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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, รศ.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   ผู้อำานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ภาควิชารัฐศาสตร์   
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



(1)     ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ  

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์(Peer Review) 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน 
1. พระราชปริยัติกว,ี ศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
2. พระเทพปริยัติเมธ,ี รองศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
3. พระครูปริยัตกิิตธ ารง, รองศาสตราจารย์ ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
4. พระครูปุรมิานรุักษ์, รองศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
5. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รองศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
6. พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญโฺญ, รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
7. พระมหาสมบูรณ ์ วุฑฺฒิกโร, ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
8. พระครูสังฆรกัษ์เกียรติศกัดิ์  กิตฺติปญฺโญ, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
9. ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค ์อดิวฒันสทิธิ ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
10. ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
11. ศาสตราจารย์ พลต ารวจโทหญิง ดร.นัยนา เกิดวชิัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร ์ นิยมางกูร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.อภินนัท ์จันตะน ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
15. รองศาสตราจารย์ ดร. กิตตทิัศน ์ ผกาทอง   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
16. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ ์ บุญปู ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย  ศรีนอก  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.วรกฤต  เถื่อนชา้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
20. รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนทิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
21 รองศาสตราจารย์ อนุภูม ิ โซวเกษม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศกัดิ ์ ทองอนิทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ ์ศรีทอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนนัท ์ อิศรเดช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรพล  ใจเย็น  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิตย์  ศิลปะชัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรต  บุญอ่อน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานนท ์ เมธีวรฉตัร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ  ทั่งโต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒ ิ หมั่นม ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนวุัต  กระสังข ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
32. อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์  สมเขาใหญ ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
33. อาจารย์ ดร.ยุทธนา  ปราณีต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
34. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ  วารีแสงทิพย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์     (2)     

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ  

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์(Peer Review) 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

1. พระเมธาวนิัยรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
2. ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.จิรโชค  วีระสย  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
3. ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษ ี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภทัร์ เสรรีังสรรค ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
5. รองศาสตราจารย์  วราคม  ทีสุกะ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ชิโนกุล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงด ี มหาวิทยาลัยมหิดล 
8. รองศาสตราจารย์ พัฒนะ  เรือนใจด ี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.กาสกั  เต๊ะขนัหมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์  แก่นอินทร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสรญิ  อินทรัตน ์ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.จ าเริญ  ชูช่วยสุวรรณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์  ศรีจันทรโคตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  เคณาภูม ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์   เจียรจิตต ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
16. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  สรรสรวิสทุธิ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักด ี โพธิ์สิงห ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโท ดร.บรรจบ  บรรณรจุ ิ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์  ชิโนกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูม ิ เขตจัตรุัส มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลับพลึง  คงชนะ มหาวิทยาลัยพะเยา 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตร ี เพชรนาจกัร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินนัท ์ กันทะเตยีน มหาวิทยาลัยมหิดล 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน  ปัญญาวธุตระกูล   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  เจนวิถีสขุ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสทิธิ ์ สิทธิ์สูงเนนิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต ์ อติศัพท ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
28. เรือโท.ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.อนันท ์ ใจสมุทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยสร  สมบุญมาก มหาวิทยาลัยนครพนม  
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธิ ์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิวงศ ์ ศรีทองรุ่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร ี 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร  วัฒนบุตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาณี  พรพิเนตพงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชกุร  นาคธน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  หล่อตระกลู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทัยรัตน ์ ทรรพวส ุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  สติมั่น มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
38. อาจารย์ ดร.ถนัด  แกว้เจริญไพศาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
39. อาจารย์ พลเอก ดร.เอกชัย  ศรีวิลาศ สถาบันพระปกเกล้า 
40. อาจารย์ ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
41. อาจารย์ ดร.วรอนงค ์ โกวทิเสถียรชัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
42. อาจารย์ ดร.ธงชัย  นิลค า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์



(3)     ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561

บทบรรณาธิการ 

 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์นี้เป็นปีที่ 7 ฉบับที่ 1 คณะกองบรรณาธิการได้พิจารณา
บทความโดยเสนอบทความต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) พิจารณาตรวจแก้ไข
เพ่ือความสมบูรณ์ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์โดยคัดเลือกและกลั่นกรองบทความให้เกิดความความ
สมบูรณ์และมีคุณภาพมากที่สุด ควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางวิชาการ
และเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการโดยฉบับนี้เน้นการน าเสนอ
บทความวิจัยอันประกอบด้วยบทความวิจัยทั้งหมด ซึ่งเนื้อหาสาระในเล่มประกอบด้วยนักวิชาการและ
เรื่องดังต่อไปนี้ 
 ธนยศ ชวะนิตย์ บทความเรื่อง “รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิง
วัฒนธรรม”พบว่า การก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม (Old Public Management: 
OPM) เกิดจากการน าระบบราชการในอุดมคติของ แมกซ์ เว็บเบอร์ (Max Webber) ที่เน้นเรื่อง กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งต้องปฏิบัติตามทุกข้ันตอนเพ่ือป้องกันความผิดพลาดและสามารถใช้ได้กับทุก
องค์การ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management: NPM) เกิดจากระบบราชการมีโครงสร้างที่ใหญ่โต การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า เกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ ส่วนการก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่  
(New Public Management: NPM) เกิดจากความต้องการแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการ จึงน าระบบตลาดของภาคเอกชนมาใช้แก้ปัญหา  
 พระเมธาวินัยรส (สุเทพ พุทธจรรยา) บทความเรื่อง “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน” พบว่า สภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านทั้ง 5 ด้านพบว่า ด้านวิชาการ อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ 
ด้านงานบริหารทั่วไป ด้านงานงบประมาณ และด้านโครงการสร้างบริหาร ส่วนด้านบุคลากร อยู่ใน
ระดับน้อย จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสงฆ์ใน
ปัจจุบันยังไม่รองรับประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ปัญหาเกิดจากโครงสร้างการบริหารยังเป็นแบบเดิมไม่
ทันสมัย ผู้บริหารไม่ได้พิจารณาบุคลากรตามความรู้ความสามารถ งบประมาณมีจ านวนจ ากัดและ
การจัดสรรงบประมาณไม่กระจายท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน ดังนั้น สิ่งที่บุคลากรมี
ความต้องการจึงได้แก่การปรับปรุงระบบโครงสร้างการบริหารงาน และกฎระเบียบต่าง  ๆ ของ
มหาวิทยาลัยให้มีความยืดหยุ่นไม่ซ้ าซ้อน เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์  



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์     (4)     

 โฆสิต แพงสร้อย บทความเรื่อง “การจัดการทางวัฒนธรรมของผู้น าชุมชนในการ
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อความม่ันคงทางสังคมที่ยั่งยืน” พบว่า หมู่บ้านพ้ืนที่วิจัยทั้ง 2 แห่ง มีความ
เป็นมาของประวัติศาสตร์ชุมชนที่แตกต่างกันไปตามบริบทพ้ืนที่ ความคล้ายคลึงกันอยู่ที่รูปแบบ 
ความเชื่อประเพณี พิธีกรรมตามฮีตสิบสองครองสิบสี่ โดยเฉพาะกิจกรรมส าคัญระดับจังหวัดและ
อ าเภอผู้น าชุมชนและประชาชนร่วมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่บุญคูณลานสู่ขวัญข้าว ประเพณีบุญเผวส 
บุญบั้งไฟ พิธีแห่ประสาทผึ้ง ในเทศกาลออกพรรษา และกิจกรรมผู้สู้อายุ เป็นต้น สภาพปัญหาใน
การส่งเสริมกิจกรรม ด้านสังคมและวัฒนธรรม จะเป็นกระบวนการขั้นตอนการขับเคลื่อนงาน ได้แก่ 
การวางแผน การจัดโครงสร้างการท างาน การจัดคนท างาน และการควบคุมติดตามผล โดยปัจจัยที่
เป็นอุปสรรคจะเกี่ยวข้องกับบุคลากร ค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ และวิธีด าเนินงานตามล าดับการจัดการ
ทางวัฒนธรรมของผู้น าชุมชนในการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือความมั่นคงทางสังคม (ชุมชนเข้มแข็ง) ที่
ยั่งยืน 
 กฤตน ชมพูรัตน์ บทความเรื่อง “การพัฒนากฎหมายแรงงานเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเกี่ยวกับการท างานในประเทศไทย” พบว่า กลุ่มแรงงานต่างด้าวอาจก่อปัญหา
และเป็นภาระให้แก่ประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความมั่นคงภายใน ปัญหาด้านอาชญากรรมและ
การไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ปัญหาชุมชนต่างด้าว ปัญหาด้านสาธารณสุข ปัญหาผู้ติดตามและเด็ก
ไร้สัญชาติ ปัญหาการแย่งอาชีพคนไทย และปัญหางบประมาณและรายจ่ายของรัฐ  แรงงานข้าม
ชาติที่เข้ามาท างานในประเทศไทยที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย และเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในกรณี
ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานให้นายจ้างมีกองทุนเงินทดแทนจ่ายสิทธิ
ประโยชน์ให้แก่ลูกจ้าง ปัญหาข้อกฎหมาย แรงงานต่างด้าวท างานในวิชาชีพที่กฎหมายห้ามท างาน 
การเปิดเสรีเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจะมีลักษณะค่อนข้างต่างจากการเปิดเสรีด้านอ่ืน 
 สุนันทา กริชไกรวรรณ บทความเร่ือง “บูรณาการพุทธธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร” พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือการใช้ให้เป็น
เครื่องมือเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ใช้สร้างประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิต แต่การใช้ ICT 
ก็เกิดปัญหาทางอาชญากรรม การละเมิดลิขสิทธิ์และการใช้ไปในทางที่ผิด แม้จะแก้ปัญหาด้วย
กฎหมาย จรรยาบรรณ และระบบความปลอดภัย แต่ก็ยังไม่อาจแก้ได้ อีกทั้งเป็นการแก้ปัญหาที่
ปลายเหตุ ดังนั้นจึงต้องน าหลักพุทธธรรม ได้แก่ หิริโอตตัปปะ เบญจศีลเบญจธรรม โยนิโสมนสิการ
และหลัก กาลามสูตรกังขานิยฐานมาปรับใช้เพ่ือแก้ปัญหาด้วย 
  



(5)     ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561

 พระครูพิศาลสรกิจ บทความเรื่อง “นโยบาย กลไก ในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา” พบว่า นโยบายองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด
ได้ประกาศไว้อย่างกว้างๆ และสอดคล้องเชื่อมโยงกับกฎหมายรัฐธรรมนูญจนถึงแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับพันธกิจ (Mission) มีการก าหนดเป้าประสงค์ (Goal) หรือ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ส าหรับรายละเอียด การด าเนินงานที่เก่ียวกับสุขภาวะผู้สูงอายุจะก าหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์ โดยมีระบบคือแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา และแผนพัฒนา 3 ปี เป็นระบบในการ
บริหารจัดการองค์กร และมีกลไก คือ หน่วยงานหลัก  ที่รับผิดชอบ มีคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ มีกองทุน งบประมาณ และมีโครงการที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ 
 พระครูใบฎีกาสุวินท์ สุวิชาโน บทความเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียน
วิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ” พบว่า โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นโรงเรียนที่น าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนได้พัฒนาการกิน 
อยู่ ดู ฟัง ให้เป็น และน าเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอน ได้แก่ อิทธิบาท 4 สัปปายะ 7 อริยสัจ 4 ไตรสิกขา และพรหมวิหาร 4 การพัฒนาการ
บริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการกายภาพ  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็น
ว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับที่สูงที่สุด รองลงมาคือด้านกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ส่วนที่มีระดับการ
ปฏิบัติน้อยที่สุด คือด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่ค่อยได้สนทนาปราศรัยกัน 
หรือจัดกิจกรรมร่วมกันมากเท่าท่ีควร 
 พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโ  บทความเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารองค์กร
สงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์” พบว่า สภาพทั่วไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน คณะสงฆ์
มีทรัพยากรบุคคลจ านวนมากที่ความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน แต่กลับพบ
จุดอ่อนคือ พระสงฆ์กลุ่มดังกล่าวยังขาดการสนับสนุนที่ดีจากเจ้าคณะผู้ปกครอง ส่งผลให้พระสงฆ์ที่
มีความรู้ความสามารถไปรวมตัวกันอยู่เฉพาะวัดหรือส านักเรียนใหญ่ๆ ที่มีความพร้อมมากกว่า 
ส่งผลให้วัดขนาดเล็กขาดบุคลากรในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 พระครูปลัดกวีวัฒน์ (ธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช) บทความเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” พบว่า 
มหาวิทยาลัยสงฆ์ มีการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาพรวมการ
บริหารจัดการทั้ง 8 ด้าน อยู่ระดับมาก โดยด้านการสื่อสารองค์กร ด้านการปฏิบัติการ ด้านการ
ด าเนินการ ด้านการตรวจการ และด้านการทบทวน อยู่ระดับมาก  ส่วนด้านการวิเคราะห์ ด้านการ
วางแผนและด้านการควบคุม อยู่ระดับปานกลาง ในด้านปัญหาการบริหารจัดการ พบว่า ทั้ง
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ภาพรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน อยู่ระดับปานกลาง รูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีลธรรม
ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย (1)  แนวคิด ที่น าหลักอริยมรรคมี
องค์ 8  มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ เกิดเป็นระบบการบริหารแบบ 8 R Model (2) ระบบ
การของการบริหารจัดการตามรูปแบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ การวางแผน การส่ือสารองค์กร การ
ปฏิบัติการ การด าเนินการ การติดตามและตรวจสอบ การทบทวนและปรับปรุง และการควบคุม
และรายงาน 
 ชญานิน จันทรวิจิตร์ บทความเรื่อง “บทบาทด้านการศึกษาสงเคราะห์ของวัดและ
พระสงฆ์ต่อเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดนแม่สอด” พบว่า การศึกษาสงเคราะห์
เป็นบทบาทหนึ่งที่ส าคัญของคณะสงฆ์ไทยนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การศึกษาครั้งนี้เน้นการศึกษา
ข้อมูลสนามเพ่ือวิเคราะห์ถึงบทบาทด้านการศึกษาสงเคราะห์ที่วัดและพระสงฆ์ในพ้ืนที่ชายแดนแม่
สอดจัดให้แก่เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งผลการศึกษาพบว่าลักษณะของเด็กด้อยโอกาสทาง
การศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนแม่สอด ประกอบด้วยเด็กยากจน เด็กที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร 
เด็กไทยบนพื้นที่สูง และเด็กถูกทอดทิ้ง โดยเหตุปัจจัยของความด้อยโอกาสทางการศึกษามาจาก (1) 
ความแตกต่างในด้านชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรม (2) ความยากจน (3) สถานที่ไม่เอ้ืออ านวยใน
การจัดการเรียนการสอน (4) ขาดแคลนครู (5) หลักสูตรไม่มีความเหมาะสมกับเด็ก และ (6) การไม่
มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ของเด็ก 
 พระมหากวินท์ ยสินฺทว โส (วงศ์อินทร์อยู่) บทความเรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พบว่า สภาพการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่
ส าคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ 1) แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด 3) แหล่งท่องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ 4) แหล่งท่องเที่ยวประเภทพระราชวัง 5) แหล่งท่องเที่ยวประเภท
พิพิธภัณฑ์  และ 7) แหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่ีสอดคล้อง
เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเลียบ
แม่น้ าเจ้าพระยาและแนวทางพัฒนาตลาดน้ าหรือตลาดชุมชน  การเพ่ิมคุณค่าการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ประกอบด้วยการจัดการวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาโดยควรมีแนว
ทางการเพิ่มคุณค่าการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา 
 พระวิเทศพรหมคุณ บทความเรื่อง “การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้ าเชิงกลยุทธ์กับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย” พบว่า การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้ าในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย ในภาพรวม มีการก ากับดูแลและการติดตามประเมินผลเป็นรูปธรรมที่สุด รองลงมา
ได้แก่การวางแผนหรือนโยบาย การแบ่งงานกันท า การตัดสินใจและสั่งการ และการรวมตัวหรือการ
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จัดโครงสร้างในชุมชน ตามล าดับ รูปแบบการจัดการชุมชนกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ก่อนเกิดเหตนุั้น ก่อนเกิดเหตุจะต้องมีการหล่อหลอมประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น มีการสร้างเครือข่ายที่
เชื่อมประสานบนพื้นฐานของการเสียสละ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และพร้อมที่จะพลิกวิกฤตให้เป็น
โอกาส ในขณะที่เกิดเหตุจะต้องถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชุมชน มีการแบ่งงาน
กันท า ร่วมแรงร่วมใจกัน ร่วมไม้ร่วมมือกัน ตอบแทนคุณซึ่งกันและกัน เปิดกว้างและเคารพในความ
หลากหลายทางความคิด 
 ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์ บทความเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพข้อมูลทางการ
บัญชีเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย” พบว่า ปัจจัยดังกล่าวมีผลกระทบ
เชิงบวกต่อคุณภาพข้อมูลบัญชีเชิงกลยุทธ์ในด้านนโยบายองค์กรสมัยใหม่  ระบบบัญชีที่ดีที่สุด
ความสามารถของพนักงานบัญชีและความกดดันด้านสิ่งแวดล้อมในการแข่งขัน อย่างไรก็ตามปัจจัย
ด้านความพร้อมด้านทรัพยากรสารสนเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลบัญชี
เชิงกลยุทธ์ 
 ประดิษฐ์ เปรมปรีดิ์ บทความเรื่อง “การก่อตัวของนโยบายสาธารณะของกระทรวง
อุตสาหกรรม กรณีการส ารวจแร่โพแทช อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร” พบว่า กระบวนการ
ก่อตัวนโยบาย เป็นกระบวนการที่สร้างความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับประชาชน หน่วยงานภาครัฐ
ก าหนดให้พ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นพ้ืนที่อนุญาตให้ส ารวจแร่โพแทชในการก าหนด
นโยบายโดยนโยบายการส ารวจแร่ดังกล่าวได้สร้างความขัดแย้งขึ้นในพ้ืนที่ อันเนื่องมาจากหน่วยงาน
ภาครัฐได้ปกปิดข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นที่มา
ของของการต่อต้าน คัดค้าน โครงการส ารวจแร่ที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตอาญาบัตรพิเศษ
ให้แก่ บริษัทไชน่า หมิงต๋า โปแทช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด การให้ข้อมูลของภาครัฐเกี่ยวกับประโยชน์
สาธารณะ สวนทางกับความเป็นจริงกับที่ประชาชนตรวจสอบ โดยภาครัฐให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนจาก
ปริมาณการผลิตและน าเข้าแร่โพแทชทั้งประเทศ แสดงถึงการเข้าข้างผู้ได้รับอนุญาตอาญาบัตรพิเศษให้
ท าการส ารวจ 
 ธารีรัตน์ ขูลีลัง บทความเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการจัดการทุน
มนุษย์: การส ารวจเชิงประจักษ์จากธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย” พบว่า ความสามารถปฏิบัติการ
ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ การมุ่งเน้นภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอนด้านสิ่งแวดล้อม
แบบไดนามิก และกลยุทธ์เชิงรุกขององค์กร มีอิทธิพลในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับ
ความสามารถในการจัดการทุนมนุษย์ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคตอาจจะมีการศึกษาเพ่ือ
เป็นการเปรียบเทียบผลการวิจัยเพิ่มเติม 
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 มงคลศิลป์ บุญเย็น บทความเรื่อง “รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาในการอนุรักษ์สมุนไพร
เกี่ยวกับโรคไข้พิษไข้กาฬตามคัมภีร์ตักสิลา” พบว่า องค์ความรู้ด้านนี้ได้รับมาจากคัมภีร์ตักสิลา
ของอินเดียโบราณ สมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาได้รับการอนุรักษ์ไว้ในแปลงปลูกส่วนตัวของหมอ
สมุนไพรและชาวบ้าน และความรู้ด้านนี้ได้ถูกน าไปถ่ายทอดแก่ชาวบ้านและบุคคลผู้สนใจทั่วไป 
 ภูเบศ วณิชชานนท์ บทความเรื่อง “ความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาพแวดล้อมและ
นโยบายกับความส าเร็จของการเลิกสูบบุหรี่ของนักสูบไทย” พบว่า การไม่สูบบุหรี่ในตัวบ้านเป็น
ปัจจัยในกลุ่มสภาพแวดล้อมและนโยบายเพียงปัจจัยเดียวที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการ
เลิกสูบบุหรี่ของนักสูบไทยที่อายุ 15 – 44 ปี และอายุ 45 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่มี
ความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการเลิกสูบบุหรี่ที่มีความแตกต่างกันตามกลุ่มอายุ อาทิ ในกลุ่มอายุ 
45 ปีขึ้นไป การมีปัญหาสุขภาพและแพทย์แนะน าให้เลิกสูบบุหรี่ มีผลต่อความส าเร็จของการเลิกสูบ
บุหรี่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการก าหนดนโยบายสาธารณสุข ยังมีความจ าเป็นต้องพัฒนานโยบายที่มีประสิทธิภาพ และ
สามารถสร้างช่องทางสื่อสารไปยังผู้ที่ยังคงสูบบุหรี่ในปัจจุบันให้ตระหนักถึงอันตรายและพิษภัยที่
เกิดจากการสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น 
 อลิษา กลิ่นประทุม บทความเรื่อง “ความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสม 
(จีเอพี) ส าหรับมะม่วงของเกษตรกร อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง” พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 54.71 ปี มีระดับการศึกษา ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า มีจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 4.01 คน มีประสบการณ์ในการผลิตมะม่วงเฉลี่ย 16.71 ปี เกษตรกรมีพ้ืนที่ปลูก
มะม่วงเฉลี่ย 10.30 ไร่/ครอบครัว โดยมีรายได้จากการจ าหน่ายมะม่วงเฉลี่ย 136,727.27 บาท/ปี มี
รายจ่ายจากการผลิตมะม่วงเฉลี่ย 44,862.34 บาท/ปี มีการใส่ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 3.14 ครั้ง/ปี ใช้สาร
ควบคุมการเจริญเติบโตเฉลี่ย 0.95 ครั้ง/ปี ใช้สารป้องกันและก าจัดศัตรูพืชเฉลี่ย 15.78 ครั้ง/ปี 
เปิดรับข่าวสารสื่อบุคคลจากเพ่ือนบ้าน สื่อกิจกรรมจากการประชุม สื่อมวลชนจากโทรทัศน์ 
เกษตรกรมีความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับมะม่วงอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยมีความต้องการความรู้ด้านการจัดการกระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตคุณภาพ 
 พระทนงค์ศักดิ์ ดื่นขุนทด บทความเรื่อง “รูปแบบการด าเนินโครงการปฏิบัติธรรม
ส าหรับเยาวชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนในอีสานใต้” พบว่า ด้านการวางแผน ขาดการ
วางแผนบุคลากรที่มาช่วยงานทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ด้านการปฏิบัติ วิทยากรมีน้อยไม่เพียงพอต่อ
ภาระงานที่มาก ด้านการประเมินผล  ขาดการประเมินผลที่หลากหลาย ควรมีการประเมินผล
วิทยากรทุกคนและผู้เข้าอบรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และควรมีการประเมินผลด้านเอกสาร
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หลักสูตรการอบรม โดยสรุป รูปแบบการด าเนินโครงการปฏิบัติธรรมส าหรับเยาวชน เพ่ือความ
เข้มแข็งของชุมชนในอีสานใต้  เป็นการพัฒนาตามหลักการโครงการปฏิบัติธรรมทั้ง  3  ประการ คือ 
การวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผล โดยแต่ละด้านต้องอาศัยปัจจัยในการจัดการ  4  ด้าน 
ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ 
 พระครูวิทิตศาสนาทร (เกษม อุปสนฺโต) บทความเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจของ
นักเรียนที่มีต่อค่านิยม 12 ประการ : กรณีศึกษาโรงเรียนธรรมราชศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่” พบว่า ส าหรับแนวทางส่งเสริมค่านิยม 12 ประการแบ่งเป็น 2 แนวทางหลักได้แก่ 1)การ
เรียนการสอน โดยบูรณาการค่านิยมหลัก 12 ประการ ควรให้นักเรียนได้มีส่ วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นและท ากิจกรรมเพ่ือเรียนรู้เรื่องค่านิยม 12 ประการ ที่ให้ทั้งสาระและบันเทิง ควร
อธิบายถึงประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจากค่านิยม 12 ประการ ควรน าหลักค่านิยม 12 ประการมา
แทรกในแต่ละกลุ่มสาระวิชา และควรมีวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการมาอบรม 2) 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมตามโครงการของโรงเรียน 
ควรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการแก่นักเรียนมากขึ้น ควรจัดกิจกรรมนอก
สถานที่เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ได้พบปะผู้คนที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน ควรจัด
อบรมค่านิยม 12 ประการ 1-2 ครั้งต่อเดือน เพ่ือไม่ให้ลืม และควรมีสื่อที่ให้ความรู้ค่านิยม 12 
ประการ 
 บุษกร วัฒนบุตร บทความเรื่อง “การสร้างตัวแบบการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21” พบว่า องค์ประกอบในการพัฒนาจริยธรรมเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ พ้ืนฐาน 66.66 % มาจากการสอดแทรกกิจกรรมทางศาสนาใน
กระบวนการพัฒนา และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระบวนการและปัจจัยใน
การพัฒนาจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 77.77 % เกิดจากการปฏิบัติตามหลักมรรค 
8 และ 88.88 % เกิดจาการพัฒนาวินัยขั้นพ้ืนฐาน ตัวแบบการพัฒนาจริยธรรมเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดปัจจัยหรือฟันเฟืองในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คิดค้นปัจจัยต่างๆ เพื่อหาวิธีสร้างหลักการคิดและวิธีการปฎิบัติที่ดีงามตามหลักความจริง 
หลักการปฏิบัติ ถูกต้อง การรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควร  ไม่ควรท ากิริยาที่ควรประพฤติซึ่งสังคมแต่ละ
สังคม ก าหนดขึ้นสอดคล้องกับวัฒนธรรม ตามสภาพสังคม วัฒนธรรม มีความประพฤติดีงาม  เพ่ือ
ประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม พบว่า 100 % มาจากการพัฒนาจากการสร้างทักษะ และการพัฒนา
คนด้วยคุณธรรม ตลอดจนทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะเป็นทุนมนุษย์ที่เก่ง ดีและมี
ความสุข 
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ด้วยความปรารถนาดียิ่ง 
 

 
(รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 

บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 

 อภิชาติ พานสุวรรณ บทความเรื่อง “ผู้น ากับการสร้างความเปลี่ยนแปลง” พบว่า ผู้น า
เป็นบุคคลส าคัญขององค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน เป็นบุคคลที่
จะน าพาองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายหรือเป็นผู้ที่จะน าพาองค์ให้ผ่านพ้นวิกฤติภายใต้สถานการณ์ต่างๆที่
ส่งผลกระทบต่อองค์กร มีผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับผู้น าไว้หลายด้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเช่น ประเภท
ของผู้น า ภาวะผู้น า คุณลักษณะผู้น ารวมถึงผู้น ากับการสร้างการเลี่ยนแปลง บทความวิชาการนี้มุ่ง
ศึกษาเฉพาะด้านผู้น ากับการสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ ลักษณะพิเศษของผู้น า ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและขั้นตอนของการ
เปลี่ยนแปลง 

คณะกองบรรณาธิการขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองบทความทุกท่านที่ได้ใช้ความเพียร
พยายามชี้แนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้องน่าอ่านเป็นประโยชน์ต่อ
แวดวงวิชาการ และท้ายสุดขอขอบคุณเจ้าของผลงานทางวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ท าให้
มีวารสารฉบับนี้มีคุณค่าทางวิชาการที่น าไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ในวงกว้างและโปรดติดตามฉบับ
ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการก่อเกิดและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกระบวน
ทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ 2) เพ่ือค้นหารูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม และ  
3) เพ่ือน าเสนอรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง
เก็บข้อมูลจากข้าราชการส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน 21 
คนและข้าราชการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จ านวน 5 คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ
จ านวน 9 รูป/คน ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเชิงเอกสารจากเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ได้แสดงความ
คิดเห็น และวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่มเฉพาะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เสนอแนะเพ่ือน าไปก าหนดเป็น
รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม   
     ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การก่อเกิดและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์             
 การก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม (Old Public Management: OPM) 
เกิดจากการน าระบบราชการในอุดมคติของ แมกซ์ เว็บเบอร์ (Max Webber) ที่เน้นเรื่อง กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ซึ่งต้องปฏิบัติตามทุกขั้นตอนเพ่ือป้องกันความผิดพลาดและสามารถใช้ได้กับทุกองค์การ 
สาเหตุของการเปล่ียนแปลงสู่กระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: 
NPM)   เกิดจากระบบราชการมีโครงสร้างที่ใหญ่โต การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ ส่วนการก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่  
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(New Public Management: NPM) เกิดจากความต้องการแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการ จึงน าระบบตลาดของภาคเอกชนมาใช้แก้ปัญหา พร้อมกับต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และประหยัดโดยให้ภาคเอกชนด าเนินกิจการแทนรัฐในเรื่องที่ท าได้ดีกว่า สาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนทัศน์การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service: NPS) เกิดจากการท า
ตัวเป็นผู้ประกอบการของเจ้าหน้าที่รัฐที่มุ่งแสวงหาประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของประชาชน
ส่วนรวม และการก่อเกิดกระบวนทัศน์การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service: NPS) เกิด
จากรากฐานประชาธิปไตยท่ีมองประชาชนเป็นพลเมืองเจ้าของประเทศไม่ใช่ลูกค้าที่มาขอรับบริการ  
และมุ่งรับใช้ประชาชนมากกว่าการเป็นเจ้านาย 
 2. การค้นหารูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม ในงานวิจัยที่เป็นการ
น าวัฒนธรรมในการท างานที่ดีงามมาแก้ปัญหาระบบราชการที่ส าคัญๆ ได้แก่ 1) องค์การภาครัฐขาด
ความเข้มแข็ง 2) ข้าราชการขาดคุณธรรมจริยธรรม 3) การบริการขาดความพึงพอใจ และ 4) ข้าราชการ
ขาดจิตส านึกประชาธิปไตยและน าทศพิราชธรรมมาบูรณาการเพ่ือเป็นแนวทางให้กับข้าราชการ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน 
 3. รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม 
  3.1 กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ หมายถึง
รูปแบบการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ท าให้องค์การภาครัฐเกิดความเข้มแข็ง ประกอบด้วย 1) ไม่ทุจริต
ทุกรูปแบบ 2) เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 3) สามัคคี 4) มีวิสัยทัศน์ 5) เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง และ 
6) กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง และทศพิธราชธรรม ได้แก่ อาชชวะ ปริจจาคะ และศีล  
  3.2 กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ หมายถึง
รูปแบบการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ท าให้มีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้นประกอบด้วย การรอบรู้ในหน้าที่
และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมองค์การอย่างเคร่งครัด และทศพิธราชธรรม ได้แก่ อาชชวะ อวิหิงสา    
อวิโรธนะ และทาน  
  3.3 กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน หมายถึง รูปแบบ
การปฏิบัติงานของข้าราชการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวมประกอบด้วยการ
บริการที่ดีและตรงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และทศพิธราชธรรม ได้แก่ อาชวะ มัททวะ และ
อักโกธะ  
  3.4 กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ หมายถึง รูปแบบ
การปฏิบัติงานของข้าราชการตามแนวทางประชาธิปไตยประกอบด้วย 1) ความศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตย 2) การเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน และ 3) การเคารพความเสมอภาคและ
ทศพิธราชธรรม ได้แก่ ตปะ ขันติ และอวิหิงสา  
ค าส าคัญ: กระบวนทัศน์, รัฐประศาสนศาสตร์, วัฒนธรรม 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were  1) to study the cause of the change in the 
paradigm of public administration, 2) to search the model of the culture public 
administration paradigm and 3) to propose the model of the culture public 
administration paradigm. 
 The research format was the qualitative research, collecting data by purposive 
sampling from the 21 key informants from the Office of the Public Sector Development 
Commission and 5 key informants from the Department of Cultural Promotion, 
purposefully selected, with structured in-depth interview form and 9 participants in the 
focus group discussion. Data were also collected from documents, concepts, theories 
and related literatures and were analyzed by content analysis technique and descriptive 
interpretation.  
 Findings were as follows:  
 1. Formation and Causes of Public Administration Paradigm Change. 
 The old paradigm of public management arose from the idea of Max Weber 
who proposed the rules and regulations must be enforced strictly in every agency to 
avoid the mistake. The causes of change shifting to new public management (NPM), 
were the bureaucratic structure was too big and cumbersome in solving problems 
which lead to corruption and ineffective bureaucracy. The paradigm of new public 
administration arose from the need to solve the bureaucratic corruption problems by 
authoring private sectors to handle business that they can do better and the reason for 
the new public service (NPS) was the government officers treated themselves as 
entrepreneurs looking at people as the customers, not the owners of the country and 
another cause of change arose from democratic foundation looked at people as the 
owners of the country, not customers, with public service rendering, not mastering 
people. 
 2. The forms of culture of public administration paradigm model in public 
sector management meant applying good culture in duty performance and solving 
bureaucratic problems consisted of important components as 1) organization lacked of 
strength, 2) government officers lacked of virtual ethics, 3) service rendering was not 
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satisfactory and 4) government officers lack of democratic mind and did not apply. ten 
royal virtues to protect and to be immunity for government officers.  
 3. The proposed new culture of public administration paradigm model in 
public sector management named “state good governance paradigm” consisted of 4 
new paradigms, each paradigm has ten royal virtues as; 
  3.1 Organizational strength creation culture paradigm referred to officer’s 
performance inducing organizational strength included, 1) honesty 2) sacrifice for 
common interest 3) harmony 4) vision 5) change leader and 6) dare to make right 
decision. the ten royal virtues are ajjava: working honestly, pariccaga: working selflessly 
and sila: maintaining good conduct. 
  3.2 Ethics and virtual government officer’s culture paradigm creation referred 
to government officers performed duties with higher ethics and virtue including duty 
knowing and strictly abiding by rules and regulations and ethics. the royal virtues are 
ajjava: working honestly, avihimsa: bringing tranquility through nonviolence and dana: 
sharing with the populace. 
  3.3 Satisfaction-Based creation culture paradigm referred to the process of 
service rendering was responsive to people real needs. the royal virtues are ajjava: 
working honestly, maddava: deporting himself with gentleness, congeniality and akkodha: 
adhering to reason, no anger. 
  3.4 Democratic creation culture paradigm referred to government officers 
perform duties with democratic practice including, 1) faith and trust in democratic system 
2) respecting right and freedom of each other and 3) respecting equality and the royal 
virtues are tapa: rejecting indulgence through austerity, khanti: overcoming difficulties 
with patience and avihimsa: bringing tranquility through nonviolence. 
keywords: paradigm, public administration, culture 
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1. บทน า 
 รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) เป็นศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่ยุคโบราณ      
เป็นวิชาว่าด้วยการบริหารกิจการของภาครัฐรัฐประศาสนศาสตร์เป็นการศึกษาหาความรู้ทุกเร่ือง      
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นสหวิชา (Inter-Disciplinary) เกี่ยวพันกับศาสตร์
สาขาต่างๆ เช่น รัฐศาสตร์  นิติศาสตร์  สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา 
มานุษยวิทยา ตรรกวิทยา เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การบริหารธุรกิจ เป็นต้น องค์ความรู้ด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์   มีการพัฒนาการและสั่งสมเป็นเวลานานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จุดเริ่มต้นของ
การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์อย่างเป็นทางการเกิดขึ้นในปี  ค.ศ.1887 เมื่อ วูดโรว์ วิลสัน 
(Woodrow Wilson) ได้เขียนบทความชื่อ The Study of Administration ในวารสาร Political 
Science Quarterly โดยมีสาระส าคัญ คือ การแยกบริหารออกจากการเมือง หลังจากบทความนี้ได้
ถูกตีพิมพ์ นักวิชาการด้าน  รัฐประศาสนศาสตร์ต่างให้ความสนใจศึกษารัฐประศาสนศาสตร์อย่าง
จริงจัง แต่เนื่องจาก รัฐประศาสนศาสตร์เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน เป็นเร่ืองยากที่จะศึกษาอธิบาย
สาระและเหตุการณ์ส าคัญๆ ได้ท้ังหมด เพ่ือให้ศึกษาเข้าใจง่ายขึ้น นิโคลัส เฮนรี่ (Nicholas Henry) 
ได้ยืมแนวคิดกระบวนทัศน์ (paradigm) ของ โทมัส เอส คูหน์ (Thomas S. Kuhn) ใช้แนวคิดนี้
อธิบายพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ ค าว่า “กระบวนทัศน์” ในเชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึง กรอบ
แนวคิด (Conceptual Framework) Para แปลว่า Beside และ Digm แปลว่า ทฤษฎี หมายถึง 
ชุดแนวคิดหรือมโนทัศน์ (Concept) ค่านิยม (Value) ความเข้าใจรับรู้ (Perception) และ 
การปฏิบัติ (Practice) ที่มีร่วมกันของคนกลุ่มหนึ่งหรือชุมชนหนึ่ง และได้ก่อตัวเป็นแบบแผนของ
ทัศนะทีเ่กี่ยวกับความจริง (Reality)   ซึ่งเป็นรากฐานของวิถีเพื่อการจัดการตนเองของชุมชนนั้น 
 วัฒนธรรมในทางสังคมศาสตร์ถือเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม วัฒนธรรมเป็นพฤติกรรม
ต่างๆ ของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย การกระท าของมนุษย์ถือเป็นวัฒนธรรมทั้งสิ้น วัฒนธรรมเป็น
ตัวก าหนดรูปแบบของครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา ศาสนา 
ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ความรู้สึกของบุคคลว่าสิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด วัฒนธรรม
เป็นสิ่งที่ท าให้มนุษย์มีสภาพและความเป็นอยู่ต่างจากสัตว์ วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ท าให้สังคมมีระเบียบ
แบบแผน  มีความเจริญก้าวหน้าด้านวัตถุและจิตใจ วัฒนธรรมเป็นตัวชี้วัดความเจริญและความ
เสื่อมของสังคม หากองค์การภาครัฐใดมีวัฒนธรรมองค์การที่ดี ข้าราชการก็จะสืบทอดวัฒนธรรมที่ดี
งามนั้นรุ่นสู่รุ่น หากมีข้าราชการที่ความประพฤติไม่เรียบร้อย วัฒนธรรมองค์การจะเป็นตัวขัดเกลา
ให้มีความประพฤติที่ดีขึ้น วัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลต่อองค์การเป็นอย่างมาก เป็นเครื่องมือในการ
ควบคุม ก ากับ ดูแลพฤติกรรมและจิตใจของข้าราชการทุกคนให้ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้
ถูกต้องตามครรลองคลองธรรม 
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 การบริหารจัดการภาครัฐประสบปัญหาต่างๆ มากมาย ปัญหาส าคัญที่พบได้ทุกองค์การ
ภาครัฐ ได้แก่ 1) องค์การภาครัฐขาดความเข้มแข็ง 2) ข้าราชการขาดคุณธรรมจริยธรรม 3) การบริการ
ขาดความพึงพอใจจากประชาชนและ 4) ข้าราชการขาดจิตส านึกประชาธิปไตย ผู้วิจัยมีความสนใจ
เป็นพิเศษที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการสร้างรูปแบบกระบวนทัศน์ รัฐประศาสนศาสตร์  
เชิงวัฒนธรรม ด้วยการน าวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่ดีงามมาเป็นกลไกในการบริหารจัดการ
ภาครัฐเพ่ือแก้ปัญหาให้เบาบางและหมดไป กล่าวคือ ใช้วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่ดีงาม 
เพ่ือแก้ปัญหาองค์การภาครัฐขาดความเข้มแข็ง ปัญหาข้าราชการขาดคุณธรรมจริยธรรม ปัญหา 
การบริการขาดความพึงพอใจจากประชาชน และปัญหาข้าราชการขาดจิตส านึกประชาธิปไตย 
พร้อมกับน าทศพิธราชธรรมมาเป็นแนวทางให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีของ
แผ่นดิน ซึ่งจะออกมาเป็นรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรมที่สมบูรณ์  และ
สามารถใช้ไดก้ับทุกองค์การ  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาการก่อเกิดและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ 
 2.2 เพ่ือค้นหารูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม 
 2.3 เพ่ือน าเสนอรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เพ่ือศึกษาวิจัยรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม โดยศึกษาแหล่งข้อมูลจาก
เอกสาร ต ารา บทความ แนวคิด ทฤษฎี หนังสือ สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ วัฒนธรรมใน
การปฏิบัติงานที่ดีงาม และผลงานวิจัยของหน่วยงานราชการที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการภาครัฐมาประกอบการศึกษาค้นคว้าเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้    
เก็บข้อมูลส าคัญกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ด้วยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth 
Interview) แบบเจาะจงผู้เชี่ยวชาญ จากข้าราชการส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน 21 คน และข้าราชการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
จ านวน 5 คน รวม 26 คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) แบบเจาะจง
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 รูป/คน พ้ืนที่ในการศึกษาวิจัย คือ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการส านักนายกรัฐมนตรี และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร 
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4. ผลการวิจัย 
 4.1 การก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม (Old Public 
Management: OPM) และสาเหตุการเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management: NPM) คือ การน าหลักระบบราชการ (Bureaucracy) ของ แมกซ์ 
เว็บเบอร์ (Max Webber) ที่กล่าวว่า ระบบราชการในอุดมคติสามารถใช้ได้ทุกองค์การ โดยเน้น
เรื่องกฎ ระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันการผิดพลาดในการปฏิบัติ
ราชการซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมาก นอกจากนี้ยังน าหลักการบริหารของ ลูเธอร์ กูลิค และ 
ลินดอลล์เออร์ลิค (Luther Gulick & Lyndall Urwick) ในรูปแบบของ POSDCoRB ประกอบ  
การวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคคลเข้าปฏิบัติงาน การอ านวยการ การประสานงาน  
การรายงาน  และงบประมาน มาประยุกต์ใช้ในระบบราชการด้วย สาเหตุการเปลี่ยนแปลงเกิดจาก
การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม คือ มีการปฏิบัติงานที่เชื่องช้า (Red Tape) เนื่องจากมีล าดับขั้นการ
บังคับบัญชาที่มากชั้น ใช้เวลาในการพิจารณานานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกขั้นตอนอย่าง
เคร่งครัด ระบบราชการมีการก าหนดระยะเวลาหรือการเกษียณอายุราชการไว้อย่างชัดเจน 
ข้าราชการบางคนปฏิบัติงานแบบเช้าชามเย็นชามก็ไม่สามารถไล่ออกได้ จึงเป็นสาเหตุให้มี
ข้าราชการที่ขาดประสิทธิภาพอยู่ในระบบราชการจ านวนมาก การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิมขาด
ระบบตรวจสอบที่มีคุณภาพท าให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ การปฏิบัติงานขาดคุณธรรม
จริยธรรม ความโปร่งใส  ฝ่ายการเมืองแทรกแซงฝ่ายบริหาร ระบบราชการแบบดั้งเดิมขาดการ
ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถสูง ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญใน  
การปฏิบัติงานที่เป็นมืออาชีพ ข้าราชการส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกยุคใหม่ท่ีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ขาดผู้น าที่มี
ภาวะผู้น าหรือผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน์ ทัศนคติ และขาดการรับฟังความคิดเห็นและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  
 4.2 การก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: 
NPM) และสาเหตุการเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนทัศน์การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public 
Service: NPS) คือ เกิดจากการน าเอาวิธีการจัดการแบบเอกชนมาใช้ในบริหารจัดการภาครัฐ โดย
มีวัตถุประสงค์ในการลดค่าใช้จ่าย ปรับปรุงการบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และประหยัดมากขึ้น สาเหตุการเปลี่ยนแปลงเกิดจากกลไกและระบบตลาดของภาค
เอกเอกชนมีความแตกต่างกันด้านเป้าหมาย การบริหารจัดการของเอกชนมีเป้าหมายเพ่ือแสวงหา
ผลก าไร แต่ระบบราชการมุ่งท าประโยชน์ให้กับประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
การจัดการภาครัฐแนวใหม่มองประชาชนเป็นลูกค้าที่มาขอรับการบริการ ไม่ค านึงถึงความเป็น
พลเมืองที่มีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคในการเข้าถึงการบริการสาธารณะของรัฐ  
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 4.3 การก่อเกิดกระบวนทัศน์การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service: 
NPS) คือ เกิดจากกระแสการวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM)  
ซึ่งมองประชาชนเป็นเพียงลูกค้า หากลูกค้าไม่จ่ายค่าบริการ อาจได้รับบริการที่ไม่ดี ดังนั้นแนวคิด
การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service: NPS) จึงก าหนดบทบาทภาครัฐใหม่ด้วย 
การเปลี่ยนจากการควบคุมมาเป็นการก าหนดระเบียบวาระ น าภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์การ
อิสระมาสู่โต๊ะเจรจา จัดให้มีเวทีการพูดคุยอย่างประชาธิปไตย ภาครัฐต้องเป็นตัวไกล่เกลี่ย
ประนีประนอมเพ่ือให้ได้ข้อตกลงร่วมกัน ดูแลรักษาสมบัติสาธารณะ ปกปักรักษาองค์การภาครัฐ 
กระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานภาครัฐ ฯลฯ ผู้บริหารภาครัฐต้องท าความเข้าใจกับ
บทบาทในกระบวนการบริหารแบบประชาชนเป็นหุ้นส่วน ข้าราชการต้องมีความรับผิดในสิ่งที่
กระท า ท างานอย่างมืออาชีพ เคารพกฎหมาย เห็นคุณค่าและประโยชน์ของชุมชน 
 4.4 รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม ผู้วิจัย
พบว่า การบริหารจัดการภาครัฐมีปัญหาส าคัญๆ ได้ 4 ประการ ได้แก่ 1) องค์การภาครัฐขาดความ
เข้มแข็ง 2) ข้าราชการขาดคุณธรรมจริยธรรม 3) การบริการขาดความพึงพอใจจากประชาชน   
และ 4) ข้าราชการขาดจิตส านึกประชาธิปไตย ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยใช้วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่
ดีงามและทศพิธราชธรรมมาแก้ปัญหา รูปแบบกระบวนทัศน์แบบใหม่นี้ ผู้วิจัยให้ชื่อว่า กระบวน
ทัศน์รัฐอภิบาล หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการน าวัฒนธรรมในการ
ปฏิบัติงานที่ดีงาม ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ มาใช้แก้และป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้น เพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชนส่วนรวมของประเทศชาติ กระบวนทัศน์รัฐอภิบาลมี 4 กระบวนทัศน์ ดังนี้ 
  1) กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ ประกอบด้วย  
1) ไม่ทุจริตทุกรูปแบบ 2) เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 3) ความสามัคคี 4) มีวิสัยทัศน์ 5) เป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลง และ 6) กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง และทศพิธราชธรรม 3 ข้อ ได้แก่ 1) อาชชวะ         
2) ปริจจาคะ และ 3) ศีล  
  2) กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ ได้แก่ การรอบ
รู้ในหน้าที่และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมองค์การอย่างเคร่งครัด และทศพิธราชธรรม 4 ข้อ ได้แก่ 
1) อาชชวะ 2) อวิหิงสา 3) อวิโรธนะ และ 4) ทาน 
  3)  กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ได้แก่ การบริการ
ที่ดีและตรงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และทศพิธราชธรรม 3 ข้อ ได้แก่ 1) อาชชวะ        
2) มัททวะ และ 3) อักโกธะ  
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  4. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ  ประกอบด้วย  
1) ความศรัทธาเชื่อม่ันในระบอบประชาธิปไตย 2) การเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน และ  
3) การเคารพความเสมอภาค และทศพิธราชธรรม 3 ข้อ ได้แก่ 1) ตปะ 2) ขันติ และ 3) อวิหิงสา 
 
5. อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม ผู้วิจัยพบว่า 
วัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่ดีและทศพิธราชธรรมสามารถแก้ปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐได้ เป็น
อย่างดี โดยผ่านกระบวนทัศน์รูปแบบใหม่ท่ีผู้วิจัยให้ชื่อว่า กระบวนทัศน์รัฐอภิบาล ประกอบด้วย      
1) กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ 2) กระบวนทัศน์
วัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ 3) กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความ
พึงพอใจให้กับประชาชน และ 4) กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ 

1. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ  
  เป็นการสร้างให้องค์การภาครัฐเกิดความเข้มแข็ง เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
บริหารจัดการภาครัฐ ถ้าหากประชาชนขาดความเคารพศรัทธาต่อองค์การ ข้าราชการ และระบบ
ราชการแล้ว ภาครัฐจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างแน่นอน  
อีกทั้งข้าราชการจะไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในทุกรูปแบบ เนื่องจากขาดความเคารพ
ศรัทธา ความน่าเชื่อถือ เกิดการไม่ไว้วางใจระหว่างประชาชนกับข้าราชการ วัฒนธรรมเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐให้ได้ผลดังนี้ 
  1.1 ไม่ทุจริตทุกรูปแบบ คือ ข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยการยึดมั่น
ปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา กระท าแต่
ความดี ละเว้นความชั่วไม่ประพฤติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียทุกกรณี เน้นการปรับปรุงกลไกการ
ปฏิบัติงานขององค์การให้มีความโปร่งใส มีช่องทางให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ และไม่
ทุจริตทุกรูปแบบ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Udom Ratamarit (2003: 3-4) ที่กล่าวว่า การ
ทุจริตในวงราชการเป็นปัญหาที่แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางในสังคมไทย พฤติกรรมเหล่านี้เกี่ยวข้อง
กับการใช้อ านาจหน้าที่หรืออาศัยต าแหน่งหน้าที่ของบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบภายใต้ระบบราชการแบบอุปถัมภ์การทุจริตมักเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
กระท าของบุคคลที่อยู่ในฝ่ายการเมืองที่มุ่งแสวงหาประโยชน์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจ าในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่ของตนเองแทนที่จะกระท าการโดยยึดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็น
หลักกลับใช้หรืออาศัยต าแหน่งหน้าที่ในทางท่ีมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนตัว 
 1.2 เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม คือ ข้าราชการทุกคนต้องทุ่มเทกายใจอุทิศเวลาให้
งานอย่างเต็มที่ เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานและผู้อ่ืนด้วยใจบริสุทธิ์ 
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มุ่งที่จะปฏิบัติงานโดยไม่หวังอามิสสินจ้างหรือผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดสังคมใดที่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมสูงย่อมมีแต่ความเจริญก้าวหน้า สังคมจะไม่วุ่นวาย เพราะสมาชิกในสังคมมีความ
รับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่เสียสละเพ่ือส่วนรวม สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Jakrapan Chooklin (2015: 105) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ต้องมีการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
มีเป้าหมายท่ีชัดเจนในการปฏิบัติงาน การประพฤติตนให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนและท าให้
ผู้บังคับบัญชาเกิดความภาคภูมิใจเมื่อปฏิบัติงานร่วมกัน 
  1.3 ความสามัคคี คือ ข้าราชการทุกคนต้องมีความกลมเกลียวกัน ปรองดองกันร่วมใจ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัด
เอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างที่หลากหลายทางความคิด ความ
กลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า ความสมานฉันท์ ผู้ที่มีความสามัคคีจะเป็นผู้ที่เปิดใจ
กว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้บทบาทหน้าที่ของตนในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี  มีความมุ่งมั่น
ต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงและแก้ปัญหาความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jagraval Sukmaitree (2016: 147-148) ที่กล่าวว่า 
บุคลากรในองค์การมีการประพฤติปฏิบัติด้านปิยวาจาดี โดยเป็นผู้ที่ใช้ค าพูดในการสื่อสารด้วย
ถ้อยค าหรือวาจาที่สุภาพ ไพเราะ อ่อนหวาน น่าฟังจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคี เกิดความ
ประทับใจ โดยการพูดเป็นไปด้วยความเต็มใจ จริงใจทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่พูดหยาบคาย 
ก้าวร้าว ส่อเสียด แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ ชักจูงให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม รู้จักใช้ค าพูดที่แสดงถึง
ความเห็นอกเห็นใจ ให้ก าลังใจ เกิดความสมานสามัคคีในหมู่คณะ รักใคร่นับถือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
  1.4 มีวิสัยทัศน์ คือ ข้าราชการทุกคนต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกลโดยมุ่ง
ผลส าเร็จขององค์การเป็นหลักการมองเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คาดคะเนเห็นการ
เปลี่ยนแปลง ก้าวทันเหตุการณต์้องเป็นผู้ก าหนดทิศทางขององค์การให้ด าเนินการตามเป้าหมายโดย
การวางแผนการปฏิบัติงาน การจัดก าลังคน และการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Thasanee Chuadung (1966: 51) ที่กล่าวว่า การเป็นผู้น าหรือ
ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์มองกาลไกลทั้งระยะสั้นระยะยาว ต้องบริหารงานขององค์การอย่าง
สร้างสรรค์ สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ให้ผู้ตามรับรู้สามารถปฏิบัติได้จริงเป็นผู้ชี้แนะแนวทางด้าน
วิสัยทัศน์เป้าหมายขององค์การ รวมทั้งการมีกลยุทธ์จูงใจผู้อ่ืนในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ 
  1.5 เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือ ข้าราชการทุกคนต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
เป็นผู้ที่มีบทบาทในการวางแผน การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ การขับเคลื่อนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ ประสานงานกับบุคคลทั้งระดับบนระดับล่างรวมถึงการควบคุม 
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ก ากับดูแลกิจกรรมต่างๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยต้องเป็นเสมือนคนกลางที่ท าหน้าที่
ประสานงาน เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บังคับบัญชากับใต้บังคับบัญชา สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
Nattawut Kaewbangpood (2011: 95) ที่กล่าวว่า ผู้น าการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์การ
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคู่กัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ต่างมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เพราะในแต่ละ
องค์ประกอบมีส่วนสร้างเสริมหรือส่งเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบกับทุกสิ่งทุก
อย่างในองค์การและที่ส าคัญคือ องค์ประกอบของผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะสร้างสรรค์องค์ประกอบ
ของวัฒนธรรมองค์การในแต่ละองค์ประกอบให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน
ในที่สุด ผู้น าองค์การจะเป็นผู้ที่มีความส าคัญในการน าองค์การมีอิทธิพลต่อแนวคิด ส่วนความ
ประพฤติ วิธีการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ปัญหา 
  1.6 กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง คือ ข้าราชการทุกคนต้องกล้าตัดสินใจตามสภาพ
ความเป็นจริงในการปฏิบัติงาน ต้องเผชิญกับปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ต้องเข้าใจสาเหตุของปัญหา  
หาวิธีแก้ไขท่ีเหมาะสมในแต่ละปัญหาว่ามีกระบวนการอย่างไรบ้าง ควรเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมที่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Achara Sravasee (2016: 226) ที่กล่าว
ว่า การตัดสินใจและการแก้ปัญหาเป็นพฤติกรรมหรือการแสดงออกท่ีสะท้อนถึงความสามารถในการ
วิเคราะห์สถานการณ์การระบุปัญหาได้อย่างถูกต้องชัดเจน กล้าเผชิญปัญหา กล้าตัดสินใจมีความ
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจตัดสินใจอย่างมีเหตุผลด้วยความชัดเจน เด็ดขาดฉับไวบนฐานข้อมูลที่
ถูกต้องมีความกระตือรือร้นมุ่งม่ันในการแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วง มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
หรือในเหตุการณ์วิกฤต วิเคราะห์ประเมินสภาพปัญหาแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์              
ใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือด าเนินการ
แก้ไขตามความจ าเป็นเร่งด่วน 
 2. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ  
 การสร้างให้ข้าราชการให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานสูงขึ้น เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ เป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนรวม 
วัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการให้ได้ผล ได้แก่ การรอบรู้ในหน้าที่และ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมองค์การอย่างเคร่งครัด ประมวลจริยธรรมเป็นเรื่องที่ทุกองค์การได้
บัญญัติไว้ให้ข้าราชการทุกคนได้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันปัญหาไม่ให้เกิด
ขึ้นกับข้าราชการ 
  การรอบรู้ในหน้าที่และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมองค์การอย่างเคร่งครัด คือ 
ข้าราชการทุกคนต้องใฝ่รู้ในหน้าที่ของตนเอง ต้องรู้ว่าหน้าที่ของตนคืออะไร สิ่งใดควรท าสิ่งใดไม่ควร
ท า การใฝ่รู้ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้หลายอย่างที่สามารถสร้างให้ข้าราชการเกิดคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงานสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในกฎ ระเบียบ 
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ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  การเรียนรู้ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ อ่ืน
ข้าราชการทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมตามประมวลจริยธรรมองค์การอย่าง
เคร่งครัด ประมวลจริยธรรมองค์การเป็นเรื่องที่ทุกองค์การต้องปลูกฝังให้ข้าราชการในองค์การทุก
คนต้องมเีพ่ือเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน ประมวลจริยธรรมขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ความซื่อสัตย์สุจริต  มีสัจจะเชื่อถือได้ การยึดมั่นในหลักการ การยืนหยัดเพ่ือความถูกต้อง และการ
อุทิศตนเพ่ือความยุติธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chaiwut Warapin (2014: 91) ที่กล่าวว่า 
การพัฒนาปลัดเทศบาลมืออาชีพควรมีคุณลักษณะผู้น ายุคใหม่ที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพให้เป็นที่
พอใจของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาดังนั้นข้าราชการจึงต้องเป็นคนที่ต้อง
เรียนรู้ในหน้าที่อยู่ตลอดเวลา ต้องสามารถปรับตัวเข้าให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ให้ได้ สิ่งที่ต้อง
ค านึงถึง คือ ต้องมีความใฝ่รู้ในอาชีพการปฏิบัติงานต้องเข้าถึงประมวลจริยธรรมเพ่ือลดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  เป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
ข้าราชการต้องมีความรู้เข้าใจกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประจ าที่
ปฏิบัติอยู่ การปฏิบัติหน้าที่ราชการสามารถน าไปประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหาทางกฎหมายหรือตอบ
ค าถามข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้  รวมถึงการ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน 
  เป็นการสร้างข้าราชการต้องบริการดีมีคุณภาพ เป็นธรรม ตอบสนองความต้องการ        
และความพึงพอใจของประชาชน การบริการต้องสะดวกรวดเร็วตรงความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชน ต้องรู้ว่าประชาชนส่วนรวมต้องการอะไร เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ ข้าราชการต้อง
หาวิธีการต่างๆ มาแก้ปัญหา การไม่พึงพอใจในการให้บริการ ข้าราชการจ าเป็นจะต้องปรับบทบาทของ
ตนเองใหม่ โดยเป็นผู้ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้กับประชาชน วัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจ
ให้กับประชาชนที่ได้ผลได้แก่การบริการที่ดีและตรงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
  การบริการที่ดีและตรงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน คือ ข้าราชการทุกคน
ต้องให้การบริการที่ดีและตรงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนการด าเนินกิจการของภาครัฐ
จะต้องค านึงถึงการให้บริการประชาชนเป็นศูนย์กลางในการได้รับการบริการจากรัฐเป็นหลักส าคัญ         
การก าหนดภารกิจแต่ละเรื่องต้องมีดัชนีชี้วัดและแสดงผลลัพธ์ให้เห็นโดยชัดเจน ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรมนั้นตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือเกิดผลต่อการพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยู่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้รับบริการ คิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนในระยะยาว พร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีการหรือขั้นตอนการ
ให้บริการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่มาขอรับบริการอย่าง
รวดเร็ว การให้บริการประชาชนบางครั้งต้องใช้เวลาส่วนตัวเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับประชาชนโดย
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ไม่บ่ายเบี่ยง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Somjai Nhoorit (2014: 477) ที่กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ รพ.
สต.  ให้ความส าคัญกับงานบริการเป็นอย่างมาก ประชาชนต้องได้รับการบริการดูแลเอาใจใส่ที่ดี 
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ความสามารถในการให้ค าแนะน ากับประชาชนอย่างถูกต้อง ต้อง
บริการด้วยความสุภาพ ใช้กริยาวาจาที่ไพเราะ เป็นมิตรมีความเสมอภาค ตรงเวลาสถานที่บริการ
จัดเป็นสัดส่วน ให้บริการอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความ
ยืดหยุ่น ให้บริการเสร็จที่จุดเดียวตามล าดับก่อนหลังอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะตรงตามความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน ท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจได้ 
 4. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ  
  เป็นการสร้างให้ข้าราชการปฏิบัติงานตามครรลองของประชาธิปไตย โดยการน า
หลักการส าคัญของประชาธิปไตยมาปฏิบัติเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม วัฒนธรรม
เสริมสร้างประชาธิปไตยให้ได้ผล ได้แก่ 1) ความศรัทธาเชื่อม่ันในระบอบประชาธิปไตย 2) การ
เคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน และ 3) การเคารพความเสมอภาค  
  4.1 ความศรัทธาเชื่อม่ันในระบอบประชาธิปไตย คือ ข้าราชการทุกคนต้องมีความ
ศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามระบอบประชาธิปไตยก็จะเป็น
ระบบการเมืองที่ต้องจรรโลงไว้ เนื่องจากเป็นระบอบที่ปฏิบัติงานได้ผลและก่อความเสียหายน้อย
ที่สุด เป็นระบอบที่มีการประชุมต่อรองหาข้อยุติ เคารพหลักการแห่งสิทธิเสรีภาพ ทุกคนต้องเสมอ
ภาคกันภายใต้กติกาเดียวกัน ถ้ามีปัญหาหรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยใน
การตัดสิน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Paramut Wanbowon (2016: 267) ที่กล่าวว่า การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงจ าเป็นที่จะต้องฝึกสอนการเมืองการปกครองให้กับประชาชนให้
ประชาชนมีความรู้ในเรื่อง 1) การเคารพกติกา หมายถึง การยอมรับว่าทุกคนมีความเสมอภาค
ภายใต้กติกาเดียวกัน 2) การเคารพสิทธิของผู้อ่ืน หมายถึง การไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้อ่ืน 3) การมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและพ่ึงตนเอง หมายถึง รับผิดชอบตนเองและพ่ึงพาตนเองได้ไม่อยู่
ภายใต้อิทธิพลอ านาจหรือระบบอุปถัมภ์ของผู้ใด 
  4.2 การเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน คือ อ านาจหรือผลประโยชน์ที่ได้รับการ
คุ้มครองและรับรองตามกฎหมาย เช่น สิทธิในชีวิตและร่างกาย สิทธิในเคหะสถาน สิทธิในครอบครัว 
สิทธิในการประกอบอาชีพ สิทธิในชื่อเสียงและเกียรติยศ สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สิน  ส่วนเสรีภาพ 
หมายถึง ความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระท าการต่างๆ ได้ตามความต้องการของตน โดยไม่ละเมิด
ต่อผู้อ่ืนและไม่ผิดกฎหมาย มีเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเสรีภาพในการเลือกอาชีพการงาน การนับ
ถือศาสนา เคหะสถาน การศึกษาอบรม การเดินทาง การพูด การเขียน การพิมพ์  การโฆษณา  
การรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหกรณ์ พรรคการเมือง การชุมนุมโดยสงบ  โดยปราศจากอาวุธ 
การส่งข่าวโดยทางไปรษณีย์หรือทางอ่ืนที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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Pornamrin Promgird (2014: 76) ที่กล่าวว่า ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่บูชาสิทธิ
เสรีภาพของมนุษย์ แต่การอ้างถึงสิทธิเสรีภาพก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายการใช้สิทธิเสรีภาพ
เกินขอบเขตจนละเมิดหรือก้าวล่วงสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนหรือท าให้เกิดความไม่สงบขึ้นในสังคม  
จะกระท าไม่ได้ ถือว่าการใช้สิทธิเสรีภาพที่มิชอบการรู้จักใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองการรู้จักเคารพ
สิทธิเสรีภาพของผู้อื่นจึงเป็นรากฐานส าคัญประการหนึ่งที่เอ้ือต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
  4.3 การเคารพความเสมอภาค คือ ข้าราชการทุกคนควรมีอุดมการณ์ประชาธิปไตย    
ในเรื่องความเสมอภาคของบุคคล โดยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในชนชั้นใด เพศใด มีฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือฐานะทางสังคมอย่างไร ต่างก็มีความเท่าเทียมกัน ความเสมอภาคในที่นี้ ได้แก่   
1) ความเสมอภาคทางกฎหมาย จะออกกฎหมายบังคับหรือคุ้มครองกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดมิได้ ต้องใช้
บังคับกับทุกคน 2) ความเสมอภาคทางการเมือง ประชาชนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการปกครอง
อย่างเท่าเทียมกันมีความเสมอภาคในการออกเสียงเลือกตั้ง สามารถสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งพรรค
การเมืองรวมถึงการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้อย่างเสรีภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ   
3) ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินถือกรรมสิทธิ์ในประโยชน์ที่
เกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ตนได้ด าเนินไปมีสิทธิได้รับประโยชน์จากทรัพยากรของชาติอย่าง
เท่าเทียมกัน  4) ความเสมอภาคทางสังคมทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันไม่ควรให้
ความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นเครื่องก าหนดให้บุคคลหนึ่งเหนือกว่าอีกบุคคลหนึ่ง  
และ 5) ความเสมอภาคในด้านโอกาส ความเท่าเทียมกันที่จะได้มีโอกาสที่ส าคัญในการประกอบ
อาชีพ การศึกษาหาความรู้ ความสามารถในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ การสร้างฐานะทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการมีความรับผิดชอบและพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ PhraKan Kantadhammo (2015: 48) ที่กล่าวว่า สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค 
ความเท่าเทียมกันแห่งความเป็นมนุษย์มาพร้อมกับสิทธิมนุษยชนที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบพันธะ
ผูกพันบางอย่างระหว่างรัฐกับปัจเจกบุคคล ส าหรับสังคมไทยพบว่า แนวคิดเรื่องความเป็นพลเมืองดี
ในระบอบการปกครองโบราณของไทย จะไม่ปรากฏภาพเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคทาง
กฎหมาย แต่จะเป็นความสัมพันธ์แบบจารีตดั้งเดิมทางอ านาจในระบบไพร่ที่จ าแนกระดับสูงต่ าแบบ
เจ้าขุนมูลนายหรือผู้ใหญ่ผู้น้อย ซึ่งต่างฝ่ายต่างมีพันธะต่อกัน ในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค
ของพลเมืองไทยก็ยังคงถูกจ ากัดไว้เท่าที่ผู้มีอ านาจของประเทศจะอนุญาตให้มีโดยใช้ค าว่าความ
เสมอภาคบังหน้า 
 5. ทศพิธราชธรรม ข้าราชการทุกคนสามารถน าทศพิธราชธรรมไปใช้ในการบริหาร
จัดการภาครัฐได้ดังนี้ 
  5.1 ทาน หมายถึง การให้ประชาชน ข้าราชการต้องให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ
ประชาชนทีไ่ด้รับความเดือดร้อน 
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  5.2 ศีล หมายถึง การประพฤติสุจริต ข้าราชการต้องส ารวมกาย วาจา ประพฤติตนให้
เป็นคนสุจริต เป็นที่เคารพนับถือของประชาชน  
  5.3 ปริจจาคะ หมายถึง การเสียสละ ข้าราชการต้องเสียสละความสุขส าราญเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  5.4 อาชชวะ หมายถึง ความซื่อสัตย์ ข้าราชการควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ตรงไปตรงมา ไม่คดโกงประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้องจริงใจกับประชาชน  
  5.5 มัททวะ หมายถึง ความอ่อนโยน ข้าราชการต้องมีกิริยามารยาทสุภาพ อ่อนโยน
กับประชาชนทุกคน ไมพู่ดจาหยาบคายหรือพูดจาถากถางเป็นเชิงดูหมิ่นดูแคลนประชาชน 
  5.6 ตบะ หมายถึง ความเพียรเผากิเลส ข้าราชการต้องระงับยับยั้งใจให้ห่างไกลจาก
อามิสสินจ้างอันเป็นช่องทางที่จะน าไปสู่การทุจริตหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  5.7 อักโกธะ หมายถึง ความไม่โกรธ ข้าราชการต้องไม่เกรี้ยวกราด มีเมตตาประจ าใจ
ไว้ระงับความขุ่นเคือง ต้องกระท าการด้วยความสุขุมรอบคอบ ไม่ตัดสินความด้วยอ านาจความโกรธ 
  5.8 อวิหิงสา หมายถึง การไม่เบียดเบียน ข้าราชการไม่ควรหลงระเริงอ านาจต้องไม่
บีบคั้นกดข่ีหรือลงโทษประชาชนด้วยความอาฆาตเกลียดชัง 
  5.9 ขันติ หมายถึง การอดทนต่อความล าบาก ข้าราชการท างานล าบากกายล าบากใจ
เพียงไร ต้องอดทนท างานในหน้าที่ให้ส าเร็จเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกคน  
  5.10 อวิโรธนะ หมายถึง การประพฤติไม่คลาดจากธรรม ข้าราชการควรท าการใดๆ 
ด้วยความชอบธรรม ต้องหนักแน่นในธรรม ไม่เอนเอียงหวั่นไหวต้องลาภสักการะทั้งปวง 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  2) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  3) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินด้วยคุณธรรมจริยธรรม 
 6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  1) เร่งรัดปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ โดยถือเป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และ
เร่งรัดให้มีการลงโทษต่อผู้กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งด้านวินัยและคดีความ 
  2) เร่งสร้างโอกาส อาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงแก่ประชากรวัยแรงงาน รวมทั้งสตรี 
ผู้ด้อยโอกาส แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยให้แรงงานทั้ง
ระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน 
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  3) ก าหนดให้มีการสัมมนาข้าราชการประจ าปี เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารราชการ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไก
การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐ 
 6.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรจะมีการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการภาครัฐแบบประชาธิปไตย 
  2) ควรจะมีการศึกษาเรื่อง รูปแบบรัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธบูรณาการ 
  3) ควรจะมีการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้วัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ

ต้องการในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์ และ 2) เพ่ือเสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามโดยศึกษาจาก
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน 357 คน และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยศึกษาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ค่าร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสังเคราะห์เนื้อหา 
  ผลการวิจัย พบว่า         
  สภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 5 ด้านพบว่า ด้านวิชาการ อยู่ใน
ระดับมาก และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้านงานบริหารทั่วไป ด้านงานงบประมาณ และ
ด้านโครงการสร้างบริหาร ส่วนด้านบุคลากร อยู่ในระดับน้อย จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
สภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในปัจจุบันยังไม่รองรับประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ปัญหา
เกิดจากโครงสร้างการบริหารยังเป็นแบบเดิมไม่ทันสมัย ผู้บริหารไม่ได้พิจารณาบุคลากรตามความรู้
ความสามารถ งบประมาณมีจ านวนจ ากัดและการจัดสรรงบประมาณไม่กระจายท าให้การปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปตามแผน ดังนั้น สิ่งที่บุคลากรมีความต้องการจึงได้แก่การปรับปรุงระบบโครงสร้างการ
บริหารงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีความยืดหยุ่นไม่ซ้ าซ้อน เน้นการบริหาร
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ทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นกระบวนการมุ่งเน้นกลยุทธ์การ
บริหารงานภาครัฐสมัยใหม่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับประชาคมอาเซียน 
 ส่วนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน  
มีดังนี้    (1) ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาโดยจัดการ
ศึกษาศาสตร์ต่าง ๆ ให้บูรณาการด้วยหลักพระพุทธศาสนาเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมสูง มีความรู้ 
และทักษะวิชาชีพในสาขาตามมาตรฐานสากลที่สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ   
(2) สร้างสรรค์นวัตกรรมงานวิจัยประยุกต์ด้วยหลักธรรมโดยเน้นนวัตกรรมงานวิจัยและองค์ความรู้
ทางพุทธศาสนาที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (3) บริการวิชาการทางด้านพุทธศาสนาโดยเป็นแหล่งบริการส่งเสริมการเรียนรู้
ทางด้ านพุทธศาสนา เ พ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นแล ะเป็นที่ยอมรับ  
(4) พัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นแหล่งการเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ การเผยแพร่และ
การอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนใน
ระดับสากล และ (5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
โดยเป็นองค์กรสมัยใหม่ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีรูปแบบที่เป็นสากลรองรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
ค าส าคัญ : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ, มหาวิทยาลัยสงฆ์, ประชาคมอาเซียน 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to study the current situations, 

problems, and requirements of administration in Buddhist universities and to 
provide strategic suggestions of administration in Buddhist universities to support 
ASEAN community. The data were collected from 357 personnel of Mahamakut 
Buddhist university and Mahachulalongkornrajavidyalaya university through 
questionnaires and from experts through structured in-depth interview. The data 
were analyzed by percentage, standard deviation, and content analysis. 
 Results of the study found that: 

The current situation of administration to support ASEAN community of 
Buddhist universities was at the moderate level overall. For each aspect, academic 
administration was at the high level, general administration, budget administration, 
and administration structure were at the moderate levels, and human resource 
administration was at the low level. These indicated that the administration in 
Buddhist universities did not truly support ASEAN community. The problems might 
come from traditional administration structure; qualified personnel had no chance 
to work with their full capability, and the limited budget and budget was mainly 
spent in the headquarters. The requirements of personnel were to adjust and 
improve administration structure, flexible rules and regulations of the universities, 
human resource-oriented administration and administration process system 
development with the aim at modern state administration under the good 
governance and in conform to ASEAN community. 

In terms of administration strategy in Buddhist universities to support ASEAN 
community are as follows; (1) graduate production and development for excellence 
based on Buddhism with providing of variety courses as integration with Buddhism 
for production of graduate in high moral, knowledge and professional skill in all 
departments according to universal standard for competition either at national or 
international level, (2) to create the innovation with Dhamma applied researches 
which are emphasized on research in innovation and Buddhist knowledge body 
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which can be applied for social development and solving of community problems 
as sufficiently,  (3) providing of Buddhism’s academic based on providing to 
promote Buddhist learning for responding on the need of local or community and 
acceptance, (4) development Buddhist universities as learning sources and learning 
center throughout dissemination and reservation of arts and cultures, local wisdom 
which are concerned to sustainable development in universal field, (5) 
development for management and administration system in Buddhist universities 
such as high competency for modern organization as standardization and to be an 
universal form that can be supported with any changing in national and 
international level. 
keywords: administration strategies, Buddhist university, ASEAN community. 
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1. บทน า 
 สภาวการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการ

แข่งขันอย่างสูงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และเทคโนโลยี ทั้งนี้เพ่ือสามารถ
อยู่ร่วมในประชาคมโลกได้โดยเฉพาะภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ที่
ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging 
Society) อย่างเต็มตัว ทั้งนี้ จะพบว่าจ านวนประชากรของไทยอัตราคงที่ 65 ล้านคนมาเกือบ
สองทสวรรษแล้วเพราะมีผู้สูงอายุมากขึ้นและมีอัตราการเกิดของเด็ก Anon Sakworawit, 2016:9)
 จากสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศที่ เหมาะสมโดยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางโครงสร้างของระบบต่าง  ๆ 
ภายในประเทศเพ่ือให้มีศักยภาพแข่งขันได้ในกระแสของโลกาภิวัตน์และสร้างฐานความรู้ให้เป็น
ภูมิคุ้มกันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างรู้เท่าทัน (Office of the National Economic and 
Social Development Board, 22016:2) 

 มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังคมไทยที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ
เนื่องจากเป็นแหล่งที่รวมและผลิตก าลังคนที่มีความสามารถในระดับสูงทุกสาขาซึ่งก าลังสติปัญญา
ของคนเหล่านี้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานา
อารยประเทศเพราะหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยคือการสร้างความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการเพ่ือ
ก่อให้เกิดความงอกงามทางปัญญาและคุณภาพแก่บุคคลและสังคมอย่างยั่งยืน  (Office of the 
National Education Commission, 2014:4)  ทั้งนี้ เพราะมหาวิทยาลัยนอกจากจะถูกใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาประเทศแล้วยังเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ไปสู่
สังคมท่ีพึงปรารถนาอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคนและความรู้  

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยไทยจึงจ าเป็นจะต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้มี 
การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังเกิดขึ้นและที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต  (Wijit Sreesa-Ant,2008:3) นอกจากนี้ยังจะต้องเร่งปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลให้เร็วที่สุด มิฉะนั้นจะส่งผลเสียหายต่อการพัฒนา
ประเทศในระยะยาวมากกว่าที่เห็นในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพราะว่ามหาวิทยาลัยจะผลิตคุณภาพของคนไม่
เท่าทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาการของโลก และไม่สอดคล้องกับการเคลื่อนตัวของสภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจที่มีการแปรผันอย่างรวดเร็วกว่ายุคใด ๆ (Kreangsak Jarernwongsak,2008)  
การปรับปรุงและพัฒนาจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารโดยน าหลักการบริหารจัดการใหม่ ๆ 
มาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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 ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยในกระแสความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันนี้ 
นอกจากมหาวิทยาลัยจะต้องให้ความส าคัญในการใช้เทคนิคและแนวคิดการบริหารสมัยใหม่ที่เน้น
การจัดระบบภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง  
การจัดการความรู้ การพัฒนายุทธศาสตร์ การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยถือเป็นกลยุทธ์การ
บริหารจัดการที่ไม่อาจมองข้าม และท่ีส าคัญผู้บริหารจะต้องรู้จักการประยุกต์ศาสตร์ทางการบริหาร
รูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารให้
เหมาะสมกับยุคสมัยและสภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไป  จึงจะสามารถบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ให้ประสบผลส าเร็จได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยในประเทศไทยทุกแห่งทั้งของภาครัฐและเอกชน ต้องมี
การศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการของแต่ละมหาวิทยาลัยเพ่ือปรับตัวให้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงในกระแสทางด้านโลกาภิวัตน์ได้อย่างทันท่วงที (Somjet Phusree,2009:24) 

 มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่งคือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยก็เช่นกัน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาหาแนวทางและ
ยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้น าใน 
การก่อตั้งสมาคมอาเซียน การสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็ง ภายใต้ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ 
เอกลักษณ์ และประชาคมเดียว เพ่ือความเจริญมั่นคงของประชากร ทรัพยากร และเศรษฐกิจของ
ประชาคมอาเซียน จะต้องยึดหลักส าคัญ คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน การศึกษานั้นจัดอยู่ใน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมซึ่งมีบทบาทส าคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาคมด้านอ่ืน  ๆ มีความ
เข้มแข็ง (Khantip Chinnasettawong,2013)  จึงมีการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 
(ASEAN University Network; AUN) ซ่ึงเป็นความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน  

เหตุดังกล่าวนี้จึงท าให้เห็นได้ว่า การมียุทธศาสตร์การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนเพ่ือธ ารงรักษาปรัชญาของมหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง 
และหากมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งประเทศไทยทั้งสองแห่งได้มีการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ดังกล่าวก็จะยิ่งเป็นการเอ้ือต่อการท าให้กิจการ พันธกิจ และปรัชญาของมหาวิทยาลัยสงฆ์บรรลุ
เป้าหมายได้ตามปรัชญาอย่างแท้จริง จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน โดยผลการวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการ
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น าไปก าหนดเป็นนโยบาย และทิศทางการบริหารของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพต่อไป   
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
สงฆ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
 2.2 เพ่ือเสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์ เพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน  
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1  
 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
สงฆ์เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาเอกสาร การส ารวจข้อมูล การสัมภาษณ์ 
โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ
การน าเสนอข้อมูล ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 2  
 พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เป็นการศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์ และจากข้อมูลแบบสอบถามปลายปิด
และปลายเปิด รวมทั้งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงทรงวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT analysis 
  2. การสังเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์เทคนิควิธี SWOT Analysis 
มาสังเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของ TOWS Matrix เพ่ือสร้างประเด็นยุทธศาสตร์ที่สามารถ
ตอบสนองต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน  
  3. ร่างยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์ ตามกรอบเนื้อหา 
คือ (1) พันธกิจ (2) วิสัยทัศน์ (3) ประเด็นยุทธศาสตร์ (4) เป้าประสงค์ (5) ตัวชี้วัด (6) เป้าหมาย 
และ (7) กลยุทธ์ ส าหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิร่างยุทธศาสตร์ พิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ท้ัง 2 แห่ง และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 8 คน 
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ดังนี้ (1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการระดับอุดมศึกษา และ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (2) เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางด้านการบริหาร
จัดการและทางการศึกษา (3) เป็นผู้มีประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ ข้อคิดข้อเขียนถึงปัญหาและ
แนวโน้มของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีวิสัยทัศน์ทางการอุดมศึกษาเป็นที่ยอมรับ และ (4) เป็น
นักวิชาการบริหารการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
  4. ศึกษาความเป็นไปได้ ผู้วิจัยศึกษาความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ โดยการสัมมนา
รับฟังความเห็น/การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12 
คน พร้อมแบบประเมินผลยุทธศาสตร์ที่สร้างขึ้นตามกรอบการวิจัย เพ่ือขอความคิดเห็นใน 
การประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน รวมถึงแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ที่ร่างขึ้นต่อไป  
  5. การปรับปรุงข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยปรับปรุงยุทธศาสตร์ตามความเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากการสัมมนารับฟังความเห็น/การสนทนากลุ่ม จากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 12 คน    
 ขั้นตอนที่ 3  
 การจัดท าข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์ เพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยการสังเคราะห์และสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  จากนั้น
ปรับปรุงและจัดท ารายงานฉบับสมบูรณต์่อไป 
 
4. ผลการวิจัย 
 1) สภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 5 ด้านพบว่า ด้านวิชาการ 
อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้านงานบริหารทั่วไป ด้านงานงบประมาณ 
และด้านโครงการสร้างบริหาร ส่วนด้านบุคลากร อยู่ในระดับน้อย 
 ปัญหาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน  พบว่า           
(1) โครงสร้างของการบริหารของมหาวิทยาลัยสงฆ์ยังเป็นรูปแบบเดิมไม่ทันสมัย และไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง (2) ผู้บริหารไม่ได้พิจารณาบุคลากรตามความรู้ความสามารถ ท าให้
บุคลากรท างานเฉื่อยชา ไม่มีระบบในการท างาน (3) อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
แต่ละหลักสูตร มีวุฒิการศึกษาไม่สอดคล้องถูกต้องตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (4) งบประมาณมีจ านวนจ ากัดและการจัดสรรงบประมาณกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางท าให้
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การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน และ (5) เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยไม่ชัดเจน เนื่องจากไม่มี
แผนพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ชัดเจน        
 ส่วนความต้องการในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน พบว่า (1) ต้องการให้มีการปรับปรุงระบบโครงสร้างของการบริหารงานรวมทั้งกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีความยืดหยุ่น ไม่ซ้ าซ้อน มีความเป็นสากล (2) ต้องการให้มีการปรับ
ทัศนคติและวิธีการท างานของบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมอย่างรวดเร็ว (3) ต้องการให้ผู้บริหารมีนโยบายรับบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
หลักสูตรและเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร (4) ต้องการให้
มีการกระจายงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์อย่างเป็นธรรมสอดคล้องกับความต้องการของวิทยาเขต 
หรือของแต่ละหน่วยงานโดยค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงบประมาณเป็นหลัก  
และ (5) ต้องการให้จัดระบบการท างานเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมโดยให้บุคลากรทุกคนใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และเสนอแนวทางปฏิบัติงาน       
 2) จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก พบว่า สภาพปัจจุบัน ปัญหา
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน สามารถจะสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้   
(1) ระบบโครงสร้างการบริหารมีลักษณะที่ซ้ าซ้อนกันไม่มีการปรับเปลี่ยนแนวทาง การบริหารให้
เป็นไปตามรูปแบบสากลทั่วไป และไม่ได้ปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทาง
ของประชาคมอาเซียน และสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว (2) บุคลากร ยังขาด
ทักษะในการท างาน   ท าให้ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกรอบภารกิจหรือหน้าที่ที่
ได้รับผิดชอบ รวมถึงบุคลากรเก่าที่ไม่ยอมรับการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  (3) หลักสูตร
ไม่มีความหลากหลาย ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานขาดการศึกษาวิจัยเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนา ต าราที่ใช้ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (4) งบประมาณมีจ านวนจ ากัดและการ
จัดสรรงบประมาณกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน วัสดุอุปกรณ์ไม่
เพียงพอ   รวมทั้งยังขาดการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพ และไม่มีแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินที่สอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัยสงฆ์ และ (5) ระบบบริหารขาดความคล่องตัวที่ 
จะพัฒนาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการสมัยใหม่และตอบสนองต่อความจ าเป็น 
  ส่วนแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน สามารถ
สรุปได้ ดังนี้ (1) ควรปรับปรุงระบบโครงสร้างการบริหารงาน และกฎระเบียบต่าง  ๆ ให้มีความ
ยืดหยุ่นไม่ซ้ าซ้อน (2) จะต้องเน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ิมมากขึ้น เสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานและความกระตือรือร้นให้บุคลากร  (3) จะต้องสร้างความเชื่อมโยง 
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(Connectivity) ทางด้านการศึกษากับสังคมอาเซียนเนื่องจากมหาวิทยาลัยสงฆ์นั้นจะมีอัตลักษณ์ใน
แง่ของการเป็นมหาวิทยาลัยด้านพระพุทธศาสนา และจัดท าหลักสูตรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียน (4) จัดท าแผนการพ่ึงตนเองอย่างพอเพียง และแผนการใช้งบประมาณที่
สอดคล้องชัดเจนกับสถานการณ์ มีการท าแผนการใช้งบประมาณให้ชัดเจน ถูกต้อง และ (5) พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการที่เป็นกระบวนการ มุ่งเน้นกลยุทธ์การบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่ และ
มุ่งเน้นการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน   
  1) ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา โดยจัดการ
ศึกษาศาสตร์ต่าง ๆ ให้บูรณาการด้วยหลักพระพุทธศาสนาเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมสูง มีความรู้ 
มีทักษะวิชาชีพในสาขาตามมาตรฐานสากลที่สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ   
  2) สร้างสรรค์นวัตกรรมงานวิจัยประยุกต์ด้วยหลักธรรม โดยเน้นนวัตกรรมงานวิจัย
และองค์ความรู้ทางพุทธศาสนาที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ          
  3) บริการวิชาการทางด้านพุทธศาสนา โดยเป็นแหล่งบริการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้าน
พุทธศาสนาเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและเป็นที่ยอมรับได้ของชุมชน    
  4) พัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้  
การเผยแพร่และการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืนในระดับสากล           
  5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง โดย
เป็นองค์กรสมัยใหม่ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีรูปแบบที่เป็นสากล สามารถรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 
5. อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยได้จัดท ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน สามารถน ามาอภิปรายผลในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสมรรถนะและเพ่ิมขีดความสามารถของบัณฑิตตามแนว             
พุทธศาสนาให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล  

 ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายเพ่ือจัดการศึกษาศาสตร์ต่าง ๆ โดยบูรณาการด้วยหลักธรรม
ทางพุทธศาสนาเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ และมีทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานสากลที่
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สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สิ่งที่จะต้องค านึงถึง คือ หลักการของประชาคม
อาเซียน เนื่องจากการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ของสังคมอาเซียนและสังคมโลก 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์นวัตกรรมงานวิจัยและองค์ความรู้ทางพุทธศาสตร์เพ่ือ 
เป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาแห่งอาเซียน (Buddhism Education Hub)  
 ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมประยุกต์ด้วยหลักธรรมสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาสังคมแห่งอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
การน าเสนอยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้ เพ่ือการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียนและเพ่ือ
ยกระดับความสามารถให้แข่งขันกับนานาชาติได้  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการทางด้านพุทธศาสนาแก่ประชาคมสังคมอาเซียนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาและความท้าทายในภูมิภาค   

 ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายเพ่ือเป็นแหล่งบริการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านพุทธศาสนา
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาสังคมอาเซียน และมีเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ ทั้งนี้ เพราะมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งต้องสร้างเครือข่าย โดยมุ่งพัฒนาเครือข่าย
การเรียนรู้ทางด้านพุทธศาสนาอย่างกว้างขวางทั้งในระดับชาติ และพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัย
สงฆ์ในการเป็นศูนย์แห่งความรู้ทางพุทธศาสนา (Buddhism Knowledge center) ของอาเซียน   
            ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการแหล่งการเรียนรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ของอาเซียนให้มั่นคงและยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์เอกลักษณ์เดียวกัน    
  ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายเพ่ือมุ่งเน้นการเผยแพร่และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
และ           ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีการแลกเปลี่ยนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกับภูมิภาคต่าง 
ๆ และระหว่างประเทศ อนึ่ง “อัตลักษณ” หรือเอกลักษณ เป็นลักษณะเฉพาะที่เดนของคนกลุ่มหนึ่ง 
หรือชาติหนึ่ง อัตลักษณของอาเซียน คือ ลักษณะที่ เด่นหรือเฉพาะร่วมกันของประเทศสมาชิก
อาเซียน ประเทศแต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนต่างก็มีอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของตน ไดแก
“จิตวิญญาณของอาเซียน คือ การเอ้ืออาทรและแบ่งปัน” การสรางอัตลักษณของอาเซียน จะต้อง
อาศัยความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบสากลมี
มาตรฐานในการรองรับกับประชาคมอาเซียน      
 ยุทธศาสตร์นี้มี เป้าหมายเ พ่ือการเป็นองค์กรสมัยใหม่ที่มีคุณภาพมาตรฐาน  
และมีรูปแบบที่เป็นสากลสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและ
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นานาชาติ มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งจึงจ าเป็นจะต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้บูรณาการเข้ากับระบบสากลมีมาตรฐานในการรองรับกับประชาคมอาเซียน  
โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการบนฐานอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องด้วยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท าให้การเรียนแบบ e-education  หรือ e-learning เป็นที่นิยมมากขึ้น โดยในอนาคต 

 ดังนั้น การบริหารงานของมหาลัยสงฆ์ในอนาคตจะต้องมีความเป็นอิสระ ปรับเปลี่ยน
ได้รวดเร็ว คล่องตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยี  และที่ส าคัญที่สุด  
คือ การพัฒนาคณาจารย์และบุคคลให้มีคุณภาพ  
 
6. ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่น าเสนอจากผลการวิจัยเพ่ือการประยุกต์ใช้และการวิจัยครั้งต่อไป 
ดังนี้  

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) รัฐบาลควรมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์สู่

ประชาคมอาเซียนและควรส่งเสริมให้ใช้โอกาสนี้ยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยให้ทัดเทียม
นานาประเทศ 

 2) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรก าหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาให้
มหาวิทยาลัยสงฆ์มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศตามแนวพุทธศาสนาและก าหนดนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อาเซียนระดับอุดมศึกษา  นโยบาย 
การพัฒนาประเทศด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรหรือนักศึกษาต่างชาติ และนโยบายความร่วมมือ
ด้านการศึกษาและวิจัยกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน 
 

6.2 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
  1) การน ายุทธศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ควรแปลง
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย กล่าวคือ การสื่อสาร 
ถ่ายทอด และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ จะต้องก าหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับ
ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริง และมีความสอดคล้องเชื่อมโยง
ระหว่างกัน รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างมิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการ
พัฒนาองค์กรด้วย ซ่ึงหน่วยงานอาจใช้ Balanced Scorecard และแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy 
Map) ในการวางแผนและสื่อสารกลยุทธ์ได้ 
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 2) การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลจะต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการให้
เป็นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และมุ่งเน้นพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรเป็นส าคัญ โดยผู้บริหารควรมี
นโยบายและแผนพัฒนาบุคลากร ให้มีความเจริญความก้าวหน้าในวิชาชีพ และเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน โดยควรจะมีงบประมาณสนับสนุนบุคลากรทุกคนได้เข้าศึกษาต่อ หรือเข้า
อบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งควรจะมีนโยบาย
พัฒนา บุคลากรสายผู้บริหารให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์เพ่ือจะได้เตรียมตัว
เข้ามาท างานเป็นผู้บริหารที่ดีมีคุณภาพในอนาคต  
 6.3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเป็นแนวคิดหลักในการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียน ดังนั้น จึงควรมีการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาประชาสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน เพ่ือจะได้ทราบว่า ในการพัฒนาประชาสังคมอาเซียนนั้นควรมียุทธศาสตร์ที่
ส าคัญอย่างไรบ้าง  
 2) จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันอยู่ในภาวะที่มี
การแข่งขันสูงทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาจึง
เป็นปัจจัยส าคัญที่บ่งชี้ศักยภาพในการแข่งขัน ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาปัจจัยที่แสดงถึงคุณภาพ 
มาตรฐานและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการแข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
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การจัดการทางวัฒนธรรมของผู้น าชุมชนในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อความมั่นคงทาง
สังคมที่ยั่งยืน 

COMMUNITY LEADERS’ CULTURAL MANAGEMENT IN ACTIVITY 
ENHANCEMENT FOR SOCIAL SECURITY AND SUSTAINABILITY 

โฆสิต  แพงสร้อย 
Kosit  Pangsoi 

 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือศึกษาความเป็นมาและสภาพปัญหาของผู้น า
ชุมชนในการส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรม 2. ศึกษาการจัดการทางวัฒนธรรมของผู้น า
ชุมชนในการส่งเสริมกิจกรรม  เพ่ือความมั่นคงทางสังคมที่ยั่งยืน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  
เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 40 คน เลือกแบบเจาะจงจากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยแบบสัมภาษณ์
เชิงลึกที่มีโครงสร้าง โดยการสัมภาษณ์แบบปากต่อปาก ตัวต่อตัวและเก็บข้อมมูลจากการสนทนา
กลุ่ม เฉพาะกับผู้ที่มีส่ วนร่วม เช่น ผู้น าชุมชนภาครัฐและภาคชุมชน วัฒนธรรมอ า เภอ  
ครูพัฒนากร สาธารณสุขต าบล ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ปราชญ์ชาวบ้าน และเจ้าอาวาสวัด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีพรรณนา 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 หมู่บ้านทั้ง 2 แห่ง มีความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชุมชนที่แตกต่างกันไปตามบริบท
พ้ืนที่ ความคล้ายคลึงกันอยู่ที่รูปแบบ ความเชื่อประเพณี พิธีกรรมตามฮีตสิบสองครองสิบสี่ 
โดยเฉพาะกิจกรรมส าคัญระดับจังหวัดและอ าเภอผู้น าชุมชนและประชาชนร่วมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่
บุญคูณลานสู่ขวัญข้าว ประเพณีบุญเผวส บุญบั้งไฟ พิธีแห่ประสาทผึ้ง ในเทศกาลออกพรรษา และ
กิจกรรมผู้สู้อายุ เป็นต้น สภาพปัญหาในการส่งเสริมกิจกรรม ด้านสังคมและวัฒนธรรม จะเป็น
กระบวนการขั้นตอนการขับเคลื่อนงาน ได้แก่ การวางแผน การจัดโครงสร้างการท างาน การจัด
คนท างาน และการควบคุมติดตามผล โดยปัจจัยที่เป็นอุปสรรคจะเกี่ยวข้องกับบุคลากร ค่าใช้จ่าย
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีด าเนินงานตามล าดับการจัดการทางวัฒนธรรมของผู้น าชุมชนในการส่งเสริม
กิจกรรมเพ่ือความมั่นคงทางสังคม (ชุมชนเข้มแข็ง) ที่ยั่งยืน จ าเป็นจะต้องถอดบทเรียนจากสภาพ
                                                           

