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กำ�หนดก�รเผยแพร่ ปีละ 4 ฉบับ 

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

วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

และผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ 

สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคมและการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม
คณะกรรมก�รที่ปรึกษ�ว�รส�ร มจร สังคมศ�สตร์ปริทรรศน์
 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- ผศ.ดร.อนุวัต  กระสังข์  
กองบรรณ�ธิก�ร   :  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย         หน่วยงานภายนอก        
  พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร, ดร                   รศ.ดร.จักรพงษ์  พวงงามชื่น    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
  พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร.                   ผศ.ดร.สมคิด  ดวงจักร           มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร.                  ผศ.ดร.วิโรจน์  อินทนนท์        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  พระสมนึก ธีรปญฺโญ                 ผศ.ดร.อุทัย  สติมั่น             มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี                 ผศ.ดร.เศรษฐวัฒน์  โชควรกุล   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
       อ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา                  อ.ดร.เดโชพล  เหมนาไลย       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       อ.ดร.พงศ์พัฒน์  จิตตานุรักษ์                                   พล.ท.ดร.วีระ  วงค์สรรค์        วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
                                                                       น.อ.ดร.นภัทร์  แก้วนาค         วิทยาลัยการทัพอากาศ   
                             อ.ดร.อำานาจ  ยอดทอง           มหาวิทยาลัยมหิดล
                    อ.ดร.วันชัย  สุขตาม            มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์       
                                                                      
เลข�นุก�ร : อ.ดร.ประเสริฐ  ธิลาว
ผู้ช่วยเลข�นุก�ร : นายกรกต  ชาบัณฑิต
ศิลปกรรม : อ.ดร.สุริยา  รักษาเมือง - อ.ประสิทธิ์  พุทธศาสน์ศรัทธา - นายพลวัฒน์ สีทา
 
สำ�นักง�น : สำานักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
              บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนรวมโซน B  ชั้น 5
 เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 
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, รองศาสตราจารย์ 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.ธิติวุฒิ  หมั่นมี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต  กระสังข์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
32. อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์  สมเขาใหญ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
33. อาจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
34. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ 
วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (Peer Review)

(1)     ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560



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. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์   เจียรจิตต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14     รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  สรรสรวิสุทธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์  ชิโนกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ  เขตจัตุรัส มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลับพลึง  คงชนะ มหาวิทยาลัยพะเยา
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  เพชรนาจักร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน มหาวิทยาลัยมหิดล
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล   มหาวิทยาลัยนเรศวร
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  เจนวิถีสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  อติศัพท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
26. เรือโท.ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.อนันท์  ใจสมุทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยสร สมบุญมาก มหาวิทยาลัยนครพนม 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์  มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิวงศ์  ศรีทองรุ่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร  วัฒนบุตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมินรัตน์ นวะบุศย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสิมา
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร  นาคธน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทัยรัตน์ ทรรพวสุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  สติมั่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
37. อาจารย์ ดร.ถนัด  แก้วเจริญไพศาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
38. อาจารย์ พลเอก ดร.เอกชัย ศรีวิลาศ สถาบันพระปกเกล้า
39. อาจารย์ ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
40. อาจารย์ ดร.วรอนงค์  โกวิทเสถียรชัย มหาวิทยาลัยมหิดล
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คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ 
วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (Peer Review)

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์     (2)     



บรรณาธิการ 

 

 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์นี้ เป็นปีที่  6 ฉบับที่  4 คณะกองบรรณาธิการได้
พิจารณาบทความโดยเสนอบทความต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) 
พิจารณาตรวจแก้ไขเพ่ือความสมบูรณ์ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์เพ่ือคัดเลือกและกลั่นกรอง
บทความให้เกิดความความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากที่สุด เพ่ือควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่ และ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางวิชาการและเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการโดยฉบับนี้เน้นการน าเสนอบทความวิจัยอันประกอบด้วยบทความวิจัยทั้งหมด 
ซ่ึงเนื้อหาสาระในเล่มประกอบด้วยนักวิชาการและเรื่องดังต่อไปนี้ 

ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ บทความเรื่อง “ทิศทางใหม่ของพัฒนาการทางรัฐศาสตร์” พบว่า
สมาคมรัฐศาสตร์อเมริกัน  หรือ American Political Science Association-APSA คือ ประชาคม
แห่งความร่วมมือทางวิชาการของนักวิชาการและอาจารย์มหาวิทยาลัยทางด้านรัฐศาสตร์ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  โดยมีการบริหารจัดการของตนเองในรูปแบบของสมาคม รวมทั้งเปิดโอกาสให้
นักวิชาการและอาจารย์มหาวิทยาลัยทางด้านรัฐศาสตร์จากทั่วโลก  รวมทั้งในรูปแบบขององค์กร
ต่างๆ สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมรัฐศาสตร์อเมริกันได้โดยบรรดา สมาชิกทั้งปัจเจก
บุคคลและองค์กรจะทางานร่วมกันในการสรรค์สร้างความก้าวหน้าให้แก่สาขาวิชาด้านรัฐศาสตร์ 

บรินดา สัณหฉวี บทความเรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาประมงไทยโดยใช้ความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมาตรฐานสากล” พบว่าสาเหตุที่ธุรกิจประมงไทยได้รับใบเหลือง
จากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป คือ การขาดจริยธรรมจรรยาบรรณทางธุรกิจและการขาดความ
รับผิดชอบต่อสังคมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ทั้งองค์กรธุรกิจเรือประมง องค์กรธุรกิจส่งออกอาหาร
ทะเล รวมทั้งภาครัฐ ที่ขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง แนวทางการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อ
สังคมมาตรฐานสากลที่ส า คัญในการแก้ปัญหาธุรกิจประมงไทย มี 5 ประเด็น คือ การอนุรักษ์และ
รักษาสิ่งแวดล้อม การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างยุติธรรม การคุ้มครอง
ผู้บริโภค การต่อต้านการทุจริต 

หทัยชนก คะตะสมบูรณ์ บทความเรื่อง “องค์ความรู้ของชุมชนในการจัดการตนเองตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนบ้านเนินกลาง  หมู่  2 ต าบลเนินศาลา 
อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์” พบว่าองค์ความรู้ของชุมชนในการจัดการตน เองตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านเนินกลางนั้น ชุมชนได้น าวิถีธรรมชาติ และวิถีชีวิต
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในทุกระดับทั้งในระดับบุคคล ระดับครัวเรือนและ
ระดับชุมชน โดยในระดับบุคคลได้ด าเนินกิจกรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการด ารงชีวิต การปลูกจิตส านึกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการเรียนรู้ตนเอง 



จัดทาแผนชีวิตเพ่ือการพัฒนาตนเอง การจัดทาบัญชีครัวเรือน และการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการออม
โดยเริ่มต้นจากระดับครัวเรือน มีกิจกรรมการลดรายจ่ายของครัวเรือนกิจกรรมเพ่ิมรายได้ 

ชญาดา เข็มเพชร บทความเรื่อง “การพัฒนาผู้น าต้นแบบในสังคมไทย” พบว่าตัวแบบ
ผู้น าต้นแบบในสังคมไทย ประกอบด้วย คุณลักษณะและแนวทางการพัฒนา ตามสมการ (2S) + 
(3I)+ (2A) + M + (SPIRIT)] + C4 = SSLM หมายถึงผู้ นาจิ ตวิญญาณแห่ งสยามหรือ  SIAM-
Spiritual Leader Model อธิบายได้ว่า 2S คือการยึดหลักความพอเพียงในการดารงชีวิต  (Self-
Sufficiency) และการเสียสละ (Sacrifice); 3I คือการยึดหลักความถูกต้องดีงาม (Integrity) การ
สื่อสารอย่างกัลยาณมิตร (Integrated kalyanamitra Communication) และการเข้าใจเทคโนโลยี
สารสนเทศ(Information Technology); 2A คือการมุ่งประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน (Altruistic Love) และ
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (Achievement); M คือการเป็นแบบอย่างที่ดี (Modeling) และ
SPIRIT คือการมีวิสัยทัศน์ (Vision) และการสร้างความหวังความศรัทธาให้กับผู้ตาม (Hope/Faith) 

อัจฉรา หล่อตระกูล บทความเรื่อง “การศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนา
กระบวนการประกัน คุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา” พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ผลการศึกษาสภาพปัญหา ของ
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
และผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา  กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการ
จัดการ ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก 

พระครูบรรพตภาวนาวิธาน วิ.  บทความเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศา
สนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก” การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสน
ศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก ด้านการวางแผน พระสังฆาธิการได้ดาเนินการให้มี
ความสอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์แต่ไม่มีการวางแผนระยะยาว ด้านการจัดองค์การ
โครงสร้างขององค์กรดาเนินการตามรูปแบบที่เคยปฏิบัติมาไม่ได้ดาเนินการเชิงรุก 

พิมพาภรณ์ พ่ึงบุญพานิชย์ บทความเรื่อง “แนวทางการจัดทางานวิจัยด้านการบัญชี
บริหาร” พบว่าบทความด้านการบัญชีบริหารนี้  เป็นกระบวนการศึกษาหาคาตอบอย่างเป็นระบบ
(Systematic) เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ด้านการบัญชีบริหารจากประเด็นปัญหาข้อสงสัยอย่าง
น่าเชื่อถือ ลักษณะของการวิจัยด้านการบัญชีบริหาร แบ่งได้ 5 ประเภท ดังนี้  1) งานวิจัยแบบ
สารวจ 2) งานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์  3) งานวิจัยภายหลังเหตุการณ์ หรือ งานวิจัยย้อนรอย หรือ
งานวิจัยเปรียบเทียบเชิงสาเหตุ 4) งานวิจัยเฉพาะกรณี และ 5) งานวิจัยแบบทดลอง  

พระครูสมุห์ชินวรวัตร ถิรภทฺโท บทความเรื่อง “ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิ
การในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 13” พบว่าด้านดาเนินงานปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตาม
พระธรรมวินัยให้พระภิกษุในสังกัดวัด ลงอุโบสถกรรมฟังพระปาฏิโมกข์ทุกก่ึงเดือนมีการเข้าร่วม
ประชุมพระสังฆาธิการประจาเดือนที่ผู้บัญชาเหนือตนจัดประชุมให้พระภิกษุทาวัตรสวดมนต์เช้า -



เย็นตลอดทั้งปีการให้คณะสงฆ์ห่มผ้าสีราชนิยมให้เหมือนกันและพร้อมเพรียงกันทั้งภาค 13 ห้าม
พระสงฆ์ขับรถและมีเจ้าคณะปกครองสอดส่องดูแลอยู่ เป็นประจา 

อภิชาติ พานสุวรรณ บทความเรื่อง “หลักพุทธบูรณาการเครื่องมือครองใจคนของ
ผู้บริหารยุคใหม่” พบว่าผู้บริหารถือเป็นบุคคลส า คัญขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นบุคคลที่
น าองค์กรให้เจริญรุ่งเรืองหรืออยู่รอดภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้น าที่ ดีต้องมี
ความรู้ความสามารถในด้านการบริหารงาน  และการบริหารคนผู้นาต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม มี
การศึกษาเก่ียวกับผู้น าไว้หลายด้านเช่น ประเภทของผู้นา  คุณลักษณะผู้น า ภาวะผู้น า ผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง บุคลากรในองค์ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหาร การบริหารคนให้ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น  ผู้บริหารต้องมีเครื่องมือในการบริหารที่เหมาะสม มีการศึกษา
เก่ียวกับเครื่องมือในการบริหารคนไว้ท้ังแนวคิดทฤษฎีตะวันตกและตะวันออกซ่ึงได้แก่การเอาหลัก
พุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารคน ได้แก่ พรหมวิหาร 4 อคติ 4 โดยพรหมวิหาร 4 มาใช้เป็น
เครื่องในการบริหารคน เป็นการจูงใจผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงมีผลต่อระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 

อนุวัต กระสังข์ บทความเรื่อง “ทฤษฎีภาวะผู้นาใฝ่บริการ : ทิศทางการบริหารจัดการ
ขององค์การในอนาคต” พบว่าทิศทางการบริหารจัดการขององค์การในอนาคตมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ 4 ประการ คือ 1) ตัวผู้น า  2) ผู้ตาม 3) การเปลี่ยนแปลง 4) อิทธิหรือแรงบันดาลใจที่ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น าแบบใฝ่บริการยังสอดคล้องกับหลักธรรมส าหรับผู้บริหารหรือ
ผู้ปกครอง อันเป็นธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวความเห็นอกเห็นใจของบุคคล และประสานหมู่ชนให้สามัคคี
เป็นหลักการของการสงเคราะห์มีพ้ืนฐานบนความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน  การปฏิบัติด้วยความศรัทธา
การยึดหลักการของการรับใช้และให้บริการ การกระท าความดีเพ่ือการอยู่ร่วมกัน 

พระชลญาณมุนี บทความเรื่อง “พระสงฆ์ต้นแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคม
โลก”พบว่าหลักธรรมกถึกหรือธรรมะสาหรับนักเผยแผ่ 5 ประการ คือ 1) แสดงหลักธรรมหรือ
เนื้อหาวิชาตามลาดับความง่ายยากลุ่มลึก  มีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปโดยลาดับ 2) ชี้แจงยก
เหตุผลมาแสดงให้เข้าใจ  คือ ชี้แจงให้เข้าใจชัดในแต่ละแง่แต่ละประเด็น โดยอธิบายขยายความ ยัก
เยื้องไปต่างๆ ตามแนวเหตุผล 3) แสดงธรรมด้วยอาศัยเมตตา  คือ สอนเขาด้วยจิตเมตตา  มุ่งจะให้
เป็นประโยชน์แก่เขา 4) ไม่แสดงธรรมด้วยเห็นแก่อามิส คือ สอนเขามิใช่เพราะมุ่งที่ตนจะได้ลาภ
หรือผลประโยชน์ตอบแทน 5) แสดงธรรมไม่กระทบตนและผู้ อ่ืน คือ สอนตามหลักตามเนื้อหา มุ่ง
แสดงธรรม แสดงธรรม ไม่ยกตน ไม่เสียดสีข่มขี่ผู้ อ่ืน สิ่งที่ท่านมุ่งเน้นการปฏิบัติตน โดยมีศีลาจริย
วัตรอย่างเคร่งครัดงดงาม นับว่า เป็นคุณสมบัติภายนอกที่เกิดศรัทธาต่อผู้พบเห็น  นอกเหนือจาก
คุณสมบัติทางกายภาพ มีการศึกษาศึกษาค้นคว้าวิชาการต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจอย่างดี ถือว่า
เป็ นคุณสมบั ติภ ายใน  ร วมถึ งการการประยุก ต์ใช้สื่ อเทคโน โลยี สารสนเทศ  ในกา รเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้เข้ากับยุคสมัย 



พระปลัดวรเมศวร์  นาควโร บทความเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดท่ีดี
ในจังหวัดชัยนาท” พบว่าการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาทมีจุดแข็งคือมีการบริหารจัดการ
เป็นเอกภาพภายใต้การปกครองคณะสงฆ์ของเจ้าคณะระดับต่างๆ เจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองสูงสุดมี
ความรู้เป็นอย่างดี ส่วนจุดอ่อนคือ มีพระภิกษุสามเณรจานวนน้อย บางวัดมีเพียงเจ้าอาวาสเพียงรูป
เดียวบางวัดมีแต่พระที่ชราภาพทาให้การบารุงรักษาวัดไม่เป็นระเบียบ สกปรก รกร้างโบราณสถาน
เกินการชารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา 

ชลวิทย์ เจียรจิตต์ บทความเรื่อง “สถานการณ์และการจัดการความเครียดตามแนว
พระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครนายกและสระแก้ว” พบว่าสถานการณ์และ
การจัดการปัญหาความเครียดของพระสงฆ์ จังหวัดนครนายกและสระแก้ว  ปัจ จัยที่น า ไปสู่
ความเครียดของกลุ่มตัวอย่างพระสงฆ์จังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้วคือการมีความรู้สึกกังวล
หรือมีปัญหาต้องให้แก้ไขอยู่เป็นประจา รองลงมาคือ รู้สึกต้องแบ่งเบาภาระความเครียดจากคนรอบ
ข้างประสบปัญหาความเครียด อันดับที่สาม คือกังวลต่อปัญหาสุขภาพของตนเอง จึงจะเห็นได้ว่ามี
ความจาเป็นที่จะต้องพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของพระสงฆ์ที่ท าหน้าที่บริหารจัดการองค์กร
ทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เข้าใจแนวทางการจัดระบบงาน มีการแบ่งเบาภาระร่วมกัน ตลอดจน
เปิดโอกาสให้ฆราวาสสามารถเข้ามาร่วมทากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้มากยิ่งขึ้น 

วิไลวรรณ สิทธิ บทความเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบมี ส่วนร่วม เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ สาหรับครูสังกัดสา
นักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 2” พบว่าสมรรถนะที่พัฒนาขึ้น ด้าน
ความรู้ จ านวน 5 สมรรถนะ 16 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านทักษะการปฏิบัติ จ านวน 4 สมรรถนะ 9 ตัว
บ่งชี้  และสมรรถนะด้านเจตคติ จ านวน 1 สมรรถนะ 3 ตัวบ่งชี้  ความต้องการจ า เป็นเก่ียวกับ
สมรรถนะอยู่ในระดับมากที่สุด องค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรมมี 9 ประการ คือ ความเป็นมา
และความส า คัญ วิสัยทัศน์ หลักการ วัตถุประสงค์ สมรรถนะส า คัญ โครงสร้าง แนวทางการ
ฝึกอบรม สื่อและอุปกรณ์ และการวัดและประเมินผล 

อุทัยวรรณ ภู่เทศ บทความเรื่อง “กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินเครื่องจักสาน
บ้านดงชะพลู ต าบลบางมะฝ่อ อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์” พบว่ากระบวนการในการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องจักสานบ้านดงชะพลู  ต าบลบางมะฝ่อ อ า เภอโกรกพระจังหวัด
นครสวรรค์นั้น มีรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาเป็นการสืบทอดความรู้ภายในชุมชน ภายใต้
การด ารงชีวิตประจ าวัน มีการเรียนรู้และสืบทอดความรู้ต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน และส่วนใหญ่จะ
ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อ แม่ ลักษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญาการจักสาน มีรูปแบบการถ่ายทอด
โดยใช้วิธีการสั่งสมประสมการณ์จากการที่เห็นพ่อ แม่ ท าเครื่องจักสานมาต้ังแต่เด็ก และลงมือ
ปฏิบัติจริง การฝึกฝนด้วยตนเองและจากเพ่ือนบ้าน  จากผู้รู้  ผู้ชานาญการเรียนรู้จากตนเองโดย
เรียนรู้แบบลองผิดลองถูก เจ้าหน้าที่จากภาครัฐเข้ามาช่วยส่งเสริม สนับสนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การทาเครื่องจักสานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานพ้ืนบ้านมากขึ้น 



ฐิติวัสส์ สุขป้อม บทความเรื่อง “การพัฒนารูปแบบชุดการจัดกิจกรรมแนะแนวท่ีมี ต่อ
ความยับย้ังชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จังหวัดชัยนาท” พบว่ากลุ่มทดลอง มีความรู้มากกว่ากลุ่มควบคุม ทั้งก่อน การทดลอง หลังการ
ทดลอง และหลังการติดตามผล อย่างมีนัยส า คัญทางสถิติที่ระดับ .001 ด้านเจตคติต่อการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร พบว่า ในระยะก่อนการทดลอง ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลอง และหลังการติดตามผล พบว่า กลุ่มทดลองมีเจตคติต่อการ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรลดลงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส า คัญทางสถิติที่ระดับ .001 ด้าน
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  พบว่า ในระยะก่อนการทดลอง ไม่มีความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลอง และหลังการติดตามผล พบว่า
กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมที่แสดงถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรลดลงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

ก่ิงกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล บทความเรื่อง “จะสอนวรรณคดีอย่างไรให้ผู้เรียนเกิดมโน
ทัศน์” พบว่าบทความนี้ได้น าเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการคิด
เชิงมโนทัศน์ให้กับผู้ เรียนโดยใช้วรรณคดีเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้เนื่องจากวรรณคดีเป็นสิ่งที่
ทาให้ผู้อ่านได้รับความรู้ทั้งในด้านวิทยาการ สังคม และเท่าทันผู้คนในสังคม โดยผ่านกระบวนการ
คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล อันเป็นทักษะส าคัญในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

พินิจตา คากรฤาชา บทความเรื่อง “วัฒนธรรมองค์การท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทา
งานของบุคลากรสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจา
จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” พบว่าระดับความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์การของ
บุคลากร ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจ าจังหวัด ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพ
การท างานของบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจ า
จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของบุคลากรสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจ า
จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สุมาลี บุญเรือง บทความเรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” พบว่าปัญหาการจัดการความรู้  ด้านการแสวงหาความรู้ มีการขอ
ค าแนะน าจากผู้รู้ ศึกษาจากเอกสาร ต ารา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาคือเรื่องทุนสนับสนุนให้กับ
บุคลากรเพ่ือพัฒนาความรู้ยังไม่ตรงกับความต้องการ ด้านการสร้างความรู้ มีการสร้างเอกสาร คู่มือ
ต ารา และงานวิจัย รวมทั้งผลิตสื่อที่มีความทันสมัย ปัญหาคือผลการค้นคว้ายังขาดความเป็นองค์
ความรู้ใหม่ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง ด้านการจัดเก็บความรู้  มีการแบ่งชนิดและประเภท
ข้อมูลความรู้ไว้เพ่ือค้นหาและการใช้งาน ปัญหาคือขาดการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือสามารถสืบค้น



ได้อย่างรวดเร็ว ด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ มีการเผยแพร่ความรู้ ต่างๆ ให้บุคคลภายนอกได้รับ
ทราบ เช่น บทความ เว็บไซต์ วารสาร แผ่นพับ ฐานข้อมูลสารสนเทศในการเผยแพร่ 

ธนู ทดแทนคุณ  บทความเรื่อ ง “การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ” พบว่าประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมองค์กรใน
อดีตของคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ประกอบด้วยวัฒนธรรมองค์กรใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
การสื่ อสาร  2) ด้ านการมีวินั ย  3) ด้า นกา รมีจิตสาธา รณะ 4) ด้านการมีส่วน ร่วม 5) ด้า น
ประชาธิปไตยในองค์กร และ 6) ด้านความสามัคคี ซ่ึงในอดีตจะมีการปฏิบัติต่อกันเป็นเครือข่ายที่
แน่นแฟ้นอย่างเป็นรูปธรรม มีกิจกรรมร่วมกันในศูนย์พ้ืนที่อย่างสม่าเสมอ สมาชิกในองค์กรต้องอยู่
ภายใต้ระเบียบแบบแผนของราชการมีการช่วยเหลือกันตลอดเวลา  มีความผูกพันฉันท์พ่ีน้อง และ
เห็นผู้อาวุโสในองค์กรเสมือนญาติผู้ใหญ่ 

นิลวรรณ  ทองเทียนชัย บทความเรื่อง “รูปแบบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาท่ี ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการสถานศึกษาในโรง เรียน
มาตรฐานสากลสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” พบว่า ตัวแปรแฝงภายนอก  
(Exogenous Latent Variables) 1 ตัวแปร คือ ตัวแปรแฝงภาวะผู้น าทางวิชาการ ประกอบด้วยตัว
แปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ พฤติกรรมการเป็นผู้น าทางวิชาการ   การมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ และสมรรถนะของผู้ บริหาร สถานศึกษา  ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Latent 
Variables) 1 ตัวแปร คือ ประสิทธิผลการจัดการสถานศึกษา  ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัว
แปร คือ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน การเป็นคนดี การเป็นคนเก่ง การเป็นคนมีความสุข 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูความส าเร็จของงาน และความก้าวหน้าของงาน  

คณะกองบรรณาธิการขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองบทความทุกท่านที่ได้ใช้ความ
เพียรพยายามชี้แนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้องน่าอ่านเป็น
ประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และท้ายสุดขอขอบคุณเจ้าของผลงานทางวิชาการและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ทุกท่านที่ได้ทาให้มีวารสารฉบับนี้และโปรดติดตามฉบับต่อไป 
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ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ 

Thirapat Serirangsan 
 

1. ค าน า 
  สมาคมรัฐศาสตร์อเมริกัน หรือ American Political Science Association-APSA คือ 

ประชาคมแห่งความร่วมมือทางวิชาการของนักวิชาการและอาจารย์มหาวิทยาลัยทางด้านรัฐศาสตร์
ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีการบริหารจัดการของตนเองในรูปแบบของสมาคม รวมทั้งเปิด
โอกาสให้นักวิชาการและอาจารย์มหาวิทยาลัยทางด้านรัฐศาสตร์จากทั่วโลก รวมทั้งในรูปแบบของ
องค์กรต่างๆสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมรัฐศาสตร์อเมริกันได้โดยบรรดาสมาชิกทั้ง
ปัจเจกบุคคลและองค์กรจะท างานร่วมกันในการสรรค์สร้างความก้าวหน้าให้แก่สาขาวิชาด้าน
รัฐศาสตร์ ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ใน
รูปแบบต่างๆ อาทิ การสนับสนุนการเขียนต าราและงานวิจัย การปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการ
สอน การแสดงผลงานทางวิชาการในหลากหลายลักษณะทั้งระดับอาจารย์และนักศึกษา โดยเฉพาะ
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งการสร้างมาตรฐานทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม
ของวิชาชีพทางด้านรัฐศาสตร์ 

  ดังนั้น APSA จึงมุ่งม่ันพยายามท่ีจะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่วงการรัฐศาสตร์ เสริมสร้าง
ความเป็นวิชาชีพ ขยายโอกาสอย่างกว้างขวางแก่มวลสมาชิก เป็นตัวแทนของผลประโยชน์ทาง
วิชาชีพให้แก่นักรัฐศาสตร์ และมุ่งรับใช้สังคมหรือสาธารณชนด้วย 

  APSA ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1903 และอาจถือได้ว่าเป็นประชาคมทางรัฐศาสตร์ที่เก่าแก่
ที่สุดและมีขอบข่ายรวมทั้งเครือข่ายที่กว้างขวางที่สุด  เพราะ APSA ได้รวมแขนงวิชาทางด้าน
รัฐศาสตร์ไว้ท้ังหมด และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการแขนงวิชาใหม่ๆ รวมทั้งพยายามสร้างสรรค์
บรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างแขนงวิชา สมาชิกมีท้ังปัญญาชน นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์
มหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ของภาครัฐและภาคเอกชน และมีตัวแทนอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลก
มากกว่า 70 ประเทศ (Thirapat Serirangsan,2013: 3-4) 

  ในด้านสมาชิกนั้น APSA ท าหน้าที่จัดอันดับ จัดการดูแลผลประโยชน์ จัดสรรทุนให้แก่
สมาชิก ให้รางวัลและประกาศเกียรติคุณผลงานทางดานรัฐศาสตร์ดีเด่นหรือผู้ที่ประสบความส าเร็จ
อย่างสูงทางด้านวิชาชีพ เหตุผลส าคัญที่สุดส าหรับการมีส่วนร่วมใน APSA ก็คือความรับผิดชอบใน
การผลักดันให้เกิดการพัฒนาของวิชาชีพรัฐศาสตร์และเสริมสร้างโครงการที่มุ่งรับใช้สังคมและ
สาธารณชน 

                                                           
 Professor of Political Science, Sukhothai Thammathirat Open University. 
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  ทางด้านนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ APSA มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมของการสอนและการ
วิจัย โดยเริ่มตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมเมื่อ 113 ปีที่แล้ว APSA เปิดโอกาสอย่างกว้างขวางแก่นักรัฐศาสตร์
และมวลสมาชิกอ่ืนๆเพื่อสร้างสรรค์ความก้าวหน้าของเหล่าปัญญาชนซึ่งสนใจศึกษาทั้งด้านการเมือง
การปกครอง การบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ และการระหว่างประเทศ 
ปัจจุบัน APSA มีสมาชิกทั่วโลกมากกว่า 10,000 คน การประชุมใน ค.ศ. 2017 เป็นการจัดประชุม
ครั้งที่ 113 ณ นครซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา(ณ โรงแรม Hilton Union Square, The 
Westin St. Francis, Parc 55 and Hotel Nikko)ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน ค.ศ. 
2017 โดยมีหัวข้อเรื่องว่า“The Quest for Legitimacy: Actors, Audiences, and Aspirations” 
โดยเหตุผลที่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันถูกตั้งค าถามเกี่ยวกับความชอบธรรม ทั้งในด้าน
กระบวนการทางการเมืองและผลลัพท์ที่เกิดขึ้น โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการ
ท้าทายต่อบรรทัดฐานและสถาบันต่างๆที่ด ารงอยู่ ตัวอย่างเช่น ความชอบธรรมของระบอบ
ประชาธิปไตยทุกวันน้ีถูกท้าทายโดยลัทธิประชานิยม(populism) ความเกลียดกลัวชาวต่างชาติ
(xenophobia)  การเลือกปฏิบัติ (discrimination) และระดับความไม่เสมอภาคที่เกิดขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัด ในด้านการระหว่างประเทศ ระบอบการเมืองในระดับสากลต้องเผชิญกับการท้าทายโดย
ความชอบธรรมของตัวแสดงต่างๆ ความรุนแรง สงคราม การโยกย้ายถิ่นฐานยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง 
และมีผลกระทบต่อความรู้สึกผูกพันกับมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของเรา ตลอดทั้งสิทธิอัน
ชอบธรรมของฝ่ายอื่น ๆ ด้วย 
 

2. เนื้อหาการประชุม  
 การประชุมทางวิชาการของ APSA ครั้งที่ 113 มีประธานอ านวยการร่วมกัน 2 คน คือ  
Susan Hyde แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กเลย์ และ Amaney Jamal แห่งมหาวิทยาลัย 
ปริ้นซตัน โดยมี David Lake ด ารงต าแหน่งนายกสมาคมรัฐศาสตร์อเมริกัน โดยมีการแบ่งเนื้อหา
สาระของการประชุมออกเป็น 56 กลุ่มวิชาการ แต่ละกลุ่มวิชาการจะมีการน าเสนอผลงานรวม
ทั้งหมดหลายพันหัวข้อ โดย David Lake ได้แสดงปาฐกถาในหัวข้อ “International Legitimacy 
Lost : Rule and Resistance When America is First”  
 2.1 องค์ประกอบและวิธีการของการประชุม มีลักษณะหลากหลาย ซึ่งสามารถจ าแนก
ออกได้ ดังนี้ 

1) มีการแสดงปาฐกถาในห้องประชุมใหญ่ โดยนายกสมาคมรัฐศาสตร์อเมริกัน 
2) มีการอภิปรายทางวิชาการและระดมความคิดในห้องประชุมใหญ่  
3) มีการประชุมกลุ่มสัมมนาย่อย 
4) มีการน าเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยในกลุ่มย่อย 
5) มีการน าเสนอบทความวิชาการและข้อมูลใน iPoster Sessions 
6) มีการสันทนาการในบรรดาผู้เข้าร่วมประชุมและสมาชิกใหม่ของสมาคม 
7) มีการนัดหมายสัมภาษณ์ การพบปะสนทนาระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม 
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8) มีการจัดแสดงนิทรรศการและจัดจ าหน่ายหนังสือ ต ารา และผลงานวิชาการต่างๆ
โดยส านักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆมากกว่า 65 ส านักพิมพ์ 

 
 2.2 กลุ่มวิชาการในการประชุม ซึ่งแบ่งออกเป็น 56 กลุ่มวิชาการ ประกอบด้วย  
1) Political Thought and Philosophy :   
 Historical Approaches  
2) Foundations of Political Theory 
3) Normative Political Theory 
4) Formal Political Theory 
5) Political Psychology 
6) Political Economy 
7) Politics and History 
8) Political Methodology 
9) Teaching and Learning in Political 
 Science 
10) Political Science Education 
11) Comparative Politics 
12) Comparative Politics of 
 Developing Countries 
13) The Politics of Communist and 
 Former Communist Countries 
14) Comparative Politics of Advanced 
 Industrial Societies 
15) European Politics and Society 
16) International Political Economy 
17) International Collaboration 
18) International Security 
19) International Security and Arms 
 Control 
20) Foreign Policy 
21) Conflict Processes 
22) Legislative Studies 
23) Presidents and Executive Politics 
24) Public Administration 

25) Public Policy 
26) Law and Courts 
27) Constitutional Law and 
 Jurisprudence 
28) Federalism and Intergovernmental 
 Relations 
29) State Politics and Policy 
30) Urban and Local Politics 
31) Women & Politics Research 
32) Race, Ethnicity and Politics 
33) Religion and Politics 
34) Representation and Electoral 
 Systems 
35) Political  Organizations and Parties 
36) Elections, Public Opinion, and 
 Voting Behavior 
37) ยุบรวมกับกลุ่ม 36 
38) Political Communication 
39) Science, Technology and 
 Environmental Politics 
40) Information Technology and 
 Politics 
41) Politics, Literature and Film 
42) New Political Science  
43) International History and Politics 
44) Comparative Democratization 
45) Human Rigths 
46) Qualitative  Methods 
47) Sexuality and Politics 
48) Health Politics and Health Policy 
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49) Canadian Politics 
50) Political Networks 
51) Experimental Research 
52) Migration and Ciyizenship 

53) African Politics  
54) Ideas, Knowledge and Politics 
55) Class & Inequality 
56) American Political Thought 

 
* หมายเหตุ : กลุ่มวิชาที่ 37 มีการยุบรวมกับกลุ่มวิชา 36 จึงท าให้ไม่ปรากฏในเอกสารการประชุม
ของสมาคมในครั้งนี้ 
 
3. การเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมการประชุม 
 โดยทั่วไป ผู้เข้าร่วมประชุมจะเป็นสมาชิกของสมาคมฯหรือไม่ก็ได้ แต่ผู้ที่สมัครเป็น
สมาชิกสมาคมฯ จะได้รับส่วนลด อาทิ ค่าลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม การบริการจองที่พักใน
อัตราพิเศษที่ต่ ากว่าราคาปกติ การเช่าเหมารถ เป็นต้น การสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯสามารถ
กระท าได้ทั้งปีทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งการช าระค่าลงทะเบียน  การจองที่พัก และอ่ืนๆสามารถ
กระท าได้ล่วงหน้าโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งกระท าได้รวดเร็วโดยใช้เวลาไม่กี่นาที ส าหรับการ
ลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก็สามารถกระท าได้ตลอดเวลาท าการทุกวัน โดยระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ลงทะเบียน และจะมีเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯจัดท าบัตรชื่อและเลขประจ าตัวส าหรับคล้องคอ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน สิ่งที่น่าสนใจคือบริเวณด้านหลังของบัตรจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบไวไฟ
(WiFi) ของสถานที่จัดงานคือโรงแรมต่างๆทั้ง 4 แห่ง เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมในการใช้โทรศัพท์พกพาและคอมพิวเตอร์ 
 การเข้าร่วมประชุมรายการต่างๆ สมาชิกและผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมทุกคนสามารถเลือก
ที่จะเข้าร่วมประชุมได้ทุกรายการตามความถนัด เนื่องจากรายการประชุม โดยเฉพาะในกลุ่ม
วิชาการต่างๆซึ่งมีถึง 56 กลุ่มวิชาการ มีจ านวนมากกว่า 2,000 หัวข้อ ผู้เข้าร่วมประชุมจึงต้อง
วางแผนล่วงหน้าว่าในแต่ละวันจะเข้าร่วมประชุมรายการใดบ้าง ในช่วงเวลาใด ซึ่งทางสมาคมฯ  
ได้ก าหนดหัวข้อ วันเวลาและรายการต่างๆไว้แล้วโดยละเอียด โดยเฉพาะในหนังสือเล่มขนาดใหญ่ 
ส่วนรายการบางรายการที่ผู้จัดมีความประสงค์จะให้ความส าคัญเป็นพิเศษ ก็อาจจัดพิมพ์เอกสาร
แผ่นหรือโบรชัวร์(brochure) เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์แยกต่างหากเพ่ือดึงดูดให้มีผู้สนใจเข้าฟัง
มากขึ้น 
 การประชุมในแต่ละ panel จะมีผู้เสนอผลงานของตนหรือกลุ่มตนประมาณ 4-5 เรื่อง 
และอาจมีผู้วิจารณ์ 1-2 คน ผู้วิจารณ์มักเป็นนักวิชาการอาวุโส ส่วนมากเป็นผู้บุกเบิกหรือมีชื่อเสียง
ในวงการวิชาการนั้นๆ ผู้ เสนอผลงานส่วนมากเป็นอาจารย์และนักวิชาการในมหาวิทยาลัย  
และองค์กรพัฒนาต่างๆ เนื่องจากมีการน าเสนอผลงานวิชาการจ านวนมาก ในแต่ละหัวข้อมักจ ากัด
เวลาไว้ประมาณหัวข้อละ 1.30 ชั่วโมง ดังนั้นผู้เสนอผลงานวิชาการจึงมักใช้เวลาไม่เกินคนละ  
15 นาที ส่วนผู้วิจารณ์และผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมอีกประมาณ 30 นาที  
แล้วจึงจบการประชุมในแต่ละเรื่อง  ผู้เข้าร่วมประชุมก็มีหลากหลาย ทั้งอาจารย์ นักศึกษา 
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นักพัฒนา รวมทั้งอาจมีอาจารย์อาวุโสทางรัฐศาสตร์ ท าให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกัน
อย่างรอบด้านหลายแง่หลายมุม การประชุมจึงเป็นทั้งเวทีการน าเสนอผลงานทางวิชาการ และการ
สร้างประชาคมย่อยๆของสาขาวิชาการในทางรัฐศาสตร์ 
 นอกจากประเภท panel แล้ว ยังมีการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มศิษย์เก่า (alumni)  
การอภิปรายประเด็นปัญหาส าคัญทางรัฐศาสตร์ การร่วมประชุมปรึกษาทางวิชาการเฉพาะเรื่อง 
หรือเน้นอาณาบริเวณศึกษา เช่น การเมืองของประเทศต่างๆที่มีความสนใจร่วมกัน อาทิ การเมือง
ของแคนาดา การเมืองแอฟริกัน  เป็นต้น ซึ่งการประชุมดังกล่าวอาจไม่มีวิทยากร แต่มีผู้ด าเนินการ
ให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นนักรัฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงให้เป็นผู้ด าเนินรายการ 
กิจกรรมการประชุมตามปกติเหล่านี้จะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 8.00 น.ถึง 17.30 น.ทุกวัน ยกเว้นใน 
การประชุมวันแรกที่มีการแสดงปาฐกถาพิเศษของนายกสมาคมรัฐศาสตร์อเมริกันและมีงานเลี้ยง
รับรองผู้เข้าร่วมประชุมจนถึงเวลา 21.00 น.โดยประมาณ และวันสุดท้ายของการประชุมที่การ
ประชุมทางวิชาการของกลุ่มย่อยทั้งหลายมีก าหนดการที่จะยุติลงในเวลา 11.30 น. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมสามารถเดินทางกลับภูมิล าเนาของตนได้ในช่วงบ่ายของวันนั้น 
 การจัดประชุมนี้ไม่เน้นพิธีการ ไม่เน้นการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุ
โทรทัศน์หรือการสร้างข่าว แต่จะมีการบันทึกเสียงและภาพไว้ ไม่มีการจัดอาหารเลี้ยงผู้เข้าประชุม 
แต่บางกลุ่มอาจมีอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นไว้รับรองสมาชิก ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละกลุ่ม
ย่อย แต่ข้อดีของสถานที่ประชุมในทุกโรงแรม  คือจะมีน้ าเย็นไว้บริการฟรีหน้าห้องประชุมหรือตาม
สถานที่ต่างๆจ านวนหลายแห่งเพื่อเป็นการให้บริการหรือรองรับแก่ผู้เข้าประชุมซึ่งมีจ านวนมาก 
 นอกจากนั้น APSA ยังเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโทจ านวน
มากที่มีความประสงค์จะแสดงผลงานทางวิชาการของตน อาทิ ผลงานวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
ของตน โดยสามารถแสดงผลงานทางวิชาการท่ีเรียกกันว่า iPoster Sessions  ซึ่งในอดีตทาง APSA 
จะจัดห้องขนาดใหญ่ที่มีบอร์ดกระดานตั้งไว้ตามจุดต่างๆ และให้ผู้ต้องการแสดงผลงานน าเอกสาร
ข้อมูลมาติดตามบอร์ดกระดาน และคอยอธิบายแก่ผู้เข้าชมที่สนใจเรื่องของตนตามช่วงเวลาที่ทาง
สมาคมฯจัดอย่างเป็นระบบไว้ เนื่องจากโดยปกติมักจะมีนักศึกษาจ านวนมากที่ต้องการแสดงผลงาน
ของตน  แต่ในปีนี้ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแบบใหม่เข้ามาแทนท่ี กล่าวคือเป็นการแสดงผล
งานผ่านจอทีวีแทน ซึ่งท าได้รวดเร็ว ไม่ใช้เนื้อที่ของห้องประชุมมากเกินไป  APSA ได้จัดบริเวณ
แสดง iPoster Sessions ประมาณ 18 จอภาพ ติดตั้งไว้ในห้องเดียวกับห้องแสดงนิทรรศการและ
จัดจ าหน่ายหนังสือ ต ารา ผลงานวิชาการต่างๆ  
 
4. ข้อสังเกตในการเตรียมการประชุม  

 สมาคมรัฐศาสตร์อเมริกัน หรือ APSA มีประสบการณ์ในการจัดประชุมมายาวนาน  
โดยเฉพาะการมีฐานข้อมูลสมาชิกและมีเทคโนโลยีในการจัดประชุมอย่างสมบูรณ์ครบครัน  จึง
สามารถจัดการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ในการประชุมประจ าปีของ  APSA จะมีการก าหนดสถานที่ของการประชุมและคณะ
เตรียมการประชุมไว้ล่วงหน้าถึง 5  ปี การน าเสนอผลงานก าหนดให้ส่งล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็น
ระยะเวลานานถึง 9 เดือน ตัวอย่างเช่น การจัดประชุมของ APSA ในปีหน้า ระหว่างวันที่ 30 
สิงหาคม- 2 กันยายน ค.ศ. 2018  ที่นครบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ผู้ต้องการน าเสนอผลงาน
วิชาการต้องส่งผลงานล่วงหน้าอย่างช้าภายในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2017 

 ส าหรับรายละเอียดและ Theme เรื่องหรือหัวข้อหลักของการประชุมของ APSA ในแต่
ละปีจะก าหนดไว้ล่วงหน้าถึง 3 ปี ในการเตรียมการประชุมในแต่ละเรื่องจะมีประธานกลุ่ม
รับผิดชอบ และมีกรรมการซึ่งเป็นผู้ที่มีความถนัดในเรื่องนั้นๆรวมกันเป็นกลุ่มขนาดเล็กประมาณ 
10-20 คนพิจารณาร่วมกัน กรรมการแต่ละคนมักอยู่ต่างสถาบันการศึกษาหรือต่างมหาวิทยาลัยกัน 
กระจายไปทั่วประเทศหรือทั่วโลก มีการประชุมกรรมการกลุ่มวิชาการเหล่านี้เพียงปีละครั้งใน
ช่วงเวลาประชุมประจ าปี คือประมาณ 1-2 วันก่อนการประชุม ทั้งเป็นการประเมินผลการ
ด าเนินการในปีที่ผ่านมา และการเตรียมการประชุมส าหรับปีต่อไป หลังจากนั้นก็จะติดต่อกันทาง
อีเมล เวปไซต์ ไลน์ หรือทางไปรษณีย์  ปกติการกระจายความรับผิดชอบและการแบ่งหน้าที่กัน
ประสบความส าเร็จด้วยดี 

 
5. ข้อสังเกตในการด าเนินการประชุม 

การประชุมทางวิชาการของ APSA จะด าเนินไปตามโปรแกรมที่ก าหนดไว้ตามวาระอย่าง
ตรงเวลาค่อนข้างมาก ไม่เน้นพิธีการ อาทิ ไม่เน้นพิธีเปิดอย่างเอิกเกริก หรือการสร้างข่าวทาง
สื่อสารมวลชน แต่เน้นที่การน าเสนอเนื้อหาทางวิชาการเป็นส าคัญ รวมทั้งไม่มีพิธีปิดการ
ประชุมสัมมนาด้วยเช่นกัน 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะมีจ านวนมากหรือน้อยไม่ส าคัญ เมื่อถึงเวลาของการน าเสนอผลงาน
วิชาการ ผู้ด าเนินรายการก็จะเปิดโอกาสให้ผู้น าเสนอผลงานทางวิชาการได้ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที
เป็นส่วนใหญ่ และเมื่อครบก าหนดเวลา ผู้ด าเนินรายการจะตัดบทและให้โอกาสแก่ผู้เสนอผลงาน
วิชาการรายอ่ืนๆถัดมาได้น าเสนอต่อโดยทันที เพราะเวลาของการน าเสนอค่อนข้างจ ากัด โดยมาก
แต่ละ session จะมีเวลาก าหนดให้เพียง 1.30 ชั่วโมง ดังนั้นเมื่อมีผู้เสนอผลงานประมาณ 4-5 คน 
ก็จะต้องมีการเฉลี่ยเวลาให้อย่างเท่าเทียมกัน และหลังจากการน าเสนอของผู้เสนอผลงานทาง
วิชาการทุกคนแล้ว ยังพอมีเวลาส าหรับผู้วิจารณ์และค าถามของผู้เข้าร่วมรับฟังอีกเพียง 30 นาที  
ในการประชุมในปีนี้ จะไม่มีการแจกเอกสารหรือบทความทางวิชาการ แต่ผู้สนใจสามารถดาวน์
โหลดข้อมูลได้ทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะแตกต่าง 
จากในอดีตที่มีการประชุม APSA ที่จะมีห้องเอกสารประกอบการประชุมเป็นห้องขนาดใหญ่ มีการ
จัดวางเอกสารทั้งหมดเรียงไว้ตามล าดับตัวอักษรของผู้เขียน หากเอกสารหมด ผู้สนใจอาจวาง
นามบัตรของตนหรือเขียนจดหมายวางไว้เพ่ือเป็นการแสดงความจ านงที่จะขอเอกสารนั้น หลังจาก
นั้นผู้เขียนจะติดต่อกับผู้สนใจทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ แต่ในการประชุมครั้งนี้ไม่มีลักษณะ
ดังกล่าว เพราะผู้สนใจสามารถหาเอกสารทั้งหมดได้จากเวปไซต์ของ APSA 
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6. ข้อสังเกตเกี่ยวกับวงการวิชาการด้านรัฐศาสตร์ 
 ในอดีต วิชาการทางด้านรัฐศาสตร์แบ่งออกเป็น 6 สาขาวิชาใหญ่ๆ (Thirapat 
Serirangsan, 2003 : 10-11)  ได้แก่  

1)  Political Philosophy and 
Political Thought 

2)  Internal Politics 
3)  Comparative Politics 

4)  Public Law and Public 
Policy 

5)  Public Administration 
6)  International Relations 

 ในช่วงระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา วงการวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาได้
มีการแตกกิ่งก้านสาขาออกไปอย่างหลากหลายมากขึ้น ในการจัดหมวดหมู่วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาเอก ได้แบ่งออกเป็น 10 สาขา เรียงตามล าดับตัวอักษร ได้แก่ 

1)  American Government 
2)  BioPolitics 
3)  Comparative Politics 
4)  Criminal Justice 
5)  International Relations 

6)  Methodology 
7)  Political Theory 
8)  Public Administration 
9)  Public Law 
10) Public Policy 

 ส าหรับการประชุม APSA ครั้งที่ 113 ในปี ค.ศ. 2017 นี้ได้แบ่งกิ่งก้านสาขาออกไปเป็น
จ านวนมากถึง 56 กลุ่มวิชาการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งเป็นความพยายามที่จะแตกแขนงเพ่ือเป็น 
การโฟกัสความสนใจหรือความเชี่ยวชาญของนักวิชาการให้ตรงจุดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  
และแน่นอนอาจไม่ได้หมายความถึงความพยายามที่จะแตกสาขาวิชาออกไป แต่เป็นเพียงการจัด
กลุ่มวิชาการให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของนักวิชาการและตรงกับความสนใจของผู้เข้าร่วม  
การประชุมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่อย่างน้อยก็สะท้อนถึงความหลากหลายที่กว้างขวาง  
ในขอบเขตของวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน และเป็นที่สัง เกตว่าไม่ปรากฏการแบ่งแยก
วิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ให้ออกจากกันอย่างชัดเจน 
 
7. การสร้างความเข้มแข็งของวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์  
 ในการประชุม APSA ประจ าปี ค.ศ. 2017 ณ นครซานฟรานซิสโกในคร้ังนี้มีบรรยากาศ
เป็นไปอย่างคึกคัก เพราะมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนมากที่มาจากทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเท่านั้น จะพบว่ามีนักรัฐศาสตร์อาวุโสและนักรัฐศาสตร์รุ่นใหม่ได้ให้ความสนใจในการ
น าเสนอแนวความคิดและผลการศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างหลากหลายและกว้างขวางมาก ผู้น าเสนอ
ผลงานทางวิชาการส่วนใหญ่เป็นนักรัฐศาสตร์รุ่นใหม่และรุ่นกลางๆ ที่มีความคิดหลากหลายและ 



8    ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560

ท้าทาย มีการน าเสนอความคิดและผลการวิจัยใหม่ๆต่อประชาคมรัฐศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย
นักวิชาการอาวุโสที่มาจากต่างสถาบันและต่างกลุ่มความคิดกัน ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความคิดเห็นที่น าไปสู่การเรียนรู้ใหม่ๆ นอกจากนั้นยังมีผลงานวิจัยใหม่ๆ ที่ด าเนินการร่วมกันเป็น
ทีม แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในวงวิชาการ โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างของสถาบันการศึกษา
หรือมหาวิทยาลัยที่ผู้วิจัยสังกัด การประชุมทางวิชาการของสมาคมฯจึงท าให้เกิดการผสมผสาน
ความรู้ใหม่ๆเข้ากับระบบความรู้เดิม สรรค์สร้างเป็นองค์ความรู้ที่มั่นคงแน่นหนาปีแล้วปีเล่าจน
กลายเป็นองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง และงอกเงยเป็นกิ่งก้านสาขาใหม่ของความรู้ แตกแขนงเพ่ิมจ านวน
กิ่งก้านสาขามากขึ้นทุกปีๆ เป็นการท้าทายสมรรถนะในการอธิบาย (explanation) และท านาย
(prediction) ปรากฏการณ์ใหม่ๆทางการเมืองและสังคมที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศสหรัฐอเมริกา
และท่ัวโลก 
  นอกจากนั้น ยังเป็นที่น่าสังเกตได้ว่ากิจกรรมของการน าเสนอผลงานทางวิชาการ
เหล่านี้ช่วยบ่มเพาะความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างกันของบรรดานักวิชาการทางรัฐศาสตร์  
และพัฒนากลายเป็นกลุ่มศึกษาปัญหาเฉพาะเรื่องหรือประเด็นที่เฉพาะเจาะจงหยั่งรากลึกมากขึ้น
และน าไปสู่การสร้างเครือข่ายที่แน่นหนา ทั้งในกลุ่มของผู้ที่มีความสนใจร่วมกันและบรรดานัก
รัฐศาสตร์ทั้งมวล น าไปสู่การสร้างประชาคมรัฐศาสตร์ (Political Science Society) และสังคม
ย่อยๆของสาขารัฐศาสตร์ เปรียบเสมือนต้นไม้ยืนต้นที่มีล าต้นเติบใหญ่แข็งแรง และแตกแขนง
ออกเป็นกิ่งก้านสาขาวิชาการทางรัฐศาสตร์ที่มีความมั่นคงและพัฒนาการเป็นวิชาการวิชาชีพชั้นสูง  
(high profession) ต่อไป 
 
8. ทิศทางใหม่ของพัฒนาการทางรัฐศาสตร์ 
 ในการประชุมของสมาคมรัฐศาสตร์อเมริกัน ครั้งที่ 113 ประจ าปี ค.ศ. 2017 ที่นคร
ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา จากการสังเกตพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นยังเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ 
แม้ว่าจะยังไม่ถึงขั้นที่เรียกกันว่าเป็นการปฏิวัติทางศาสตร์ (science revolution) หรือการก้าวย่าง
ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm) ก็ตาม สิ่งที่เป็นพัฒนาการใหม่ๆ สามารถสรุปได้ 
ดังต่อไปนี้ 
 8.1 กิจกรรมที่ส าคัญของการประชุม(program highlights) ในการประชุม APSA 
ประจ าปี ค.ศ.2017 มีกิจกรรมที่ส าคัญของการประชุม ได้แก่ การแสดงปาฐกถาของนายกสมาคม
รัฐศาสตร์อเมริกัน คือ ศาสตราจารย์เดวิด เลค (David Lake) ในหัวข้อ “International 
Legitimacy Lost : Rule and Resistance When America is First” ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
การสูญเสียความชอบธรรมในระดับการเมืองระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่หลัง
สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา อันเนื่องมาจากความเป็นมหาอ านาจของสหรัฐอเมริกานั่นเอง ที่ท า
ให้สถานะของสหรัฐอเมริกาแตกต่างไปจากประเทศอ่ืนๆ โดยทั่วไป และน ามาซึ่งการกระท าที่ละเมิด
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กฎเกณฑ์หรือมีลักษณะที่ก้าวร้าวรุนแรง จนเกิดกระแสต่อต้านสหรัฐอเมริกาและน าไปสู่ปัญหา 
การก่อการร้าย  เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีการเสวนาหรืออภิปรายในลักษณะ panel โดยผู้ได้รับ
รางวัลฮัมฟรีย์ (Humphrey Award) เกี่ยวกับ การคิดใหม่ของนโยบายผู้อพยพ (rethinking 
refugee policy) การเสวนาเกี่ยวกับการยกระดับของนโยบายจากสมัยโอบามาจนกระทั่ง
สมัยทรัมพ์ในวาระเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ  การแสดงปาฐกถาและร่วมสนทนาของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย นางจาเนต นาโปลิตาโน (Janet Napolitano) การเสวนา
เกี่ยวกับความชอบธรรมของการเลือกตั้ง โดยเฉพาะความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่เกี่ยวกับ
กระบวนการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกา  การบรรยายของผู้ได้รับรางวัลเจมส์ เมดิสัน เกี่ยวกับ
จริยธรรมของการนับคะแนนเสียง (The Ethics of Counting) การอภิปรายโต๊ะกลม 
(roundtable) เกี่ยวกับปัญหาการแบ่งแยกทางเพศของผู้ใช้แรงงานในวิชาชีพต่างๆ การบรรยาย
ของผู้ได้รับรางวัลเบนจามิน อี ลิพพินคอทท์ (Benjamin E. Lippincott)  การเสวนาและอภิปราย
เกี่ยวกับนโยบายของประธานาธิบดีทรัมพ์ในการจ ากัดเสรีภาพในการเดินทางของนักศึกษา ที่มาจาก
ซีเรีย อิหร่าน ซูดาน โซมาเลีย และเยเมน ซึ่งมีผลกระทบต่อวงวิชาการทั่วไปและเสรีภาพทาง
วิชาการเป็นอย่างยิ่ง เป็นต้น 
 8.2 รูปแบบใหม่ของการประชุม (new session formats) ได้แก่ การจัดประชุมกลุ่ม
ย่อยในประเด็นปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือการโฟกัสไปยังอาณาบริเวณแห่งใดแห่งหนึ่ง อาทิ การเมือง
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศอดีตคอมมิวนสต์ในยุโรปตะวันออก การเลือกตั้งที่
ผิดปกติของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  การสรรค์สร้าง
กระบวนการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย การเมืองในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น มีการจัดประชุม
เกี่ยวกับผลงานการวิจัยที่ค้นพบกรอบแนวคิด ระเบียบวิธีวิจัย และทฤษฎีความรู้ใหม่ๆ การระดม
สมองเกี่ยวกับประเด็นปัญหาส าคัญของสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง การอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการเรียน
การสอนทางรัฐศาสตร์ในรูปแบบที่เรียกว่า Teaching Café’ อาทิ บทบาทของครูและอาจารย์และ
นักกิจกรรม การอภิปรายเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ในห้องเรียน การอบรมเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น 
การเล่นเกมในห้องเรียนที่มีนักศึกษาเป็นศูนย์กลางและการแสดงถึงเครื่องมือใหม่ๆที่ใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอนทางรัฐศาสตร์  เป็นต้น  
  นอกจากน้ันยังมีเวทีส าหรับการน าเสนอบทความทางวิชาการ โดยก าหนดให้
นักวิชาการสามารถน าเสนอผลงานของตนในระยะเวลาที่มากขึ้นกว่าปกติ อาทิ การน าเสนอ
บทความในระยะเวลา 30 นาที และเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายตั้งข้อสังเกตหรือให้ค าแนะน าจาก
ผู้เข้าร่วมฟังการน าเสนอผลงานดังกล่าว  ผลงานทางวิชาการเหล่านี้มีความแตกต่างหลากหลาย  
ที่น่าสนใจจ านวนมาก  โดยเฉพาะ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของการก าเนิดและการแตกดับของ
พรรคการเมืองต่างๆ ข้อมูลใหม่และวิธีการใหม่ในการศึกษาวิจัยทางการเมืองระดับรัฐ   
ทฤษฎีเกี่ยวกับการเมืองแบบประชาธิปไตย  การศึกษาบทบาทของนักศึกษาในการพัฒนาการ
ทางด้านสังคมและความเป็นพลเมือง เป็นต้น 
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 8.3 วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพแบบใหม่และยังคงให้ความส าคัญกับสหวิทยาการ 
ในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมาในอดีต การศึกษาเชิงประจักษ์หรือการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณได้รับ
ความสนใจอย่างคงเส้นคงวา อันเนื่องมาจากเป็นการศึกษาที่สามารถตรวจสอบปรากฏการณ์ที่เป็น
จริงได้อย่างแน่นอน โดยการใช้เทคนิคสมัยใหม่ที่พัฒนาการมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น และความก้าวหน้าและ
ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ ท าให้สามารถศึกษาข้อมูลได้อย่างกว้างขวางในหลากหลายรูปแบบ
ได้มากกว่าในอดีต ทั้งในทางเทคนิคด้านปริมาณ และเทคนิคด้านคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ในการ
ประชุมทางวิชาการของ APSA ใน ค.ศ. 2017 ได้ปรากฏผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย
เชิงคุณภาพจ านวนมากข้ึน โดยมีการน าเสนอการพัฒนาวิธีการและการประดิษฐ์ซอล์ฟแวร์มาใช้ใน
การศึกษาอย่างกว้างขวางมากขึ้น อาทิ การใช้ซอล์ฟแวร์ในการวิเคราะห์ข้อเขียน ค าพูด รูปภาพ 
เป็นต้น ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีต าราและเทคนิคในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพที่
ละเอียดอ่อนเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก ซึ่งช่วยขยายขอบเขตของการศึกษาเชิงคุณภาพให้สามารถหยั่ง
ลึกลงไปในรายละเอียดได้มากยิ่งข้ึน  
  นอกจากนั้น  วิชาการทางรัฐศาสตร์ยั งคงมีแนวโน้ม ท่ีจะรับ เอาระเบียบวิธี
(methodology) ของศาสตร์แขนงอ่ืนๆมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาและอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ
ในทางรัฐศาสตร์ดังเช่นที่ผ่านมา ดังนั้นเอกลักษณ์ของวิชารัฐศาสตร์จึงไม่ใช่ศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว แต่มีการบูรณาการระเบียบวิธีการใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ รัฐศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ที่เปิด
กว้าง เน้นสหวิทยาการหรือการผสมผสานกับศาสตร์แขนงต่างๆในลักษณะข้ามสาขา เหมือนดังอดีต
ที่ผ่านมาและยังมีแนวโน้มที่จะเป็นไปเช่นนี้ต่อไป 
 8.4 เน้นการศึกษาสถาบันและกลุ่มทางสังคมที่หลากหลาย  การศึกษาทางรัฐศาสตร์ได้
ให้ความสนใจในการศึกษาสถาบันทางการเมืองการปกครองต่างๆมาอย่างยาวนาน และแนวโน้มก็
ยังคงเป็นไปในรูปแบบดังกล่าว อาทิ ความสนใจในทางการเมืองระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับสถาบันนิติ
บัญญัติ สถาบันบริหาร สถาบันตุลาการ พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มอิทธิพลต่างๆ  
เป็นต้น รวมทั้งกระบวนการทางการเมือง อาทิ กระบวนการการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับ
สากล สิ่งที่นักรัฐศาสตร์ยังคงให้ความสนใจในกระแสของยุคหลังสมัยใหม่  (postmodern) ก็คือ
บทบาทของกลุ่มทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีพัฒนาการอย่างเปิดเผยและล้ าหน้ามากขึ้น อาทิ 
กลุ่มเพศทางเลือก กลุ่มสตรี กลุ่มทางด้านเชื้อชาติ กลุ่มศาสนา กลุ่มทางสังคมและชุมชนต่างๆ ผล
ของการศึกษากลุ่มวัฒนธรรมย่อยๆเหล่านี้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และมีบทบาททางการเมืองมาก
ขึ้นเป็นล าดับ เนื่องจากกลุ่มย่อยๆเหล่านี้ได้กระจายตัวกลายเป็นประชาคมทางการเมืองที่แตกแขนง
ไปตามส่วนต่างๆของประเทศ ดังนั้นจึงมีความสนใจในการศึกษากลุ่มเชิงวัฒนธรรมมากขึ้น ซึ่งจะ
ช่วยท าให้วิชาการรัฐศาสตร์มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยและสะท้อนต่อปรากฏการณ์ที่เป็นจริงทางสังคม
มากขึ้น 
 รัฐศาสตร์ใหม่ยังคงให้ความสนใจต่อการก าเนิด พัฒนาการ และบทบาทของสถาบันทาง
การเมืองทั้งหลายเหล่านี้ให้ประจักษ์แจ้งยิ่งขึ้น ในการประชุม APSA ครั้งที่ 113 ยังคงมีการน าเสนอ
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เรื่องของสถาบันและกระบวนการทางการเมืองและกลุ่มย่อยต่างๆอย่างหลากหลาย มีการน าเสนอ
ผลของการศึกษาและต าราทางรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในระดับชุมชน (community 
politics) มากขึ้น 
 8.5 การสร้างเครือข่ายและความเชื่อมโยงกับศาสตร์แขนงอ่ืน  ในระดับประเทศและ
ระดับระหว่างประเทศ มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับความพยายามที่จะสร้างเครือข่ายทางรัฐศาสตร์  
ที่เชื่อมโยงกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมากขึ้น ในระดับระหว่ างประเทศมุ่งเน้น
การศึกษาสภาพความเป็นจริงของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งมีความเกี่ยวพันกับศาสตร์สาขาอ่ืน อาทิ ปัญหา
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเมืองภายในประเทศ และระบบการเมืองระหว่าง
ประเทศ ตรงกันข้ามปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสั งคมทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นนักรัฐศาสตร์ยังคงให้ความสนใจ
กระแสโลกาภิวัตน์ (globalization) และหลักธรรมาภิบาล (good governance) โดยเฉพาะ 
นักรัฐศาสตร์ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งน าไปสู่ปัญหาความชอบธรรมที่ต้องเสาะ
แสวงหาในทางการเมืองระหว่างประเทศ  ซึ่งเป็นประเด็นศึกษาหลักของการประชุม APSA ในครั้งนี้
ที่ให้ความสนใจในสถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบัน 
 8.6 การให้ความส าคัญกับการให้การศึกษาทางการเมืองทั้งในระดับโรงเรียน 
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย และชุมชนทั่วไป การประชุมของ APSA ในครั้งนี้ให้ความสนใจ
เป็นอย่างยิ่งกับการน าการเรียนการสอนทางรัฐศาสตร์ลงไปสู่นักเรียนในระดับโรงเรียน นักศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งการพยายามที่จะน าความรู้
ทางรัฐศาสตร์เข้าสู่สาขาวิชาต่างๆ เพ่ือเป็นการสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น หัวข้อ
การน าเสนอทางวิชาการที่มีการประชาสัมพันธ์ถึงขนาดมีการพิมพ์เอกสารสี่สีเผยแพร่แก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี้ คือ การน าเสนอในหัวข้อ “Teaching Civic Engagement Across  
the Disciplines” และผลงานของกลุ่มนักวิชาการในรูปแบบของต าราที่มีการศึกษาวิจัยร่วมกัน  
 แนวทางของการให้การศึกษาทางการเมืองดังกล่าวนี้ควรมีการน ามาประยุกต์ใช้ใน
ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะส าหรับประเทศไทยที่มีแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ที่ต้องการ
ให้ระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยลงหลักปักฐานในสังคมไทยอย่างมั่นคงถาวร 
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องปรับแนวทางการศึกษาและการสร้างกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทาง
การเมือง อันจะน าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไปอย่างเอาจริงเอาจัง มิเช่นนั้นแล้วก็คงเป็นเรื่องยากล าบากที่ระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยจะมีเสถียรภาพ ความชอบธรรม และประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างแท้จริง 
 8.7 การให้ความส าคัญกับนโยบายต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศ  เนื่องจากทาง
สมาคม APSA มักได้รับการร้องเรียนจากแหล่งต่างๆในท านองที่ว่ามีการล่วงละเมิดหรือความไม่เท่า
เทียมกันทางเพศเกิดขึ้นในการประชุมต่างๆ ซึ่ง APSA ให้ความสนใจและมิได้นิ่งเฉยดูดายเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว ดังนั้นในการประชุมประจ าปีของสมาคมฯในครั้งนี้ เพ่ือเป็นการพัฒนาวิชาชีพทาง
รัฐศาสตร์ สร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และสิทธิเสรีภาพ
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ในการแสดงออกอย่างเต็มที่  ป้องกันการใช้อารมณ์ การข่มขู่คุกคาม หรือการแสดงออกที่ไม่สุภาพ 
ซึ่งจะน าไปสู่การวางหลักเกณฑ์ของการแสดงออกอย่างเป็นอิสระ การล่วงละเมิดดังกล่าวจึงถูกน ามา
พิจารณาอย่างเอาจริงเอาจังของสมาคมฯ และพัฒนาการไปสู่การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมหรือ
ประมวลจริยธรรมของการประชุมต่อไป 
 ดังนั้น APSA จึงมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่จะสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมของการประชุม โดยค านึงถึงความเท่าเทียมกันทางเพศ  ชาติพันธุ์ สัญชาติ ความสามารถ 
สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม อายุ หรือศาสนา  “ผู้เข้าร่วมประชุม” หรือ “Participant” ตาม
นโยบายนี้ จึงหมายความรวมถึงทุกๆคนที่เป็นสมาชิก หรือผู้เข้าร่วมการประชุมอ่ืนๆ รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ (staff) ผู้ติดต่อประสานงาน ผู้จัดแสดงนิทรรศการ และผู้เข้าร่วมทั้งหมด 
ต้องปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการล่วงละเมิดดังกล่าว 
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนโยบายป้องกันการล่วงละเมิดดังกล่าวอาจจะยังเป็นของใหม่ 
หรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในทางปฏิบัติ ดังนั้น APSA จึงแต่งตั้งผู้ตรวจการ (the APSA 
Ombuds) ที่จะคอยท าหน้าที่ให้ค าปรึกษากับผู้เข้าร่วมประชุมว่าอะไรปฏิบัติได้ อะไรที่ไม่สมควร
ปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ตระหนักถึงการป้องกันการล่วงละเมิดดังกล่าว 
 การประชุม APSA ครั้งที่ 113 ทางสมาคมฯได้แต่งตั้งผู้ตรวจการขึ้น 2 ท่าน ท่านแรก 
เป็นสุภาพสตรี ชื่อว่า Carol Mershon,PhD จากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย เธอมีบทบาทในการ
พัฒนาส าหรับผู้น าที่มีความแตกต่างหลากหลาย และให้ความส าคัญกับปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
(conflict of interest) และความล าเอียงทางวิชาการทางรัฐศาสตร์และวงการวิชาชีพทางการศึกษา
กว้างขวาง ส่วนอีกท่านหนึ่ง คือ David Rasch,PhD จากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด เขาเป็น
นักจิตวิทยาและท าหน้าที่ผู้ตรวจการของมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ดมาตั้ งแต่ ค.ศ.2004 เขายังเคย
ด ารงต าแหน่งอดีตประธานและปัจจุบันเป็นผู้อ านวยการของคณะกรรมการประกาศนียบัตรส าหรับ
วิชาชีพผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งยังเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ
(International Ombudsman Association) อีกด้วย 
 8.8 การเน้นความเป็นศาสตร์ที่ปฏิบัติได้จริงและมีคุณค่าต่อสังคมส่วนรวม การศึกษา
รัฐศาสตร์ในยุคปัจจุบันมุ่งเน้นในรายละเอียดที่สามารถน าไปใช้ปฏิบัติหรือใช้ประโยชน์ได้จริง โดย
ผ่านข้ันตอนการประยุกต์แต่เพียงเล็กน้อย หมายความว่า ผลของการศึกษาทางรัฐศาสตร์ควรเน้น
องค์ความรู้ที่หลากหลาย แผ่กิ่งก้านสาขาไปในทุกองคาพยพทางการเมืองการปกครองและการ
บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน  ซึ่งเป็นการเพ่ิมความเข้มแข็งขององค์ความรู้เชิงประจักษ์ให้มีความ
ละเอียดมากยิ่งขึ้น และสามารถน าไปอธิบายและท านายปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เป็นอยู่ใน
สภาพการณ์ปัจจุบันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 นอกจากนั้น ความเป็นศาสตร์ของวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ ยังคงเป็นจุดเน้นส าคัญที่
บรรดานักรัฐศาสตร์พยายามที่จะยกสถานะ ศักดิ์ศรีและเกียรติยศให้ทัดเทียมกับศาสตร์สาขาวิชา
อ่ืนๆ โดยเฉพาะในกลุ่มสังคมศาสตร์ด้วยกัน ภารกิจของวิชารัฐศาสตร์คือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ
แนวคิดใหม่ๆและภูมิปัญญาในรูปแบบต่างๆที่จะน าไปใช้ประโยชฯได้จริงและมีคุณค่าต่อสังคม
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โดยรวม การน าเสนอวิธีการในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้สังคมและพลเมืองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ นอกจากนั้น รัฐศาสตร์ยังเป็น”ศาสตร์แม่บท” (Master Science) และ
สื่อกลางส าหรับศาสตร์สาขาอ่ืนๆที่ต้องอาศัยกระบวนการในการผลักดันให้เกิดผลของการศึกษาวิจัย
ที่ เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาใน รูปแบบใดๆก็ตาม (Thirapat 
Serirangsan, 2003 : 14) 
 
9. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 จากการเข้าร่วมประชุมของสมาคมรัฐศาสตร์อเมริกันหรือ APSA ในครั้งที่ 113  
ประโยชน์ที่ได้รับสามารถสรุปสรุปได้ดังนี้  1. ได้ทราบถึงพัฒนาการหรือความก้าวหน้าขององค์
ความรู้ใหม่ๆ ในวงการวิชาการด้านรัฐศาสตร์  2. ได้ทราบถึงกระบวนการและวิธีการในการท างาน
ร่วมกันในการสร้างสรรค์ความก้าวหน้าให้แก่สาขาวิชาด้านรัฐศาสตร์  3. ได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อม
ของบรรยากาศความเป็นอิสระเสรีทางวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์อย่างแท้จริง   4. ได้ทราบถึงการ
สร้างมาตรฐานทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพทางด้านรัฐศาสตร์   และ 5. ผลของ
การเข้าร่วมประชุม APSA สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในแวดวงวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ในประเทศ
ไทย อาทิ การสร้างสรรค์สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทยให้ก าเนิดขึ้นใหม่ในวงการวิชาการด้าน
รัฐศาสตร์ของประเทศไทย 
 
10. สรุป 
 โครงการการเข้าร่วมประชุมสมาคมรัฐศาสตร์อเมริกัน หรือ APSA จะท าให้สามารถ
ติดตามพัฒนาการหรือความก้าวหน้าของวิชาการทางรัฐศาสตร์ในระดับสากล ทั้งน้ีเพราะวิชาการ
รัฐศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นผู้น าของโลกของวิชาการทางด้านนี้ APSA ท าหน้าที่เป็นกลไก
ส าคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ และเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่นักรัฐศาสตร์ในด้านต่างๆทั้งด้านวิชาการ 
เทคนิคการเรียนการสอน หนังสือ ต ารา และสวัสดิภาพต่างๆ ซึ่งควรจะได้น ามาประยุกต์ให้ในการ
สรรค์สร้างประชาคมรัฐศาสตร์ในประเทศไทยต่อไป 
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แนวทางการแก้ไขปัญหาประมงไทยโดยใช้ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ขององค์กรมาตรฐานสากล  

THE GUIDELINES FOR SOLVING THAI FISHING PROBLEMS WITH 
INTERNATIONAL CSR STANDARDS IMPLEMENTATION 

 
บรินดา สัณหฉวี 

Brinda Sunhachawee 

 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1. สาเหตุที่ธุรกิจประมงไทยได้รับใบเหลืองจาก
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป 2. ผลกระทบที่ธุรกิจประมงไทยได้รับใบเหลืองจากคณะกรรมาธิการ
สหภาพยุโรป 3. แนวทางการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคมมาตรฐานสากลที่ส าคัญในการ
แก้ปัญหาธุรกิจประมงไทย โดยผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างกับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ ที่เลือกแบบเจาะจง 5 กลุ่ม คือ 1) องค์กรธุรกิจเรือประมงไทย จ านวน 15 คน  
2) องค์กรธุรกิจส่งออกอาหารทะเล 13 คน 3) นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร จ านวน 6 คน 4) ภาครัฐ  จ านวน 6 คน 5) องค์กรไม่แสวงก าไรที่เกี่ยวข้องกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จ านวน 4 คน รวมผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ังหมด 44 คน 

ผลการวิจัย พบว่า  
1.  สาเหตุที่ธุรกิจประมงไทยได้รับใบเหลืองจากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป  คือ  

การขาดจริยธรรมจรรรยาบรรณทางธุรกิจและการขาดความรับผิดชอบต่อสังคมของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ทั้งองค์กรธุรกิจเรือประมง องค์กรธุรกิจส่งออกอาหารทะเล รวมทั้งภาครัฐ ที่ขาดการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  

2.  ผลกระทบที่ธุรกิจประมงไทยได้รับใบเหลืองจากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป มีทั้ง
ด้านบวกและด้านลบ โดยด้านบวก คือ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประมงไทย ทั้งองค์กรธุรกิจ
เรือประมง องค์กรธุรกิจส่งออกอาหารทะเล ต้องหันมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ตั้งแต่ต้น
น้ า กลางน้ า จนถึงปลายน้ า ให้มีความถูกต้องและเหมาะสม ทั้งในด้านกฎหมาย ด้านจริยธรรมทาง
ธุรกิจ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนภาครัฐต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยไม่มี
ข้อยกเว้น ส่วนผลในด้านลบ ที่เห็นได้ชัดในขณะนี้ คือ มูลค่าการส่งออกสินค้าประมงไทยลดลงเป็น
อย่างมาก และหากไทยไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้จนเป็นที่พอใจของสหภาพยุโรป ก็จะท าให้
ธุรกิจประมงไทยถูกคว่ าบาตรทางการค้าจากสหภาพยุโรปในอนาคต 
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3.  แนวทางการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคมมาตรฐานสากลที่ส าคัญในการแก้ปัญหา
ธุรกิจประมงไทย มี 5 ประเด็น คือ การอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม การเคารพสิทธิมนุษยชน การ
ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างยุติธรรม การคุ้มครองผู้บริโภค การต่อต้านการทุจริต  
ค าส าคัญ:  ประมงไทย, ความรับผิดชอบต่อสังคมมาตรฐานสากล 

 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study: 1. the causes of Thai fishing 

industry receiving yellow card from European Commission. 2. The effects of 
receiving yellow card from the EU Commission. 3. The key guidelines and details of 
International Corporate Social Responsibility Standard for solving Thai fishing 
problems.  This research study utilized in-depth interviewing of 44 key informants 
such as 15 Thai fisheries, 13 Thai Seafood Exporters, 6 academic experts, 6 
governmental officials, and 4 non-governmental organizations.   

The findings of this research were as follows:  
1. The causes of Thai fishing industry received yellows from European 

Commission were lack of business ethics and corporate social responsibility 
awareness of Thai fisheries and Thai seafood exporters. Thai governmental officials 
ignore to force law regulation seriously. 

2. The effects of receiving yellow card from European Commission were 
both positive and negative effects. The positive effects were all involving parties 
must change the way they worked entire the supply chain to be suitable in terms 
of legal, business ethic and corporate social responsibility. The government officials 
must enforce the law seriously without any exception. For the negative effects 
were at present the export value of fishery products dropped significantly and if 
Thailand could not solve these problems to meet the European Commission 
criteria, Thai fishing industry would face the sanctions by the European Commission 
in the future. 

3. The key guidelines for solving Thai fishing problems were 5 issues as 
follows: Conservation and environmental protection, human rights, Fair Business 
Operation, customer issue, anti-corruption. 
Keywords:  Problem solving, Thai Fishing, International Corporate Social     
   Responsibility  
  



16    ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560
 

 

1. บทน  า  
ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและแปรรูปสินค้าอาหารทะเลและประมง มีปริมาณ

ส่งออกโดยเฉลี่ย 3 ล้านตันต่อปี หรือประมาณร้อยละ 1.5 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดของ
ไทย (Thawonmat,2015) คิดเป็นมูลค่าส่งออกประมาณ 5 พันล้านยูโร หรือประมาณ 1.7 แสน
ล้านบาทต่อปี (Foreign Agricultural Advisory Office European Union,2016) สินค้าประมง
ส่งออกโดยส่วนใหญ่ ได้แก่ กุ้ง หมึก ปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทูน่า มีสหภาพยุโรป
เป็นตลาดส่งออกอาหารทะเลที่ส าคัญเป็นอันดับ 3 รองจากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา  

ด้วยเหตุที่มูลค่าส่งออกสินค้าประมงของไทยค่อนข้างสูง ท าให้นักลงทุนหันมาให้ความ
สนใจลงทุนในธุรกิจประมงเ พ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก จนเกิดเป็นการท าประมงที่มากเกิน 
(Overfishing) ส่งผลให้สัตว์ทะเลมีจ านวนลดเป็นอย่างมาก รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติได้รับความ
เสียหาย (Department of Fisheries,2012) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานสถิติการ
ส่งออกอาหารทะเลของไทยไปยังตลาดสหภาพยุโรป ปีพ.ศ. 2555-2557 พบว่า มีปริมาณและมูลค่า
การส่งออกลดลงอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ปีพ.ศ. 2555 ปริมาณการส่งออกมีจ านวน 189,904 ตัน 
คิดเป็นมูลค่า 33,782 ล้านบาท ต่อมาในปีพ.ศ. 2556 ปริมาณการส่งออกมีจ านวน 176,939 ตัน 
คิดเป็นมูลค่า 31,072 ล้านบาท  และปีพ.ศ. 2557 ปริมาณการส่งออกมีจ านวน 148,995 ตัน คิด
เป็นมูลค่า 26,292 ล้านบาท (Thai News Agency,2015)  ซึ่งสาเหตุส าคัญมาจาก ไทยถูกจับตา
มองเป็นพิเศษจากกลุ่มสหภาพยุโรป น าโดยคณะกรรมาธิการยุโรป เนื่องจากที่ผ่านมา พบว่า 
ประเทศไทยมีปัญหาด้านการท าประมงท่ีผิดกฎหมายเป็นอย่างมาก ดังนั้น คณะกรรมาธิการยุโรปจึง
ได้ออกกฎระเบียบว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการประมงที่ผิดกฎหมาย การไม่รายงานและไร้
การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) ซึ่งมีชื่อย่อว่า  “IUU Fishing” 
เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ซึ่งประเทศต่างๆ ต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด (Commission, 2015) โดยกองเกษตรสารนิเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของ
ไทย ได้อธิบายรายละเอียด “IUU Fishing” ในแต่ละประเด็นไว้ ดังนี้ 

Illegal Fishing (ท าการประมงผิดกฎหมาย) หมายถึง การท าประมงในเขตน่านน้ าของ
ประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประเทศนั้นๆ หรือ กระท าการที่ผิดต่อกฎระเบียบ 
หรือ ฝ่าฝืนข้อตกลงทางการประมงระหว่างประเทศ หรือ ฝ่าฝืนข้อตกลงความร่วมมือทางประมงใน
ระดับภูมิภาค 

Unreported Fishing (ขาดการรายงาน) หมายถึง การท าประมงโดยไม่ได้รายงานต่อ
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการประมงระดับประเทศหรือระดับภูมิภาค รวมถึง การรายงาน
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ หรือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

Unregulated Fishing (ไร้การควบคุม) หมายถึง การท าประมงโดยเรือที่ไม่ติดธงของ
ประเทศ หรือเรียกว่า “เรือไม่ปรากฎสัญชาติ” รวมทั้ง การท าประมงในเขตอนุรักษ์ หรือ ท าการ
ประมงโดยไม่มีมาตรการการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
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ด้วยเหตุนี้ ส่งผลให้คณะกรรมาธิการยุโรปให้ใบเหลืองกับธุรกิจประมงไทยในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2558 เพ่ือตักเตือน เนื่องจากธุรกิจประมงไทยเข้าข่ายการท าผิด IUU Fishing ทุก
ประเด็น กล่าวคือ ไทยมีการจับสัตว์ทะเลในน่านน้ าประเทศอ่ืน ไม่มีการรายงานจ านวนสัตว์ทะเลที่
จับได้หรือรายงานข้อมูลเท็จ ใช้เรือที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนท าประมง รวมทั้งใช้เครื่องมือจับสัตว์ทะเลที่
ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นอวนรุน อวนลาก ที่แต่ละครั้งสามารถจับสัตว์ทะเลได้เป็นจ านวนมากและ
หลายขนาด โดยสัตว์ทะเลที่ยังไม่ได้ขนาดก็ถูกจับขึ้นมาด้วย โดยไทยต้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับใบเหลือง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจาก
คณะกรรมาธิการยุโรปจะท าการตรวจสอบประเมินอีกครั้ง หากพบว่าไทยมีการแก้ไขการด าเนินงาน
ให้ถูกต้องตามระเบียบของ IUU Fishing ก็จะได้รับ “ใบเขียว” แต่หากไทยยังคงละเลยเพิกเฉยไม่ใส่
ใจในการด าเนินการเพ่ือแก้ไข ก็จะได้รับ “ใบแดง” ทันที หมายถึง ไทยจะถูกคว่ าบาตรสินค้าประมง
จากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการ (Online Business,2015) 
 
ตารางที่ 1 แสดงการส่งออกกุ้งของไทยไปสหภาพยุโรป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2559 (ม.ค. – มี.ค.) 

ปี พ.ศ. ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (บาท) 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 

2558 (ม.ค.-มี.ค.) 
2559 (ม.ค.-มี.ค.) 

39,652 
52,135 
66,148 
59,564 
49,620 
26,763 
17,837 
8,628 
2,323 
1,572 

9,696 
12,346 
14,923 
15,980 
13,739 
9,301 
8,016 
3,440 
982 
595 

% การเปลี่ยนแปลง -32.32 -39.37 
 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2559) 
จากตารางที่ 1 อธิบายได้ว่า ยอดส่งออกสินค้าประมงของไทยในเดือนมกราคม-มีนาคม 

2559 มีปริมาณและมูลค่าส่งออกลดลงเป็นอย่างมาก โดยการส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ไปยัง
ตลาดสหภาพยุโรปมีปริมาณ 1,572 ตัน คิดเป็นมูลค่า 595 ล้านบาท ซึ่งเทียบกับปี 2558 ในช่วง
เวลาเดียวกัน พบว่า ปริมาณและมูลค่าส่งออกลดลง คิดเป็น -32.32% และ -39.37% ตามล าดับ 
โดยสัดส่วนมูลค่าการส่งออกกุ้งทะเลแช่เย็นแช่แข็งต่อกุ้งทะเลแปรรูป คือ 33.26% ต่อ 66.74% 
(Division of Agricultural Policy and Planning,2016) ซึ่งการที่ปริมาณและมูลค่าส่งออกสินค้า
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ประมงของไทยลดลงอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่ได้มีสาเหตุจากสินค้าประมงของไทยไม่มีคุณภาพมาตรฐาน 
เนื่องจาก สินค้าประมงของไทยมีการควบคุมคุณภาพสินค้าในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของ
อาหารตามมาตรฐานสากล ได้แก่ GMP HACCP Halal แต่ผู้บริโภคในสหภาพยุโรปรับรู้ว่าไทย
ประสบปัญหาในเรื่องการท าประมงผิดกฎหมายประเภท IUU จนกระทั่งได้รับใบเหลือง เนื่องจาก มี
การจับสัตว์ทะเลของไทยเป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล อีกทั้งธุรกิจประมงและธุรกิจ
ผลิตและแปรรูปอาหารทะเลของไทย มีปัญหาด้านการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวมาเป็น
เวลานานจึงเกิดการต่อต้านสินค้าประมงจากไทย เนื่องจาก ผู้บริโภคในสหภาพยุโรปไม่เพียงค านึงถึง
ความปลอดภัยของอาหารเท่านั้น แต่ยังให้ความส าคัญในประเด็นด้านสังคม รวมทั้งการอนุรักษ์และ
รักษาสิ่งแวดล้อมด้วย (Strategic and Security Research Division,2015) กอรปกับ ปัญหาเรื่อง
การใช้แรงงานของอุตสาหกรรมประมงไทยนั้น ได้ถูกสหภาพยุโรปเพ่งเล็งและจับตามามองมา เป็น
เวลานาน เนื่องจาก ไทยได้รับการกล่าวขานว่า เป็นประเทศที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งมี
กระบวนการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานผิดกฎหมาย การจ่ายค่าแรงและสวัสดิการต่ ากว่าท่ีกฎหมาย
ก าหนด นอกจากนี้ยังมีการเลือกปฏิบัติระหว่างแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ซึ่งปัญหาเหล่านี้
และปัญหา IUU Fishing เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจโดยขาดความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
มาตรฐานสากลและขาดจริยธรรมทางธุรกิจทั้งสิ้น (Agricultural Advisory Offices European 
Union, 2016) โดยแนวปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรตามมาตรฐานสากลทั้ง 
3 มาตรฐานสากล ได้แก่ OECD UN Global Compact และ ISO26000 ซึ่งมีแนวปฏิบัติรวมทั้งสิ้น 
9 แนวปฏิบัติ ได้แก่  

1. การก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Corporate  Governance)  
2. การด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม (Fair Business Operation)  
3. การต่อต้านทุจริต  (Anti-Corruption)  
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน  (Human  Rights)  
5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  (Labor Practices)  
6. การคุ้มครองผู้บริโภค  (Consumer Issues)  
7. การร่วมมือพัฒนาชุมชนและสังคม (Community Involvement and 

Development)  
8. การอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม  (Environment)   
9. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science Technology and 

Innovation)  
แนวปฏิบัติทั้ง 9 นี้ เป็นแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ประเทศพัฒนาแล้ว 

เช่น สหภาพยุโรปได้ปฏิบัติกันจริงๆ ซึ่งแตกต่างจากการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ประเทศก าลังพัฒนา เช่น ประเทศไทย ที่ส่วนใหญ่มุ่งไปที่การบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของ  หรือ  
การมีจิตอาสาท ากิจกรรมเพ่ือชุมชนสังคมและส่ิงแวดล้อม  ซึ่งเห็นได้เด่นชัดในรายงาน  “โครงการ
ส ารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาสเร่ือง  ภารกิจร่วมของเอกชนในการแก้ไข
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ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม:  CSR  และ  Social  Enterprises” ที่จัดท า
โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เมื่อปี  พ.ศ.  2553  ซึ่งได้
ส ารวจการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทั่วประเทศไทย จ านวน  200  
องค์กร  พบว่า  ในประเทศไทยมีองค์กรที่ด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงถึง  
96.79%  โดยลักษณะของความรับผิดชอบต่อสังคมที่นิยมปฏิบัติมากสุด  คือ  การบริจาคทรัพย์สิน
และสิ่งของ  คิดเป็น  96.4%  ล าดับถัดมาคือ  การรับผิดชอบต่อลูกค้า  (90.3%)  การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร  (89.9%)  การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (71.2%)  การช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส  (63.0%)  การแก้ปัญหาความยากจน  (56.9%)  การสร้างโรงเรียน  (30.6%)   

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาประมงไทยด้วยการด าเนินธุรกิจอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมมาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุไม่ใช่ปลายเหตุอย่างที่
ได้ท าในทุกวันนี้ ที่จะส่งผลให้ธุรกิจประมงไทยมีศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เนื่องจาก หาก
ธุรกิจประมงไทยไม่สามารถแก้ไขปัญหา IUU Fishing และปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นได้ มีความ
เป็นไปได้สูงที่ธุรกิจประมงไทยจะได้รับใบแดงจากสหภาพยุโรป นั่นหมายถึง ไทยไม่สามารถส่งออก
สินค้าประมงไปจ าหน่ายยังตลาดสหภาพยุโรปได้ ซึ่งจะส่งผลให้ไทยสูญเสียรายได้จากการส่งออก
สินค้าประมง 100% หรือประมาณ 1แสนล้านบาทต่อปี และยังส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจประมงทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าที่จะได้รับความเสียหายอันประเมินค่ามิได้  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือศึกษาสาเหตุที่ธุรกิจประมงไทยได้รับใบเหลืองจากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป  
 2.2 เพ่ือศึกษาผลกระทบที่ธุรกิจประมงไทยได้รับใบเหลืองจากคณะกรรมาธิการสหภาพ
ยุโรป 
 2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคมมาตรฐานสากลที่ส าคัญในการ
แก้ปัญหาธุรกิจประมงไทย 

 
3. ขอบเขตการวิจ ัย 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา: ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหา  โดยศึกษาประเด็นต่างๆ 
ดังนี้ 1) สาเหตุที่ธุรกิจประมงไทยได้รับใบเหลืองจากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป 2) ผลกระทบที่
ธุรกิจประมงไทยได้รับใบเหลืองจากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป  3) แนวทางการปฏิบัติความ
รับผิดชอบต่อสังคมมาตรฐานสากลที่ส าคัญในการแก้ปัญหาธุรกิจประมงไทย 
 3.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่: จังหวัดที่มีการประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องการการประมง  
ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มี 5 กลุ่ม คือ 1) ตัวแทนองค์กรองค์กรธุรกิจเรือประมงไทยไทย 2) 
ตัวแทนองค์กรองค์กรธุรกิจส่งออกอาหารทะเล 3) ตัวแทนนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 4) ตัวแทนภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องคก์ร 5) ตัวแทนองค์กรไม่แสวงก าไรที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
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 3.3  ขอบเขตด้านระยะเวลา: ระยะเวลาเก็บข้อมูล คือ  ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2559 

 
4. วิธีด าเน ินการวิจ ัย 

ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เลือกแบบ
เจาะจง 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) ตัวแทนองค์กรองค์กรธุรกิจเรือประมงไทย จ านวน 15 คน 2) ตัวแทน
องค์กรธุรกิจส่งออกอาหารทะเล 13 คน 3) ตัวแทนนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กร จ านวน 6 คน 4) ตัวแทนภาครัฐ  จ านวน 6 คน 5) ตัวแทนองค์กรไม่แสวงก าไร
ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จ านวน 4 รวมผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมด 44 คน 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกปลายเปิด (Open-ended questions) แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
Constructed เกณฑ์ในการเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแต่ละกลุ่ม แบบเจาะจง  
 
5. ผลการวิจ ัย 
 5.1 สาเหตุที่ธุรกิจประมงไทยได้รับใบเหลืองจากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป  
การที่ธุรกิจประมงไทยได้รับใบเหลืองจากคณะกรรมาธิการยุโรปนั้น ต้นเหตุส าคัญซึ่งทุกฝ่ายเห็น
ตรงกัน คือ เนื่องจาก ทั้งองค์กรธุรกิจเรือประมงและองค์กรธุรกิจส่งออกอาหารทะเลล้วนขาด
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและขาดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ท าให้ปฏิบัติหลายๆ
อย่างที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืนและท าลายธรรมชาติใต้น้ า กล่าวคือ เรือประมง
พาณิชย์ไทยไม่ใส่ใจว่าวิธีการจับสัตว์น้ าที่ตนใช้นั้น จะผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไร เนื่องจ ากที่
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้รายงานให้รัฐบาลไทยทราบถึงการได้ ใบเหลือง เนื่องจาก ประมง
ไทยมีการจับสัตว์น้ าด้วยวิธีทีผ่ิดกฎหมาย โดยมีการใช้อวนลาก การใช้ไฟฟ้าช้อต การลักลอบจับสัตว์
น้ าในน่านน้ าประเทศอ่ืน การจับสัตว์น้ าที่มีขนาดเล็กกว่ามาตรฐานที่ก าหนด การจับสัตว์น้ าในฤดู
ต้องห้าม รวมทั้งการรายงานข้อมูลจ านวนสัตว์น้ าที่จับได้ที่ไม่ตรงกับความจริง หรือแม้กระทั่งการ
สวมทะเบียนเรือประมงพาณิชย์ การไม่ขึ้นทะเบียนเรือประมงพาณิชย์ ซึ่งหากทั้งองค์กรธุรกิจ
เรือประมงและองค์กรธุรกิจส่งออกอาหารทะเล ใส่ใจและให้ความส าคัญกับจริยธรรมทางธุรกิจและ
การมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ปัญหาการได้ใบเหลืองจะไม่เกิดขึ้น เช่น ถ้าองค์กรธุรกิจส่งออก
อาหารทะเล รวมตัวกันไม่รับซื้ออาหารทะเลจากเรือประมงพาณิชย์ที่มีการจับสัตว์น้ าด้วยวิธีผิด
กฎหมาย ลักลอบจับสัตว์น้ าในน่านน้ าประเทศอ่ืน หรือมีการค้ามนุษย์ ก็จะท าให้องค์กรธุรกิจ
เรือประมงไทย หันมาใส่ใจและเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงานต่างๆให้อยู่ในขอบข่ายที่กฎหมายก าหนดและมี
จริยธรรมจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจทันที ปัญหาได้รับใบเหลืองก็จะไม่เกิดขึ้น  
 ทั้งนี้ ตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านความรับผิดชอบต่อสั งคมและ
ตัวแทนองค์กรไม่แสวงหาก าไร ได้กล่าวตรงกันว่า ในความเป็นจริงนั้น ทุกฝ่ายต่างทราบดีว่า ปัญหา
การจับสัตว์น้ าด้วยวิธีผิดกฎหมาย การไม่ขึ้นทะเบียนเรือประมงพาณิชย์ การลักลอบจับสัตว์น้ าใน
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น่านน้ าประเทศอ่ืน และการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงไทยน้ัน เป็นปัญหามานานแล้ว แต่ไม่
เคยได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ดังนั้น ประเด็นเหล่านี้เป็นเหตุให้คณะกรรมาธิการยุโรปต าหนิการ
ท างานของรัฐบาลว่า ไม่มีประสิทธิภาพและการไม่จริงใจในการแก้ปัญหาดังกล่าว กล่าวคือ ภาครัฐ
ไม่เข้มงวดในการเอาผิดกับเรือประมงที่จับสัตว์ทะเลด้วยวิธีผิดกฎหมาย ท าให้เกิดสัตว์ทะเลลดลง
เป็นจ านวนมาก โดยตัวแทนองค์กรไม่แสวงหาก าไรได้กล่าวว่า หากเปรียบเทียบปริมาณการจับปลา
ของไทยในปัจจุบันเทียบย้อนหลังไป 10 ปี พบว่า ปริมาณปลาที่จับได้มีปริมาณลดลงคิดเป็น ร้อยละ 
39 เนื่องจากมีการท าประมงเกินขนาด ท าให้สัตว์ทะเลลดลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ มีการท าลาย
สิ่งแวดล้อมจนเกิดมลพิษในอ่าวไทย ท าให้สัตว์ทะเลตายเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ นักวิชาการ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและตัวแทนองค์กรไม่แสวงหาก าไร ยังกล่าวตรงกันอีกว่า 
ภาครัฐไม่หาทางบังคับ ควบคุมให้เรือประมงพาณิชย์ไทยทุกล าขึ้นทะเบียนเรือได้ ซึ่งหนึ่งในสาเหตุ
นั้นมาจากการที่กรมเจ้าท่าและกรมประมง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการขึ้นทะเบียน เรือประมง
พาณิชย์ แต่ไม่ร่วมมือกันในการท างาน นอกจากนี้ ภาครัฐยังไม่สามารถอธิบายกับคณะกรรมาธิการ
ยุโรปได้ว่า เหตุใดเรือประมงพาณิชย์ไทยถึงถูกจับในน่านน้ าประเทศอ่ืน ทั้งนี้ ตัวแทนองค์กรไม่
แสวงหาก าไรได้วิเคราะห์การท างานของภาครัฐที่ผ่านมาซึ่งส่งผลเสียหายเป็นอย่างมากต่อทรัพยากร
ทางทะเลไว้อย่างน่าสนใจ กล่าวคือ ภาครัฐมุ่งเน้นแต่ท าแผนระดับประเทศเพ่ือปกป้องสินค้าประมง
ให้รอดพ้นจากใบเหลือง โดยออกกฎหมายบังคับให้เรือประมงพาณิชย์มาขึ้นทะเบียนเรือให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย รวมทั้งให้มีการรายงานการจับสัตว์ทะเลอย่างถูกต้อง แต่ไม่มีการเอาผิดกับเรือประมง
ที่จับสัตว์ทะเลด้วยวิธีผิดกฎหมาย ซึ่งเห็นได้จาก  มีการนิรโทษกรรมเรือประมงอวนลากเถื่อน ท าให้
เรือประมงดังกล่าว สามารถกลับมาใช้วิธีจับสัตว์ทะเลด้วยเครื่องมือที่ผิดกฎหมายได้อีก ซึ่งสร้าง
ความเสียหายต่อสัตว์ทะเลและระบบนิเวศน์ทางทะเลเป็นอย่างมาก รวมทั้งไม่มีการออกกฎหมาย
คุ้มครองสัตว์ทะเลวัยอ่อน ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญที่จะท าให้ทรัพยากรอาหารทางทะเลมีปริมาณ
เพียงพออย่างยั่งยืน  
 5.2 ผลกระทบที่ธุรกิจประมงไทยได้รับใบเหลืองจากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป 
ภาครัฐ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและองค์กรไม่แสวงหาก าไร เห็นตรงกันว่า หากมองในแง่บวก การที่
ธุรกิจประมงไทยได้รับใบเหลืองนั้นได้ส่งผลดีต่อประเทศชาติที่จะได้มีการปฏิรูปภาคอุตสาหกรรม
อาหารทะเลครั้งใหญ่ เพ่ือความก้าวหน้าในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การประมงท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ต้องหันมาร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน
และการปฏิบัติต่างๆที่ผิดกฎหมาย ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ตลอดจนถึงปลายน้ า ให้กลับมามีความ
ถูกต้องและเหมาะสมทั้งในด้านกฎหมาย ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยองค์กรธุรกิจเรือประมง องค์กรธุรกิจส่งออกอาหารทะเล ตลอดจน องค์กรธุรกิจห้องเย็น องค์กร
ธุรกิจอาหารแช่เย็นแช่แข็ง ควรมีการลงทุนเพ่ิมในกระบวนการปฏิบัติงานบางอย่าง ตัวอย่างเช่น 
องค์กรธุรกิจเรือประมงต้องปรับเปลี่ยนเครื่องมือในการจับสัตว์น้ า โดยเลิกใช้เรือปั่นไฟ อวนรุน อวน
ลากในการจับสัตว์น้ า โดยหันมาใช้เครื่องมือที่ถูกกฎหมายมาจับสัตว์น้ าแทน เพราะการใช้เครื่องมือ
เหล่านี้เป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ต้องมีการติดตั้งระบบติดตาม
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เรือประมงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐต้องเอาจริงกับเรือประมงพาณิชย์ที่ไม่มีอาชญาบัตรที่ถูก
กฎหมาย โดยต้องจับจริงและไม่ให้นิรโทษ อีกทั้งต้องไม่อนุญาตให้เรือประมงพาณิชย์ที่ท าผิด
กฎหมายได้กลับมาใช้งานอีก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเหล่านี้ ส่งผลดีให้ธุรกิจประมงตลอดทั้งโซ่
อุปทาน (Supply Chain) อีกทั้ง ยังส่งผลดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์น้ า โดยท าให้มีจ านวน
เพ่ิมข้ึน โดยองค์กรที่ไม่ยอมปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ก็ต้องหยุดกิจการไป   

ส่วนผลในด้านลบที่เกิดขึ้น ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า ท าให้มูลค่าการส่งออกสินค้าประมงไทย
ลดลงเป็นอย่างมาก และถ้าธุรกิจประมงไทยไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้จนเป็นที่พอใจของ
สหภาพยุโรป ก็จะท าให้ธุรกิจประมงไทยถูกคว่ าบาตรทางการค้าจากสหภาพยุโรป แต่ในทางตรง
ข้าม หากธุรกิจประมงไทยสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปได้ จะเป็นการช่วยให้ธุรกิจประมง
ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก และยังช่วยให้สามารถด าเนินธุรกิจได้
ประสบผลส าเร็จอย่างยั่งยืน เนื่องจาก จุดประสงค์หลักของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปนั้น 
ต้องการที่จะยกระดับการบริหารจัดการด้านประมงทะเลของทุกประเทศทั่วโลกให้ยั่งยืน เพ่ือให้มี
ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งอาหารพอเพียงจนถึงรุ่นลูกหลานของเรา โดยไม่ได้ต้องการน าประเด็น
นี้มาเป็นเครื่องมือในการกีดกันทางการค้าแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ตัวแทนองค์กรผลิตและแปรรูป
อาหารทะเล ได้แนะน าว่า ภาคเอกชนควรมองตลาดใหม่ๆเพ่ือขยายฐานการส่งออก รวมทั้งมองหา
แหล่งวัตถุดิบน าเข้าที่ไม่มีการท าประมงผิดกฎหมาย เช่น ไต้หวัน ญี่ปุ่น เพ่ือเป็นทางเลือกของ
ผู้ประกอบการส่งออกอาหารทะเลของไทย 

