากหลายมากกว่าแต่ก่อน การพิจารณาแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับที่ดินกระจัดกระจายอยู่หลายหน่วยงาน นโยบายในการท างานจึงไม่ประสาน
สอดคล้องกัน และที่ส าคัญแต่ละหน่วยงานยังไม่มีการตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลที่ดินที่เป็นระบบ
และถูกต้องชัดเจนเพียงพอต่อการประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ดังนั้น ส านักงานที่ดินจังหวัด
หนองคายซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการสิทธิการถือครองที่ดินของรัฐ  
และประชาชนมากกว่า 100 ปี ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกระบบงานที่ดิน ที่ได้มีการปรับเปลี่ยน
ไปตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัตน์  รวมถึงการ
ปฏิรูประบบราชการที่เน้นการบริการโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง  ได้มีการปรับระบบการ
ให้บริการมาอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ผู้ศึกษาจึงสนใจที่ศึกษาถึง
การประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 380 คน โดยการการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการศึกษาและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test และ F-test (One-way ANOVA) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผู้รับบริการเห็นว่ามีการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนส านักงานที่ดินจังหวัด
หนองคาย โดยรวมและรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับดี 
 2. ผู้รับบริการเพศชายเห็นว่ามีการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนส านักงานที่ดิน
จังหวัดหนองคาย โดยรวมและรายด้าน 2 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และ
                                                        

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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ด้านคุณภาพการให้บริการมากกว่าผู้รับบริการเพศหญิง ส่วนผู้รับบริการส่วนใหญ่ที่มีอายุต่ ากว่า 25 
ปี เห็นว่ามีการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนโดยรวมและรายด้าน  4 ด้าน คือ ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้าน
คุณภาพการให้บริการ มากกว่าผู้รับบริการที่มีอายุ 26 – 35 ปี, 36-45 ปี และ 46-55 ปี นอกจากนี้ 
ผู้รับบริการที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี เห็นว่ามีการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน 
โดยรวมและรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ มากกว่าผู้รับบริการที่มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา สูงกว่าปริญญาตรี และอ่ืน ๆ และผู้รับบริการที่มีอาชีพ
ข้าราชการเห็นว่ามีการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนโดยรวมและรายด้าน  4 ด้าน คือ ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้าน
คุณภาพการให้บริการ  มากกว่าผู้รับบริการที่มีอาชีพเกษตรกร  พนักงานของรัฐ  พนักงาน
บริษัทเอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 โดยสรุป ผู้รับบริการส่วนใหญ่เห็นว่ามีการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนส านักงาน
ที่ดินจังหวัดหนองคาย โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดี โดยผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี
อายุต่ ากว่า 25 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพรับราชการ ซึ่งข้อสนเทศที่ได้นี้
สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับใช้ในการวางแผนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และการก าหนดกลยุทธ์
ด้านการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคายเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ ซึ่งจะสามารถช่วยลดปัญหาการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มารับบริการ
ที่ส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย 
ค าส าคัญ: การประเมินการให้บริการ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนส านักงานท่ีดิน 
 

ABSTRACT 
 This research paper is intended for The Land Department is a 
governmental government agency that is required to enter into the framework of 
public administration in accordance with the guidelines of the Office of the Civil 
Service Commissioner, particularly in relation to the achievement of the mission. 
Quality of service Satisfaction of people who come to the service. As a result, the 
current land and land use situation is likely to face more severe conflicts as 
demand for residential and residential land is increasing. The use of land for 
activities is more diverse than before. Delayed resolution. Because there are 
divisions responsible for land scattered across many divisions. Work policy is not 
consistent. And importantly, each unit does not have a systematic and accurate 
audit of land information and is sufficiently clear enough to make the decision. 
Therefore, the Nong Khai Provincial Land Office, which is responsible for managing 
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the land use right. Occupy state property And more than 100 years old, internal 
and external factors, the land system. It has been modified by economic, social, 
political, technological and globalization circumstances. Include bureaucratic 
reforms that focus on service-centric services. The service system has been 
continuously adjusted to meet the needs of service recipients. The study 
participants were interested in the evaluation of the service provided by the Nong 
Khai Provincial Office of Land Registration. From the sample of 380 people, 
Accidental Sampling was used as a tool to study and statistical data used for data 
analysis: percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test (One-way). ANOVA) 
The research found that 
 1. Service recipients agree that the services of the Nong Khai Provincial 
Land Registration Office staff are available. The overall and four aspects of the 
process / process of service. Service staff Facility and quality of service In good 
shape 
 2. Male service recipients agree that the services of the Nong Khai 
Provincial Office of Land Registration Office The overall and the two aspects of the 
process / process of service. And the quality of service more than the female 
service. Most recipients under the age of 25 see the services of the registrar staff as 
a whole and four aspects of the process / service. Service staff Facility And quality 
of service More than 26 to 35 year olds, 36-45 years old and 46-55 year olds. In 
addition, service recipients with bachelor degree See that the services of the 
registrar staff The overall and four aspects of the process / process of service. 
Service staff Facility And quality of service More than recipients of primary 
education, secondary education, higher education, bachelor degree, and so on, and 
civil service recipients agree that the services of the registrar staff are overall and 
that the four aspects are procedural / procedural. service Service staff Facility And 
quality of service More than service recipients who have a professional farmer. 
State employees Employee And private business Statistically significant at the .05 
level. 
 In summary, the majority of service recipients agree that the services of 
the Nong Khai Provincial Office of Land Registration Office Overall and individual 
aspects are good. Most of them are male. Under 25 years of age, bachelor degree 
And career This information can be used as a basis for planning to optimize. And 
the strategy for the service of the Nong Khai Provincial Land Office to meet the 
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needs of the service recipient. This can help reduce the problem of service to the 
satisfaction of the service users at the Nong Khai Provincial Land Office. 
Keywords: Evaluation of The Services, Land Registration Office Staff 
 
1. บทน า 
 การพัฒนาประเทศไทยในทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่าจะได้รับผลส าเร็จหลายประการดังจะ
เห็นได้จากการขยายบริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม  ท าให้ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากขึ้น แต่เมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่สังคมไทยประสบอยู่ใน
ปัจจุบัน พบว่า ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินที่เกิดขึ้นในปี 2540 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกลไก
และการบริหารจัดการในประเทศของภาครัฐมีความไม่เหมาะสมหลายประการ  เช่น ภาครัฐใช้จ่าย
งบประมาณอย่างฟุ่มเฟือยและลงทุนในโครงการขนาดใหญ่อย่างไม่โปร่งใส  ระบบราชการขาดการ
พัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ยังล้าสมัย 
ไม่เอ้ืออ านวยต่อการบริการประชาชน ขาดความยืดหยุ่น ข้าราชการขาดจิตส านึกถึงความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะ สาเหตุเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจของไทยกรมที่ดินเป็นหน่วยงาน
ราชการภาครัฐที่ต้องเข้าสู่กรอบของการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาข้าราชการโดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพการ
ให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ และความคุ้มค่าในภารกิจ ดังนั้น จาก
สถานการณ์ด้านการถือครองที่ดินและการใช้ที่ดินในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาขัดแย้ง
รุนแรงขึ้น เนื่องจาก ปริมาณความต้องการใช้ที่ดินเพ่ืออาศัยและท ากินได้เพ่ิมขึ้นตามจ านวน
ประชากร ประกอบกับการใช้ที่ดินเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ มีความหลากหลายมากกว่าแต่ก่อน การ
พิจารณาแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับที่ดินกระจัดกระจาย
อยู่หลายหน่วยงาน นโยบายในการท างานจึงไม่ประสานสอดคล้องกัน และที่ส าคัญแต่ละหน่วยงาน
ยังไม่มีการตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลที่ดินที่ เป็นระบบและถูกต้องชัดเจนเพียงพอต่อการ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ   ดังนั้น กรมที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการสิทธิการถือครองที่ดินของรัฐ และประชาชนมากกว่า 100 ปี   ปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกระบบงานที่ดิน ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
เทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึงการปฏิรูประบบราชการ ขณะนี้พบว่า การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการท างานของกรมที่ดินซึ่งประสบปัญหาในการพัฒนา
ล่าช้าไม่ทันการเปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2540) 
ได้ก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐมากขึ้นและมีผลกระทบต่อระบบราชการที่จะต้องปรับตัวปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานและระบบราชการอย่างต่อเนื่อง โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติเป็นส าคัญ แต่ความคิดต่าง ๆอุดมคติ วัฒนธรรมภายในองค์กรที่ได้ปลูกฝังและสั่งสมกัน
มาเป็นเวลานานไมสามารถที่จะสลายได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  รูปแบบการให้บริการ
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ประชาชนก็ยังฝังรากลึกในรูปแบบเดิม ๆ คือ เป็นนายของประชาชนมากกว่าเป็นผู้ให้บริการ
ประชาชนจากปัญหาดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546 และวันที่ 6 
พฤษภาคม 2546 ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ใช้ระบบการบริหารงานแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป โดยเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
(ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) เป็นผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด (Chief Executive Officer : CEO) ที่มี
อ านาจในการตัดสินใจบังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ภายในจังหวัดได้โดยตรง ทั้งนี้ในการ
บริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนานั้น จังหวัดต้องก าหนดทิศทางแนวทางการ
พัฒนาของจังหวัดในอนาคต วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่จะน าประชาชนในจังหวัดไปสู่ความอยู่ดี
กินดีโดยการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัดขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด และในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัดต่าง  ๆ  เกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการความคุ้มค่า
ในภารกิจ ทั้งนี ้เพ่ือเป็นการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด
ต่าง ๆ โดยอาจใช้วิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือก าหนด
มาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ ซึ่งหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด ทั้งนี้ การจัดท าค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการ/จังหวัดต่าง ๆ จัดท าตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 
เป็นต้นไป โดยในค ารับรองการปฏิบัติราชการต้องประกอบด้วยตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ าหนัก ค านิยาม สูตรการค านวณ เป้าหมายและหลักเกณฑ์การให้คะแนนของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2549 : 1) เพ่ือช่วยเป็นกรอบในการควบคุม ก ากับ
ดูแล การให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายจาก
ที่กล่าวมาข้างต้น ปัจจุบันกรมที่ดินมีประชาชนมาขอรับบริการเป็นจ านวนมาก 
 จากอดีตที่เคยประสบปัญหาการให้บริการที่ล่าช้า ปัจจุบันก็ยังพบว่าแม้จะมีการปรับปรุง
กระบวนการท างานใหม่หลายประการแล้วก็ยังมีปัญหาการให้บริการล่าช้าอยู่  เพราะความต้องการ
ของประชาชนในการท านิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินเพ่ิมสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ – ขาย จดจ านอง โอน
มรดก เป็นต้นด้วยเหตุนี้ ส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคายเป็นหน่วยงานระดับจังหวัดที่มีหน้าที่หลัก
ในการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อเกี่ยวกับงานที่ดิน ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วถูกต้อง และเป็น
ธรรม เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนและเป้าหมายที่ส าคัญของกรมที่ดิน สอดรับกับนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยในการบริการประชาชนตามค าขวัญที่ว่า “การให้บริการเป็นงานกรมที่ดินเราจะ
ให้บริการจนชาวบ้านพอใจ” ซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบันเช่นกันที่ประชาชนมีความ
ต้องการถือครองการจดจ านองเพ่ือเป็นหลักประกัน การโอนมรดกเพ่ิมมากขึ้น ท าให้การปฏิบัติตาม
นโยบายหรือค าขวัญนั้นค่อนข้างจะเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงหลาย
ประการ ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร อาคารสถานที่ ระบบเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยสนับสนุน เป็นต้น 
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จากนโยบายและเป้าหมายดังกล่าวกับความเป็นจริงที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบัน ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้รับบริการ
คนหนึ่งของส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย จึงสนใจที่จะศึกษาในเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการคนอ่ืน ๆ ที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายะเบียนของส านักงานที่ดินจังหวัด
หนองคาย เพ่ือเป็นการวัดผลและประเมินผลการให้บริการให้ได้ทราบระดับปัญหาแต่ละประเด็นที่
ส าคัญ ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในระดับสูงต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1เพ่ือประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของส านักงานที่ดินจังหวัด
หนองคาย 
 2.2 เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลการประเมินการให้บริการของผู้รับบริการที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน 
 2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะจากผู้มาใช้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากร ได้แก่ ผู้มารับบริการในส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย จ านวน 22,621 
คน (ข้อมูลส านักงานท่ีดินจังหวัดหนองคาย ณ 1 - 30 กันยายน 2558) 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้มารับบริการในส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างจากประชากรในข้อ 1 โดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan   ได้จ านวน 340 คน และ
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 
 1. สถิติพ้ืนฐานของการศึกษา ได้แก่ 
  1.1 ร้อยละ (Percentage) 
  1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
  1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
  2.1 t- test (Independent Samples) 
  2.2 F-test (One-way ANOVA) 
 
4. ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยการประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนส านักงานที่ดินจังหวัด
หนองคาย ผู้ศึกษาได้สรุปผลการศึกษาดังนี้ 
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 1. ผู้รับบริการส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 56.20) 
รองลงมาเป็นเพศชาย (ร้อยละ 43.80) มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี (ร้อยละ 30.00) รองลงมาอายุ
ระหว่าง 36 – 45 ปี (ร้อยละ 27.90) ระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 25.29) 
รองลงมาระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 24.41) และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ส่วนตัว (ร้อยละ 26.76) รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 24.41) 
 2. ผลการประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนส านักงานที่ดินจังหวัด
หนองคาย ผู้รับบริการเห็นว่ามีการประเมินการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับดี และเม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า 
  2.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการเห็นว่าการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนส านักงานท่ีดินจังหวัดหนองคาย ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการเป็น
รายข้อ อยู่ในระดับดี 4 ข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับดังนี้ ท่านเห็นว่าการ
ให้บริการมีความยุติธรรมและเสมอภาค ท่านเห็นว่ามีการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการ
ให้บริการชัดเจน เข้าใจง่าย และท่านเห็นว่าการขั้นตอนและเอกสารในการให้บริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน 
  2.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการเห็นว่าการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ทะเบียนส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเป็นรายข้อ อยู่ในระดับดีทุกข้อ
โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับดังนี้ ท่านเห็นว่าการแต่งกาย บุคลิกภาพ ลักษณะท่าทางของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเหมาะสม ท่านเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความสุภาพ กิริยามารยาท
เหมาะสม และท่านเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การ
ตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้ 
  2.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการเห็นว่าการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ทะเบียนส านักงานท่ีดินจังหวัดหนองคาย ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นรายข้อ อยู่ในระดับดี 5 ข้อ 
โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับดังนี้ ท่านเห็นว่า ป้าย ข้อความส าหรับบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ท่านเห็นว่าสื่อประชาสัมพันธ์ คู่มือ และเอกสารให้
ความรู้ชัดเจน เข้าใจง่าย และท่านเห็นว่าอุปกรณ์/เครื่องมือให้บริการมีคุณภาพดีและทันสมัย
ตามล าดับ ส่วนที่เหลือ 3 ข้อ ผู้รับบริการเห็นว่าการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง 
  2.4 ด้านคุณภาพการให้บริการ ผู้รับบริการเห็นว่าการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ทะเบียนส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคายด้านคุณภาพการให้บริการเป็นรายข้อ  อยู่ในระดับดีทุกข้อ
โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ ท่านได้รับบริการที่มีประโยชน์ และคุ้มค่ากับ การรอคอย
ท่านได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการของท่าน และท่านได้รับบริการที่ครบถ้วนถูกต้อง และ
เชื่อถือได้ ตามล าดับ 
 3. ผู้รับบริการเพศชายเห็นว่ามีการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนส านักงานที่ดิน
จังหวัดหนองคาย โดยรวมและรายด้าน 2 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และ
ด้านคุณภาพการให้บริการมากกว่าผู้รับบริการเพศหญิง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
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ด้านที่เหลือผู้รับบริการที่มีเพศแตกต่างกันเห็นว่ามีการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
ส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคายไม่แตกต่างกัน 
 4. ผู้รับบริการที่มีอายุแตกต่างกันเห็นว่ามีการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
ส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย โดยรวมและรายด้านทุกด้าน คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้รับบริการส่วนใหญ่ที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี 
เห็นว่าการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคายสูงกว่าผู้รับบริการที่
มีอายุ 26 – 35 ปี, 36-45 ปี และ 46-55 ป ี
 5. ผู้รับบริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันเห็นว่ามีการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ทะเบียนส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน คือ ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพการ
ให้บริการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้รับบริการส่วนใหญ่ที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี เห็นว่าการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคายสูง
กว่าผู้รับบริการที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา สูงกว่าปริญญาตรี และอ่ืน 
ๆส่วนผู้รับบริการที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาเห็นว่าการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสูง
กว่าผู้รับบริการที่มีการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และสูงกว่าปริญญาตรี 
 6. ผู้รับบริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน เห็นว่าการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
ส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย โดยรวมและรายด้านทุกด้าน คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้รับบริการที่มีอาชีพข้าราชการ เห็นว่าเห็น
ว่าการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคายสูงกว่าผู้รับบริการที่มี
อาชีพเกษตรกรพนักงานของรัฐ พนักงานบริษัทเอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตัว ส่วนอาชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตัวเห็นว่าการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสูงกว่าผู้รับบริการที่มีอาชีพ
เกษตรกร 
 
5. อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์การประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนส านักงานที่ดิน
จังหวัดหนองคาย และเปรียบเทียบความพึงพอใจการให้บริการจ าแนกตามเพศ  อายุ ระดับ
การศึกษาและอาชีพ ผู้วิจัยได้อภิปรายตามผลการศึกษาและสมมติฐานที่ตั้งไว้ดังนี้ 
 1. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย ผู้รับบริการ
เห็นว่าการให้บริการโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเห็นว่า 
อยู่ในระดับดีทุกด้าน คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ได้ดังนี ้



599วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
 

  1.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ เห็นว่าการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายทะเบียนส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคายอยู่ในระดับดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การให้บริการใน
ปัจจุบันมีการน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบ  มีความยุติธรรมและ
เสมอภาคมีการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าข้ันตอนในการให้บริการชัดเจน เข้าใจง่าย และท่านเห็นว่า
การขั้นตอนและเอกสารในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน การให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว ใน
แต่ละขั้นตอนที่ให้บริการ ผู้บังคับบัญชาต้องมีการวางแผนการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้โดยไม่ให้
บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเกิดความรู้สึกต่อต้านในการที่จะเรียนรู้ ควรจะให้ค่อย ๆ ซึมซับทีละ
นิดจนสามารถด าเนินการได้ และอีกประการหนึ่งคือควรให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความส าคัญของ
ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ส่งผลต่อการให้บริการที่ดีและรวดเร็วได้ จะเห็นว่าการบริหารงานของ
หน่วยราชการปัจจุบันตอบสนองกับนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการให้บริการจนก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยเฉพาะประเด็นของการลดขั้นตอนการให้บริการ ซึ่งลดในส่วนของ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบ ระยะเวลาที่ก าหนดในการด าเนินการแต่ละเรื่องท าให้ผู้รับบริการรับรู้
ถึงระยะเวลารอคอยที่เหมาะสม ถูกต้อง รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการตลาดซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ นิสากร เอ้ือศิลามงคล พบว่า การ
ให้บริการที่มีคุณภาพของธนาคาร คือ ความสะดวกรวดเร็ว และความถูกต้อง สืบเนื่องจากธนาคาร
ใช้ระบบออนไลน์ และมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย รวมทั้งการมีความรู้ความช านาญของบุคลากร 
การให้บริการลูกค้าโดยจัดล าดับก่อนหลังด้วยวิธีการเข้าแถว ลูกค้าส่วนใหญ่ยอมรับ และเห็นด้วย 
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของธนาคารต้องพัฒนาทางด้านการบริการด้วยความถูกต้อง  
รวดเร็ว 
  1.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการเห็นว่าการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ทะเบียนส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคายอยู่ในระดับดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานที่ดินมีการแต่งกาย บุคลิกภาพ ลักษณะท่าทางเหมาะสม รวมถึงการให้บริการที่สุภาพ 
กิริยามารยาทดีและมีความรู้ ความสามารถในงานที่ให้บริการ สามารถให้รายละเอียด ขั้นตอนงาน 
ขั้นตอนการให้บริการ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ในแต่ละงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง 
เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้ เพราะปัจจุบันหน่วยงานราชการ
มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ปรับต าแหน่งให้เกิดความเหมาะสม มีค่าตอบแทนอ่ืนๆที่นอกเหนือจาก
เงินเดือน หรือสวัสดิการที่พึงได้ ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดการ
ยอมรับจากผู้มาใช้บริการ เพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา แต่ที่ส าคัญยิ่งกว่าในปัจจุบัน คือ การ
เน้นประชาชน หรือผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ การที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการได้ต้องเกิด
จากการให้บริการด้วยจิตส านึกของเจ้าหน้าที่เอง มิใช่ให้บริการตามหน้าที่เท่านั้น สอดคล้องการกับ
ศึกษาของบุญเหลือ ลาวงศ์ พบว่า ลูกค้าที่ใช้บริการ และผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาถีนานนท์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านพนักงานให้บริการ ด้านสถานที่ให้บริการ ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยี ด้านธุรกิจเงินฝาก– ถอน ด้านธุรกิจสงเคราะห์ชีวิต และด้านธุรกิจสินเชื่ออยู่ในระดับ
มาก 
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  1.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคายในระดับดี  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการ
ปรับเปลี่ยนการบริหารงานหน่วยงานภาครัฐโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก  ให้ความส าคัญแก่
ผู้รับบริการ อ านวยความสะดวกทุกอย่างที่จะพึงกระท าได้ในงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดของ
หน่วยงาน ส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานรัฐที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนการ
บริหารงาน จึงได้มีการจัดท าสิ่งต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ เช่น ป้าย ข้อความ
ส าหรับบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์งานบริการ ระยะเวลาให้บริการ ระยะเวลา รอคอยอย่าง
ชัดเจนและเข้าใจง่าย การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ คู่มือ และเอกสารให้ความรู้ชัดเจนเข้าใจง่าย 
รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือให้บริการที่มีคุณภาพดีและทันสมัย รวมถึงจัดสถานที่นั่งรอคอยการจัดจุด
ประชาสัมพันธ์คอยให้บริการก่อนรับบริการจริง เพ่ือลดปัญหา และระยะเวลารอคอย สอดคล้องกับ
การศึกษาของรัดดา ภานิล พบว่า คุณภาพการให้บริการด้านสินไหมทดแทนของบริษัท กลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด สาขาขอนแก่น ด้านความสะดวกที่ได้รับจากการบริการอยู่ใน
ระดับด ี
  1.4 ด้านคุณภาพการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคายในระดับดี  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการ
ปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการในปัจจุบันของหน่วยงานภาครัฐมีการก าหนดแผน เป้าหมายผลลัพธ์ 
และผลสัมฤทธิ์อย่างชัดเจน โดยเน้นให้งานบริการแต่ละอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ และเป็นประโยชน์ คุ้มค่ากับการรอคอย ได้รับบริการที่ครบถ้วน ถูกต้องและเชื่อถือ
ได้ รวมถึงเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจลูกค้า รับรู้ และรู้สึกได้ถึงความแตกต่างในความต้องภาวะอารมณ์ที่
แตกต่างกันที่ส่งผลต่อความรู้สึกในขณะให้บริการ การที่จะให้ทราบว่าการให้บริการมีคุณภาพหรือไม่ 
ต้องอาศัยความคิดเห็นหรือผลย้อนกลับจากผู้ รับบริการ จึงควรจัดตู้แสดงความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการให้สามารถแสดงความรู้สึก ติชม แนะน า เพ่ือให้ส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคายสามารถ
ที่จะปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานได้อย่างสม่ าเสมอนั่นเอง สอดคล้องกับการศึกษาของรัดดา ภา
นิล พบว่า กลุ่มผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเห็นว่า คุณภาพการให้บริการด้านสินไหม
ทดแทนของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด สาขาขอนแก่น โดยรวมและเป็นราย
ด้านอยู่ในระดับดี และสอดคล้องกับการศึกษาของรัชนีพร ก้อนค า พบว่าผู้รับบริการมีการรับรู้การ
ให้บริการจริงจากโรงแรมโดยรวมและเป็นรายด้านทั้ง 5 ด้าน คือ การสร้างความม่ันใจ การ
ตอบสนองต่อลูกค้าได้ทันท่วงทีความเชื่อถือได้ การดูแลเอาใจใส่และสิ่งที่สัมผัสได้ อยู่ในระดับมาก 
 2. อภิปรายตามสมมติฐานการศึกษา มีประเด็นส าคัญ ดังนี ้
  2.1 ผู้รับบริการเพศชายเห็นว่าการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนส านักงาน
ที่ดินจังหวัดหนองคายด้านด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และด้านคุณภาพการให้บริการ
มากกว่าผู้รับบริการเพศหญิง อาจเป็นเพราะว่าผู้รับบริการเพศชายมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
ท างานมากกว่า และกล้าคิด กล้าแสดง ไม่เข้าใจก็สอบถามและติชม เสนอแนะแนวความคิดเห็นได้
ดีกว่าเพศหญิงเพราะเพศหญิงจะระมัดระวังเรื่องค าพูดและกิริยามารยาทที่เกรงว่าจะกระทบต่อการ
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ให้บริการที่จะได้รับ เนื่องจากยังฝังใจกับระบบการบริการแบบเดิมๆ ของส านักงานที่ดินจังหวัด
หนองคายที่ข้าราชการมักจะท าตัวเหมือนเจ้าคนนายคน และต้องมีการจ่ายเงินพิเศษแก่ผู้ให้บริการ 
ถึงแม้ว่าปัจจุบันระบบดังกล่าวจะหมดไปแล้วก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
  2.2 ผู้รับบริการที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี ส่วนใหญ่เห็นว่าการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายทะเบียนส านักงานท่ีดินจังหวัดหนองคายโดยรวมและรายด้านทุกด้านมากกว่ากลุ่มอายุอ่ืน อาจ
เป็นเพราะว่า กลุ่มผู้รับบริการที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี ได้รับรู้เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานแบบใหม่
ของหน่วยงานราชการ ไม่มีความฝังใจในระบบเดิม ๆ จึงสามารถที่จะปลูกฝังความรู้สึกในรูปแบบ
การบริการแบบใหม่ได้ง่าย รวมถึงปัจจุบันคนไทยมีการขยายฐานการศึกษาสูงขึ้น ประชาชนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมากขึ้น ผู้รับบริการวัยดังกล่าว คือ ต่ ากว่า 25 ปี ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษา
สูง ย่อมท าให้การสื่อสาร และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ง่ายกว่าการ
ท าความเข้าใจกับกลุ่มบุคคลที่มีอายุสูงกว่า เนื่องจากยังมีความรู้สึกอยู่กับระบบราชการแบบเดิม ๆ 
การที่จะปรับเปลี่ยนจึงเป็นเรื่องท่ีท าได้ยาก นั่นเอง 
  2.3 ผู้รับบริการที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่เห็นว่าการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคายโดยรวมและรายด้านทุกด้านมากกว่าระดับ
การศึกษาอ่ืน อาจเป็นเพราะว่า กลุ่มผู้รับบริการส่วนใหญ่ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันนั้นมี
ความสามารถในการรับรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการการให้บริการไม่เท่ากัน 
ส่งผลถึงการยอมรับต่อสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่ตนเอง การยอมรับข้อคิดเห็นใหม่ ๆ จากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การยอมรับข้อด้อยเพ่ือสร้างเป็นข้อดี เป็นต้น และที่ส าคัญหากมีความแตกต่างกัน
ในเรื่องของการรับรู้และเข้าใจย่อมมองเห็นความส าคัญของขั้นตอน ข้อมูล สิ่งอ านวยความสะดวก 
และคุณภาพ น ามาใช้ประกอบการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย นั่นย่อมหมายถึง
การสร้างสิ่งจูงใจให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ เกิดความพึงพอใจ ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการได้ด ี
  2.4 ผู้รับบริการที่มีอาชีพข้าราชการ ส่วนใหญ่เห็นว่าการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายทะเบียนส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคายโดยรวมและรายด้านทุกด้านมากกว่าอาชีพอ่ืน  อาจ
เป็นเพราะว่า ผู้รับบริการที่เป็นข้าราชการมีความเข้าใจในระบบงานราชการมากกว่าผู้รับบริการที่
ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เพราะเข้าใจถึงสภาพการปฏิบัติงานที่มีกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายก ากับในทุกเรื่อง ท าให้บางครั้งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ถึงแม้ว่าอยากจะเน้นให้การ
บริการเป็นแบบเอกชน แต่ยังขาดการให้ความส าคัญในเรื่องงบประมาณที่จะมาใช้ส าหรับการ
ปรับปรุงงานบริการส าหรับให้บริการประชาชน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยการประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนส านักงานที่ดิน
จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนา และข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
ดังนี้ 
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 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนา 
  1.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ควรจัดระบบการปฏิบัติงานใหม่
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และชัดเจน โดยจัดแยกงานออกเป็นงานออกใบประเมิน งานจด
จ านอง งานออกโฉนด และน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้มากขึ้น โดยอาจจะน าเข้ามา
ในกระบวนการจัดเก็บโฉนด เป็นต้น เพ่ือสะดวกในการค้นหาข้อมูล นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการอย่างจริงจัง มีการค านวณและสรุป เพ่ือจะได้ทราบ
ปัญหาด าเนินการแก้ไขได้ถูกต้องตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ 
  1.2 ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ ควรจัดให้มีการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และ
เพ่ิมประสบการณ์ พัฒนาความรู้เก่า ๆ ให้เป็นไปในช่องทางที่ดีขึ้น และจัดให้มีการจัดฝึกอบรม
ส าหรับการพัฒนาทีมงานเพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้สึกผูกพัน มีความสัมพันธ์กันดีขึ้น ประโยชน์เพ่ือ
การประสานความร่วมมือเมื่องานเกิดปัญหา รวมถึงต้องคอยก ากับเรื่องจิตส านึกส าหรับการบริการ
ต้องม ีService mild ให้เป็นแบบอัตโนมัติ ไม่ใช่แบบบังคับ 
  1.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ควรก าหนดพื้นที่การประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนและ
จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์การให้บริการโดยการจัดรายการผ่านสื่อวิทยุ  และโทรทัศน์จัด
นิทรรศการ จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์  จัดรายการเสียงตามสาย เคเบิ้ลท้องถิ่น รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้บริการถึงระดับท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง จัดจุดพักรอคอยให้มีสิ่งบริการเช่น 
บริการ Internet เครื่องดื่ม ของว่าง เป็นต้น นอกจากนี้ ควรจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมขึ้นเช่น 
โรงอาหาร จุดบริการถ่ายเอกสาร โทรศัพท์สารธารณะ ห้องน้ า เป็นต้น 
  1.4 ด้านคุณภาพการให้บริการ ควรจัดท าโครงการส าหรับการประเมินคุณภาพ
เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานว่าอยู่ในระดับใด เพ่ือจะได้น ามาซึ่งข้อสนเทศที่จะใช้ในการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และควรจะมีจัดตู้แสดงความคิดเห็น เก็บรวบรวมเพ่ือประมวล
วิเคราะห์ให้ทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการ 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
  2.1 ควรท าการศึกษาเรื่อง ปัญหาในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
ส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย จังหวัดรอยต่อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือดูแนวโน้มปัญหาว่า
เป็นแนวทางเดียวกันหรือไม่ และวิธีแก้ไขเป็นอย่างไร 
  2.2 ควรท าการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
ของส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย เพ่ือจะได้ผู้ให้บริการที่ตรงตามความต้องการของงานบริการ 
  2.3 ควรท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ทะเบียนของส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 
GOOD GOVERNANCE AND PUBLIC ADMINISTRATION, THAILAND'S NEW 4.0 

 
พีรพล ไทยทอง 

Peerapol Thaithong 
 

บทคัดย่อ 
บทความเรื่อง ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 มุ่งอธิบายถึง    

ความส าคัญของธรรมาภิบาลต่อการบริหารงานภาครัฐ หลักธรรมาภิบาลในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารภาครัฐในงานวิจัย จากกรณีศึกษา : ภาครัฐน า
แนวทางเสริมสร้างธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานภาครัฐไทย แนวทางการเสริมสร้างธรรมา   
ภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐยุคใหม่ไทยแลนด์ เช่น แนวทางการสร้างธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

ธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหารการปกครองที่มุ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชนและ
ประเทศชาติ โดยยึดหลักเหตุผลและความเป็นธรรม ธรรมาภิบาลเป็นทั้งหลักการ (principles) และ
แนวทาง(guidelines) สาเหตุส าคัญของปัญหาในการบริหารงานภาครัฐ คือ การพัฒนาประเทศไม่
สามารถเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ เกิดจากการคอร์รัปชั่นของผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่รัฐ การไม่
ยึดกฎหมายเป็นหลักในการปกครอง การขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานและการขาดการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  

สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาถือเป็นกลไกส าคัญที่จะส่งเสริมธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานภาครัฐไทย ร่วมกันอย่างบูรณาการในการกล่อมเกล่าเด็กและเยาวชนไทยให้เป็น “คนดี”
ของสังคม เพ่ือผลิตคนที่ดีเข้าสู่ระบบบริหารงานภาครัฐและสังคมโดยรวม และเพ่ือด าเนินการ
บริหารงานภาครัฐและพัฒนาองค์การภาครัฐยุคใหม่แห่งธรรมาภิบาลสู่กลไกในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 
ค าส าคัญ : ธรรมาภิบาล,  การบริหารงานภาครัฐ,  ไทยแลนด์ 4.0 
 
 

ABSTRACT 
The articles about corporate governance and public administration in 

Thailand. Education aimed at explaining the importance of good governance on 
public administration. Good governance in the constitution of the kingdom of 
Thailand. Good governance and public administration research: a case study of the 
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ways of government, strengthen the government governance used in public 
administration. Ways to strengthen corporate  

governance and public administration, new era, Thailand, such as ways to 
build good governance of the local governments. 