 Lecturer of The Faculty of Culture Mahasarakrm University. 
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ปัญหาที่พบในขั้นตอนการวางแผน การจัดโครงสร้างการท างาน การจัดคนเข้าท างาน และการ
ควบคุมติดตามผล เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาให้เป็นจุดแข็งในการส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้อง
สัมพันธ์กันเป็นวงจรท างานที่มีคุณภาพ ท าให้คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้มีจิตสาธารณะ พร้อมเข้า
ร่วมกิจกรรมหมู่บ้านอย่างพร้อมเพียง สม่ าเสมอ มีสุขภาวะที่ดี และประกอบอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถพ่ึงตนเองได้ 

ค าส าคัญ : การจัดการ, วัฒนธรรม, ผู้น าชุมชน, ความมั่นคง, สังคม, ยั่งยืน 
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were  1) to study the history and problems 
of the community leaders in promoting social and cultural activities, 2) to study of  
management of community leaders in cultural activities to secure a sustainable 
society. The study using qualitative research. Data were collected by in-depth 
interviewing of 40 key informants choose a specific panel of experts with a 
structured interview. in an interview viral data collected from an individual and a 
group discussion with those involved;   community leaders, government and the 
community, cultural district health, teacher development district, headman, 
president housewife, group leader bosch, the village health volunteers (vhv.) 
scholars, and abbot data were analyzed using descriptive. 
 The finding of this research were as follows: 
 The 2 villages have a history of community vary according to context 
area, the similarity in style, a strong tradition ritual dominate heat 12 klong 14. 
especially the provincial and district level, community leaders and residents joined 
the majority, boon koon lan to kwaykgaw.  
 The tradition of merit, rocket, bee nerve parade in the lenten festival 
and old fighter activity, problems in promoting activities. It is a process-driven 
process, social and cultural aspects. It includes planning, structuring work, 
organization of workers and follow-up. The barriers are related to personnel. 
material cost,  and how does the cultural leader's cultural management work? to 
promote social security activities. sustainable community (sustainable community) it 
will be necessary to remove lessons from the problems encountered in the 
planning phase. structuring work, organizing people into work and follow-up. to 
improve and develop as a strength in promoting consistent activities. it is a quality 
work circuit. most people in the community are public. ready to join the village 
activities with just regular. have good health and pursue a career in the sufficiency 
economy. self-reliant. 
Keywords: management, culture, community leaders, security, society,  
 sustainability 
  



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์   35  
 

 

1. บทน า 

 วิถีชีวิตของสังคมไทยนับถืออาวุโสในอดีตส่วนใหญ่มักจะยึดมั่นตามบรรพบุรุษ  พ่อแม่ 
และญาติผู้ใหญ่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นช่วงอายุคน มีความเป็นอยู่เรียบง่ายตามวิถีชาวบ้าน ส่วน
สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแปลงมากตามสภาพแวดล้อมและกาลเวลามีการติดต่อค้าขาย
มีความสัมพันธ์ทางการทูตและวัฒนธรรมกับต่างประเทศ ท้ังประเทศทางตะวันตกและประเทศทาง
ตะวันออกจนกระทั่งประเทศไทยได้มีการพัฒนาความเจริญรุ่งเ รืองกว่าเดิมมากโดยเฉพาะความ
เจริญ ทางด้านวัตถุ เช่น อาคาร สถานที่ สิ่งก่อสร้างที่เป็นถาวรวัตถุใหญ่โตสวยงามส่วนความเจริญ
ทางด้านจิตใจ บางทีดูเหมือนจะลดลง ด้วยเหตุนี้ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยเปลี่ยนแปลง
ไปตามสภาพของสังคมด้วยเพ่ือความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตของสังคมไทย 
พฤติกรรม แนวคิด ค่านิยมของสังคมไทย  (Phuang Phakaprasoetsin, 1999 : 43-44)  คือ    
1) ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา คนส่วนใหญ่ในอดีตจะนับถือยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา เช่น การท าบุญให้ทาน การบวช เป็นต้น  เมื่อท าแล้วเกิดความสบายใจมีความสุข
จากการที่ได้ท าบุญไปแล้ว และยังเป็นการสืบทอด พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปอีก ท าให้คนเป็น
คนดี มีจิตใจอ่อนโยน มีเมตตากรุณาต่อผู้ด้อยโอกาส ส่วนในปัจจุบันก็เช่นเดียวกับในอดีต มี
ก า ร ศึ กษ าพ ระธ ร รมวิ นั ย อย่ า ง ลึ ก ซึ่ ง ม า กขึ้ น  มี ทั้ ง ศึ กษ า หลั ก ธ ร รมแ ละฝึ ก ปฏิ บั ติ                                                                                        
2) เคารพผู้อาวุโส อาจ หมายถึง ผู้มีอายุมากท่ัวไป หรือ ปู่ย่า ตายาย ครู  ผู้สูงด้วยคุณวุฒิและวัยวุฒิ  
เชื่อว่าผู้อาวุโสย่อมมีความคิดที่ดีกว่า ความสามารถเหนือว่า และย่อมท าถูกกว่า โอกาสที่จะท า
ผิดพลาดนั้นมีน้อยมากเพราะเป็นผู้มีประสบการณ์มามาก   3) ยึดมั่นในวัฒนธรรมและจารีต
ประเพณี  เพราะในสังคมต่างยอมรับกฎเกณฑ์ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาว่าเป็นสิ่งดีงาม และต้องรักษา
แบบแผนไว้สืบต่อไป ครอบครัวใดที่ไม่ปฏิบัติตามย่อมจะถูกต าหนิและเป็นที่รังเกียจของสมาชิกใน
สังคม 

 อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่มีความเคลื่อนไหวและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความเปลี่ยนแปลงจากภายในและภายนอกประเทศ ที่มีผลกระทบต่อ
วัฒนธรรมการจะผดุงรักษาสืบสานวัฒนธรรม และปรับกระแสวัฒนธรรม  และปรับกระแส
วัฒนธรรมใหม่ให้เหมาะสม  และยังคงคุณค่าอันดีงามของความเป็นไทย ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายในสังคม การส่งเสริมให้มีการธ ารงรักษาความหลากหลายของวัฒนธรรมเพ่ือสืบสานต่อไป
จนถึงชมชนรุ่นหลัง  ต้องอาศัยการจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
โดยอาศัยเครือข่ายเข้ามาร่วมมือในการด าเนินงาน ซึ่งเครือข่ายจะต้องตระหนักถึงคุณค่าของความ
หลากหลายและทางวัฒนธรรม สามารถปรับตัวได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและ
สังคมโลก (Ministry of Culture, 2013: 94) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน  
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ของประเทศไทย เป็นภูมิภาคที่ความหลากหลาย ทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละท้องถิ่น แต่ละจังหวัด ศิลปวัฒนธรรม เหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกถึงความเชื่อ ค่านิยม ศาสนา
และรูปแบบการด าเนินชีวิต ตลอดจนอาชีพของ คนในท้องถิ่นนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี สาเหตุที่ภาค
อีสานมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจาก การเป็นศูนย์
รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติ การอพยพย้ายถิ่นที่อยู่ การกวาดต้อนไพร่พล หรือจากการ
หนีภัยสงครามเมื่อครั้งอดีต และมีการติดต่อสังสรรค์กับประชาชนในประเทศใกล้เคียง จนก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมขึ้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน ประกอบด้วย 20 
จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร 
ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ อุดรธานี 
อุบลราชธานี และน้องใหม่ บึงกาฬ มีพ้ืนที่ประมาณ 170,226 ตารางกิโลเมตร หรือ 1 ใน 3 ของ
พ้ืนที่ทั้งประเทศ ตั้งอยู่ที่ราบสูง โคราช ภูมิประเทศทั้งภาคยกตัวสูงเป็นขอบแยกตัวออกจากภาค
กลางอย่างชัดเจน (www.isangate.com) ประเพณีของชาวอีสาน มีความหลากหลาย และมี ความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ประเพณีส่วนใหญ่จะเกิดมาจากความเชื่อ 
ค่านิยม และสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ การด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ และอิทธิพลของศาสนา ที่มีต่อคน
ในท้องถิ่นประเพณีต่างๆ ถูกจัดขึ้นเพ่ือให้เกิดขวัญก าลังใจในการประกอบอาชีพ และเพ่ือถ่ายทอด
แนวความคิด ค่านิยมที่มีอยู่ ในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น การสู่ขวัญ การเลี้ยงผีปู่ตา ผีตาแฮก การแห่เทียน
พรรษา การขอฝนจากแถน คนอีสานมีค าคม สุภาษิต ไว้สั่งสอนลูกหลาน ให้ประพฤติตนอยู่ในฮิต 
12 คอง 14 ไม่ออกนอกลู่นอกทางค าคมเหล่านี้ รู้จักกันทั่วไป ในชื่อ “ผญา” หมายถึง ปัญญา
,ปรัชญา,ความฉลาด, ความรู้ ไหวพริบ สติปัญญา ความเฉียว ฉลาดปราดเปรื่อง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 519 
กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 6,946.75 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 4.4  ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.1 
ของพ้ืนที่ภาค 

 การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย จ าเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัย
ความร่วมมือร่วมใจจากผู้น าชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่  โดยเฉพาะผู้น าชุมชนที่เป็นทั้งผู้น า
ทางการและผู้น าโดยธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันยังประสบปัญหาการจัดการเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ดี การบูรณาการกิจกรรมไม่มีความต่อเนื่องระหว่างเครือข่ายทางวัฒนธรรม 
ขาดการเชื่อมโยงกิจกรรมจากชุมชนหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด เป็นต้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
จึงมีความจ าเป็นที่จะมีการศึกษาวิจัยเพ่ือค้นหาแนวทางการจัดการทางวัฒนธรรมของชุมชน ในการ
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อความมั่นคงทางสังคมที่ยั่งยืน 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 2.1. เพ่ือศึกษาความเป็นมาและสภาพปัญหาของผู้น าชุมชนในการด าเนินกิจกรรมด้าน
สังคมและวัฒนธรรม 

 2.2. เพ่ือศึกษาการจัดการทางวัฒนธรรมของผู้น าชุมชนในการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือ
ความมั่นคงทางสังคมอย่างยั่งยืน 

3. ขอบเขตการวิจัย 

  การศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดการวัฒนธรรมของผู้น าชุมชนในการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือ
ความมั่นคงทางสังคมที่ยั่งยืน ได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

 3.1. ขอบเขตด้านตัวแปร 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการจัด 
การว ฒนธรรมการผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documents) และเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) 

 วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) โดยใช้เทคนิค การจัดการแนวคิด 
(Conceptualize) การอธิบาย(Category) การจัดการหมวดหมู่ ( Classify)การจ าแนกกลุ่ม
(Content)และประเด็น (Concept)                                                                                                              

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบส ารวจ (Basic Survey)แบบสังเกต  (Observation) 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
Participant Observation) แบบสัมภาษณ์  (Interview Guide ) โดยใช้แบบสัมภาษณ์  สัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และ การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured 
Interview)โดยมีขั้นตอน ลักษณะ และการตรวจสอบ เครื่องมือประกอบด้วย หลักการทฤษฎี 
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนดแนวคิด ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ ปรับปรุง
แก้ไขบทสัมภาษณ์ จัดพิมพ์เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบรูณ์ 
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 3.2. ขอบเขตด้านประชากร 

  การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informants) จ านวน 40 คนโดย
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และ การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion)โดยวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหา เชิงพรรณนาความ 

 3.3.  ขอบเขตด้านพื้นที่ 

  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านพ้ืนที่แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
โดยพิจารณาพ้ืนที่การมีส่วนร่วมของชุมชนน้อย และพ้ืนที่ที่มีความเข้มแข็งภายในชุมชนจังหวัด
กาฬสินธุ์ คือ บ้านยางน้อย หมู่ที่ 6  ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด และบ้านนาเชียงเครือ อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ ของอ าเภอเมือง และอ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 3.4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลและด าเนินการ ตั้งแต่เดือน เมษายน 2559 ถึงเดือน 
มีนาคม 2560 รวมระยะเวลา   12    เดือน                                                                                              

4. ผลการวิจัย 

 หมู่บ้านที่ 2 แห่งที่เป็นพ้ืนที่วิจัย ได้แก่ บ้านยางน้อย หมู่ที่ 6 ต าบลยางตลาด อ าเภอ
ยางตลาด และบ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1,2,3 ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ ที่มีการขับเคลื่อน
กิจกรรมพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรมมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่มีการจัดตั้งหมู่บ้าน  โดยอาศัย
กลไกส าคัญของผู้น าชุมชนทั้งภาครัฐและภาคชุมชน  รวมทั้งผู้น าตามธรรมชาติ ร่วมกับประชาชน
และเครือข่าย ปัจจุบันผู้น าชุมชนดังกล่าวประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. หรือเทศบาล  
วัฒนธรรมอ าเภอ  พัฒนากร  สาธารณสุขต าบล ครู ผู้น าอช. อาสาสมัคร สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) ปราชญ์ชาวบ้าน และเจ้าอาวาสวัด  ซึ่งกิจกรรมหลักที่เข้าร่วมด าเนินการในระดับอ าเภอ 
ต าบล  หมู่บ้าน  ได้แก่ บุญคูณลานสู่ขวัญข้าว  ประเพณีบุญเผวส บุญบั้งไฟ พิธีแห่ปราสาทผึ้งออก
พรรษา และกิจกรรมผู้สูงอายุ   เป็นต้น   กิจกรรมเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมความเชื่อความศรัทราที่มี
การยึดถือปฏิบัติตามจารีตประเพณี   นี้เรียกว่า   ฮีตสิบสองครองสิบสี่มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

          สภาพปัญหาของผู้น าชุมชนในการด าเนินกิจกรรมด้านสังคม  และวัฒนธรรมเร่ิมจาก
การประชุมวางแผน  แม้ว่าผู้น าชุมชนทั้ง 2 พ้ืนที่วิจัยจะได้มีการพูดคุยในวงสนทนาล่วงหน้า   
ก่อนประชุมชาวบ้านก็ตาม แต่ยังพบว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมน้อย   ขณะเดียวกันยังมีปัญหา
งบประมาณค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เพียงพอ  ตลอดทั้งความไม่เข้าใจจุดหมายของการจัดโครงการของ
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หมู่บ้าน  ชุมชน เมื่อมีผู้เข้าร่วมประชุมน้อย  จึงท าให้ประเด็นความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะที่ดีไม่
หลากหลายและไม่ครอบคลุมกิจกรรมของโครงการ   ในขั้นตอนการจัดโครงสร้างการท างาน  พบว่า  
ผู้น าชุมชนยังไม่คอยเห็นความส าคัญของพลังเยาวชน ชาย -หญิง เท่าที่ควร   จึงพบว่าค าสั่ง
คณะท างานชุดต่างๆไม่ปรากฏรายชื่อบุคคลเหล่านี้  ทั้งนั้น เยาวชนจะเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์   
และมรดกทางวัฒนธรรมต่อไปในอนาคต   นอกกจากนี้ในทางปฏิบัติยังขาดการเชื่อมโยง ประสาน
การท างานระหว่างการท างานแต่ละชุด   จึงท าให้เกิดการชะงักและขาดความต่อเนื่องในบ้างครั้ง    
ส าหรับขั้นตอนการจัดคนเข้าร่วมท างาน   ปัญหาที่พบคือ  ยังขาดผู้มีความช านาญเฉาะด้านเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญา  ในการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของหมู่บ้าน  และชุมชน ตัวอย่างเช่น การ
ออกแบบลวดลายปราสาทผึ้ง  ศิลปะดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน  เป็นต้น  และบางครั้งก็มีปัญหาการ
ทะเลาะวิวาท  ใช้ความรุนแรง   อันเนื่องมาจากการดื่มสุราประกอบกับมีการแสดงเครื่องเสียงและ
ดนตรี   แม้จะมีประชาสัมพันธ์เป็นข้อห้ามแล้วก็ตาม   ขั้นตอนสุดท้ายการควบคุมและติดตามผลมี
การปฏิบัติงานที่ไม่ต่อเนื่อง   ท าให้ผลผลิตของงานที่ออกมาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์   เช่น เครื่องมือ
อุปกรณ์บางอย่างช ารุดเสียหายกะทันหัน   ไม่มีแผนรองรับ  หรือจัดหาทดแทนได้  เป็นต้น  และ
หลังเสร็จสิ้นโครงการก็ไม่มีกรรายงานสรุปผลต่อคณะกรรมการการด าเนินงาน   หรือผู้น าชุมชนที่
เกี่ยวข้อง    ท าให้ขาดข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 

 การจัดการทางวัฒนธรรมของผู้น าชุมชนในการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือความมั่นคงทาง
สังคมที่ยังยืน   จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลน ามาซึ่งการสรุปผลการศึกษา  ดังนี้ คือ  การวางแผน   
จ าเป็นต้องมีการประชุมร่วมกันของผู้น าชุมชนทั้งภาครัฐ  ภาคชุมชน และภาคีเครือข่ายทั้งภายนอก
และภายในชุมชน   โดยพร้อมเพียงกันอย่างน้อย 2-3 ครั้ง  ดังภาษิตที่ว่า การวางแผนที่ดี มีชัย
(ชนะ) ไปกว่าครึ่ง  นั้นหมายถึง  ความส าเร็จทางวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความสามัคคีในหมู่คณะ  มีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน (Sense of Belonging) เกิดความ
กระตือรือร้นที่จะร่วมกิจกรรมด้านอื่นๆ  เพิ่มข้ึน  จากท่ีมีอยู่แล้วในชุมชน 

 การจัดโครงสร้างการท างาน  เป็นขั้นต่อเนื่องที่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญโดยการ
แต่งต้ังตัวแทนเยาวชน  เข้ามาเป็นคณะท างานเฉาะด้าน   มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
คอยประสานงานกับผู้น าชุมชน  เช่นครูในโรงเรียน  นักวิชาการวัฒนธรรม  ประธานกลุ่มสตรี
แม่บ้าน เป็นต้น  เพ่ือเป็นการฝึกฝนเรียนรู้การปฏิบัติและรับการถ่ายทอดการเป็นผู้น าเพ่ือขับเคลื่อน
กิจกรรมของชุมชน  หมู่บ้าน  ซึ่งเป็นกรณีตัวอย่างที่ผู้น าชุมชน พ่ึงน ามาปรับปรุงพัฒนาการจัด
โครงสร้างการท างานในรูปแบบคณะท างานชุดต่างๆ   ให้มีความหลากหลาย  และเกิดการ  
บูรณาการงานที่ประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดคนเข้าร่วมท างาน (staffing)  ผู้น าชุมชนของหมู่บ้าน
ต้องมีความฉลาดในการมองเห็นว่างานชนิดใดเหมาะกับคนประเภทใดในชุมชน   โดยดูจาก
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บุคลิกภาพ  อุปนิสัย ประสบการณ์และศักยภาพ  แต่ที่ส าคัญคือ  การจัดคนเข้าท างานจะต้องมี
ความเหมาะสมตั้งแต่ที่ส าคัญคือ  การจัดคนเข้าท างานจะต้องมีความเหมาะสมตั้งแต่ต้นจนกระทั้ง
เสร็จสิ้นโครงการ การควบคุมและติดตามผล (Control and Monitoring)  ผู้น าชุมชนต้องตระหนัก
และให้ความส าคัญว่า ลักษณะการควบคุมจึงไม่ใช่การเร่งรัดสั่งงาน  แต่เป็นรวมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วม
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  มีการสร้างผู้น าชุมชนรุ่นใหม่ที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง   ท าให้กิจกรรมด้าน
สังคม  สาธารณะประโยชน์และวัฒนธรรมท้องถิ่น  ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส าคัญของ
ชุม หมู่บ้าน ได้มีการอนุรักษ์ พัฒนาโดยประชาชนร่วมกับผู้น าชุมชนและภาคีเครือข่าย 

5. อภิปรายผล 

      การอภิปลายผลการวิจัย ครั้ งนี้  ผู้น าชมชนจากภาครัฐและภาคชุมชน  เป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักที่ประกอบด้วย วัฒนธรรมอ าเภอ ครู  พัฒนาการ  สาธารณะสุข  ผู้ใหญ่บ้าน  
ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน  ผู้น าอช. อ.ส.ส.  สาธารณะสุขประจ าหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) ปราชญ์ชาวบ้าน  
และเจ้าอาวาสวัด   เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรมร่วมกับ
ประชาชน   ในระดับจังหวัด อ าเภอและหมู่บ้าน  เป็นที่ปรึกษาและคณะท างานกิจกรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ   อาทิเช่น บุญคูณลานสู่ขวัญข้าว  ประเพณีบุญเผวส  บุญบังไฟ พิธี
แห่ปราสาทผึ้ง  กิจกรรมผู้สูงอายุ  ฯลฯ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kaufman (1949:24)   
ที่ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน  พบว่า อายุ เพศ  การศึกษา  ขนาดของครอบครัว  อาชีพ  
รายได้  และความยาวนานในการอาศัยอยู่ในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 การจัดการทางวัฒนธรรมของผู้น าชุมชนในการส่งเสริมกิจรรมเพ่ือความมั่นคงทาง
สังคม (ชุมชนเข้มแข็ง) ที่ยั่งยืน จ าเป็นต้องถอดบทเรียนสภาพปัญหาตามขั้นตอนการท างาน4
ขั้นตอนดังกล่าว  เพ่ือน ามาปรับปรุง  พัฒนาให้กลายเป็นจุดแข็งในการส่งเสริมกิจกรรมทั้งหลาย  ที่
จะน าพาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ของ Radcliffe-Brown 
ที่มองว่าสังคม  ชุมชนในภาพร่วมจะมีความสมดุลด้านคุณภาพชีวิต  จ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบ
ของระบบย้อยหรือกลุ่ มกิจกรรมที่มีอยู่ ในชุมชน  ร่วมกันท าหน้าที่ประสานสัมพันธ์กัน  
ประกอบด้วย ระบบครอบครัวและญาติพ่ีน้อง  การศึกษาอบรม  การดูแลสุขภาพ  กิจกรรมด้าน
เศรษฐกิจ  กิจกรรมด้านการปกครอง  ระบบความเชื่อและศาสนา  จึงจะท าให้เกิดเสถียรภาพ และ
ความมั่งคงทางสังคมท่ียั่งยืน 
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6. ข้อเสนอแนะ 

 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชนภาครัฐและภาคชุมชนควนอนุมัติโครงการ
ต่างๆสนับสนุนการจัดการทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมมากกว่าเดิม 

  2) ควรจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนพัฒนาระยะยาว มีการแต่งตั้ง
กรรมการคณะท างานเพ่ือก ากับติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

  1) จัดตั้งศูนย์อ านวยการกลางและศูนย์อ านวยความสะดวกระดับชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ เช่น มีวัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลเป็นศูนย์ประสานงานและ
ขับเคลื่อนโครงการ 

  2) จัดอบรมผู้น าชุมชน ประชาชน สร้างความเข้าใจในการจัดการทางวัฒนธรรม 
รวมถึงสถานศึกษา หน่วยราชการ โรงงาน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง จัดท าเอกสาร แผ่นพับและสื่อ
เพ่ือเผยแพร่โครงการให้ทั่วถึง 

 3) พัฒนาศักยภาพของบุคคลกรและสร้างจิตอาสาเน้นการประสานงานระหว่าง  
บ้าน วัด โรงเรียน (ไตรบวร) 

 6.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  1)  ควรมีการศึกษาวิจัยระดับภูมิภาคเก่ียวกับการจัดการวัฒนธรรมของผู้น าชุมชนใน
การส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคม  วัฒนธรรม  เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างและความ
คล้ายคลึงกัน  เพื่อบูรณาการองค์ความรู้และค้นหารูปแบบที่เหมาะสมในระดับภูมิภาคต่อไป 

  2)  ควรศึกษาเรื่องประสิทธิภาพผลการการจัดการทางวัฒนธรรมของผู้น าชุมชนใน
การส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือความมั่นคงทางสังคมที่ยั่งยืน หลังจากน างานวิจัยนี้ไปใช้ทดลองจริง 

  3)  ควรศึกษาเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทางวัฒนธรรมของผู้น าชุมชน
ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อความมั่นคงทางสังคมที่ยั่งยืน 

 



42    ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561

 
 

References 
Ministry of Culture.  (2013). 1 Century Ministry Of Culture Cultural Capital Brings 
 Society And Economy. , Printed at the company Amarin Printing & 
 Publishing Public Company Limited. 

Phuang Phakaprasoetsin. (1999). Thai Traditions and Changes Along The World 
 Culture. 3rd edition, Pikanesh Publishing House. 

Phrasamat Anontho. (2005). Leadership in the Throne of Thesis. Mahamakut 
 Buddhist University. 

 