5.3 แนวทางการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคมมาตรฐานสากลที่ส าคัญในการแก้ปัญหา
ธุรกิจประมงไทยประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมาตรฐานสากลที่ส าคัญส าหรับธุรกิจ
ประมงไทย มี 5 ประเด็น คือ การอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติ
ต่อแรงงานอย่างยุติธรรม การคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งแต่ละประเด็นมีแนวทางปฏิบัติดังนี้  

1) การอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวปฏิบัติ คือ ลดการสร้างมลพิษหรือของ
เสีย โดยท้ังองค์กรธุรกิจประมงไทยและองค์กรผลิตและแปรรูปอาหารทะล ต้องพิจารณา
กระบวนการท างานของตนตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า ว่าได้สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือ
ท าลายระบบนิเวศน์วิทยาหรือไม่อย่างไร ตัวอย่างเช่น ธุรกิจเรือประมงต้องพิจารณาว่า เครื่องมือที่
ใช้จับสัตว์ทะเลนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ และวิธีการจับสัตว์ทะเลได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สัตว์ทะเลหรือทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอ่ืนๆหรือไม่  นอกจากนี้ ต้องจัดท าแผนฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศน์ทางทะเล ส าหรับองค์กรผลิตและแปรรูปอาหารทะเลต้องพิจารณากระบวนการผลิตและแปร
รูปว่า มีประสิทธิภาพหรือไม่ ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือไม่อย่างไร และมีการบ าบัดของเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพก่อนปล่อยออกนอกโรงงานหรือไม่ กระบวนการขนส่งสร้างมลพิษทางอากาศหรือไม่
อย่างไร ซึ่งหากกระบวนการท างานใดก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องหาทางแก้ไขอย่าง
รีบเร่ง   

2) การเคารพสิทธิมนุษยชน มีแนวปฏิบัติดังนี้ ทุกองค์กรต้องให้สิทธิในด้านต่างๆ ได้แก่ 
การจ้างงาน ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การได้รับสวัสดิการ การอบรมเรียนรู้แก่พนักงานทุกคน
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อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ รวมทั้งต้องไม่กีดกันการแสดง
ความคิดเห็นของพนักงาน  

3) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างยุติธรรม  มีแนวปฏิบัติดังนี้ ทุกองค์กรต้องมีการจ้างงานที่
ถูกกฎหมาย มีการจ่ายค่าแรงและจ านวนชั่วโมงท างานต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด จัดสรร
สวัสดิการและมีการดูแลความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคน  

4) การคุ้มครองผู้บริโภค มีแนวปฏิบัติดังนี้ กระบวนการผลิตและแปรรูปอาหารทะเลมี
ความปลอดภัย ได้รับมาตรฐานสากล เช่น HACCP GMP มีฉลากโภชนาการที่ระบุข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้องและชัดเจน มีสายด่วนหรือช่องร้องเรียนส าหรับผู้บริโภค มีระบบทวนสอบ Lot การผลิตและ
ระบบเรียกสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานกลับคืนจากตลาด  

5) การต่อต้านการทุจริต มีแนวปฏิบัติดังนี้ ควรมีการส่งเสริม ปลูกฝังและสร้างจิตส านึก 
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร ต้องมีบทลงโทษที่รุนแรง
ทั้งทางอาญาและทางวินัย หากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น 

 
6. อภิปรายผล 

 จากการศึกษาเรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาประมงไทยโดยใช้ความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรมาตรฐานสากล” ดังนี้ ภาคส่วน ภาครัฐและองค์กรธุรกิจเรือประมง รวมทั้งองค์กรธุรกิจ
ส่งออกอาหารทะเล ขาดการตระหนักในการมีจิตส านึกที่ดีตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจและหลักการ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเห็นได้จากผลวิจัยที่ระบุว่า ปัญหาต่างๆ ทั้งการจับสัตว์น้ าด้วยวิธีผิด
กฎหมาย การไม่ขึ้นทะเบียนเรือประมงพาณิชย์ การลักลอบจับสัตว์น้ าในน่านน้ าประเทศอ่ืน และ
การค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงไทยนั้น เกิดขึ้นมานานแล้ว  แต่ไม่เคยไม่ได้รับการแก้ไขอย่าง
จริงจัง เนื่องจาก ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างไม่เห็นความส าคัญในการเป็นองค์กรที่ดี มุ่งแต่สร้าง
ประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน กล่าวคือ องค์กรธุรกิจประมง ทั้งองค์กรธุรกิจเรือประมงและองค์กร
ธุรกิจส่งออกอาหารทะเล ล้วนมุ่งหวังแต่การสร้างความมั่งคั่งและผลก าไรให้กับองค์กรของตน โดย
ไม่ค านึงว่า การกระท าของตนนั้นจะสร้างความเสียหายให้ผู้ใดบ้าง อีกทั้ง ภาครัฐไม่เข้มงวดในการ
บังคับใช้กฎหมาย ปล่อยปละละเลยผู้กระท าผิด จนกลายเป็นปัญหาระดับประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ Crane, A. and  Visser, W. (2008) ที่กล่าวว่า องค์กรธุรกิจในประเทศก าลังพัฒนาให้
ความส าคัญกับเศรษฐกิจขององค์กรมากที่สุด และให้ความส าคัญกับการมีจริยธรรมทางธุรกิจน้อย
ที่สุด ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาครัฐ องค์กรไม่แสวงหาก าไร ควรรณรงค์ในการปลูก
จิตส านึกของการมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจให้กับองค์กรธุรกิจประมงไทย  
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7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ภาครัฐควรสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมมาตรฐานสากล

ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจประมงไทย โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมมาตรฐานสากลและประโยชน์ที่ได้รับจากการมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มาตรฐานสากล นอกจากนี้ ภาครัฐยังต้องปลูกฝังจิตส านึกของการมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับ
ผู้ประกอบการธุรกิจประมงไทย เพ่ือให้เกิดความสมัครใจในการปฏิบัติอย่างยั่งยืน  

7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1) ผู้บริหารองค์กรต้องมีวิสัยทัศน์และสร้างความตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบต่อ

สังคมให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมท่ัวทั้งองค์กร 

2) ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดท าและเผยแพร่คู่มือในการปฏิบัติงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมมาตรฐานสากลส าหรับธุรกิจประมงไทย เพ่ือให้ผู้ประกอบการธุรกิจประมง
ไทย น ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือน าไปประยุกต์ให้
เหมาะสมกับบริบทขององค์กร 

7.3 ข้อเสนอแนะส าหรับหัวข้อการวิจัยครั้งต่อไป  
ควรวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมส าหรับองค์กรธุรกิจของไทย 

ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจขององค์กรไทยทั้งประเทศ 
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่อง “องค์ความรู้ของชุมชนในการจัดการตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ศึกษาเฉพาะกรณี  ชุมชนบ้านเนินกลาง  หมู่ 2  ต าบลเนินศาลา  อ าเภอโกรกพระ 
จังหวัดนครสวรรค์” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ของชุมชนในการจัดการตนเองตามแนวทาง
ป รัชญา เศรษฐกิ จพอเ พียง   บ้ าน เนิ นกลาง   หมู่   2  ต าบล เนิ นศาลา   อ า เภอโกรก 
พระ  จังหวัดนครสวรรค์  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยใช้การสัมภาษณ์  และการสนทนาทั้งแบบ
เป็นทางการ  และไม่เป็นทางการกับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) คือ  ผู้น าชุมชนทั้งที่เป็น
ทางการและผู้น าตามธรรมชาติ  ผู้อาวุโสภายในชุมชน  สมาชิกของกลุ่มต่างๆภายในชุมชน  
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาชุมชน  และสมาชิกชุมชนทั่วไป การสนทนากลุ่ม
เฉพาะ  (Focus  group Discussion)  โดยผู้ศึกษาใช้วิธีการนี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เป็น
องค์ความรู้ในเรื่องของการปรับตัวของสมาชิกในชุมชน  และสมาชิกกลุ่ มต่างๆภายในชุมชน   
และการสังเกต ใช้การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  โดยที่ผู้ศึกษาถึงวิธีการ  กระบวนการที่ ผู้น า
ชุมชนและสมาชิกภายในชุมชนใช้ในการจัดการตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น 
ผู้ศึกษาจึงศึกษาจากการเข้าไปส่วนร่วมในกิจกรรมที่ชุมชนด าเนินการ  ตลอดจนเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลร่วมกัน  และร่วมวิเคราะห์ให้ความคิดเห็น  ซึ่งจะสามารถท า ให้ผู้ศึกษาได้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนท้องถิ่น 
 ผลการวิจัยพบว่า  องค์ความรู้ของชุมชนในการจัดการตนเองตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านเนินกลางนั้น  ชุมชนได้น าวิถีธรรมชาติ และวิถีชีวิตตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในทุกระดับทั้งในระดับบุคคล ระดับครัวเรือน และระดับชุมชน  
โดยในระดับบุคคลได้ด าเนินกิจกรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน

                                                 
 Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University. 
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การด ารงชีวิต การปลูกจิตส านึกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้ตนเอง จัดท าแผน
ชีวิตเพ่ือการพัฒนาตนเอง  การจัดท าบัญชีครัวเรือน และการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการออมโดยเริ่มต้น
จากระดับครัวเรือน มีกิจกรรมการลดรายจ่ายของครัวเรือน  กิจกรรมเพ่ิมรายได้ เช่น      การลด
ต้นทุนการผลิตทางการเกษตร ด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  น้ าหมักชีวภาพที่ท าใช้เอง แล้วยังไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการเรียนรู้  เกิดขึ้นกระบวนการส่งเสริมโดยแกนน า
ของชุมชนได้เข้ารับการอบรมทบทวน เพ่ิมพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในกิจกรรมเป็นประจ ามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน  ระหว่างครัวเรือนที่มีกิจกรรมอาชีพคล้ายกัน การศึกษาดูงาน  
เพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานกิจกรรมใน
ชุมชน อาทิ  กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ของหมู่บ้าน  กลุ่มเกษตรกร  
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน  ซึ่งทุกกลุ่มในชุมชนบ้านเนินกลาง  มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของชุมชนและการจัดอันดับความส าคัญของปัญหาในชุมชน อีกทั้งมีการ
วางแผนเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาเพ่ือ
การจัดการตนเองของชุมชนโดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ของเศรษฐกิจพอเพียง   
ค าส าคัญ:  องค์ความรู้ชุมชน,  เศรษฐกิจพอเพียง,   การจัดการตนเองของชุมชน 
 

ABSTRACT 
 The research on “Knowledge of community self management based on 
the guidelines of the sufficiency economy, a case study“NoenKlang community, 
Moo 2, Krok Phra Districk, Nakhon Sawan Province” is aiming at; 1.Knowledge of 
community self management based on the guidelines of the sufficiency economy, 
case study: Noen Klang community, Moo 2, Krok Phra Districk, Nakhon Sawan 
Province is a qualitative research, using a formal and informal interview with key 
informants such as community leaders, both formal and natural leaders, elders 
within the community, members of various groups such as government officers, 
corporate development officers, and general members in the community. In 
addition to, the focus approach is used in order for collecting the data on the 
knowledge related to the adaptation of the community members and of the 
various groups in the community;  and the observation is used the participating 
observation approach by studying the methodology, process with the community 
leaders, members in regard to self-management guideline of the sufficiency 
economy. Therefore, the researcher of this study has participated in the 
community’s  activities, exchange the knowledge, share information, including 
opinion analyzing that could enable the researcher to learn together with the local 
community.   
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 The findings of this research “Knowledge of community self management 
based on the guidelines of the sufficiency economy, Ban Noen Klang”; community 
has brought the natural way and a way of life based on the sufficiency economy 
philosophy applied at all levels, both on a personal, household, and community 
level. In regard to the personal level, it has carried out the activities such as 
attitude, behavior modification to life, awareness raising to the community based 
on the philosophy of sufficiency economy, self- learning, life planning for their own 
development, family financial management. An immunization with savings starting 
at the household level, having a reduction expenditure activity as well as an 
increasing revenue, for instance, reducing the cost of agricultural production by 
using the organic fertilizers, and bio-fermented water which affecting not only to 
lower production cost but also doesn’t cause any negative impact on health and 
the environment. Learning activity araising from the promotion process of the 
community leader regularly to attend the refreshing, enhancing, expertise training 
the  knowledge; exchanging knowledge among the communities, housholds with 
whom obtain a similairproessional activities; exposure visit in order to develop 
knowledge, wisdom, and optimize operational activities in the community such as 
saving group production, cremation society of funds, farmers group, the processing 
communitywhich all groups in Ban Noen Klang community has organized the 
exchange leaning forum, analysis the strengths and the weaknesses of the 
community and to priority the problems in the community, included having the 
plan, selecting the appropriate activities that lead problem solving and self-
management of communities by adapting the sufficiency economic knowledge to 
drive the community development in ways that consistent with the various 
community context.  
Keywords:  Knowledge of Community, Sufficiency Economy, Self-Management Of 
     Communities 
 
1. บทน า 
 การพัฒนาประเทศที่ผ่านมาท าให้สังคมไทยอ่อนแอเนื่องจากเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนไม่
สมดุลมุ่งที่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแต่มิได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับมนุษย์ที่เป็นทั้งผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค  การด าเนินกิจกรรมการผลิตและการบริโภคที่ผ่านมาจึงขาด “ปัญญา” ท าให้การพัฒนา
เศรษฐกิจเป็นแบบแยกส่วนใช้ “เงิน” เป็น “เปูาหมาย” โดยไม่ค านึงถึงผลเสียที่ตามมาจึงมัก 
เกิดปัญหาหรือความทุกข์การขาดปัญญาความรู้ผสานเข้ากับความโลภเห็นแก่ได้เพียงระยะสั้นไม่นึก
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ถึงอนาคตของทั้ งตนเองและผู้ อ่ืนจึ งแข่ งกันผลิตและบริ โภคอย่าง ฟุุม เ ฟือยแย่ งกัน ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จ ากัดเพ่ือสนองความต้องการที่ไม่จ ากัดและไม่รู้จักพอของมนุษย์เมื่อไม่
รู้จักพอก็ก่อให้เกิดความวิปริตทางธรรมชาติและวิปริตทางความคิดก่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม
เกิดความย่อหย่อนทางศีลธรรมความเส่ือมสลายของวัฒนธรรมตลอดจนความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่มุ่งเน้นให้ยึดหลักทางสายกลางและความ
ไม่ประมาทค านึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนการใช้
ความรู้ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจและการกระท าทั้งนี้
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นพ้ืนฐานและแนวทางใน
การด าเนินชีวิตในด้านต่างๆอันจะน าไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็น
สุขสังคมมีความเข้มแข็งและประเทศชาติมั่นคงซึ่งจะน าไปสู่การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจังในระยะของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยมีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาว่า 
"ประเทศมีความมั่นคงเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” ก าหนดพันธกิจหลักในการ
พัฒนาประเทศไว้ 3  พันธกิจ ได้แก่ การพัฒนาฐานการผลิตและบริการ การสร้างความเป็นธรรม
และ ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ สังคม และสร้างภูมิคุ้มกันจากวิกฤตการณ์ และก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้ 7 ยุทธศาสตร์ได้แก่ การสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็ง สมดุล  
อย่างสร้างสรรค์ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการผลิต การค้า การลงทุน การพัฒนา
คุณภาพคน ทั้งความรู้คู่คุณธรรม สังคม มั่นคงเป็นธรรม มีพลังและเอ้ืออาทร เน้นการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของพลังงานและอาหาร และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
 บทเรียนข้างต้นจากการพัฒนาดังกล่าว  ท าให้ประชาชนชาวไทยทุกระดับในทุกภาคส่วน
ของสังคม  ทั้งภาครัฐ  เอกชน  ประชาสังคม  นักวิชาการ  ย้อนกลับมาพิจารณาในช่วงเวลาที่  
ผ่านมา  แล้วหันมาให้ความส าคัญกับการพัฒนาและด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใน
พระราชด าริของพระองค์ท่าน  จนเกิดกลุ่มนักคิดและนักปฏิบัติจากหลายหน่วยงานและหลากหลาย
สาขาอาชีพ  ในระดับรากหญ้าและส่วนกลาง  ที่หันมาให้ความสนใจศึกษาค้นคว้า  พัฒนาความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งในเชิงกรอบแนวคิดทางทฤษฎี  และใช้เป็น
แนวทางประกอบการน าไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันอย่างจริงจังมากยิ่งข้ึน  
 อ าเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์  เป็นอีกหนึ่งพ้ืนที่ในการน าองค์ความรู้ด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาชุมชนที่เป็นรูปธรรมและเป็นพ้ืนที่ตัวอย่างใน
การไม่หยุดนิ่งในการจัดการตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนบ้านเนินกลาง หมู่ 
2 ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นชุมชนต้นแบบ
และชุมชนน าร่องในการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเขตอ าเภอโกรกพระ 
จังหวัดนครสวรรค์ เป็นชุมชนชนบทที่น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในการ
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พัฒนาชุมชนจนเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจากกาปฏิบัติจริงในการจัดท าโครงการ  
กิจกรรมต่างๆ  ที่น าไปสู่การพัฒนาชุมชนบนฐานทรัพยากรชุมชนที่มีอยู่  ส าหรับองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในพ้ืนที่ ทั้งที่เป็นทรัพยากร  ความรู้  ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถเรียนรู้และฝึกทักษะความช านาญที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของตนเอง โดยเน้นให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน   ด้านการ
บริหารจัดการ การวิเคราะห์และวางแผน ภายใต้การจัดการที่เหมาะสม  เพ่ือให้การแก้ปัญหา ตรง
กับความต้องการ โดยใช้เวทีชุมชน และกระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   ในลักษณะของ
ชุมชนต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ เพ่ือให้ประชาชนได้มาเรียนรู้ร่วมกัน และน าไปปฏิบัติ เพ่ือให้
สามารถด ารงชีวิตหรือพ่ึงตนเองได้อย่าง จากกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ อ าเภอโกรกพระ 
จังหวัดนครสวรรค์ท าให้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญในการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในด้านคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจและสังคมพร้อมกันนั้นมีการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท าให้ชุมชนค้นพบแนวทางในการพ่ึงตนเองน าไปสู่การพัฒนา
ชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ของชุมชนในการจัดการตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  บ้านเนินกลาง  หมู่ 2  ต าบลเนินศาลา  อ าเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research)  โดยศึกษาเฉพาะ
กรณี  (Case Study)  บ้านเนินกลาง หมู่ที่  2  ต าบลเนินศาลา  อ าเภอโกรกพระ  จังหวัด
นครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงองค์ความรู้ของชุมชนในการจัดการตนเองตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอแนะและเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนต่อไป 
 

4. การเลือกพื้นที่ในการศึกษา 
 การเลือกพ้ืนที่ชุมชนบ้านเนินกลางในการศึกษาด้วยข้อพิจารณาที่ว่าพ้ืนที่นั้นมีประเด็น
และปรากฏการณ์ที่ชัดเจนในเรื่องที่จะเข้าไปศึกษา  ซึ่งผู้ศึกษามีความสนใจศึกษาเรื่ององค์ความรู้
ของชุมชนในการจัดการตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กล่าวคือ  ชุมชนบ้านเนิน
กลางมีความเข้มแข็งในการจัดการตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้เป็นฐานในการ
ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาภายในชุมชน  และจากการศึกษาเบ้ืองต้น  ท าให้ทราบว่าผลจากการ
ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนน้ัน  ท าให้ชุมชนเกิดความรัก  ความหวงแหนหรือความรู้สึกเป็น
เจ้าของตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่นจนท าให้ชุมชนมีการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น    
ดังนั้นชุมชนบ้านเนินกลางท่ีมีความเข้มแข็งในด้านของการจัดการตนเองตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านอ่ืนๆตามมาด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
พัฒนาชุมชนแบบองค์รวม  จึงเป็นพื้นที่ท่ีผู้ท าการศึกษาในครั้งนี้ 
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5. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี  (Case  Study)  ซึ่งหน่วยการวิเคราะห์  คือ  
ชุมชนบ้านเนินกลาง  หมู่  2 ต าบลเนินศาลา  อ าเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์ ดังนั้นประชากร
ที่ศึกษาจึงประกอบด้วยบุคคลในชุมชน  คือ 
 5.1 ผู้น าชุมชนทั้งที่เป็นทางการและผู้น าตามธรรมชาติ  ได้แก่  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.)  คณะกรรมการชุมชน  คณะกรรมกลุ่มและกองทุนต่างๆ  ใน
ชุมชน  
 5.2 ผู้อาวุโสภายในชุมชน  และผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชน 
 5.3  สมาชิกของกลุ่มต่างๆภายในชุมชนที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  และกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
การพัฒนาชุมชน  และสมาชิกชุมชนทั่วไปนอกเหนือจากที่กล่าวไว้แล้ว 
 5.4  เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปด าเนินงานในชุมชน  อาทิ  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ
โกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์ 
 5.5  ภาคี/เครือข่ายภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่มในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชน  
 

6. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้แบ่งวิธีการศึกษาไว้  2  ขั้นตอน  ซึ่งจะท าให้ผู้ศึกษาเห็นภาพการศึกษาที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยแบ่งเป็น  ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและขั้นตอนการศึกษาจากพ้ืนที่
ศึกษาจริง 
 6.1  ขั้นตอนการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง  (Document  Study)  ผู้ศึกษาได้ค้นคว้า
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนและความชุมชน  
แนวคิดการพัฒนาชุมชน  แนวคิดกระบวนการเรียนรู้ แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน  จากรายงาน
การวิจัย  รวบรวมบทความจากเอกสาร  วารสารต่างๆ  และจากหนังสือ  ต ารา  เอกสารทาง
วิชาการ  เพื่อใช้เป็นกรอบในการศึกษา  การวิเคราะห์  การอภิปรายผลการศึกษา 
 6.2  ขั้นตอนการศึกษาจากพ้ืนที่จริงหรือศึกษาภาคสนาม (Field  Study)  โดยลงศึกษา
ที่ชุมชนบ้านเนินกลาง หมู่ที่  2  ต าบลเนินศาลาอ าเภอเพ่ือหาข้อมูลและข้อเท็จจริงที่จะน ามา
วิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนที่ศึกษาตามกรอบแนวคิดที่ผู้ศึกษาก าหนดไว้  โดย
ใช้วิธีการสัมภาษณ์  การสนทนากลุ่ม  และการสังเกต  เป็นเครื่องมือส าคัญในการศึกษา  
  1)  การสัมภาษณ์  และการพูดคุยแบบเป็นทางการ  และไม่เป็นทางการกับผู้ให้ข้อมูล
หลัก  (Key  Informants)  คือ  ผู้น าชุมชนทั้งท่ีเป็นทางการและผู้น าตามธรรมชาติ  ผู้อาวุโสภายใน
ชุมชน  สมาชิกของกลุ่มต่างๆภายในชุมชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เจ้าหน้าท่ีขององค์กรพัฒนาชุมชน  
และสมาชิกชุมชนทั่วไปนอกเหนือจากท่ีกล่าวไว้แล้ว 
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  2)  การสนทนากลุ่มเฉพาะ  (Focus  group Discussion)  โดยผู้ศึกษาใช้วิธีการนี้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เป็นองค์ความรู้ในเรื่องของการปรับตัวของสมาชิกในชุมชน  และ
สมาชิกกลุ่มต่างๆภายในชุมชน 
  3) วิธีการสังเกต  ใช้การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  โดยที่ผู้ศึกษาถึงวิธีการ  
กระบวนการที่ผู้น าชุมชนและสมาชิกภายในชุมชนใช้ในการจัดการตนเองตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นผู้ศึกษาจึงศึกษาจากการเข้าไปส่วนร่วมในกิจกรรมที่ชุมชนด าเนินการ  
ตลอดจนเข้าร่วมประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลร่วมกัน  และร่วมวิเคราะห์ให้ความคิดเห็นบ้าง
ในบางกรณี  ซึ่งจะสามารถท าให้ผู้ศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนและชาวบ้าน 
 

7. การประมวลผลข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 
 การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาได้ท าการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนาความ  (Descriptive  Analysis)  โดยใช้แนวคิด
ทฤษฎีต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นเป็นกรอบในการวิเคราะห์   โดยน ามาอธิบายสภาพทั่วไป
ของชุมชน  องค์ความรู้ของชุมชนในการจัดการตนเองของชุมชน  เพ่ือที่จะ สามารถอธิบายให้เห็น
ถึงภาพความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์และการวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดทฤษฎี  และวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องที่ได้ท าการศึกษาค้นคว้าไว้ในตอนแรก  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชนที่เกิดขึ้น  
และจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาคสนามรวมทั้งการอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการศึกษาจาก
เอกสาร  การสังเกต  และการสัมภาษณ์สมาชิกของชุมชนและผู้อื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนเพ่ือให้
เห็นภาพองค์ความรู้ของชุมชนในการจัดการตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

8. ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบว่า  บ้านเนินกลาง  หมู่ 2  ต าบลเนินศาลา  อ าเภอโกรกพระ  จังหวัด
นครสวรรค์  มีกระบวนการท างานพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยขั้นตอน
ดังนี้ 
 1) ศึกษาบริบทชุมชนในประเด็นต่างๆ  สภาพปัญหาความต้องการ  การจัดอันดับ
ความส าคัญของปัญหาหรือความต้องการของชุมชนอย่างชัดเจน   การศึกษาองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
ชุมชน  องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ความเข้าใจและทัศนคติของสมาชิกในชุมชน 
 2) มีเปูาหมายที่ชัดเจนในการด าเนินกิจกรรมที่น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้โดยเริ่มตั้งแต่ในระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน   โดยให้ครัวเรือนที่ประสบความ
ความส าเร็จเป็นแหล่งเรียนรู้  แหล่งศึกษาดูงานระดับชุมชน  ระดับต าบล  ระดับอ าเภอและระดับ
จังหวัดต่อไป 
 3) การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  เป็นการพัฒนา
แบบมีขั้นตอน เป็นระบบ มีความต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนทั้งในระดับครัวเรือน  
และระดับชุมชน 
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 4) ผู้น าชุมชน มีความเป็นทีมในการท างานและการขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนา
ชุมชนที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 ด้านองค์ความรู้ของชุมชน 1) กระบวนการเรียนรู้ตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 2) การเรียนรู้ตัวตน 3) การเข้าถึง ความร่วมมือของคนในพ้ืนที่ 4) การสนับสนุนจากภาคี
หน่วยงานภาครัฐและส่วนท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาและส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมชุมชน  5) ใช้
กิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมในการสร้างจิตส านึกการกระตุ้นความคิดของประชาชนให้ย้อนมอง
วิถีชีวิตอันดีงาม  ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ความเอ้ืออาทร ความรักความสามัคคี  6) การสร้างแรงจูงใจ
ในการกระท าความดีส่งผลให้บ้านเนินศาลา  สามารถด าเนินกิจกรรมและ การพ่ึงตนเองได้อย่าง
ยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม 7) การประสานงบประมาณเพ่ือต่อยอดกิจกรรม นโยบายของ
ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปัจจัยที่สนับสนุนการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการจัดการตนเองในการพัฒนาชุมชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน 1) ให้โอกาสผู้น า  แกนน าชุมชนที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมีบทบาทในการด าเนินกิจกรรมชุมชน 2) ให้โอกาสผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การรับฟังและการแสดงความคิดเห็น 3) หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  อาทิ  
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครสวรรค์  ส านักเกษตรอ าเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นครสวรรค์  เป็นต้น  ส่วนท้องถิ่น  อาทิ  องค์การบริหารส่วนต าบลเนินศาลา  อ าเภอโกรกพระ  
จังหวัดนครสวรรค์  มีบทบาทสนับสนุนและช่วยเหลือในด้านความรู้วิชาการ  งบประมาณ   
การบริหารจัดการชุมชน   การรวมกลุ่ม  แหล่งทุนสนับสนุนในการขับเคลื่อนกิจกรรม   การพัฒนา
ภาคการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน  และการตลาดและช่องทางในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  4) การ
ขยายผลสู่ชุมชนและหมู่บ้านอ่ืนที่บริบทหรือความสนใจในการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการตนเองของชุมชนเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนบนฐานการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 องค์ความรู้จากการเรียนรู้กิจกรรมการใช้ทุนชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
จากการศึกษาพบว่า   ชุมชนบ้านเนินกลาง  หมู่  2  ต าบลเนินศาลา  อ าเภอโกรกพระ  จังหวัด
นครสวรรค์  มีกระบวนการเรียนรู้  โดยเป็นลักษณะของการเรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ในศักยภาพของ
ตนเอง และตระหนักถึงพลังของการรวมกลุ่มกิจกรรมภายในชุมชน การบริหารจัดการระบบทุน
ชุมชนที่เอ้ือต่อการครองชีพ เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุก
ด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยีมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตนเอง  กระบวนการทางความคิดแบบพ่ึงพา
ตนเองและพ่ึงพากันและกันผ่านกิจกรรมในการด าเนินงานของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน  และเวที
ประชาคมหมู่บ้านในโอกาสต่างๆ เช่น  การจัดท าแผนชุมชนการสรุปผลการพัฒนาชุมชนในรอบปีที่
ผ่านมาเพ่ือจัดท ารายงานการพัฒนาหมู่บ้าน  และการด าเนินงานกลุ่มกิจกรรมในชุมชน  เช่น  กลุ่ม
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ กลุ่มแม่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน  กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  
กลุ่มเกษตรกรรวมทั้งให้โอกาสครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ ความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน  
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(จปฐ.) ได้รับการสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพเพ่ือยกระดับรายได้ของครอบครัวตนเองโดยการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาตนเองและ
ชุมชน 
 ชุมชนบ้านเนินกลาง  มีการส่งเสริมในสมาชิกในชุมชนสามารถพ่ึงตนเอง ให้ได้ในระดับ
ครอบครัวก่อน คือ อยู่ได้อย่างพอเพียง ด้วยการลดรายจ่าย ปลูกทุกอย่างที่บริโภค บริโภคทุกอย่าง
ที่ปลูกอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร ลดความเห็นแก่ตัว ช่วยเหลือเกื้อกูลและแบ่งปัน และอยู่ดียิ่งขึ้น
ด้วยการเรียนรู้ โดยเฉพาะเรียนรู้ตนเอง พัฒนาทักษะภูมิปัญญา ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันให้
ครอบครัวดัวยการออม  
 ระดับครอบครัว เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและครอบครัวอย่างเป็นขั้นตอน เกิด
การตระหนักและเรียนรู้ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาของครอบครัว ท าให้ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุข
ตามอัตภาพ 
 ระดับชุมชนมีการรวมกลุ่มกันท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม เกิดความสมัครสมานสามัคคี           
ร่วมกันศึกษาเรียนรู้ ถอดบทเรียนกิจกรรมและพัฒนากิจกรรมให้มีความก้าวหน้า เช่น กลุ่มท าปุ๋ย
หมัก ตลอดจนการสร้างกลุ่มกิจกรรมใหม่  เช่น กลุ่มท านา ปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร  กลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  และโรงสีข้าวชุมชน  
 ระดับสังคมมีสถาบันการศึกษา ขอส่งนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ของจังหวัดนครสวรรค์  
และอีกหลายจังหวัด รวมทั้งเครือข่ายจากอ าเภอในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ขอศึกษาดูงานชุมชน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเนินกลางอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
 ดังน้ัน  ชุมชนบ้านเนินกลาง  มีการสะท้อนภาพของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  
การร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจัง ในกระบวนการพัฒนาทุนชุมชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ อย่าง
ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ โดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง จนตระหนักและเข้าใจในศักยภาพของทุนชุมชน มี
การประเมิน    การใช้ประโยชน์เพ่ือก าหนดเปูาหมายการด าเนินกิจกรรมเพ่ือจัดการปัญหาของคน
ในชุมชน จะท าให้มีผลการด าเนินงานที่สามารถน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อีกวิธรการ
หนึ่ง ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะชน  และการขอศึกษาดูงานของกลุ่มองค์กร ผู้น าชุมชนจาก
ต่างจังหวัด  ต่างอ าเภอ ก่อให้เกิดความตื่นตัว ในการเข้าร่วมกิจกรรมของชาวบ้านในชุมชน และเกิด
ผู้น าชุมชนคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมท างาน ร่วมแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนอย่างสอดคล้องกับ
สถานการณ์แวดล้อมและความต้องการของชุมชนมากยิ่งขึ้น  
 วิธีคิดและกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านความรู้มีการน าหลักวิชาการมาใช้ในการวางแผนประกอบอาชีพด าเนินกิจกรรมของชุมชน โดย
ผู้น าชุมชนเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาความรู้ที่มีประโยชน์ส าหรับการประกอบอาชีพจากหน่วยงาน
ราชการ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและน าความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับชุมชน โดยมีศูนย์
เรียนรู้ชุมชนเป็นแหล่งศึกษาดูงานได้แก่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน  การท าปุ๋ยชีวภาพ ผู้น าใน
หมู่บ้านรณรงค์ให้ครัวเรือนมีการผลิตและใช้ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยชีวภาพ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและช่วยใน
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การรักษาคุณภาพดิน  ท าให้ลดรายจ่ายจากการซื้อปุ๋ย  และเนื่องจากผู้น าในชุมชน เป็นผู้ใฝุเรียนรู้ 
และสนใจศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลา จึงท าให้รู้เห็นเท่าทันต่อความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลง และ
เกิดความคิดริเริ่มพัฒนาตนเองเป็นปัญญาชนท้องถิ่นที่มีส่วนส าคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหากับ
ชาวบ้านโดยเฉพาะปัญหาเรื่องภาคการเกษตร ปัญหาหนี้สิน  ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนโดย
ใช้วิธีการการจัดเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมทุกด้าน เพ่ือใช้ส าหรับการจัดท าแผนแม่บทชุมชน จึงพบว่า 
เกษตรกรในชนบทเป็นผู้ครอบครองทรัพยากรที่เป็นทุนของชุมชนซึ่งรวมถึงทุนที่ไม่ใช่เงินแต่มีคุณค่า 
เช่น ทุนที่เป็นทรัพยากรผลผลิตทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางภูมิปัญญา และทุนทางสังคมซึ่งจะเป็นจุด
แข็งของชุมชน แต่ชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในการจัดการทุน ท าให้คนภายนอกชุมชนเข้ามา
จัดการทุนของชุมชน ผลประโยชน์ส่วนใหญ่จึงตกอยู่กับคนภายนอกชุมชน 
 ด้านคุณธรรมมีการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกันภายในชุมชน  ได้แก่  มีเครือข่าย
ร่วมมือช่วยเหลือแบ่งปันกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว  เช่น  กิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา กิจกรรมแข่งขันกีฬาในหมู่บ้านทุกปีและคนในชุมชนเป็นผู้ยึดถือคุณธรรม มาเป็น
เครื่องมือของการด าเนินชีวิต เมื่อประสบความส าเร็จก็ได้น าประสบการณ์ไปขยายผลให้ผู้อ่ืนที่สนใจ
ไปแก้ปัญหาของตนเอง  ได้กลายเป็นตัวอย่างต่อเนื่องไปกว้างขวางมากขึ้นมีความเป็นอยู่แบบ
พอเพียง มีความสุขตามอัตภาพ ทั้งตนเองและครอบครัว มีเวลาและความอิสระในการคิด ท าและ
ร่วมมือกับผู้อ่ืน โดยให้ความเท่าเทียมยอมรับความคิดเห็นผู้อ่ืน ท าสิ่งที่เกิดประโยชน์กับผู้อ่ืนโดยไม่
หวังสิ่งตอบแทน 
 ด้านความพอประมาณเริ่มการพัฒนาด้วยการน าชาวบ้านให้รวมกลุ่มกันพัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ตนเองและชุมชน โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 แนวคิด “การพ่ึงพา
ตนเอง” พ่ึงพาความสามารถของตนเองให้อยู่รอดได้เริ่มจากการเรียนรู้ท าความรู้จักตนเอง และรู้จัก
ชุมชนของตนเองวิเคราะห์ตนเองว่าเป็นใครมีบทบาทหน้าที่และมีอาชีพอะไร ทรัพยากรที่ตนเองมี
อยู่คืออะไรสิ่งแวดล้อมและบริบททางสังคมเป็นอย่างไร มีจุดแข็งหรือจุดอ่อนอย่างไรโดยมีการ
สนับสนุนให้ชาวบ้านจัดท าบัญชีครัวเรือน ส ารวจรายรับรายจ่ายและรายการบริโภคของครอบครัว
ชาวบ้าน และให้มีการจดบันทึกบัญชีไว้โดยละเอียด แล้วจึงวิเคราะห์แยกประเภทการใช้จ่าย ท าให้
ชาวบ้านได้รู้จักตนเองเก่ียวกับการบริโภคหรือการใช้จ่ายและสามารถพิจารณาตัดการใช้จ่ายสิ่งที่ไม่
เหมาะสมได้ เมื่อควบคุมการใช้จ่ายได้ก็จะมีเงินเหลือมากขึ้น และพบว่าชุมชนต้องจ่ายเงินซื้อหา
สินค้าจากที่อ่ืน ท าให้เกิดแนวคิดการประกอบอาชีพ เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน และเกิดระบบ
เศรษฐกิจชุมชนแบบย่อยๆ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงศักยภาพชุมชนและประชาชน อีกทั้งการน า
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้พัฒนาชุมชนและมีการทดแทนกลับคืนให้กับชุมชนโดยยึดหลักความ
พอดีไม่มากไม่น้อยเกินไป ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อ่ืน 
 ด้านความมีเหตุผลชุมชนมีการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านในการสรุปประสบการณ์ ทบทวน
ปัญหาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพ่ือวิเคราะห์อนาคต ท าให้พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและมีส่วน
ร่วมกันวางแผนสร้างแนวทางแก้ปัญหาให้กับตนเองตั้งแต่ระบบการผลิตการแปรรูป จัดการด้าน
การตลาดโดย  การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมต่างๆ  ใช้ระบบการพ่ึงพาอาศัยกัน ทั้งภายในชุมชนและ
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ระหว่างชุมชนและทั้งในอาชีพเดียวกัน และต่างอาชีพ จากเดิมที่เป็นการแลกเปลี่ยนข้าวของซึ่งกัน
และกัน ได้พัฒนาความร่วมมือกันเป็นธุรกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชน เช่น สบู่  แชมพู  
ครีมอาบน้ า ซึ่งวัตถุดิบมาจากสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน  และจากการมีผู้น าชุมชนที่มีประสบการณ์
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมชัดเจน ท าให้เกิดความร่วมมือเชื่อถือได้จากหลายฝุายในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นและมีกิจกรรมการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจสังคมและทรัพยากรของชุมชนด้วยเหตุผลและ
ความรู้ความเข้าใจแล้ว  จึงตัดสินใจน าไปใช้ในการท าแผนพัฒนาชุมชนสมาชิกในชุมชนมีการลงทุน
ในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันด้วยความมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีการวางแผน
รู้จักแยกแยะปัญหา อุปสรรคตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท าเหล่านั้น 
 ด้านภูมิคุ้มกันการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดท าแผนแม่บทชุมชน ท าให้คนในชุมชน
เรียนรู้ร่วมกัน ทั้งในเรื่องตัวเองและผลกระทบจากภายนอก ได้ข้อสรุปและน าข้อสรุปมาก าหนดเป็น
แผนปฏิบัติเพื่อน าไปสู่เปูาหมายร่วมกัน ได้แนวทางในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าปูองกันปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต และได้แนวทางพัฒนาให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นใหม่ เช่น การร่วมจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ซึ่ง
เป็นเครื่องมือของชุมชนที่จะใช้จัดการทุนของชุมชนโดยชุมชนเอง เพื่อเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรแก้ปัญหา
ของชุมชน  โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน  การจัดองค์กรชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนมี
การเตรียมความพร้อมรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยทุกครัวเรือนมีการ
วางแผนการใช้จ่าย จัดท าบัญชีครัวเรือน ประหยัดและเก็บออม   ซึ่งชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้โดย
การรวมกลุ่มและมีการจัดตั้งองค์กรชุมชนช่วยเหลือคนในชุมชนยามเดือดร้อน  เช่น กองทุนหมู่บ้าน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นต้น   
 
9. การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง  องค์ความรู้ของชุมชนใน การจัดการตนเองตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ศึกษาเฉพาะกรณี  ชุมชนบ้านเนินกลาง  ต าบลเนินศาลา  อ าเภอโกรกพระ  
จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีส่วนร่วมของชุมชน  ได้พบประเด็นที่น ามาอภิปรายผลให้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของการวิจัยในครั้งนี้  ซึ่งผู้วิจัยมีข้อค้นพบดังนี ้
 องค์ความรู้ของชุมชนในการจัดการตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            
บ้านเนินกลาง  พบว่าชุมชนมีองค์ความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีความสอดคล้อง
กับแนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนบ้านเนินกลางมีการเรียนรู้  โดยเรียนรู้
ตนเอง รู้ศักยภาพของตนเอง และตระหนักขุมพลังของกลุ่ม การบริหารจัดการระบบทุนที่เอ้ือต่อ
การครองชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี  โดยชุมชน
สามารถพ่ึงตนเอง ระดับครอบครัว เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและครอบครัวอย่างเป็นขั้นเป็น
ตอน  เกิดการตระหนักและเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาของครอบครัว ท าให้ครอบครัวอบอุ่นและ
มีความสุขตามอัตภาพ 
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 ระดับชุมชนมีการรวมกลุ่มกันท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม เกิดความสมัครสมานสามัคคี 
ร่วมกันศึกษาเรียนรู้ ถอดบทเรียนกิจกรรมและพัฒนากิจกรรมให้มีความก้าวหน้า เช่น กลุ่ม กลุ่มท า
ปุ๋ยหมัก ตลอดจนการสร้างกลุ่มกิจกรรมใหม่ๆ เช่น กลุ่มท านา กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และโรงสี
ข้าวชุมชน  
 
10. ข้อเสนอแนะ 
 10.1 ข้อเสนอแนะต่อชุมชน  องค์กรท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  1) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของชุมชนในรูปคณะท างานของ
ชุมชน  องค์กรชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมคิด  ร่วมท า  
ร่วมด าเนินงาน  และร่วมรับผลประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
  2) การสร้างจิตส านึกในการพัฒนาองค์ความรู้ของชุมชนให้เห็นถึงคุณค่าของความรู้ที่มี
อยู่ในชุมชน  การจัดกิจกรรมที่ใช้ฐานองค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการ
พัฒนาชุมชน 
 10.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาองค์ความรู้ของชุมชนในมิติอ่ืนในพ้ืนที่ของต าบลเนินศาลา  อ าเภอ
โกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์ 
  2) ควรมีการศึกษาการศักยภาพของชุมชนในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ต าบลเนินศาลา  อ าเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์ 
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การพัฒนาผู้น าต้นแบบในสังคมไทย 
DEVELOPMENT OF MODEL LEADER IN THAI SOCIETY 

 
ชญาดา เข็มเพชร พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโ  บุษกร วัฒนบุตร 
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บทคัดย่อ 
บทความฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะผู้น าต้นแบบในสังคมโลกโดยใช้

ทฤษฎีผู้น าเชิงจิตวิญญาณเป็นทฤษฎีหลักในการอ้างอิง 2) เพ่ือค้นหาองค์ประกอบคุณลักษณะและ
แนวทางการพัฒนาผู้น าต้นแบบในสังคมไทย และ 3) เพ่ือเสนอตัวแบบผู้น าต้นแบบในสังคมไทย 
การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์จากผู้ให้ข้อมูลหลักที่เลือกแบบเจาะจง
จากการสื่อผ่านภาพยนตร์ คือประธานาธิบดีเนลสัน แมนเดลา จากภาพยนตร์เรื่อง Inivictus และ
นางออง ซาน ซูจี จากภาพยนตร์ เรื่อง The Lady และการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง ผู้น า
ของสังคมไทยตามประเภทและการแสดงบทบาท จ านวน 25 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท การวิเคราะห์แบบอุปนัย และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ตรวจสอบ
และยืนยันองค์ความรู้ด้วยการสนทนากลุ่มเฉพาะโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12 รูป/คน 

ผลการวิจัย พบว่า 
1. คุณลักษณะของผู้น าต้นแบบในสังคมโลก เป็นไปตามคุณลักษณะของผู้น าเชิงจิต

วิญญาณ ได้แก่ วิสัยทัศน์ การมุ่งประโยชน์เพื่อผู้อื่น และการสร้างความหวังความศรัทธาให้กับผู้ตาม 
ในการเป็นผู้น าที่สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และการเป็นผู้น าการ
ต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

2. ผู้น าต้นแบบในสังคมไทย มีคุณลักษณะส าคัญ 10 ประการ 62 องค์ประกอบย่อย 
ได้แก่ การยึดหลักความพอเพียงในการด ารงชีวิต การเสียสละ การยึดหลักความถูกต้องดีงาม  การ
สื่อสารอย่างกัลยาณมิตร การเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ การมุ่งประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน  การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน การเป็นแบบอย่างที่ดี การมีวิสัยทัศน์ และการสร้างความหวังความ
ศรัทธาให้กับผู้ตาม แนวทางการพัฒนาผู้น าต้นแบบในสังคมไทย ได้แก่ การพัฒนาด้วยหลักจักร 4 
หรือหลักธรรม 4 ประการที่น าบุคคลหรือน าชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองดุจล้อน ารถไปสู่ที่หมายใน
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การสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมพรหมวิหาร ได้แก่ 1) ปฏิรูปเทสวาสะ การให้ความส าคัญกับการ
ปลูกฝัง การอบรม บ่มเพาะตั้งแต่วัยเยาว์และการสร้างที่ที่เป็นคุณ 2) สัปปุริสูปัสสยะ การคบหาคน
ดี การสร้างหรือการนับถือบุคคลต้นแบบหรือบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจ 3) อัตตสัมมาปณิธิ การ
ตั้งอยู่ในสุจริต 3 คือ กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต และ 4) ปุพเพกตปุญญตา การมีความสุข
จากผลของความดีหรือการกระท าท่ีดีที่ชอบ ผู้ที่ท าความดีในอดีตย่อมได้รับความสุขในปัจจุบัน  

3. ตัวแบบผู้น าต้นแบบในสังคมไทย ประกอบด้วย คุณลักษณะและแนวทางการพัฒนา 
ตามสมการ (2S) + (3I) + (2A) + M + (SPIRIT)] + C4 = SSLM หมายถึงผู้น าจิตวิญญาณแห่ง
สยามหรือ SIAM-Spiritual Leader Model อธิบายได้ว่า 2S คือการยึดหลักความพอเพียงในการ
ด ารงชีวิต (Self-Sufficiency) และการเสียสละ (Sacrifice); 3I คือการยึดหลักความถูกต้องดีงาม 
(Integrity) การส่ือสารอย่างกัลยาณมิตร (Integrated kalyanamitra Communication) และการ
เข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology); 2A คือการมุ่งประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน 
(Altruistic Love) และการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (Achievement); M คือการเป็น
แบบอย่างที่ดี (Modeling) และSPIRIT คือการมีวิสัยทัศน์ (Vision) และการสร้างความหวังความ
ศรัทธาให้กับผู้ตาม (Hope/Faith) ตัวแบบผู้น าต้นแบบในสังคมไทย หรือ SIAM-Spiritual Leader 
Model แสดงให้เห็นคุณลักษณะของผู้น าต้นแบบในสังคมไทยที่ประกอบด้วยคุณลักษณะที่ส าคัญ
ของผู้น าเชิงจิตวิญญาณและความเป็นต้นแบบที่น าสังคมไทยไปสู่ความมั่นคงถาวร บนพ้ืนฐานของ
หลักจักร 4 ที่เป็นแนวทางการพัฒนา 
ค าส าคัญ: ผู้น าต้นแบบ, สังคมไทย 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were to 1. study qualities of Model Leader 
in World Society using Spiritual Leadership Theory 2. search qualities and 
development of Model Leader in Thai Society and 3. develop a model of 
development of Model Leader in Thai Society.  

This research was utilized the qualitative research which was conducted 
wellknown Spiritual Leader; Nelson Mandela through film “Invictus” and Aung San 
Suu Kyi through film “The Lady” and using an In-depth Interview Semi-Structure of 
25 key informants selected by purposive Selection from 3 groups of leader in Thai 
Society: (1) Positional or Formal Leader (2) Reputational or Dominal Leader and (3) 
Leader by role in society. Confirmed data by using a focus group discussion of 12 
Experties selected by purposive sampling. The data were analyzed by using context 
content analysis, inductive analysis and comparison.  
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The research findings were as follows: 
1. Model Leaders in World Society, were those who had qualities of 

Spiritual Leader include Vision; Altruistic Love and Hope/Faith. 
2. Model Leader in Thai Society were those who had a spiritual and 

prototype base comprised of 10 qualities and 62 competencies. The qualities 
included Self-Sufficiency; Sacrifice; Integrity; Integrated kalyanamitra Communication; 
Information Technology; Altruistic Love; Achievement; Modeling; Vision and 
Hope/Faith. 

3. Model Leader in Thai Society developed by Chakka 4 or virtues of 
Great Assistance as The wheeling Thai Society to be a Four sublime states of mind 
society (Kindness: Compassion: Sympathetic Joy: Equanimity). Chakka 4 comprised 
of: 1) living in a suitable region; good or favorable environment 2) Association with 
good people 3) Setting oneself in the right course; aspiring and directing oneself in 
the right way and 4) Having formerly done meritorious deeds; to have prepared 
oneself with good background. All was represented by “SIAM-Spiritual Leader 
Model”. 
Keywords: Leader Model, Thai Society 
 
1. บทน า 
 การอยู่รวมกันในสังคมอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผู้ที่เป็นผู้น า (Leader) และผู้ที่เป็นผู้
ตาม (Follower) ไม่ว่าจะโดยสถานภาพหรือโดยบทบาท ผู้น าเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการ
ยอมรับนับถือให้เป็นหัวหน้า ผู้ตัดสินใจหรือผู้บริหาร (Ralph M. Stogdill, 1974 : 110-115) เป็นผู้มี
ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจและความม่ันใจตลอดจนสนับสนุนให้คนท างานได้ดีขึ้นเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ ไปสู่จุดหมายที่ดีงาม เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย ความส าคัญ
ของผู้น ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยจะเน้นที่การทหารและการปกครอง ตามที่ปรากฏให้เห็นในต าราที่
เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก อาทิ ต าราพิชัยสงครามซุนวู (Art of War by Sun Tzu) คัมภีร์อรรถศาสตร์ 
(Kautilya Arthasatra) บันทึกสงครามกอล (Commentaries on the Gallic War by Julius 
Caesar) และหนังสือ The Prince (Niccolo Machiavelli) ล้วนแล้วแต่เน้นเร่ืองการปกครองและการ
ใช้หลักจิตวิทยาโน้มน้าวให้คนจ านวนมากเห็นคล้อยและปฏิบัติตามซึ่งเป็นหลักการส าคัญของผู้เป็น
ผู้น า (Saksinee Emasiri, 2014: 32-33) 
 สังคมไทยเป็นสังคมที่มีลักษณะโครงสร้างแบบหลวม เป็นปัจเจก (Individual) มีความ
ยืดหยุ่น (Flexibility) ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้ดีและเทิดทูนนับถือสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ผู้น าในสังคมไทยมีความยึดโยงกับคติตามศาสนาฮินดู คุณลักษณะของธรรมราชา และแนวคิดแบบ
พ่อปกครองลูก (Krairoek Silakom, 2014: 125-144) แต่ปัจจุบันสังคมไทยเสมือนอยู่ในภาวะ
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เจ็บป่วยจากปัญหาที่สะสมนานัปการไม่ว่าจะเป็นปัญหาความไม่สมดุลของโครงสร้างจากการพัฒนา
สังคม ภาวะความเป็นสังคมเมือง ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ และปัญหาที่ตกค้างจาก
ปรากฏการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา (Saksinee Emasiri, 2014: 28 )  
 เมื่อพิจารณาจากลักษณะของสังคมไทยและสภาพปัญหาสังคมตามที่กล่าว จะเห็นได้ว่า
ผู้น ามีความส าคัญอย่างมากในการแก้ไขปัญหาในสังคมไทย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผู้น าที่มี
คุณลักษณะพิเศษแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ตามที่สังคมไทยต้องการ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาให้
สามารถเป็นต้นแบบสร้างผู้น าในหลายมิติของสังคมไทยให้สามารถท างานเป็นกลุ่มและร่วมกันเป็น
เครือข่ายขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทยได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร (Office of the Education 
Council, 2009: 11-12) 
 
2. วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะผู้น าต้นแบบในสังคมโลก โดยใช้ทฤษฎีผู้น าเชิงจิตวิญญาณ 
(Spiritual Leader Theory) เป็นทฤษฎีหลักในการอ้างอิง  
 2.2 เพ่ือค้นหาองค์ประกอบคุณลักษณะและแนวทางการพัฒนาผู้น าต้นแบบในสังคมไทย 
 2.3 เพ่ือเสนอตัวแบบผู้น าต้นแบบในสังคมไทย    

        
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาคุณลักษณะผู้น า
ต้นแบบในสังคมโลกจากที่สื่อผ่านภาพยนตร์ โดยใช้ทฤษฎีผู้น าเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Leader 
Theory) เป็นทฤษฎีหลักในการอ้างอิง จากภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงของผู้น าต้นแบบในสังคม
โลกที่ผู้วิจัยเลือกมาอย่างเจาะจง (Purposive Selection) คือประธานาธิบดีเนลสัน แมนเดลา จาก
ภาพยนตร์เรื่อง Invictus และนางออง ซาน ซูจี จากภาพยนตร์เร่ือง The Lady และค้นหา
องค์ประกอบคุณลักษณะและแนวทางการพัฒนาผู้น าต้นแบบในสังคมไทยด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบกึ่งโครงสร้าง (In-depth Interview Semi-Structure) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ที่
เป็นผู้น าในสังคมไทยที่คัดเลือกด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จ านวน 25 
รูป/คน 
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 ผู้น าต้นแบบในสังคมโลกที่มีคุณลักษณะตามกรอบทฤษฎีผู้น าเชิงจิตวิญญาณ 
สามารถสร้างความหวัง ความศรัทธาให้กับผู้ตาม ตลอดจนสามารถน าพาองค์การไปสู่เป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ที่วางไว้ร่วมกันได้ การที่ผู้น าเชิงจิตวิญญาณสามารถน าพาคนในองค์การไปสู่ความส าเร็จได้
นั้นตัวผู้น าจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะที่สามารถท าให้ผู้ตามยอมรับและเชื่อมั่นศรัทธา ผู้น าที่ผู้วิจัย
เลือกมาศึกษาล้วนแล้วแต่อยู่ในบริบทของสังคมที่มีความแตกแยกรุนแรงเป็นระยะเวลานาน ไม่ว่า
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จะเป็นการแตกต่างด้านเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ สีผิวหรืออุดมการณ์ทางการเมือง ผลงานของผู้น าทั้งสอง
เป็นที่ประจักษ์ในระดับโลกจนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ น ามาซึ่งความปรองดองสมานฉันท์
ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และการน าพาประชาธิปไตยกลับสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  

 
ภาพที่ 1  แสดงนัยของความปรองดองสมานฉันท์ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต ้(Invictus นาทีที่ 2: 04: 30) 

 
ภาพที่ 2 แสดงการมาให้ก าลังใจนางออง ซาน ซูจี (The Lady นาทีที่ 2: 04: 28-2: 06: 03) 

  
 4.2 ผู้น าต้นแบบในสังคมไทยมีคุณลักษณะที่เป็นไปตามคุณลักษณะผู้น าเชิงจิตวิญญาณ 
(Qualities of Spiritual Leaders) คุณลักษณะตามแนวคิดความเป็นต้นแบบในสังคมไทย 
คุณลักษณะอ่ืนที่ค้นพบเพ่ิมเติมจากผลของการสัมภาษณ์ และความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจากการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยได้น าหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 บูรณาการกับ
คุณลักษณะด้านการสื่อสาร เกิดเป็นการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์หรือการสื่อสารอย่างกัลยาณมิตร 
(Integrated kalyanamitra Communication) สรุปเป็นคุณลักษณะผู้น าต้นแบบในสังคมไทย 
ประกอบด้วยคุณลักษณะส าคัญ 10 ประการ 62 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
 คุณลักษณะผู้น าต้นแบบในสังคมไทย 
 1. การมีวิสัยทัศน์ (Vision) ได้แก่ 1) การวิเคราะห์เป้าหมายและวิธีการมุ่งไปให้ถึง  
2) การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ 3) การสะท้อนถึงความมุ่งมั่น 4) การสร้างมาตรฐาน
แห่งความเป็นเลิศ 5) การมีสายตาที่ยาวไกล 6) การมีความตั้งใจแน่วแน่เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย 7) การ
วางแผนและรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 8) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามพลวัตของสังคม 
และ9) การใช้วิสัยธรรมน าวิสัยทัศน์ 
 2. การมุ่งประโยชน์เพื่อผู้อ่ืน (Altruistic Love) ได้แก่ 1) การให้อภัย (Forgiveness) 
2) ความเมตตา (Kindness) 3) ความเห็นอกเห็นใจหรือความกรุณา (Empathy/Compassion) 4) 
ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty) 5) การอดทนอดกลั้น (Patience) 6) ความกล้าหาญเชิงจริยธรรม 
(Courage) 7) ความน่าเชื่อถือน่าวางใจ (Trust/Loyalty) และ8) ความนอบน้อม (Humility) 
 3. การยึดหลักความถูกต้องดีงาม ( Integrity) ได้แก่ 1) การปฏิบัติตามหลักศีลห้า 
2) การยึดหลักพรหมวิหารธรรม 3) การกระท าตามความส านึกในความถูกต้อง และ4) การยึดหลัก
ความสามัคคี (Unity) 
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 4. การสร้ า งความหวังความศ รัทธา  (Hope/Faith) ได้ แก่  1)  ความอดทน 
(Endurance) 2) ความมุ่งมั่น (Perseverance) 3) การท าในสิ่งที่ต้องท า (Do what it takes) 
4) ความยืดหยุ่น (Stretch goals) และ5) การบรรลุเป้าหมาย (Expectation of reward/victory) 
 5. การเป็นแบบอย่างที่ดี (Modeling) ได้แก่ 1) การพัฒนาตนให้เป็นคนดี 2) การมีจุด
ยึดที่แน่วแน่และมั่นคงในการกระท าความดี 3) การไม่หวังผลประโยชน์เพ่ือตัวเอง 4) การไม่โอ้อวด 
5) การท างานแบบเห็ด ไม่ท างานเอาหน้า และ6) การมีวินัย (Discipline) 
 6. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน (Achievement)  ได้แก่ 1) ความรัก/ความภูมิใจ
ในการท างาน (Self Esteem) 2) การมีความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ (Insightful) 3) การ
ท าหน้าที่ให้ดีที่สุด (Sense of Duty) 4) การให้ความส าคัญกับผู้ตาม (Follower) 5) การมอบหมายงาน 
(Delegation) 6) การท างานเป็นทีม (Team Work) 7) การตัดสินใจ (Decision Making) 
8) การมีส่วนร่วม (Participation) 9) ความโปร่งใส (Transparency) 10) ความรับผิดชอบในงานที่ท า 
(Responsibility) และ11) ความรับผิดชอบต่อผลของงาน (Accountability) 
 7. การสื่อสารอย่างกัลยาณมิตร (Intigrated kalyanamitra Communication) 
ได้แก่ 1) การสื่อสารด้วยความเมตตากรุณา 2) การสื่อสารอย่างสมฐานะน่าเคารพ 3) การสื่อสาร
อย่างสมภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา 4) การพูดอย่างแจ่มแจ้ง จูงใจ เร้าใจ และร่าเริง 5) การฟังอย่าง
เข้าใจ อดทน ยอมรับความเห็นต่าง 6) การอธิบายเร่ืองยากให้เข้าใจได้ง่าย และ7) การไม่แนะน า
เรื่องท่ีไม่เป็นประโยชน์ 
 8. การเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) ได้แก่ 1) การรู้ทัน
กระแสโลกและเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน และ2) การเข้าใจและสามารถสื่อสารในรูปแบบที่
เข้าถึงได้ทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ 
 9. การยึดหลักความพอเพียงในการด ารงชีวิต (Self-Sufficiency) ได้แก่ 1) ความ
พอประมาณ 2) ความมีเหตุผล 3) การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และ4) การยึดหลัก 4 รู้ (รู้ราก รู้งาน 
รู้คนรู้ตน และรู้โลก) 5) การยึดหลัก 3 รัก (รักคนรักองค์การ รักทรัพยากร และรักอารยธรรม) และ 
6) การยึดหลัก 2 สามัคคี (สามัคคีภายในและสามัคคีภายนอก) 
 10. การเสียสละ (Sacrifice) ได้แก่ 1) การเสียสละแรงกาย 2) การเสียสละทุนทรัพย์ 
3) การเสียสละสติปัญญา และ4) การเสียสละเวลา 
 แนวทางการพัฒนาผู้น าต้นแบบในสังคมไทย 
 มุ่งเน้นการพัฒนาด้านจิตวิญญาณหรือระดับจิตส านึกความรู้สึกผิดชอบชั่วดี การให้
ความส าคัญกับการปลูกฝัง การอบรม บ่มเพาะ ตั้งแต่วัยเยาว์ ด้วยการน าหลักธรรม ชื่อ “จักร 4” 
หรือหลักธรรม 4 ประการที่น าบุคคลไปสู่ความเจริญหรือธรรมน าชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองดุจล้อ
น ารถไปสู่ที่หมาย มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ดังนี้ 
 1. ปฏิรูปเทสวาสะ การให้ความส าคัญกับการปลูกฝัง การอบรม บ่มเพาะ ตั้งแต่วัยเยาว์ 
เน้นการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว โรงเรียน สถานศึกษาและการสร้างที่ที่เป็นคุณ เป็นเบ้าหลอมที่ดี 
การสร้างให้สังคมไทยมีลักษณะเป็นสังคมพรหมวิหาร  
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 2. สัปปุริสูปัสสยะ การคบหาคนดี การคบสัตบุรุษ การสร้างหรือการนับถือบุคคล
ต้นแบบหรือบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจ  
 3. อัตตสัมมาปณิธิ การตั้งอยู่ในสุจริต 3 คือ กายสุจริต ได้แก่ การไม่ฆ่าสัตว์ การไม่ลักทรัพย์ 
การไม่ประพฤติผิดในกาม วจีสุจริต ได้แก่ การไม่พูดเท็จ การไม่พูดส่อเสียด การไม่พูดค าหยาบ  
การไม่พูดเพ้อเจ้อ และมโนสุจริต ได้แก่ การไม่อยากได้ของผู้อ่ืน การไม่คิดพยาบาท หรือการพัฒนา
ตนเองทั้งกาย วาจา ใจ ให้สุจริต ให้ชอบในสิ่งที่คิด กิจที่ท า ค าท่ีพูด  
 4. ปุพเพกตปุญญตา การมีความสุขจากผลของความดีหรือการกระท าที่ดีที่ชอบ ผู้ที่ท า
ความดีในอดีตย่อมได้รับความสุขในปัจจุบัน  
 องค์ความรู้ที่ค้นพบจากการวิจัยคือ ตัวแบบการพัฒนาผู้น าต้นแบบในสังคมไทยเรียกว่า 
“ผู้น าจิตวิญญาณแห่งสยาม (SIAM-Spiritual Leader Model)” แสดงให้เห็นคุณลักษณะของ
ผู้น าต้นแบบในสังคมไทยที่สอดคล้องกับแนวทางพระพุทธศาสนาก่อรูปเป็นเสาหลัก 5 ต้น ในวิหาร
ที่น าหลักพรหมวิหาร 4 มาเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกความหมายของสังคมไทย เสาแต่ละต้นหมายถึง
คุณลักษณะของผู้น าต้นแบบในสังคมไทยในการค้ ายันตัววิหารอันหมายถึงสังคมไทยให้มีความมั่นคง 
เสาที่ 1 คือการยึดหลักความพอเพียงในการด ารงชีวิต (Self-Sufficiency) และการเสียสละ 
(Sacrifice) เสาที่ 2 คือการยึดหลักความถูกต้องดีงาม (Integrity) การสื่อสารอย่างกัลยาณมิตร 
(Intigrated kalyanamitra Communication) และการเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology) เสาที่ 3 คือการมุ่งประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน (Altruistic Love) และการมุ่งผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงาน (Achievement) เสาที่ 4 คือการเป็นแบบอย่างที่ดี (Modeling) และเสาที่ 5 คือ 
การเป็นผู้น าเชิงจิตวิญญาณ (SPIRIT) การมีวิสัยทัศน์ (Vision) และการสร้างความหวัง ความศรัทธา 
(Hope/Faith) ดังรูปต่อไปนี้ 
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5. อภิปรายผล 
 การใช้ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณเป็นทฤษฎีอ้างอิงในงานวิจัยนี้เป็นไปตามภาวะ
ผู้น าแนวใหม่ที่ให้ความส าคัญกับผู้ตาม การมีคุณลักษณะที่ท าให้ผู้ตามให้ความเคารพนับถือ ความ
เชื่อมั่น ความร่วมมือและความจงรักภักดี ตลอดจนการให้ความส าคัญกับวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยเรื่อง สันติวิถีเริ่มต้นที่ชุมชน: กรณีศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสันติสุขภาคเหนือ
ของประเทศไทยที่พบว่าการทีภู่มิปัญญาท้องถิ่นมีบทบาทต่อวิถีการด ารงชีวิตและช่วยเชื่อมประสาน
ให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เกิดจากผู้น าชุมชนที่มีคุณสมบัติของผู้น าเชิงจิตวิญญาณที่ 
“พูดแล้วคนเชื่อ สั่งแล้วคนท าตาม” ในการท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการรักษาความสมดุล อาทิ 
“แก่เหมือง” ในภูมิปัญญาสลากย้อม “แก่ฝาย” ในภูมิปัญญาไขประตูดอยสู่ฝายห้าร้อย และ 
ภูมิปัญญาเลี้ยงผีขุนน้ า (Phramahaboonlert  Inthapañño, 2016: 8-11) 
 ส่วนการน าแนวคิดความเป็นต้นแบบในสังคมไทยมาเป็นแนวคิดที่ส าคัญนั้น สอดคล้อง
กับผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาจริยธรรมส าหรับเยาวชนไทยที่พบว่า ปัจจัยด้านครอบครัวมี
ผลกระทบต่อเยาวชนโดยตรง เช่น ลักษณะการเลี้ยงลูกท าให้เยาวชนมีอุปนิสัยตามการเลี้ยงดู 
ลักษณะของพ่อแม่ท าให้เยาวชนไม่เชื่อค าสอนเพราะพ่อแม่ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี อาชีพของพ่อแม่ท า
ให้เยาวชนเจริญรอยตามและยึดสิ่งไม่ดีที่พ่อแม่ท าเป็นอาชีพของตนต่อไป การพัฒนาจริยธรรมของ
เยาวชนต้องมีพ่ีเลี้ยงซึ่งหมายถึงพ่อแม่ ครู เพื่อนและผู้ใหญ่รอบข้างด้วยการท าดีให้ดู เยาวชนจะเกิด
การเรียนรู้ (Virachai Ananthean, 2013) และสอดคล้องกับผลการวิจัยเร่ืองการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การสาธารณประโยชน์ด้านสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับเด็กและสตรี ที่พบว่าการน าระบบ
พ่ีเลี้ยงที่มีพฤติกรรม บทบาท และลักษณะการกระท าที่เป็นตัวอย่างหรือแบบอย่างที่ดี พนักงานใหม่
จ ะ เ กิ ดกา ร รั บ รู้ แ ล ะจะลอก เลี ย นแบบพฤติ ก ร รมที่ เ ป็ นแบบอย่ า งที่ ดี นั้ น  (Kornpat 
Charukamnardkanok, 2011) การเรียนรู้จากต้นแบบนี้เป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิง
สังคม (Social Learning Theory) โดยอัลเบิร์ต แบนดูร่า (Albert Bandura) ซึ่งมองว่าการเรียนรู้
เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เริ่มต้นจากภายใน และเชื่อว่าการเรียนรู้ส่วนใหญ่เกิดจาก
การสังเกตตัวแบบหรือต้นแบบ  
 คุณลักษณะของผู้น าต้นแบบในสังคมไทยที่ค้นพบจากผลการวิจัย มีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยหลายงาน อาทิ งานวิจัยเรื่องโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ให้ความส าคัญกับวิสัยทัศน์และการสื่อสาร (Nikanchala Lonlua, 2011) 
งานวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าที่ พึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ให้ความส าคัญหลักธรรมทางพุทธศาสนา และพบว่าผู้น ามีวิสัยทัศน์ มี
ความสามารถ ความรอบรู้ในการท างาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร มีความยุติธรรม 
มีคุณธรรมจริยธรรม มีเมตตากรุณา ซ่ือสัตย์ จริงใจ มีความสามารถในการประสานงาน รู้จักการให้
อภัย ไม่หนีปัญหาและยึดหลักอริยสัจ 4 (Apisada Srikhruedong, 2014) ส่วนความส าคัญของการ
เป็นแบบอย่างท่ีดี (Modeling) สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องตัวแบบสมรรถนะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่พบว่าผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ระดับต้นแบบเป็นระดับสมรรถนะสูง
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ที่สุดและกลุ่มประชากรให้ความส าคัญเป็นอย่างมากอันเป็นการแสดงความส าคัญของการเป็น
ต้นแบบได้เป็นอย่างด ี(Suebwong Kalawong, 2014) 

งานวิจัยอ่ืนๆ ที่สนับสนุนแนวคิดเรื่องการมุ่งประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน (Altruistic Love) การ
ยึดหลักความถูกต้องดีงาม (Integrity) การสร้างความหวัง/ความศรัทธา (Hope/Faith) มีหลาย
งานวิจัยเช่นกันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ งานวิจัยเรื่องสมรรถนะของการเป็นผู้น า
การพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือSustainability Leader Competencies: A Grounded Theory 
Study ที่พบว่าสมรรถนะของการเป็นผู้น าการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ การเป็นผู้น าที่มีการคิดอย่าง
เป็นระบบและมีโครงสร้างทางจิตวิทยาเชิงบวก ได้แก่ ความหวัง (Hope) ความกล้าหาญ 
(Courage) และการยึดหลักความถูกต้องดีงาม (Integrity) (Schwalb, Pamela G., 2011) และ
งานวิจัยเรื่องโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่พบว่าพฤติกรรมภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่มี
ความส าคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์ (Suthasinee Manyat, 2011) 
 ส าหรับแนวทางการพัฒนาผู้น าต้นแบบในสังคมไทยด้วยหลักจักร 4 น าชีวิตไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรืองดุจล้อน ารถไปสู่ที่หมายนั้นจะให้ความส าคัญกับ “ปฏิรูปเทสวาสะ” ในฐานแห่งการ
พัฒนาการปลูกฝังในทุกมิติ เริ่มจากพ่อแม่และคนในครอบครัว จนถึงสถาบันการศึกษาทุกระดับ 
สอดคล้องกับผลการศึกษาการพัฒนาจิตสาธารณะซึ่งเป็นคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ที่
สามารถพัฒนาและเรียนรู้จากการสังเกตต้นแบบ เกิดการจดจ าและเลียนแบบพฤติกรรม 
(Panapong Ngammak, 2013) และสอดคล้องกับรายงานวิจัยเรื่องวิกฤติการณ์ของผู้น าไทย: 
ปัญหาและทางออก ที่เสนอว่าแนวทางแก้ปัญหาวิกฤติของสังคมไทยในระยะยาวให้มีความเข้มแข็ง
สามารถปลูกฝังและสร้างจิตส านึกสาธารณะ ด้วยการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการปลูกฝังความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน  (Wanchai Suktam, 
2013) อันเป็นความหมายเดียวกับ “สัปปุริสูปสสยะ” ในการคบหาสมาคมกับสัตบุรุษผู้ทรง
คุณธรรม 7 ประการ 
 ส่วนจักร 3 “อัตตสัมมาปณิธิ” หรือการตั้งตนไวชอบ เป็นการขยายความจากจักร 1 
และจักร 2 นอกจากการคบหากับสัตบุรุษแล้ว บุคคลยังต้องประพฤติปฏิบัติด้วยการตั้งอยู่ในสุจริต 
3 คือ กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต หลักพุทธธรรมในข้อนี้แท้ที่จริงคือหลักอริยมรรคหรือมรรค
มีองค์ 8 นั่นเอง การใช้หลักอริยมรรคหรือมรรคมีองค์ 8 ในการพัฒนามนุษย์นั้นสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนาที่พบว่ารูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนามุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมด้วยการประยุกต์หลักอริยมรรค 
ในการพัฒนาผู้น า (Rungroj Siriphan, 2014) ส่วนจักร 4 “ปุพเพกตปุ  ฺญตา” หรือความเป็นผู้ 
มีคุณความดีที่ไดท าไว้ก่อนหรือการไดท าบุญไวในปางก่อนที่จะสนับสนุนให้ด ารงชีวิตอยู่ในทาง 
ที่ชอบและส่งผลเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ไดรับผลส าเร็จนั้น อาจเปรียบได้ว่าการท างานคือการปฏิบัติ
ธรรมนั่นเอง (Phra Brahmapundit (Prayoon Dhammacitto), 2012) 
 



48    ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) ด้านองค์ความรู้: ควรมีการถอดบทเรียนการน าตัวแบบผู้น าต้นแบบในสังคมไทยไป
ปฏิบัติ เพ่ือให้มีการถอดรหัส รวมทั้งการเผยแพร่องค์ความรู้หรือประสบการณ์ของผู้น าต้นแบบแต่
ละท่าน มาเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับผู้คนในสังคมไทยน าไปปรับใช้และปฏิบัติในวิถีการด าเนินชีวิต
ของตนเอง 
  2) ด้านเครือข่าย: ผู้มีอ านาจควรส่งเสริมให้เกิดมีการสร้างเครือข่าย “ผู้น าต้นแบบใน
สังคมไทย” ในหลายมิติทางสังคมให้สามารถท างานร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไทยได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร 
  3) ด้านการบริหารจัดการ: ควรมีการจัดท าเป็นโครงการการพัฒนาผู้น าต้นแบบใน
สังคมไทยให้ครอบคลุมทุกพ้ืนทีใ่นประเทศไทยและมีการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 
  4) ด้านการสร้างจิตส านึก: ควรส่งเสริม ปลูกฝังเด็กและเยาวชน ให้ เข้าใจและเห็น
คุณค่าในการพัฒนาตนให้มีคุณลักษณะตามตัวแบบ 
  7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
   1) เผยแพร่องค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ หรือประสบการณ์ของผู้น าต้นแบบแต่ละท่าน
ผ่านสื่อที่มีประสิทธิภาพ เช่น โทรทัศน์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ ให้ผู้คนในสังคมไทยเห็นคุณค่าของ
การท าความดี สามารถน าไปปรับใช้และปฏิบัติในวิถีการด าเนินชีวิตของแต่ละคน 
   2) ส่งเสริมค่านิยมท่ีดีตามแบบฉบับผู้น าต้นแบบในสังคมไทย ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องในสถานศึกษาหรือสถานที่ราชการหรือหน่วยงานภาคเอกชนทุกระดับเพ่ือให้เกิดเป็น
เครือข่ายในทุกมิติทางสังคม  
  3) น าโครงการการพัฒนาผู้น าต้นแบบในสังคมไทยมาพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนใน
สถานศึกษา เน้นการเรียนรู้ท าความเข้าใจในรากวัฒนธรรมของไทย ประวัติศาสตร์ไทย การท าความ
เข้าใจในความต่างในอัตลักษณ์ แต่มีลักษณะความเป็นไทยร่วมกัน 
 4) ส่งเสริม ปลูกฝังเด็กและเยาวชน ให้เข้าใจและเห็นคุณค่าในการพัฒนาตนให้มี
คุณลักษณะตามตัวแบบด้วยการให้ความส าคัญ ยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบให้เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางในสังคมไทย 
 7.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาวิจัยต่อยอดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาคุณลักษณะผู้น า
ต้นแบบในสังคมไทยในแต่ละคุณลักษณะโดยละเอียด 
  2) ควรมีการศึกษาวิจัยนโยบายการขับเคลื่อนเครือข่ายผู้น าต้นแบบในสังคมไทย ระดับ
ท้องถิ่น ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ   
  3) ควรมีการศึกษาวิธีการด าเนินชีวิตตามหลักจักร 4 อย่างเป็นรูปธรรม 
  4) ควรมีการศึกษาผู้น าต้นแบบในแต่ละบริบทด้วยวิธีการศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case 
Study) โดยละเอียด  
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การศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

THE STUDY OF PROBLEMS AND DEVELOPMENT OF 
THE INTERNAL QUALITY ASSURANCE OF FACULTY OF MANAGEMENT 

SCIENCE PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY 
 

อัจฉรา หล่อตระกูล 
Achara Lortrakul 

 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) สภาพปัญหากระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษาของคณะวิทยาการจัดการและ 2) แนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจาก
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 62 ราย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ผลการศึกษาสภาพการ
ปฏิบัติงานจริงของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของคณะวิทยาการจัดการ  พบว่า ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาสภาพปัญหา ของกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะวิทยาการจัดการพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และผลการศึกษาแนว
ทางการพัฒนา กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการพบว่า  ระดับความ
คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก 
ค าส าคัญ: สภาพปัญหา, แนวทางการพัฒนา, การประกันคุณภาพภายใน 

 
ABSTRACT 

This research aimed to investigate the problems of the Internal Quality 
Assurance and to develop the Internal Quality Assurance (IQA) of Faculty of 
Management Science. The studies were carried out on executives , lecturers and 
office administrators of 62 persons in Faculty of Management Science. The tool was 
questionnaire and analyzed by using descriptive statistics. The research findings : 
the problems were in medium level and the development in IQA was at high level. 
We concluded that the problems of IQA was at medium level and they wanted to 
develop the process of IQA in Faculty of Management Science.  
Keyword: Problem, The Way to Develop, Internal Quality Assurance 
  
                                                           


 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. 
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1. บทน า 
สถาบันการศึกษามีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในปัจจุบันสถานศึกษาต้องสร้างความมั่นใจให้แก่
สังคมว่า จะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาค
อาเซียนด้วย ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงาน ซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามี
หน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง
วิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในขึ้น   

คณะวิทยาการจัดการ เป็นหนึ่งในแปดหน่วยงานหลักของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และได้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยยึดมาตรฐานตัวบ่งชี้ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของคณะฯ รวมทั้งรองรับการประกัน
คุณภาพภายใน  และภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
(องค์การมหาชน) ให้เป็นไปตามประกาศในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2542 มา
อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปีการศึกษา 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 คณะวิทยาการ
จัดการจึงได้ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  โดยมุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทั้งในระดับคณะและระดับหลักสูตร มีการก าหนดนโยบายประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ เพ่ือท าหน้าที่ติดตามความก้าวหน้า และ
รายงานผลการด าเนินงานตัวบ่งชี้ รวมถึงน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและของ
คณะฯ มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ จาก
การปฏิบัติในปีที่ผ่านมาพบว่า การสื่อสารท าความเข้าใจในเกณฑ์ประเมินยังไม่ชัดเจน การก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานและการเก็บเอกสาร/หลักฐานยังไม่ครบถ้วน การก าหนดตัวผู้รับผิดชอบ
ในการด าเนินงานทั้งระดับคณะ/หลักสูตรยังไม่ครอบคลุม 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท าวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนา
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งใน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้นสิ่งที่ต้อง
ค านึงถึงคือคุณภาพของคณะฯให้มีคุณภาพเพ่ิมพูนมากยิ่งขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1  เพ่ือศึกษาสภาพปัญหากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการ
จัดการ 

2.2  เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
วิทยาการจัดการ 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนากระบวนการประกัน

คุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ” ได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยประกอบด้วย ขอบเขต
ด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านตัวแปร ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขตด้านพ้ืนที่ และขอบเขตด้านเวลา 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่/สถานที่ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
สภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนา กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3.3 ขอบเขตประชากร 
บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3.4 ขอบเขตด้านเวลา 
 มีนาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
  เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้   ศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎี รวมทั้งทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและการส ารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพปัญหา และ
แนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา สรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและ
ทบทวนวรรณกรรม มาใช้พัฒนาแบบสอบถามส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้
ก าหนดไว้  ด าเนินการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก 1 – 2 หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับ
สภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลหา
สภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการ
จัดการ  สรุปผลสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม เพ่ือศึกษา
สภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการ
จัดการ 
 

5. ผลการวิจัย 
5.1  ผลการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานจริงของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

ของคณะวิทยาการจัดการในปัจจุบัน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับปานกลางในด้านการวางแผนปฏิบัติงานและด้านการตรวจสอบประเมินผล และ
อยู่ในระดับมากในด้านการด าเนินงานตามเป้าหมายและด้านการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 

5.2 ผลการศึกษาสภาพปัญหา ของกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับน้อยในด้านการตรวจสอบและประเมินผล และอยู่ในระดับ
มากในทุกด้านที่เหลือ ในด้านการวางแผนปฏิบัติงานมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืนๆ 

5.3 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
วิทยาการจัดการ พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากในทุกด้าน และในด้านการด าเนินงานตาม
เป้าหมายมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืนๆ 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา

ของคณะวิทยาการจัดการ มีประเด็นในการอภิปรายตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
6.1 ผลการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานจริงของการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในของคณะวิทยาการจัดการในปัจจุบัน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางในด้านการวางแผนปฏิบัติงานและด้านการตรวจสอบ
ประเมินผล และอยู่ในระดับมากในด้านการด าเนินงานตามเป้าหมายและด้านการน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ด้านการด้านการวางแผนปฏิบัติงาน หมายถึง การเตรียมการด้านก าหนดเป้าหมาย แนว
ทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และทรัพยากร เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษา
ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อสภาพการปฏิบัติงานจริงของการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของคณะวิทยาการจัดการในปัจจุบัน ด้านการวางแผน
ปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากคณะวิทยาการจัดการงานประกัน
คุณภาพเป็นงานที่ต้องใช้เวลาเป็นอย่างมาก จึงมิได้มีการวางแผนการปฏิบัติการมากเท่าที่ควร ทั้งนี้
ขัดแย้งกับงานวิจัยของ Thirawit Wiwipadapisut (2013) ด าเนินการวิจัยการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พบว่า  สภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
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ของสถานศึกษามีการวางแผนในระดับมาก และไม่สอดคล้องสอดคล้องกับ Chantharawadi 
Somchan (2010: 141) ที่ศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี พบว่า สภาพการปฏิบัติงานจริงของการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของครูในวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สรุปพบว่า ทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ ด้านการวางแผนปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับ Khemthong Sirisanglert (1997) ศึกษาและวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพฯ พบว่า 1) ระบบที่โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใช้
ประกันคุณภาพการศึกษา คือ ระบบประกันคุณภาพเน้นการควบคุมการปฏิบัติงานตามสายงาน
บังคับบัญชา และใช้ปีปฏิทินการศึกษาเป็นเกณฑ์วัดความส าเร็จในการปฏิบัติงาน มีการวางแผน
ระยะเวลา 1 ปีมากสุด 

ด้านการด าเนินงานตามเป้าหมาย หมายถึง การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของผู้บริหารที่สนับสนุน จัดสิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงการก ากับติดตาม ระดับความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างต่อสภาพการปฏิบัติงานจริงของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของคณะ
วิทยาการจัดการในปัจจุบัน ด้านการด าเนินงานตามเป้าหมายอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก  
เมื่อได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะท าให้ได้ตามเป้าที่ก าหนดไว้  ซึ่งสอดคล้องกับ 
Chantharawadi Somchan (2013: 140) ท่ีศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี พบว่า สภาพการปฏิบัติงานจริงของ
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ด้านการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายอยู่ในระดับมาก  

ด้านการตรวจสอบประเมินผล หมายถึง การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
เกี่ยวกับ การก าหนดกรอบการประเมิน การจัดหา  การจัดท าเครื่องมือการเก็บข้อมูล และการ
วิเคราะห์ ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อสภาพการปฏิบัติงานจริงของการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของคณะวิทยาการจัดการในปัจจุบัน ด้านการตรวจสอบประเมินผลอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ Somsit Songprasom (2007) ศึกษาเรื่อง การศึกษาทัศนคติของ
พนักงานต่อระบบประกันคุณภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยมี
ความรู้สึกต่อระบบประกันคุณภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้อง
กับ Chantharawadi Somchan (2010: 138) ที่ศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี พบว่า สภาพการปฏิบัติงานจริงของ
การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในด้านการตรวจสอบประเมินผลของเจ้าหน้าที่ธุรการใน
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก 

ด้านการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน หมายถึง การน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษามาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
สภาพการปฏิบัติงานจริงของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของคณะวิทยาการจัดการใน
ปัจจุบัน ด้านการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงานอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก หลังการ
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ประเมินแล้วต้องท า QIP (Quality Improvement Plan) จึงต้องน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ประกันคุณภาพให้ดีขึ้น แต่ไม่สอดคล้องกับ Chantharawadi Somchan (2010: 137) ที่ศึกษา
สภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์
ธานี พบว่า สภาพการปฏิบัติงานจริงของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในด้านการน าผล
การประเมินมาปรับปรุงงานของครูพิเศษสอนในวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับน้อย 

6.2  ผลการศึกษาสภาพปัญหา ของกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางในด้านการด าเนินงานตามเป้าหมาย และอยู่ในระดับ
มากในทุกด้านที่เหลือ ในด้านการวางแผนปฏิบัติงาน มีคะแนนเฉลี่ ยสูงกว่าด้านอ่ืนๆ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ด้านการวางแผนปฏิบัติงาน หมายถึง การเตรียมการด้านก าหนดเป้าหมาย แนวทางการ
ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และทรัพยากร เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาส าเร็จอย่าง
มีประสิทธิภาพ ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อสภาพปัญหาของการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของคณะวิทยาการจัดการในปัจจุบัน ด้านการวางแผนปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากในทุกด้าน ในเรื่องมีแผนการพัฒนาบุคลากร
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่าด้ านอ่ืนๆ ขัดแย้ งกั บ Thirawit 
Wiwipadapisut (2013) ด าเนินการวิจัยการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 3 พบว่า สภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีปัญหาใน
ระดับปานกลาง และไม่สอดคล้องคล้องกับ Chantharawadi Somchan (2010: 142)  
ที่ศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคนิค
สุราษฎร์ธานี พบว่า สภาพปัญหาของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในด้านการวางแผน
ปฏิบัติงาน ของครูพิเศษสอนในวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับน้อย 

ด้านการด าเนินงานตามเป้าหมาย หมายถึง การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของผู้บริหารที่สนับสนุน จัดสิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงการก ากับติดตาม ระดับความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างต่อสภาพปัญหาของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของคณะวิทยาการ
จัดการในปัจจุบัน ด้านการด าเนินงานตามเป้าหมายอยู่ ในระดับมาก สอดคล้องคล้องกับ 
Chantharawadi Somchan (2010: 137) ที่ศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี พบว่า สภาพปัญหาของการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในด้านด าเนินงานตามเป้าหมาย ของครูพิเศษสอนใน
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้อง Thirawit Wiwipadapisut (2013: 
บทคัดย่อ) ด าเนินการวิจัยการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พบว่า 
สภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีปัญหาในระดับปานกลาง  

ด้านการตรวจสอบประเมินผล หมายถึง การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
เกี่ยวกับ การก าหนดกรอบการประเมิน การจัดหา  การจัดท าเครื่องมือการเก็บข้อมูล และการ
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วิเคราะห์ ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อสภาพปัญหาของการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของคณะวิทยาการจัดการในปัจจุบัน ด้านการตรวจสอบประเมินผลอยู่ในระดับน้อย 
สอดคล้องคล้องกับ Chantharawadi Somchan (2010: 142) ที่ศึกษาสภาพปัญหา และแนวทาง
การพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี พบว่า สภาพปัญหา
ของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในด้านการตรวจสอบประเมินผล ของครูพิเศษสอนใน
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับน้อย แต่ขัดแย้งกับ Thirawit Wiwipadapisut (2013) 
ด าเนินการวิจัยการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พบว่า สภาพการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีปัญหาในระดับปานกลาง  

ด้านการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน หมายถึง การน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษามาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
สภาพปัญหาของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของคณะวิทยาการจัดการในปัจจุบัน 
ด้านการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงานอยู่ในระดับมาก ขัดแย้งกับ Thirawit Wiwipadapisut 
(2013: บทคัดย่อ) ด าเนินการวิจัยการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
พบว่า สภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีปัญหาในระดับปาน
กลาง และไม่สอดคล้องคล้องกับ Chantharawadi Somchan (2010: 142) ที่ศึกษาสภาพปัญหา 
และแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี พบว่า 
สภาพปัญหาของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในด้านการน าผลการประเมินมาปรับปรุง
งาน ของครูพิเศษสอนในวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับน้อย 

6.3 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
วิทยาการจัดการ พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากในทุกด้าน และในด้านการตรวจสอบประเมินผลมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ด้านการวางแผนปฏิบัติงาน หมายถึง การเตรียมการด้านก าหนดเป้าหมาย แนวทางการ
ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และทรัพยากร เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาส าเร็จอย่าง
มีประสิทธิภาพ ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อแนวทางการพัฒนา กระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ด้านการวางแผนปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับ Phanomporn Chalaemkate (2010) ศึกษาการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า บุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคมีความรู้เรื่องการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษายังไม่เพียงพอหรือยังไม่ปฏิบัติจริงเท่าที่ควร จึงเป็นเหตุให้ผลการประเมิน
อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

ด้านการด าเนินงานตามเป้าหมาย หมายถึง การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของผู้บริหารที่สนับสนุน จัดสิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงการก ากับติดตาม ระดับความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างต่อแนวทางการพัฒนา กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการ
จัดการ ด้านการด าเนินงานตามเป้าหมายอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ  Panida Somprajob 
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(2000) ศึกษาวิจัยเรื่อง การรับสารสนเทศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรใน
สถานศึกษา สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พบว่า 1) รูปแบบการสื่อสารที่ใช้คือการสื่อสารจาก
บนลงล่าง โดยผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กระตุ้นและสนับสนุนบุคลากรให้ความร่วมมือกับ
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสถาบันจัดขึ้น 2) บุคลากรส่วนใหญ่ได้รับและต้องการรับ
สารสนเทศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา สารสนเทศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
จากการประชุมสัมมนา 3) บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมากทุก
รายการ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ท าให้การพัฒนาองค์การ การบริหารสถานศึกษา และการ
ให้บริการสถานศึกษาที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 4) บุคลากรประสบปัญหาในระดับมากทุกด้าน
โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดทุกด้าน ผู้ส่งสารและประสบปัญหาในเรืองผู้ส่งสารเผยแพร่สารสนเทศไม่ต่อเนื่อง 
ผู้รับสารขาดโอกาสซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

ด้านการตรวจสอบประเมินผล หมายถึง การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
เกี่ยวกับ การก าหนดกรอบการประเมิน การจัดหา  การจัดท าเครื่องมือการเก็บข้อมูล และการ
วิเคราะห์ ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อแนวทางการพัฒนา กระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ด้านการตรวจสอบประเมินผลอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ 
Sasitorn Chutinantagul (1993) ศึกษาเรื่องการสร้างแบบประเมินและเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาที่สอนคอมพิวเตอร์ พบว่า แบบประเมินประกอบด้วยประเด็น
หลัก 6 ประเด็น ด้านนโยบาย ด้านบุคลากร ด้านบริหารและการจัดการ ด้านหลักสูตรการเรียนการ
สอนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ด้านประชาสัมพันธ์ 
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นด้วย แต่มีบางส่วนเท่านั้นที่เสนอให้เพ่ิมอีก 1 ประเด็น คือ ด้านประสิทธิผล
ของโรงเรียนเป็นความส าเร็จของโรงเรียน ซึ่งประสิทธิผลจะวัดได้จากผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ความพึง
พอใจของบุคลากรในการท างาน 

ด้านการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน หมายถึง การน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษามาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ต่อแนวทางการพัฒนา กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ด้านการน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงงานอยู่ในระดับมาก ขัดแย้ง Sompis Yusuksawadth (1998) 
ศึกษาวิจัยการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนของวิทยาลัยพาณิชยการสังกัดกรมอาชีวศึกษา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครู-อาจารย์ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมา
เพียงด้านเดียวคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ส่วนด้านอ่ืนๆก็มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
ส าหรับนักเยนมีความคิดเห็นว่า การควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางกันทุกด้าน 
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7. ข้อเสนอแนะ 
ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานอ่ืนๆของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษา 
ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 

THE MANAGEMENT  DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL OF SANGHA 
ADMINISTRATORS IN NAKHONNAYOK PROVINCE 

 
พระครูบรรพตภาวนาวิธาน วิ.   อภินันท์  จันตะนี  ยุทธนา  ปราณีต 

Phrakhrubanphotphawanawithan (Manin jantako), 
Aphinant Chantanee, Yutthana  Pranit 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาทั่วไปในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 2) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก
3) เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดนครนายก  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ 25 รูป/คน เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการ 
ก่อนจะน าข้อมูลที่ได้น าไปสู่การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)ที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิง
ส ารวจ (Qualitative Research) จากกลุ่มตัวอย่าง 169 รูป โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพทั่วไปในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการ

ในจังหวัดนครนายก ด้านการวางแผน พระสังฆาธิการได้ด าเนินการให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย
ของคณะสงฆ์แต่ไม่มีการวางแผนระยะยาว ด้านการจัดองค์การ โครงสร้างขององค์กรด าเนินการ
ตามรูปแบบที่เคยปฏิบัติมาไม่ได้ด าเนินการเชิงรุก การบังคับบัญชาที่ผ่านมาไม่สนองตอบต่อการ
พัฒนาด้านการศึกษาบาลีเท่าที่ควรขาดแรงจูงใจ ตลอดจนถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส านักเรียน
ไม่มีภาคบังคับยังเป็นแบบสมัครใจ ด้านการประสานงาน ยังขาดการด าเนินงานที่ชัดเจนในด้านนี้
                                                 
 

 Doctor of Philosophy Program in Buddhist Management, Faculty of Social Sciences, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 


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

rajavidyalaya University. 


 Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkorn- 
rajavidyalaya University. 
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ด าเนินงานที่ชัดเจนในด้านนี้เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปตามสถานการณ์ ที่ส าคัญ ด้านการควบคุม มีผู้
ลงชื่อเรียนและสมัครสอบมาก แต่ผลการสอบผ่านไม่เกินครึ่งหรือน้อยกว่านั้นมาก จึงควรส่งเสริม
สนับสนุนด้านการศาสนศึกษาเกี่ยวกับบาลีให้เป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์เพ่ือการสืบทอดอายุพระ
ศาสนาสืบไป 

2. ผลการวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้าน
การศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการ ผลการแจกแบบสอบถามแก่บุคลากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 169 
ชุด พบว่า  มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่ามีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ด้านการ ศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการแต่ละด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับได้
ดังนี้ ด้านการจัดองค์การ มีค่าเฉลี่ย 4.23 ด้านการบังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ย 4.19 ด้านการควบคุม มี
ค่าเฉลี่ย 4.17 ด้านการประสานงาน มีค่าเฉลี่ย 4.11 และด้านการวางแผน มีค่าเฉลี่ย 4.03 น้อยกว่า
ทุกด้าน แต่อยู่ในระดับมากเช่นกัน 

3. ผลการวิเคราะห์แนวทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของ 
พระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก พบว่า 1) ด้านการวางแผน การก าหนดนโยบาย มาตรการอัน
เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารปฏิบัติงานทุกระดับก็ปฏิบัติไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
มีการปรับปรุงแก้ไข และก าหนดแผนล่วงหน้าโดยประชุมปรึกษา ก าหนดแผนปฏิบัติงาน ให้เป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 2) ด้านการจัดองค์การ การจัดระบบความสัมพันธ์
ระหว่างงานกับบุคคลภายในหน่วยงานนั้นๆ โดยมีการมอบหมายภารกิจ อ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ การจัดโครงสร้างการบริหารต้องให้สอดคล้องเป็นระบบและมีการกระจายอ านาจหน้าที่ 
ก าหนดบุคคลรับผิดชอบอย่างมีเหตุมีผล บุคลากรรู้จักการด าเนินโครงการต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 3) ด้านการบังคับบัญชา ผู้บริหารระดับสูงสั่งให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา 
ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง และเป็นการตรวจสอบดูว่าเขาได้ปฏิบัติงานที่มอบหมายได้ตาม
ศักยภาพหรือไม่ หน้าที่ผู้บริหารต้องใช้ความสามารถจูใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้ดีที่สุด การ
มอบอ านาจหน้าที่การงานให้แก่บุคคลากรในส านักเรียน หรือคณะบุคคลหน่วยงานรองลงไปปฏิบัติ
ศาสนกิจ หรือด าเนินการแทนตามความเหมาะสมแก่ความรู้ความสามารถ 4) ด้านการประสานงาน 
ได้ด าเนินการตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องมีการประชุมบุคคลากรเพ่ือมอบนโยบาย 
ตรวจติดตามนโยบาย ให้แนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การประสานงาน
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ประสานงานภายในส านักเรียนและ ประสานงานภายนอกส านักเรียน 5) ด้าน
การควบคุม ได้การติดตามผลงานของบุคคลากรภายในส านักเรียนเพ่ือต้องการทราบแต่ละฝ่ายใต้
ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายส านักเรียน มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ส าคัญคือ
การป้องกันไม่ให้ย่อหย่อนต่อหน้าที่การงาน และละทิ้งหน้าที่การงานมีการก ากับดูแลการบริหารเป็น
ประจ าด้วยตนเอง พร้อมทั้งมีการเสนอผลการบริหารประเมินผลการเรียนการสอนว่าสัมฤทธิ์ผลมาก
น้อยแค่ไหน รวมทั้งประเมินงานตามภาระหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน 
ค าส าคัญ: การบริหารกิจการคณะสงฆ์, การศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ 
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were: 1) to study the General Administration 
of Religious Affairs, Ministry of Education of Buddhist Monks in Nakhonnayok, 2) to 
study the concept, the theory involves the Sangha Administration of Religious 
studies of Buddhist Monks in Nakhonnayok 3) to propose the Sangha Administration 
of Religious Studies of Buddhist Monks in Nakhonnayok. 
 This research was the mixed researchs methods between the qualitative 
research and quantitative research. For the qualitative research used the 
documentary research and in-depth interview from 25 key informants as 
management development of education in Sangha Administrators in Nakhonnayok 
province and the quantitative research used the 169 questionnaires. The data 
analysis was used the social sciences programme for descriptive statistics were the 
frequency, percentage, mean, standard deviation (S.D.) 
 The finding of the research as follows: 
 1. State Administration of Religious Affairs, Ministry of Education of 
Buddhist Monks today. Buddhist Monks have developed the model management 
related to the integration of the right to education act in accordance with the 
ecclesiastical ministry. As well as rules related to court. should planning for the 
future Organizes the structure of the school device the position to management of 
the power should commanding the staff is equal by the status of the position the 
Coordinating between various affair in another place and the controlling is should 
the stability is to promote the creation of a novice monk, who is heir to inherit the 
old Buddhist monastery in addition to integrating the management problems that 
do not fit with the Sangha Administration of Religious Studies today. The major 
cause of blurred vision. Mission in appropriate the learning process is not clear. 
 2. Annualize the Concepts related to Sangha Administration of Religious 
Studies of Buddhist Monks. The results of questionnaires to a sample of 169 people 
found that a series of opinions on Administrative Affairs Ministry of Religious Studies 
of Buddhist Monks. The overall high level. When considering each aspect found 
that opinions on Administrative Affairs Ministry of Religious Studies of Buddhist 
Monks in each level is based on the principles of management include planning, 
organizing. The executive director of the control and so on. 
 3. Guidelines for the Administration of Religious Affairs, Ministry of 
Education of Buddhist Monks in Nakhonnayok that 1) Planning policy, as a practical 



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์   63  

measure to achieve that goal. Management practitioners at all levels is to practice 
as planned. Improvements Plan ahead and consult the conference. Working plans 
According to the scheduled time. To achieve 2) Organization, the relationships 
between individuals within the agency itself. The assignment of authority and 
responsibility. The management structure and systems to ensure compliance with 
the distribution of authority. Determine individual responsibility Lange. People 
known to carry out various projects provide appropriate resources appropriately. 3) 
Commanding, executives ordered subordinates to work either. And to confirm that 
he has fulfilled the task assigned by the potential or not. Responsible management 
requires the ability to motivate subordinates to perform their best. Authorization to 
work in the personnel office report. Persons or entities subordinate to the ministry. 
Representations as appropriate, the competent. 4) the Coordinating of the teaching 
staff to deliver the required policies, monitoring policy provide practical guidance to 
be in the same direction. Coordination is divided into two parts : the internal 
coordination and liaison office to an external agency to 5) to control the tracking of 
personnel within the office report. Want to know each other under performance is 
on target to office. There is a way to fix the problem continues. The key is to 
prevent a drop off to duty. And abandon to work an administrative oversight a 
Dutch manually. Along with the presentation of the evaluation of teaching 
effectiveness that much. As well as assess the obligations of each agency. 
Keywords: Sangha Administration, Religious Studies,  Sangha Administrators 
 
1. บทน า 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น เป็นด้านหนึ่ งในหกด้านในการจัดองค์การทาง
พระพุทธศาสนา กรมการศาสนา ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึงการ
ด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ศาสนทายาทและประชาชนได้รับทราบในทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อ
พระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม แล้วน้อมน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในวัดและนอกวัด การ
บรรยายธรรมทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือวีดี
ทัศน์ ภารกิจด้านนี้  ครอบคลุมถึงการที่วัดหรือพระสงฆ์จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นในวัดโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือมุ่งเน้นสืบสาน
วัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา การด าเนินการใด ๆ ของพระสงฆ์ใน
พระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพื่อการเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในวัดและนอกวัด ชื่อว่าภารกิจ
ด้านการเผยแผ่ทั้งสิ้น (Religious Affairs Department, 1997) ในยุคแห่งโลกาภิวัตน์ ถึงแม้ว่าการ
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พระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพื่อการเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในวัดและนอกวัด ชื่อว่าภารกิจ
ด้านการเผยแผ่ทั้งสิ้น (Religious Affairs Department, 1997) ในยุคแห่งโลกาภิวัตน์ ถึงแม้ว่าการ
เผยแผ่จะมีความหลากหลายโดยการใช้เทคโนโลยีในการจัดการด้านการเผยแผ่มีมากขึ้น เช่น การใช้
สื่อด้านการพิมพ์ คือ หนังสือธรรมะ ซึ่ งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน การใช้
สื่อคอมพิวเตอร์ คือ การใช้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการเผย
แผ่ในรูปของซีดีธรรมะ ท าวีดีโอธรรมะเสนอทางโลกเทคโนโลยี เช่น อินเตอร์เน็ตต่าง ๆ ดั้งนั้น การ
จัดการด้านการเผยแผ่จึงมีความหลากหลายมากขึ้น  แต่ว่าสิ่งยั่วยุในยุคนี้ก็มีมากเช่นเดียวกัน อัน
เป็นปัญหาทั้งจากภายในตัวบุคคลนั้นเองหรือปัญหาภายนอก คือ การขาดบุคลากรในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ฉะนั้น การเอาใจใส่ การจัดการในด้านการเผยแผ่ก็ต้องมีการบริหารให้ทันต่อโลก
ปัจจุบัน ต่อบุคคลที่เป็นจุดเป้าหมาย เพ่ือให้ส าเร็จผลตามความประสงค์ได้  (P.A. Payutto, 1997) 
 ดังนั้น ผู้ท าการวิจัยจึงสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผน และ
พัฒนาระบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ในจังหวัดนครนายกให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ และนโยบายการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสน
ศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกเป็นอย่างไร ซึ่งอาจจะเป็นแนวทางที่คณะสงฆ์ในเขต
ปกครองภาคอ่ืน ๆ น าไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ และการท าวิจัยเรื่องนี้อาจเป็นผลดีต่อวงการคณะ
สงฆ์ไทยที่จะได้แนวคิดหรือวิธีการที่จะปฏิรูปการคณะสงฆ์ที่ดีได้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพองค์กรของ
คณะสงฆ์ให้มีความเรียบร้อยดีงามตามพระธรรมวินัย สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาตลอดไป 
 
2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาทั่วไปในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 
 2.2 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการ 
ศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 
 2.3  เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิ
การในจังหวัดนครนายก 
3. ขอบเขตการวิจัย     

การวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดนครนายก”  ผู้วิจัย ได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการบริหารกิจการ

คณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก ตามหลักอิทธิบาท 4 และตาม
หลักการจัดการตามแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2553) จ านวน 5 ด้านประกอบด้วย การวางแผน 
การจัดองค์การ การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุม 
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3.2 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสน

ศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก  
1) การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือศึกษาถึงการบริหารกิจการ

คณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกประกอบด้วย พระภิกษุ 
ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
จ านวน 18 รูป/คน 

2) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ได้แก่ พระภิกษุและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 รูป/คน เพ่ือแสวงหาความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในบางประการ และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
นครนายกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพ่ือให้ได้การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของ  
พระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกที่มีความสมบูรณ์ 

3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
พ้ืนที่ใช้ในการศึกษาผู้วิจัยได้ก าหนดเขตพ้ืนที่ คือ เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัด

นครนายก 
3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ศึกษารวบรวมข้อมูลในการด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558- มีนาคม 

พ.ศ. 2559 รวม 13 เดือน 
  

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดนครนายก” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) โดยใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth interview) 
และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยใช้วิธีส ารวจ (Survey Research) ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระ
สังฆาธิการ และบุคลากรที่ เ กี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของ  
พระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับ  และน าเสนอต่อการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 
5. ผลการวิจัย 
 1) ด้านการวางแผน ควรจัดประชุมเพ่ือแจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของงานอยู่
เสมอ และมอบหมายงานแก่บุคคล โดยดูความถนัด ความสามารถของบุคลากรแต่ละบุคคล 
ยุทธศาสตร์การบริหารบุคคล โดยทางวัดพิจารณาจาก ความรู้และประสบการณ์ของบุคคล ให้มี
ความเหมาะสมกับภาระงาน การเรียน การสอน จะต้องวางแผนงานในการบริหารส านักศาสนศึกษา 
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วางโครงสร้างในการบริการ วางตัวบุคคลที่จะมาช่วยงาน และบุคคลในส านักโดยการคัดสรรดูจาก
วิทยฐานะ ความรู้ ความเหมาะสม ความสามารถแต่ละบุคคลให้เป็นไปในแนวทางของแผนงานและ
โครงสร้าง การบริหารเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารส านักศาสนศึกษา  ยุทธศาสตร์การ
บริการบุคคล คือมุ่งเน้นให้พระภิกษุมีความรู้ทั้งทางโลก และทางธรรม เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ทางคณะสงฆ ์
 2) ด้านการจัดการ ผู้บริหารควรจะมีการบริหารการเงินส านักศาสนศึกษา ต้องมี
บุคลากรเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (ไวยาวัจกร) มาช่วยควบคุมดูแลการเงินร่วมกับผู้บริการส านักศาสน
ศึกษา ก็จะมีข้อเสียคือการเบิกจ่ายในการบริหารงานจะมีสภาพคล่องน้อยล่าช้า อาจท าให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการด าเนินงาน จุดอ่อนของศาสนศึกษา คือ ไม่มีนิตยภตต์ (เงินเดือน) แก่ผู้สอน และไม่มี
รางวัล แก่ผู้เรียนเมื่อสอบได้ ดังเช่นส านักดังๆของประเทศเราทีมีสถิติสอบนักธรรม บาลี ได้มากๆ ก็
เพราะมีรางวัลค่าหัวด้วยปัจจัยส่งเสริมการเงินเป็นเครื่องล่อใจ อันนี้ก็เป็นปัญหาหนักใจแก่เจ้าส านัก
ที่จะต้องหาทุนที่จะสนับสนุนการศึกษา ดังนั้น วิธีการบริหารการเงินในส านักศาสนศึกษา ข้อเสียคือ
จุดอ่อนไม่มีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายรวมถึงการประชุมปรึกษาหารืออย่างเนืองนิตย์ 
 3) ด้านการบังคับบัญชา  โดยการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับส านักเรียนให้เกิด
ประโยชน์ตามความเหมาะสม อย่างประหยัด มีคุณภาพ ตามหลักการและกฎระเบียบส านักเรียน มี
เจ้าหน้าที่คอยก ากับดูแลจัดท าบัญชีคุมวัสดุอุปกรณ์รวมทั้ งรายรับรายจ่าย ในการเบิกจ่าย
งบประมาณ และรายงานผลการด าเนินงานเป็นขั้นตอนเพ่ือการดูแลรักษา มีให้เกิดการสูญหาย และ
ต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซม ดูแลมิให้วัสดุอุปกรณ์ สิ่งปลูกสร้างเสื่อมโทรมเสียหายช ารุดมีความรู้
ความสามารถให้เหมาะสมกับหน้าที่ มีการให้เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรให้ศึกษาต่อและดูงาน การ
บริหารพัสดุอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสียง โต๊ะ เก้าอ้ี ต าราเรียน ให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานตลอดเวลา การพิจารณาการบริหารวัสดุอุปกรณ์น้ันๆจะต้องมีการจัดท าบัญชีรายรับ วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ 
 4) ด้านการประสานงาน ผู้บริหารต้องประสานงานให้เกิดการพัฒนาส่งเสริมส านักศาสน
ศึกษามีความเจริญรุ่งเรืองโดยการขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนจากบริษัทเอกชน ได้มีส่วนร่วม
ในการท าบุญกุศลในการพัฒนาพระพุทธศาสนาตามวัตถุประสงค์ การจัดการระบบบริหารให้
ส านักศาสนศึกษามีการพัฒนาต้องมีการวิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ การด าเนินงาน ปริมาณ 
คุณภาพ และสภาพของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ส านักพระพุทธศาสนาแห่ง 
ชาติ ตามระบบการศึกษาคณะสงฆ์ไทย การดูแลอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับ
ประเพณีวัฒนธรรม สังคมของพระภิกษุสามเณร การบริหารวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์เพ่ือการศาสน
ศึกษา มีบุคลากรด้านการศาสนศึกษา มีจริยธรรม คุณธรรม มีความรู้ มีความสามารถ บุคลากรมี
ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามวุฒิการศึกษา จัดให้มีสวัสดิการ 
และทุนการศึกษา เป็นบ าเหน็จรางวัลในด้านการเรียน  

5) ด้านการควบคุม ผู้บริหารกิจการคณะสงฆ์หรือพระสังฆาธิการผู้ได้รับมอบหมายให้
ดูแลด้านการศึกษาหรือเจ้าคณะจังหวัด ต้องมีวิธีการชักชวนเจ้าคณะพระสังฆาธิการประชุมวาง
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นโยบายสนับสนุนการศึกษา เจ้าส านักศาสนศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีบารมีในด้านใดด้านหนึ่ง ในการที่จะ
ท าให้ญาติโยมเลื่อมใสศรัทธา หรือไม่ก็ต้องอาศัยหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ในวัดช่วยอุปถัมภ์ เช่น วัดโสธร 
วัดบางพลีหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง เป็นต้น ถ้าไม่มีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ตัวเจ้าส านักก็จะต้องมี
การตลาด บริหารจัดการที่ดี หรือไม่ก็ต้องมีทุนนิธิดอกผลที่จะน าพามาใช้ในด้านกิจกรรมการศึกษา 
เช่น วัดปากน้ าภาษีเจริญ เป็นต้น วิธีการหาทุนทรัพย์นั้นควรใช้วิธีส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรไป
ศึกษายังส านักอ่ืนๆ ที่ไม่ไกลนัก เพ่ือสร้างบุคลากรของตัวเอง  

 
6. อภิปรายผล 
 1) ด้านการวางแผน พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้าน
การศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งอภิปรายได้ว่า การวางแผนหาเงินทุนและรางวัล เพ่ือให้แก่ครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนบาลี ตามล าดับชั้นเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ซึ่งชี้ให้เห็นว่า มีการวางแผนการจัดการศึกษาแผนกบาลี ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
ตามหลักสูตร กฎระเบียบที่เหมาะสมในยุคโลกาภิวัตน์ มีการวางแผนการประสานงานโดยมีการแบ่ง
ทีมงานให้กับคณะผู้ท าหน้าที่ในการเรียนการสอนและการสอบวัดผล ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวง
ก าหนดซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phramaha Sonnachai Mahapanyo (2013) ได้วิจัยเรื่อง 
“การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์” ผลการวิจัยพบว่า 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกภิวัตน์ อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้  
เพราะ ด้านการปกครอง ในรูปแบบเดิมๆ มีการประชุมเพ่ืออบรมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถร
สมาคม หรือการจัดหลักสูตรในระยะสั้นๆ เท่านั้น จึงมีองค์กร หรือสถาบันที่เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมีการกระจายอ านาจ ประสานสร้างประโยชน์ สร้างเครือข่ายให้
เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วน ด้านการศึกษา มีการบริหารจัดการด้านการศึกษาที่ยังคงไว้ซึ่งพระ
ธรรมวินัย แต่มีการศึกษาพระปริยัติธรรมสายสามัญ หรือการศึกษาในมหาวิทยาลัยมากข้ึน  
 2) ด้านการจัดองค์การ พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระ
สังฆาธิการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้ อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารได้จัดโครงสร้าง
การบริหารการศึกษาแผนกบาลีที่เป็นระบบตามประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา มีการจัดหา
อาจารย์พิเศษภายนอกมาเป็นวิทยากรส่งเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนบาลีได้ทราบทักษะและ
ประสบการณ์เชิงลึก  มีการก าหนดหน้าที่และรายได้แก่ผู้รับผิดชอบทางการจัดการศึกษาแผนกบาลี
ที่ชัดเจน และมีการแต่งตั้งครู อาจารย์ประจ าชั้นต่างๆ ให้มีความพร้อมเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตาม
แผนการเรียนการสอนและการสอบวัดผล ผู้บริหารส านักเรียนได้ก าหนดให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ตั้งอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Phramaha amnat Pawatthano (2013) ได้วิจัยเร่ือง "การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรม" ผลการวิจัย พบว่า  การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม อยู่ใน
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ระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้ เพราะสภาพการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมปัจจุบันนี้ พระสังฆาธิการ
ได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพ่ือการบูรณาการที่เหมาะสมกับการศึกษา
พระปริยัติธรรมให้มีความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ตลอดจนถึงกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับส านักเรียน เพ่ือส่งเสริมการสร้างทรัพยากรบุคคลคือพระภิกษุ สามเณร ผู้เป็นศาสน
ทายาทสืบทอดพระพุทธศาสนาในอนาคต นอกจากนั้น มีการบูรณาการหลักพุทธธรรมส าหรับการ
จัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ตามหลักการจัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ 
การบริหารบุคคล การอ านวยการ และการควบคุมเป็นต้น ตามหลักอิทธิบาท 4 ประกอบด้วย 
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสาเป็นต้น ตามหลักสาราณียธรรม 6 ประกอบด้วย เมตตากายกรรม 
เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา เป็นต้น 
 3) ด้านการบังคับบัญชา พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก พบว่า มีความเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
อภิปรายได้ว่า มีการก าหนดจัดโครงสร้างของการบริหารงานด้านการศาสนศึกษาของส านักเรียน
อย่างเคร่งครัดในการแต่งตั้งที่เกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
บาลี ในยุคโลกาภิวัตน์ ได้จัดให้มีการจัดฝึกอบรม สัมมนาเชิงวิชาการในโรงเรียนพระปริยั ติธรรม 
เพ่ือสร้างทีมงานให้เกิดความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานเชิงลึก มีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้แก่ครู 
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาบาลี เช่น การปฏิบัติธรรม เทคนิคการสอน และการสอนทาง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ผู้บริหารของท่านได้ส่งเสริมครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาบาลี เข้า
ประชุม อบรม สัมมนาไปศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง มีการสนับสนุนทุนทรัพย์และพัฒนาครู อาจารย์ ให้ได้ท าผลงานทางวิชาการตามสติปัญญา
ความรู้ ความสามารถ ออกไปสู่สังคมยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสหัส 
ฐิตสาโร(2551) ได้วิจัยเรื่อง "การศึกษาวิจัยการบริหารองค์กรคณะสงฆ์" ผลการวิจัยพบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้ อภิปรายได้ว่า การบังคับบัญชาในองค์กรคณะสงฆ์ การแต่งตั้งและถอดถอน
เป็นอ านาจหน้าที่ของบริหารชั้นต้นหรือผู้บริหารที่สูงกว่า ได้ด าเนินการบริหารอย่างเป็นระบบและมี
การพัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และมีการมอบอ านาจในการตัดสินใจยังขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่มี
ล าดับชั้นสูงกว่า การจัดการบริหารในแต่ละวัดยังไม่เด่นชัด รวมทั้งการบริหารจัดกิจการคณะสงฆ์ใน
ระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับภาค จบถึงระดับวัดการปกครองมีการรวมแบ่งการปกครองให้เป็นไปในแต่
ละภาค จังหวัด อ าเภอและเจ้าคณะต าบล การศึกษาของวัดและของคณะสงฆ์โดยรวมมีระบบ
บริหารจัดการที่ดีและเป็นระบบ การศึกษาสงเคราะห์ได้มีการก าหนดรูปแบบการให้การสงเคราะห์ที่
ดี และมีรูปแบบและระบบที่ดีต่อการให้การอนุเคราะห์แก่ประชาชน 
 4) ด้านการประสานงาน พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระ
สังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดนครนายกมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งอภิปรายได้ว่า มีการด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ตรวจสอบบัญชี ก าหนดวันสอบวัดผล ตามกฎระเบียบของ
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โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี มีการจัดท าบัญชีนักเรียน เก็บรักษาเอกสาร และการ
บ ารุงรักษาวัตถุสิ่งของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ได้มีการรวบรวมเก็บรักษาเอกสาร 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
ให้คงอยู่ถาวร และมีการติดตามผลและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณการศึกษาแผนกบาลี เช่น ค่า
ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคารสถานที่สอบเป็นต้น ทั้งนี้ ผู้บริหารได้ด าเนินงานธุรการ และ
งานสารบรรณ รวมทั้งจัดท าสถิติงานเข้า-ออก ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี อย่างถูกต้อง
ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ PhramahaSahatsa Thitasaro (2008) ได้วิจัยเรื่อง  
"การศึกษาวิจัยการบริหารองค์กรคณะสงฆ์" ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้ อภิปราย
ได้ว่า การบังคับบัญชาในองค์กรคณะสงฆ์ การแต่งตั้งและถอดถอนเป็นอ านาจหน้าที่ของบริหาร
ชั้นต้นหรือผู้บริหารที่สูงกว่า ได้ด าเนินการบริหารอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง และมีการมอบอ านาจในการตัดสินใจยังขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่มีล าดับชั้นสูงกว่า การ
จัดการบริหารในแต่ละวัดยังไม่เด่นชัด รวมท้ังการบริหารจัดกิจการคณะสงฆ์ในระดับต่างๆ ตั้งแต่
ระดับภาค จบถึงระดับวัดการปกครองมีการรวมแบ่งการปกครองให้เป็นไปในแต่ละภาค จังหวัด 
อ าเภอและเจ้าคณะต าบล การศึกษาของวัดและของคณะสงฆ์โดยรวมมีระบบบริหารจัดการท่ีดีและ
เป็นระบบ การศึกษาสงเคราะห์ได้มีการก าหนดรูปแบบการให้การสงเคราะห์ที่ดี และมีรูปแบบและ
ระบบที่ดีต่อการให้การอนุเคราะห์แก่ประชาชน 
 5) ด้านการควบคุม พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้าน
การศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความคิดเห็น  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสังฆาธิการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุก
ข้อ ซึ่งอภิปรายได้ว่า การควบคุมดูแลผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎระเบียบของมหาเถรสมาคม การดูแลรักษาอาคารสถานที่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
บาลี ซึ่งให้นักเรียนในแต่ละส านักเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม  
ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kritsana Khitdi (2004)  ได้วิจัยเร่ือง "การพัฒนารูปแบบการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ" ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบ
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับมาก เพราะมีรูปแบบ
การประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญประกอบด้วยหนึ่งเป้าหมายของการ
ประเมิน สองสิ่งที่มุ่งประเมิน สามวิธีการประเมิน สี่วิธีการตัดสิน ความจริงแล้วการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
ครู สิ่งที่มุ่งประเมิน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนของครู วิธีประเมินโดยเพ่ือนนครู ส่วนวิธีการ
ตัดสินใจใช้การเปรียบเทียบข้อมูลจากการประเมินกับเกณฑ์สัมภาษณ์ที่พัฒนาโดยผู้เชี่ ยวชาญและ 
จากการประเมินประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ผลการวิจัยพบว่า หนึ่งครูมีพัฒนาการของการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สองโดยภาพรวมครูมีทัศนคติที่ดีอยู่ในระดับมาก ส่วนการ
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ประเมินผลการจัดการเรียนการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยอมรับว่า การประเมินผล
ที่มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ท้ังทางด้านการปฏิบัติและการประเมินมีความถูกต้อง 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) ควรวางแผนในการจัดการเนื้อหาในแต่ละวิชาควรต้องครอบคลุมเจาะจงตาม
ระดับชั้น และครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ โดยมีแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นผู้รับผิดชอบด้าน
หลักสูตร ด้านการบริหารจัดการด าเนินการส านักเรียนให้ขึ้นอยู่กับเจ้าอาวาส หรือผู้บริหารส านัก
เรียนแต่ละแห่ง 
  2) ผู้บริหารควรจัดให้มีการวางแผนองค์การตามโครงสร้างการบริหารให้บุคลากรและ
นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้มาอบหมายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ในการพัฒนา
บุคลากร ในด้านการวางแผนการสอน เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนการสอน 
  3) ผู้บริหารควรมีบังคับบัญชาสั่งการ และให้มีการพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดท าสื่อ 
เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าสื่อการเรียนการสอน 
  4) ผู้บริหารคณะสงฆ์ระดังสูงควรประสานงานให้ระดับปฏิบัติการ ด าเนินการให้มีการ
วัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนการสอน และน าไปปรับปรุงการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 
  5) ด้านการควบคุม โดยจัดมีการประเมินผลการเรียนการสอนภายในส านักศาสนศึกษา
นั้นๆ เพ่ือให้ทราบปัญหาและแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการส านักศาสนศึกษาในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอ
เสนอแนะการด าเนินการวิจัยในลักษณะต่อไปนี้ 
  1) ควรศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการส านักศาสนศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมใน
เชิงคุณภาพ  
  2) ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม 
  3) ควรศึกษาการบริหารจัดการวัดท่ีมีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลีในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ่ืนๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงองค์กรของตนยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

บทความด้านการบัญชีบริหารนี้  เป็นกระบวนการศึกษาหาค าตอบอย่างเป็นระบบ 
(Systematic) เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ด้านการบัญชีบริหารจากประเด็นปัญหาข้อสงสัยอย่าง
น่าเชื่อถือ ลักษณะของการวิจัยด้านการบัญชีบริหาร แบ่งได้ 5 ประเภท ดังนี้ 1) งานวิจัยแบบ
ส ารวจ 2) งานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ 3) งานวิจัยภายหลังเหตุการณ์ หรือ งานวิจัยย้อนรอย  หรือ 
งานวิจัยเปรียบเทียบเชิงสาเหตุ 4) งานวิจัยเฉพาะกรณี และ 5) งานวิจัยแบบทดลอง เนื่องจากการ
วิจัยด้านการบัญชีบริหารเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยด้านการบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน  
ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้านการบัญชีบริหาร เพ่ือให้ข้อมูลทางการบัญชีแก่ผู้บริหารส าหรับ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงคลัง  วิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน  วิเคราะห์ต้นทุนเพ่ือการ
ตัดสินใจ  การพิจารณายกเลิกหน่วยงานหรือการผลิตสินค้าบางชนิด  การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ 
ก าไร  ต้นทุนฐานกิจกรรม และการบริหารงบประมาณ   

 การวิจัยด้านการบัญชีบริหารมีกรอบแนวคิดการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงคลัง 
พฤติกรรมต้นทุน ต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจ การยกเลิกหน่วยงานหรือการผลิตสินค้าบางชนิด การ
วิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ ก าไร ต้นทุนฐานกิจกรรม และการบริหารงบประมาณ โดยวิเคราะห์
แนวคิดออกมาในรูปของตัวแปรหรือสิ่งที่สนใจจะศึกษาค้นคว้า กระบวนการวิจัยจึงเริ่มต้นจากการ
เลือกหัวเรื่อง ก าหนดประเด็นปัญหาในการวิจัย ตั้งวัตถุประสงค์ การออกแบบการวิจัย การรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลรายงาน และขั้นตอนสุดท้ายการน าเสนอผลงานและการ
เผยแพร่     
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ABSTRACT 

 The managerial accounting researches are the procedure studies to seek 
the answer systematically for obtain new managerial accounting knowledge from 
problem issue believablely. The character of managerial accounting researches 
have 5 types, as follows 1) Survey Research 2) Correlational Research 3) Ex Post 
Facto Research or Causal Comparative Research 4) Case Study Research, and 5) 
Experimental Research.  Actually, the managerial accounting research is one of 
accounting research with especial objective thus the objective of managerial 
accounting research for giving accountancy data to the executive for the making a 
decision about inventory management, analysis of cost behavior, analysis of the 
cost for the decision making, the cancel meditation of division or some goods 
production cancellation, cost analysis, quantity, profit, activity base costing, and 
budgeting management. 

The managerial accounting research  has a conceptual framework about 
inventory management,  cost behavior, the cost for the decision making, division or 
some goods production cancellation, cost analysis, quantity, profit, activity base 
costing, and budgeting management by breaking the idea comes out in the variable 
or the interesting thing to study, the procedure researches start from selecting a 
topic, issue the research problem, set the objective , research designing, data 
collection, data analysis, report conclusion and the last step are presentation and 
publication.  
Keywords:  Arrangement Trend, Managerial Accounting Research 
 
1. บทน า 
 ในยุคดิจิตอลมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายในการด าเนินงานทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัย
ด้านการบัญชีที่มีปริมาณมากขึ้นในการพิจารณาสภาพแวดล้อมและตัดสินใจด าเนินงานทางธุรกิจ  
ตลอดจนการแข่งขันของธุรกิจมีมาก และรุนแรงขึ้นทั้งระดับภายในประเทศและระดับโลก  องค์กร
จ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือให้เกิดความอยู่รอดและยั่งยืน นอกจากนี้องค์กรต่าง  ท าเหมืองข้อมูล (Data 
Mining) ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนมากเพ่ือหากฎเกณฑ์  การเรียนรู้ และหาความรู้ที่มี
อยู่ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในองค์กร (Internal Databases) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ช่วยให้ภาคธุรกิจสร้างคลังข้อมูล (Data Warehousing) เพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์
และตัดสินใจในประเด็นต่าง   กอปรกับบุคลากร พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้าและ
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สาธารณชนทั่วไปสามารถแสวงหาสารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  โดยมีเทคนิคการวิเคราะห์
เชิงปริมาณช่วยการค านวณได้รวดเร็วขึ้นในการแก้ไขปัญหาองค์กร  ตลอดจนความต้องการลดความ
เสี่ยงจากสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนขึ้นและทรัพยากรมีจ ากัด  แต่ความต้องการบริโภคหรือใช้
บริการมีมากขึ้น  สถานการณ์ต่าง เหล่านี้ล้วนเป็นประเด็นปัญหาที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายบัญชีการเงิน
ที่เก่ียวข้องจะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไข โดยน าหลักการวิจัยด้านการบัญชีบริหาร
มาใช้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา เปลี่ยนแปลงต่อไป 
 การบัญชีบริหาร เป็นกระบวนการในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลทางด้านการเงินและการบัญชี 
เพ่ือระบุการวัดผลงาน การสะสมข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลการวิเคราะห์การแปลความหมาย และ
การรายงานผลต่อฝ่ายบริหารซึ่งฝ่ายบริหารสามารถน าข้อมูลจากบัญชีบริหารไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผน การควบคุมและการประเมินผลภายในองค์การ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้
ทรัพยากร  ดังนั้นจุดมุ่งหมายของการบัญชีบริหารจึงจัดท าขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการในการใช้
ข้อมูลของฝ่ายบริหารซึ่งไม่มีรูปแบบที่แน่นอนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้  โดยข้อมูลนั้นควร
เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว และเชื่อถือได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพ่ือใช้ในการ
วางแผน การควบคุมและการตัดสินใจได้ทันท่วงที (Juthamon  Sittiponwanichkul, 2010)  
ความส าเร็จของธุรกิจในปัจจุบันนั้นจึงขึ้นอยู่กับความสามารถของกิจการที่จะสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมได้เพ่ือให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่งโดยเป้าหมายหลักคือ
การเติบโตอย่างยั่งยืนและท าก าไรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ถึงความส าเร็จที่ต้องการ (Emmanuel et 
al, 1994)  

เพราะฉะนั้นปัจจุบันการวิจัยด้านการบัญชีบริหารจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์กรและ
ประเทศเป็นอย่างมาก เพราะก่อให้เกิดความรู้และนวัตกรรมใหม่ เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดแนวทางเลือก
ในการตัดสินใจต่าง  และความเจริญก้าวหน้าในการด าเนินงานขององค์กร  ตลอดจนสามารถท า
ก าไรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ถึงความส าเร็จที่ต้องการ  นอกจากนี้เพ่ือให้ได้งานวิจัยด้านการบัญชีที่มี
คุณภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้พ้ืนฐานการวิจัย
ด้านการบัญชีบริหาร เพ่ือให้นักบัญชีบริหารได้น าการวิจัยมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับองค์กรในส่วน
งานด้านการบัญชีมากขึ้น   

 
2. ความหมายของการวิจัยด้านการบัญชี 
 การวิจัยด้านการบัญชี หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาค าตอบ หรือ เพ่ือหาข้อเท็จจริง 
หรือ เพ่ือพิสูจน์เรื่องที่ต้องการค าตอบจากปัญหาข้อสงสัยทางการบัญชี หรือ เพ่ือให้ได้องค์ความรู้
ทางการบัญชี  แนวคิดทฤษฎีด้านการบัญชี (นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ และศิลปะพร ศรีจั่นเพชร, 
2554) หรือ เพ่ือหาค าตอบจากผลกระทบของเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และ
รายงานผลเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ด้านการบัญชี (Oler et all., 2010) ด้วยกระบวนการด้านการ
วิจัยที่เป็นระเบียบแบบแผน (สุนา สิทธิเลิศประสิทธ์, 2554)  โดยมีกระบวนการที่เป็นระบบ 
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(Systematic) ในการค้นหาค าตอบได้อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งใช้วิธีการรวบรวม (Gathering) การบันทึก 
(Recording) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) เพ่ือค้นหาความจริง (Suminthorn  
Baothum, 2015) เกี่ยวกับเรื่องต่าง ที่น่าสนใจในด้านต่าง  ของธุรกิจ และทางการบัญชีด้วย
วิธีการที่เป็นระบบ (Sornchai  Pisanboot, 2011) 
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้น เป็นการเชื่อมโยงให้เห็นลักษณะของการวิจัยด้านการ
บัญชีได้อย่างชัดเจน 
    
3. ลักษณะของการวิจัยด้านการบัญชีมีลักษณะส าคัญดังนี้ (Suna Sittileardprasit 
ed.,al 2011) 

3.1  เป็นการค้นหาความจริงโดยอาศัยหลักวิชาการอย่างเป็นระบบ 
3.2  เป็นการหาค าตอบเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง  ด้านการบัญชี ตลอดจนการค้นหา

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลระหว่างตัวแปรต่าง ที่เก่ียวข้องด้านการบัญชี 
3.3  มี เป้าหมายการค้นหาค าตอบที่ชัดเจน   เ พ่ือการพัฒนาข้อสรุปที่ เป็นนัยทั่ ว ไป 

(Generalization) และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ที่สังเกตได้ (Observable Experience) 
หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ (Empirical Evidence)  

3.4  มีเครื่องมือและเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเที่ยงตรง และเชื่อถือได้  โดย
ปราศจากความมีอคติ 

3.5  มีการสรุปบันทึก และการเขียนรายงานการวิจัย 
3.6  การมีจรรยาบรรณในการวิจัย และอาศัยความเพียรพยายาม ตลอดจนความซื่อสัตย์ 
เนื่องจากการวิจัยด้านการบัญชีมีลักษณะเป็นการค้นหาค าตอบโดยอาศัยหลักวิชาการอย่างเป็น

ระบบ มีเครื่องมือและเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเที่ยงตรง และเชื่อถือได้   ดังนั้น จึง
สามารถเชื่อมโยงไปสู่วัตถุประสงค์ของการวิจัยด้านการบัญชี 

 
4. วัตถุประสงค์ของการวิจัยด้านการบัญชี  
 วัตถุประสงค์โดยทั่วไปของการวิจัยด้านการบัญชี มีดังนี้  (Sornchai  Pisanboot, 2011; 
Suminthorn  Baothum, 2015)  

 4.1 เพ่ือให้นักบัญชีได้น าข้อค้นพบจากการวิจัยมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับงานบัญชีมากขึ้น
ท้ังในด้านการวางแผน การตัดสินใจในการด าเนินงาน การควบคุมการปฏิบัติงาน  และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 4.2 เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านการบัญชีทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ให้กว้างขวางมากขึ้น 
 4.3 เพ่ือประเมินประเด็นปัญหา ผลกระทบ แนวทางแก้ไขปัญหา และเสนอแนะทางออก

ต่าง ที่เป็นไปได้เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของสังคม และองค์กร 
 4.4 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของกลยุทธ์และแนวโน้มกลยุทธ์การบัญชีบริหารในอนาคต  
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 4.5 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารของนักบัญชี 
 4.6 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปของธุรกิจกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี ใน

บริหารที่ใช้ในการบริหารธุรกิจ 
 4.7 เพ่ือศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารของผู้ประกอบการ 
 4.8 เพ่ือพิสูจน์แนวคิด หรือ สร้างทฤษฎีต่าง  ด้วยเครื่องมือทางสถิติ 

 การวิจัยด้านการบัญชีบริหารเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยด้านการบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์
เฉพาะด้าน  ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้านการบัญชีบริหาร เพ่ือให้ข้อมูลทางการบัญชีแก่
ผู้บริหารส าหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงคลัง  วิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน  วิเคราะห์
ต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจ  การพิจารณายกเลิกหน่วยงานหรือการผลิตสินค้าบางชนิด  การวิเคราะห์
ต้นทุน ปริมาณ ก าไร  ต้นทุนฐานกิจกรรม และการบริหารงบประมาณ   

การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยด้านการบัญชีทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติให้กว้างขวาง
มากขึ้นนั้น เป็นวัตถุประสงค์ที่ชวนให้คิดต่อว่า แล้วการวิจัยด้านการบัญชีมีกี่ประเภทที่ยังต้องมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
5. ประเภทของการวิจัยด้านการบัญชี 
 การวิจัยด้านการบัญชีโดยทั่วไปสามารถแบ่งประเภทได้หลายลักษณะ ซึ่งมีทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงทฤษฎี การวิจัยเชิงประจักษ์ การวิจัยเพ่ือการส ารวจ การ
วิจัยเพ่ือตอบสมมติฐาน และการวิจัยลักษณะอ่ืน อีกมากมาย  จ าแนกประเภทการวิจัยด้านการ
บัญชีตามประเภทของการบัญชีได้ 2 ประเภท ดังนี้ (Suna Sittileardprasit, 2011)      

 1)  การวิจัยด้านการบัญชีการเงิน (Research of Financial Accounting) หมายถึง  
การบัญชีที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรวบรวม จ าแนก และรายงานข้อมูลทางการเงินของกิจการที่เกิดขึ้น
ในอดีตให้กับบุคคลภายนอกที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ด้วยการถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปหรือตามมาตรฐานการบัญชี โดยจัดท ารายงานทางการเงินภายในขอบเขตของกรอบ
แนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)  

 2)  การวิจัยด้านการบัญชีบริหาร (Research of Managerial Accounting) หมายถึง 
การบัญชีที่มุ่งเน้นการให้ข้อมูลทางการเงินแก่ผู้บริหารภายในขององค์กรเพ่ือใช้ในการวางแผน การ
สั่งการ การควบคุม และการตัดสินใจในการด าเนินกิจการต่าง ขององค์กร โดยข้อมูลทางบัญชีอาจ
แสดงเป็นจ านวนเงินหรือไม่เป็นจ านวนเงินก็ได้ รายงานด้านการบัญชีบริหารจะมีรูปแบบต่าง กัน 
ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับความต้องการข้อมูลของผู้บริหาร 

นอกจากนี้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  ได้แบ่งการบัญชีออกเป็น 8 ประเภท 
ซ่ึงแต่ละประเภทยังต้องการการพัฒนาหาค าตอบท้ังทางทฤษฎแีละปฏิบัติให้กว้างขวางมากข้ึน  โดย
สามารถท าการวิจัยได้ในแต่ละประเภท ดังนี้ 
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1) การท าบัญชี หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือจัดท ารายงานการเงิน 

2) การสอบบัญชี หมายถึง การตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชี และ
หลักฐานอ่ืน  ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี เพ่ือเป็นการตรวจสอบ
ว่างบการเงินมีความถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญ 

3) การบัญชีบริหาร หมายถึง การจัดท าบัญชี และรายงานทางการเงินของส่วนงานต่าง  
ในองค์กรให้แก่ฝ่ายบริหารของกิจการเพ่ือใช้ในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ การจัดท าข้อมูล
ทางบัญชีตามความต้องการของฝ่ายบริหาร  ซึ่งจะรายงานผลโดยละเอียดเฉพาะเรื่องตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 

4) การวางระบบบัญชี หมายถึง การออกแบบแผนของการปฏิบัติงานการบัญชี การจัดเก็บ
ข้อมูลทางการเงิน การจ าแนกประเภทบัญชี การบันทึกบัญชี การก าหนดแบบพิมพ์เอกสารและสมุด
บัญชี การจัดท ารายการ ตลอดจนการออกแบบการใช้และการรักษาเอกสารสมุดบัญชีต่าง  

5) การบัญชีภาษีอากร หมายถึง การน าหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปหรือมาตรฐานการบัญชี
มาปรับให้สอดคล้องกับประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษีอากรต่าง     

6) การศึกษาและเทคโนโลยีบัญชี หมายถึง การประยุกต์เครื่องมือรวมถึงวัสดุและวิธีการ 
โดยใช้ศาสตร์วิชาการต่าง  มาจัดการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้การบัญชีตาม
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

7) การก าหนดมาตรฐานบัญชี หมายถึง การระบุแนวคิด หรือ วิธีการที่นักบัญชีเห็น
สอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่ในการปฏิบัติทางการบัญชีกับเหตุการณหรือรายการทางเศรษฐกิจ ที่
เกิดขึ้นว่าจะบันทึกบัญชีเมื่อใด มูลค่าเท่าใด และเสนอรายงานในงบการเงินอย่างไร เป็นไปตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ประกอบด้วย ประเพณีนิยม (Conventions) กฎ ขอบังคับ (Rules) 
และ วิธีปฏิบัติ (Procedures) ทีจ่ าเปนเพื่อก าหนดวาสิ่งใดเป็นแนวปฏิบัติ (Practice) ทางการบัญชี
ที่รับรอง 

8) การพัฒนาวิชาชีพบัญชี หมายถึง กระบวนการที่ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้รับการ
พัฒนาความสามารถ (capability) ที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพ (potential) ให้ปรากฏผลส าเร็จ เพ่ือ
เพ่ิมสมรรถนะ (competence) ในด้านวิชาชีพบัญชีให้ก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิม 

จะเห็นได้ว่าการท าวิจัยด้านการบัญชีท าได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสนใจของ
นักวิจัยที่ต้องการจะศึกษา  โดยมีการก าหนดหัวข้อที่ดี เพ่ือน าไปสู่การวิจัยที่มีคุณค่าต่อไป 

 
6. การก าหนดหัวข้อที่ดี  มีข้อควรพิจารณาดังนี้ (Yut  Kriwan, 2010)  
 1) สามารถก าหนดขอบเขตได้แน่นอนชัดเจน ไม่กว้าง หรือ แคบจนเกินไป  
 2) ไม่ซ้ าซ้อนกับผลงานวิจัยที่มีคนอ่ืนท าไว้แล้ว  
 3) มีคุณค่าและความส าคัญต่อกิจการ  
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 4) ท าให้ผู้วิจัยสามารถท าวิจัยได้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้  
การก าหนดหัวข้อที่ดีของนักบัญชีบริหารจะได้มาอย่างไร ขึ้นอยู่กับการศึกษาค้นคว้าการ

ก าหนดหัวข้อด้านการบัญชีบริหาร 
 

7. การก าหนดหัวข้อด้านการบัญชีบริหาร 
 ขั้นตอนแรกของการท าวิจัย นักวิจัยจ าเป็นจะต้องมี “หัวข้อ” ในการวิจัยที่ตนสนใจ และ
มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วง  ซ่ึงที่มาของหัวข้อการวิจัยอาจได้มาจากดังนี้ (Yut  Kriwan, 
2010; Angkana  Thummasutjakarn,2007) 

 7.1 ปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้วิจัยเอง ซึ่งเป็นปัญหาที่ประสบพบเจอด้วยตนเอง เช่น 
จากการปฏิบัติงานการท าบัญชีพบว่า ผู้ท าบัญชีที่มาปฏิบัติงานใหม่ มีความสามารถแก้ไขปัญหาทาง
บัญชีได้น้อยกว่าผู้ท าบัญชีมานาน  ดังนั้น จึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่า “ประสบการณ์ในการ
ท างาน” มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร 

 7.2 ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่ท างานวิจัยในด้านนั้น มานาน  อาจได้แนวคิดมา
ท างานวิจัยต่อยอดได้ 

 7.3 การเข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีการน าเสนอผลงานวิจัย เมื่อน ามาพิจารณาอาจท าให้
ได้หัวข้อประเด็นปัญหาการวิจัยได้ 

 7.4 หนังสือ หรือ วารสาร หรือ วิทยานิพนธ์ หรือ ดุษฎีนิพนธ์ ที่ท าให้ผู้วิจัยทราบว่ายังมี
ประเด็นใดบ้างที่ยังไม่มีผู้วิจัย หรือ ยังมีช่องว่างที่จะท าการวิจัยต่อยอดได้ จะเป็นแนวทางท าให้ได้
แนวคิดเก่ียวกับงานวิจัยที่จะท าต่อไปได้ 

 7.5 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ของกิจการอาจท าให้
เกิดปัญหาได้ 

 7.6 การก าหนดหัวข้อจากงานวิจัยมุ่งเป้า ซึ่งเป็นหัวข้อจากระบบบริหารจัดการงานวิจัย
แห่งชาติที่ก าหนดขึ้นให้นักวิจัยทั่วไปที่สนใจยื่นเรื่องเสนอขอท างานวิจัยนั้น ได้ 

 7.7 ปัญหาจากหน่วยงานต่าง ที่มีหัวข้ออยู่แล้วและต้องการผู้ท าวิจัยมาร่วมงาน 
เมื่อได้หัวข้อในการวิจัยแล้วควรต้องพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้ (Sornchai  Pisanboot, 2011) 

1) จัดล าดับหัวข้อที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานและผลการด าเนินงานของกิจการ
มากที่สุดเป็นล าดับแรก และเรียงล าดับต่อเนื่องลงไป 

2) ประมาณการเวลาและค่าใช้จ่ายต่าง ที่คาดว่าจะต้องใช้ในการด าเนินงานวิจัย 
3) เลือกหัวข้อที่มีความส าคัญมากที่สุดและไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายใน

การท างานวิจัยก่อน แต่ถ้าหากมีข้อจ ากัดในเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายให้เลือกหัวข้อที่
มีความส าคัญรองลงมาในการท าวิจัย 

นักบัญชีบริหารเมื่อได้ประเด็นหัวข้อที่จะท าการศึกษาค้นคว้าแล้ว  คงอยากทราบต่อไปว่า
ระเบียบวิธีวิจัยด้านการบัญชีบริหารมีกี่ประเภท  และแต่ละประเภทจะมีลักษณะเป็นอย่างไร 
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8. ลักษณะของระเบียบวิธีวิจัยด้านการบัญชีบริหาร 
 การวิจัยด้านการบัญชีบริหารมีลักษณะในการรายงานผลการค้นพบข้อมูลให้ผู้บริหารของ
กิจการ เพ่ือใช้ในการวางแผน การสั่งการ การควบคุม และการตัดสินใจในการด าเนินงานของกิจการ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถแบ่งวิธีวิจัยออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ (Suminthorn  
Baothum, 2015)  

1) งานวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research) เป็นการวิจัยที่เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้
ทราบว่าประชากรมีลักษณะอย่างไร มีความคิดเห็นอย่างไร ตัวอย่างเช่น “ความรู้ความเข้าใจของ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเซรามิกส์จังหวัดล าปางเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลต้นทุนเพ่ือการบริหาร” 
(Hataitip  Thongsamer, 2013) 

2) งานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlational Research) เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปร ตัวอย่างเช่น “ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลจากบทวิเคราะห์
ผู้บริหารกับตัวชี้วัดทางการเงินในอนาคต” (Wuttichai  Hanrungroj, 2011) 

3) งานวิจัยภายหลังเหตุการณ์ หรือ งานวิจัยย้อนรอย (Ex Post Facto Research) 
หรือ งานวิจัยเปรียบเทียบเชิงสาเหตุ (Causal Comparative Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาหา
สาเหตุ หรือผลกระทบที่เกิดจากความแตกต่างที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น “ปัจจัยที่ใช้ในการพยากรณ์
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีกลุ่มธุรกิจบริการในประเทศไทย” (Jarunee  
Apiwatpaisarn, 2012) 

4) งานวิจัยเฉพาะกรณี (Case Study Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง หรือศึกษาเฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ ศึกษาเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยน ามาศึกษาโดย
ละเอียดเพ่ือหาข้อสรุป  ข้อค้นพบการวิจัยประเภทนี้จะใช้ได้เฉพาะขอบเขตที่ศึกษาเท่านั้น ไม่
สามารถอ้างอิงไปยังประชากรกลุ่มอ่ืนได้  ตัวอย่างเช่น “ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของบริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จ ากัด 
อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน” (Rujirat  Pareepatsakul, 2011)  

5) งานวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research) การวิจัยประเภทนี้จัดเป็นการวิจัย
ที่ดีที่สุดในการค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้น โดยนักวิจัยจะจัดกระท าตัวแปรอิสระ และสังเกตผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนในตัวแปรตาม ซึ่งนักวิจัยจะต้องด าเนินการทดลองโดยสร้างให้กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มมีความ
แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาการ
บัญชีเบื้องต้น 1 เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่
เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบแก้ปัญหาตามขั้นตอน การแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา กับการสอน
ตามปกติ” (Nittaya  Thongkum, 2008) งานวิจัยประเภทน้ียังไม่พบในสถานประกอบการธุรกิจ 
แต่พบในการบริหารงานในสถานศึกษา (Suminthorn  Baothum, 2015)  



80    ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560
 

 

 ลักษณะของระเบียบวิธีวิจัยด้านการบัญชีบริหารมีหลายประเภทดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งมีผู้
ศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยที่หลากหลาย และมีตัวแปรของการวิจัยด้านการบัญชีบริหารที่น่าสนใจ  ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนางานด้านการบัญชีบริหารอย่างกว้างขวางต่อไป 

 
9. ตัวแปรของการวิจัยด้านการบัญชีบริหาร 

ผู้วิจัยด้านการบัญชีบริหารเมื่อได้หัวข้อการวิจัย ประเด็นปัญหา และก าหนด
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้ว  จะต้องก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยมีตัวแปรที่จะศึกษาค้นคว้าหา
ค าตอบ ดังตัวอย่างในตารางที่ 1 

 
กรอบแนวคิดการศึกษา ตัวแปรที่ศึกษา 
1. การบริหารสินค้าคงคลัง - ระบบการบริหารทันเวลา (Just In Time: JIT) 

- การตีราคาสินค้าด้วยวิธีถัวเฉลี่ย 
- การตีราคาสินค้าด้วยวิธีเข้าก่อนออกก่อน 

2. พฤติกรรมต้นทุน - ต้นทุนผันแปร 
- ต้นทุนคงท่ี 
- ต้นทุนกึ่งผันแปร 

3. ต้นทุนเพือ่การตัดสินใจ - ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ 
- ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
- ต้นทุนเสียโอกาส 
- ต้นทุนจม 
- ต้นทุนส่วนแตกต่าง 
- ต้นทุนส่วนเพิ่ม 

4. การยกเลิกหน่วยงานหรือการ
ผลิตสินค้าบางชนิด 

- รายได้ของหน่วยงานหรือค่าขายของสินค้าที่จะยกเลิก 
- ต้นทุนทางตรงของหน่วยงานหรือของสินค้าที่จะยกเลิก ซึ่ง
ประกอบด้วยต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงท่ี 
- ต้นทุนที่ได้รับการจัดสรรของหน่วยงานหรือของสินค้าที่จะ
ยกเลิก 

5. การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ 
ก าไร 

- ก าไรส่วนเกิน 
- อัตราก าไรส่วนเกิน 
- จุดคุ้มทุน 
- ส่วนเกินเพ่ือความปลอดภัย 
- ต้นทุนคงท่ี 

6. ต้นทุนฐานกิจกรรม - ตัวผลักดันต้นทุน 



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์   81   

 

- กลุ่มต้นทุน 
- กิจกรรมด าเนินงาน 
- การแบ่งสรรต้นทุน 

7. การบริหารงบประมาณ - แบบมุ่งเน้นผลงาน 
- แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
- สภาพการบริหารงาน 

ที่มา : ประยุกต์มาจาก Suna Sitthiloetprasit, (2011). 
 
 การวิจัยด้านการบัญชี เป็นกระบวนการศึกษาหาค าตอบอย่างเป็นระบบ (Systematic) 
เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ด้านการบัญชีได้อย่างน่าเชื่อถือ ดังนั้นผู้สนใจศึกษาด้านการบัญชีบริหารจึง
ควรให้ความสนใจกระบวนการในการท าวิจัยด้านการบัญชีบริหาร 
 
10. กระบวนการในการท าวิจัยด้านการบัญชีบริหาร  
 การวิจัยเป็นกระบวนการในการค้นหาค าตอบอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน
ต่าง  8 ขั้นตอน ดังนี้ (Yut kaiyawan, 2010) 

 10.1 การก าหนดหัวข้อที่จะท าวิจัย (Selecting a Topic) เป็นขั้นตอนแรกของการท า
วิจัย โดยผู้วิจัยเลือกหัวข้อที่อาจเกิดจากความอยากรู้ ความสงสัย การฟัง การสนทนา  เป็นต้น 
หลักการเลือกหัวข้องานวิจัย มีหลักส าคัญ 3 ประการ คือ 1) เป็นประโยชน์หรือไม่ แก้ไขปัญหาได้ 
ประเด็นน่าสนใจ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 2) พิจารณาด้านผู้วิจัยท าได้หรือไม่ มีความเชี่ยวชาญ มี
ข้อมูลสนับสนุน และอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3) สภาพเอ้ืออ านวยต่อการวิจัย คุ้มค่าหรือไม่ และ
ทันต่อเหตุการณ ์(Angkhana Thamsatkan, 2007) 

 10.2 ก าหนดประเด็นปัญหาในการวิจัย (Issue the Research Problem) เมื่อ
ก าหนดหัวข้อได้แล้ว ผู้วิจัยจะต้องก าหนดประเด็นปัญหาในการวิจัย การก าหนดประเด็นปัญหาที่ดี 
มีหลักการ 4 ประการ คือ 1) ขอบเขตแน่นอนชัดเจน ไม่กว้าง / แคบจนเกินไป 2) ไม่ซ้ าซ้อนกับ
ผลงานวิจัยที่มีคนอ่ืนท าไว้แล้ว 3) มีคุณค่าและความส าคัญต่อสังคมส่วนรวม และ 4) ท าให้ผู้วิจัย
สามารถท าวิจัยได้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะต้องสังเคราะห์ 
(Synthesis) จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Review of Literature) 

10.3 ตั้งวัตถุประสงค์ (Objective) เป็นการแสดงให้ทราบถึงเป้าหมายของผู้วิจัยว่า
ต้องการศึกษาอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ แง่มุมใด อย่างไร  โดยแจกแจงรายละเอียดเรื่องที่จะ
ศึกษาเป็นข้อ  

10.4 การออกแบบการวิจัย (Research Designing) เป็นการวางโครงสร้าง (Structure) 
และแนวทางในการด าเนินการวิจัยที่บอกให้ผู้วิจัยทราบว่าจะต้องด าเนินการอย่างไร ต้องระมัดระวัง
ในเรื่องใด และไม่ควรท าอะไรในกระบวนการวิจัย ดังนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยจะ
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ช่วยให้ผู้วิจัยรู้หลักการในการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสมกับค าถามวิจัย สามารถวางแผน
ด าเนินการวิจัยทุกข้ันตอนให้สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    การออกแบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพมุ่ งที่จะให้ได้ผลการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ  มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

            10.4.1 การออกแบบการวัดค่าตัวแปร (measurement design) ประกอบด้วยการ
วางแผนก าหนดวิธีการวัดหรือพัฒนาเครื่องมือวัดตัวแปร โดยมีกิจกรรมส าคัญดังนี้ 

1) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวัดให้ครอบคลุมและชัดเจน 
2) ระบุโครงสร้างและความหมายของตัวแปรที่ต้องการวัดให้ชัดเจน 
3) ก าหนดมาตรวัด (scale) และสร้างเครื่องมือวัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของการวัดและตัวแปรที่ต้องการจะวัด 
4) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในด้านความตรง (validity) และความเชื่อมั่น 

(reliability) 
5) ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยระบุวิธีการ ช่วงระยะเวลาในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 
6) ก าหนดรูปแบบและวิธีวัดค่า หรือควบคุมตัวแปรเกิน ซึ่งอาจใช้วิธีการจัดสมาชิก

เข้ากลุ่ม โดยการสุ่ม (random assignment) การน าตัวแปรเกินมาใช้เป็นตัวแปรอิสระ การจัด
สภาพการณ์นั้นให้คงที่เพ่ือขจัดอิทธิพลของตัวแปรเกิน และการควบคุมตัวแปรเกินด้วยวิธีการทาง
สถิติ 

            10.4.2 การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง (sampling design) ประกอบด้วย
การวางแผนกิจกรรมส าคัญ คือ การก าหนดรูปแบบและวิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยการจัดท ากรอบการ
สุ่มที่สมบูรณ์ และ เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างที่ท าให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร ซึ่ง
จะต้องเปิดโอกาให้ทุกหน่วยของประชากรมีโอกาสที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างเท่า กัน 
หรือที่เรียกการสุ่มตัวอย่างลักษณะนี้ว่า การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (probability 
sampling) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 วิธี ได้แก่  

1) วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling)  
2) วิธีสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (systematic random sampling)  
3) วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling)  
4) วิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster random sampling)  
5) วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) 
10.4.3 การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล (statistical design) ผู้จัดท าโครงการ

ต้องวางแผนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 
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1) การเลือกใช้สถิติที่สอดคล้องกับค าถามการวิจัย และเหมาะสมกับมาตรวัดตัว
แปร (scale) และวัตถุประสงค์ของการวิจัย รวมทั้งการวิเคราะห์และบรรยายข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่
ถูกต้อง 

2) การเลือกใช้สถิติเชิงสรุปอ้างอิงที่เหมาะสมกับข้อตกลงเบื้องต้น (basic 
assumption) และวัตถุประสงค์ของการวิจัย รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง 

 10.5 การรวบรวมข้อมูล (Data Collection) เป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการทาง
สถิติที่มีความส าคัญ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับกรอบ
แนวความคิด สมมุติฐาน เทคนิคการวัด และการวิเคราะห์ข้อมูล   ซึ่งหมายรวมทั้ง การเก็บข้อมูล 
(Data Collection) คือ การเก็บข้อมูลขึ้นมาใหม่ และการรวบรวมข้อมูล (Data Compilation) ซึ่ง
หมายถึง การน าเอาข้อมูลต่าง ที่ผู้อ่ืนได้เก็บไว้แล้ว หรือรายงานไว้ในเอกสารต่าง  มาท าการศึกษา
วิเคราะห์ต่อ   

 10.6 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้บางครั้งยังมี
รูปแบบที่กระจัดกระจายไม่เป็นระบบ จ าเป็นต้องมีกระบวนการจัดกระท าข้อมูลเหล่านั้นให้เป็น
ระบบหรือเป็นหมวดหมู่เกิดเป็นสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือสรุปอ้างอิงไปยัง
ประชากรต่อไป ศาสตร์ที่ถูกน าเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ เรียกว่า สถิติ ซึ่งผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์
ด้วยมือ หรือวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติได้ 

 10.7 การสรุปผลรายงาน (Conclusion Report) หมายถึง การสรุปผลการวิจัยที่ได้
ศึกษาค้นคว้ามาแล้ว ซึ่งเป็นการเสนอข้อเท็จจริง หรือความรู้ ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น
ระบบ อันเป็นแนวทางในการเสนอข้อมูลทางวิชาการแนวใหม่ หรือปรับปรุงข้อมูลเดิม  

 10.8 การน าเสนอผลงานและการเผยแพร่ (Presentation and Publication) 
หมายถึง การเผยแพร่งานวิจัยของนักวิจัย และนักวิชาการ ซึ่งผลงานวิจัยเป็นบทบาทหน้าที่หลักของ
คณาจารย์และนักวิจัยภายใต้พันธะกิจด้านการวิจัย และบริการวิชาการของสถาบันการศึกษา ซึ่ง
การเผยแพร่ผลงานวิจัยนั้นมีอยู่หลายช่องทาง เช่น การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Poster 
presentation และการน าเสนอในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ ทั้งนี้การน าเสนอในเวทีระดับชาติ 
และนานาชาติเป็นวิธีการเผยแพร่ที่เร็วที่สุด (Boromarajonani College of Nursing Chonburi, 
2017)  
 
11. การน าไปใช้ประโยชน์ 

 บทความนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางให้นักวิจัยด้านการบัญชี หรือผู้สนใจด้านการบัญชี
บริหารมีความเข้าใจความรู้พ้ืนฐานการวิจัยด้านการบัญชีบริหาร เพ่ือสนับสนุนให้นักบัญชีบริหารมี
แนวทางในการจัดท างานวิจัยในเรื่องต่าง  ได้แก่ การบริหารสินค้าคงคลัง พฤติกรรมต้นทุน ต้นทุน
เพ่ือการตัดสินใจ การยกเลิกหน่วยงานหรือการผลิตสินค้าบางชนิด การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ 
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ก าไร เป็นต้น และส่งเสริมให้น าผลการวิจัยมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับองค์กรในส่วนงานด้านการบัญชี
มากขึ้น 

 นอกจากนี้บทความนี้เป็นการเสนอการใช้แนวปฏิบัติทางด้านการบัญชีบริหาร ซึ่งเป็น
การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ  ผู้สนใจในการท าวิจัยควรมีการศึกษาถึงข้อมูลเชิงปฐมภูมิด้วย  ซึ่งจะท าให้
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง จากการใช้แนวปฏิบัติทางด้านบัญชีบริหารที่ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 

   
12. สรุป 
 การวิจัยด้านการบัญชี เป็นกระบวนการศึกษาหาค าตอบอย่างเป็นระบบ (Systematic) 
เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ด้านการบัญชีจากปัญหาข้อสงสัยได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยมีลักษณะส าคัญ คือ 
เป็นการค้นหาความจริงโดยอาศัยหลักวิชาการอย่างเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ด้าน
การบัญชี ตลอดจนการค้นหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลระหว่างตัวแปรต่าง ที่เกี่ยวข้องด้าน
การบัญชี มีเป้าหมายการค้นหาค าตอบที่ชัดเจน เพ่ือการพัฒนาข้อสรุปที่เป็นนัยทั่วไป 
(Generalization) และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ที่สังเกตได้ (Observable Experience) 
หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ (Empirical Evidence) โดยมีเครื่องมือและเทคนิคในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่มีความเที่ยงตรง และเชื่อถือได้ โดยปราศจากความมีอคติ และมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้นัก
บัญชีได้น าข้อค้นพบจากการวิจัยมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับงานบัญชีมากขึ้นทั้งในด้านการวางแผน 
การตดัสินใจในการด าเนินงาน การควบคุมการปฏิบัติงาน  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ลักษณะของการวิจัยด้านการบัญชีบริหาร แบ่งได้ 5 ประเภท ดังนี้ 1) งานวิจัยแบบ
ส ารวจ 2) งานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ 3) งานวิจัยภายหลังเหตุการณ์ หรือ งานวิจัยย้อนรอย 4) งานวิจัย
เฉพาะกรณี และ 5) งานวิจัยแบบทดลอง โดยมีกรอบแนวคิดการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร
สินค้าคงคลัง พฤติกรรมต้นทุน ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ การยกเลิกหน่วยงานหรือการผลิตสินค้าบาง
ชนิด การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ ก าไร ต้นทุนฐานกิจกรรม และการบริหารงบประมาณ โดยมี
ขั้นตอนแรกของการท าวิจัย เริ่มจากการเลือกหัวข้อเรื่อง ก าหนดประเด็นปัญหาในการวิจัย ตั้ง
วัตถุประสงค์ การออกแบบการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลรายงาน 
และข้ันตอนสุดท้ายการน าเสนอผลงานและการเผยแพร่ ทั้งนี้แหล่งข้อมูลของการวิจัยด้านการบัญชี
บริหาร มาจาก 2 แหล่ง คือ ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ  

กล่าวโดยสรุป แนวทางการจัดท างานวิจัยด้านการบัญชีบริหารเป็นการน าเสนอความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัยด้านการบัญชีบริหาร โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้นักบัญชีหันมาสนใจ
ท าการวิจัยด้านการบัญชีบริหารมากขึ้น เพ่ือให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
ต่อไป 
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13. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
  1) นักบัญชีควรมีการปรับปรุงและพัฒนาการบัญชีอย่างต่อเนื่องโดยการท าวิจัย เพ่ือจะ
ท าให้การท างานด้านการบัญชีได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งจะสามารถรายงานผลให้กับผู้บริหารได้อย่าง
รวดเร็ว โดยที่ผู้บริหารจะได้น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพ่ือประโยชน์ในการวางแผน การควบคุม  และ
ตัดสินใจสั่งการได้อย่างถูกต้องต่อไป  ซ่ึงบทความนี้ได้เสนอแนะตัวแปรต่างๆ ตามกรอบแนวคิดของ
การบัญชีบริหารไว้เป็นแนวทางแก่ผู้วิจัย 
  2) ธุรกิจควรให้ความส าคัญกับการบัญชีบริหาร เพ่ือสร้างความได้เปรียบในเชิงการ
แข่งขัน โดยได้น าบัญชีบริหารมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ห้างหุ้นส่วน กิจการค้าเจ้าของคนเดียว เป็น
ต้น ซึ่งพบว่ายังมีการประยุกต์ใช้แนวคิดการบัญชีบริหารค่อนข้างน้อย   
  3) ธุรกิจควรมีการส่งเสริมให้นักบัญชีได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยด้าน
การบัญชีบริหารและมีการพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัย  โดยควรจะเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ
การท าวิจัยด้านการบัญชี เพ่ือให้การจัดท าบัญชีและการน าเสนอรายงานทางการเงินมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
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ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 13 
THE EFFICIENCY DEVELOPMENT OF SANGHA ADMINISTRATION  

MODEL IN 13TH REGION SANGHA ADMINISTRATION 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค 13” มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 
13   2) เพ่ือน าเสนอประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 
13 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ที่ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ 21 รูป/คน เพ่ือหาการปกครองคณะสงฆ์เบื้องต้นก่อนน าเสนอต่อการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) และข้อมูลที่ได้ไปสู่การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่
ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากกลุ่มตัวอย่าง 302 รูป โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติพรรณนา ได้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สภาพปัจจุบันประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง     
คณะสงฆ์ภาค 13 พบว่า 1. ด้านด าเนินงานปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย           
ให้พระภิกษุ ในสังกัดวัด ลงอุโบสถกรรมฟังพระปาฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือนมีการเข้าร่วมประชุม  
พระสังฆาธิการประจ าเดือนที่ผู้บัญชาเหนือตนจัดประชุมให้พระภิกษุท าวัตรสวดมนต์เช้า-เย็นตลอด
ทั้งปีการให้คณะสงฆ์ห่มผ้าสีราชนิยมให้เหมือนกันและพร้อมเพรียงกันทั้งภาค 13 ห้ามพระสงฆ์ขับ
รถและมีเจ้าคณะปกครองสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า 2. ด้านควบคุมและส่งเสริมการรักษาความ
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สงบเรียบร้อยดีงามพบว่ามีการส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่                   
การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห์การปกครองพระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของวัดควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดท าหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพ่ือตนเอง 3. ด้านระงับอธิกรณ์ พบว่า พระสังฆาธิการ
ถือปฏิบัติในกฎระเบียบที่ไม่ขัดกับพระธรรมวินัย อย่างเคร่งครัดลงโทษพระภิกษุสามเณรภายใต้การ
ปกครองโดยสมควรตามพระพุทธบัญญัติมีระเบียบ ในการลงโทษต่อภิกษุผู้ทุศีล 4. ด้านการแก้ไข
ข้อขัดข้องของเจ้าคณะปกครองให้เป็นไปโดยชอบ พบว่า พระสังฆาธิการให้มีการจัดท าบัญชีรับ-จ่าย 
อย่างเป็นระบบและโปร่งใสออกกฎระเบียบที่ไม่ขัดกับกฎหมายบ้านเมืองอย่างเคร่งครัดให้การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพุทธบริษัท 5. ด้านควบคุมการบังคับบัญชาเจ้าคณะ
ปกครองพบว่าพระสังฆาธิการมอบหมายให้พระภิกษุสามเณร ท าวัตรเช้า - เย็น ตลอดทั้งปีมีการ
จัดท าทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณรที่อยู่ประจ าวัดอย่างเป็นระบบสนับสนุนให้พระภิกษุเรียน
ปริยัติสามัญ-ปริยัติแผนกธรรม-แผนกบาลี โครงการหนึ่งมหาเปรียญหนึ่งอ าเภอ 6. ด้านตรวจการ
และประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตนพบว่า เมื่อมีกิจกรรม ในงานปกครองของวัดหรือ
ทางคณะสงฆ์พระสังฆาธิการมีความยินดีเข้าร่วมกิจกรรมอยู่เสมอส่งเสริมพระภิกษุสามเณรออกไป
ปฏิบัติธรรมตามสมัยปีละ 2 ครัง้ได้ด าเนินการประชุมให้ความรู้ในการบ าเพ็ญกุศล ระหว่างคณะสงฆ์
กับคฤหัสถ์ในปกครองอยู่เสมอห้ามพระถ่ายรูปสะพายกล้อง  
 2. ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 
พบว่า 1) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ คือ ท่านได้ด าเนินการประชุมพระภิกษุสามเณรภายในพ้ืนที่
ปกครองเป็นประจ า ท่านได้ด าเนินการประชุมระหว่างคณะสงฆ์กับชุมชนอยู่เนืองๆ 2) พร้อมเพรียง
กันประชุม คือ การประชุมทุกคนต้องเคารพกฎระเบียบ มีมารยาทที่ดีในการประชุม เคารพประธาน
ในการประชุม 3) ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติคือผู้ปกครองคณะสงฆ์ควรจะปฏิบัติตาม
หลักพระธรรมวินัย และกฎหมายของบ้านเมือง เอื้อเฟ้ือต่อพระธรรมวินัย 4) ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่
เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้น คือ ควรจัดให้มีกิจกรรมอบรมหรือสัมมนาแก่พระภิกษุใหม่อย่างน้อย
เดือนละครั้ง เพ่ือให้พระภิกษุใหม่ได้พบปะเจ้าคณะปกครองและเพ่ือนสหธรรมิกต่างวัดมากขึ้น      
5) การไม่ลุอ านาจตัณหาความอยากที่เกิดขึ้น คือ การเสียสละก็ดี การมีใจเมตตาปราณีกับผู้อ่ืนก็ดี 
เป็นคุณธรรมที่จะช่วยปิดกั้นความลุอ านาจตัณหาที่จะเกิดขึ้นในจิตได้ 6) การยินดีในเสนาสนะป่า 
คือ ควรดูแลเสนาสนะท่ีอยู่อาศัยให้สะอาดเรียบร้อยปลอดภัย เป็นสาเหตุให้เกิดความสงัด เกิดความ
สงบ ไม่พลุกพล่านจนเกินไป ให้เกิดระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 7) สพรหมจารีผู้มีศีลดีงามยังไม่มา
ขอให้มา คือ ควรมีนโยบายเข้มงวด เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการวัด โดยน าเอาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาวัดให้มากขึ้น 
ค าส าคัญ : ประสิทธิผล, การปกครองของพระสังฆาธิการ, คณะสงฆ์ ภาค 13 
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ABSTRACT 
 The purposes of the research topic “The effectiveness of the Buddhist 
ecclesiastical official monk administration in the Buddhist clergy administrative 
region 13 (1) to study the Buddhist clergy administration in the Buddhist clergy 
administrative region 13 (2) To present the effectiveness of the Sangha 
administration of the Buddhist ecclesiastical official monk working in the clergy 
administrative region 13 by mixed method research between qualitative research, 
which in-depth interview was done in 21 monks sample group to develop primary 
pattern before presenting to focus group discussion, and quantitative research, 
which survey research was done in 302 monks sample group, which were selected 
by simple ramdom sampling method. Questionare was used for data collection. 
Data were analyzed by descriptive statistics on the percentage, average, and 
standard deviation. 
 The result of this research, found that: 
 1. Current situation the effectiveness of the Buddhist ecclesiastical official 
monks administration in the clergy administrative region 13, it is found that :        1) 
Every monks in the temple hold a religions service in the Buddhist chapel and 
fortnightly recitation of the fundamental precepts. The monthly meeting of the 
Buddhist ecclesiastical official monks was hold by the higher rank monks. There was 
the morning or evening chanting everyday for whole year. It is the regulation for 
monks in the region 13 to wear the Royal robe colour style. Monks are not 
permitted to drive car or other vehicles. The monk deans observe the behavior of 
monks in the region. 2) Control and enhance goodness: it was found that the 
Buddhist education, the ecclesiastical education, the propagation, the public 
assistance, the sangha public aids, and the administration to control monks and 
novices to follow the rules of the temple and the Vinaya, were supported. The 
provincial meditation centers were established for public purposes not for 
individual benefits. It was successful to monitor monks in the region without 
complaint about misconduct. 3) On control the disciplinary case of dispute : it was 
found that the Buddhist ecclesiastical official monks follow the rules which are not 
against the Vinaya and punish the monks who do misconduct properly as the 
Buddhist canon. There were clear regulations to punish monks of bad conduct for 
example asking money for alms or set umbrella-like tent in community area. 4) On 
proper problem solution:  it was found that the Buddhist ecclesiastical official 
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example asking money for alms or set umbrella-like tent in community area. 4) On 
proper problem solution:  it was found that the Buddhist ecclesiastical official 
monks had income and expense accounts done systematically and clearly. To set 
the regulations which are not against the nation laws. To support the development 
in life quality of the Buddhist group and to honestly complete the mission which 
was assigned by the leader. 5) On administration: it was found that the Buddhist 
ecclesiastical official monks assigned the monks and novices to chant in the 
morning and in the evening whole year. The monk history records were collected 
systematically. Monks were supported to study the general Buddhist education-
Dhamma section-Pali section in the project of one amphoe one Buddhist scholar. 6) 
On monitoring and meeting: it was found that the Buddhist ecclesiastical official 
monks usually were delighted to join the activities which were held by the clergy. 
The ecclesiastical monks always supported monks and novices to do meditation 
twice a year. The seminar for offering knowledge how to make merit was held 
usually for target groups which were both laypeople and monks. Do not allow 
monks to use camera to take photo.  
 2. On presenting the effectiveness of the sangha administration of the 
Buddhist ecclesiastical official monks in region 13: it was found that 1) Regular 
meeting which means the ecclesiastical monks usually hold the meeting both 
between monks and novices and between Buddhist monks and laypeople. 2) All 
together meeting which means each participants should follow the rules and 
regulations, be good manner in meeting, respect the chairman of meeting. 3) Do 
not set the new rules which is not the Buddhist canon: the monk leaders should 
follow the Vinaya and the nation laws. 4) Respect the respectable monks: should 
hold the education course or seminar for novices at least once a month to let the 
novices meet the monk leaders and fellow dhamma farer from other temples more 
often 5) Do not surrender to craving: sacrifice and metta are the dhamma principal 
to prevent craving. 6) To be satisfied in the forest living: should clean and tidy the 
living place regularly. Clean and tidy living place can cause peace and easy to 
follow the regulations strictly. 7) Fellow monk: should set strict regulations for 
administration in the temple by using more high technology in the temple 
development.  
Keywords: Effectiveness, Rule of Buddhist Monks, Chapter 13.  
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1. บทน า 
 การบริหารคณะสงฆ์ เป็นปัจจัยส าคัญเพราะถ้ามีระบบบริหารที่ดีพระพุทธศาสนาก็มี
ความเจริญมั่นคง การบริหารที่ดีนั้น จะต้องมีรูปแบบและวิธีการจัดการ หรือมีแนวคิดซึ่งขึ้นอยู่กับ
การแบ่งงานมอบอ านาจกระจายงานให้ผู้อยู่ ฝ่ายบริหารระดับต่างๆ รับผิดชอบตามความรู้
ความสามารถของตน และพัฒนาการในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการบริหารคณะสงฆ์ปัจจุบันนี้ มี
อ านาจรัฐและจารีตประเพณีเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อมีอธิกรณ์เกิดขึ้นต้องอาศัยพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์เป็นเกณฑ์จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ การบริหารคณะสงฆ์ จึงถือว่าเป็นหัวใจหลัก  ใน
งานบริหารจัดการกิจการของคณะสงฆ์ คือ ด้านการปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะห์   การ
เผยแผ่ สาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไปตามพระธรรมวินัย กฎหมายกฎระเบียบ 
ข้อบังคับและมติมหาเถรสมาคม (Religious Affairs Department, 1997) การวิจัยเรื่องนี้ต้องการที่
จะศึกษาประสิทธิผลการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 ว่าการปกครองในแต่ละ
พ้ืนที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร และสอดคล้องกันตรงไหนบ้าง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดประสิทธิผลและวิธีการปกครองในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค  13 มี 4 
จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด อาจจะเป็นแนวทางท่ี
คณะสงฆ์ในเขตปกครองภาคอื่นๆ น าไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้   
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 13  
 2.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค 13  
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 
ภาค 13” ผู้วิจัยได้มีการก าหนดขอบเขตไว้ดังนี้ 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษาแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการปกครอง
ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 และการ
ปกครองคณะสงฆ์ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านด าเนินงานปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย  
2) ด้านควบคุมและส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยดีงาม 3) ระงับอธิกรณ์ 4) ด้านแก้ไข
ข้อขัดข้องของเจ้าคณะภาคให้เป็นไปโดยชอบ 5) ด้านควบคุมการบังคับบัญชา  เจ้าคณะปกครอง  
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6) ด้านตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน (Mahachulalongkorn- 
rajavidyalaya University, 2008) 
 
 3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ สถานภาพส่วนบุคคลของเจ้าอาวาสผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญ
ธรรม และต าแหน่ง 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการ
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 และการปกครองคณะสงฆ์ 6 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านด าเนินงานปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย 2) ด้านควบคุมและส่งเสริม
การรักษาความสงบเรียบร้อยดีงาม 3) ด้านระงับอธิกรณ์ 4) ด้านแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะ
ปกครองให้เป็นไปโดยชอบ 5) ด้านควบคุมการบังคับบัญชาเจ้าคณะปกครอง 6) ด้านตรวจการและ
ประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
  3.3 ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการวิจัยประสิทธิผลการปกครองของ
พระสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 ผู้วิจัยได้ก าหนดพระภิกษุสงฆ์ที่ใช้ในการวิจัยได้
จ านวน 1,332 รูป พ้ืนที่ในการวิจัย ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัด
ตราด    
 3.4 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 พ้ืนที่ใช้ในการศึกษาผู้วิจัยได้ก าหนดเขตพ้ืนที่คือ เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 13           
มี 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 
 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาเอกสารของประสิทธิผลการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 
และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
เพ่ือให้ได้ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง คณะสงฆ์ภาค 13    
การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง (Sample) มาจากการเปิดตารางส าเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane,1967) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 302 รูป โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)   
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  วิเคราะห์โดยการหา 
ค่าความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) น า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) การสังเคราะห์เนื้อหา (Synthesis) ข้อมูลที่
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สอดคล้องกัน การบันทึกวีดีทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์ (Audio & video recording) (Silverman, 
D.,2000) การสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็นและมุมมอง 
ค่านิยมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ ระบุไปถึงการบอกเล่าประสบการณ์ต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นในบุคคลนั้นๆ 
และที่ส าคัญการสัมภาษณ์จะเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตมาพรรณนาได้  
(Creswell, J. W., 2007)  
 

5. ผลการวิจัย 
 5.1 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  1) ด้านด าเนินงานปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย พบว่า ให้พระภิกษุ     
ในสังกัดวัด ลงอุโบสถกรรมฟังพระปาฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือน มีการเข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการ
ประจ าเดือน ตามมติ มส.ที่ 143/2559 ที่ผู้บัญชาเหนือตนจัดประชุม ให้พระภิกษุท าวัตรสวดมนต์
เช้า-เย็น ตลอดทั้งปี พระสังฆาธิการได้ด าเนินตามนโยบายของเจ้าคณะผู้ปกครองอันเป็นกลไก
น าไปสู่การปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ  
  2) ด้านควบคุมและส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยดีงาม พบว่า มีการส่งเสริม
การ  ศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห์  
การปกครองพระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัด ควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณรให้
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย  
  3) ด้านระงับอธิกรณ์ พบว่า พระสังฆาธิการถือปฏิบัติในกฎระเบียบที่ไม่ขัดกับพระ
ธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ลงโทษพระภิกษุสามเณรใต้ปกครองโดยสมควรตามพระพุทธบัญญัติ มี
ระเบียบในการลงโทษต่อภิกษุผู้ทุศีล ได้ด าเนินตามนโยบายของเจ้าคณะผู้ปกครองเพ่ือเป็นกลไก
น าไปสู่การปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ ตามมติมหาเถรสมาคม ท่ี 349/2559 เรื่องพระภิกษุสามเณร
ประพฤติไม่เหมะสมกับสมณะสารูป  
  4) ด้านแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะปกครองให้เป็นไปโดยชอบ พบว่า พระสังฆาธิการ
ให้มีการจัดท าบัญชีรับ-จ่ายอย่างเป็นระบบและโปร่งใส ออกกฎระเบียบที่ไม่ขัดกับกฎหมาย
บ้านเมืองอย่างเคร่งครัด ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 17/2559 ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพุทธบริษัท ได้ด าเนินตามนโยบายของเจ้าคณะผู้ปกครอง จึงเกิดผลส าเร็จตามมา 
  5) ด้านควบคุมการบังคับบัญชาเจ้าคณะปกครอง พบว่า พระสังฆาธิการมอบหมายให้
พระภิกษุสามเณรท าวัตรเช้า-เย็น ตลอดทั้งปี มีการจัดท าทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณรที่อยู่
ประจ าวัด อย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้พระภิกษุเรียนปริยัติสามัญ-ปริยัติธรรม-แผนกบาลี ส่งเสริม
การศึกษาแผนกบาลีให้พระภิกษุสามเณรได้มีความรู้ความสามารถได้น ามาสู่การปฏิบัติในทุกจังหวัด  
  6) ด้านตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน  พบว่า เมื่อมี
กิจกรรมในงานปกครองของวัดหรือทางคณะสงฆ์พระสังฆาธิการมีความยินดีเข้าร่วมกิจกรรมอยู่
เสมอส่งเสริมพระภิกษุสามเณรออกไปปฏิบัติธรรมตามสมัยปีละ 2 ครั้ง ได้ด าเนินการประชุมให้
ความรู้ในการบ าเพ็ญกุศล ระหว่างคณะสงฆ์กับคฤหัสถ์ในปกครองอยู่เสมอ  
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 5.2 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านด าเนินงานปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย 
- การให้คณะสงฆ์ห่มผ้าสีราชนิยมเหมือนกันทั้งภาค 
- ห้ามพระสงฆ์ขับรถ 
- ให้พระภิกษุท าวัตรสวดมนต์เช้า-เย็นตลอดทั้งปี 
- ให้พระภิกษุในสังกัดวัด ลงอุโบสถกรรมฟังพระปาฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือน 
- มีการเข้าร่วมประชุม พระสังฆาธิการประจ าเดือนที่ผู้บัญชาเหนือตนจัดประชุม 
-  

ด้านควบคุมส่งเสริมการรักษาความสงบเรยีบร้อยดีงาม 
- ก ากับดูแลพระสงฆใ์นเขตปกครองในพระธรรมวินัยโดยปราศจากข้อร้องเรียน 
- ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
- ส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ 
การสาธารณสงเคราะห์  
- การปกครองพระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัด  
- ควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
 

ด้านระงับอธิกรณ์ 
- พระเดินบิณฑบาต เดินเรี่ยไรเงิน หรือปักกลดในเขตชุมชน 
- ปฏิบัติในกฎระเบียบที่ไม่ขัดกับพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด 
- ถือปฏิบัติในกฎระเบียบที่ไม่ขัดกับพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด 
- ลงโทษพระภิกษุสามเณรใต้ปกครองโดยสมควรตามพระพุทธบัญญัติ 
- มีระเบียบในการลงโทษต่อภิกษุผู้ทุศีล 
 

ด้านแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะให้เป็นไปโดยชอบ 
- โครงการหนึ่งมหาเปรียญ หนึ่งอ าเภอ 
- โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า 
- ให้มีการจัดท าบัญชีรับ-จ่ายอย่างเป็นระบบและโปร่งใส 
- ออกกฎระเบียบที่ไม่ขัดกับกฎหมายบ้านเมืองอย่างเคร่งครัด 
- ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพุทธบริษัท 
 

ด้านควบคุมข้อบังคับบัญชาเจ้าคณะปกครอง 
- การท าบัญชีร่ายรับ-รายจ่ายให้โปร่งใส 
- ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายไม่เกิดการทุจริตในหน้าที่ 
- มอบหมายให้พระภิกษุสามเณรท าวัตรเช้า - เย็น ตลอดทั้งปี 
- มีการจัดท าทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณรที่อยู่ประจ าวัด อย่างเป็นระบบ 
- สนับสนุนให้พระภิกษุเรียนปริยัติสามัญ-ปริยัติธรรม-แผนกบาลี 
 

ด้านตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
- ห้ามพระถ่ายรูปสะพายกล้อง 
- จัดท าโครงการหรือการร่างนโยบายอันก่อให้เกิดความม่ันคงทางคณะสงฆ์ 
- กิจกรรมในงานปกครองของคณะสงฆ์พระสังฆาธิการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่เสมอ 
- ส่งเสริมพระภิกษุสามเณรออกไปปฏิบัติธรรมตามสมัยปีละ ๒ ครั้ง 
- ได้ด าเนินการประชุมให้ความรู้ในการบ าเพ็ญกุศล ระหว่างคณะสงฆ์กับคฤหัสถ์ 
 

- มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ
ครั้ง 
- ตรงต่อเวลาในเรื่องของการเข้าประชุม 
- เจ้าคณะปกครองกวดขัน 
- ไม่ท า ไม่พูด ไม่คิดอะไรตามอ านาจของ
ความอยากของตัวเอง 
 

- แจ้งกฎระเบียบของวดักอ่นทุกครั้ง 
- จิตใจเอื้อเฟื้อโอบอ้อมอารี 
- ไม่เป็นผู้ดื้อด้าน 
- มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือน
ละครั้ง 
- อบรมพระสังฆาธิการเน้นในเรื่องพระ
ธรรมวินัย 
 
- ประชุมการระงับอธิกรณ์ในพื้นที่
ปกครองเป็นประจ า 
- ตัดสินต่อหน้าพระสังฆาธิการชั้น
ผู้ใหญ่เสมอ 
- เจ้าคณะปกครองวางระเบียบการอยู่
ปริวาส 

- ด า เ นิ นก ารตามค า สั่ ง เ จ้ า คณะ
ผู้ปกครอง 
- ตั้งระเบียบโดยอิงพระธรรมวินัยเป็น
หลัก 
- เจ้าอาวาสเปิดรับความรู้ใหม่ๆ 
- จัดการระบบสาธารณูปโภคภายในวัด 

- ไม่ลุอ านาจแก้ความอยาก 
- เจ้าอาวาสตรวจหนังสือสทุธทิกุครั้ง 
- เคารพนับถือและปฏิบัติตาม ค า
ตักเตอืน 
- ความเคารพในพระธรรมวินัย 

- จัดการประชุมทางวีดิโอคอนฟอร์เร้นท์ 
- การยินดีในเสนาสนะป่าเป็นไปเพื่อความ
เจริญฝ่ายเดียว 
- ยกย่องคนที่ควรยกย่อง 
- ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร วั ด โ ดย น า เ อ า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อพัฒนาวัด 

ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๓ 
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6. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 13” ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 6.1 อภิปรายผลสภาพทั่วไปประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 13  

 1) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 ด้านงานปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตาม   
พระธรรมวินัย พบว่า พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการปกครองของ           
พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 ตามหลักการปกครอง โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( x =4.80) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=3.132)     
เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดทุกข้อซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrommeenate P. (2009) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า
ทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม” พบว่า การพัฒนาผู้น าทางการศึกษาตามหลักพุทธ รูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทาง
การศึกษาตามหลักพุทธธรรม พบว่า มีความเป็นประโยชน์ มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้
ในการน าไปใช้พัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด 
 2) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 ด้านควบคุมและส่งเสริมการรักษาความสงบ
เรียบร้อยดีงาม พบว่า พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการปกครองของ          
พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 ตามหลักการปกครองด้านควบคุมและส่งเสริม
การรักษาความสงบเรียบร้อยดีงามของคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย โดยผลรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก ( x =4.38) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=0.638) เมื่อพิจารณาแต่
ละข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อซึ่งสอดคล้องกับงาน วิจัย
ของ Boonsit S. (2003) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของข้าราชการครูสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัย 
พบว่า การพัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือประเมินผลในการพัฒนาครูเครื่องมือ นวัตกรรม ที่ใช้
ประกอบการพัฒนาครูประกอบด้วย คู่มือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครู เอกสารเสริมความรู้ด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ และเอกสารเสริมความรู้ด้านการวิจัย เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน จากการประเมินคุณภาพเอกสาร พบว่า ทุกรายการมีผลประเมินอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด  
 3) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 ด้านระงับอธิกรณ์ พบว่า พระสงฆ์กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์
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ภาค 13 ตามหลักการปกครองโดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x =3.13) และเป็นความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=0.89) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า ข้อ 5) พระสังฆาธิการ 
ส่งเสริม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่  การสาธารณูปการ การสาธารณ
สงเคราะห์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับมากซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Panich A. (2007) ได้วิจัยเรื่อง “องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ผลการวิจัย พบว่า 1. องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) พฤติกรรมการบริหาร 2) ความพึงพอใจในการท างาน          
3) สภาพแวดล้อม ภายในองค์การ 4) เทคโนโลยี 5) ความผูกพันต่อองค์การและ 6) โครงสร้าง
องค์การ 2. ประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ในระดับมาก 3. ความผูกพันต่อองค์การ
เป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยราช 

4) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 ด้านแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะปกครองให้
เป็นไปโดยชอบ พบว่า พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการปกครองของ        
พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 ตามหลักการปกครองด้านด้านแก้ไขข้อขัดข้อง
ของเจ้าคณะปกครอง  โดยผลรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x =4.21) และเป็นความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันมาก  (S.D.=0.575) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า ข้อ 4. พระสังฆาธิการด าเนินการ
ประชุมการระงับอธิกรณ์ในพ้ืนที่ปกครองเป็นประจ า และ ข้อ 5. พระสังฆาธิการถือปฏิบัติใน
กฎระเบียบที่ไม่ขัดกับพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Janyasupab P. (2000) ได้วิจัย
เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการก าหนดขนาดโรงเรียนที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของโรงเรียน
มัธยมศึกษา” ผลการวิจัย พบว่า 1. อายุครู เงินเดือนครู ขนาดห้องเรียน และ ระยะเวลาเปิด
ด าเนินการของโรงเรียน มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับขนาดของโรงเรียน ขณะที่อัตราส่วนนักเรียน
ต่อครู คาบการสอนครูต่อสัปดาห์  มีความสัมพันธ์ในทางลบกับขนาดโรงเรียน โดยโรงเรียนที่มีอายุ
ครู เงินเดือนครู ขนาดห้องเรียน ระยะเวลาเปิดด าเนินการของโรงเรียนมากท่ีสุด  

 6.2 อภิปรายผลประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค 13 
 ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อสภาพประสิทธิผลการปกครองของ พระสังฆาธิ
การในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก( x =4.29) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=0.456)  เมื่อพิจารณาแต่ละ
ด้านพบว่าข้อ 4) ด้านภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้นกลุ่มตัวอย่างมีคิดเห็นอยู่ ใน
ระดับมากที่สุดส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrakru Uthai 
kitphiphat (Wirut Suk-in). (2011) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการจังหวัด
อุทัยธานีตามหลักสัปปุริสธรรม 7” ผลการศึกษาวิจัย ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
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ตามหลักสัปปุริสธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงจากมากไป
หาน้อยตามค่าเฉลี่ย สรุปได้คือ ด้านปริสัญญุตา ด้านอัตตัญญุตา ด้านอัตถัญญุตา ด้านปุคคลป
โรปรัญญุตา ด้านธัมมัญญุตา ด้านมัตตัญญุตา และด้านกาลัญญุตา การเปรียบเทียบภาวะผู้น าของ
พระสังฆาธิการจังหวัดอุทัยธานี ตามหลักสัปปุริสธรรม โดยรวมปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งหมด 
กล่าวคือ พรรษา ต าแหน่ง การศึกษานักธรรม การศึกษาบาลี ประสบการณ์การปฏิบัติงาน แนวทาง
ในการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมของพระสังฆาธิการจังหวัดอุทัยธานี คือ พระสังฆาธิ
การควรน าหลักสัปปุริสธรรมทั้ง 7 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ และส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จะท าให้การบริหารกิจการคณะสงฆ์เกิดเอกภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
7. ข้อเสนอแนะ  
 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
  1) มหาเถรสมาคมควรมีการก าหนดหลักภิกขุอปริหานิยธรรม 7 ให้เป็นพันธกิจและ
เป็นรูปแบบในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรมและน าไปปฏิบัติได้จริง 
  2) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรเสนอให้มีการก าหนดรูปแบบเพ่ือยกระดับ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ให้ทันต่อสถานการณ์และสอดคล้องกับการบริหารงานของรัฐ อันจะท า
ให้คณะสงฆ์มีความก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์มากข้ึน 
  3) เจ้าคณะปกครองระดับสูง เช่น เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค ควรก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบ ประเมินผล วัดมาตรฐานการบริหารงานของพระสังฆาธิการโดยการน าหลักภิกขุ  
อปริหานิยธรรม 7 ไปประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นระเบียบแบบแผนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
   1) ควรเพ่ิมระยะเวลาในการประชุมเป็นอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้งเพ่ือให้พระสงฆ์
สามารถติดตามข่าวคราวจากทางการคณะสงฆ์อย่างทันเหตุการณ์จะได้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พุทธธรรมได้ 
   2) ควรจัดให้มีการประชุมสัญจรเพ่ือที่จะได้หมุนเวียนกันประชุมในเขตปกครองของ
แต่ละต าบลหรืออาจจะทดลองจัดการประชุมทางโทรศัพท์ 
   3) การก าหนดกฎเกณฑ์กติกาใดๆ ขึ้นมาใช้ในเขตปกครองก็ดีหรือในแต่ละวัดก็ดีให้
อิงพระธรรมวินัยเป็นส าคัญ 
   4) ควรส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระพุทธศาสนา 
   5) ควรให้มีการประเมินผลงานของพระสังฆาธิการโดยคณะสงฆ์จากนอกพ้ืนที่เพ่ือตัด
ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการแต่งตั้งหรือเลื่อนสมณศักดิ์หรือให้เจ้าคณะปกครองเตรียมการ
ล่วงหน้าให้พระสังฆาธิการแต่ละรูปสร้างผลงานเพ่ือการรับพระราชทานตั้งหรือเลื่อนสมณศักดิ์
ตามล าดับอาวุโสก็ได้ 
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   6) ควรที่จะให้มีการประสานงานร่วมกันกับภาครัฐและเอกชนให้มีการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ป่าและธรรมชาติและให้ความรู้แก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
อันจะท าให้เกิดผลดีแก่การปฏิบัติธรรมและเป็นการอนุเคราะห์ต่อการด ารงชีวิตของประชาชนทั่วไป 
   7) ควรที่จะด าเนินการปรับภูมิทัศน์ให้ภายในวัดของตนให้น่าอยู่อาศัยเพ่ือปฏิบัติ
ธรรม และมีฝ่ายปฏิคมต้อนรับพระอาคันตุกะผู้สัญจรมาโดยเฉพาะ โดยให้เน้นเรื่องของการปฏิบัติ
ตามระเบียบวินัยเป็นหลัก 
 7.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) เลือกเวลาเก็บข้อมูลที่ไม่ตรงกับช่วงเข้าพรรษา เพ่ือที่จะได้มีข้อเปรียบเทียบที่
ชัดเจนว่า สถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างในบางด้าน เช่น อายุ และพรรษา ท าให้มีความ
คิดเห็นต่อการปกครองคณะสงฆ์แตกต่างกันอย่างแท้จริงหรือไม่ อย่างไร 
  2) ปัจจัยเรื่องการศึกษาทั้งสามัญและทางธรรม ล้วนมีผลต่อความคิดเห็นของพระสงฆ์
กลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยส าคัญ แต่การศึกษาทางบาลีมีกลุ่มตัวอย่างจ านวนน้อยเกินไปหากต้องการ
วัดผลของปัจจัยด้านการศึกษาทางบาลีที่มีผลต่อความคิดเห็นของพระสงฆ์ อาจต้องก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างใหม่ หรือเปลี่ยนประชากรใหม่ เช่นท าการวิจัยในโรงเรียนบาลีก็ได้ 
  3) ให้เปลี่ยนหลักธรรมที่ใช้ในการวิจัย เพ่ือเป็นการส่งเสริมการน าหลักธรรมอ่ืนๆ        
ไปประยุกต์ใช้ในการปกครองคณะสงฆ์ด้วย 
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หลักพุทธบูรณาการเครื่องมือครองใจคนของผู้บริหารยุคใหม่ 
INTEGRATING BUDDHIST PRINCIPLES INTO THE MINDS OF  

NEW AGE EXECUTIVES 
 

อภิชาติ พานสุวรรณ 
Apichat Pansuwan 

 
บทคัดย่อ 

           ผู้บริหารถือเป็นบุคคลส าคัญขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นบุคคลที่น าองค์กรให้
เจริญรุ่งเรืองหรืออยู่รอดภายใต้สถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ผู้น าที่ดีต้องมีความรู้
ความสามารถในด้านการบริหารงาน และการบริหารคนผู้น าต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม มีการศึกษา
เกี่ยวกับผู้น าไว้หลายด้านเช่น ประเภทของผู้น า คุณลักษณะผู้น า ภาวะผู้น า ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
บุคลากรในองค์ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหาร การบริหารคนให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนั้น ผู้บริหารต้องมีเครื่องมือในการบริหารที่เหมาะสม มีการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือใน
การบริหารคนไว้ทั้งแนวคิดทฤษฎีตะวันตกและตะวันออกซึ่งได้แก่การเอาหลักพุทธธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารคน ได้แก่ พรหมวิหาร4 อคติ4  โดยพรหมวิหาร4 มาใช้เป็นเครื่องในการ
บริหารคน เป็นการจูงใจผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลต่อระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน    
ค าส าคัญ: หลักพุทธพระศาสนา, เครื่องมือ, ผู้บริหารยุคใหม่ 
 

ABSTRACTS 
              Manager is a key person in both the public and private sectors, leading 
the organization to thrive or survive under ever-changing circumstances. Good 
leaders must have the knowledge and skills in administration. And the management 
of the leader must be good and moral. There are many leaders who study 
leadership. Type of leader Leadership Features Leadership Leadership Change 
Personnel in the organization is an important management factor. Managing people 
to work efficiently and effectively Management must have the right management 
tools. There are studies on the tools of human management, both Western and 
Eastern theories, namely, the application of Buddhist principles to the 
administration of man, namely, the four virtues 4, 4 by the blessing 4. Used as a 
                                                 
  Lecturer in Public Administration Local government Faculty of Humanities and 
Social Sciences, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. 
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machine to administer people. It motivates the worker. This affects the level of 
efficiency and effectiveness in the operation. 
Keywords: Buddhism, Tools, New Age. Manager 
 
1. บทน า 
  ผู้บริหารยุคใหม่ในปัจจุบันเริ่มมีผู้บริหารที่มีอายุน้อยและประสบการณ์น้อยมากขึ้น  
เพราะมีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงกว่าผู้มีอายุมาก  ประสบการณ์มาก  ท าให้ได้รับโอกาสเป็นผู้บริหาร
องค์กร  จากการเป็นคนรุ่นใหม่ท าให้คิดเร็ว  พูดเร็ว  ท าเร็ว  เครื่องมือที่น ามาใช้ครองใจคนอาจ
น าไปสู่ความขัดแย้งในองค์กรได้  เครื่องมือที่ผู้บริหารใช้กับผู้ปฏิบัติใต้บังคับบัญชาจึงเป็นตัวชี้ชะตา
การบริหารองค์กรของผู้บริหารยุคใหม่ให้ประสบความส าเร็จหรือล่มสลาย  ผู้บริหารที่ประสบ
ความส าเร็จจะเลือกใช้เครื่องมือครองใจคนในองค์กร  และจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่
ผู้บริหารก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยน าองค์ความรู้ต่างๆมาบูรณาการและประยุกต์ใช้กับ
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
  เครื่องมือที่ผู้บริหารนิยมน ามาใช้ครองใจคนแบ่งเป็นเครื่องมือตามแนวคิดชาติตะวันตก
กับแนวคิดชาติตะวันออก   ในบางครั้งผู้บริหารเลือกใช้เครื่องมือเพียงด้านเดียว  แต่สถานการณ์ที่
ผู้บริหารเผชิญอยู่นั้นมีความซับซ้อน จึงไม่น่าแปลกใจว่า  คนที่เป็นผู้บริหาร  มักเป็นโรคเครียดหรือ
ปวดหัวข้างเดียว  เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจและร่างกายทรุดโทรม  ผมขาวแก่เร็วกว่า
คนในวัยเดียวกัน  และค ากล่าวว่า “เป็นผู้ปฏิบัติตามค าสั่งนั้นง่าย  แต่เป็นผู้บริหารนี้สิยากยิ่ง” 
สะท้อนให้เห็นว่าการเป็นผู้บริหารนั้นมีความยุ่งยากซ่อนอยู่ในใจ  การน าหลักพุทธบูรณาการซึ่งเป็น
แนวคิดชาติตะวันออกมาใช้เป็นเครื่องมือครองใจคนร่วมกับเครื่องมือชาติตะวันตก  จึงเป็นทางเลือก
หนึ่งของผู้บริหารยุคใหม่  
  
2. เนื้อหา 

 หลักพุทธบูรณาการเป็นการน าหลักธรรมทางพุทธศาสนาใช้เป็นเครื่องมือครองใจคน  
โดยบูรณาการเข้ากับเครื่องมือครองใจคนตามแนวคิดชาติตะวันตก  ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เผชิญอยู่  โดยเฉพาะการครองใจคนและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  การเลือกครองใจคนที่
เหมาะสมกับทักษะและการปฏิบัติงาน  ท าให้ได้ผลงานงานมีประสิทธิภาพ  ตรงกันข้ามผลงานที่มี
ประสิทธิภาพต่ าเกิดจากการเลือกใช้เครื่องมือ  คือ  อ านาจของผู้บริหารสั่งการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้บริหารที่อายุน้อยและได้รับการศึกษามาอย่างดี  แต่ปฏิบัติงานได้ต่ ากว่าศักยภาพของตนอย่างมี
นัยส าคัญน้ันเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่เข้าใจพลวัตของอ านาจ  และเพราะพวกเขาไม่ได้ฝึกฝนและ
พัฒนาสัญชาตญาณที่จ าเป็นในการได้มา  และใช้อ านาจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
(Jacon, Catlie K.,2000) จะเห็นได้ว่า”การครองใจคนมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน”  การครองใจคนต้องบูรณาการเข้ากับหลักคิดอ่ืนๆที่ใช้เป็นเครื่องมือครองใจคน   
ซึ่งน าไปสู่การติดต่อระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน  อนึ่งผู้บริหารยิ่งมีการติดต่อสัมพันธ์เป็นการ
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ส่วนตัวกับผู้ปฏิบัติ งานมากเท่าไร  ประสิทธิผลของผู้บริหารสูงตามไปด้วย  (Chomphong 
Mongkhonwanit,1991) การบริหารที่มีประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานเกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน   
 การครองใจคนเป็นความสามารถของผู้บริหารในการผูกสัมพันธ์อันดีกับผู้ปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยความสามารถ  ดังนี้ 

1. ความสามารถในการติดต่อสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชาเพ่ือนร่วมงาน   
และผู้ใต้บังคับบัญชา 

2. การท างานเป็นทีมที่ราบรื่น 
3. การปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยเป็นอย่างด ี
4. ความเป็นธรรมในการปฏิบัติต่อผู้อื่น 
5. การเสริมสร้างความสามัคคีและการร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ 

คุณค่าของการครองใจคน เมื่อผู้ปฎิบัติปฏิบัติได้แล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้ 
1. มีความสุข  เพราะเป็นที่รักของเพ่ือนร่วมงาน  เมื่อไปท างานจะมีเพ่ือนฝูงห้อมล้อม   