Corporate governance is the management principle of the benefit of the 
people and the nation based on reason and justice, good governance is the 
principle. (Principles) and guidelines (guidelines) the causes of the problems in 
public administration is the developing  

Family and educational institutions is important mechanism to promote 
good governance in the administration of the government. Together in the lure Kela 
integrated children and youth to become "the good" of society. To produce good 
people log in public sector and society as a whole. And to the public sector and 
the development of modern public organization of governance mechanism to drive 
the economy to Thailand. 4.0 
Keyword : Good Governance, Public Administration, Thailand 4.0 
 
1. บทน า 

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน มีผลต่อ
ทางการบริหารงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือภาคเอกชนจ าต้องบริหารงานให้ทันต่อกระแสของความ
เปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเพ่ือที่จะน าประเทศชาติให้มีการพัฒนาก้าวหน้า 
โดยเน้นถึงการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือ ธรรมาภิบาล (Good Governance) เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน และการตรวจสอบอ านาจรัฐ เป็นต้น  

ปัจจุบันท าให้ประชาชนเริ่มมีความสนใจตื่นตัวเกี่ยวกับธรรมาภิบาลยิ่งขึ้น และเป็นที่เชื่อกัน
ว่าหากประเทศไทยมีการน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนแล้ว จะท าให้ประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีและเกิดความเป็นธรรมในสังคม 
เศรษฐกิจและการเมือง   ธรรมาภิบาลจึงเป็นมิติของกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารงานภาครัฐ   
โดยเน้นบทบาทของผู้บริหารงานภาครัฐจัดบริการให้มีคุณภาพสูงตามที่ประชาชนต้องการ สนับสนุน
ให้เกิดความเป็นอิสระในการบริหารงานแต่ละระดับมากขึ้น มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส คือ    
การตรวจสอบได้และอธิบายได้ทุกข้ันตอนต้องมีผู้รับผิดชอบ (ไชยวัฒน์ ค้ าชูและคณะ, 2545) 

ดังนั้น ธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหารการปกครองที่มุ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชนและ
ประเทศชาติโดยยึดหลักเหตุผลและความเป็นธรรม กล่าวอีกแง่มุมหนึ่ง ธรรมาภิบาลเป็นทั้งหลักการ 
(principles) และแนวทาง(guidelines) ส าหรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการที่ก าหนด สาเหตุ
ส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มประทศในภูมิภาคหรือภาครัฐ คือ ปัญหาของการพัฒนาประเทศที่
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ท าให้ไม่สามารถเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้เกิดจากการคอร์รัปชั่นของผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ รัฐ 
การไม่ยึดกฎหมายเป็นหลักในการปกครอง การขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน การขาดการมี
ส่วนร่วมของประชาชน (ปธาน สุวรรณมงคล, 2558 : 3) 

แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล จึงมีบทบาทอย่างมากต่อหน่วยงานภายในประเทศทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีการน าแนวคิดไปปรับใช้กับหน่วยงานอย่างเห็นได้ชัด มีการปรับลดขนาดของหน่วยงาน 
ปรับปรุงการบริหารให้มีคุณภาพมีการบริการสาธารณะต่างๆ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน หลักธรร
มาภิบาลมีก าหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542        
โดยก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งก าหนดโครงการ เพ่ือปรับปรุงงานในความรับผิดชอบให้
สอดคล้องกับธรรมาภิบาล (พิศมัย หมกทอง, 2554) 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 ได้
กล่าวถึงองค์ประกอบของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีไว้ 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม  
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  

“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้ว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ ซึ่ง
เรารู้จักกันในนาม “Good Governance” ซึ่งหมายถึง การปกครองที่เป็นธรรม ไม่ใช่แนวความคิด
ใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมวล
มนุษย์ ซึ่งเป็นหลักการเพ่ือการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข  สามารถ
ประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหา ข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน    
(พระปิยวัฒน์ ปิยสีโล, 2554) 

ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท าการศึกษาสังเคราะห์ธรรมาภิบาลกับการบริหารงาน
ภาครัฐยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือเป็นข้อมูลเสนอไปยังผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐให้สามารถน า
ข้อมูลไปปรับใช้และก าหนดกรอบแนวทางวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆให้สอดคล้องกับภาวะวิกฤต
ดังกล่าว โดยการน าหลักการบริหารราชการมาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานในหน่วยงานภาครัฐ
ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความสงบสุขของบ้านเมือง เพ่ือก้าวไปสู่ภาครัฐยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 
ต่อไป         
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือมุ่งอธิบายความส าคัญ แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และธรรมาภิบาลกับ            
การบริหารงานภาครัฐยุคใหมสู่่ไทยแลนด์ 4.0 
 
3. วิธีการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือสังเคราะห์การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล และธรร
มาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐยุคใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยผู้ศึกษาได้ก าหนดระเบียบวิธีการวิจัย 
โดยใช้กระบวนการวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) โดยผู้ศึกษาได้ด าเนินการ
ตามกระบวนการวิจัย ซึ่งได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และการวิจัยเชิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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เพ่ือใช้ในการทบทวนข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิเป็นหลัก รวบรวมจากเอกสาร หนังสือ ต ารา 
แนวความคิด ทฤษฎีข้อมูลทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานตามหลักธรรมา  
ภิบาลที่ได้ตีพิมพ์แล้ว จากนั้นได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอผลการศึกษาเชิง
วิเคราะห์ โดยมีขั้นตอนการวิจัยเอกสาร ดังนี้ 

3.1 การก าหนดประเด็น เพ่ือวางกรอบท่ีจะศึกษา 
3.2 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร 
3.3 ก าหนดกรอบข้อมูลให้สอดคล้องกับประเด็นและตรงกับเป้าหมายที่จะศึกษา 
3.4 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร โดยวิธีการวิเคราะห์เน้อหาเชิงสังเคราะห์  
3.5 สรุปอภิปลายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
4. ผลการศึกษา 

ในปัจจุบันสถานการณ์ด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคม การบริหารงานของรัฐทั้งภายในและ
ต่างประเทศ มีความเปลี่ยนแปลงไปมากและเป็นไปอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง ทั้งนี้ก็เนื่องมาจาก
ความก้าวหน้าทางด้านการสื่อสารเทคโนโลยีการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วสู่ประชาชน 
ในขณะที่สภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ แต่ระบบการบริหารงาน
ของภาครัฐ และสังคมไทยโดยรวมที่ผ่านมาไม่สอดคล้อง ไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว 

4.1 ธรรมาภิบาลมีความส าคัญต่อการบริหารงานภาครัฐ ดังนี้ 
มิติของภาครัฐ 
4.1.1 ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรในภาครัฐมีเป้าหมายอยู่ที่การยึดประโยชน์สุขของ

ประชาชนและประเทศชาติให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพในการบริหารภาครัฐอย่างจริงจังมากขึ้น
โดยมีการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีความรวดเร็ว  และประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ      
มีความคุ้มค่ามากขึ้น ซ่ึงวัดได้จากความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

4.1.2 ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐให้ความส าคัญกับผลส าเร็จหรือผลงาน
มากกว่า    การท าเสร็จ เหมือนเช่นที่ผ่านมาในอดีต การให้ความส าคัญกับผลส าเร็จหรือผลงานท า
ให้มีความคุ้มค่ามากขึ้นโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น  มีตัวชี้วัด (key 
performance indicator, KPI) ที่ถูกก าหนดไว้ก่อนการปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพึงพอใจของประชาชนนับเป็นตัวประเมินผลที่ส าคัญ 

4.1.3 ช่วยให้ระบบการบริหารภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้มากขึ้น โดยมี
การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบของภาครัฐให้รัดกุมและเปิดเผยต่อสาธารณะให้รับรู้กันทั่วไป 
เช่น การมีกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ การมีกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามฮ้ัวประมูลงาน
ของภาครัฐ เป็นต้น รวมถึงมีองค์กรอิสระในการก ากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของภาครัฐ เช่น 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 
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4.1.4 ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐมีความตระหนักถึงความส านึกรับผิด 
(accountability) ต่อประชาชนและองค์กรมากข้ึน ซึ่งความส านึกรับผิดชอบมีส่วนท าให้การกระท า
ของเจ้าหน้าที่รัฐมีการระมัดระวังการกระท าที่มีผลต่อสาธารณะหรือประชาชนมากขึ้น และหากเกิด
ข้อผิดพลาดขึ้นก็ต้องพร้อมที่จะรับผลของการกระท านั้นโดยไม่หลบเลี่ยงหรือโยนความผิดให้บุคคล
อ่ืนหรือนิ่งเฉย 

4.1.5 ช่วยท าให้ระบบราชการเป็นระบบเปิดและเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ช่องทางมีส่วนร่วมในการบริหารภาครัฐอย่างหลากหลายและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ระบบบริหาร
ภาครัฐในอดีตมักเป็นระบบที่ปิด โดยประชาชนไม่รู้ข้อมูลข่าวสารในการบริหารงานของภาครัฐมาก
นักและข้อมูลส่วนใหญ่ถูกพิจารณาว่าไม่เปิดเผยหรือเป็นความลับ แต่เมื่อมีการน าแนวคิดธรรมา    
ภิบาลมาใช้ท าให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ และให้สิทธิแก่ประชาชน
ในการยื่นขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยภาครัฐได้ นอกจากนี้ยังมีการก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น เอกสารหรือเว็ปไซต์ของ
หน่วยงาน เป็นต้น และประชาชนยังมีช่องทางในการร้องเรียนการเสนอความคิดเห็นผ่านทาง
ช่องทางต่างๆของรัฐอีกด้วย 

4.1.6 ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐยึดกฎหมายเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่
มากกว่าการใช้ดุลพินิจหรือตามอ าเภอใจ โดยมีการวางมาตรฐานการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจหรือ
แต่ละงานไว้ชัดท าให้การใช้กฎหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนอาจลดลงไป 

4.1.7 ท าให้ระบบบริหารภาครัฐ เป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นส่งผลให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 

4.1.8 ท าให้บุคลากรภาครัฐตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะเป็นผู้ให้บริการประชาชน  มิใช้เจ้านายของประชาชนหรือผู้มี
สถานภาพที่เหนือกว่าประชาชน (ปธาน สุวรรณมงคล, 2558 : 28 - 30) 

4.2 หลักธรรมาภิบาลในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
หลักธรรมาภิบาลยังได้ถูกน าไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 โดยมีหลักการส าคัญ ได้แก่ การสร้างความโปร่งใสในการบริหารประเทศ การตรวจสอบการ
ใช้อ านาจรัฐ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน  

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติไว้ ดังนี้ 
มาตรา 74 วรรคหนึ่ง “บุคคลผู้เป็นข้าราชการ ข้าราชการลูกจ้างของหน่วยราชการ 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมอ านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”  

มาตรา 78 “รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  โดย
พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพคุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติราชการ และจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน เพ่ือให้การจัดท าและการ
ให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้โดยค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน” 

4.3 หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารภาครัฐในงานวิจัย 
ปัจจุบันประเทศไทยยังคงให้ความส าคัญกับการปฏิรูปประเทศให้ปราศจากการทุจริต

คอร์รัปชั่น ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 
และภาคประชาชนให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง 
ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือสร้างความภูมิคุ้มกันให้แก่
ประเทศ 

สาเหตุที่มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานภาครัฐหรือมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ของราชการภาครัฐ มีหลายสาเหตุ เช่น ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ การทุจริต การไม่
ตอบสนองความต้องการของประชาชน การท างานต่างคนต่างท า ยึดกฎระเบียบเป็นหลัก ขาดการ
ยืดหยุ่น ประชาชนขาดศรัทธาตอข้าราชการและต่อหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีสาเหตุส าคัญ 
คือ มีการแทรกแซงทางการเมืองเกิดขึ้น ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติว่า “บุคคลผู้
เป็นข้าราชการหน่วยงานของรัฐ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมอ านวย
ความสะดวก รวมไปถึงการให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด”ี (ไทยโพสต์, 2560) สอดคล้องกับงานวิจัย ดังนี้ 
 งานวิจัยของ เตือนใจ ฤทธิจักร. (2550 : บทคัดย่อ)   ได้ศึกษา“ธรรมาภิบาลในการบริหาร
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตามทัศนะของบุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  กระทรวงยุติธรรม” พบว่า 
บุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่แตกต่างกัน มีทัศนะต่อธรรมาภิบาล
ในการบริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 
กลุ่มที่ปฏิบัติงานในสายงานสนับสนุนมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงกว่ากลุ่มที่ปฏิบัติงานในสายงานหลัก 
อาจเป็นเพราะกลุ่มสายงานหลักและกลุ่มสายงานสนับสนุนของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีหน้าที่
ความรับผิดชอบต่องานแตกต่างกัน แต่ทั้งสองสายงานต้องประสานการท างานร่วมกัน 

นันทพร รัฐถาวร. (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริการของเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด พบว่า สภาพปัญหาและความต้องการการบริการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สาเหตุเกิด
จากการขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ขาดคู่มือบริการประทับใจ ส าหรับเจ้าหน้าที่ขาดคู่มือ
ประชาชนในการติดต่อราชการกับเทศบาล ขาดวัสดุอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ขาดขวัญและกาลังใจ 
ผู้รับบริการใช้อภิสิทธิ์ และนโยบายของผู้บริหารไม่ชัดเจน 
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ผาสุก ไพจิตรและคณะ. (2543 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาคอร์รัปชั่นในภาครัฐ/ความเห็น
และประสบการณ์ของครัวเรือน โดยการสารวจความเห็นกลุ่มหัวหน้าครัวเรือน พบว่า คอร์รัปชั่น
เป็นปัญหาระดับชาติที่ส าคัญอันดับสาม รองจากปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาค่าครองชีพสูงพบในหมู่
นักการเมืองมากกว่าหมู่ข้าราชการ หน่วยงานที่ไม่ซื่อสัตย์มากที่สุด ได้แก่ ต ารวจและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ร้อยละ 10 ของครัวเรือนถูกเรียกร้องสินบน วงเงินที่ถูกเรียกร้องกระจุก
อยู่ในหน่วยงาน 3 แห่ง คือ ที่ดิน ต ารวจ และสรรพากร  

4.4 สอดคล้องกับกรณีศึกษา : ภาครัฐน าแนวทางเสริมสร้างธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงานภาครัฐไทย  
 ส านักงาน คปภ . ได้ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมาภิบาล (Good Corporate 
Governance)    เพ่ือน าองค์การไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งยังเสริมสร้างความเชื่อมั่น
และน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีประสิทธิภาพ และคุ้มครองประชาชนให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากการประกันภัยอย่างครบถ้วน จะต้องแสดงให้เห็นถึงการมีระบบการบริหารจัดการและ
การใช้อ านาจหน้าที่ด้วยความโปร่งใส่ และน่าเชื่อถือ 
 แนวทางธรรมาภิบาลของส านักงาน คปภ .   คือ มีความเข้มงวดไม่น้อยไปกว่ามาตรฐาน   
ธรรมาภิบาลที่ได้ก าหนดให้ผู้อยู่ใต้การก ากับดูแลถือปฏิบัติ โดยอ้างอิงมาจากหลักธรรมาภิบาลตาม
มาตรฐานสากลขององค์กรเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 
Economic Co-operation and Development : OECD) และมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย (Insurance Core Principles : ICP) ซ่ึงก าหนด โดยสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย
นานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors ; IAIS) ทั้งยังเทียบเคียงกับ
หลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานก ากับดูแลสถาบันการเงินอื่นๆ (ส านักงาน คปภ, 2556 : 1)  

 
5. สรุปผล 

5.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 
 สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา   ต้องเป็นหุ้นส่วนที่ส าคัญร่วมกันด าเนินการอย่าง
บูรณาการในการกล่อมเกล่าเด็กและเยาวชนไทยให้เป็น  “คนดี”ของสังคม เพ่ือผลิตคนที่ดีเข้าสู่
ระบบบริหารงานภาครัฐและสังคมโดยรวม (ปธาน สุวรรณมงคล, 2558 : 55)  

5.2 แนวทางการสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรภาครัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและการบริหารจัดการท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร
จัดการอยู่ตลอดเวลา เพ่ือสอดรับกับความต้องการของคนในชุมชน ตลอดจนการตรวจสอบและการ
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักของธรรมาภิบาล (Good Governances)  

การสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือ ธรรมาภิบาล ให้เกิดขึ้นในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะยังคงให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นหลักปฏิบัติ ซึ่งส่งผล
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ต่อการสร้างภาพลักษณ์อันดีงามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนท าให้ประชาชนมีความยอมรับ
นับถือ และสามารถเชื่อมั่นได้ว่าผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาท าหน้าที่บริหารท้องถิ่น มีความตั้งใจเข้า
มาบริหาร เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่เข้ามาเพ่ือตักตวงผลประโยชน์       
เพ่ือตนเองและพวกพ้อง 
 การส้รางธรรมาภิบาล คือ การส้รางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล เช่น หลักความโปร่งใสและหลักการมีส่วนร่วม เป็นต้น นอกจากนั้นองค์ประกอบ
อีกอย่างหนึ่งที่ส าคัญ คือ ระบบการควบคุมภายในที่ดีมีการวางระบบไว้อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ และเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องพิจารณาด าเนินการสร้างเสริมระบบที่ดี      
สร้างสภาพแวดล้อมภายในที่ดี และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมอย่างแท้จริง เสริมสร้าง
และพัฒนาทักษะอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่พนักงาน   
 แนวทางการสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องได้รับความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรท้องถิ่น เช่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนทราบอย่างสะดวกและทั่วถึง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการ
จัดท าบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น การบริหารงานภาครัฐและการพัฒนาองค์การภาครัฐมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยเครื่องมือกลไกที่ส าคัญที่เรียกว่า “ธรรมาภิบาล” (Good 
Governance) องค์การภาครัฐควรตระหนักถึงความส าคัญต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงานภาครัฐทั้ง 6 หลักการ ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า    
หลักความโปร่งใส่ หลักความรับผิดชอบ และหลักมีส่วนร่วม  

โดยการบริหารงานภาครัฐและการพัฒนาองค์การภาครัฐยุคใหม่ให้เป็นไปในทิศทางที่เป็น
กลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การภาครัฐทุก
องค์การ ทั้งส่วนส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นต้องประสานพลัง เพ่ือด าเนินการ
บริหารงานภาครัฐและพัฒนาองค์การภาครัฐสู่การเป็นองค์การบริหารงานภาครัฐยุ คใหม่          
แห่งธรรมาภิบาลสู่ไทยแลนด์ 4.0 (ทวนธง ครุฑจ้อน. 2553)   
 
6. ข้อเสนอแนะ 

1. ภาครัฐควรตระหนักให้ความส าคัญและยึดหลักธรรมาภิบาลในระบบการบริหารงานภาครัฐ 
โดยเฉพาะให้มีการปฏิรูปกฎหมายและระบบบริหารภาครัฐยุคใหมสู่่ไทยแลนด์ 4.0 

2. ภาครัฐควรมียุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ 
มีการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและตรวจสอบการท างานของภาครัฐยุคใหม่     
สู่ไทยแลนด์ 4.0 
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3. ผู้บริหารองค์กรภาครัฐหรือหน่วยงานภาครัฐควรพิจารณาด าเนินการสร้างเสริมระบบที่ดี             
สร้างสภาพแวดล้อมภายในที่ดี และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมอย่างแท้จริง เสริมสร้าง
และพัฒนาทักษะอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่พนักงานภาครัฐยุคใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการพัฒนาองค์การ 
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT FOR ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT  

 
วรวุฒิ  อินทนนท์ 

Worawut Inthanon 
 

บทคัดย่อ 
 การพัฒนาทัพยากรมนุษย์เป็นงานที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์การที่มีความส าคัญ
ที่สุดขององค์กร รวมทั้งช่วยให้องค์กรโดยรวมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาองค์กรน าไปสู่
ความส าเร็จ/ความล้มเหลว หรือความเป็นเลิศในองค์การในองค์การ ในยุคปัจจุบันการพัฒนา
องค์การเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น 
ส่งผลให้องค์การเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาทัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นส่วนส าคัญ
ในการช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามการที่จะพัฒนาองค์ก ารให้
ประสบความส าเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการ เนื่องจากการพัฒนา
องค์การนั้นไม่มีทางลัด หรือสูตรส าเร็จในการด าเนินงาน ทรัพยากรมนุษย์สามารถพัฒนาองค์การให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การได้เป็นอย่างดียิ่ง รวมถึงบูรณาการคุณค่าต่างๆ ของการพัฒนาองค์การ
ด้วย 
 บทความเรื่อง การพัฒนาทัพยากรมนุษย์เพ่ือการพัฒนาองค์การนี้มุ่งอธิบาย 1. เป้าหมาย
หลักและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
องค์การ 3. กระบวนการในการพัฒนาองค์การ และ 4. บูรณาการคุณค่าต่างๆ ของการพัฒนา
องค์การเข้ากับการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ค าส าคัญ : การพัฒนาทัพยากรมนุษย์, การพัฒนาองค์การ 
 

ABSTRACT 
 Human resource development is an important task for organizational 
development that is the most important of the organization.  It also helps the 
overall organization to evolve continually and lead to the successful organizational 
development/ the failure or the organizational excellence. In the present day, the 
organizational development is a very popular activity because of the changes that 
occur causing the organization is aware of the importance of human development 
to be an important part in helping the organization to achieve the success 
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sustainably.  However, the asuccessful organizational development needs to know 
and understand the implementation because of there is no shortcut in the 
organizational development or implementation formula. The human resources can 
develop organizations to achieve organizational goals, including the integration of 
various values of the organization development. 
 The article of “Human Resource Development for Organizational 
Development” aims to explain;  (1) the main goals and objectives of the human 
resource development, (2) the goal and objectives of the organizational 
development, (3) the organizational development process, and (4) the integration 
of various values of the organizational development with the practice to achieve 
goals. 
Keywords: Human Resource Development, Organizational Development  
 
1. บทน า 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการพัฒนาองค์การให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
คุณสมบัติอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อองค์การ องค์การจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าจะต้องลงทุนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่องค์การมีอยู่ พร้อมทั้งพัฒนาองค์การให้มีความพร้อม และสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา นอกจากจะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้แก่ทรัพยากรมนุษย์แล้ว 
องค์การเองก็ต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอีกด้วย 
บทความเรื่องการพัฒนาทัพยากรมนุษย์เพ่ือการพัฒนาองค์การนี้มุ่งอธิบาย 1. เป้าหมายหลักและ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การ 
3. กระบวนการในการพัฒนาองค์การ และ 4. บูรณาการคุณค่าต่างๆของการพัฒนาองค์การเข้ากับ
การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
 
2. เป้าหมายหลักและวัตถุประสงค์ของพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 เป้าหมายหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากค านิยามที่หลากหลายของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในความหมายแคบ จะพบว่าเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มีอยู่ 2 ประการคือ (ศิริภัสสรศ์  วงศ์ทองดี 2557 : 28 - 34) 
 ประการแรก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้รับการออกแบบมาเพ่ือสร้างการเรียนรู้ 
(learning) ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล และในระดับองค์การ ( individual and organizational 
learning) การเรียนรู้ในระดับบุคคล หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรเชิงสัมพันธ์ในพฤติกรรม
หรือศักยภาพของมนุษย์ ซึ่งมิได้เป็นผลโดยตรงจากการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย (Sigelman, 
and Shaffer, 2003) ส่วนการเรียนรู้ขององค์การ เป็นผลรวมของการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์การ
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และอาจจะส่งผลหรือผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์การ ไปถึงการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ทั่วทั้ง
องค์การได ้
 ประการที่  2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถูกออกแบบมาเพ่ือสร้างผลงาน 
(performance) ที่ดีกว่าเดิมทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและผลงานโดยรวมขององค์การ ( individual 
and organizational performance) ผลงาน หมายถึงการแสดงพฤติกรรมในการท างานให้
บรรลุผลของการท างานอย่างใดอย่างหนึ่งจนเกิดผลลัพธ์ตามภารกิจ (Swanson, and Gradous, 
1986) ทั้งผลงานระดับปัจเจกบุคคลหรือในระดับองค์การต่างก็มีวัตถุประสงค์เพ่ือก่อให้เกิด
ความส าเร็จของสมาชิกทุกคนและขององค์การ (Watkins, 1989;1996 a cited in Swanson, and 
Holton,2001; Rouna, 2000) ฮอลตัน (Holton, 1999) ได้เปรียบเทียบองค์การ                  
(an organization)  คือระบบของคนงานหนึ่งๆ (a performance system)  องค์การจึงเป็นระบบ
ที่เกิดขึ้นจากความประสงค์ที่สมาชิกต้องการผลักดันให้บรรลุตามภารกิจที่ก าหนดในความหมายนี้  
“ทุกๆองค์การล้วนเป็นระบบผลงาน” แต่ “ทุกๆระบบผลงาน (a performance system)          
ไม่จ าเป็นต้องเป็นองค์การก็ได้”  
 เป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 2 ประการ คือ การเรียนรู้และผลงาน     
หากพิจารณาอย่างเป็นองค์รวมแล้ว ไม่ว่ากิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นจะมุ่งเน้นที่
เป้าหมายใดก่อน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องตอบสนองทั้ง 2 เป้าหมาย เพราะในการท างานย่อมจะ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ของพนักงาน ในขณะเดียวกันการเรียนรู้ก็สามารถน าไปสู่การสร้างผลงานที่ดี
กว่าเดิมได้ ดังนั้น ไม่ว่ากิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะถูกออกแบบหรือจัดให้มีขึ้น         
เพ่ือวัตถุประสงค์ใดก่อนก็ตาม ล้วนมีเป้าหมายเพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่า 
 วัตถุประสงค์ของพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในอดีตการบริหารงานบุคคล (personel 
administration) มีวัตถุประสงค์ที่แคบและเฉพาะเจาะจง โดยจะพิจารณาที่งานประจ าของฝ่าย
บุคคล (Personel department) โดยที่หน่วยงานด้านบุคคลจะมีหน้าที่จัดหาและธ ารงรักษาให้
บุคคลอยู่ร่วมงานกับองค์การเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดขององค์การเท่านั้น ปัจจุบันงานทรัพยากร
มนุษย์ได้รับความส าคัญและขยายขอบเขตการด าเนินงานมากขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนอง
ความต้องการในหลายระดับดังต่อไปนี้ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 2549 : 16 – 18) 
 (1) สังคม งานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะตอบสนองความ
ต้องการทางสังคม เนื่องจากตามปกติแต่ละสังคมต้องการให้มีสมาชิกทุกคนมีความเป็นอยู่อย่าง
เหมาะสมสงบสุข  และสามารถพัฒนาสังคมให้คงอยู่ได้ในอนาคต  
 (2) องค์การ งานทรัพยากรมนุษย์ของทุกองค์การต่างมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้องค์การ
สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราที่เหมาะสม ดังที่
กล่าวมาแล้วว่าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์จะมีหน้าที่เกี่ยวพันกับบุคคลตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมงาน ขณะ
ปฏิบัติงานและภายหลังจากการร่วมงานกับองค์การ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้องค์การว่าจะมีบุคคลที่
มีความรู้ทักษะและความสามารถในระดับและปริมาณที่เหมาะสมร่วมงานอยู่ตลอดเวลา โดยเขา
เหล่านั้นจะจงรักภักดีและทุ่มเทความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับองค์การอย่างเต็มที่  
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 (3) บุคลากร เหตุผลส าคัญข้อหนึ่งที่บุคคลส่วนใหญ่ต้องท างานก็คือเพ่ือให้เขาและ
ครอบครัวสามารถด ารงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในสังคม โดยมีปัจจัย 4 มีความปลอดภัย และมี
การยอมรับทางสังคมในอัตราส่วนที่เหมาะสม เราจะเห็นได้ว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์มี
วัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองความต้องการระดับต่าง ๆ ของบุคลากร ตั้งแต่ความต้องการขั้นพ้ืนฐาน
ไปจนถึงความต้องการในระดับสูง โดยสามารถพิจารณาจากงานของหน่วยงานบุคลากรเร่ิมตั้งแต่
การรับเข้าบุคลากรท างาน การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและยุติธรรม การให้ผลประโยชน์
ตอบแทน การฝึกอบรมและพัฒนา การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง การวางแผนอาชีพ และวางแผน
แนวทางส าหรับอนาคต และการจัดกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งงานเหล่านี้ล้วนจะมีส่วนช่วยส่งเสริม
คุณภาพชีวิตการท างานและมาตรฐานการครองชีพของบุคคลให้ดีขึ้น   
 
3. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การ (identity the goals 
objective of OD) (ศิริภัสสรศ์  วงศ์ทองดี 2557 : 248 - 251) 
 เป้าหมายหลักของการพัฒนาองค์การ คือ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิผลขององค์การและ
เพ่ิมสมรรถนะทางด้านผลงานนอกจากนี้การพัฒนาองค์การยังต้องการสร้างประสิทธิภาพ สุขภาวะ
ขององค์การและการร่วมมือกันอีกด้วย ดังนั้น การจะปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การได้จ าเป็นที่
จะต้องก าหนดวิธีการที่ดีกว่าและการผลิตและให้บริการต้องมีการปรับปรุงการสื่อสารภายใน
องค์การปรับปรุงการท า ผลงานปรับปรุงระบบการเรียนรู้ระบบการให้ค่าตอบแทนและรางวัลรวมถึง
การปรับปรุงการออกแบบระบบการท างานทั้งหมดขององค์การ (Gilley, and Masculine, 2000b 
cited in Fillet and others, 2002: 141)  
 วิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพองค์การที่นิยมใช้กันมาก คือ การรื้อปรับระบบ     
(re-engineering) ซ่ึงต้องการทบทวนระบบการท างานและส่วนอ่ืนๆ ในองค์การทั้งระบบ ส่วนการ
ปรับปรุงเรื่องสุขภาพขององค์การหรือการท าให้องค์การมีความเข้มแข็ง หมายถึง การปรับปรุง
เสริมสร้างขวัญก าลังใจของบุคลากร ส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรม และมีบรรยากาศ
การท างานที่ดี สุขภาพที่ดีขององค์การเป็นผลพลอยได้ของการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสาย
พนักงานและองค์การคุณภาพ 
 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การ นิลสัน (Nielsen, 1984 cited in Gilley and 
others, 2002: 142) เพ่ือสร้างความร่วมมือร่วมใจให้เกิดขึ้นในองค์การในมิติต่างๆ คือ  
 (1) โครงสร้างและนโยบายที่จะเอ้ือต่อการสร้างความเข้าใจในพัทยาปิดและเป้าหมาย
ขององค์การ  
 (2) ระบบการให้ค่าตอบแทนและรางวัลต่างๆ เน้นที่ผลงานของกลุ่มในขณะเดียวกันก็ให้
ความส าคัญกับความทุ่มเทของปัจเจกบุคคล   
 (3) ระบบการวัดและประเมินผล เปรียบเสมือนมาตรวัด เพ่ือการปรับปรุงผลงานและ
ผลิตภาพ มากกว่าจะเป็นเพียงเกณฑ์ส าหรับวัดผลงานเท่านั้น   
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 (4) กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะเน้นการสร้างการมีส่วนร่วม ที่ช่วยกันค้นหา
ความปรารถนาอาชีพในอนาคตที่อยู่บนฐานของความต้องการในอนาคตขององค์การ พร้อมๆไปกับ
การส ารวจระดับของสมรรถนะในปัจจุบันกับสมรรถนะในอนาคตของพนักงานที่เหมาะสมส าหรับ
องค์การ 
 
4. กระบวนการในการพัฒนาองค์การ (the organization development 
process) (ศิริภัสสรศ์  วงศ์ทองดี 2557: 253 - 255) 
 ตัวแบบของการพัฒนาองค์การโดยทั่วไปมักจะแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 
 (1) ระยะของการให้การศึกษาหรือสร้างความเข้าใจแบบกว้างๆ (a broad-based 
scheme) เป็นช่วงที่มีการให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การให้กับ
ทั่วทั้งองค์การ   
 (2) ระยะกิจกรรมเฉพาะที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง เพ่ือท าการพัฒนาองค์การเป็น
กระบวนการและกิจกรรมที่จัดท าขึ้น เพ่ือการแก้ไขปัญหา (problem-solving) ซึ่งประกอบด้วย 6 
ขั้นตอนย่อยๆ 
 - การระบุปัญหา (problem identification) โดยท าการตั้งค าถามด้วยค าถามที่ว่า 
“what is” “what should be” คือค าถามที่ใช้ในระยะแรกเพ่ือท าการส ารวจปัญหาต่างๆที่
ประสบอยู ่
 - ขั้นการสร้างสัมพันธภาพ (relationship phase) สิ่งส าคัญในระยะที่ 2 คือ การสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันว่าก าลังจะท าอะไร เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาที่ส ารวจพบและจะช่วยกัน เพ่ือท า
ให้ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึงได้อย่างไร ความไว้วางใจเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้น 
ดังนั้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีจะก่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ของการท า (OD organization development)  
 - การตรวจวินิจฉัย (diagnostic phase) เมื่อผ่านขั้นที่ 1 และครั้งที่ 2 การลงลึกใน
รายละเอียด เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
การบริการ และการอาศัยความรู้หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการตีความ กิจกรรมเหล่านี้จัดท า
ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรากเหง้าหรือที่มาของปัญหาอย่างแท้จริงเป็นช่วงที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะ
ถ้าหากท าการตรวจวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง การเสนอวิธีการและขั้นตอนในการรักษาหรือแก้ไข
ปัญหาก็จะท าอย่างได้ผล  
 - การระบุทางออกในการแก้ไขปัญหา (the solution identification phase) 
ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบ และการ มีความรู้ และ
ประสบการณ์จะท าให้สามารถมองเห็นทางออก หรือทางเลือกที่จะน ามาเป็นข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นความสามารถของที่ปรึกษาของผู้บริหารทีมงานที่เก่ียวข้อง วิธีการระดมความคิด 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560622

ระดมสมองหรือการท าให้สมาชิกได้ช่วยกันเสนอทางออกแล้วน ามาตัดสินใจภายใต้เงื่อน ไขที่
เหมาะสม ก็เป็นกระบวนการที่ส าคัญในช่วงนี้ 
 - ขั้นการเข้าแทรกแซง (intervention phase) กิจกรรมต่างๆ จะถูกจัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการให้เกิดผลลัพธ์อะไร เช่น การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ด้านไปดูงาน
การ ไปทัศนศึกษา สามารถท าให้บุคลากรมีการเรียนรู้ใหม่ ๆ อันอาจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ท างานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานได้  
 - ขั้นการประเมินผลและให้ข้อมูลย้อนกลับ (the feedback and evaluation phase) 
คอนเนอร์ (Conner, 1992 cited in Gilley and others, 2002: 149) ชี้ให้เห็นว่า การประเมินผล
ทางในระยะระหว่างการด าเนินการ(formative evaluation ) ช่วยท าให้ทราบว่ามีข้อขัดข้องใดบ้าง
เพ่ือท าการปรับปรุงการด าเนินงานในระหว่างที่โครงการก าลังด าเนินอยู่และท าการประเมินผล    
เมื่อสิ้นสุดโครงการ (summative evaluation  )เพ่ือให้ทราบผลลัพธ์และประสิทธิผลของโครงการ
ทั้ง 2 รูปแบบและขั้นตอนของการประเมินเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับการ 
 
5. บูรณาการคุณค่าต่างๆ ของการพัฒนาองค์การเข้ากับการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย (intergate the values of OD into their practice)  
 แม็กลีน (2006: 28) อธิบายถึงค่านิยมหลัก (key  value) ที่การพัฒนาองค์การก าหนดไว้
เพ่ือเป็นเกาะการคิดและใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมในภาคปฏิบัติซึ่งนักพัฒนาองค์การต้องตระหนัก
และยึดมั่น คือ (ศิริภัสสรศ์  วงศ์ทองดี 2557 : 251 - 253) 
 (1) หลักการให้ความเคารพและการอยู่รวมกัน (respect and inclusion)  
 (2) หลักความร่วมมือร่วมใจ (collaboration) 
 (3) หลักความจริงแท้แน่นอน (authenticity)   
 (4) หลักการตระหนักในตน (self-awareness) 
 (5) หลักการให้อ านาจเต็ม  (empowerment)   
 (6) หลักประชาธิปไตยและความเท่าเทียมกันในสังคม (democracy and social 
justice) 
 นอกจากค่านิยมข้างต้นการพัฒนาองค์การยังได้น าเอาหลักการส าคัญๆ อีกหลายประการ
มาบูรณาการเข้าด้วยกัน เพ่ือท าให้บรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้ (ศิริภัสสรศ์  วงศ์ทองดี 2557 : 251 - 
253) 
 (1) การพัฒนาองค์การมีทฤษฎีเป็นตัวสนับสนุน (supported by theory) 
 (2) การพัฒนาองค์การมีลักษณะเป็นระบบ (system focused) 
 (3) การพัฒนาองค์การเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) 
 (4) การพัฒนาองค์การเน้นที่กระบวนการ (process focused) 
 (5) การพัฒนาองค์การใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ (informed by data) 
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 (6) การพัฒนาองค์การให้ความส าคัญกับลูกค้า (client centered) 
 กีลลีย์และคณะ (2002: 143) ได้กล่าวถึงคุณค่าของการพัฒนาองค์การไว้หลายประการ 
เช่น  
 (1) การพัฒนาองค์การสร้างโอกาสส าหรับพนักงานให้ยกระดับศักดิ์ศรีและฐานะความ
เป็นมนุษย์ (human beings) มากกว่าถูกจัดให้เป็นแค่เพียงทรัพยากร (resources)   
 (2) การพัฒนาองค์การสร้างโอกาสให้สมาชิกองค์การและโครงการเองเพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับให้ไปถึงศักยภาพสูงสุด (fullest potential) 
 (3) การพัฒนาองค์การ ช่วยเพ่ิมประสิทธิผลขององค์การ โดยการท าให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
 (4) การพัฒนาองค์การช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าท างานและมีความท้าทายให้กับ
พนักงาน  
 (5) การพัฒนาองค์การช่วยท าให้พนักงานและผู้บริหารมีโอกาสที่จะก าหนดและหาวิธีการ
ที่ท าให้เขามีสภาพแวดล้อมในงานด้วยตนเองได้  
 (6) การพัฒนาองค์การท าให้พนักงานทุกคนได้รับการปฏิบัติในฐานะมนุษย์ซึ่งมีความ
ซับซ้อนในเรื่องค่านิยมความเชื่อรวมทั้งความส าคัญในเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว   
 นักวิชาการหลายคน เช่น เบิร์ก (Burke, 1992 cited in Gilley and others, 2002: 
143)  กล่าวว่า เป้าหมายสูงสุดและคุณค่าสูงสุดของการพัฒนาองค์การ คือการอนุญาตให้สมาชิก
ขององค์การก้าวไปสู่การมีวุฒิภาวะที่มีสุขภาพจิตที่ดี และมีความผูกพันต่อองค์การ นอกจากนี้การ
พัฒนาองค์การยังช่วยในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรไปพร้อม ๆ กันด้วย  
 
6. สรุป  
 การพัฒนาทัพยากรมนุษย์เพ่ือการพัฒนาองค์การ ผู้ เขียนบทความมีความคิดเห็น
สอดคล้องกับ ค ากล่าวว่า เจตจ านงของการพัฒนาองค์การไม่ได้เกิดขึ้นมาตัดสินใจเพ่ือฝ่ายบริหาร 
และเกิดขึ้นมาเพ่ือช่วยฝ่ายบริหารให้มีความชัดเจนส าหรับทางเลือกต่างๆมากกว่า กล่าวคือการ
พัฒนาทัพยากรมนุษย์จะช่วยให้องค์การสามารถสร้างข้อมูลที่ถูกต้อง เพ่ือปรับปรุงสถานะของการ
เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับวัฒนธรรม  สภาพแวดล้อมและระบบผลงานขององค์การ  แกรี เอ็น. แม็
กลีน (Gary N. McLean, 2006: 26) แสดงทัศนะว่าท าไม และเมื่อใดองค์การจึงตัดสินใจจะใช้การ
พัฒนาองค์การ เพ่ือปรับปรุงองค์การซึ่งในทัศนะของ แม็กลีน โอดี (OD:  organization 
development) เป็นสาขาที่กว้างมาก และไม่ได้เป็นเพียงชุดของเครื่องมือ หรือเทคนิควิธีที่
คณะกรรมการหลุดกลุ่มผู้ท าโอดีน ามาใช้ มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  
 (1) เมื่อต้องการพัฒนาหรือเพ่ิมเติมวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ  
 (2) เมื่อต้องการจัดโครงสร้างและหน้าที่ต่างๆในองค์การให้ลงตัวและทุกคนมีเป้าหมาย
ร่วมสามารถท างานประสานกันได้อย่างลงตัว  
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 (3) เมื่อต้องการสร้างแผนกลยุทธ์เพื่อสามารถน าไปก าหนดอนาคตขององค์การได้  
 (4) เมื่อต้องการแก้ไขข้อขัดแย้งที่ด ารงคงอยู่ในองค์การระดับต่างๆได้  
 (5) เมื่อต้องการเข้าไปสอดแทรกในระบบต่างๆ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ด าเนินไปตามแผนแม่บทอย่างต่อเนื่องได้  
 (6) เมื่อต้องการสร้างบรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจอันจะน าไปสู่ความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ  
 (7) เมื่อต้องการสร้างระบบการให้ผลตอบแทนและรางวัลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์การ  
 (8) เม่ือต้องการช่วยให้การก าหนดนโยบายและกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นไปเพ่ือปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง   
 (9) เมื่อต้องการประเมินหรือส ารวจสภาพแวดล้อมจุดแข็งจุดอ่อนเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงองค์การ  
 (10) เมื่อต้องการช่วยเหลือพนักงานผู้บริหารระดับรองๆ ลงมาที่ยังต้องการพ่ีเลี้ยงและ
ผู้สอนงาน ให้การท างานของเขานั้นดีขึ้น   
 (11) เมื่อต้องการสร้างระบบการให้ข้อมูลย้อนกลับ feedback ในระดับบุคคลตาม
จังหวะและโอกาสที่เหมาะสมเพ่ือท าให้พนักงานสามารถพัฒนาตนเองได้ 
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย 

WORKING EFFICIENCY PRACTICALITY OF OFFICERS IN THE SUB-DISTRICT 
ORGANIZATION OF MEUNGDISTRICT, NONGKHAI PROVINCE 

 
ภูมิพัฒน์  เสน่ห์พูด 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  คือ 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง   จังหวัด
หนองคาย 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การ
บริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย   
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอ
เมือง   จังหวัดหนองคาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
แจกแบบสอบถามให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 84 คน และน าแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปสถิติท่ีใช้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t - 
test และ F – test 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. พนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย พบว่า เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 31- 40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 7,001-
10,000 บาท และมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 5 ปี  
 2. ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอ
เมือง   จังหวัดหนองคาย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า พนักงาน
ส่วนในองค์การบริหารส่วนต าบล มีค่าเฉลี่ยสูงเรียงตามล าดับ ดังนี้ ความสามารถในการสร้างความ
สัมพันธภาพ รองลงมาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม ลักษณะการปฏิบัติงาน เทคนิค
ความรู้และความสามารถในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ และความสามารถในด้านทักษะการบริหาร 
ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง   
จังหวัดหนองคาย 
 3. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย พบว่า ภาพรวม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ที่มีเพศ อายุ 