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์   43  

การพัฒนากฎหมายแรงงานเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกี่ยวกับการ
ท างานในประเทศไทย  
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บทคัดย่อ  
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมาย
แรงงานเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกี่ยวกับการท างานในประเทศไทยของไทยและ
ต่างประเทศ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  2) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาข้อกฎหมายและปัญหา
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายแรงงานเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกี่ยวกับ 
การท างานในประเทศไทยว่ามีปัญหาอย่างไรและควรแก้ไขอย่างไร 3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายไทยและต่างประเทศว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  
4) เพ่ือศึกษาการพัฒนารูปแบบกฎหมายตามพ.ร.บ.การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 พ.ร.บ.
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533  
ที่เหมาะสมให้แก่แรงงานต่างด้าวที่มาท างานในประเทศไทยเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เกี่ยวกับการท างานในประเทศไทย  
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยท าการทั้งวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกและแบบสอบถาม ประชากรกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารหรือด้านให้ข้อมูล กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมาย และนักวิชาการด้าน
กฎหมายแรงงานหรืออาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน  
 ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาข้อเท็จจริง 1) กลุ่มแรงงานต่างด้าวอาจก่อปัญหาและเป็น
ภาระให้แก่ประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความมั่นคงภายใน ปัญหาด้านอาชญากรรมและการไม่
ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ปัญหาชุมชนต่างด้าว ปัญหาด้านสาธารณสุข ปัญหาผู้ติดตามและเด็กไร้
สัญชาติ ปัญหาการแย่งอาชีพคนไทย และปัญหางบประมาณและรายจ่ายของรัฐ 2) แรงงานข้าม
ชาติที่เข้ามาท างานในประเทศไทยที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย และเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในกรณี
ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยเนื่องจากการท างานให้นายจ้างมีกองทุน เงินทดแทนจ่ายสิทธิ
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ประโยชน์ให้แก่ลูกจ้าง ปัญหาข้อกฎหมาย แรงงานต่างด้าวท างานในวิชาชีพที่กฎหมายห้ามท างาน 
การเปิดเสรีเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจะมีลักษณะค่อนข้างต่างจากการเปิดเสรีด้านอ่ืน คือ เป็น
ลักษณะของการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมกันของทุกประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือรับรองคุณสมบัติ
แรงงานวิชาชีพให้สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนอ่ืนได้สะดวกยิ่งขึ้น 
ข้อตกลงยอมรับร่วม  ในวิชาชีพที่พ.ร.บ.การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ที่ห้ามคนต่างด้าว
ประกอบวิชาชีพในประเทศ คือ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี วิชาชีพด้านการส ารวจ และวิชาชีพ
ด้านการท่องเที่ยว  
 การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวที่จะเข้าเมืองจะต้องปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 การท างานของคนต่างด้าว ต้องได้รับการปรับปรุงหรือทบทวนใหม่
เกี่ยวกับอาชีพทั้งหมดหรือบางส่วน การอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ควรมีการ
ทบทวนหรือปรับปรุงให้มีระยะเวลาที่ยาวกว่าเดิม และบทก าหนดโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามมาตรา 62 ที่ใช้ก าหนดโทษแก่นายจ้างที่ฝุาฝืน
มาตรา 48 ควรมีการเพ่ิมโทษเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน การเรียกเอกสารต้องมี
เหมือนกันทั่วประเทศจากผู้ประกันตนเพศหญิงและเพศชายเพ่ือประกอบการเบิกจ่ายประโยชน์
ทดแทนในกรณีคลอดบุตรตาม มาตรา 65 และ ควรมีการปรับปรุงกฎหมาย/กฎกระทรวงให้มีความ
เหมาะสมให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับการสงเคราะห์ชราภาพเมื่ออายุครบ 55 ปี และต้องออกจากงาน 
แล้วมีเหตุจ าเป็นต้องกลับประเทศต้นทาง 
ค าส าคัญ: กฎหมายแรงงาน, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, การท างานในประเทศไทย 
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ABSTRACT 
 The dissertation on “the development of labor law to support the 
asean economic community on working in thailand had the objectives 1) to study 
the concept and theories on the development of labor law for the ASEAN 
economic community on working in Thailand and foreign countries, 2) to examine 
the state of legal issues and factual issues related to the development of labor law 
to support the ASEAN economic community on how to work in Thailand and how it 
should be solved, 3) to analyze and compare how similar or different of Thai and 
foreign laws, and 4) to investigate the development of the law model according to 
working  of aliens act B.E. 2551 (2008),  immigration act B.E. 2522 (1979), 
compensation act B.E. 2537 (1994) , and social security act B.E. 2533 (1991) which 
are suitable for foreign workers working in thailand.  
 This research was the descriptive study which was conducted both 
qualitative and quantitative research. Therefore, the data were collected by in-
depth interview and questionnaires.  The samples used in this research were 
experts in administration or data given, experts in law enforcement, and experts in 
labor law or instructors of labor law.     
 The findings showed that; the factual issues were 1) foreign workers may 
pose  problems and become burden to the nation whether it is internal security 
issues, crimes and non-compliance issues, alien communities, public health 
problems, escort and stateless child issues, employment of foreign workforce 
problems including budget and government expense problems,   
2) migrant workers who come to thailand legally and illegally in cases where an 
employee suffers from  a work-related injury or illness, the employer shall provide 
a compensation fund to the employees. legal issues found that foreign workers 
worked in professions where the law prohibits to work. the liberalization of 
professional labor unions is somewhat different from other liberalization. it is the 
mutual agreement of all ASEAN member countries to certify professional 
qualifications so that they can apply for a professional license in asean 
conveniently. the mutual agreement in the profession of the foreign workers act 
b.e. 2551 (2008), prohibits foreigners practicing professionally in the country, which 
include the field of engineering, architecture, accounting, professional exploration, 
and the tourism profession. 
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 The development of labor-related laws showed that the immigration act 
b.e.2522 (1979), migrant workers must comply with this law. working of the aliens 
must be updated or re-reviewed on all occupations or some parts. the appeals of 
the appeal committees should be reviewed or revised for a longer period, the 
penalties of not over six – month jailing or not over ten - thousand - baht fine or 
both, under section 62, to impose penalties on employers who violate section 48 
should be added to the penalties to suit the current situation. the filing of 
documents by the insurers who are females and males, for the purpose of 
deducting childbirth benefits under section 65, it should require for the same 
document as the regulations and there should be an amendment to the law / 
ministerial regulation to be appropriate for insured beneficiaries to provide old age 
allowance at the age of 55 years and to leave the job or there is the need to return 
the country of origin. 
keywords: labor law, the ASEAN economic community, working in Thailand 
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1. บทน า 
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (Association of South 
East Asian Nations: ASEAN) เป็นองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศและมีความส าคัญกับไทย 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของอาเซียนมีพัฒนาการมาเป็นล าดับ ใน
ปัจจุบันอาเซียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบด้วย 3 
เสาหลัก คือ 1) ประชาคมความมั่นคงอาเซียน 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 3) ประชาคม
สังคม-วัฒนธรรมอาเซียนการที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีประชากรประมาณ 600 ล้านคน  
และแรงงานรวมกันประมาณ 307 ล้านคน ส าหรับแรงงานระดับล่างนั้นขณะนี้ยังไม่เกี่ยวกับการ
เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีตามกรอบ AEC เพราะไม่ใช่แรงงานฝีมือ การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตาม
กรอบ AEC เป็นการเคลื่อนย้ายเฉพาะแรงงานฝีมือ และต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน
ข้อตกลงยอมรับร่วมกัน(Mutual Recognition Arrangement: MRA) ของอาเซียน ในปัจจุบัน
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมกันใน 8 สาขา คือ วิศวกรรม พยาบาล 
สถาปัตยกรรม การส ารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ นักบัญชี และ บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว  
 อย่างไรก็ตามตลาดแรงงานไทยยังมีปัญหาการขาดแคลนก าลังคน ในส่วนของแรงงาน
ต่างด้าว เมื่อประเทศต้นทางพัฒนาจนถึงระดับที่ต้องการก าลังคน แรงงานต่างด้าวก็ต้องเคล่ือนย้าย
กลับประเทศ แต่หากไทยจะใช้แรงงานต่างด้าวระยะยาวควรน าแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาโดยถูก
กฎหมายมาอบรมด้านภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย และทักษะฝีมือ เพ่ือจะได้เป็นแรงงานฝีมือที่มี
คุณภาพ ซึ่งในแต่ละปีมีคนต่างด้าวจ านวนมากที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยโดยมีทั้งคนต่างด้าวที่
ถูกกฎหมาย คือ มีการมาขอใบอนุญาตท างาน และแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาในประเทศไทย
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย   
 ในปัจจุบันพ.ร.บ.การท างานคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มีการก าหนดกฎระเบียบของคน
ต่างด้าวไว้ ซึ่งคนต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพในจะมีไทยจะถูกควบคุมโดยบัญชีท้ายของ พ.ร.ก.
ก าหนดอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2543 และมีอาชีพที่ห้ามท า 39 รายการ เช่น 
งานก่ออิฐ งานแกะสลักไม้งานท าเครื่องเขิน ซึ่งแรงงานต่างด้าวอาจแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ แรงงานต่าง
ด้าวถูกกฎหมาย แรงงานต่างด้าวที่มีทักษะที่เลี่ยงกฎหมายหรือไม่มีใบอนุญาตท างานและที่ผิด
กฎหมายคนเข้าเมือง กลุ่มนี้เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านที่หนี
ภัยการเมือง ความยากจน ความไม่ปลอดภัยในชีวิต ประกอบกับไทยมีนโยบายการส่งเสริมการ
กระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค ท าให้ผู้ประกอบการต้องการแรงงานระดับล่างเพ่ิมขึ้น 
จึงเป็นแรงหนุนให้มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในไทยมากขึ้น ซึ่ งส่งผลกระทบต่อไทย  
ดังนี้ 1) ผลกระทบต่อการมีงานท าของแรงงานไทย เพราะยังมีอาชีพที่คนไทยยังต้องการท าอยู่ เช่น 
ก่อสร้าง คนรับใช้ในบ้าน งานตัดเย็บ และงานบริการต่างๆ และส่งผลกระทบต่อแรงงานในระดับ
ท้องถิ่น และโอกาสในการมีงานท าและการมีรายได้และค่าตอบแทนที่สูงขึ้นของแรงงานไทยเพราะ
นายจ้างมีแรงงานต่างด้าวราคาถูก 2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการบางกลุ่มที่
ได้ประโยชน์จากการจ้างแรงงานต่างด้าวราคาถูก ท าให้ต้นทุนการผลิตต่ าน ามาซึ่ งการขยายตัวของ
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เศรษฐกิจโดยรวม แต่หากพิจารณาผลในระยะยาวจะท าให้ประเทศไทยขาดการพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตที่ทันสมัย เนื่องจากผู้ประกอบการพ่ึงพาแรงงานราคาถูกละเลยต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิต 3) ผลกระทบด้านสาธารณสุข ส่งผลต่อสุขภาพกายและจิตของคนไทยก่อให้เกิดปัญหา
สาธารณสุข ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ โรคติดต่อ ปัญหาชุมชนแออัดขยะสิ่งปฏิกูล รวมทั้งปัญหายา
เสพติด นอกจากนี้ยังท าให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรด้านสาธารณสุขกับคนไทยส่งผลให้คนไทยได้รับ
บริการทางสาธารณสุขไม่เต็มที่ 4) ผลกระทบด้านสังคมและความมั่นคง แรงงานต่างด้าวสร้างปัญหา
สังคมในการก่ออาชญากรรม ยาเสพติด ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทย 
โดยที่แรงงานต่างด้าวกระจายอยู่ในทุกอาชีพ ท าให้ยากแก่การควบคุมตรวจสอบ ซึ่งเป็นภัยต่อความ
มั่นคงของชาติ 5) ผลกระทบด้านการเมืองระหว่างประเทศ ไทยอาจจะเป็นที่ล่อแหลมต่อการถูก
โจมตีเรื่องสิทธิมนุษยชนสภาพการจ้างที่ไม่เหมาะสมไปจนถึงการค้ามนุษย์ และที่ส าคัญอาจเป็น
ปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลเพ่ือนบ้านหรือประเทศของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย อันน ามาซึ่งปัญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 บัญญัติรับรอง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้ โดยมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะให้การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในอีก
ลักษณะหนึ่งแยกจากสิทธิและเสรีภาพ โดยเฉพาะในส่วนที่มีลักษณะเป็นสิทธิมนุษยชน แต่บุคคล
ต่างด้าว ไม่อาจที่จะกล่าวอ้างสิทธิ และเสรีภาพบางเรื่องที่มีลักษณะเป็นสิทธิพลเมือง และสิทธิ
ทางการเมืองได้ แต่ถ้าค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนแล้ว แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองนี้ถือว่าเป็น
มนุษย์ และเป็นบุคคลที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามสิทธิต่างๆ ที่มีกฎหมายรองรับ ไม่ว่าจะเป็นกฎ
บัตรต่างที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
  
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายแรงงานเพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกี่ยวกับการท างานในประเทศไทยของไทยและต่างประเทศ  
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 2.2 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการพัฒนา
กฎหมายแรงงานเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกี่ยวกับการท างานในประเทศไทยว่ามี
ปัญหาอย่างไรและควรแก้ไขอย่างไร  
 2.3 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายไทยและต่างประเทศว่า
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  
 2.4 เพ่ือศึกษาการพัฒนารูปแบบกฎหมายตามพ.ร.บ.การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.
2551 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.
2533 ที่เหมาะสมให้แก่แรงงานต่างด้าวท่ีมาท างานในประเทศไทยเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเกี่ยวกับการท างานในประเทศไทย 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเอกสารค้นคว้าบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท างานของคนงานต่าง
ด้าว ต ารา เอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความงานวิจัยของประเทศไทยและต่างประเทศ 
ตลอดจนสื่อต่างๆที่เก่ียวข้อง 
 การวิจัยภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ท าการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบเจาะจง ท าการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก แล้วน าผลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
หรือสังเคราะห์ให้เป็นข้อค าถามในแบบสอบถามปลายปิด กลับไปให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทุกกลุ่มให้
ระดับความคิดเห็น จ านวน 2 รอบ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 แบบ คือ 1) แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบก าหนดหัวข้อ
ไว้จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการ
ท างานของคนต่างด้าวที่ท างานในประเทศไทย แล้วน าไปสัมภาษณ์แบบเชิงลึก 2) แบบสอบถาม
แบบปลายปิด การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ตอบแบบสอบถามแล้ว
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  สรุปผลและรวมรวมจัดกลุ่มเพ่ือน าเสนอเชิงพรรณนาแบบวิเคราะห์ควบ  
คู่กันสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 สรุปปัญหาข้อเท็จจริงได้แก่ 1) กลุ่มแรงงานต่างด้าวอาจก่อปัญหาและเป็นภาระ
ให้แก่ประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความมั่นคงภายใน ปัญหาด้านอาชญากรรมและการไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกฎหมาย ปัญหาชุมชนต่างด้าว ปัญหาด้านสาธารณสุข ปัญหาผู้ติดตามและเด็กไร้สัญชาติ 
ปัญหาการแย่งอาชีพคนไทย และปัญหางบประมาณและรายจ่ายของรัฐ 2) แรงงานข้ามชาติที่เข้ามา
ท างานในประเทศไทย (Sirichom Phromchom,2015) อาจจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
แรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย และแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในกรณี
ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยเนื่องจากการท างานให้นายจ้าง จะมีกองทุนเงินทดแทนจ่าย
สิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้าง โดยนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลทันที และต้องแจ้ง
การประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยต่อส านักงานประกันสังคมภายใน 15 วัน ส่วนลูกจ้างสามารถแจ้ง
ขอรับเงินทดแทนเองได้ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้
วินิจฉัยจ่ายเงินทดแทนให้ลูกจ้างตามสิทธิที่ก าหนดในพ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537  
 4.2 สรุปปัญหาข้อกฎหมาย ได้แก่ 1) พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายที่
บังคับใช้กับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราว ที่ได้วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ โดยมีบทบัญญัติที่ให้อ านาจเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถใช้ดุลพินิจออกค าสั่งทาง
ปกครองได้อย่างกว้างขวาง การบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ มีข้อก าหนดเกี่ยวกับระยะเวลาที่จะ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามก าหนดระยะเวลาตามความจ าเป็น เนื่องจากเป็นการออกค าสั่ง
ทางปกครอง เจ้าหน้าที่ต้องกระท าการโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ และในกรณีเฉพาะราย 
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จะต้องไม่ใช้อ านาจเกินสมควรแก่เหตุ ควรมีการก าหนดอ านาจของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจ
อย่างชัดเจน เกี่ยวกับกรณีใดที่สมควรให้เพิกถอนการอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เพ่ือเป็น
การควบคุมการใช้อ านาจ และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองควรมีอ านาจจับกุม และส่งตัวด าเนินคดี
ตามกฎหมาย ก่อนที่จะท าการผลักดันออกนอกประเทศ ดังนั้นต้องมีการให้คนต่างด้าวที่เข้ามาใน
ไทยอย่างผิดกฎหมายมาขึ้นทะเบียนคนต่างด้าว เพ่ือที่จะได้รู้จ านวนและจัดการแก้ไขปัญหาต่อไป 
(khemika chunwichit,2013) 2)  
 แรงงานต่างด้าวท างานในวิชาชีพที่กฎหมายห้ามท างาน การเปิดเสรีเคลื่อนยายแรงงาน
วิชาชีพจะมีลักษณะค่อนข้างต่างจากการเปิดเสรีด้านอ่ืน คือ เป็นลักษณะของการจัดท าข้อตกลง
ยอมรับร่วมกันของทุกประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือรับรองคุณสมบัติแรงงานวิชาชีพให้สามารถขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนอื่นสะดวกยิ่งข้ึน ปัจจุบันได้จัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม 
ในพ.ร.บ.การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ที่ห้ามคนต่างด้าวประกอบวิชาชีพในประเทศ คือ 
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี วิชาชีพด้านการส ารวจ และวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว 3) กฎหมาย
เงินทดแทน (Natthaphat Rattanachiwakun, 2015)  เป็นกฎหมายคุ้มครองลูกจ้างหรือผู้ที่อยู่ใน
อุปการะของลูกจ้าง ด้วยการก าหนดให้นายจ้างจ่ายเงินให้บุคคลดังกล่าว เมื่อลูกจ้างได้รับภยันตราย
หรือเจ็บปุวยหรือตายอันมีสาเหตุมาจากการท างานให้แก่นายจ้างและก าหนดให้มีกองทุนทดแทนขึ้น
โดยให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบกองทุนดังกล่าวไว้เพ่ือเป็นหลักประกันในการจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้าง
หรือผู้อยู่ในอุปการะของลูกจ้างแทนนายจ้าง ลักษณะกฎหมายเงินทดแทนเป็นกฎหมายสังคมที่มี
โทษทางอาญาและเป็นกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อย และเป็นกฎหมายที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองลูกจ้างและผู้อยู่ในอุปการะของลูกจ้าง  
 การตีความในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหาหรือกรณีมีข้อสงสัยให้ตีความไปในทางที่จะให้
การคุ้มครองหรือประโยชน์แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทน ระยะเวลาในการอุทธรณ์ค าสั่งฯและการ
ฟูองคดีไม่เหมาะสมและนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนี้ให้สิทธิแก่นายจ้างที่ได้ทดรอง
จ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแล้วขอรับเงินทดแทน การที่ลูกจ้างผู้ประสบอันตรายได้ยื่นขอรับเงิน
ทดแทนจากส านักงานประกันสังคม และนายจ้างได้แจ้งการประสบอันตราย การอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนอันเป็นการใช้สิทธิ เม่ือไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
กองทุนเงินทดแทน ย่อมมีสิทธิน าคดีไปสู่ศาลแรงงานได้ เป็นกรณีมีข้อโต้แย้งสิทธิเกิดขึ้นตาม  
ป.วิ.พ. มาตรา 55 ประกอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522   
4) กฎหมายประกันสังคม เป็นกฎหมายที่ก าหนดหลักการให้หลักประกันแก่บุคคลในสังคมที่มีปัญหา
หรือความเดือดร้อนทางการเงิน เนื่องจากประสบเคราะห์ภัย หรือมีเหตุการณ์อันท าให้เกิดปัญหาใน
การด ารงชีพ ซึ่งต้องได้รับความช่วยเหลือในลักษณะเฉลี่ยนความเสี่ยง เฉลี่ยทุกข์สุขร่วมกันระหว่าง
ประโยชน์ในสังคม โดยการรวบรวมเงินเข้าเป็นกองทุนและจ่ายช่วยเหลือแก่ผู้ที่ส่งเงินสมทบเข้า
กองทุนที่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอันก่อให้เกิดสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง โดยให้ลูกจ้างต้องจ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนประกันสังคมซึ่งนายจ้างจะเป็นผู้หักเงินค่าจ้างทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างและน าส่ง
เข้ากองทุนประกันสังคมเป็นเงินสบทบของลูกจ้าง ลูกจ้างจะไม่เป็นผู้ประกันตนอีกต่อไป ถ้าลูกจ้าง
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ตาย สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างหรือเมื่อสัญญาจ้างแรงงานระงับตามกฎหมาย เมื่อสิ้นสภาพการเป็น
ผู้ประกันตนแล้วบุคคลที่เคยเป็นลูกจ้างนั้นก็หลุดพ้นจากการสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม และไม่
มีสิทธิ์รับเงินทดแทนช่วยเหลือจากกองทุนประสังคมได้อีก เว้นแต่จะเป็นการประกันสังคมประเภท
ประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยนอกงานหรือการคลอดบุตร ซึ่งบุคคลนั้นได้ส่งเงินสมทบมาครบเงื่อนไข
ที่จะได้รับประโยชน์ทดแทนในการรับบริการทางการแพทย์ต่อไปอีก  เดือนนับแต่วันสิ้นสภาพการ
เป็นลูกจ้าง  ประโยชน์ทดแทนท่ีกองทุนประกันสังคมให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิเมื่อ
ผู้ประกันตนประสบเคราะห์ภัย และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด 
 การเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายไทยและต่างประเทศ ได้แก่ 1) แรงงานต่างชาติ
ทุกคนต้องเดินทางเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร โดยต้องเดินทางผ่านช่องทางด่านตรวจคน
เข้าเมือง เขตท่าสถานีหรือท้องที่ และตามก าหนดเวลา 2) แรงงานต่างชาติทุกคนต้องมีหนังสือ
เดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางที่ถูกต้องและสมบูรณ์ และได้รับการตรวจลงตราจาก
สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศหรือจากกระทรวงการต่างประเทศ เว้นแต่กรณีที่ไม่ต้อง
มีการตรวจลงตราส าหรับคนต่างด้าวบางประเภทเป็นกรณีพิเศษ 3) แรงงานต่างชาตินั้นๆ ทุกคน
ต้องมีปัจจัยในการยังชีพตามควร มีเงินติดตัวหรือมีประกันตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศก าหนด และการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเข้ามาประกอบ
อาชีพกรรมกรหรือเข้ามารับจ้างด้วยก าลังกายโดยไม่อาศัยความรู้หรือการฝึกทางวิชาการ หรือเข้า
มาโดยฝุาฝืนบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว 4) แรงงานต่างชาติ ซึ่งจะเข้า
มาในราชอาณาจักรต้องผ่านเง่ือนไขเกี่ยวกับการสาธารณสุข แรงงานต่างชาติทุกคน ซึ่งจะเข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้โดยได้รับการยกเว้น โทษจ าคุก โดยค าพิพากษาของศาลไทยหรือค าสั่งที่ชอบด้วย
กฎหมายหรือค าพิพากษาของศาลต่างประเทศหรือความผิดอ่ืน การก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพ
ที่ห้ามคนต่างด้าวท า และการยกเว้นอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท าให้สามารถท าได้ สิทธิ
ประโยชน์เรื่องคลอดบุตร สิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร และสิทธิประโยชน์ทดแทน
ในกรณีชราภาพ โดยทุกประเด็นดังกล่าวข้างต้นทุกประเทศที่ท าการศึกษามีตามมาตรการทาง
กฎหมายในการคุ้มครองตามประเด็น 
 การพัฒนารูปแบบกฎหมาย ได้แก่ 1) พ.ร.บ.การท างานของต่างด้าว พ.ศ.2551 คือ 
ควรมีการปรับปรุงหรือทบทวนใหม่เกี่ยวกับอาชีพทั้งหมดหรือบางส่วนในพ.ร.ก.ก าหนดงานในอาชีพ
และวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2522 ควรให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้แสดง
ความคิดเห็นก่อนประกาศใช้ การได้รับข้อยกเว้นการท างานของคนต่างด้าวตามข้อตกลงยอมรับร่วม
ในเรื่องคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียน ได้แก่ วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี นักส ารวจ และการ
ท่องเที่ยว พ.ร.ก.ก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2522 ควรได้รับการ
ปรับปรุงหรือทบทวนใหม่เกี่ยวกับอาชีพทั้งหมดหรือบางส่วนและงานกรรมกร เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การใช้มติคณะรัฐมนตรี 2) พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 คือ การอุทธรณ์ ของคณะกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ์ และการน าคดีขึ้นสู่ศาลของลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 มีระยะเวลาที่
เหมาะสมแล้ว และบทก าหนดโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง
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ปรับ ที่ใช้ก าหนดโทษแก่นายจ้างที่ฝุาฝืนมาตรา 48 ควรมีการลดโทษเพ่ือให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 3) พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 คือ การเรียกเอกสารจากผู้ประกันตนเพศ
ชายและหญิงเพ่ือประกอบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร ควรมีการเรียกเอกสารที่
เหมือนกันทั่วประเทศ และควรมีการปรับปรุงกฎกระทรวงให้มีความเหมาะสมให้กับผู้ประกันตนที่
ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนฯ แล้วมีเหตุจ าเป็นต้องกลับประเทศต้นทางก่อนที่บุตรมีอายุครบ 6 ปีให้
สิทธิประโยชน์นั้นสิ้นสุดลงทันที และการสงเคราะห์ชราภาพเมื่ออายุครบ 55 ปี และต้องออกจาก
งาน แล้วมีเหตุจ าเป็นต้องกลับประเทศต้นทาง 
 
5. สรุป 
 5.1 การปรับปรุงหรือทบทวนใหม่เกี่ยวกับพ.ร.บ.การท างานของต่างด้าว พ.ศ.2551 ที่
ก าหนดอาชีพทั้งหมดหรือบางส่วนในพ.ร.กก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า 
พ.ศ. 2522 นั้น และให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นก่อนประกาศใช้ 
การได้รับข้อยกเว้นการท างานของคนต่างด้าวตามข้อตกลงยอมรับร่วมในเรื่องคุณสมบัติของนัก
วิชาชีพอาเซียน ได้แก่ วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี นักส ารวจ และการท่องเที่ยว ยังขัดต่อพ.ร.ก.
ก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2522 ที่ยังห้ามให้คนต่างด้าวท างาน  
ควรได้รับการปรับปรุงหรือทบทวนใหม่เกี่ยวกับอาชีพทั้งหมดหรือบางส่วนในพระราชกฤษฎีกา
รวมทั้งปรับปรุงหรือทบทวนใหม่เกี่ยวกับงานกรรมกร เพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้มติคณะรัฐมนตรี 
นอกจากนี้ควรให้หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นก่อน
ประกาศใช้ 
 5.2 การอุทธรณ์ ในค าสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือการน าคดีขึ้นสู่ศาลของ
ลูกจ้างคนต่างด้าวหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ของพ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 แรงงานต่างด้าวมี
ระยะเวลาจ ากัดที่จะอยู่ในประเทศไทย ถึงแม้การสืบพยานหลักฐานต่างจะท าได้ก่อน กว่าจะ
พิจารณาเสร็จอาจท าให้แรงงานต่างด้าวต้องกลับประเทศต้นทาง บทก าหนดโทษจ าคุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ที่ใช้ก าหนดโทษแก่นายจ้างที่ฝุาฝืนตาม
มาตรา 48 ควรมีการลดโทษเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 5.3 ผู้ประกันตนเพศชายที่จะขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรที่ภรรยาอยู่ใน
ประเทศต้นทางหรือในประเทศไทย เอกสารที่จะใช้ประกอบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณี
คลอดบุตรตามมาตรา 6 พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ควรมีการเรียกที่เหมือนกันทั่วประเทศ 
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่หรือแรงงานต่างด้าวจะได้ไม่สับสน เนื่องจากระบบการติดต่อสื่อสารในขณะนี้สามารถ
ติดต่อกันได้ง่ายอาจมีการติดต่อสอบถามหรือให้ค าแนะน าต่อๆ กันมา ส าหรับสิทธิประโยชน์ทดแทน
ในกรณีสงเคราะห์บุตร ตามมาตรา 74 ที่ให้การสงเคราะห์บุตรจนถึงอายุ 6 ปี ควรมีการปรับปรุง
กฎกระทรวงให้มีความเหมาะสมให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนฯตามมาตรา 74 
แล้วมีเหตุจ าเป็นต้องกลับประเทศต้นทางก่อนที่บุตรจะมีอายุครบ 6 ปี ที่ท าให้สิทธิประโยชน์นั้น
สิ้นสุดลงทันที รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย/กฎกระทรวงให้มีความเหมาะสมให้กับผู้ประกันตนที่
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ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนฯตามมาตรา 76 ที่ให้การสงเคราะห์ชราภาพเมื่ออายุครบ 55 ปี และ
ต้องออกจากงาน แล้วมีเหตุจ าเป็นต้องกลับประเทศต้นทาง 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 พ.ร.บ.การท างานของต่างด้าว พ.ศ.2551 ที่ก าหนดอาชีพทั้งหมดหรือบางส่วน
ในพ.ร.ก.ก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2522 ต้องมีการปรับปรุงหรือ
ทบทวนใหม่และให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นก่อนประกาศใช้ การ
ได้รับข้อยกเว้นการท างานของคนต่างด้าวตามข้อตกลงยอมรับร่วมในเรื่องคุณสมบัติของนักวิชาชีพ
อาเซียน ได้แก่ วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี นักส ารวจ และการท่องเที่ยว ยังขัดต่อพ.ร.ก.ก าหนดงาน
ในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2522 ที่ยังห้ามให้คนต่างด้าวท างาน ต้องได้รับการ
ปรับปรุงหรือทบทวนใหม่เกี่ยวกับอาชีพทั้งหมดหรือบางส่วนในพระราชกฤษฎีกา รวมทั้งปรับปรุง
หรือทบทวนใหม่เกี่ยวกับงานกรรมกร เพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้มติคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 17 
แห่งพ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  
 6.2 การอุทธรณ์ ในค าสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และการน าคดีขึ้นสู่ ศาล ของ
ลูกจ้างคนต่างด้าวหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 แห่งพ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 แรงงานต่างด้าวมี
ระยะเวลาจ ากัดท่ีจะอยู่ในไทย ถึงแม้การสืบพยานหลักฐานต่างจะท าได้ก่อน การพิจารณาเสร็จอาจ
ท าให้แรงงานต่างด้าวต้องกลับประเทศต้นทาง ดังนั้นต้องมีการปรับปรุงระยะเวลาในการอุทธรณ์
ดังกล่าว 
 6.3 บทก าหนดโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ ตามมาตรา 62 ที่ใช้ก าหนดโทษแก่นายจ้างที่ฝุาฝืนมาตรา 48 ดังนั้นต้องมีการปรับปรุงเรื่อง
โทษของนายจ้าง เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายของเจ้า
พนักงานเกิดผลอย่างจริงจังให้นายจ้างกระท าตามกติกาจะท าให้เกิดประสิทธิภาพของการท างาน
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 6.4 ผู้ประกันตนเพศชายที่จะขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรที่ภรรยาอยู่ใน
ประเทศต้นทางหรือในประเทศไทย เอกสารที่จะใช้ประกอบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณี
คลอดบุตรตามมาตรา 6 พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ควรมีการเรียกที่เหมือนกันทั่วประเทศ 
ส าหรับสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร ตามมาตรา 74 ควรมีการปรับปรุง
กฎกระทรวงให้มีความเหมาะสมให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนฯตามมาตรา 74 
รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย/กฎกระทรวงให้มีความเหมาะสมให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทดแทนฯตามมาตรา 76 ที่ให้การสงเคราะห์ชราภาพเมื่ออายุครบ 55 ปี และต้องออกจาก
งาน แล้วมีเหตุจ าเป็นต้องกลับประเทศต้นทาง 
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บทคัดย่อ 
บทความเรื่องเรื่อง บูรณาการพุทธธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
2) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรม 3) เพ่ือบูรณาการหลักพุทธธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และ 4) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ วิทยานิพนธ์นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบเอกสาร 
สัมภาษณ์เชิงลึก และเสวนากลุ่ม  

ผลการวิจัยพบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือการใช้ให้เป็นเครื่องมือ
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ใช้สร้างประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิต แต่การใช้ ICT ก็เกิด
ปัญหาทางอาชญากรรม การละเมิดลิขสิทธิ์และการใช้ไปในทางที่ผิด แม้จะแก้ปัญหาด้วยกฎหมาย 
จรรยาบรรณ และระบบความปลอดภัย แต่ก็ยังไม่อาจแก้ได้ อีกทั้งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ 
ดังนั้นจึงต้องน าหลักพุทธธรรม ได้แก่ หิริโอตตัปปะ เบญจศีลเบญจธรรม โยนิโสมนสิการและหลัก   
กาลามสูตรกังขานิยฐานมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาด้วย 
 ในการบูรณาการแก้ปัญหาอาชญากรรมด้วยหลักพุทธธรรมต้องปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการ
รับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่เด็ก ให้รู้จักใช้ ICT ไปในทางที่เป็นคุณประโยชน์ ไม่ละเมิดกฎเกณฑ์  
กติกาของสังคม การแก้ปัญหาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วยหลักพุทธธรรมต้องสร้างจิตส านึก
ละอายการท าความชั่วกลัวความผิด เคารพในการคิดค้นของผู้อ่ืนและรู้จักรังสรรค์นวัตกรรมของ
ตนเอง ส่วนการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปในทางที่ผิดเริ่มจากการ
ตรวจสอบข้อมูล มีสติและเมตตา ใช้อย่างถูกต้องเน้นคุณค่าและประโยชน์ ตามองค์ความรู้ใหม่
เรียกว่า GRIS Model  
ค าส าคัญ: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บูรณาการด้วยพุทธธรรม 
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ABSTRACT 
The objectives of the research entitled integration of Buddhadhamma in 

information communication and technology utilization were; 1) to study the 
theories on using information communication and technology, 2) to study the 
principles of Buddhadhamma, 3) to integrate the principles of buddhadhamma with 
information communication and technology, and 4) to propose guidelines in 
building new knowledge. The study employed documentary qualitative method 
conducting an in-depth interview and focus group dicussion.  

The results were indicated that information communication and technology 
helps to obtain accurate information in no time which is beneficial for business and 
the quality of life. As for technology related crimes can be effectively handled by 
law enforcement organization using security system as well as ethical laws but 
solving the symptoms not the root cause. so the principles of Buddhadhamma 
have been applied to ict, these are hiri and ottappa, the five precepts and 
Dhamma, yonisomanasikara and kalamasutta kangkhaniyathana.  