ท าให้ท างานด้วยความสุขใจ  
2. มีความสมหวังยิ่งขึ้น  ผู้มีสามารถเข้ากับบุคคลอ่ืนได้จะเป็นที่ยอมรับของเพ่ือน

ร่วมงาน  ท าให้ความคิดเห็นความสามารถ  ตลอดจนการท างานได้รับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือ
อย่างเต็มใจ  เป็นผลให้เมื่อเราท างานสิ่งใดก็ได้รับความร่วมมือ  มีผู้ช่วยเหลือให้ประสบความส าเร็จ  
และในทางตรงกันข้าม  หากเราไม่สามารถเข้ากับใคร ๆ ได้  จะท าการสิ่งใดก็ล้วนเป็นเรื่องยาก 

3. เป็นบุคคลที่ได้รับการชื่นชมยินดีจากสังคม  ผู้ที่สามารถเข้ากับบุคคลอ่ืนได้ จะเป็น
บุคคลที่ได้รับการยอมรับการยกย่องจากสังคมเป็นที่น่าชื่นชมยินดี  ท าการสิ่งใดก็มีผู้เห็นดีเห็นงาม
ด้วย  แต่ถ้าเป็นบุคคลที่เพ่ือนฝูงรังเกียจ  ย่อมยากที่จะได้รับการยอมรับจากสังคม 

4. มีความสุขในบ้าน  ผู้ที่มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนได้  จะสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับบุคคลในครอบครัวของตนเองได้ง่ายขึ้น ท าให้บุคคลที่อยู่ในครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดี 
ต่อกัน  บ้านจึงมีความสุขและความสุขในบ้านนี้จะมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน 

ประสบความส าเร็จในการท างานเพ่ิมข้ึน  ผู้ที่สามารถเข้ากับใคร ๆ ก็ได้  จะเป็นผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จในชีวิตระดับหนึ่ง  แต่ถ้าสามารถเข้ากับผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือน
ร่วมงานได้  จะเป็นผู้ประสบความส าเร็จในการท างานเป็นสองเท่า  เพราะจะได้รับการสนับสนุนจาก
ทุกคนอย่างเต็มที่  เนื่องจากมีความพึงพอใจและเต็มใจที่จะให้การช่วยเหลือเป็นพิเศษ  ผู้บริหารที่
สามารถเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน  ผู้ใต้บังคับบัญชา  และผู้บังคับบัญชาได้  จะเป็นที่โดดเด่นเพราะมีผู้
เห็นความสามารถ  ท าให้ต าแหน่งหน้าที่การงานได้รับการสนับสนุนให้ดีขึ้น ปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่ง
ท าให้บุคคลประสบความส าเร็จในการท างานก็คือการทีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืน ๆ   
(Thongthopha Wiriyaphan, 2004) 
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 จากเหตุผลข้างต้นการครองใจคนเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการบริหารและหลักพุทธบูรณาการ
เป็นเครื่องมือครองใจคนที่ผู้บริหารยุคใหม่ควรเลือกน ามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การ
บริหารงานของตน 
เครื่องมือครองใจคนของผู้บริหารยุคใหม่   
 เครื่องมือครองใจคนที่ผู้บริหารยุคใหม่เลือกใช้ประกอบด้วย  เคร่ืองมือตามแนวคิดชาติ
ตะวันตกและเครื่องมือตามแนวคิดชาติตะวันออก  เครื่องมือครองใจตามแนวคิดชาติตะวันตก   
มีลักษณะจูงใจผู้ปฏิบัติงานก่อให้เกิดการปฏิบัติงานด้วยความเชื่อมั่น  ศรัทธา  เคารพในตัวผู้บริหาร  
โดยเครื่องมือครองใจคนที่ ผู้บริหารนิยมใช้มี  2  ประเภท  ได้แก่  1.  สิ่งจูงใจ  2.  คุณธรรม  
สิ่งจูงใจเป็นสิ่งที่สร้างให้เกิดความต้องการพยายามท างานที่ท้าทายสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้อ่ืน  
ควบคุมผู้อื่นได้  โดยอาศัยสิ่งจูงใจดังนี้ 

1. การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน  (Pay for Performance)  ตามแนวคิดของ 
Frederick W. Taylor  คือ  การให้ค าตอบแทนขึ้นอยู่กับผลงานที่แต่ละบุคคลท าได้  ได้แก่ 

 1.1  การจ่ายค่าตอบแทนตามจ านวนชิ้นงานที่ท าส าเร็จ  (Piece Rate) 
 1.2  การจ่ายค่าตอบแทนตามยอดขาย  (Sales Commission)   
2. โบนัส  (Bonuses)  คือ รางวัลพิเศษที่ให้พนักงานที่มีผลงานที่ดี 
3. การแบ่งก าไร  (Profit Sharing)  คือ  การแบ่งก าไรบางส่วนขององค์การให้

พนักงานของบริษัท  โดยสัดส่วนในการแบ่งขึ้นอยู่กับระดับผลการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากการที่
พนักงานช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือลดต้นทุนให้กับองค์การ 

4. การแบ่งประโยชน์  (Gain Sharing) คือ การแบ่งค่าตอบแทนให้กับพนักงานอัน
เนื่องมาจากการที่พนักงานช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือลดต้นทุนให้กับองค์การ 

5.  การให้เป็นเจ้าของหุ้น  (Stock Option)  คือ การให้สิทธิพนักงานในการซื้อและ
ถือหุ้นของบริษัทซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถจูงใจให้พนักงานท างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพราะว่าหาก
พนักงานที่ถือหุ้นท างานหนักขึ้นย่อมมีผลประกอบการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น  และผลประกอบการ
ของบริษัทดียิ่งข้ึนก็จะส่งผลให้มูลค่าหุ้นเพิ่มมากข้ึนด้วย 

6. การจ่ายค่าตอบแทนเพ่ือความรู้  (Pay for  Knowledge)  คือ  การให้ค่าตอบแทน
ตามทักษะที่พนักงานมีหรือให้ค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษาที่ได้  หรือค่าประสบการณ์ 

สิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน  (Nonmonetary Ways of Motivation) 
สิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน  ได้แก่  ความยืดหยุ่นในการท างานหรืออ่ืน ๆ  เช่น  ได้รับการ

ปฏิบัติที่ดีจากผู้บริหาร  โดย 
การให้เกียรติเอาใจใส่พนักงาน  (Thoughtfulness)  คือ  ผู้บริหารต้องค านึงถึง

ความรู้สึกของพนักงาน  เช่น  การลดการต าหนิลูกน้อง  พูดชมเชยให้มากขึ้นหรือกล่าวของคุณเพ่ือ
แสดงเจตนารมณ์ว่าพอใจผลงานของพนักงาน 
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 สวัสดิการสนับสนุน  (Work life Bone Fits)  คือสิทธิประโยชน์อ่ืนที่สนับสนุนให้
พนักงานท างานดีขึ้น  เช่น  เงินอุดหนุนบุตร  สิทธิพิเศษในการมีมือถือและคอมพิวเตอร์แบบพกพา
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการท างานและอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนให้พนักงานมีความสะดวก 
 สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน (Surroundings) เพราะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน เช่น  แสงสว่างที่เพียงพอ  น้ าดื่ม  สวนพักผ่อน  ห้องอาหาร  เป็นต้น 
 การเสริมสร้ างทักษะและการให้ โอกาสในการศึกษาเ พ่ิมเติม  (Skill-Building 
&Education Opportunities) การให้ความรู้แก่พนักงานเพ่ิมเติมสามารถท าได้  2  รูปแบบ  คือ 
จัดให้พนักงานทีต่้องการมีทักษะเพ่ิมเติมร่วมท างานและศึกษางานกับพนักงานผู้อ่ืนที่มีความสามารถ
หรือให้โอกาสในการศึกษาต่อภายนอกหรือการส่งเข้าอบรม-สัมมนา  ภายนอก 
 วันหยุดพักผ่อน  (Sabbaticals)  เพ่ือลดความเครียดและความเหนื่อยล้าในการ
ท างาน จะเป็นการท าให้พนักงานเกิดความจงรักภักดีและซื่อสัตย์ทุ่มเทต่อองค์การมากขึ้น  
(อารีย์  แผ้วสกุลพันธ์, 2552) และท าให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจึงเกิดความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  มีอุดมการณ์ร่วมกัน  โดยเฉพาะผู้บริหารที่
สามารถสร้างศรัทธาในผู้ปฏิบัติงาน  ผู้ปฏิบัติงานทุกคนพร้อมให้ความช่วยเหลือ  ปฏิบัติเต็มความรู้  
ความสามารถ  เหมือนคนถูกความคุมจิตใจ  ปฏิบัติตามได้ขอให้ผู้บริหารสั่งอย่างมีความสุข 
 ผู้บริหารมีการบริหารองค์การให้สมาชิกทุกคนมีความสุขในการปฏิบัติงานร่วมกัน  
ผู้บริหารต้องค านึงถึงความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน  ผู้ปฏิบัติงานต้องรับรู้ได้ถึงความต้องการของ
ผู้บริหาร  การบริหารงานในรูปแบบนี้เป็นการบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์ที่เน้นการจูงใจและการ
ตอบสนองในองค์การ 
 บาร์นาร์ดได้พัฒนาทฤษฎีการจูงใจและการตอบสนองในองค์การ  สรุปได้ดังนี้ 

1. การได้รับความร่วมมือจากบุคคลในการท างานเป็นความต้องการเบื้องต้นของ
องค์การ (The willingness to corporate is basic requirement of organization) 

2. ในการปฏิบัติตามความต้องการของบุคคลในองค์การ  บุคคลแต่ละคนก็จะต้อง
ยอมเสียสละผลประโยชน์ของตนเองด้วย  (In complying the individual must “surrender”  
his personal preferences) ในส่วนนี้บาร์นาร์ดเน้นความส าคัญว่า  ผู้บริหารควรใช้อ านาจหน้าที   
(Authority)  ในการออกค าสั่ง  และเมื่อมีผู้ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจที่จะยอมเสียสละ
ผลประโยชน์หรือสิทธิ์ที่เขาควรจะได้รับ  ซึ่งจะช่วยให้การบริหารงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
ก็จะเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง  ที่บาร์นาร์ดเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่เสียสละ  ซึ่งเป็นคุณลักษณะ
ของแต่ละบุคคล 

3. ค าสั่งควรสอบคล้องกับความไม่สนใจไยดีของบุคคล  (The order must fall 
within the person’s “zone of indifference”)  ต่อค าถามท่ีว่า  เพราะเหตุใดบุคคลแต่ละคนจึง
ต้องเต็มใจที่จะปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาด้วย  บาร์นาร์ดให้ความเห็นว่าความไม่สนใจไยดี
ของบุคคลแต่ละคนที่มีต่อค าสั่ง  เป็นความพอใจโดยปราศจากจิตส านึกของคน 
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 จากทฤษฎีการจูงใจและการตอบสนองในองค์การ  ผู้บริหารจึงท าหน้าที่ผู้ ให้  
ผู้ปฏิบัติงานท าหน้าที่ผู้รับ เครื่องมือครองใจคนที่ผู้บริหารเลือกใช้ประกอบด้วย  การให้สินทรัพย์
สิ่งของ  และการให้รางวัล  การให้ค าแนะน า  สอนงาน  ชี้ช่องทางให้ได้รับโอกาสดี ๆ เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานได้รับความก้าวหน้า  มีความมั่นคงในอาชีพ  และเมื่อครองใจคนในองค์การได้การ
ปฏิบัติงานต่างๆก็เป็นเรื่องง่าย  เพราะมนุษย์นั้นมีความต้องการอยู่ตลอดเวลา  ผู้บริหารสามารถให้
หรือตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานก็สามารถน าผู้ปฏิบัติงานร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องค์การ  มีความรู้สึกผูกพันกับองค์การต้องการอยู่กับองค์การของตนตลอดไป  มีการปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยหรือนโยบายขององค์การ  การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างทุมเท  
แต่เครื่องมือที่เลือกใช้ตามแนวคิดชาติตะวันตกไม่อาจน าไปสู่การครองใจคน  และช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างราบรื่นตลอดเวลา  ทั้งนี้
เพราะพอใจ  แรงจูงใจที่ประกอบด้วยเกียรติยศ  ชื่อเสียง  เหรียญตรา  เกียรติภูมิ  และพลังอ านาจ
ของบุคคล  เป็นสิ่งที่องค์การมอบให้ได้ในบางครั้ง  เครื่องมือครองใจคนที่ผู้บริหารยุคใหม่น ามาใช้
ต้องมีคุณสมบัติสามารถตอบความต้องผู้ปฏิบัติทุกเวลา  นึกถึงเวลาใดก็รับได้ทันที่  มีความสุข  มี
ความเบิกบานใจ  เมื่อสัมผัสกับเครื่องมือที่ผู้บริหารองค์กรน ามาใช้ครองใจคนในองค์กร  แนวคิด
ชาติตะวันออกท่ีถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือครองใจคนมากที่สุด  คือ  หลักพุทธธรรม  เป็นเครื่องมือ/
วิธีการ  ช่วยให้ผู้บริหารผูกสัมพันธ์อันดีกับผู้ปฏิบัติงาน  มีการปฏิบัติงานเป็นทีม เสริมสร้างความ
สามัคคีในองค์กร ผู้บริหารต้องเรียนรู้หลักพุทธธรรมเครื่องมือครองใจคน 
 หลักพุทธธรรมเครื่องมือครองใจคน  
 หลักพุทธธรรมเป็นเครื่องมือครองใจคนตามแนวคิดชาติตะวันออก  เกิดจากการน า
หลักธรรมหรือค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องมือครองใจคน  ส าหรับนักบริหารก็มี
หลักธรรมส าหรับยึดถือและปฏิบัติอย่างมากมาย  ซึ่งได้น าเสนอไว้บ้าง  เรื่องที่ส าคัญได้แก่ อคติ 4  
พรหมวิหาร  4 เป็นต้น  หลักธรรมที่ผู้บริหารน ามาปฏิบัติก่อเกิดคุณธรรมซึ่งผู้ปฏิบัติงานภายใน
องค์การเกิดการย่อมรับในตัวผู้บริหารและมีความเชื่อมั่นว่าเป็นผู้ใหญ่ขององค์การ คือ พรหมวิหาร  
4 
 พรหมวิหาร  4 เป็นหลักธรรมของผู้บังคับบัญชา ที่ควรถือปฏิบัติเป็นนิตย์ มี 4 ประการ 
คือ 
 1.  เมตตา   ความรักใคร่  ปรารถนาจะให้ผู้อ่ืนมีความสุข 
 2.  กรุณา   ความสงสาร  คิดช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ 
 3.  มุทิตา   ความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีมีสุข 
 4.  อุเบกขา  วางตนเป็นกลาง  ไม่ดีใจ  ไม่เสียใจ  เมื่อผู้อื่นถึงวิบัติ  มีทุกข์ 
 
 แนวคิดการครองใจคนด้วยพรหมวิหาร  4  ของผู้บริหารยุคใหม่ 
 การครองใจคน  คุณสมบัติที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งของผู้บริหาร  ที่จะสร้างความเชื่อถือ
และความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชาการ  คุณสมบัติเช่นนี้ให้เกิดขึ้นได้นั้น  
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ผู้บังคับบัญชาต้องใช้เวลาพิสูจน์ความจริงและความดีงาม  ให้ปรากฏและประจักษ์ชัดแก่ผู้ อ่ืน  โดย
อาศัยหลักธรรมที่เหมาะสมกับการวางตนเองให้มีความเป็นผู้ใหญ่ในองค์การ  ไม่มีอคติต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ปฏิบัติงาน  จิตใจไม่คิดเบียดเบียนผู้ใด  คุณสมบัติของผู้บริหารแบบนี้ตรงกับ
คุณสมบัติของพรหมผู้เป็นใหญ่ที่มนุษย์ทั้งหลายให้ความเคารพนับถือ  ผู้บริหารต้องการการยอมรับ
นับถือจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ควรท าความเข้าใจกับพรหมวิหาร  4  ดังนี้  “ภิกษุในธรรมวินัย   
มีเมตตาจิต  มีกรุณาจิต  มีมุทิตาจิต  มีอุเบกขาจิต  เป็นผู้เข้าถึงความเป็นผู้ร่วมกับพรหม” 

 ความหมายของพรหมวิหาร  แปลว่า ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ พรหม
วิหารเป็นหลักธรรมส าหรับทุกคน เป็นหลักธรรมประจ าใจที่จะช่วยให้เราด ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
ประเสริฐและบริสุทธิ์ หลักพรหมวิหาร  4  ประกอบด้วย 

เมตตา ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้รับสุข 
กรุณา ความปราถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ 
มุทิตา ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี 
อุเบกขา การรู้จักวางเฉย 
พรหมวิหาร 4 ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ, ธรรมประจ าใจอันประเสริฐ, หลักความ

ประพฤติท่ีประเสริฐบริสุทธิ์, ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและก ากับความประพฤติ จึงจะชื่อว่าด าเนิน
ชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบ  
 1. เมตตาความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดท า
ประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า  
 2. กรุณาความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบ าบัดความทุกข์ยาก
เดือดร้อนของปวงสัตว์  
 3. มุทิตาความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการแช่มชื่นเบิก
บานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ด ารงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงาม
ยิ่งขึ้นไป  

 4. อุเบกขาความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ด ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วย
ปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชั ง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์
ทั้งหลายกระท าแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัยและ
ปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรท า เพราะเขารับผิดชอบตน
ได้ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน (พระ 
Phra Phromkunaporn (P.A. Payutto), 2012) 

 โดยเฉพาะสมบัติและวิบัติของธรรม 4 ประการนั้น ดังนี้ 
 ก. ความหมายโดยวิเคราะห์ศัพท์ 
  1. เมตตา = (มีน้ าใจ) เยื่อใยใฝ่ประโยชน์สุขแก่คนทั้งหลาย หรือน้ าใจปรารถนา
ประโยชน์สุขท่ีเป็นไปต่อมิตร 
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  2. กรุณา = ท าความสะเทือนใจแก่สาธุชน เมื่อคนอ่ืนประสบทุกข์ หรือถ่ายถอนท า
ทุกข์ของผู้อ่ืนให้หมดไป หรือแผ่ใจไปรับรู้ต่อคนสัตว์ทั้งหลายที่ประสบทุกข์ 
  3. มุทิตา = โมทนายินดีต่อผู้ประกอบด้วยสมบัติหรือผลดีนั้นๆ 
  4. อุเบกขา = คอยมองดูอยู่ โดยละความขวนขวายว่า สัตว์ทั้งหลายจงอย่าผูกเวรกัน 
เป็นต้น และโดยเข้าถึงความเป็นกลาง 
 ข. ลักษณะ หน้าที่หรือกิจ (รส) ผลปรากฏ (ปัจจุปัฏฐาน) และปทัสถาน (เหตุใกล้) 
  1. เมตตา = (ในสถานการณ์ท่ีคนอ่ืนอยู่เป็นปกติ) 

 ลักษณะ = เป็นไปโดยอาการเกื้อกูลแก่คนสัตว์ทั้งหลาย 
 หน้าที่ = น้อมน าประโยชน์เข้าไปให้แก่เขา 
 ผลปรากฏ = ก าจัดความอาฆาตแค้นเคืองให้ปราศไป 
 ปทัสถาน = เห็นภาวะที่น่าเจริญใจของคนสัตว์ทั้งหลาย 

2. กรุณา = (ในสถานการณ์ที่คนอ่ืนตกทุกข์เดือดร้อน) 

 ลักษณะ = เป็นไปโดยอาการปลดเปลื้องทุกข์แก่คนสัตว์ทั้งหลาย 
 หน้าที่ = ไม่นิ่งดูดาย/ทนนิ่งอยู่ไม่ได้ต่อทุกข์ของคนสัตว์ทั้งหลาย 
 ผลปรากฏ = ไม่เบียดเบียน/อวิหิงสา 
 ปทัสถาน = เห็นภาวะไร้ที่พ่ึง/สภาพน่าอนาถของคนสัตว์ทั้งหลายที่ถูกทุกข์

ครอบง า 
3. มุทิตา = (ในสถานการณ์ที่คนอ่ืนมีสุขส าเร็จหรือท าอะไรก้าวไปด้วยดี) 

 ลักษณะ = พลอยยินดี/ยินดีด้วย 
 หน้าที่ = ไม่ริษยา/เป็นปฏิปักษ์ต่อความริษยา 
 ผลปรากฏ = ขจัดความริษยา ความไม่ยินดีหรือความทนไม่ได้ต่อความสุข

ส าเร็จของผู้อื่น 
 ปทัสถาน = เห็นสมบัติ/ความส าเร็จของคนสัตว์ทั้งหลาย 

  4.อุเบกขา = (ในสถานการณ์รักษาธรรมตามความรับผิดชอบต่อกรรมที่เขาท า) 
 ลักษณะ = เป็นไปโดยอาการเป็นกลางต่อคนสัตว์ทั้งหลาย 
 หน้าที่ = มองเห็นความเสมอภาคกันในคนสัตว์ทั้งหลาย 
 ผลปรากฏ = ระงับความขัดเคืองเสียใจและความคล้อยตามดีใจ 
 ปทัสถาน = มองเห็นภาวะที่ทุกคนเป็นเจ้าของกรรมของตนว่า สัตว์ทั้งหลายจัก

ได้สุข พ้นทุกข์ ไม่เสื่อมจากสมบัติที่ได้ที่ถึง ตามใจชอบได้อย่างไร 
 ค. สมบัติ (ความสมบูรณ์หรือความสัมฤทธิ์ผล) และวิบัติ (ความล้มเหลว หรือการปฏิบัติ
ผิดพลาด ไม่ส าเร็จผล) 
 1.เมตตา:สมบัติ = สงบหายไร้ความแค้นเคืองไม่พอใจ 
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 ปทัสถาน = มองเห็นภาวะที่ทุกคนเป็นเจ้าของกรรมของตนว่า สัตว์ทั้งหลายจัก
ได้สุข พ้นทุกข์ ไม่เสื่อมจากสมบัติที่ได้ที่ถึง ตามใจชอบได้อย่างไร 

 ค. สมบัติ (ความสมบูรณ์หรือความสัมฤทธิ์ผล) และวิบัติ (ความล้มเหลว หรือการปฏิบัติ
ผิดพลาด ไม่ส าเร็จผล) 
 1.เมตตา:สมบัติ = สงบหายไร้ความแค้นเคืองไม่พอใจ 
 วิบัติ = เกิดเสน่หา 
 2.กรุณา:สมบัติ = สงบหายไร้วิหิงสา 
 วิบัติ = เกิดความโศกเศร้า 
 3.มุทิตา:สมบัติ = สงบหายไร้ความริษยา 
 วิบัติ = เกิดความสนุกสนาน 
 4.อุเบกขา:สมบัติ = สงบหายไม่มีความยินดียินร้าย 
 วิบัติ = เกิดความเกิดความเฉยด้วยไม่รู้ (เฉยโง่ เฉยเมย เฉยเมิน) 
 ง. ข้าศึก คือ อกุศลซึ่งเป็นศัตรูคู่ปรับที่จะท าลายหรือท าธรรมนั้นๆ ให้เสียไป 
 1.เมตตา:ข้าศึกใกล้ = ราคะ 
 ข้าศึกไกล = พยาบาท คือความขัดเคืองไม่พอใจ 
 2.กรุณา:ข้าศึกใกล้ = โทมนัส คือความโศกเศร้าเสียใจ 
 ข้าศึกไกล = วิหิงสา 
 3.มุทิตา:ข้าศึกใกล้ = โสมนัส (เช่น ดีใจว่าตนจะพลอยได้รับผลประโยชน์) 
 ข้าศึกไกล = อรติ คือความไม่ยินดี ไม่ใยดี ริษยา 
 4.อุเบกขา:ข้าศึกใกล้ = อัญญาณุเบกขา (เฉยไม่รู้เรื่อง เฉยโง่ เฉยเมย) 
 ข้าศึกไกล = ราคะ (ความใคร่) และปฏิฆะ (ความเคือง) หรือชอบใจและขัดใจ 
 จ. ตัวอย่างมาตรฐาน ที่แสดงความหมายของพรหมวิหารได้ชัด ซึ่งคัมภีร์ทั้งหลาย 
มักยกข้ึนอ้าง 
 1.เมื่อลูกยังเล็กเป็นเด็กเยาว์วัย 
 แม่ - เมตตา รักใคร่เอาใจใส่ ถนอมเลี้ยงให้เจริญเติบโต 
 2.เมื่อลูกเจ็บไข้เกิดมีทุกข์ภัย 
 แม่ - กรุณา ห่วงใยปกปักรักษา หาทางบ าบัดแก้ไข 
 3.เมื่อลูกเจริญวัยเป็นหนุ่มสาวสวยสง่า 
 แม่ - มุทิตา พลอยปลาบปลื้มใจ หรือหวังให้ลูกงามสดใสอยู่นานเท่านาน 
 4.เมื่อลูกรับผิดชอบกิจหน้าที่ของตนขวนขวายอยู่ด้วยดี 
แม่ - อุเบกขา มีใจนิ่งสงบเป็นกลาง วางเฉยคอยดู (Phra Phromkunaporn (P.A. Payutto), 
2012) พรหมวิหาร  4  เหมาะส าหรับผู้บริหารยุคใหม่  น ามาใช้เป็นเครื่องมือครองใจผู้ปฏิบัติงาน  
ทั้งนี้ เพราะพรหมวิหาร  4  เป็นหลักการที่เพ่ิมคุณธรรมประจ าใจผู้บริหารที่สามารถมองให้
ผู้ปฏิบัติงานได้ทุกคนไม่มีจ ากัด  ที่ไม่มีปัญหาตามมาภายหลังช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน  ผู้บริหารมี
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พรหมวิหารเป็นคุณลักษณะประจ าตนที่เชื่อมโยงกับคุณธรรมอ่ืน ๆ ได้แก่  อัปปมัญญา  คือ   
การแผ่เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขาไปยังผู้ปฏิบัติงานและบุคคลอ่ืน ๆ อย่างไม่มีขอบเขต  และมี
การสงเคราะห์ด้วยวัตถุท่ีพึงให้แก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งบูรณาการเข้ากับสิ่งจูงใจ 
หลักการพัฒนาพรหมวิหาร  4  เครื่องมือส าหรับครองใจคน  
 ผู้บริหารที่ใช้พรหมวิหาร  4  เป็นเครื่องมือครองใจคน  ต้องการพัฒนาตนเองให้มี
คุณธรรมเพิ่มมากขึ้น  สามารถปฏิบัติได้ตามหลักพรหมวิหาร  4  ดังนี้ 
 เมตตา  คือ  ความรักความปรารถนาดีที่มีความหลากหลายในองค์การที่แตกต่างกัน  
โดยเฉพาะในทางชนชั้น  สถานภาพ  การศึกษา  ผู้บริหารตั้งใจปรารถนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
ได้รับความสุขทั้งกายและใจอย่างเป็นปกติ  อีกทั้งการแสดงความปรารถนาดีนั้นต้องมีการปรับปรุง
ให้บริสุทธิ์อยู่เสมอไม่ให้แอบแฝงความต้องการผลประโยชน์ซ่อนเร้นอยู่  และความปรารถนาดีนั้น
ควรขยายขอบเขตออกไปไม่ให้ผูกพันกับบุคคลใด  บุคคลหนึ่ง  โดยขยายความปรารถนาดีออก
กว้างขวางไม่มีจ ากัดไม่มีประมาณ  
 และการตรวจสอบความเมตตาธรรมของตนเองอยู่เสมอ  โดยสะท้อนการประเมินความมี
เมตตาจากผู้ใต้บังคับบัญชา  คนรอบข้างในสังคมที่เคยสัมผัสและรับรู้เมตตาธรรมของผู้บริหาร   
ซึ่งสามารถกระท าได้โดยการให้ผู้อ่ืนประเมิน  เพราะหากประเมินด้วยตัวผู้บริหารเอง  อาจได้รับ
ค าตอบที่ไม่สมเหตุสมผลหรือประเมินโดยเข้าข้างตนเอง 
 กรุณา  คือ  ความสงสาร  กิริยาที่แสดงออกถึงความปรารถนาให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้อ่ืน
พ้นทุกข์  อันเกิดจากการปฏิบัติงานหรือเกิดจากปัจจัยที่เบียดเบียนต่าง ๆ และความสงสารของ
ผู้บริหารที่มีต่อผู้ปฏิบัติงานภายใต้การบังคับบัญชาของตนนั้น  ต้องไม่กระท าการช่วยเหลือโดย
เบียดเบียนผู้อ่ืนให้ได้รับความเดือดร้อนแทน 
 และการตรวจสอบความกรุณาภายในใจตนอยู่เสมอกระท าคล้ายกับการตรวจสอบเมตตา  
โดยสะท้อนจากผู้ใต้บังคับบัญชาหากความกรุณามีน้อย  ผู้บริหารต้ องเพ่ิมโดยการขวนขวาย
ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืน ๆ ให้พ้นทุกข์มากขึ้น  มีการวิเคราะห์ปัญหาเรียนรู้และ
แก้ไขปัญหาไปพร้อม ๆ กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง  แบบร่วมทุกข์ร่วมสุข 
 มุทิตา  คือ  ความยินดีเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ อ่ืนได้ดี  กริยาที่ยินดี  และเมื่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ อ่ืนมีความเป็นอยู่ปกติในการครอบครองสมบัติหน้าที่การงานที่ดี  ทั้ง
ครอบครองของตนเองหรือของผู้อ่ืน  ความยินดีนี้แสดงออกไปอย่างกว้างขวางผ่านกิริยาที่ยิ้มแย้ม  
ในจิตใจมีความเบิกบานคล้ายกับความสุขนั้นเป็นของผู้บริหารเอง 
 และตรวจสอบจิตใจของตนเองว่าสิ่งดี ๆ ที่ปรากฏต่อผู้อ่ืนนั้น  ผู้บริหารได้แสดงออก
เพียงพอแล้วหรือไม่  หากยังไม่เพียงพอผู้บริหารต้องปรับปรุงโดยการปรับเปลี่ยน  พฤติกรรมให้
แสดงออกมากขึ้นพูดชักชวนให้ผู้อ่ืนได้แสดงออกซึ่งความยินดีซึ่งเป็นการตอกย้ ามุทิตาของตนเอ ง  
การเพ่ิมเติมมุทิตา  ผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาเครื่องมือนี้ต้องหมั่นอบรมการแสดงออกทางมุทิตาต่อ
ผู้อ่ืนทั้งทางกาย  วาจา  ใจ  ทีละเล็กทีละน้อย  จนกลายเป็นคุณธรรมประจ าใจผู้บริหาร  และ
เกิดข้ึนอย่างอัตโนมัติทันทีเม่ือพบเห็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้อื่นได้ดี 
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 อุเบกขา  คือ  ความวางเฉย  เป็นกิริยาที่วางใจเป็นกลางต่อบุคคลทั้งหลายในองค์  มี
ความรู้สึกดี  คิดดี  ท าดีต่อบุคคลเสมอกันทั้งหมด  จิตใจไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบง าราคะ  ปฏิฆะ  
พ้ืนฐานของการวางเฉยของผู้บริหารมาจากการคิดวิเคราะห์ความมีเหตุ  มีผลที่มีความสัมพันธ์กัน  
ตามหลักกฎแห่งกรรม  ตามหลักอีทัปปัจจยตา  ท าตามหน้าที่  ไม่หวัง  ไม่เป็น  เป็นนิพพาน  ชีวิต
เย็น  มิใช่การวางเฉยเพราะไม่สามารถแก้ไขปัญหาของผู้บริหารได้ 
 และการตรวจสอบอุเบกขาอย่างต่อเนื่อง  ปรับปรุงไม่ให้พฤติกรรมของผู้บริหาร  ไม่เกิด
อาการช้าเฉื่อยชา  การพัฒนาอุเบกขานั้น  ผู้บริหารควรมีการฝึกอบรมจิตใจให้มีสมาธิควบคู่กับ
ปัญหา  ระมัดระวังสิ่งที่มากระทบอันก่อให้เกิดความคิด  อคติต่อบุคคลอ่ืน  มีการใช้อ านาจอย่าง
รอบคอบ  ท าความเข้าใจให้ท่องแท้ก่อนตัดสินใจกระท าสิ่งใด ๆ อุเบกขาจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเชื่อม่ัน  ศรัทธาในการวางตัวที่เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ 
 อคติ  4 เครื่องมือต้องละเว้น 
 อคติ  4 เป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องละเว้นเมื่อต้องการครองใจคนในองค์กร  อคติ  4  ซึ่งเป็น
อกุศลธรรมที่ท าลายจิตใจคน  ไม่สามารถครองใจคนได้ น าไปสู่ความล าเอียง  ความไม่ยุติธรรมและ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งในองค์กร  เป็นข้อห้ามส าหรับผู้ปกครอง  ผู้บริหารองค์กร 

 อคติ  4  ประกอบด้วยค าล าเอียง  4  ประการคือ 
1. ฉันทาคติ  คือ  ความล าเอียงเพราะชอบหรือเพราะรัก  มักเกิดกับบุคคลที่ใกล้ชิด 
2. โทสาคติ  คือ  ความล าเอียงเพราะโกรธหรือไม่ชอบ 
3. โมหาคติ  คือ  ความล าเอียงเพราะหลง  รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
4. ภยาคติ  คือ  ความล าเอียงเพราะความกลัว  หรือเกรงใจผู้มีอ านาจ 

  ความหมายและธรรมชาติของอคติ  4 
  อคต ิ แปลว่า  ไม่ใช่ทางไป  ไม่ใช่ทางเดิน  ไม่ควรไป  ไม่ควรเดิน  ในภาษาไทย  
หมายถึง  ความล าเอียงความไม่ยุติธรรม  ความไม่เป็นธรรม 
  อคติเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ยังมีกิเลสซึ่งจะต้องมีด้วยกันทุกคน  เพราะปกติคนเราจะ
ท าอะไรก็ตาม  มักจะคิดถึงประโยชน์ของตนเอง  ญาติพ่ีน้อง  หรือพวกพ้องก่อนเสมอ  ซึ่งการ
กระท าในลักษณะเช่นนี้เป็นสาเหตุท าให้ความถูกใจอยู่เหนือความถูกต้อง  ความผิดอยู่เหนือ
ความถูกหรือเห็นผิดเป็นชอบ 
  ประเภทของอคติ  4 
  พระพุทธศาสนาแบ่งอคติออกเป็น  4  ประเภท  ตามพ้ืนฐานแห่งจิตใจ  คือ 
  1.  ฉันทาคติ  ความล าเอียงเพราะความรักใคร่  หมายถึง  การท าให้เสียความยุติธรรม  
เพราะอ้างเอาความรักใคร่หรือความชอบพอกัน  ซึ่งมักเกิดกับตัวเอง  ญาติพ่ีน้อง  และคนสนิทสนม  
การแก้ไขฉันทาคติต้องท าใจให้เป็นกลางโดยการปฏิบัติต่อทุกคนให้เหมาะสมเหมือน ๆ กัน 
  2.  โทสาคติ   ความล าเอียงเพราะความไม่ชอบ  เกลียดชัง  หรือโกรธแค้น  หมายถึง  
การท าให้เสียความยุติธรรม  เพราะความโกรธ  หรือลุอ านาจโทสะ  การแก้ไขโทสาคติท าได้ด้วยการ
ท าใจให้หนักแน่น  รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา  และพยายามแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานออกจากกัน 
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วิธีแก้ไขท าได้โดยการเปิดใจให้กว้าง  ท าใจให้สงบ  มองโลกในแง่ดี  และยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 
  4.  ภยาคติ    ความล าเอียงเพราะความกลัว  หมายถึง  การท าให้เสียความยุติธรรม  
เพราะมีความหวาดกลัวหรือเกรงกลัวภยันอันตราย   วิธีแก้ไขท าได้ด้วยการพยายามฝึกให้เกิดความ
กล้าหาญ  โดยเฉพาะความกล้าหาญทางจริยธรรม  คือ  กล้าคิด  กล้าพูดในสิ่งที่ดีงาม 
  แนวทางปฏิบัติเพื่อละเว้นอคติ  4 
  อคติเป็นทางที่ไม่ควรปฏิบัติ  ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงโดยการพิจารณาถึงผลเสียที่จะ
เกิดขึ้นตามมา หากพิจารณาว่าเราก าลังมีจิตใจล าเอียงก็ให้ปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองใหม่ให้
ตรงกันข้ามคือความไม่ล าเอียงอคติ 4  แปลว่า  ทางที่ไม่ควรด าเนิน  หมายถึง  ความล าเอียงความ
ไม่ยุติธรรม  อันเป็นข้อห้ามส าหรับผู้ปกครองและผู้บังคับบัญชาทั้งปวง  สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความ
ล าเอียงคือความยุติธรรม  ฉะนั้นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือให้คุณให้โทษผู้อ่ืนจึงควรหลีกเลี่ยง
อคติเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่หมู่คณะและส่วนรวม  
 
3. บทสรุป 
 หลักพุทธบูรณาการเครื่องมือครองใจคนของผู้บริหารยุคใหม่เป็นการน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาใช้ในการครองใจคน  ได้แก่  พรหมวิหาร  4  อคติ  4  โดยพรหมวิหาร  4  
บูรณาการเข้ากับแนวคิดตะวันตก  คือ  การจูงใจผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งมีผลต่อระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน  และอคติ  4  เครื่องมือที่ใช้ละเว้น 
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ทฤษฎีภาวะผู้น าใฝ่บริการ : ทิศทางการบริหารจัดการขององค์การในอนาคต 
SERVANT LEADERSHIP THEORY: THE MANAGEMENT DIRECTION  

OF THE ORGANIZATION IN FUTURE 
 

อนุวัต  กระสังข์    
Anuwat  Krasang   

 
บทคัดย่อ 

 บทความฉบับนี้ ผู้เขียนน าเสนอทฤษฎีภาวะผู้น าใฝุบริการ : ทิศทางการบริหารจัดการ
ขององค์การในอนาคตพบว่ามีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ คือ  1) ตัวผู้น า  2) ผู้ตาม  
3) การเปลี่ยนแปลง 4) อิทธิหรือแรงบันดาลใจที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น าแบบใฝุบริการ
ยังสอดคล้องกับหลักธรรมส าหรับผู้บริหารหรือผู้ปกครอง อันเป็นธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวความเห็นอก
เห็นใจของบุคคล และประสานหมู่ชนให้สามัคคี เป็นหลักการของการสงเคราะห์มีพ้ืนฐานบน
ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน การปฏิบัติด้วยความศรัทธา การยึดหลักการของการรับใช้และให้บริการ 
การกระท าความดีเพ่ือการอยู่ร่วมกัน 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าใฝุบริการ, ทิศทางการบริหารจัดการขององค์การ 
 

ABSTRACT 
 In This article, the author presents servant leadership theory: the 
management direction of the organization in future and found that consists of four 
main components: 1) leadership 2) followers 3) change 4) inspiration or motivation 
to change. Servant leadership also corresponds to the principles for administrators 
or governors that yield compassion and bond human beings together in harmony. 
The principles of charity based on sympathy and empathy, service rendering with 
faith and good deeds for harmonious living together.  
Keywords: Leadership Services, Management Direction of the Organization 
 
1. บทน า 
 บทบาทที่ผู้น าต้องแสดงในองค์การแห่งการเรียนรู้ คือ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของ
บุคลากร การออกแบบโครงสร้างองค์การ และการแสดงบทบาทผู้น าบริการ การเป็นผู้น าบริการนั้น
จะต้องเรียนรู้ที่จะคิดในรูปแบบของการควบคุมร่วม ซึ่งก็คือ การหาข้อตกลงระหว่างผู้น าและผู้ตาม
มากกว่าจะเป็นการควบคุมเหนือ ผู้น าบริการจะสร้างความสัมพันธ์กับผู้ตามบนพ้ืนฐานของความคิด 
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วัฒนธรรมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือน าไปสู่เปูาหมายขององค์กร ในองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้น า
จะช่วยให้บุคลากรเห็นภาพรวมขององค์การทั้งหมด ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ริ เริ่มการ
เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมความสามารถของบุคลากรเพ่ือการเปลี่ยนแปลงองค์การในอนาคต 
 หลังจากแนวคิดภาวะผู้น าบริการปรากฏขึ้นจนถึงปัจจุบัน จึงมีการประยุกต์แนวคิดไป
ใช้ในทางปฏิบัติอย่างแพร่หลาย ซึ่งโดยหลักแล้วสามารถแบ่งแนวทางการประยุกต์แนวคิดดังกล่าว
ได้  6 แนวทาง ได้แก่ 1) การใช้เป็นปรัชญาเพ่ือเป็นหลักในการปฏิบัติในองค์การ 2) การใช้สร้าง
หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้จัดการในองค์การ 3) การใช้เป็นหลักการส าหรับภาวะผู้น าในสังคม             
4) การสร้างหลักสูตรแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ในสถานศึกษา 5) การสร้างโปรแกรมการพัฒนา
ตนเอง และ 6) การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมทั้งในสถานศึกษาและในองค์การธุรกิจ 
 
2. ลักษณะทั่วไปของภาวะผู้น า 
 ในเบื้องต้นของบทความนี้ ผู้เขียนได้อธิบายถึงลักษณะทั่วไปของผู้น าและภาวะผู้น า 
เป็นค า 2 ค า ที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ในขณะเดียวกันภาวะผู้น าใฝุบริการ ก็เป็นการ
น าเอาความหมายของผู้น าและภาวะผู้น าไปใช้ในขอบข่ายที่เจาะจง 
 ภาวะผู้น าคือการที่ผู้น าใช้ อิทธิพลในความสัมพันธ์ซึ่งมีอยู่ต่อผู้ ใต้บังคับบัญชา             
ในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือปฏิบัติการและอ านวยการเป็นกระบวนการของอิทธิพลที่บุคคล            
หนึ่งพยายามใช้อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ให้มีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ต้องการทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมาย          
 ภาวะผู้น า หมายถึง การที่บุคคลคนหนึ่งสามารถใช้ศักยภาพของตนเองในการมีอิทธิพล 
หรือการเปลี่ยนแปลงขององค์การ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่บุคคลหรือองค์การนั้นต้องการ  
(Somphong Singhaphon, 2009: 11) ภาวะผู้น าเริ่มต้นจากความสามารถของบุคคลในการจูงใจ
ให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายขององค์การ เป็นศิลปะและทักษะในการบริหารที่ส าคัญ
อย่างยิ่งของผู้น าองค์กรทุกระดับในการน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ (Sunthon Khotbanthao, 
2008: 3) 
 กระบวนการบริหารประกอบด้วย การวางแผน การควบคุม การเตรียมการ คิด
ตัดสินใจ การสั่งการและอ านวยการ  เป็นกระบวนการที่มีระเบียบก าหนดรักษาสภาพเดิมที่มั่นคงอยู่
แล้ว เน้นเรื่อง ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ความเป็นผู้น า เป็นสมรรถนะที่ส าคัญของ
ผู้น าองค์การคือ ความสามารถในการสร้างและน าวิสัยทัศน์ขององค์การ โน้มน้าวผู้อ่ืนให้ยอมรับและ
มุ่งสู่วิสัยทัศน์ขององค์การ ให้การสนับสนุนผู้อ่ืน ทั้งในด้านการให้ค าแนะน า และการให้อ านาจแก่
บุคลากรให้สามารถเจริญก้าวหน้าอย่างมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในระดับบุคคล ทีมงาน และ
ระดับองค์การทั้งในด้านทัศนคติ การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ  แหล่งที่มาของการมีอิทธิพลอาจ
เป็นอย่างทางการ ได้ก าหนดชัดเจนมากับต าแหน่งทางบริหารขององค์การนั้นว่ามีอ านาจอะไรบ้าง  
ดังนั้นการได้รับบทบาทการเป็นผู้น าในต าแหน่งบริหาร ก็ท าให้บุคคลนั้น  ได้รับอ านาจและเกิด
อิทธิพลต่อผู้อ่ืน  ผู้น าสามารถเกิดขึ้นจากกลุ่มคนให้การยอมรับนับถือได้เช่นเดียวกับที่มาจาก การ
แต่งตั้งอย่างทางการ ในองค์การที่ดีจ าเป็นต้อง มีทั้งภาวะผู้น าและการบริหารจัดการที่เข้มแข็งจึงจะ
ท าให้เกิดประสิทธิผลได้สูงสุด โดยเฉพาะภายใต้ ภาวะของโลกที่มีพลวัตสูง ย่อมต้องการได้ผู้น าที่
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กล้าท้าทายต่อการด ารงสถานภาพเดิม มีความสามารถในการสร้างวิสัยทัศน์ และสามารถในการดล
ใจสมาชิกทั้งองค์การให้มุ่งต่อความส าเร็จตามวิสัยทัศน์นั้น แต่ก็ยังต้องมีการบริหาร  ที่สามารถ
ก าหนดรายละเอียดของแผนงาน สามารถออกแบบโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพขององค์การ รวมท้ัง
ติดตามตรวจสอบดูแล การปฏิบัติงานประจ าวันอีกด้วย  
 ในทรรศนะของผู้เขียนสรุปได้ว่า ภาวะผู้น า คือ สิ่งที่มีอยู่ในตัวคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาได้ ถ้าบุคคลนั้นพร้อมที่จะแสวงหาโอกาสสร้างสรรค์ให้งานประสบความส าเร็จ สามารถเป็น
ผู้น าในงานในอาชีพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง การจัดการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษต้องใช้ภาวะผู้น าเป็นตัวน ากระบวนการบริหารให้มีการปฏิบัติตามเส้นทางสู่
เปูาหมายตามความคาดหวัง  ความสัมพันธ์ของกระบวนการบริหารและกระบวนการผู้น าจึงมี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเป็นความสามารถในการเผชิญกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมี
ผู้น าเป็นผู้สร้างวิสัยทัศน์ให้เป็น ตัวก ากับ ทิศทางขององค์การในอนาคต จากนั้นจึงจัดวางคนพร้อม
ทั้งสื่อความหมายให้เข้าใจวิสัยทัศน์และ สร้างแรงดลใจแก่คนเหล่านั้น ให้สามารถเอาชนะอุปสรรค
เพ่ือไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว   
 เป้าหมายความเป็นผู้น า   ความเป็นผู้น า คือ ความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลระหว่างผู้น า
และผู้ตาม ผู้ซึ่งมีความปรารถนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงที่สะท้อนถึงเปูาหมายร่วมกัน 
พบว่า ภาวะผู้น ามีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 1) ความเป็นเรื่องของอิทธิพล  2) อิทธิพล
นั้นเกิดขึ้นระหว่างผู้น าและผู้ตาม 3) ผู้น าและผู้ตามมีความประสงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
แท้จริงในบางสิ่งบางอย่าง และ 4) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งอยู่บนเปูาหมายร่วมกันของผู้น าและ
ผู้ตาม 
 อิทธิพลต้องเป็นอิทธิพลที่เกิดขึ้นในสองทิศทางร่วมกันและเป็นอิทธิพลที่เกิดอย่าง
กระตือรือร้นไม่เป็นอิทธิพลที่เกิดจากการบังคับหรือเชิงบังคับ    ในท านองเดียวกันครูก็มีอิทธิพลต่อ
ผู้บริหารเช่นกัน  อิทธิพลนี้เป็นอิทธิพลที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับครูโดยการใช้แหล่ง
อ านาจต่างๆ  มาเป็นเครื่องมือ  เช่น  รางวัล  โทษ  แรงจูงใจ  ต าแหน่ง  หน้าที่  อ านาจ  บารมี  
ศักยภาพ  เป็นต้น  ผู้บริหารพึงใช้อิทธิพลใน  2  ลักษณะ  คือ  อิทธิพลทางตรงที่ผู้บริหารมีต่อผู้อ่ืน
ตามบทบาทหน้าที่ของตน  และอิทธิพลเชิงสนับสนุนที่ผู้บริหารส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ศิษย์ได้
แสดงความเป็นผู้น าออกมาตามศักยภาพท่ีมีอยู่เพราะจุดเด่นประการหนึ่งคือความเป็นผู้น าเกิดขึ้นใน
หมู่ผู้ตามด้วย  ในบางขณะบางสถานการณ์ครูอาจต้องแสดงบทบาทความเป็นผู้น าออกมามากกว่า
ผู้บริหาร  เช่น  การบริการวิชาการแก่ชุมชน  ผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความช านาญการ
พิเศษ  หรือเชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ ในการเป็นวิทยากรหรือให้การปรึกษา 
 ทั้งผู้น าและผู้ตามที่อยู่ ในห่วงโซ่ความสัมพันธ์ของความเป็นผู้น านั้น  ต้องเป็น              
การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและยั่งยืน  การเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ  คือ  การปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา และการเปลี่ยนแปลงที่เน้น การพัฒนาที่ยั่งยืน จุดที่ผู้บริหารควร
ตระหนักคือ การเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดนี้  ไม่ใช่การบีบบังคับหรือชี้น าฝุายเดียว  แต่เป็นการ
ตกลงใจเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงร่วมกัน “เมื่อเป็นเช่นนี้ความเป็นผู้น าก็คืออิทธิพลของคนที่
ประสงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ต้องการในอนาคตที่เห็นพ้องต้องกัน  
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 ภาวะผู้น าของเจ้าคณะปกครองคณะสงฆ์  หมายถึง  “ความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลระหว่าง
เจ้าอาวาส  เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ  เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค และผู้รับบริการ 
ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดในการชี้น าฆราวาสและบรรพชิตที่เป็นความปรารถนา
ร่วมกันระหว่างผู้น าและผู้ตาม”   
 เปูาหมายความเป็นผู้น าของเจ้าคณะปกครองคณะสงฆ์ คือ การพัฒนากิจการของวัด 
และการปฏิบัติธรรมของบรรพชิตและฆราวาส  ซึ่งเป็นเปูาหมายพ้ืนฐานตามบทบาทของผู้ปกครอง 
คือ กรอบความคิดของการเปลี่ยนแปลง  ผู้น าองค์กรพระพุทธศาสนาต้องแสดงการเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญภายใต้กรอบความคิด 3 ประการ 
 1.  การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง เป็นการเปลี่ยนแปลง          
ที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพ่ือเปูาหมายของผู้น าเพียงฝุายเดียว แต่เป็นเปูาหมายของ    
ทั้งผู้น าและของผู้ตามด้วย ต้องมีเปูาหมาย การเปลี่ยนแปลงที่เห็นพ้องต้องกันและไปในทิศทาง
เดียวกันนั่นคือ การพัฒนาปรับปรุงคุณธรรมจริยธรรมภาคประชาชน  
 2.  การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงคือ การเปลี่ยนแปลงที่เป็นแก่นสาร เป็นการเปลี่ยนแปลง
แบบค่านิยม ความเชื่อและการปฏิบัติที่ต่างไปจากเดิม กระบวนทัศน์เก่าถูกท้าทายจากบทบาทของ
องค์กรพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่เดิมถูกทบทวนและแสวงหาแนวทางใหม่ที่ เหมาะสมกว่า             
การเปลี่ยนแปลงแบบนี้ ผู้ตามมีบทบาทแสดงความเป็นผู้น าออกมาได้โดยกระบวนการตัดสินใจแบบ
มีส่วนร่วมผู้ตามไม่เพียงแต่เป็นผู้รับค าสั่งฝุายเดียว แต่เป็นผู้สามารถสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
เช่นกัน   
 3.  การเปลี่ยนแปลงต้องเน้นที่มีเปูาหมายร่วมของผู้น าและผู้ตามเปูาหมายร่วมเกิดจาก
ความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่การบังคับกฎเกณฑ์ แต่เป็นผลการท างานร่วมกัน ในขณะที่อุบาสก  อุบาสิกา 
ภิกษุ สามเณร ร่วมกันท างาน ใช้พลังขับเคลื่อนเปูาหมายไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดผลในทางบวกต่อการพัฒนาทั้งด้านกายภาพและจิตใจ เปูาหมายร่วมจึงเป็นจุด
เน้นหนักของการพัฒนาประเทศชาติ  คือการให้ทุกคนเป็นคนดี มีความเจริญทั้งทางโลก และทาง
ธรรม อย่างบูรณาการ บทบาทและความเป็นผู้น าของผู้น าองค์กรพระพุทธศาสนาจึงมีเปูาหมายคือ   
การสร้างสรรค์ วัฒนธรรมที่บรรพชิตและฆราวาส ซึ่งได้เติบโตไปด้วยกันในชุมชนแห่งการเรียนรู้โดย
มีเปูาหมายร่วมกันคือ เพ่ือประโยชน์ตนและประโยชน์ของส่วนรวม 
 ภาวะผู้น าของผู้บริหารส าคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลง  1) การท าความเข้าใจ
วัฒนธรรมองค์กรอย่างรอบด้านเพ่ือที่ผู้บริหารจะสามารถสร้ างวัฒนธรรมที่เหมาะสมขึ้นมา          
ธ ารงรักษาวัฒนธรรมนั้นให้เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมให้สอดรับกับ
สังคมโลก  2) การพัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนตัวของผู้น าให้เป็นวิสัยทัศน์ร่วมขององค์กร โดยผ่าน
กระบวนการทางชุมชนแห่งการเรียนรู้  3) การสื่อสารและร่วมมือกันน าวิสัยทัศน์ร่วมไปสู่การปฏิบัติ
โดยเน้นการปรับปรุงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและปัจเจกบุคคลให้มีความเจริญ 
 เปู าหมาย พ้ืนฐานความเป็นผู้ น าของ เจ้ าคณะปกครองของคณะสงฆ์   คื อ                  
การเปลี่ยนแปลง เพ่ือการพัฒนาภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา ทุกคนโดยการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมองค์กรผ่านกระบวนการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีเปูาหมายร่วมกันคือ การปรับปรุงการ
เรียนรู้ ของบรรพชิตและอุบาสกและอุบาสิกา  การบริการและการสงเคราะห์แก่ชุมชน 
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 แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น า  แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาภาวะผู้น าในปัจจุบัน  จากการ
พัฒนาผู้น ากลุ่มและองค์การ  ประยุกต์ต่อการศึกษาประกอบด้วย 1) ทฤษฎีคุณลักษณะ                
2) ทฤษฎีพฤติกรรมผู้น า 3) ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ 4) ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบการ
เปลี่ยนแปลง (Fullan, M., 2004), p.98) 
 (1) ทฤษฎีคุณลักษณะ (Trait Theory) เป็นทฤษฎีที่เก่าแก่ที่เชื่อว่า คนสามารถเป็น
ผู้น าได้เพราะพวกเขามีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีก าลังความสามารถ ความกล้าหาญ สายตาอันยาวไกล
และอ านาจในการโน้มน้าวจิตใจ และเชื่อว่าความเป็นผู้น านั้นต้องมีมาตั้งแต่เกิด ไม่ใช่สิ่งที่จะสร้าง
ขึ้นได้แม้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับผู้น าแบบคุณลักษณะจะไม่ค่อยได้รับความสนใจมาหลายสิบปีแล้ว แต่ก็
ยังมีผู้ศึกษาและกล่าวถึง ดังนี้ 
 ในทรรศนะของผู้เขียนสรุปลักษณะของผู้น าที่ประสบความส าเร็จไว้ และได้แบ่ง
คุณลักษณะของผู้น าที่มีประสิทธิภาพไว้ 3 ด้าน คือ ด้านสติปัญญา (Intelligence)  ด้านบุคลิกภาพ 
(Personality) ด้านความสามารถ (Abilities) 
 การศึกษาภาวะผู้น าตามแนวคุณลักษณะมีความเชื่อว่า ผู้น าจะต้องมีคุณสมบัติและ
ลักษณะเด่นอยู่ในตัวที่แตกต่างไปจากคนอ่ืน โดยมีแนวทางง่ายๆว่า อะไรท าให้คนเป็นผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพก็เพียงแต่วัดคุณสมบัติและลักษณะเหล่านี้ในตัวคน คุณสมบัติและลักษณะที่ใช้วัดก็
ได้แก่ ลักษณะทางร่างกาย ลักษณะทางบุคลิกภาพ ทักษะทางความสามารถ และปัจจัยทางสังคม 
เพ่ือหาว่าคุณสมบัติและลักษณะต่างๆ เหล่านี้แตกต่างไปจากคนอ่ืนอย่างไร (Surapon Suyaphom, 
2012: 220) 
 จากแนวความคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น าในทรรศนะของผู้เขียนสรุปได้ว่า เป็น
การน าลักษณะเฉพาะของบุคคลที่แตกต่างไปจากคนอ่ืน เช่น ลักษณะทางร่างกาย ลักษณะทาง
บุคลิกภาพ ทักษะทางความสามารถ และปัจจัยทางสังคม เพ่ือใช้มาเป็นเกณฑ์วัดภาวะผู้น าของแต่
ละบุคคล 
 (2) ทฤษฎีภาวะผู้น าตามพฤติกรรม (Behavior Theory) การศึกษาภาวะผู้น าตาม
พฤติกรรมเป็นการศึกษาตามแนวคิดที่ส าคัญคือ ความเป็นผู้น าเป็นสิ่งที่สอนกันได้ และมันเป็นเรื่อง
ของการน าเอาพฤติกรรมที่เหมาะสม จะมาใช้ในการน าผู้ อ่ืนจากผู้น าที่ประสบผลส าเร็จจะมี
พฤติกรรมแตกต่างไปตากผู้น าที่ไม่ประสบผลส าเร็จอย่างไรโดยสรุปถึงพฤติกรรมของผู้น า 3 แบบ 
คือ ผู้น าแบบเผด็จการ ผู้น าแบบประชาธิปไตย และผู้น าแบบเสรี  ว่าผู้น าแบบใดก่อให้เกิด
ความส าเร็จมากท่ีสุด  ซึ่งผลการวิจัยพบว่ากลุ่มที่มีผู้น าแบบเสรีนิยมได้ผลการปฏิบัติงานต่ ากว่ากลุ่ม
ผู้น าแบบเผด็จการ และแบบประชาธิปไตย  ซึ่งปริมาณงานเท่ากันทั้งสองกลุ่ม คุณภาพงานและ
ความพอใจในการท างานดีที่สุดตกกับกลุ่มที่มีผู้น าแบบประชาธิปไตย เมื่อศึกษาต่อมาก็พบว่า
บางครั้งผลการปฏิบัติงานในกลุ่มที่มีผู้น าแบบประชาธิปไตยสูงกว่ากลุ่มที่มีผู้น าแบบเผด็จการ แต่
ความพอใจในการท างานของกลุ่มที่มีผู้น าแบบประชาธิปไตยต่ ากว่ากลุ่มที่มีผู้น าแบบเผด็จการ แต่
ความพอใจในการท างานของกลุ่มที่มีผู้น าแบบประชาธิปไตยสูงกว่ากลุ่มที่มีผู้น าแบบเผด็จการ 
 จากการศึกษาภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของนักวิชาการต่างๆ ไว้ ดังนี้ คือ 
 “ผู้น า” ออกเป็นประเภทใหญ่ 2 ประเภท คือ (1 ) ผู้น าแบบนิเสธ (Negative 
Leadership) หมายถึงผู้น าที่มีลักษณะเผด็จการใช้วิธีการบริหารแบบศูนย์รวมอ านาจ อ านาจอยู่ที่
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ผู้น า ผู้ตามจ าต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ผู้น าต้องการ โดยอาศัยอ านาจ และหน้าที่ (Authority)      
เป็นเครื่องมือ (Wichian Witthayaudom, 2007: 13) กลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผู้น ายังไม่
สมบูรณ์  เพราะไม่สามารถที่จะบอกเราได้ด้วยความแม่นย าว่า รูปแบบผู้น าแบบใดจะท าให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กรได้ บางครั้งรูปแบบผู้น าแบบหนึ่งประสบความส าเร็จในสถานการณ์หนึ่ง 
แต่กลับพบความล้มเหลวในอีกสถานการณ์หนึ่ง 
 ในทรรศนะของผู้เขียนสรุปว่า ทฤษฎีภาวะผู้น าตามพฤติกรรมมีลักษณะที่หลากหลายที่
ไม่สามารถก าหนดแน่ชัดว่าพฤติกรรมใดที่สามารถน าพาองค์กรสู่ความส าเร็จ แต่สามารถสรุปได้เป็น
แนวทางกว้างๆคือ ผู้น าแบบเผด็จการ และผู้น าแบบประชาธิปไตยและผู้น าที่ดีที่สุด คือผู้น าที่มุ่ง
ท างานเป็นทีม ผู้น าที่มีพฤติกรรมมุ่งเน้นคนมากที่สุดกับมุ่งเน้นงานมากที่สุด 
 (3) ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ (Contingency Theory) การศึกษาภาวะ
ผู้น าตามสถานการณ์มีพ้ืนฐานของแนวคิดที่ว่า  ผู้น าที่ประสบความส าเร็จได้นั้นไม่จ าเป็นต้องมี
คุณลักษณะเฉพาะที่ตายตัว และไม่จ าเป็นต้องมีการแสดงออกเชิงพฤติกรรมในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งเท่านั้น หากผู้น าจะประสบความส าเร็จในการท างานได้ก็ต่อเมื่อผู้น าสามารถเลือกใช้วิธีการหรือ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมการเป็นผู้น าที่เหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละสถานการณ์ ดังนั้น ผู้น าที่
ประสงค์จะประยุกต์ใช้ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง จึงต้องศึกษาว่า
สถานการณ์หรือปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อวิธีการและพฤติกรรมของผู้น าเหล่านี้มีอะไรบ้าง และแต่ละ
สถานการณ์ผู้น าควรจะใช้วิธีการใดในการบริหารงานให้ประสบความส าเร็จสูงสุด Robert 
Tanenbaum และ Waren Schmidt ได้ศึกษาภาวะน าตามสถานการณ์ โดยกล่าวว่าไม่มีพฤติกรรม
แบบใดดีที่สุดขึ้นอยู่กับพลังของอ านาจผู้น าและผู้ตาม โดยแสดงความคิดเห็นว่า รูปแบบการน าของ
ผู้น าจะอยู่ระหว่างรูปแบบเผด็จการ จนถึงรูปแบบประชาธิปไตย (Autocratic-democratic 
continuum) โดยการใช้อ านาจของผู้น ามีความสัมพันธ์กับความเสรีภาพของผู้ตามด้วย  กล่าวคือ 
หากผู้น ามีรูปแบบเผด็จการก็จะใช้อ านาจการตัดสินใจมาก ผู้ตามก็จะมีอิสระในการด าเนินการน้อย 
ในทางตรงกันข้าม หากผู้น าเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนในการตัดสินใจ อย่างเท่าเทียมกัน 
อ านาจในการตัดสินใจของผู้น าก็จะน้อยลงบางท่านเชื่อว่าผู้น าที่มีประสิทธิผลหรือผู้น าที่สามารถ
สร้างความส าเร็จในการปฏิบัติงานของกลุ่มขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของผู้น าและ
สถานการณ์ต่างๆ อันน าไปสู่ความมีประสิทธิผลของผู้น าโดยการพัฒนาเครื่องมือ LPC : Least –
Preferred Co Worker Scale ผู้น ามีรูปแบบการบริหารงานแต่ละแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
แตกต่างกัน บางสถานการณ์อาจเหมาะสมกับผู้น าแบบทีมสัมพันธ์ ที่ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์
อันดีกับผู้ร่วมงาน และค านึงถึงผู้อ่ืนเป็นหลัก ในขณะที่บางสถานการณ์อาจเหมาะสมกับผู้น ากับผู้น า
ที่ให้ความส าคัญกับงานและค านึงถึงตนเองเป็นหลัก ดังนั้น ผู้น าจะต้องรู้จักตนเองว่ามุ่งคนหรือมุ่ง
งานเป็นหลัก (Fred E. Fiedler, 1967: 23) โดยให้ความส าคัญกับผู้ตามและการบรรลุวุฒิภาวะ
(maturity) ของผู้ตามโดยผู้น าต้องมีความเข้าใจและรู้ถึงวุฒิภาวะของผู้ตามและเลือกใช้รูปแบบการ
น าให้เหมาะสมกับผู้ตาม (Paul Hensey, Kenneth H. Blanchard, 1994 : 358) ซึ่งรูปแบบการ
ตัดสินใจแบบใดจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด  ซึ่งรูปแบบการตัดสินใจในแต่ละรูปแบบมีการพัฒนาไป
ตามหลักการรวมอ านาจและการกระจายอ านาจ ซึ่งไม่มีลักษณะใดดีที่สุด แต่ก็มีแนว โน้มว่าการ
บริหารในปัจจุบันจะมีประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นและมีลักษณะเผด็จการน้อยลง ซึ่งมีลักษณะ  
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5 รูปแบบคือ 1. ผู้น าตัดสินใจเองตามล าพัง 2. ผู้น าปรึกษาหารือกับผู้ตามเป็นรายบุคคล 3. ผู้น า
ปรึกษาหารือกับผู้ตาม  ในการประชุมกลุ่ม 4. ผู้น าเปิดโอกาสให้กลุ่มเป็นผู้ตัดสินใจภายใต้ปัญหา
และขอบเขตที่ก าหนดให้ แล้วผู้น าคอยอ านวยความสะดวกให้ 5. ผู้น าเปิดโอกาสให้กลุ่มเป็นผู้
ตัดสินใจและรายงานให้ผู้ตามทราบในเวลาต่อมา 
 อย่างไรก็ตาม ผู้น าต้องพิจารณาว่าความเป็นผู้น าเป็นกระบวนการของอิทธิพล 
(Influence process) กล่าวคือ เป็นกระบวนการที่ผู้น าสามารถระดมการสนับสนุนจากกลุ่มเพ่ือให้
บรรลุเปูาหมายของกลุ่ม ที่จะท าให้เกิดผลประโยชน์ต่อบุคคลในกลุ่ม จะเห็นได้ว่า กระบวนดังกล่าว
นี้จะต้องใช้การสื่อสารซึ่งถือว่ากระบวนการสื่อสารมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อประสิทธิภาพของความเป็น
ผู้น า (Natchuda Wijitjammaree, 2010:  251)  
 ในทรรศนะของผู้เขียนสรุปได้ว่า ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ผู้น าที่ประสบความส าเร็จ
ได้นั้นไม่จ าเป็นต้องมีคุณลักษณะเฉพาะที่ตายตัว และไม่จ าเป็นต้องมีการแสดงออกเชิงพฤติกรรมใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้น หากผู้น าจะประสบความส าเร็จในการท างานได้ก็ต่อเมื่อผู้น าสามารถ
เลือกใช้วิธีการหรือแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการเป็นผู้น าที่เหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละสถานการณ์ 
และความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของผู้น าและสถานการณ์ต่างๆ อันน าไปสู่ความมีประสิทธิผลของ
ผู้น า 
 (4) ทฤษฎีภาวะผู้น าแห่งการปฏิรูป (Transformation Leadership Theory)  
 ทฤษฎีภาวะผู้น าแห่งการปฏิรูป มีแนวความคิดว่า ผู้น าเป็นเหมือนตัวแทนของการ
เปลี่ยนแปลง โดยมุ่งสนใจไปยังสิ่งที่พนักงานและองค์การต้องการจากตัวผู้น ามากขึ้น และเป็นความ
ต้องการที่สลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม 
 มีนักวิชาการได้กล่าวอธิบายภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปว่าเปรียบเสมือนกระบวนการที่ทั้งผู้น า
และผู้ตามต่างก็ยกย่องซึ่งกันและกัน เพ่ือยกระดับทางศีลธรรมและการจูงใจให้สูงขึ้น มีการแสวงหา
การยอกระดับจิตส านึกของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการจูงใจให้เกิดความคิดเห็น ตลอดจนค่านิยมทาง
ศีลธรรมให้สูงขึ้น (Rangsan Prasoetsi, 2008: 75) โดยท าภารกิจต่อไปนี้ (1) เป็นผู้น าที่กระตุ้น
บุคคลให้ท างานโดยท าภารกิจที่มีให้มากขึ้นมุ่งหมายที่สูงขึ้น  มีความเชื่อมั่นในความสามารถที่จะ
บรรลุภารกิจพิเศษที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน (2)  ผู้น าซึ่งจุดประกายให้ผู้ตามคล้อยตามให้บรรลุถึง
ความสนใจเพ่ือประโยชน์ต่อองค์การ (3) เป็นบุคคลซึ่งมีความสามารถ ที่มีอิทธิพลเหนือผู้ตาม 
(DuBrin, J . Andrew, 2007: 505) 
 ฉะนั้น ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป หมายถึงผู้น าที่ใช้บารมีเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
ยิ่งใหญ่แก่องค์การสามารถพลิกฟ้ืนองค์กรที่มีปัญหาให้ประสบความส าเร็จ ยิ่งในสภาพของสังคมที่มี
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีความซับซ้อนมาก และมีการแข่งขันท่ีมีความรุนแรงมาก
ขึ้นผู้น าต้องกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ        
ให้เกิดขึ้นแก่องค์การ ต้องมีองค์ประกอบพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ (1) ต้องมีบารมี (2) ต้องมีการ
ใกล้ชิดส่วนตัว (3) ต้องกระตุ้นให้ผู้ตามตระหนักถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา 
 กล่าวได้ว่าภาวะผู้น าแห่งการปฏิรูปคือการยกย่องให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างผู้น า
และผู้ตาม โดยผู้น าได้รับความไว้วางใจ ยกย่องชมเชยในความสามารถและคุณธรรมจนน ามาซึ่ง
ความจงรักภักดี และท าตามอย่างเต็มใจ เป็นการยกระดับศีลธรรมในการจูงใจให้สูงขึ้น เพ่ือน ามาซึ่ง
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การเปลี่ยนแปลงในองค์กร เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้ืนองค์กรที่มีปัญหาสู่ความส าเร็จตามที่
ต้องการในที่สุด 
 กระบวนการของการมีอิทธิพลต่อผู้ตามทฤษฎีภาวะผู้น าจัดกลุ่มได้เป็นทฤษฎีลักษณะ
ผู้น า  ทฤษฎีพฤติกรรมผู้น าและทฤษฎีผู้น าหลายแบบ  ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์อาศัย
สมมติฐานที่แตกต่างกันสองวิธีเกี่ยวกับความสามารถในการปรับตัวของผู้น า ต้องเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของตนเพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์   ผู้น าต้องเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เพ่ือให้เข้ากับ
พฤติกรรมของผู้น า  ซึ่ งคิดว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ซึ่ งเป็นทฤษฎีผู้น าหลายแบบ (Sunthon  
Khotbanthao, 2008: 114) แบบภาวะผู้น า (Leadership Styles) เกิดขึ้นพร้อมกันกับทฤษฎี
ภาวะผู้น าหลายแบบ ภาวะผู้น าหลายแบบ ภาวะผู้น าร่วมสมัย ได้แก่ ภาวะผู้น าร่วมสมัย ได้แก่ 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ลักษณะและทักษะของผู้น า พฤติกรรมผู้น าตลอดจนปัจจัยด้าน
สถานการณ์ต่างๆ มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเป็นตัวก าหนดประสิทธิผลของผู้น าได้ในที่สุด 
 บุคคลที่มีภาวะผู้น า  ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ (vision) หรือญาณทัสนะ ในทางพุทธ
ศาสนาซึ่งเป็นการหยั่งรู้ที่เกิดจากอ านาจสมาธิ  ท าให้สามารถมองย้อนไปในอดีต หรือมองทะลุไปยัง
อนาคตได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด คือ เป็นอนันตกาล ( Infinity) แต่วิสัยทัศน์เป็นการมองอนาคต แท้จริง
แล้ววิสัยทัศน์ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ส าหรับคนที่นับถือพระพุทธศาสนา  เพราะพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็น
ผู้มีวิสัยทัศน์  ในรูปแบบญาณทัสนะ ซึ่งอยู่ในขั้นที่สูงกว่าวิสัยทัศน์ของคนปกติทั่วไป เรียกว่า 
อภิญญาญาณ (ความรู้ที่ประเสริฐ) 3 ประการ คือ 1) ทิพยจักขุญาณ มีตาทิพย์สามารถมองเห็น
เหตุการณ์ต่างๆ ล่วงหน้าได้  2) จุตูปปาตญาณ  รู้จุติและอุบัติของเวไนยสัตว์  หรือสัตว์โลก   
3) อาสวักขยญาณ  รู้วิธีการก าจัดกิเลสให้หมดสิ้นไป ด้วยเหตุนี้ จึงมีพุทธท านาย  ซึ่งเปรียบเสมือน
วิสัยทัศน์ของพุทธศาสนาว่า พุทธศาสนาของพระสมณโคคม  จะด ารงอยู่ประมาณ 5,000 ปี แล้วจะ
เสื่อมสิ้นไป  และทรงมีวิสัยทัศน์ว่า บุคคลที่ท าลายพระพุทธศาสนา เพราะศัตรูภายนอก ไม่เป็นภัย
เท่ากับศัตรูภายใน (Bunchai Sirimahasakhon, 1998: 23-24) ความอยู่รอดของสถาบันสงฆ์และ
พุทธศาสนา ขึ้นอยู่กับท่าทีและการตัดสินใจของคณะสงฆ์เป็นอย่างมาก  ผู้มีอ านาจในสถาบันสงฆ์ไม่
ควรจะลืมว่า พระสงฆ์จะอยู่โดยปราศจากการสนับสนุนของประชาชนไม่ได้  เพราะพระสงฆ์อยู่ได้
ด้วยการอาศัยประชาชนเป็นอยู่  ดังนั้น  ทางเลือกส าหรับพระสงฆ์ จึงมีอยู่ไม่มากนักที่ส าคัญที่สุด
ควรจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมหาชน  และกระท าตนเป็นเสมือนเบาะกันกระเทือน เพ่ือลด
ความรุนแรงที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ได้  ทั้งนี้เพ่ือให้สังคมและสถาบันทาง
ศาสนา  ได้รับความบอบช้ าน้อยที่สุด  ผู้มีอ านาจในสถาบันสงฆ์ควรจะตระหนักอีกด้วยว่า  การ
ปูองกันชาติ  ศาสนา  ด้วยการอยู่เคียงข้างประชาชน เป็นผู้น าให้ประชาชนปฏิบัติอยู่ในจริยธรรม 
ทั้งนี้เพราะการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเมือง หากขาดจริยธรรมเป็นแกนกลางหรือเป็นหลักยึด
แล้ว ย่อมเกิดโทษมากกว่าเกิดคุณประโยชน์ 
 สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งถึงจุดที่เรียกว่า 
โลกไร้พรมแดน  กล่าวคือ มนุษย์ทั่วโลกสามารถติดต่อเชื่อมโยงกันถึงกันได้หมดเพียงไม่กี่วินาที  
เหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นในส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกนั้น  มนุษย์ทั่วโลกก็สามารถรับรู้ถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้ในทันทีทันใด  จนเสมือนกับว่ามนุษย์ในโลกนี้  มิได้อยู่ห่างไกลกันแต่อย่าง
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ใด การมีโลกความใกล้ชิดกันนี้เกิดขึ้นได้เพราะอาศัยเทคโนโลยี  และการสื่อสารเป็นตัวน าค่านิยม        
และศีลธรรมแบบใหม่มาสู่สังคมมนุษย์ในโลกอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
 พระพุทธศาสนา ได้รับผลกระทบไม่น้อยจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วนี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ การเปลี่ยนแปลงค่านิยม  และระบบความคิดใหม่ๆ ของมนุษย์ใน
สังคม  ได้ส่งผลกระทบต่อองค์กรพระพุทธศาสนา กล่าวคือต่อพระสงฆ์  ต่อระบบการบริการบริหาร
การปกครอง  และการศึกษาของคณะสงฆ์  อย่างเด่นชัดที่สุด องค์กรพระพุทธศาสนา  อาจจะต้องมี
การปรับปรุงโครงสร้าง  ระเบียบ  และกฎเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นใหม่  เพ่ือให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน  มิฉะนั้นแล้ว  องค์กรพระพุทธศาสนา อาจจะไม่สามารถ
อยู่รอดในสังคมได้  แต่ส าหรับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้น  อาจจะไม่มีปัญหา เพราะมี
ลักษณะอยู่เหนือกาลเวลา อยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น  หรือเปลี่ยนก็จะไม่มีผลกระทบใดๆ 
มากนัก  เพราะหลักธรรมหรือพระธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนานั้น มีลักษณะทันสมัย และใหม่
เสมอ 
 ในอนาคตนี้ องค์กรทางพระพุทธศาสนานั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านด้วยกัน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านกิจกรรมที่มีต่อสังคม  ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และคงจะเกิดขบวนการ
ทางพระพุทธศาสนาใหม่ข้ึนอีกๆ มากมาย ในรูปของส านักใหม่  หรือลัทธิความเชื่อ ฯลฯ ตามความ
ต้องการของพุทธศาสนิกชน  ซึ่งมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา  ตามหลักแห่งกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ปีพุทธศักราช 2550 อย่างเท่าเทียมกัน ข้อนี้คงจะเป็นไปตาม
หลักพุทธธรรมในเรื่องของไตรลักษณ์อย่างแน่แท้  ซึ่งเป็นกฎอธิบายถึงหลักแห่งความเป็นจริง
เกี่ยวกับสภาวการณ์ต่างๆ ในโลกที่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแต่จะมีการเปลี่ยนแปลง และดับสลาย
ไปในที่สุด จึงถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดานั่นเอง (Phrakhru Pariyatkittithamrong, 2012:  
216 – 217) 
 สรุปได้ว่า  ผู้น าเชิงคุณลักษณะ เป็นการมุ่งเน้นศึกษาคุณลักษณะผู้น าที่ประสบ
ความส าเร็จที่แตกต่างจากผู้ตาม ผู้ภาวะน าเชิงพฤติกรรมที่มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผู้น าที่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ผู้น าแบบเผด็จการ ที่เข้มงวดในกฎระเบียบที่วางไว้ และ
ยืดตนเองเป็นใหญ่ ผู้น าแบบประชาธิปไตยที่มุ่งเน้นความเท่าเทียม การมีส่วนร่วม และผู้น าแบบเสรี
ที่มุ่งเน้นความมีอิสระในการท างาน แต่มุ่งหวังที่ผลงานเป็นหลัก  ส่วนภาวะผู้น าตามสถานการณ์เป็น
การศึกษาถึงผู้น าที่ปรับเปลี่ยน ยืดหยุ่น และสามารถปรับตัวไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยผู้น าที่
มีประสิทธิภาพจะมีความสัมพันธ์อันดีกับทีมงาน และสามารถแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์เกิดขึ้นได้
เป็นอย่างดี แลภาวะผู้น าเชิงการปฏิรูปที่กล่าวถึงผู้น าที่น ามา   ซึ่งความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกของ
องค์กร ที่ใช้การโน้มน้าว จูงใจให้ผู้น าเห็นถึงเปูาหมายที่ต้องการ และยังเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ตาม
ท างานจนประสบความส าเร็จในเปูาหมายที่วางไว้ 
 
3. ภาวะผู้น าใฝ่บริการที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา  
 ผู้น ามีความส าคัญอย่างมากในการบริการงานพระพุทธศาสนา  ซึ่งได้รับอิทธิพลเรื่อง
ของภาวะความเป็นผู้น าเข้ามาตลอดจนได้มีการประยุกต์และพัฒนาคุณภาพของภาวะผู้น าใน
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พระพุทธศาสนา  โดยให้ผู้ปกครองน าธรรมของพระพุทธศาสนาไปใช้  เพื่อมุ่งสร้างสรรค์สังคมมนุษย์  
ให้เป็นสังคมที่มีระเบียบให้อยู่ได้ความสงบสุขเหตุใด  พระพุทธศาสนาจึงต้องการให้ผู้น ามีคุณธรรม
เป็นพิเศษ  เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะพระพุทธศาสนาให้ความส าคัญต่อภาวะเป็นผู้น ามาก  เพราะภาวะ
ผู้น ามิใช่เป็นเพียงผู้น าในทางการเมืองเท่านั้น  แต่เป็นทั้งศูนย์กลางที่ท าให้เกิดความเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ  ทั้งเป็นผู้ที่ต้องน าสังคมมนุษย์สู่สังคมโลกอีกด้วย 
 องค์ประกอบของการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ตรัสว่าปัญญาเป็น
รัตนะของคน  ผู้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเป็นวิธีที่ประเสริฐ  บุคคลผู้ประกอบด้วยปัญญาย่อมหา
ความสุขได้แม้ในเหตุการณ์ที่น่าจะทุกข์  หาความส าเร็จได้แม้ในเหตุการณ์น่าจะล้มเหลว  และก้าว
เป็นสู่ความเป็นประเสริฐได้ด้วยจะเสียปัญญาความสามารถท าตนให้บริสุทธิ์พ้นทุกข์โศกได้ก็ด้วย
ปัญญา  ผู้ฉลาดทั้งหลายกล่าวว่า  ปัญญานั้นแลประเสริฐที่สุดดุจดวงจันทร์มีแสงสว่ างกว่าดวงดาว  
ทั้งท้องฟูา  ธรรมสัตบุรุษย่อมเกิดตามเป็นไปตามท่านผู้มีปัญญา (Wasin Inthasa,1980: 87) 
 สังคหวัตถุ  4 (ที.ปา.(ไทย) 11/267/191)  ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจกันหลักการ
สังคมสงเคราะห์  ประสานบุคคลไว้ในสามัคคีที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงดังต่อไปนี้ (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 
27/32/42) 
 1. ทานการแบ่งปัน  เผื่อแผ่  เสียสละวัตถุสิ่งของ  การแนะน าพร่ าสอนชักจูงไปในท าที่
ดี  การให้อภัยในความผิดพลาดเป็นโอกาสให้กลับตัว 
 2. ปิยวาจา หรือเปยยะวัชระ กล่าววาจาน่ารัก  อ่อนหวานดูดดื่มใจ  ให้ความสุขใน
การฟังและท าใจให้ชื่นบาน  กล่าววาจามีประโยชน์  ประสานสามัคคี  มีเหตุผลท าตามแล้วให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง 
 3. อัตถจริยา  ประพฤติประโยชน์  ท าสิ่งที่อ านวยประโยชน์แก่ตนแก่คนทั้งหลาย        
ช่วยส่งเสริมจริยธรรมให้มั่นคง  อันจะส่งผลประโยชน์แก่คนในสังคมทั่วหน้า  ภาวะผู้น าวิถีพุทธ คือ
คนดีที่โลกยกย่องมากที่สุด คือคนที่มีประโยชน์ที่สุดท าประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้มากที่สุด 
 4. สมานัตตา  การวางตนดี  ไม่ขาดไม่เกินพอดีพองาม  เสมอต้นเสมอปลาย  ไม่ถือตัว  
ไม่ปล่อยตัว  ร่วมสุขร่วมทุกข์  วางตนเหมาะสมแก่ฐานะ  ภาวะบุคคล  เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม
ถูกต้องสมควรในทุกกรณี (Wasin Inthasa, 1999: 56 – 59) ภาวะผู้น าวิถีพุทธ  คือ ธรรมที่อยู่ใน
ตัวตนแสดงออกมาเพ่ือเกิดเป็นบารมี  สร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลอ่ืน หรือเรียกว่าผู้ตาม เมื่อพูด
ถึง ภาวะผู้น า มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ คือ  1. ตัวผู้น า  2. ผู้ตาม 3. การเปลี่ยนแปลง 4. 
อิทธิหรือแรงบันดาลใจที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผู้น ามีความส าคัญมากที่จะต้องสร้างแรง
บันดาลใจให้ผู้ตาม  เต็มใจที่จะปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือท าประโยชน์สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม  ดังนั้น 
ภาวะผู้น าวิถีพุทธ คือ จริยธรรมที่อยู่ในตัวบุคคลที่เปล่งออกมา แสดงออกให้บุคคลเป็นอย่างกระจ่าง
แจ้งคล้อยตามเชื่อฟัง ศรัทธา  จริยธรรมต่างๆ พอสรุปได้ 30 ประการได้แก่ 1) การไม่ประทุษร้าย
ต่อชีวิตร่างกายของบุคคลและสตรี 2) ความเมตตากรุณา 3) การไม่โลภและไม่ขโมย  4) ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และการเสียสละ  5) การไม่ละเมิดของรักของผู้อ่ืน 6) การรู้จักความพอดี  7) การไม่
พูดปด  8) การมีสัจจะและความจริงใจ  9) การไม่ลองและเสพสิ่งเสพติดให้โทษ  10) ความเป็นผู้มี
สติรู้จักยับยั้งชั่งใจ  11) ความเป็นผู้มีเหตุผล  12) ความละอายและความเกรงกลัว  13) ความ
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ขยันหมั่นเพียร  14) ความอดทนอดกลั้น  15) ความกล้าหาญและความเชื่อมั่นในตนเอง  16) ความ
กตัญญูกตเวที  17) ความซื่อสัตย์สุจริต  18) การท าให้ให้สงบมีสมาธิและมีอารมณ์แจ่มใส  19) 
ความไม่เห็นแก่ตัว  20) ความประณีตความละเอียดถี่ถ้วน 21) ความรับผิดชอบ  22) ความมีน้ าใจ
เป็นธรรมไม่ล าเอียง  23) ความมีระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา  24) การยอมรับความ
เปลี่ยนแปลง  25) มารยาทและนิสัยส่วนบุคคล  26) มารยาทในการแสดงความเคารพ  ขออภัย  
การแสดงความขอบคุณ การขอความช่วยเหลือ  การปฏิเสธการแสดงความไม่เห็นด้วย  การแสดง
ความยินดี  การแสดงความเสียใจ  การเล่นการพักผ่อนหย่อนใจ  27) หลักธรรมส าหรับผู้อยู่ด้วยกัน  
การเสียสละ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ยอมรับความคิดเห็น  การให้อภัย  การเห็นอกเห็นใจ  28) ความ
เป็นผู้มีวัฒนธรรม และปฏิบัติตามประเพณีนิยม  29) ความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์  30) การแก้ไขข้อบกพร่องการปฏิบัติทางจริยธรรม ได้แก่ ผิดศีลธรรม ระเบียบ  
กฎหมาย  และจารีตประเพณี 
 คุณสมบัติของผู้น า สัมพันธ์กับองค์ประกอบต่างๆ ในการน า คุณสมบัติในความสัมพันธ์
ระหว่างผู้น ากับผู้ที่ร่วมไปด้วย เป็นองค์ประกอบส าคัญที่แสดงถึงการน าอย่างแท้จริง เรื่องของ         
การประสาน  เพราะว่าผู้น านั้นมีหน้าที่ที่จะประสานให้พากันไป โดยมุ่งหน้าไปสู่จุดหมายให้ได้        
การประสานคนกับคน คือ ประสานคนที่อยู่ด้วยกันทั้งหมดนั้นให้เข้ากันและร่วมกันไปได้ และ        
การประสานคนกับสิ่งที่จะท า แต่เริ่มต้น การประสานตัวผู้น าเองกับคนที่ร่วมไปด้วย เป็นสิ่งที่ส าคัญ
มาก 1) ผู้น าจะต้องมีคุณความดี  ความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอ จนเรียกได้ว่าเป็นแบบอย่างซึ่ง
ท าให้เขาเกิดศรัทธา ความมั่นใจ คือ ความมั่นใจในตัวผู้น า ที่เชื่อว่าท่านผู้นี้จะสามารถแก้ปัญหา 
น าพาพวกเราไปได้ให้ถึงจุดหมาย ซึ่งท าให้พอใจ เต็มใจ และอยากจะร่วมไปด้วยถ้ามีความมั่ นใจนี้ 
คือเกิดศรัทธาขึ้นมาแล้ว  ศรัทธานั้นก็จะเป็นเครื่องน าเอาผู้ที่จะร่วมไปด้วยเข้ามาประสานกับตัวผู้น า  
คือเขาพร้อมที่จะยอมรับฟัง  ศรัทธาเกิดขึ้นก็ท าให้เขายกบุคคลนั้นเป็นผู้น า  คือผู้น าไม่ต้องไปแสดง
ตัวกับเขาว่าเป็นผู้น า แต่จะเป็นผู้น าโดยเขาอยากให้มาน าเขาไป  ถ้าเป็นผู้น าโดยเขาอยากให้น าจะดี
ที่สุด  เขามีศรัทธาอย่างแท้จริงที่จะร่วมไปด้วย  เท่ากับเขาร่วมกันยกขึ้นเป็นผู้น า 2) ผู้น าก็จะท าให้
เขาเกิดความมั่นใจในตัวเขาเอง ว่าเขามีศักยภาพ มีทุนแห่งความสามารถที่จะเอามาปรับมาจัดเอา
มาพัฒนาให้สามารถท ากิจการงานนี้ให้ส าเร็จ  คือสามารถร่วมไปด้วยกันได้ ถือว่าเป็นการประสาน
อย่างหนึ่ง โดยมุ่งที่ตัวเขาเอง  ให้เขามีความมั่นใจในตนเองที่จะมาร่วมไปด้วยกัน  3) ช่วยให้เขา
ประสานกันเอง คือชักน าให้เกิดความสามัคคี  พร้อมเพียงกัน  ทั้งประสานมือและประสานใจ หรือ
ร่วมมือร่วมใจกัน คือการที่ว่า ท าอย่างไรจะให้คนที่อยู่ร่วมกันในองค์กรหนึ่งๆ มีความสามัคคีกลม
เกลียว มีความพร้อมเพรียง  มีใจหนึ่งใจเดียวกัน  รวมจิตรวมความคิดรวมใจมุ่งสู่จุดหมายอันเดียว 
นี้เป็นหลักใหญ่ที่จะต้องใช้ธรรมมากมายประสานคนกับสิ่งที่จะท า หรือประสานคนกับงาน คือ
นอกจากให้เขามีความมั่นใจในตนเองแล้ว ก็ให้เขามีความมั่นใจในงานหรือในสิ่งที่ท าด้วยว่า สิ่งนี้ดี
แน่ งานนี้จะท าให้เกิดประโยชน์สุขอย่างมีจุดมุ่งหมายอย่างแท้จริง  ให้เขาเกิดความมั่นใจในคุณค่า
และประโยชน์ของสิ่งที่จะท าหรืองานนั้น จนเขาอยากจะท าและเกิดความรักงาน  เมื่อเขาเกิดความ
รักงานแล้วก็จะตั้งใจท างาน ประสานความตั้งใจท างานนั้นเข้ากับความมีก าลังใจในการท างานด้วย  
คือให้เกิดก าลังใจ  ซึ่งจะท าให้มีความกระตือรือร้น มีความตื่นตัว ความไม่ประมาท  ไม่ให้เป็นคน
เฉื่อยชา  เมื่อรักงานแล้ว ก็ท าให้พร้อมที่จะมีก าลังใจ จะต้องให้มีพร้อม ทั้งรักงาน ตั้งใจท างาน และ
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มีก าลังใจเข้มแข็งที่จะสู้งาน บุกฝุาไปข้างหน้า ไม่ย่อท้อ ไม่ท้อถอย ไม่ท้อแท้  5) ในการท างาน 
ตลอดจนในการเป็นอยู่ทั่วๆ ไป ผู้น ามุ่งหวังประโยชน์สุขแก่คนที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือคนที่ร่วมไป
ด้วยกันกับตน เพราะฉะนั้น ผู้น าจึงต้องพยายามให้คนที่มาร่วมงานหรือร่วมอยู่ ได้พัฒนาตัวเองเขา
อยู่เสมอ ต้องหาวิธีการส่งเสริมสนับสนุนเอ้ือโอกาสให้เขาพัฒนาตัวเองให้มีความเจริญงอกงามขึ้น  
เก่งขึ้น  ดีขึ้น ท างานได้ผลดียิ่งขึ้น มีความสุขมากขึ้น  มีชีวิตที่ดีงาม  บรรลุประโยชน์สุขที่แท้จริง
มากยิ่งขึ้น  
 การพัฒนาตนเองของคนก็จะมีผลต่องานด้วย  โดยมาช่วยให้เขาท างานได้ผลดี            
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  แต่ที่แท้ไม่ใช้แค่นั้น  จะต้องไปให้ถึงประโยชน์สุขแห่งชีวิตของเขา ทั้งได้ความ
ดีงาม ได้ความเจริญ ได้ความสุข และได้พัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป การเป็นผู้น าจึงหมายถึงการมีสายตาที่
มองทั้งที่งานและมองทั้งที่คนควบคู่กัน ซึ่งจะเข้าหลักที่ส าคัญต่อไป  ผู้น าประสานคนภายในดุลย
ภาพแห่งธรรม  หลักธรรมส าคัญซึ่งผู้น าจะต้องมี  หลักธรรมนั้น คือ พรหมวิหาร 4 ประการ พรหม
วิหารเป็นธรรมธรรมส าหรับทุกคนที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม ในฐานะเป็นผู้มีศักยภาพในการที่จะ
สร้างสรรค์และธ ารงรักษาสังคมไว้ ส าหรับผู้น านั้น จะต้องเป็นแบบอย่างที่จะต้องมีพรหมวิหาร  
4 ประการ เพราะพรหมวิหารนั้นเป็นธรรมประจ าใจของคนที่มีจิตใจยิ่งใหญ่ เป็นผู้ประเสริฐ  
อันแสดงถึงความเป็นบุคคลที่มีการศึกษา ได้พัฒนาตนแล้ว  
 การเอาตัวงาน เอาหลักการ หรือเอาธรรม ก็จะได้ลักษณะที่เรียกว่าเป็น “ครุ” ซึ่ง
แปลว่า “น่าเคารพ” คือ เป็นคนมีหลัก หนักแน่น จึงเป็นผู้ที่น่าเคารพ  แต่ถ้าเอาหลักอย่างเดียว แม้
จะน่าเคารพ ก็แห้งแล้ง บางทีไม่มีใครกล้าเข้าหน้าเลย  อย่างนี้ก็ล าบาก เสียผลเหมือนกัน ครุ ก็จะ
เอียงข้างไป เพราะฉะนั้นจึงต้องพอดี  คนที่น่าเคารพ เป็น ครุ นั้นจะยึดถือหลักการเป็นใหญ่เอางาน
เป็นส าคัญ เอาธรรมน าหน้า เมื่อเอาใจใสดูแลคนให้ดี ก็เป็นปิโยด้วย  ก็ได้ดุลยภาพ  การเอาคนกับ
หลักการก็จะมาบรรจบกัน  ถ้าเอาคนที่เป็นบุคคล เป็นรายคน หรือเป็นคนๆ ไปก็อาจจะขัดกับธรรม 
เพราะธรรมนั้นก็คือเอาคนทั้งหมดหรือทั้งสังคม ถ้าเอาบุคคลโดยยอมเสียธรรม ก็จะเสียแก่สังคม
ทั้งหมด เมื่อรักษาธรรมก็จะรักษาสังคมไว้ได้  เพราะในที่สุดสังคมด ารงอยู่ได้ด้วยธรรม เนื่องจาก
ธรรมเป็นฐานที่รองรับสังคมไว้ เพราะฉะนั้น การเอาธรรม  ก็คือเอาคนทั้งหมด มิใช่ เห็นแก่บุคคลผู้
เดียวแล้ว  ยอมท าลายธรรมที่รักษาสังคมของมนุษย์ทั้งหมด 
 ทุกสิ่งทุกอย่างจะบรรลุผลส าเร็จ  ก็จะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการ คือ ตาม
เหตุปัจจัย ตามธรรมนั่นเอง  เพราะฉะนั้น ธรรมหรือหลักความจริงและหลักการจึงเป็นตัวตัดสินขึ้น
สุดท้าย ด้วยเหตุนี้ ผู้น าจึงต้องเป็นผู้มั่นในธรรม  เป็นผู้ถือหลักการเป็นใหญ่ และเข้าใจชัดเจน         
ในหลักการพระพุทธศาสนาได้แสดงคุณสมบัติส าคัญของผู้น า เรียกว่า “ธรรมาธิปไตย” แปลว่า        
ถือธรรมเป็นใหญ่ ยึดเอาธรรมเป็นส าคัญ เชิดชูหลักการ ปฏิบัติการตามและเพ่ือเห็นแก่ความเป็น
จริงความถูกต้องความดีงาม ผู้น าต้องไม่เป็นอัตตาธิปไตย คือ ไม่ถือตัวเป็นใหญ่ แล้วก็ไม่เป็น
โลกาธิปไตย คือ ไม่มุ่งหาคะแนนนิยมเป็นใหญ่ ไม่ท าเพียงเพ่ือหาเสียงหรือให้คนชอบ แต่เอาธรรม 
เอาตัวความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม เอาหลักการเป็นใหญ่ ตัดสินกันด้วยหลักการตั้งแต่
หลักการโดยการจัดตั้งของมนุษย์ ลงไปจนถึงหลักการที่เป็นนามธรรมซึ่งรองรับหลักการจัดตั้งนั้น  
แม้เมื่อมีอะไรจะต้องวินิจฉัย  ก็ท าตัวเป็นกระบอกเสียงหรือเป็นสื่อของธรรม  หรือเป็นช่องทาง
แสดงตัวของธรรม คือหลักการหรือกฎกติกา เมื่อมีการตัดสินลงโทษคน  ก็จะเป็นการกระท าโดยไม่
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มีตัวตน  แต่เป็นการกระท าของปัญญาบริสุทธิ์  ที่เอาหลักการเข้าวินิจฉัย ตัดสินไปตามกฎกติกา 
ตามความเป็นจริง  ความถูกต้องดีงาม 
 ผู้น าต้องมีความมั่นใจ  และไม่ความรู้สึกทุกข์ยากล าบากใจ  ไม่หวั่นไหวไปตาม
ความรู้สึกท่ีเรียกว่าเป็นอารมณ์  เพราะว่าตัวเองไม่เกิดมีตัวตนที่เป็นผู้ท าขึ้นมา มีแต่เพียงการปฏิบัติ
ไปตามหลักการ  โดยท่ีตนเองมาเป็นช่องทางปรากฏตัวของธรรม เรียกว่าการถือธรรมเป็นใหญ่  
ธรรมจะปรากฏตัวออกมาและเป็นผู้ตัดสินหรือปฏิบัติการ  ก็ต่อเมื่อบุคคลที่เป็นผู้น าท าการด้วย
เจตนา ที่บริสุทธิ์  มุ่งความจริง ความถูกต้องดีงามแท้จริง และด้วยปัญญาที่ใสสะอาด ซึ่งแสวงหา
ความจริงและไตร่ตรองท่ัวตลอดที่สุด คือท าด้วยเจตนา และปัญญาที่ด าเนินไปด้วยความไม่ประมาท  
เมื่อท าได้อย่างนี้ ผู้น าก็จะได้คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่ง คือ เป็นผู้เที่ยงตรง ไม่มีอคติ ไม่มีความล าเอียง 
ซึ่งเป็นแกนกลางของการรักษาดุลยภาพ และความสามัคคี  พร้อมทั้งความมั่นคงของหมู่ชนที่ไป
ด้วยกัน เพราะถ้าเสียความเป็นธรรมแล้ว แม้แต่จะมีความรักใคร่กันอยู่หรือแม้แต่จะเอาอกเอาใจกัน  
ก็จะเกิดความกินแหนงแคลงใจกัน  สูญเสียเอกภาพ แต่เมื่อรักษาธรรมไว้ได้ ก็ไม่มีอคติและไม่เสีย
สามัคคี  
 เจ้าคณะปกครองคณะสงฆ์ในฐานะผู้น าต้องไม่มีอคติคือ ความล าเอียง หรือการเขว
ออกไปนอกทางที่ควรจะประพฤติปฏิบัติ มี 4 ประการด้วยกัน คือ ล าเอียงเพราะชอบ ล าเอียง
เพราะชัง ล าเอียงเพราะเขลา  ล าเอียงเพราะกลัว  ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าคณะปกครองกับการ
ปฏิบัติต่อผู้ที่ร่วมไปด้วย ก็จะได้ผลดีมากได้ทั้งคนได้ทั้งงานก็จะพากันไปด้วยดีสู่จุดหมาย  คุณสมบัติ
ที่เรียกว่า    “ปิโย” และ “ครุ” ซึ่งอยู่ในหลักที่เรียกว่า “กัลยาณมิตรธรรม” หรือธรรมของกัลยาณิ
มิตร 7 ประการ หลักคุณสมบัติของกัลยาณมิตร คือ ปิโย น่ารัก และ ครุ น่าเคารพ ต้องให้  2 อย่าง
นี้มาดุลกัน  ในแง่คนกับงาน และคนกับหลักการโดยเฉพาะจะต้องพยายามเอาทั้งคนทั้งงาน  
 คุณสมบัติของกัลยาณมิตร ภาวนีโย แปลว่า น่าเจริญใจ คือ เป็นแบบอย่างได้ ท าให้ผู้ที่
ร่วมอยู่ร่วมไป มีความภาคภูมิใจ พอนึกถึงก็มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในตัวผู้น า  ว่าเป็นผู้ที่มี
การศึกษาจริง  ได้พัฒนาตนแล้ว เป็นผู้มีสติปัญญา  มีความสามารถ  มีคุณธรรมความดีงามอย่าง
แท้จริง น่าเอาอย่าง ช่วยให้มีศรัทธาและเกิดความร่วมมือด้วยดี 
 วัตตา เป็นผู้รู้จักพูด หมายความว่า รู้จักพูดให้ได้ผล รู้ว่าในสถานการณ์ไหน และกับใคร 
ควรพูดอะไรอย่างไร เป็นนักสื่อสารที่ดี  และเอาใจใส่สื่อสารกับผู้ร่วมไปด้วยอยู่เสมอ เพ่ือให้รู้เข้าใจ
กัน และรู้เข้าใจในสิ่งที่ท า คนที่รู้จักพูดนั้นจะพูดให้เขาเข้าใจก็ได้ พูดให้เขาเห็นใจก็ได้  พูดให้เขาเชื่อ
ก็ได้  พูดให้เขาเห็นด้วยหรือคล้อยตามก็ได้  พูดให้เขาร่วมมือด้วยก็ได้  พูดให้เขารวมก าลังกันก็ได้ 
ให้เขาได้ประโยชน์ และพูดให้เขาช่วยกันสร้างสรรค์ประโยชน์  พระพุทธเจ้าทรงแสดงลักษณะของ
นักสื่อสารหรือนักสั่งสอนที่ดีไว้ 4 อย่าง คือ 1) พูดแจ่มแจ้ง คือ ชี้แจงอธิบายให้เข้าใจชัดเจน 
มองเห็นเหตุผลแจ่มแจ้ง หมดสงสัย เหมือนจูงมือไปเห็นกับตา 2)พูดจูงใจ คือ พูดให้เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญ จนเกิดความซาบซึ้งยอมรับ อยากลงมือท าหรือน าไปปฏิบัติ  3) พูดเร้าใจ คือ ปลุกใจให้
คึกคัก เกิดความแข็งขันมั่นใจและมีก าลังใจหาญกล้า กระตือรือร้นที่จะท าให้ส าเร็จ โดยไม่หวั่นกลัว
ต่ออุปสรรคและความยากล าบาก 4) พูดให้ร่าเริง คือ ท าให้เกิดบรรยากาศแห่งเมตตา ไมตรี
ความหวังดี  และความรู้สึกที่สดชื่นร่าเริง เบิกบานผ่องใส  แช่มชื่นใจด้วยความหวังในผลดีและทางที่
จะส าเร็จ 
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 วจนักขโม คือ รู้จักฟังด้วย หรือแปลว่า ทนหรือควรต่อถ้อยค าของคนอ่ืน ไม่ใช่ว่าเอา
แต่พูดแกเขาอย่างเดียวโดยไม่ยอมรับฟังใคร  ต้องยอมรับฟัง  เพราะการรู้จักรับฟัง เป็นส่วนหนึ่ง
ของการที่จะสื่อสารให้ได้ผล แม้ว่าเขาพูดมาจะไม่ถูกใจอะไรก็ทนได้  ทั้งนี้ก็เพ่ือให้งานการและ
ประโยชน์ที่จะท านั้นส าเร็จ 
 คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา แปลว่า รู้จักแถลงเรื่องราวต่างๆ ที่ลึกซึ้ง ปัญหาอะไรที่หนัก
และยาก ก็เอามาชี้แจงอธิบาย ช่วยท าให้คนที่ร่วมงานมีความกระจ่างแจ้ง เรื่องที่ลึกที่ยากก็ท าให้ตื้น
ให้   ง่ายได้  และพาเขาเข้าถึงเรื่องท่ียากและลึกลงไปๆ อย่างได้ผล 
 โน จัฏฐาเน นโยชะเย แปลว่า ไม่ชักน าในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่อง ที่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่ใช่
สาระ ที่ไม่เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย 
 ในทรรศนะของผู้เขียนสรุปแบบองค์รวมได้ว่าภาวะผู้น าแบบใฝุบริการเป็นลักษณะจิต
อาสาสร้างแรงดลใจให้ผู้ตามเกิดจิตอาสา  มองข้ามผ่านประโยชน์ส่วนตนเพ่ือให้ได้ในสิ่งที่ผู้อ้ืน
ต้องการ  คอยช่วยให้ผู้อ่ืนได้พัฒนาและเกิดความเจริญงอกงาม  ให้โอกาสผู้อ่ืนได้ก้าวหน้าประสบ
ความส าเร็จ 
  
4. สรุป 
 ในด้านหลักธรรมและหลักปฏิบัติของศาสนาพุทธ  การแสดงออกภาวะผู้น าแบบใฝุ
บริการยังสอดคล้องกับหลักธรรมซึ่งในการปฏิบัติตามหลักการภาวะผู้น าแบบใฝุบริการไม่ได้เหมาะ
ส าหรับวัฒนธรรมตะวันตกที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์เท่านั้นแต่ในประเทศไทยซึ่งมี
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ การปฏิบัติตามหลักการภาวะผู้น าแบบใฝุบริการนี้จึงมิได้แตกต่าง
ไปจากหลักธรรมส าหรับผู้บริหารหรือผู้ปกครอง อันเป็นธรรมเคร่ืองยึดเหนี่ยวความเห็นอกเห็นใจ
ของบุคคล และประสานหมู่ชนให้สามัคคี เป็นหลักการของการสงเคราะห์มีพ้ืนฐานบนความเห็นอก
เห็นใจผู้อ่ืน  การปฏิบัติด้วยความศรัทธา การยึดหลักการของการรับใช้และให้บริการ  การกระท า
ความดีเพ่ือการอยู่ร่วมกัน และการมีภาวะผู้น าอันประกอบด้วย ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และ
สมานัตตา โดยภาวะผู้น าแบบใฝุบริการเด่นชัดในหลักการปฏิบัติของทานหรือการไม่เห็นแก่ตัว  
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  การเสียสละ  การแบ่งปัน  การช่วยเหลือ  และอัตถจริยาเป็นการประพฤติตนเองให้
เป็นประโยชน์ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ  เช่นเดียวกับหลักธรรมทศพิธราชธรรมซึ่งเป็นคุณธรรมที่
ส าคัญของผู้ปกครองหรือผู้บริหารทุกระดับ อันประกอบด้วยหลัก 10 ประการ  ได้แก่ ทาน  ศีล  
ปริจาคะ อาชชวะ มัทวะ ตปะ อักโกธะ อวิหิงสา ขันติ และอวิโรธนะ (ขุ.ชา.(ไทย) 28/240/86) 
 กล่าวโดยสรุปว่า  ภาวะผู้น าแบบใฝุบริการสอดคล้องกับหลักการปฏิบัติ ใน
ทศพิธราชธรรมเรื่องของทานที่เป็นเรื่องของการให้แบ่งปันแก่ผู้อ่ืน กล่าวคือการบ าเพ็ญตนเป็นผู้ให้
หรือผู้บริการ  โดยมุ่งปกครองหรือท างานเพ่ือผู้อ่ืนเพ่ือให้ผู้อ่ืนได้มิใช่เพ่ือจะเอาจากผู้อ่ืน  เอาใจใส่
อ านวยบริการ  จัดสรรความสงเคราะห์  อนุเคราะห์ให้ผู้ อ่ืนได้รับประโยชน์สุข ความสะดวก
ปลอดภัย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เดือดร้อนประสบทุกข์และให้การสนับสนุนแก่ผู้กระท า
ความดี และ   ปริจาคะ คือการบ าเพ็ญด้วยการเสียสละไม่เห็นแก่ตัว และสามารถเสียสละความสุข
ส าราญ 
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พระสงฆ์ต้นแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคมโลก 
MODEL MONK FOR BUDDHISM PREACHING TO THE GLOBAL SOCIETY 

 
พระชลญาณมุนี  (สมโภช ธมฺมโภชฺโช/นาคสิทธิเลิศ) บุญทัน ดอกไธสง  

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโ  
Phrachonyanmunee (Sompoch Dhammabhojjo/Naksitilert), Boonton Dockthaisong, 

Phramaha Boonlert Indhapanyo 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์การเผยแผ่ของพระสงฆ์ใน

สังคมไทย 2) เพ่ือศึกษากระบวนการการเผยแผ่ของพระสงฆ์ต้นแบบ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา          
สู่สังคมโลก 3) เพ่ือน าเสนอต้นแบบของพระสงฆ์ท่ีประสบความส าเร็จ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา        
สู่สังคมโลก การวิจัยฉบับนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้หลักการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) คือ การกระท ากับข้อมูลที่ได้จากเอกสาร และจากผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ
จ านวน 25 รูปหรือคน ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบมีโครงสร้าง และการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12 รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) 

 ผลการวิจัยพบว่า 
1) อัตลักษณ์ของการเผยแผ่ของพระสงฆ์ในสังคมไทย พบว่า พระสงฆ์ในสังคมไทยมี

วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายของการสอนการเผยแผ่ คือ การน าหลักธรรมที่ศึกษาปฏิบัติมาเผยแผ่           
โดยการยกหัวข้อธรรมขึ้นแสดง (เทศนา) เพ่ือสั่งสอนประชาชนให้รู้และเข้าใจอย่างถูกต้องมีเหตุผล            
เพ่ือละชั่ว ท าดี มีความสุขสงบ มีสันติ หรือถึงนิพพานอันเป็นจุดสู งสุดของชีวิตในทัศนคติทาง
พระพุทธศาสนา แต่พระสงฆ์ในสังคมไทยส่วนใหญ่เน้นสอนเรื่องทานเป็นล าดับแรกต่อด้วยศีล และ
ภาวนาสุดท้าย หลักการและวิธีการในเผยแผ่หลักธรรมมีความหลากหลายวิธี รวมถึงการปฏิบัติตน
ในการเผยแผ่ศาสนามีความแตกต่างกันไปตามสภาวะของผู้ปฏิบัติ 
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2) กระบวนการการเผยแผ่ของพระสงฆ์ต้นแบบ  พบว่า ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่
สังคมโลกนั้น เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับชั้น  ทุกชาติทุกภาษาได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงกัน          
ซึ่งเป็นกลวิธีที่แสดงให้ประชาชนในสังคมโลกได้รับทราบเรื่องราวต่างๆ จากการด าเนินงาน เช่น การ
ผลิตบุคลากร ให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ มีการศึกษาวิชาการทางพุทธศาสนา พร้อมทั้ง
ฝึกฝนตนเองอย่างแตกฉานก่อน (วิชาจรณสัมปันโน) มีการผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการเผยแผ่ที่เข้าใจง่าย มี
การประยุกต์พุทธวิธีในการเผยแผ่ คือ น าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้ในการสอนให้
เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน โดยยึดหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่าง แล้วน ามาอบรมสั่งสอน
พุทธบริษัทให้น าหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน เช่น เน้นสอนเรื่องภาวนาเป็นล าดับ
แรก ต่อด้วยศีล และทานสุดท้าย ซ่ึงเป็นกระบวนการการเผยแผ่ของพระสงฆ์ต้นแบบ ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสู่สังคมโลก ที่ประสบความส าเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของทั้ง 2 ท่าน 
ได้แก่  พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) และพระภาวนาวิเทศ (เขมธมฺโม  ภิกฺขุ) ที่มีผลงาน
ปรากฏและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่วยให้ผู้ศึกษา
พระพุทธศาสนาเกิดความรู้ความเข้าใจวิธีการ  สามารถน ารูปแบบไปพัฒนาชีวิตในทิศทางที่ถูกต้อง 
อันจะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ประเทศชาติ ต่อสังคมโลก  

3) ต้นแบบของพระสงฆ์ที่ประสบความส าเร็จ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคมโลก 
พบว่า ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคมโลกของพระธรรมมงคลญาณ  (วิริยังค์ สิรินฺธโร) และ           
พระภาวนาวิเทศ (เขมธมฺโม ภิกฺขุ) โดยยึดหลักธรรมกถึกหรือธรรมะส าหรับนักเผยแผ่ 5 ประการ 
คือ 1) แสดงหลักธรรมหรือเนื้อหาวิชาตามล าดับความง่ายยากลุ่มลึก มีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไป
โดยล าดับ 2) ชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงให้เข้าใจ คือ ชี้แจงให้เข้าใจชัดในแต่ละแง่แต่ละประเด็น โดย
อธิบายขยายความ ยักเย้ืองไปต่างๆ ตามแนวเหตุผล 3) แสดงธรรมด้วยอาศัยเมตตา คือ สอนเขา
ด้วยจิตเมตตา มุ่งจะให้เป็นประโยชน์แก่เขา 4) ไม่แสดงธรรมด้วยเห็นแก่อามิส คือ สอนเขามิใช่
เพราะมุ่งที่ตนจะได้ลาภ หรือผลประโยชน์ตอบแทน 5) แสดงธรรมไม่กระทบตนและผู้อ่ืน คือ สอน
ตามหลักตามเนื้อหา มุ่งแสดงธรรม แสดงธรรม ไม่ยกตน ไม่เสียดสีข่มขี่ผู้อ่ืน สิ่งที่ท่านมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติตน โดยมีศีลาจริยวัตรอย่างเคร่งครัดงดงาม นับว่า เป็นคุณสมบัติภายนอกที่เกิดศรัทธาต่อผู้
พบเห็น  นอกเหนือจากคุณสมบัติทางกายภาพ  มีการศึกษาศึกษาค้นคว้าวิชาการต่างๆ มีความรู้
ความเข้าใจอย่างดี ถือว่าเป็นคุณสมบัติภายใน รวมถึงการการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้ากับยุคสมัย  
ค าส าคัญ : พระสงฆ์ต้นแบบ, การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
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ABSTRACT 

 Objectives of this research were  1. To study the identity of a model 
Buddhism preaching monk in Thai society, 2. To study the process of Buddhism 
preaching  to the world society of a preaching monk and  3, to propose the 
preaching model of successful Buddhism preaching  monk to the world society. 
Methodology was the qualitative research method, collected data from 25 key 
informants with structured-in-depth-interview and 12 participants in forces group 
discussion. Data were analyzed by descriptive interpretation. 