                                                        
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การบริหารส่วน
ต าบล ไม่แตกต่างกัน รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือการวิจัย ดังนี้  1) พนักงานควรมีการฝึกอบรม ทักษะ 
ความรู้ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  มีการประชุมชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติงานและแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น ระหว่างผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน  2) องค์กรควรก าหนด
นโยบาย หรือวางแนวทางในการพัฒนาพนักงาน และองค์กรเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น  3) ควรจัดสรรค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม เพ่ือ
กระตุ้นจูงใจให้พนักงานเกิดขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน  4) หน่วยงานควรจัดซื้อ เครื่องมือ  
วัสดุอุปกรณ์ และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ที่จะช่วยเอ้ืออ านวยให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว อย่างถูกต้องและแม่นย า ในการปฏิบัติงานของพนักงานมากยิ่งขึ้น  5. ผลการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง   จังหวัด
หนองคาย พบว่า ภาพรวมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน 
ไม่มีผลท าให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่แตกต่างกัน 
และรายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีผลท าให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานใน
องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, พนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this thematic paper (independent study) were 1) to 
study the working efficiency of officials in Tambon Organization Administration, 
Meung District, Nongkhai  Province, 2) to compare the working efficiency of officers 
in Tambon Organization of Meung District, Nongkhai Province manipulated by 
independent variables, and 3) to study  problems and suggestions about the 
working efficiency of officers in Tambon Organization of Meung District, Nongkhai 
Province. A sample was of 84 officers in Tambon Organization of Meung District, 
Nongkhai Province. The tools used for data collection were questionnaires. Statistics 
used in data analysis were frequency, mean, percentage, standard division, t-test 
and f-test. 
 The results of research were found as follows: 
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 1. The officers in Tambon Organization of Meung district, Nongkhai 
province were women aged 31-40 years old, held a Bachelor degree, earned 7,001-
10,000 Baht per month and worked in the area less than 5 years 
 2. Factors affecting the working efficiency of officers in Tambon 
Organization of Meung district, Nongkhai province, by overall views, were in the 
moderate level.  The mean of officers in Tambon Organization of Meung district, 
Nongkhai province, by each side, was in the high level.  They are generating 
relationship abilities, creative thinking, collaboration, technical and skill for using 
equipment and tools and management skill respectively. All of  them affected the 
working efficiency of officers in Tambon Organization of Meung district, Nongkhai 
province. 
 3. Difference in sex, age and education level did not make the working 
efficiency of  officers different  but monthly incomes and periods of  working in the 
area made the working efficiency  officers in Tambon Organization of Meung district, 
Nongkhai province  different with the significant statistic figure at .05.  
 4. Suggestions: 1) Officials should be trained to develop the working 
efficiency, should have meeting for addressing ways to work and exchange the 
ideas among those who work altogether to analyze the problems and find out the 
solutions and development including making the rules for officials clearly, 2) 
Organization should specify the policy or plan to develop the officials and 
organization to improve the working efficiency seriously such as arranging the  
changing system for officials to reduce tense in working. This can help to increase 
the ability of personnel in many aspects and they can compensate, 3) Organization 
should arrange proper  pay and welfare for officials to encourage their working spirit 
to develop the working efficiency in many aspects,  and give the temptation to 
them, for example; giving them requites (bonus), esteeming and praising those who 
perform duty well from the assessment of section chief, friends and people, and 4) 
purchase section should buy instrument and utensil, and provide technology for 
the officials to help them work efficiently.  
Keywords: Working Efficiency Practicality, Sub-District Organization  
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1. บทน า 
 เมื่อ พ.ศ. 2537 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ. 2537 เป็นกฎหมายที่ใช้จัดระเบียบการบริหารในต าแหน่งแทน ประกาศคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่  326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 นับตั้งแต่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ท าให้มีการปรับฐานะการ
บริหารงานในระดับต าบล โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสภาต าบลทั่วประเทศออกเป็น 2 รูปแบบ 
ดังนี้1. รูปแบบ สภาต าบล ได้รับการยกฐานะเป็นนิติบุคคล อันได้แก่ สภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวม
เงินอุดหนุนต่ ากว่า 150,000 บาท   
 2. รูปแบบ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ตั้งขึ้นจากสภาต าบลที่มีรายได้  (โดยไม่รวม
เงินอุดหนุน) ในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ 150,0000 บาทได้รับการ
ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นการบริหารส่วนท้องถิ่น   
 เมื่อ พ.ศ. 2546 รัฐบาลได้เสนอขอปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2546 โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ แก้ไขชื่อเรียกบุคคล  
และค าศัพท์กฎหมายที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
 กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในด้านการพัฒนาการเมืองการปกครองท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยมุ่งเน้นในการกระจายอ านาจไปสู่การปกครองท้องถิ่น ให้ท้องถิ่น
มีอิสระและอ านาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะทั้งด้านการวางแผนการบริหาร งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคลโดยเฉพาะการปรับปรุงรูปแบบการปกครองท้องถิ่นให้เหลือ       สี่รูปแบบ ตาม
นโยบายของรัฐบาล คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และ
รูปแบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
 จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ซึ่ง พ่ึง
เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 จึงยังมีปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย ทั้งทางด้านสังคม การเมืองและ
เศรษฐกิจ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล  
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความใกล้ชิด กับ ประชาชน และมีอ านาจหน้าที่ ในการจัดการ
พัฒนาบริหาร สร้างความเจริญให้กับต าบล ดังนั้นทุกองค์การบริหารส่วนต าบล มักมีปัญหาอุปสรรค 
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบล ถูกก าหนดบทบาท 
และอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นหน่วยงานที่มี
ศักยภาพในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของประชาชน รวมทั้งผลจากการ
ปรับปรุงฐานะและอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล ยังมีปัญหา
อุปสรรคในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 จากความส าคัญของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นในฐานะผู้ท าการวิจัยสนใจที่จะศึกษา 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง   จังหวัด
หนองคาย เพ่ือจะได้น าผลจากการวิจัยไปปรับปรุง แก้ไข ในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การ
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บริหารส่วนต าบล ที่บุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้ 
 2.1 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบล  
อ าเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย 
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การบริหาร       
ส่วนต าบล อ าเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย 
 2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การ
บริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือพนักงานส่วนต าบล ซึ่งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น                
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย จ านวน   9  แห่ง 
ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 84 คน ซึ่งเก็บข้อมูลของประชากรทั้งหมด   
 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sampling technique) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ พนักงานส่วนต าบล จ านวน 84 คน ซึ่งได้มาจากการก าหนดการสุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง จาก 9 
แห่ง   
 การสุ่มตัวอย่าง คือการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยสุ่มจากประชากรจริง  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่ม
ตัวอย่างน าเสนอโดยใช้สถิติร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) สถิติค่าเฉลี่ย ( ) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปร
ต่างๆ โดยใช้สถิติที่ทดสอบ (t-test) ในกรณีที่มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้มี 2 กลุ่ม และในการเปรียบเทียบ
ของกลุ่ม ตัวอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไปใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One-way 
Analysis  of Variance) 
4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย“ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย” สรุปผลได้ดังนี้ 
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 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะทั่วไปของพนักงานในองค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย พบว่า เป็นเพศหญิง จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 61.90 มี
อายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 59 
คน คิดเป็นร้อยละ 70.20 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 7,001-10,000 บาท จ านวน 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.20  และมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 44  
 2. ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทดสอบค่า t-test, One-way Analysis of Variance เพ่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล อ าเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย 
ตัวแปรตาม คือ 6 ด้าน ประกอบด้วย ดังนี้ 
 ความสามารถในด้านทักษะการบริหารงาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ของพนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง   
จังหวัดหนองคาย คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับได้
เป็นอย่างดี  คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.67 ความสามารถการปฏิบัติงานให้เสร็จภายในระยะเวลา หรือ
เป้าหมายที่ก าหนด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.62 มีความสามารถในการตัดสินใจ ที่รวดเร็วและทันต่อ
เหตุการณ์เสมอ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.50 ความสามารถในการก าหนดและวางแผนในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆได้เป็นอย่างดี คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.49 ความสามารถในการประยุกต์วิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.44 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ของพนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย 
คือ มีความรอบรู้ และเข้าใจในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.70 มีความแสวงหา
ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาระบบงานที่ปฏิบัติให้ดีขึ้น คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.76 สามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จ
เหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.61 สามารถปฏิบัติที่รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์เป็นที่ไว้วางใจได้เสมอในทุกสถานการณ์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.58 มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ ได้ในงานที่ปฏิบัติอยู่ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.51 
 เทคนิคความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ของพนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย คือ สามารถน าอุปกรณ์ส านักงานมาประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่ได้
เป็นอย่างดี คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.70 สามารถใช้อุปกรณ์ส านักงานที่ทันสมัยได้อย่างช านาญ คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 3.65 การใช้อุปกรณ์และเครื่องมืออยู่ในสภาพใช้การได้ดี สามารถใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.65 อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.48 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ล้าสมัยและสมควร
ปรับปรุง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.27 
 ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงโดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ของพนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง   จังหวัด
หนองคาย คือ ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.77 มี
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ความสามารถในการอธิบายให้ผู้ที่มาติดต่อราชการ เข้าใจถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 3.75 มีการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงานที่ปฏิบัติงานในองค์กร คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.71        
มีการให้แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงานเสมอ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.55 
 การมีส่วนร่วม  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย ของพนักงานในองค์การบริหารส่ วนต าบล อ าเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย คือมีการ
ประสานงานกับผู้อ่ืน ตามควรแก่หน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.68 ให้ความร่วมมือกับ
ผู้ร่วมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.68 มีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
ด้วยความสมัครใจและพร้อมเพียงกัน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.64 มีการแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันใน
การปฏิบัติงาน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.60 มีการวางแผนในภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานร่วมกัน              
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.58    
 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
มากไปหาน้อย ของพนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย คือ มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.74 มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์และสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานได้เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.73 มีการน าความรู้
ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในงานของตนเองที่ปฏิบัติอยู่ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.71 คิดค้นวิธีการใหม่ๆ เพ่ือให้
การปฏิบัติงานที่ทันสมัย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.58 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการปฏิบัติงาน
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.57 
 
5. อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 ผลการวิจัย พนักงานส่วนต าบล จ านวน 84 คน ผลการวิจัย พบว่า พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ61.90 มีอายุ
ระหว่าง 31- 40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 59.50 ระดับการศึกษาปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 70.20 มี
รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 7,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.20 และมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานต่ ากว่า 5 ปี  คิดเป็นร้อยละ 44 
 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง   
จังหวัดหนองคาย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า พนักงานส่วนใน
องค์การบริหารส่วนต าบลมีค่าเฉลี่ยสูงเรียงตามล าดับ ดังนี้  ความสามารถในการสร้างความ
สัมพันธภาพ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม ลักษณะการปฏิบัติงาน เทคนิคความรู้และ
ความสามารถในการใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือ และความสามารถในด้านทักษะการบริหารงาน ซึ่ง
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง   
จังหวัดหนองคาย ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จารุวัตร กลิ่นอยู่ ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษากรณีอ าเภอพาน 
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จังหวัดเชียงราย พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ใน
ภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ ด้านความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงาน ด้าน
ความก้าวหน้าในการท างาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความพอใจในผลตอบแทน และด้านความ
พร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
 ตัวแปรรายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีผลท าให้ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นการยอมรับสมมติฐาน ข้อที่ 4 และ 5 
 รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีผลท าให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานใน
องค์การบริหารส่วนต าบล แตกต่างกัน ซึ่งเป็นการยอมรับสมมติฐานที่ 4 พบว่า พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล ที่มีรายได้แตกต่างกัน คือ พนักงานที่มีรายได้สูง จะมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้น กล่าวได้ว่า พนักงานที่มีรายได้มากมีโอกาสในการตอบสนองความต้องการของ
ตนเองได้มากว่าพนักงานที่มีรายได้น้อย รายได้มากท าให้สามารถในการจัดการปัจจัยสี่ที่มนุษย์
ต้องการด ารงชีวิตประจ าวันได้ ท าให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าพนักงานที่มี
รายได้น้อย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จารุวัตร กลิ่นอยู่ เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล:ศึกษากรณีอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
พบว่า รายได้ต่อเดือน ของพนักงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล โดยพนักงานที่มีรายได้สูงจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
มากกว่าพนักงานที่รายได้น้อย และผลงานวิจัยของ ขวัญใจ มีทิพย์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน :ศึกษาเฉพาะกรณี กองพันปฏิบัติการพิเศษ 1 
(Commando) กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ 
กองทัพอากาศ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ กับประสิทธิภาพงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
พิเศษ ว่ารายได้ ไม่มีความสัมพันธ์ กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุพงษ์ ภิยโยภาพ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน พบว่า รายได้ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คือรายได้ไม่
อาจจะท าให้เกิดเพ่ิมผลผลิตในตัวบุคคลได้ตลอดไปคงจะเกิดขึ้นในช่วงระยะสั้นๆ เท่านั้น การที่
องค์กรจะรักษาให้พนักงานมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับสม่ าเสมอตลอดไป คงเป็นไปไม่ได้
ที่จะเพ่ิมมายได้ให้ตลอดไป ซึ่งมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ที่แตกต่างกัน มีผลท าให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบล แตกต่างกัน ซึ่งเป็นการยอมรับสมมติฐานที่ 5 พบว่า พนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานแตกต่างกัน คือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบล ที่ไม่เท่ากัน จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ขวัญใจ มีทิพย์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี กองพันปฏิบัติการพิเศษ 1 (Commando) กรมปฏิบัติการพิเศษ 
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ กองทัพอากาศ พบว่า ความสัมพันธ์
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ระหว่างระยะเวลาในการาปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน จะไม่มีผลต่อประสิทธิภาพงานของเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการพิเศษ ว่าระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ ชี้ให้เห็นว่าในการปฏิบัติงานระยะเวลาในการปฏิบัติการพิเศษ จะไม่
เท่ากัน จะไม่ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ส่วนตัวแปร เพศ  อายุ  ระดับ
การศึกษา ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลท าให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่  1, 2 และ 3 
 เพศ  อายุ ระดับการศึกษา พบว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีผลท าให้
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ นคร  บางนิ่มน้อย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานการเดินรถ 
การรถไฟแห่งประเทศไทย:ศึกษาเฉพาะกรณี นายสถานีรถไฟในสังกัดกองจัดการเดินรถ เขต 2 
พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา เงินเดือน ที่พักอาศัย ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และความ
พอใจในผลตอบแทน ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ และผลงานวิจัยของ จารุวัตร กลิ่นอยู่ เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล: ศึกษากรณีอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า ระดับ
การศึกษา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน กล่าวได้ว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงก็จะมีประสิทธิในการปฏิบัติงานสูง 
เนื่องจากพนักงานที่ระดับการศึกษาสูงต้องมีความรู้ ทักษะและเชี่ยวชาญในสาขาที่เ รียนมาช่วยให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  ขวัญใจ  มีทิพย์  เรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน :ศึกษาเฉพาะกรณี กองพันปฏิบัติการ
พิเศษ 1 (Commando) กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทาง
อากาศ กองทัพอากาศ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่มาน ามาทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระดับชั้นยศ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ ปัจจัย
ส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษที่แตกต่างกันจะไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
จึงชี้ให้เห็นว่าในการปฏิบัติงานถึงแม้ว่าอายุ ระดับการศึกษา รายได้ ชั้นยศ และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิเศษจะไม่เท่ากัน จะไม่ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย ของ ร.ต.อ.หญิง    ผณิพันธ์  โตจันทร์ เรื่อง การประเมิน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ :ศึกษาเฉพาะกรณีกองก ากับการ 1 
ต ารวจสันติบาล 2 พบว่า อายุ และระดับการศึกษา ต่างกันจะท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
แตกต่างกันมีนัยส าคัญสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นการยอมรับ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุพงษ์ ภิยโยภาพ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน พบว่า อายุ ที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ประสบการณ์การท างานมากขึ้นด้วยและอายุจะมีวุฒิ
ภาวะของความเป็นผู้ใหญ่มากว่าผู้ที่มีอายุต่ ากว่า สรุปได้ว่า อายุ มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สาธิต แก้ว
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รากมุข ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล:ศึกษากรณีอ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ต าแหน่ง การได้รับข้อมูลข่าวสาร การได้รับ
การฝึกอบรม สภาพแวดล้อมในการท างานความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ความศรัทธาต่อผู้น าหรือ
ผู้บังคับบญัชา และความคาดหวังความก้าวหน้าในการท างาน   ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ผู้วิจัย มีความคิดเห็นว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การบริหารส่วน
ต าบล ควรจะเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญมากในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การบริหารส่วน
ต าบล เพราะว่าการวิจัยครั้งนี้ยังพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ของพนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ การมีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การแสดงความคิดเห็นที่
สร้างสรรค์ การบริหารงานบุคคล และยังมีปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงานไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือสารสนเทศ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ส านักงาน    
ไม่พอใช้ในการปฏิบัติงานและล้าสมัย บุคลากรไม่เพียงพอและท างานไม่ตรงกับต าแหน่ง ควรที่จะ
วางแผนอัตราก าลัง 3 ปี และจัดซื้อระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือใช้ในการอ านวยความสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น ท าให้พนักงานส่วนต าบลมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานต่อไป 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัย เรื่อง  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย มีข้อค้นพบจากการวิจัยและอภิปรายผล แล้วมีข้อเสนอแนะ
ของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องควรน ามาใช้ใน 2 ระดับ ดังนี้ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลการศึกษาวิจัย เรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล อ าเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย  ผู้วิจัยข้อเสนอแนะดังนี ้
 1. ควรมีฝึกอบรมทักษะ ความรู้ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน       
มีการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
ร่วมกัน เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาในการปฏิบัติงานและแสวงหาแนวทางการแก้ไข และพัฒนา
ร่วมกัน ตลอดจนก าหนดกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของพนักงานให้เกิดความชัดเจนและไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 2. องค์กรควรก าหนดนโยบาย หรือวางแนวทางในการพัฒนาพนักงาน และองค์กรเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เพ่ือช่วยเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดี
ยิ่งขึ้น เช่น จัดระบบหมุนเวียนสลับเปลี่ยนงานของพนักงานในหน่วยงานเพ่ือลดความตึงเครียดใน
การปฏิบัติงานที่จ าเจ อีกทั้งยังช่วยเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรให้มาสามารถปฏิบัติงานได้
หลากหลายด้าน และสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 
 3. ควรจัดสรรค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม เพ่ือการกระตุ้น
จูงใจให้พนักงานเกิดขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน อันก่อให้เกิดการเพ่ิมและพัฒนาประสิทธิภาพ
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ในการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งการให้สิ่งจูงใจ อาทิเช่น การให้ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษในการปฏิบัติงาน การให้ค ายกย่องชมเชยพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี จากการประเมิน
เพ่ือพัฒนาจากหัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน และผู้รับบริการ 
 4. หน่วยงานควรจัดซื้อ เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ที่จะช่วยเอ้ืออ านวยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว อย่างถูกต้องและแม่นย า ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมากยิ่งข้ึน 
 6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานใน
องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย ดังนี้ 
 1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล อ าเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเฉพาะพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้น จึงควร
มีการวิจัยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ผลการด าเนินงาน
ของส่วนกลางในท้องถิ่นอ่ืน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล พัทยา และกรุงเทพมหานคร 
 3. ด าเนินการวิจัยจากปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติของ
พนักงาน อาทิเช่น ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากร ปัจจัยด้านสวัสดิการ และสิ่งจูงใจ เป็นต้น 
 4. ด าเนินการศึกษาโดยวิธีการวิจัยที่นอกเหนือจากเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม อาทิเช่น 
การสัมภาษณ์ การจัดสนทนากลุ่มร่วมกัน ระหว่างบุคลากรระดับปฏิบัติการ และบุคลากรระดับ
บริหาร เพ่ือแสวงหาข้องมูลเชิงลึกในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานต่อไป 
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การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารงานขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลดงพระราม อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

AN APPLICATION OF BUDDHIST  PRINCIPLES  FOR  DONGPHARAM 
SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION MUANG DISTRICT 

PRACHINBURI  PROVINCE 
 

พระเกียรติจ ำนง  ติกฺขปญโฺญฺ (ภูนำ)*  บุษกร วัฒนบุตร**  สุริยำ รักษำเมือง*** 
 

บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในกำรวิจัย ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษำกำรบริหำรงำนตำมหลักพุทธ
ธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงพระรำม อ ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี  2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรงำนตำมหลักพุทธธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดง
พระรำม อ ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี โดยจ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล  3) เพ่ือศึกษำปัญหำ 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนตำมหลักพุทธธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดงพระรำม อ ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี 
 กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด ำเนินกำรวิธีวิจัยแบบผสำนวิธี (Mixed Method Research) 
ระหว่ำงกำรวิจัยเชิงปริมำณ  (Quantitative Research) และกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
(Qualitative Research) กำรวิจัยเชิงปริมำณด ำเนินกำรโดยกำรส ำรวจ (Survey Research) กลุ่ม
ตัวอย่ำง จ ำนวน 390 คน ซึ่งเป็นประชำชนในต ำบลดงพระรำม อ ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี เก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถำมแบบประมำณค่ำ 5 ระดับ ที่ระดับควำมชื่อมั่น 0.812 สถิติที่ใช้ในกำร
วิเครำะห์ข้อมูลคือ ค่ำควำมถี่ (Frequency) ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำ
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐำน โดยจ ำแนกตำมปัจจัยส่วน
บุคคล กำรทดสอบค่ำที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และกำรทดสอบค่ำเอฟ (F-Test) ด้วย
วิธีกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สำมกลุ่มขึ้น
ไป เมื่อพบว่ำมีควำมแตกต่ำงจะท ำกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงด้วยวิธีผลต่ำงนัยส ำคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference: LSD) และกำรวิจัยเชิ งคุณภำพ
(Qualitative Research) ด ำเนินกำรโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูล

                                                           
*หลักสูตรพุทธศำสตรมหำบัณฑติ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะสังคมศำตร์ มหำวิทยำลยัมหำจฬุำ
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หลัก (Key Informants) จ ำนวน 8 ท่ำน  เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมำณ ใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์
เนื้อหำประกอบบริบท 
 ผลการศึกษาพบว่า : 
 1. กำรประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดง
พระรำม อ ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี ประชำชนมีควำมคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด (  = 
3.72, S.D. = 0.51) เมื่อจ ำแนกเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนฉันทะ ควำมพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น มีระดับ
ค่ำเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมำก ( X =3.76, S.D=0.56) รองลงมำ คือด้ำนวิมังสำ ควำมหมั่นสอดส่อง
ในเหตุผลของสิ่งนั้น มีระดับค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก ( X =3.74, S.D=0.57) และสุดท้ำยด้ำนวิริยะ 
ควำมพำกเพียรในสิ่งนั้น มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด มีระดับค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก ( X =3.69, S.D =0.59) 
อยู่ในระดับมำก 
 2. ผลกำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือ
กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงพระรำม อ ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี โดยจ ำแนก
ตำมสถำนภำพส่วนบุคคล พบว่ำ ประชำชนที่มีเพศ สถำน อำยุ และระดับกำรศึกษำ ต่ำงกัน  มี
ควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกัน จึงปฏิเสธสมมติฐำน ส่วนประชำชนที่มีรำยได้แตกต่ำงกัน มีควำมคิดเห็น
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐำน 
 3. ปัญหำและอุปสรรคต่อกำรประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือกำรบริหำรงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลดงพระรำม อ ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี พบว่ำ กำรพัฒนำท้องถิ่นไม่สอดคล้อง
กับสภำพท้องถิ่นเท่ำที่ควร ขำดกำรจัดท ำฐำนข้อมูลเพื่อท ำแผนพัฒนำ ประชำชนขำดกำรมีส่วนร่วม
ตรวจสอบติดตำมโครงกำร/กิจกรรม ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรมีกำรพัฒนำท้องถิ่นให้ตรงกับสภำพ
ท้องถิ่น ควรมีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ควรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมและโครงกำรต่ำง ๆ ขององค์กร 
ค าส าคัญ: กำรประยุกต์, หลักพุทธธรรม 
 

ABSTRACTS 
 The objective of this research were: 1) to study an application of Buddhist 
principles for Dongpharam sub-district administrative organization muang district 
Prachinburi  province, 2) to compare the opinions of populace toward an 
application of Buddhist principles for Dongpharam sub-district administrative 
organization muang district Prachinburi  province, 3) to study the problems 
obstacles and suggestions of an application of Buddhist principles for Dongpharam 
sub-district administrative organization muang district Prachinburi  province.  
 The research methods were used the mixed research methodology of 
quantitative and qualitative research. The quantitative research was conducted by 
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using survey research to study the samples of 390 persons who were populace of 
Dongpharam sub-district administrative organization muang district Prachinburi  
province by using the simple random sampling. The tools used for data collection 
were 5 levels questionnaires at reliability of 0.812. The data were analyzed by using 
computer application for social sciences research. The statistics used for data 
analysis were frequency, percentage, mean, Standard Deviation. The describing and 
testing hypotheses of personal factors were t-test in order to test the differences 
between two average groups and the F-test by using One Way ANOVA to test the 
differences between the average of three or more and test the differences of the 
average pairing with the Least Significant Difference (LSD) method. The quantitative 
research conducted by In-depth Interviewing the primary key informants of 8 
persons to support the quantitative data and analyzed the data by using the 
content analysis context. 
 The research findings were as following : 
 1) An application of Buddhist principles for Dongpharam sub-district 
administrative organization muang district Prachinburi province found that the 
opinions of populace in overall were at a high level (=3.72, S.D.=0.51). When 
considered east aspect found that Chanda aspect was highest level ( X =3.76, 
S.D=0.56), Vimangsa aspect was high level ( X =3.74, S.D=0.57) and Viriya aspect was 
lowest level ( X =3.69, S.D =0.59). 
 2) The results of opinions comparison of populace toward an application 
of Buddhist principles for Dongpharam sub-district administrative organization 
muang district Prachinburi province classified by personal factors found that the 
opinions of populace who were different by gender, status, age and educational 
level were not different therefore reject the hypothesis and opinions of populace 
who were different by income per mount were different by statistical significant at 
the 0.05 level therefore accept the hypothesis. 
 3) The problems and obstacles of an application of Buddhist principles for 
Dongpharam sub-district administrative organization muang district Prachinburi 
province were: the local development was not in line with the local status, lack the 
database for development plan making and lack the participation of populace for 
monitoring and tracking the project and activities of organization. The suggestions 
were: should develop the local in line with the local status, should create the 
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database for local development plan making and should permit the populace to 
participant in the project and activities of organization. 
Keywords: Application, Buddhist Principles 
 
1. บทน า 
 กำรจัดระเบียบกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือกำรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศ
ไทยเกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวและได้มีกำรปรับปรุง
เรื่อยมำจนกระทั่งในปี พ.ศ.2537 คณะรัฐมนตรีได้มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในรำชกิจจำนุเบกษำ ท ำให้สภำต ำบลมีฐำนะเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำย
ตั้งแต่วันที่ 2 มีนำคม พุทธศักรำช 2538 และมีผลท ำให้สภำต ำบลที่มีรำยได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 3 ปี
ย้อนหลังติดต่อกันเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำปีละ 150,000  และได้รับกำรยกฐำนะเป็นหน่วยบริหำรรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น (มำนิต จุมปำ, 2548 : 191) 
 ปัจจุบันรำชกำรส่วนท้องถิ่นมี  รูปแบบ ได้แก่ท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป คือ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และเทศบำล กับท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือกรุงเทพมหำนคร 
และเมืองพัทยำที่เกิดข้ึนหลังจำกประเทศไทยเปลี่ยนแปลงกำรปกครองจำกระบบสมบูรณำญำสิทธิ
รำชมำเป็นระบบประชำธิปไตยซึ่งแต่ละองค์กรมีลักษณะโครงสร้ำงกำรบริหำรอ ำนำจหน้ำที่แ ละ
ระบบหลักกำรจัดตั้งที่แตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับกฎหมำยกำรปกครองขององค์กรปกครองท้องถิ่นนั้ น ๆ 
(สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2550 : 121) 
 กำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่นเป็นยุทธศำสตร์หนึ่งในกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองของรัฐใน
ระบบประชำธิปไตยโดยมุ่งลดบทบำทของรัฐส่วนกลำง (Decentralize) ลงเหลือภำรกิจหลักเท่ำที่
ต้องท ำเท่ำที่จ ำเป็นและให้ประชำชนได้มีส่วนในกำรบริหำรงำนชุมชนท้องถิ่นตำมเจตนำรมณ์ของ
ประชำชนมำกขึ้นซึ่งเหตุผลกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่นตำมรัฐธรรมนูญก็เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของ
รัฐ มีประสิทธิภำพมำกข้ึนลดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรอันเนื่องจำกกำรล่ำช้ำในกำรตัดสินใจจำก
ส่วนกลำงโดยให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนร่วมแสดงควำมคิดเห็นร่วมด ำเนินกำร 
ตลอดจนร่วมตรวจสอบกำรท ำงำนของภำครัฐเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนได้อย่ำงแท้จริง
และเพ่ือให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจจึงส่งเสริมให้กำรพัฒนำส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษำกำรบริหำรงำนตำมหลักพุทธธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดง
พระรำม อ ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี 
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 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรงำนตำมหลักพุทธธรรม 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงพระรำม อ ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี โดยจ ำแนกตำมปัจจัยส่วน
บุคคล 
 2.3 เพ่ือศึกษำปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนตำมหลักอิทธิ
บำท 4 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงพระรำม อ ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 งำนวิจัยเรื่อง “กำรประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดงพระรำม อ ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี” ผู้วิจัยก ำหนดขอบเขตเนื้อหำโดยใช้หลักพุทธ
ธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงพระรำม อ ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี ตำมหลักอิทธิบำท  4 
คือ  ฉันทะ ควำมพอใจ 2) วิริยะ ควำมเพียร 3) จิตตะ ควำมเอำใจใส่ และ 4) วิมังสำ ไตร่ตรอง
ค้นคว้ำในสิ่งนั้น ๆ 
 ตั วแปรต้ น  ( Independent Variables) คือ  ข้ อมู ลปั จ จั ยส่ วนบุ คคลของผู้ ตอบ
แบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อำชีพ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงพระรำม  อ ำเภอ
เมือง จังหวัดปรำจีนบุรี   
 ตัวแปรตาม  (Dependent Variables) กำรประยุกต์ ใช้หลั กพุทธธรรมเ พ่ือกำร
บริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงพระรำม อ ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 กำรวิจัยเรื่อง “กำรประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดงพระรำม อ ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี" ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรตำมล ำดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1) รูปแบบวิธีวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถำม (Questionnaires) ผู้ศึกษำพัฒนำขึ้น
ตำมกรอบของกำรศึกษำ เรื่องกำรประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลดงพระรำม อ ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณปริมำณ 
(Quantitative Research) โดยใช้วิธีกำรวิจัยแบบเชิงส ำรวจ (Survey Research) จำก
แบบสอบถำม (Questionnaires)  ประกอบกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้
ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมำณผู้ศึกษำได้ด ำเนินกำรวิจัยโดยกำร
สร้ำงแบบสอบถำมตำมกรอบปัจจัยที่ก ำหนด  
 2) ประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ประชำชนทั่วไปขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ดง
พระรำม อ ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี จ ำนวน  ซ่ึงมีจ ำนวน 14,536 คน (องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำ บลด งพระร ำม ,  2 559 )  กลุ่ ม ตั ว อย่ ำ ง ที่ ใ ช้ ใ น ก ำ ร วิ จั ย  ผู้ วิ จั ย ก ำ หนดขนำดกลุ่ ม
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ตัวอย่ำง (Sample size) และกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงตัวอย่ำง ตำมสูตรทำโร่ ยำมำเน่ (Taro Yamane) 
(อภินันท์  จันตะนี, 2549 : 35) ด้วยวิธีสุ่มอย่ำงง่ำย ซ่ึงมีจ ำนวน 390 กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) ใช้ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) จ ำนวน 8 คน  
 3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ใช้แบบสอบถำมแบบประมำณค่ำ 5 ระดับ ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 0.812 และแบบ
สัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง 
 4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเครำะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำและสถิติเชิงอนุมำน ดังนี้ 
 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)  ส ำหรับอธิบำยลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง 
และพรรณนำ ระดับกำรตัดสินใจของประชำชนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงพระรำมอ ำเภอ
เมืองจังหวัดปรำจีนบุรีสถิติที่ใช้ คือ ค่ำควำมถี่ (Frequency) ค่ำร้อยละ (Percentage)  (พรเพ็ญ 
เพชรสุขศิริ, 2548 : 22-24) ค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 
เกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำเฉลี่ย  ดังนี้ 
 สถิติ อนุมาน  ( Inferential Statistics) ส ำหรับทดสอบสมมติ ฐำนกำรวิ จั ย  เ พ่ือ
เปรียบเทียบกำรประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดง
พระรำม อ ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี โดยจ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้คือ กำรทดสอบ
ค่ำที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และกำรทดสอบค่ำเอฟ (F-Test) ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์
ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สำมกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ำมี
ควำมแตกต่ำงจะท ำกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงด้วยวิธีผลต่ำงนัยส ำคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference: LSD) 
 
5. ผลการวิจัย 
 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลกำรวิเครำะห์กำรประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลดงพระรำม อ ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี 
 เพศ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำยจ ำนวน  222  คน คิดเป็นร้อยละ 
56.9  เพศหญิงจ ำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 43.1   
 สถาน   พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นโสด 124 คน คิดเป็นร้อยละ  
30.8   สมรส  266 คิดเป็นร้อยละ  66.0 
 ระดับการศึกษา พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีระดับกำรศึกษำต่ ำกว่ำปริญญำตรี 
จ ำนวน  278 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3  
 รายได้ต่อเดือน พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีรำยได้ต่อเดือน - 5,001 – 
10,000 บำท  คิดเป็นร้อยละ  135 คน คิดเป็นร้อยละ  34.6  



645วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 2) วิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงพระราม อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  
 ฉันทะ ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ (P - Plan) วางแผน 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีควำมยินดีในกำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำส ำคัญของท้องถิ่น
มำจัดท ำฐำนข้อมูลเพ่ือจัดท ำแผนงำน ( X =3.96, SD=0.85) อยู่ในระดับมำกลองลงมำ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลมีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ( X =
3.81 , SD=0.75) อยู่ในระดับมำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมียินดีและเต็มใจที่จะอนุมัติและ
ประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำท้องถิ่น ( X  3.77, SD=0.77)อยู่ในระดับมำก 
 วิริยะ  ความเพียรพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ (D - do) การปฏิบัติตามแผน 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นอย่ำงชัดเจน ( X  3.83 , SD=0.85) อยู่ในระดับมำก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมียินดีและ
เต็มใจที่จะอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำท้องถิ่น ( X  =3.72, SD=0.80)  อยู่
ในระดับมำก มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลแผนยุทธศำสตร์อย่ำงสม่ ำเสมอ ( X

3.84, SD=0.90) อยู่ในระดับมำก 
 จิตตะ เอาใจใส่จดจ่อในการปฏิบัติหน้าที่   (C – Check) การตรวจสอบ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำรแล้วองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีกำร
ประเมินผลโครงกำร ( X =3.86,SD=0.80) กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นไปตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด ( X = 3.75, SD=0.81) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีกำรน ำผลกำรประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนขององค์กรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ( X  = 3.75, SD=0.81) 
 วิมังสา ไตร่ตรองผลของการปฏิบัติหน้าที่ (A - action) การปรับปรุงแก้ไข 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
น ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น ( X  =3.80, SD0.74) อยู่ในระดับมำกกำรแก้ไข
ปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ( X =3.79, 
SD0.86) อยู่ในระดับมำกประชำชนได้รับประโยชน์จำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมอย่ำงแท้จริง (
X  =3.71 , SD=0.71) อยู่ในระดับมำก 
 
6. สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 กำรวิจัยเรื่อง กำรประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดงพระรำม อ ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี พอสรุปเป็นองค์ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรวิจัยได้ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 4.1 องค์ควำมรู้จำกกำรวิจัย 

  

วิริยะ D (Do) การปฏบิัตติามแผน 
๑. มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนว

ทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
๒. มียินดีและเต็มใจที่จะอนุมัติและประกำศใช้

แผนยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
๓.  มี ก ำรก ำหนดรูปแบบกำรติ ดตำมและ

ประเมินผลแผนยุทธศำสตร์อย่ำงสม่ ำเสมอ 
๔. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีกำรก ำหนด

เป้ำหมำยในกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อประโยชน์
สุขของประชำชนในท้องถิ่น 

การประยุกต์ใชห้ลักพุทธธรรมเพื่อการ
บริหารงานขององค์การบรหิารส่วนต าบล
ดงพระราม อ าเภอเมือง จังหวดัปราจนีบุรี 

วิมังสา (A - action) การปรบัปรุงแกไ้ข 
๑. เมื่อเสร็จสิ้นโครงกำรแล้วองค์กำบริหำรส่วนต ำบล

มีกำรประเมินผลโครงกำร 
๒ .กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
๓. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีกำรน ำผลกำรประเมิน

ไปปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนขององค์กรให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

๔. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 

จิตตะ (Check) การตรวจสอบ 
๑. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีกำรประเมินผล

โครงกำร 
๒. กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
๓. ประชำชนได้รับประโยชน์จำกกำรด ำเนิน

โครงกำร/กิจกรรมอย่ำงแท้จริง 
๔. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงพัฒนำกำร

ด ำเนินงำนขององค์กรให้มีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น 

ฉันทะ P (Plan) การวางแผน 
๑. มีควำมยินดีในกำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำ

ส ำคัญของท้องถิ่นมำจัดท ำฐำนข้อมูลเพื่อ
จัดท ำแผนงำน 

๒. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีกำรเปิดโอกำสให้
ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ 