The integration of Buddhaddhamma principles to solve criminal problems 
is essential to indoctrinate social responsibility since childhood. Do utilize it and do 
not violate the social regulation. To prevent violation of intellectual property with 
Buddhadhamma must be resolved by raising awareness of consequences of sinful 
conducts as well as having respect for others’ innovation.  In order to resolve the 
problem of wrong ict’s using, it can begin from investigate the message, the sender 
and the receiver based on one’s consciousness so that guidelines can be 
determined with virtue and usefulness based on the new body of knowledge 
named gris model.  
keywords: information communication and technology, Buddhadhamma 
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1. บทน ำ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT: Information Communication and 
Technology) หรือที่เรียกกันว่า ไอซีที เป็นค าที่รู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในสังคมยุคข่าวสาร
หรือสังคมสารสนเทศไร้พรมแดน ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่ส าคัญและน่าสนใจเพราะ
เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกคนบนโลกทุก ๆ เวลา พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนทุกระดับเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ในปัจจุบันนี้โลกได้
วิวัฒนาการเข้าสู่ “ยุคสารสนเทศ” (Information age) อย่างเต็มตัว การเพ่ิมจ านวนของข้อมูล
ข่าวสารอย่างมากมายรวดเร็วจนเกิดภาวะ “Information Explosion” ท าให้มนุษย์ต้องหันมาพ่ึง
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมากเพ่ือช่วยในการบริหารจัดการกับข้อมูลเหล่านี้ จึงเป็นยุคทองของ
สารสนเทศในยุคโลกาภิวัตน์ทางด้านข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริง (Ruchareka Wittayawuttikul, 
2010)  

ยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความจ าเป็นต่อโลกปัจจุบันมากเท่าใด ปัญหา
อันเกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็มีเพ่ิมขึ้นอย่างทวีคูณ มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศไปในทางที่ผิดจนส่งผลกระทบในวงกว้าง เป็นปัญหาของคนทั้งโลกที่เกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรมบนโลกไซเบอร์ ไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวง การลักขโมยข้อมูล การละเมิดสิทธิส่วน
บุคคล การละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา การท าร้ายผู้อ่ืนและอ่ืน  ๆ อีกมากมายตามสถิติของ
ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) (Thailand 
Computer Emergency Response Team (ThaiCERT), 2015) แม้ว่าจะมีการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวด้วยกฎหมาย การเฝ้าระวังและระบบความปลอดภัยก็ยังเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหต ุ
ปัญหาเหล่านี้ต้องใช้หลักพุทธธรรมเข้าไปช่วยแก้ท่ีต้นเหตุ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
แนวทางในการบูรณาการพุทธธรรมกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสร้างความตระหนัก
รู้ในการเกรงกลัวในการที่จะกระท าความผิดและมีจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนเห็นโทษภัย
ของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในความไม่ถูกต้อง หรือการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาทางด้านนี้  

 
2. วัตถปุระสงค์ของกำรวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2.2 เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2.3 เพ่ือบูรณาการหลักพุทธธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2.4 เพ่ือน าเสนอแนวทางการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “รูปแบบการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม” 
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3. ขอบเขตของกำรวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ 1) อาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) การละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา 3) การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปในทางท่ีผิด  

3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาทางพุทธธรรม ได้แก่ หลักหิริโอตตัปปะ หลักเบญจศีลเบญจ
ธรรม หลักโยนิโสมนสิการ และหลักกาลามสูตรกังขานิยฐาน 10 ประการ 

3.3 ขอบเขตด้านบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีประสบการณ์
ในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนาและการเสวนา
กลุ่มบุคคลผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการและผู้ใช้ ICT 

 
4. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง บูรณาการพุทธธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้วิจัยได้มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

4.1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบวิจัยเอกสาร (Documentary Qualitative Research) 
ศึกษาค้นคว้าเอกสารปฐมภูมิ (Primary Sources) จากพระไตรปิฎกและอรรถกถา และข้อมูลทุติย
ภูมิ (Secondary Sources) จากเอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

4.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) แบบเจาะจงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Key Important Person) จ านวน 11 รูป/คน และการ
เสวนากลุ่ม (Focus Group Disxussion) การจัดเสวนากลุ่มย่อยที่เน้นหัวข้อเนื้อหาเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีท าการวิจัยเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 25 คน 

4.3 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับ
การสัมภาษณ์เชิงลึกและเสวนากลุ่ม และสังเคราะห์สรุปผลและน าเสนอองค์ความรู้ใหม่  
 
5. ผลกำรวิจัย 

ในการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการท าวิจัยทุกขั้นตอนตามวัตถุประสงค์  
เพ่ือค้นหาค าตอบของปัญหาและแนวทางในการแก้ไขเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารด้วยหลักพุทธธรรม ผลวิจัยพบว่า 

5.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นการประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
มาจัดการสารสนเทศที่ต้องการ โดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม่ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกิดประโยชน์ทางด้านการ
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แข่งขันและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นกลายเป็นสิ่งจ าเป็นขั้นพื้นฐาน แนวคิดเก่ียวกับการใช้ ICT 
มีผลต่อพฤติกรรมการยอมรับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ พฤติกรรมของผู้ใช้ ICT มักมอง
หาช่องทางจากการได้ประโยชน์มากกว่าน ามาเป็นเครื่องมือ จึงเกิดปัญหาเป็นภัยคุกคามความสงบ
เรียบร้อยของสังคม ปัญหาดังกล่าวสังคมจึงใช้ทฤษฎี C.I.A. Triangle เพ่ือสร้างความปลอดภัยของ
ข้อมูลสารสนเทศและคณะกรรมด้านความม่ันคงโทรคมนาคมและระบบสารสนเทศแห่งชาติของ
ต่างประเทศหรือ NSTISSC ได้ก าหนดเป็นมาตรฐานการประเมินความมั่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศ (Panida Panichkul, 2013 : 9) การก าหนดนโยบายในการปฏิบัติ ให้การศึกษาและมี
การน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นกลไกควบคุม พร้อมทั้งมีการก าหนดบทลงโทษผู้กระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 และกฎหมาย 
 หากแต่พฤติกรรมของคนที่ยังมีความเห็นแก่ตัวด้วยการอยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนโดย
การละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการละเมิดสิทธิ์ของผู้อ่ืน ใช้เกินกว่าลิขสิทธิ์ที่ก าหนดไว้
และยังปลอมแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้อ่ืน มีการก าหนดหลักประพฤติปฏิบัติ
ของบุคคลที่อยู่รวมกันในสังคมให้เกิดความสงบสุขและมีความสัมพันธ์ตามหลักทางศีลธรรมด้วยการ
ปลูกฝัง สร้างจิตส านึกทางจริยธรรมให้เกิดกับพฤติกรรมของผู้ใช้ ICT ให้สอดคล้องกับมาตรฐานทาง
สังคมด้วยความสัมพันธ์ของจริยธรรม (Ethics) สังคม (Social) และการเมือง (Polity) (Kenneth 
C. Laudon and Jane P. Laudon, 2007) ก าหนดพระราชบัญญัติคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
จรรยาวิชาชีพและกฎหมายต่าง ๆ  
 ในขณะที่ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังคงใช้อย่างไม่รู้คุณค่าและให้เกิด
ประโยชน์ ยึดติดกับความสะดวกสบายที่ได้รับ หมกมุ่นอยู่กับ ICT เสพติดจนขาดไม่ได้ ท าให้ขาด
ปัญญาในการไตร่ตรองพิจารณาอย่างรอบคอบ ขาดวิจารณญาณในการรับรู้ข่าวสารที่ไหลมากับ ICT 
จนท าให้เกิดปัญหาการใช้ ICT ไปในทางที่ผิด วิธีการป้องกันในปัจจุบันโดยให้ความรู้และสร้าง
ทัศนคติที่ดีแก่ผู้ใช้ ICT ที่เป็นผู้ส่งและผู้รับข้อมูลข่าวสารให้มีความระมัดระวังในการสร้างข้อมูล
ข่าวสารที่มีประโยชน์ ส่งข้อมูลข่าวสารด้วยช่องทางส่งที่ถูกต้องเหมาะสม (Berlo K. David, 1960 : 
40) ไมก่่อให้เกิดผลสะท้อนกลับหรือปฏิกิริยาตอบกลับที่รุนแรงเลวร้าย 
 แม้จะมีการน ามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก ICT แต่ก็ช่วยป้องกันปัญหาได้
ในระดับหน่ึง แต่ปัญหาก็ยังคงมีอยู่และทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นตามความก้าวหน้าของ ICT ที่ได้
พัฒนาอย่างก้าวกระโดดให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค ICT อย่างขาดสามัญส านึก ไม่มี
ทัศนคติที่ดีเห็นประโยชน์จาก ICT มากกว่ามองเห็นช่องทางหาผลประโยชน์จากเคร่ืองมือนี้อย่าง
ขาดคุณธรรม 
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5.2 หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 ค าสอนในพระพุทธศาสนามุ่งเน้นไปที่สาเหตุรากเหง้าของปัญหาได้แก่จิตใจ และจาก
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการใช้ ICT สามารถแก้ไขด้วยหลักพุทธธรรมทั้ง 4 ชุดได้แก่ 

 5.2.1 หลักหิริโอตตัปปะเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เป็นคนมีคุณธรรม
ภายในใจ เกิดความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าชั่วของตนเอง “หิริ” ด ารงอยู่ในสภาวะอันน่า
ละอาย เป็นอาการละอายต่อการกระท า “โอตตัปปะ” ก็ด ารงอยู่ในสภาวะอันน่ากลัวเป็นความกลัว
แก่อบายที่ชื่อว่าภัย เหมือนเหล็ก 2 ก้อน ก้อนหนึ่งเย็นเปื้อนด้วยคูถอีกก้อนหนึ่งร้อนไฟติดทั่วแล้ว 
บุคคลผู้ฉลาดรังเกียจไม่จับก้อนเหล็กที่เย็นเพราะเปื้อนด้วยคูล และไม่จับก้อนเหล็กอ่ืนที่ร้อนจึงไม่
ท ากรรมชั่วเพราะกลัวละอาย หิริโอตตัปปะเป็นธรรมพ้ืนฐานที่เป็นแก่นของบุคคลพึงสร้างให้เกิดกับ
ตนจะเกิดสติปัญญาในการละอกุศลธรรมที่เกาะกินใจ มีแก่นแท้ของร่างกายที่คอยยับยั้งจากการ
กระท าชั่ว ผู้มีหิริโอตตัปปะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเทวธรรม ดังพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าที่กล่าวว่า  

“หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺนา    สุกกฺธมฺมสมาหิตา 
   สนฺโต สปฺปุรสิา โลเก    เทวธมฺมาติ วุจฺจเร” 

บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะ ตั้งมั่นอยู่ในสุกกธรรม (กุศลธรรม) เป็นผู้ที่สงบ
ระงับ เป็นคนดีงาม ท่านเรียกว่าผู้มีเทวธรรมในโลก (Kh.Ja. 27/6/3) หิริโอตตัปปะจึงเป็นธรรม
คุ้มครองโลกเพ่ือให้เกิดสันติอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข 

 5.2.2 หลักเบญจศีลเบญจธรรม พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นถึงหลักศีลธรรมที่สามารถ
ระงับอันตราย ที่ควรน้อมเข้ามาในตน ประพฤติปฏิบัติให้เป็นปกตินิสัยเกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ
สุข หากคนไม่มีศีลจะมีพฤติกรรมที่เป็นไปในทางท าร้ายท าลายเอาเปรียบด้วยจิตใจที่คิดแต่เรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องเบญจศีลเป็นข้อห้ามที่ควรรักษาอย่างชอบธรรม เบญจธรรมเป็น
ธรรมที่สนับสนุนและก ากับให้การรักษาศีลเป็นไปด้วยดี  (Phramahabodhivongsacarya 
(Thongdi), 2558 : 61)  

 5.2.3 หลักโยนิโสมนสิการ หลักธรรมที่สอนให้คนรู้จักด าเนินชีวิตถูกต้องต่อตนเอง 
สังคมและสภาพแวดล้อม เป็นความสุขที่เอ้ือต่อการเกิดความสุขต่อผู้อ่ืนด้วยความคิดที่ไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบ ผ่านการพิจารณาด้วยสติปัญญาตามเหตุผลที่เกิดจากความเป็นจริงของสิ่งนั้น ๆ การ
พัฒนาปัญญาซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินไปภายในตัวของบุคคลเพ่ือเกิดความรู้ความเข้าใจ 
ทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม โยนิโสมนสิการให้ความส าคัญกับความจริงเป็นหลักยึดในการ
แก้ปัญหา มีจิตเป็นต้นแห่งความคิดให้รู้จักคิดด้วยตนเอง ประสานทางกายและวาจาออกมาเป็นการ
กระท า โยนิโสมนสิการเป็นธรรมที่กั้นอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นและช่วยให้กุศลเจริญ การน าวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ 5 วิธีตามวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบแยกแยะให้เห็นครบทุกด้าน
ทุกมติ วิธีคิดท่ีเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างหลักการและความมุ่งหมาย วิธีคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม
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ให้เกิดเพ่ือชักน าไปในทางที่ดีมีประโยชน์ และวิธีคิดแบบรู้ทันคุณโทษและทางออกเพ่ือพิจารณา
ปัญหาให้ครบทุกด้านมาใช้เพ่ือคิดแก้ปัญหา (Phra Bhramagunabhorn (P.A.Payutto), 2013 : 
15) วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการจึงเป็นเครื่องฝึกจิตเพ่ือสร้างนิสัยใหม่ให้แก่จิต สร้างนิสัยแห่งการคิด  
การฝึกคิดให้ถูกต้องส่งผลให้เกิดปัญญาเห็นสิ่งที่ควรและไม่ควรท า 

 5.2.4 หลักกาลามสูตรกังขานิยฐาน 10 ประการ พระพุทธศาสนาสอนให้มีความเชื่อ
โดยใช้ปัญญาตามเหตุผลที่เกิดจากความเป็นจริง ใช้สติพิจารณาไตร่ตรองว่ามีโทษหรือมีประโยชน์ มี
ประโยชน์น าไปปฏิบัติแล้วจึงปลงใจเชื่อ เป็นการรู้เท่าทันไม่หลงเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อ กาลามสูตร
เป็นหลักส าคัญที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาปัญญาและเกิดปัญญาที่แท้จริง รู้จักการด าเนินชีวิตอย่าง
ถูกต้องคือรู้จักใช้ชีวิตอย่างถูกต้องตามที่ธรรมชาติก าหนด หลักการความเชื่อจากกาลามสูตรกังขา
นิยฐาน 10 ประการจึงเป็นเกณฑ์ในการสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดกับมนุษย์ในการสร้างมาตรฐาน
ของความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ ภายในคอืความคิดและภายนอกคือข้อเท็จจริง หากมนุษย์รู้เองได้ว่าสิ่ง
ใดท าให้เกิดกุศลท าให้ตนเองมีความสุขไม่เดือดร้อน ผู้รู้ก็สรรเสริญสิ่งนั้นเชื่อได้ หากสิ่งใดท าให้เกิด
อกุศลตนเองมีความทุกข์เดือดร้อน ผู้รู้ก็ติเตียนสิ่งนั้นก็ไม่ควรเชื่อ  (A.III. 20/66/261) เมื่อได้
มาตรฐานทางความเชื่อก็จะน าไปสู่ฐานแห่งการปฏิบัติอย่างถูกวิธี ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนชาว
กาลามะให้พ่ึงตนเองอันเป็นที่พ่ึงที่ประเสริฐสุด โดยให้พิจารณารู้ด้วยปัญญาตนเองว่าธรรมใดมี
ประโยชน์ ผู้รู้สรรเสริญ ธรรมเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติสมบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพ่ือเกื้อกูลและท าให้
เกิดความสุข นั่นเอง 

5.3 บูรณำกำรพุทธธรรมในกำรแก้ไขปัญหำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร การน าหลักพุทธธรรมทั้ง ๔ ชุดธรรมมาบูรณาการใช้ร่วมกับการแก้ไขปัญหาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้ง ๓ ประเด็นสรุปได้ดังนี้ 

  5.3.1 กำรบูรณำกำรพุทธธรรมในกำรแก้ปัญหำอำชญำกรรมทำง ICT 
  การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) อาศัย
กรอบมาตรฐานการป้องกันรักษาอาชญากรรมตามทฤษฎี C.I.A. Triangle ทั้ง 6 มาตรการเป็น
แนวทางหลัก เพ่ือมุ่งเน้นไปที่บทลงโทษต่อผู้กระท าความผิด โดยปลูกฝังจิตส านึกและความ
รับผิดชอบ รู้จักคุณ-โทษ มีประโยชน์-มิใช่ประโยชน์ ค านึงถึงความสงบสุขของสังคมว่าเป็นความสุข
ของตนเอง สร้างกระบวนการท าตามหน้าที่ที่ถูกต้อง สร้างความเป็นคนคุณภาพสามารถใช้
วิจารณญาณต่อการกระท าของตน ผ่านการศึกษา วัฒนธรรมและค่านิยมเป็นพลังผลักดัน สอดคล้อง
กับบทสรุปการให้สัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่า สร้างจิตส านึกรู้ผิดชอบชั่วดีและมีระเบียบวินัยต้อง
สร้างตั้งแต่เด็ก ให้รู้กฎเกณฑ์กติกา รับผิดต่อโทษที่ตนเองกระท า ฝึกคิดอย่างมีระบบ มีวิธีคิด
วิเคราะห์ และเป็นคนสังเกตข้อมูลผ่านเครื่องมือทาง ICT โดยเริ่มที่กลุ่มเสี่ยงผ่านสถานศึกษาและ
ต้องท าให้ เป็นนโยบายของรัฐ และสอดคล้องกับการเสวนากลุ่ม ที่ว่า  สถาบันครอบครัว 
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สถาบันการศึกษาและนโยบายของรัฐต้องเชื่อมโยงกันในการปลูกฝังให้ความรู้  ความเข้าใจทั้งเรื่อง
กฎหมายและผลที่ได้รับ ส่งเสริมการใช้ ICT ไปในทางท่ีถูกต้องและประณามผู้น าไปใช้ในทางที่ผิด  
  5.3.2 กำรบูรณำกำรพุทธธรรมในกำรแก้ปัญหำละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทำงปัญญำ 
  การแก้ไขปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง
จริยธรรม สังคมและการเมืองเป็นหลักการส าคัญ เน้นการมีส่วนร่วมทางสังคมเป็นเครื่องมือ กลไกที่
จะสร้างให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นได้ต้องอาศัยการตั้งกฎเกณฑ์ร่วมกันในสังคม ทุกคนในสังคมต้องมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น สังคมต้องไม่ยอมรับต่อการละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน คอยส่งเสริม
และให้ก าลังใจต่อผู้กระท าอย่างถูกต้อง อาศัยพลังสังคม (Socialization) หลักพุทธธรรมที่ใช้บูรณา
การต้องอาศัยกฎเกณฑ์กติกาทางสังคม บทลงโทษ ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ สร้าง
วัฒนธรรมไม่ยอมรับผู้กระท าผิด มีการประเมินผลของการปฏิบัติตามพุทธธรรมและปรับปรุงวิธีการ
ให้เหมาะสมอยู่เสมอ 
  ประเด็นการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาในการแก้ไขเชิงบวกตามที่
ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให้มีการรังสรรค์นวัตกรรมของตนขึ้นมานับเป็นการปรับทัศนะจากผู้ใช้มาเป็น
ผู้สร้าง สอดคล้องกับแนวคิด List Model ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมด้วย ICT เป็นการสร้าง
นวัตกรรม (Innovation) ทาง ICT เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การได้ใช้ความรู้ ความคิด 
และจินตนาการที่น าไปสู่การปฏิบัติได้จริง (Phrasuthirattanabundit (Suthit Aphakaro), 2016)  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียิ่งให้เกิดการรังสรรค์นวัตกรรมได้ง่ายขึ้นถ้าหากมี
การส่งเสริมและสนับสนุน กระบวนการบูรณาการจะมีผลปรากฏชัดก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายให้ความส าคัญ
และยอมรับ เพื่อจุดประสงค์ในการสร้างมาตรฐานทางสังคมและสร้างค่านิยมที่ถูกต้องในการใช้ ICT 
สอดคล้องกับบทสรุปการให้สัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่า การสร้างมาตรฐานทางศีลธรรมที่ดีให้
เกียรติและเคารพการคิดค้นของผู้อ่ืน รู้จักปกป้องสิทธิส่วนบุคคล สร้างวัฒนธรรมแม่แบบที่ดีใน
สังคม รู้จักรังสรรค์นวัตกรรมของตนเพ่ือไม่ให้เกิดความโลภในงานของผู้อ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับบทสรุป
ของการเสวนากลุ่มที่ว่า สร้างวัฒนธรรมที่ดีให้เกิดขึ้นโดยรู้ว่าผิดก็คือผิดไม่มีข้อยกเว้น บังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มข้นเพ่ือท าให้คนตระหนักและเกรงกลัว สร้างความเข้าใจถึงความผิดที่เกี่ยวกับการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปลูกจิตส านึกในการเคารพความสามารถของผู้อ่ืน เปลี่ยนค่านิยมจาก
การเล่นเน็ตมาเป็นการใช้เน็ตให้คุ้มค่าและมีประโยชน์ 
  5.3.3 กำรบูรณำกำรพุทธธรรมในกำรแก้ปัญหำกำรใช้ ICT ไปในทำงท่ีผิด 
  กระบวนการติดต่อสื่อสารในลักษณะรูปแบบจ าลอง SMCR  และปฏิกิริยาตอบกลับ 
คือพัฒนาคุณภาพของคนให้มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีทัศนคติที่ดีต่อกัน ร่วมมือกันสร้างสารที่มี
ประสิทธิภาพ ป้องกันการติดต่อสื่อสารที่สร้างปัญหาและส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของสั งคม 
กระบวนการส าคัญสร้างสิ่งเหล่านี้ต้องได้รับความร่วมมือจากคนในสังคม เริ่มจากผู้ส่งสาร ผู้รับสาร 
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การสร้างสาร การใช้ช่องทางส่ือสารและการตอบกลับเชิงบวก ต้องร่วมกันขจัดความคิดเชิงลบที่ ท า
ให้การติดต่อสื่อสารเกิดปัญหา ลดทอนความโกรธ ความไม่พอใจและความขัดแย้งในสังคม สร้าง
สามัญส านึกท่ีดีให้เกิดด้วยความคิดที่มีวิจารณญาณตั้งอยู่ในบนฐานกุศลจิต บนสติปัญญาที่พิจารณา
ตรวจสอบ จิตส านึกมีความละอายเกรงกลัวที่ท าให้เกิดปัญหาในสังคม วิเคราะห์และสังเคราะห์เห็น
ถึงคุณ-โทษของสารในทุกมิติ สอดคล้องกับบทสรุปจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่า สร้างคนให้
รู้จักใช้ประโยชน์จาก ICT สร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ทาง ICT สร้างความสมดุลระหว่าง
ความคิดกับเครื่องมือสื่อสารด้วยวิจารณญาณและภูมิคุ้มกันทาง ICT โดยก าหนดการใช้ที่ถูกและผิด
ทาง ICT อย่างเป็นระบบและเผยแพร่ผ่าน ICT ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ระบุโทษเพ่ือสร้างจิตส านึก
และยับยั้งการใช้ ICT ไปในทางที่ผิด ซึ่งสอดคล้องกับบทสรุปของผู้ เสวนากลุ่มที่ว่า รู้จักการ
ตรวจสอบและมีวิธีคิดพิจารณาด้วยเหตุผลก่อนจะเชื่อ สร้างคนให้มีความรับผิดชอบ มีเมตตาไม่
เบียดเบียนและท าร้ายผู้อ่ืน ใช้ ICT เฉพาะเท่าที่ต้องการประโยชน์ ให้ความรู้แก่ผู้ใช้ ICT ถึงภัย
อันตราย ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโลกออนไลน์ ปลูกฝังจิตส านึกตั้งแต่เด็กให้รู้ว่า ICT เป็น
เครื่องมือที่มีประโยชน์และไม่ใช้ไปในทางที่ผิด รัฐบาลต้องมีนโยบายเผยแพร่ให้ทราบถึงวิธีการใช้  
ICT อย่างถูกต้อง  จากการสรุปดังกล่าว ผู้วิจัยได้สร้างเป็นมาตรการทางกระบวนการได้ดังนี้ 

1. เพิ่มกระบวนกำรเรียนรู้ การเรียนรู้เป็นเบื้องต้นของการใส่จิตส านึกลงในจิต 
(Input) ทุกครอบครัวต้องคอยให้ความรู้เรื่องการใช้ ICT อย่างถูกต้อง โดยยึดหลักกฎระเบียบที่รัฐ
ตราไว้บังคับ และจรรยาบรรณมารยาทที่ดีในการใช้ ICT ครอบครัวและสังคมต้องส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาคือ การมีสติกับเมตตาที่จะอยู่กับผู้อ่ืน
และการอยู่ในโลกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สติและเมตตาเป็นภูมิคุ้มกันที่จะไม่ให้ท า
ความชั่วและกลัวความผิดได้ดี ในกระบวนการนี้สามารถสรุปเป็นล าดับคือ 

1) เขียนและบอกกล่าวสม่ าเสมอ   
2) จดจ าได้ในข้อความที่เป็นกฎเกณฑ์กติกา 
3) บอกต่อได้เมื่อกระท าถูกหรือผิด   
4) ให้รางวัลผู้กระท าถูก 
5) ลงโทษผู้กระท าผิด 

     2. เพิ่มกระบวนกำรมีวิจำรณญำณ ต้องอาศัยกระบวนการทางการศึกษาเป็น
วิธีปลูกฝังที่ได้ผล การฝึกให้คนมีวิจารณญาณตรวจสอบการกระท าของตนและผู้อ่ืน ยึดหลักการใช้ 
ICT ว่าเป็นคุณค่าแท้หรือเทียม ดูผลกระทบจาก ICT แยกแยะให้เห็นองค์ประกอบและความ
เหมาะสมในการใช้ ICT ให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ด้วยตนเอง สิ่งที่ต้องปลูกฝังลงใน
จิตส านึกของการรู้จักใช้ความคิดพิจารณาในขั้นนี้ก็คือ การตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนที่จะเชื่อหรือส่ง
ต่อข้อมูลและหลักการตรวจสอบความจริงของแหล่งข้อมูล ต้องดูว่ากุศลจิตเพ่ิมอกุศลจิตลด เป็นการ
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เพ่ิมความดีและลดความไม่ดีในใจ การรู้จักใคร่ครวญพิจารณาอย่างนี้จนเป็นนิสัย เป็นพฤติกรรมที่
เป็นฐานให้เกิดวัฒนธรรมที่มีวิจารณญาณไม่เชื่ออะไรง่าย สถาบันการศึกษาต้องท าเป็นมาตรการเป็น
ส่วนหนึ่งของผลการศึกษา สรุปเป็นแนวปฏิบัติได้ดังนี้ 

 1) ก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา   
 2) ให้คะแนนผู้ที่รู้จักพิจารณาข้อมูล 
 3) ส่งเสริมการน าไปขยายต่อครอบครัวและสังคม 

    3. สร้ำงทัศนคติที่ถูกต้อง เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการปลูกฝังมาเป็นล าดับ ต้องต้อง
อาศัยบุคคลตัวอย่างในสังคม ชี้ให้เห็นว่าการใช้ ICT นั้นเป็นเครื่องมือที่สร้างประโยชน์ได้มหาศาลถ้า
หากรู้จักน าไปใช้ การกระท าความผิดต่อ ICT เป็นเรื่องที่ผู้ไม่มีทัศนคติที่ถูกต้องกระท า ต้องมีการ
ส่งเสริมการใช้ ICT ไปในมิติต่าง ๆ ทั้งกระบวนการเรียนรู้ การเลี้ยงชีวิต การพัฒนาชีวิตและการ
เสริมสร้างปัญญา ทัศนคติที่ดีเป็นบ่อเกิดของนวัตกรรมอีกมากมายจาก ICT การศึกษาและสังคม
ต้องรับผิดชอบ กฎหมายเป็นเพียงกรอบบังคับผู้ฝ่าฝืน เมื่อคนได้รับการปลูกฝังอย่างเป็นระบบก็ย่อม
เป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม เน้นการมีความเมตตาและสติเป็นเครื่องน าทาง และมีวิจารณญาณเป็น
เครื่องมือตรวจสอบ สรุปเป็นขั้นตอนคือ 

1) รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักกุศลธรรม 
2) รู้จักใช้ ICT ให้เกิดประโยชน์    
3)รู้จักตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยวิจารณญาณ 

กระบวนการทั้งหมดนั้นก็อยู่ที่การได้รับการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจดจ า
ได้ มีความแม่นย าในหลักการ การใคร่ครวญพิจารณาด้วยเหตุผลอันเป็นธรรมและการน าไปใช้ได้
อย่างถูกต้อง 
 
6. องค์ควำมรู้ใหม่เกี่ยวกับกำรบูรณำกำรกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ด้วยพุทธธรรม  
 การบูรณาการจากการวิเคราะห์เอกสาร สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญและการเสวนากลุ่ม 
สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการสร้างกระบวนการทางจิตส านึกที่ดีในการใช้ ICT ให้
เกิดขึ้นภายในจิตใจของคน ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของการเพาะบ่มเมล็ดกล้าที่สมบูรณ์แบบ การ
สร้างคนที่มีจิตใจเข้มแข็งแต่เปี่ยมไปด้วยเมตตามีความละอายและเกรงกลัวต่อการท าความผิด
ทั้งหลาย สร้างทัศนคติที่ดีเมื่อต้องเผชิญกับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มากมาย อยู่ร่วมกันในสังคมด้วย
ความสงบสุขได้คนก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกัน ในขณะที่กฎหมายและ
พระราชบัญญัติต่าง ๆ คุ้มครองจากภายนอก ข้อห้ามทางศีลและการปฏิบัติตามธรรมที่สนับสนุนให้
ศีลเจริญงอกงามเป็นการคุ้มครองจากภายในตนเป็นการสร้างสังคมที่มีความสุข  การสร้างความ
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มั่นคงเข็มแข็งของคนในสังคมต่อข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจ าเป็น ด้วยการสร้างสังคมที่มีวัฒนธรรมใน
การใช้ ICT อย่างถูกต้องและใช้อย่างเป็นประโยชน์ ต้องรู้จักตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะเชื่อ มี
ประโยชน์จึงน าไปปฏิบัติและบอกต่อ มีโทษท าให้เกิดความเสียหายท าร้ายตนเองและผู้อ่ืนก็ทิ้งเสีย 
เป็นกระบวนตรวจสอบที่ถูกต้องจึงท าให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคม  ท าให้คนรู้จักคิดอย่างเป็น
ระบบใคร่ครวญวิเคราะห์ถึงเหตุและผลด้วยการใช้ปัญญา สร้างกระบวนการตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง
ตามความจริง สังคมจึงประกอบไปด้วยคนมีปัญญาพิจารณาทุกมิติตามความเป็นจริง มีกระบวนการ
คิดวิเคราะห์อย่างแยบคายจนสังเคราะห์ได้สิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติจนกลายเป็นลักษณะนิสัยที่แท้จริง
เป็นสังคมแห่งคนมีปัญญา 
 การมีจิตส านึกที่ดีตามกฎเกณฑ์ กฎหมายและข้อก าหนดทั้งทางโลกและทางธรรม การ
ตรวจสอบฐานข้อมูลและการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบอยู่ภายใต้การหมุนไปของธรรมทุกด้าน จึง
เป็นรูปแบบของกระแส ICT ที่หมุนไปอย่างต่อเนื่องเรียกว่า GRIS Model (อ่านว่า กริส) ที่อยู่ใน
รูปลักษณ์ของเครื่องหมายอินฟินิตีบ้วก (+) กันที่มีธรรมจักรเป็นแกนกลาง  
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7. แนวกำรใช้ GRIS Model  

 7.1 กระบวนกำรสร้ำงจิตส ำนึกทำงด้ำน ICT กระบวนการนี้ต้องเริ่มเมื่อยังเด็กและ
เยาวชนโดยอาศัยสถาบันทางการศึกษาและสถาบันครอบครัวเป็นกลไกในการขับเคลื่อนจึงจะ
ประสบผลส าเร็จ กระบวนการสร้าง G (Good Conscience) ในโมเดลต้องมาก่อนและต้องท าให้
เกิดขึ้นให้ได้ เพราะมิฉะนั้นย่อมก่อให้เกิดความผลกระทบทางด้านการพัฒนาประเทศในด้านนี้ไป
ด้วย  
 7.2 กระบวนกำรรณรงค์ให้ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ กระบวนการรณรงค์ให้ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ กฎทางศีลธรรม จริยธรรม การใช้กฎหมายเป็น
เครื่องมือป้องกันการท าผิดเป็นเพียงส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งต้องให้เกิดคุณธรรมในการไม่ประพฤติผิด
กฎทางศาสนาคือ ศีล จึงต้องรณรงค์ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อนุญาตทั้งในทางโลกและทางศาสนา
โดยการใช้ R (Regulation) ใน GRIS Model 
 7.3 กำรรังสรรค์นวัตกรรม การใช้ I (Innovation) ใน GRIS Model เป็นกระบวนการ
เชิงบวกในการใช้ ICT ให้มีประโยชน์ การรังสรรค์นวัตกรรมเป็นการใช้ความคิด จินตนาการ และ
การสร้างสรรค์อย่างมีจุดหมาย เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานให้เป็นนวัตกรรมที่เป็น
รูปธรรม น าไปสู่การพัฒนาและการเปล่ียนแปลงอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย กระบวนการของการ
รังสรรค์นวัตกรรมน าไปสู่สังคมท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม โดยมีปัจจัยพ้ืนฐานจากความรับผิดชอบ ความ