Findings of this research were as follows: 
 1. Identity of model monks was that the Buddhism monks had identity in 

preaching with objectives and purpose in preaching. They used well practiced 
Dhamma to preach people to understand the Dhamma principles causes and 
effects, to abstain from bad doing, commit good doing for tranquility and peace 
with Niravna as the ultimatum goal in life. Majority of Thai monks concentrated on 
Daha, giving,fisrt and Sila, precepts then Pavana, meditation at the end. There were 
many ways to preach Buddhism including individual differences of the preaching 
monks.       
  2. The model monks’ process of Buddhism preaching to the world society 
was that  Buddhadhamma education was open for all levels of people from all 
nationalities and languages. The preparation process such as Dhamma preaching 
monk education for physical and mental readiness (vijjacharanasampanno), media 
production for Dhamma preaching were also open for all concerned to know. 
Buddha’s teaching methods, Dhamma and Vinaya, were adapted for easy 
understanding and appropriateness to the present situations in order for laity 
people to apply in daily life. The preaching process began with Pavana, meditation, 
then Sila, precepts and then Dana, giving. This process was used by two successful 
model monks in preaching Buddhism to the world society. They are Venerable 
Phradhammamongkolyarn (Viriyung Sirintharo) and Venerable Phrabhavanavideht 
(Khemadhammo  Bhikku). These two model monks had performed the outstanding  
work in Buddhism preaching to the world, both in Thailand and abroad. The 
Buddhism learners clearly understood and comprehended Dhamma that they 



130    ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560

 

 

could apply in daily life with the right directions which was the beneficial to self, to 
countries and to the world.  
  3. Models of Buddhism preaching to the world of two successful 
Buddhism preaching monks: Venerable Phradhammamongkolyarn (Viriyung 
Sirintharo) and Venerable Phrabhavanavideht (Khemadhammo  Bhikku)  were that 
the two model monks used the Dhammakatika,  the qualities of preaching monk as; 
1) the instruction was regulated and gradually advanced in details, 2) instruction 
with reasoning and referring to the cause and effect, 3) instruction with kindness for 
their benefits, 4) instruction without expecting worldly gain or something in return 
and 5) instruction in the way that it did not hurt oneself or others, not exalting 
oneself while contempting others. Instruction with good conducts which was the 
external quality the other people admired. The model monks, not only have 
external quality but also internal charm with good education and profound 
Dhamma knowledge and application of modern teaching media that were 
appropriate to the present time.    
Keywords: Model Monk, Buddhism Preaching 
 
1. บทน า 

พระพุทธศาสนาได้ถือก าเนิดขึ้นในชมพูทวีป หรือประเทศอินเดีย ภายหลังจากที่เจ้าชาย
สิทธัตถะได้เสด็จออกผนวชจากศากยวงศ์ จุดมุ่งหมายของพระองค์ คือ เพื่อแสวงหาทางหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ โดยใช้เวลาแสวงหาความรู้ 6 ปี จึงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ คือ ทรงค้นพบทาง
หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเมื่อก่อนพุทธศักราช 45 ปี จึงได้พระนามว่า “พุทธะ” พระพุทธองค์
ได้ทรงอาศัยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ในหมู่สัตว์ เสด็จจาริกไปในนิคมชนบท เพ่ือเผยแผ่พระ
ธรรมค าสั่งสอนที่ตรัสรู้แก่เวไนยสัตว์ทั้งปวง ในเบื้องต้นนั้น พระพุทธองค์ได้เสด็จไปแสดงพระธรรม
จักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ท าให้ปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรม
ตามท่ีพระพุทธองค์ทรงสั่งสอน ต่อจากนั้น ทรงแสดงธรรมแก่ยสกุลบุตรและสหาย จึงท าให้บังเกิดมี
พระอรหันตสาวกในพระพุทธศาสนาจ านวน 60 องค์ พระพุทธองค์ทรงส่งพระสาวกทั้งหมดไปเผย
แผ่ธรรมะในที่ต่างๆ โดยไม่ซ้ ากัน โดยมีพระพุทธด า รัสในวันที่ส่งพระสาวกออกไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในยุคแรกมีใจความว่า “จรถ ภิกฺขเว จาริก  พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺ
ปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทว มนุสฺสาน  เทเสถ ภิกฺขเว ธมฺม  อาทิกลฺยาณ  มชฺเฌกลฺยาณ  
ปริโยสานกลฺยาณ  สาตฺถ  สพฺยญฺชน  เกวล  ปริปุณฺณ  ปริสุทฺธ  พฺรหฺมจริย  ปกาเสถ” (วิ.ม. (บาลี) 
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4/32/40) แปลว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวไป เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลแก่พหูชน เพ่ือความสุข
แก่พหูชน เพ่ืออนุเคราะห์โลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอจงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศ 
พรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิง” (วิ.ม. (ไทย) 4/32/40) 
ถือว่า เป็นกุญแจส าคัญที่เป็นการเปิดประตูสู่การเดินทางเพ่ือการเผยแผ่พุทธธรรมแก่พุทธบริษัททั้ง 
4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ช่วยกันท าหน้าที่ในการเผยแผ่ และสืบทอด  พระธรรมค า
สอนของพระพุทธเจ้าให้แผ่ขยายไปทั่วสารทิศ และพระพุทธองค์ทรงตั้งปณิธานในการเผยแผ่ของ
พระองค์ โดยการส่งพระสาวกไปประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระ
สาวกผู้ไปปฏิบัติหน้าที่นี้  ในกาลต่อมาที่เรียกว่า “พระศาสนทูต” “พระสมณทูต” หรือ                 
“พระธรรมทูต” ซึ่งหมายถึงผู้ท าหน้าที่จาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในที่ต่างๆ ทั้งใกล้และไกล               
ทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากว่า “ศาสนา” เป็นระบบความเชื่อที่มีความจ าเป็นต่อการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ในสังคม สังคมจ าต้องมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และเป็นสื่อช่วย
ประสานคนในสังคมเข้าด้วยกัน ศาสนาจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในสังคม อิทธิพลของศาสนาจึงมี
ส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานทั้งทางด้านจารีต ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคม รวมทั้ง
เป็นตัวก าหนดวิถีชีวิตและวิธีคิดของคนในสังคม ให้รู้จักเสริมสร้างชีวิตอย่างมีสาระและมีค่าสูงสุด
ตามบทบัญญัติและจุดหมายของศาสนาที่ตนนับ  

ดังนั้น ในปัจจุบัน ศาสนาทุกศาสนาสอนให้มนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีเป้าหมายของชีวิตที่
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก เนื่องจากความซับซ้อนทางสังคมไม่ว่ าศาสนาใด ตัวอย่างเช่น 
ศาสนาคริสต์ กล่าวคือ ศาสนาคริสต์มิได้เริ่มต้นที่พระเยซู แต่เริ่มต้นมาตั้งแต่มนุษย์คนแรกเริ่มท า
บาปและตัดความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับพระเจ้าทิ้งไป “บาป” คือการพูดค าว่าไม่กับพระเจ้า เมื่อ
พระองค์ถามว่ารักพระองค์หรือไม่? การไม่รักพระเจ้าส าหรับคริสตชนหมายถึงการปฏิเสธความดีงาม
ทุกอย่างในชีวิต รวมท้ังการปฏิเสธการมีชีวิตนิรันดรกับพระเจ้าด้วย และเมื่อปฏิเสธการมีชีวิตบรม
สุขนิรันดรกับพระเจ้านั่นคือมนุษย์ต้องพบกับความตายไม่ได้อยู่กับพระเจ้าอีก ดังที่ศาสนาคริสต์ได้
ให้ความหมายค าว่า “ชีวิต” ไว้ 2 ประเภท คือ (1) ชีวิตในโลกน้ี หมายถึง เป้าหมายท่ีต้องการให้
ตนเอง ครอบครัว และสังคมมีความสุขกาย สุขใจ และสันติภาพอันยั่งยืนในแบบนี้  (2) ชีวิตในโลก
หน้า หมายถึง จุดหมายปลายทางของชีวิตที่เป็นความสุขนิรันดร คือ สวรรค์ อันเป็นอาณาจักรของ
พระเจ้า คริสต์ศาสนิกชนที่ประพฤติปฏิบัติได้ดีสมบูรณ์ที่สุดตามพระบัญญัติจะได้มีจุดหมาย
ปลายทางของชีวิตคือสวรรค์อันเป็นการได้อยู่กับพระเจ้าในสรวงสวรรค์ (Somparn Promta,2003) 

เพราะเหตุนี้ พระพุทธศาสนาจึงสอนให้เห็นในเรื่องของความจริงและสอนให้มนุษย์เข้าใจ
และเข้าถึงความจริงตามหลักอริยสัจ แม้คนส่วนใหญ่จะบอกว่าชีวิตเกิดมาเพ่ือแสวงหาความสุข แต่
ความสุขที่คนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นความสุขล้วน แต่เป็นความทุกข์หรือไม่ ก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์ 
ความสุขที่แท้จริงในมุมมองพระพุทธศาสนาก็คือความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง ที่เรียกว่าภาวะแห่ง
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นิพพาน ดังนั้นจุดหมายของชีวิตขั้นสูงสุด คือ ความพ้นทุกข์และช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์พร้อมทั้ง
สรรพชีวิตให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์เป็นงานที่ยิ่งใหญ่
และมีความส าคัญมากในการที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เป็นการอนุเคราะห์ สงเคราะห์กันโดย
ธรรม ซึ่งต้องมีความอดทน อดกลั้น ต่อสิ่งที่เข้ามากระทบ เพ่ือน าหลักธรรมค าสอนไปเผยแผ่แก่
ชาวโลกให้รู้ถึงความเป็นจริงของชีวิต เป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมและเป็นการเอ้ือ
ประโยชน์กัน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

2.1  เ พ่ือศึกษาอัตลักษณ์การเผยแผ่ของพระสงฆ์ ในสั งคมไทย ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

 2.2 เพ่ือศึกษากระบวนการการเผยแผ่ของพระสงฆ์ต้นแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สู่สังคมโลก 

 2.3 เพ่ือน าเสนอต้นแบบของพระสงฆ์ท่ีประสบความส าเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
สู่สังคมโลก 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “พระสงฆ์ต้นแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคมโลก” ผู้วิจัยได้
ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยที่ถูกต้องสมบูรณ์
ที่สุด ซึ่งได้ก าหนดแนวทางวิจัย ดังนี้ 

3.1 รูปแบบการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง “พระสงฆ์ต้นแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคมโลก”นี้ เป็นการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้หลักการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) คือ 
การกระท ากับข้อมูลที่ได้จากเอกสาร  และจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน 25 รูป
หรือคน  ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบมีโครงสร้าง และผู้มีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่ม เฉพาะ  
(Focus Group Discussion) ตามระเบียบวิธีวิจัย จ านวน 12 รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis)  โดยมีรายละเอียดรูปแบบการวิจัย ดังนี้ 1) ประเด็นเกี่ยวกับ 
อัตลักษณ์ของพระสงฆ์กับการเผยแผ่ ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทย 
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2) ประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการการเผยของพระสงฆ์ต้นแบบในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคมโลก 3) ประเด็นเก่ียวกับการเผยแผ่ของพระสงฆ์ที่ประสบความส าเร็จ
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคมโลก มีลักษณะที่ดีและเหมาะสมต่อการน ามาประยุกต์ใช้ได้ 
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3.2  ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 

 ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาขอบเขตด้านแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ
เผยแผ่ แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกับการเผยแผ่เของพระสงฆ์ต้นแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคม
โลก จากการสัมภาษณ์จ านวน 25 รูปหรือคน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
และ2) กลุ่มผู้รับสาร 

3.3  เครื่องมือใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาแนวทางการเผยแผ่ของพระสงฆ์ต้นแบบในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสู่สังคมโลก ที่มีต่อประชาชน แบบสัมภาษณ์เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลโดยประเด็นที่
เป็นสาระส าคัญในการสัมภาษณ์ 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมและเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้อาศัยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 1) การลงพ้ืนที่ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่เพ่ือสังเกตสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมของ

พระสงฆ์ต้นแบบ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคมโลกของพระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธ
โร) พระภาวนาวิเทศ (เขมธมฺโม ภิกฺขุ) และบุคลากรที่ร่วมท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ
ผลสัมฤทธิ์จากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีต่อประชาชน  

 2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยการสัมภาษณ์ พระธรรม
มงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) พระภาวนาวิเทศ (เขมธมฺโม ภิกฺขุ) และบุคลากรที่ร่วมท าการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ต่อการเผยแผ่ของพระสงฆ์ต้นแบบ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สั งคมโลก ปี 
พ.ศ. 2559 จ านวน 25 รูปหรือคน   

3.5  การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Grop Discussion) 
 เมื่อได้การวิจัย ผู้วิจัยจักได้ท าการสงเคราะห์สกัดเนื้อหาเป็นตัวแบบ จากนั้นจะท าการ

สนทนากลุ่มเฉพาะ เพ่ือรับรองตัวแบบที่ได้จากการวิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่วิจัย
จ านวน 12 รูป/คน  ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มดังนี้ 1) กลุ่มพระภิกษุผู้เผยแผ่ และ 2) กลุ่มนักวิชาการ 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative 

Research) ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมเกิดจากการประมวลเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการโดยจัดล าดับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) แล้วน าเสนอในรูปแบบการพรรณนา 
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4. ผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “พระสงฆ์ต้นแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคมโลก” 

ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้  
1) อัตลักษณ์ของการเผยแผ่ของพระสงฆ์ในสังคมไทยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

พบว่า  อัตลักษณ์ของการเผยแผ่ของพระสงฆ์ในสังคมไทยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง 
สาวกของพระพุทธเจ้า ซึ่งได้ฟังค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แล้วเลื่อมใส สละเรือนออกบวช ถือวัตร 
ปฏิบัติ ตามพระธรรมวินัยที่พระบรมศาสดาสั่งสอนและก าหนดไว้ ด้วยคุณสมบัติที่ เรียกว่า  
“ทิฏฐิสามัญญตา และศีล” ในการอยู่ร่วมกันตามกฎเกณฑ์ที่เท่าเทียมกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่
มีความแปลกแยกแตกต่าง เป็นสังคมหรือชุมชนอารยะมีอิสระอย่างแท้จริง และเป็นแม่พิมพ์หรือ
ต้นแบบของสังคมในอุดมคติ แม้บางท่านจะไม่ถึงกับสิ้นราคะ สิ้นโทสะ และสิ้นโมหะโดยสิ้นเชิง  
ที่เรียกว่า “ที่จบ (เป้าหมาย) ของพรหมจรรย์” คือ โสดาปัตติผล สกทาคามีผล อนาคามีผล 
อรหัตผล เหล่านี้เรียกว่า “ผลของพรหมจรรย์” แต่คงด ารงตนเป็น “สุปฏิปันโน” คือท่านผู้ประพฤติ
ดีปฏิบัติชอบ โดยเป็นผู้ปฏิบัติตนอยู่ในด้านใด ซึ่งมีด้านชุมชน ด้านการศึกษา ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ในแต่ละด้านก็มุ่งเน้นถึงการสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้กับประชาชน  
เพ่ือก่อให้เกิดการทะนุบ ารุงพระศาสนา ให้ความสันติสุขต่อสังคมโลกสืบไป  อันเป็นหน้าที่และ
บทบาทส าคัญของพระสงฆ์  ก็คือ ความเป็นผู้ส่งสาร มีจุดมุ่ งหมาย มีวิธีการสอน มีอุบาย
ประกอบการสอน มีรูปแบบ และแผนการสอนอย่างดี มีการสืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น สามารถสร้าง
บุคลากรไว้สืบทอดพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่า “พระธรรมทูต” ซึ่งผู้ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
และน าหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแกนกลางในการพัฒนาแต่ในความเป็นจริงในปัจจุบัน  

2) กระบวนการการเผยแผ่ของพระสงฆ์ต้นแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคม
โลก พบว่า  จากการศึกษากระบวนการการเผยแผ่เชิงพุทธของพระสงฆ์ต้นแบบในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสู่สังคมโลก จะเห็นว่า ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคมโลกนั้น ประกอบไปด้วย
กระบวนการต่างๆ ตั้งแต่ 1) การวางแผนการเผยแผ่ที่ดีมีระบบ 2) การผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ, 
และผลิตสื่อที่เข้าใจง่าย 3) การประยุกต์ใช้พุทธวิธีในการเผยแผ่หลักธรรม ส่วนใหญ่การสอนภาวนา
เป็นล าดับแรก ต่อด้วยศีลและทานสุดท้าย จะเห็นได้ว่า การวางแผนการเผยแผ่ที่มีมีระบบ การผลิต
บุคลากรที่มีคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุน และผลิตสื่อที่เข้าใจง่าย ภายใต้วิธีการเผย
แผ่ ที่ผสมผสานประยุกต์ใช้พุทธวิธีในการเผยแผ่หลักธรรม ระหว่างเนื้อสาระที่บรรยายกับคุณสมบัติ
ของผู้บรรยาย เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ เผยแผ่ ซึ่งเป็นกระบวนการการเผยแผ่ของพระสงฆ์
ต้นแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สั งคมโลก ที่ประสบความส าเร็จในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของ 2 ท่าน ก็คือ พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์  
สิรินฺธโร) และพระภาวนาวิเทศ (เขมธมฺโม) ที่มีผลงานปรากฏต่อสาธารณชนนั้น  นับได้ว่าเป็น
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ต้นแบบที่ประสบความส าเร็จในระดับที่ดี และเหมาะสมต่อการน ามาประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงช่วยให้ผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาเกิดความรู้ความเข้าใจ
วิธีการ สามารถน ารูปแบบไปสู่การพัฒนาชีวิต พัฒนาการเผยแผ่ในทิศทางที่ถูกต้อง อันจะเกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ประเทศชาติ ต่อสังคมโลก และท่ีส าคัญต่อพระพุทธศาสนา นั้นเอง 

 3) ต้นแบบของพระสงฆ์ที่ประสบความส าเร็จ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคม
โลก พบว่า ต้นแบบของพระสงฆ์ที่ประสบความส าเร็จ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคมโลก      
จะเห็นได้ว่า พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) และพระภาวนาวิเทศ (เขมธมฺโม ภิกฺขุ)  
มีคุณสมบัติที่โดดเด่น ก็คือ 1) รู้หลักการสอน 2) รู้การวิเคราะห์ผู้รับสาร (ผู้ฟัง) 3) รู้วิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 4) รู้หลักการเกี่ยวกับเนื้อหาที่เผยแผ่ 5) มีคุณสมบัติภายนอก (กายภาพ) ของผู้เผย
แผ่ และ 6) มีคุณสมบัติภายในของผู้เผยแผ่ 7) รู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น หลักการเผยแผ่ของทั้ง 
2 ท่าน นั้น ได้น าเอาหลักการเทคนิควิธีการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้ามาปรับประยุกต์ให้เข้ากับ
เหตุการณ์ สถานที่ เวลา ชุมชน โดยยึดหลักธรรมกถึกหรือธรรมะส าหรับนักเผยแผ่ 5 ประการ คือ  
1) แสดงหลักธรรมหรือเนื้อหาวิชาตามล าดับความง่ายยากลุ่มลึก มีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปโดย
ล าดับ - His instruction or exposition is regulated and gradually advanced 2) ชี้แจงยก
เหตุผลมาแสดงให้เข้าใจ คือ ชี้แจงให้เข้าใจชัดในแต่ละแง่แต่ละประเด็น โดยอธิบายขยายความ ยัก
เยื้องไปต่างๆ ตามแนวเหตุผล - It has reasoning or refers to causality 3) แสดงธรรมด้วย
อาศัยเมตตา คือ สอนเขาด้วยจิตเมตตา มุ่งจะให้เป็นประโยชน์แก่เขา - It is inspired by 
kindness; teaching out of kindliness 4) ไม่แสดงธรรมด้วยเห็นแก่อามิส คือ สอนเขามิใช่เพราะ
มุ่งที่ตนจะได้ลาภ หรือผลประโยชน์ตอบแทน - It is not for worldly gain และ 5) แสดงธรรมไม่
กระทบตนและผู้อ่ืน คือ สอนตามหลักตามเนื้อหา มุ่งแสดงธรรม แสดงธรรม ไม่ยกตน ไม่เสียดสีข่ม
ขี่ผู้อ่ืน - It does not hurt oneself or others; not exalting oneself while contempting 
others” จะเห็นได้ว่า  พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) และพระภาวนาวิเทศ (เขมธมฺโม 
ภิกฺขุ) มีคุณลักษณะ 3 ประการ  3  คือ 1) ด้านบุคลิกภาพ พระสงฆ์ต้นแบบ  จะต้องเป็นผู้มีความ
อดทนไม่แสดงกิริยาท่าทีอันจะท าให้เสียบุคลิกภาพ “ความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง” 
เป็นผู้รู้จักข่มจิตในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เห็นแก่ความยากล าบาก ยอมตรากตร าท างานเพ่ือพระศาสนา 
2) ด้านคุณธรรม พระสงฆ์ต้นแบบ  จะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นอุดมคติประจ าตัวซึ่งคุณธรรม
ลักษณะพ้ืนฐาน  เช่น  ปฏิบัติตนตามโอวาทปาฏิโมกข์ “การไม่ท าบาปทั้งปวง  การท ากุศลให้ถึง
พร้อม การท าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว” ถือเป็นคติประจ าตัวที่พระสงฆ์ต้นแบบ ต้องถือเป็นอุดมคติ 
ด้วยการไม่ท าบาปทางกาย วาจา และใจ เป็นผู้ท าแต่ความดี  ท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อ่ืน 
เป็นผู้มีจิตใจเบิกบาน มีความเมตตาปราณีต่อทุกคน มีความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นจากความทุกข์  
3) ด้านการด าเนินชีวิต พระสงฆ์ต้นแบบ  จะต้องด าเนินชีวิตเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน มีชีวิตแบบ
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เรียบง่ายไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เป็นผู้ส ารวมระวังในการบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่  เป็นผู้ด าเนิน
ชีวิตอยู่ด้วยความสงัดไม่เบียดเบียนใคร มีแต่แผ่เมตตาธรรมให้แก่บุคคลอ่ืน นั้นเอง  
 
5.  สรุป 

1) อัตลักษณ์ของการเผยแผ่ของพระสงฆ์ในสังคมไทยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
กล่าวคือ อัตลักษณ์ของการเผยแผ่ของพระสงฆ์ในสังคมไทยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคม
โลก ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเผยแผ่ ก็คือ 1) การยกอุทาหรณ์และนิทานประกอบ เป็นรูปแบบที่
พระพุทธเจ้าทรงใช้บ่อยๆ เพราะท าให้เข้าใจความได้ง่าย 2) การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมาอุปไมย 
ท าให้เข้าใจเรื่องราวได้ลึกซึ้ง 3) ใช้สื่อธรรมชาติใกล้ตัว ท าให้รู้จักเข้าใจง่ายเป็นอุปกรณ์การสอน            
4) การสาธิตให้ดูหรือท าให้ดูเป็นตัวอย่าง 5) การใช้ภาษาในความหมายใหม่ เป็นเรื่องของ
ความสามารถในโวหารธรรมหรือการใช้ภาษาผสมกับปฏิภาณไหวพริบ 6) การเลือกคน พระพุทธ
องค์จะทรงเลือกบุคคลที่เป็นประมุขหรือหัวหน้า แม้ในการแสดงธรรมในท่ามกลางพุทธบริษัท เมื่อมี
เป้าหมายจะโปรดบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษ แต่ก็ไม่ทรงทิ้งบุคคลส่วนมาก ท าให้ทุกคนได้รับ
ประโยชน์ในการฟังธรรมตามก าลังของตน 7) การรู้จักจังหวะและโอกาส เพ่ือรอความพร้อมของผู้รับ
ฟังทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และทางจิตใจ 8) ความยืดหยุ่นในการสอน มีทั้งการยกย่อง การ
ข่ม การปลอบประโลม หรือโอนอ่อนผ่อนตาม 9) การลงโทษและให้รางวัล เมื่อเห็นว่าบุคคลใดควร
ยกย่องก็ยกย่อง หรือควรต าหนิก็ต าหนิ 10) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยจะต้องอาศัยปฏิภาณ
ไหวพริบในการแก้ไขปัญหา ประยุกต์พุทธวิธีในการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยมี
จุดมุ่งหมายของการสอน (การเทศนา) คือ การยกหัวข้อธรรมขึ้นแสดง เพ่ือสั่งสอนประชาชนให้รู้
และเข้าใจอย่างถูกต้องมีเหตุผล จะได้ละชั่ว ท าดี มีความสุขสงบ มีสันติ หรือถึงนิพพานอันเป็น
จุดสูงสุดของชีวิตในทัศนคติทางพระพุทธศาสนา แต่พระสงฆ์ในสังคมไทยส่วนใหญ่เน้นสอนเรื่อง
ทานเป็นล าดับแรก ต่อด้วยศีล และภาวนาสุดท้าย  โดยส่วนใหญ่วางหลักการสอนไว้ คือ  
1) วิเคราะห์ผู้ฟัง 2) ก าหนดรู้ปริบทของผู้ฟัง เช่น เพศ วัย ฐานะ เป็นต้น 3) ก าหนดเนื้อหาสาระที่
จะทรงใช้สอน มีข้ันตอนการเลือกธรรมที่จะน ามาสอนนับว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างยิ่ง 4) รูปแบบ
การน าเสนอ เช่น การสนทนา การบรรยาย และการตอบปัญหา เป็นต้น 5) วิธีการน าเสนอ เช่น 
บางครั้งทรงใช้วิธียกอุปมาขึ้นเปรียบเทียบ บางครั้งใช้วิธีตอบปัญหา บางคร้ังใช้วิธีเล่านิทานมา
ประกอบ เป็นต้น  6 )  ลดส่วนที่ เกิน เ พ่ิมส่ วนที่พร่อง  มุ่ งประโยชน์ เกื้ อกูล  ต่อชาว โลก  
7) การประเมินผล พระพุทธองค์ทรงใช้วิธีการประเมินผลในการแสดงธรรมะทุกคร้ัง เมื่อจบการ
แสดงพระธรรมเทศนาแล้ว จะเกิดค าว่าธัมมาภิสมโย คือ การได้บรรลุธรรมตามเหตุปัจจัย ส่วนชนที่
อยู่ในที่ประชุมนั้น ก็สามารถบรรลุคุณธรรมมากน้อยต่างกันไปตามความแก่กล้าของอินทรีย์  
8) การติดตามผล พระพุทธองค์จะทรงติดตามผลความคืบหน้า ในเรื่องที่ทรงสอนไป  
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2) กระบวนการการเผยแผ่ของพระสงฆ์ต้นแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา            
สู่สังคมโลก   กล่าวคือ ส่วนกระบวนการการเผยแผ่ของพระสงฆ์ต้นแบบในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสู่สังคมโลกนั้น โดยมีการผลิตบุคลากร และการผลิตสื่อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพระมหาบุญช่วย สิรินฺธโร และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “การน าหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาไปใช้
ในกระบวนการขัดเกลาทางสังคมโดยครอบครัวในชุมชนเข้มแข็งเพ่ือป้องกันและลดปัญหายาเสพติด
ของเด็กและเยาวชน” โดยสรุป ได้ 4 ประการ คือ 1) การให้ความส าคัญกับเด็ก 2) การฝึกฝนพัฒนา
ตนเอง 3) ความกตัญญูกตเวที 4) การปฏิบัติตามหน้าที่นอกจากนี้ ในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
แนวพุทธยังมีหลักการส าคัญอีก 4 ประการ คือ 1) การขัดเกลาแบบครบองค์ประกอบ 2) การขัด
เกลาด้วยความเสมอภาค 3) ค านึงถึงความแตกต่างของบุคคล และ 4) เห็นความส าคัญในการฝึกฝน
พัฒนาตนเองของเด็ก อย่างไรก็ตาม การน าหลักการดังกล่าวมาประยุกต์อาจยังต้องได้รับการพัฒนา
ต่อไป เพ่ือให้ชุมชนปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดอย่างแท้จริง ประการสุดท้าย การศึกษาอิทธิพล
ของกลุ่มองค์กรชุมชนที่พัฒนาตนเองจนกลายเป็นชุมชนเข้มแข็ง ที่มีต่อกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมภายในครอบครัว ตามแนวพระพุทธศาสนา พบว่า กลุ่มองค์กรในชุมชนบ้านแปะมีอยู่จ านวน
หลายกลุ่มและมีความหลากหลายในบทบาท หน้าที่ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 1) กลุ่ม
องค์กรทางเศรษฐกิจ 2) กลุ่มองค์กรทางการเมือง และ 3) กลุ่มองค์กรสงเคราะห์และวัฒนธรรม 
สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่จะสังกัดกลุ่มองค์กรมากกว่าหนึ่งองค์กรขึ้นไป ลักษณะของกลุ่มสามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) กลุ่มที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมดั้งเดิม กลุ่มประเภทนี้สามารถด ารง
องค์กรอยู่ได้ด้วยวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งมีไม่มากนัก 2) กลุ่มท่ีเกิดข้ึนจากการริเริ่มหรือจัดตั้งโดยภาครัฐ 
ความเข้มแข็งของกลุ่มขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ด้าน คือ 1) ปัจจัยภายนอก โดยมีภาครัฐเป็นผู้ให้การ
สนับสนุน มีบทบาทในฐานะ เป็นแหล่งผลประโยชน์ให้แก่ชุมชน แหล่งเงินกู้ในชุมชน หรือเกี่ยวข้อง
กับอ านาจทางการเมือง 2) ปัจจัยภาย ใน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ทั้งนี้การที่จะ
ด ารงองค์กรอยู่ได้นั้นจะต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์การเรียน รู้ที่ผ่านมาของชาวบ้าน โดยผ่าน
กระบวนการที่เรียกว่า “การพัฒนา”ของภาครัฐ อันมีอิทธิพลส าคัญในการสร้างวิธีคิดแก่สมาชิกใน
องค์กรชุมชนก่อน แล้วถ่ายทอดลงสู่วิธีคิดของสมาชิกในครอบครัวต่อไป และจากการศึกษาพบ
ประเด็นที่น่าสนใจว่า กลุ่มองค์กรชุมชนมีอิทธิพลต่อกลุ่มต่างๆ ในครอบครัวแตกต่างกัน โดยเฉพาะ
กับกลุ่มพ่อบ้านที่เน้นในเรื่อง การจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการท ามาหากินเป็นหลัก 
ในขณะที่กลุ่มแม่บ้านมีความคิดในเชิงอนุรักษ์มากกว่า และเน้นความส าคัญของสถาบันทางสังคมที่มี
อยู่เดิม ส่วนกลุ่ม เด็กและเยาวชนกลับมีมิติการมองเห็นภาพองค์รวมของชุมชนได้อย่างน่าสนใจ 
และมีความ ใกล้เคียงกับภาพความจริง และได้เสริมมิติของความรักความอบอุ่นจากการจัด
ความสัมพันธ์ในครอบครัวและการ รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชน ไม่เน้นการจัดการ
แบบสมัยใหม่แต่ให้ความส าคัญกับการจัดการตามศักยภาพของชุมชน โดยยึดหลักความพอเพียง ซึ่ง
สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในอนาคต (Phramaha Boonchuay Sirindharo,2004)  
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3) ต้นแบบของพระสงฆ์ที่ประสบความส าเร็จ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคม
โลก กล่าวคือ ต้นแบบของพระสงฆ์ที่ประสบความส าเร็จ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคมโลก 
คือ 1) หลักการสอนของพระพุทธเจ้า 2) หลักการวิเคราะห์ผู้รับสาร (ผู้ฟัง) 3) วิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 4) หลักการเกี่ยวกับเนื้อหาที่เผยแผ่ 5) คุณสมบัติภายนอก (ทางกายภาพ)  
ของผู้เผยแผ่ 6) คุณสมบัติภายในของผู้เผยแผ่ และ 7) เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นข้อมูล (Data) 
กล่าวคือโลกในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอินเทอร์เน็ตจะเป็นปัจจัยส าคัญของ 
การศึกษาในอนาคต มนุษย์ในโลกปัจจุบันจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องการพ่ึงพาเทคโนโลยีในการด าเนิน 
ชีวิต ในการท างานและสนองความต้องการเพ่ือให้ได้มาซึ่งความสุข แม้ค าสอนทางศาสนาบางอย่าง 
ก็พยายามตีความและอธิบายด้วยเทคโนโลยี มีนักคิดบางท่านพยายามอธิบายหลักค าสอนใน
พระพุทธศาสนา เพ่ือให้เชื่อมโยงกับโลก แห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมเทคโนโลยี ในยุค
ปัจจุบันเราปฏิเสธกันไม่ได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท าให้สังคม
ต้องสัมพันธ์กับเทคโนโลยี ท าให้โลกต้องมีสภาวะที่แปรเปลี่ยนไป สังคมโลกเปลี่ยนจากสังคมเกษตร
อุตสาหกรรม มาเป็นสังคมแห่งข้อมูลสารสนเทศ ท าให้คนทั่วโลก ติดต่อกันได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 
ยุคสมัยนี้เราพูดได้ในแง่หนึ่งว่าเป็นยุคของเทคโนโลยี การเชื่อมโยงด้านสารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญใน
การสร้างโอกาสทางการ ศึกษา  และการพัฒนาตนเองท าให้เข้าถึงแหล่งความรู้ที่ต้องการได้มากขึ้น 
เป็นระบบการเรียนรู้ที่ เปิดกว้าง ไม่จ ากัดเวลา  สถานที่ และเข้าถึงผู้คนได้มากที่สุด ดังนั้น ควร
ตระหนักถึงความส าคัญของ การใช้สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการเผยแผ่ข้อมูลข่าวสาร 
อินเทอร์เน็ตถูกใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก  มีเว็บไซต์ต่างๆ มากมาย และทางการเผยแพร่ ธรรมะ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง  อีกทั้งชาวต่างชาติที่สนใจศึกษาศาสนาพุทธก็มี มาก
ยิ่งขึ้นตามมาด้วย  และมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ มากมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นชุมชนเมืองแห่งใหม่ของโลก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญส่ง หาญพานิช ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา มีความต้องการใน
ระดับมากขณะที่สภาพเป็นจริงในปัจจุบันเกิดขึ้นในระดับค่อนข้างน้อยในทุกด้านที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการความรู้ ได้แก่ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การน าความรู้ไปใช้ การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ การบริการความรู้ การสื่อสารความรู้ การใช้เทคโนโลยี วัฒนธรรมการไว้วางใจ 
วัฒนธรรมพลังร่วม นอลลิดจ์เวอร์เคอร์ ส่ิงท้าทาย และ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความรู้ 
ลักษณะงานที่ผู้บริหารมีความต้องการในระดับมาก ให้มีการน าองค์ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งเกิดจากการ
บริหารจัดการความรู้ไปใช้ ได้แก่ การประกันคุณภาพการศึกษา รองลงมา คือ การพัฒนาการเรียน
การสอน หลักสูตร เทคโนโลยี ห้องสมุด การวิจัย การประเมินความดีความชอบ การธ ารงรักษา
บุคลากร การสร้างนักวิชาการ การก าหนดภาระงานของบุคลากร และ การบริการความรู้ ผู้บริหารมี
ความประสงค์ให้ในระดับมาก ให้มีการแบ่งปันแลกความรู้ข้ามหน่วยงานทั้งแบบเป็นทางการและไม่
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เป็นทางการมากขึ้น ให้มีการบริการความรู้ในลักษณะของการร่วมมือที่ต่างฝ่ายต่างเป็นทั้งผู้ให้และ
ผู้รับบริการ (Boonsong Hanpanich, 2003) 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยยาย                                  

  1) ควรน าผลการวิจัยนี้ ไปใช้เป็นแนวทางแก่นักเผยแผ่ธรรมะในยุคปัจจุบัน  เพ่ือ
ประยุกต์ธรรมะให้น าไปใช้เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
พระพุทธศาสนา และประชาชนผู้รับฟังสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2) ควรก าหนดนโยบายให้มีการจัดตั้งงบประมาณจัดพิมพ์ผลงานวิชาการของพระสงฆ์ที่
มีผลงานดีเด่นเพื่อเป็นการเผยแผ่ สนับสนุนกิจกรรมของพระพุทธศาสนา 

  3) ควรส่งเสริมบุคคลากร คือ พระสงฆ์ในเมืองไทยให้เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและ
ต่างประเทศให้มากข้ึน 

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1) ควรมีการฝึกอบรมพระธรรมทูต (สถาบันการศึกษาทางคณะสงฆ์) ร่วมกับองค์กรพระ

ธรรมทูตในต่างประเทศให้มีการจัดท าหลักสูตร เพ่ือให้มีการเอ้ืออ านวยความสะดวกให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มากขึ้น โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศให้เป็นสื่อกลาง น าวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาให้มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศต่างๆ เข้าด้วยกัน นั้นเอง 

 2) สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรดูแลพระธรรมทูต  ให้มีเครือข่ายในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในแต่ละประเทศ ร่วมถึงพระธรรมทูตต่างประเทศและพระธรรมทูตในประเทศไทย 
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือน าไปพัฒนา
บุคลากรในการขยายงานให้มากขึ้น ซึ่งจะท าให้เกิดความองอาจและสามารถที่จะอธิบายธรรมะ
ให้กับชาวต่างชาติ ให้มีรูปแบบที่หลากหลายผ่านสื่อเทคโนโลยี Internet วิทยุหรือโทรทัศน์ ส่งเสริม
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

6.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาพระเถระที่เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและวัยวุฒิรูปอ่ืนๆ อีกที่มีอยู่เป็น

จ านวนมาก ที่ท่านท างานการเผยแผ่พุทธธรรมในประเทศและต่างประเทศให้มากขึ้น 
 2) ควรศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในประเทศ

ไทยกับพระธรรมทูตในต่างประเทศ เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ทั้งสองกลุ่มมาพัฒนาพระธรรมทูตและควร
ศึกษาวิเคราะห์งานการเผยแผ่ ส่งเสริมพระธรรมทูตในประเทศอ่ืนๆ ให้มีความม่ันคงสืบไป 

3) ควรศึกษาเปรียบเทียบพระสงฆ์ต้นแบบ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคมโลก     
เพ่ือวิเคราะห์ให้เห็นจุดเด่น จุดด้อยของการจัดโครงการพัฒนาและการเผยแผ่ 
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รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท 
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บทคัดย่อ 

บทความเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดท่ีดีในจังหวัดชัยนาท”  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท 2) ศึกษา
องค์ประกอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท 3) น าเสนอรูปแบบการพัฒนาการ
บริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ระหว่างวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
จากการวิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  จ านวน  32  รูปหรือคน  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอรรถาธิบายและพรรณนาความ  แล้วจึงสร้างรูปแบบ
เบื้องต้น ก่อนน าเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 12 รูปหรือคน ยืนยันรูปแบบอีกคร้ังหนึ่งในการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ และวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่ นทั้งฉบับเท่ากับ 
0.981  จ านวน  162  ชุด กับกลุ่มตัวอย่างคือพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ซึ่งใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์  สถิติที่ใช้คือค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า  
1. สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท พบว่า มีจุดแข็งคือมีการบริหาร

จัดการเป็นเอกภาพภายใต้การปกครองคณะสงฆ์ของเจ้าคณะระดับต่างๆ  เจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครอง
สูงสุด มีความรู้เป็นอย่างดี ส่วนจุดอ่อนคือ มีพระภิกษุสามเณรจ านวนน้อย บางวัดมีเพียงเจ้าอาวาส
เพียงรูปเดียว บางวัดมีแต่พระที่ชราภาพ ท าให้การบ ารุงรักษาวัดไม่เป็นระเบียบ สกปรก รกร้าง 
โบราณสถานเกินการช ารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา โอกาสคือ จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดที่มี
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พุทธศาสนิกชนจ านวนมาก เป็นเมืองพระพุทธศาสนาที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน มีพระเกจิ 
พระเถระท่ีมีคนนับถือจ านวนมาก มีศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับพระพุทธศาสนา และประชาชนมี
วิถีการด าเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา อุปสรรคคือ จังหวัดชัยนาทมีความหลากหลาย
ทางด้านวัฒนธรรม กระแสความนิยมของต่างประเทศเร่ิมเข้ามาท าลายวัฒนธรรมอันดีงามของ
จังหวัด เด็กและเยาวชนขาดความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมเดิมๆท่ีปู่ย่าตายายเคยท าเอาไว้เป็น
แบบอย่าง มักเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมใหม่จนกลายเป็นเทรนที่ผิดๆ  

2. องค์ประกอบในการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาทนั้นประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ 12 หลักการ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ด้านบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการ และ ศาสนสมบัติ 
ประกอบด้วย 3 หลักการส าคัญ คือ หลักการที่ 1 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวัด หลักการ
ที่ 2 พัฒนาวัดต้นแบบ อุทยานการศึกษาภายในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง  หลักการที่ 3 จัดท าเครื่องมือ
ในการเก็บรักษาศาสนสมบัติของวัดที่มีประสิทธิภาพ องค์ประกอบที่ 2 ด้านการปกครองบรรพชิต
และคฤหัสถ์ ประกอบด้วย 3 หลักการส าคัญ คือ หลักการที่ 1 จัดตั้งส านักงานเจ้าอาวาสแบบครบ
วงจร หลักการที่ 2 พัฒนาพระสงฆ์นักปกครอง หลักการที่ 3 คือ สร้างศาสนทายาทต้นแบบ 
องค์ประกอบที่ 3 ได้แก่ ด้านการศึกษาอบรมและสั่งสอนประกอบด้วยหลักการส าคัญๆ 3 ด้านคือ 
หลักการที่ 1 จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี  หลักการที่ 2 คือ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต หลักการที่ 3 คือ พัฒนาอาจารย์รักท้องถิ่น องค์ประกอบที่ 4 คือ 
ด้านการให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล ประกอบด้วยหลักการส าคัญๆ 3 หลักการ 
คือ  หลักการที่ 1 ได้แก่ การพัฒนาศาสนสถานให้สวยงามและมั่นคง หลักการที่ 2 คือ พัฒนา
บุคลากรให้มีความพร้อมในการบริการ หลักการที่ 3 คือ สร้างมัคทายกน้อย  

3. รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท พบว่า มี 4 รูปแบบ คือ 
รูปแบบที่หนึ่ง ได้แก่ การพัฒนาวัดสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ จัดท า
แผนพัฒนาวัด การพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ และพัฒนาวัดสู่เป้าหมาย 
ด้วยการพัฒนาวัดเป็นอุทยานการศึกษาภายในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และพัฒนาวัดเป็นวัดพัฒนา
ตัวอย่างดีเด่น รูปแบบที่สอง ได้แก่ การพัฒนาศาสนบุคคลที่ดีและมีคุณภาพ  ประกอบด้วย 3 
กิจกรรม คือ จัดตั้งส านักงานภายในวัด เพ่ิมช่องทางการติดต่อประสานงานกับชาวบ้านให้มากขึ้น 
สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ พัฒนาพระภิกษุสามเณรให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และสร้าง 
ศาสนทายาทที่ดี รูปแบบที่สาม ได้แก่ การพัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม  ประกอบด้วย 4 กิจกรรม 
คือ เครือข่ายโรงเรียนพระปริยัติธรรม ด้วยการเรียนร่วมที่ศูนย์ต าบลหรืออ าเภอ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างเครือข่าย สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สร้างแหล่งการเรียนรู้ และการสร้าง
เด็กและเยาวชนต้นแบบ ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง 
รูปแบบที่สี่ ได้แก่ การพัฒนาศาสนสถาน ศาสนบุคคล และศาสนพิธีกรรม ประกอบด้วย 3 กิจกรรม 
คือ การพัฒนาศาสนสถาน การพัฒนาศาสนบุคคล และการพัฒนาศาสนพิธีกรรม  
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการ, วัดในจังหวัดชัยนาท  
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ABSTRACT 

Objectives of this research were; 1. To study general condition of 
monastery management in Chainat Province, 2. To study the components of 
monastery management in Chainat Province and 3. To propose a good 
management model for monastery in Chainat Province 

Methodology was the mixed methods. The qualitative method collected 
data from document and in-depth-interviewing 32 key informants and analyzed 
data by content analysis and descriptive interpretation and then used the findings 
to form a basic model for monastery development and then submitted the basic 
model to 12 participants in focus group discussion to confirm the model. The 
quantitative method collected data from stratified 162 samples who were monks in 
Chinat Province by using questionnaires with reliability score at 0.981, analyzed data 
with descriptive statistics; frequency, percentile, mean and standard deviation. 

Findings of this research were as follows: 
1. General conditions  of monastery management In Chinat Province were 

that: Strength; there was unity in management under supervision of various levels 
of administrative monks where the abbots with good knowledge  were the highest 
administrators, Weakness; monks and novices were limited, minimal in numbers. 
Some monasteries had only abbots causing monastery maintenance ineffective and 
not-orderly. The ancient buildings were left dirty, deserted and decay, Opportunity; 
Chinat Province is the province of Buddhism with long history where majority of 
people were Buddhists. There are many Buddhist arts and crafts and honorary and 
sacred monks. People live their lives in line with Buddhism, Threats; Chinat Province 
has diversity in culture and  the trends of foreign culture favoritism began to take 
shape and replace the good cultures of the province. Young people do not 
understand and appreciate the old cultures from their ancestors and begin to 
adopt new cultures from outside which was the wrong trend.    

2. Components of monastery management in Chinat Province were of 4 
components with 12 principles. Component 1: monastery maintenance, 
management and religious property consisted of 3 principles; 1) monastery 
development strategic plan, 2) model monastery development, learning gardens in 
monasteries, 3) effective tools and system development for ancient property 
maintenance. Component 2: monk and laity administration; consisted of 3 
important principles; 1) abbots’ modernly completed offices, 2) administrative 
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monks development, 3) model Buddhism heritage generation. Component 3: 
training and dissemination; consisted of 3 principles; 1) Phrapariyattidhamma 
school, establishment, Dhamma and Pali, 2) lifelong education support, 3) local 
loving teachers development. Component 4: support and facilitate in merit making; 
consisted of 3 principles; 1) beautiful and secured monastery development, 2) 
personnel development for being ready for services and 3) junior  monastery 
warden building.  

3. Models for monastery management development In Chinat Province 
were of 4 models; Model 1: monastery development towards competency 
organizations, consisting of 3 activities; formulating strategic monastery 
development plan with participation from all parties concerned, public hearing and 
plan implementation. Effective administrative tools development, learning center 
implementation in monasteries and monastery development towards the 
outstanding developed monasteries. Model 2: good and qualified religious 
personnel development, consisting of  3 activities; office setting in monasteries, 
more contacting channels creation, qualified personnel development by selecting 
novices and monks for higher education, good religious heritage building by 
selecting qualified religious inheritors for more training and higher education. Model 
3: ethical learning development; consisting of 4 activities; Phrapariyattidhamma 
school networking, joint learning activities at sub-district or district levels, qualified 
personnel development, learning center such as physical development, morality, 
social, spirits and wisdom, education quality promotion by developing 
administrators and teachers to have qualification and ethics, model youth 
development by immunity vaccination. Model 4: religious place, religious personnel 
and religious ceremonies consisting of 4 activities; religious place development by 
safeguarding and developing the religious places to the sustainable, strong and 
holding Thailand identities. Personnel development emphasizing language 
competency and folk cultural center and religious ceremonies. Training for the right 
religious ceremonies, religious handbooks for the right religious ceremonies, 
community tradition and culture activity promotion and Buddhism promotion 
activities should be set up regularly.  
Keywords: Management Model, Monastery in Chainat  Province 
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1. บทน า 
 การพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหาร
จัดการของพระภิกษุสามเณรภายในวัดเป็นส าคัญ เจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับต้นซึ่งมี
หน้าที่ในการบริหารจัดการวัดในด้านต่าง ๆ เจ้าอาวาสนับเป็นปัจจัยส าคัญในการน าองค์กรไปสู่
เป้าหมายแห่งความส าเร็จ ทั้งนี้ เพราะเจ้าอาวาสเป็นพระสังฆาธิการผู้มีหน้าที่บริหารและปกครอง
วัด ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด พระพุทธศาสนาจะเจริญก็เพราะความเลื่อมใสของประชาชน 
เจ้าอาวาสย่อมเป็นตัวจักรส าคัญในความเจริญของพระพุทธศาสนา  ดังนั้นการพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์กลางของชุมชน เจ้าอาวาสจะต้องเป็นบุคคลที่ประชาชนเคารพนับถือ เป็นที่ศรัทธาของ
ประชาชน (Pradhammawarodhom,1996)  
 ปัจจุบันเจ้าอาวาสส่วนหนึ่งยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการบริหารจัดการ
วัดทั้งในด้านการบ ารุงรักษาวัด การจัดการท าระบบศาสนสมบัติต่าง ๆ  ของแต่ละวัดให้เป็นไปด้วยดี 
วัดหลายแห่งเน้นพัฒนาด้านอาคารสถานที่ มากกว่าพัฒนาเพ่ือมุ่งประโยชน์ต่อการศึกษาอบรม
พระภิกษุสามเณร หรือการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในแต่ละชุมชน  ไม่
สามารถเป็นที่ พ่ึ งทางการศึกษาหาความรู้ เกี่ ยวกับหลักธรรมของพระศาสนาได้   การ
บูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมบางวัดก็ขาดความดูแลรักษาเอาใจใส่ปล่อยให้เสนาสนะช ารุดทรุดโทรมผุ
พังไปตามกาลเวลา  การปกครองดูแลพระภิกษุ สามเณร หรือคฤหัสถ์ที่มาอาศัยอยู่ในวัดบางวัดยัง
ไม่มีกฎระเบียบ การอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์บางวัดก็ยังไม่มีการบริหาร
จัดการที่เป็นระบบ  รวมทั้งการจัดให้วัดนั้นเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการจัดกิจกรรมทั้งในส่วนของ
วัดเองก็ดี ชุมชนหรือในส่วนของราชการที่มาขอใช้สถานที่บางวัดอาจจะมีก าหนดกฏเกณฑ์ต่างๆ 
มากมายจึงท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา  ที่กล่าวมาเป็นปัญหาส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการวัดใน
ปัจจุบัน 

ผู้วิจัย ในฐานะที่เป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสสังกัดอยู่ในจังหวัดชัยนาทจึง
มองเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการวัดในจังหวัด
ชัยนาท พร้อมทั้งศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาทว่า
มีอะไรบ้างที่เป็นปัญหา เพ่ือที่ผู้วิจัยจะได้รวบรวมปัญหาเหล่านั้นมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประมวลผลการวิจัยเป็นองค์ความรู้เพ่ือที่จะได้น าเสนอแนวทางรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการ
วัดที่ดีในจังหวัดชัยนาทต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท 
 2.2. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท 
 2.3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาโดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methods Research) โดยการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
และการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) ซึ่งเก็บข้อมูลจากเอกสาร 
(Documentary  Research)  มีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key  Informants) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus  Group  Discussion) กับผู้เชี่ยวชาญ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  1) แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบ
มีโครงสร้าง (Structure In-depth Interview)  2) แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้สร้าง
ขึ้นโดยศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ต ารา วารสาร สิ่งพิมพ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น าเครื่องมือการ
วิจัยไปทดลองใช้กับประชากรเพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของเครื่องมือปรับปรุงแก้ไข
เครื่องมือการวิจัย จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
4. ผลการวิจัย 

4.1. สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท  พบว่า จากการศึกษา
สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท พบว่า จุดแข็ง (Strengths) ได้แก่ ในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ของจังหวัดชัยนาทมีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการเป็นเอกภาพภายใต้
การปกครองคณะสงฆ์ของเจ้าคณะระดับต่างๆ  เจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองสูงสุด เจ้าอาวาสที่ได้รับ
การแต่งตั้งผ่านการคัดเลือกและอบรมถวายความรู้มาเป็นอย่างดี เข้าใจบริบทของวัดตนเอง บริหาร
จัดการวัดไปตามพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎหมายเป็นอย่างดี ด าเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล เน้นความโปรงใส ความคุ้มค่า และสามารถตรวจสอบได้  จุดอ่อน (Weaknesses) 
ได้แก่ วัดบางวัดในจังหวัดชัยนาทมีพระภิกษุสามเณรจ านวนน้อย บางวัดมีเพียงเจ้าอาวาสเพียงรูป
เดียว บางวัดมีแต่พระที่ชราภาพ ท าให้การบ ารุงรักษาวัดไม่เป็นระเบียบ ขาดมาตรการในการดูแล
รักษาที่ดี ขาดนโยบายในการบ ารุงรักษาวัด โอกาส (Opportunities) ได้แก่ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดที่มีพุทธศาสนิกชนจ านวนมาก มีศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้อง
กับพระพุทธศาสนา และประชาชนมีวิถีการด าเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ด้านเศรษฐกิจ 
จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดเกษตรกรรม รายได้ส่วนใหญ่ของจังหวัดเกิดจากการท าการเกษตร ด้าน
การเมือง จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีนักการเมืองที่มีชื่อเสียง อุปสรรค (Threats) ได้แก่ ด้าน
สังคมและวัฒนธรรม จังหวัดชัยนาทมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม กระแสความนิยมของ
ต่างประเทศเริ่มเข้ามาท าลายวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัด  

4.2 องค์ประกอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท  พบว่า 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 12 หลักการ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการ และ ศาสนสมบัติ  ประกอบด้วย 3 
หลักการส าคัญ คือ หลักการที่ 1 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวัด เหตุผลประกอบ คือ วัด
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ทุกวัดในจังหวัดชัยนาทจ าเป็นจ าต้องมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของวัด ระดับต าบล ระดับอ าเภอ 
และระดับจังหวัด เพ่ือให้ง่ายต่อการวางแผนและพัฒนาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงต าแหน่งผู้บริหารก็สามารถด าเนินการวางแผนและพัฒนาต่อได้ ไม่สะดุดและติดขัดเชิง
การบริหาร หลักการที่ 2 พัฒนาวัดต้นแบบ อุทยานการศึกษาภายในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง  เหตุผล
ประกอบคือ ในปัจจุบันส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ออกประกาศว่าด้วยเกณฑ์การพัฒนา
วัดเพ่ือขอเป็นอุทยานการศึกษาภายในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น 
เพ่ือให้วัดทุดวัดในประเทศไทยด าเนินการพัฒนาวัดของตนแล้วส่งผลงานเข้าประกวด หากวัดใด
ได้รับการคัดเลือกก็จะได้รับรางวัลและเงินอุดหนุนในการพัฒนาวัดต่อไป จังหวัดชัยนาทจึง
จ าเป็นต้องรณรงค์ให้วัดทุกวัดได้พัฒนาวัดของตนตามเกณฑ์ที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก าหนด เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป หลักการที่ 3 จัดท าเครื่องมือในการเก็บ
รักษาศาสนสมบัติของวัดที่มีประสิทธิภาพ เหตุผลประกอบคือ วัดหนึ่งๆจะมีศาสนสมบัติที่มีค่า
จ านวนมาก หากการเก็บรักษาไม่ถูกต้องและไม่มีประสิทธิภาพผลที่ตามมาก็คือการสูญหาย หรือการ
ช ารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา การพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรักษาศาสนสมบัติจึงมีความส าคัญ
และความจ าเป็นในการจะต้องพัฒนาขึ้นมาเพ่ือให้ใช้งานได้ง่ายและสามารถน าไปใช้ได้กับทุกๆวัด ก็
จะเกิดประโยชน์อย่างมาก  

องค์ประกอบที่ 2 ด้านการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์ ประกอบด้วย 3 หลักการ
ส าคัญ คือ หลักการที่ 1 จัดตั้งส านักงานเจ้าอาวาสแบบครบวงจร เหตุผลประกอบคือ ในการบริหาร
จัดการวัดที่ดีนั้นจ าเป็นจะต้องมีส านักงานของเจ้าอาวาส เพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการให้บริการและการ
บริหารงาน มีวัสดุอุปกรณ์ที่ครบครัน สะดวกในการติดต่อประสานงาน อีกทั้งมีผู้ดูแลรับผิดชอบที่
ชัดเจน หลักการที่ 2 พัฒนาพระสงฆ์นักปกครอง เหตุผลประกอบคือ ในการบริหารวัดจ าเป็นจะต้อง
มีผู้ช่วยเจ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัดแทนเจ้าอาวาส เนื่องจากเจ้าอาวาสอาจมีภาระงานเยอะ 
การดูแลวัดอาจไม่ทั่วถึงท าให้ภาระงานบางอย่างติดขัด การส่งเสริมและพัฒนาพระสงฆ์ให้ขึ้นมา
รับผิดชอบและเป็นหูเป็นตาแทนเจ้าอาวาสก็จะช่วยให้การบริหารงานภายในวัดสามารถด าเนินไปได้ 
การคัดเลือกพระสงฆ์ท่ีมีความรู้ความสามารถสูงมาช่วยงานวัดจะท าให้วัดพัฒนาเจริญขึ้น หลักการที่ 
3 คือ สร้างศาสนทายาทต้นแบบ เหตุผลประกอบคือ ในปัจจุบันศาสนทายาทมีน้อย การจะ
พัฒนาศาสนทายาทที่ดีและมีคุณภาพจ าเป็นต้องสร้างตั้งแต่กระบวนการแรก มีการคัดเลือก
พระภิกษุสามเณรที่มีคุณภาพเข้ามาบวช มีการอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่พระภิกษุสามเณร ปลูกฝั่ง
ค่านิยมที่ดีในการรักษาพระพุทธศาสนา พัฒนาทั้งกายและใจ ให้เจริญเติบโตสมวัย ประพฤติวัตร
ปฏิบัติธรรม หล่อหลอมให้เป็นนักบวชที่ดี ช่วยกันจรรโลงพระพุทธสาสนาได้ การสร้างศาสนทายาท
ที่ดีนั้นจะช่วยให้วัดเจริญรุ่งเรือง การมีศาสนทายาทที่ดีจะช่วยให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง  

องค์ประกอบท่ี 3 ได้แก่ ด้านการศึกษาอบรมและสั่งสอน  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ห ลั ก ก า ร
ส าคัญๆ 3 ด้านคือ หลักการที่ 1 จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี เหตุผลประกอบ
คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีในปัจจุบันมีจ านวนลดน้อยลง เหตุผล
เนื่องจากครูผู้สอนและนักเรียนมีจ านวนลดน้อยลง ท าให้โรงเรียนต้องปิดตัวลง คุณภาพการจัดการ
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เรียนการสอนก็ลดน้อยลงไปด้วย คุณภาพของนักเรียนก็ลดลงไปด้วย ดังนั้นการพัฒนาโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีขึ้นมาใหม่จะช่วยให้มีโรงเรียนที่ดีและมีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น 
หลักการที่ 2 คือ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต เหตุผลประกอบคือ การศึกษาตลอด
ชีวิตจะช่วยให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองทั้งร่างกายและจิตใจ การที่วัดส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณร
และศิษย์วัดได้รับการศึกษาในลักษณะนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่พระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด วัด
จะต้องจัดการศึกษาลักษณะดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางธรรมและทางโลก หรือการศึกษาทั้ง
สองลักษณะดังกล่าวควบคู่กัน การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายในวัดจะช่วยเสริมสร้าง
ลักษณะแห่งการเรียนรู้ให้แก่พระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด เช่น การสร้างอุทยานการศึกษาภายใน
วัด การสร้างห้องสมุดภายในวัด การส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรศิษย์วัดได้ศึกษาต่อทางโลก เช่น 
การศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา แม้กระทั่งการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น 
หลักการที่ 3 คือ พัฒนาอาจารย์รักท้องถิ่น เหตุผลประกอบคือ ในปัจจุบันวัดและส านักเรียนมี
ปัญหาเรื่องไม่มีอาจารย์ผู้สอน หรือปัญหาเรื่องคุณภาพของอาจารย์ผู้สอน การที่วัดจะพัฒนา
อาจารย์ผู้สอนหรือส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนได้รับการศึกษาท่ีสูงขึ้น เช่น การส่งอาจารย์ไปเรียน หรือ
ไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง เป็นต้น แล้วกลับมาช่วยงานที่วัดหรือส านักเรียน จะช่วยให้วัดและ
ส านักเรียนเกิดการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับอาจารย์ผู้สอน หรือการสร้างแรงบันดาลใจให้
เกิดกับอาจารย์ผู้สอน ก็จะช่วยให้อาจารย์เกิดกลับมาช่วยเหลืองานของวัดและส านักเรียนอย่าง
จริงจัง การที่วัดหรือส านักเรียนสามารถผลิตครูผู้สอนที่มีคุณภาพและกลับมาช่วยงานของวัดและ
ส านักเรียนได้จะช่วยให้วัดและส านักเรียนเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป  

องค์ประกอบที่  4 คือ ด้านการให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 
ประกอบด้วยหลักการส าคัญๆ 3 หลักการ คือ  หลักการที่ 1 ได้แก่ การพัฒนาศาสนสถานให้
สวยงามและม่ันคง เหตุผลประกอบคือ การพัฒนาศาสนสถานให้สวยงามและมั่นคง เป็นหลักการ
ส าคัญในการพัฒนาวัด การปลูกสร้างศาสนสถานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เหมาะสมกับ
การใช้ประโยชน์สูงสุดในปัจจุบันจะช่วยให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การบริหารจัดการวัด วัดบางวัดมีศาสนสถานอยู่แล้วแต่การใช้ประโยชน์อาจจะไม่คุ้มค่า หรือการ
จัดสรรศาสนสถานไม่เหมาะสม จะท าให้วัดไม่ได้รับการพัฒนา ดังนั้นจึงควรมีการวางแผนและ
พัฒนาศาสนสถานให้เกิดความเหมาะสมทั้งกาใช้ประโยชน์ ความคุ้มค่า และความสวยงาม นับเป็น
การสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชนต่อไป หลักการที่ 2 คือ พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม
ในการบริการ เหตุผลประกอบคือ หัวใจส าคัญของการบริการคือการมีความรู้ความสามารถ เข้าใจ
หลักของศาสนพิธีกรรม และช่วยเหลือผู้ที่มารับบริการให้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ ดังนั้น
การพัฒนาบุคคลให้มีความพร้อมในการให้บริการจะช่วยให้วัดมีความพร้อมในการดูแล
พุทธศาสนิกชนที่มาบ าเพ็ญกุศลที่วัด หลักการที่ 3 คือ สร้างมัคทายกน้อย เหตุผลประกอบคือ การ
สร้างและปลูกฝั่งให้เด็กและเยาวชนรักพระพุทธศาสนาและช่วยเหลืองานของวัด เก่งและมี
ความสามารถในศาสนพิธีกรรมจะช่วยให้เกิดแรงศรัทธาและเป็นการปลูกฝั่งค่านิยมที่ดีให้แก่เด็กและ
เยาวชน  
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4.3 รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท พบว่า มี 4 รูปแบบ  
รูปแบบที่หนึ่ง ได้แก่ การพัฒนาวัดสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 

จัดท าแผนพัฒนาวัด ด้วยการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการจัดท าแผนพัฒนาวัด แผน
ยุทธศาสตร์ จัดประชาพิจารณ์ และการถ่ายทอดแผนสู่ภาคปฏิบัติ การพัฒนาเครื่องมือบริหาร
จัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างเครื่องมือจัดเก็บศาสนสมบัติของวัดอย่างเป็นระบบ 
และสามารถสืบค้นศาสนสมบัติได้อย่างรวดเร็ว  

รูปแบบที่สอง ได้แก่ การพัฒนาศาสนบุคคลที่ดีและมีคุณภาพ  ประกอบด้วย 3 
กิจกรรม คือ จัดตั้งส านักงานภายในวัด ด้วยการเตรียมสถานที่จัดตั้งส านักงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ์
ประจ าส านักงานให้ครบครัน แต่งตั้งบุคคลประจ าส านักงาน ดูแลส านักงาน ปรับปรุงส านักงานตาม
ค าแนะน าของผู้รับบริการและเพ่ิมช่องทางการติดต่อประสานงานกับชาวบ้านให้มากขึ้น  สร้าง
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ ด้วยการคัดเลือกพระภิกษุสามเณรที่มีความรู้ความสามารถ พัฒนาพระภิกษุ
สามเณรให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระภิกษุผู้มีคุณสมบัติด ารง
ต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ และการพัฒนาศักยภาพของเจ้าอาวาสอย่างต่อเนื่อง  และ
สร้างศาสนทายาทที่ดี ด้วยการคัดเลือกศาสนทายาท อบรมศาสนาทายาท ให้การศึกษาที่ดี และ
สนับสนุนทุนการศึกษา พัฒนาศาสนทายาทให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน และส่งเสริมและสนับสนุน
ให้สนองงานคณะสงฆ์ 

รูปแบบที่สาม ได้แก่ การพัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม  ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ 
เครือข่ายโรงเรียนพระปริยัติธรรม ด้วยการเรียนร่วมที่ศูนย์ต าบลหรืออ าเภอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเครือข่าย สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ พัฒนาส านักศาสนศึกษาให้เป็นต้นแบบ 
และส่งเสริมพระปริยัติธรรม แผนกบาลี สร้างแหล่งการเรียนรู้ เช่น ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการ
พัฒนาร่างกาย ศีลธรรม สังคม จิตใจ และปัญญา ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ด้วยการพัฒนา
ผู้บริหารและครูมีคุณวุฒิและคุณธรรม การสร้างครูให้เป็นผู้น าทางด้านวิชาการ สร้างสภาพแวดล้อม
ที่เป็นระบบระเบียบ  และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดความสนใจต่อการเรียนการสอน การมีส่วน
ร่วมของบ้าน วัด ชุมชน และราชการ ในการสนับสนุนและส่งเสริมส านักศาสนศึกษา  และการสร้าง
เด็กและเยาวชนต้นแบบ ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  และการเสริมสร้าง
กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน 

รูปแบบที่สี่ ได้แก่ การพัฒนาศาสนสถาน ศาสนบุคคล และศาสนพิธีกรรม ประกอบด้วย 
3 กิจกรรม คือ การพัฒนาศาสนสถาน ด้วยการอนุรักษ์ศาสนสถานให้มีความมั่นคง แข็งแรง และ
คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย การน าภูมิปัญญาในชุมชนมาสร้างศาสนสถาน จัดวัดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และเชิงปฏิบัติธรรม การพัฒนาศาสนบุคคล ด้วยการการพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  การจัดท าหนังสือคู่มือ ประวัติวัด ศาสนพิธีกรรม 
ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดการเรียนการสอน และการพัฒนาศา
สนพิธีกรรม ด้วยการอบรมให้ความรู้เรื่องศาสนพิธีกรรมที่ถูกต้อง จัดท าคู่มือศาสนพิธีกรรมออกเผย
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แผ่ จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น และจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่าง
สม่ าเสมอ 
 
5. อภิปรายผล 
 5.1. รูปแบบที่หนึ่ง ได้แก่ การพัฒนาวัดสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ  ประกอบด้วย 3 
กิจกรรม คือ จัดท าแผนพัฒนาวัด ด้วยการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการจัดท า
แผนพัฒนาวัด แผนยุทธศาสตร์ จัดประชาพิจารณ์ และการถ่ายทอดแผนสู่ภาคปฏิบัติ  การพัฒนา
เครื่องมือบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างเครื่องมือจัดเก็บศาสนสมบัติของวัด
อย่างเป็นระบบ และสามารถสืบค้นศาสนสมบัติได้อย่างรวดเร็ว และพัฒนาวัดสู่เป้าหมาย ด้วยการ
พัฒนาวัดเป็นอุทยานการศึกษาภายในวัด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phramaha Sunan 
Sunantho (Ruchiwet) (2014) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการจัดการศาสน
สมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" ผลการวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามกระบวนการจัดการ คือ กระบวนการที่เจ้าอาวาสและคณะ
บุคคลจัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง ๆ ด าเนินตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยความร่วมแรงร่วมใจของเจ้า
อาวาสกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์การ การตระหนักถึงความสามารถความถนัด ความต้องการและ
ความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน   
 5.2 รูปแบบที่สอง ได้แก่ การพัฒนาศาสนบุคคลที่ดีและมีคุณภาพ  ประกอบด้วย 3 
กิจกรรม คือ จัดตั้งส านักงานภายในวัด ด้วยการเตรียมสถานที่จัดตั้งส านักงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ์
ประจ าส านักงานให้ครบครัน แต่งตั้งบุคคลประจ าส านักงาน ดูแลส านักงาน ปรับปรุงส านักงานตาม
ค าแนะน าของผู้รับบริการและเพ่ิมช่องทางการติดต่อประสานงานกับชาวบ้านให้มากขึ้น สร้าง
บุคลากรที่มีคุณภาพ ด้วยการคัดเลือกพระภิกษุสามเณรที่มีความรู้ความสามารถ พัฒนาพระภิกษุ
สามเณรให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระภิกษุผู้มีคุณสมบัติด ารง
ต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ ในข้อนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phramaha Thriti Rung 
chaiwithun (2014)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการ เพ่ือประสิทธิภาพการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์" ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวท่ัวไป เป็นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญ 4 ประการ (VETS) คือ 1) การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) 2) การศึกษา 
(Education)  3) การอบรม (Training) และ 4) การดูงาน (Study Tour) ส่วนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนาในการวิจัย ครั้งนี้ ได้แก่ สิกขา 3 พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 
ภาวนา 4 อิทธิบาท 4 และ สัปปุริสธรรม 7 ส่วนรูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการตามแนวทั่วไป
และตามแนว พระพุทธศาสนา ที่จะให้มีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน ควร
มีการบูรณาการ การพัฒนาพระสังฆาธิการ ตามแนวท่ัวไปและพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น 
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 5.3. รูปแบบที่สาม ได้แก่ การพัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม  ประกอบด้วย 4 กิจกรรม 
คือ เครือข่ายโรงเรียนพระปริยัติธรรม ด้วยการเรียนร่วมที่ศูนย์ต าบลหรืออ าเภอ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างเครือข่าย สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ พัฒนาส านักศาสนศึกษาให้เป็น
ต้นแบบ และส่งเสริมพระปริยัติธรรม แผนกบาลี สร้างแหล่งการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
PhramahaAmnat Pawatthano (2013) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการ
การศึกษาพระปริยัติธรรม” ผลการวิจัย พบว่า การบูรณาการหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการ
การศึกษาพระปริยัติธรรม ตามหลักการจัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การ
บริหารบุคคล การอ านวยการ และการควบคุม เป็นต้น ตามหลักอิทธิบาท 4 ประกอบด้วย ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา เป็นต้น ตามหลักสาราณียธรรม 6 ประกอบด้วย เมตตากายกรรม เมตตา
วจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา เป็น 

4.  รูปแบบที่สี่ ได้แก่ การพัฒนาศาสนสถาน ศาสนบุคคล และศาสนพิธีกรรม 
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ การพัฒนาศาสนสถาน ด้วยการอนุรักษ์ศาสนสถานให้มีความมั่นคง 
แข็งแรง และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย การน าภูมิปัญญาในชุมชนมาสร้างศาสนสถาน จัดวัด
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และเชิงปฏิบัติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Sutchai Saatying (2003)  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  รูปแบบการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางการแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในระดับหมู่บ้าน จังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่า  วัดมีอาคารสถานที่เพียงพอ 
ร่มรื่นสะอาด มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น อุปกรณ ์ห้องน้ า สาธารณูปโภค และ การคมนาคมมายัง
วัดสะดวกสบาย และปลอดภัย  ด้านบุคลากร ประกอบด้วยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการพัฒนาเจ้าอาวาส พระ เณร เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้น าของ
ชุมชน และการส่งเสริมให้มีพระ เณร ในวัดมากขึ้น 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) คณะสงฆ์จังหวัดควรชัยนาทน าผลการวิจัยไปจัดท าคู่มือการบริหารจัดการวัดที่ดีใน

จังหวัดชัยนาท ปรับปรุงรูปแบบและกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของวัดในจังหวัดชัยนาทให้มาก
ขึ้น จัดพิมพ์และเผยแผ่ต่อสาธารณชนและวงการวิชาการ 

 2) คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท ควร
ขับเคลื่อนรูปแบบและกิจกรรมตามที่ผู้วิจัยเสนอ ไปสู่ภาคการปฏิบัติอย่างจริงจัง มีการก ากับติดตาม
และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
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6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1) ควรจัดท าแผนพัฒนาวัด ด้วยการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการจัดท า

แผนพัฒนาวัด แผนยุทธศาสตร์ จัดประชาพิจารณ์ และการถ่ายทอดแผนสู่ภาคปฏิบัติ  การพัฒนา
เครื่องมือบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างเครื่องมือจัดเก็บศาสนสมบัติของวัด
อย่างเป็นระบบ และสามารถสืบค้นศาสนสมบัติได้อย่างรวดเร็ว  

2) ควรจัดตั้งส านักงานภายในวัด ด้วยการเตรียมสถานที่จัดตั้งส านักงาน เตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ประจ าส านักงานให้ครบครัน แต่งตั้งบุคคลประจ าส านักงาน ดูแลส านักงาน ปรับปรุง
ส านักงานตามค าแนะน าของผู้รับบริการและเพ่ิมช่องทางการติดต่อประสานงานกับชาวบ้านให้มาก
ขึ้น  

3) ควรพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนพระปริยัติธรรม ด้วยการเรียนร่วมที่ศูนย์ต าบลหรือ
อ าเภอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ พัฒนา
ส านักศาสนศึกษาให้เป็นต้นแบบ และการเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน 

4) ควรอนุรักษ์ศาสนสถานให้มีความมั่นคง แข็งแรง และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็น
ไทย การน าภูมิปัญญาในชุมชนมาสร้างศาสนสถาน จัดวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิง
วัฒนธรรม และเชิงปฏิบัติธรรม จัดท าคู่มือศาสนพิธีกรรมออกเผยแผ่  จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น และจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างสม่ าเสมอ 

6.3. ข้อเสนอเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดที่ดี เน้นไปที่การน าเอาทฤษฎี

ตะวันออกและตะวันตกมาบูรณาการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวัดที่ดี 
 2) ควรศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาวัดในทศวรรษหน้า เพ่ือค้นหาแนวทาง วิธีการ 

หรือหลักการส าคัญที่จะน ามาใช้ในการบริหารจัดการวัดในทศวรรษหน้า เพ่ือรองรับการเปลี่ยนใน
อนาคตที่ส่งผลต่อการพัฒนาวัด 

 3) ควรศึกษาเรื่องนวัตกรรมการสร้างวัดปลอดมลพิษ เน้นการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
ด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆ ภายในวัด 
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สถานการณ์และการจัดการความเครียดตามแนวพระพุทธศาสนา: 
กรณีศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครนายกและสระแก้ว 

A SITUATION AND BUDDHIST MANAGEMENT OF STRESSES: A CASE STUDY OF 
SANGHA IN NAKORN NAYOK AND SRAKAEW PROVINCES 

 
ชลวิทย์  เจียรจิตต์ 
Cholvit  Jearajit  

 
บทคัดย่อ 

บทความเรื่อง “สถานการณ์และการจัดการความเครียดตามแนวพระพุทธศาสนา: 
กรณีศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครนายกและสระแก้ว” มีวัตถุประสงค์การศึกษา ได้แก่ 1) เพ่ือ
วิเคราะห์สถานการณ์และการจัดการปัญหาความเครียดของพระสงฆ์จังหวัดนครนายกและสระแก้ว 
2) เพ่ือวิเคราะห์หลักธรรมและกระบวนจัดการความเครียดตามแนวพระพุทธศาสนา และ 3) เพ่ือ
เสนอแนวทางการจัดการความเครียดตามแนวพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับบริบทสังคมสมัยใหม่ 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน โดยการวิจัยเชิงปริมาณเก็บแบบส ารวจจากพระสงฆ์ที่
สังกัดวัดในจังหวัดนครนายกและสระแก้ว ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ Taro Yamane จ านวน 262 
รูป เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และการจัดการปัญหาความเครียดของพระสงฆ์จังหวัด
นครนายกและสระแก้ว ขณะที่การวิจัยเชิงคุณภาพมุ่งเน้นการสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้ให้ข่าวส าคัญ ทั้ง
พระสงฆ์และนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาจ านวน 15 รูป/คน และยังมีการจัดสัมมนากลุ่มย่อย
และการสัมมนาเชิงปฏิบัติ เ พ่ือให้ได้ข้อเกี่ยวกับแนวทางการจัดการความเครียดตามแนว
พระพุทธศาสนาร่วมด้วย 

 ผลการศึกษาพบว่า ประการที่หนึ่งสถานการณ์และการจัดการปัญหาความเครียดของ
พระสงฆ์จังหวัดนครนายกและสระแก้ว ปัจจัยที่น าไปสู่ความเครียดของกลุ่มตัวอย่างพระสงฆ์จังหวัด
นครนายกและจังหวัดสระแก้วคือการมีความรู้สึกกังวลหรือมีปัญหาต้องให้แก้ไขอยู่เป็นประจ า 
รองลงมาคือ รู้สึกต้องแบ่งเบาภาระความเครียดจากคนรอบข้างประสบปัญหาความเครียด อันดับที่
สาม คือกังวลต่อปัญหาสุขภาพของตนเอง จึงจะเห็นได้ว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของพระสงฆ์ที่ท าหน้าที่บริหารจัดการองค์กรทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เข้าใจแนว
ทางการจัดระบบงาน มีการแบ่งเบาภาระร่วมกัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ฆราวาสสามารถเข้ามาร่วม
ท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้มากยิ่งขึ้น ประการที่สองหลักธรรมและกระบวนจัดการ
ความเครียดตามแนวพระพุทธศาสนา มีหลักธรรมที่ส าคัญ 4 หลักธรรมกล่าวคือ 1) หลักไตรลักษณ์ 
2) หลักอริยสัจ 4 3) หลักโยนิโสมนสิการ และ 4) หลักเจริญสติ ซึ่งมีจุดหมายร่วมกันคือการสร้างให้
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เห็นถึงเหตุแห่งทุกข์และการมองชีวิตให้ทะลุกถึงต้นตอของปัญหา เพ่ือที่ จะสามารถก าหนดแนว
ทางการแก้ไขปัญหาความเครียดได้อย่างถูกต้อง ไม่หลงไปกับการแก้ไขปัญหาความเครียดที่เพ่ิมแต่
กิเลสและมิจฉาทิฐิ แต่มุ่งให้ใช้กระบวนการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งใช้สติและปัญญาเป็น
เครื่องก าหนดการตัดสินใจในกระบวนการแก้ไขปัญหาความเครียดที่เกิดขึ้น และประการท่ีสามแนว
ทางการจัดการความเครียดตามแนวพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับบริบทสังคมสมัยใหม่ คือการ
พัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนาพ้ืนท่ีและการพัฒนากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ให้เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี
ของวัดและชุมชนที่ใกล้เคียง โดยมีเป้าหมายส าคัญที่การพัฒนาแนวทางการด าเนินวิ ถีชีวิตให้
พระสงฆ์ สามารถพัฒนาศักยภาพและการด าเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทสังคมสมัยใหม่ อีกทั้งยัง
เป็นการเปิดโอกาสให้พระสงฆ์สามารถเรียนรู้กระบวนการพัฒนาสุขภาวะตนเองและฆราวาสได้ 

 ส าหรับข้อเสนอแนะการวิจัยที่ส าคัญที่สองประการกล่าวคือ ประการที่หนึ่ง ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายกและสระแก้ว และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกและ
สระแก้ว ควรพิจารณาจัดการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้กับพระสงฆ์ ทั้งในมิติสุขภาพกายและสุขภาพ
ใจเพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าคัญของการยกระดับการดูแลสุขภาวะ และประการที่สองส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติควรน าร่องน าแนวทางการจัดการปัญหาความเครียดตามแนวพระ
พระพุทธศาสนา ไปประยุกต์ใช้เพ่ือการส ารวจสถานการณ์ปัญหาความเครียดของพระสงฆ์จังหวัด
อ่ืนๆ เพื่อก าหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาความเครียดให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรม
ต่อไป 
ค าส าคัญ: การจัดการความเครียด, หลักธรรมกับความเครียด 
 
 

ABSTRACT 
 The study of a situation and Buddhist management of stresses: a case 
study of sangha in Nakorn Nayok  and Srakaew Provinces. This mixed-method study 
had three objectives: to analyze stressful situations and methods of stress 
management used by monks in Nakorn Nayok and Srakaew provinces; to analyze 
core Buddhist teachings and their application in a stress management program; to 
propose guidelines in correspondence to modern social contexts. The research 
tools comprised a survey of 262 monks employing the Yamane sampling method; 
an interview of 15 Buddhism experts (monks and academics); focus group 
discussions and workshops. 

 The research found that the main stress factor the monks faced was 
anxiety caused by their obligation to help people solve their problems, followed by 
indirect negative impact caused by stressful people in their immediate community, 
and anxiety about their own health problems. The findings led to three suggestions. 
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First, the monks in charge of administration and management should develop co-
learning processes related to job management and allocation skills. In addition, 
laypeople should be given more opportunities to arrange religious activities in 
collaboration with monks. Second, four main Buddhist concepts, The Three 
characteristics or “trilaksana”, the Four Noble Truths, Critical Reflection, and 
Mindfulness & Meditation, should be applied in stress management as they can 
assist monks in problem solving and reasoning processes by identifying causes of 
problems and finding solutions, guided by mindfulness and wisdom. Third, to apply 
Buddhist teachings in modern contexts, it is useful for monks to learn more about 
healthy living concepts. Not only can monks maximize their potential to achieve 
good health, they can promote such ideas among Buddhist laypeople. Most 
importantly, this would help re-establish the role of the temple as the center of 
the community. It is expected that this would reduce the stress of monks.  