๓. มีกำรประชุมวำงแผนด ำเนินกำรโครงกำรใน
กำรพัฒนำท้องถิ่นเป็นประจ ำ 

๔. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมียินดีและเต็มใจที่
จะอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์ใน
กำรพัฒนำท้องถิ่น 
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7. อภิปรายผล 
 กำรศึกษำวิจัยเรื่อง “กำรประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือกำรบริหำรงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลดงพระรำมอ ำเภอเมืองจังหวัดปรำจีนบุรี” มีประเด็นส ำคัญที่น ำไปสู่กำรอภิปรำย
ผลกำรวิจัย ดังนี้ 
 1) ด้านฉันทะ ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ (P - Plan ) 
 ควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือกำรบริหำรงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงพระรำม อ ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี  ด้ำนฉันทะ ควำมพึงพอใจใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ (P - Plan ) ในภำพรวม อยู่ในระดับมำกที่สุด เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ อยู่
ในระดับมำกท่ีสุดทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ กัญก์วฬาภรณ์ กลิ่นนิ่มนวล ได้ท ำกำรศึกษำ
วิจัยเรื่อง “ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนจังหวัดพิษณุโลกตำมหลักอิทธิบำท 4” ผล
กำรศึกษำพบว่ำ ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนจังหวัดพิษณุโลกตำมหลักอิทธิบำท 4 
ตำมทัศนะของบุคลำกรโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก (  = 4.19) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ 
ด้ำนฉันทะ อยู่ในระดับมำกที่สุด (  = 4.26) ส่วนด้ำนวิริยะ จิตตะ และวิมังสำ อยู่ในระดับมำก 
(กัญก์วฬำภรณ์ กลิ่นนิ่มนวล, 2554) 
 2) ด้านวิริยะ ความเพียรพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ (D - do)  
 ควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือกำรบริหำรงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงพระรำม อ ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี  ด้ำนวิริยะ ควำมเพียรพยำยำม
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ (D - do) ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ พระวุฒิพงษ์ ถาวรจิตฺโต (รักเรียน) ได้
ท ำวิจัยเรื่อง“กำรน ำหลักอิทธิบำท 4 มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน : ศึกษำเฉพำะกรณีองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน” พบว่ำกำรน ำหลักอิทธิบำท 4 มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีกำรนำหลัก
อิทธิบำท 4 มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุดและเมื่อจ ำแนกเป็นรำยด้ำน
พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีกำรน ำหลักอิทธิบำท ด้ำนวิริยะ ด้ำนจิตตะ และด้ำน
วิมังสำ มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนในระดับมำกที่สุดยกเว้นด้ำนฉันทะ เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนในระดับมำก (พระวุฒิพงษ์ ถำวรจิตฺโต (รักเรียน), 2553) 
 3) ด้านจิตตะ เอาใจใส่จดจ่อในการปฏิบัติหน้าที่  (C – Check)   
 ควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือกำรบริหำรงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงพระรำม อ ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี   ด้ำนจิตตะ เอำใจใส่จดจ่อใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่  (C – Check) ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ชาตรี แนวจ าปา ได้ท ำกำรศึกษำวิจัย
เร่ือง "กำรประยุกต์ใช้อิทธิบำท 4 ในกำรปฏิบัติ หน้ำที่ของบุคลำกรส ำนักป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย กรุงเทพมหำนคร" ผลกำรศึกษำพบว่ำ บุคลำกรมีกำรประยุกต์ใช้อิทธิบำท 4ได้แก่ ด้ำน
ฉันทะ ด้ำนวิริยะ ด้ำนจิตตะ และด้ำนวิมังสำ ในกำร ปฏิบัติหน้ำที่ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อ
พิจำรณำในแต่ละด้ำน พบว่ำ กำรประยุกต์ใช้อิทธิบำท 4 ด้ำนฉันทะ ด้ำนวิริยะและด้ำนจิตตะ ใน
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กำรปฏิบัติหน้ำที่ อยู่ในระดับมำก ส ำหรับกำรประยุกต์ใช้ อิทธิบำท 4 ด้ำนวิมังสำ ในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่  อยู่ในระดับปำนกลำง (ชำตรี แนวจ ำปำ, 2552) 
 4) ด้านวิมังสา ไตร่ตรองผลของการปฏิบัติหน้าที่  (A - action) 
 ควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือกำรบริหำรงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงพระรำม อ ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี  ด้ำนวิมังสำ ไตร่ตรองผลของ
กำรปฏิบัติหน้ำที่  (A - action) ซ่ึงสอดคล้องกับงำนวิจัยของ พระวุฒิพงษ์ ถาวรจิตฺโต (รักเรียน) 
ได้ท ำวิจัยเรื่อง “ กำรน ำหลักอิทธิบำท 4 มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน : ศึกษำเฉพำะกรณีองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน” พบว่ำกำรน ำหลักอิทธิบำท 4 มำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีกำร
นำหลักอิทธิบำท 4 มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุดและเมื่อจ ำแนกเป็นรำย
ด้ำนพบว่ำ เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีกำรน ำหลักอิทธิบำท ด้ำนวิริยะ ด้ำนจิตตะ และ
ด้ำนวิมังสำ มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนในระดับมำกท่ีสุดยกเว้นด้ำนฉันทะ เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนในระดับมำก (พระวุฒิพงษ์ ถำวรจิตฺโต (รักเรียน), 2553) 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 กำรศึกษำวิจัยเรื่อง “กำรประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือกำรบริหำรงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลดงพระรำมอ ำเภอเมืองจังหวัดปรำจีนบุรี” มีข้อเสนอแนะในกำรวิจัยดังต่อไปนี้ 
 8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ควรให้ควำมส ำคัญและจัดให้มีกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรน ำนโยบำยของสภำ
มำจัดท ำเป็นแผนยุทธศำสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนงำน และกำรอบรมในบทบำทหน้ำที่ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล  และอบรมกำรสร้ำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำหน่วยงำนชุมชนและองค์กร 
 2. ควรเน้นย้ ำและให้ควำมส ำคัญกับกำรให้ก ำลังใจแก่บุคลำกรให้ท ำงำนด้วยควำมขยัน
ขันแข็ง อดทน  มีคุณธรรม จริยธรรม ตั้งใจในกำรท ำงำน  
 3. ควรจัดกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรตรวจสอบ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำม
แผนงำน โครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
 4. ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรประเมินตนเอง และกำรน ำผลกำรประเมินมำมำปรับปรุง
พัฒนำงำนและหำวิธีกำรแก้ไขปัญหำ 
 8.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1. สร้ำงควำมเข้ำใจอันดีในองค์กรและให้บุคลำกรเห็นควำมส ำคัญของระยะเวลำกำร
ท ำงำนกับปริมำณงำนที่ได้รับ เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นกำรท ำงำน 
 2. สนับสนุนและให้ก ำลังใจแก่บุคลำกรให้ท ำงำนด้วยควำมขยันขันแข็งและอดทน สร้ำง
ขวัญก ำลังใจ มีสวัสดิกำรที่เพียงพอ 
 3. อบรมในเรื่องภำรกิจและบทบำทหน้ำที่สภำ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ ำง 
เพ่ือให้เข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ 
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 4. ผู้บริหำรทุกระดับต้องใจใส่ในกำรประเมินตนเองใคร่ครวญหำเหตุผลที่แท้จริง และน ำ
ผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรท ำงำน  
 8.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษำกำรบริหำรงำนตำมหลักอิทธิบำท 4 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ืน ๆเพ่ือ
เปรียบเทียบควำมแตกต่ำง หรือควำมสอดคล้องกันในระดับกำรบริหำร 
 2. ควรน ำหลักธรรมทำงพุทธศำสนำในหัวข้อธรรมอ่ืนๆ มำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรงำน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 3. ควรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรบริหำรงำนตำมหลักอิทธิบำท 4 ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำให้มีประสิทธิภำพ 
 4. ควรมีกำรเพ่ิมเครื่องมือในกำรวิจัยให้กว้ำงมำกขึ้น เช่น กำรสนทนำกลุ่ม เพ่ือน ำข้อมูล
ที่ได้ มำวิเครำะห์ให้ได้ผลตรงกับควำมเป็นจริงที่สุด 
 
 
 
เอกสารอ้างอิง 
 
มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย. พระไตรปิฎกภำษำไทย ฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย. 

กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, 2539. 
มำนิต จุมปำ . ค ำอธิบำยกฎหมำยกำรปกครองว่ำด้วยกำรจัดระเบียบรำชกำรบริหำร . 

กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2548. 
สมคิด เลิศไพฑูรย์. กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น. เอกสารต าราหลักประกอบการเรียนการ

สอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สำขำกำรปกครองส่วนท้องถิ่นวิชำกฎหมำย
ส ำหรับกำรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพมหำนคร : ม.ป.พ., 2550. 

พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ.รศ.ดร. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร  ฉบับปรับปรุงใหม่. 
กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักพิมพ์เสมำธรรม, 2548. 

อภินันท์  จันตะนี. การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับการวิจัยทางธุรกิจ . ฝ่ำยบัณฑิตศึกษำคณะ
วิทยำกำรจัดกำร : มหำวิทยำลัยรำชภัฎพระนครศรีอยุธยำ, 2549. 

กัญก์วฬำภรณ์ กลิ่นนิ่มนวล. “ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนจังหวัดพิษณุโลกตำมหลัก
อิทธิบำท 4”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยำลัย : มหำวิทยำลัยมหำ
จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, 2554. 

พระวุฒิพงษ์ ถำวรจิตฺโต (รักเรียน). “กำรน ำหลักอิทธิบำท 4 มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน : ศึกษำเฉพำะ
กรณีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน”. วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศำสนศำสตร์. บัณฑิตวิทยำลัย : มหำวิทยำลัยมหำจุฬำ
ลงกรณรำชวิทยำลัย, 2553. 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560650

ชำตรี แนวจ ำปำ. "กำรประยุกต์ใช้อิทธิบำท 4 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรส ำนักป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย กรุงเทพมหำนคร". วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สำขำ รัฐ
ประศำสนศำสตร์. บัณฑิตวิทยำลัย : มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, 2552. 

พระวุฒิพงษ์ ถำวรจิตฺโต (รักเรียน). “กำรน ำหลักอิทธิบำท 4 มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน : ศึกษำเฉพำะ
กรณีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน”. วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศำสนศำสตร์). บัณฑิตวิทยำลัย : มหำวิทยำลัยมหำจุฬำ
ลงกรณรำชวิทยำลัย, 2553. 

 



651วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

การพัฒนาการบริหารตามหลักอิทธิบาทธรรมของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT ACCORDING TO IDDHIPADA 

DHAMMA IN SAMUT SAKHON COMMUNITY COLLEGE 
 

กุษลินน์ ปรีชา*  พิเชฐ ทั่งโต**  สุริยา รักษาเมือง*** 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาการพัฒนาการบริหารตาม
หลักอธิบาทธรรมของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ
การพัฒนาการบริหารตามหลักอธิบาทธรรมของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการพัฒนาการบริหารตามหลักอธิบาท
ธรรมของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
การวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการโดยส ารวจ (Survey Research)  กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จ านวน 236 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.937 วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์  สถถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบสมมติฐาน โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติท่ีใช้คือ การทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และ
การทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key 
Informants) จ านวน 9 ท่าน เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
ประกอบบริบท 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 การพัฒนาการบริหารตามหลักอิทธิบาทธรรมของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด (  = 4.60) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน คือ ด้านฉันทะ  ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ 

                                         
*หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
**ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
***ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ด้านวิมังสา พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษา
บุคลากรต่อการพัฒนาการบริหารตามหลักอิทธิบาทธรรมของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โดยจ าแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล คือ  เพศ  อายุ ระดับชั้นปี และสาขาวิชา  พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน  
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  นักศึกษาที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน นักศึกษาที่มี
ชั้นปีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน นักศึกษาที่มีสาขาวิชาแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน ในด้านวิมังสา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05               
 ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาการบริหารตามหลักอิทธิบาทธรรมของวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาคร พบว่า 1) นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องนโยบายของวิทยาลัยชุมชน 2) 
ขาดการปฏิบัติงานที่เข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง 3) การใช้หลักธรรมาภิบาลยังไม่ทั่วถึงและต่อเนื่อง 4)  
การตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษายังขาดความต่อเนื่อง 5) การอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพส าหรับบุคลากรยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน 6) กระบวนการของการน าข้อเสนอแนะไปสู่
แผนพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเกิดความล่าช้า เนื่องจากบุคลากรมีภาระงานมาก ข้อเสนอแนะ
ได้แก่ ควรมีการบริหารจัดการองค์ความรู้ของวิทยาลัยชุมชน ควรจัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพส าหรับ
บุคลากรให้ครอบคลุมทุกด้าน และพัฒนาแผนบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ค าส าคัญ: การพัฒนาการบริหาร, หลักอิทธิบาทธรรม 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to study the development of 
management according to Iddhipada Dhamma in Samut Sakhon community 
college, 2) to compare the pinion of students toward the development of 
management according to Iddhipada Dhamma in Samut Sakhon community college 
by classifying as individual factors and 3) to study the problems and suggestions of 
the development of management according to Iddhipada Dhamma in Samut 
Sakhon community college. 
 The research methods were used the mixed research methodology of 
quantitative and qualitative research. The quantitative research was conducted by 
using survey research to study the samples of 236 persons who were students of 
Samut Sakhon community college by using the simple random sampling. The tools 
used for data collection were 5 levels questionnaires at reliability of 0.937.  The 
data were analyzed by using computer application for social sciences research. The 
statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, Standard 
Deviation. The describing and testing hypotheses of personal factors were t-test in 
order to test the differences between two average groups and the F-test by using 
One Way ANOVA to test the differences between the average of three or more and 
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test the differences of the average pairing with the Scheffe’s method. And the 
quantitative research by In-depth Interview with the primary key informants and 
engaging content analysis context. 
 The research findings were as followings: 
 The development of management according to Iddhipada Dhamma in 
Samut Sakhon community college, was at a high level ( = 4.60), when considered 
each aspect of the aspiration (Chanda), effort (Viriya), thoughtfulness (Citta) and 
reasoning (Vimam۬ sa) found that all aspects were at a high level. 
 The comparisons of student’s opinions towards the development of 
management according to Iddhipada Dhamma in Samut Sakhon community college 
were classified by gender, age, educational level and branch. It was found that the 
students who were different in educational level were different opinions by 
statistical significant at the 0.05 level. But for other aspect they were not different 
opinions.  
 The problems and obstacles of the development of management 
according to Iddhipada Dhamma in Samut Sakhon community college were: 1) the 
students lack the knowledge about community college policies, 2) working of 
personnel do not accessible to the community, 3) the using of good governance do 
not cover and continuous, 4) monitoring and tracking the result of educational 
management do not continuous, 5) Training to increase efficiency for personnel do 
not cover in all aspect, 6) the process of improvement plan from suggestion were 
delay because the personnel has a lot of duties. The suggestions were: should have 
the knowledge management for community college, should have the training to 
increase efficiency for personnel in all aspect and should develop the 
improvement plan continuous. 
Keywords: Development of Management, Iddhipadadhamma 
 
 
1. บทน า 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544)  มุ่งเน้นพัฒนา “คน” 
และ “คุณภาพของคน” โดยยึด “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ที่สมดุลทั้งด้านคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดย “คน” เป็น
ศูนย์กลางอย่างแท้จริงและด าเนินการอย่างต่อเนื่องในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
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9 (พ.ศ.2545-2549) (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2559 : 
ออนไลน์) 
 สถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งที่มีหน้าที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนของชาติควรจะต้อง
ตระหนักและเห็นความส าคัญ  โดยการจัดการศึกษาจะต้องพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถทางด้านวิชาการคือพัฒนาคุณภาพของคนทางด้านสติปัญญา รวมทั้งยังต้องพัฒนา
ทางด้านจิตใจ ความมีคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กันไปด้วย การพัฒนาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรม  ควร
จะต้องได้รับการปลูกฝังให้เกิดขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจและประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่
งามจนเป็นนิสัย  ดังนั้นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพเพ่ือก้าวไปเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์ของสังคม  
ควรได้พัฒนาทั้งคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันไป  และต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน เพียบพร้อม
ไปด้วยภูมิปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม  วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันการศึกษาของปวงชนที่จัดอยู่ใน
กลุ่มระดับอุดมศึกษา  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551). การประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ได้เกิดขึ้นใน
วันที่17 เมษายน 2545  โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนตามมติ
คณะรัฐมนตรีใน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิจิตร ตาก บุรีรัมย์ มุกดาหาร หนองบัวล าภู 
สระแก้ว อุทัยธานี ระนอง และนราธิวาส ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการ
จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพ่ิมเติมตามมติคณะรัฐมนตรี จ านวน 7 จังหวัด ตามความต้องการและความ
พร้อมของชุมชน ได้แก่ จังหวัดยโสธร สมุทรสาคร ตราด สตูล และพังงา ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 - 
2550 ได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดแพร่ และจังหวัดสงขลา ตามล าดับ  (ส านัก
บริหารงานวิทยาลัยชุมชน, ม.ป.ป.) และต่อมาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 ประกาศจัดตั้งวิทยาลัย
ชุมชนในจังหวัดน่าน เพ่ิมข้ึน           อีกหนึ่งแห่ง (ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน, 2557) ปัจจุบัน
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนแล้ว 20 จังหวัด (จุลสารวิทยาลัยชุมชน, 2556) 
 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครได้ก่อก าเนิดข้ึนเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2547 โดยยึดหลักการ
ที่ว่า “สอนคนในชุมชน โดยใช้โจทย์ชุมชน เพ่ือพัฒนาชุมชน” ซึ่งเป็นไปตามหลักการของ
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ในปัจจุบัน  ส่วนการก าหนดนโยบายการบริหาร
และจัดการโดยผู้แทนของชุมชน ในส่วนการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ  การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ต้องตอบสนองต่อปัญหาหรือความต้องการของชุมชน  มีการเปิดโอกาสให้แก่
สมาชิกในชุมชน ผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัยได้เลือกการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการและความ
เหมาะสม  รวมทั้งเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดที่วิทยาลัยชุมชน
ตั้งอยู่ พร้อมทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาการพัฒนาการบริหารตามหลักอิทธิบาทธรรมของวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาคร 
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการพัฒนาการบริหารตามหลัก อิทธิ
บาทธรรมของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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 2.3 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการพัฒนาการบริหารตามหลักอิทธิบาท
ธรรมของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารตามหลักอิทธิบาทธรรมของวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาคร” ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาโดยสังเคราะห์จากหลักอิทธิบาทธรรมในพระไตรปิฎก 
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  พ.ศ.2539 สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (มหาที.
ม. (ไทย) 10/287/219.) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านฉันทะ (2) ด้านวิริยะ (3) ด้านจิตตะ 
(4) ด้านวิมังสา  
 ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ (1) เพศ  (2) อายุ (3) ระดับชั้นปี (4) สาขาวิชา 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การพัฒนาการบริหารตามหลักอิทธิบาท
ธรรมของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ผู้วิจัยสังเคราะห์หลักอิทธิบาทธรรมในพระไตรปิฎก ภาษาไทย 
ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  พ.ศ. 2539 สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค      (ที.ม. (ไทย) 
10/287/219.) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านฉันทะ (2) ด้านวิริยะ (3) ด้านจิตตะ (4) ด้าน
วิมังสา  
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารตามหลักอิทธิบาทธรรมของวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาคร” ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1.) รูปแบบการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น
ตามกรอบของการศึกษา เรื่องการพัฒนาการธรรมของบริหารตามหลักอิทธิบาทวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาคร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) โดยการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิง
ปริมาณ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการวิจัยโดยสร้างแบบสอบถามตามกรอบปัจจัยที่ก าหนด 
 2.) ประชากร/ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ชั้นปีที่ 1 - 
3  ซึ่งมีจ านวน 250 คน (วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร, 2559) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัย
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample) โดยใช้ประชากรทั้งหมดจ านวน 250 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ชั้นปีที่ 1 - 3 เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) ใช้ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จ านวน 9 ท่าน  
 3.) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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 ใช้แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.99 และแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง 
 4.) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ชั้นปีที่ 1 - 3        
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 250 ชุด และสามารถเก็บแบบสอบถามที่สมบูรณ์คืนด้วยตนเอง ได้
จ านวน 236 ชุด  
 5.) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ดังนี้ 
 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่างและพรรณนาการพัฒนาการบริหารตามหลักอิทธิบาทธรรมของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร                          
สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบ
การพัฒนาการบริหารตามหลักอิทธิบาทธรรมของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล สถิติที่ใช้คือ การทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่า
เอฟ (F-Test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปร
ต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่า เฉลี่ยเป็น
นายคู่ ด้วยเทคนิควิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method)  
 
5. ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์การพัฒนาการธรรมของบริหารตามหลักอิทธิบาทวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาคร 
 เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 148 คน คิดเป็นร้อย
ละ 62.70 และเป็นเพศชาย มีจ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30 
 อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ  20 – 30 ปี จ านวน 99 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 41.90 รองลงมา คือ มีอายุ 31 - 40 ปี มีจ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 29.20 รองลงมา 
คือ มีอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 16.10 รองลง คือ มีอายุน้อยกว่า 20 ปี 
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.90 รองลงมามีอายุ 51 – 60 ปี จ านวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.00 
และมีอายุมากกว่า 60 ปี มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ตามล าดับ 
 ระดับชั้นปี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 จ านวน 160 
คน คิดเป็นร้อยละ 67.80 รองลงมา คือ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 จ านวน 61 คน คิดเป็น ร้อยละ 25.80 
และศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.40 
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 สาขาวิชาที่ศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ในสาขาการจัดการ
ทั่วไป จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 63.60 รองลงมา คือ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน           
45 คน คิดเป็นร้อยละ 19.10 และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จ านวน 41 คน คิดเป็น                        
ร้อยละ 17.40 ตามล าดับ 
 2) ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารตามหลักอิทธิ
บาทธรรมของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
 ด้านที่ 1 ฉันทะ ความพอใจรักใครในสิ่งนั้นสอดคล้องกับการวางแผน ( P : Plan)  
 ระดับการพัฒนาการบริหารตามหลักอิทธิบาทธรรมของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ด้าน
ฉันทะ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.60  S.D. = 0.53)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้บริหารก าหนดนโยบายและบริหารงานด้วยความรับผิดชอบ จริงใจ เป็นที่ยอมรับของ
คณะกรรมการสภา นักศึกษาและประชาชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด (  = 4.77   S.D. = 
0.50) รองลงมา      มีการประชุมการวางแผนและการก าหนดงบประมาณ วางแผนการปฏิบัติงานและมี
การวิเคราะห์แผนก่อนการด าเนินงานตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ  อยู่ใน ระดับมากที่สุด (  = 
4.72   S.D. = 0.55) และผู้บริหารและบุคลากรมีการวางแผนและการบริหารงานตอบสนองความ
ต้องการของนักศึกษาและประชาชนในการจัดการศึกษาและการบริการวิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด (
  = 4.69  S.D. = 0.46) ตามล าดับ 
 ด้านที่ 2  วิริยะ ความเพียรพยายามท าในสิ่งนั้นสอดคล้องกับการปฏิบัติ (D : Do) 
 ระดับการพัฒนาการบริหารตามหลักอิทธิบาทธรรมของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ด้าน
วิริยะ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.62  S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
มีข้ันตอนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ก่อนการด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ในชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด ( = 4.80  S.D. = 0.43) รองลงมา มีการออกค าสั่งแต่ง
บุคลากรผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ
ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ระดับมากที่สุด (  = 4.69   S.D. = 0.51) ผู้บริหารมี
ความมุ่งมั่นในการปรับปรุงและการพัฒนาระบบงาน เพ่ือให้การบริการนักศึกษาและประชาชนมี
ประสิทธิภาพ อยู่ระดับมากที่สุด (  = 4.69  S.D. = 0.53) และมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของ
การด าเนินงานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาการจากผู้มีส่วนได้เสีย (  = 4.68  S.D. = 
0.59) ตามล าดับ 
 ด้านที่ 3  จิตตะ การเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นสอดคล้องกับการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน         
(C : Check )   
 ระดับการพัฒนาการบริหารตามหลักอิทธิบาทธรรมของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  ด้าน
จิตตะ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.49   S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้บริหารมุ่งมั่นในการท างานและควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือการบริการ
นักศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด (  = 4.63  S.D. = 
0.54) รองลงมา ผู้บริหาร มีการตรวจสอบ ติดตาม เอาใจใส่ต่อการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตาม



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560658

แผนงานงบประมาณ และระยะเวลาที่ก าหนดตามเป้าหมาย อยู่ระดับมากที่สุด (  = 4.52   S.D. 
= 0.54) และเปิดโอกาสให้นักศึกษาประเมินครูผู้สอน อาจารย์ในระบบสารสนเทศและประเมินผล
ความพึงพอใจของการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา(  = 4.51 S.D. = 0.55) ตามล าดับ 
 
6. อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารตามหลักอิทธิบาทธรรมของวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาคร” มีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้ 
 ด้านที่ 1 ฉันทะ ผลการวิจัย พบว่า  การมีใจรักงาน พึงพอใจงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย
และนโยบายของสถาบันวิทยาลัยชุมชนและพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  รักงานงานด้วย
ความจริงใจโดยมุ่งหวังในผลส าเร็จตามแผนงาน  ตั้งใจท างานตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
และประชาชน อยากท างานด้วยความรับผิดชอบ จริงใจ เป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการสภา 
นักศึกษาและประชาชน  มีความยินดีที่งานส าเร็จตามที่วางแผนการปฏิบัติงานไว้ งานที่บรรลุ
เป้าหมายก็เกิดความรู้สึกดีใจ ซึ่งเกิดจากการมีความรักในงาน ความพอใจในงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นิพนธ์ โอภาษี ได้ท าการวิจัย การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยถ่ัวเหนือ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ประชาชน มีความคิดเห็นต่อ 
การบริหารงาน ตามหลักอิทธิบาท 4 ขององค์การ บริหารส่วนต าบลห้วยถั่วเหนือ อ าเภอหนองบัว 
จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา รายละเอียดแต่ละด้าน คือ ด้าน
ฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะและด้านวิมังสา พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม
หลักอิทธิบาท 4 ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยถั่วเหนือ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์อยู่
ในระดับมาก ทุกด้าน (นิพนธ์ โอภาษี, 2557) 
 ด้านที่ 2 วิริยะ ผลการวิจัย พบว่า การท างานด้วยความพยายาม ขยันขันแข็งและอดทน 
การท างานของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครตั้งในความพยามที่จะงานให้ส าเร็จและบรรลุผลตาม
เป้าหมาย มีการออกค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบที่มีความสามารถและตั้งใจในการท างาน  มี
ความกระตือรือร้นและมุ่งมั่น จนงานส าเร็จตามแผนงาน โครงการ เป้าหมายที่วางไว้  บุคลากรของ
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครมีความขยัน ความพากเพียรในการท างาน มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุง
และมีความอดทน  ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มุ่งมั่นการบริการนักศึกษาและประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชญาภา เมธีวรฉัตร ได้ท าศึกษา การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
อิทธิบาท 4 ของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า บุคลากรมีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามหลักอิทธิบาท 4 ได้แก่ ด้านฉันทะ  ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา ในการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน (วิชญาภา                   
เมธีวรฉัตร, 2554) 
 ด้านที่ 3 จิตตะ ผลการวิจัย พบว่า การเอาใจใส่ การตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน โครงการ และงบประมาณโดยผ่านการประชุมคณะกรรมการสภาเป็นประจ าทุกเดือน 
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มีจิตใจอาสา มุ่งมั่น ที่จะบริหารงาน ตรวจสอบและด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ มีการ
ตรวจสอบ ติดตาม เอาใจใส่ต่อการจัดการศึกษา  พิจารณาและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อการบริการนักศึกษา ประชาชน ติดตามประเมินแผนงานและโครงการด้วยความรอบ
ครอบและเอาใจใส่งาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณฐยา ราชสมบัติ ได้ท าการวิจัย ศึกษาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท 4 ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  พบว่า ความคิดเห็น
ของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ต่อการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลัก
อิทธิบาท 4 ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน (ณฐยา ราชสมบัติ, 2556) 
 ด้านที่ 4 วิมังสา ผลการวิจัย พบว่ามีการใคร่ครวญหาข้อดีและข้อด้อย ในการก าหนด
นโยบายและการบริหารงาน รวมทั้งการประเมินตนเอง และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ท างาน  มีการน าผลสรุปการด าเนินโครงการ กิจกรรม มาปรับปรุงพัฒนาและน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการ  มีการพัฒนาตนเองและการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการวัดผล ประเมินผล การจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  น า
ผลการวัดผลมาพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา  รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
นักศึกษาเพ่ือปรับปรุงการบริหารงานและการจัดการศึกษา  มีการน าผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
น ามาใช้เพื่อปรับปรุงการการท างานและการบริหารโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พูนสุข ภู
สุข          ได้ท าการศึกษา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 ของข้าราชการฝ่าย
อัยการส านักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดในภาคะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีด้านฉันทะมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้าน
วิริยะ ด้านจิตตะและด้านวิมังสา ตามล าดับ (พูนสุข ภูสุข, 2556) 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารตามหลักอิทธิบาทธรรมของวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาคร” มีข้อเสนอแนะในการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญและจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการน านโยบาย
ของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมาจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนงานของ
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครมากขึ้น เพ่ือให้ได้แผนงานที่ เป็นหัวใจของการด าเนินงานของ                
วิทยาลัยชุมชน 
 2. ผู้บริหารควรเน้นย้ าและให้ความส าคัญกับการให้ก าลังใจแก่บุคลากรให้ท างานด้วย
ความขยันขันแข็ง อดทน  มีคุณธรรม จริยธรรม ตั้งใจในการท างาน  และผู้บริหารต้องเป็น
แบบอย่างในการกระตือรือร้นที่มุ่งมั่นในการให้บริการนักศึกษาและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3. ผู้บริหารควรจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน โครงการอย่างต่อเนื่อง และเน้นย้ าให้หัวหน้ากลุ่มงานติดตามประเมินแผนงานและ
โครงการ ให้เป็นไปตามแผนงานและแผนการใช้งบประมาณตามรายไตรมาส 
 4. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการประเมินตนเอง และการน าผลการประเมินมามา
ปรับปรุงพัฒนางานของวิทยาลัยชุมชน และหาวิธีการแก้ไขปัญหา รวมทั้งควรน าผลการด าเนินงาน
ในปีที่ผ่านมา น ามาใช้เพื่อปรับปรุงการการท างานและการบริหารโครงการในปีถัดไป 
 7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1. ผู้บริหารควรมีการสร้างความเข้าใจอันดีในองค์กรและให้บุคลากรเห็นความส าคัญของ
แผนงานมากขึ้น เพ่ือให้การท างานส าเร็จตามเป้าหมายและนโยบายของสถาบันและสภาวิทยาลัย
ชุมชนสมุทรสาคร ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและประชาชน  
 2. ผู้บริหารต้องสนับสนุนและให้ก าลังใจแก่บุคลากรให้ท างานด้วยความขยันขันแข็งและ
อดทน ตั้งใจในการท างาน  มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นการให้บริการนักศึกษาและประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ผู้บริหารต้องตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการเป็นประจ าทุก
เดือน และให้หัวหน้ากลุ่มงานติดตามประเมินแผนงานและโครงการด้วยความรอบครอบและเอาใจ
ใส่งานอย่างใกล้ชิด 
 4. ผู้บริหารทุกระดับต้องใจใส่ในการประเมินตนเอง และน าผลการประเมินมาปรับปรุง
การท างาน  มีการน าผลสรุปการด าเนินโครงการ กิจกรรม มาปรับปรุงพัฒนาและน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการนักศึกษาและประชาชนอย่างสม่ าเสมอรวมทั้งให้ความส าคัญ
มากขึ้นในการน าผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา น ามาใช้เพ่ือปรับปรุงการการท างานและการ
บริหารโครงการในปีถัดไป  
 7.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
วิทยาลัยชุมชน เช่น หลักสัปปุริสธรรม 7, หลักพรหมวิหาร 4 เป็นต้น 
 2. ควรมีการวิจัยการสร้างความเข้มแข็งชุมชนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของ
วิทยาลัยชุมชน 
 3. ควรมีการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยชุมชน 
 4. ควรมีการศึกษาอนาคตภาพของรูปแบบการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชนสู่ความเป็นเลิศ 
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ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความในการกระท าผิดจริยธรรม 
ACCOUNTABILITY OF LAWYER’S PROFESSION ON THE VIOLATION OF 

ETHICS 
 

วรพจน์ ถนอมกุล* 
Worapote Thanomkul* 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายที่
เกิดข้ึน เนื่องจากการกระท าผิดจริยธรรม หรือการประพฤติผิดมรรยาททนายความ 2) เพ่ือศึกษาถึง
สภาพความเป็นมาของแนวปัญหา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้ประกอบ
วิชาชีพทนายความ การลงโทษเมื่อทนายความกระท าผิดจริยธรรม รวมทั้งการปลูกฝังจริยธรรมและ
การพัฒนาการด้านจริยธรรมของทนายความ และ 3) เพ่ือศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเร่ืองการ
เพ่ิมข้ึนของจ านวนคดีมรรยาททนายความให้ลดน้อยลงให้มากที่สุด 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจั ย
เอกสารจากหนังสือ บทความ และเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการสืบค้นจากสื่อ
ออนไลน์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ รวมทั้งท าการสัมภาษณ์เชิงลึกประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องจริยธรรมรวม 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ 2) บุคลากรใน
สภาทนายความ และ 3) ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายอ่ืน เช่น ผู้ พิพากษา พนักงานอัยการ 
นักวิชาการ อาจารย์สอนวิชากฎหมาย เป็นต้น 

จากผลการวิจัยพบว่า โดยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายปัญหาเกิดข้ึนจาก 1) กฎหมายที่ใช้ใน
การก ากับควบคุมจริยธรรมหรือมรรยาทของทนายความที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ยังไม่สามารถ
ที่จะแก้ไขปัญหาจ านวนคดีมรรยาททนายความที่เพ่ิมสูงขึ้นได้ 2) สมควรที่จะต้องมีมาตรการอ่ืนๆ 
มาใช้ร่วมกันกับการบังคับด้วยกฎหมายที่แก้ไขปรับปรุงใหม่ โดยใช้ไปพร้อมๆ กัน 

การแก้ไขปัญหาเรื่องการเพ่ิมขึ้นของจ านวนคดีมรรยาททนายความสามารถท าได้โดยการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่ใช้ในการก ากับควบคุมจริยธรรมหรือมรรยาทของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทนายความ โดยการเพ่ิมความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความในเรื่องโทษ และการเพ่ิม
หน้าที่ความรับผิดชอบในการก ากับควบคุมเรื่องจริยธรรมระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ
ด้วยกันเอง รวมทั้งการเพ่ิมมาตรการอื่นนอกจากมาตรการทางกฎหมายที่ต้องน ามาใช้ไปพร้อม ๆ กัน 

                                           
*
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ได้แก่การปลูกฝังอบรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนไทยตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนหนังสือชั้นอนุบาล จนถึงระดับ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการศึกษาอบรมในชั้นเรียนระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรทาง
กฎหมาย และส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา รวมทั้งส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ
แห่งสภาทนายความ ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการเพ่ิมขึ้นของจ านวนคดีมรรยาท
ทนายความแล้ว ยังเป็นการแก้ไขปรับปรุงภาพพจน์และมาตรฐานทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทนายความในสายตาของประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้นอีกด้วย 
ค าส าคัญ : ผู้ประกอบวิชาชีพ, ทนายความ, จริยธรรม, คดีมรรยาททนายความ 
 

ABSTRACT 
 Objectives of this research aims to 1) Study the fact and legal issues which 
have been arisen out of the ethical violations or the misconduct of lawyer’s ethics. 
2) Study the origin of problematic issues, conceptual thought and theory in relation 
to lawyer’s accountability, the punishment of such misconduct and to build and 
develop cthics. and 3) Study to resolve the problems on the number of 
misconduct cases allegedly committed by lawyers. 
 This research methodology is the qualitative methods. The researcher has 
analyzed data from documentary researches books, articles and other academic 
studies in relation to the subject together with the in-depth search from e-learning 
or available electronic data as well as in-depth interviews wherby there are three 
groups of research samplings on ethics which are 1)  lawyers 2)  personnel who 
regulate and monitor ethical standard being exercised by lawyers and 3) those who 
are on other legal professions such as judges, public prosecutors, academics, law lec 
 The outcome of this research reveals the finding of fact and legal issues that 
had been caused due to 1) the law that being used to regulate the ethics and 
behaviors of lawyer at the present time is not sufficient to resolve the problems on 
the increase of number of cases on lawyer’s ethics and 2) it becomes necessary to 
use other mechanisms to join with the enforcement of law that to be revised by 
using them in parallel.  