G = Good Conscience หมายถึง การมีสามัญส านึกและทัศนคติที่ดี 
R = Regulation หมายถึง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
I = Innovation หมายถึง การรังสรรค์นวัตกรรม 
S = Systematic Consideration หมายถึงการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
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ยุติธรรมและการแบ่งปันของผู้คนในสังคม เมื่อการรังสรรค์นวัตกรรมได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะ
เป็นการส่งเสริมให้นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ มีความเป็นจริงมากข้ึน  
 7.4 ก ำ รตั ด สิ น ใ จบนฐำนข้ อ มู ล อย่ ำ ง เ ป็ น ร ะบบ  ก า ร ใ ช้  S ( Systematic 
Consideration) ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการคิดและตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบย่อม
ท าให้ไม่ผิดพลาด กระบวนการคิดและตัดสินใจกระท าหรือไม่กระท าถือว่าส าคัญ ดังนั้น การคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เห็นองค์ประกอบทุกด้านแล้วจึงง่ายต่อการตัดสินใจ กระบวนการ
ตรวจสอบข้อมูลจ าเป็นต้องน ามาใช้ให้เป็นระบบและเป็นวิถีชีวิตโดยการมีสติรอบคอบตรวจสอบ
ข้อมูลทุกมิติ สร้างเกณฑ์ตรวจสอบภายในตนให้เป็นมาตรฐานและรู้จักเชื่อมโยงข้อมูล จึงเป็น
กระบวนการพิจารณาภาพรวมอย่างเป็นระบบ ทั้งในแง่ของหลักกฎหมาย ผลกระทบด้านบวกและ
ด้านลบ คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดขึ้นเรียกว่าการตัดสินใจบนฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

 การใช้ GRIS Model ต้องใช้ทั้งชุดองค์ความรู้เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ในการใช้ ICT 
อย่างไม่ผิดและก่อเกิดประโยชน์ ทั้งยังเป็นสร้างมาตรฐานทางสังคมเก่ียวกับการใช้ ICT ใหม่ด้วย  
 เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่มีผลกระทบในสังคมอย่าง
กว้างขวาง เมื่อใช้องค์ความรู้นี้แล้วย่อมส่งผลกระทบใน 3 ทาง 
 1. อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลดลง ไม่กระทบต่อสังคมในวง
กว้าง เนื่องจากมีจิตส านึกร่วมที่จะรักษาสังคม คนในสังคมมีความเข้าใจในการรักษาสิทธิทางการใช้ 
ICT  
 2. มีผลต่อการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาผู้อ่ืน รณรงค์ให้สร้างนวัตกรรมจาก
สติปัญญาความสามารถของคนในประเทศ คนในสังคมร่วมมือกันพัฒนาและส่งเสริมการใช้
นวัตกรรมเหล่านั้น และยังส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อประเทศคู่ค้าอีกด้วย 
 3. ส่งผลต่อคุณภาพของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ท าให้เกิด
คุณประโยชน์ คุณภาพชีวิตของตนดีขึ้น สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และส่งผลต่อวัฒนธรรมการใช้ 
ICT  ด้วย 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

1) นโยบายของการศึกษา สถาบันทางการศึกษาต้องน าโมเดลนี้ไปบรรจุไว้ใน
หลักสูตร ซึ่งทุกสถาบันต้องให้ความส าคัญเนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐที่จะให้ประเทศเป็นไปตาม
แผนไทยแลนด์ 4.0 ด้วยนโยบายการศึกษาที่สร้างบุคคลต้นแบบในการใช้ ICT อย่างถูกต้องและใช้
อย่างเป็นประโยชน์ 
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2) นโยบายทาง ICT หน่วยงานทางด้าน ICT ควรน าไปก าหนดไว้ในแผนการใช้ ICT 
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างเต็มประสิทธิภาพก าหนดนโยบายเพ่ือสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยการใช้ ICT เป็นเครื่องมือ
ให้เกิดประโยชน์  

3) นโยบายทางวัฒนธรรม หน่วยงานทางด้านวัฒนธรรมควรน าโมเดลนี้ไปปลูกฝังให้
คนในสังคมเป็นคนใช้ ICT อย่างมีวัฒนธรรมที่ดี รู้เท่าทันและพร้อมส าหรับโลกแห่ง ICT ช่วยให้เกิด
ความรู้ ใช้เครื่องมือในเชิงสร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ที่แท้จริง  

 
 8.2 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัย 
  1) การวิจัยท่ีเจาะลึกลงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารตามช่วงอายุคน (Generation) 
  2) บูรณาการพุทธธรรมในการส่งเสริมความเข้มแข็งด้านจิตใจในการด าเนินชีวิตภายใต้
สังคมออนไลน์ 
  3) การใช้ประโยชน์ ICT ในการพัฒนาจิตใจควบคู่กับการสร้างนวัตกรรมทาง ICT ใน
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสังคมปัจจุบัน 
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นโยบาย กลไก ในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 

POLICY AND MECHANISM IN ELDERS WELLNESS ENHANCEMENT OF                             
PHAYAO LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION 

 

พระครูพิศาลสรกิจ (สุทิน  สุทิโน) คนอง วังฝายแก้ว 
Phrakhruphisansorakit (Suthin Sutino), Kanong Wangfaikaew 

 

บทคัดย่อ 

บทความเรื่อง นโยบาย กลไก ในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษานโยบาย กลไก และ กระบวนการเสริมสร้างสุข
ภาวะผู้สูงอายุ วิเคราะห์การสร้างนโยบาย กลไก ในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ และศึกษา
ปัญหาอุปสรรค   ในการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยาประชากรผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (In-Depth Interview)  

ผู้บริหาร 3 คนประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา และผู้ดูแลโครงการ กิจกรรม งานผู้สูงอายุ นายกเทศมนตรีต าบลแม่กา 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอกค าใต้   โดยคัดเลือกแบบเจาะจงเฉพาะองค์การบริหารจังหวั ด
พะเยา เทศบาลต าบลแม่กาและองค์การบริหารส่วนต าบลดอกค าใต้ ที่มีโรงเรียนผู้สูงอายุ และ
ประชากรผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยได้ก าหนด
ผู้เชี่ยวชาญโดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 15 รูป/คน  
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 3 คน กลุ่ม 
พระภิกษุสงฆ์ จ านวน 3 รูป กลุ่มผู้สูงอายุ จ านวน 3 คน และกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน
ผู้สูงอายุ เช่น ครูผู้สอน และผู้บริหารโรงเรียนผู้สูงอายุ จ านวน 6 คน 

ผลการวิจัย พบว่า  

1. นโยบาย กลไก และกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา   พบว่า นโยบายองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดจะ
                                                 

 Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phayao Campus. 
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phayao Campus. 
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ประกาศไว้อย่างกว้างๆ และสอดคล้องเชื่อมโยงกับกฎหมายรัฐธรรมนูญจนถึงแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับพันธกิจ (Mission) มีการก าหนดเป้าประสงค์ (Goal) หรือ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ส าหรับรายละเอียด  การด าเนินงานที่เกี่ยวกับสุขภาวะผู้สูงอายุจะ
ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ โดยมีระบบคือแผนยุทธศาสตร์   การพัฒนา และแผนพัฒนา 3 ปี เป็น
ระบบในการบริหารจัดการองค์กร และมีกลไก คือ หน่วยงานหลัก    ที่รับผิดชอบ มีคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ มีกองทุน งบประมาณ และมีโครงการที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ ในส่วนของกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ เป็นการด าเนินงานอยู่  3 ลักษณะ คือ
กระบวนการด าเนินงานตามโครงการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกภาคส่วนของเทศบาลต าบลแม่
กา โดยมีทรัพยากรในการบริหารจัดการแบบ 4 M และกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะของเทศบาล
ต าบลบ้านต๋อม มุ่งให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพิงตนเอง และร่วมกันด าเนินกิจกรรมในรูปของชมรม
ผู้สูงอายุ การจัดกองทุนสวัสดิการให้และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาวะผู้สูงอายุ และการสร้าง
องค์ความรู้โดยการจัดอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ 

2. การสร้างนโยบาย กลไก และกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า การสร้างนโยบาย กลไก และ
กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น  โดยมี
วัดจึงเป็นศูนย์กลางของการฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้ และการพ่ึงพิงทางจิตใจมากกว่าองค์กรอ่ืนๆ มี
พระสงฆ์เป็นหลักในการด าเนินการ ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด และคณะ
สงฆ์ ให้ความอนุเคราะห์ด้านงบประมาณด าเนินการ มีพระสงฆ์ ปราชญ์ท้องถิ่น ครู อาจารย์                
ในพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุของค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่น เป็นวิทยากรจิตอาสา 

3. ปัญหาอุปสรรคในการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า ระดับนโยบาย : การก าหนดนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ มีการก าหนดนโยบายไว้อย่างกว้าง ไม่ชัดเจน ไม่เด่นชัด ส่งผลให้การน าไปสู่ภาคปฏิบัติ
เป็นไปได้ยากขึ้น ในทุกมิติ  ระดับองค์กร : การด าเนินการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุยังไม่เป็น
ระบบ และไม่ต่อเนื่อง รวมทั้งขาดการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาวะผู้สูงอายุกับการพัฒนาทาง
ปัญญา ซึ่งจะส่งผลต่อการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุในทุกมิติ   ระดับบุคคล : ขาดองค์ความรู้
เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาวะทั้ง 4 มิติ ส่งผลต่อการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุท าได้ไม่เต็มที่และ
ต่อเนื่อง 



72    ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561

2 . การสร้างนโยบาย กลไก และกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า การสร้างนโยบาย กลไก และ
กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และนโยบายของรัฐ เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ น าไปสู่การด าเนินงานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สู่การ
ด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดพะเยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา  

3  .ปัญหาอุปสรรคในการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  พบว่า 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  สภาพปัญหาอุปสรรคใน
การดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นสภาพปัญหาในระดับจังหวัด การ
แก้ไขปัญหาส่วนใหญ่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขและให้ความ
ช่วยเหลือเป็นรายกรณีไป 2  (  เทศบาลต าบลแม่กา -บ้านต๋อม  สภาพปัญหาอุปสรรคในการดูแลสุข
ภาวะผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีสภาพปัญหา
อุปสรรคเกี่ยวกับสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน คือ สุขภาวะทางกาย ได้แก่ ปัญหาสุขภาพทางกาย ที่อยู่อาศัย
ไม่เหมาะสม สุขภาวะทางสังคม ได้แก่ ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ การสร้างความเข้าใจ เข้าถึง และเข้า
ร่วม ด้านนโยบาย เป็นต้น สุขภาวะทางจิตใจ ได้แก่ ปัญหาสุขภาพทางจิต การเกิดความเครียด และ
สุขภาวะทางปัญญา ได้แก่ ขาดการจัดการเรียนรู้ ขาดการจัดการความรู้ และขาดการบูรณาการ 

ค าส าคัญ:  นโยบายและกลไก,การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ 
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ABSTRACT  

The study entitled “policy and mechanism in elders’ wellness 
enhancement of Phayao local administrative organization” aimed at studying 
policy, mechanism and process in elders’ wellness promotion, to analyze the 
process how to make policy and mechanism for elders’ well-being enhancement, 
and to investigate problems and obstacles in taking care of seniors in the local 
administration organization in Amphue Muang, Phayao. 

Population that were important informants in  an in-depth  interview 
were 3 three chief executives  consisting of  the chief executive, the chief 
administrator of the Phayao provincial administrative organization, The caregiver of 
the elderly health promotion program, the chief executives of the  Maeka  
sub-district administrative organization, Ban Tom sub-district administrative 
organization with purpose sampling , specifically, Phayao provincial administrative 
organization, Maeka sub-district municipality, and Ban Tom sub-district 
administration organization and key informants in focus group discussion with 15 
purposive sampling of  experts, divided into 4 groups, namely three administrators 
of local government organizations, 3 Buddhist monks, 3 seniors and a group  
involved with older school, such as teachers and 6 high school administrators.  

Research tools in the study include an in-depth interview and focus 
group discussion. Data analysis was carried out based on two types of research 
techniques: in-depth interview data employing content analysis, using 6c technique 
for content synthesis, and dialectic process (dp) for content analysis consisting of 4 
aspects and all of which were analyzed and synthesized, along with a summary of 
the research and a descriptive discussion.  

The research indings were as follows: 

1) Mechanism and process of enhancing elders’ health of local 
administrative organizations in Muang district, Phayao:  (i) policy: the determined 
policy is broadly announced and consistent with and linked to the constitutional 
law to the development plan of the local government organization, also in 
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accordance with the mission, goal or purpose for development. for details on the 
operations related to the elders’ wellness, they are formulated in the strategies.  (ii) 
mechanism: the three developmental mechanisms in three institutions have 
developed a three-year strategic development plan with a mechanism, a main 
responsible department consisting of a committee or a subcommittee, funds and 
projects related for enhancing the well-being of the elders.   (iii) the process of 
enhancing the health of the seniors: in the process of enhancing the health of the 
elders, there are 3 types of actuations, namely, the process of implementing the 
project with participation if the community in all sectors of Maeka municipality 
based on the  resources  with 4m management and the process of enhancing the 
health of ban tom municipality emphasizing  self-reliance of the elderly group, 
carrying out activities in the form of an elderly club, a welfare provision,  a provision 
of an environment   ideal for   the well-being of the elderly people, and a building 
up knowledge  by providing knowledge training and health promotion among 
elderly people. 

2) A creation of  mechanisms, policies and processes to enhance the 
well- being of the seniors in  the local administrative organizations, in Muang 
district, Phayao:   creating mechanisms, policies, and processes to enhance the 
well-being of the elderly group of the local administrative organization in Muang 
district, Phayao, is consistent with and linked to the constitutional law and the 
state’s policies on  the elders’ wellness that leads to the implementation of the 
national economic and social development plan, to the ministry of public health, 
department of local administration, Phayao provincial development plan, local 
development plan, local government organizations in Phayao. 

3) p\Problems and obstacles in elderly care in local administrative 
organizations in Muang district, Phayao: (i) Phayao provincial administration 
organization: the problems and obstacles in elderly care in Phayao provincial 
administration organization are the provincial level ones. most of the problems will 
be solved jointly with the local government in the area of implementation with a 
solution of case-by-case assistance.  (ii) Maeka municipality, and Ban Tom 
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municipality: with regard to the barriers for taking care of the seniors in the local 
administrative organizations. in the district of Muang Phayao province, there are four 
types of health problems, including physical health with residence of ill condition, 
social well-being with social problem in elderly society, building an understanding, 
accessing and participating in policy etc., mental well-being with mental health 
issues and stress, and intellectual well-being i.e. lacking of learning management, 
knowledge management, and deficiency of integration.  
Keywords: policy and mechanism, elders wellness enhancement 
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1. บทน า                
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นองค์กรที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการ
จัดบริการสาธารณะแก่ชุมชน รวมทั้งการกิจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2542   นั ้น ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะไว้หลายด้าน โดยเฉพาะด้านการสังคม
สงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาสไว้ในหมวด 2 มาตรา 16 (10) 
ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล ให้การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และมาตรา 17 (27) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจ
หน้าที่ในการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่นเดียวกับเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะ เพ่ือประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามพระราชบัญญัติข้างต้น จึงได้ก าหนดให้จัดท า
แผนปฏิบัติการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 โดยให้มีการถ่ายโอน
ภารกิจด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเรื่องการส่งเสริมอาชีพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย การสังคมสงเคราะห์ และ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
การนันทนาการ การส่งเสริมกีฬา หรือการจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ รวมถึงการสาธารสุข เช่น การรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เป็นต้น ซึ่งจะ
เห็นว่า ในปัจจุบัน การจัดบริการสาธารณะในด้านการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ได้มี
การด าเนินการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ งบประมาณ และบุคลากรบางส่วน จากส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ไปให้ส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการ
ปกครองท้องถิ่นไว้เป็นการเฉพาะ ตั้งแต่มาตรา 281 ถึง มาตรา 290 เพ่ือกระจายอ านาจให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น โดยมีสาระส าคัญว่า รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตาม
หลัก แห่งการปกครองตนเอง  ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดท าบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหา ในพ้ืนที่ รวมทั้งมีอ านานหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลประชาชนในท้องถิ่น และ
ได้บัญญัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุไว้ ดังนี้ คือ มาตรา 53 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปี
บริบูรณ์ และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพมีสิทธิได้รับสวัสดิการสิ่งอ านวยความสะดวกอัน เป็น
สาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ มาตรา 80 (1) โดยสรุป คือ รัฐ
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ต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ได้แก่ 
คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริม
ความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและ
ชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และ จัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
ผู้อยู่ในสภาวะยากล าบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและพ่ึงพาตนเองได้ 

จากภารกิจที่รับการถ่ายโอนและกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น ย่อมจะส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจเพ่ิมมากขึ้น และภารกิจหนึ่งที่ควรให้ความส าคัญ คือ งานสวัสดิการ
สังคม  สังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มของปัญหาเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งตามโครงสร้างของประชากร ในอีก 
10-20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีประชากรกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 11 ล้านคน จนอาจเป็นปัญหาที่
ส่งผลกระทบต่อการจัดสวัสดิการสังคม และมาตรการในการรองรับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านความรู้ การจัดการทรัพยากร และบริการทางสังคม รวมทั้งการ
เตรียมความพร้อมในการรับมือกับจ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมมากขึ้น ในอนาคตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยเห็นความส าคัญในการพัฒนาและ
เสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยศึกษาจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เทศบาลต าบลแม่กา และเทศบาลต าบลบ้านต๋อม ในด้านนโยบาย กลไก และ
กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา เพ่ือน ามาใช้ในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ โดยน ารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
อย่างมีส่วนร่วมมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยการน าผู้สูงอายุ องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมคิด 
วิ เคราะห์ปัญหาและวางแผนการด า เนินการ และสรุปบทเรียนที่ ได้  โดยผู้ วิ จั ย เชื่ อว่ า 
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมจะสามารถพัฒนางานการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ
ให้มีคุณค่าในตนเอง ลดภาระทางด้านการพ่ึงพิง โดยใช้แนวนโยบายของรัฐ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผู้สูงอายุต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษานโยบาย กลไก และ กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ของ

องค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

2.2 เพ่ือวิเคราะห์การสร้างนโยบาย กลไก ในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ของ
องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

2.3 เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเนื้อหาจากเอกสาร ต าราทางวิชาการ โดยมุ่งประเด็น
ที่จะศึกษา ดังนี้ 

1)   ศึกษานโยบาย กลไก และ กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ของรัฐ 
และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

2) วิเคราะห์การสร้างนโยบาย กลไก ในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

3) ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่และประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

1) ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุในเขตอ าเภอเมือง  โดยก าหนดเขตพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

2) ขอบเขตด้านประชากร ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตผู้ให้ข้อมูล โดยศึกษาจาก
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบาย กลไก และกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) จากกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้สูงอายุ 
ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา 3 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เทศบาลต าบลแม่
กา และเทศบาลต าบลบ้านต๋อม 
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4. ผลการวิจัย 
4.1 นโยบาย กลไก และกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
1) นโยบาย การก าหนดนโยบายจะเป็นไปตามนโยบายที่ได้น าเสนอในช่วงหาเสียง

เลือกตั้งและน าเสนอในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และเทศบาลทั้ง 2 หน่วยงาน ดังนั้น
นโยบายที่ก าหนดจะประกาศอย่างกว้าง ๆ สอดคล้องกับพันธกิจ (Mission) มีการก าหนด
เป้าประสงค์ (Goal) หรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ส าหรับรายละเอียดการด าเนินงานที่เกี่ยวกับสุข
ภาวะผู้สูงอายุจะก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์  ซึ่งยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกันทั้ง 2 หน่วยงานและก าหนด
พัฒนาไว้ในแนวทางการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

2) กลไก กลไกพัฒนาทั้ง 3 หน่วยงาน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนพัฒนา 3 ปี เป็นระบบในการบริหารจัดการองค์กร โดยมีกลไก คือหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ 
ประกอบด้วย ส านักปลัด และกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม มีคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ มีกองทุน และมีโครงการที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ทั้ง 3 
หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อ
สุขภาพจังหวัดพะเยา และมีการจัดตั้งโครงการจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา  ส่วน
เทศบาลทั้ง 2 หน่วยงาน มีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.) โดยมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนผู้สูงอายุ การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ โครงการสนับสนุน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง 
ต าบลบ้านต๋อม เป็นตัวขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ 
          3) กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ในส่วนของกระบวนการ
เสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ เป็นการด าเนินงานอยู่ 3 ลักษณะ คือกระบวนการด าเนินงานตาม
โครงการตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจนถึงการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  
และการด าเนินงานโครงการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกภาคส่วนของเทศบาลต าบลแม่กา โดยมี
ทรัพยากรในการบริหารจัดการแบบ 4 M ประกอบด้วยทรัพยากรบุคคล (Man) งบประมาณ 
(Money) การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (Management) และวัสดุอุปกรณ์ (Material) และ
กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะของเทศบาลต าบลบ้านต๋อม มุ่งให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพิงตนเอง และ
ร่วมกันด าเนินกิจกรรมในรูปของชมรมผู้สูงอายุ การจัดกองทุนสวัสดิการให้และจัดสภาพแวดล้อมที่
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เอ้ือต่อสุขาภาวะผู้สูงอายุ และการสร้างองค์ความรู้โดยการจัดอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพใน
กลุ่มผู้สูงอายุ 

4.2 การสร้างนโยบาย กลไก และกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

การสร้างนโยบาย กลไก และกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ และนโยบายของรัฐ เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ น าไปสู่การด าเนินงานใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สู่การด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา แผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดพะเยา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา  

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ก าหนดการเสริมสร้างสุขภาวะ
ผู้สูงอายุไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม โดยมีแนวทางพัฒนา 2 
แนวทาง ได้แก่  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และประชาชน โดยมีกลไก ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ 
ได้แก่ กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา และโครงการจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟู
สุขภาพชุมชนด้านการพัฒนาศักยภาพ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจ าเป็นต้องได้รับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา เป็นตัวขับเคลื่อนกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพจังหวัด
พะเยา เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่กา ได้ก าหนดการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุไว้ใน
ยุทธศาสตร์  ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม โดยมีแนวทางพัฒนา 3 แนวทาง 
ได้แก่ การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้  องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการส่งเสริมและสนับสนุน
ระบบการจัดสวัสดิการประชาชน  กลุ่มเป้าหมาย  เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคง โดยมีกลไกใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ได้แก่ กองทุนหลักประสุขภาพแห่งชาติ 
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุวัดห้วยเคียนเหนือ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ    วัดแม่กาโทกหวาก และ
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ จะเห็นได้ว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส าหรับโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุทั้ง 2 โครงการ 
เป็นการด าเนินการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ส่วนโครงการจ่ายเบี้ย
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ยังชีพ เป็นการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านต๋อม ได้ก าหนดการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม โดยมีแนวทางพัฒนา 1 แนวทาง ได้แก่                  
การส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง เพ่ิมทักษะและ
สมรรถนะ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานเสริมสร้างสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ ได้แก่ โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประสุขภาพแห่งชาติ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุวัด
ร่องห้า โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งต าบลบ้านต๋อม และโครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะเห็นได้ว่า โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ส าหรับโครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุวัดร่องห้า เป็นการด าเนินการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
ส่วนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นการจัดสวัสดิการ
สังคมให้กับผู้สูงอายุตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

4.3 ปัญหาอุปสรรคในการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  สภาพปัญหาอุปสรรคในการดูแลสุขภาวะ
ผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นสภาพปัญหาในระดับจังหวัด การแก้ไขปัญหาส่วน
ใหญ่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือเป็นราย
กรณีไป 

2) เทศบาลต าบลแม่กา -บ้านตาอม  สภาพปัญหาอุปสรรคในการดูแลสุขภาวะ
ผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีสภาพปัญหาอุปสรรค
เกี่ยวกับสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน คือ สุขภาวะทางกาย ได้แก่ ปัญหาสุขภาพทางกาย ที่อยู่อาศัยมา
เหมาะสม สุขภาวะทางสังคม ได้แก่ ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ การสร้างความเข้าใจ เข้าถึง และเข้าร่วม 
ด้านนโยบาย เป็นต้น สุขภาวะทางจิตใจ ได้แก่ ปัญหาสุขภาพทางจิต การเกิดความเครียด  
และสุขภาวะทางปัญญา ได้แก่ ขาดการจัดการเรียนรู้ ขาดการจัดการความรู้ และขาดการบูรณาการ 
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5  .ะนเอน้เอ้ข  
5 .1 ดนา้้โยบายการอนริมนรนางนุะภาวขผูนนูงเายุ  การก าหนดนโยบายการ

เสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพะเยา เป็นการก าหนดนโยบาย
ไว้อย่างกว้างๆ ไม่ได้เจาะจงเฉพาะการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ และไม่ครอบคลุมสุขภาวะทั้ง 
4 ด้าน ได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางสังคม สุขภาวะทางจิตใจ และสุขภาวะทางปัญญา ส่วน
ใหญ่มุ่งเน้นสุขภาวะทางกาย เช่น การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การดูแลรักษาสุขภาพ และการ
ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย เป็นด้านหลัก รวมทั้งไม่ได้ก าหนดนโยบายเชิงรุก นั่นคือ การก าหนด
นโยบายการเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต 

5.2 ดนา้กลไกการอนริมนรนางนุะภาวขผูนนูงเายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
พะเยา ควรก าหนดกลไกให้ครอบคลุมทั้ง 4 M ได้แก่ การบริหารจัดการ (Management) หน่วยงาน
หลักที่รับผิดชอบและบุคลากรในรูปของคณะกรรมการหรือคณะท างาน (Man) งบประมาณ
ด าเนินงาน (Money) และวัสดุอุปกรณ์ (Material) เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการเสริมสร้างสุข
ภาวะผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5 .3 ดนา้กรขบว้การอนริมนรนางนุะภาวขผูนนูงเายุ กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพะเยา ยังไม่ชัดเจน ส่วนใหญ่ด าเนินงานตาม
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในโครงการเป็นด้านหลัก ดังนั้น อาจจะมีการก าหนดนโยบายแบบแนวคิดเชิง
ระบบ 

 
 

 

 

 

 

 

Input 
-บุคลากร  

-ผู้สูงอายุ  
-งบประมาณ  

-อาคารสถานท่ี  

-วัสดุอุปกรณ์ วลว  

Process 
-การบริหารจัดการ 
-ยุทธศาสตร์การ
เสรมิสร้างสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ เช่น วงจร
คุณภาพ (Damming) 

Output 
-ผลสมัขทธิทของการ

เสรมิสร้างสุขภาวะ
ผู้สูงอายุท้ัง ๔ ด้าน  

 

Outcome 
-วิถีชีวิตความเป็นอยู่

ของผู้สูงอายุดีขึ้น 
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การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมทุรปราการ 
THE DEVELOPMENT OF BUDDHIST WAY SCHOOL MANAGEMENT 

IN SAMUTPRAKARN PROVINCE 
 

พระครูใบฎีกาสุวินท์ สุวิชาโน   พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ  ยุทธนา ปราณีต 

Phrakhrubaitikasu   Winsuwichano,  Phramaha Krisada Kittisophano, Yutthana  Pranit 
 

บทคัดย่อ 
 บทความเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ” 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธ  2 ) ศึกษาสภาพทั่วไปของการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี พุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ และ 3) น าเสนอการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี พุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ  โดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ ด าเนินการโดยสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 20 คน และการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ จ านวน 12 คน ซึ่งเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 
การวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการโดยส ารวจกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ซึ่งสุ่มด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย  
จากประชากรจ านวน 2,786 คน ซึ่งเป็นผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ของโรงเรียนวิถีพุทธใน
จังหวัดสมุทรปราการ  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.951  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1) โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นโรงเรียนที่น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ใช้
ในการบริหารและการพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนได้พัฒนาการกิน อยู่ ดู ฟัง ให้เป็น และน าเอาหลักธรรม
ทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ อิทธิบาท 4  
สัปปายะ 7 อริยสัจ 4 ไตรสิกขา และพรหมวิหาร 4 
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Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 