Finally, to support the future changes as recommended, two activities 
should be incorporated.  First, a mobile health checkup service for monks should 
be provided by the Offices of Buddhism in Nakhon Nayok and Srakaew to be a 
starting point to collect information for a database for future holistic healthcare 
improvement. Last, the guidelines from this research should be applied and 
implemented in other provinces by the Office of National Buddhism with the aim of 
gaining more information about stress in the monkhood.  
Keywords: Stress management, Buddhist doctrines and stress 
 
1. บทน า 

สังคมสมัยใหม่เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและการใช้ชีวิตอยู่กับอุปกรณ์ เทคโนโลยี 
ตลอดจนกิจกรรมที่สร้างความพอใจให้กับปัจเจกชนเป็นส าคัญ การที่ปัจเจกบุคคลสามารถหา
ความสุขผ่านเครื่องมือและกลไกของเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้กลุ่มทางสังคมที่เคยมีบทบาท
ส าคัญในการเป็นพ้ืนที่ของการปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้ทางสังคมร่วมกันมีแนวโน้มลดความส าคัญ
ลง แม้ว่าภาวะดังกล่าวจะก่อให้เกิดกลุ่มทางสังคมขนาดเล็กที่สามารถสะท้อนลักษณะเฉพาะตนของ
สมาชิกได้หลากหลาย ซึ่งเปิดโอกาสให้คนในสังคมได้เห็นถึงความแตกต่างและการยอมรับซึ่งกันและ
กันมากขึ้น แต่ก็ก าลังส่งผลให้เกิดการของวัฒนธรรมการละเลยสังคม สนใจเฉพาะประเด็นที่มี
ผลกระทบต่อตนเองเท่านั้น นอกเหนือไปจากความสัมพันธ์ส่วนบุคคลแล้ว ในระดับสถาบันทาง
สังคมนั้น สถาบันทางสังคมเองก็ได้รับผลกระทบทั้งในเชิงความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
กิจกรรม ปรับทัศนคติต่อสังคมภายนอกองค์กรของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ตลอดจนพิธีกรรมและ
วัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา จะเห็นได้ว่าสถาบันศาสนาก็เองก็ได้รับผลกระทบจนต้อง
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เปลี่ยนแปลงบทบาทและกระบวนการสื่อสารสังคม เพ่ือให้พระสงฆ์สามารถรักษาวัตรปฏิบัติและ
ปณิธานในการสืบทอดพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน 

การศึกษาของ Phramaha Suthit Aphakro (2016) ที่ชื่อว่า “การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” ได้เสนอว่าพระสงฆ์
ควรปรับบทบาทในการด าเนินกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยควรมุ่งเน้นการด าเนินงานเผยแผ่ผ่านกิจกรรมที่สามารถ
เกื้อกูลผู้คนในทุกชนชั้นในสังคมไทยปัจจุบัน ตั้งแต่การด าเนินงานพัฒนาการศึกษา สิ่งแวดล้อมและ
การช่วยเหลือสาธารณสงเคราะห์กับประชาชนทั่วไป ตลอดจนกลุ่มคนที่ยากจนต่างๆ การส่งเสริม
การเผยแผ่ผ่านกิจกรรมวิปัสสนากัมมัฎฐาน ในกลุ่มประชาชนที่ให้ความสนใจกับการยกระดับปัญญา
และชื่นชอบสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการ
ส่งเสริมการท างานร่วมกับองค์กรเครือข่ายในพ้ืนที่ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาค
ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพ่ือให้สามารถขยายบทบาทการท างานขององค์กรทาง
พระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ให้ดียิ่งขึ้นได้  

การศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ความเครียดในกลุ่มพระสงฆ์โดย  Phramaha Udom 
Nupan  (2007) พบว่า การศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้พระสงฆ์มีความเครียดมากขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน เนื่องจากพระสงฆ์บางรูปจ าเป็นต้องศึกษาทั้งการศึกษาทางบาลีและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ส่งผลให้เผชิญกับความเครียดอันเกิดจากปัจจัยทางการศึกษามากขึ้น ขณะที่งาน
ของ Pannathorn Chachavarat (2010)  ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพจิต
ของพระสงฆ์จังหวัดพะเยา ได้สรุปให้เห็นว่าปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างความเครียดในกลุ่ม
พระสงฆ์คือการป่วยเป็นโรคเป็นสาเหตุหลักของการมีความเครียดในการด าเนินชีวิตในกลุ่มพระสงฆ์ 
ดังนั้นจากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าปัจจัยพ้ืนฐานทั้งทางด้านการศึกษา สังคมและสุขอนามัย ถือเป็น
องค์ประกอบพื้นฐานที่อาจส่งผลกระทบต่อการเกิดความเครียดของพระสงฆ์ได้เช่นกัน 

ส าหรับการน าแนวคิดสังคมวิทยาของความเจ็บป่วยและความเครียดมาใช้ มีเป้าหมาย
เพ่ือท าความเข้าใจสาเหตุเชิงพฤติกรรม รวมทั้งปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรมและการเมืองที่อาจส่งผล
ต่อการแพร่ขยายของโรค รวมทั้งการสถาปนาอ านาจให้กับแพทย์และรัฐในการจัดการและควบคุม
สุขภาวะของคนในสังคม ซ่ึงในมุมมองทางสังคมวิทยา Ivan Illich (2015) นักปรัชญาชาวออสเตรีย
ที่ให้ความสนใจกับแนวคิดการสร้างการเจ็บป่วยโดยรัฐ ( Iatrogenesis) หรือการที่บุคลากรทางการ
แพทย์เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการกระท าให้เจ็บป่วย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วแม้ว่าแพทย์จะเป็น
อันตรายต่อผู้ป่วยและสามารถก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้ ซึ่งในมุมมองของ illich ได้เสนอว่าแบบแผน
ของการสร้างความเจ็บป่วยในปัจจุบันได้ขยายจากเฉพาะการแพร่กระจายของโรค ออกสู่การสร้าง
ความเจ็บป่วยโดยโรงพยาบาลหรือวงการสาธารณสุข (Clinacal iatrogenesis) การสร้างความ
เจ็บป่วยโดยสังคม (Social iatrogenesis) และการสร้างความเจ็บป่วยโดยวัฒนธรรม (Cultural 
iatrogenesis) 
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 ขณะที่มุมมองทางสังคมวิทยากับการจัดการความเครียด Paul Farmer (1992) ได้ศึกษา
ความความเครียดของชาวไฮติเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาเอดส์ งานชิ้นนี้เชื่อมโยงให้เห็นว่าความรุนแรง
ทางโครงสร้างในสังคมไฮติ เช่น ความยากจน ปัญหาการเมือง อคติท างเชื้อชาติ ได้ท าให้
ความเครียดและความทุกข์ใจแทรกซึมอยู่ในประสบการณ์ของบุคคล Paul Farmer ใช้วิธีการศึกษา
จากประสบการณ์ความเจ็บป่วย ที่ส่งผลให้เกิดความเครียดที่ชาวไฮติเผชิญในชีวิตประจ าวัน โดย
อธิบายว่าประสบการณ์เหล่านี้ล้วนมีที่มาจากปัญหาทางโครงสร้างทั้งสิ้น ในการที่ท าให้บุคคลที่ต้อง
เผชิญกับสภาวะเครียดอยู่ในสภาวะไร้อ านาจ คือเชื่อว่าความเครียดของตนเองนั้นเป็นผลมาจาก
โชคชะตา หรือชะตากรรมของตนเอง ไม่ได้เป็นผลจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ  จนกระทั่งท าให้ให้
บุคคลน้ันยอมรับความเครียดและความเจ็บป่วยที่ตนเป็นนั้น เป็นผลมาจากกฎแห่งกรรมที่ตนเอง
กระท าไว้ โดยเมื่อบุคคลเกิดทัศนคติเช่นนี้ จึงท าให้ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องเรียกร้องหาผู้กระท าผิด
การศึกษาถึงความเจ็บป่วยและความเครียดในหลากหลายมิติ มีการน าแนวคิดที่หลากหลายมา
ประยุกต์ใช้ ส่งผลให้งานศึกษาทางด้านสังคมวิทยากับความเจ็บป่วยและความเครียดมีความเป็น
พลวัตไปตามยุคสมัย โดยองค์ความรู้ทางสังคมวิทยาเชื่อว่าความเจ็บป่วยเป็นปรากฏการณ์ที่มีหลาย
มิติ สลับซับซ้อน และเป็นพลวัตร โดยมองว่าความเจ็บป่วยเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม 
(bicultural phenomenon) หรือที่ Frazer (1926) เรียกว่า “วิทยาศาสตร์โบราณ” (primitive 
science) โดยศึกษาเหตุผลเชิงตรรกะว่าเหตุใด สังคมเหล่านี้จึงมีตรรกะหรือการเป็นเหตุเป็นผลใน
ลักษณะดังกล่าว โดยการพยายามเข้าไปท าความเข้าใจในฐานะคนใน (Emic หรือ native’s point 
of view) โดยไม่ได้พยายามลดทอนคุณค่าของความเชื่อดังกล่าว 
 จึงจะเห็นได้จากพัฒนาการของงานทางด้านสังคมวิทยากับเร่ืองของสุขภาพได้มีการ
พัฒนาต่อไปยังสาขาวิชาอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกมากมาย เช่นในงานของ Margaret Lock (1993) ที่ได้
ศึกษาและท าการอธิบายว่าชีววิทยานั้นไม่ได้คงที่ตายตัว แต่ชีววิทยามีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ลักษณะของท้องถิ่น ทั้งนี้บริบททางสังคมและท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดให้ร่างกาย
ตอบสนองต่อสิงแวดล้อมด้วยกระบวนการทางชีววิทยาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีนักคิดแนว 
postmodernism หลายคนที่ได้ท าการศึกษาเพ่ือที่จะอธิบายความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจใน
หลากหลายมิติ หนึ่งในงานที่น่าสนใจคืองานของ Michel Foucault เรื่อง Madness and 
Civilization (1973) และ The Birth of Clinic (1975) ที่ใช้แนวคิดเชิงวิพากษ์ในการอธิบาย
เกี่ยวกับอ านาจและความรู้ ที่มีผลต่อการควบคุมและบงการร่างกายของผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ 
 ดังนั้นจึงจะเห็นว่า การพิจารณาความเครียดจึงมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งทางสังคม 
เศรษฐกิจ และศาสนาร่วมด้วย การสามารถสร้างแนวทางการจัดการความเครียดได้อย่างเหมาะสม 
จะช่วยให้องค์กรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ได้ด าเนินกิจกรรมที่เป็นคุณูปการต่อสังคมใน
อนาคตได้อีกเป็นจ านวนมาก ดั่งที่งานของ ประเวศ วะสี (2559) เรื่อง “พระพุทธศาสนา: ทุนอัน
ยิ่งใหญ่เพ่ือพัฒนาประเทศไทย” ได้เสนอให้เห็นไว้ว่า การที่พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญต่อศรัทธา
แห่งศักยภาพในการพัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้ของศาสนิก ถือเป็นจุดแข็งที่ช่วยพัฒนาให้มนุษย์ที่
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เข้าใจและน าหลักการสิกขาหรือการเรียนรู้ จะสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองให้ฝันฝ่าวิกฤตทั้งใน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการสร้างการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานสามระดับได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในระดับบุคคล ระดับองค์กรและระดับสังคม ดังนั้น การศึกษาเรื่อง 
“สถานการณ์และการจัดการความเครียดตามแนวพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาคณะสงฆ์จังหวัด
นครนายกและสระแก้ว” จึงให้ความสนใจต่อสถานการณ์ความเครียดของพระสงฆ์โดยเฉพาะจังหวัด
สระแก้วและนครนายก รวมทั้งการจัดการความเครียดตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งจะเป็นแนวทาง
ต่อการสร้างรูปแบบและกิจกรรมในการลดความเครียดที่จะเกิดข้ึนกับพระสงฆ์ให้ได้ในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์และการจัดการปัญหาความเครียดของพระสงฆ์จังหวัด
นครนายกและสระแก้ว 

2.2 เพ่ือวิเคราะห์หลักธรรมและกระบวนจัดการความเครียดตามแนวพระพุทธศาสนา 
2.3 เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการความเครียดตามแนวพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับ

บริบทสังคมสมัยใหม่ 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาและแนวความคิด  
 1) มุ่งเน้นศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์และการจัดการปัญหาความเครียดของพระสงฆ์
จังหวัดนครนายกและสระแก้ว 
 2) มุ่งเน้นการศึกษาและวิเคราะห์หลักธรรมและกระบวนการจัดการความเครียดตามแนว
พระพุทธศาสนา ทั้ งในมิติของหลักธรรมและการประยุกต์ในภาคปฏิบัติขององค์กรทาง
พระพุทธศาสนา 
 3) มุ่งเน้นการวิเคราะห์แนวคิดสังคมวิทยาการเจ็บป่วยและสังคมวิทยาความเครียด เพ่ือ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมความเจ็บป่วยและความเครียดในมิติทางสังคม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม 
 3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่การศึกษา  
 1) มุ่งเน้นการส ารวจความคิดเห็นของพระสงฆ์จังหวัดสระแก้วและนครนายก ที่เกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์และการจัดการปัญหาความเครียด 
 2) มุ่งเน้นการสัมภาษณ์เจ้าคณะปกครอง พระสังฆาธิการและนักวิชาการเกี่ยวกับ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการจัดการความเครียดทั้งสิ้น 15 รูป/คน 
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4. ผลการวิจัย 
 4.1 สถานการณ์ปัญหาความเครียดของพระสงฆ์จังหวัดนครนายกและสระแก้ว 

ส าหรับปัจจัยที่น าไปสู่ความเครียดของกลุ่มตัวอย่างพระสงฆ์จังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว
คือการมีความรู้สึกกังวลหรือมีปัญหาต้องให้แก้ไขอยู่ เป็นประจ า มีค่าเฉลี่ยทเท่ากับ 2.81 
(SD=1.078) รองลงมาคือ รู้สึกว่าช่วงนี้คนรอบข้างประสบปัญหาความเครียด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.79 (SD=1.148) อันดับที่สามคือกังวลต่อปัญหาสุขภาพของตนเอง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 
(SD=1.190)  จึงจะเห็นได้ว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของพระสงฆ์ที่
ท าหน้าท่ีบริหารจัดการองค์กรทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เข้าใจแนวทางการจัดระบบงาน มีกา ร
แบ่งเบาภาระร่วมกัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ฆราวาสสามารถเข้ามาร่วมท ากิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาได้มากยิ่งขึ้น 

 4.2 หลักธรรมและกระบวนการจัดการความเครียดตามแนวพระพุทธศาสนา  
  1) ไตรลักษณ์กับการเข้าใจสภาวะแห่งความเป็นมนุษย์ ไตรลักษณ์ คือ ความเป็น

อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ลักษณะ 3 ประการ หมายถึง สามัญลักษณะ คือ กฎธรรมดาของสิ่งทั้ง
ปวง พระสงฆ์เองถึงแม้จะเป็นผู้ที่พยายามละลดกิเลส และมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเจริญสติและ
สมาธิอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่อาจสร้างให้เกิดความไม่สบายใจ ทั้ง
ภาระหน้าที่ที่มีต่อองค์กรทางพระพุทธศาสนา ปัญหาสุขภาพหรือปัญหาจากการให้ค าปรึกษาญาติ
โยม ก็อาจจะเผชิญกับสถานการณ์ความเครียดได้เช่นกัน การใช้หลักไตรลักษณ์เพ่ือท าความเข้าใจ
ปัญหาความเครียดว่าเป็นสถานการณ์ธรรมดาแห่งชีวิต จะสามารถช่วยให้ได้สติและระลึกถึงการลด
ความเป็นตัวตน จนสามารถเข้าใจปัญหาและหนทางแห่งการปล่อยวางเพ่ือไปสู่ความสุขได้  

  2) หลักโยนิโสมนสิการ: ไตร่ตรองเพื่อให้เข้าใจและพ้นสภาวะความเครียด โยนิโส
มนสิการ ประกอบด้วยโยนิโส มาจาก โยนิ แปลว่า เหตุ ต้น แหล่งเกิดปัญญา ส่วนมนสิการแปลว่า 
การคิดค านึงหรือนึกถึงใส่ใจ หลักโยนิโสมนิสิการได้ใน 4 มิติกล่าวคือ 

  มิติที่หนึ่ง อุบายมนสิการ มีความหมายว่าการคิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คือ คิดอย่างมี
วิธี หรือ คิดถูกวิธี หมายถึง คิดถูกวิธีที่จะให้เข้าถึงความจริงสอดคล้องเข้าแนบกับสัจจะ ท าให้หยั่งรู้
สภาวะลักษณะและสามัญลักษณะของสิ่งทั้งหลาย 

  มิติที่สอง ปถมนสิการ มีความหมายว่าการคิดเป็นทางหรือคิดถูกทาง คือ คิดได้ต่อเนื่อง
เป็นล าดับ จัดล าดับได้หรือมล าดับ หมายถึง ความคิดเป็นระเบียบตามแนวเหตุผล เป็นต้น ไม่ยุ่ง
เหยิงสับสน  รวมทั้งความสามารถที่จะจัดความนึกคิดเข้าสู่แนวทางท่ีถูกต้อง 

  มิติที่สาม การณมนสิการ มีความหมายว่าการคิดตามเหตุ คิดค้นเหตุ คิดตามเหตุผล
หรือคิดอย่างมีเหตุผล หมายถึง การคิดสืบค้นตามแนวความสัมพันธ์สืบทอดกันแห่งเหตุปัจจัย 
พิจารณาสืบสาวหาสาเหตุให้เข้าใจถึงต้นเค้า หรือแหล่งที่มาซึ่งส่งผลต่อเนื่องมาตามล าดับ 
  มิติที่สี่ อุปปาทกมนสิการ มีความหมายว่าการคิดให้เกิดผล คือ ใช้ความคิดให้เกิดผลที่
พึงประสงค์ เล็งถึงการคิดอย่างมีเป้าหมาย หมายถึง การคิดการพิจารณาที่ท าให้เกิดกุศลธรรม เช่น 
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ปลุกเร้าให้เกิดความเพียร การรู้จักคิดในทางท่ีท าให้หายหวาดกลัว ให้หายโกรธ การพิจารณาที่ท าให้
มีสติหรือท าให้จิตใจเข้มแข็งมั่นคง เป็นต้น 

 3) อริยสัจ 4: รู้จักความเครียดเพื่อเข้าใจ รู้เห็นและแก้ไข 
  ทุกข์ คือ สภาพปัญหา ความคับข้องติดขัด กดดัน บีบคัน บกพร่อง เกิดแก่ชีวิตหรือคน

ที่ประสบอย่างกว้างขวาง คือ ภาวะสังขาร หรือ ขันธ์ 5 โลกหรือชีวิตตกอยู่ในอ านาจของกฎธรรมดา
เป็นของไม่เที่ยงแท้ถูกปัจจัยต่างๆ บีบคัน และขืนต่อปัจจัยไม่มีตัวตนอยู่ในอ านาจครอบครองบังคับ
จริงนั้นเอง ทุกข์ ก าหนดรู้ คือท าความเข้าใจและก าหนดขอบเขตให้ชัดเหมือนอย่างแพทย์ก าหนดรู้
หรือตรวจให้รู้ว่าอาการของโรคคืออะไรการเอาทุกข์มาแบกไว้หรือคิดขัดเคืองเป็นปฏิปักษ์กับความ
ทุกข์ คิดอย่างนั้นท าให้ทุกข์ หากอยากแก้ทุกข์ต้องแก้ด้วยการรู้ละก าจัดเหตุ ก าหนดรู้ทุกข์เข้าใจ
ปัญหา 

  สมุทัย คือ เหตุเกิดแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหา ได้แก่ เหตุปัจจัยต่างๆที่เข้าสัมพันธ์
ขัดแย้ง ส่งผลสืบทอดปรากฏให้เป็นสภาพบีบคัน ต้องหาสาเหตุให้พบและก าจัดเสีย  โดยหลักการ
สืบเหตุปัจจัย คือ หลักปฏิจจสมุปบาท เมื่อประสบทุกข์หรือปัญหา ต้องพิจารณาสืบหาสาเหตุและ
ปัจจัยที่เก่ียวข้อง และต้องหาทางก าจัดแก้ไข 

  นิโรธ คือ ความดับทุกข์ ความพ้นทุกข์ ภาวะไร้ทุกข์ ภาวะพ้นปัญหา หมดหรือ
ปราศจากปัญหา เป็นจุดหมายที่ต้องการ ซึงเรามีหน้าที่ สัจฉิกิริยา หรือประจักษ์แจ้ง ท าให้เป็นจริง 
ท าให้ส าเร็จหรือบรรลุถึงก าหนดได้ว่าจุดหมายที่ต้องการคืออะไร การที่ปฏิบัติอยู่นี่หรือจะปฏิบัติเพ่ือ
อะไร จะท ากันไปไหน จุดหมายนั้นเป็นไปได้หรือไม่ เป็นไปได้อย่างไร มีหลักการในการเข้าถึง
อย่างไรเพื่อให้สามารถแก้ไขความทุกข์ลงได้ 

  มรรค คือ ทางดับทุกข์ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ หรือวิธีแก้ไขปัญหาได้แก่ วิธีการ
และรายละเอียดสิ่งที่จะต้องปฏิบัติ เพื่อ ก าจัดเหตุปัจจัยของปัญหา ให้เข้าถึงจุดหมายที่ ต้องการ ซึ่ง
เรามีหน้าที่ภาวนา คือ ปฏิบัติ หรือลงมือท า ก าหนดวางวิธีการแผนการและรายการสิ่งที่จะต้องท า 
ซ่ึงจะช่วยให้แก้ไขสาเหตุของปัญหาได้ส าเร็จ โดยสอดคล้องกับจุดหมายที่ต้องการ 

 4) การเจริญสติภาวนา 
  กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน การตั้งสติก าหนดพิจารณากาย ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า เป็น

แต่เพียงกาย ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน การตั้งสติก าหนดพิจารณา
เวทนา ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงเวทนา ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา คือ มีสติอยู่พร้อม
ด้วยความรู้สึกชัดเวทนาอันเป็นสุขก็ดี ทุกข์ก็ดี เฉยๆ ก็ดี ทั้งที่เป็นสามสิ และเป็นนิรามสิ ตามที่
เป็นไปอยู่ในขณะนั้นๆ. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน การตั้งสติก าหนดพิจารณาจิต ให้รู้เห็นตามเป็น
จริงว่าเป็นเพียงจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา คือ มีสติพร้อมด้วยความรู้ชัดจิตของตนที่มีราคะ ไม่
มีราคะ มีโทสะ ไม่มีโทสะ มีโมหะ ไม่มีโมโห ตามทที่เป็นอยู่ขณะนั้น ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน การ
ตั้งสติก าหนดพิจารณาธรรม ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงธรรม ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา 
คือ มีสติอยู่พร้อมด้วยความรู้ชัดธรรมทั้งหลาย ได้แก่ นิวรณ์ 5 ขันธ์ 5 อายตนะ 12 โพชฌงค์ 7 
อริยสัจ 4 ว่าคืออะไร เป็นอย่างไร เกิดข้ึน เจริญบริบูรณ์ และดับไปได้อย่างไร เป็นต้น  
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  ส าหรับการเจริญสติภาวนาเป็นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ 
ในการที่จะใช้เพ่ือเจริญสติและพัฒนาความมั่นคงทางสมาธิให้กับผู้ปฎิบัติ เราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน
เกิดกลุ่มการเรียนรู้วิปัสสนาสมาธิมากขึ้น ทั้งนี้เพราะการเจริญสติและเรียนรู้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาควบคู่กันไป มีส่วนช่วยยกระดับกระบวนการคิดให้กับผู้เรียนรู้สามรถปล่อยวาง
ปัญหาได้มาก จะเห็นได้ว่าปัจจุบันการที่พระสงฆ์ต้องมีภาระหน้าที่ รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคมที่มี
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น การสร้างการเรียนรู้ให้ตระหนักถึงทางสายกลางที่
เหมาะสมและถูกต้องกับสมณสารูป จะช่วยท าให้พระสงฆ์สามารถด ารงได้อย่างตามสมควรกับความ
เป็นสงฆ์ รวมทั้งสามารถช่วยลดปัญหาความเครียดที่เกิดขึ้นจากหนทางของความเจริญทางสังคมใน
มิติต่างๆ ที่ก าลังก้าวเข้ามาในองค์กรทางพระพุทธศาสนาได้อีกด้วย 
 4.3 แนวทางการจัดการความเครียดตามแนวพระพุทธศาสนา 
  1) การสร้างการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา  

  การพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถสอดแทรกธรรมะเข้าไปในพ้ืนที่ทาง
สังคมได้ การพัฒนากิจกรรมทั้งในรูปแบบการจัดอบรม การพัฒนากิจกรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน การ
พัฒนาสื่อสารสอนและการเรียนรู้สมัยใหม่ผ่าน Social Media ตลอดจนการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่มุ่ ง เน้นการสื่อสารถึงความส าคัญและการประยุกต์ ใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เป็นแนวทางที่ส าคัญที่จะสามารถสร้างการเรียนรู้ให้เห็นถึงประโยชน์ของกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาได้ นอกจากน้ียังควรใช้พ้ืนท่ีทางพระพุทธศาสนาหรือวัด ยกระดับกิจกรรมให้
สามารถสอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้มากขึ้น เช่น การให้พระสงฆ์สอนหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่เข้าใจง่ายและยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันให้กับฆราวาสในโอกาส
ที่ไปท าบุญตามประเพณีส าคัญทางพระพุทธศาสนา หรือ การเปิดโอกาสให้ชุมชนหรือสถานศึกษาที่
มีพ้ืนที่อยู่ร่วมกับวัดได้เข้ามาใช้พ้ืนที่ของวัดในการจัดกิจกรรมของชุมชนหรือสถานศึกษา พร้อมทั้ง
สอดแทรกการมีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้หลักธรรมะที่สามารถไป
ประยุกต์ใช้เพื่อการเข้าใจปัญหาในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  

  2)  การพัฒนาพื้นที่สัปปายะคืนสู่วัดและแหล่งชุมชน  
  การพัฒนาพ้ืนที่ทางพระพุทธศาสนา ทั้งในมิติของวัดหรือพ้ืนที่สาธารณะที่วัดเป็น

เจ้าของ ให้สามารถรองรับกิจกรรม มีบรรยากาศที่ร่มรื่น เหมาะสมต่อการเข้ามาใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็น
การเข้ามาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ท ากิจกรรมในวัดส าคัญทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรม หรือการท าบุญตามปรกติก็ตาม เพราะการยกระดับพ้ืนที่ทางพระพุทธศาสนาให้มีความ
เหมาะสมต่อการท ากิจกรรมหรือกลับมาเป็นศูนย์กลางการรวมตัวท ากิจกรรมของคนในชุมชนได้ จะ
สามารถช่วยให้วัดและผู้คนในชุมชนสามารถสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนมีการ
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันซึ่งจะสามารถช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาพ้ืนที่ของวัดร่วมกัน 
รวมทั้งพระสงฆ์เองจะได้รับความไว้ใจและความคุ้นเคยกับชุมชนในฐานะผู้ที่เป็นที่เคารพของสมาชิก
ในชุมชน การที่วัดสามารถพลิกฟ้ืนที่ให้กลับมามีบทบาทต่อชุมชนในสังคมไทยสมัยใหม่อีกครั้ง จะท า
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ให้หน้าที่ขององค์กรทางพระพุทธศาสนาต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมมีมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะ
สามารถช่วยส่งเสริมความร่วมมือของการท างานร่วมกันในอนาคตได้ 
  3) การยกระดับกิจกรรมตามแนวพระพุทธศาสนา 
  จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าพระสงฆ์ส่วนใหญ่ที่มีความเครียดมีปัจจัยส่วนหนึ่งมาจาก
การให้คุณค่าในบทบาทและหน้าที่ประจ าที่ตนเองได้รับมอบหมายอยู่ในระดับต่ าหรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งคือ การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาวัดหรือองค์กรทางพระพุทธศาสนาอยู่ในระดับน้อย เนื่องจาก
สาเหตุประการแรกคือวัดส่วนหนึ่งอาจไม่ได้พัฒนากิจกรรมตามแนวพระพุทธศาสนา เช่น การจัด
อบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานให้แก่ฆราวาส การจัดกิจกรรมสวดมนต์หรืออบรมธรรมะให้กับเยาวชน
และคนในชุมชนในวันส าคัญทางชาติและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  หรือการเข้าร่วมจัดกิจกรรม
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา และอีกประการคือการไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมพัฒนาคุณภาพหรือการจัด
อบรมในส่วนของคณะสงฆ์ ส่งผลให้ไม่เห็นเป้าหมายที่ชัดเจนในการอยู่ร่วมกับคณะสงฆ์ นอกจากนี้
การไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ร่างกายในการท ากิจกรรมอ่ืนๆ นอกจากกิจวัตรทั่วไปส่งผลเชิงกายภาพกับ
ร่างกายให้มีโอกาสเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งส่วนใหญ่คือโรคที่เกี่ยวข้องกับความอ้วนเป็นหลัก 
ดังนั้นหากทางวัดสามารถพัฒนาหรือยกระดับกิจกรรมตามแนวพระพุทธศาสนา ให้สามารถดึงการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมให้เหมาะสมกับสังคมสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นการด าเนินการที่ประกอบ
ไปด้วยบรรยากาศที่สะอาดร่มรื่น การน าเสนอเนื้อหาหลักธรรมที่สอดคล้องกับการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและสามารถยกตัวอย่างที่เข้าใจง่าย ตลอดจนการปรับสมดุลระหว่างพ้ืนที่การบริจาค
และการท าบุญตามสมัครใจได้ จะสามารถดึงดูดให้ผู้คนในสังคมไทยสมัยใหม่เข้ามาร่วมท ากิจกรรม
ได้มากขึ้น อีกท้ังวัดเองก็มีจะมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องและพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ในวัดได้อีกด้วย 
  
5. อภิปรายผล 

 5.1 สถานการณ์และการจัดการปัญหาความเครียดของพระสงฆ์จังหวัดนครนายกและ
สระแก้ว  

 ปัจจัยที่น าไปสู่ความเครียดในกลุ่มพระสงฆ์ผู้ตอบแบบสอบถามอันดับแรกคือ รู้สึกกังวล
หรือมีปัญหาต้องให้แก้ไขอยู่เป็นประจ า รองลงมาคือ รู้สึกว่าช่วงนี้คนรอบข้างประสบปัญหา
ความเครียด ถัดมาคือ กังวลต่อปัญหาสุขภาพของตนเอง ถัดมาคือ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้
ลุล่วงไปได้โดยง่าย และอันดับ 5 คือ รู้สึกได้เมื่อตนเองมีภาวะความเครียด ปัจจัยที่น าไปสู่
ความเครียดที่ส าคัญท่ีสุดคือ รู้สึกกังวลหรือมีปัญหาต้องให้แก้ไขอยู่เป็นประจ า บทบาทของพระสงฆ์ 
มีหลายอย่าง อาทิ การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา การเผยแพร่ การบ าบัดความทุกข์ให้กับญาติโยม 
ซึ่งมีหลายหน้าที่ให้พระสงฆ์ท า ท าให้มีปัญหาให้แก้ไขอยู่เป็นประจ า ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุหลักที่
น าไปสู่ความเครียด นอกจากนี้ยังพบว่า ความรู้สึกของคนรอบข้างมีปัญหาความเครียด และต้อง
คอยให้ค าปรึกษาที่หลากหลายอยู่ตลอดเวลาก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ส าคัญ นอกจากนี้ประเด็นที่
น่าสนใจคือ ปัญหาที่มีความกังวลถึงปัญหาสุขภาพของตนเอง เนื่องจากพระสงฆ์ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในปัญหาสุขภาพของตนเอง นอกจากนี้ยังขาดความใส่ใจ ขาดองค์ความรู้ในการจัดการด้าน
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ปัญหาสุขภาพ อาทิ ในเรื่องการฉันภัตตาหาร ความรู้ในการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ผ่านการบิณฑบาตก็ดี การท ากายบริหารก็ดี เพ่ือท าให้ตนมีสุขภาพที่
ดีขึ้น  

 5.2 หลักธรรมและกระบวนจัดการความเครียดตามแนวพระพุทธศาสนา 
 ส าหรับการสรุปหลักธรรมและกระบวนการจัดการความเครียดตามแนวพระพุทธศาสนา 

เป็นการศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมที่เหมาะสมต่อการอธิบายเพ่ือประยุกต์ให้พระสงฆ์และฆราวาส
เข้าใจปัญหาความเครียด ทั้งนี้เพ่ือให้ปรับมุมมองในการด าเนินชีวิตในการเข้าใจธรรมชาติและความ
เป็นไปของสรรพส่ิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์น ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น การ
วิปัสสนาสมาธิ การเข้าวัดเพ่ือท ากิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการคิด
อย่างสร้างสรรค์โดยมีกลุ่มพระสงฆ์เป็นผู้น า เป็นต้น ทั้งนี้ในส่วนนี้สามารถสรุปกระบวนการน า
หลักธรรมไปใช้จัดการความเครียดได้ดังต่อไปนี้ 

 หลักธรรมที่หนึ่ง ไตรลักษณ์กับการเข้าใจสภาวะแห่งความเป็นมนุษย์ กล่าวคือการที่หลัก
ไตรลักษณ์เน้นให้เห็นถึงไม่เที่ยง มีความไม่คงทนและสามารถแตกสลายได้ รวมทั้งยังพยายามมุ่ง
เสนอว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวตน ไม่มีลักษณะอันใดท าให้ยึดถือเป็นตัวเรา 
จึงสามารถน ามาประยุกต์ให้เห็นได้ว่าชีวิตเมื่อเกิดมาแล้ว จ าเป็นต้องเผชิญกับสถานการณ์แห่งทุกข์
ทางกายหรือทุกข์ทางใจทั้งสิ้น เมื่อพิจารณาหลักไตรลักษณ์ประกอบก็ท าความเข้าใจปัญหา
ความเครียดว่าเป็นสถานการณ์ธรรมดาแห่งชีวิต จะสามารถช่วยให้ได้สติและระลึกถึงการลดความ
เป็นตัวตน จนสามารถเข้าใจปัญหาและหนทางแห่งการปล่อยวางเพ่ือไปสู่ความสุขได้ 

 หลักธรรมที่สอง หลักโยนิโสมนสิการกับการไตร่ตรองเพ่ือให้เข้าใจและพ้นสภาวะ
ความเครียด กล่าวคือการที่หลักโยนิโสมนสิการ มุ่งเน้นให้พระสงฆ์หรือคนในสังคมสามารถตระหนัก
คิดไตร่ตรองถึงสถานการณ์ปัญหาความเครียด หรือวิถีการด าเนินชีวิตได้อย่างสุขุมรอบคอบ จะ
สามารถท าให้ตัดสินใจแก้ไขปัญหาหรือมีกระบวนการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะสามารถลด
ปัญหาที่จะตามมาจากการด าเนินชีวิตที่ผิดพลาดได้ ถ้าหากสามารถใคร่ครวญหรือสร้างการเรียนรู้ได้
อย่างรอบด้าน เมื่อจะประสบปัญหาหรือจ าเป็นจะต้องลงมือด าเนินการแก้ไขปัญหาใดๆ ก็ตาม จะ
สามารถลดความเครียดจากการต้องด าเนินการ ดังนั้นหลักโยนิโสมนสิการ จึงถือเป็นกระบวนการคิด
เพ่ือไตร่ตรองอย่างรอบด้านและลดปัญหาความเครียดให้น้อยลงไปได้ 

 หลักธรรมที่สาม อริยสัจ 4 กับรู้จักความเครียดเพ่ือเข้าใจ รู้เห็นและแก้ไข กล่าวคือการที่
หลักอริยสัจ 4 เน้นให้เห็นถึงวิธีการแห่งปัญญาในการแก้ไขปัญหาที่ต้องเผชิญในรูปแบบต่างๆ ซ่ึง
เป็นการแก้ปัญหาตามระบบแห่งเหตุผลเป็นระเบียบวิธีแบบอย่างในการแก้ปัญหาที่มีคุณค่าและสม
แหตุผลและด าเนินในแนวเดียวกัน ส าหรับการใช้หลักอริยสัจในการแก้ปัญหาความเครียด จึงมุ่งเน้น
ไปที่เข้าใจสาเหตุหรือต้นตอของปัญหาความเครียด จนกระทั่งสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ลงได้ ทั้งนี้จากการศึกษาจะพบว่าส่วนใหญ่ปัญหาความเครียดของพระสงฆ์เกิดจากปัญหาด้าน
สุขภาพและการบริหารจัดการองค์กร ที่มีภาระหน้าที่และการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง อีกทั้งในบาง
กรณีไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือพระสงฆ์ท่าน
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นั้นเองคาดหวังไว้ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาความเครียดตามมา ดังนั้นแนวทางของการใช้หลักอริยสัจจะ
ช่วยให้สามารถเข้าใจปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเข้าถึงต้นตอของปัญหามากยิ่งขึ้น 

หลักธรรมที่สี่ การเจริญสติ  หมายถึง การมีสติระลึกตัวพร้อม ก าหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลาน 
รู้เห็นตามความเป็นจริง การมีสติก ากับดูสิ่งต่างๆ และความเป็นไปทั้งหลาย โดนรู้เท่าทันสภาวะของ
มัน ไม่ถูกครอบง าด้วยความยินดียินร้ายใดๆ ซึ่งหากมองในมิติของการน ามาประยุกต์เพ่ือจัดการ
ความเครียดแล้ว จะเห็นได้ว่าการใช้หลักเจริญสติก็เพ่ือ ให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนาที่ส าคัญ ในการที่จะใช้เพ่ือเจริญสติและพัฒนาความมั่นคงทางสมาธิให้กับผู้ปฎิบัติ 
เราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเกิดกลุ่มการเรียนรู้วิปัสสนาสมาธิมากขึ้น ทั้งนี้เพราะการเจริญสติและ
เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาควบคู่กันไป มีส่วนช่วยยกระดับกระบวนการคิดให้กับผู้เรียนรู้
สามรถปล่อยวางปัญหาได้มาก 

 5.3 แนวทางการจัดการความเครียดตามแนวพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับบริบท
สังคมสมัยใหม่ 

 ส าหรับการน าเสนอกระบวนการจัดการความเครียดตามแนวพระพุทธศาสนา เป็นการ
น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากิจกรรมหรือกระบวนการจัดการความเครียดได้ โดยจาก
การศึกษาภาคสนามจะพบว่ากระบวนการจัดการความเครียดตามแนวพระพุทธศาสนา เป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่สามารถสร้างและพัฒนาเกิดขึ้นได้ เพ่ือเป็นรูปแบบกิจกรรมที่จะสามารถช่วย
ลดปัญหาความเครียดทางสังคมให้กับ ทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้ โดยในการศึกษาครั้งนี้สามารถ
สรุปกระบวยการจัดการความเครียดตามแนวพระพุทธศาสนาได้สามประการดังต่อไปนี้ 
 ส าหรับในมิติของการสร้างการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา จะสามารถเปิดโอกาสให้
พระสงฆ์ได้สัมผัสกับการปรับกระบวนคิดเชิงหลักธรรมสู่การปฏิบัติ เพราะมีความจ าเป็นที่พระสงฆ์
จะต้องอธิบายกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ฆราวาสเข้าใจว่าแนวทางลักษณะดังกล่าวจะด าเนินการได้
ด้วยกระบวนการเช่นไร นอกจากนี้พระสงฆ์เองยังสามารถใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และสร้างคุณค่า
กับสังคม ซึ่งจะช่วยด้านการพัฒนาคุณค่าของตนเองได้อีกด้วย ส าหรับฆราวาสแล้วการมีที่มีกิจกรรม
หรือเอกสารชุดความรู้ที่จะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาได้ จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาองค์ความรู้และความเข้าใจต่อหลักการทางพระพุทธศาสนา ซึ่งจะเป็นสามารถท าให้มี
หลักยึดที่มั่นคงและสามารถตั้งสติในช่วงเวลาที่มีปัญหาทางจิตใจ หรือเจอกับอุปสรรคจากการ
ด าเนินชีวิตซึ่งอาจน าไปสู่ความเครียดได้ 

ขณะทีป่ระโยชน์ของการลดปัญหาความเครียดในมิติของการพัฒนาพ้ืนที่สัปปายะ จะท า 
ให้พระสงฆ์มีกิจกรรมในการพัฒนาร่วมกับชุมชน ซึ่งจะสามารถสร้างให้พระสงฆ์ได้เรียนรู้กิจกรรม
รูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากภารกิจเดิม อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้พัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
วัด ซึ่งจะช่วยสร้างให้พระสงฆ์ได้มีกิจกรรมและมีโอกาสที่จะปรับปรุงและพัฒนาให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น 
ส าหรับฆราวาสการพัฒนาพ้ืนที่สัปปายะ จะสร้างให้เกิดพ้ืนที่การเรียนรู้หลักธรรมะท่ีสะดวกและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมมากข้ึน จึงเป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนสามารถเข้ามาใช้พ้ืนที่เพ่ือ
เป็นประโยชน์และได้เรียนรู้หลักธรรมะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้สะดวกขึ้นด้วย ซึ่งจะส่งผล
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ให้ฆราวาสสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปแก้ไขปัญหาชีวิตได้มากขึ้น โอกาสที่จะเกิด
ความเครียดหรือมีความเข้าใจต่อการจัดการปัญหาความเครียดก็จะเพ่ิมมากขึ้นไปด้วยเช่นกัน 
 ส่วนด้านของการยกระดับกิจกรรมตามแนวพระพุทธศาสนา ในระดับพระสงฆ์จะสามารถ
ช่วยให้พระสงฆ์เห็นคุณค่าของใช้ชีวิต รวมทั้งได้มีกิจกรรมที่ขยับร่างกายได้อย่างเหมาะสมกับความ
เป็นพระสงฆ์ ซึ่งจะส่งผลทางอ้อมต่อการลดปัญหาที่จะมากระทบต่อจิตใจและหน้าที่การงาน 
นอกจากนี้ยังสร้างการมีส่วนร่วมต่อการท างานเป็นกลุ่มซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการลดปัญหาความ
ขัดแย้งจากการที่ไม่ได้พูดคุยกันมาก่อนอีกด้วย ส าหรับฆราวาสแล้วการปรับรูปแบบกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาให้เหมาะสมกับสังคมสมัยใหม่มากขึ้น จะสามารถส่งเสริมศรัทธาให้กับกลุ่มเยาวชน
และคนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา ลดช่องว่างของความไม่เข้าใจหลักธรรมะกับผู้คนใน
สังคม ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ถูกต้องกับพระพุทธศาสนาโดยภาพรวมได้อีกด้วย 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1. ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายกและสระแก้ว และส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครนายกและสระแก้ว ควรพิจารณาจัดการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้กับพระสงฆ์ ทั้งในมิติ
สุขภาพกายและสุขภาพใจเพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าคัญของการยกระดับการดูแลสุขภาวะพระสงฆ์ 

6.2. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรน าร่องน าแนวทางการจัดการปัญหา
ความเครียดตามแนวพระพระพุทธศาสนา ไปประยุกต์ใช้เพ่ือการส ารวจสถานการณ์ปัญหา
ความเครียดของพระสงฆ์จังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือก าหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาความเครียดให้เหมาะสม
กับบริบทของสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนจัดท าแผนการด าเนินงานในการดูแลสุขภาวะพระสงฆ์
ทั้งประเทศต่อไป 
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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัด 
การเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ส าหรับครูสังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
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PARTICIPATORY DEVELOPMENT OF A TRAINING CURRICULUM TO ENHANCE 
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วิไลวรรณ สิทธิ ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ พจมาน ช านาญกิจ 

Wilaiwan Sitthi, Phumphong Chomhongphiphat, Photchaman Chamnankit 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์ 2) ศึกษาความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะ 3) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และ 
4) ศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างในการทดลองครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนระดับชั้น
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 40 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบวัด
สมรรถนะด้านความรู้ 2) แบบประเมินทักษะการปฏิบัติ 3) แบบวัดเจตคติ และ 4) แบบประเมิน
ความพึงพอใจ ด าเนินการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทดสอบที และค่าความต้องการจ าเป็น 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะที่พัฒนาขึ้น ด้านความรู้ จ านวน 5 สมรรถนะ 16 ตัวบ่งชี้ 
สมรรถนะด้านทักษะการปฏิบัติ จ านวน 4 สมรรถนะ 9 ตัวบ่งชี้ และสมรรถนะด้านเจตคติ จ านวน 
1 สมรรถนะ 3  ตัวบ่งชี้ 2) ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะอยู่ในระดับมากที่สุด  
3) องค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรมมี 9 ประการ คือ ความเป็นมาและความส าคัญ วิสัยทัศน์ 
หลักการ วัตถุประสงค์ สมรรถนะส าคัญ โครงสร้าง แนวทางการฝึกอบรม สื่อและอุปกรณ์ และการ
วัดและประเมินผล 4) ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม พบว่าสมรรถนะด้านความรู้ของครูหลัง
การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
สมรรถนะด้านทักษะการปฏิบัติของครูหลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับดีมาก และสูงกว่าเกณฑ์ที่
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ก าหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ย 3.51 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สมรรถนะด้านเจตคติของครูหลัง
การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของครู
ต่อการใช้หลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ย 3.51 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม, สมรรถนะ, การมีส่วนร่วม  

 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were: 1) to investigate competencies of 
learning management based on the constructivist concepts, 2) to examine need of 
competencies,   3) to develop a training curriculum, and 4) to examine results of 
experiment in using the training curriculum. A sample in this experiment was 40 
primary teachers under the Office of Nakhon Phanom Primary Education Service 
Area 2 who taught in the second semester of academic year 2016. The instruments 
used in study were: 1) a form for measuring knowledge competency, 2) a form for 
measuring performance skill, 3) a form for measuring attitude, and 4) a form for 
assessing satisfaction. The experiment was a one-group pretest-posttest design. 
Statistics used in data analysis were mean, standard deviation, t-test and value of 
need. 
 Findings revealed as follows: 1) The developed competencies comprised   
5 knowledge competencies with 16 indicators, 4 performance skill competencies 
with 9 indicators, and 1 attitude competency with 3 indicators. 2) Need of 
competencies was at the highest level. 3) The training curriculum comprised 9 
components: background and significance, vision, principles, objectives, important 
competencies, structure, training guidelines, media and equipment, and 
measurement as well as evaluation. 4) The results of experiment in using the 
training curriculum were as follows: teachers’ knowledge competency after training 
was significantly higher than before training at the .05 level and passed the criterion 
set at 80 out of 100; teachers’ performance skill competency after training was at 
the highest level and significantly higher than the criterion set at the mean score of 
3.51 at the .05 level; teachers’ attitude competency after training was significantly 
higher than before training at the .05 level; and teachers’ satisfaction with 
implementing  
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the training curriculum was at the highest level and significantly higher than the 
criterion  set at the mean score of 3.51 at the .05 level. 
Keywords: Development of a Training Curriculum, Competencies, Participation  
 
 
1. บทน า 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยให้มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน (National Economic and 
Social Development Board, 2011) ซึ่งสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติได้ให้ความส าคัญต่อ
การพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีความสามารถเต็มศักยภาพ มีความสมดุลทั้งปัญญา จิตใจ ร่างกาย และ
สังคม โดยผ่านกระบวนการศึกษาที่เหมาะสมเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาและความเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (Bureau of Policy, Plan and Standard of 
Education, Religion and Culture, 2002) กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการปฏิรูปการศึกษาโดยมี
จุดมุ่งหมายหลัก เพ่ือพัฒนาคนให้มีศักยภาพ โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง คิดเป็น ท าเป็น และร่วมกันแก้ปัญหา โดยมีผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้จัดกิจกรรมเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด (National Economic and Social 
Development Board, 2011) ซึ่งครูมีหน้าที่ส าคัญ คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้ อบรมสั่งสอน
ผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะต่างๆ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
 จากงานวิจัยหลายฉบับของกลุ่มประเทศองค์กรเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา ที่พบว่านักเรียนที่มีโอกาสได้เรียนกับครูที่สอนเก่งจะมีพัฒนาการที่ก้าวหน้ามากกว่านักเรียน
ที่เรียนกับครูที่สอนไม่เก่งถึง 3 เท่า (The Secretariat of the Council of Education, 2010) 
 จากรายงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 (2558) พบว่า ครูส่วนใหญ่จัดการเรียนรู้โดยขาดการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์สื่อและนวัตกรรมที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบูรณาการความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวันให้กับผู้เรียน ขาดการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องพัฒนา
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู วิธีการหนึ่งก็คือ ใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ซึ่งเป็นแนวคิดที่
มุ่งเน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยสร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งพบเห็นกับความรู้
เดิมที่มีมาก่อน ผู้สอนต้องเปลี่ยนจากผู้ควบคุมการเรียนมาเป็นผู้จัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้
เหมาะสม เพ่ือชี้แนะแนวทางให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นพบ และสร้างองค์ความรู้ (Sumali Chai 
charoen, 2011) โดยผ่านกระบวนการอบรมแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นกระบวนการที่บุคคลได้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานทั้งทางด้านการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การรับผิดชอบ การวางแผน
การปฏิบัติงานตลอดจนการประเมินผล โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญในการ
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ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น (Somdet Sisaeng, 2004) 
จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ในลักษณะการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 

2. วัตถปุระสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ 
 2.2 เพ่ือศึกษาความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
คอนสตรัคติวิสต์ 
 2.3 เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ส าหรับครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 
 2.4 เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ส าหรับครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ในประเด็นต่อไปนี้ 
  1) เปรียบเทียบสมรรถนะด้านความรู้ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์  
ก่อนและหลังการฝึกอบรม 
  2) เปรียบเทียบสมรรถนะด้านทักษะการปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
คอนสตรัคติวิสต์ หลังการฝึกอบรมกับเกณฑ์ที่ก าหนด 
  3) เปรียบเทียบสมรรถนะด้านเจตคติในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ 
ก่อนและหลังการฝึกอบรม  
  4) ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการใช้หลักสูตรฝึกอบรม  
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 
  1) ประชากร คือ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาที่ไม่มีวิทยฐานะทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ านวน 410 คน  
  2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน คือ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาที่ไม่มี
วิทยฐานะทางการศึกษา จ านวน 200 คน และกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง คือ ครูผู้สอน
ระดับประถมศึกษาท่ีไม่มีวิทยฐานะทางการศึกษา จ านวน 40 คน 
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 3.2 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 
  1) ตัวแปรต้น คือ การใช้หลักสูตรฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ส าหรับครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 
  2) ตัวแปรตาม ประกอบด้วย สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติ
วิสต์ และความพึงพอใจของครูต่อการใช้หลักสูตรฝึกอบรม  
 3.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  หลักสูตรฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ส าหรับครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
จ านวน 7 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) บทน า 2) แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 3) การ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์4) การออกแบบและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ 5) การใช้สื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้เพ่ือการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์ 6) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ และ 7) การน าแผน
สู่การปฏิบัติ 
 3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการทดลอง 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาในการวิจัยไว้ในปีการศึกษา 2559 ในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2   
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนากรอบความคิดของหลักสูตรการ
ฝึกอบรม แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบ
สมรรถนะของครูผู้สอน และแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็น
ร่างสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะ ซ่ึงประกอบด้วย  3 ด้าน คือ ความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ  
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่าง
สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีประชากรคือ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาที่ไม่มีวิทยฐานะทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ านวน 410 คน แล้วด าเนินการ
สุ่มแบบหลายขั้นตอน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 200 คน   
 ระยะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม หลักการมีส่วนร่วม การอบรมแบบมีส่วนร่วม ทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และองค์ประกอบของหลักสูตร แล้ววิเคราะห์
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และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรม ขั้นตอนที่ 2 ยกร่างหลักสูตรและคู่มือการใช้
หลักสูตรฝึกอบรม โดยร่างหลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย ความเป็นมาและความส าคัญ วิสัยทัศน์ 
หลักการ วัตถุประสงค์ สมรรถนะส าคัญ โครงสร้าง แนวทางการฝึกอบรม สื่อและอุปกรณ์ และการ
วัดและประเมินผลและร่างคู่มือการใช้หลักสูตรฝึกอบรมมี 3 ส่วน คือ 1) การน าหลักสูตรสู่การ
ปฏิบัติ ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ สมรรถนะส าคัญ บทบาทของวิทยากร กิจกรรม ตาราง
การฝึกอบรม ส่ือและอุปกรณ์ แนวการวัดและประเมินผล 2) โครงสร้างรายวิชา จ านวน 7 หน่วย ใช้
เวลา 45 ชั่วโมง และ 3) เครื่องมือในการฝึกอบรม ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพของร่างหลักสูตร
และคู่มือการใช้หลักสูตรฝึกอบรม แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและคู่มือการใช้หลักสูตรฝึกอบรม  
 ระยะที่ 3 การทดลองและศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการก่อนการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม โดยนัดประชุมกลุ่ม
ตัวอย่างในการทดลองใช้หลักสูตร เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของกิจกรรมการฝึกอบรม 
และทดสอบสมรรถนะด้านความรู้และเจตคติของกลุ่มตัวอย่างก่อนเข้ารับการฝึกอบรม ประชากรคือ 
ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาที่ไม่มีวิทยฐานะทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ านวน 410 คน แล้วด าเนินการเลือกแบบเจาะจง จากครูผู้สอนที่สมัคร
ใจ และยินดีเข้าร่วมการฝึกอบรม ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมลักษณะนี้มาก่อน ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความตระหนักและเห็นความส าคัญ ยินดีที่จะอ านวยความสะดวกและสนับสนุนตลอดการฝึกอบรม 
ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน  ขั้นตอนที่ 2 ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม โดยใช้รูปแบบการทดลอง
แบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง จ านวน 40 
คน โดยการฝึกอบรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-7 จ านวน 45 ชั่วโมง ผู้วิจัยเป็นผู้นิเทศติดตาม ให้
ค าแนะน าช่วยเหลือเป็นระยะ จากนั้นจึงจัดประชุมเพ่ือน าเสนอผลงาน และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทดสอบสมรรถนะของครูผู้สอนหลังการฝึกอบรม และวัดความพึงพอใจของครูต่อการ ใช้หลักสูตร
ฝึกอบรม   ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม ในประเด็นดังนี้  1) วิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบ สมรรถนะด้านความรู้ ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม แล้วทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ 2) วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนประเมิน สมรรถนะด้านทักษะหลังการฝึกอบรม แล้วน ามา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ คือ ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   1 และใช้สถิติ
ทดสอบทีแบบกลุ่มเดียวเทียบกับเกณฑ์ 3) วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
วัดสมรรถนะด้านเจตคติ ก่อนและหลังการฝึกอบรม แล้วทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบที 
แบบไม่อิสระ  4) วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนประเมินความพึงพอใจ
ของครูต่อการใช้หลักสูตรฝึกอบรมหลังการฝึกอบรม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์คือ ค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   1 และใช้สถิติทดสอบทีแบบกลุ่มเดียวเทียบกับเกณฑ์ 
5) ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม  
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5. สรุปผลการวิจัย 
 5.1 สมรรถนะที่พัฒนาขึ้น ด้านความรู้ จ านวน 5 สมรรถนะ 16 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้าน
ทักษะการปฏิบัติ จ านวน 4 สมรรถนะ 9 ตัวบ่งชี้ และสมรรถนะด้านเจตคติ จ านวน 1 สมรรถนะ 3 
ตัวบ่งชี้  
 5.2 ความต้องการจ าเป็นในการสมรรถนะอยู่ในระดับมากที่สุด  
 5.3 องค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรมมี 9 ประการ คือ ความเป็นมาและความส าคัญ 
วิสัยทัศน์ หลักการ วัตถุประสงค์ สมรรถนะส าคัญ โครงสร้าง แนวทางการฝึกอบรม สื่อและอุปกรณ์ 
และการวัดและประเมินผล  
 5.4 ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม พบว่า 
  1) สมรรถนะด้านความรู้หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
  2) สมรรถนะด้านทักษะการปฏิบัติหลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับดีมาก และสูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ย 3.51 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  3) สมรรถนะด้านเจตคติหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  
  4) ความพึงพอใจของครูต่อการใช้หลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด และสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ย 3.51 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

6. อภิปรายผล 
 6.1 ผลการศึกษาสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ส าหรับครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ทักษะการปฏิบัติ และเจตคติในการจัดการ
เรียนรู ้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผลจากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษา
วิเคราะห์เอกสารจากนักการศึกษาและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ได้วิเคราะห์องค์ประกอบของ
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า เป็นความสามารถของครูผู้สอน
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาหรือจัดโครงสร้างทางความคิดจากสิ่งที่พบเห็น 
สถานการณ์ หรือปัญหา ให้เชื่อมโยงกับความรู้ความเข้าใจเดิมที่มีอยู่แล้ว แล้วสร้างเป็นความรู้ใหม่
ด้วยตนเอง โดยมีการร่วมมือกันระหว่างครูผู้สอนกับผู้ เรียนท าให ้เก ิดความรู ้ใหม่อย ่าง มี
ความหมาย ซึ ่งสมรรถนะทั ้ง 3 ด้านนั ้นประกอบด้วย ด้านความรู ้ ด ้นทักษะการปฏิบัติ  
และเจตคติ  ด้านความรู้ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด  การจัดการเรียนรู้ การ
ออกแบบการเรียนรู้ การใช้สื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ สมรรถนะด้านทักษะการปฏิบัติ หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ
และจัดท าแผนการเรียนรู้ ความสามารถในการน าแผนการเรียนรู้ไปปฏิบัติ ความสามารถในการใช้
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สื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ และความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวคิดคอน
สตรัคติวิสต์ และสมรรถนะด้านเจตคติ หมายถึง เจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอน
สตรัคติวิสต์ ซึ่งสอดคล้องกับ Suban Iamwichan (2005) ได้กล่าวไว้ว่า สมรรถนะเป็น
องค์ประกอบของความรู้ ทักษะ และเจตคติของบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อผลสัมฤทธิ์ของการ
ท างานของบุคคลนั้นๆ และเป็นบทบาท หรือความรับผิดชอบซึ่ งสัมพันธ์กับผลงานหรือ
ความสามารถที่วัดค่าเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถพัฒนาได้โดยการฝึกอบรมและ
การพัฒนา แล้วยังสอดคล้องกับ Chanthima Saengloetuthai (2007) ได้กล่าวไว้ว่า สมรรถนะ 
หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
คุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในบุคคลนั้นๆ ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ทักษะ และเจตคติ และยัง
สอดคล้องตรงกันกับงานวิจัยของ Anuchit Chanthasila (2016) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานเพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านภาษาของผู้เรียนส าหรับครูระดับประถมศึกษา พบว่า ได้สมรรถนะ 3 ด้าน คือ 
ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะ  
 6.2 ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับสมรรถนะ  พบว่า 
ครูผู้สอนมีความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์  
ระดับมากท่ีสุดทุกสมรรถนะ และที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์จะบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากหน่วยงานการศึกษา
ที่รับผิดชอบโดยตรงจะก าหนดนโยบายให้ชัดเจนแล้ว สถานศึกษายังต้องด าเนินการพัฒนา ให้
ครูผู ้สอนรับรู้ว ่าตนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์มากน้อยเพียงใด ดังที่ Suwimon Wongwanit (2017) กล่าวไว้ว่า  
การประเมินความต้องการจ าเป็นเป็นกระบวนการประเมินเพ่ือก าหนดความแตกต่างของสภาพที่เกิด
ขึ้นกับสภาพที่ควรจะเป็นโดยระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดว่ามีลักษณะเช่นใด จากนั้นน าผลที่ได้มา
วิเคราะห์ ประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่าสมควรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง การประเมินความต้องการจ าเป็น
ท าให้ได้ข้อมูลน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาหรือเปลี่ยนแปลงผลที่เกิดขึ้น
ปลายทาง การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการประเมินความต้องการจ าเป็นจึงเป็นการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงสร้างสรรค์และเป็นการเปลี่ยนแปลงทางบวก ซึ่งสอดคล้องกับ  ไคลส์ (Klimes, 1977)  
ได้กล่าวถึง ความส าคัญของการประเมินความต้องการจ าเป็นต่อการวางแผนหรือการพัฒนาองค์กร
ได้ว่า การวางแผนการท างานจะต้องเริ่มที่การประเมินบริบทเพ่ือเข้าใจสถานภาพที่เป็นอยู่ของ
หน่วยงาน และรู้ความต้องการของหน่วยงานว่าจ าเป็นต้องได้รับการตอบสนองในด้านใด การ
ด าเนินงานดังกล่าวจ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการท างาน ด้วยเหตุนี้ถึงมีการพัฒนาวิธีการวิจัย
การประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment Research) เพ่ือช่วยวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไข จากการวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็นจึงถูกน ามาใช้ในขั้นตอนการ
วางแผนงานการวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็นในการวางแผนและพัฒนาองค์กร ดังนั้นจึงสรุปได้
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ว่าการประเมินความต้องการจ าเป็นมีความส าคัญต่อการวางแผน หรือการพัฒนาองค์กรอย่างมาก 
เพราะจะท าให้เกิดความเข้าใจสถานภาพที่เป็นอยู่ของหน่วยงาน และรู้ความต้องการของหน่วยงาน
ว่าจ าเป็นต้องได้รับการตอบสนองในด้านใด 
 6.3 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า 
  1) หลักสูตรฝึกอบรมมีลักษณะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่ยึดสมรรถนะ เป็นฐานของการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ยึดหลักการฝึกอบรมแบบมีส่วน
ร่วม โดยจัดกิจกรรมให้ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ แบ่งปันประสบการณ์ สะท้อนและอภิปราย
ความคิด สรุปเป็นความคิดรวบยอด และประยุกต์ใช้แนวคิด ให้ค าปรึกษาแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ตลอดหลักสูตร และค านึงถึงวัยผู้ใหญ่ว่ามีประสบการณ์ มีความพร้อมในการเรียนรู้และมีส่วนร่วมใน
การฝึกอบรม ประกอบด้วย หลักสูตรและคู่มือด าเนินการฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  
Suwadi Uppinchai (2010) พบว่า กลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ 
1) สร้างสมัชชาการศึกษาของชุมชน 2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเครือข่ายการ
ระดมทุนและทรัพยากรในการพัฒนาการศึกษา 3) พัฒนาภาวะผู้น าในการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชน และ 4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน และสอดคล้องกับแนวคิดของ ก็อดดาร์ด (Goddard, 2005) พบว่า การรับรู้การมีส่วนร่วมใน
การท างานเป็นกลุ่มมีอิทธิพลต่อความพยายามและความอดทนในการท างานประจ าวันของครู 
นอกจากน้ันยังพบว่า การรับรู้ดังกล่าวนอกจากจะท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้
แล้วยังได้สร้างบรรทัดฐานที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนอีก
ด้วย ซึ่งยังสอดคล้องกับ โพเอล (Powell, 2009) พบว่า การท างานเป็นกลุ่มของครูได้สนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้ และครูได้รับรู้ความเชื่อมโยงระหว่างการมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่มและการ
ปฏิบัติหน้าที่ในชั้นเรียนในรูปแบบที่แตกต่างกันนอกจากนั้นครูยังได้น าความรู้ที่ได้จากการท างาน
กลุ่มมาปรับปรุงความสามารถในการสอนเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในการเรียนรู้  
 2) หลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ ความส าคัญและความเป็นมาของ
หลักสูตร วิสัยทัศน์ของหลักสูตร หลักการของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร สมรรถนะส าคัญ 
โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรม กิจกรรมฝึกอบรม สื่อและอุปกรณ์ประกอบหลักสูตร และการวัดและ
ประเมินผลหลักสูตร ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Watcharapat Techajanasiridamrong (2010)  
ที่กล่าวว่า หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครู ส าหรับนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มีองค์ประกอบ 6 ส่วน คือ สภาพปัญหาและความจ าเป็น หลักการและ
เหตุผล จุดมุ่งหมายของหลักสูตร หน่วยการฝึกอบรม กิจกรรมการฝึกอบรม และการวัดและ
ประเมินผล  
 6.4 ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า ครูผู้สอนมีสมรรถนะด้านความรู้หลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 มีสมรรถนะด้านทักษะการ
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ปฏิบัติอยู่ในระดับดีมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีสมรรถนะด้านเจตคติหลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และครูผู้สอนยังมีความพึง
พอใจต่อการใช้หลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ประสบการณ์และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอน
สตรัคติวิสต์ ได้รับค าปรึกษาแนะน าอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง รวมถึงการมีประสบการณ์การสอนเดิมอยู่
แล้ว และได้เรียนรู้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เพ่ิมเติมขึ้น จึง
ท าให้ครูมีสมรรถนะหลังการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Patiphong Chongrutham (2015) ซึ่งได้ศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายผู้สอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผลการใช้หลักสูตรพบว่า ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีสมรรถนะเพ่ิมข้ึนทุกด้าน  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ 
  1) ในการน าหลักสูตรฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ส าหรับครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ไปใช้ ต้องศึกษาหลักสูตรและคู่มือการใช้หลักสูตรฝึกอบรมให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
ตลอดจนครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการฝึกอบรมต้องตระหนักและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่าง
แท้จริง ในการน าไปใช้อาจมีการปรับกระบวนการฝึกอบรม และเนื้อหาในหลักสูตรบางส่วน เพ่ือให้การ
ด าเนินการฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากที่สุด 
  2) ในการน าหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้ ผู้ด าเนินการฝึกอบรมควรจัด
บรรยากาศให้เป็นกัลยาณมิตร โดยวิทยากรต้องมีความกระตือรือร้นเป็นแบบอย่างที่ดี ฝึกอบรมทั้ง
ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้เหมาะสมกับศักยภาพท่ีแตกต่างกันของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้การ
ช่วยเหลือชี้แนะผู้เข้ารับการฝึกอบรมตลอดเวลา และสร้างแรงจูงใจให้ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้   
 7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรน าหลักสูตรฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ส าหรับครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ไปใช้ในฝึกอบรมในกลุ่มครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนๆ ที่มีบริบทแตกต่างกัน เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลการใช้
หลักสูตรฝึกอบรมนี้  
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  2) ควรมีการพัฒนาหลักสูตรส าหรับฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ฐานทฤษฎี
อ่ืนๆ    ในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้มีความแตกต่างหลากหลาย 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีความมุ่งหมาย  มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ  เพ่ือศึกษากระบวนการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นพ้ืนบ้านเครื่องจักสานบ้านดงชะพลู  ต าบลบางมะฝ่อ  อ าเภอโกรกพระ  จังหวัด
นครสวรรค์  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  ประชากรประกอบด้วย  2  กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มผู้ทรงภูมิ
ปัญญา  จ านวน  3  ท่าน  และกลุ่มผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา  จ านวน  9  ท่าน  เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  และไม่มีโครงสร้าง  โดยใช้
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาพบว่า  กระบวนการในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเคร่ืองจักสานบ้านดง
ชะพลู  ต าบลบางมะฝ่อ  อ าเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์นั้น  มีรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภูมิ
ปัญญาเป็นการสืบทอดความรู้ภายในชุมชน  ภายใต้การด ารงชีวิตประจ าวัน  มีการเรียนรู้และสืบ
ทอดความรู้ต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน  และส่วนใหญ่จะได้รับการถ่ายทอดจากพ่อ  แม่  ลักษณะการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการจักสาน  มีรูปแบบการถ่ายทอดโดยใช้วิธีการสั่งสมประสมการณ์จากการที่
เห็นพ่อ  แม่  ท าเครื่องจักสานมาตั้งแต่เด็ก  และลงมือปฏิบัติจริง  การฝึกฝนด้วยตนเองและจาก
เพ่ือนบ้าน  จากผู้รู้  ผู้ช านาญ  การเรียนรู้จากตนเองโดยเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก  เจ้าหน้าที่จาก
ภาครัฐเข้ามาช่วยส่งเสริม  สนับสนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท าเครื่องจักสานของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนหัตถกรรมจักสานพ้ืนบ้านมากข้ึน 
ค าส าคัญ:  กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น,  เครื่องจักสาน,   นครสวรรค์ 

                                                 
  Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Sawan Rajabhat University. 
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ABSTRACT 

 This  research  aimed to  study  the  transferring  local  wisdom  wicker  in  
Ban  Dongchapu,  Bang  Maplor  sub-district,  Krok  Phra  district,  Nakhon  Sawan  
province.  It’s a qualitative  research.  Population  of  this  research  were  divided  
into  two  groups  :  three  experts  and  nine  practitioners.  The  collection  
methods  were  construction  interview  and  construction  interview  and  
descriptive  analysis. 

There  are  three  findings  from  this  research  which  can  be  identified  
as  follows  : 

The  process  of  transferring  local  wisdom  wicker  in  Ban  Dongchapu,  
Bang  Maplor  sub-district,  Krok  Phra  district,  Nakhon  Sawan  province  is  a  
form  of  knowledge,  wisdom,   inherited  knowledge  within  the  community  
under  the daily  life. Learning and knowledge inherited together for a long time. 
And  most  of  them  have inherited from their parents characteristics  inherited  
wisdom. This process comes from the experience  of  them  from  their  daily  life  
that  parents since childhood.  And real action.  The  practice  of  self  and  
neighbor  of expert  knowledge  to  learn  from  their  own  learning by  trial  and  
error.  The  government  officer  to  help  promote  and  support  to  enhance  the 
wicker  of  the  community  more.  
Keywords:   Process  of  Transferring  Local  Wisdom,  Wicker,  Nakhon Sawan  
   Province 
 
1.  บทน า 
 เครื่องจักสาน  เป็นงานศิลปหัตถกรรมที่สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของชาวบ้านได้หลาย
อย่าง  เช่น  ตะกร้า  กระจาด  กระด้ง  ซึ่งใช้วัตถุดิบในชุมชน  สะท้อนให้เห็นความชาญฉลาดใน
การเลือกสรรวัตถุดิบที่จะน ามาใช้ท าเครื่องจักสาน  ซึ่งชาวบ้านจะมีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของ
วัตถุดิบแต่ละชนิดเป็นอย่างดี  แล้วน ามาดัดแปลงแปรรูปเป็นวัสดุที่ใช้ท าเครื่องจักสานด้วยวิธีง่าย ๆ  
แต่สนองการใช้สอยได้ดี  เช่น  ชาวภาคใต้น าใบล าเจียก  หรือใบปาหนันมาจักและสานเป็นเสื่อและ
กระสอบ  โดยน าใบล าเจียกไปลนไฟให้ใบนิ่มก่อนที่จะจักเป็นเส้น  หรือน าต้นล าเจียกไปแช่โคลน
แล้วรีดให้แบน  หรือการจักไม้ไผ่เป็นตอกแบบต่าง ๆ  ให้เหมาะสมที่จะใช้สานเครื่องจักสานแต่ละ
ชนิด  สิ่งเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่ชาวบ้านเรียนรู้  จากการสังเกตและการทดลองสืบต่อกันมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษ  จนท าให้เครื่องจักสานแต่ละชนิดมีรูปแบบและประโยชน์ใช้สอยที่สมบูรณ์ลงตัว 
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 คุณค่าประการหนึ่งของเครื่องจักสานคือ  คุณค่าทางศิลปะและความงาม  เครื่องจักสาน
หลายชนิดมีรูปทรง  โครงสร้าง  และลวดลายท่ีลงตัวงดงามอย่างยากที่จะหาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้
ประเภทอ่ืนเทียบได้  เช่น  ก่องข้าวของภาคเหนือและภาคอีสาน  ซึ่งเป็นตัวอย่างของเครื่องจักสาน
ที่ได้รับการออกแบบอย่างแยบยล  สนองการใช้สอยได้เป็นอย่างดี  ตั้งแต่การสานตัวก่องข้าวสองชั้น  
เพ่ือให้เก็บความร้อนได้ดี  โดยไอร้อนจากข้าวเหนียวนึ่งจะระเหยออกไปได้ตามรูระหว่างเส้นตอก
อย่างช้า  ๆ  ไม่กลายเป็นหยดน้ าที่จะท าให้ข้าวเหนียวแฉะและบูดเสียได้ง่าย  ก่องข้า วจึงเป็น
ภาชนะส าหรับใส่ข้าวเหนียวนึ่งได้ดีที่สุด  ซึ่งเป็นผลจากการออกแบบที่แยบยลของช่างพ้ืนบ้านที่ ได้
ทดลอง  ปรับปรุง  สืบทอดกันเรื่อยมาเป็นเวลานาน  นอกจากนี้รูปทรงของก่องข้าวแต่ละท้องถิ่นยัง
มีความงดงามแตกต่างกันไปตามความนิยมของแต่ละถิ่นด้วย 
 คุณค่าที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของเครื่องจักสานไทย  คือคุณค่าในการแสดงออกทาง
อารมณ์และจิตใจของช่างพ้ืนบ้าน  เครื่องจักสานหลายชนิดของไทยสานอย่างละเอียดประณีตนั้น  
เริ่มตั้งแต่การแปรรูปวัตถุดิบ  เช่น  การจักตอกและเหลาหวายให้เป็นเส้นเล็ก  ๆ เพ่ือใช้สานและถัก
ส่วนที่ต้องการความละเอียดประณีตของเครื่องจักสาน  จนถึงการสานเป็นลวดลายซับซ้อนอย่างลาย
ดอกพิกุลหรือลายสานของเครื่องจักสานย่านลิเภา  เป็นต้น 
 เครื่องจักสานไทย  เป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มีคุณค่ายิ่งอย่างหนึ่งของไทยที่ท าสืบทอดกัน
มาแต่โบราณ  แม้ทุกวันนี้จะมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ท าจากโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นก็ตาม  แต่ก็ยัง
มี  เครื่องมือเครื่องใช้หลายชนิดที่ไม่สามารถผลิตด้วยวัตถุดิบอ่ืน  ๆ  ที่ผลิตด้วยเครื่องจักสานตาม
ระบบอุตสาหกรรมมาใช้แทนเครื่องจักสานได้  เช่น  เครื่องจักสานประเภทก่องข้าวที่กล่าวมาแล้ว  
ไม่มีภาชนะอ่ืนใดใส่ข้าวเหนียวนึ่งได้ดีเท่าก่องข้าวและกระติบที่สานด้วยไม้ไผ่  ไม่มีเครื่องจับปลาที่
ท าด้วยวัตถุดิบอย่างอ่ืนมาแทนที่   ลอบ  ไซ  สุ่มที่สานด้วยไม้ไผ่ได้  สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็น
คุณลักษณะพิเศษของเครื่องจักสานที่มีคุณค่าในตัวเอง  ยากที่จะใช้งานหัตถกรรมและอุตสาหกรรม
อย่างอ่ืนทดแทนได้  ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เครื่องจักสานมีอายุยืนยาวสืบต่อกันมานับพันปี แม้ใน
ปัจจุบันการท าเครื่องจักสานจะลดจ านวนลงไปบ้างตามสภาพสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนจากสังคม
เกษตรกรรมมาเป็นสังคมเกษตรอุตสาหกรรม  และก้าวต่อไปเป็นสังคมอุตสาหกรรมที่การผลิตสิ่ง
ต่าง  ๆ  ด้วยมือจะต้องลดลงเปลี่ยนมาเป็นการผลิตด้วยเครื่องจักรกลก็ตาม  แต่เครื่องจักสานยัง
เป็นเครื่องมือ  เครื่องใช้ที่ยังไม่สามารถผลิตได้ด้วยเครื่องจักรกล  เพราะการท าเครื่องจักสานต้องใช้
ความช านาญและความสามารถเฉพาะตัวของช่างพ้ืนบ้านแต่ละถิ่น  สิ่งเหล่านี้เป็นคุณค่าพิเศษของ
เครื่องจักสานที่ต่างไปจากผลิตภัณฑ์ อ่ืนที่ผลิตด้วยเครื่องจักร  เครื่องจักสานจึงเป็นงาน
ศิลปหัตถกรรมที่มีคุณค่ายิ่งอย่างหนึ่งของไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้สืบไป (Wibool Lee Suwan, 1989)  
 บ้านดงชะพลู  ต าบลบางมะฝ่อ  อ าเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์  เป็นหมู่บ้านขนาด
กลางประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  คือ  ท าไร่  ท านา  ท าสวน  และเลี้ยงสัตว์  ในเวลา
ว่าง  ๆ  หลังจากท านา  ท าไร่  ท าสวน  จะใช้ไม้ไผ่มาท าของใช้ในครัวเรือนเกือบทุกหลังคาเรือน
โดยน ามาผลิตเป็นเครื่องมือ  เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต  เช่น  ตะกร้า  กระจาด  เสื่อร า
แพน  และยังมีเครื่องมือจับปลา  เช่น  สุ่ม  ลอบ  ไซ  ซึ่งความรู้ในการจักสานนั้นจะได้มาจากการ
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เรียนรู้ต่อ  ๆ  กันมาจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย  เป็นหัตถกรรมพ้ืนบ้านที่มี
ความงามและการสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  เป็นศิลปะพ้ืนบ้านที่ควรอนุรักษ์ให้เป็นเอกลักษณ์
ของหมู่บ้านสืบไป 
 อย่างไรก็ตาม  การท าหัตถกรรมเครื่องจักสานไม้ไผ่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย   
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่  สภาพชีวิตทางสังคมเศรษฐกิจความเชื่อ
และขนบธรรมเนียมประเพณี  รวมไปถึงวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานสืบ
ทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง  จึงท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่ถึงทุกวันนี้  การศึกษากระบวนการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องจักสานจึงเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ก่อนที่จะสูญหายไป  
ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงเห็นว่า  ควรมีการศึกษาเรื่อง  การกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องจัก
สานของชุมชน  ว่ามีวิธีการอย่างไร  จึงสามารถสืบทอดและอนุรักษ์ให้เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านได้  
ในขณะที่ความเจริญทางเทคโนโลยี  ท าให้สภาพแวดล้อมทางสังคมเปลี่ยนไป  และยังคงรักษา
คุณภาพของงานไว้ได้  ซ่ึงถือได้ว่าชุมชนบ้านดงชะพลู  ต าบลบางมะฝ่อ  อ าเภอโกรกพระ  จังหวัด
นครสวรรค์  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง   

 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องจักสานบ้านดงชะพลู  ต าบลบาง
มะฝ่อ  อ าเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์ 
 
3.  ขอบเขตการวิจัย 
 3.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องจักสานบ้านดงชะพลู  ต าบลบาง
มะฝ่อ  อ าเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์  
 3.2  ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรตัวอย่าง  ประกอบด้วย  ประชากร  2  กลุ่ม  ดังนี้  กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ถ่ายทอด
ภูมิปัญญา  โดยวิธีการสุ่มเจาะจง  (Purposive  Sampling)  จากกลุ่มผู้ถ่ายทอดที่ส ารวจได้  โดย
ใช้เกณฑ์ในการพิจารณา  ดังนี้ 1)  อายุ  50 ปีขึ้นไป  2) มีประสบการณ์ในการท าเครื่องจักสาน
มากกว่า  20  ปี 3) ความสามารถในการพัฒนาทักษะของตน 4.) ความสามารถในการถ่ายทอด
ทักษะไปยังผู้รับการถ่ายทอด กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้รับการถ่ายทอด  โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย   
(Simple  Random  Sampling) และใช้วิธีสโนว์บอล  (Snowball Sampling) เป็นการศึกษา
แนวคิดเก่ียวกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านของผู้รับการถ่ายทอดจากกลุ่มผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา   

3.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 บ้านดงชะพลู  ต าบลบางมะฝ่อ  อ าเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์ 
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4.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1  รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ   

 4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม  ผู้ วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  พูดคุย  สนทนาก ลุ่ม  และการสังเกต   
ร่วมกันระหว่างผู้วิจัย  นักวิชาการ  และชุมชนชาวบ้านดงชะพลู  ผู้วิจัยจึงได้ใช้กระบวนการกลุ่มโดย
ใช้เทคนิค  PRA  และใช้เทคนิคในการสังเกตแบบมีส่วนร่วม   โดยเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆของ
ชุมชน  ทั้งในด้านวัฒนธรรมประเพณี  วิถีชีวิต  การประกอบอาชีพ  และสังเกตการณ์ตลอดช่วง
ระยะการด าเนินการประกอบอาชีพ  เพ่ือที่จะได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งในด้านกระบวนการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเครื่องจักสาน 

 4.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
   1) ข้อมูลเชิงทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าจาก

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม
เครื่องจักสาน  เพ่ือก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 

   2) ข้อมูลเชิงปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมจาก
แหล่งข้อมูลโดยตรง จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก   

 4.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  และตรวจสอบข้อมูล  จะด าเนินการไปพร้อมๆกันกับ
การรวบรวมข้อมูล  โดยมีโอกาสซักถามและตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาด้วยการแลกเปลี่ยนค าถามและ
แยกแยะข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่  พร้อมกับการพิจารณาถึงความพอเพียงและความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล  และน ามาเปรียบเทียบกับกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย  นอกจากนี้ทุกยังได้มี
วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า  (Triangulation)  ซึ่งเป็นการตรวจสอบแหล่งที่มาต่างๆของ
ข้อมูลด้านต่างๆ  โดยการตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลของเวลา  สถานที่  และบุคคล  ให้ครบทั้ง   
3  ด้าน  ดังนี้   

  1)  แหล่งเวลา  (Time)  เป็นการน าข้อมูลที่ไปสัมภาษณ์ผู้ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเครื่องจักสานในชุมชนบ้านดงชะพลู  ต าบลบางมะฝ่อ  อ าเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์  
เกีย่วกับองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาจักสานที่ได้รับ  ณ  เวลาต่างกัน  มาตรวจสอบและยืนยันข้อมูลว่า
มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 

  2)  แหล่งสถานท่ี  (Place)  เป็นการน าข้อมูลที่ได้รับจากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  ณ  สถานที่ต่างกัน  มาตรวจสอบและยืนยืนว่ามีความ
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
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 3)  แหล่งบุคคล  (Person)  เป็นการน าข้อมูลที่ได้รับจากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  จากผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆ คน มาตรวจสอบและยืนยันว่ามี
ความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
 
5.  ผลการวิจัย 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก  พูดคุย  สนทนากลุ่ม  และการสังเกต  ร่วมกันระหว่างผู้วิจัย  
นักวิชาการ  ปราชญ์ชาวบ้าน  และชาวบ้านในชุมชนที่ประกอบอาชีพจักสานในชุมชนบ้านดงชะพลู  
ต าบลบางมะฝ่อ  อ าเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์  ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการกลุ่มโดยใช้เทคนิค  
PRA    พบว่า  รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานต่างๆ  ที่ถูกคิดค้น  และมีการพัฒนาตลอดเวลา   
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้ง
การพัฒนาทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม  และการเมืองร่วมกันของชุมชนบ้านดงชะพลู  ได้แก่   
พัด  ตะกร้า  กระจาด  ลอบ  ไซ  กระบุง  กระด้ง  โคมไฟ  เป็นต้น  ซ่ึงเหล่านี้มีผลต่อภูมิปัญญา
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานเป็นอย่างมาก  จนเกิดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาให้มี
ความทันสมัยมากขึ้น  แม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปแต่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องจักสานนี้ยังคงอยู่  

จากการส ารวจสภาพพ้ืนที่ของบ้านชะพลู  ต าบลบางมะฝ่อ  อ าเภอโกรกพระ  จังหวัด
นครสวรรค์  และสัมภาษณ์ประชาชนในหมู่บ้าน  พบว่า  ในปัจจุบันบ้านชะพลูประกอบอาชีพ 
จักสานเป็นอาชีพรองจากการท านา  มีจ านวน  20  ครอบครัว  และบ้านแต่ละหลังจะมีพ้ืนที่
ส าหรับใช้เป็นที่จักสานเครื่องใช้ต่างๆ  เช่น  กระบุง  กระจาด  หาบ  ลอบ  ไซ  ตะกร้า  ซึ่งชาวบ้าน
ท าไว้ใช้เอง  จะเห็นได้ว่า  เมื่อครอบครัวมีการท าเครื่องจักสานไว้ใช้เอง  แสดงว่าบ้านเป็นสถานที่ที่
เหมาะสมแก่การถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สนใจ  หรือครอบครัวเป็นแหล่งความรู้ส าคัญที่ใช้ในการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องจักสานของบ้านดงชะพลู  ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน   
โดยได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่  พ่อแม่ก็ได้รับการถ่ายทอดจากปู่ ย่า  ตา ยายต่อๆ กันมา จะเห็น
ได้ว่า  ผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอดจะมีความสัมพันธ์ภายในครอบครัว  โดยเป็นระบบเครือญาติ
และเพ่ือนบ้าน  และยังคงมีการถ่ายทอดการท าเครื่องจักสานโดยวิธีนี้อยู่  ส าหรับการถ่ายทอด
เครื่องจักสานของบ้านดงชะพลู  โดยมีเพ่ือนบ้านเป็นผู้ถ่ายทอดการท าเครื่องจักสานนั้น  ชาวบ้าน
มักจะไปรวมกลุ่มกันท าเครื่องจักสานที่บ้านใดบ้านหนึ่ง  ซึ่งจากการสัมภาษณ์ได้ข้อมูลว่า  บ้านที่ไป
รวมกลุ่มกันท านั้น  จะเป็นบ้านของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการท าจักสานหรือเป็นผู้ทรงภูมิปัญญา  
จะช่วยแนะน าการท าหัตถกรรมเครื่องจักสาน  หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยใดๆ  จะได้คุยกันไปท ากัน
ไป  หรือสอนแบบตัวต่อตัว  เพราะแต่ละคนจะมีความสามารถและความถนัดไม่เหมือนกัน  ถือว่า
เป็นการถ่ายทอดวิธีการจักสานอย่างหนึ่งโดยอาศัยพ้ืนความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว  ท าให้เรียนรู้วิธีการท า
เครื่องจักสานได้เร็วขึ้น 
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6.  การอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา  กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องจักสานบ้าน
ดงชะพลู  ต าบลบางมะฝ่อ  อ าเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์  พบว่า  ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจักสานได้มาจากการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ  เนื่องจากถูกฝึกหัดในการท าจักสานมาตั้งแต่อายุ
ยังน้อย  การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาเป็นการสืบทอดความรู้ภายในชุมชน  โดยมีครอบครัวเป็น
แหล่งการเรียนรู้หลักที่ส าคัญ  โดยวิธีการสานให้ดูเป็นตัวอย่าง  การลงมือท าจริง  การลองผิดลอง
ถูก  และการรวมกลุ่มกันเรียนรู้  สอดคล้องกับแนวคิดของ  Prathom  Nikamanon (1992) ซึ่งได้
ศึกษาวิจัยเร่ือง  การค้นหาความรู้และระบบการถ่ายทอดความรู้ในชุมชนชนบทไทย  พบว่า  
รูปแบบการเรียนรู้กับการถ่ายทอดความรู้จะมีรูปแบบเหมือนกัน  คือ  การสืบทอดความรู้ภายใน
ชุมชน  ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอาชีพของหมู่บ้านที่แทบทุกครัวเรือนท าเหมือน ๆ กันและเป็นอาชีพรอง
จากการท านา  ท าไร่  ปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้หัตถกรรมจักสานนั้น  ได้แก่  บรรพบุรุษ
ประกอบอาชีพนั้นสืบทอดต่อกันมานานแล้ว  บรรพบุรุษอพยพมาจากถิ่นอ่ืนโดยมีความรู้ความ
ช านาญติดตัวมาก่อนแล้วมาอยู่ในพื้นท่ีที่ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอ านวย  จึงประกอบอาชีพจัก
สานและถ่ายทอดสืบต่อกันมา  ก่อให้เกิดอาชีพของหมู่บ้าน  ในส่วนของแรงจูงใจที่ท าให้เกิดการ
ถ่ายทอดความรู้  คือ  การจักสานท าให้เกิดรายได้และผู้รับการถ่ายทอดอย่างมีความภูมิใจที่เครื่อง
จักสานได้เป็นสัญลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์  ได้สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ  
เนื่องจากเป็นภูมิปัญญาที่เพ่ิมพูนคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นอันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชาวบ้านให้ดีขึ้นอีกด้วย  สอดคล้องกับแนวคิดของ  Amon Krishnarangsan (2003)   
ที่กล่าวว่า  คนมีแรงจูงใจได้หลายลักษณะ  เช่น  แรงจูงใจปฐมภูมิเป็นแรงจูงใจที่เป็นความต้องการ
ทางชีวภาพเพ่ือการอยู่รอด  ในที่นี้คือ  รายได้เพ่ือมาเลี้ยงครอบครัวแรงจูงใจภายนอกเป็นแรงจูงใจ
ที่เกิดขึ้นจากแหล่งจูงใจที่อยู่ภายนอกตัวบุคคล  เช่น  เงิน  ผลของแรงจูงใจ  คือ  ช่วยเพิ่มระดับของ
พลังและกิจกรรมของบุคคล  ดังนั้น  การที่จะสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในชุมชนจะช่วยให้การ
ถ่ายทอดความรู้การผลิตเครื่องจักสานให้คงอยู่ต่อไปได้ 
 
7.  ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1) การถ่ายทอดความรู้ของครอบครัว  พ่อแม่มีส่วนส าคัญต่อการเรียนรู้และสืบทอด

ความรู้ของผู้สืบทอด  ดังนั้น  จึงควรมีการสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
การจักสานแก่กลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้มากขึ้น  เนื่องจากว่าปัจจุบันความเจริญของ
วัตถุนิยมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ท าให้เกิดการย้ายแรงงานจากชุมชนสู่เมือง หน่วยงาน
ภาครัฐควรเข้าไปดูแลในส่วนการสร้างแรงจูงใจ  เช่น การสร้างรายได้ การหาแหล่งทุนหาตลาด เพ่ือ
กระตุ้นให้เยาวชนรุ่นใหม่เกิดความสนใจและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์ความรู้ท้องถิ่น ดังนั้น  จึงต้อง
ร่วมกันในการสร้างความตระหนักให้กับลูกหลานเยาวชนรุ่นใหม่ให้เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม  
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โดยเฉพาะอาชีพการจักสานที่พ่อแม่ได้รับการสืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษให้คงอยู่ต่อไปตราบ
นานเท่านาน   

 2)  การถ่ายทอดความรู้ของชุมชนในการท าหัตถกรรมเคร่ืองจักสานนั้น  เกิดมาจากคน
ในครอบครัวและผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ  ซึ่งในช่วงหลังการจัดการความรู้และ
การถ่ายทอดความรู้นั้นมีหน่วยงานราชการเข้าไปแนะน า และสถานที่ราชการ หรือโรงเรียนเป็นศูนย์
ฝึกอบรม  ดังนั้น ควรมีการพัฒนาการเรียนรู้การผลิตและการจักสานผ่านระบบการศึกษา  การ
ถ่ายทอดความรู้การจักสานเชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนในชุมชนอันเป็นสถานที่เรียนรู้ในหลักสูตรการ
พัฒนาอาชีพ  ควรเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างแท้จริง ครูซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องเป็นสื่อกลางในการ
ประสานสัมพันธ์สร้างความตระหนักและความเข้าใจร่วมกันระหว่างพ่อแม่ลูกหลานในครัวเรือน  
รวมทั้งคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มอาชีพจักสานโดยร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
ถ่ายทอดความรู้อาชีพจักสาน  หากองค์กรชุมชนร่วมมือกับโรงเรียนท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
อาชีพจักสาน  จะช่วยให้นักเรียนได้ซึมซับวิถีชีวิตในท้องถิ่น  และเรียนรู้วิธีการท ามาหากินของ
ผู้ปกครอง  รวมทั้งโรงเรียนยังได้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนตรงตามสภาพที่เป็นจริง  เพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้  ในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปในอนาคตอันยาวนาน 

 3)  ควรมีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  โดยโรงเรียนในชุมชนร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น
หรือภาครัฐในการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาในชุมชนเป็นตัวตั้ง  ด้วยการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบบูรณาการ  พัฒนาหลักสูตรส าหรับเยาวชนให้เยาวชนได้เรียนใน
โรงเรียน  ในที่นี้คือ  การผลิตเครื่องจักสานซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  กระบวนการดังกล่าวจะช่วย
ลดปัญหาที่ว่าความรู้ของพ่อแม่ที่ใช้ในการประกอบอาชีพไม่ได้รับการถ่ายทอดให้ลูกหลานที่อยู่ใน
ระบบ  การศึกษา  ยิ่งลูกหลานเข้าเรียนในระบบโรงเรียนก็ยิ่งห่างจากชุมชนมากขึ้นตามล าดับ  
ลูกหลานไม่สามารถสืบทอดต่ออาชีพที่พ่อแม่ได้ท าไว้ 

7.2) ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1)  ควรศึกษาบทบาทของหน่วยงานราชการท้องถิ่น หรือภาครัฐ ในการสนับสนุนภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
 2)  ควรศึกษาศักยภาพของชุมชนในการแก้ไขปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ

เสริมสร้างให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 3)  ควรมีการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาอ่ืนและในท้องถิ่นอ่ืน  เช่น  ภูมิปัญญาด้าน

การทอผ้า  ด้านเครื่องปั้นดินเผา  เป็นต้น   
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การพัฒนารูปแบบชุดการจัดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความยับยั้งชั่งใจด้านการมี 
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท 
THE DEVELOPMENT OF AN INSTRUCTIONAL MODEL ON GIVING GUIDANCE 
TO MAKE THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN CHAINART RESTRAIN 

THEIR DESIRE TO HAVE PREMATURE SEX 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (1) เพ่ือพัฒนารูปแบบชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวที่
มีต่อการยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จังหวัดชัยนาท (2) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อการยับยั้งชั่งใจด้าน
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท (3) เพ่ือ
ประเมินประสิทธิผลของการใช้ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อการยับยั้งชั่งใจด้านการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท 3.1) เปรียบเทียบ
การยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด
ชัยนาท ของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล 3.2) 
เปรียบเทียบการยับย้ังชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จังหวัดชัยนาท ของกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมฯ ประกอบด้วย5 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้นทดสอบก่อน
เรียน  2. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 3. ขั้นท ากิจกรรม 4. ขั้นสรุป / ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5. ขั้น
ประเมินผล โดยรูปแบบชุดกิจกรรมแนะแนวผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้เรียนและผู้วิจัย กระตุ้นการคิดอย่างอิสระ โดยผู้วิจัยเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ 
(Access Facilitator)  
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 2. คะแนนการประเมินประสิทธิภาพของชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความยับยั้ง       
ชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีค่าประสิทธิภาพเกินกว่าตั้งไว้ 80/80 แบบ E1/E2 
แสดงว่าชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีตั้งไว้ 
 3. คะแนนประเมินประสิทธิผลของการใช้ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อการยับยั้ง       
ชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท 
 ด้านความรู้เรื่องเพศศึกษา พบว่า กลุ่มทดลอง มีความรู้มากกว่ากลุ่มควบคุม ทั้งก่อน         
การทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  ด้าน
เจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร พบว่า ในระยะก่อนการทดลอง ไม่มีความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลอง และหลังการติดตามผล พบว่า  กลุ่ม
ทดลองมีเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรลดลงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 ด้านพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร พบว่า ในระยะก่อนการ
ทดลอง   ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลอง และหลัง
การติดตามผล พบว่า กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมที่แสดงถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควรลดลงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
ค าส าคัญ: กิจกรรมแนะแนว, การยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ 

 
 