The researcher is of his opinion that in order to resolve the problems on the 
increased number of misconduct cases allegedly committed by lawyers can be 
sorted out by revising the law in regulating ethics and conduct of lawyers by 
increasing the lawyer’s responsibility on punishment and to add responsibility in 
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regulating ethics among lawyers including other measurements in addition to legal 
measurement that to be used at the same time such as to educate ethics to young 
people as from the kindergarten through university, especially  on the training for a 
Bachelor’s degree or a diploma in Laws and the Institute of legal Education of the 
Thai Bar as well as the Legal Training Institute of Lawyer Council of Thailand and 
provided that, in addition to the solution on the number of increased cases on 
lawyer’s ethical misconduct to be reduced, these measurements could also be 
used to improve image and lawyer’s standard in the eyes of Thai people, for the 
better. 
Keywords: Profession, Lawyer, Ethics, Misconduct Case 
 
1. บทน า 
 เนื่องจากกฎหมายมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์ เพราะกฎหมายมีสภาพที่เป็นทั้งข้อห้าม
มิให้บุคคลกระท าประการใด และยังเป็นข้อบังคับให้บุคคลกระท าประการใดอีกด้วย ดังสุภาษิต
กฎหมายที่ว่า “ที่ไหนมีสังคมที่นั่นมีกฎหมาย (Ubi Societas, Ibi Jus)” (Tawekieat Menakanit, 
2555: 13) ทุกคนในสังคมจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หากบุคคลใดฝ่าฝืนหรือไม่เชื่อฟัง ก็จะต้องถูก
กฎหมายบังคับหรือลงโทษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลใดจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายเพ่ือให้พ้นจากความรับ
ผิดตามกฎหมายไม่ได้ เพราะ “ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว (Ignorantia Juris Non 
Excusat)” (Kosol Soparkwichit, 2525:193) แต่อย่างไรก็ตาม นอกจากกฎหมายจะมี
ความส าคัญต่อทุกคนในสังคมแล้ว ผู้ที่มีหน้าที่น ากฎหมายไปบังคับใช้ให้เกิดความยุติธรรมกับบุคคล
ในสังคม ได้แก่ ผู้พิพากษา ตุลาการ พนักงานอัยการ ทนายความ ต ารวจ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ นิติกร 
และอาจารย์สอนกฎหมาย ก็มีความส าคัญ เพราะบุคคลเหล่านี้ จะต้องเป็นผู้มีจริยธรรมในการบังคับ
ใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมและอ านวยความยุติธรรมให้แก่ทุกๆ คนในสังคมอีกด้วย ทั้งนี้หาก
เปรียบกับเครื่องบินที่มีเครื่องยนต์ทันสมัยดีเลิศอย่างไรก็ตาม ก็หามีประโยชน์อะไรไม่หากปราศจาก
นักบินผู้มีความรู้ความช านาญในการบังคับให้เครื่องบินนั้นบินขึ้นลงได้อย่างปลอดภัย 
 ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความมีความส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ประชาชนทุกคนในสังคม เพราะทนายความ (Lawyer) หมายคือ ผู้ซึ่งกฎหมายให้มีอ านาจหน้าที่
ว่าต่าง แก้ต่างแทนคู่ความในคดี เรียกสั้นๆ ว่า “ทนาย” และตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.
2528 มาตรา 4 ได้ให้ค านิยมไว้ว่า “ทนายความหมายความถึงผู้ที่สภาทนายความได้รับจดทะเบียน
และออกใบอนุญาตให้เป็นทนายความ” และต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ.2528 ได้ก าหนดไว้ด้วย และเพ่ือให้ทนายความในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
(Profession) มีคุณธรรมปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรมต่อลูกความและประชาชนทั่ วไป สภา
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ทนายความซึ่งเป็นองค์กรที่ก ากับควบคุมและลงโทษทนายความที่ฝ่าฝืนจริยธรรมจึงได้ วางกรอบ
จริยธรรมโดยการออกเป็นกฎหมายที่มีทั้งข้อห้ามและข้อบังคับให้ทนายความปฏิบัติตามได้แก่
ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ : พ.ศ.2529 
 แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้กฎหมายจะวางกรอบจริยธรรมส าหรับทนายความไว้แล้วดังกล่าว
ข้างต้น แต่ยังมีทนายความบางคนกลับฝ่าฝืนกฎหมายนี้ต่อลูกความและประชาชนทั่วไปอีกเป็น
จ านวนมาก เกิดเป็นคดีมรรยาททนายความ (Misconduct Case) ขึ้นมากมาย เช่น หลอกลวง
ลูกความให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยมิชอบ ยุยงให้ประชาชนทั่วไปเป็นคดีความต่อกัน 
โดยไม่จ าเป็นเพ่ือให้ได้ค่าทนายความ เป็นต้น และบางเรื่องร้ายแรงถึงขนาดรับเงินค่าว่าความไป
แล้วแต่กลับทิ้งคดี ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกความอย่างใหญ่หลวง ลูกความบางรายถึงกับต้อง
ได้รับโทษทางอาญาโดยไม่มีโอกาสใช้สิทธิต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ตามกฎหมาย ซึ่งกรณีเช่นนี้มีปัญหามา
โดยตลอด และนับวันแต่จะมีมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นในภาครวมของประชาชนทั่วไปยังมองภาพพจน์
ของทนายความว่าเป็นพวกข้ีฉ้อ ขี้โกง ชอบเอาเปรียบ และไม่น่าเชื่อถือไว้วางใจอีกด้วย 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจเรื่อง “ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความใน
การกระท าผิดจริยธรรม” เพ่ือศึกษาถึงความเป็นมาแห่งปัญหาและปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้ทนายความ
ฝ่าฝืนจริยธรรมเกิดเป็นคดีมรรยาททนายความที่มีจ านวนมากขึ้นทุกปี โดยไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง 
และเพ่ือศึกษาหาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ เพ่ือ
น าไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหาให้จ านวนคดีมรรยาททนายความในแต่ละปีลดจ านวนลงให้ได้มากที่สุด 
รวมทั้งการแก้ไขภาพพจน์ของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความให้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
มากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ประชาชนทุกคนได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความ
โดยเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น สังคมไทยก็จะเกิดความยุติธรรมและเกิดความสงบเรียบร้อยยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาถึงประวัติความเป็นมา  แนวคิด  ทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวกับผู้ประกอบ
วิชาชีพทนายความและความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการกระท าผิดจริยธรรม รวมทั้งงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2. เพ่ือศึกษาถึงสภาพปัญหาของกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ  รวมทั้งมาตรการ
ทางกฎหมายและมาตรการอ่ืนที่เหมาะสมเพ่ือก ากับควบคุมและป้องกัน รวมทั้งแก้ไขให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพทนายความกระท าผิดจริยธรรมลดน้อยลงให้มากที่สุด 
 3. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาของกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ รวมทั้ง
มาตรการทางกฎหมายและมาตรการอ่ืนที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับการก ากับควบคุมและป้องกัน 
รวมทั้งแก้ไขให้ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความกระท าผิดจริยธรรมลดน้อยลงให้มากที่สุด 
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 4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ .2528 และ
ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ.2529 ที่จะเป็นการขยายความรับผิดชอบ
ทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ และส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายมีความเหมาะสม
มากขึ้น รวมทั้งเสนอแนะมาตรการอื่นเพ่ือแก้ไขปัญหาการกระท าผิดจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทนายความ และจ านวนคดีมรรยาททนายความให้ลดน้อยลงให้มากที่สุดต่อไป 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 และข้อบังคับ
สภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ.2529 รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เก่ียวข้องกับการก ากับ
ควบคุมทางด้านจริยธรรมหรือมรรยาทของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ  ในประเด็นมาตรการทาง
กฎหมายที่สมควรจะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมและที่สมควรจะต้องบัญญัติขึ้นใหม่  เพ่ือ
เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการกระท าผิดจริยธรรมให้ลดน้อยลงให้มากที่สุด    และยังศึกษามาตรการ
อ่ืนที่เหมาะสม  เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความกระท าผิดจริยธรรม ซึ่งนอกจากจะ
ศึกษาด้านเอกสารเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา  แนวคิดทฤษฎี  รวมทั้งกฎหมายไทยและกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องแล้วยังได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบ  และรวมถึงการสัมภาษณ์
แบบเชิงลึก (In-depth Interview) ประชากรกลุ่มตัวอย่าง (ภาคสนาม) รวม 3 กลุ่ม เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลอย่างละเอียดและลึกอย่างเพียงพอที่น่าจะเชื่อถือได้ 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งได้ด าเนินการวิจัย
แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 
 ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยท าการศึกษาค้นคว้าและ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมาย ค าพิพากษาของศาล หนังสือ ต ารา 
เอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ รายงานการวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานสัมมนา และ
เอกสารอื่นๆ ที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้าง
ฐานความรู้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ และประมวลผลต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งหมด 3 กลุ่ม จ านวนกลุ่มละ 5 คน 
ได้แก่ 1) กลุ่มทนายความ 2) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาทนายความ 3) กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนที่
ไม่ใช่ทนายความ เช่น ผู้พิพากษา ตุลาการ พนักงานอัยการ และอาจารย์ผู้สอนกฎหมาย เป็นต้น 
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โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่จะท าการสัมภาษณ์เชิงลึกทุกคนจะต้องมีประสบการณ์ในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เป็นระยะเวลาท่านละ 20 ปีเป็นอย่างต่ า เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น 
 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 ในปัจจุบันนักกฎหมายถือว่าระบบกฎหมายในโลกแยกออกเป็นสามระบบใหญ่ๆ (Jitti 
Thingsapat, 2548 : 2) ได้แก่ 1) ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law System) 2) ระบบ
กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) และ 3) ระบบกฎหมายสังคมนิยม (Socialist Law 
System) ส าหรับกฎหมายไทยอยู่ในระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ.2440 (Kittisak Pokkati, 2556 : 120) ดังนั้น 
ศาลไทยจึงควรจะด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีในศาลหรือการสืบพยานในศาล โดยยึดระบบไต่
สวน (Inquisitorial System) โดยศาลจะเป็นผู้มีบทบาทในการรวบรวมพยานหลักฐานและ
พิจารณาพิพากษาคดี ทนายความมีบทบาทเพียงอ านวยความสะดวกแก่ศาล  แต่ในทางปฏิบัติศาล
ไทยกลับมีแนวโน้มในการยึดระบบกล่าวหา (Accusatorial System) โดยศาลจะวางตัวเป็นกลาง 
และพิจารณาพิพากษาคดีจากพยานหลักฐานที่ทนายความของคู่ความจัดหามายื่นส่งต่อศาลเท่านั้น 
ดังนั้น เมื่อกระบวนการพิจารณาคดีหรือวิธีการด าเนินคดีและสืบพยานในศาลของประเทศไทย
ค่อนข้างไปในทางระบบกล่าวหา ทนายความจึงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพิจารณาคดี โดยเฉพาะ
การรวบรวมพยานหลักฐานที่ส่งต่อศาล และท าการสืบพยานในศาล อาจกล่าวได้ว่าผลการแพ้หรือ
ชนะคดีในศาลไทยนั้นเกือบทั้งหมดขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความเป็นส าคัญ ดังนั้น 
ความรับผิดชอบของทนายความไทยในเรื่องจริยธรรมหรือที่กฎหมายเรียกว่ามรรยาททนายความจึง
มีผลโดยตรงต่อความยุติธรรมที่จะเกิดข้ึนแก่คู่ความทั้งสองฝ่ายที่พิพาทกันในแต่ละคดี 
 เดิมทีจากประวัติศาสตร์ปรากฏหลักฐานที่ตรวจพบว่าเกิดมีการต่อสู้คดีที่พิพาทกันมาตั้งแต่
ในสมัยอียิปต์โบราณ (ประมาณ 4,000 ปีก่อนพุทธศักราช) (Wicha mahakhun, 2522: 122) และต่อมา
เริ่มชัดเจนมากข้ึนในสมัยกรีกในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั้น เป็นคดีที่นักปราชญ์ชาวกรีก “โซเครติส” ถูก
ฟ้องและพิพากษาให้ประหารชีวิต ฐานไม่เชื่อถือพระเจ้าที่รัฐรับรอง (Sor. Siwarak, 2514:47-83) 
ในตอนแรกเริ่ มผู้ ถูกกล่าวหาจะต้องต่อสู้คดีด้วยตนเอง แต่ต่อมาได้มีผู้มีความรู้ ในด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและกฎหมายท าการแต่งค าแถลงและค าร้องต่างๆ ต่อศาลแทนให้ จึงเกิด
เป็นอาชีพทนายความที่เริ่มมีค่าตอบแทนขึ้น (Jiraniti hawanont, 2556:16) ส าหรับในประเทศ
ไทยปรากฏหลักฐานว่ามีอาชีพทนายความเกิดขึ้นเมื่อราว พ.ศ.1899 ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 
1 แห่งกรุงศรีอยุธยา (พระเจ้าอู่ทอง) ตามที่บันทึกไว้ในกฎหมายพระอัยการรับฟ้อง (Surachai 
Suwanpreecha, 2556:2) แต่ทนายความไทยเริ่มต้นมาจากการเข้าไปว่าต่างแก้ต่างแทนผู้อ่ืนเพ่ือ
รับเงินค่าสินจ้าง บางคนก็ไม่ได้รู้กฎหมายอย่างแท้จริง แต่สามารถใช้วาจาชักจูงให้น่าเชื่อถือได้ 
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เพราะสมัยนั้นยังไมมีหน่วยงานหรือองค์กรใดเข้ามาก ากับควบคุม จนกระทั่งได้มีการปฏิรูปการศาล
และกฎหมายในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เรื่อยมา จนกระทั่งมีกฎหมายที่ก ากับควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทนายความฉบับแรกในปี พ.ศ.2457 
ได้แก่ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2457 โดยในชั้นแรกกฎหมายก าหนดให้เนติบัณฑิตสภาและ
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์มีอ านาจก ากับควบคุมและลงโทษเรื่องจริยธรรมของทนายความในสมัย
นั้น โดยมีการก าหนดกรอบแห่งจริยธรรมให้ทนายความปฏิบัติตาม ได้แก่ ข้อบังคับว่าด้วยมรรยาท
ทนายความ พ.ศ. 2482 และมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเป็นระยะๆ เรื่อยมา จนกระทั่งในปี พ.ศ.
2528 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 โดยบัญญัติให้สภาทนายความเป็น
องค์กรที่มีอ านาจก ากับควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทนายความทั่วราชอาณาจักร และให้มีข้อบังคับว่า
ด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 เป็นกรอบจริยธรรมส าหรับทนายความทุกคนให้ปฏิบัติตาม ซึ่ง
ยังใช้บังคับอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ ดังนั้น จะสังเกตได้ว่าวิวัฒนาการของทนายความในประเทศไทยจะ
แตกต่างจากทนายความในต่างประเทศเช่นประเทศทั้งหลายในทวีปยุโรป หรือประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยทนายความไทยเริ่มต้นมาจากผู้ที่ไปว่าต่างแก้ต่างในศาลแทนผู้อ่ืนเพ่ือสินจ้างตอบ
แทน แต่ทนายความในต่างประเทศมีวิวัฒนาการมาจากผู้ที่มีความรู้กฎหมายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
พระมหากษัตริย์หรือต้องสาบานตัวต่อศาสนจักร ดังนั้น ผู้ที่จะเป็นทนายความในต่างประเทศได้จึง
เป็นผู้มีความรู้กฎหมายและได้รับการยอมรับนับถือจากประชาชนมากกว่าทนายความไทยมาแต่เดิม 
 ในปัจจุบันทนายความถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งในบรรดาผู้ประกอบ “วิชาชีพ” (Profession) 
ซึ่งหมายถึงผู้ที่ท ามาหาเลี้ยงชีพที่ต้องมีศรัทธาในการอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม โดยต้องใช้ความรู้ที่ฝึกฝน
มาจนช านาญจากการศึกษาอบรมเฉพาะทางเป็นพิเศษ และต้องมีองค์กรที่ส่งเสริมและก ากับดูแลให้
มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรมที่สังคมคาดหวัง (Direk Kounsamkom, 2556:20-21) ซึ่งหากผู้
นั้นประพฤติฝ่าฝืนจริยธรรมแล้ว ผู้นั้นต้องถูกลงโทษหนักกว่าบุคคลทั่วไปด้วย ดังนั้น ทนายความทุก
คนจะต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าทนายความในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ (Profession) จะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ทั้งต่อศาล ลูกความ และประชาชนทั่วไปให้มีจริยธรรมอยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมที่กฎหมาย
วางไว้ ได้แก่ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 และข้อบังคับสภาพทนายความว่าด้วยมรรยาท
ทนายความ พ.ศ.2529 แต่จากข้อเท็จจริงกลับมีทนายความเป็นจ านวนไม่น้อยที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ าฝืน
จริยธรรมที่กฎหมายวางกรอบไว้ให้ดังกล่าว เกิดเป็นคดีมรรยาททนายความที่เป็นภาระของสภา
ทนายความมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่องในแต่ละปี ทั้งนี้จากการศึกษาค้นคว้าทั้งจากการวิจัยเอกสาร
และการวิจัยภาคสนาม พบว่าการเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมากของคดีมรรยาททนายความในแต่ละปีนั้นมี
สาเหตุส าคัญมาจาก 1) ทนายความมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากในแต่ละปี แต่ทนายความที่
เพ่ิมข้ึนกลับมีจริยธรรมลดน้อยลงกว่าเดิม 2) กฎหมายที่ใช้ก ากับควบคุมทนายความที่ใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบันใช้มานานถึง 30 ปีแล้วควรปรับปรุงแก้ไข 3) การเปลี่ยนแปลงค่านิยมของคนไทยไปในทาง
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วัตถุนิยมอย่างมาก 4) สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปเพราะจ านวนประชากรเพ่ิมมากขึ้น จึงเกิดการ
แก่งแย่งชิงกันเพ่ือเอาตัวรอดขาดความเอ้ืออาทรต่อกัน และ 5) รัฐไม่ได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาให้
ประชาชนมีจริยธรรมอย่างจริงจังเต็มที่ 
 5.2 จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่ก ากับควบคุมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทนายความในประเทศไทย และในต่างประเทศทั้งระบบกฎหมายจารีตประเพณี ได้แก่ ประเทศ
อังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศมาเลเซีย และในระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร ได้แก่ 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พบว่าผู้ประกอบวิชาชีพทน ายความใน
ต่างประเทศจะมีกฎหมายที่ก ากับควบคุมและวางกรอบจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความ
กว้างกว่าของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความในประเทศไทย กล่าวคือ มีการวางกฎหมายเป็นข้อห้าม
และข้อปฏิบัติในลักษณะประมวลจริยธรรมให้ทนายความปฏิบัติ โดยก าหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบของทนายความมากกว่าและละเอียดกว่ากฎหมายของประเทศไทย โดยเฉพาะบางเรื่องที่
ต้องท าการปรับปรุงกฎหมายที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 และข้อบังคับสภา
ทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ.2529 อย่างเร่งด่วน ดังนี้ 
 1) ความรับผิดชอบในเรื่องโทษตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 มาตรา 71 ซึ่ง
กฎหมายไทยบัญญัติให้ทนายความที่ถูกถอดถอนทะเบียนเนื่องจากฝ่าฝืนกฎข้อบังคับสภา
ทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ.2529 สามารถขอกลับมาประกอบวิชาชีพทนายความได้
อีกเม่ือเวลาผ่านไปแล้ว 5 ปี นับจากวันที่ถูกถอดถอนทะเบียนทนายความตามกฎหมาย จึงเป็นการ
เปิดโอกาสให้ทนายความที่เคยถูกลงโทษทางจริยธรรมโดยการเพิกถอนไม่ให้ประกอบวิชาชีพ
ทนายความซึ่งเป็นโทษสูงสุดตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 มาตรา 52 สามารถกลับมา
ใช้ประโยชน์จากการเป็นทนายความประพฤติปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนจริยธรรมได้อีก ซ่ึงจากการศึกษา
พบว่าในประเทศอังกฤษ ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐฝร่ังเศสไม่มีกฎหมายก าหนดให้โอกาส
ทนายความให้ขอกลับมาประกอบวิชาชีพทนายความได้ อีกต่อไป ทั้ งนี้จากการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามกลุ่ม ผลปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่ของทุกกลุ่มมีความเห็นว่าสมควรให้ยกเลิก
โอกาสให้ทนายความสามารถกลับมาขอประกอบวิชาชีพทนายความได้หากถูกลงโทษให้ลบชื่อออก
จากทะเบียนทนายความ โดยการตัดมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 ออกเสีย 
 2) เพ่ิมความรับผิดชอบของทนายความไทย โดยการขยายกรอบจริยธรรมตามที่ข้อบังคับ
สภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ.2529 ได้ก าหนดไว้ในส่วนที่ส าคัญ 2 ประการ 
ได้แก่ 
 ก) ความรับผิดชอบในเรื่องการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้ลูกความทราบ โดยก าหนด
เพ่ิมเติมให้เป็นหน้าที่ของทนายความทุกคน เมื่อรับงานจากลูกความแล้ว ทนายความทุกคนจะต้องมี
หน้าที่รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนในคดีนั้นๆ ให้ลูกความทราบเป็นระยะๆ เมื่อมีความ
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เคลื่อนไหวในคดีเป็นอย่างน้อย ตั้งแต่ต้นจนจบหน้าที่ในคดี และการรายงานทุกคร้ังที่ทนายความ
ส่งไปยังลูกความ จะต้องมีหลักฐานการรับส่งเก็บไว้เพ่ือยืนยันได้อีกด้วย ซึ่งจากการศึกษาพบว่าใน
ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ต่างมีกฎหมายในลักษณะนี้เพื่อให้ทนายความมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงทุก
อย่างให้ลูกความทราบ และเพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้ทนายความปฏิบัติออกนอกลู่นอกทางที่ได้
รายงานไว้ต่อลูกความ ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามกลุ่ม ผลปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่
ของทุกกลุ่มมีความเห็นว่าสมควรเพ่ิมเติมความรับผิดชอบในเรื่องการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่
ของทนายความต่อลูกความนี้ไว้ในข้อบังคับของสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ.
2529 ด้วย 
 ข) เพ่ิมความรับผิดชอบในเรื่องการกล่าวหารายงานการกระท าผิดจริยธรรมของทนายความ
คนอ่ืน โดยก าหนดเพิ่มเติมให้เป็นหน้าที่ของทนายความทุกคนที่จะต้องคอยระวังสอดส่องพฤติกรรม
ของเพ่ือนทนายความด้วยกันเอง เพ่ือรักษาเกียรติภูมิของผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกัน ไม่ให้มัวหมอง
ไปในทางที่ขาดจริยธรรม (Professional Solidarity) ดังนั้น เมื่อทนายความคนใดทราบถึงการ
ประพฤติฝ่าฝืนมรรยาททนายความของทนายความคนอ่ืนใดก็ตาม ทนายความคนนั้นจะต้องรีบ
กล่าวหาและรายงานต่อสภาทนายความ เพ่ือให้สภาทนายความด าเนินการสอบสวนโดยพลัน ซึ่ง
หากทนายความคนนั้นทราบแล้วแต่ปล่อยปละละเลยจะต้องถือว่าทนายความคนนั้นมีความผิดฐาน
ฝ่าฝืนมรรยาททนายความด้วยเช่นกัน และจากการศึกษาพบว่าในประเทศอังกฤษและประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีกฎหมายในลักษณะนี้เพ่ือให้ทนายความมีหน้าที่ดูแลรักษาจริยธรรมและเกียรติภูมิ
ในหมู่ทนายความด้วยกัน (Professional Solidarity) เพ่ือรักษามาตรฐานแห่งวิชาชีพที่ดีไว้ให้เป็นที่
ไว้วางใจแก่ประชาชนโดยทั่วไป และทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามกลุ่ม ผลปรากฏว่า
เสียงส่วนใหญ่ของทุกกลุ่มมีความเห็นว่าสมควรเพ่ิมเติมความรับผิดชอบในเรื่องหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการกล่าวหารายงานการฝ่าฝืนมรรยาททนายความของทนายความคนอ่ืนเข้าไว้ใน
ข้อบังคับของสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ.2529 ด้วย 
 5.3 แต่อย่างไรก็ตามการออกกฎหมายหรือการแก้ไขกฎหมายเพ่ือน ามาใช้ก ากับควบคุม
จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความอย่างเดียว ยังไม่เป็นการเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาให้
จ านวนคดีมรรยาททนายความลดน้อยลงได้มาก จะต้องมีมาตรการอ่ืนที่สมควรถูกน ามาใช้ควบคู่กัน
ไปกับการขยายกรอบจริยธรรมดังกล่าวมาข้างต้น ซึ่งในเรื่องนี้ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้
ให้ความเห็นว่าการปลูกฝังจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย ต้องด าเนินการใน  2 
ลักษณะ คือ การ “ปลูก” คือปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมตั้งแต่วัยเด็กและปลูกฝังต่อเนื่องไปใน
สถานศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนจบการศึกษา และการ “ปลุก” คือ ท าให้ผู้ใหญ่ระลึกและตระหนัก
ถึงความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมที่ต้องน ามาใช้ทั้งในการด ารงชีวิตและใช้ในการปฏิบัติ
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หน้าที่การงานด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นบุคคลที่มี “Integrity” ซึ่งหมายถึงการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและ
ชอบธรรม ส าหรับสิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้มี “ Integrity” ได้แก่ คติธรรม 7 ประการ (Tanin 
Kaiwichien, 2557:130) ดังนี้ 
 1. สัจจะ พูดความจริง (Truth) 
 2. ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty) 
 3. ความระลึกในหน้าที่ (Sense of Duty) 
 4. ความอดกลั้น (Patience) 
 5. ความเป็นธรรม (Fair Play) 
  6. ความเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Consideration for Others) 
  7. เมตตาธรรม (Kindness) 
 นอกจากนี้ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร ยังได้ให้ความเห็นว่าส าหรับเยาวชนไทยแล้ว 
นอกจากคติธรรมทั้ง 7 ประการข้างต้นแล้ว ควรเพิ่มคติธรรมอีก 5 ประการ ได้แก่ 
 8. ความกตัญญูกตเวที (Gratitude) 
 9. ความสุภาพนุ่มนวล (Politeness) 
 10. ความคารวะต่อผู้มีอาวุโส (Respect for Elders) 
 11. รักษาค าพูด (Promise) 
 12. จิตส านึกสาธารณะ เสียสละเพ่ือส่วนรวม (Public Conscience) 

การปลูกฝังคติธรรมทั้งสิบสองประการจะต้องท าให้แก่เยาวชนไทยตั้งแต่อายุน้อยๆ และท า
ต่อเนื่องไปตลอดจนส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีและพอเพียงก่อนที่จะออกไปประกอบ
อาชีพตามท่ีได้เล่าเรียนมา ผู้ที่ได้รับการปลูกฝังจริยธรรมมาอย่างต่อเนื่องและเพียงพอที่จะยังคงเป็น
ผู้มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างมีจริยธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน เป็นผู้มี
จิตใจดีคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อันจะส่งผลท าให้สังคมไทยมีความสงบสุข
และเจริญรุ่งเรือง ทั้งนี้การปลูกฝังจริยธรรมดังกล่าวนี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg,1964) ที่มีก าเนิดมาจากทฤษฎีของเพียเจท์ (Piaget,1896) ที่
สรุปไว้ว่าจริยธรรมของเด็กจะเจริญขึ้นตามอายุและความเจริญของสติปัญหาและจริยธรรมของ
บุคคลจะพัฒนาไปได้ด้วยดี หากมีสิ่งกระตุ้นหรือมีสภาวะจากภายนอก ได้แก่ ประสบการณ์ทาง
สังคมมาร่วมด้วย และอีกหลายๆทฤษฎีท่ีมีแนวคิดตรงกันรวมถึง “ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม” ของ
ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน ที่ได้อธิบายว่าลักษณะจิตและพฤติกรรมทางความคิดและ
การกระท าของบุคคลจะพัฒนาขึ้นไปตามวัยและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล (Retriered 2016, 
29 August from www.ocsc.go.th/ocsc/th/uploads/File/ethic/F6.pdf) และจากการศึกษา
พบว่าในประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐฝร่ังเศส และสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ต่างก็ให้ความส าคัญด้วยการปลูกฝังและพัฒนาจริยธรรมให้แก่เยาวชนใน
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ประเทศตนอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งจบการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลผู้ประสงค์จะไปประกอบ
วิชาชีพทนายความ ในประเทศเหล่านี้ยังมีมาตรการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเข้มข้นใน
ขณะที่ศึกษาวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัย และยังได้เน้นหนักเรื่องจริยธรรมของทนายความใน
ขณะที่เข้ารับการศึกษาอบรมและฝึกงานในสถาบันหรือองค์กรที่ท าหน้าที่ก ากับควบคุมและออก
ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทนายความอย่างเข้มข้น โดยการให้ความส าคัญไม่น้ อยไปกว่า
การศึกษาอบรมและฝึกงานด้านวิชาการของทนายความด้วย และทั้งนี้จากการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามกลุ่ม ผลปรากฏว่าส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดของทุกกลุ่มมีความเห็นตรงกันว่า
จะต้องร่วมกันท าการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามให้แก่เยาวชนไทยตั้งแต่ยังเยาว์วัย และ
ท าการปลูกฝังอย่างต่อเนื่องไปจนถึงการเรียนปริญญาตรีกฎหมายในคณะนิติศาสตร์ และจะต้อง
ปลูกฝังอย่างเน้นหนักในส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จะต้องปลูกฝังอย่างเข้มข้นที่สุดและให้มากเพียงพอในส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภา
ทนายความก่อนที่สภาทนายความจะออกใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทนายความ ทั้งนี้เพ่ือให้
แน่ใจได้ว่าบุคคลที่ประสงค์ที่จะประกอบวิชาชีพทนายความที่ได้รับในอนุญาตให้ออกไปปฏิบัติหน้าที่
ในสังคมนั้น จะมีภูมิคุ้มกันเพียงพอที่จะสามารถรับมือกับสิ่งยั่วยุและความกดดันต่างๆ ในสังคมที่มี
สภาพแตกต่างจากนาถาบันการศึกษาอย่างสิ้นเชิงได้ 

ในกรณีการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ประชาชนชาวไทยนี้ รัฐบาลได้เคยออก
กฎหมายส าคัญเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย ได้แก่ ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดยให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญคือ เสนอ
แนะน าและให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย รวมทั้งการให้มีหรือแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย เสนอแผนแม่บทและก าหนดมาตรการ
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย และด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติก็ยังไม่เคยเสนอให้มีกฎหมายอ่ืนใดที่บัญญัติขึ้นเพ่ือส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่เยาวชนไทยโดยตรงแต่อย่างใด และยังไม่ปรากฏว่าได้มีการรณรงค์เพ่ือให้เกิด
มาตรการ แผนงาน หรือโครงการใด ๆ ในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เป็นรูปธรรมอย่าง
จริงจังแต่อย่างใด จึงเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่รัฐได้เห็นแล้วว่า การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมในสังคมไทยมีความส าคัญโดยมีการออกระเบียบส านักนายยกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 แล้ว แต่จนปัจจุบัน ยังไม่ปรากฏรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรมให้แก่เยาวชนไทยให้เห็นเป็นแบบแผนหรือแนวปฏิบัติโดยชัดเจนแต่อย่างใด 
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6. สรุป 
 จากหลักการพ้ืนฐานของสหประชาชาติว่าด้วยบทบาทของทนายความ (UN Basic Principles 
on the Role of Lawyers-UN Basic Principles) ได้ให้การรับรองไว้เป็นหลักการส าคัญยิ่งว่า 
มนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับสิทธิให้มีทนายความเพ่ือให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย เพราะทนายความมี
บทบาทส าคัญที่สุดในการปกป้องสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม แม้ในกรณีที่บุคคลนั้นจะยากดีมี
จนอย่างไร และไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีเชื้อชาติและสัญชาติใดก็ตาม และต้องไม่ถูกจ ากัดสิทธิที่จะมี
ทนายความโดยอ้างถึง เพศ อายุ อาชีพ ฐานะหรือศาสนาแต่อย่างใด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มนุษย์
ทุกคนสามารถเข้าถึงการได้รับบริการทางกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
กฎหมายที่เป็นอิสระ และเพ่ือบรรลุถึงเป้าหมายนี้ กฎหมายจะต้องก าหนดมาตรการในการป้องกัน
ให้ทนายความแต่ละคนมีความเป็นอิสระ รวมถึงความเป็นอิสระทางวิชาชีพทางกฎหมายโดยรวม
ด้วย ทั้งนี้รวมถึงรัฐบาลในแต่ละประเทศจะต้องดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ทางวิชาชีพของตนได้โดยปราศจากการข่มขู่ การขัดขวาง หรือการแทรกแซงโดยไม่ชอบธรรม 
และต้องให้ทนายความสามารถเดินทางเพ่ือไปพบและให้ค าปรึกษาแก่ลูกความได้โดยสะดวก เป็ น
อิสระทั้งภายในและภายนอกประเทศ และยิ่งไปกว่านั้นยังต้องส่งเสริมให้ทนายความสามารถกระท าการ
ใดๆ อันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาชีพตามมาตรฐานและจริยธรรมที่ได้รับการรับรองทั้ง
ภายในประเทศและโดยนานาประเทศ และหลักการส าคัญท่ีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความต้องปฏิบัติ
ได้แก่การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทนายความอย่างผู้ประกอบวิชาชีพ (Profession) และอย่างสุด
ความสามารถ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานจรรยาบรรณและจริยธรรมที่ได้รับการ
ยอมรับของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความในทุกลมหายใจไปจนตลอดชีวิต (Retrieved 2016, 15 August 
from www.icj.wpengine,netdna_edn.com/wp_content/uploads/2009/ 07International) 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่อย่างอิสระและชอบธรรม
ต่อลูกความโดยมีมาตรฐานทางวิชาชีพและจริยธรรม องค์กรที่ก ากับควบคุมทนายความจึงต้องคอย
ดูแลและท าการปรับปรุงความรับผิดชอบของทนายความตามกรอบจริยธรรมที่กฎหมายก าหนดขึ้น
ไว้อยู่เสมอ หากทนายความมีความรับผิดชอบตามกรอบจริยธรรมลดน้อยลงเมื่อใด สภาทนายความ
ซึ่งเป็นองค์กรที่ก ากับควบคุมทนายความจึงต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขความรับผิดชอบของ
ทนายความไทยให้เพ่ิมมากขึ้น และเพ่ือให้ทนายความไทยปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรมอย่างถาวร รัฐควรใช้มาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ท าการปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีการ
พัฒนาทางคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่องไปจนส าเร็จการศึกษาในชั้นที่สุด โดยผู้ที่จะ ไป
ประกอบวิชาชีพทนายความ ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความจะต้องให้ความส าคัญ
ในการปลูกฝังจริยธรรมให้เข้มข้นที่สุดและมากเพียงพอที่จะแน่ใจได้ว่าผู้ที่จะออกไปประกอบวิชาชีพ
ทนายความได้จะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเพียงพอด้วย 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในทางปฏิบัติ เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องจ านวนคดี
มรรยาททนายความให้ลดน้อยลงให้มากที่สุด และเพ่ือให้ภาพลักษณ์ของทนายความในสายตา
ประชาชนดีขึ้นด้วย ดังต่อไปนี้ 
 (1) ท าการแก้ไขพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 โดยการตัดมาตรา 71 ออกทั้ ง
มาตรา เพ่ือไม่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความที่ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ 
สามารถจะขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเพ่ือประกอบวิชาชีพทนายความอีกได้ ไม่ว่าระยะเวลา
จะผ่านไปแล้วเท่าใดก็ตาม 
 (2) ท าการเพิ่มเติมข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ดังนี้ 
 (ก) หมวด 3 มรรยาททนายความต่อตัวความ โดยเพ่ิมเป็นข้อ 12 (3) "จงใจหรือละเลยไม่
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความให้ลูกความทราบเป็นระยะ ๆ เมื่อมีความเคลื่อนไหวในการ
พิจารณาคดีเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้การรายงานทุกครั้งที่ทนายความส่งไปยังลูกความจะต้องมีหลักฐาน
การรับส่งเก็บไว้ด้วย" 
 (ข) หมวด4 มรรยาทต่อทนายความด้วยกัน ต่อประชาชนผู้มีอรรถคดีและอ่ืน ๆ โดยเพ่ิม
เป็นข้อ 18 วรรค 2 "จงใจปิดบัง หรือละเลย ไม่กล่าวหาทนายความด้วยกันต่อสภาทนายความเสีย
โดยพลัน เมื่อรู้ถึงความประพฤติผิดมรรยาททนายความของทนายความด้วยกันนั้น" 
 (3) ขอให้รัฐน ากฎหมายที่มีอยู่แล้วได้แก่ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปใช้ท าการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมในสังคมไทย โดยเริ่มต้นจากการปลูกฝังจริยธรรมให้แก่เยาวชนตั้งแต่ยังเด็กที่สุดเท่าที่ท าได้
และปลูกฝังอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะใช้วิธีการใดๆ ที่เหมาะสมเริ่มจากครอบครัว สถาบันการศึกษา  
โดยสถาบันการศึกษาต้องให้ความส าคัญในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้ซึมซับ
เข้าสู่ภายในจิตใจของนักเรียน  และนักศึกษาจนถึงในชั้นการศึกษากฎหมายในคณะนิติศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยทุกแห่ง ให้ท าการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนการสอนเท่าเทียมกับ
วิชาการทางกฎหมายอื่นๆ และในขั้นสุดท้ายคือสภาทนายความที่เป็นผู้มีอ านาจตามกฎหมายในการ
ควบคุมและอนุญาตในการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ที่จะออกไปประกอบวิชาชีพ
ทนายความที่จะต้องท าการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเข้มข้นที่สุดให้แก่ผู้ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม ณ ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ โดยอย่างน้อยต้องให้ความส าคัญต่อ
การปลูกฝังจริยธรรม หรือมรรยาททนายความไม่น้อยไปกว่าการฝึกอบรมวิชาการทางกฎหมายอ่ืนๆ 
ทั้งนี้เพราะสภาทนายความในฐานะปราการด่านสุดท้ายที่จะปลูกฝังจริยธรรมให้แก่ผู้ที่จะออกไป
ประกอบวิชาชีพทนายความได้ เนื่องจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทนายความและออกไปประกอบวิชาชีพ
แล้ว จะไม่กลับมาท าการฝึกอบรมและปลูกฝังจริยธรรมจากสภาทนายความได้อีก ซึ่งหากปล่อยให้
เสียโอกาสนี้ต่อไปในอนาคตจะท าอะไรก็จะยากยิ่งข้ึนมาก 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรจะท าการศึกษาในประเด็นที่เก่ียวข้องดังนี้ 
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 1) เนื่องจากสภาทนายความเป็นทั้งผู้ก ากับควบคุมโดยการจัดให้มีการฝึกอบรมและจัดสอบ
ทั้งทางวิชาการและจริยธรรม รวมทั้งจดทะเบียนอนุญาตให้ออกไปประกอบวิชาชีพทนายความได้ 
ดังนั้น หากทนายความคนใดกระท าผิดจริยธรรม สภาทนายความจึงสมควรที่จะต้องร่วมรับผิดชอบ
กับทนายความต่อผู้เสียหายด้วย อาจจะช่วยเยียวยาผู้เสียหายโดยวิธีใดก็ตามเช่นจัดหาทนายความ
เข้าด าเนินคดีต่อทนายความที่กระท าผิดจริยธรรมให้แก่ลูกความผู้เสียหายด้วยค่าใช้จ่ ายของสภา
ทนายความเป็นต้น 
 (2) เนื่องจากการกระท าผิดจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความเกิดขึ้นภายหลังจาก
ที่ได้รับการจดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตทนายความจากสภาทนายความแล้ว จึงสมควรที่จะ
ท าการศึกษาวิจัยต่อไปหรือไม่ว่าจะมีมาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการที่เหมาะสมอ่ืนใดมาบังคับ
ใช้กับผู้ประกอบวิชาชีพทนายความที่ออกไปประกอบวิชาชีพในสังคมแล้ว โดยเฉพาะสภา
ทนายความหรือหน่วยงานอ่ืนใดสมควรที่จะมีส่วนในการส่งเสริมหรือพัฒนาจริยธรรมให้แก่ ผู้
ประกอบวิชาชีพทนายความได้อย่างใดบ้าง เพ่ือให้สภาทนายความหรือหน่วยงานอ่ืนใดน าไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติให้เป็นจริงต่อไปในอนาคต 
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การวางแผนเพ่ือการบริหารโครงการในองค์การ 
PLANNING FOR PROJECT MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION 

 
อภิกนิษฐา  นาเลาห์ 

Apikanittha Nalao 
 

บทคัดย่อ 
การวางแผนเพ่ือการบริหารโครงการในองค์การนั้น โดยทั่วไปมักจะเกี่ยวข้องกับการคิดถึง

อนาคตขององค์การจากปัจจุบันสัมพันธ์ไปถึงเรื่องราวในอนาคตที่จะเป็นผลกระทบต่อองค์การ   
การวางแผนมีสาระส าคัญอยู่ที่เป็นกระบวนการคิดที่ต้องครอบคลุมเป็นสาระทุกแง่มุม เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งกลยุทธ์ส าหรับการท างาน สิ่งที่จะต้องท าและก าหนดวิธีการสัมพันธ์ที่จ าเป็นจะเสริมให้องค์การ
ประสบความส าเร็จตามความมุ่งหมายได้ ในการด าเนินการวางแผนการเร่ิมแรกสุดต้องใช้ดุลพินิจ 
เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ชัดเจนว่า องค์การต้องการที่จะท าอะไร ให้ได้อะไร หรือต้องการให้องค์การเป็น
อย่างไร เมื่อสิ้นสุดถึงระยะใดระยะหนึ่งที่คาดคิดนั่นคือ การก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
(objective of goals) ขององค์การนั่นเอง จากนั้นก็ต้องพิจารณาก าหนดสิ่งที่จ าเป็นจะต้องกระท า  
ที่ดีที่สุด เพ่ือที่จะได้ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว การวางแผนจึงมีความหมาย     
ในรูปแบบของการคิดที่จ าต้องประกอบด้วย การมองการณ์ไปข้างหน้า การคาดการณ์ถึงสภาพความ
เป็นไปของสภาพแวดล้อม การคาดคะเนถึงความต้องการ และสภาพเหตุการณ์ต่างๆ จนกระทั่ง
สามารถสรุปขึ้นเป็นแผนการกระท าที่จ าเป็นและเหมาะสมส าหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังกล่าว  
บทความเรื่องการวางแผนเพ่ือการบริหารโครงการในองค์การ มุ่งอธิบายถึง 1. ความหมายของ   
การวางแผน 2. วิวัฒนาการของการวางแผน 3. ความส าคัญของการบริหารโครงการ 4. ประโยชน์
ของการบริหารโครงการ 5. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวางแผนและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จ
และความล้มเหลวของโครงการ 
ค าส าคัญ : การวางแผน, การบริหารโครงการในองค์การ 

 
ABSTRACT 

 Planning for project management in the organization, it generally involves 
the future thought of the organization from the present relates to the future story 
that would be an impact on the organization. Planning has the important essence 
of a thinking process that covers in every aspect for getting the work strategy. 
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Things need to be done and define the necessary relationship that will 
complement the organization's success purposefully. In implementation of the 
initial plan uses the discretion for getting a clear answer about “What does the 
organization want to do?”, “What should the organization wish to get?”, and    
“How should the organization be?” At the end of an expected period of time,     
the objective or goal determination of the organization need to consider and 
determine what needs to be done best in order to achieve according to the 
intended purpose. Planning is meaningful in the form of thinking consist of forward- 
looking and possible prediction of the predictive environment to the needs and 
various conditions until it can be summarized into a necessary and appropriate 
action plan for what will happen in the future. The article on planning for project 
management in the organization describes (1) the meaning of planning,                
(2) the evolution of planning, (3) the importance of project management, (4) the 
benefit of project management, and (5) the affective factors of plan setting and 
causing factors of success and failure of the project. 
Keywords : Planning , Management in the Organization 

 

1. บทน า  
 การวางแผนเพ่ือการบริหารโครงการในองค์การนั้น โดยทั่วไปมักจะเกี่ยวข้องกับ       
การคิดถึงอนาคตขององค์การจากปัจจุบันสัมพันธ์ไปถึงเรื่องราวในอนาคตที่จะเป็นผลกระทบ       
ต่อองค์การ การวางแผนมีสาระส าคัญอยู่ที่เป็นกระบวนการคิดที่ต้องครอบคลุมเป็นสาระทุกแง่มุม 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งกลยุทธ์ส าหรับการท างาน สิ่งที่จะต้องท าและก าหนดวิธีการสัมพันธ์ที่จ าเป็นจะเสริม
ให้องค์การประสบความส าเร็จตามความมุ่งหมายได้ ในการด าเนินการวางแผนการเริ่มแรกสุดต้องใช้
ดุลพินิจ เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ชัดเจนว่า องค์การต้องการที่จะท าอะไร ให้ได้อะไร หรือต้องการให้
องค์การเป็นอย่างไร เมื่อสิ้นสุดถึงระยะใดระยะหนึ่งที่คาดคิดนั่นคือ การก าหนดวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมาย (objective of goals) ขององค์การนั่นเอง จากนั้นก็ต้องพิจารณาก าหนดสิ่งที่จ าเป็น
จะต้องกระท าที่ดีที่สุด เพ่ือที่จะได้ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว การวางแผนจึงมี
ความหมายในรูปแบบของการคิดที่จ าต้องประกอบด้วย การมองการณ์ไปข้างหน้า การคาดการณ์   
ถึงสภาพความเป็นไปของสภาพแวดล้อม การคาดคะเนถึงความต้องการ และสภาพเหตุการณ์ต่างๆ 
จนกระท่ังสามารถสรุปขึ้นเป็นแผนการกระท าที่จ าเป็นและเหมาะสมส าหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ดังกล่าว 
 ด้วยเหตุนี้ แผนจะต้องระบุการด าเนินงานไม่ว่าจะกล่าวอย่างกว้างๆ หรือระบุการปฏิบัติ
ในรายละเอียดก็ตาม จะต้องเป็นไปในลักษณะที่จะเอ้ืออ านวยให้เกิดการประสานงานกันขึ้นได้อย่าง
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ชัดเจนและเป็นรูปประธรรม เช่น จะต้องมีการระบุเป็นรูปของแผนงาน หากมีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
กันที่จะต้องประสานกันเป็นอย่างดีหรือถ้าเป็นแผนที่แนวทางอย่างกว้างๆ ก็จะต้องระบุมาตรฐาน
การต่างๆที่จะน าไปปฏิบัติในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแต่ละหน่วยงานนั้นๆจะต้องปฏิบัติตาม
มาตรการต่างๆที่จะท าให้เป็นเอกสารที่มีประโยชน์ บทความเร่ืองการวางแผนเพ่ือการบริหาร
โครงการในองค์การมุ่งอธิบายถึง 1. ความหมายของการวางแผน 2. วิวัฒนาการของการวางแผน    
3. ความส าคัญของการบริหารโครงการ 4. ประโยชน์ของการบริหารโครงการ 5. ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการวางแผนและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการ 
 

2. ความหมายของการวางแผน 
 มีนักวิชาการบริหารหลายท่านได้อธิบายค าว่า การวางแผน (planning) ไว้ดังนี้ ฟรีมอนด์ 
อี.คาสต์ และเจมส์ อี. โรเซนวิก (Kast and Rosenzweig 1970 : 435) ให้ความหมายว่า         
การวางแผน คือ กระบวนการของการพิจารณาตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอะไร อย่างไร มีการเลือก
วัตถุประสงค์ นโยบาย โครงการ และวิธีการปฏิบัติ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นั้นๆ  
 ธงโรลต์ คูนต์ และซีริล โอดอนเนนส์ (Koontz and O'Donnell 1968 : 81) กล่าวว่า
การวางแผน คือ การตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอะไร ท าอย่างไร ท าเมื่อใด และใครเป็นผู้กระท า    
การวางแผนเป็นสะพานเชื่อมช่องว่างจากปัจจุบันไปสู่อนาคตตามที่ต้องการและท าให้สิ่งต่างๆ 
เกิดข้ึนตามต้องการ 
 สตีเฟน พี. ร๊อบบินส์ (Robbins  1997 : 130) ให้ความหมายของการวางแผน คือ    
การก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์การการวางกลยุทธ์เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยมีแผนงาน
ที่เป็นล าดับชั้น (hierarchy of plans) ลดหลั่นและสอดคล้องกันไปพร้อมทั้งกิจกรรมที่สัมพันธ์กัน
ทั้งวิธีการและเป้าหมาย 
 เอช.จี.ฮิกส์ (Hicks 1981 : 248) อธิบายว่า การวางแผนเป็นหน้าที่ทางการบริหาร
ประการแรกที่กระท าเพ่ือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง  โดยเฉพาะการที่จะวางแผนได้ส าเร็จคนนั้น
จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลจากอดีต การตัดสินใจในปัจจุบันและท าการประเมิน        
ในอนาคตด้วย 
 กล่าวโดยสรุป การวางแผน หมายถึง วิธีการตัดสินใจล่วงหน้า เพ่ืออนาคตขององค์การ 
ซึ่งเป็นหน้าที่ของการจัดการในทางเลือกว่าจะให้ใครท าอะไร ที่ไหน อย่างไร มีขั้นตอนด าเนินการ 
การใช้ทรัพยากร การบริหารเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ  
 ซ่ึงประกอบด้วยส่วนประกอบส าคัญ 2 ส่วน คือ  
 1. การก าหนดวัตถุประสงค์ 
 2. การก าหนดแนวทางการกระท าหรือแผนงานต่างๆที่จะน ามาปฏิบัติเพ่ือที่จะให้ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์เหล่านั้น 
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 การวางแผนเหล่านี้จัดเป็นหน้าที่การบริหารงานประการแรกที่ส าคัญอย่างยิ่ ง            
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการต้องจัดท าวัตถุประสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์ ตลอดจนแผนงานย่อยต่างๆ        
ที่เก่ียวเนื่อง เพ่ือให้ได้แผนงานที่ดีและเข้ากันได้มากที่สุด 
 ในการวางแผน มักจะตอบค าถาม 3 ประการ คือ  
 1. ปัจจุบันอยู่ที่ใด  
 2. อนาคตต้องการจะไปที่ใด  
 3. ท าอย่างไรจึงจะไปถึง 
 
3. วิวัฒนาการของการวางแผน  
 การวางแผนเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นโดยการกระท าของมนุษย์ และถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีขึ้น       
เป็นเวลานานมาแล้วในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า      
การวางแผนเป็นสิ่งที่ดีเด่น และได้รับการสนับสนุนในหมู่นักบริหารผู้เชี่ยวชาญและนักการเมือง
โดยทั่วไป และถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส าคัญจ าเป็นของสังคม ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
วิทยาศาสตร์ และการอุตสาหกรรมก่อให้เกิดความยุ่งยากและปัญหาอย่างมากมายในสังคม         
ท าให้มนุษย์ต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันในด้านการผลิต มีการแลกเปลี่ยนขายสินค้าซึ่งกันและกัน
การคมนาคมเพ่ือติดต่อสื่อสารเจริญขึ้นเป็นต้น สิ่งเหล่านี้ท าให้สังคมกว้างขวางกว่าแต่เดิม       
ดังนั้นการด าเนินการต่างๆ จ าเป็นต้องท าเป็นแผนหรือขึ้นอยู่กับความวางแผนที่ถูกต้องด้วย  
 จากเหตุผลดังกล่าวนี้เอง ที่ท าให้ผู้บริหารขององค์การตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องมี
การวางแผนเพ่ือส าหรับอนาคตเอาไว้ตลอดเวลา การวางแผนจึงมีขึ้นแพร่หลายและมีจัดท า          
ในองค์การ ธุรกิจขนาดใหญ่มักจะเป็นกลุ่มแรกที่สนใจและน าเอาแผนมาใช้ก่อน แต่ส าหรับในหลาย
ประเทศ การวางแผนมักจะเริ่มต้นโดยรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่และท าธุรกิจขนาดเล็ก  ธุรกิจแบบ
ครอบครัว มักมีจุดอ่อนที่มิได้วางแผนเท่าที่ควร ซึ่งมักจะเป็นสาเหตุที่ท าให้ต้องล้มเหลวไปในที่สุด  
 ส าหรับล าดับขั้นตอนการน าเอาการวางแผนมาใช้ในองค์การนั้น ในระยะเริ่ม นั้น       
การวางแผนส่วนใหญ่มาจากกระท าโดยกลุ่มบุคคลที่อยู่ในระดับสูงเพียงไม่กี่คนเท่านั้น และต่อมา 
เมื่อผู้บริหารเหล่านี้ได้มีความเข้าใจและเห็นถึงคุณประโยชน์ของการวางแผนมากขึ้นแล้ว ผู้บริหาร
เหล่านี้ก็จะตระหนักดีว่าผู้บริหารทุกระดับควรต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน ทั้งนี้ก็เพ่ือช่วยให้
แผนงานต่างๆมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถน าไปใช้งานได้ดี  การที่หน่วยงานต่างๆเข้ามา        
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนนั้นจะช่วยให้งานนั้นผูกพันกับแผนงานที่ท าขึ้น และจะทุ่มเทความ
พยายามปฏิบัติให้บรรลุผลตามที่ได้วางไว้แล้ว 
 กล่าวโดยสรุป อาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันมีผู้บริหารต่างก็ยอมรับถึงความสัมพันธ์และ    
ได้ร่วมในการวางแผนภายในองค์การของตนเป็นอันมาก ทั้งนี้เพราะทุกคนต่างก็เห็นชัดไม่ว่าจะเป็น
อาชีพหรืองานในหน้าที่ และแม้แต่ชีวิตส่วนตัวก็ตามจะเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น       
ส่วนส าคัญจะอยู่ที่การวางแผนนี้เอง  
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 สรุป การวางแผนเป็นกระบวนการตัดสินใจล่วงหน้าในการเลือกว่าจะให้ใคร  ท าอะไร    
ที่ไหน อย่างไร มีข้ันตอนการด าเนินงาน การใช้ทรัพยากร การบริหาร หรือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ต้องการ โดยกระบวนการวางแผนมีเองจะสามารถช่วยท าให้ประโยชน์ได้หลายประการ
ด้วยกันในการที่ได้มีการท าการวางแผนมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน สาเหตุสืบเนื่องมาจากแรงกดดัน 
ต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งภายในและภายนอก และท่ีได้มีผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติงานขององค์การ  
 
4. ความส าคัญของการบริหารโครงการ 
 ในปัจจุบัน การน าการบริหารโครงการมาใช้ในการด าเนินงานเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย
ในองค์การและสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้องค์การและสังคมบรรลุวัตถุประสงค์ที่พึงปรารถนาได้
มากข้ึนกว่าการใช้การบริหารทั่วไป ซึ่งเป็นการบริหารงานประจ า เนื่องจากการบริหารโครงการไม่ใช่
การด าเนินงานที่ท าอยู่เป็นประจ า แต่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่เมื่อน ามาใช้ด าเนิน
กิจกรรมที่ซับซ้อนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆ จะท าให้องค์การและสังคมได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่อย่างจ ากัดภายใต้เงื่อนไขด้านเวลา สภาพการณ์
ภายในองค์การระหว่างองค์การและสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การดังที่ปรากฏในการด าเนินงานของ
องค์การภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และภาครัฐ  
 องค์การธุรกิจและองค์การที่ไม่ใช่ภาครัฐ เช่น องค์การศาสนา องค์การพัฒนาเอกชน  
องค์การไม่แสวงหาก าไร เป็นต้น ได้เรียนรู้และอาศัยประสบการณ์จากการบริหารโครงการภาครัฐ     
ที่ด า เนินงานด้านการทหารและการพัฒนาเทคโนโลยีต่ างๆ ให้มีประสิทธิผลมากยิ่ งขึ้น                
ในสหรัฐอเมริกาโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ได้แก่ โครงการแมนแฮตตันเพ่ือพัฒนาระเบิด
ปรมาณู โครงการขีปนาวุธในช่วงปี ค.ศ. 1950-1960 โครงการพัฒนาเคร่ืองบิน อาวุธ ยานอวกาศ 
คอมพิวเตอร์ และระบบการติดต่อส่ือสาร เป็นต้น การบริหารโครงการยังน ามาใช้เพ่ือประสานและ
ควบคุมกิจกรรมที่ซับซ้อนในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์เคมี เป็นต้น  
 นอกจากกิจกรรมข้างต้นดังกล่าว การบริหารโครงการได้น ามาใช้ในกิจกรรมอ่ืนๆ ได้แก่ 
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างสภาพการณ์ที่พึงปรารถนาในสังคม เช่น กิจกรรมด้านสันติภาพ      
ความมั่นคง  ความร่วมมือระหว่างภูมิภาคของโลก เป็นต้น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการคน
ในสังคมเพ่ือตอบสนองความต้องการของคนในด้านต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา 
ด้านการฝึกอบรม ด้านการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค ด้านการ
ชลประทาน เป็นต้น การบริหารโครงการในกิจกรรมเหล่านี้ท าให้ชีวิตของคนในสังคมได้รับความ
สะดวกสบาย มีความสุขกายสุขใจ ชีวิตมีคุณค่า และมีการพัฒนาคุณภาพของคนในสังคมมากขึ้น 
กล่าวได้ว่าการบริหารโครงการเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนทุกคนในหลายๆ ด้าน การบริหารโครงการจึง
มีความส าคัญท้ังในระดับบุคคล ระดับองค์การและระดับสังคม 
 
 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560684

5. ประโยชน์ของการบริหารโครงการ  
 การบริหารโครงการเป็นวิธีการที่น ามาใช้จัดการกับภารกิจขององค์การและของสังคม    
เ พ่ือก่อให้ เกิดผลผลิต ผลิตภัณฑ์  ผลประโยชน์ตอบแทนหรือบริการอย่ างใดอย่างหนึ่ ง               
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การและของสังคม วัตถุประสงค์ที่โครงการต้องการจะบรรลุ ได้แก่   
 1. วัตถุประสงค์ด้านธุรกิจ เช่น เพ่ิมรายได้ เพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมผลตอบแทน เพ่ิมการ
จ้างงาน เพิ่มการลงทุนในกิจการใหม่ๆ เป็นต้น  
 2. วัตถุประสงค์ด้านสังคม เช่น ให้ได้รับเงินอุดหนุนจากสถาบันภายในและภายนอก
ประเทศ  สร้างที่พักผ่อนหย่อนใจ สร้างความสุขให้กลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เป็นต้น  
 3. วัตถุประสงค์ด้านมนุษยธรรม เช่น บรรเทาภัยพิบัติ สาธารณสุขมูลฐาน เป็นต้น  
 4. วัตถุประสงค์ด้านองค์การหรือสังคม เช่น ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์การหรือสังคม     
ในด้านบรรทัดฐาน ทัศนคติทางสังคมและวัฒนธรรมขององค์การในการยอมรับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี  ปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น   
 
6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวางแผนและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จและความ
ล้มเหลวของโครงการปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวางแผน 
 1. การเปลี่ยนแปลงเทคนิควิทยาการต่างๆและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น   
อย่างรวดเร็ว  
 2. การต้องเก่ียวข้องและพ่ึงพาซึ่งกันและกันระหว่างองค์การที่มีมากขึ้นกว่าแต่เดิม  
 3. ความซับซ้อนของหน้าที่การงานและกิจกรรมในสังคม  
 นอกจากนี้ปัจจัยอีกด้านหนึ่งที่มีความส าคัญไม่แพ้กันก็คือ ปัญหาแรงกดดันที่เกิดขึ้น     
มาจากภายในองค์การ ซ่ึงแรงกดดันจากภายในนี้มักจะมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับ
ผู้บริหารที่มีความเข้าใจและหวังที่จะปรับปรุงองค์การของตน โดยการพิจารณาและหาทาง
ตอบสนองความต้องการทางจิตใจของพนักงานสภาพองค์การ ซึ่งมีสถานการณ์เป็นไปอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้จะสามารถใช้กระบวนการการวางแผนช่วยแก้ไขปัญหาได้ คือ  
 1. การขาดทิศทางหรือเป้าหมายร่วมขององค์การซึ่งพนักงานหรือหมู่คณะต่างๆ          
จะสามารถอาศัยอ้างอิงหรือยึดถือร่วมกันได้  
 2. การไม่สามารถวัดผลความส าเร็จของผลงานของแต่ละบุคคลของกลุ่มในองค์การ  
 3. การไม่ประสานกันของความพยายามของกลุ่มต่างๆภายในองค์การ 
 การวางแผนที่ดีจะท าให้สามารถจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับการ
ด าเนินงานอย่างสอดคล้องสัมพันธ์กันทุกด้าน อันจะท าให้เกิดประโยชน์แก่องค์การเป็นส่วนรวม    
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมากที่สุด 
 
 



685วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการ 
  เมื่อโครงการด าเนินการเสร็จสิ้นลง ผู้บริหารโครงการควรจะทราบผลการด าเนินงาน

โครงการที่ตนเองรับผิดชอบว่าประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวระดับใด และปัจจัยใดบ้างมีผลต่อ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวนั้น เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือตัดสินใจ         
ยุติโครงการ 

โดยทั่วไปความส าเร็จของโครงการ หมายถึง การที่โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์   
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ได้แก่ เสร็จภายในกรอบของเวลาและภายใต้กรอบของงบประมาณที่ตั้งไว้ 
แต่จากผลการวิจัยประเมินโครงการที่สุดสิ้นจ านวน 650 โครงการ (Baker, Murphy & Fisher is 
Cleland & King, 1988 : 902-905) ปรากฏว่าความส าเร็จขององค์การมีความหมายที่แตกต่างไป
จากความหมายทั่วไป กล่าวคือ ความส าเร็จของโครงการ หมายถึง การที่โครงการด าเนินงาน     
ด้วยเทคนิคที่เหมาะสม เฉพาะเจาะจง/ หรือการด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นตามก าหนดการและ
ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการคนส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์การแม่/องค์การโครงการ 
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ/ผู้รับบริการต่างรู้สึกพึงพอใจผลการปฏิบัติงานอย่างมาก จะเห็นได้ว่า
ความหมายของความส าเร็จของโครงการดังกล่าวไม่ได้หมายรวมถึงการด าเนินโครงการ            
ตามก าหนดการและภายใต้กรอบของงบประมาณของโครงการดัง เช่นความหมายแรก            
ดังนั้นความล่าช้ากว่าก าหนดการและการใช้งบประมาณเกินกว่าที่วางแผนไว้อาจไม่ใช่สิ่งส าคัญและ
ไม่ควรน ามาเป็นเกณฑ์ประเมิน/วัดความส าเร็จของโครงการ ในกรณีที่ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์การ
ส าคัญเกิดความพึงพอใจระดับสูงต่อผลการด าเนินโครงการ 
  โดยทั่วไปโครงการที่กล่าวอ้างว่าบรรลุผลส าเร็จทั้งๆ ที่การด าเนินงานโครงการไม่ตอบสนอง
วัตถุประสงค์ประการใดประการหนึ่งของโครงการเลยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนัก จากผลการวิจัยประเมิน
ความส าเร็จของโครงการ 650 โครงการ ดังกล่าว สรุปได้ว่า ลักษณะการบริหารโครงการที่มี
ความสัมพันธ์อย่างมากต่อความส าเร็จของโครงการ ได้แก่ 

1. การมีข้อมูลป้อนกลับจากองค์การแม่หรือจากผู้ใช้บริการ/ ผู้รับบริการ  
2. การน าเทคนิคโครงข่ายมาใช้อย่างรอบครอบ  
3. การใช้กลยุทธ์ด าเนินงานสนับสนุนโครงการที่เหมาะสม  
4. โครงสร้างองค์การโครงสร้างเหมาะสมกับทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานโครงการ  
5. กระบวนการควบคุมโครงการเพ่ือจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้น ามาด าเนินการอย่าง

พอเพียง  
6. การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการจัดท าก าหนดการและงบประมาณ  
7. องค์การแม่จัดโครงสร้างองค์การโครงการแบบยืดหยุ่น  
8. องค์การแม่ผูกพันต่อก าหนดการงบประมาณและเป้าหมายด้านเทคนิคที่ก าหนด  
9. องค์การไม่มีความกระตือรือร้นในการสนับสนุนโครงการ  
10. องค์การแบบมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพในองค์การ  
11. ผู้บริหารโครงการผูกพันต่อก าหนดการงบประมาณและเป้าหมายด้านเทคนิคท่ีก าหนด  
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12. ผู้ ใช้บริการ/ ผู้รับบริการผูกพันต่อการก าหนดการและงบประมาณเป้าหมาย          
ด้านเทคนิคที่ก าหนด  

13. ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการ/ ประชาชนให้ความสนับสนุนโครงการอย่าง
กระตือรือร้น  

14. ระเบียบกฎเกณฑ์/ กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานโครงการ  
15. รัฐบาล/ ผู้บริหารระดับสูงให้ความสนับสนุนโครงการ  
16. จ านวนหน่วยงานภาครัฐ/ ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องมีจ านวนไม่มาก 
ลักษณะการบริหารโครงการบางอย่างสัมพันธ์อย่างมากในทิศทางเดียวกันกับความส าเร็จ

และความล้มเหลวของโครงการ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ลักษณะการบริหารโครงการที่จะกล่าวต่อไปนี้
ก่อให้เกิดความส าเร็จ ส่วนโครงการที่ไม่มีลักษณะดังกล่าวจะประสบความล้มเหลว ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้   

1. ความผูกพันต่อวัตถุประสงค์/ เป้าหมายของผู้ปฏิบัติงาน  
2. การคาดคะเนต้นทุนเริ่มแรกได้ถูกต้อง  
3. ศักยภาพที่มากกว่าระดับหนึ่งของผู้ปฏิบัติงาน  
4. เงินทุนเพียงพอที่จะท าให้โครงการแล้วเสร็จ  
5. การวางแผนและการควบคุมทางเทคนิคอย่างเพียงพอ  
6. การเริ่มต้นโครงการขณะที่มีปัญหาน้อยที่สุด  
7. การบริหารที่เน้นงาน  
8. การบริหารงานที่ยืดหยุ่นฉับไวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  
9. ผู้บริหารโครงการปฏิบัติงานโครงการตลอดเวลา  
10. เกณฑ์ท่ีใช้วัดความส าเร็จของโครงการก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
ลักษณะการบริหารโครงการบางอย่างสัมพันธ์อย่างมากกับความล้มเหลวของโครงการ   

กล่าวสั้นๆ คือโครงการไม่มีลักษณะต่อไปนี้จะประสบความล้มเหลว ได้แก่ 
1. รายงานความก้าวหน้าไม่ได้น ามาใช้อย่างพอเพียงและ/ หรือรายงานความก้าวหน้า    

อย่างผิวเผิน  
2. ผู้บริหารโครงการไม่มีความช านาญด้านการบริหารที่เพียงพอและ/ หรือไม่มีความ

ช านาญด้านเทคนิค  
3. ผู้บริหารโครงการไม่มีอ านาจส่วนตัว/ บารมีมากพอและ/ หรือไม่มีอ านาจหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายให้มากพอที่จะบริหารงาน  
4. ผู้ใช้บริการ/ ผู้รับบริการไม่มีส่วนร่วมมากพอ  
5. การประสานติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ/ ผู้รับบริการน้อยมาก  
6. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความเห็นอกเห็นใจผู้ใช้บริการ/ ผู้รับบริการ  
7. ผู้ใช้บริการ/ ผู้รับบริการไม่สนใจตรวจสอบด้านการเงิน/ งบประมาณ   
8. ทีมงานไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ/ หรือแก้ไขปัญหาส าคัญๆ  
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9. โครงสร้างของโครงการประกอบด้วยสมาชิกทีมงานจ านวนมากเกินไป  
10. สมาชิกทีมงานรู้สึกขาดความมั่นคงในงานและ/ หรือขัดความรู้สึกเป็นสมาชิกหนึ่ง     

ของทีมงาน  
11. องค์การแม่บริหารงานแบบไม่ยืดหยุ่นและไม่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใด       

โดยใช้กลยุทธ์  
12. ผู้บริหารโครงการไม่ประสานงานกับองค์การแม่  
13. ผู้บริหารโครงการไม่รู้สึกว่าตนเป็นบุคลากรคนหนึ่งขององค์การแม่และ/หรือไม่มี

ความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์การแม่  
14. โครงการด าเนินงานกิจกรรมประเภทใหม่  
15. โครงการประกอบด้วยกิจกรรมที่ซับซ้อนมากเกินกว่าที่จะสามารถด าเนินการ          

ให้แล้วเสร็จ  
16. โครงการเริ่มต้นด าเนินการด้วยงบประมาณท่ีน้อยเกินไป  
17. ไม่มีการจัดท าข้อเสนอ/โครงร่างของโครงการในระยะเริ่มแรก  
18. ไม่สามารถสร้างความผูกพัน/พันธกรณีในการด าเนินงานโครงการ  
19. ก าหนดการโครงการที่เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ  
20. กระบวนการเปลี่ยนแปลงไม่ถูกผลักดันให้ ด าเนินการมากพอ  
21. ผู้บริหารโครงการไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  
22. ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการมติมหาชนไม่ให้การสนับสนุนโครงการ 

 
7. สรุป  

โครงการที่ก าหนดขึ้นจะสามารถด าเนินการไปได้ด้วยดีและบรรลุถึงวัตถุประสงค์อย่างมี
คุณภาพย่อมขึ้นอยู่กับการบริหารโครงการเป็นส าคัญ การบริหารโครงการประกอบด้วย            
การวางแผนโครงการ การน าโครงการไปปฏิบัติด าเนินการ และการประเมินผลหรือการตรวจสอบ
ควบคุมและก ากับโครงการกระบวน  

การบริหารโครงการมีลักษณะคล้ายคลึงกับกระบวนการบริหารทั่วไป คือ มีการวางแผน    
มีการจัดงาน มีการจัดบุคคลให้เข้ากับงาน มีการประสานงาน มีการควบคุมประเมินผลและ           
มีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรในการปฏิบัติด าเนินงานโครงการ 

การบริหารโครงการเป็นการด าเนินเชิงระบบที่ประกอบด้วยระบบย่อยหลายระบบ         
ซึ่งผู้บริหารโครงการจะต้องมีความสามารถในการบูรณาการหรือผสมผสานระบบด้วยต่างๆ         
เข้าด้วยกัน จึงท าให้โครงการบรรลุถึงความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระยะเวลา        
ที่ก าหนด และภายในงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  

การบริหารโครงการมีโครงสร้างในลักษณะที่เป็นหน่วยงาน และบุคคลในการปฏิบัติงาน
หลายระดับตามลักษณะ ประเภทและขนาดของโครงการ โครงการขนาดใหญ่จะมีบุคคลและ
หน่วยงานเกี่ยวข้องมากกว่าโครงการขนาดเล็ก โดยทั่วไปแล้วโครงการอันประกอบด้วย หน่วยงาน
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และบุคคล 3 ระดับ คือ ระดับผู้ก าหนดนโยบายโครงการ ระดับผู้ประสานงานโครงการ และระดับ
ผู้ปฏิบัติงานโครงการ แต่ละระดับจะเป็นการปฏิบัติงานโดยคณะบุคคล  

การวิเคราะห์โครงการจะต้องวิเคราะห์ทั้งองค์ประกอบหรืออิทธิพลภายนอกในโครงการ 
เช่น สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกลุ่มอิทธิพลต่างๆ และการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในหรือ   
ตัวโครงการเอง เช่น วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หลักการ และเหตุผล เป็นต้น การวิเคราะห์
องค์ประกอบภายในโครงการควรต้องวิเคราะห์ค าถามหลัก 7 ประการ ที่ใช้เรียกว่า 6W 2H และ   
ในฐานะที่โครงการเป็นระบบ จึงต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของระบบ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และ
ผลงาน จึงจะถือได้ว่าเป็นการวิเคราะห์โครงการอย่างสมบูรณ์  

การจัดล าดับของความส าคัญของโครงการเป็นหน้าที่อันส าคัญของผู้บริหาร โครงการที่จะ
ได้รับการจัดล าดับและมีความจ าเป็นในการปฏิบัติงานก่อนย่อมต้องอาศัยเกณฑ์หรือหลักการใด
หลักการหนึ่งหรือหลายหลักการ เพ่ือการพิจารณาตัดสินใจ เช่น หลักการตอบสนองนโยบายของ
องค์การ หลักการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ หลักการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ หลักการ
พิจารณาผลผลิตหรือผลงาน และหลักการวิเคราะห์การน าผลไปใช้ 

บุคคลหรือกลุ่มคนที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดล าดับความส าคัญโครงการ          
มักประกอบด้วย ผู้เสนอโครงการ ผู้วิเคราะห์โครงการ ผู้บริหารโครงการ และผู้บริหารระดับสูงหรือ
ผู้มีอ านาจตัดสินใจในองค์การ  

ผู้บริหารโครงการในองค์การนอกจากจะมีคุณลักษณะความรู้ความสามารถและทักษะของ
ผู้บริหารโดยทั่วไปแล้วผู้บริหารโครงการควรต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินโครงการ เช่น ทักษะและความรู้เกี่ยวกับมโนทัศน์ การประเมินโครงการ ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการประเมินผลและความรู้ความเข้าใจในวิชาการแขนงอ่ืนๆ เช่น วิชารัฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศาสตร์ วิชาเศรษฐศาสตร์ และระบบการเมืองการปกครอง เป็นต้น โดยผู้บริหารโครงการ
จะตอ้งมีลักษณะเป็นพหูสูตหรือนักบูรณาการมากกว่าที่จะมีลักษณะเป็นผู้ช านาญการหรือผู้ช านาญ
เฉพาะเรื่อง  

ผู้บริหารโครงการเป็นบุคคลส าคัญที่จะน าโครงการไปสู่ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารโครงการจ าแนกออกได้เป็น 2 ระดับ คือ ระดับการก าหนดนโยบายโครงการ ซึ่งเป็น
ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับผู้ปฏิบัติการโครงการ ผู้บริหารโครงการระดับสูงจะมีลักษณะ
เป็นผู้บริหารทั่วไป แต่ผู้บริหารโครงการระดับปฏิบัติการจะมีลักษณะเป็นผู้ช านาญเฉพาะเรื่อง 
ผู้บริหารโครงการทั้งสองระดับจะสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ขึ้นอยู่กับกลุ่มหรือคณะที่ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารโครงการมีบทบาทในฐานะผู้ด าเนินงานโครงการทั้งหมดตามบทบาทและ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้อ านาจในการบริหารโครงการสองชนิด คือ อ านาจตามกฎหมาย    
ในอ านาจตามความเป็นจริง หรืออ านาจบารมีเป็นตัวน าในการบริหารงาน จึงจะท าให้การบริหาร
โครงการประสบความส าเร็จและมีผลในการด าเนินงานดีกว่าการใช้อ านาจตามกฎหมายเป็นหลัก    
ในการบริหารและด าเนินงานควรมีลักษณะของการวางแผน เพ่ือการบริหารโครงการในองค์การ      
มีความสอดคล้องกับแผนที่ดีควรมีลักษณะส าคัญอย่างน้อย 6 ประการ ดังนี้ 
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1. ต้องเก่ียวข้องสัมพันธ์กับความต้องการที่แท้จริงของการจัดท าแผนงานและโครงการ  
2. ต้องสามารถแสดงแนวคิดเหตุผลที่สามารถน าไปจัดท าแผนงานและโครงการ  
3. ต้องมีความชัดเจนและสื่อความหมายได้  
4. ต้องมีความเป็นไปได้ท่ีจะประสบความส าเร็จในระดับสูง  
5. ต้องสามารถที่จะสังเกตุการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้  
6. ต้องสามารถวัดและประเมินได้ 
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ยุคสมัยโอฆะเต็มรูปแบบ 
THE AGE FULL OGHA 

 
พีรวัส อินทวี ประยูร แสงใส 

Peerawas  Intawee, Phayun  Seangsai 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้วิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ยุคสมัยในปัจจุบัน 2) ยุคสมัยในคัมภีร์ 

ผลการศึกษาพบว่า ยุคสมัย คือ ระยะเวลาช่วงใดช่วงหนึ่ง นักประวัติศาสตร์ได้แบ่งยุคสมัยออกเป็น 
2 ยุคสมัย คือ ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และยุคสมัยประวัติศาสตร์ ยุคสมัยในพระคัมภีร์ก็แบ่ง
ออกเป็น 2 ยุคเช่นเดียวกัน คือ ยุคสมัยที่กุศลธรรมเสื่อม อกุศลธรรมเจริญ และยุคสมัยที่กุศลธรรม
เจริญรุ่งเรือง อกุศลธรรมเสื่อม ในยุคสมัยที่กุศลธรรมเสื่อม อกุศลธรรมเจริญ มนุษย์ก็จะมีอายุลด
น้อยลงไปจาก 80000 ปี ลดลงไปเรื่อง ๆ จนถึง 10 ปี และเมื่อมนุษย์มีอายุ 10 ปี เด็กหญิง 5 ปี ก็
สมควรแต่งงาน และเม่ือมนุษย์มีอายุ 10 ปี มนุษย์ก็จะเข่นฆ่ากันเองอยู่ 7 วัน จึงล้มตายเป็นจ านวน
มาก และยุคสมัยที่กุศลธรรมเจริญรุ่งเรือง อกุศลธรรมเสื่อม มนุษย์ก็จะมีอายุเพ่ิมมากขึ้นจากอายุ 
10 ปี เพ่ิมขึ้นไปเรื่อย ๆ จนถึงอายุ 80000 ปี และเมื่อมนุษย์มีอายุขัย 80000 ปี  พระศรีอริยเมต
ไตรจะอุบัติขึ้นในโลก ในยุคสมัยปัจจุบันนี้ จัดอยู่ในยุคแห่งกุศลธรรมเสื่อม อกุศลธรรมก าลัง
เจริญรุ่งเรือง ซึ่งมนุษย์ตกเป็นทาสของอกุศลธรรม คือ โอฆะ ซึ่งเป็นห้วงน้ าคือการเวียนว่ายตายเกิด 
ห้วงน้ า คือกิเลส ตกเป็นทาสแห่งบริโภคนิยมเกินความจ าเป็น และต่อไปก็จะเข้ายุคกุศลเสื่อมอย่าง
เต็มที่ มนุษย์จะเข่นฆ่ากันเอง แม้ในปัจจุบันนี้มนุษย์ก็เริ่มเข่นฆ่ากันเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละปีอยู่แล้ว
ในไม่ช้าก็จะถึงจุดจบของสังคมมนุษย์ 
ค ำส ำคัญ: ยุคสมัยโอฆะเต็มรูปแบบ 

 
ABSTRACT 

 
 This an academic article aimed to study 1) the present era, and 2) the 
scriptures era. The results showed that the era can be any periods of time. 
Historians have divided the era into two periods; prehistory and the historical 
period. The scriptures era also could be divided into two periods: wholesome 
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deteriorating era and unwholesome growing era while wholesome growing era and 
unwholesome deteriorating era. In era of wholesome deteriorating and 
unwholesome growing era, human beings age would be reduced from 80,000 years 
to 10 years. A girl was only 5 years old; she could be married. When human beings 
were 10 years old; they would be killed each other for 7 days. So there would be a 
lot of casualties. In the era of wholesome growing era and unwholesome 
deteriorating era, human age would be increased from the age of 10 years until the 
age of 80,000 years then Phra Sri Ariya Mettrai -- the next Bodhisattva who will save 
mankind would be occurred in the world. In the present day, it can be as 
wholesome deteriorating era and unwholesome growing era that human beings are 
slaves of unwholesome – desire or the circle of birth and death. Desire is the 
passion of slavery in excess of necessity and it will continue to enter the full 
wholesome age declined. Men would be killed each other. Even nowadays, human 
beings are beginning to kill each other increasingly a year. Therefore it is soon to be 
ended in human society if we are careless. 
Keywords: The Age Full Ogha 
 
1.บทน ำ 

ยุคสมัย หมายถึง ระยะเวลาช่วงใดช่วงหนึ่ง นักประวัติศาสตร์ได้แบ่งยุคสมัยออกเป็น 2 ยุค
สมัย คือ ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และยุคสมัยประวัติศาสตร์  สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็น
ช่วงเวลาที่มนุษย์ยังไม่รู้จักการ ประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ จึงยังไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็น 
ลายลักษณ์อักษร ดังนั้น การศึกษาเรื่องราวของมนุษย์สมัย ก่อนประวัติศาสตร์ จึงต้องอาศัยการ
วิเคราะห์และตีความจากหลักฐาน ทางโบราณคดีที่ค้นพบ เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องประดับที่
ท าจาก หิน โลหะ และโครงกระดูกมนุษย์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ยุค คือ ยุค
หินและ ยุคโลหะ ยุคสมัยประวัติศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ตะวันตกแบ่งยุคสมัยของประวัติศาสตร์
ออกเป็น 4 ยุคสมัย คือ 1. ประวัติศาสตร์ยุคสมัยโบราณ (3500 ปีก่อนคริสต์ศักราช – ค.ศ. 476) 
เริ่มเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกบริเวณดินแดนเมโสโปเตเมีย แถบลุ่มแม่น้ าไทกริส -ยูเฟรทีส อารยธรรมใน
สมัยน้ีได้แก่ อารยธรรมเมโสโปเตเมีย อารยธรรมอียิปต์โบราณ อารยธรรมกรีก และอารย ธรรม
โรมัน สมัยโบราณ ในประวัติศาสตร์ตะวันตก เริ่มต้นเมื่อ 3500 ปี ก่อนคริสต์ศักราช ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่อารยธรรมเมโสโปเตเมีย และ อารยธรรมอียิปต์ ซึ่งเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก 
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จนถึงค.ศ. 476 เมื่อจักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลาย ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ ของชาติตะวันตก
จึงสิ้นสุดลง 2. ประวัติศาสตร์ยุคสมัยกลาง (ค.ศ. 476-ค.ศ. 1453) ช่วงเวลายุคสมัยกลางนี้เป็น
ช่วงเวลาที่มีการเปล่ียนแปลงอารยธรรมตะวันตกจาก อารยธรรมโรมันไปสู่อารยธรรมคริสต์ศาสนา 
เป็นสมัยที่ตะวันตกได้รับ อิทธิพลอย่างมากจากคริสต์ศาสนา ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้สังคมสมัยกลางยังมีลักษณะเป็น สังคมในระบบฟิวดัล หรือสังคม
ระบบศักดินาสวามิภักดิ์ ที่ขุนนางมี อ านาจครอบครองพ้ืนที่ โดยประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะเป็นข้า
ติดที่ดิน และด ารงชีวิตอยู่ในเขตแมเนอร์ ของขุนนาง ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของ สังคมสมัยกลาง 3. 
ประวัติศาสตร์ยุคสมัยใหม่ (ค.ศ. 476-ค.ศ. 1453) เป็นสมัยของ ความเจริญรุ่งเรืองทางศิลป
วิทยาการของอารยธรรมตะวันตก ทั้งด้าน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อารยธรรมสมัยใหม่เป็น
รากฐานส าคัญของ อารยธรรมตะวันตกในปัจจุบัน ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ เป็นช่วงที่มีการส ารวจ
เส้นทางเดินเรือทะเล เพ่ือการค้ากับโลกตะวันออก และการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ เริ่มตั้งแต่สมัย 
ฟ้ืนฟูศิลปวิทยา (Renaissance คริสต์ศตวรรษที่ 15-17) ซึ่งเป็นช่วงสมัยที่ ความเจริญทาง
วิทยาการต่างๆเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว 4. ประวัติศาสตร์ยุคสมัยปัจจุบัน (ค.ศ. 1945– ปัจจุบัน) 
(สมใจ ไพโรจน์ธีระรัชต์,2530:60-75) สมัยหลังปัจจุบันเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีผลกระทบ
รุนแรง ทั่วโลก และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง
ต่อสังคมโลกในปัจจุบัน 