ABSTRACT 
 There were 3 main objectives in this research study. It aimed (1) to 
develop an instructional model emphasizing on giving guidance to make the 
secondary school students in Chainat restrain their desire to have  premature sex , 
(2) to investigate the efficiency index of the mentioned model, and (3) to evaluate 
its effectiveness. The third objective was done by means of (3.1) comparing the 
sexual desire restraints of the students in an experimental group before and after 
their use of the instructional model as well as in a follow-up study. Besides (3.2) 
the sexual desire restraints of the students in a control group were compared 
before and after their use of the instructional model as well as in a following-up 
study. 
 The findings can be summarized as follows: 
 Firstly, there were 5 stages in designing and developing the 
aforementioned instructional model, viz: 1) Taking a pretest 2) Introducing learning 
materials, 3) Doing learning activities, 4) Summarizing/Exchanging what were learned 
and 5) Evaluation. The developed instructional activities focused mainly on 
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cooperative learning between the students and the researchers and stimulating the 
students to have free thinking. The researchers acted only as access facilitators. 
 Secondly, on average the scores from 12 activities of the mentioned 
model were higher than the set criteria of 80/80 which indicted that the efficiency 
index of the model was high as predetermined. 
 Finally, it was found that on average the students in the experimental 
group had more knowledge on sex education than that of the control group 
significantly at the level = 0.001. There were the same results on the aspect of the 
attitudes towards having premature sex and on the aspect of the risk behaviors to 
have premature sex as follows.  There were no statistically significant differences in 
the pretest  between the experiment group and the control group. But in the 
posttest and in the follow-up study, there was  statistically significant decrease at 
the level 0.001 in the experiment group  compared to the control group. 
Keywords : Instructional model on giving guidance, Have premature sex 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันสถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในช่วง 
พ.ศ. 2551-2552 เด็กระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษายอมรับว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วถึงร้อยละ 37 
และยังพบว่า วัยรุ่นหญิงอายุต่ ากว่า 19 ปี มาท าคลอด 69,387 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 190 ราย  ซึ่ง
นับเป็นปัญหาที่ส าคัญระดับประเทศ เพราะหากไม่ได้รับการแก้ไข จะส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 
ตามมาอีกมากมาย อาทิเช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การท าแท้งและทารกถูกทอดทิ้ง เป็นต้น 
ส าหรับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น เริ่มตั้งแต่การจับมือ สัมผัสแตะเนื้อต้องตัว กอด จูบ และมี
เพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน การตั้งครรภ์ การมีพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศ การมีเพศสัมพันธ์ที่ขาด
ความรับผิดชอบมักจะน าไปสู่การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนา  การท าแท้ง การติดโรคทางเพศสัมพันธ์
และการใช้ความรุนแรงทางเพศ ข้อมูลระบบรายงานสภาวะการมีบุตรของวัยรุ่น สถานการณ์การ
คลอดบุตรของวัยรุ่น ในภาพรวมของประเทศไทย ปี 2554 พบว่า มีการเกิดจากเด็กหญิงอายุต่ ากว่า 
15 ปี ซึ่งถือว่าอยู่ในวัยที่ไม่พร้อมที่จะเป็นแม่ จ านวน 3 ,676 คน และมารดาที่ตั้งครรภ์และคลอด
บุตรอายุน้อยกว่า 20 ปี ทั้งหมดจ านวน 114,001 คน ซึ่งในจ านวนนี้ พบว่า มีแม่วัยรุ่นอายุน้อยที่สุด 
8 ปี ในขณะที่พ่อวัยรุ่นอายุน้อยที่สุด 10 ปี (Department of Health, 2010) 
 ทั้งนี้ จังหวัดชัยนาทจัดได้ว่า เป็นจังหวัดที่มีมารดาอายุต่ ากว่า 15 ปี จ านวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.51 มารดาต่ ากว่าอายุ 20 ปี จ านวน 531 คน ร้อยละ 18.15 ซึ่งมี ระดับความรุนแรง
เป็นล าดับที่ 16 ของประเทศ จากแผนการวิจัยที่ 3.12 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น จังหวัดชัยนาท มี
สภาพปัญหาที่เด่นชัด คือ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของเด็กและเยาวชน โดยเป็นจังหวัดที่มีอัตรา 
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การคลอดบุตรของมารดา อายุต่ ากว่า 20 ปี เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ในปี พ.ศ. 2551 และเป็น
อันดับที่ 8 ในปี พ.ศ. 2552 เป็นอันดับ 5 ในปี พ.ศ. 2553 และจากงานวิจัยของ  chularat 
Nithakon (2013) พบว่า แนวทางในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรจากกลุ่มตัวอย่าง 20 
คน ได้เสนอประเด็นดังนี้ 1) การให้ความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะการสร้างความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องเพศศึกษา และจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน ให้รู้จักปฏิเสธเพศตรงข้าม ปลูกฝัง
ค่ านิ ยมการรั กนวลสงวนตั วอยู่ ใ น ระดับ  มาก   2 )  ด้ าน โ ร ง เ รี ยน  ค รู  แ ละอาจารย์  
โดยเสนอแนะในเรื่องของบทบาทครู อาจารย์ ให้ท าหน้าที่สังเกตพฤติกรรมเด็กกลุ่มเสี่ยง และให้
ความรู้ด้านเพศศึกษาอย่างจริงจัง ตลอดจนหาวิธีการสอนเพศศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 จากปรากฏการณ์ข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษามี
โอกาสได้รับการอบรมด้านการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน และมีประสบการณ์ในการ
ศึกษาวิจัยในบริบทของเพศศึกษา ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีศูนย์การศึกษาที่
ต้องจัด การเรียนการสอนบริการชุมชนที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท จึง
พิจารณาเห็นว่า ควรจะมีบทบาทในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ เพ่ือหา
แนวทางน าแก้ปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และศึกษาข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับประเด็นปัญหา และ
วิธีการส่งเสริมความยับยั้งชั่งใจ ตลอดจนพัฒนารูปแบบชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อการ
ยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด
ชัยนาท 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1. เพ่ือพัฒนารูปแบบชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อการยับยั้งชั่งใจด้านการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท 
 2.2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อการยับยั้งชั่งใจด้านการ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท 
 2.3. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการใช้ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อการยับยั้งชั่ง
ใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท 
  1) เปรียบเทียบการยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท ของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองหลังการทดลองและหลังการ
ติดตามผล 
  2) เปรียบเทียบการยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท ของกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองหลังการทดลองและหลังการ
ติดตามผล 
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3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi–experimental) ซึ่งมีแบบแผน การ
ทดลองที่ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการทดลองในรูปแบบที่มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแบบสุ่ม 
และมีการทดสอบก่อนและหลัง (Randomized Control Group Pre-test Post-test Design) 
(Taweerat, Poungrat: 2000 67) โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการเปรียบเทียบ ดังนี้  เปรียบเทียบการ
ยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท 
ของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองหลังการทดลองและหลังการติดตามผล เปรียบเทียบการยับยั้งชั่งใจ
ด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท ของกลุ่ม
ควบคุม ก่อนการทดลองหลังการทดลองและหลังการติดตามผล 
 3.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงาน  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 8 อ าเภอ จ านวน 15 โรง โดยแบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ 1 โรง โรงเรียน
ขนาดกลาง 6 โรง และโรงเรียนในระดับเล็ก 8 โรง ในจังหวัดชัยนาท จ านวนทั้งสิ้น 6,321 คน 
 3.2 กลุ่มตัวอย่าง  
 นักเรียน จ านวน 100 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 50 คน กลุ่มควบคุม 50 คน โดยมีวิธีการ
สุ่มหลายขั้นตอน ดังนี้ 
  1) ใช้การสุ่มแบบช่วงชั้น (Stratified Sampling) ตามขนาดของสถานศึกษา ได้แก่ 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ได้มาจ านวน 7 โรง ประกอบไปด้วย โรงเรียนขนาดใหญ่ 1 โรง 
โรงเรียนขนาดกลาง 2 โรง โรงเรียนขนาดเล็ก 4 โรง มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 4,371 คน 
  2) ใช้แบบสอบถามการยับยั้งชั่งใจการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ให้นักศึกษาแต่ละ
โรงเรียนท าแบบวัดความยับยั้งชั่งใจตามจ านวนของนักเรียน โดยเปิดตารางของอาร์ วี เกิตซี่และ ดี 
ดับเบิลยู มอร์แกน. (R.V. Krejcie & D.W.Morgan. 1970) ที่จ านวน 4,500 คน ใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างในข้อ 1 รวม 400 คน และใช้การสุ่มแบบช่วงชั้นแยกโรงเรียนแต่ละขนาด ได้จ านวน
นักเรียนดังนี้ โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 160 คน โรงเรียนขนาดกลาง 148 คน โรงเรียนขนาดเล็ก 
92 คน และให้ท าแบบสอบถามความยับยั้งชั่งใจในการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และเลือก
นักเรียนที่มีความยับยั้งชั่งใจต่ ากว่าเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 50 ลงมา เพื่อเข้าร่วมโครงการ 
  3) ใช้การสุ่มอย่างง่ายและสอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน 
  4) ใช้การสุ่มอย่างง่ายในการคัดเลือกกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองกลุ่มละ 50 คน 
 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1) การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  โดย
วิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานได้แก่ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบวัด
ความยับย้ังชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ประเมินประสิทธิผลของการใช้ชุดการสอน
กิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยใช้สูตรในการหา
ประสิทธิภาพของชุดการสอน โดยใช้เกณฑ์ E1/E2 เป็นวิธีการท่ีสามารถชี้วัดประสิทธิภาพของชุด
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การเรียนการสอน ได้ทั้งภาพรวมในลักษณะกว้าง และวัดส่วนย่อยเป็นรายจุดประสงค์ ท าให้ได้ผล
การวัดที่ชัดเจน น าข้อมูลที่ได้มาเป็นเครื่องตัดสินใจได้โดยไม่ต้องใช้วิธีการอ่ืนมาประกอบให้เกิดการ
ซ้ าซ้อนอีก เกณฑ์ที่ใช้ คือ E1/E2 อาจเท่ากับ 80/80 (Brahmawong Chaiyong,1994).)  หลังจาก
เสร็จสิ้นการทดลอง ผู้วิจัยจะประเมินประสิทธิผลของการใช้ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อการ
ยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด
ชัยนาท ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 2) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยด าเนินการดังนี้ 
  2.1) ค านวณค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2.2) วิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา ระหว่างข้อความกับนิยามศัพท์เฉพาะ โดยใช้สูตร
ดัชนีความสอดคล้อง (Item-Objective Congruence) (Wanni Kaemket, 2006 : 216-217) 
  2.3)  ค านวณหาประสิทธิภาพของชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวโดยใช้สูตร 
(Brahmawong Chaiyong,1988) E1/E2 
  2.4) สถิติวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดรายข้อ โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์แบบ 
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation : rxy) (Shaughnessy, Zechmeister & 
Zechmeister.  2000 : 175) 
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1. การพัฒนารูปแบบชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อการยับยั้งชั่งใจด้านการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท 
  รูปแบบชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควรที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้รับการตรวจคุณภาพของรูปแบบ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) เท่ากับ 0.66 – 
1.00 ได้รูปแบบประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอนต่อไปนี้ 
     ขั้นที่ 1 ขั้นทดสอบก่อนเรียน 
     ขั้นที่ 2 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
     ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรม 
     ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ร่วมกันอภิปราย  
     ขั้นที่ 5 ขั้นทดสอบหลังเรียน 
 4.2. การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อการยับยั้งชั่งใจด้านการ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท 
 การประเมินประสิทธิภาพของชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความยับยั้งชั่งใจด้าน
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของแต่ละกิจกรรม รวมทั้งหมด 12 กิจกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 โดยใช้สูตรการค านวณประสิทธิภาพ E1/E2 พบว่า มีค่าคะแนนของประสิทธิภาพตั้งแต่ 81.4 
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– 96 ซึ่งเกินกว่าตั้งไว้ 80/80 แสดงว่าชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความยับยั้งชั่งใจด้านการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีตั้งไว้ 
 4.3. การประเมินประสิทธิผลของการใช้ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อการยับยั้งชั่ง
ใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท 
  1) เปรียบเทียบการยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท ของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองหลังการทดลองและหลัง  
การติดตามผล 
  ด้านความรู้ คะแนนการยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท ของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง 
หลังการทดลองอยู่ในระดับน้อย และหลังการติดตามผลอยู่ในระดับน้อย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 ส่วนระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลไม่มีความแตกต่างกัน 
  ด้านเจตคติ  ไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละระยะเวลาในการทดลอง 
  ด้านพฤติกรรม คะแนนด้านพฤติกรรมที่แสดงถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง 
พบว่า กลุ่มควบคุม มีพฤติกรรมที่แสดงถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอยู่ใน
ระดับเสี่ยงมาก หลังการทดลอง พบว่า มีพฤติกรรมที่แสดงถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควรอยู่ในระดับเสี่ยงมาก และหลังการติดตามผล พบว่า กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมที่แสดง
ถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอยู่ในระดับเสี่ยงมาก อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
.001. ส่วนระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลไม่มีความแตกต่างกัน 
 2) เปรียบเทียบการยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท ของกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองหลังการทดลองและหลังการ
ติดตามผล 
 ด้านความรู้ คะแนนการยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท ของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง 
หลังการทดลองอยู่ในระดับดี และหลังการติดตามผลอยู่ในดี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
ส่วนระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลไม่มีความแตกต่างกัน 
  ด้านเจตคติ  ไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละระยะเวลาในการทดลอง 
  ด้านพฤติกรรม คะแนนด้านพฤติกรรมที่แสดงถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง 
พบว่า กลุ่มทดลอง มีพฤติกรรมที่แสดงถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอยู่ใน
ระดับเสี่ยงมาก หลังการทดลอง พบว่า มีพฤติกรรมที่แสดงถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควรอยู่ในระดับน้อย และหลังการติดตามผล พบว่า กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมที่แสดงถึง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอยู่ในระดับน้อยมาก อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
.001. ส่วนระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลไม่มีความแตกต่างกัน 
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 3. การวิเคราะห์ผลทางสถิติเรื่องการพัฒนารูปแบบชุดการจัดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อ
ความยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น 
จังหวัดชัยนาทของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้แบบวัดด้านความรู้เร่ืองเพศศึกษา แบบวัด
ด้านเจตคติต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และแบบวัดด้านพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล  แล้วท าให้รู้ว่า 
  ด้านความรู้เรื่องเพศศึกษา พบว่า กลุ่มทดลอง มีความรู้มากกว่ากลุ่มควบคุม ทั้งก่อน
การทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
  ด้านเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร พบว่า ในระยะก่อนการทดลอง 
ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลอง และหลังการติดตาม
ผล พบว่า กลุ่มทดลองมีเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรลดลงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
  ด้านพฤติกรรมที่ เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร พบว่า ในระยะก่อน 
การทดลอง ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลอง และ
หลังการติดตามผล พบว่า กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมที่แสดงถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควรลดลงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมแนะแนวมีต่อความยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ 
ก่อนวัยอันควร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท ผู้วิจัยได้อภิปรายผล  
ตามข้อค้นพบในช่วงการท าวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้  
 5.1. การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบมาจากการหลักการ แนวคิด ในเรื่องของการพัฒนา  
ชุดการสอน ซึ่งเน้นใน 5 ขั้นตอน ในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง และได้น าแนวคิด ตามทฤษฎี ของเอ็ด
เว็ด เจ.โอคีฟ และเอส.เบอร์เกอร์ (Edward J.O Keefe & Donna S. Berger. 1999) ที่กล่าวถึง
การจัดการตนเอง Self Management ว่าเป็นความสามารถในการก ากับดูแลความรู้สึก การกระท า 
และการคิดของตนเอง ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยน ามาผสมผสานกับหลักการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนส าคัญ คือ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ครูหรือผู้ วิจัยเป็นแค่เพียงผู้
อ านวยความสะดวก คอยกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด และการวิเคราะห์ ตลอดจนสามารถ
แสดงความคิด เห็นได้อย่างหลากหลาย ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า ผู้อ านวยความสะดวกในการ
เข้าถึงข้อมูล (Access Facilitator) ในขั้นตอนการท ากิจกรรมผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมที่มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้อยู่ตลอดเวลา จนถึงขั้นสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ร่วม กันอภิปราย/แสดงความ
คิดเห็น ผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน จากกรณีตัวอย่าง ใบงาน ประสบการณ์เดิม เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ร่วมกันวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นตามการรับรู้ของแต่ละคนผ่านประสบการณ์เดิมและน ามา
เสนอผ่านกระบวนการกลุ่ม ตลอดกันร่วมกันคิดและสรุปหาประเด็น ที่เหมาะสม เป็นการเชื่อม
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ข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ผสมผสานกับข้อมูลใหม่ที่เกิดขึ้นขั้นสุดท้าย คือการประเมินผล Assessments 
ผู้วิจัยได้ใช้การวัดและประเมินผลในแต่ละคร้ังของการจัดกิจกรรม โดยได้มีการสร้างแบบประเมิน
ก่อนเรียน และหลังเรียน เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบชุดกิจกรรมแนะแนวและประเมิน
ความรู้ เจตคติ และคุณลักษณะด้านการจัดการพฤติกรรมที่มีต่อการยับยั้งชั่งใจด้านการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
 จากการพัฒนารูปแบบชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความยับยั้งชั่งใจด้านการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท ผลปรากฏว่า 
นักเรียนกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมการทดลองในครั้งนี้ มีความยั้งยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร โดยในด้านความรู้ มีความรู้เรื่องเพศศึกษามากยิ่งขึ้น ด้านเจตคติมีเจตคติด้านการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรลดลง และด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรลดลง 
ซึ่งสอดคล้องกับ Supphawadi Puyayuang (1986) อ้างถึงใน Niran Chunsap (2018) ที่กล่าวไว้
ว่า การจัดกิจกรรมแนะแนวมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ คือ 
การสนองความต้องการและความใส่ใจของผู้เรียน การส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพระหว่างครู และ
นักเรียน มีกระบวนการช่วยเหลือเกี่ยวกับทักษะชีวิต มุ่งให้ผู้เรียนได้เข้าใจตนเอง วิเคราะห์ตนเอง 
และตัดสินใจด้วยตนเองผ่านกระบวนการแนะแนว สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kasemsri  
Asawasripongtorn (2013) ที่กล่าวว่า หลังการทดลองพบว่า ประชาชนในเขตจตุจักร มีความรู้
เพ่ิมข้ึนเกี่ยวกับเพศด้านชีววิทยาถูกต้อง ร้อยละ 41.67 ส าหรับรูปแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา 
ประชาชนในเขตจตุจักรหลังการทดลองมีคะแนนการยับยั้ งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควรเพ่ิมขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการวิจัยยังพบว่า รูปแบบการจัดชุดกิจกรรม
แนะแนวมีผลต่อกระบวนการเกิดความยับยั้งชั่งใจ เนื่องจากรูปแบบเน้นการมีส่วนร่วม มีการใช้
บทบาทสมมติ และกิจกรรมกลุ่ม โดยได้อ้างอิงรูปแบบการจัดเพศศึกษาของ PATH และน ามา
ประยุกต์ใช้กับรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม จึงท าให้ผลการทดลองเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kasemsri  Asawasripongtorn (2014) ที่กล่าว
ว่า ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา “ก้าวย่างอย่างเท่าทัน” มีผล
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ ความเชื่อทางเพศ ความคิดที่แตกต่างระหว่างเพศ 
การสัมผัส โดยผลรวมของคะแนนการรับรู้ของผู้เรียนเห็นจากคะแนนเฉลี่ยหลังเข้าร่วมกระบวนการ
เรียนรู้เรื่องเพศกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านเจตคติต่อ
การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นและผลการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศ ในภาพรวมและรายด้านทุก
ด้านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนรู้เรื่องเพศที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 5.2 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความยับยั้งชั่งใจด้าน การมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควรซึ่งผู้วิจัยได้ท าการประเมินประสิทธิภาพของชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความ
ยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของแต่ละกิจกรรม รวมทั้งหมด 12 กิจกรรม ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยใช้สูตรการค านวณประสิทธิภาพ E1/E2 พบว่า มีค่าคะแนนของ
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ประสิทธิภาพต้ังแต่ 81.4 – 96 ซึ่งเกินกว่าตั้งไว้ 80/80 แสดงว่าชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความ
ยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่ตั้งไว้ 
 5.3. การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบชุดกิจกรรมแนะแนวที่ ข้อค้นพบจากการท า
วิจัย ดังนี้  
  1) เปรียบเทียบความยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท กลุ่มทดลอง โดยใช้แบบวัดด้านความรู้เร่ืองเพศ เจตคติต่อ
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล 
  ด้านความรู้ คะแนนการยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท ของกลุ่มทดลองสูงขึ้น ทั้ งหลังการทดลองและหลัง การ
ติดตามผล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในการพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมแนะแนวผู้วิจัยได้จัดชุดกิจกรรมแนะ
แนวที่เป็นข้อมูลในการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาตามวัยที่เหมาะสม โดยได้น ารูปแบบการสอน
เพศศึกษาตามโครงการแพธ (PATH) ซึ่งผู้วิจัยได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดย
ในกิจกรรมจะมีใบงานที่ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาที่ใกล้ตัว และเหมาะกับวัย จึงท าให้ความรู้ในเรื่อง
เพศศึกษาในกลุ่มทดลองเพ่ิมขึ้น อีกทั้ง ผู้วิจัยได้ใช้สื่อการสอนที่ได้รับความอนุเคราะห์จากส านัก
อนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นสื่อสวยงาม อธิบายง่าย ใช้ในการประกอบ 
การท ากิจกรรมการให้ความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sathian Chueali, Nongyao 
Narongsaeng  (2007) ที่กล่าวว่า หน่วยงานสถานศึกษา บุคลากร ควรเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องให้กับเยาวชน ในการสอนเรื่องเพศศึกษา ด้วยวิธีการจัดกิจกรรม หรือการมีส่วนร่วม 
ตลอดจนควรจัดท าคู่มือในการสอนเรื่องเพศศึกษาในครอบครัวส าหรับผู้ปกครอง 
  ด้านเจตคติ  คะแนนเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท ก่อนการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเจตคติต่อการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอยู่ในระดับเสี่ยงมาก หลังการทดลอง พบว่า มีเจตคติด้านการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรลดลงอยู่ในระดับเสี่ยงน้อย และหลังการติดตามผล พบว่า มีเจตคติด้าน 
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอยู่ในระดับเสี่ยงน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบชุดกิจกรรมแนะ
แนวได้น าทฤษฏีหลักการควบคุมตนเอง (Self Management) เข้ามาเป็นแนวคิดในการท ากิจกรรม 
โดยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมทดลองได้ฝึกกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล การฝึกการแก้ปัญหา การสร้าง
ความมั่นใจในการน าเสนอ การเป็นผู้รับฟัง และมีสัมพันธภาพกับเพ่ือนในกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ ซึ่ง
สอดคล้องกับ Somsak Sinthuravej (2007 : 2) ที่กล่าวไว้ว่า บุคคลที่จะสามารถในการจัดการ
ตนเองได้นั้นต้องมีทักษะชีวิต ซึ่งประกอบไปด้วย การตัดสินใจและแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์และ
มีวิจารณญาณ  ความสามารถในการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ความมีกัลยาณมิตร และสามารถจัดการ
อารมณ์ตนเองได้ เมื่อสามารถฝึกปฏิบัติได้ก็จะท าให้บุคคลสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองและ
สามารถควบคุมตนเองทั้งในด้านความรู้สึก การกระท า และการคิดของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
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  ด้านพฤติกรรม คะแนนด้านพฤติกรรมที่แสดงถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศ สัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท ก่อนการทดลอง พบว่า กลุ่ม
ทดลองมีพฤติกรรมที่แสดงถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอยู่ในระดับเสี่ยง
มาก หลังการทดลอง พบว่า มีพฤติกรรมที่แสดงถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควรลดลงอยู่ในระดับเสี่ยงน้อย และหลังการติดตามผล พบว่า มีพฤติกรรมที่แสดงถึงพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรลดลงอยู่ในระดับเสี่ยงน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในการทดลองครั้ง
นี้ รูปแบบชุดกิจกรรมของผู้เรียนจะเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่าง
อิสระ     ในกระบวนการคิด การได้ส่ือสารแลกเปลี่ยนความรู้ในเร่ืองเพศของเพ่ือนในห้องและจาก
สื่อต่าง ๆรวมถึงใบความรู้ และที่ส าคัญคือการศึกษาจากกรณีตัวอย่าง โดยได้ใช้ใบงาน ใบกิจกรรม 
สื่อที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้เรียน เช่น ช่วยแตงโมผ่าทางตัน เป็นเรื่องราวที่นักเรียนหญิงสาวท้องและ
หาวิธีการ ที่จะช่วยเหลือแตงโมอย่างไร กรณีความรักในวัยรุ่น และจบด้วยการมีเพศสัมพันธ์แล้ว
ท้อง หรือกรณีการศึกษาโรคติดต่อที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอุทาหรณ์สอนใจ 
และคอยเตือนใจ ผู้เข้าร่วมการทดลองด้วยเหตุนี้ กลุ่มทดลองจึงเกิดความยับยั้งชั่งใจด้านพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรลดลง ซึ่งการสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเรื่องเพศมีผลต่อ
พฤติกรรม ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Roger (1976 อ้างถึงใน Department of 
Health (2010) ที่กล่าวว่า การสื่อสาร พูดคุยเป็นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง  
ความรู้สึก ความคิด หรือการกระท าต่าง ๆ โดยมีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล 
พฤติกรรมในที่นี้หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่แสดงออก
โดยเปิดเผย 
  2) เปรียบเทียบความยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท กลุ่มควบคุม โดยใช้แบบวัดด้านความรู้เรื่องเพศ เจตคติต่อ
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล 
 กลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้เข้าร่วมการทดลองรูปแบบชุดกิจกรรมแนะแนว มีต่อความยับยั้งชั่งใจ
ด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ในครั้งนี้มีความรู้เรื่องเพศศึกษาน้อย มีเจตคติต่อการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอยู่ในระดับเสี่ยง และมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควรอยู่ในระดับเสี่ยง ทั้งก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะในด้านความรู้ นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ หรือ
คุยกับเพ่ือนซึ่งอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือคลาดเคลื่อน จึงให้ความรู้เรื่องเพศที่ถูกต้องน้อยลง 
ส่วนในเรื่องของเจตคติ นักเรียนส่วนใหญ่จะตามกระแสของสังคม ตามเพ่ือน พฤติกรรมการ
เลียนแบบ การหมกมุ่นในเรื่องเพศ จึงท าให้เจตคติเรื่องเพศ โดยเฉพาะเจตคติจึงอยู่ในกลุ่มเสี่ยง 
เพราะท าตามกระแสสังคม สอดคล้องกับแนวคิดของ Chaowrit Daengson (2009) ที่ได้ศึกษา
พบว่า จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาจากการด าเนินการเพื่อป้องกันปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควรยังไม่ประสบความส าเร็จมากนัก ทั้งนี้อาจเพราะมีสาเหตุมาจากมีกลุ่มนักเรียนและกลุ่มวัยรุ่น
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บางกลุ่มเท่านั้นที่เข้าถึง หรือมีโอกาสได้อบรมพัฒนาความรู้ ยังมีนักเรียนและวัยรุ่นอีกจ านวนมากที่
ยังไม่เข้าถึง ซึ่งอาจเนื่องมาจากฐานความคิดของสังคมไทย ยังมองเรื่องเพศเป็นเรื่องต้องห้าม ยังไม่
กล้า ที่จะพูดคุยกันในเรื่องนี้ และไปแสวงหาความรู้จากข้างนอก เช่น สื่อ หรือสอบถามจากเพ่ือน ๆ 
ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่อาจจะไม่ถูกต้อง อันจะน ามาสู่ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 
  3) เปรียบเทียบความยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยใช้แบบวัดด้านความรู้เรื่อง
เพศ  เจตคติต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และพฤติกรรมที่ เสี่ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล 
 รูปแบบชุดกิจกรรมแนะแนวที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มีผลในการพัฒนาด้านความรู้ ด้านเจต
คติ และด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะสาเหตุ การที่
นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่อยู่ใกล้ตัว โดยเฉพาะเรื่องเพศศึกษา ซึ่งตามปกติจะ
ค่อยน ามาพูดกัน แต่ในการวิจัยครั้งนี้ เราได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สิ่งที่ตนเอง
เคยได้ยิน ได้ฟังมา แล้วน ามาเล่าสู่กันฟัง เพ่ือน าไปสู่การชี้แนะ และหาข้อเสนอแนะจากกิจกรรม
กลุ่ม ตลอดจนการที่ผู้วิจัยได้ใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสื่อสารด้วย เรื่องราวของวัยรุ่น ซึ่งเป็นที่
สนใจ และท าให้นักเรียนมองเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่สามารถเกิดได้กับทุกคน ตลอดจนการน าเรื่องราว
ของวัยรุ่น (Case Study) ที่เป็นตัวอย่างทั้งทางที่ไม่เหมาะสม เสี่ยงต่อพฤติกรรมทางเพศ หรือ
เรื่องราวของรุ่นที่เจอกับปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม เขาต้องเจออะไรบ้าง มีทางออกอย่างไร และ
เขาจะต้องด าเนินชีวิตอยู่อย่างไร บนการตัดสินใจที่ประกอบด้วยข้อมูล และข้อสารสนเทศต่างๆ  
 ทัง้นี้รูปแบบชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควรยังมาประยุกต์ใช้กับรูปแบบที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ชื่อว่า SATA MODEL ซึ่งน าหลักแนวคิดดังนี้  
S : (Self Management) . A : Access Facilitator) . T :Transfer of learning  
A : (Assessment)  มีขั้นตอนการน า ไปใช้ ดังนี้ 
 1. ขั้นทดสอบก่อนเรียน ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดก่อนเรียนในแต่ละกิจกรรม  
 2. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
  2.1 ครูชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้  กิจกรรม รูปแบบการสอน บอกวิธี วัดและ
ประเมินผลต่อผู้เรียนให้ได้รับทราบ 
  2.2 อธิบายถึงความส าคัญของการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา และประโยชน์ในการศึกษา
เรียนรู้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน 
   2.2.1 ผู้ด าเนินกิจกรรมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวัน 
   2.2.2 ผู้ด าเนินกิจกรรมอธิบายว่าวิธีการด าเนินกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม 
อย่างละเอียด  
 3. ขัน้กิจกรรม 
  3.1 สร้างความคุ้นเคยด้วยการท ากิจกรรมนันทนาการ “ร้องเพลง ลมเพ ลมพัด” 
  3.2 ร้องเพลงแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 6 กลุ่ม  
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  3.3 แจกใบงาน ใบความรู้ และอธิบายให้ผู้เรียนได้รับทราบ 
 4. ขั้นสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ร่วมกันอภิปราย 
 5. ขั้นทดสอบหลังเรียน ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดหลังบทเรียนเพ่ือประเมินผลหลัง
เรียนในกิจกรรมทุกครั้ง 
 ดังนั้นรูปแบบกิจกรรมแนะแนวที่ผู้วิจัยได้น าเสนอในครั้งนี้ จึงส่งผลให้กลุ่มทดลองที่เข้า
ร่วมมีผลปฏิบัติการได้ดี เหมาะสม และมีคะแนนเพ่ิมขึ้นในด้านความรู้เรื่องเพศ มีเจตคติที่ เสี่ยงต่อ
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรลดลง และมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
 
6. ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 6.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1) โรงเรียนและหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเยาวชนควรจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้ และกิจกรรม
ที่พัฒนาจากงานวิจัยน าไปใช้เพื่อให้เกิดความยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยใช้
กิจกรรมที่พัฒนาขึ้นทั้งหมด 12 กิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ชื่อกิจกรรม “ย่างเข้าสู่วัยหนุ่มสาว” 
2. ชื่อกิจกรรม “สะอาด สดใส ปลอดภัย” 3. ชื่อกิจกรรม “รู้ทัน ป้องกันได้” 4. ไม่มีไม่เท่ห์ “แฟน” 
5. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 6. สื่อสารอย่างไรให้ผู้ใหญ่เข้าใจ 7. ชะลอดีกว่ามั้ย 8. จินตนาการรัก 
9. ช่วยแตงโมผ่าทางตัน 10. เข็มทิศชีวิต 11. รู้จัก คุ้นเคย 12. สัมผัสดี สัมผัสไม่ดี 
  2) รูปแบบและชุดกิจกรรมแนะแนวต้องท าความเข้าใจทุกขั้นตอนและระมัดระวัง ใน
การใช้ภาษาท่ีอาจจะท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เปิดใจ และไม่กล้าแสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 6.2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรศึกษากลุ่มเป้าหมายทั้งระดับประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย เพิ่มเติม 
  2) ควรขยายกลุ่มเป้าหมายเป็นเขตภาคกลาง และพัฒนารูปแบบที่สามารถน าไปใช้ได้
กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง 
  3) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องด้านครอบครัว สังคม และกลุ่ม
เพ่ือนที่มีผลต่อการเสี่ยงต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
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จะสอนวรรณคดีอย่างไรให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์ 
HOW TO TEACH LITERATURE 

TO ENHANCE STUDENTS’ CONCEPTUAL THINKING SKILL 
 

กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล*   
Kingkarn Buranasinvattanakul* 

 
บทคัดย่อ 

 

บทความนี้ได้น าเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการคิดเชิง
มโนทัศน์ให้กับผู้เรียนโดยใช้วรรณคดีเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้เนื่องจากวรรณคดีเป็นสิ่งที่ท า
ให้ผู้อ่านได้รับความรู้ทั้งในด้านวิทยาการ  สังคม และเท่าทันผู้คนในสังคม โดยผ่านกระบวนการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล อันเป็นทักษะส าคัญในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ค าส าคัญ:   การสอนวรรณคดี, การคิดเชิงมโนทัศน์  
 

ABSTRACT 
This article presents a learning management for conceptual thinking 

development by using literature as the media in teaching. Learning literature can be 
the pathway to several kinds of knowledge from science, sociology to media 
literacy, by systematic thought process which is an essential skill in 21st century 
learning management. 
Keywords:   Thai literature instructional, Conceptual Thinking 
 
1. บทน า 
 วรรณคดีเป็นศิลปะประเภทหนึ่งซึ่งเกิดจากจินตนาการของมนุษย์ ดังนั้นจึงมีลักษณะ
ตรงกันข้ามกับวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ ทีเ่ป็นการศึกษาความเป็นมาของโลก 
ของธรรมชาติ ของสิ่งที่มีอยู่เพ่ือให้ได้ความรู้ ความเข้าใจ และน ามาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์จัดเป็นความรู้ที่มีทฤษฎี มีเหตุมีผล มีข้อพิสูจน์ และสามารถน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทางวัตถุอย่างเห็นได้ชัด แต่ทว่าวรรณคดีเป็นเร่ืองของนามธรรมมากกว่ารูปธรรม เพราะ
ต้องอาศัยจินตนาการ อารมณ์ และความคิดของผู้แต่งมุ่งสร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือความบันเทิง ความรู้ 
ประสบการณ์ และแง่คิดต่าง ๆ แก่ผู้อ่านวรรณคดี  ดังที่ Panya Borisutdhi (2542: 1) ได้กล่าวไว้
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ว่า “วรรณคดี คือ การสร้างสรรค์ทางภาษาให้เกิดผลงาน เพ่ือการอ่าน การฟัง และความบันเทิงใจ 
ทั้งยังอาจให้ความรู้และคติธรรมเป็นผลพลอยได้อีกด้วย” 

 วรรณคดีจึงเป็นอาหารทางใจที่จะช่วยยกระดับสติปัญญา และจิตใจ เนื่องจากการอ่าน
วรรณคดีแต่ละเรื่องนั้นมิใช่ให้เพ่ือความบันเทิงเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นกระจกสะท้อนภาพสังคม 
และความหลากหลายของมนุษย์ด้วย (Saithip Nukunkit, 1982: 3;  Ruenruthai Sujjapun, 
2006: 31) แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ Kusuma Raksamanee (2004: 2) ที่ได้กล่าวว่า 
วรรณคดีโบราณของไทยมักมีบทบาทหน้าที่ทั้ง 2 ประการเท่าเทียมกัน หรือควบคู่กัน คือ ให้ทั้ง
ความเพลิดเพลินใจ และสั่งสอนเพ่ือยกระดับจิตใจของผู้ฟัง และผู้อ่านได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นการอ่าน
วรรณคดี จึงท าให้ผู้อ่านทราบถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชมนั้น ๆ  มีลักษณะเป็น
อย่างไร เหมือนหรือแตกต่างจากสังคมในปัจจุบันมากน้อยแค่ไหน  และผู้แต่งมีกลวิธีการใช้ถ้อยค า
โวหารอย่างไร จึงท าให้ผู้อ่านเข้าถึงรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ของผู้แต่งผ่านตัวอักษรได้   

 การเรียนรู้ เรื่องราวในวรรณคดีจึงเป็นการเรียนรู้ที่ เกิดจากการส ารวจ และให้                    
ความบันเทิงในเวลาเดียวกัน จากความส าคัญดังกล่าว วรรณคดีจึงได้รับการบรรจุในหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยตลอดมา โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเข้าใจ และแสดงความคิดเห็น 
วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ (Ministry 
of Education, 2008: 3)  ฉะนั้นในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดให้มีการเรียนการสอน
วรรณคดีในรายวิชาภาษาไทยขึ้น ทั้งนี้เพราะการศึกษาวรรณคดีเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และประโยชน์แก่ผู้
ศึกษาดังที่ Sittha Pinijphuvadol and others (1978: 4 - 5) ได้กล่าวถึงคุณค่า และประโยชน์ใน
การเรียนวรรณคดีไว้ ดังนี้ 

1.  คุณค่าทางศีลธรรม  ผู้แต่งได้สอดแทรกคติ ค าสอน และศีลธรรมไว้ในเนื้อเรื่อง ในค า
บรรยาย หรือในถ้อยค าส านวน ท าให้ผู้อ่านได้รับข้อคิด และคติที่ดีงามนี้ไปโดยไม่รู้ตัว 

2.  คุณค่าทางปัญญา วรรณคดีท าให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความคิดเพ่ิมขึ้น มีผลให้แตกฉาน
ทางปัญญา ทั้งในด้ายวิทยาการ ความรู้รอบตัว และความรู้เท่าทันคน 

3.  คุณค่าทางอารมณ์ วรรณคดีท าให้ผู้อ่านได้รับอารมณ์สุขบันเทิงใจจากความสะเทือน
อารมณ์ต่าง ๆ ในวรรณคดี  

4.  คุณค่าทางวัฒนธรรม วรรณคดีท าหน้าที่ผู้สืบต่อวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีก
รุ่นหนึ่ง เป็นสายใยเชื่อมโยงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

5.  คุณค่าทางประวัติศาสตร์ วรรณคดีจะน าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาเป็นวัตถุดิบใน
การแต่ง ท าให้ผู้ อ่านได้รับรสแห่งความบันเทิงใจ ขณะเดียวกันก็ได้รับทราบเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ของชาติด้วย แต่ทั้ งนี้วรรณคดีมิใช่ เอกสารทางวิชาการส าหรับอ้างอิงทาง
ประวัติศาสตร์ 

6. คุณค่าทางทักษะเชิงวิจารณ์ วรรณคดีเป็นสิ่งยั่วยุให้ผู้อ่านใช้ความนึกคิดตริตรองตัดสินว่า
สิ่งใดดีหรือไม่ดีเป็นการฝึกฝนการใช้วิจารณญาณที่ก่อให้เกิดทักษะเชิงวิจารณ์ 
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 หากแต่การเรียนการสอนวรรณคดีในปัจจุบัน  ยังพบว่าเป็นปัญหาอยู่ เนื่องจากผู้เรียนไม่
สนใจ หรืออยากเรียนวรรณคดีด้วยความรู้สึกชอบ แต่เรียนเพราะถูกบังคับให้เป็นวิชาที่ต้องเรียน 
แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ Ajjima Kirdpol (1996: 127) กล่าวว่า “การจัดการเรียนการสอน
วรรณคดีไทยเกิดปัญหามากมาย ทั้งนี้เนื่องจากตัวเด็กเองไม่มีความสนใจที่จะเรียน และยังเห็นว่า
วรรณคดีเป็นเรื่องเพ้อฝัน” จากปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนไม่เห็นคุณค่าหรือความส าคัญ
ของการเรียนวรรณคดี 
 ในส่วนของผู้สอนพบว่า วิธีสอนของครู ไม่ เร้ าใจ ก่อให้ เกิดความเบื่อหน่ายใน              
การเรียนโดยครูผู้สอนมักจะมุ่งสอนแบบอ่านเอาเรื่อง และให้นักเรียนเรียนด้วยวิธีการท่องจ าเท่านั้น  
ซึ่งความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Bureau of Academic Affairs and 
Educational Standards (1996: 32) พบว่า “ครูส่วนใหญ่มุ่งสอนให้นักเรียนท่องจ าเพ่ือการสอบ
ไล่ ครูบางคนขาดการค้นคว้าไม่พยายามหาเทคนิคการสอนแบบใหม่อีกทั้งยึดการสอนแบบเดิม จน
ลืมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด และท าให้นักเรียนเบื่อหน่าย” 

จากปัญหาการเรียนการสอนวรรณคดีดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น หากผู้สอนละเลยการ
แก้ปัญหา ปล่อยให้วรรณคดีเป็นเรื่องยาก และไกลตัวผู้เรียน ในที่สุดวรรณคดีก็คงเป็นเสมือน
โบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ เพ่ือเป็นสื่อแสดงความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมทางภาษาในอดีต  
แต่ไม่ได้รับการอ่านด้วยใจรักอย่างซาบซึ้ง และจริงจัง (Pornthip Sirisomboonvej, 2004: 4)  
การแก้ปัญหาดังกล่าว จ าเป็นต้องใช้การจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล สามารถตั้งค าถามและตอบค าถามที่ตนเอง
ต้องการทราบจากบทเรียนได้โดยการค้นคว้าและเลือกสรรข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ดังที่ 
Sriwilai Dorkchan (1985: 19)  ได้กล่าวว่า 

การเรียนการสอนวรรณคดีที่เด็กจะยอมรับได้นั้นขึ้นอยู่กับวิธีสอนของครูด้วย การสอนควรจะ
เป็นไปในลักษณะที่นักเรียนเป็นผู้คิดค้นที่จะวิจารณ์วรรณคดีตามพื้นฐาน และประสบการณ์ของเขา เช่น 
นักเรียนอาจคิดค้นวิพากษ์วิจารณ์ว่า สุนทรภู่เขียนนิราศภูเขาทอง ท าไมจึงพรรณนาความโดยเอาสถาน
ที่มาเชื่อมโยงกับชีวิตตนเอง ทั้งนี้นักเรียนอาจได้ค าตอบจากการศึกษาประวัติชีวิตสุนทรภู่ว่า ชีวิตของ
สุนทรภู่ต้องผ่านสิ่งเหล่านั้นมาการศึกษาชีวิตผู้แต่งจึงสัมพันธ์กับการศึกษาเนื้อหา และคุณค่าของวรรณคดี 
คือ ข้อคิดปรัชญา และสาระอันเป็นสัจจะของชีวิต 

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนวรรณคดี ควรสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด และคิดเป็น หากแต่
ผู้เรียนจะรู้จักคิดได้นั้น  ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้สอนที่เป็นผู้เลือก และจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
วรรณคดีมาเป็นสื่อในการสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเชื่อมโยงแนวคิด ทัศนคติ ในวรรณคดี เข้าสู่กับการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในปัจจุบันโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองทางได้ความคิดอย่างมีเหตุผล จนเกิด
เป็นมโนทัศน์ได้ในที่สุด 
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2. เนื้อหา 
 หลักส าคัญของการเรียนวรรณคดี ควรให้ผู้เรียนเกิด “มโนทัศน์” เนื่องจากจะเป็น การ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าในลักษณะกว้าง ๆ เป็นภาพรวมเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม จนสามารถน าไปคิดเชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัวได้ ดังนั้นการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้รับมโนทัศน์ ดังที่ Deese (1958: 415) ได้กล่าวว่า การ
คิดมโนทัศน์เป็นรากฐานส าคัญของการเรียน มนุษย์จะคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น
ย่อมขึ้นอยู่กับมโนทัศน์เป็นส าคัญ แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ   Thompson  (1959: 
314) ที่กล่าวไว้ว่า การคิดมโนทัศน์ช่วยท าให้มนุษย์เข้าใจโลกที่เขาอาศัยอยู่ มนุษย์จะใช้มโนทัศน์ที่
เขาได้เรียนรู้แล้ว มาช่วยท าให้เกิดความคิดในการบรรยาย สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา คุณค่าของมโน
ทัศน์ที่ได้จากการเรียนมิได้มีขอบเขตของการใช้เฉพาะในรูปการสื่อสาร (Communication) เท่านั้น 
หากยังน ามาใช้ในเชิงเหตุผลและเชิงความคิดได้อีกด้วย  

 การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมด้านการคิด และ
ความเข้าใจของผู้เรียน เพราะมโนทัศน์จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถจัดประเภทของวัตถุหรือเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนได้อย่างมีระบบระเบียบ และลดความสลับซับซ้อนของสภาวะลงได้ และ
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความคิด และความเข้าใจสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับคนในโอกาสต่อไป  
(De Cecco, 1968: 397) แนวคิดเชิงมโนทัศน์จึงเป็นพ้ืนฐาน การคิดที่น่าสนใจวิธีหนึ่ง เพราะถ้า
หากผู้เรียนมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการคิดเชิงมโนทัศน์ ผู้เรียนก็จะสามารถคิดในมิติต่าง ๆ ได้
เป็นอย่างดี การคิดเชิงมโนทัศน์จึงเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางสติปัญญาของการคิดทุกประเภทดังที่ 
Surang Kowtakul (2013: 302) กล่าวว่ามนุษย์ไม่สามารถคิดได้ถ้าไม่มีมโนทัศน์เป็นพ้ืนฐาน
เนื่องจากการคิดเชิงมโนทัศน์เป็นพ้ืนฐานของการคิดประเภทอ่ืน ๆ  

 ดังนั้นผู้สอนจึงควรส่ง เสริมให้ผู้ เรียนเกิดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ 
(Conceptual Thinking) เนื่องจากการคิดเชิงมโนทัศน์จะช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์
และความสามารถเชื่อมโยงเหตุผลเชิงนามธรรมกับมโนทัศน์อ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถ
พิจารณาจ าแนกแยกแยะสิ่งใหม่ ๆ ที่รับรู้ได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น (Kriangsak Charoenwongsak, 
2006: 78 - 112) ดังที่ Klausmeier and Ripple (1971: 391) กล่าวว่า  การเรียนมโนทัศน์ 
เป็นจุดประสงค์ท่ีส าคัญยิ่งของการศึกษาในโรงเรียนทุกระดับ การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์ด้วย
เครื่องมือ และวิธีการที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่พึงกระท า มากกว่าการสอนให้ผู้เรียนท่องจ า เนื่องจากมนุษย์
ไม่อาจใช้ “ความจ า” ในการดักจับความรู้ซึ่งมีอย่างกว้างขวางได้สะดวกอีกต่อไป ทั้งความรู้ที่ได้จาก
ความจ านั้นยากที่หยั่งยืนในตัวบุคคล ยากที่จะน าออกไปใช้ และยากที่จะอธิบายอีกด้วย ดังนั้น
แนวคิดเชิงมโนทัศน์จึงเป็นแนวคิดที่ส าคัญที่สามารถน ามาพัฒนาให้ผู้ เรียนเกิดประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ในการอ่านวรรณคดีดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  

การคิดเชิงมโนทัศน์มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อบุคคลเพราะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะใช้บริหาร
จัดการข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่เป็นจ านวนมหาศาลโดยบ่งชี้ลักษณะข้อมูลแล้วจัดเป็น
หมวดหมู่ของความคิดที่มีโครงสร้าง  และความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของ
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ข้อมูลท าให้การประมวลผลทางสติปัญญามีความคล่องตัวและสะดวกยิ่งขึ้นบุคคลจึงสามารถสร้าง
ข้อสรุปเชิงสารสนเทศ และเข้าใจสาระส าคัญของสรรพสิ่งได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนนอกจากนี้การ
คิดเชิงมโนทัศน์ยังช่วยสร้างข้อมูลประกอบการตัดสินใจของบุคคลตลอดจนสร้างหลักการปฏิบัติต่อ
สิ่งต่าง ๆได้อย่างถูกต้องที่ส าคัญที่สุดคือการคิดเชิงมโนทัศน์เป็นพ้ืนฐานของทักษะการคิดทุก
ประเภท ทั้งนี้ได้มีนักจิตวิทยา และนักการศึกษาหลายท่านได้อธิบายถึงกระบวนการในการสร้างมโน
ทัศน์ไว้ดังต่อไปนี้ 

 DeCecco (1968: 112 – 113) ได้กล่าวถึงกระบวนการสร้างมโนทัศน์ว่ามีขั้นตอน
ต่อไปนี้ 

1. การสัมผัส (Sensation) ผู้เรียนอาจเกิดมโนทัศน์ได้เมื่อได้สัมผัสสิ่งเร้า โดยใช้อวัยวะรับ
สัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

2. การรับรู้ (Perception) เมื่อผู้เรียนได้สัมผัสในสิ่งเร้าแล้วย่อมมีการแปลความหมายใน
สิ่งที่สัมผัสนั้น เพ่ือจะได้เกิดมโนทัศน์ข้ึน 

3. การจ า (Memory) หลังจากที่ผู้เรียนได้สัมผัสสิ่งเร้าแล้วย่อมจะจ าสิ่งเร้านั้นได้ว่ามี
ลักษณะอย่างไร 

4. การจ าแนกแยกแยะ (Discrimination) เมื่อผู้ เรียนจ าสิ่งเร้าได้แล้ว ย่อมจะพินิจ
พิเคราะห์เพื่อจ าแนกสิ่งเร้านั้น ๆ ว่าคืออะไร 

5. การสรุปรวบยอดและการแผ่ขยาย (Generalization) หลังจากที่ผู้เรียนพินิจพิเคราะห์ 
และจ าแนกเกี่ยวกับสิ่งเร้านั้นแล้วก็จะเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจในสิ่งเร้านั้น ๆ เรียกว่า เป็นมโน
ทัศน์เกี่ยวกับสิ่งเร้านั้น 

 Klausmeier (1992: 273 – 274) กล่าวว่ากระบวนการสร้างมโนทัศน์มี 4 ระดับซึ่งเป็น
กระบวนการทางสติปัญญาสรุปได้ดังนี้ 

 1.  Concrete Level เป็นระดับที่บุคคลจ าลักษณะพิเศษของตัวอย่างที่เป็นมโนทัศน์ได้
และกลายเป็นประสบการณ์ในเวลาต่อมายกตัวอย่างเช่นเมื่อเด็กสนใจนาฬิกาที่แขวนอยู่บนผนังเด็ก
จะจ าแนก (Discrimination) นาฬิกานั้นออกจากวัตถุอ่ืน ๆ และสร้างภาพตัวแทนของนาฬิกาขึ้น
ภายในจิตใจแล้วเก็บสะสมไว้เช่นเดียวกับวัตถุหรือเหตุการณ์อ่ืนๆนักจิตวิทยาเรียกความสามารถใน
ระดับนี้ว่า “การรับรู้” (Perception) 

 2. Identity Level เป็นระดับที่บุคคลสามารถระบุหรืออ้างอิงกลับไปยังความทรงจ าของ
ตนเมื่อได้พบกับวัตถุนั้นในบริบทหรือสถานการณ์ใหม่เช่นการรับฟังหรือการเห็นภาพจากตัวอย่าง
ข้างต้นเด็กจะสามารถระบุหรือบ่งชี้นาฬิกาเรือนเดิมที่ได้ย้ายจากห้องที่พบในครั้งแรกไปอีกห้องหนึ่ง
ในระดับนี้เด็กจะมีความสามารถในการสร้างข้อสรุป (Generalize) เพ่ือใช้ระบุวัตถุที่มีการเปลี่ยน
บริบทของสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามความสามารถทั้งระดับที่ 1 และ 2 ไม่ได้แสดงว่าเด็กมีมโนทัศน์
เกิดข้ึนนักจิตวิทยาเรียกทั้งสองระดับรวมกันว่า “มโนทัศน์เกี่ยวกับวัตถุ” (Object Concepts) 

 3. Classificatory Level เป็นระดับที่บุคคลสามารถระบุได้ว่าตัวอย่างที่เป็น              
มโนทัศน์ซึ่งแตกต่างกันนั้นล้วนอยู่ภายในมโนทัศน์เดียวกันกล่าวคือเมื่อเด็กพบนาฬิกาเรือนหนึ่งอยู่
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บนฝาผนังและอีกเรือนหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะแม้ทั้งสองเรือนจะมีรูปร่างต่างกันแต่เด็กก็สามารถบอกได้
ว่าวัตถุท้ังสองใช้บอกเวลาซึ่งแสดงว่านักเรียนเริ่มเกิดมโนทัศน์ “นาฬิกา” และสามารถสร้างข้อสรุป 
(Generalize) เกี่ยวกับวัตถุที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 สิ่งซึ่งมีลักษณะร่วมกันแสดงว่านักเรียนมี
ความสามารถในอยู่ในระดับการจ าแนก 

 4.  Formal Level เป็นระดับที่บุคคลสามารถจ าแนกตัวอย่างที่เป็นมโนทัศน์และ
ตัวอย่างที่ไม่เป็นมโนทัศน์ (Discrimination) ตั้งชื่อมโนทัศน์และอธิบายลักษณะของมโนทัศน์ได้
อย่างถูกต้องรวมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวอย่างที่เป็นมโนทัศน์หนึ่งกับอีกมโนทัศน์หนึ่งได้
จากตัวอย่างที่กล่าวมาเด็กจะมีมโนทัศน์เกี่ยวกับนาฬิกาอย่างสมบูรณ์เมื่อสามารถยกตัวอย่างของ
นาฬิกาเช่นนาฬิกาข้อมือนาฬิกาแดดสามารถบ่งชี้ลักษณะของนาฬิกาเหล่านั้ นอธิบายความหมาย
และลักษณะของนาฬิการวมทั้งวิเคราะห์ลักษณะที่แตกต่างของนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาข้อมือและ
นาฬิกาแดดรวมทั้งจ าแนกนาฬิกาท่ีพบจากวัตถุอ่ืน ๆ ได้ 

 Wichai Wongyai (1989: 22 - 23) ได้อธิบายกระบวนการของการเกิดมโนทัศน์สรุปได้
ดังนี้ 

 1.  การรับข้อมูลทางผัสสะ (Sense Data) นักเรียนใช้กลไกของประสาทสัมผัสหรือการ
รับรู้รับข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุบุคคลหรือเหตุการณ์ 

 2. การจัดข้อมูลเข้าเป็นระเบียบของกลุ่มหรือพวกเดียวกันนักเรียนจะใช้กระบวนการ  
เฟ้นจ าแนกข้อมูล (Discrimination) เกี่ยวกับลักษณะร่วมหรือลักษณะที่เหมือนกันเพ่ือจัดรวมข้อมูล
ให้อยู่ในประเภทเดียวกัน 

 3. การเกิดความคิดเชิงมโนทัศน์ (Conceptual Thinking) นักเรียนเข้าใจลักษณะส าคัญ
หรือลักษณะร่วมของสิ่งเร้าจากกระบวนการในขั้นที่ 1 และข้ันที่ 2 

 4. การเกิดมโนภาพ ( Image) นักเรียนจะจ าลักษณะเฉพาะหรือแบบของสิ่งนั้นไว้ใน
ลักษณะภาพความนึกคิดหรือภาพในใจส าหรับน าไปเปรียบเทียบกับความรู้ใหม่ 

Preeyaporn  Wonganuttaroch (1991: 111) ได้กล่าวถึงล าดับขั้นของการเรียนรู้                 
มโนทัศน์ดังนี้ 

1. การเรียนรู้เริ่มต้นจากการได้รับประสบการณ์เดิมของผู้เรียนจากสิ่งที่ได้เห็นและสิ่งที่ได้
สัมผัสมาก่อน 

2.   วิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลเหล่านั้น 
3.   ผู้เรียนจะเริ่มพิจารณาถึงลักษณะร่วมของสิ่งเร้านั้น 
4.   ตั้งสมมติฐานว่าความรู้มโนทัศน์นั้นคืออะไร 
5.   ทดสอบสมมติฐานที่สร้างขึ้น 
6.   เลือกข้อสมมติฐานที่สามารถรวมกลุ่มสิ่งเร้าซึ่งมีลักษณะบางประการร่วมกันหาก

ปรากฏว่าถูกก็จะคงสมมติฐานไว้อย่างนั้นถ้าผิดจะกลับไปสังเกตและคิดตั้งสมมติฐานใหม่จนกว่าจะ
ถูกต้องก็จะคงสมมติฐานนั้นไว้ 
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Kriangsak Charoenwongsak (2006: 14-15) กล่าวถึงกระบวนการสร้างมโนทัศน์ว่า 
1.  เริ่มจากสมองรับข้อมูลเข้ามา 
2.  จากนั้นจะน าไปเปรียบเทียบกับต้นแบบที่มีอยู่ถ้าภาพต้นแบบใกล้เคียงนั้นมีอยู่แล้วก็จะ

ตอบสนองหรือตัดสินได้แต่ถ้ายังไม่พบต้นแบบบุคคลก็จะไม่เข้าใจข้อมูลดังกล่าวแต่จะเกิดความ
พยายามในการตีความข้อมูล 

3.  น าไปบันทึกจัดแยกประเภทไว้ในหมวดหมู่ความคิดอย่างเหมาะสมเมื่อพบข้อมูลใหม่ก็จะ
เรียกข้อมูลนั้นกลับมาเพ่ือเปรียบเทียบอีกครั้ง 

จากแนวคิดของนักจิตวิทยา และนักการศึกษาท่ีกล่าวถึงกระกระบวนการสร้าง  มโนทัศน์
สามารถสรุปเป็นตารางสังเคราะห์ได้ดังนี้ 
 
 

ตารางที่ 1 การสังเคราะห์กระบวนการสร้างมโนทัศน์ 
 

De Cecco Klausmeie Wichai 
Wongyai 

Preeyaporn  
Wonganutta 

roch  

Kriangsak 
Charoen 
wongsak 

Writer 

1. สัมผสั 
1. ข้ัน Concrete 
Level เกิดการรับรู้           
มโนทัศน์นั้น 
2. ข้ัน Identity 
Level เข้าใจโดย
อาศัยประสบการณ์
เดิม 

1. รับข้อมูล
ทางผัสสะ 

1. สัมผสั และ
รับรู้ ด้วยการ
เชื่อมโยง 
ประสบการณ์เดมิ 

1. เริ่มจากสมองรับ
ข้อมูลเข้ามา 

1. ขั้นรับรู้
ข้อมูล 

 
2. รับรู ้
 2. เปรียบเทียบข้อมลู 
3. จ า 

4. จ าแนก
แยกแยะ 

3. ข้ัน Classificatory 
Level ระบุความ
แตกต่าง / 
ลักษณะร่วมของมโน
ทัศน์ 

2. จ าแนก
ข้อมูล 

2. วิเคราะห์ความ
แตกต่าง 
ของข้อมูล
เหล่านั้น 
3. พิจารณาถึง
ลักษณะร่วมของ
สิ่งเร้านั้น 

3.เปรียบ 
เทียบข้อมูลกับ
ประสบการณ์เดมิ 
และ วิเคราะห์
จ าแนกแยกแยะ
ข้อมูลดังกล่าว  

2. ขั้น
พินิจ
พิจารณ ์

5.สรุป 
รวบยอด 
และ             
แผ่ขยาย 

4.  ขั้น Formal 
Level สรุป           
มโนทัศน์ของ           
สิ่งนั้นได ้

3. เกิด
ความคิดเชิง 
มโนทัศน ์

4. ตั้งสมมติฐาน  

4.บันทึกข้อมูลนั้นลง
ในความคิด 

3. ขั้นตก
ผลึก
ความคิด 

5.ทดสอบ
สมมติฐาน 

4. เกิด 
มโนภาพ 6. สรุปสมมติฐาน

นั้น 
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จากการศึกษากระบวนการคิดเชิงมโนทัศน์ดังกล่าว ผู้เขียนสามารถสรุปเพ่ือน ามาใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในวรรณคดีเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความคิดเชิงมโนทัศน์ได้ 3 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นรับรู้ข้อมูล เป็นขั้นที่เกิดจากการสังเกต รับรู้สิ่งเร้า ซึ่งอาจเป็นภาพ ภาษา หรือ
สัญลักษณ์ในมิติต่าง ๆ ซึ่งจัดเป็นทักษะส าคัญเบื้องต้นในการคิด 

2. ขั้นพินิจพิจารณ์  เป็นขั้นที่ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือที่จะตอบสนองอันเกิดจาก
การเข้าใจกฎเกณฑ์ หรือหลักการ หรือเหตุผล ในการเปรียบเทียบลักษณะความเหมือนหรือแตกต่าง
ของสิ่งเร้านั้น 

3. ขั้นตกผลึกความคิด เป็นขั้นที่เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งเร้านั้น ๆ และสามารถถ่าย
โยงความคิดนั้นไปประยุกต์ใช้กับสิ่งเร้าใหม่ 

 ทั้งนี้ผู้เขียนได้น ากระบวนการคิดเชิงมโนทัศน์มาบูรณาการร่วมกับแนวคิดทฤษฎี              
ทางการศึกษาเพ่ือให้เกิดกระบวนการสอนคิดเชิงมโนทัศน์ดังนี้ 

1. การคิดเชิงมโนทัศน์ มโนทัศน์ คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจ ของบุคคลเกี่ยวกับกลุ่มของสิ่งเร้า
ที่มีคุณสมบัติ คุณลักษณะร่วมกัน กลุ่มของสิ่งเร้าที่เป็นชนิด ประเภท วัตถุธรรมชาติ เหตุการณ์ หรือ
บุคคลก็ได้ ทั้งนี้ Santrock (2003: 2) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการคิดเชิงมโนทัศน์ไว้ว่า การจะ
คิดหาเหตุผลเพื่อจะแก้ปัญหาใด ๆ ต้องอาศัยการมีมโนทัศน์ในสิ่งนั้น ๆ  แม้ว่าการแก้ปัญหานั้นเป็น
การคิดสร้างสิ่งใหม่ ๆ หรือที่เรียกว่าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ก็ตาม แต่การคิดนั้นก็ต้องอาศัยมโน
ทัศน์เดิมที่มีอยู่แล้วมาจัดเรียบเรียง ผสมผสานตัดบางสิ่งบางอย่างออกไป จนเกิดเป็นมโนทัศน์ใหม่ 
หรือความคิดใหม่ขึ้นมา ฉะนั้นยิ่งมีประสบการณ์มากเท่าใด  ก็จะท าให้เกิดมโนทัศน์ได้มากขึ้น
เท่านั้น โอกาสที่จะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ก็มากการเข้าใจนามธรรมทางภาษาของมนุษย์ 
หรือสัญลักษณ์ทางภาษาของมนุษย์ ก็ต้องอาศัย มโนทัศน์เป็นพ้ืนฐาน ตลอดจนถึงการปรับตัวของ
มนุษยใ์ห้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ก็ต้องอาศัย มโนทัศน์ มโนทัศน์จึงจัดเป็นเครื่องมือในการปรับแต่งหรือ
จัดการสิ่งแวดล้อม หรือประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้การมีมโนทัศน์ที่ถูกต้อง 
และกว้างขวางจะเป็นจุดหมายปลายทางท่ีส าคัญอย่างยิ่งของการศึกษา 

2. การสอนตามแนวคิดฐานวรรณคดี การจัดท าหน่วยการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดฐานวรรณคดี 
หมายถึง การน าวรรณคดี หรือวรรณกรรมมาเป็นแกนกลางในการจัดการเรียนรู้   แล้วจัดสาระการ
เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับวรรณคดี หรือวรรณกรรมเรื่องนั้น ซึ่งท าให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทักษะทางภาษา และพัฒนาเจตคติต่อวรรณคดี และการอ่านวรรณคดีเพ่ือการค้นคว้า การจัด
หน่วยการเรียนรู้วิธี น้ีใช้การจัดลักษณะแบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ( Intra 
Disciplinary Integrations) เป็นหลัก โดยการบูรณการสาระการอ่าน  การเขียน การฟัง การดู 
และการพูด หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม ภายในขอบเขตวรรณคดี หรือวรรณกรรมที่
ก าหนดทั้งนี้อาจใช้การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ    การเรียนรู้  ( Inter Disciplinary 
Integrations) ร่วมด้วย โดยพิจารณาว่าวรรณคดีเรื่องนั้นสามารถเชื่อมโยงไปสู่สาระการเรียนรู้ใดได้
บ้าง ซึ่งแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ตามแนวคิดฐานวรรณคดี  สรุปได้ 
(Pornthip Sirisomboonvej, 2004) ดังนี้  



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์   211  

1. ต้องมีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หรือจุดประสงค์การเรียนรู้ 
2. กิจกรรมการเรียนรู้ต้องส่งเสริมกระบวนการคิด กระบวนการศึกษาค้นคว้าการอภิปราย

เชื่อมโยงกับกิจกรรมอ่ืน ๆ อย่างกว้างขวาง 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ ความรู้ทางภาษา 

และแนวคิดของวรรณคดีอย่างชัดเจน จะต้องเป็นกิจกรรที่ผู้เรียนสนใจ ได้ฝึกทักษะทางภาษา และ
การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรมีความหลากหลาย และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกปฏิบัติ
ตามศักยภาพ และความสนใจเฉพาะบุคคลผู้เรียนควรมีโอกาสน าเสนอผลงาน 
และคัดเลือกกิจกรรมดีเด่นมารวบรวมไว้ในแฟ้มพัฒนางาน 

5. ผู้สอนควรแนะน ากิจกรรมเรียนรู้ที่ยากขึ้น เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติการเรียนรู้ขั้นต้นได้
แล้ว 

ดังนั้นการสอนภาษาไทยตามแนวคิดฐานวรรณคดี เป็นการจัดการเรียนรู้ภาษาแบบองค์
รวม (Whole Language) คือ จัดสาระหลักการใช้ภาษา ทักษะการใช้ภาษา และวรรณคดี 
วรรณกรรมให้สอดคล้องกับภายในหน่วยการเรียนรู้วรรณคดี หรือวรรณกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่
ก าหนด ส่วนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวคิดเดิมเป็นการจัดการเรียนรู้แบบแยกเนื้อหาเป็น
ส่วน โดยเนื้อหาแต่ละส่วนเป็นอิสระต่อกัน ผู้เรียนจะได้รับความรู้ลักษณะที่แบ่งแยก ซึ่งขัดแย้งต่อ
ชีวิตจริง 

จากแนว คิดดั งกล่ าว  สามารถวิ เคราะห์ เป็นกระบวนการสอนคิดเชิ งมโนทัศน์                      
ในวรรณคดีได้ ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
  

1. ขั้นรับรู้ข้อมูล 

อ่าน และท าความเข้าใจกับตัวบท
เนื้อหาวรรณคดี หรือวรรณกรรม 

สังเกตลักษณะนิสัย พฤติกรรม
ของตัวละคร 
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3.  สรุป 
 จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนวรรณคดี ครูผู้สอนควรปลูกฝังกระบวนการคิด
วิเคราะห์ให้กับผู้เรียนผ่านการวิเคราะห์ วิจารณ์ลักษณะนิสัย หรือการกระท าของตัวละครได้อย่างมี
เหตุมีผล ตลอดจนสามารถน าแนวคิดที่ได้การอ่านวรรณคดีไปใช้ในชีวิตประจ าวันโดยน าสิ่งที่ได้เรียน
มาเปรียบเทียบ หรือเชื่อมโยงให้เข้ากับชีวิต วัย และประสบการณ์ของผู้เรียน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว
ผู้เรียนก็จะเห็นความส าคัญของการเรียนวรรณคดีมากขึ้น เนื่องจากผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเห็นมีผล เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุป หรือ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ อันเป็นเป้าหมายใน การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
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วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจ าจังหวัด 

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ORGANIZATIONAL CULTURE AFFECTING THE PERSONNEL PERFORMANCE 

EFFICIENCY OF OFFICE OF THE NATIONAL ANTI-CORRUPTION COMMISSION 
PROVINCIAL IN THE NORTHEAST PART 

 
พินิจตา  ค ากรฤาชา ภณิตา  สุนทรไชย   นิศารัตน์  โชติเชย 

Pinitta  Khamkornluecha,  Panita  Soomthornchai, Nisarat  Chotechoei  
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร 
2) ศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 3) ศึกษาวัฒนธรรม
องค์การที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจ าจังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ข้าราชการส านักงานส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจ า
จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 300 คน เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติ t-test ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การของบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจ าจังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 2) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร  ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริ ตแห่ งชาติประจ า จั งหวัด  ใน เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
                                                           
 

 Master of Business Administration,  Faculty of Management Science, Rajabhat Maha 
Sarakham University. 
 

 Lecturer, Master of Business Administration, Faculty of Management Science, 
Rajabhat Maha Sarakham University. 

 
 Lecturer, Master of Business Administration, Faculty of Management Science, 

Rajabhat Maha Sarakham University. 
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 3) วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อประสิทธิภาพของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจ าจังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า 
วัฒนธรรมองค์การ 7 ด้าน กับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร มีความสัมพันธ์ทางบวก
ค่อนข้างต่ าถึงค่อนข้างสูง มีค่าอยู่ระหว่าง 0.319 ถึง 0.760 (Rxy = 0.319-0.760) เมื่อวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อประสิทธิภาพของบุคลากร ด้วยวิธี Stepwise พบว่า มี
วัฒนธรรมองค์การ 4 ด้าน ประกอบด้วย วัฒนธรรมพันธกิจ (X4) มืออาชีพ (X7) วัฒนธรรมเอกภาพ 
(X2) และวัฒนธรรมส่วนร่วม (X1) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.854 มีอิทธิพล
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการท างาน ร้อยละ 73  (R2 = 0730) และมีความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ 2.01880 (SEEST = 2.01880) โดยสามารถสร้าง
สมการได้ดังนี้ 
  สมการในรูปคะแนนดิบ :  
    ̂ = 5.259 + 2.038X4 + 2.358X7 + 1.335X2 + 0.589X1 
  สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน :  
    ̂ = 0367Z4 + 0.362Z7 + 0.218Z2 + 0.099Z1 
 จากสมการแสดงตัวแปรพยากรณ์ที่ ดี ที่สุ ด  ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพ            
การท างานของบุคลากรส านักงานส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
แห่งชาติประจ าจังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 4 ตัวแปร นั่นคือ วัฒนธรรมพันธกิจ 
มืออาชีพ วัฒนธรรมเอกภาพ และวัฒนธรรมส่วนร่วม  
ค าส าคัญ : วัฒนธรรมองค์การ, ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร, ส านักงานคณะกรรมการ
 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
 

ABSTRACT 
 This research objectives were to (1) study the level on opinions of 

organizational culture (2) study the levels on opinions of personnel performance 
efficiency and (3) study the organizational culture affecting to the efficiency of the 
personnel performance of Office of the National Anti-Corruption Commission 
provincial in the northeast part, By collecting data from 300 government officer of 
Office of the National Anti-Corruption Commission provincial in the northeast part, 
The instrument used for gathering data was a questionnaire at five-rating scale. The 
statistics used for data analyzing included Frequency, Percentage, Mean, Standard 
deviation, t-test, Pearson Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression 
Analysis.  

The results were as follows: 



216    ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560

(1) The analysis of the level on opinions of the organizational culture, 
revealed was at the high level.  

(2) The analysis of the level on opinions of personnel performance 
efficiency, revealed was at the high level.  

(3) Organizational culture affecting the personnel performance efficiency of 
Office of the National Anti-Corruption Commission provincial in the northeast part, 
the analysis of the relationships of the organizational culture and the efficiency of the 
personnel performance revealed that, on the whole, there was at the low to high 
positive relationship, correlated ranged .319 - .760 (rxy .319-.760) 

The Stepwise Multiple Regression Analysis of the organizational culture 
affecting the personnel performance efficiency was found that mission culture (X4) 
professional(X7) consistency culture(X2) and involvement culture(X1) had a positive 
relationship in the same direction with personnel performance efficiency, there was 
coefficient of multiplying correlation (R) amounting to 0.854, personnel 
performance efficiency was change to predict accounted for 73 percent (R2 = .730) 
has predictive standard error of 2.02880 (SEEST = 2.02880)  the equation can be 
written as follow : 
  Raw score Regression Equation:  
    ̂ = 5.259 + 2.083X4 + 2.358X7 + 1.335X2 + .0.589X1 
  Standard score Regression Equation: 
    ̂ = 0.367Z4 + 0.362Z7 + 0.218Z2 + 0.099Z1  
 The regression equation shows 4 variable best for prediction. These can 
predict personnel performance efficiency of Office of the National Anti-Corruption 
Commission provincial in the northeast part. That’s mission culture professional 
consistency culture and involvement culture. 
Keywords:  Organizational culture, Personnel performance efficiency, Office of the 
   National Anti-Corruption Commission 
 
1. บทน า 
 วัฒนธรรมองค์การเป็นตัวบอกถึงความเป็นเอกเทศขององค์การ มีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวด้านการบริหารงานของผู้บริหารอีกด้วย นั่นเพราะวัฒนธรรมองค์การ
ถูกสร้างข้ึนจาก ค่านิยม ความเชื่อ ความเข้าใจ และวิถีความคิด  ถูกน ามาใช้ร่วมกันโดยสมาชิกของ
องค์การ และถ่ายทอดต่อไปยังสมาชิกใหม่จนกลายเป็นพฤติกรรมของบุคคลในองค์การและสามารถ
ส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพขององค์การ (Woranat  Sangmanee, 2011 : 9) ค่านิยม
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หลัก “ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ” เป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวัฒนธรรมที่ช่วยหล่อหลอมให้คนในองค์การเป็นหนึ่งเดียวกัน 
หากปลูกฝังค่านิยมในผู้ปฏิบัติงานเดิมและผู้ปฏิบัติงานใหม่จะสามารถน าองค์การไปสู่เป้าหมายได้ 
(National Anti-Corruption institution Sanya Thammasak and Miss Consult Co Ltd., 
n.d.b :3-9) 
 ซึ่งรากฐานส าคัญของการจัดการ อันเป็นปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จและสามารถสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันให้องค์การ คือ “คน” หลายองค์การหันมาให้ ความสนใจในการพัฒนา
ศักยภาพของคน โดยใช้เครื่องมือเชิงการบริหารเข้ามาใช้คัดเลือก พัฒนา จูงใจ จัดสวัสดิการ เพ่ือให้
คนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Krittin  Kunpheng, 2012 : 9-18) บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ด้วย
วิธีการที่ง่าย รวดเร็ว มีปริมาณมาก มีคุณภาพสูง และประหยัด เหล่านี้มีผลมาจากความตั้งใจ การมี
จุดมุ่งหมาย การวางแผน การวิเคราะห์ การกระตุ้นเตือนความจ า และการแบ่งงาน (Vichit  
Nareepon, 2013 : ออนไลน์) เมื่อบุคคลและสังคมยอมรับนับถือค่านิยม วัฒนธรรม ความเชื่อและ
ปฏิบัติตามแล้วกลายเป็นบรรทัดฐานของการท างาน จะส่งผลต่อการท างานทั้งด้านประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององค์การ (Kantaya  Phoemphon, 2011 : 163)  
 ปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กระจาย
ภารกิจตามโครงสร้าง เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของงานและสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานได้
อย่างครอบคลุม แต่พบว่ามีปัญหาด้านโครงสร้าง อัตราก าลัง และการบริหารจัดการภายใน เช่น 
การขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจ านวนมาก การท างานบางขั้นตอนขาดความยืดหยุ่น 
บางส่วนขาดความชัดเจน ท าให้การพิจารณาบางเร่ืองล่าช้า ระบบไอทีที่น ามาใช้ประสบปัญหา              
ช่วงเปลี่ยนผ่านการท างาน การมีวัฒนธรรมองค์การเปลี่ยนไปจากเดิม ขาดการท างานเป็นทีม ขาด
การมีส่วนร่วมในการวางแผน การบูรณาการแผนและการปฏิบัติ (Office of the National Anti-
Corruption Commission, n.d. : 25) เพ่ือทบทวนและแก้ไขสิ่งที่บกพร่องและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า
อีก โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานในแต่ละองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ด้าน คือ 1) การ
พัฒนาคุณภาพของบุคลากรที่มีอยู่ และให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมองค์การ  ให้พ่ีสอนน้องตาม
พ้ืนฐานสังคมไทย  2) การพัฒนาระบบระเบียบให้มีระบบงานท่ีดีมีกระบวนการท างานชัดเจน และ               
3) การพัฒนากระบวนการท างานโดยการน าเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนมากขึ้น เพ่ือให้เป็น
หน่วยงานที่เชื่อถือและพ่ึงได้ ทุกคนในส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ต้องร่วมมือกันท างานบนหลักความพอเพียงความโปร่งใส และตรวจสอบได้  (Interview 
Jaidet  Pornchaiya, 2011) 
 จากความส าคัญและปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริ ตแห่ งชาติประจ า จั งหวัด  ใน เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท าการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ ระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน ศึกษาความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อ
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ประสิทธิภาพการท างาน เพ่ือสามารถน าผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา 
รูปแบบการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือพัฒนาการท างานเป็นทีม การบูรณาการ
ท างานร่วมกัน สามารถใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการส่งเสริมพัฒนาวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน 
เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การให้มีความเหนียวแน่นต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ ของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริ ตแห่ งชาติประจ า จั งหวัด  ใน เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2.2 เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริ ตแห่ งชาติประจ า จั งหวัด  ใน เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2.3 เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจ าจังหวัด ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยจากบุคลากรเป้าหมาย เพ่ือหาข้อสรุปที่สอบคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย มีข้ันตอนในการด าเนินการ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจ าจังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งด ารงต าแหน่งใน 4 
สายงาน ได้แก่ สายงานปราบปราม   การทุจริต สายงานตรวจสอบทรัพย์สิน สายงานป้องกันการ
ทุจริต และสายงานอ านวยการ จ านวน 310 คน 
  2) กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยอ้างอิงข้อตกลงจ านวนกลุ่มตัวอย่างการวิจัย โดยสถิติการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ตามแนวคิดของ Lindeman, Merenda และ Gold (1980 Cited in 
Nonglak  Wiratchai, 1999 : 54) เสนอแนะว่า หน่วยตัวอย่างกับจ านวนพารามิเตอร์หรือตัวแปร
ควรเป็น 20 หน่วย ต่อ 1 ตัวแปร การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีตัวแปรที่ศึกษาจ านวน 15 ตัวแปร ดังนั้น 
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 20 หน่วย ของ 15 ตัวแปร จึงได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจ าจังหวัด  ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ากับ 300 คน  
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม 4 ตอน ดังนี้ 
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  ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสายงาน ระดับ
รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการท างาน ลักษณะแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check-List)  
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ 7 ด้าน ประกอบด้วย 
ด้านที่ 1 -4 มีมิติย่อยด้านละ 3 มิติ และด้านที่ 5 – 7 เป็นค่านิยมหลักของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดังนี้  
   1. วัฒนธรรมส่วนร่วม ประกอบด้วย 1) การเสริมสร้างอ านาจ 2) การท างานเป็นทีม 
และ 3) การพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากร  
   2. วัฒนธรรมเอกภาพ ประกอบด้วย 1) ค่านิยมแกนกลาง 2) การตกลงร่วมกัน และ 
3) ความร่วมมือและการประสานบูรณาการ 
   3. วัฒนธรรมการปรับตัว ประกอบด้วย 1) การสร้าง การเปลี่ยนแปลง 2) การเน้น
ผู้รับบริการ และ 3) การเรียนรู้ขององค์กร 
   4 .  วั ฒ น ธ ร ร ม พั น ธ กิ จ  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  1 )  ทิ ศ ท า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ                     
ความมุ่งม่ัน 2) เป้าหมายและวัตถุประสงค์ และ 3) วิสัยทัศน์ 
   5. ความซื่อสัตย์  
   6. ความเป็นธรรม และ 
   7. มืออาชีพ 
  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 8 
ด้าน ประกอบด้วย ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพ ด้านค่าใช้จ่าย ด้านเวลา ด้านการสื่อสาร ด้าน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านเทคโนโลยี และด้านการเน้นทีมงาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
  ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์ให้มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open 
ended Questions)  
 3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยน าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ 
3 ท่าน ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างและเนื้อหา 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและการวัดผลและ
ประเมินผล และ 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาการวิจัย เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับค านิยามศัพท์เฉพาะและ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือไม่ จากนั้นรวบรวมข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อค าถามแต่ละข้อ           
ท าการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับ
กลุ่มบุคลากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 52 คน  น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้มาวิเคราะห์
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คุณภาพของแบบสอบถาม โดยหาค่าอ านาจจ าแนกด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ได้ค่าอยู่
ระหว่าง -0.460 ถึง 0.732 ผู้วิจัยจึงพิจารณาตัดข้อค าถามที่มีค่าต่ ากว่า 0.231 (Songsak  
Phuseeorn, 2551 : 70-73) แล้วหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ ด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.931 โดยปกติการวิจัยทางสังคมศาสตร์มีเกณฑ์  ยอมรับได้อยู่ที่ 0.70 ขึ้นไป 
(Nunally, 1978 Cited in Wuttichat  Sunthonsamai, 2009 : 82) เมื่อได้แบบสอบถามที่มี
ความสมบูรณ์และถูกต้องแล้ว ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 300 คน 
ต่อไป 
  
4. ผลการศึกษา 
 1) ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
52.70, มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 64.70, จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 64.70, 
อยู่ในสายงานปราบปรามการทุจริต ร้อยละ 33, มีระดับรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000–25,000 
บาท ร้อยละ 65.30 และมีอายุ   การท างานในองค์การระหว่าง 1–5 ปี ร้อยละ 88  
 2) ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ 7 ด้าน พบว่า โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับความส าคัญตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ความซื่อสัตย์ (x̄= 4.60) และความเป็นธรรม (x̄= 
4.58) รองลงมาอยู่ในระดับมาก คือ มืออาชีพ ( x̄= 4.31) วัฒนธรรมการปรับตัว (x̄= 4.02) 
วัฒนธรรมเอกภาพ (x̄= 3.81) วัฒนธรรมพันธกิจ (x̄= 3.77) และวัฒนธรรมส่วนร่วม (x̄= 3.69) 
ตามล าดับ 
 3) ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 8 
ด้าน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄= 3.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับ
ความส าคัญตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ ด้านคุณภาพ (x̄= 4.06) 
ด้านการสื่อสาร (x̄= 4.03) ด้านการเน้นทีมงาน (x̄= 3.98) ด้านค่าใช้จ่าย (x̄= 3.89) ด้านเวลา (x̄= 
3.88) และด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (x̄= 3.86) รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านปริมาณ
งาน (x̄= 3.46) และด้านเทคโนโลยี (x̄= 3.38) ตามล าดับ 
 4) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจ า
จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ คือ วัฒนธรรมองค์การ 7 ตัว
แปร ประกอบด้วย วัฒนธรรมส่วนร่วม วัฒนธรรมเอกภาพ วัฒนธรรมการปรับตัว วัฒนธรรมพันธ
กิจ ความซื่อสัตย์ ความเป็นธรรม และมืออาชีพ กับตัวแปรเกณฑ์ 1 ตัวแปร คือ ประสิทธิภาพการ
ท างานของบุคลากร พบว่า วัฒนธรรมองค์การ มีความสัมพันธ์ไปในทางบวกกับประสิทธิภาพการ
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ท างานของบุคลากรอยู่ในระดับค่อนข้างต่ าถึงระดับค่อนข้างสูง (rxy อยู่ระหว่าง 0.319 ถึง 0.760) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร (Collinearity) 
ระหว่างตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ์ทั้งหมด ต่ ากว่า 0.80 ทุกตัวแปร สรุปได้ว่าตัวแปร
พยากรณ์ทุกตัวไม่มีระดับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สามารถน าไปวิเคราะห์ได้ 
  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) วัฒนธรรมองค์กร (X) 
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน (Y) ของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติประจ าจังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า วัฒนธรรมองค์การ ซึ่งมี
องค์ประกอบ 7 ด้าน ประกอบด้วย วัฒนธรรมส่วนร่วม (X1) วัฒนธรรมเอกภาพ (X2) วัฒนธรรมการ
ปรับตัว (X3) วัฒนธรรมพันธกิจ (X4) ความซื่อสัตย์ (X5) ความเป็นธรรม (X6) และมืออาชีพ (X7) 
เมื่อวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพ่ือ
คัดเลือกตัวแปรที่ดีที่สุดเข้าสู่สมการ โดยการขจัดตัวแปรพยากรณ์ที่ไม่สามารถพยากรณ์ได้ออก 
ปรากฏผลการวิเคราะห์ว่า วัฒนธรรมองค์การ 4 ด้าน ได้แก่ วัฒนธรรมพันธกิจ (X4) มืออาชีพ (X7) 
วัฒนธรรมเอกภาพ (X2) และวัฒนธรรมส่วนร่วม (X1) มีค่า Sig เท่ากับ 0.000, 0.000, 0.000 และ 
0.042 ตามล าดับ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 เป็นตัวแปรที่ดีที่สุดที่สามารถพยากรณ์
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติประจ าจังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) 
เท่ากับ 0.854 มีค่าคงที่ของคะแนนดิบเท่ากับ 5.259 (Constant (a) = 5.259) มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ (b) เท่ากับ 2.083, 2.358, 1.335 และ 
0.589 ตามล าดับ มีความแปรปรวนเท่ากับ 0.730  (R 2 = 0.730) แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์สามารถ
พยากรณ์ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรได้ร้อยละ 73 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอย
ในรูปของคะแนนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 0.367, 0.362, 0.218 และ 0.099 ตามล าดับ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เท่ากับ 2.02880 (SEEST = 2.02880) 
สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 
  สมการในรูปคะแนนดิบ  
    ̂ = 5.259 + 2.083X4 + 2.358X7 + 1.335X2 + .0.589X1 
  สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน  
    ̂ = 0.367Z4 + 0.362Z7 + 0.218Z2 + 0.099Z1 
 5) ผลการวิเคราะห์เน้ือหาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติประจ าจังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบว่ามีผู้แสดง  ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ จ านวน 31 คน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  มากที่สุด คือ จ านวนบุคลากรน้อย เห็นควรเพ่ิมจ านวนบุคลากรให้เหมาะสมกับ
ปริมาณงาน มอบหมายงานให้ตรงกับบุคคล จ านวน 10 คน คิดเป็น   ร้อยละ 26 
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  รองลงมา คือ บุคลากรเข้าใจทิศทางการท างานคลาดเคลื่อนไปจากที่ก าหนด เห็นควร
สร้างองค์ความรู้ เสริมสร้างและปรับทัศนะคติในการท างาน จ านวน    9 คน คิดเป็นร้อยละ 24  
  และน้อยที่สุด คือ ขาดอุปกรณ์สนับสนุนการท างาน เห็นควรเพ่ิมอุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน จ านวน 1 คน คิดเป็น  ร้อยละ 3 
 

5. การอภิปรายผล 
 จากการวิจัย วัฒนธรรมองค์การที่ผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ ประจ าจั งหวัด  ใน เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ระดับ  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองค์การ โดยภาพรวมระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น  รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากถึงมาก
ที่สุด และระดับความคิดเห็นเกี่ยวประสิทธิภาพ  การท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านปริมาณงานและด้านเทคโนโลยี อยู่
ในระดับปานกลาง  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ วัฒนธรรมองค์การ 7 ด้าน ประกอบด้วย 
วัฒนธรรม  ส่วนร่วม วัฒนธรรมเอกภาพ วัฒนธรรมการปรับตัว วัฒนธรรมพันธกิจ ความซื่อสัตย์ 
ความเป็นธรรม และมืออาชีพ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร ปรากฏผล
การวิเคราะห์ว่า วัฒนธรรมองค์การ จ านวน 4 ด้าน คือ วัฒนธรรมเอกภาพ วัฒนธรรมพันธกิจ มือ
อาชีพ และวัฒนธรรมส่วนร่วม มีอิทธิพลเชิงบวก สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการ
ท างานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจ า
จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดี สามารถอภิปรายผลการวิจัยแต่ละประเด็น โดยเรียง
ตามล าดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย ดังต่อไปนี้ 
 ประเด็นที่ 1 วัฒนธรรมพันธกิจ ซึ่งประกอบด้วยมิติย่อย 3 ด้าน คือ (1) ทิศทาง
ยุทธศาสตร์และความมุ่งมั่น (2) เป้าหมายและวัตถุประสงค์ และ (3) วิสัยทัศน์ มีผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจ า
จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอดคล้องกับการศึกษาของ Kannikar  Saithep (2558: 
123-136) ได้ศึกษา วัฒนธรรมข้ามชาติที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การและผลสัมฤทธิ์ใน  การ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือของประเทศไทย พบว่า วัฒนธรรมองค์การ
ด้านที่มุ่งเน้นโครงสร้างและกฎระเบียบขององค์การ วัฒนธรรมที่เน้นการปรับตัว และวัฒนธรรมที่
มุ่งเน้นผลส าเร็จ ส่งผลเชิงบวกทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน เพราะพนักงานท างานตาม
ค าสั่ง เน้นการประหยัดและมุ่งเน้นประสิทธิภาพการท างาน มีกระบวนการท างานตามขั้นตอนหรือ
วิธีการท างานที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ท างานภายใต้หลักการที่เป็นทางการและมีระเบียบแบบแผน
ที่ชัดเจน 
 ประเด็นที่ 2 มืออาชีพ มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริ ตแห่ งชาติประจ า จั งหวัด  ใน เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สอดคล้องกับแนวความคิดของ National Anti-Corruption institution 
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Sanya Thammasak and Miss Consult Co Ltd. (n.d.a) การปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ และ
สร้างคุณค่าให้เกิดข้ึนในกระบวนการและการปฏิบัติงานตลอดจนปรับปรุง พัฒนาผลงาน  
บูรณาการการท างาน เพ่ือน าองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง  
 ประเด็นที่ 3 วัฒนธรรมเอกภาพ ซึ่งประกอบด้วยมิติย่อย 3 ด้าน คือ (1) ค่านิยม
แกนกลาง (2) การตกลงร่วมกัน และ (3) ความร่วมมือและประสาน   บูรณาการ มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติประจ าจังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอดคล้องกับแนวคิดของ Schermerhorn 
Hunt and Osborn (2003: 263 Cited in Rangsan  Prasoetsee 2005: 209-210) การท างาน
ให้บรรลุผลส าเร็จ ด้วยการหาวิธีที่ดีที่สุดเพ่ือก าหนดขอบเขตความส าเร็จโดยสมาชิกที่มี
ประสบการณ์ร่วมกันก าหนดและท ากิจกรรมเพ่ือสร้างและพัฒนาวิธีการที่จะท าให้เกิดการบรรลุผล
ส าเร็จ สมาชิกขององค์การต้องทราบและมีความเข้าใจภารกิจและบทบาทที่มีร่วมกันในองค์การเพ่ือ
ทราบถึงสาเหตุที่ประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลว 
 ประเด็นที่ 4 วัฒนธรรมส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วยมิติย่อย 3 ด้าน คือ (1) การเสริมสร้าง
อ านาจ (2) การท างานเป็นทีม และ (3) การพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากร มีผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจ า
จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอดคล้องกับการศึกษาของ Thada  Soonchan and 
witat  Janposri (2012 41- 54) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การในยุคโลกา 
ภิวัตน์ตามการรับรู้ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับการปฏิบัติงานตามคุณลักษณะขององค์การแห่งการ
เรียนรู้ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวัดสกลนคร พบว่า วัฒนธรรมองค์การในยุคโลกา
ภิวัตน์ตามการรับรู้ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามคุณลักษณะของ
องค์การแห่งการเรียนรู้ใน รพ.สต. ในจังหวัดสกลนคร โดยด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุดคือ ด้าน
วัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นการบริการ รองลงมาคือ   ด้านวัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นคุณภาพ 
วัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นทีมงาน และน้อยที่สุดคือ วัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นเวลา   
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
ด้านปริมาณงาน และด้านเทคโนโลยี อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น สอดคล้องกับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร ซึ่งบุคลากรในกลุ่มตัวอย่าง
ได้เสนอแนะว่าควรเพ่ิมจ านวนบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน มอบหมายงานให้ตรงกับบุคคล 
ควรสร้างองค์ความรู้ เสริมสร้างและปรับทัศนะคติในการท างาน  ตลอดจนการเพ่ิมอุปกรณ์ 
เทคโนโลยีช่วยในการท างาน ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ต่อองค์การในการวางแผนพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร และสร้างความเข้าใจต่อเป้าประสงค์ขององค์การแก่บุคลากรให้ถูกต้องตรงกัน ผู้บริหาร
องค์การควรให้ความส าคัญกับบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นจ านวนบุคลากรการปรับปรุงโครงสร้างของ
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องค์การและการบริหารจัดการภายในองค์การ เพ่ือพัฒนาทีมงาน ร่วมกันประสานบูรณาการ 
ตลอดจนการสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคลากร น าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การต่อไป  
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการความรู้  2. ศึกษา
ระดับการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3. ศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อจัดการความรู้ และ 4. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ
ผสม โดยวิจัยเชิงคุณภาพใช้เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 7 คนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหาและการวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างจ านวน 245 คนโดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
ด้วยวิธีแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) 
 ผลการศึกษาพบว่า 1. สภาพและปัญหาการจัดการความรู้พบว่า ด้านการแสวงหา
ความรู้ มีการขอค าแนะน าจากผู้รู้ ศึกษาจากเอกสาร ต ารา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาคือเรื่องทุน
สนับสนุนให้กับบุคลากรเพ่ือพัฒนาความรู้ยังไม่ตรงกับความต้องการ  ด้านการสร้างความรู้ มีการ
สร้างเอกสาร คู่มือ ต ารา และงานวิจัย รวมทั้งผลิตสื่อที่มีความทันสมัย ปัญหาคือผลการค้นคว้ายัง
ขาดความเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง ด้านการจัดเก็บความรู้ มีการแบ่ง
ชนิดและประเภทข้อมูลความรู้ไว้เพ่ือค้นหาและการใช้งาน ปัญหาคือขาดการจัดท าระบบฐานข้อมูล
เพ่ือสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ มีการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ให้
บุคคลภายนอกได้รับทราบ เช่น บทความ เว็บไซต์ วารสาร แผ่นพับ ฐานข้อมูลสารสนเทศในการ
เผยแพร่ ปัญหาคือความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้ในองค์กรและในส่วนงานยังไม่ทั่วถึง 2. ระดับ
ความคิดเห็นการจัดการความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3. ระดับความคิดเห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การจัดการความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ พบว่า ปัจจัย
ด้านวัดผลและประเมินผล (X7) ปัจจัยด้านนโยบายการจัดการความรู้ (X3) ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 
(X1) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (X6) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (X5) ส่งผลต่อการจัดการความรู้ (Y) ได้อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และพยากรณ์การปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Adjusted R2) ได้ร้อยละ 78.90 
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผล, การจัดการ, ความรู้ 



226    ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560

 
ABSTRACT 

 Objectives of this research were to: 1. To study the problem conditions of 
knowledge management 2. To study the level of knowledge management 3. To 
study the level of factors affecting the knowledge management and 4. To study the 
factors that affect the knowledge management. Methodology was the mixed 
methods, the qualitative, research, data were from 7 key informants who were 
administrators, lecturers and personnel who were involved with knowledge 
management, analyzing data by content analysis. The quantitative research 
collected data with from 245 samples who were administrators, academicians and 
administrative personnel by stratified sampling with questionnaires, analyzed data 
with percentile, mean, standard deviation and stepwise multiple regression. 
 Findings were as follows: 1. The state and problem of knowledge 
management found that the searching for knowledge had the request for 
suggestion from the scholars, study from documents , textbooks and electronics 
media. The problems were the financial support to the officers for knowledge 
development improperly to the demand. For the knowledge creation had created 
the documents, handbooks, textbooks and research works including the modern 
media production. The problem was the result of research that lacked of new 
knowledge which can be really applied. For the knowledge collection had the 
share of type and kind of knowledge data for search and usage. The problem was 
the lack of data system management for speedily searching ability. For the 
knowledge publication had the knowledge publications to  external persons to 
know it such as articles, websites, journals , leaf , data base for publication. The 
problem was the cooperation in knowledge publication in the organization and 
other offices no overall. 2. The levels of opinions toward the knowledge 
management were at high level, 3. The opinion toward the factors affecting the 
knowledge management  by overall were at high level and 4. Factors that affect 
the knowledge management were that evaluative factor (X7) knowledge 
management policy (X3), factor of leadership (X1), factor of technology (X6), factor of 
culture (X5) had affects to the knowledge management (Y) at the statistical 
significant level at 0.001 that can predict the factors affecting the knowledge 
management of Mahachulalongkornrajavidyalaya University (Adjusted R2) 78.90 
percent. 
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1. บทน า 

 เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมีสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องโดย 
ภาครัฐบาลและภาคเอกชนมีเป้าหมายไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ซึ่งให้ความส าคัญกับทรัพยากรที่มี
ความรู้ ใช้สติปัญญาและองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษา ยกระดับ
คุณภาพอุดมศึกษาไทยในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งของการศึกษา
และให้ความรู้ในระดับสูง เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า เนื่องด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยังก าหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มี
ลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผล
ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสารถมารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน (Office of 
the Public Sector Development  Commission and Thailand Productivity Institute, 
2005) 

 ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยการจัดการความรู้ 
เนื่องจากการจัดการความรู้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานให้สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น โดยน าความรู้ต่างๆ 
ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ซ่ึงการจัดการความรู้สามารถน ามาใช้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการ
รวบรวมจัดระเบียบ วิธีวิเคราะห์แบบบูรณาการ การวางแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู้ด้วย
การก าหนดแผนกลยุทธ์อย่างมีมาตรฐาน มีการสร้างกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการสร้าง
คลังความรู้ ในการจัดระบบอย่างเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย (Suttipon Saythong, 
2016) อีกท้ังความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการสร้างความเติบโต และความมั่นคงขององค์กร ด้วย
การผลิตองค์ความรู้ในระดับสูงที่มีคุณค่า การธ ารงรักษาองค์ความรู้ การเผยแพร่ความรู้และการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเชื่อมโยงการเรียนรู้กับสั งคมและความต้องการของสังคมซึ่ง
กระบวนการจัดการความรู้ เป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาระบบการศึกษาของ
ประเทศไทยโดยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วเหมาะสมกับ
สถานการณ์ซึ่งจ าเป็นต่อการสร้างมาตรฐานคุณภาพ เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมไทย  

 จากในสภาพปัจจุบันการด าเนินการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีสภาพในการท างานแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหัวหน้าของแต่ละส่วนงาน รวมทั้งขาดการ
รายงานผลการจัดการความรู้ที่ชัดเจนท าให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่
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สามารถบรรลุเป้าหมาย รวมถึงบุคลากรบางส่วนไม่มีความรู้ ขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่มีการ
ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน ขาดความร่วมมืออย่างจริงจัง
ในการน าการจัดการความรู้มาใช้ในหน่วยงาน และภาระงานประจ ามาก 

 บุคลากรของมหาวิทยาลัยจึงต้องมีการพัฒนาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยอันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแข่งขัน
สูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และ
การแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสานเทศ อีก
ทั้งผู้น าควรสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างผู้น า ผ่านการให้ความเคารพและไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
ผู้น าต้องเคารพและต้องเชื่อถือความจริงใจของอีกฝ่ายหนึ่ง (Phra Phrombandit, 2014) 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
 2.2 เพ่ือศึกษาระดับการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 2.3 เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
 2.4 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
 

3. วิธีดาเนินการวิจัย 
 3.1 รูปแบบการวิจัย 
  งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) โดยเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
  3.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 7 ท่าน ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ประจ า เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และนักวิชาการท่ีมีผลงานด้านการจัดการความรู้ 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากร
สายปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง จ านวน 630 รูป/คน 
  กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
(Sampling) ดังนี้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) กลุ่มตัวอย่างได้มาจาก ผู้บริหาร 
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บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายปฏิบัติการ จ านวน 245 รูป/คน ที่ได้จากสูตรของทาโร ยา
มาเน (Taro Yamane, อ้างถึงใน Suttanu Srisai, 2008) 
  3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) ส่วนการ
วิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฏี หลักการและผลงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง และมีค าถามในลักษณะปลายปิดและปลายเปิด 
  3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 

 1) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยหา ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าระดับปัจจัยที่
ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และระดับการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

 2) สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ใช้วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีแบบ Stepwise เพ่ือพยากรณ์ตัวแปรตามหนึ่งตัว ซึ่ง
ส่งผลมาจากตัวแปรอิสระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป ที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย โดยทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1  สภาพและปัญหาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ได้แก่ (1) การแสวงหาความรู้ ซึ่งมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน
โดยใช้ความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในองค์กร โดยการศึกษาดูงานจากสถานที่
ต่างๆ และเชิญวิทยากรมาบรรยายมีการเสนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการหาข้อมูลความรู้จาก
อินเตอร์เน็ต เอกสารวิชาการ การเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ องค์กรมีการสนับสนุนและให้
โอกาสเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม มีโอกาสได้เรียนรู้ตามที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการ
อบรม (2) การสร้างความรู้ มจร ยังเป็นองค์ความรู้ที่มุ่งในทางวรรณกรรม คัมภีร์ ที่มีผลต่อการน ามา
ประยุกต์ใช้ มีการสร้างเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือระเบียบข้อบังคับงานบุคคล คู่มืองาน
วิชาการ รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการและรายงานการประชุมบุคลากรและรายงาน
สรุปผลการด าเนินงาน และมีการสร้างเอกสารต่างๆ ไว้จากการได้เรียนรู้หรืออบรมในแฟ้มส่วนตัว 
(3) การจัดเก็บความรู้ มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากคอมพิวเตอร์มาใช้ช่วยให้ทุกคนใน
องค์กรสื่อสารและเชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึงทั้งภายในองค์กรและกับองค์กรภายนอกมากที่สุด  
เช่น งานบัญชี งานทะเบียนนิสิต งานการเงิน งานบุคคล งานพัสดุ บุคลากรได้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเชื่อมโยงในด้านการท างานผ่านระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ส่วนของการ
จัดเก็บ มีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการติดต่อได้ถึงกันด้วยระบบอินเตอร์เน็ตแต่ยังไม่มีการใช้ในการ
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ติดต่อสื่อสารเพ่ือการสร้างความรู้ และ (4) การเผยแพร่องค์ความรู้ มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่
ความรู้ต่างๆ ให้บุคคลภายนอก เช่น เอกสาร บทความ เว็บไซต์ วารสาร แผ่นพับ ลงในฐานข้อมูล
สารสนเทศ การเผยแพร่มีหลายรูปแบบ เช่น สื่อต่างๆ เว็ปไซต์ MCU TV  
 4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
  จากค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พบว่า การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ และการเผยแพร่องค์ความรู้ 
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยพิจารณารายด้านพบว่า 
  1) การแสวงหาความรู้ พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 โดย
ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยมีกระบวนการค้นหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม อยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.05 ส่วนปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ได้มีการสอบถามข้อสงสัยจากผู้รู้ เช่น 
ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ บุคคลอ่ืนๆ นอกหน่วยงาน เพ่ือน ามาแก้ปัญหาในการท างาน อยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87 
  2) การสร้างความรู้ พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 โดย
ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การสร้างเอกสาร คู่มือ ต ารา และงานวิจัย รวมทั้งผลิตสื่อที่มี
ความทันสมัย อันเกิดจากความรู้ที่มีหรือเกิดจากการเรียนรู้ของตนเอง อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.14 ส่วนปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ บุคลากรน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
และจากประสบการณ์มาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่และปรับใช้ให้เข้ากับการปฏิบัติงานของ
ตนเอง อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 3.94 
  3) การจัดเก็บความรู้ พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 โดย
ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การแบ่งชนิดและประเภทข้อมูล/ความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือ
ความง่าย สะดวกต่อการค้นหา และการใช้งาน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00  ส่วนปัจจัย
ย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์กรมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลของการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93  
  4) ด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.07 โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ให้
บุคคลภายนอกได้รับทราบ เช่น เอกสาร บทความ เว็บไซต์ วารสาร แผ่นพับ ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ในการเผยแพร่ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.15 ส่วนปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ  
มีการเผยแพร่ความรู้ภายในองค์กรและในทุกส่วนงานอย่างท่ัวถึง อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.01  
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 4.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ 
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  จากค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 
รองลงมา คือ โครงสร้างองค์กร ภาวะผู้น า วัดผลและประเมินผล เทคโนโลยี นโยบายการจัดการ
ความรู้ และแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยพิจารณารายด้านพบว่า 
  1) ปัจจัยด้านภาวะผู้น า พบว่า ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 โดยปัจจัยย่อย
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สามารถสื่อสารและผลักดันให้มีการจัดการความรู้ในองค์กร อยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 ส่วนปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ก าหนดทิศทางที่ชัดเจนของ
การจัดการความรู้ เป้าหมายของการจัดการความรู้เป็นแผนงานและจัดกิจกรรม เพ่ือสนับสนุนการ
จัดการความรู้ในหน่วยงาน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.02 
  2) ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย  4.06 โดยปัจจัย
ย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์กรมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ชัดเจนและเหมาะสม อยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.19 ส่วนปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์กรมีการแจ้งข่าวสาร
ต่างๆ เกี่ยวกับหน่วยงานให้บุคลากรรับทราบอย่างสม่ าเสมอ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.92 
  3) ปัจจัยด้านนโยบายการจัดการความรู้ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.92 
โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการก าหนดเป้าหมายการจัดการความรู้ที่ชัดเจน อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 ส่วนปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการสืบต่อนโยบาย
การจัดการความรู้ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82 
  4) ปัจจัยด้านแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 
3.95 โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการก าหนดแผนงานการจัดการความรู้ อยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 ส่วนปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการประเมินแผนปฏิบัติการ
การจัดการความรู้ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90 
  5) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.21 โดยปัจจัย
ย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ บุคลากรเป็นตัวแทนทางพระพุทธศาสนาในการพัฒนาจิตใจและ
ปัญญา อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.32 ส่วนปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ บุคลากร
สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.16 
  6) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.02 โดยปัจจัยย่อยที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือท าให้สามารถค้นหา จัดเก็บ และน าความรู้ไปใช้ได้
อย่างสะดวก และรวดเร็วขึ้น อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.20 ส่วนปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ เทคโนโลยีช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานเชื่อมโยง และสื่ อสารกันได้อย่างทั่วถึง ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 3.91 
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  7) ปัจจัยด้านวัดผลและประเมินผล อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.05 โดยปัจจัย
ย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ หน่วยงานคิดค้นวิธีการต่างๆ ที่เชื่อมโยงความรู้กับผลการด าเนินงานที่
ผ่านมา อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.09 ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์กรมีการ
ติดตามและประเมินผลในการจัดการความรู้ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.07 
 4.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์สมการของตัวแปรพยากรณ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยการใช้วิธีการถดถอยพหุคูณ 
โดยวิธีแบบขั้นตอน (Stepwise) ผู้วิจัยได้น าเสนอตัวแปรอิสระจ านวน 7 ตัว ประกอบด้วย (1) ด้าน
ภาวะผู้น า (2) ด้านโครงสร้างองค์กร (3) ด้านนโยบายการจัดการความรู้ (4) ด้านแผนปฏิบัติการการ
จัดการความรู้ (5) ด้านวัฒนธรรม (6) ด้านเทคโนโลยี (7) ด้านวัดผลและประเมินผล เข้าสมการเพ่ือ
ตรวจสอบว่าตัวแปรใด ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ ดังตารางที่ 1 
 ตารางที่  1 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ (Stepwise Multiple 
Regression) ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ล าดับการเข้าสมการของตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted R2 F 
(X7) 0.794 0.630 0.629 402.448* 
(X7)     (X3) 0.859 0.738 0.736 331.290* 
(X7)     (X3)     (X1) 0.873 0.762 0.759 250.050* 
(X7)     (X3)     (X1)     (X6)      0.884 0.782 0.778 208.344* 
(X7)     (X3)     (X1)     (X6)      (X5)      0.891 0.794 0.789 178.512* 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยด้านวัดผลและประเมินผล (X7) สามารถท านายปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (Adjusted R2) เท่ากับ 0.629 ซึ่งแสดงว่า ปัจจัยด้าน
วัดผลและประเมินผล สามารถพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ร้อยละ 62.90 

 เมื่อเพ่ิมตัวพยากรณ์ปัจจัยด้านนโยบายการจัดการความรู้ (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ (Adjusted R2) เท่ากับ 0.736 แสดงว่าปัจจัยด้านนโยบายการจัดการความรู้ สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการพยากรณ์ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นั่นคือปัจจัยด้านวัดผลและ
ประเมินผล ปัจจัยด้านนโยบายการจัดการความรู้  สามารถร่วมพยากรณ์ท านาย ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ร้อยละ 73.60 

 เมื่อเพ่ิมตัวพยากรณ์ปัจจัยด้านภาวะผู้น า (X1) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (Adjusted 
R2) เท่ากับ 0.759 แสดงว่าปัจจัยด้านภาวะผู้น า สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการพยากรณ์ได้อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นั่นคือปัจจัยด้านวัดผลและประเมินผล ปัจจัยด้านนโยบายการจัดการ
ความรู้ และปัจจัยด้านภาวะผู้น า สามารถร่วมพยากรณ์ท านาย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ร้อยละ 75.90 

 เมื่อเพ่ิมตัวพยากรณ์ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (X6) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (Adjusted 
R2) เท่ากับ 0.778 แสดงว่าปัจจัยด้านเทคโนโลยี สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการพยากรณ์ได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นั่นคือ ปัจจัยด้านวัดผลและประเมินผล ปัจจัยด้านนโยบายการจัดการ
ความรู้ ปัจจัยด้านภาวะผู้น า และปัจจัยด้านเทคโนโลยี สามารถร่วมพยากรณ์ท านาย ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ร้อยละ 77.80 

 เมื่อเพ่ิมตัวพยากรณ์ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (X5) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (Adjusted 
R2) เท่ากับ 0.789 แสดงว่าปัจจัยด้านวัฒนธรรม สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการพยากรณ์ได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นั่นคือปัจจัยด้านวัดผลและประเมินผล ปัจจัยด้านนโยบายการจัดการ
ความรู้ ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และปัจจัยด้านวัฒนธรรม สามารถร่วมพยากรณ์
ท านาย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ร้อยละ 
78.90 
 
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ (Stepwise Multiple Regression) ของ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตัวแปรพยากรณ์ที่น าเข้าสมการ

ทั้งหมดในขั้นตอนเดียว 
b SEb   t sig 

ปัจจัยด้านวัดผลและประเมินผล (X7) 0.218 0.045 0.268 4.885 0.000 
ปัจจัยด้านนโยบายการจัดการความรู้ (X3) 0.220 0.052 0.221 4.197 0.000 
ปัจจัยด้านภาวะผู้น า (X1) 0.197 0.046 0.193 4.298 0.000 
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (X6) 0.189 0.045 0.206 4.181 0.000 
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (X5) 0.161 0.043 0.166 3.703 0.000 
R       = 0.891 
R2      = 0.794           
Adjusted R2 = 0.789  
F       = 178.512 

 SEest 
a 
Durbin-Watson 

=    0.330 
=    0.013 
=    2.305 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0.5 
 จากตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยด้านวัดผลและประเมินผล (X7) ปัจจัยด้านนโยบายการ
จัดการความรู้ (X3) ปัจจัยด้านภาวะผู้น า (X1) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (X6) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (X5) 
สามารถพิจารณาร่วมกันได้ว่าปัจจัยใดส่งผลต่อการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (Y) ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(Adjusted R2) ได้
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ร้อยละ 0.789 และค่าสหสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปรเกณฑ์ (Y) และตัวพยากรณ์ (X7, X3, X1, X6, 
X5) มีค่าเท่ากับ 0.891 และค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการพยากรณ์เท่ากับ 0.330 โดยมี
สัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ 0.218, 0.220, 0.197, 0.189 และ 
0.161 และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนมาตรฐาน   เท่ากับ 0.268, 0.221, 
0.193, 0.206 และ 0.166 ส่วนค่า Durbin-Watson เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบความเป็นอิสระต่อกัน
ของค่าความคลาดเคลื่อนซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งการวิเคราะห์ความถดถอย ในที่นี้ได้ Durbin-Watson= 
2.305 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1.5 แสดงว่า ค่าความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน 
 
5. อภิปรายผล 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จากการศึกษา พบว่า 1) ปัจจัยด้านวัดผลและประเมินผล 2) ปัจจัยด้านนโยบายการ
จัดการความรู้ 3) ปัจจัยด้านภาวะผู้น า  4) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และ5) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ส่งผล
ต่อการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 ตามล าดับ 
 5.1 ปัจจัยด้านวัดผลและประเมินผล ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่
ก าหนดไว้ สามารถอธิบายได้ว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ด าเนินการตามตัวชี้วัด
ชัดเจนสามารถวัดได้ว่าบุคลากรในหน่วยงานเกิดการเรียนรู้และมีการเรียนรู้มีการพัฒนาองค์ความรู้
ส าหรับการปฏิบัติงาน อีกท้ังยังมีการติดตามและประเมินผลในการจัดการความรู้ รวมถึงมีหน่วยงาน
สนับสนุนการติดตามการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะการจัด
กิจกรรมทุกครั้ง ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต้องมีการประเมินผลทุกครั้งเพ่ือเป็นการรับรู้ผลสรุปจากการ
จัดกิจกรรม 
 5.2 ปัจจัยด้านนโยบายการจัดการความรู้ ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ สามารถอธิบายได้ว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีการ
ก าหนดนโยบายการจัดการความรู้ ก าหนดเป้าหมายที่ตอบสนองวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยชัดเจน และ
สร้างทีมงานจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ท าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการความรู้ของหน่วยงาน  
สามารถน านโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยไปสู่แผนปฏิบัติการบริหารจัดการความรู้ใน
ส่วนงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของส่วนงาน มหาวิทยาลัยมีการส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรมเกี่ยวกับนโยบายใหม่ๆ ของหน่วยงานก่อนปฏิบัติงานเสมอ พร้อมกับจัดโครงการศึกษา
ดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ronnachit Prussakum 
(2011) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน านโยบายการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ
ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า โรงเรียน
มัธยมศึกษามีการน านโยบายการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง 
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 5.3 ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
สามารถอธิบายได้ว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถสื่อสารและผลักดันให้มีการ
จัดการความรู้ในองค์กรด้วยการให้การสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก และการมีความรู้ความ
เข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการจัดการความรู้  อีกทั้งการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับกิจกรรมการ
จัดการความรู้ ผู้น าเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการน าองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร การให้การสนับสนุนใน
การท ากลยุทธ์โดยมีแรงจูงใจเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร ผู้น าจึงเป็นผู้ก าหนดทิศทาง 
เป้าหมายของการจัดการความรู้เป็นแผนงานและจัดกิจกรรม เพ่ือสนับสนุนการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน สอดคล้องงานวิจัยของ Somnuk Aujirapongpan  and others (2010) ได้ศึกษาเรื่อง 
การยอมรับการจัดการความรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
พบว่า บุคลากรมีระดับการรับรู้คุณลักษณะของการจัดการความรู้อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้าน
ภาวะผู้น า ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของ Supansa Mongkolwiwat (2008) ได้ศึกษาเรื่อง ความ
คิดเห็นของบุคลากรกรมสุขภาพจิตต่อกระบวนการการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่า 
ปัจจัยที่สนับสนุนให้การจัดการความรู้ส าเร็จมากขึ้นมี ด้านภาวะผู้น า เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่จะ
ช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 5.4 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
สามารถอธิบายได้ว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การจัดท าระบบเทคโนโลยีที่
สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้สะดวก จึงต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้สามารถใช้งานได้จริง
ทุกสถานที่ และกระตุ้นให้บุคลากรให้เทคโนโลยีในการจัดการความรู้ให้มากขึ้นเพราะเทคโนโลยีเป็น
เพียงเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการติดต่อและเชื่อมโยงคนภายในองค์กรเข้าด้วยกัน เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือท าให้สามารถค้นหา จัดเก็บ และน าความรู้ไปใช้ได้อย่างสะดวก และรวดเร็วขึ้น จึงมีการ
ฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้งานของบุคลากรช่วยให้บุคลากรใน
หน่วยงานเชื่อมโยง และสื่อสารกันได้อย่างทั่วถึง ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องในการ
ประสานงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Adoondet Tawonchat. and others (2012) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  พบว่า 
อิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาพบว่า มหาวิทยาลัยมีเทคโนโลยีสารสนเทน
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทันสมัย  
 5.5 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมส่งผลต่อการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง สอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
สามารถอธิบายได้ว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุ่งเน้นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจในการปฏิบัติหน้าที่หรือเข้า
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ร่วมกิจกรรมเทคนิคการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนเพื่อส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา แนว
ทางการบริหารวิชาการเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยใช้หลักการทางพระพุทธศาสนา เป็นตัวแทนทาง
พระพุทธศาสนาในการพัฒนาจิตใจและปัญญา น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อดุลเดช ถาวรชาติ และคณะ (2555) 
ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
พบว่า บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาพบว่า บุคลากรมีการเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอยู่ตลอดเวลาท าให้มีความ
สนิทคุ้นเคยซึ่งกันและกันจนท าให้เกิดการไว้เนื้อเชื่อใจกันในการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ LatchaRee Dethyothin (2007) ได้ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 ซึ่งพบว่า วัฒนธรรมองค์กร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
พบว่าบุคลากรมีความไว้วางใจความมีคุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

1) มหาวิทยาลัยควรก าหนดทิศทางที่ชัดเจนของการจัดการความรู้ เป้าหมายของการ
จัดการความรู้เป็นแผนงานและจัดกิจกรรม เพ่ือสนับสนุนการจัดการความรู้ในหน่วยงาน 

2) มหาวิทยาลัยควรมีการแจ้งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับหน่วยงานให้บุคลากรรับทราบ
อย่างสม่ าเสมอ 

3) มหาวิทยาลัยควรมีเทคโนโลยีให้บุคลากรในหน่วยงานเชื่อมโยง และสื่อสารกันได้
อย่างทั่วถึง ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

4) มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามและประเมินผลในการจัดการความรู้ 
5) มหาวิทยาลัยควรมีการสอบถามข้อสงสัยจากผู้รู้ เช่น ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ บุคคล

อ่ืนๆ นอกหน่วยงาน เพ่ือน ามาแก้ปัญหาในการท างาน 
6) มหาวิทยาลัยควรมีบุคลากรน าความรู้ที่ ได้จากการศึกษาค้นคว้าและจาก

ประสบการณ์มาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่และปรับใช้ให้เข้ากับการปฏิบัติงานของตนเองเพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ภายในองค์กรและในทุกส่วนงานอย่างทั่วถึง 
 6.2) ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 

1) ควรศึกษา เรื่อง ผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัดหรือนโยบายองค์กร 

2) ควรศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ในอนาคต เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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3) ควรศึกษาโมเดลเชิงเส้นการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมองค์กร คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) และ 2) เพ่ือศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ โดยใช้
วิธีด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและท าการเก็บข้อมูลภาคสนาม พ้ืนที่
วิจัยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ได้แก ่ส่วนงานภายในคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง ของคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
คือ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบข้อมูลด้วย
เทคนิคการตรวจสอบแบบสามเส้า วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพตามความมุ่งหมายของการวิจัย  
และน าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมองค์กรในอดีตของคณะศิลปศาสตร์ 
มทร.สุวรรณภูมิ ประกอบด้วยวัฒนธรรมองค์กรใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสื่อสาร 2) ด้านการมีวินัย 
3) ด้านการมีจิตสาธารณะ 4) ด้านการมีส่วนร่วม 5) ด้านประชาธิปไตยในองค์กร และ 6) ด้านความ
สามัคคี ซึ่งในอดีตจะมีการปฏิบัติต่อกันเป็นเครือข่ายที่แน่นแฟ้นอย่างเป็นรูปธรรม มีกิจกรรมร่วมกัน
ในศูนย์พ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ สมาชิกในองค์กรต้องอยู่ภายใต้ระเบียบแบบแผนของราชการมีการ
ช่วยเหลือกันตลอดเวลา มีความผูกพันฉันท์พ่ีน้อง และเห็นผู้อาวุโสในองค์กรเสมือนญาติผู้ใหญ่  

2) ส่วนสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของคณะศิลปศาสตร์ 
มทร.สุวรรณภูมิ ผู้วิจัยแยกน าเสนอผลการศึกษาใน 2 ประเด็น คือ สภาพวัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบัน 
กับปัญหาวัฒนธรรมองค์กรปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร โดยภาพรวมของ
วัฒนธรรมองค์กรใน 6 ด้าน พบว่า รูปแบบการสื่อสารทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการมีช่องทาง
ในการสื่อสารหลากหลาย อาท ิโทรศัพท์ โทรสาร เอกสารทางราชการมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 
 
                                                           


 Faculty of Liberal Arts of Mahasarakham University. 
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ทันสมัยมีการก าหนดกฎระเบียบไว้อย่างชัดเจน ทุกคนอยู่ภายใต้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
มีโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม มีการปรับทัศนคติให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมี
จิตใจใฝ่บริการอย่างต่อเนื่องมีการร่วมมือกันประเมินองค์กรเพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ร่วมกันระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  
และอุปสรรค เพื่อน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรร่วมกัน ยึดหลักประชาธิปไตยใน
การบริหารคณะ ส่งเสริมให้ท างานเป็นทีมมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมา น าไปสู่แนวทางการพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กรของคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ในภาพรวมของวัฒนธรรมองค์กร  
ดังนี้คือ การสร้างความตระหนักและส่งเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการรับและส่งต่อข้อมูล
ข่าวสารระหว่างกันอย่างถูกต้องครบถ้วนและสร้างสรรค์  จัดให้มีการเรียนรู้องค์กร และท าความ
เข้าใจกฎระเบียบให้มากขึ้น จัดอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบราชการใหม่ ๆ รวมทั้งรณรงค์ให้
ปฏิบัติตามกฎปลูกฝังให้เข้าใจและตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนา
องค์กร และควรมีการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือเรียนรู้ความแตกต่างทางความคิดของบุคลากรแต่ละ
ช่วงวัย ตลอดจนจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรให้มากข้ึน 
 ค าส าคัญ : วัฒนธรรมองค์กร,การพัฒนา,มทร.สุวรรณภูมิ 
 

ABSTRACT 
 This research has purposes to 1) study the history of organization culture of the 
Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi (RUS) culture 
of Faculty of Liberal Arts, RUS. The research used qualitative research methodology by 
collecting data from documents and field data. The research areas were selected by 
purposive sampling method comprised of the departments within the Faculty of 
Arts, RUS whereas populations and samples of the study included government 
officials, administrators, academic and support staffs, government employees, employees 
of the Faculty of Liberal Arts, RUS which were 40 people in total. Research 
instruments included observation, interview, group discussion and workshop. The 
obtained data was validated by using triangular validation techniques, analyzed the 
qualitative data for the purpose of research and present the results by descriptive 
method. 