สรุปยุคสมัย หมายถึงระยะเวลาบนโลกมนุษย์ในช่วงใดช่วงหนึ่ง ซึ่งนักประวัติศาสตร์แบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อนประวัติศาสตร์และช่วงประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรแล้ว ส่วนในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาก็แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเช่นเดียวกัน คือ ช่วงที่กุศลกรรม
เจริญและช่วงที่กุศลกรรมเจริญ ซึ่งแต่ละยุคสมัยศาสนามีส่วนท าให้เกิดผลกระทบในการด ารงชีวิต
ของสัตว์บนโลกมนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้น 
 
2. ยุคสมัยปัจจุบัน 

ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งหมายถึงการที่ผู้คน สินค้า เงินตรา แรงงาน ความรู้ 
และข่าวสารข้อมูลเดินทางไปทั่วโลกได้อย่างอิสระและรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 
นอกจากนี้ โลกปัจจุบันยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และเทคโนโลยี มีผลท าให้ประเทศต่างๆ มีความเชื่อมโยงระหว่างกันและกันมากขึ้น โลกที่เคยกว้าง
ใหญ่กลับเล็กลง ด้วยอานุภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคมนาคมที่ก้าวไปอย่างไม่
หยุดยั้ง ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลกสามารถรับรู้ เรียนรู้ และส่งอิทธิพลถึงกันและกันได้
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อย่างรวดเร็ว จนมีค ากล่าวว่าปัจจุบันเราก าลังอยู่ในสังคมโลกที่ไร้พรมแดน อัลวินทอฟเลอร์ (Alvin 
Toffler) นักวิชาการชาวอเมริกัน ผู้เขียนหนังสือ คลื่นลูกที่สาม หรือ The Third Wave ได้เสนอ
ทฤษฎีคลื่นลูกใหม่ 3 ลูก ในประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงระบบโลกจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน โดย
ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยีการผลิตของมนุษย์ในแต่ละยุคอันน ามาสู่ความเจริญก้าวหน้า
อย่างไม่หยุดยั้งในปัจจุบัน ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคย่อมก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน
ต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยการแก้ปัญหาด้วยสติปัญญา การเข้าถึงข่าวสารข้อมูลรอบด้าน ความคิด
สร้างสรรค์ และด้วยจิตส านึกที่จะท าให้สังคมโลกด ารงอยู่ได้ต่อไปอย่างสันติ ยั่งยืน และสมดุล  (ศิว
พร ชัยประสิทธิกุล, 2531หน้า 47) 

ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อสังคมโลกปัจจุบันในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  
ผลกระทบด้านสังคม การครอบง าโลกทางวัฒนธรรม เนื่องจากระบบสื่อสารไร้พรมแดนท าให้เกิด
การครอบง าโลกทางวัฒนธรรม อิทธิพลของวัฒนธรรม และอ านาจของเศรษฐกิจจากประเทศที่
พัฒนาแล้วได้ไหลบ่าเข้าสู่ประเทศอ่ืนอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดกระแสวัฒนธรรมโลก ( Neo-
Westernization) ครอบง าทางด้านความคิด การมองโลก การแต่งกาย การบริโภคสิ่งเหล่านี้เข้า
ครอบคลุมเหนือวัฒนธรรมของประชาคมทั่วโลก ท าให้เกิดระบบผูกขาดวัฒนธรรมไร้พรมแดน การ
เกิดหมู่บ้านโลก (Global Village) จากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารและ
โทรคมนาคม ท าให้สังคมโลกไร้พรมแดน โลกทั้งโลกเป็นเสมือนหมู่บ้านเดียวกัน สมาชิกของหมู่บ้าน
คนใดท าอะไร ก็สามารถรับรู้ได้ทั่วกันทั่วโลก เมื่อมาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน สิ่งใดที่กระทบประเทศ
หนึ่งก็ย่อมกระทบไปถึงประเทศอ่ืนๆ ไปด้วย อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนใด
ส่วนหนึ่งของโลก สามารถรับรู้ได้อย่างฉับพลัน การแสวงหาก าไรแบบใหม่ การสื่อสารที่รวดเร็วท า
ให้เกิดสภาวการณ์ไร้พรมแดนของเงินตรา ซึ่งสามารถไหลไปกระจุกตัวทุกหนทุกแห่งในโลกได้ ทุก
ครั้งที่เกิดการไหลเข้าของทุนมหาศาลจากทั่วโลกไปกระจุกตัวอยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่ง ก็จะ
ก่อให้เกิดการพองตัวของทุนอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการแสวงหาก าไรแบบใหม่ขึ้น การเกิดสังคม
ความรู้ยุคข่าวสารข้อมูล การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถถ่ายทอดข่าวสาร ความรู้ ข้อมูล 
โดยผ่านอีเมล์ อินเตอร์เน็ต และเวิร์ลวายด์เวป ข่าวสารความรู้ข้อมูล จึงเข้าถึงประชาชนได้ง่ายดาย
และเป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดการพัฒนาภูมิปัญญาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การกระจายความรู้  การ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้และเรียนรู้มากขึ้น สังคมโลกกลายเป็น
สังคมความรู้ (Knowledge based society) ความเป็นท้องถิ่นนิยม (Localism) กระแสโลกาภิวัตน์ 
สร้างความรู้สึกชาตินิยมระดับท้องถิ่น เติบโตแทนที่อุดมการณ์ชาตินิยม รัฐชาติแตกย่อยสลายตาม
ชาติพันธุ์และลักษณะเฉพาะ เชื้อชาติที่มีรากฐานที่เล็กกว่าชาติ กลายเป็นกลุ่มลัทธิชาตินิยมใหม่ 
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(Neo-Nationalism) ซึ่งได้ก่อตัวเป็นรัฐชาติที่มีรากฐานแห่งความเป็นชาติหรือเผ่าพันธุ์ที่แน่น แฟ้นก
ลมกลืนกันยิ่งขึ้น ปัญหาความขัดแย้งทางเชื้อชาติเหล่านี้มักเชื่อมโยงกับความส าคัญของท้องถิ่น 
เนื่องจากสังคมยุคโลกาภิวัตน์เป็นโลกยุคข่าวสาร ซึ่งประชาชนในท้องถิ่นรับรู้ข้อมูลอย่างรวดเร็วได้
จากสื่อมวลชน เป็นการปลูกจิตส านึกของประชาชนในท้องถิ่น ให้รู้จักรักษาและหวงแหนทรัพยากร
ภายในท้องถิ่นของตนเพ่ิมมากข้ึน การรับรู้ข้อมูลท าให้ทราบผลดีผลเสียที่รัฐบาลกลางด าเนินการ ยุค
โลกาวิวัตน์จึงเป็นยุคแห่งการตรวจสอบ รัฐบาลกลางที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติซึ่งตักตวง
ผลประโยชน์จากท้องถิ่น จึงมักถูกต่อต้านอย่างรุนแรง ถ้าหากเป็นเชื้อชาติเดียวกัน รัฐบาลที่ไม่
ค านึงถึงความเดือนร้อนของประชาชนในท้องถิ่นก็ย่อมถูกต้านอย่างรุนแรงเช่นเดียวกัน บทบาทของ
สถาบันและกลุ่มทางการเมือง สถาบันทางการเมืองที่มีอยู่เดิมได้แก่ พรรคการเมือง รัฐบาล นิติ
บัญญัติ ตุลากร แต่ในยุคโลกาภิวัตน์ได้เกิดสถาบันการเมืองใหม่เพ่ิมขึ้นเป็นกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 
กลุ่มเฉพาะกรณีเกิดขึ้นมาก เช่น กลุ่มสิทธิสตรี กลุ่มองค์กรเอกชน กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
กลุ่มต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้เป็นชัยชนะของปัจเจกชน ท าให้แต่ละกลุ่มมีความเป็นอิสระในการ
เรียกร้องตามความต้องการของตน มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มอยู่ตลอดเวลา มีการเรียกร้องให้ปฏิรูป
ทางการเมืองและสังคมเพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางการเมืองและผู้น าทางการเมืองที่มองการณ์ไกล 
สังคมโลกปัจจุบัน นอกจากรัฐชาติเป็นตัวแสดงที่ส าคัญแล้ว ยังมีตัวแสดงอ่ืนๆ ที่มีบทบาทโดดเด่น 
เช่น องค์การระหว่างประเทศ บรรษัทข้ามชาติ องค์กรเอกชน ตัวแสดงเหล่านี้จะมีบทบาทมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นองค์การรวมประเทศสมาชิกจากทั่วโลก ที่จะ
มาร่วมปรึกษาหารือรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน 

สรุปยุคสมัยปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เจริญรุ่งเรืองด้วยวัตถุ ท าให้สังคมมนุษย์มัวเมาไปกับวัตถุ
มากเกินไป ท าให้ขาดความรับผิดชอบชั่วดีต่อสังคม สังคมจึงไม่มีศีลธรรมอันดีงามไว้คอยค้ าจุนให้
สังคมด ารงอยู่อย่างสงบสุข ท าให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันแก่งแย่งชิงดีซึ่งกันและกัน มีการล่วง
ละเมิดทางเพศมากขึ้นทุกวัน และในที่สุดแม้แต่พ่อผู้ให้บังเกิดก็ยังข่มขืนลูกสาวของตัวเอง การเข่น
ฆ่ากันก็เพ่ิมขึ้นทุกวันฉะนั้นมนุษย์จึงต้องกลับไปหาหลักศีลธรรมอันดีงาม และรักษาไว้ซึ่งหลัก
ศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา จึงจะท าให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข ไม่เอารัดเอา
เปรียบซึ่งกันและกันเป็นต้น 
 
3. ยุคสมัยในพระคัมภีร์ 

ยุคสมัยในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า มีบางยุคบางสมัยที่มีความเสื่อมทางกุศลธรรมและความ
เสื่อมแห่งอายุและวรรณะ ในจักกวัตติสูตร (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2539,หน้า60-78)ว่าภิกษุ
ทั้งหลาย พระเจ้าทัฬหเนมิรับสั่งเรียกราชบุรุษคนหนึ่งมาตรัสว่า ‘บุรุษผู้เจริญ ในขณะที่ท่านเห็นจักร
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แก้วอันเป็นทิพย์ถอยเคลื่อนจากที่ตั้ง พึงบอกแก่เราทันที’ เมื่อเวลาล่วงไปอีกหลายปี หลายร้อยปี 
หลายพันปี ราชบุรุษนั้นได้เห็นจักรแก้วอันเป็นทิพย์ถอยเคลื่อนจากที่ตั้ง จึงเข้าไปเฝ้าท้าวเธอถึงที่
ประทับ แล้วได้กราบทูลพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าทัฬหเนมิดังนี้ว่า ‘ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระ
บาท ขอพระองค์ทรงทราบเถิด จักรแก้วอันเป็นทิพย์ของพระองค์ถอยเคลื่อนจากที่ตั้งแล้ว ’ ‘จักร
แก้วอันเป็นทิพย์ของพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ใดถอยเคลื่อนจากที่ตั้ง ณ บัดนี้ พระเจ้าจักรพรรดิ
พระองค์น้ัน จะทรงพระชนม์อยู่ได้ไม่นาน’ กามทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์พ่อก็ได้บริโภคแล้ว บัดนี้
เป็นเวลาที่พ่อจะแสวงหากามทั้งหลายอันเป็นทิพย์ มาเถิด ลูกเอ๋ย ลูกจงปกครองแผ่นดิน อันมี
มหาสมุทรเป็นขอบเขตนี้ ส่วนพ่อจะโกนผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกจากเรือนบวชเป็น
บรรพชิต’ พระเจ้าจักรพรรดิได้ตรัสสั่งแก่ราชบุตรของพระองค์ว่า จักรแก้วอันเป็นทิพย์ หาใช่เป็น
ทรัพย์สมบัติที่เป็นมรดกสืบมาจากบิดาของเจ้าไม่ ขอให้ลูกประพฤติจักรวรรดิวัตรอันประเสริฐเถิด 
ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้แล คือ เมื่อลูกประพฤติจักรวรรดิวัตรอันประเสริฐ สนานพระเศียร ในวัน
อุโบสถ 15 ค่ า รักษาอุโบสถ ประทับอยู่ชั้นบนปราสาทหลังงาม จักปรากฏจักรแก้วอันเป็นทิพย์ ซึ่งมี
ก า 1,000 ซี่ มีกง มีดุม และมีส่วนประกอบครบทุกอย่าง’ แก่ลูกพระเจ้าจักรพรรดิทรงกระท าอย่าง
นี้ต่อมาอยู่หลายสมัย แต่อยู่เมื่อถึงสมัยหนึ่ง พระราชบุตรไม่ได้ทรงกระท าตามค าสั่งของพระราชบิดา 
จักรแก้วอันเป็นทิพย์ก็ไม่ได้อุบัติขึ้น และก็เกิดมีอกุศลกรรมบถเกิดขึ้น เช่น การลักขโมย เมื่อ
พระมหากษัตริย์ไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ ความขัดสนก็แพร่หลาย เมื่อความขัดสน
แพร่หลาย อทินนาทานก็แพร่หลาย เมื่ออทินนาทานแพร่หลาย ศัสตราก็แพร่หลาย เมื่อศัสตรา
แพร่หลาย ปาณาติบาต(การฆ่าสัตว์)ก็แพร่หลาย เมื่อปาณาติบาตแพร่หลาย คนเหล่านั้นก็มีอายุ
เสื่อมถอยบ้าง มีวรรณะเสื่อมถอยบ้างเมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอยบ้าง มีวรรณะเสื่อมถอยบ้าง บุตร
ของมนุษย์ที่มีอายุขัย80,000 ปีก็มีอายุขัยถอยลงเหลือ 40,000 ปีในเมื่อมนุษย์มีอายุขัย 40,000 ปี
บุรุษคนหนึ่งถือเอาสิ่งของที่ผู้อ่ืนไม่ได้ให้โดยอาการขโมย พวกเขาช่วยกันจับบุรุษนั้นได้แล้ว จึงน าไป
ถวายแก่กษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาภิเษกแล้วกราบทูลว่า ‘ขอเดชะ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท บุรุษนี้
ถือเอาสิ่งของที่ผู้อ่ืนไม่ได้ให้โดยอาการขโมย’ เมื่อพวกเขากราบทูลอย่างนี้แล้ว ท้าวเธอจึงตรัสถาม
บุรุษนั้นว่า ‘พ่อคุณ ได้ทราบว่า เธอถือเอาสิ่งของที่ผู้อ่ืนไม่ได้ให้ โดยอาการขโมย จริงหรือ’ บุรุษนั้น
ได้กราบทูลค าเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่า ‘ไม่จริงเลยพระเจ้าข้า’ ภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการดังพรรณนามานี้ 
เมื่อพระมหากษัตริย์ไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ ความขัดสนก็แพร่หลาย เมื่อความ
ขัดสนแพร่หลาย อทินนาทานก็แพร่หลาย เมื่ออทินนาทานแพร่หลาย ศัสตราก็แพร่หลาย เมื่อ
ศัสตราแพร่หลาย ปาณาติบาตก็แพร่หลาย เมื่อปาณาติบาตแพร่หลาย มุสาวาท(การพูดเท็จ)ก็
แพร่หลาย เมื่อมุสาวาทแพร่หลาย คนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้าง มีวรรณะเสื่อมถอยบ้าง เมื่อ
พวกเขามีอายุเสื่อมถอยบ้าง มีวรรณะเสื่อมถอยบ้างบุตรของมนุษย์ที่มีอายุขัย 40,000 ปีก็มีอายุขัย
ถอยลง เมื่ออทินนาทานแพร่หลาย ศัสตราก็แพร่หลายเมื่อศัสตราแพร่หลาย ปาณาติบาตก็
แพร่หลาย เมื่อปาณาติบาตแพร่หลาย มุสาวาทก็แพร่หลาย เมื่อมุสาวาทแพร่หลาย ปิสุณาวาจา(การ
พูดส่อเสียด)ก็แพร่หลายเมื่อปิสุณาวาจาแพร่หลาย คนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้าง มีวรรณะเสื่อม
ถอยบ้าง เมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอยบ้าง  มีวรรณะเสื่อมถอยบ้าง บุตรของมนุษย์ที่มีอายุขัย 
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20,000 ปี ก็มีอายุขัยถอยลงเหลือ 10,000 ปี เมื่อมนุษย์มีอายุขัย 10,000  ปี มนุษย์บางพวกมี
วรรณะดี บางพวกมีวรรณะไม่ดี พวกที่มีวรรณะไม่ดี ก็เพ่งเล็งพวกที่มีวรรณะดี ประพฤติล่วงละเมิด
ในภรรยาของคนอ่ืน ภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการดังพรรณนามานี้  เมื่อพระมหากษัตริย์ไม่
พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ ความขัดสนก็แพร่หลาย  เมื่อความขัดสนแพร่หลาย 
อทินนาทานก็แพร่หลาย    เมื่ออทินนาทานแพร่หลาย กาเมสุมิจฉาจาร (การประพฤติผิดในกาม) ก็
แพร่หลาย เมื่อกาเมสุมิจฉาจารแพร่หลาย คนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้าง มีวรรณะเสื่อมถอยบ้าง 
เมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอยบ้าง มีวรรณะเสื่อมถอยบ้าง บุตรของมนุษย์ที่มีอายุขัย  10,000 ปีก็มี
อายุขัยถอยลงเหลือ 5,000 ปี ภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุขัย 5,000 ปีธรรม 2 ประการ คือ 
ผรุสวาจา (การพูดค าหยาบ) และสัมผัปปลาปะ (การพูดเพ้อเจ้อ) ก็แพร่หลาย เมื่อธรรม 2 ประการ
แพร่หลาย คนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้าง มีวรรณะเสื่อมบ้าง มนุษย์ที่มีอายุขัย 5,000 ปี บาง
พวกก็มีอายุขัยถอยลงเหลือ 2,500 ปี บางพวกก็มีอายุขัยถอยลงเหลือ 2,000 ปี ภิกษุทั้งหลาย ใน
เมื่อมนุษย์มีอายุขัย 2,500 ปี อภิชฌา (ความเพ่งเล็งอยากได้ของของเขา) และพยาบาท (ความคิด
ร้าย) ก็แพร่หลาย เมื่ออภิชฌา และพยาบาทแพร่หลาย คนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้าง มีวรรณะ
เสื่อมถอยบ้าง เมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอยบ้าง มีวรรณะเสื่อมถอยบ้าง บุตรของมนุษย์ที่มีอายุขัย 
2,500 ปี ก็มีอายุขัยถอยลงเหลือ 1,000 ปี ภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุขัย  1,000 ปี 
มิจฉาทิฏฐิ (ความเห็นผิด) ก็แพร่หลาย เมื่อมิจฉาทิฏฐิแพร่หลาย คนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้างมี
วรรณะเสื่อมถอยบ้าง เมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอยบ้าง มีวรรณะเสื่อมถอยบ้าง บุตรของมนุษย์ที่มี
อายุขัย 1,000 ปี ก็มีอายุขัยถอยลงเหลือ 500 ปี ภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุขัย 500 ปี ธรรม 
3 ประการคือ อธัมมราคะ    วิสมโลภะ และมิจฉาธรรม ก็แพร่หลาย  เมื่อธรรม 3 ประการ
แพร่หลาย คนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้าง  มีวรรณะเสื่อมถอยบ้าง เมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอย
บ้าง มีวรรณะเสื่อมถอยบ้าง บุตรของมนุษย์ที่มีอายุขัย 500 ปีบางพวกก็มีอายุขัยถอยลงเหลือ 250 
ปี บางพวกก็มีอายุขัยถอยลงเหลือ 200 ปี ในเมื่อมนุษย์มีอายุขัย 250 ปี ธรรมเหล่านี้ คือ ความไม่
เกื้อกูลมารดาความไม่เกื้อกูลบิดา ความไม่เกื้อกูลสมณะ ความไม่เกื้อกูลพราหมณ์ และการไม่
ประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ในตระกูล ก็แพร่หลายธรรม 3 ประการ คือ อธัมมราคะ วิสมโลภะ 
และมิจฉาธรรมก็แพร่หลาย เมื่อธรรม 3 ประการแพร่หลาย ธรรมเหล่านี้ คือ ความไม่เกื้อกูลมารดา 
ความไม่เกื้อกูลบิดา ความไม่เกื้อกูลสมณะ ความไม่เกื้อกูลพราหมณ์ และการไม่ประพฤติอ่อนน้อม
ต่อผู้ใหญ่ในตระกูลก็แพร่หลาย เมื่อธรรมเหล่านี้แพร่หลาย  คนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้าง มี
วรรณะเสื่อมถอยบ้าง เมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอยบ้าง มีวรรณะเสื่อมถอยบ้าง บุตรของมนุษย์ที่มี
อายุขัย 250 ปี ก็มีอายุขัยถอยลงเหลือ  100 ปี ภิกษุทั้งหลาย จักมีสมัยที่มีบุตรของมนุษย์เหล่านี้มี
อายุขัย 10 ปี ในเมื่อมนุษย์มีอายุขัย 10 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ก็มีสามีได้ ในเมื่อมนุษย์มีอายุขัย 10 
ปี รสเหล่านี้ คือ เนยใส เนยข้น น้ ามัน น้ าผึ้ง น้ าอ้อย และเกลือ จักอันตรธานไปสิ้น ในเมื่อมนุษย์มี
อายุขัย 10 ปี หญ้ากับแก้จักเป็นอาหารอย่างดี ภิกษุทั้งหลายข้าวสาลี เนื้อ และข้าวสุก เป็นอาหาร
อย่างดีในบัดนี้ ฉันใด ในเมื่อมนุษย์มีอายุขัย10 ปี หญ้ากับแก้ก็จักเป็นอาหารอย่างดี ฉันนั้น ในเมื่อ
มนุษย์มีอายุขัย 10 ปี กุศลกรรมบถ 10 จักอันตรธานไปหมดสิ้นอกุศลกรรมบถ 10 จักเจริญรุ่งเรือง
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เหลือเกิน ในเมื่อมนุษย์มีอายุขัย 10 ปี แม้แต่ชื่อว่า กุศล ก็จักไม่มี และคนที่ท ากุศลจักมีแต่ที่ไหน ใน
เมื่อมนุษย์มีอายุขัย 10 ปี ภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุขัย 10 ปี จักมีสัตถันตรกัปตลอด 7 วัน 
มนุษย์เหล่านั้นจักเกิดความเข้าใจในกันและกันว่าเป็นเนื้อ ศัสตราทั้งหลายอันคมกริบจักปรากฏใน
มือของพวกเขา พวกเขาจักใช้ศัสตราอันคมกริบฆ่ากันเองด้วยเข้าใจว่า ‘นี้เป็นเนื้อ  นี้เป็นเนื้อ’ 

เมื่อมนุษย์พวกที่ไม่ได้ฆ่าใครออกมาจากป่า ได้เห็นญาติพ่ีน้องล้มตายกันหมดจึงมีความคิด
ว่าพวกเราท าอกุศลกรรมมากเข่นฆ่าญาติพ่ีน้องกันเอง อย่ากระนั้นเลยพวกเราอย่าได้เข่นฆ่าใครเลย 
เพราะสมาทานกุศลธรรมเป็นเหตุ พวกเขาจักเจริญด้วยอายุบ้าง เจริญด้วยวรรณะบ้าง เมื่อพวกเขา
เจริญด้วยอายุบ้าง เจริญด้วยวรรณะบ้าง บุตรของมนุษย์ทั้งหลายที่มีอายุขัย 10 ปี จักมีอายุขัย
เพ่ิมขึ้นเป็น 20 ปี เพราะสมาทานกุศลธรรมเป็นเหตุ พวกเขาจักเจริญด้วยอายุบ้าง จักเจริญด้วย
วรรณะบ้าง เมื่อพวกเขาเจริญด้วยอายุบ้าง    เจริญด้วยวรรณะบ้าง บุตรของมนุษย์ที่มีอายุขัย 20 ปี
จักมีอายุขัยเพ่ิมข้ึนเป็น 40 ปีบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุขัย 40 ปีจักมีอายุขัยเพ่ิมขึ้นเป็น 80 ปีบุตรของ
มนุษย์ผู้มีอายุขัย 80 ปีจักมีอายุขัยเพ่ิมขึ้นเป็น 160 ปีบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุขัย 160 ปีจักมีอายุขัย
เพ่ิมข้ึนเป็น 320 ปีบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุขัย 320ปีจักมีอายุขัยเพ่ิมขึ้นเป็น 640 ปี บุตรของมนุษย์ผู้
มีอายุขัย 640 ปีจักมีอายุขัยเพ่ิมขึ้นเป็น 2,000 ปีบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุขัย 2,000 ปีจักมีอายุขัย
เพ่ิมข้ึนเป็น 4,000 ปีบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุขัย 4,000 ปี เพ่ิมขึ้นเป็น  20,000 ปี    บุตรของมนุษย์
ผู้มีอายุขัย 20,000 ปี จักมีอายุขัยเพ่ิมขึ้นเป็น 40,000 ปี บุตรของมนุษย์ผู้มีอายุขัย 40,000 ปี จักมี
อายุขัยเพ่ิมข้ึนเป็น 80,000  ปี เมื่อมนุษย์มีอายุขัย 80,000 ปี เด็กหญิงมีอายุ 500 ปี จึงจักสมควรมี
สามีได้ เมื่อมนุษย์มีอายุขัย 80,000 ปี จักมีพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสังขะทรงอุบัติขึ้น ณ กรุง
เกตุมดีราชธานี เป็นผู้ทรงธรรม ครองราชย์โดยธรรม ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมนุษย์มีอายุขัย80,000  ปี  
พระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตไตรย จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองค์เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วย
พระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้
อย่างยอดเยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย และพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสังขะ
จะทรงเสด็จออกผนวชในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตไตรย อ้ำงพระไตรปิฎก 

สรุปยุคสมัยในคัมภีร์ ท่านบรรยายถึงการเกิดขึ้นของอกุศลทั้งหลาย เมื่ออกุศลเกิดขึ้นแล้ว
ท าให้มนุษย์เกิดการแบ่งชั้นวรรณกัน เกิดการสมสู่ทางเพศซึ่งกันและกัน เกิดการเอารัดเอาเปรียบซึ่ง
กันและกัน อายุก็ลดน้อยลง ๆ ไปเรื่อย ๆ 
 
4. โอฆะ 

ค าว่าโอฆะ โดยความหมาย หมายถึง ห้วงน้ าคือการเวียนว่ายตายเกิด (พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต)2554,หน้า 579) ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาใช้เรียกชื่อกิเลสประเภทหนึ่ง ดัง
ค าอธิบายว่า ห้วงน้ าคือกิเลส  (ส .ส.อ. 1/1/16) ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ มีลักษณะท่วมทับ หรือท าให้
บุคคลจมลงในห้วงของความทุกข์เหตุนั้นในพระไตรปิฎกจึงอธิบายความว่า กิเลสดุจน้ าท่วมพาผู้ตก
ไปให้พินาศ (ขุ.สุ.  25/1059/752)เพราะเป็นห้วงน้ าใหญ่ที่ข้ามได้ยาก และเป็นเครื่องผูกของ ชาติ 
ชรา มรณ โสก ปริเทว (ที.ปา.อ. 3/12/221) 
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ในคัมภีร์พระไตรปิฎก ท่านจ าแนกโอฆะไว้หลายประเภท เช่น โอฆะ 4, โอฆะ 5 และโอฆะ 
6 บรรดาโอฆะเหล่านี้ มีข้อควรสังเกตหลายประการ เช่น การจ าแนกประเภท ในโอฆตรณสูตร  (ส .
ม. 19/172/101) ท่านจ าแนกเป็นโอฆะ 4 แต่ในมารธีตุสูตร ท่านจ าแนกเป็นโอฆะ 5 และโอฆะ 6 
(ส .ส. 15/161/214) 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือก้าวล่วงโอฆะเหล่านั้นก็แตกต่างกัน เช่น โอฆตรณสูตร มีผู้ไปทูลถาม
ปัญหาว่าพระองค์ทรงข้ามโอฆะ ได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ผู้มีอายุ เราเองเมื่อไม่พัก 
ไม่เพียร จึงข้ามโอฆะได้” (ส .ส. 15/1/1) ในสัมพหุลภิกขุวัตถุตรัสว่า ภิกษุพึงตัดสังโยชน์เบื้องต่ า 5 
พึงละสังโยชน์เบื้องสูง 5 และพึงเจริญอินทรีย์  5 ให้ยิ่งขึ้นไปภิกษุผู้ก้าวล่วงกิเลสเครื่องข้อง 5 ได้เรา
เรียกว่า ผู้ข้ามโอฆะได้ (ขุ.ธ. 25/370/149)ขณะที่ในอาฬวกสูตรพระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาของ
ยักษ์ว่า บุคคลข้ามโอฆะได้ด้วยศรัทธา ข้ามอรรณพได้ด้วยความไม่ประมาท  ล่วงทุกข์ได้ด้วยความ
เพียร บริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา (ส .ส. 15/246/353) โอฆะจึงหมายถึง การที่มนุษย์ตกเป็นทาสของวัตถุ
กาม หมกหมุ่นอยู่ในวัตถุกามอย่างเมามัน ตกเป็นเครื่องมือแห่งบริโภคนิยมซึ่งเกินความพอดีแห่ง
ร่างกายที่ต้องการ เช่น ในยุคสมัยปัจจุบันนี้ซึ่งก็ตรงกับในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าเป็นยุคแห่งความ
เสื่อมของกุศลธรรมทั้งหลายและเป็นยุคของอกุศลธรรมก าลังจะเจริญรุ่งเรื่อง 

 
5. สรุป 

ยุคสมัย หมายถึง ระยะเวลาช่วงใดช่วงหนึ่ง นักประวัติศาสตร์ได้แบ่งยุคสมัยออกเป็น 2 ยุค
สมัย คือ ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และยุคสมัยประวัติศาสตร์ ยุคสมัยในพระคัมภีร์ก็แบ่งออกเป็น 
2 ยุคเช่นเดียวกัน คือ ยุคสมัยที่กุศลธรรมเสื่อม อกุศลธรรมเจริญ และยุคสมัยที่กุศลธรรม
เจริญรุ่งเรือง อกุศลธรรมเสื่อมในยุคสมัยที่กุศลธรรมเสื่อม อกุศลธรรมเจริญ มนุษย์ ก็จะมีอายุลด
น้อยลงไปจาก 80000 ปี ลดลงไปเรื่อง ๆ จนถึง 10 ปี และเมื่อมนุษย์มีอายุ 10 ปี เด็กหญิง 5 ปี ก็
สมควรแต่งงาน และเม่ือมนุษย์มีอายุ 10 ปี มนุษย์ก็จะเข่นฆ่ากันเองอยู่ 7 วัน จึงล้มตายเป็นจ านวน
มาก ในเมื่อมนุษย์มีอายุขัย 10 ปี รสเหล่านี้ คือ เนยใส เนยข้น น้ ามัน น้ าผึ้ง น้ าอ้อย และเกลือ จัก
อันตรธานไปสิ้น ในเมื่อมนุษย์มีอายุขัย 10 ปี หญ้ากับแก้จักเป็นอาหารอย่างดี ข้าวสาลี เนื้อ และ
ข้าวสุก เป็นอาหารอย่างดีในบัดนี้ ฉันใด ในเมื่อมนุษย์มีอายุขัย10 ปี หญ้ากับแก้ก็จักเป็นอาหาร
อย่างดี ฉันนั้น และยุคสมัยที่กุศลธรรมเจริญรุ่งเรือง อกุศลธรรมเสื่อม มนุษย์ก็จะมีอายุเพ่ิมมากขึ้น
จากอายุ 10 ปี เพ่ิมขึ้นไปเรื่อย ๆ จนถึงอายุ 80000 ปี และเมื่อมนุษย์มีอายุขัย 80000 ปี พระศรี
อริยเมตไตรจะอุบัติขึ้นในโลก และพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสังขะจะทรงเสด็จออกผนวชในสมัย
ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตไตรยในยุคสมัยปัจจุบันนี้จัดอยู่ในยุคแห่งกุศลธรรมเสื่อม อกุศล
ธรรมก าลังเจริญรุ่งเรือง ซึ่งมนุษย์ตกเป็นทาสของอกุศลธรรม คือ โอฆะ ซึ่งเป็นห้วงน้ าคือการเวียน
ว่ายตายเกิด ห้วงน้ า คือกิเลส ตกเป็นทาสแห่งบริโภคนิยมเกินความจ าเป็นและต่อไปก็จะเข้ายุคกุศล
ธรรมเสื่อมอย่างเต็มที่ มนุษย์จะเข่นฆ่ากันเอง แม้ในปัจจุบันนี้มนุษย์ก็เริ่มเข่นฆ่ากันเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 
ในแต่ละปีอยู่แล้วในไม่ช้าก็จะถึงจุดจบของสังคมมนุษย์ 
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บทบาทหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีต่อการพัฒนาชุมชน 
ROLE AND DUTY OF SUBDISTRICT HEADMEN AND VILLAGE HEADMEN TO 

COMMUNITY DEVELOPMENT 
 

เขมิกา  ทองเรือง 

khemika  Thongrueng 
 

บทคัดย่อ 
 บทบาท หมายถึง พฤติกรรมของคนที่เกิดขึ้นโดยต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ จะโดยตั้งใจ
หรือถูกบังคับ แต่เป็นพฤติกรรมเเอบแฝง พฤติกรรมของคนแต่ละคนจะแสดงบทบาทได้หลายอย่าง 
ในเวลาเดียวกันเราไม่สามารถแสดงได้หลายบทบาท คนที่อยู่ในแต่ละสังคมย่อมแตกต่างกัน 
ตามปกติเมื่อบุคคลมีสถานภาพใดย่อมแสดงบทบาทให้สอดคล้องกับที่สังคมคาดหวัง สถานภาพเป็น
โครงสร้างของสังคม ดังนั้นบุคคลควรเข้าใจในบทบาทของตนเป็นอย่างดีโดยบทบาทที่เป็น
ภาระหน้าที่หรือรูปแบบของพฤติกรรมที่บุคคลต้องกระท าเมื่อด ารงสถานภาพใดสถานภาพหนึ่ง  
หรือต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง ซึ่งการกระท าหรือรูปแบบพฤติกรรมดังกล่าว เป็นผลมาจากความหวัง
ของบุคคลอื่นๆ ในสังคม รวมทั้งความคิดเห็นของผู้ด ารงต าแหน่ง หรือเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และ
สิทธิของตนตามสถานภาพในสังคม (สุมาลี รามมาก 2552 : 39). บทความเรื่อง บทบาทหน้าที่ของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีต่อการพัฒนาชุมชน นี้มุ่งอธิบายถึง 1. ความหมายของบทบาท 2. ความส าคัญ
เกี่ยวกับบทบาท 3.ความหมายของการพัฒนาชุมชน 4. หลักการพัฒนาชุมชน 5. แนวทางการ
ปฏิบัติหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านที่มีต่อการพัฒนาชุมชน และ 6. ผลการศึกษา 
ค าส าคัญ : บทบาทหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน , การพัฒนาชุมชน 

 
ABSTRACT 

 The role means the people’s behavior has occurred intentionally or 
compulsively in the position of responsibility, but the latent behavior of each 
person, it can perform multiple roles. In the same time, we can not play many 
roles. People in different societies are different. Normally, people in any status will 
play a consistent role with the expected social.  The status is the structure of 
society. So, people should understand their roles well, the role is the duty or 

                                                           
Master of Public Administration Program in General Administration, Faculty Liberal Arts 

and Science, Nakhon Phanom University 
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pattern of behavior that a person must act when one is on the status or position. 
That action or behavior pattern as a result of the hope of other people in society 
includes the opinion of the incumbent or the action on duty and their rights 
according to their status in society (Sumalee  Rammak 2009: 39). The article on the 
role and duty of subdistrict headmen and village headmen to community 
development is intended to describe; (1) the meaning of the role, (2) the 
importance about the role, (3) the meaning of the community development, (4) 
principles of the community development, (5) guidelines for the performance of 
subdistrict headmen and village headmen on community development and (6) the 
result of the study. 
Keywords : Role and Duty of Subdistrict Headmen and Village Headmen,  
                 Community Development 
 
1. บทน า 
 กระแสความเดิมของการพัฒนาในประเทศไทยที่ผ่านมา มุ่งสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญเติบโตทางวัตถุมากกว่าด้านอ่ืนๆ โดย
ละเลยฐานการพัฒนาที่มิได้ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา หรือมิได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา จึงก่อให้เกิดปัญหาและความสมดุลในการพัฒนาหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น
การกระจายรายได้ ความไม่เท่าเทียมกันของผลประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนา และการใช้
ทรัพยากรอย่าง ฟุ่มเฟือยจนน ามาสู่ปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม ร วมถึงการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ จากสภาพปัญหาดังกล่าน าไปสู่ความสนใจทางด้านความยั่งยืนของการพัฒนา 
ซึ่งปรากฏอย่างเด่นชัดในช่วงทศวรรษที่ 20 โดยก่อเกิดกระแสการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือให้ทุกกลุ่มหัน
มาสนใจและปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาในรูปแบบใหม่ ด้วยการน าแนวคิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา เน้นการผนึกก าลังร่วมกันของภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือแก้ไขปัญหา
พ้ืนฐานของชาวบ้านในชุมชนและยกระดับคุณภาพให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาที่ส าคัญของการ
พัฒนาชุมชนที่ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการวางรากฐานความเชื่อในศักดิ์ศรีและศักยภาพ
ในความเป็นมนุษย์ อีกทั้งยังสอดคล้องกับหลักการพัฒนาชุมชนที่ถือว่าการสนับสนุนให้ประชาชนมี
ความสามารถในการพัฒนาชุมชนด้วยตัวเองนั้นเป็นความทันสมัย ที่มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนครอบคลุมทุกๆ ด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา ตลอดจนยอมรับภูมิปัญญาของ
ชาวบ้านที่จะจัดการพัฒนาด้วยตนเอง (กรมการปกครอง, 2547 : 50)   

บทความเรื่อง บทบาทหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีต่อการพัฒนาชุมชน นี้มุ่งอธิบายถึง 
1. ความหมายของบทบาท 2. ความส าคัญเกี่ยวกับบทบาท 3. ความหมายของการพัฒนาชุมชน 4. 
หลักการพัฒนาชุมชน 5. ผลการศึกษา และ 6. แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านที่มีต่อ
การพัฒนาชุมชน 
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2. ความหมายของบทบาท  
ค าว่า “บทบาท”ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้จ านวนมาก ดังนี้ 

 ราชบัณฑิตยสถาน (2525 : 315) ให้ความหมายไว้ว่า บทบาท คือ การท าหน้าที่หรือ
พฤติกรรมที่สังคมก าหนดและคาดหมายให้บุคคลกระท า 

ทิตยา วรรณชฏ (2510 : 9) ได้อธิบายว่า บทบาทเป็นลักษณะของพฤติกรรมที่ถูกก าหนด
โดยฐานะต าแหน่ง บทบาทแบ่งออกเป็น 

1. บทบาทตามอุดมคติ (ldeal Role) หรือ บทบาทท่ีผู้ด ารงต าแหน่งทางสังคมควรปฏิบัติ 
2. บทบาทที่ปฏิบัติจริง (ActuaI Role) หรือ บทบาททีผู้ด ารงต าแหน่งทางสังคมจะต้อง

ปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นผลรวมของบทบาทตามอุดมคติและปฏิกิริยาของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนบทบาททางสังคม ทิตยา สุวรรณชฏ (2527 ; 43) ให้ความหมายไว้มีลักษณะดังนี้ 

1. มีสถานภาพ (Status) อยู่จริงในทกุสังคม และมีอยู่ก่อนที่ตัวคนจะเข้าไปครอง 
 2. มีบทบาทที่ควรจะเป็น (Ought to-Role) ประจ าอยู่ในแต่ละต าแหน่ง 
 3. วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีในสังคมนั้นๆ เป็นส่วนหนึ่งซึ่งส าคัญใน

การก าหนดฐานะ ต าแหน่ง และบทบาทที่ควรจะเป็น 
 4. การที่คนเราจะทราบถึงฐานะ ต าแหน่ง และบทบาทนั้น ได้มาจากสังคมกรณ์ 

(Socialization) ในสังคมนั้นๆ 
 5. บทบาทที่ควรจะเป็นนั้น ไม่แน่นอนเสมอว่าจะเหมือนกับพฤติกรรมจริงๆ ของ

คนที่ครองฐานะต าเเหน่งอ่ืนๆ เพราะพฤติกรรมจริงๆ นั้น เป็นผลของปฏิกิริยาของคนที่ครองฐานะ
ต าแหน่งที่มีต่อบทบาทที่ควรจะเป็นบุคลิกภาพของตนเอง และบุคลิกภาพของผู้อ่ืนที่เข้ามาร่วมใน
พฤติกรรม และเครื่องกระตุ้น (stimulus) ที่มีอยู่ในเวลาเเละสถานที่ที่เกิดการติดต่อทางสังคม 

ไพบูลย์ ช่างเรียน (2516 1b 29) ได้กล่าวถึงความหมายของบทบาทเป็น 2 นัย คือ 
 1. นัยแรก พิจารณาในด้านโครงสร้างสังคม (Social Structure) บทบาทหมายถึง 

ต าแหน่งทางสังคมที่มีชื่อเรียกต่างๆ ซึ่งแสดงลักษณะโดยคุณสมบัติและกิจกรรมของบุคคลที่ครอง
ต าแหน่งนั้น 

 2. นัยที่สอง พิจารณาความหมายของบทบาทในเรื่องการปะทะสังสรรค์ทางสังคม
ว่า บทบาท หมายถึง ผลสืบเนื่องที่มีแบบแผนการกระท าที่เกิดจากการเรียนรู้ของบุคคลที่อยู่ใน
สถานการณ์แห่งการปะทะสังสรรค์นั้น 

ดังนั้น ตามนัยแรก บทบาท เป็นการจ าแนกชนิดของบุคคลที่อยู่ในสังคมซึ่งอยู่ จ าแนกโดย
คุณสมบัติและพฤติกรรมของเขาที่มีต่อปทัสถาน ส่วนตามนัยที่สอง บทบาท เป็นวิถีทางแสดง
พฤติกรรมของบุคคลที่สังสรรค์กันนั้นว่าจะปฏิบัติอย่างไร หรือคาดว่าคนอ่ืนจะปฏิบัติต่อตนอย่างไร 

ภิญโญ สาธร (2521 : 283) ให้ความเห็นว่า บทบาท หมายถึง ความมุ่งหวังที่บุคคลอ่ืนคาด
ว่า บุคคลในต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งควรกระท า หรือแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาใน
สถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง และบทบาทหน้าที่ควบคู่อยู่กับต าแหน่งที่บุคคลนั้นด ารงอยู่เสมอ 
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อานนท์ อาภาภิรมย์ (2516 : 24) ได้ให้ความหมายค าว่า บทบาท ไว้ว่า เมื่อบุคคลด ารง
ต าแหน่งในสังคมหรือกลุ่มคน บุคคลนั้นย่อมต้องแสดงบทบาทตามต าแหน่งนั้นๆเพราะฉะนั้น 
สถานภาพและบทบาทจึงเป็นสิ่งควบคู่กันไป บทบาทหรือการปฏิบัติหน้าที่ย่อมขึ้นอยู่กับบุคคลที่เข้า
ด ารงต าแหน่งนั้นๆ ดังนั้น บทบาทจึงเป็นรูปการที่เคลื่อนไหวหรือรูปการทางพฤติกรรมของต าแหน่ง 
ความแตกต่างระหว่างบทบาทและต าแหน่งที่เกิดขึ้นนั้น ก็เพราะว่าต าแหน่งเป็นแนวคิดทางสังคม
วิทยา (Sociological Concept) ส่วนบทบาทนั้น เป็นแนวคิดทางจิตวิทยาสังคม(social 
psychology) เพราะฉะนั้น บทบาทจึงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคนใหม่ที่มาด ารง
ต าแหน่งนั้น 

สุพัตรา สุภาพ (2519 : 29) ให้ความหมายบทบาท คือ การปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของ
สถานภาพ (ต าแหน่ง) เช่น ต าแหน่งพ่อ จะมีบทบาทคือ การเลี้ยงลูก ส่วนต าแหน่งครูบทบาท คือ 
การสั่งสอนลูกศิษย์ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังกล่าวว่า บทบาทช่วยให้บุคคลมีพฤติกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบทบาทก าหนดความรับผิดชอบของงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติ 

พัทยา สายหู (2529 : 47) ได้อธิบาย บทบาท คือ สิ่งที่ท าให้เกิดความเป็นบุคคลและ
เปรียบเสมือน “บท” ของตัวละครที่ก าหนดไว้ให้ผู้แสดงในละครเรื่องนั้น ๆ เป็นอะไร มีบทบาทที่
ต้องแสดงอย่างไร ถ้าแสดงผิดบทหรือเล่นไม่สมบทอาจถูกเปลี่ยนตัวไม่ให้แสดง ในความหมายเช่นนี้ 
บทบาท คือ การกระท าต่าง ๆ ที ่“บท” ก าหนดไว้ให้ผู้แสดงต้องท าตราบใดท่ียังอยูใน “บท” นั้น 

เลวินสัน (Levinson อ้างถึงใน ส าราญ ตันเรืองศรี 2530 : 8) ได้กล่าวความหมายของ
บทบาทไว้ 3 ประการ ดังนึ้ 

 1.บทบาท หมายถึง ปทัสถาน ความมุ่งหวัง ข้อห้าม ความรับผิดชอบและอ่ืนๆ ที่มี
ลักษณะในท านองเดียวกัน ซึ่งผูกพันอยู่กับต าแหน่งทางสังคมที่ให้ค านึงถึงบุคคลน้อยที่สุด แต่ส่งไป
ถึงการชี้บ่งถึงหน้าที่อันควรกระท า 

 2.บทบาท หมายถึง การกระท าของบุคคลแต่ละคนที่กระท า โดยให้สัมพันธ์กับ
โครงสร้างทางสังคม หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า แนวทางอันบุคคลพึงกระท าเมื่อตนด ารงต าแหน่ง
นั้นๆ นั่นเอง 

ธนพร คล้ายกัน (2541 : 9) ให้ความหมายว่า บทบาทเป็นการกระท าหรือแบบแผนของ
พฤติกรรมต่างๆ ตามสิทธิ อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของสถานภาพทางสังคมของบุคคล 

แสวง รัตนมงคลมาศ (2534) จ าแนกลักษณะบทบาทไว้ 5 ประการ ดังนี้ 
1. บทบาทในอุตมคติ (ldeaI Role) หมายถึง บทบาทที่ควรจะเป็นไปตามอุตมคติ 

อุดมการณ์ หรือหลักการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  2. บทบาทที่เป็นจริง (ActuaI Role) หมายถึง ข้อเท็จจริงในด้านกิจกรรมหรือ
ผลงานที่ได้ปฏิบัติจริง 
  3. บทบาทที่รับรู้ (Pemeived Role) หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ความ
รับผิดชอบหรือภารกิจของตนว่าควรเป็นอย่างไร 
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  4. บทบาทที่คาดหวัง (Expecting Role) หมายถึง บทบาทที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
มุ่งหวังต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งประพฤติปฎิบัติ 
  5. บทบาทที่ถูกคาดหวัง (Expccted Role) หมายถึง การที่ฝ่ายหนึ่งถูกคาดหวัง
จากอีกฝ่ายหนึ่งว่า ต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นไปตามคาดหวังของอีกฝ่ายหนึ่ง 
 ชุดา จิตพิทักษ์ (2528 : 61) มีความเห็นว่าโดยทั่วไปบทบาทอาจพิจารณาได้2 ความหมาย 
คือ 
  1. พิจารณาในด้านโครงสร้างทางสังคม บทบาท หมายถึง ต าแหน่งทางสังคมที่มี
ชื่อเรียกต่างๆ ซึ่งแสดงลักษณะโดยคุณสมบัติและกิจกรรมของบุคคลที่ครองต าแหน่งนั้น 
  2. พิจารณาในด้านการกระท าต่อกันหรือปฏิสัมพันธ์ทางสังคม บทบาทจึงหมายถึง
ผลสืบเนื่องที่มีแบบแผนของการกระท า เกิดการเรียนรู้ของบุคคลที่อยู่ในสถานภาพการปฏิสัมพันธ์
นั้น 
 สงวนศรี วิรัชชัย (2527 : 23) กล่าวว่า ถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งจะพบบทบาทอยู่ 5 ลักษณะ 
คือ 
  1. บทบาทตามที่ก าหนด หมายถึง บทบาทที่สังคม กลุ่ม หรือองค์การก าหนดไว้ว่า
เป็นรูปแบบของพฤติกรรมประจ าต าแหน่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคม กลุ่ม หรือองค์การนั้น ๆ 
  2. บทบาทที่ผู้ อ่ืนคาดหวัง หมายถึง บทบาทหรือรูปแบบของพฤติกรรมที่
ผู้เกี่ยวข้องคาดหวังว่าผู้อยู่ในต าแหน่งจะถือปฏิบัติ 
  3. บทบาทตามความคิดของผู้อยู่ในต าแหน่ง หมายถึง รูปเเบบของพฤติกรรมที่
บุคคลผู้อยู่ในต าแหน่ง คิดและเชื่อว่าเป็นบทบาทของต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่ 
  4. บทบาทที่ปฏิบัติจริง หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้อยู่ในต าแหน่งได้ปฏิบัติหรือแสดง
ออกมาให้เห็น ซึ่งมักจะเป็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับบทบาทตามความคิดของผู้อยู่ในต าแหน่ง 
  5. บทบาทที่ผู้อ่ืนรับรู้ หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมที่ผู้อ่ืนได้รับทราบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติบทบาทของผู้อยู่ในต าแหน่ง ซึ่งมักจะมีการเลือกรับรู้และรับรู้ที่ผิดไปจากความเป็นจริงได้ 
 
3. ความส าคัญเกี่ยวกับบทบาท  
 ลินตัน (Linton' 1936 : 113) ได้ให้เเนวความคิดในเรื่องสถานภาพ (Status) และบทบาท 
(Rolc) ว่าสถานภาพเป็นนามธรรม หมายถึง ฐานะหรือต าแหน่งเป็นเครื่องก าหนดบทบาทของ
ต าแหน่งนั้น ๆ ว่ามีภารกิจอย่างไร ดังนั้นเมื่อมีต าแหน่งเกิดขึ้น สิ่งที่ควบคู่มากับต าแหน่งคือบทบาท
ของต าแหน่งซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้ จนกล่าวได้ว่า ไม่อาจมีบทบาทได้โดยปราศจาก
ต าแหน่ง หรือไม่อาจมีต าเเหน่งได้โดยปราศจากบทบาท บทบาทและต าแหน่งควบคู่กันเสมอ 
เปรียบเสมือนเหรียญ อีกด้านหนึ่งของเหรียญคือต าแหน่ง อีกด้านหนึ่งของเหรียญคือบทบาท 
 พาร์สันและซีล (Parsons and Shils, 1951 : 4) กล่าวว่า สถานภาพและบทบาทเป็น
หน่วยของระบบสังคม โดยยอมรับว่าสถานภาพและบทบาทเป็นคุณลักษณะของผู้แสดงในสังคม
นั้นๆ บทบาทคือ การจัดระเบียบของผู้เริ่มแสดงเป็นการสร้างและก าหนดการมีส่วนร่วมใน
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กระบวนการทื่มีการกระท าร่วมกัน ซึ่งเป็นการร่วมความคาตหวังที่เกี่ยวกับตนเองเเละบุคคลอ่ืนที่
เขามีความสัมพันธ์ด้วย ส่วนสถานภาพ คือ ต าแหน่งของผู้แสดงภายในสถาบัน เป็นต าแหน่งของผู้
แสดงภายในระบบสังคม ซ่ึงอาศัยกลไกของสังคมเป็นตัวก าหนด 
 เกรซและคณะ (Krech and Others, 1962 : 28) กล่าวว่า บทบาท เป็นแบบแผนความ
ต้องการ เป้าประสงค์ ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมและการกระท าของสมาชิกที่ชุมชนคาดหวังว่า
จะต้องเป็นตามลักษณะของต าแหน่งนั้นๆ หรืออาจกล่าวสั้นๆว่า บทบาท คือ สิทธิหน้าที่ในการ
กระท าของบุคคลหนึ่งที่มีต่อบุคคลอ่ืนในสังคมตามสถานภาพของตนเอง 
 เบอร์โล (Berlo, 1966 : 153) ได้ให้แนวความคิดเก่ียวกับลักษณะบทบาทไว้ ด้งนี้ 
  1.บทบาทที่ถูกก าหนดไว้ (Role prescriptions) คือ บทบาทที่ก าหนดไว้เป็น
ระเบียบอย่างชัดเจนว่าบุคคลที่อยู่ในบทบาทนั้นจะต้องท าอะไรบ้าง 
  2.บทบาทที่กระท าจริง (Role Descriptions) คือ บทบาทที่บุคคลได้กระท าจริง
เมื่ออยู่ในบทบาทนั้นๆ 
  3.บทบาทที่ถูกคาดหวัง (Role Expectations) คือ บทบาทที่ถูกคาดหวังโดยผู้อ่ืน
ว่าบุคคลที่อยู่ในบทบาทนั้น ๆ ควรกระท าอย่างไร 
 ส่วนโคเอ็น (Cohen, 1979 : 35) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับบทบาทไว้ดังนี้ 
  1.บทบาทที่ถูกก าหนด เป็นบทบาทที่สังคมก าหนดไว้ให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาทใดบทบาทหนึ่ง แม้ว่าบุคคลบางคนไม่ประพฤติตามบทบาทที่คาดหวังโดยผู้อ่ืน แต่ต้อง
ยอมรับว่าบุคคลต้องปฏิบัติไปตามบทบาทที่สังคมก าหนดให้ 
  2.บทบาทที่ปฏิบัติจริง เป็นวิธีการที่บุคคลได้แสดงหรือปฏิบัติออกมาจริงตาม 
ต าแหน่ง 
  3.บทบาทที่กระท าจริง เป็นบทบาทที่เจ้าของสถานภาพได้กระท าจริง อาจเป็น
บทบาทที่สังคมคาดหวัง หรือเป็นบทบาทที่ตนเองคาดหวัง หรืออาจะเป็นบทบาทตามที่สังคม
คาดหวังและตนเองคาดหวังด้วย 
 จากเเนวคิดเกี่ยวกับบทบาทในรูปแบบต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ถ้าบทบาท
ทั้งหลายมีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะบทบาทตามความคิดของผู้อยู่ในต าแหน่งบทบาทที่ผู้อ่ืน
คาดหวัง บทบาทท่ีปฏิบัติจริง และบทบาทที่ผู้อ่ืนรับรู้ จะเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมที่ราบรื่น แต่ถ้า
บทบาทดังกล่าวไม่สอดคล้องกัน เช่น บทบาทที่ปฏิบัติจริงไม่ตรงกับบทบาทที่ผู้อ่ืนคาดหวัง บทบาท
ที่ผู้อ่ืนคาดหวังไม่ตรงกับบทบาทตามความคิดของผู้อยู่ในต าแหน่ง สถานการณ์เช่นนี้จะท าให้เกิด
ความขัดแย้งของบทบาท (Role Conflicts) 
 
4. ความหมายของการพัฒนาชุมชน  

นักวิชาการหลายท่านให้ความหมายค าว่าพัฒนาชุมชนที่แตกต่างและหลากหลายมิติ ดังนี้ 
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2542 : 36) ให้ความหมายไว้ว่า การพัฒนาชุมชนหมายถึง การวางแผนเพ่ือ

สร้างสรรค์ความเจริญให้เกิดขึ้นแก่กลุ่มประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาวัฒนธรรม 
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ขนบธรรมเนียมประเพณี การอนามัยและการเมืองการปกครอง พร้อมกับการสร้างเสริม
สภาพแวดล้อมและสาธารณูปโภคให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีที่เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มประชาชนนอกจากนี้ยัง
ได้แบ่งแยกความหมายของการพัฒนาชุมชนออกเป็น 2 ประเด็น คือ งานและวิธีการท างาน ดังนี้ 

 1.การพัฒนาชุมชนในความหมายของงาน หมายถึง การกระท าใดๆเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
วัสดุสิ่งของ ทั้งที่สามารถมองเห็นจับต้องได้และที่สังเกตได้ เช่นนี้การสร้างถนน การขุดบ่อน้ า สร้าง
ท านบ เหมืองฝาย สร้างโรงเรียน สถานีอนามัย ไฟฟ้า ประปา ให้มีขึ้นในชุมชน ตลอดจนการพัฒนา
จิตใจเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติค่านิยมและพฤติกรรมของคนในชุมชน จนสภาพการรวมกลุ่มกันเป็น
องค์กรที่แน่นแฟ้น โดยไม่ค านึงว่าประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการหรือ ไม ่

 2.การพัฒนาชุมชนในความหมายของวิธีการท างาน หมายถึง การทีประชาชนต้อง
เป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการสร้างงาน หรือสิ่งของถาวรวัตถุและองค์กรต่างๆของประชาชน 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนจะต้องKเป็นผู้คิดริเริ่มพิจารณาตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบใน
การด าเนินงานทุกขั้นตอน ดังนั้นในความหมายนี้ การพัฒนาชุมชนจะมีลักษณะเป็นงานที่เป็น
ความคิดริเริ่มของประชาชน กระท าโดยประชาชนและ เพ่ือประชาชน ซึ่งหัวใจของการพัฒนาชุมชน
อยู่ที่การเสียสละยินยอมพร้อมใจของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิตชอบในผลงานทีเกิด
จากการด าเนินโครงการพัฒนาด้านต่างๆโดยมิได้มุ่งหวังค่าตอบแทนเป็นเงินเป็นทอง แต่หวังผลงาน
ทีเกิดขึ้นเพ่ือสร้างความภาคภูมิใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในกิจกรรมนั้นเป็นส าคัญ  
 
5. หลักการพัฒนาชุมชน  
 การพัฒนาชุมชนเป็นสิ่งส าคัญในการวางแผนส่วนรวม บรรดาประเทศที่ก าลังพัฒนา
ทั้งหลายได้ก่อตั้งโครงการพัฒนาชุมชนแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ในระดับ
ท้องถิ่นมีการวางแผนเป็นรายสาขาซึ่งมีจุดมุ่งหมายส่งเสริมระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้าน  
กล่าวได้ว่า แนวความคิดของการพัฒนาชุมชนท าให้เกิดวิธีการด าเนินงานพัฒนา ทั้งระดับมหภาค
และจุลภาค การพัฒนาชุมชนในตัวของมันเองไม่มีเนื้อหา แต่ละชุมชนมีปัญหาของตนเอง ซึ่ง
ต้องการโครงการต่างๆแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เพราะฉะนั้น เนื้อหาของการพัฒนาชุมชนถูกก าหนดขึ้น 
ตามปัญหาหรือความต้องการของชุมชนนั้น 
 องค์การสหประชาชาติ (2551 : 29 อ้างถึง สุมาลี รามมาก.2552 : 29-30) ได้ก าหนดหลัก 
10 ประการ ในการพัฒนาชุมชนไว้ดังนี้ 
  1. การพัฒนาชุมชนถือว่าเป็นบรรดากิจกรรมต่างๆในการพัฒนาชุมชนนั้นเพ่ือ
ชุมชน โครงการแรกที่จะด าเนินการต้องริเริ่มโครงการนั้น ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน 
  2. การพัฒนาชุมชนเป็นการที่จะท าใหความเป็นอยู่ในท้องถิ่นในชนบทดีขึ้น
กว่าเดิมที่เคยเป็นอยู่ 
  3. การเปลี่ยนแปลงท่าทีและทัศนคติของประชาชนนั้นมีความส าคัญเช่นเดียวกับ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านวัตถุ 
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  4. การพัฒนาชุมชนมีวัตถุประสงค์มุ่งที่จะให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมอย่าง
มากในกิจกรรมของชุมชนนั้น 
  5. การพัฒนาชุมชนจะต้องมีหลักที่จะใช้การกระตุ้น ใช้วิธีการที่จะเเสดงให้ปรากฏ
แก่ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น และฝึกอบรมผู้น าชุมชนในท้องถิ่น ไม่ว่าจะมีโครงการใดก็ตาม 
  6. ผู้ด าเนินงานพัฒนาชุมชน จะต้องมีความเชื่อในการยอมรับนับถือต่อบทบาท
ของสตรีและเยาวชนที่จะช่วยกันร่วมในโครงการ ซึ่งสัตว์และเยาวชนก็เป็นกลุ่มผู้น าท้องถิ่น 
  7. โครงการช่วยเหลือตนเองของชุมชน ถ้าจะให้เกิดผลได้เต็มที่แล้วจะต้องได้รับ
การช่วยเหลืออย่างจริงจังจากรัฐบาล 
  8. รัฐบาลจ าต้องมีนโยบายแน่นอน มีการบริหารที่มีความเป็นระเบียบโดยเฉพาะมี
การบรรจุคนฝึกอบรมคน มีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น และในระดับชาติ ตลอดจนกระทั่งมีการ
วิจัยเเละประเมินผล เพ่ือความส าเร็จโดยส่วนรวมของงานพัฒนาชุมชน 
  9. ให้องค์การอาสาสมัคร องค์การเอกชน เขาร่วมมีส่วนช่วยในงานพัฒนาชุมชน
ด้วย 
  10. การพัฒนาชุมชนนั้น จะต้องถือว่าความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับท้องถิ่นทั่วๆไป จะต้องมีความก้าวหน้าคู่กันไปกับความก้าวหน้าหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับชาติ 
 ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2542 : 44) ได้สรุปหลักการพัฒนาชุมชนไว้ 10 ประการ ดังนี้ 
  1. เป็นการพัฒนาชุมชนให้เจริฉjขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการ เมือง 
  2. เป็นวิธีการน าทรัพยากรธรรมชาติ และคนในชุมชนมาใช้ในเกิดประโยชน์แก่
ชุมชนให้มากที่สุด 
  3. เป็นกระบวนการให้การศึกษาแก่ประชาชนโดยเน้นการเปลี่ยนแปลงทางทัศน
แนวความคิดให้ถูกทิศทาง 
  4. แผนงานพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับขีดความสามารถของประชาชน  และ
แนวนโยบายของรัฐบาล 
  5. เป็นกรรมวิธีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชน รู้จักวิธีช่วยตนเอง
โดยพลังกลุ่มคนเป็นส าคัญ 
  6. เป็นแผนงานพัฒนาที่อาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชนกับประชาชนและ
ประชาชนกับหน่วยงานรัฐบาลและองค์การอาสาสมัครเอกชน 
  7. เป็นโครงการพัฒนาชุมชนที่ได้รับความช่วยเหลือทางวัสดุ อุปกรณ์วิชาการจาก
รัฐบาลเเละเอกชนภายนอกชุมชนเมื่อเหลือก าลังความสามารถของชุมชน 
  8. เป็นกรรมวีธีส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความคิดริเริ่ม ในการพัฒนาชุมชนของ 
ตนเอง 
  9. เป็นกระบวนการพัฒนาที่ต้องพิจารณาถึงสังคม ประเพณี วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เป็น หลัก 
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  10. เป็นวิธีการพัฒนา โดยใช้หลักการเเนวทางระบอบประชาธิปไตยเป็นพ้ืนฐานใน
การด าเนินการ 
 จากหลักการพัฒนาชุมชนดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น สรุปได้ว่า การพัฒนาชุมชนจะต้องมีแผน
ในการด าเนินงาน และมีเป้าหมายที่ชัดเจน ขบวนการพัฒนาต้องพยายามให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมรับรู้สภาพปัญหาของชุมชน ช่วยกันคิดหาวิธีการแก้ไข และช่วยกันก าจัดอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นให้
หมดไป ต้องกระตุ้นให้ประชาชนมีความส านึก มีความรับผิดชอบต่อตนเองและชุมชนการพัฒนาจึง
จะส าเร็จตามเป้าหมาย 
 
6. แนวทางการปฏิบัตหินา้ที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีต่อการพัฒนาชุมชน  
 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ย้งเป็นกลไกส าคัญของรัฐในส่วนภูมิภาคระดับต าบล หมู่บ้านหากการ
ปกครองต าบล หมู่บ้านแข็งแกร่ง ประเทศย่อมมั่นคง ภารกิจบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านในสถานการณ์ พ.ศ. 2547 ต้องใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมีองที่ดี เป็นแนวทาง
ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ (โภคิน พลกุล 2547 : 8) 
 1. ด้านการบริการประชาชน ให้เอาใจใส่ด าเนินการช่วยเหลือและดูเเลประชาชนอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถเพ่ือจะให้ประชาชนไค้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อราชการ การให้ความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกกระทรวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพราะการบริการประชาชนถือเป็นหัวใจส าคัญอย่างยิ่ง 
 2. ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ให้ด าเนินการแนะน า ตักเตือนเเละดูแล
ราษฎรมิให้กระท าการผิดกฎหมายรวมถึงชี้แจงข้อราชการต่าง  ๆ ที่ประชาชนพึงรู้ ให้กานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ที่เป็นหัวหน้าชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจ าหมู่บ้าน (ชรบ.)อ านวยความสะดวกใน
ด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน 
 3. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ด าเนินการดูแลรักษา อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในต าบล หมู่บ้านให้อยู่ในสภาพที่มีความอุดมสมบูรณ์และเมื่อพบว่าป่า
ไม้ในเขตท้องที่ถูกบุกรุกท าลายให้รายงานอ าเภอ หรือเจ้าหน้าต ารวจทราบโดยเร็ว และการให้ความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่ทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายป่าไม้ 
 4. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ให้ด าเนินการร่วมมือกับทางจังหวัค อ าเภอองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในชั้นที่ เคยเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ประชาชนในพ้ืนที่ต าบล หมูบ้าน 
ตลอดจนข้อมูลปัญหาความต้องการ (demand side) ทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลือ (supply 
side) เพ่ือน าไปร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาถึงระดับฐานราก และแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน
ต่อไป 
 5. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด าเนินการกระตุ้นปลูกจิตส านึกให้ชุมชน
ตี่นตัว ให้เกิดมีกระแสสังคมต่อต้านยาเสพติด การสร้างความร่วมมือกับประชาคมหมู่บ้านและต าบล 
โดยเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนในการรวมพลังต่อต้านยาเสพ
ติดทุกรูปแบบและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดด้วย 
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 6. ด้านการปราบปรามผู้มีอิทธิพล ด าเนินการร่วมมือกับทางราชการ มีการปราบปรามผู้มี
อิทธิพลด้วยการสอดส่องดูแลความประพฤติของลูกบ้าน  มิให้ประพฤติตนเป็ผู้มีอิทธิพลหรือมี
พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล และดูสถานระกอบการต่างๆในพ้ืนที่และให้ความร่วมมือในการ
แจ้งเบาะแส ข้อมูล ข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลรวมถึงการใช้มาตรการ
ทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีอิทธิพล 
 
7. ผลการศึกษา 
 จากการส ารวจเอกสาร และงานวิจัยต่างๆ อันเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จากแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่น าเสนอ สามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของแต่บุคคลจะแตกต่างกัน แม้จะปฏิบัติงานในต าแหน่งเดียวกันก็ตามเป็นผลมาจาก
สภาพทางร่างกาย จิตใจ ระดับการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ความถนัดต่างๆ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในบทบาทหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีต่อการพัฒนาชุมชน ได้อีกทางหนึ่งด้วย จาก
ผลการศึกษาซึ่งมีความสอดคล้องดังต่อไปนี้ 
 สุภา สกุลเงิน (2545 : 67) ศึกษาวิจัย เรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ภายหลังการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ในทัศนะของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ศึกษา
เฉพาะกรณีอ าเภอกระทุ่งแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาวิจัยปรากฏ ดังนี้  
 1. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในภายหลังการจัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบลในทัศนะของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอ าเภอกระทุ่งแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
อยู่ในระดับปานกลาง  
 2. การศึกษาปัจจัย ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิหลังของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กับ
ประสิทธิภาพของในการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านหลังการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล
ในทัศนะของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ได้แก่ การเป็นที่รู้จักและความสัมพพันธ์
ส่วนตัวกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนปัจจัยอันไม่มีความสัมพันธ์ ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษาและประสบการณ์ในต าแหน่ง 
 คเณศวร เกษอินทร์ (2544 : 62) ศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อย กรณีศึกษาอ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ผลของการศึกษาวิจัยปรากฏ
ดังนี้ 
 1. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ มีความคิดเห็นต่อบทบาทของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ด้านการรักษาควาสงบเรียบร้อยโดยรวมเห็นด้วยในระดับมาก มีเพียงเรื่องการท าลายป่า
ไม้และทรัพยากรธรรมชาติ เห็นด้วยในระดับปานกลาง 
 2. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ที่ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อบทบาทก านันผู้ใหญ่บ้าน ด้านการรักษาควาสงบเรียบร้อยโดยรวมไม่แตกต่าง ส่วน
รายข้อเรื่องบ่อนการพนัน/แหล่งอบายมุข มีความเห็นแตกต่างกัน 
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 3. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ด้านการรักษาความสงสบเรียบร้อย โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
  4. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน 
จะมีความคิดเห็นต่อบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยรวมไม่แตกต่าง
กัน 
 5. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ที่มีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง
แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านด้านการรักษาความสงบเรีบบร้อย 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 กังวาลย์ บัวจีบ (2544 : 72) ศึกษาวิจัย เรื่องบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กับสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี ผลการศึกษาวิจัยปรากฏ ดังนี้ 
 1. ประชาชนส่วนใหญู่ สถานภาพส่วนตัวเกี่ยวข้องกับบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านขณะ
ด ารงต าแหน่ง และมิได้ด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยสถานภาพส่วนตัวในเรื่องเพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพ และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ขณะที่ด ารงต าเเหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบลและมิได้ด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารสวนต าบล 
 2. ประชาชนส่วนใหญ่นี้ สถานภาพส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับบทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้าน
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยที่เห็นว่า บทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีความส าคัญ 
และมีลักษณะการท างานที่ชัดเจนกว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในระดับค่อนข้างสูง 
 สุธีร์ บริรักษ์ (2544 : 83) ศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทของก านัน ผู้ใหญู่บ้าน ภายหลังการที่ได้
ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537ศึกษาเฉพาะ
กรณีอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาวิจัยปรากฏ ดังนี้ 
 1. บทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านในอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีระดับปานกลาง 
 2. สถานภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในด้านการศึกษามีความสัมพันธ์กับบทบาทในการ
ปกครองท้องที่ของก านันผู้ใหญ่บ้าน 
 3. ภาวะความเป็นผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้านจะมีความสัมพันธ์กับบทบาทในการปกครอง
ท้องที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และความรู้ความเข้าใจอันเกี่ยวกับการป้องกันกับพล
เรือน จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบทบาทการปกครองท้องที่ของก านันผู้ใหญ่บ้าน 
 5. ปัจจัยด้านอื่น ได้แก่ ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง รายได้ ความรู้ ความเข้าใจกับการ
ปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับซุมชน การด าเนิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือเศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ และการปฏิบัติ
ตามนโยบายของรัฐและของกระทรวงมหาดไทย ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับบทบาทในการปกครอง
ท้องที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
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 วรจิตร หนองแก (อ้างถึงใน คฑาวุธ พรหมายน. 2545 : 15-16) ได้ให้แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับประสิทธิภาพดังนี้ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลนั้นได้เป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่ได้
แสดงออกมา และสามารถวัดได้ด้วยการก าหนดเป็นตัวเลขตามเกณฑ์ต่างๆ ตามพฤติกรรมของแต่
ละบุคคล ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 
 1.วิธีวัดโดยอัตนัย (subject method) หมายถึง การที่ก าหนดตัวเลขกับพฤติกรรมอาศัย
ความรู้สึกเป็นเกณฑ์ เป็นการตอบความรู้สึกของผู้สังเกต ไม่ถือว่าเป็นการตอบผิดหรือถูก มีมาตรา
วัด 4 ประเภท ได้แก่ มาตราจัดประเภท จัดอันดับ อันตรภาคชั้นและอันตรภาคส่วน 
 2.วิธีวัดโดยปรนัย (object method) หมายถึง การที่ก าหนดตัวเลขกับพฤติกรรมตาม
หลักเกณฑ์ภายนอกที่แน่นอน 4 วิธี คือ การวัดความถี่ เวลา ความแรงและระยะทาง 
 
8. สรุป  

บทบาทหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีต่อการพัฒนาชุมชนให้ประสบความส าเร็จนั้น 
หน่วยงานที่ด าเนินการตามหลักการพัฒนาชุมชน ควรยึดหลักในการด าเนินงาน ( สุมาลี รามมาก.
2552 : 30 ) ดังนี้ 
  1. ขบวนการพัฒนาชุมชนจะต้องมีแบบแผน วิธีการที่แน่นอนเเละมีเหตุผล 
  2. ใช้หลักการให้การศึกษากับประชาชน โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยการฝึกหัดท าจริง
และให้ประชาชนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ 
  3. การด าเนินงานของหน่วยงานควรจะมุ่งท างานกับกลุ่มคน มากกว่าที่จะท างาน
กับรายบุคคล รวมทั้งประสานงานร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่มีความช านาญเฉพาะไม่ควรจะท า
ให้ส าเร็จภายในหน่วยงานเดียวกัน 
  4. ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของสังคมและวัฒนธรรม
ของชุมชนที่พัฒนาเป็นอย่างดี 
  5. การพัฒนาควรจะด าเนินการให้ครอบคลุมทั้งชุมชน 
  6. เป้าหมายของการพัฒนาจะต้องแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่สมาชิกในสังคม
จะได้รับ และจ าต้องเป็นสิ่งซึ่งสมาชิกและผู้น าในชุมชนต้องการ 
  7. การด าเนินงานในขั้นต้น ควรจะมีการน าทรรศนะและสร้างแนวความคิดร่วม
โดยวิธีการสาธิตและทดลองให้เห็นจริงจังเสียก่อนที่จะขยายโครงการออกอย่างกว้างขวาง 
  8. ชุมชนจะต้องเป็นตัวการที่มีบทบาทในการพัฒนา ต้องใช้หลักการรวมกลุ่ม
ประชาชนให้เกิดพลังกลุ่มที่ถาวร เพ่ือเป็นตัวจักรกลในการด าเนินโครงการพัฒนา 
  9. การพัฒนาชุมชนต้องเริ่มต้นโดยการอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนไม่ว่าจะเป็น
วัสดุ อุปกรณ ์หรือบุคคล 
  10. ขบวนการพัฒนาชุมชนจะต้องเป็นสิ่งที่สมาชิกในสังคมเห็นว่าถูกต้องทุก
ขั้นตอน เป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เเละโครงการต้องสนองตอบ
ความต้องการของประชาชนมากที่สุด 



713วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

  11. ต้องใช้เวลาในการด าเนินงาน เพราะการพัฒนาชุมชนเป็นการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติให้หันมายอมรับสิ่งใหม่ๆ หรือวิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิตต้องค่อยๆ  ท า ไม่
ควรเร่งรัดจนเกินไปและควรจะเริ่มจากสิงที่ประชาชนคุ้นเคยอยู่แล้วไปสู่เรื่องใหม่ 
  12. ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะต้องท าตัวให้เป็นที่เคารพนับถือของสมาชิกในชุมชน 
และในขณะเดียวกันต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ท าตัวให้เป็นบุคคลที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาพยายาม
มอบความรับผิดชอบ การด าเนินงานให้ประชาชนมากที่สุด ไม่ควรถือว่าเป็นโครงการของทาง
หน่วยงานราชการ 
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ขั้นตอนการด าเนินงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

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 



717วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

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)  
ภาพประกอบและตารางควรมีเท่าท่ีจ าเป็น โดยพิมพ์หน้าละ 1 ภาพ หรือ 1 ตาราง ส าหรับค า

บรรยายภาพและตารางให้พิมพ์เหนือภาพหรือตาราง  ส่วนค าอธิบายเพิ่มเติมให้ใส่ใต้ภาพหรือตาราง  
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5. ลิขสิทธิ์ 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์

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

6. การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก 
การติดต่อโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเป็นสมาชิกวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 

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

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

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

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

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

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

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

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

เมื่อคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขปรับปรุงบทความ ข้าพเจ้ามีความยินดีรับไป
แก้ไขตามมติดังกล่าวนั้นและและข้าพเจ้าขอรับรองว่า (ขีดเครื่องหมาย √ ) 

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

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

ใจเอาความใดๆ ท้ังสิ้น จะยอมรับการพิจารณาของคณะกองบรรณาธิการถือว่าเป็นท่ีสุด 
 
 

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

                                                                                                   ผู้นิพนธ์บทความ 
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ใบตอบรับการเป็นสมาชิก 
 

 

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

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

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

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

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

 

 

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

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

       (                                      ) 

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



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560724