The research found that the history and past culture of the Faculty of 
Liberal Arts Suvarnabhumi contains organizational culture in 6 areas: 1) Communication; 
2) Discipline; 3) Public Mind; 4) Participation; 5) Democracy in organization and 6) 
Harmony. In the past, they treated each other as a tangible network that there 
were regular inter-agency activities within the center. Members of the organization 
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must be subject to official regulations. They supported each others at all time, had 
a brotherhood-liked relationship and respected the seniors in the organization as 
their elder relative. 

Considering the current situation, problems, and guidelines for the 
development of organization culture of Faculty of Liberal Arts, RUS, The researcher 
separately presented the results of the study in two issues as : the current 
organizational culture of the organization, current organization culture issues and the 
development of organization culture of the Faculty of Arts, RUS as an overview of 
organization culture in 6 areas. It found that the forms of communication, both 
formal and informal, are channels for multi-channel communication such as 
telephones, faxes and government documents with a modern information 
technology with explicitly defined rules of both personnel and students. All 
members of the organization are subject to government regulations and must 
comply with the rules determined. There is a providing of personnel development 
projects in the field of morality and ethics with purposes to ;) increase the 
knowledge of the work and to adjust the attitude of the personnel within the 
faculty to aware of the service mind on a continuous basis continually ;) to encourage 
the collaboration in evaluating the effectiveness of the organization to make the 
organization more efficient by engaging personnel in internal and external 
environmental analysis to identify strengths, weakness, opportunities, and obstacles 
to determine visions for joint development and) to uphold democratic principles in 
administration by encouraging personnel to work more as a team. All of the mention 
above leads to the development of organizational culture of the Faculty of Arts, 
RUS as an overview of organization cultures in 6 areas as follows: 1) to raise 
awareness and promote morality and ethics in receiving and transmitting 
information between each other accurately, completely and creatively;2) provide 
organizational learning and understand rules better and 3) organize training sessions 
for new government regulations and campaign to follow the rules including to 
cultivate the personnel to understand and realize that they are a part and a vital 
part of organizational development. The activities / projects should be organized to 
learn the differences in the thinking of each age group as well as organizing 
activities to strengthen relations between personnel. 
Keywords: Organizationd Culture, Development, Rajamangala University of      
     Technology Suvarnabhumi. 
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1. บทน า 
 ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ท าให้องค์กรต่าง ๆ ต้อง
ปรับตัวเพ่ือให้องค์กรสามารถอยู่ได้ และก้าวทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังเกิดขึ้นในอนาคต
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) มีบทบาทส าคัญต่อการท างานของ
บุคลากรในองค์กร เนื่องจากลักษณะส าคัญขององค์กรอย่างหนึ่งคือ การเป็นที่รวมของบุคคลซึ่งมา
ท างานร่วมกันและยอมรับร่วมกันถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร วัฒนธรรม
องค์กรจึงมีส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กรเป็นอย่างมาก หน้าที่ของวัฒนธรรมก็เพ่ือสร้างแนว
ทางการปฏิบัติในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสภาพแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการท างาน รวมทั้งยังมีผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงานในองค์กรอีกด้วย ดังนั้น
องค์กรต่าง ๆ จึงมีความพยายามในการสร้างและแสวงหาวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับองค์กรของตน 
ทั้งนี้เพ่ือสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
  ทั้งนี้ นักวิชาการด้านการพัฒนาองค์กรได้สรุปแบบแผนในการแก้ไขปัญหาและ
ปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือส่งผลให้การท างานดีมีคุณภาพ มุ่งสู่
เป้าหมายและทิศทางเดียวกันประกอบไปด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการสื่อสาร ด้านการมีวินัย              
ด้านการมีจิตสาธารณะ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านประชาธิปไตยในองค์กร และด้านความสามัคคี ซึ่ง
ผู้บริหารควรเห็นความส าคัญด้วยการก าหนดวัฒนธรรมองค์กรที่พึงปรารถนาเพ่ือใช้เป็นแนวทางถือ
ปฏิบัติในองค์กร โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และลักษณะการด าเนินงานขององค์กร ทั้งนี้ต้อง
ส ารวจและวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรเดิมที่มีอยู่เสียก่อน เพ่ือคงวัฒนธรรมเดิมที่ดีและน ามาใช้ต่อ
ยอด ส่วนสิ่งใดเป็นข้อเสียก็น ามาปรับปรุงแก้ไข การสร้างความเข้าใจกับบุคลากรเรื่องวัฒนธรรม
องค์กรเป็นสิ่งส าคัญ เพราะจะท าให้ทุกคนมีความเข้าใจ ป้องกันการตีความหมายไปคนละทิศละทาง 
ต้องชี้ให้ชัดเจนถึงการใช้ชีวิตร่วมกันในองค์กรเพ่ือการบริหารงานที่ราบร่ืน ซึ่งองค์กรอย่างคณะและ
มหาวิทยาลัยก็มีความจ าเป็นจะต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ซึ่งจะท าให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพทุก ๆ 
ด้านของการจัดการศึกษาในคณะและมหาวิทยาลัยนั้น ๆ  
 มทร.สุวรรณภูมิมีพ้ืนที่ทั้งหมด 4 ศูนย์ คือ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  ศูนย์
พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  ศูนย์นนทบุรี และ ศูนย์สุพรรณบุรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เมื่อ 18 มกราคม 2548 มีคณะวิชา 6 คณะ คือ คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ (ซึ่งมีพ้ืนที่จัดการศึกษาเพียง 3 ศูนย์-ยกเว้นศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
วาสุกรี) มีภารกิจด้านการจัดการสอน การวิจัย การบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่
สังคม คณะศิลปศาสตร์แบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษา สาขาวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งภาระงานข้างต้นเป็น
งานที่จะต้องเก่ียวพันและเชื่อมโยงกันกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย  
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 อย่างไรก็ดี การบริหารงานคณะศิลปศาสตร์ใน 3 ศูนย์ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดปัญหาในการ
บริหารจัดการอย่างมาก ขาดความเป็นเอกภาพ มีปัญหาเรื่องการสื่อสารข้อมูล การร่วมมือกันท างาน 
ตลอดจนขาดความสามัคคี เมื่อพิจารณาตามเหตุผลจะพบว่า คณะศิลปศาสตร์ทั้ง 3 ศูนย์นั้น เกิดจากการ
รวมกลุ่มของคนทีต่้องอาศัยศูนย์รวมจิตใจเป็นตัวน า ที่มักกล่าวว่า “ส าเร็จด้วยใจ” เมื่อปัจเจกบุคคล
มารวมกันในองค์กรท าให้มีจิตใจแตกต่างกันไป สิ่งที่จะผูกความแตกต่างของจิตใจเหล่านี้ให้อยู่
ด้วยกันและท างานไปในทิศทางเดียวกันได้ก็คือวัฒนธรรมในการท างาน เพ่ือให้คณะสามารถท างาน
มุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกันได้และกลายเป็นองค์กรที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานในที่สุด 
 จากความส าคัญของปัญหาและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัญหาและการพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กรของคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เพ่ือเป็นกรณีศึกษาและเป็นการน าร่องให้เห็น
เป็นตัวอย่างแก่คณะวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่าคณะใน
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ด้วย เพ่ือจะได้มีแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ เป็นรูปแบบ
สถาบันอุดมศึกษา อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อระบบการศึกษาของชาติต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1  เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมองค์กรคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ 
2.2  เ พ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร 

คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการวิจัยภายใต้ความมุ่งหมายการวิจัยดังนี้ 
เนื้อหาของการวิจัย คือ 1) วัฒนธรรมองค์กรคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ 2) สภาพ

ปัจจุบันและสภาพปัญหาของคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ และ 3) การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่
เหมาะสมของคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรมากยิ่งขึ้น
เนื้อหาที่จะน าไปสู่การการพัฒนา   

 3.2 ระยะเวลาการวิจัย  ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย โดยเริ่มตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560 

3.3 พื้นที่ที่ท าการวิจัย  ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือคณะศิลปศาสตร์ 
มทร.สุวรรณภูมิ เพราะมีการบริหารจัดการองค์กรที่น่าสนใจ 3 ศูนย์ พ้ืนที่ ใน 3 จังหวัด คือ
พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และสุพรรณบุรี 
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3.4 ด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก 
1) ประชากร ได้แก่ บุคลากรในสังกัดคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ทั้งผู้บริหาร 

คณาจารย์สายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งสิ้น 125 คน 
2) ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

sampling) จ านวน 40 คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามเกณฑ์ในการคัดเลือกและแบ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ 
                กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้รู้ (Key informants) คือ ผู้บริหารระดับสูงของคณะ คือ อดีตคณบดี 2 คน 
คณบด ี1 คน และรองคณบดี 5 คน รวมทั้งสิ้น 8 คน โดยเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม 
              กลุ่มที่ 2  กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual informants) คือ ผู้บริหารระดับกลาง ได้แก่ หัวหน้า
สาขาวิชา 3 คน หัวหน้าส านักงานคณบดี 1 คน คณาจารย์ 4 คน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในคณะ 
16 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน โดยเก็บข้อมูลแบบสังเกต สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม 
                กลุ่มที่ 3  กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั่วไป (General informants) คือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาของ
คณะ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้มารับบริการจากคณะ และนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 8 คน ใช้วิธีการเก็บข้อมูล
แบบสัมภาษณ์ โดยท าการคัดเลือกด้วยการสุ่มแบบบังเอิญ 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ได้แก่ แบบส ารวจ (Basic 

Survey) แบบสัมภาษณ์ (Interview) แบบสังเกต (Observation) แนวทางสนทนากลุ่ม (Focused 
Group Guideline) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

 4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองให้สอดคล้องกับความมุ่ง
หมายการวิจัย ได้แก่ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ ต ารา รายงานการประชุม 
งานวิจัย ปริญญานิพนธ์ อินเทอร์เน็ต และวีดิทัศน์ โดยรวบรวมแยกประเด็นไว้ตามเนื้อหา  2) การ
เก็บข้อมูลจากภาคสนาม เป็นข้อมูลที่เก็บรวมรวมได้จากพ้ืนที่ที่ศึกษา โดยวิธีการส ารวจเบื้องต้น 
(Basic Survey) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant Observation) การสัมภาษณ์ที่ไม่เป็นทางการ (Informal Interview) และ
การสัมภาษณ์ที่เป็นทางการ (Formal Interview) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) การ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focused Group Discursion) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  

 4.3 การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยวิธี Investigator Triangulation และใช้วิธี
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Methodological Triangulation) ของ Denzin (1970) คือการ
แสวงหาความเชื่อถือได้ของข้อมูลด้วยวิธีเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน (สุภางค์ จันทวานิช. 2546 : 126-
130) ได้แก่ 1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) 2) การตรวจสอบสามเส้าด้าน
ผู้วิจัย (Investigator Triangulation) 3) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) 
และ 4) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)  
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 4.4 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมาย
ของการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) พร้อมตารางประกอบ 
 
5. ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมองค์กรในอดีต ของคณะศิลปศาสตร์ มทร.
สุวรรณภูมิ ประกอบด้วยวัฒนธรรมองค์กร 6 ด้านคือ 1) ด้านการสื่อสาร 2) ด้านการมีวินัย 3) ด้านการ
มีจิตสาธารณะ 4) ด้านการมีส่วนร่วม 5) ด้านประชาธิปไตยในองค์กร และ 6) ด้านความสามัคคี ซึ่งใน
อดีตจะมีการปฏิบัติตนต่อกันเป็นเครือข่ายที่แน่นแฟ้นเป็นรูปธรรม มีกิจกรรมร่วมกันในศูนย์พ้ืนที่อย่าง
สม่ าเสมอ สมาชิกทุกคนต้องอยู่ภายใต้ระเบียบแบบแผนของราชการ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ตลอดเวลา มีความผูกพันกันฉันท์พ่ีน้อง และเห็นผู้ใหญ่ในองค์กรเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ นอกจากนี้
บุคลากรในคณะยังมีวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องมีความเอ้ืออาทร ดูแลเอาใจใส มีความรักใครเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน มีความผูกพันใกล้ชิดกันไมว่าจะเป็นบุคลากรใหม่หรือเก่า และร่วมกิจกรรมทางสังคมทั้ง
ภายในและภายนอกคณะอย่างสม่ าเสมอ  

ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร คณะศิลปศาสตร์ 
มทร.สุวรรณภูมิ โดยภาพรวมปัจจุบันของวัฒนธรรมองค์กรใน 6 ด้าน พบว่า รูปแบบการสื่อสารทั้งการ
สื่อสารแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีช่องทางในการสื่อสารหลายช่องทาง อาทิ โทรศัพท์ 
โทรสาร เอกสารทางราชการ มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีการก าหนดกฎระเบียบไว้อย่าง
ชัดเจนทั้งในส่วนของบุคลากรและนักศึกษา ซึ่งสมาชิกทุกคนอยู่ภายใต้ระเบียบแบบแผนตามที่ทาง
ราชการก าหนด บุคลากรในคณะได้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม มีโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม
จริยธรรม และการปรับทัศนคติให้บุคลากร มีความตระหนักในการมีจิตใจใฝ่บริการอย่างต่อเนื่อง มี
การร่วมมือร่วมใจกันประเมินองคก์รเพ่ือให้องคก์รมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ร่วมกันระบุจุดแข็งจุดอ่อน โอกาส   
และอุปสรรค เพื่อน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรร่วมกัน  ยึดหลักประชาธิปไตยใน
การบริหารคณะ ส่งเสริมให้บุคลากรมีการท างานกันเป็นทีมมากขึ้น  โดยทั้งหมดที่กล่าวมา น าไปสู่
แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของคณะในภาพรวมของวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้คือ การสร้าง
ความตระหนักและส่งเสริมคุณธรรมในการรับส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
สร้างสรรค ์จัดให้ทุกคนมีการเรียนรู้องค์กรและท าความเข้าใจกฎระเบียบให้มากขึ้น จัดอบรมให้ทราบ
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบราชการใหม่ ๆ  รวมทั้งรณรงค์ให้ปฏิบัติตามกฎ ปลูกฝังให้เข้าใจและตระหนัก
ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาองค์กร และควรมีการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างแนวความคิดของบุคลากรในแต่ละช่วงวัย ตลอดจนจัดกิจกรรม
สานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรให้มากขึ้น ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (ยกเว้นด้านการ
มีจิตสาธารณะและด้านประชาธิปไตยในองค์กร ที่ไม่พบปัญหา) สรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที ่1  สรุปแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรปัจจุบันของคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ 
ด้าน แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร 

1. การสื่อสาร 1.1 ทบทวนและพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาด้านการสื่อสารของคณะ 
1.2 จัดกิจกรรมร่วมกันในลักษณะสานสมัพันธ์กันระหว่างบุคลากรทกุเพศทุกวัย 
1.3 แบ่งกลุ่มผู้รับข่าวสารออกเป็นกลุ่ม ก าหนดปญัหา และจัดวิธีการสื่อสารข้อมลู 
     ข่าวสารให้เหมาะกับบคุคลแตล่ะกลุม่ 
1.4 จัดช่องทางการสื่อสารของคณะในช่องทางที่หลากหลาย ง่ายต่อการเข้าถึง รวมถึง 
     ดึงดูดความสนใจของผู้รับสาร 
1.5 ใช้ช่องทางที่เหมาะสมโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีทันสมยัมาใช้ 
1.6 มีช่องทางการสื่อสารที่สามารถเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่ม 
     เพื่อให้เกิดการประสานงานข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ 
1.7 สร้างความตระหนักและส่งเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการรบั และส่งต่อข้อมลู  
     ข่าวสารระหว่างกันอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน และสรา้งสรรค์ 

2. การมีวินัย 2.1 ควรปลูกฝังให้บุคลากรตระหนักและปฏิบตัิตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ 
     ผู้บริหารเพื่อเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่บุคลากรทุกคน 
2.2 จัดให้ทุกคนเรียนรู้องค์กรและท าความเข้าใจกฎระเบยีบให้มากข้ึน จัดอบรมให้ทราบ 
     แนวทางปฏิบัติตามระเบียบราชการใหม่ ๆ รวมทั้งรณรงค์ให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎ    
2.3 ปลูกฝังใหบุ้คลากรในองค์กรตระหนักเรื่องความตรงต่อเวลาอยา่งเคร่งครัด 
2.4 ก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องระเบียบวินยัและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 

3. การมีส่วนร่วม 3.1 ปลูกฝังให้บุคลากรมีความเข้าใจและตระหนักว่า ตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และ 
     เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาองค์กร 
3.2 ควรมีนโยบายใหส้ามารถน างานท่ีปฏิบัติส่วนรวมน าไปบันทึกคดิเป็นภาระงานหรือ 
     มีแนวทางการคิดภาระงานอ่ืน ที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับงานส่วน 
กลางได ้

4. ความสามัคค ี 4.1 ควรจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างแนวความคดิ 
     ของบุคลากรในแต่ละช่วงวัย และมีการสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร  
4.2 ควรมีการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างศูนย์พื้นที่ 

 

6. อภิปรายผล 
 6.1 จากการศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมองค์กรในอดีต ของคณะศิลปศาสตร์ 
มทร.สุวรรณภูมิ พบว่า คณะเกิดจากการรวมตัวของคณะวิชาศึกษาทั่วไปเดิมของสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล 4 วิทยาเขต จึงมีการท ากิจกรรมเป็นเครือข่ายที่แน่นแฟ้นอย่างเป็นรูปธรรม มีความสัมพันธ์
ลักษณะพ่ีน้องระหว่างหน่วยงานในแต่ละศูนย์พื้นที่เท่านั้น สอดคล้องกับทฤษฎีการแพรกระจายทาง
วัฒนธรรม (Cultural Diffusion Theory) Wilheim Schmidt (1868-1954) ที่ว่าการแพร่กระจาย
ทางวัฒนธรรมท าให้เกิดรูปแบบบางอย่างที่เคลื่อนตัวจากวัฒนธรรมหนึ่งไป อีกวัฒนธรรมหนึ่ง  
ซึ่งเปน็ปจัจัยที่ผลักดันให้วิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การที่มนุษย์ใช้ชีวิตความเป็นอยู่
รวมกันเป็นครอบครัวและสังคม มีการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนค้าขาย ท าให้วัฒนธรรมเกิดการ
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หลั่งไหลและผสมผสานเชื่อมโยงเข้าด้วยกันจนเป็นวัฒนธรรมที่ยอมรับและเข้มแข็ง ก่อให้เกิดการแพร
กระจาย แล้วเกิดการถ่ายทอดจากสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่ง อีกทั้งยังพบว่า ในช่วงเริ่มต้นของการ
ก่อตั้งคณะ ยังคงอาศัยระเบียบเดิมของแต่ละวิทยาเขตเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดปัญหา
การบริหารจัดการอย่างมากและขาดความเป็นเอกภาพ อีกทั้งการสื่อสารในอดีตไม่ทันสมัยเหมือน
ปัจจุบันท าให้เป็นอุปสรรคในการบริหารงาน แต่บุคลากรภายในคณะมีจิตสาธารณะสูงมากเป็นที่
ประจักษ์ อาจเพราะคณะมีภาระจัดการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษาทุกคณะในทุกศูนย์
ของมหาวิทยาลัย ท าให้ต้องติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงาน และเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงาน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ แม้ตนเองเดือดร้อนก็ยังพร้อมใจกันมาช่วยเหลือผู้อ่ืน จะเห็นได้
ว่า ในช่วงแรกของการก่อตั้งคณะมีปัญหาในเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างมาก เนื่องจากเกิดจาก
การรวมตัวกันของหน่วยงานในต่างบริบท ต่างพ้ืนที่ ต่างประเพณีวัฒนธรรม ดังนั้น ในช่วงแรกจึงต้อง
อาศัยผู้ใหญ่ในหน่วยงานเพ่ือท าหน้าที่ประสานความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้าใจในทุกศูนย์
พ้ืนที่ ซึ่งสอดคล้องกับ ชินลอย (Chin-Loy. 2003) ที่ศึกษาการประเมินอิทธิพลของวัฒนธรรม
องค์กรที่มีผลต่อความส าเร็จของการจัดการความรู้ โดยใช้เครื่องมือประเมินวัฒนธรรมองค์กรของ 
Cameron and Quinn (1999) โดยวัดวัฒนธรรมองค์กรทั้ง 4 แบบ คือ วัฒนธรรมองค์กรแบบเน้น
ความสัมพันธ์ แบบก้าวหน้า แบบการตลาด และแบบราชการ ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมองค์กร
แบบก้าวหน้ามีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ (r=.40) ทั้งยังสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทาง
ความคิด (Cognitive Theories) ของเพียเจท์ ที่เชื่อว่าโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ทุกคนมีความพร้อมที่
จะมีปฏิสัมพันธ์และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เกิด เพราะมนุษย์หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งผลจากกระบวนการดังกล่าวจะท าให้มนุษย์
เกิดพัฒนาการของเชาวน์ปัญญาและความสัมพันธ์นั่นเอง 

6.2 จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร            
คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ พบว่า 
  1) ด้านการสื่อสาร พบว่า การที่คณะมีพ้ืนที่จัดการศึกษาใน 3 ศูนย์ 3 จังหวัด ซึ่งมี
ระยะทางที่ห่างไกลกัน ท าให้มีความล่าช้าในการท างานไปบ้าง คณะจึงพยายามจัดหาเทคโนโลยีที่ช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานเพ่ือสนับสนุนบุคลากรท างานให้รวดเร็วและได้รับความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการให้มากที่สุด จนปัจจุบันสามารถส่ือสารกันในหลายรูปแบบหรือหลายช่องทางมากขึ้น เช่น 
LINE, e-mail, e-doc เป็นต้น  
  2) ด้านการมีวินัย พบว่า คณะมีการก าหนดกฎระเบียบไว้อย่างชัดเจนทั้งในส่วนของ
บุคลากรและนักศึกษา ซึ่งทุกคนต้องอยู่ภายใต้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ เนื่องจากระเบียบวินัยเป็นกติกาในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่นิยม (Structural–Functional Theory)  ซึ่งมองสังคมโดยรวมว่าเป็นระบบ
หนึ่งอันประกอบไปด้วยส่วนหรือระบบต่าง ๆ ที่ยึดเหนี่ยวและสัมพันธ์กัน ซึ่งสังคมจะต้องมีโครงสร้าง
หน้าที่ของสังคม ทุกสังคมต้องมีระเบียบ มีกฎเกณฑ์ให้ปฏิบัติตาม และสอดคล้องกับ Pannee Ae-Oi 
(2015 : บทคัดยอ) ที่ได้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัย



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์   247  

 
  

พบว่า ภาพรวมและรายด้านของโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกขนาดมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมอบอ านาจซึ่งสะท้อนถึงความมี
วินัยในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อีกท้ังสอดคล้องกับ Nathathai Sodasri 
(2015 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การจัดการความรู้เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรของส านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานต่อกลยุทธ์การจัดการความรู้ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อเรียงล าดับเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความตระหนักรู้ มีระดับความ
คิดเห็นที่มากสุด ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นวินัยในการท างานเช่นเดียวกัน 
  3) ด้านการมีจิตสาธารณะ พบว่า จากสภาวการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนไป คณะจึงต้อง
ปรับโครงสร้างหน้าที่และภารกิจไปพอสมควร ท าให้บุคลากรในคณะจะต้องพัฒนาและปรับตัว 
ขณะเดยีวกันคณะมีนโยบายเพ่ือให้บุคลากรมีจิตใจใฝ่บริการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้รับบริการประทับใจ
มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Amporn Chantawibul (2013 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการ
ประยุกต์วัฒนธรรมองค์กรในการสร้างจิตสาธารณะของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชน ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจุบันภาพรวมของรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของโรงพยาบาลเอกชนในเขต กทม. มีรูปแบบ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย อันเนื่องมาจากปัจจัยย่อยที่แตกต่างกัน โดยมีวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
เป็นพลังขับเคลื่อนส าคัญ และวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นสายบังคับบัญชาเป็นวิถีการท างานของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขต กทม.ทั้งนี้ ผลการศึกษาเชิงคุณภาพสรุปให้เห็นถึงวิวัฒนาการการปรับตัว
ของโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งสะท้อนรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของโรงพยาบาลทั้งสองรูปแบบดังกล่าว แต่
ในอนาคตบคุลากรทีป่ฏิบัติงานในโรงพยาบาลต้องการวัฒนธรรมที่เน้นการมีส่วนร่วม การมีจิตสาธารณะ 
ซ่ึงเป็นวัฒนธรรมที่ควบคู่กับวัฒนธรรมแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ แทนที่วัฒนธรรมแบบราชการ  
  4) ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า บุคลากรร่วมมือร่วมใจกันประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ให้สูงขึ้น ซึ่งคณะได้ทบทวนเรื่องดังกล่าวทุกปีว่าเป็นไปถูกทิศทางหรือไม่ และภารกิจส าคัญในการ
สร้างจิตส านึกด้านการมีส่วนร่วม ต้องปรับกระบวนทัศน์ของอาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้คิดเชิง
บวก มีจิตส านึกอย่างจริงใจ เต็มใจ และเสมอภาคกับทุกคน ทั้งร่วมใจกันปรับปรุงการให้บริการด้าน
บุคลากร อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมเพ่ืออ านวยความสะดวกแกบุคลากรในคณะและผู้มาติดต่อโดย
ทั่วถึง แต่อย่างไรก็ดีพบว่า บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารของ
คณะหรือบุคลากรเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะกรรมการที่มีค าสั่งปฏิบัติงานเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ 
Rachen Kaewpitak (2014 :  บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่องรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการจัดการ
ความรู้ของสถานศึกษา สังกัด สพม. เขต 8 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อการ
มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จ านวน 3 
แบบ ได้แก่ แบบเน้นการตลาด แบบเน้นสายการบังคับบัญชา และแบบเฉพาะกิจ  
  5) ด้านประชาธิปไตยในองค์กร พบว่า คณะยึดถือระบอบประชาธิปไตยและหลักธรร
มาภิบาลในการบริหาร มีระบบการควบคุมติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเข้มงวด ใช้
ระเบียบกระทรวงการคลังในการด าเนินงานพัสดุของคณะ ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการ
รับ-ส่งหนังสือ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นแบบสร้างสรรค์ และการที่
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คณะมีบุคลากรรุ่นใหม่ ที่กล้าคิดกล้าท า จ านวนมาก จึงท าให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีมาก
ขึ้นโดยไม่กังวลเรื่องต าแหน่งหน้าที่ สอดคล้องกับ Waraphorn Sangtrong (2014 : Abstract)  
ทีไ่ด้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์กรกับองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของบริษัทเอ.เอ็ม.พี. คอนสตรัคชั่น 299 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้าน
การค านึงถึงปัจเจกบุคคลซึ่งสอดคล้องตามแนวทางของประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์ต่อการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
  6) ด้านความสามัคคี พบว่า มีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง เนื่องจากที่ผ่านมามีการเปลี่ยน
คณบดีทุกวาระ ส่งผลให้นโยบายขาดความต่อเนื่องและเกิดความขัดแย้งในองค์กร แต่จากการที่
บุคลากรมีภาระงานจ านวนมาก จึงท าให้ต้องช่วยกันปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเวลาที่
ก าหนด ซึ่งถือว่าเป็นการพลิกวิกฤติให้กลายเป็นโอกาส โดยส่งเสริมให้บุคลากรท างานเป็นทีมมากขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับ Piya Lamooman (2013 : Abstract) ได้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด สพป. ปทุมธานีเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรม
องค์กรที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ ด้านยุทธวิธีที่ใช้ ด้าน
ตัวประสานองค์กร ซึ่งเป็นเรื่องของความสามัคคีที่เด่นชัด และด้านคุณลักษณะเด่นขององค์กร  
 จากปัญหาที่กล่าวมา คณะมีการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  
สานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พ้ืนที่และระหว่างบุคลากร เพ่ือสร้างความเข้าใจในความแตกต่างระหว่าง
กันในด้านต่าง ๆ โดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมของคณะเป็นล าดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับ Nathathai 
Sodasri (2015 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การจัดการความรู้เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลการวิจัยพบว่า ด้านความตระหนักรู้ มีระดับความคิดเห็นมากสุด
ที่สุดเกี่ยวกับความภูมิใจในการเป็นพนักงานของส านักงาน ด้านการร่วมก าหนดเป้าหมาย มีระดับ
ความคิดเห็นที่มากสุดเกี่ยวกับการร่วมก าหนดเป้าหมายร่วมกันซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดี ด้านการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ มีระดับความคิดเห็นที่มากสุดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้อ่ืน ท าให้เกิด
การพัฒนาทางความคิด ซึ่งความคิดเห็นข้างต้นจะช่วยสร้างความเข้าใจที่ดี เกิดความสัมพันธ์อันดี 
ทั้งยังท าให้เกิดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ความคิดในแต่ละช่วงวัยของบุคลากรมีความสัมพันธ์กันใน
ทิศทางท่ีดีมากขึ้นอีกด้วย 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ควรจัดฝึกอบรมบทบาทหน้าที่ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร  โดยเฉพาะการ

ก าหนดนโยบายในหน่วยงานย่อย การวางแผนสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
7.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญในการใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่าเกี่ยวกับ

ด้านการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งเสริมสร้างพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มากขึ้น
ควรปรับเปลี่ยนทัศนคติวิธีการด าเนินงาน การบริหารโครงการ และกระบวนทัศน์ในการท างาน
ร่วมกันที่แตกต่างจากระบบราชการ  
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7.3 ในระยะยาวควรมีการกระจายอ านาจแก่หน่วยงานย่อย โดยให้มีอ านาจในการตัดสินใจ
การด าเนินงานด้วยตนเอง หน่วยราชการจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมมาเป็นผู้แนะน าและ
ให้ค าปรึกษามากขึ้น รวมทั้งเข้าไปสนับสนุนสิ่งที่องค์กรส่วนกลางไม่สามารถด าเนินการได้ 
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รูปแบบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่ส่งผล 
ต่อประสิทธิผลการจัดการสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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นิลวรรณ  ทองเทียนชัย มิตภาณี  พงษ์พัว  พาที  เกศธนากร 
Ninwan  Tongtianchai, Mitparnee  Phongphua, Patee Kesthanakorn 

 
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
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โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
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 
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
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ทรัพยากรมนุษย์ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงแล้ว ยังจะส่งผลให้ประเทศด้อยพัฒนาตามไปด้วย 
ขณะนี้มีค าว่า “การศึกษาข้ามชาติ” คือการศึกษาก าลังจะไร้พรมแดน ปัจจุบันการจัดการศึกษาได้
ขยายตัวอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก หลายประเทศมีแนวโน้มที่จะจัดการศึกษาข้ามชาติ หรือข้าม
พรมแดน (Transnational Education :TNE) ให้มากขึ้น เพ่ือดึงดูดนักศึกษาต่างชาติเข้าไปศึกษาใน
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 าคัญอันจะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเยาวชนคน
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 เรียนด้าน
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 การสร้างความผูกพันและความสามัคคี 
เพ่ือให้บุคลากรเกิดความมุ่งมั่นในการท างานอย่างเต็มตามศักยภาพ  

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

จากความส าคัญของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังกล่าว ที่ต้องท าหน้าท่ีวิเคราะห์ วิจัยเพ่ือเป็นรูปแบบภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงน ามาสู่ความสนใจของผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาภาวะผู้น าทาง
วิชาการที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการตามบทบาทของผู้บริหาร
โรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการศึกษาจากการ
วิจัยครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดข้อความรู้ที่แสดงถึงคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีเหมาะสม 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) เพ่ือตรวจสอบรูปแบบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถม
ศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาประเด็นที่เก่ียวข้องกับรูปแบบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ตามแนวคิดของฮอลลิงเจอร์และเมอร์ฟี (Hallinger & Murphy, 1985, pp. 221-224) 
กล่าวถึง องค์ประกอบของพฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ 3 
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องค์ประกอบคือ การก าหนดภารกิจของสถานศึกษา การจัดการด้านการเรียนการสอน และการ
เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ  และแนวคิดของ โคเอนและฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1977) 
กล่าวถึง การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา เป็นการบริหารโดยให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การได้รับประโยชน์ทางวิชาการ จากการจัดการศึกษา การได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการ
ด าเนินงาน ในการรับผลประโยชน์ และในการประเมินผล และขอบเขตเนื้อหาด้านสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย การมองเห็นทักษะและความสามารถที่บุคลากรแสดงออกในการ
ท างานที่ท้าทายร่วมกัน รวมถึงการมีทัศนคติในการท างาน มีทักษะในการวิเคราะห์ประเด็นอย่าง
ตรงไปตรงมาและมีทักษะในการจัดการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ยุ่งยากซ่ึงสามารถจะน 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 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและรองฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้า
งานวิชาการระดับประถมศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 324 คน การได้มาของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นที่  1  การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรคือผู้บริหารสถานศึกษาและรองฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้างานวิชาการ          ใน

โรงเรียนมาตรฐานสากล 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 
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ที่มา   (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,  2557) 
 

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  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 54.4 ) อายุอยู่ในช่วงอายุ 46 – 55 
ปี (ร้อยละ 52.5) จบการศึกษาระดับปริญญาโท (ร้อยละ 80.7 ) ขนาดของโรงเรียนเป็นโรงเรียน
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ขนาดใหญ่ (ร้อยละ 81.3) เมื่อพิจารณาประสบการณ์ในการบริหาร พบว่า ประสบการณ์ในการ
บริหารที่มากที่สุด คือ ประสบการณ์ 1-10 ปี (ร้อยละ 41.1)  
 ความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรในการวิจัย 
  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  ตัวแปรแฝง
ภายนอกภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร (ALAMF) ประกอบด้วย 3  องค์ประกอบได้แก่ ตัวแปร
สังเกตได้ 11 ตัว มีความสัมพันธ์เชิงบวกและมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
สูงสุดมีค่าเท่ากับ .890 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการ กับ
การจัดการศึกษาการมีส่วนร่วม และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ าสุดมีค่าเท่ากับ .841 เป็น
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ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการ กับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวแปรแฝงภายในประสิทธิผลการจัดการศึกษา ความสัมพันธ์ในทางบวก โดยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์สูงสุดมีค่าเท่ากับ .765 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความส าเร็จของงาน กับ
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 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทักษะการมองเห็นความสามารถ
ของบุคคล กับทัศนคติในการวิเคราะห์ประเด็นอย่างตรงมาตรงไป  

2)  ผลการตรวจสอบความตรง พบว่า ค่า  χ 2   = 100.53 , df = 67 ; p = 0.005 ; 
GFI = 0.956 ; AGFI = 0.937 และ RMR = 0.040 ซึ่ งตัวแปรภาวะผู้น าทางวิชาการมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการจัดการสถานศึกษา 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
ศึกษาเร่ือง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
พบว่า ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ และ Prapan  Boonwan (2556: 7) ได้ศึกษาเรื่อง
สภาพปัญหาการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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EFFe 

.31 

.20 

.37 

.35 
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.46 

.75 
.65 
.38 
.61 

.70 

.67 

.54 
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.48 

.35 

.42 

.22 

.17 

.19 

.20 

.24 

.18 

.11 

.34 

.17 

.25 

.20 

.34 
.45 
.27 

.37 

.47 

.40 

.38 
.43 

χ 2=  100.53, df = 67; p = 0.005; GFI = 0.956; AGFI = 0.937 และ RMSR = 0.040 
 



261วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
 

 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พบว่าทักษะการบริหารของผู ้บริหาร
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 านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถม 
ศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน าผลการวิจัยรูปแบบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ไปใช้ในการก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 

       2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 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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บทน า 
 หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงเรื่องราวหลักฐานของคนญี่ปุ่น 8 คน ต่างอาชีพ ต่าง Profile แต่

สิ่งเดียวที่มีเหมือนกันคือ "ความรักในสิ่งที่ท าจากใจจริง" ทั้งมีความสุข ทั้งเป็นต้นแบบ ให้กับคน
รุ่นใหม่และคนวัยท างานอีกเป็นจ านวนมากในประเทศญี่ปุ่น ถ้าได้เห็นหลักฐานก็จะเข้าใจว่า ถ้า
อยากหาสิ่งที่รัก ไม่ใช่เรื่องหนักส าหรับชีวิตเลย "ใครก็ท าได้เพียงพลิกหลักคิดแค่นิดเดียว" ดังนั้น
สาระของหนังสือ และสิ่งที่ต้องการถ่ายถอดจากหนังสือนี้จึงมุ่งไปที่ วิธีการและแนวทางแห่ง
ความส าเร็จผ่านถ้อยค า “วิ่ง” ที่หมายถึงอาการก้าวไปข้างหน้าและวิธีการสร้างเป้าหมายเพ่ือไปสู่
ความส าเร็จนั้นด้วย  
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การว่ิงเป็นอาการทางกายสื่อถึงการขยับก้าวไปข้างหน้า และการวิ่งก็คงไม่มีการวิ่งไปข้าง
หลัง ซึ่งสวนกับความเป็นธรรมชาติ อาจบางคนบอกว่ารถวิ่งไปข้างหน้าข้างหลังได้ แต่มันก็ไม่ใช่
ธรรมชาติของการวิ่ง โดยในหนังสือนี้ การวิ่งเป็นการสื่อสารถึงการขยับก้าวที่มีเป้าหมาย และผลของ
ความส าเร็จรออยู่ นอกจากนี้ยังหมายถึงแรงจูงใจต่อการไปสู่เป้าหมายซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ โดยใน
หนังสือมีผู้ให้ทัศนะไว้หลายท่านอาทิ วิสูตร แสงอรุณเลิศ (บอย) - นักเขียน / นักพูด ที่ว่า "นี่คือ
หนังสือภาษาไทย เขียนโดยคนไทยที่ผมชอบที่สุด นับตั้งแต่ต้นปี 2016 มีทั้งแรงบันดาลใจ และวิธี
ท าที่คัดมาเนื้อ ๆ เน้น ๆ" จักรพงษ์ เมษพันธุ์ - The Money Coach มีมุมมองว่า "หนังสือเล่มนี้
มันยอดเยี่ยมแบบสุดติ่ง บูมได้น าเรื่องราวต่าง ๆ มาสรุป และรวบรวมไว้อย่างน่าอ่านพร้อมตัวอย่าง

ของสุดยอดความเป็นเลิศในประเด็นต่าง ๆครบครัน 
ชนิดที่คุณคิดออก และเห็นภาพตามได้ทั้งหมดด้วย
การ อ่านหนั งสื อ เล่ ม เดี ยว "  พลอย เซ่  - CEO 
you2morrow ให้ ทั ศนะว่ า  "เ ซ่ ชื่ นชมในความ
พยายามของคุณบูมที่จะถ่ายทอดเรื่องราวดี ๆ แง่มุม
ใหม่ ๆ ของ "คนญี่ปุ่น" ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของ "ความ
หลงใหล" "วินัย" และ "ความมีเกียรติ" ที่น่าจะเอาเป็น
แบบอย่างมาก ๆ อะไรจะดีไปกว่าการได้ท าในสิ่งที่รัก 
รักในสิ่งที่ท า และมีความสุขในทุก ๆ วัน ?" หรืออย่าง 
สรกล อดุลยานนท์ – หนุ่มเมืองจันท์ "การอ่าน
หนังสือเล่มนี้เหมือนกับเราได้ไปนั่งในร้านซูชิแบบ "โอ
มาคาเซะ" ที่มีที่นั่งไม่มาก "ซูชิ" ที่เสิร์ฟมาทีละค า 
นอกจากจะมาจากวัตถุดิบที่ดีที่สุดในวันนั้นแล้ว ยัง
แฝงด้วยความรัก ความหลงใหลในงาน และศิลปะ
เฉพาะตัวของ "เชฟ" ด้วย" 
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ภาพประกอบ 1 โลกทัศน์ว่าด้วยการวิ่งและวิธีการวิ่งสู่เป้าหมาย (ภาพ : Online) 

 
 ดังนั้นหนังสือนี้ จึงกล่าวถึงการวิ่งโดยเป็นเทคนิคของการบริหาร และการจัดการตาม
รูปแบบของญี่ปุ่นและผู้เขียนค านิยมได้สะท้อนออกมา ทั้งที่ในฐานะผู้เขียนเคยไปศึกษาได้น ามา
ถ่ายทอดเป็นประสบการณ์ตรงจึงน ามาเรียบเรียงเป็นเทคนิคทางการบริหารที่อ่านแล้วให้น่าสนใจ 
พึงน ามาแบ่งปัน ให้กับผู้อื่นได้รับรู้เป็นความงดงามทางภาษา สาระของเรื่อง และเทคนิคของการเล่า
เรื่องถ่ายทอดดังปรากฏในงานเขียนของหนังสือเล่มนี้  
เทคนิคการว่ิง/ทางสู่ความส าเร็จว่าด้วยการบริหารชีวิต   
 ในหนังสือที่ถูกน ามาแนะน า  ได้เขียนไว้ในหลายบท ซึ่งสะท้อนถึงความคิด ความเห็น
และทัศนะของผู้เขียน ในการน าเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ปรากฎ ท าให้เห็นว่าจริง ๆ แล้วสิ่งที่
เกิดขึ้นเป็นองค์ความรู้และปรากฏการณ์ของการด าเนินชีวิตภายใต้กลไกและการเกิดขึ้นอย่าง
เหมาะสมและเป็นไปได้ ซึ่งในแต่ละบทได้สรุปโดยรวมไว้คือ    

 
เทคนิคการว่ิง เนื้อหาในแต่ละเทคนิค 

เทคนิคการว่ิงที่ 1 มนุษย์
เงินเดือนผู้รักงานประจ ายิ่ง
กว่าธุรกิจส่วนตัว  

คุณจะต้อง “ซึ้ง” กับวิธีคิดของบุคคลรุ่นปู่คนนี้ 
แม้อายุจะปาเข้าไปเป็น ศตวรรษ แกก็ไม่เคยคิดจะใช้
ชีวิตแบบ Slow life แถมก็ยังมีคนมากมาย ให้
ความส าคัญ อยากให้คุณปู่คนนี้เป็นที่พ่ึงตลอดเวลา
เพราะแกยึดถือว่า “เกิดมาเป็นคน ต้องท าตัวเป็น
ประโยชน์ตลอด” คนทุกคนที่อยากเป็นคนส าคัญ  
ควรศึกษาวิธีคิดในบทนี้ (p.20)   
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เทคนิคการว่ิงที่ 2 มืออาชีพ 
รักษามาตรฐานของตัวเอง
เสมอ  

ในยุคสมัยที่ใครจะเด่นจะดังมันง่ายเหลือเกินดาราเกิด
ใหม่ทุกวัน คนมีชื่อเสียงเกิดใหม่ทุกวันแต่มีแค่คนส่วน
น้อยเท่านั้น ที่ยังเป็น “ยอดฝีมือ” ในยุทธจักร คุณจะ
ได้เรียนรู้วิธีการ “ขัดเกลา” ให้ฝีมือเป็นระดับท๊อปอยู่
เสมอท าอย่างไรให้ร้านอาหารเล็ก ๆ เป็นที่หมายตา
มองจากนักชิมทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่บุคคลส าคัญของ
โลกที่ จะต้อง “ตั้ ง ใจ”  มาชิม “ความตั้ ง ใจ”   
ระดับสุดยอดของชาวญี่ปุ่นวัย 90 ปีที่ชื่อ “ONO 
JIRO” (p.44)   

เทคนิคการว่ิงที่ 3 ทีวีแชม 
เปี้ยนในชีวิตจริง  

ถ้าคุณเก่งจริง คุณต้องกล้าทดสอบความเก่งและ
คนเราไม่จ าเป็นต้องเก่งแต่ในกระดาษชีวิตคนเรามี
อะไรน่าสนใจมากกว่า "เกรดเฉลี่ย" ตั้งเยอะยังมี
ความสามารถมากมายหลายอย่างที่ควรค่าแก่การยก
ย่องเพราะเขาเหล่านั้นก็สามารถพัฒนาธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมนั้น ๆ ให้ดีกว่าที่เคยมีมาในอดีตในบทนี้
คุณจะได้ศึกษาวิธีคิดของ “เด็ก” คนหนึ่งที่หลงใหลใน
อะไรบางอย่าง จนกระทั่งจักรพรรดิ์ญี่ปุ่นถึงกับต้องมา
เยี่ยมชมอาณาจักรของเขา (p.58)   

เทคนิคการว่ิงที่ 4 หนุ่มโอตา
คุและสาวคอสเพลย์ ความ
หลงใหลขั้นสุด 

การแต่งตัวเลียนแบบตามการ์ตูนให้เหมือนกัน ไม่ใช่
เ รื่ อ งง่ าย  ๆ นั ก เขี ยนจะวาดอะไรออกมาก็ ได้ 
แต่คนที่หลงรักจะพยายามเสกมันออกมาในชีวิตจริง
ถ้าพูดถึงเรื่องความรักในการท าบางสิ่งบางอย่างเราจะ
ไม่สามารถข้ามคนกลุ่มนี้ได้เลย คนที่กล้าเดินแต่งเป็น
ตัวการ์ตูนหรือตัวละครในเกมส์เดินไปมานอกบ้าน ที่
เราเรียกกันว่า “คอสเพลย”์ คุณจะได้เรียนรู้ในวิธีการ
กระจายความหลงไหลให้เป็นชื่อเสียง ให้เป็นอาชีพที่มี
อนาคตมากกว่างานประจ าในบทนี้ (p.74)   
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เทคนิคการว่ิงที่ 5 เส้นทาง
ความฝัน กับต านาน 15 ปี  

บางทีโชคชะตาก็เล่นตลกอย่างยาวนานโชคชะตาไม่ได้
ยอมให้เราได้ท าในสิ่งที่รักง่าย ๆ ส าหรับเธอคนนี้ IDA 
HIROKO ได้พิสูจน์ตัวเองในที่ ๆ เธอไม่ได้ชอบอยู่ถึง “ 
15 ปี” หลาย ๆ คนล้มเลิกความฝันไม่ได้เป็นเพราะ
วามฝันนั้นหมดเวลาแต่เป็นเพราะคนเหล่านั้น “หมด
หวัง” ต่างหากใครที่ก าลังท้อแท้กับความฝัน เดิน
เท่าไหร่วิ่งเท่าไหร่ก็ไม่ใกล้สักที ผู้หญิงคนนี้จะดึงคุณ
ให้ลุกขึ้นยืนอีกครั้ง (p.88)   

เทคนิคการว่ิงที่ 6 อายุไม่ได้
ใช้นับกับสิ่งที่รัก  

ลองจินตนาการในวันที่คุณอายุ 80 ปีสิ่งที่คุณจะต้อง
ท าก็คือ “เลี้ยงหลาน”เข้าวัดท าบุญ แต่ส าหรับคุณ
ยาย “WADA KYOKO”เธอกลับเพ่ิงเริ่มตั้งบริษัทเป็น
ของตัวเองคนมากมายมีความฝันวัยเด็ก แต่กลับทิ้งมัน
เมื่อโตขึ้น เพราะบางทีเราก็อ่อนแอลงจากค าพูดของ
คนรอบข้างยอมเชื่อวันเวลาที่บอกว่าคุณแก่เกินไปใน
บทนี้คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคการท าธุรกิจของคุณยาย
วัย 80 ปี ที่สร้างรายได้กว่า 100 ล้านบาทต่อปี 
(p.110)   

เทคนิคการว่ิงที่ 7 แผนการ
ตลาดกับสิ่งที่รัก  

ไม่ใช่ทุกคนที่ประสบความส าเร็จกับสิ่งที่รักบางคน
อาจจะโชคดี ท าในสิ่งที่รักซึ่งตอบโจทย์กับผู้คนอยู่
แล้วแต่ส าหรับหลาย ๆ คน โดยเฉพาะวงการที่แข่งขัน
กันอย่างดุเดือดไม่ง่ายเลยที่คุณจะแจ้งเกิดได้ในยุคที่ 
“ใครก็ดั ง ได้”  ในบทนี้ คุณจะได้ เ รียนรู้ เทคนิค
การตลาดในการปั้นตัวของ “ตลกต่างชาติ”ที่ใช้เวลา
เพียง 11 เดือน ก็โด่งดังเป็นที่รู้จักทั่วประเทศญี่ปุ่น
(p.124)   

เทคนิคการว่ิงที่ 8 เมื่อพบสิ่ง
ที่รักแล้วกัดไม่ปล่อย 

คุณอาจจะไม่เชื่อว่า “เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ” นั้นจะมี
ความส าคัญอย่างเรื่องของ “ขนมในร้านสะดวกซื้อ”  
ของแบบนี้มันจ าเป็นต้องรู้ลึกรู้จริงด้วยเหรอ ? มีคน
โด่งดังจากมันได้ด้วยเหรอ ? ในบทนี้ครับ คุณจะได้
รู้จักเธอ “MATSUBAYASHI CHIHIRO” ผู้ที่รู้จักขนม
ทุกชนิดในเชลฟ์วางขนมเธอกินมาทุกอย่างจนรู้
แม้กระทั่ง ล าดับในการกินขนม” มารู้จัก “นักกิน
ขนม” ที่ท าให้ “เรื่องเล็ก” กลายเป็นชื่อเสียงให้กับ
เธออย่างยิ่งใหญ่ (p.136)   
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มืออาชีพ รักษามาตรฐานของตัวเองเสมอ  

 ประโยคน าในบทนี้ของผู้เขียน โดยการยกประโยควาทะของ Ono Jiro (ค.ศ.
1925/2468-) “...มืออาชีพ คือคนที่รักในงานที่ท าอยู่จากก้นบึ้งของหัวใจ...” (p.47)  เป็นนิยามของ 
Jiro Sushi ชายอายุ 90 ปี อุทิศเวลาทั้งชีวิตเพ่ือสิ่งที่รัก (Jeff Gordinier,2012) โดยผู้เขียนโยงเล่า
ไปถึงวันที่  “.. .บารัค โอบามา แวะเยี่ยมประเทศญี่ปุ่น 2 คืน 3 วัน อย่างไม่เป็นทางการ 
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายซินโซ อาเบะ ได้เชิญบารัค โอบามา ไปเลี้ยงรับรองม้ือค่ าในนามของรัฐบาล
ญี่ปุ่นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง เพ่ือแสดงการต้อนรับด้วยน้ าใจไมตรีจากรัฐบาลญี่ปุ่น ร้านอาหารแห่ง
นั้นเป็นร้านอาหารชื่อดังขนาดที่คนทั่วโลกไม่มีใครที่ไม่รู้จัก ตั้งอยู่ในมหานครโตเกียว และความ
น่าสนใจของร้านอาหารแห่งนี้ก็คือ มันมีขนาดเล็กเพียง 10 ที่นั่ง รับจองโต๊ะทางโทรศัพท์เท่านั้น 
และยังต้องจองล่วงหน้าหลาย ๆ เดือนร้านนี้ชื่อว่า ‘SUKIBAYASHI JIRO’ หรือ ‘ซูชิจิโร’...”(p.48) 
และบารัค โอบามาก็เอยปากชมว่า “นี่คือซูชิที่ดีที่สุดในชีวิต” (p.49) อะไรคือความพิเศษท่ีร้าน
ดังกล่าวท าให้คนทั่วโลกรู้จัก ด้วยผลการรับรางวัลมิชลิน 3 ดาว ถึง 9 ปีซ้อน โดยประเมินจากนักชิม
ทั่วโลก ซึ่งความส าเร็จเป็นส่วนหนึ่ง และผู้เขียนก็ให้นิยามไปสู่แนวทางความส าเร็จที่ว่า “....เคล็ดลับ
ในการคว้ารางวัลทรงเกียรติมาจากบุคคลที่หลงรักในงานที่ท า และมุ่งมั่นพัฒนาความเป็นมืออาชีพ
อย่างไม่หยุดยั้งอย่างคุณปู่ Ono Jiro นั่นเองครับ ท่านเป็นปรมาจารย์แห่งวงการซูชิที่ได้รับการ
ยอมรับเป็นต้นแบบของเชฟท าซูชิทั่วโลก....” (p.49) ซึ่งผู้เขียนที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นได้ถ่ายทอด
เรื่องราวชีวิตของคุณปู่ที่ทั้งชีวิตท าซูซิขายนับตั้งแต่เปิดร้านในวัย 41 ปี จนกระทั่งวัยกว่า 90 ปี ท า
ในสิ่งที่รัก พัฒนาในสิ่งที่รักด้วยความมุ่งมั่นดังค าบอกเล่าที่คุณปู่กล่าวไว้ในแต่ละช่วงเวลา “...ผมจะ
ไม่บอกให้คุณตามหางานที่รัก ผมจะไม่บอกให้คุณออกเดินทางค้นหาตัวเอง เพ่ือเจองานในฝัน มัน
ไม่ใช่แบบนั้นเลย ผมจะบอกคุณว่า ถ้าเราเลือกงานด้วยตัวเองไปแล้ว เราต้องรักในงาน งานนั้น เฉก
เช่นเดียวกับการแต่งงาน ที่คุณต้องมอบความรักให้กับผู้หญิงสักคน.. .” (p.49) หรือค าบอกเล่าต่อ
ความส าเร็จของซูชิที่ว่า “...ของไม่ดี ไม่เสิร์ฟให้ลูกค้าเด็ดขาด จงให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกค้าเพราะนั่นคือ
การรักษาศักดิ์ศรีของอาชีพของเรา...” (p.49) ดังนั้นความส าเร็จต่อความเป็นจ้าวแห่งซูชิของคุณปู่
จึงไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ หรือเกิดจากช่วงเวลาอย่างเดียวแต่เกิดจาก “การเรียนรู้และการ
ฝึกฝน” (p.50) รวมไปถึงการคิดค้นพัฒนาอยู่ตลอดเวลา “...จงเงยหน้ามองไปบนท้องฟ้าบ่อย ๆ 
แล้วเฝ้าถามว่าจะมีวิธีไหนอีกที่ดีกว่าขณะนี้ขบคิดมันซ้ าๆ ว่าจะท ายังไงให้ดีกว่าเดิม ?....” 
(p.50) จากหนังสือสะท้อนให้เห็นสิ่งที่ผู้เขียนต้องการน าเสนอในความรักที่จะท า และท าในสิ่งที่รัก 
ย่อมเป็นหัวใจของความส าเร็จต่องาน และการพัฒนางาน แม้งานนั้นอาจดูไม่ได้สูงศักดิ์ แต่ศักดิ์ของ
งานอยู่ตรงที่คุณค่าของงานนั้น ซึ่งหากเทียบกับความส าเร็จของคนอีกมากมาย ส่วนใหญ่เกิดจาก
ความรักและพัฒนามุ่งมันทุ่มเทให้จนเป็นความส าเร็จ ดังสูตรความส าเร็จในหลาย ๆ ข้อของ JACK 
MA (ค.ศ.1964/2507-) ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารกลุ่มบริษัทอาลีบาบา (Alibaba) และเศรษฐีที่
รวยที่สุดในประเทศจีน (Shiying, Liu; Avery, Martha,2009) ให้นิยามไว้ว่า “ยอมแพ้เท่ากับ
ล้มเหลว” ซึ่งในทัศนะของหม่า มองว่าการยอมแพ้ เป็นความล้มเหลวที่เลวร้ายที่สุด ถ้าคุณไม่ยอม
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แพ้ แต่ท าให้ดีที่สุด แม้สุดท้ายแล้วจะไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย แต่คุณก็ได้เรียนรู้อะไร
บางอย่าง โดยปัจจัยส าคัญของการประสบความส าเร็จคือการเรียนรู้จากความผิดพลาด ซึ่งหากมอง
ความส าเร็จของคนทั่วโลกทั้งรุ่นก่อนและปัจจุบัน ส่วนใหญ่มาจากส่วนผสมของความส าเร็จ ในอดีต 
ที่มาผสมรวมกับปัจจุบัน ประกอบด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท่ จนกลายเป็นความส าเร็จและหนังสือใน
บทนี้ ก็น าเสนอให้เห็นผลจากความรักในสิ่งที่ท า จนกลายเป็นมืออาชีพและรักษามาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่องด้วยเช่นกัน  

 
ภาพประกอบ 2 ภาพ Ono Jiro เจ้าของร้าน Sukiyabashi ในวันที่ให้การตอบรับอดีตประธานาธิบดี 

Barack Obama คราวแวะเยี่ยมประเทศญี่ปุ่น 2 คืน 3 วัน เมื่อ มิถุนายน 2014/2557 อย่างไม่เป็นทางการ 
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายซินโซ อาเบะ ได้เลี้ยงรับรองมื้อค่ าในนามของรัฐบาลญี่ปุ่น (ภาพ : Online) 
 
อายุไม่ได้ใช้นับกับสิ่งที่รัก 
 อายุมักเป็นข้ออ้างในการที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อายุมากแล้วไม่รู้จะท าไปท าไม ไม่รู้จะท า
ไปให้ใคร สุขภาพไม่ดี ในหนังสือผู้เขียนได้ยกกรณีของคุณยาย Wada Kyoko ที่มีปัญหาเรื่องการ
ย้ายบ้านบ่อย แต่อีกนัยหนึ่งเธอกับได้ประสบการณ์และความรู้จากการย้ายบ้านบ่อย จึงท าให้เธอ
ตั้งใจ “...ใช้เวลาในชีวิตที่เหลืออยู่นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้ท าในสิ่งที่อยากท ามาทั้งชีวิต
...” (p.114)   รวมไปถึงประสบการณ์ที่ประสบมาด้วยตนเอง “...เธอเคยประสบปัญหาการย้าย
บ้านมาโดยตลอด ทั้ง ๆ ที่บ้านเป็นปัจจัยส าคัญในชีวิตแต่ท าไมคนเรายังต้องมาเจอเรื่องปวดหัว
เกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัยด้วย...” (p.114)   จากประสบการณ์นั้นเธอจึงตั้งใจที่แนะแสวงหาความรู้เพ่ือให้
ค าแนะน ากับผู้หาบ้านใหม่ จะได้ไม่ต้องประสบปัญหาเช่นเดียวกับเธอที่ประสบมาตลอดเวลาในการ
ย้ายบ้าน คุณยายในวัย 79 จึงไปเรียนรู้ อบรม เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างละเอียด และสอบ
ใบอนุญาตเพื่อเป็นผู้ให้ค าปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนับเป็นเรื่องยาก เพราะสถิติอัตราการสอบ
ผ่านทั่วประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ 17.5 % แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคของคุณยาย ทั้งยังเปิดบริษัทให้
ค าปรึกษาในเมืองหลวง ที่มีตัวแทนให้ค าปรึกษาอยู่แล้ว 58,000 แห่ง แต่คุณยายใช้วิธีการที่ถือเป็น
กลยุทธ์ทางการจัดการ และท าให้ยายเป็นที่กล่าวขวัญและมีผู้มาขอใช้บริการโดยประสบการณ์ของ
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ยาย โดยยายให้ค าปรึกษาจากสภาพปัญญาจริงและที่ตนเองเคยประสบมา และให้บริการตลอด 24 
ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด เพราะยายมองว่าปัญหาเกิดข้ึนทุกวันและไม่มีวันหยุด และไม่คิดค่านายหน้าจาก
ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงไปตรวจสถานที่ทุกแห่งที่จะมีการซื้อขาย รวมทั้งให้ข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมาทั้งดีและเสีย พร้อมกับแนวคิดที่ว่า “...ซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้า...” (p.117) จาก
แนวทางดังกล่าวคุณยายจึงประสบความส าเร็จ รายได้กว่า 100 ล้านบาทต่อปี  และเป็นที่กล่าวขวัญ  
“...คุณยายวาดะจะแนะน าที่อยู่ท่ีดีที่สุดและไม่ท าให้เราผิดหวังแน่นอน...” ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณยายเอง
ก็ปรารถนาอย่างนั้น “...อยากจะให้ผู้คนสมหวังกับการเลือกที่อยู่อาศัยให้มากที่สุด..” (p.117)  
จากข้อมูลที่ปรากฏสะท้อนให้เห็นว่าผู้เขียนต้องการสื่อว่า “อายุ” ไม่ใช่ “เงื่อนไข” ที่จะท าให้คน
ส าเร็จ หรือไม่ส าเร็จ ขอเพียงตั้งใจ และลงมือท า “... ‘อายุไม่เคยเป็นอุปสรรคในการเริ่มต้นสิ่ง
ใหม่ๆ’...ถ้าใจมุ่งม่ันอยากท าอะไรขอเพียงแค่ลงมือท า คุณยาย 80 ปีแล้ว ยังเริ่มต้นบริษัทใหม่
ได้...” (p.117) 

 
ภาพประกอบ 3 ภาพข่าวเกี่ยวกับอายุกับความส าเร็จทางการศึกษา อาทิ ทึ่ง พระอายุ 80 
ปียังไฝ่เรียน/เปิดใจ"คุณยาย" วัย 91 ปีบัณฑิต มสธ.เรียนอ่านให้ทันโลก/ ในความหมาย

ต้องการสื่อว่าอายุไม่ใช่ปัญหาส าหรับความรักท่ีจะประสบความส าเร็จในที่ท่ีตัวเองต้องการ 
(ภาพ : Thai PBS News,Online: Retrieved 2015-04-03) 
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 ความส าเร็จ กับอายุคงไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคส าหรับการเริ่มต้น  ดังที่ผู้เขียนพยายาม
ยกกรณีศึกษาในประเทศญี่ปุ่นมาเล่าสู่กันฟังที่ว่า อายุไม่ได้ใช้นับกับสิ่งที่รักท าก็คือ “เลี้ยงหลาน-
เข้าวัดท าบุญ” แต่ส าหรับคุณยาย “WADA KYOKO”เธอกลับเพ่ิงเริ่มตั้งบริษัทเป็นของตัวเองคน
มากมายมีความฝันวัยเด็ก แต่กลับทิ้งมันเมื่อโตขึ้น เพราะบางทีเราก็อ่อนแอลงจากค าพูดของคนรอบ
ข้างยอมเชื่อวันเวลาที่บอกว่าคุณแก่เกินไปในบทนี้คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคการท าธุรกิจของคุณยายวัย 
80 ปี ก่อสร้างรายได้ให้กับคุณยายกว่า 100 ล้านบาทต่อปี  ดังนั้นบทสรุปของอายุจึงไม่ใช่บท
สุดท้ายของการเริ่มต้น ดังที่ Harland David Sanders ผู้ก่อตั้งไก่ KFC ที่เริ่มต้นธุรกิจในวัย 65 ปี 
และประสบความส าเร็จ รวมไปถึงภาพข่าวที่คุณยาย Ingeborg Rapoport (2 September 
1912/2455 – 23 March 2017/2560) ชาวเยอรมันวัย 120 ปีที่จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย 
Hamburg ของเยอรมนี หลังจากที่เธอหยุดไปเมื่อเกือบ 80 ปีในช่วงสงครามโลก (Damien 
McGuinness,2015) หรือภาพข่าวพระครูถาวรสังฆโสภณ สุวัณโณ (ดวงสุวรรณ) เจ้าอาวาสวัด
ประตูเขียน จ.สงขลา ในวัย 90 ปี ที่ เข้ารับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555  (Thairath online : 
Retrieved 2017-12-06) หรือคุณยายกิมหลั่น จินากุล บัณฑิตวัย 91 ปี จาก จ.พะเยา บัณฑิตอายุ
มากที่สุดในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เมื่อวันที่ 9 
สิงหาคม 2560 (Thai PBS News : Online, Retrieved 2017-12-06)  วัยกับความส าเร็จไม่ใช่สิ่ง
เดียวกันเสมอไป แต่มันคือความมุ่งมั่นและใส่ใจต่อความส าเร็จนั้น ในส่วนพระพุทธศาสนายกย่อง 
“ผู้ลงมือท า” มากกว่าอายุ ดังพุทธพจน์ท่ีว่า “...บุคคลผู้ปรารภความเพียรอย่างหนักมีชีวิตอยู่
เพียงวันเดียว ก็ประเสริฐกว่าคนเกียจคร้านและละทิ้งความเพียรมีชีวิตอยู่ตั้ง 100 ปี...” (ขุ.อป. 
[ไทย] 33/231–240/486) ดังนั้นอายุไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคต่อการลงมือท า และในเวลาเดียวกัน
ในหนังสือก็ให้ข้อมูลว่าคุณยายประสบความส าเร็จเพราะท าในสิ่งที่ตัวเองมีความรู้ ขวนขวายหา
ความรู้ และรักที่จะท าเพ่ือการช่วยเหลือเพ่ือความสุขของคนอ่ืนจึงท าให้ความส าเร็จนั้นมาพร้อมกับ
ความสุขด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับพุทธพจน์ที่ว่า “...ภิกษุทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุข
แห่งมหาชนหมู่มาก...” (วิ.มหา [ไทย] 4/32/40 : เรื่องส่งพระอรหันต์ 60 รูป ไปประกาศศาสนา) 
หรือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2470-2559/1927-2016) ทรงปฏิบัติตาม
พระราชด ารัสพระปฐมบรมราชโองการในคราวเสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 
ว่า “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระราชกรณีกิจ
ของพระองค์จึงทรงท าเพ่ือผืนแผ่นดินไทยและคนไทยทั้งประเทศดังปรากฏเป็นประจักษ์กว่า 70 ปี  
การท าเพ่ือคนอ่ืน เพ่ือสังคมและส่วนรวม จะส่งผลให้สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ
สันติสุขด้วยเช่นกัน  
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เมื่อพบสิ่งที่รักแล้วกัดไมป่ล่อย 
 ในหนังสือพูดถึงความชอบ สู่การท าสิ่งที่รัก โดยผู้เขียนกล่าวถึง Matsubayashi Chihiro 
ที่มีความชอบกินขนมทุกชนิดในร้านสะดวกซื้อ แต่ไม่ได้กินเพ่ือความเอร็ดอร่อยเพียงอย่างเดียว แต่
ศึกษาด้วยว่าแต่ละชนิดมีความต่างกันอย่างไร หีบห่อบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงสังเกตว่าที่หน้าร้าน
สะดวกซื้อมีขยะจากขนมชนิดไหนเป็นที่นิยม เธอจึงกลายเป็นผู้รู้เรื่องดีที่สุดเรื่องขนม จนกระมี
รายการทีวีชื่อดังว่า “…Matsuko no Shiranai Sekai (หรือโลกท่ีคุณมัตสึโกะยังไม่รู้) เป็นช่วงพิเศษ
ที่พูดถึงมันฝร่ังทอดกรอบในประเทศญี่ปุ่น รายการนี้เชิญเธอมาออกรายการ นอกจากเธอสามารถ
แนะน ามันฝรั่งทอดกรอบต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดแล้ว เธอยังรู้ประวัติความเป็นมาของมันฝรั่งทอด
กรอบในญี่ปุ่นด้วย เธอศึกษาทุกอย่างเกี่ยวกับขนม และที่ส าคัญขนมที่ได้รับการแนะน าจากเธอใน
รายการ วันต่อมาขนมนั้นขายดีเป็นเทน้ าเทท่า...ผู้ชมที่ได้ดูรายการต้องเชื่อตั้งแต่แรกเห็นเลยละว่า...
เธอคือตัวจริงในเรื่องขนม ถ้าไม่เชื่อเธอแล้วจะเชื่อใคร...” (p.140) รวมทั้งเมื่อเธอเรียนจบเทอก็
ประกอบอาชีพในร้านสะดวกซ้ือ และท างานในสิ่งที่รักและชอบในแวดวงขนมอยู่เป็นเวลากว่า 20 ปี 
และมีส่วนต่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ชนิดวัสดุที่ใช้ท าขนม ประเภทขนม การสร้างแบรนด์ใหม่ ๆ 
(House Brand) ให้กับวงการขนมให้กับบริษัทได้เป็นอย่างมาก แม้แต่เปลี่ยนงานไปอยู่แผนก 
Website ของบริษัทมือถืออันเป็นบริษัทในเครือของบริษัทเดิม “ตามระบบการหมุนเวียนเปลี่ยน
งาน (Job Rotation)” เธอก็ยังท าในสิ่งที่รักด้วยการสร้างชุมชนออนไลน์ในเวบไซท์ ส าหรับลูกค้า
ที่ส่งเสริมให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขนมและผลิตภัณฑ์ของบริษัทสะดวกซื้อที่เธอ
ท างานและน าไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทได้เป็นจ านวนมาก  ในความหมายของผู้เขียน
ต้องการสื่อให้เห็นว่า “ความมุ่งม่ัน” และการลงมือท าอย่างมี “วินัย” ต่อสิ่งที่ท าเป็นส่วนส าคัญต่อ
ความส าเร็จนั้น พร้อมยกกรณีตัวอย่างความส าเร็จผ่านสิ่งที่รักที่ชอบเหมือน Matsubayashi 
Chihiro ดังที่ปรากฏในหนังสือ หากเทียบเคียงความส าเร็จ เช่นผู้ประสบความส าเร็จในอดีต ไม่ว่า
จะเป็น โทมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Edison/ February 11, 1847/2390 – October 18, 
1931/2474)  ผู้ผลิตหลอดไฟให้แสงสว่างกับโลก กับแนวคิดที่คนส่วนใหญ่ในเวลานั้นมองว่า 
ล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ในมุมคิดเขากลับมองความล้มเหลวนั้น เป็นการเรียนรู้และประสบการณ์
ที่ต้องเดินหน้าไปต่อ “...เราไม่ได้ล้มเหลว 500 ครั้งหรอกเพื่อน แต่เราค้นพบ 500 วิธีที่มันใช้
ไม่ได้ผลต่างหาก...” หรือกรณีของผู้พันฮาร์แลนด์ ดี แซนเดอร์ส (Colonel” Harland David 
Sanders/ค.ศ.1890-1980/2433-2523) ก่อตั้งไก่ทอดเคนตั๊กกี้ หรือ Kentucky Fried Chicken 
(KFC) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1939/2482  เป็นเครือข่ายร้านอาหารจานด่วนที่มีชื่อเสียงของอเมริกัน เป็นร้าน
ที่มีเครือข่ายขยายไปทั่วโลก นับเป็นเครือข่ายร้านอาหารที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากแมค
โดนัลด์ แต่อีกฉายาของเขาคือ “ผู้พันแซนเดอร์ส ชายผู้ล้มเหลว (เกือบ) ทั้งชีวิต สู่ต านานไก่
ทอด” แปลว่าความมุ่งม่ันจนวัย 65 ปี จึงประสบความส าเร็จ ซ่ึงแสดงถึงความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ เจ.เค.
โรว์ลิ่ง (Joanne "Jo" Rowling, ค.ศ.1965/2508-) ผู้แต่งนวนิยายเรื่องดัง Harry Potter ซึ่งเป็น
นักเขียนที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในยุคปัจจุบัน ที่ยอดขายกว่า 107 ล้านเล่มทั่วโลก เมื่อเขียน
ต้นฉบับหนังสือ แฮรี่ พอตเตอร์ เสร็จ ต้นฉบับของเธอก็ถูกส่งไปยังส านักพิมพ์ 12 แห่ง เพ่ือ
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พิจารณาผลก็คือ ทุกแห่ง ปฏิเสธเมื่อตีพิมพ์ และแนะน าให้ไปซื้อหนังสือสอนเขียนนิยายหรือไม่ก็เข้า
คอร์สฝึกเขียน แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคของเธอ เพราะในที่สุดหนังสือเล่มดังกล่าวก็ถูกตีพิมพ์
และโด่งดังไปทั่วโลก หรือการที่เจ้าชายสิทธัตถะ ไม่ย่อท้อต่อการบ าเพ็ญทุกกรกิริยา จนผ่ายผอม 
แม้จะยอมละความเพียร เปลี่ยนวิธี ดังที่ปัญจวัคีย์ทั้ง 5 ก็แคลงใจต่อความมุ่งมั่นในคราวแรก ที่
เจ้าชายสิทธัตถะหันกลับมาบริโภคอาหาร คงละคลายความมุ่งมันเป็นแน่แท้ และหนีไปอยู่ป่าอิสิปป
ตนมฤคทายวันเสีย (วิ.มหา [ไทย] 1/11/16-ปัญจวัคคิยกถา) หากการเปลี่ยนวิธีนั้น คือการละความ
มุ่งมั่น ทุ่มเท ก็คงไม่มีศาสดาผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน ความมุ่งมั่นของพระองค์ พร้อม
เปลี่ยนวิธีจึงส่งผลเป็นความส าเร็จต่อเป้าหมายที่วางไว้  รวมไปถึงการที่พระปุณณะ ที่ปรากฏใน
ปุณณสูตร (ส .สฬา.[ไทย] 18/88/86-ปุณณสูตร) ประสงค์จะไปเผยแผ่ค าสอนในหมู่บ้านที่คนดุร้าย 
“สุนาปรันตะชนบท” ที่พระพุทธเจ้าทรงถามเพ่ือสอบทานความมุ่งม่ันดังมีประโยคว่า  

พระพุทธเจ้า :  ชาวสุนาปรันตะดุร้าย หยาบช้านัก ถ้าพวกเขาด่าเธอ  
   เธอจะคิดอย่างไร ? 
พระปุณณะเถระ : หากพวกเขาด่า ก็ดีกว่าใช้มือตบตีท าร้าย 
 
พระพุทธเจ้า : ถ้าพวกเขาใช้มือตบตีท าร้ายเธอ เธอจะคิดอย่างไร ? 
พระปุณณะเถระ : หากพวกเขาใช้มือตบตีท าร้าย ก็ดีกว่าตีด้วยท่อนไม้ 
 
พระพุทธเจ้า : ถ้าพวกเขาตีด้วยท่อนไม้ เธอจะคิดอย่างไร ? 
พระปุณณะเถระ : หากพวกเขาตีด้วยท่อนไม้ ก็ดีกว่าปลิดชีพด้วยอาวุธ 
 
 
พระพุทธเจ้า : ถ้าพวกเขาปลิดชีพด้วยอาวุธ เธอจะคิดอย่างไร ?  
พระปุณณะเถระ : หากพวกเขาปลิดชีพด้วยอาวุธ ข้าพระองค์คิดว่า ในขณะที่สาวก 
  ของพระผู้มีพระภาคบางท่าน อึดอัดเกลียดชังร่างกายและชีวิต จึง 
  ต้องแสวงหาอาวุธมาปลิดชีพตัวเองแต่ข้าพระองค์กลับได้รับการ 
  ปลิดชีพ โดยไม่ต้องแสวงหาเลย 
พระพุทธเจ้า : ดีละ ปุณณะ เธอข่มใจได้ดังนี้ เธอไปยังสุนาปรันตะ ได้แล้ว 
จากแนวคิดของพระปุณณะสะท้อนได้หลายมุมอาจตีความได้ว่า “ชีวิตคิดบวก” มองโลก

ในแง่ดี ความส าเร็จก็มีเกินกว่าครึ่ง หรืออีกความหมายหนึ่งอาจสะท้อนถึงความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ  
ใช้ชีวิตเขาแลกต่อภาระงาน “ตายเป็นตาย” ความชอบและความมุ่งมั่นนั้นผลจึงส าเร็จตามความ
ประสงค์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในครั้งนั้น ดังมีพุทธพจน์ว่า “จงสละมือเพื่อรักษาแขน  
จึงสละแขนเพื่อรักษาร่างกาย และจึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม” (ขุ.ชา.[ไทย] 28/467-472/177-
มหาสุตโสมชาดก) ซ่ึงหมายถึงเป้าหมายและเจตนารมณ์ของหลักการเป็นสิ่งส าคัญสุด  
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 ดังนั้นในหนังสือนี้ผู้เขียนซึ่งมีประสบการณ์เคยศึกษาในประเทศญี่ปุ่น และน าเสนอผ่าน
บุคคลในญี่ปุ่น อย่าง Matsubayashi Chihiro ที่สะท้อนผ่านความชอบกิน ชอบขนมเป็นชีวิตจิตใจ 
และสื่อออกมาเป็นความมุ่งมั่น แม้จะเป็นเรื่องไม่ใหญ่โต  แต่เมื่อรัก ชอบ และมุ่งมั่น ทั้งมีวินัยต่อสิ่ง
รัก สิ่งชอบนั้น ความส าเร็จ หรือผลของความส าเร็จจึงปรากฏผล  

 
ภาพประกอบ 4 อายุกับความส าเร็จไม่ใช่เรื่องเดียวกัน ผู้พันแซนเดอร์ส ที่เริ่มต้นในวัย 65 ปี ชายผู้

ล้มเหลว (เกือบ) ทั้งชีวิต สู่ต านานไก่ทอด KFC  (ภาพ : Online) 
 
การวิ่งกับจิตวิญญาณ 
 การว่ิงซึ่งในความหมายของผู้เขียนต้องการสื่อคือความมุ่งมั่น ตั้งใจและความทุ่มเท ดังมี
หนังสือชื่อ The Way of The Runner, a journey into the obsessive world of JAPANESE 
running เป็นหนังสือที่โด่งดังและขายดี เขียนโดยนาย Adharanand  Finn ที่เขียนหนังสือเล่มดัง
อย่าง Running with the Kenyas  โดยนายฟินเก็บข้อมูลในญี่ปุ่นตั่งแต่ปี 2013/2556 และ
หนังสือได้ตีพิมพ์ครั้งแรกปี 2015/2558  โดยมีข้อมูลในหนังสือว่า ปี 2013 นักวิ่งมาราธอนชาย 
100 อันดับท๊อปของโลกมีเพียง 6 คนเท่านั้นที่ไม่ใช่ชาวแอฟริกัน และใน 6 คนนี้เป็นชาวญี่ปุ่นถึง 5 
คน ส่วนฝั่งนักวิ่งหญิงที่ประสบความส าเร็จมีชาวญีปุ่นติดอันดับท๊อป 100 ถึง 11 คน อะไรเป็น
ปัจจัยความส าเร็จต่อการเป็นนักวิ่งระยะไกลของชาวญี่ปุ่น  
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ภาพประกอบ 5 ภาพปกหนังสือของ Adharanand Finn ที่เขียนเกี่ยวกับนักวิ่งของญี่ปุ่น ที่มีฐานคิด

มาจากวิ่ง “สามัคคี- Ekiden” ที่เป็นสัญลักษณ์และท าให้ญี่ปุ่นมีนักวิ่งมาราธอนระดับโลกจ านวน
มาก (ภาพ : online) 

 
 เม่ือสืบค้นจะพบว่า ชาวญี่ปุ่นจะเฉยๆกับค าว่ามาราธอน แต่จะดื่มด่ ากับ “เอคิเด้น 

(Ekiden)” มากๆ เอคิเด้นก าเนิดในยุคเอโดะ (ช่วงประมาณ ค.ศ.1603-1868/2146-2411) โดยเอคิ
เด้น คือการวิ่งผลัดเพ่ือส่งสารระหว่างเมืองหลวง เกียวโต-โตเกียว ที่กินระยะทางถึง 508 กิโลเมตร   
หลังจากญี่ปุนพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สอง การวิ่งเอคิเด้นได้กลายเป็นสัญลักษณ์ในการกระตุ้น
ความสามัคคีรวมพลังเพื่อสร้างชาติอีกครั้งหนึ่ง บริษัทใหญ่ ๆ ในญี่ปุ่นจะมีทีมเพ่ือแข่งวิ่งเอคิเด้น นัก
วิ่งเหล่านี้จะทุ่มเทให้กับองค์กรสุดๆเช่นเดียวกับองค์กรที่ใส่ใจกับนักวิ่งโดยนักวิ่งจะได้เบี้ยเลี้ยงพิเศษ
จากบริษัท และยังได้รับสิทธิให้เลิกงานก่อนเวลาเพ่ือซ้อมวิ่ ง บริษัทจะมองว่าทีมนักวิ่ งนี้
เปรียบเสมือนสปิริตของบริษัทที่จะแสดงออกสู่สาธารณะในสนามเอคิเด้น ดังนั้นเมื่อย้อนกลับมาสู่
แนวคิดเรื่องการวิ่ง ในญี่ปุ่นการวิ่งเป็นสูตรส าเร็จของการสื่อสาร แต่ในเวลาเดียวกัน “ว่ิง” 
กลายเป็นโลกทัศน์ว่าด้วยการแสดงออกต่อความสามัคคี ความเสียสละและการทุ่มเทต่อความเป็น 
“ชาติ” ภายหลังการแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2  นอกจากนี้ยังมีแนวคิดการวิ่งในพระพุทธศาสนา  
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ที่การวิ่งมีผลต่อความ “งาม” หรือไม่งาม  ดังแนวคิดที่ว่า “ว่ิงแล้วไม่งาม” อันประกอบด้วย 
กษัตริย์ สตรีที่สวมอาภรณ์  ช้างทรงเครื่องทรง พระสงฆ์ เมื่อวิ่งจะไม่สวยงาม  

ดังมหีลักฐานในคัมภีร์ว่า   
“พราหมณ์  ชน 4 จ าพวก เหล่าไหน ? เมื่อวิ่ง ย่อมไม่งาม แม่วิสาขา. พ่อทั้งหลาย 

พระราชาผู้อภิเษกแล้ว ทรงประดับประดา แล้วด้วยเครื่องอาภรณ์ทั้งปวง เมื่อถกเขมรวิ่งไปในพระ
ลานหลวง ย่อมไม่งาม  ย่อมได้ความครหา ช้างมงคลของพระราชา ประดับแล้ว วิ่งไป ก็ไม่งาม 
ต่อเมื่อเดินไปด้วยลีลาแห่งช้าง จึงจะงาม บรรพชิต เมื่อวิ่ง ก็ไม่งาม ย่อมได้แต่ความ ครหา ย่อมงาม 
ด้วยการเดินอย่างอาการของผู้สงบเสงี่ยม  สตรี เมื่อวิ่งก็ไม่งาม  ย่อมถูกเขาติเตียนอย่างเดียวว่า 
"ท าไม หญิงคนนี้ จึงวิ่งเหมือนผู้ชาย แต่ย่อมงามด้วยการเดินอย่างธรรมดา...”  (พระสุตตันตปิฎก  
ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม 1 ภาค 2 ตอน 2 หน้าที่ 80) 
 การว่ิงเป็นอากัปกริยา แต่อีกนัยหนึ่งเป็นโลกทัศน์ของความส าเร็จ ซึ่งผู้เขียนได้พยายาม
เสนอแนวคิดในฐานะเป็นเทคนิค ดังนั้นการวิ่งอาจดูไม่เรียบร้อยในเรื่องอากัปกริยาเมื่อใช้กับคน 
สัตว์ แต่ในกรณีเป็น “เทคนิคสู่ความส าเร็จ” การวิ่งที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นแนวทางหรือ
กลไกสู่ปลายทางแห่งความส าเร็จ ซึ่งใช้ได้ในทุกสถานการณ์ อาทิ “ให้ท างานที่รัก แล้วคุณจะไม่
ต้องท างานไปตลอดชีวิต”  หรือการได้พบกับสิ่งที่รักแล้วกัดไม่ปล่อย มุ่งมั่นทุ่มเทกับความ
ปรารถนานั้นอย่างสูงสุด แล้วความส าเร็จจะมาเยือนในที่สุด ดังนั้นการวิ่งจึงเป็นวิธีการ หรือเทคนิค
ไปสู่ปลายทางในงาน ในการสร้างงาน และพัฒนางานจนกระทั่งประสบความส าเร็จ  (p.136) ดังที่
คนญี่ปุ่นใช้การวิ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงออกซึ่งความสามัคคี และฝ่าพ้นความยากล าบากจากความ
สูญเสียในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนกลายเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าและเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอีกประเทศหนึ่งของโลกเช่นปัจจุบัน  
 
สรุปส่งท้าย  
 การวิ่งเป็นพฤติกรรมไปสู่เป้าหมายตามแบบวิถีแห่งโลกมนุษย์ หรือการกระท าเพ่ือไปสู่
เป้าหมายในการด าเนินชีวิตแฉกคนที่กระท า หรือลงมือกระท าเพ่ือเป้าหมายในการด าเนินชีวิต แต่
ในภาษาภาษาศาสนากลับมีแนวคิดเสริมต่อด้วยแนวคิดการวิ่งที่ว่า ‘บุคคลพึงรู้พึงเห็น พึงถึงที่สุด
โลกได้ด้วยการว่ิงไปเช่นนี้’ แต่เราก็ไม่กล่าวว่า ‘บุคคลยังไม่ถึงที่สุดโลกจะท าที่สุดทุกข์ได้’ 
(องฺ.นวก. (ไทย) 23/38/516) ในความหมายการวิ่งเป็นพฤติกรรมไปสู่เป้าหมาย แต่การวิ่งแล้วเห็น
โลก ขยับไปข้างหน้าที่บ่งบอกถึงประสบการณ์ การก้าวย่าง และการด าเนินชีวิตก็ย่อมเป็นประโยชน์ 
วิ่งในความหมายคือการเห็น มีประสบการณ์มากไม่ได้แปลว่าจะถึงเป้าหมายตามหลักศาสนา ซึ่ง
พระพุทธศาสนามองไปที่การ “ถึงที่สุดแห่งทุกข์” คือการไปสู่เป้าหมายสูงสุดตามหลักศาสนา และ
การประกอบการ หรือการบริหารประสบการณ์มากความรู้มาก ย่อมเป็นข้อมูลในการคิดตัดสินใจ
และไปสู่การบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดผลเชิงประจักษ์เป็นผลส าเร็จได้ในที่สุด ซึ่งหนังสือ “ว่ิงตาม
ฝันยังไงก็ชนะ" ต้องการและน าเสนอไว้อย่างนั้น  
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ขั้นตอนการด าเนินงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการแก้ไข 

ผ่านไม่มกีารแก้ไข 

ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข 

ผ่านโดยมีการแก้ไข 

มีการแก้ไข 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ประกาศรับบทความ 
 

รับบทความ Online 

กองบรรณาธกิารตรวจเนื้อหา 
และรูปแบบ 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่พิจารณาอ่าน
บทความ  

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ 30 วนั 
 

กองบรรณาธกิารสรุปรวบรวมข้อคดิเห็นจากผู้ทรงคุณวฒุิ 
เพื่อส่งคนืผู้เขียนปรับแก้ไข 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขตามผู้ทรงวุฒิ 

ตรวจทานบทความที่ได้รับการปรับแก้แล้ว 

ส่งกองบรรณาธิการตรวจคุณภาพ
บทความครั้งสุดท้าย 

กองบรรณาธกิารแจ้งยืนยันรับบทความตีพมิพ์ให้ 
ผู้เขียนบทความทราบ 

จัดรูปแบบและส่งโรงพิมพ ์

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น 

แจ้งผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

ออกแบบตอบรับ 

ส่งวารสารให้แก่สมาชกิ 

เผยแพร่วารสารสู่สาธารณะ 

- Web 
- OJS 
-ThaiJO 
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ค าแนะน าส าหรับผู้นิพนธ์บทความ 
 

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

1. ส่วนประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร 
วารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 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 
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การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร 
ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความ  

ที่วารสารก าหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทความนี้
ให้กับบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของวารสารจะท าให้การพิจารณาตีพิมพ์ 
มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะได้
แก้ไขให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของวารสาร 

การเตรียมบทความ 
บทความต้องเป็นตัวพิมพ์ดีด โดยใช้ชุดแบบอักษร (Font) ชนิดไทยสารบรรณ (TH Sarabun 

PSK) ขนาดอักษร 16 จัดกั้นหลังตรง และมีระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึ่งช่อง (Double Spacing) ตลอด
เอกสาร พิมพ์หน้าเดียวลงบนกระดาษพิมพ์สั้นขนาดบีห้า (B5) พิมพ์ให้ห่างจากขอบกระดาษซ้ายกับ
ด้านบน 1 นิ้วครึ่ง และด้านขวากับด้านล่าง 0.5 นิ้ว พร้อมใส่หมายเลขหน้าก ากับทางมุมขวาบนทุกหน้า 
บทความไม่ควรยาวเกิน 8 – 12 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 
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- 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 

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 
ให้อ้างชื่อย่อคัมภีร์. เล่ม/ข้อ/หน้า. และให้วงเล็บค าว่า (บาลี) ไว้หลังค าย่อในกรณีท่ีใช้พระไตร 

ปิฎกฉบับภาษาบาลีหรือวงเล็บค าว่า (ไทย) ไวหลังค าย่อในกรณีท่ีใช้พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ตัวอย่าง 
เช่น 1 (ขุ.ชา. (บาลี) 27/855/191).  
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1.2 หนังสือทั่วไป 
(ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์ : หน้า). ตังอย่างเช่น 
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2544 : 38). 
(Venerable Dr. W. Rahula, 2004 : 69).  
2. วารสาร 
ผู้เขียน, เล่มที่หรือปีที่ (ฉบับที่): หน้า. ตัวอย่างเช่น  
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ, 3 (1) : 14-28. 
K.N., Jayatileke, 77 (1): 10-15. 
3. วิทยานิพนธ์ 
ชื่อผู้วิจัย, ปีที่พิมพ์. ตัวอย่างเช่น 
อนุวัต  กระสังข์, (2557). 
4. สัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์, ต าแหน่ง (ถ้ามี), วัน เดือน ปี. ตัวอย่าง 
สัมภาษณ์ พระเทพโสภณ, (18 กรกฎาคม 2557). 
5. เว็บไซต์ 
พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต), (7 กันยายน 2555). 
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 
ผู้เขียน. “ชื่อบทความ”. ชื่อวารสาร. ปีที่ (ฉบับที่), หน้า ตัวอย่างเช่น  
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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 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์, (วัน เดือน ปี). ต าแหนง ตัวอย่าง 
ชวน  หลีกภัย. (19 พฤษภาคม 2541).  นายกรัฐมนตรี.  สัมภาษณ์.  
Ross, R.  1980,  May 5.  Associate Director,  Cornell University Libraries.  Interview. 
5) เว็บไซต์ 
พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (7 กันยายน 2555).ธรรมประกาศโนบาย. 

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

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

Row Publishers. 
4. ส่วนภาพประกอบ (Figure) และส่วนตาราง (Table)  

ภาพประกอบและตารางควรมีเท่าที่จ าเป็น โดยพิมพ์หน้าละ 1 ภาพ หรือ 1 ตาราง ส าหรับค า
บรรยายภาพและตารางให้พิมพ์เหนือภาพหรือตาราง  ส่วนค าอธิบายเพิ่มเติมให้ใส่ใต้ภาพหรือตาราง  

5. ลิขสิทธิ์ 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์

บทความให้แก่วารสารฯ  พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้อง
ยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้น ได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
เพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากมีการใช้ภาพหรือตารางของผู้นิพนธ์อื่นที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพ์อื่นมาแล้ว ผู้นิพนธ์
ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อบรรณาธิการ ก่อนที่
บทความจะได้รับการตีพิมพ์ 
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6. การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก 
การติดต่อโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเป็นสมาชิกวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 

กรุณาติดต่อ “วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์” ส านักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   เลขที่ 79 หมู่ 1  
ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท์. 038-248-000 ต่อ 8203  
www.journal-social.mcu.ac.th/ E-mail : journal.mcu.soc@gmail.com 

1) อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 2) ผศ.ดร.อนุวัต  กระสังข์ 3) นายกรกรต  ชาบัณฑิต 
8. อัตราค่าวารสาร 

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

ปีละ 300 บาท 
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หนังสือขอเสนอบทความในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
 

เขียนที่.................................................... 
............................................................... 
............................................................... 

 ข้าพเจ้าช่ือ........................................ฉายา................................นามสกลุ.................................... 
ขอแจ้งความประสงค์ขอตีพิมพ์บทความเรื่อง 
 (ภาษาไทย)............................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 (ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
ในวารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ซึ่งด าเนินการโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
โดยบทความฉบับนี้ข้าพเจ้าได้นิพนธ์ขึ้นเพื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา........... ..................................... 
สาขา.......................................................จาก (ช่ือสถาบนั)......................................................................................... 
เมื่อคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขปรับปรุงบทความ ข้าพเจ้ามีความยินดีรับไปแก้ไขตามมติ
ดังกล่าวนั้น  ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ช าระค่าธรรมเนียมขอตีพิมพ์บทความลงในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ตามอัตรา
ที่ได้ก าหนดไว้คือ   
 1) บทความวิชาการ และอื่นๆ   

ค่าตรวจบทความ 2,000 บาท และค่าตีพิมพ์บทความที่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 1,000 บาท  
 2) บทความวิจัย   

ค่าตรวจบทความ 2,000 บาท และค่าตีพิมพ์บทความที่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 3,000 บาท 
 

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

 
ส าหรับเจ้าหน้าที ่
 กองบรรณาธิการได้รับเงินจ านวน.....................บาท จาก.......................................................................... 
เพ่ือตีพิมพ์บทความเรื่อง.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ) 
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ใบสมัครสมาชิก 

 
กราบนมัสการ/เรียน บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
 ข้าพเจ้า (ชือ่ภาษาไทย).......................................................................................... 
 (ชื่อภาษาอังกฤษ).................................................................................................... 
ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้)...................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................ 
E – Mail........................................................... เบอร์โทรศัพท์.......................................................... 
โทรสาร............................................................... . 
มีความประสงค์จะขอรับสมัครเป็นสมาชิกวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
  ( )  สมาชิกประเภทรายปี 1,000 บาท (จ านวน 4 เล่ม) 
  ( )  เล่มละ 250 บาท 
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่ง 
  ( ) เงินสด 
  ( ) ธนาณัติ (สั่งจ่าย.....................................................) 
  ( ) ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ 
  ( ) แคชเชียร์เช็ค ในนาม..............................................................................  
โปรดน าส่งวารสาร วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
  สถานที่ติดต่อ  ที่บ้าน    ที่ท างาน 
  เลขที่.................ถนน......................................หมู่ที่...........ต าบล/แขวง.................. .. 
  อ าเภอ/เขต............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์....................... 
  โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่............................................ . 
  โทรสาร.......................................................E-Mail...................................................  
 ลงชื่อ....................................................... 
            (                                        ) 
(ส าหรับเจ้าหนา้ที่) 
ค่าบ ารุงปี พ.ศ................................................................. เลขที่ใบเสร็จ................................................................... 
ลงวันที่............เดือน.......................พ.ศ.......................... ลงบัญชีแล้ว..................................................................... 

ที่......................................................... 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ.......... 
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