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

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



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์   85  

 2) การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการ
กายภาพ  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับที่สูงที่สุด รองลงมาคือด้านกิจกรรม
พ้ืนฐานวิถีชีวิต ส่วนที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด คือด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะไม่ค่อยได้สนทนาปราศรัยกัน หรือจัดกิจกรรมร่วมกันมากเท่าท่ีควร 
 3) การพัฒนาการการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการนั้น พบว่า 
 3.1) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ควรร่วมกันวางแผนและก าหนดนโยบาย 
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และก าหนดให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วม 
พร้อมทั้งน าหลักอิทธิบาทธรรม 4 มาบูรณาการ  
 3.2) การพัฒนาด้านกายภาพ บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมกันระดมทุนเพ่ือปรับสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสม ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธ สร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบ
วิถีพุทธ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักสัปปายะ 7 
 3.3) การพัฒนาด้านกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ทุกฝ่ายควรตระหนักถึงความส าคัญของ
กิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จัดสรร
เวลาให้เหมาะสมกับทุกๆ ฝ่าย จัดกิจกรรมบูรณาการตามหลักอริยสัจ 4  อย่างมีเหตุผลในการแก้ไข
ปัญหา 
 3.4) การพัฒนาด้านการเรียนการสอน ควรก าหนดหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับวิถี
พุทธ บุคลากรของโรงเรียน ควรเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ที่ดี พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักธรรมอย่างแท้จริง เน้นการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการน าไปใช้จริงในชีวิตประจ าวัน จัดการเรียน
การสอนตามหลักไตรสิกขา 
 3.5) การพัฒนาด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ บุคลากรของโรงเรียน ควร สร้างความ
เป็นกัลยาณมิตร ด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกัน ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี โดยบูรณาการกับ
หลักพรหมวิหาร 4 
ค าส าคัญ: การบริหาร, โรงเรียนวิถีพุทธ 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study the concept and theory 
about the development of Buddhist way school management in Samutprakarn 
province, 2) to study the general problems of the development of Buddhist way 
school management in Samutprakarn province and 3) to propose the development 
of Buddhist way school management in Samutprakarn province. This research used 
mixed methods research composing of both qualitative and quantitative reseach. 
the qualitative research was conducted by in-depth interviewing from 20 key 
informants and focus group discussion from 12 experts which selected by purposive 
method. the data were analyzed by content analysis technic. The quantitative 
research conducted by survey the 400 respondents which selected by simple 
random sampling from a population of 2,786 persons who were administrators, 
teacher, personnel and student of Buddhist way school in Samutprakarn province. 
the tool used for data collection was 5 levels rating scale questionnaire at reliability 
level of 0.951. The statistics used to analyze data were frequency, percentage, 
mean and standard deviation. The research findings were as follows: 
 1) Buddhist way school was general school that were integrated the 
Buddhist principle for management and development. Students were developed to 
be cautious of each step of eating, living, looking and listening. the school applied 
the Buddhist principle includes iddhipada 4, sabbaya 7, ariyasajja 4, trisikkha and 
brahmavihara 4 for management, learning and teaching. 
 2) The development of Buddhist way school management in 
Samutprakarn province in physical aspect was at highest level and after that the 
activities of daily life. but for atmosphere and interaction aspect, it was at lowest 
level because personnel lack the interaction to each other and lack the joint 
activities. 
 3) The development of Buddhist way school management in 
Samutprakarn province was: 3.1) management aspect, should plan and formulate 
the policy together, should provide the duty and responsibility clearly, should 
provide personnel to participate in all activities and should integrate the iddhipada 
4 for management. 
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 3.2) Physical aspect, the so called “borworn” (home + temple + school) 
have to join effort to raise funds to adjust the environment to suitable, should 
promote the Buddhist way life and Buddhist culture and should develop the 
environment according to the sappaya 7. 
 3.3) Activities of daily life aspect, all departments should be aware the 
importance of activities of daily life, should behave as a good role model, should 
exchange the knowledge together, should manage the time appropriately and 
applied ariyasajja 4 for all activities. 
 3.4) Learning and teaching aspect, should manage the curriculum 
according to the Buddhist way, the personnel of school should be good learning 
model, should develop the personnel to know and understand the Buddhism 
entirely focus on practicing in daily life, finally, manage the learning and teaching 
according to trisikkha. 
 3.5) Atmosphere and interaction aspect, the personnel of school should 
be good friend by smile and greetings, should promote the good interaction by 
integrate with the brahmavihara 4. 
Keywords: development, Buddhist Way School Management  
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1. บทน า 
 ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยมีความต่อเนื่องมาด้วยกันกับความเป็นมาของ
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่สมัยก่อนที่ชนชาติไทยมีประวัติศาสตร์อันชัดเจนซึ่งชาว
ไทยก็ได้นับถือพระพุทธศาสนาต่อเนื่องมาโดยตลอด จนกล่าวได้ว่าประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
เป็นประวัติศาสตร์ของชนชาติที่นับถือพระพุทธศาสนา ในด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนไทยก็ได้
ผูกพันประสานกมกลืนกับหลักความเชื่อและหลักในการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนามาเป็นเวลาช้า
นาน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาของสังคมไทยเป็นแห่งค าสั่งสอนและการฝึกอบรม กิจกรรม
ส่วนใหญ่ที่มีความส าคัญของรัฐก็ดี ของชุมชนก็ดีจะมีส่วนประกอบด้วยพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นพิธี
การที่เน้นย้ าความส าคัญและส่งเสริมคุณค่าทางจิตใจของมนุษย์ (Department of Academic 
Affairs, 2003) 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึง
น าแนวทางของพระพุทธศาสนามาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ 
"โรงเรียนวิถีพุทธ" โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบพุทธซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมการจัด
การศึกษา 1 ใน 5 รูปแบบตามนโยบายในโรงเรียนรูปแบบใหม่ของ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร 
อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย และถือเป็นจุดส าคัญของการน าคุณค่ามหาศาลของพระพุทธธรรมมาสู่
สังคมไทยอันจะช่วยผลักดันให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพเป็นคนดี คนเก่งของ
สังคมและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขนักเรียนผู้มีสุขภาพจิตดีย่อมเรียนหนังสือได้ดี สามารถ
ท างานได้มากกว่า และได้ผลดีอย่างมีประสิทธิภาพทั้งสามารถเข้ากับเพ่ือนและช่วยเหลือสังคมได้ดี 
และผู้มีสุขภาพจิตดีย่อมมีความสุขและความส าเร็จในชีวิตซึ่งหาประชาชนโดยทั่วไปไม่ยึดมั่นใน
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาแล้ว อาจจะต้องประสบกับความยุ่งยากในชีวิตที่สงบสุขไม่ได้มีแต่
ความเดือดร้อนสร้างปัญหาให้กับสังคมจนส่งผลให้ประเทศชาติในที่สุด  (Phrakrusangharak 
Kiettisak Kittipañño, 2015: 212-227) 
 ปัจจุบันสังคมไทยเกิดความเสื่อโทรมทางคุณธรรมจริยธรรม ระบบการจัดการศึกษาได้ลด
บทบาทของการจัดการศึกษาตามแนวพุทธลงไปมาก โรงเรียนต่าง ๆ ได้ปรับรูปแบบการเรียนการ
สอน โดยลดบทบทด้านพระพุทธศาสนาลง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อเยาวชนโดยตรง ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ อันจะช่วยสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธบรรลุผลส าเร็จอย่างยิ่งต่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ในเด็ก และเยาวชนซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 2.2 เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ 
 2.3 เพ่ือน าเสนอการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านกายภาพ ด้านกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต  
ด้านการเรียนการสอน และด้วนบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ (Office of Educational Innovation 
Development Ministry of Education, 2005: 10-21)  ตามแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทะของกระทรวงศึกษาธิการ และหลักไตรสิกขา 
 3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 1) ตัวแปรต้น 
 ตัวแปรต้นประกอบด้วย 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านกายภาพ 3) ด้านกิจกรรม
พ้ืนฐานวิถีชีวิต 4) ด้านการเรียนการสอน 5) ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ และการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธ ตามหลักพุทธธรรม คือ ศีล สมาธิ ปัญญา  
 2) ตัวแปรตาม 
 ตัวแปรตาม คือ การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการตามแนวพุทธ 2) การบริหารจัดการกายภาพตามแนวพุทธ 3) 
การบริหารกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิตตามแนวพุทธ 4) การบริหารการเรียนการสอนตามแนวพุทธ 5) 
การบริหารจัดการบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ตามแนวพุทธ 
 3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 การวิจัยครั้งนี้ขอบเขตพ้ืนที่ในการวิจัยได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ 
 3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดระยะเวลาในศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 ถึง 
เมษายน 2560 รวมระยะเวลา 10 เดือน 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) การวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 20 ท่าน (Key Informants) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) จ านวน 12 ท่าน พร้อมทั้ งวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  
จากแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 4.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ประชากร  (Population)  ได้แก่  ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ของโรงเรียนวิถี
พุทธในจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ โรงเรียนวัด
แค โรงเรียนละมูลรอดศิริ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม และโรงเรียนวัดครุใน จ านวนทั้งสิ้น 2,786 
คน 
 กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่างจากประชาการ  ซึ่งค านวณขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) Suwari Siriphokhaphirom , 2003 : 
129-130 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งใช้ในการ
สัมภาษณ์จ านวน 20 คน และสนทนากลุ่มเฉพาะจ านวน 12 คน ซึ่งผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง โดยการ
ยึดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นส าคัญ 
 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 0.951 และใช้แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง 
 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียง และจ าแนก
อย่างเป็นระบบ  จากนั้นน ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ตีความหมาย  เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้าง
ข้อสรุปจากข้อมูลต่าง ๆ  ที่รวบรวมได้  เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็นได้ลึกซึ้ง  เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์
แล้วไม่มีความชัดเจนก็ตามไปเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นต่าง ๆ นั้น เพ่ือตอบค าถามหลักตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัย เมื่อได้รับและรวบรวมแบบสอบถามเรียบร้อย
แล้ว น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ แล้วน ามาวิเคราะห์ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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5. ผลการวิจัย 
 5.1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
โรงเรียนวิถีพุทธ ได้แก่ โรงเรียนที่น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการ
บริหารและการพัฒนาผู้เรียน เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา 
อย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้พัฒนาการ กิน อยู่ ดู ฟัง ให้เป็น และน าเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักไตรสิกขามาบูรณาการเข้ากับ
บริบทของโรงเรียนและชุมชน ได้ร่วมกันพัฒนาทักษะชีวิต การกิน อยู่ ดู ฟัง 
 5.2 สภาพทั่วไปของการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ 
 ในภาพรวม พบว่า การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ 
ด้านการกายภาพ  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับที่สูงที่สุด รองลงมาคือด้าน
กิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ส่วนที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด คือด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ  โรงเรียนขาดห้องหรือวัสดุอุปกรณ์ หรือสื่อท่ีสันมัย หรือขาดห้องปฏิบัติกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ที่มีความสงบ สะอาด ตามแนววิถีพุทธ 
 ด้านการบริหารจัดการ พบว่า โรงเรียนมีการบริหารจัดการในระดับที่ดีมาก เริ่มต้นด้วย
การวางแผน ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติและบริหารอย่างครอบคลุมเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จได้ 
 ด้านกายภาพ พบว่า โรงเรียนได้ให้ความส าคัญกับการจัดสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน
ให้มีความเหมาะสม มีพระพุทธรูปประดิษฐานในที่ที่โดดเด่นและมองเห็นได้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดท า
ป้ายนิเทศ ป้ายค าขวัญ ป้ายคติธรรมสอนใจต่างๆ ให้สามารถมองเห็นได้ง่าย และด าเนินการจัด
อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป มีความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ ไม่รกร้าง มีความโล่งโปร่ง 
ไม่เป็นป่ารก และไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมอบายมุข สิ่งมึนเมาต่างๆ อีกท้ังยังเป็นส่วนช่วยป้องกันยาเสพ
ติดให้ห่างไกลจากโรงเรียนและนักเรียนอีกด้วย 
 ด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต พบว่า โรงเรียนให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยด้วยการไปท าบุญ รักษาศีล ฟังพระ
ธรรมเทศนา และยังส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา ปลูกฝังค่านิยมที่เป็นแบบแห่งวิถีพุทธวิถีไทยที่มีมาอย่างยาวนานให้คงอยู่ต่อไป 
 ด้านการเรียนการสอน พบว่า กิจกรรมการบริหารจิต เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาน้อยและไม่
จ าเป็นต้องใช้สอยพ้ืนที่หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ มาประกอบเป็นจ านวนมาก อีกทั้งนักเรียนสามารถเข้าใจ
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กระบวนการในการปฏิบัติได้ง่าย เพราะเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติแล้ว เห็นผลได้ทันที นั่นคือ ความสงบ
ภายในจิตใจ เกิดสมาธิ คิดอ่านหรือท าสิ่งใดได้รวดเร็วคล่องแคล่วขึ้น 
 ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ พบว่า การสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เป็น
บรรยากาศแบบธรรมชาติ มีความร่มรื่น สะอาด และสวยงาม ย่อมส่งผลให้มีความสุข มีความเบิก
บานใจ การปฏิสัมพันธ์อ่ืนๆ ก็ย่อมมีผลไปในทางบวก  
 5.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ 
 การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ จะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากองค์การทั้งสาม ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) เป็นองค์กรหลักที่คอยให้การสนับสนุน
ค้ าจุน ร่วมปรึกหาหารือ ก าหนดแผนงานร่วมกัน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธจึงจะสามารถด าเนินการ
ไปจนส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการได้  
 ในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการนั้น แบ่งเป็น 6 
ด้าน ด้วยกัน และมีแนวทางในการบริหารจัดการดังนี้ 

1) ด้านการบริหารจัดการ มีการประชุมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือใน
การบริหารงานร่วมกัน โดยพิจารณาจัดท าภารกิจให้ชัดเจน ครอบคลุมงานทั้งหมดและมีการก าหนด
กลุ่มงานที่มีความสอดคล้องกัน จนสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เหมือนกับหลักพุทธธรรมที่
น าไปสู่ความส าเร็จ ได้แก่ อิทธิบาท 4 นั่นเอง 

2) ด้านกายภาพ มีการวางแผนมอบหมายหน้าที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกันการก าหนด
กิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธ โดยการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการรู้จักบาปบุญคุณโทษ กิจกรรม
เสียงตามสายภายในโรงเรียน โดยเน้นธรรมะให้แก่ผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ยึด
หลักสัปปายะ 7 ประการ 

3) ด้านกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต โรงเรียนจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมเพ่ือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต ให้ผู้ เรียนได้ปฏิบัติธรรมร่วมกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน โดยสม่ าเสมอ ให้ผู้เรียนมีความรู้จริงตามหลักของอริยสัจ 4 เข้าใจ
ปัญหา รู้สาเหตุความเป็นมา และมีวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

4) ด้านการเรียนการสอน มีการวางแผนประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตตามหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยจัดให้นักเรียนได้เรียนธรรม
ศึกษา นั่งสมาธิก่อนการเรียนการสอน เพ่ือให้เป็นไปตามกระบวนการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา ศีล 
สมาธิ ปัญญา นั่นเอง 

5) ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียนจะต้องประชุมประสานงานกัน
เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เสนอแนวคิดในการ
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บริหารโรงเรียนวิถีพุทธร่วมกัน เพ่ือสร้างค่านิยมที่ดีต่อกัน ร่วมสร้างบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ด้วย
หลักพรหมวิหาร 4  
  
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ จะต้อง
ได้รับความร่วมมือจากองค์การทั้งสาม ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) เป็นองค์กรหลักที่คอยให้การ
สนับสนุนค้ าจุน ร่วมปรึกหาหารือ ก าหนดแผนงานร่วมกัน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธจึงจะสามารถ
ด าเนินการไปจนส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการได้ เพราะบ้าน เป็นแหล่งเรียนรู้แรก ส าหรับการ
ด าเนินชีวิต ซึ่งจะได้รับการถ่ายทอดทั้งในด้านของพฤติกรรมและทัศนคติต่างๆ จากรุ่นสู่รุ่น ให้
เยาวชนหรือผู้เรียนได้รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัว เรียนรู้ภูมิปัญญาที่ได้จากบรรพบุรุษ เป็น
ต้นทุนที่แต่ละครอบครัวก็จะมีมาแตกต่างกัน ด าเนินไปอย่างสม่ าเสมอจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละครอบครัว (วิถีชีวิต) และวัด เป็นแหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งที่มีความผูกพันกับคนไทย กับวิถี
การด าเนินชีวิตประจ าวันมาตั้งแต่สมัยอดีตกาล ซึ่งมีระเบียบและพิธีการที่เป็นเอกลักษณ์ จนไม่
สามารถที่จะแยกความสัมพันธ์กันระหว่างบ้านและวัดให้ออกจากกันได้ ด้วยการพ่ึงพาอาศัยกันและ
ส่งเสริมซึ่งกันและกันเสมอมา จนกลายเป็นวัฒนธรรมประจ าของแต่ละท้องถิ่น (วิถีวัฒนธรรม) อีก
ทั้งโรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการต่างๆ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีความรู้ในศาสตร์ต่างๆ อย่าง
เหมาะสมและควรจะเป็น โดยพ้ืนฐานโรงเรียนมีบทบาทในการให้ความรู้ในแขนงวิชาต่างๆ เพ่ือการ
ประกอบสัมมาอาชีพต่อไปในอนาคต นอกเหนือจากนี้ ยังช่วยสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน เป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีวันหมดสิ้น (วิถีการเรียนรู้) 
 บ้าน วัด โรงเรียน จึงมีบทบาทส าคัญที่จะเป็นแรงผลักดันและเกื้อหนุนให้โรงเรียนวิถี
พุทธด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการร่วมมือกัน ประสานก าลังและความคิดที่จะถ่ายทอด
ความรู้ หลักในการปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธศาสนา และน าคุณธรรมจริยธรรมกลับสู่สังคม
ปัจจุบันได้อย่างดียิ่ง โดยผ่านกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน วงจรคุณภาพ (PDCA) ในด้านต่างๆ ได้แก่ 
ด้านกายภาพ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ด้านการเรียนการสอน ด้าน
บรรยากาศและปฏิ สัมพันธ์  และด้านการบริหารจัดการ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
Sutthiphong Siwichai (2004) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ : 
ศึกษากรณี โรงเรียนวิถีพุทธ 10 เขตพ้ืนที่ศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า การจัดการศึกษาตามวิถีพุทธ
ให้แก่สถานศึกษาในแต่ละโรงเรียน ควรมีแนวทางที่เป็นไปในแนวเดียวกัน มาตรฐานเดียวกันและ
เสมอภาคกัน จะต้องจัดการโดยทุกฝ่ายทั้งชุมชน ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ผู้บริหาร นักเรียนและ
ผู้บริหารในพ้ืนที่ และการจัดสรรทรัพยากรให้ทั่วถึงเกิดประโยชน์แก่ทั้งโรงเรียน และผู้เรียนต้อง
ได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมการจัดสรร และการก าหนดแนวทางการบริหาร มาตรฐานศึกษา
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และการจัดการเรียนรู้โดยผู้บริหารการศึกษาระดับชาติ ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนฐานและระดับโรงเรียน
ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดโรงเรียนวิถีพุทธตามความต้องการของสังคม พร้อมทั้งจะต้องมีก าหนดกลยุทธ์
เพ่ือบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chaiwat Uthaisaen (2012)  
ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การ
บริหารความปลอดภัยสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) การก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย 
2) การบริหารความเสี่ยง 3) การก าหนดแผนและมาตรฐานความปลอดภัย 4) การประเมินความ
ปลอดภัย 5) นโยบายด้านความปลอดภัย และ 6) การป้องกันความเสียหาย ทั้งนี้ มุ่งเน้นเพ่ือ
ผลประโยชน์ของผู้เรียนโดยตรง และเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพทั้งทางด้านวิชาการและ
คุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไป การบริหารจัดการศึกษาจึงจะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญหลาย
ประการ ดังงานวิจัยของ Sirima Monmai (2011) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการศึกษา
เพ่ือสิทธิเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ” ผลการวิจัย
พบว่า องค์ประกอบการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือสิทธิเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษา มี 7 องค์ประกอบ 
คือ 1) การพัฒนาผู้เรียน 2) การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) การจัดสภาพแวดล้อม 4) การเสริมสร้าง
ความปลอดภัย 5) การมีส่วนร่วม 6) การวางแผน และ 7) การส่งเสริมสุขภาพ 
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7. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
  

การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ 

1. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
1) ร่วมกันวางแผนและก าหนดนโยบาย 
2) มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
3) ติดตามและประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 
4) ร่วมกันแก้ไขปัญหา 
5) บูรณาการหลักอิทธิบาทธรรม 4 ประการ  ควบคู่หลักบริหารงาน 

ด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA)  

2. การพัฒนาด้านกายภาพ 
1) บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมกันระดมทุน 
2) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม 
3) กระตุ้นให้เกิดการด าเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธ 
4) สร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบวิถีพุทธ 
5) จัดสภาพแวดล้อมตามหลักสัปปายะ 7 

4. การพัฒนาด้านการเรียนการสอน 
1) ควรก าหนดหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับวิถีพุทธ  
2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน ควรเป็นต้นแบบในการ

เรียนรู้ที่ดี  
3) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมอย่างแท้จริง  
4) เน้นการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการน าไปใช้จริงในชีวิตประจ าวัน  
5) จัดการเรียนการสอนตามหลักไตรสิกขา 

3. การพัฒนาด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  
1) ทุกฝ่ายตระหนักถึงความส าคัญของกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต 
2) ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี 
3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
4) จัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับทุกๆ ฝ่าย 
5) จัดกิจกรรมบูรณาการตามหลักอริยสัจ 4   

5. การพัฒนาด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ 
1) ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกัน 
2) มีความเป็นกัลยาณมิตร 
3) ปลูกต้นไม้ให้ความร่มเย็น ดอกไม้สีสวยกลิ่นหอมเย็น 
4) บูรณาการหลักพรหมวิหารธรรม 
5) ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ควรปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง 
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8. ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัย  เรื่ อง  “การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี พุทธในจั งหวัด
สมุทรปราการ” ผู้วิจัยขอเสนอแนะไว้ดังนี้ 
 8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียน ผู้น าชุมชน คณะสงฆ์ และองค์กรภาครัฐ จะต้องมี
ความตระหนักและร่วมมือกันอย่างจริงจัง ในการก าหนดนโยบายและแผนงานต่างๆ ร่วมกัน จึงจะ
สามารถประสบผลสัมฤทธิ์ได้ 
  2) การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ที่มุ่งหวังความส าเร็จอย่างยั่งยืน ควร
ที่จะต้องประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือข้อค้นพบ ระหว่างโรงเรียนวิถีพุทธด้วยกัน เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  3) การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ควรมีการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล อย่างสม่ าเสมอ สร้างความตื่นตัวในการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป 
 8.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  ในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธให้ประสบความส าเร็จ และเกิด
ประสิทธิผลทั้งในส่วนที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ อัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธที่ชัดเจน และส่วนที่เป็น
นามธรรม ได้แก่ ผู้ เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข จะต้องอาศัยความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของหลายๆ ฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือระหว่างกันและกัน ก าหนดเป็นแผนหรือแนวทางในการด าเนินงานที่
ชัดเจนมากยิ่งข้ึนต่อไป ดังเช่น 
  1) บ้าน วัด โรงเรียน จะต้องประสานความร่วมมือและปรึกษาหารือในการก าหนด
แผนงานหรือนโยบายที่ชัดเจน เพ่ือการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอย่างถูกต้อง  
  2) บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมกันด าเนินการตามขั้นตอนการบริหารจัดการวงจรคุณภาพ 
(PDCA) 
  3) บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมกันก าหนดแผนระดมทุนปัจจัยในการปรับปรุงสถานที่และ
จัดสร้างห้องพุทธธรรม รวมถึงสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน 
  4) ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ควรตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธ 
  5) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ควรสร้างความเข้าใจในการวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบวิถีพุทธ
ร่วมกัน 
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  6) บ้าน วัด โรงเรียน บูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียน
วิถีพุทธ 
  7) บ้าน วัด โรงเรียน จะต้องประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน และติดตาม
และประเมินผล เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
  8) หลักสูตรการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกๆ สาระการเรียนรู้ จะต้องให้มี
ความสอดคล้องกับวิถีพุทธ 
  9) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน จะต้องเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ที่ดี 
  10) ควรด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมอย่าง
แท้จริง และเทคนิคการถ่ายทอดหลักพุทธธรรม เพ่ือให้เกิดการน าไปใช้จริงในชีวิตประจ าวัน 
  11) จะต้องมีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือให้บุคลากรทุก
คนได้มีส่วนร่วม 
  12) จัดการประชุมเพ่ือวางแผนก าหนดนโยบายอย่างสม่ าเสมอ 
 8.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาการตรวจสอบประเมินผลการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธ เพ่ือความชัดเจนในการน าไปใช้ 
  2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียน
วิถีพุทธ เพ่ือเป็นต้นแบบในเชิงการวิจัยเพ่ือการพัฒนา เพ่ือน าไปสู่การประยุกต์ใช้ที่เป็นรูปธรรมใน
การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดอ่ืนๆ 
  3) ควรมีการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือกุศโลบายของคนท้องถิ่นในการพัฒนาการ
บริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ว่ามีส่วนสัมพันธ์หรือสนับสนุนกันและกันอย่างไร 
  4) ควรมีการศึกษาในประเด็นอ่ืนๆ เช่น อัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธ มีส่วนในการ
พัฒนาการบริการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธอย่างยั่งยืนได้หรือไม่ เป็นต้น 
  5) ควรมีการศึกษาโดยการน าหลักการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ จะท าให้เกิดประสิทธิภาพมากน้อย อย่างไร 
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กลยุทธก์ารบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน ์
THE STRATEGY OF STRENGTHEN SANGHA ADMINISTRATION  

MANAGEMENT IN GLOBALIZATION AGE 
 

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโ     
Phrakhrusangkharak Kiettisak   Kittipanyo 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือ  1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการบริหารองค์กรสงฆ์
ในปัจจุบัน 2) ศึกษากลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์  3) น าเสนอกลยุทธ์
การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่าง
งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) กับ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งเป็นพระสังฆาธิการผู้มีบทบาทส าคัญในการบริหารกิจการคณะสงฆ์และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 18 รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 8 ท่าน และงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) กับประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 363 คน  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพทั่วไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน พบว่า คณะสงฆ์มีทรัพยากรบุคคล

จ านวนมากที่ความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน แต่กลับพบจุดอ่อนคือ พระสงฆ์
กลุ่มดังกล่าวยังขาดการสนับสนุนที่ดีจากเจ้าคณะผู้ปกครอง ส่งผลให้พระสงฆ์ที่มีความรู้
ความสามารถไปรวมตัวกันอยู่เฉพาะวัดหรือส านักเรียนใหญ่ๆ ที่มีความพร้อมมากกว่า ส่งผลให้วัด
ขนาดเล็กขาดบุคลากรในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ โอกาสของคณะสงฆ์ก็คือ การมี
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นของตนเองและการมีหน่วยงานของรัฐ ที่ตั้งขึ้นเพ่ือรับผิดชอบงานคณะ
สงฆ์เป็นการเฉพาะ การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะช่วยสนับสนุนให้การบริหารงานคณะสงฆ์มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนอุปสรรคกลับพบว่า คณะสงฆ์มีการเผชิญหน้ากับความหลากหลายทาง
ด้ายวัฒนธรรม ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจท าให้ประชาชนไม่มีเวลาเข้าวัด การแทรกแซง

                                                           
 Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkorn- 
rajavidyalaya University. 
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จากนโยบายรัฐบาล และการเสพสื่อผิดๆ ของพุทธศาสนิกชน เม่ือสอบถามความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อสภาพทั่วไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ ในปัจจุบันโดยภาพรวมใน 5 ด้าน ได้แก่  
1. ด้านศาสนบุคคล 2. ด้านศาสนธรรม  3. ด้านศาสนพิธี 4. ด้านศาสนสถาน และ 5. ด้านระบบ
เทคโนโลยี พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพทั่วไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.92, S.D.= 0.639) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน 

2. ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ พบว่า เมื่อ
น าจุดแข็งและโอกาสมาวิเคราะห์ร่วมกัน ท าให้ได้กลยุทธ์เชิงรุกและสามารถปฏิบัติได้ทันที มี 2 กล
ยุทธ์ คือ กลยุทธ์การสร้างศาสนทายาทที่เข้มแข็ง และกลยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เมื่อน าจุดแข็งและอุปสรรคมาวิเคราะห์ร่วมกัน ท าให้ได้กลยุทธ์เชิงรักษาระดับ เชิงท าลายและเชิงลด
อุปสรรค มี 2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร และกลยุทธ์การเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เมื่อน าจุดอ่อนและโอกาสมาวิเคราะห์ร่วมกัน ท าให้ได้กลยุทธ์เชิงปรับปรุงแก้ไข 
เชิงฟ้ืนฟู มี  2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การน าหลักธรรมสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น และกลยุทธ์การฟ้ืนฟู
ประเพณีอันดีงามให้คงไว้ และเมื่อน าจุดอ่อนและอุปสรรคมาวิเคราะห์ร่วมกัน ท าให้ได้กลยุทธ์เชิง
ถอย ชะลอ ลด และหนี มี  2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีแก่พุทธ
บริษัท และกลยุทธ์การจัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุน 

3. น าเสนอกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์  มี 8 กลยุทธ์ คือ  
1) กลยุทธ์การจัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุน 2) กลยุทธ์การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีแก่
พุทธบริษัท 3) กลยุทธ์การฟื้นฟูประเพณีอันดีงามให้คงไว้ 4) กลยุทธ์การน าหลักธรรมสู่การปฏิบัติให้
มากขึ้น 5) กลยุทธ์การสร้างศาสนทายาทที่เข้มแข็ง  6) กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร  
7)  กลยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 8) กลยุทธ์การเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ทั้งนี้ทั้ง 8 กลยุทธ์ดังกล่าวหากคณะสงฆ์ด าเนินการอย่างต่อเนื่องก็จะท าให้ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนาประสบผลส าเร็จ ภายใต้ค่านิยมขององค์กร คืออุทิศตนเพ่ือ
พระพุทธศาสนา สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ทุกยุทธศาสตร์สร้างขึ้นเพ่ือให้พันธกิจขององค์กร
ประสบผลส าเร็จ พันธกิจของคณะสงฆ์มี 7 ด้าน ได้แก่ ด้านปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านศึกษา
สงเคราะห์ ด้านเผยแผ่ ด้านสาธารณูปการ ด้านสาธารณสงเคราะห์ พัฒนพุทธมณฑล  ทั้งนี้
ด าเนินการภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน คือพุทธศาสตร์มั่นคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน 

ค าส าคัญ :  กลยุทธ์, การบริหารองค์กรสงฆ์, โลกาภิวัตน ์
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) to analysis the general conditions in 
the current of Sangha administration 2) to study the strategy of strengthen Sangha 
administration in globalization age 3) to present the strategy of strengthen Sangha 
administration in globalization age. The methodology of this research was mixed 
method research. The qualitative research tools was in-depth interview with the 
key informants were the 18 persons and focus group discussion with 8 specialists , 
while the quantitative research was survey research and the sample consisted of 
363 persons.  

 The research findings as followings :          

 From internal and external environment analysis of Sangha administration, 
the findings were that Sangha order had knowledgeable and capable personnel but 
lacking of proper support from Sangha order causing continuous development. the 
opportunity was that there is specific Sangha act and modern technology. the 
threat was that Sangha order had to confront with various cultures and new 
technology, economy progress causing people not to have time to go to 
monasteries, policy sanction from the government and wrong media usages as 
appeared at present. as for the people’s opinions towards the Sangha order 
administration in 5 areas: 1) religious personnel, 2) religious Dhamma, teaching, 3) 
religious ceremonies, 4) religious places, 5) technological systems were found that 
people’s opinion towards the general context of Sangha order administration were 
at high level (x ̅=3.92, s.d.= 0.639). people’s opinions towards all areas of Sangha 
order administration were also at high level.    

 2. Sangha order organization strength administration strategy in the age of 
globalization have shown that once the strengths and opportunities are analyzed 
together there are two strategies to achieve aggressive and effective strategies. and 
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advanced technology development strategies. when strengths and barriers are 
analyzed together. the strategy is to maintain the level. there are 2 strategies to 
create a good corporate image. and strategies to focus on people's participation. 
weaknesses and opportunities to analyze together. there are two strategies to 
improve the rehabilitation. there are two strategies to implement the strategy to 
practice more. and a good strategy to restore the tradition. and when weaknesses 
and obstacles are analyzed together. the strategy of retreating, slowing down and 
escape. there are 2 strategies is to strengthen the love. unity to the buddhist 
company and strategies for financing sources. 

 Strategically analysis of Sangha order strength administration in the age of 
globalization in the area of budget, it was found that the success strategy was the 
find supporting budget sources, the strategy for learning and development was to 
create love and harmony among Buddhist communities and to restore the good 
traditions and cultures and Dhamma practice by over all. as for internal 
environmental analysis was that the successful administration of Sangha order was 
to create good image for the organization. as for the work efficiency, the strategy for 
success was the utilization of modern technology and people’s participation 
emphasis. these 8 strategies will bring Sangha order organization to successful 
strength and security under the organization endeavor with the motto saying; 
dedicating for buddhism towards sustainable social development. strategy was 
created for organizational success. the Sangha order’s missions are of 7 areas, they 
are  administration, education, educational support, dissemination, repair and 
construction, public welfare and buddhamonton development. these missions are 
carried out under the same vision: “secure buddhism, morality maintaining, bringing 
society to sustainable peace and happiness” 

keywords : Sangha administration,  strategies , globalization  
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1. บทน า 
สถาบันพุทธศาสนาประกอบด้วยพระสังฆาธิการเป็นผู้น าและองค์กรหลายระดับ  

วัดเปรียบเสมือนหน่วยย่อยที่เข้าถึงชุมชนและมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ใกล้ชิด
ที่สุด เจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้น าองค์กรหรือผู้บริหารสูงสุดของวัดมีส่วนส าคัญในการผลักดันและพัฒนา
ความสัมพันธ์อันดีภายในวัดเพ่ือให้พระสงฆ์ซึ่งเป็นสมาชิกในวัดนั้นรักษาพระธรรมวินัยเป็น
แบบอย่างที่ดีรวมถึงท างานร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่สถาบันพุทธศาสนาก าหนดไว้  
(Anuwat Krasang, 2017: 29-42) และนอกจากนี้ผู้น าสงฆ์ในชุมชน หรือองค์กรต่างๆ ยังมีส่วนช่วย
เสริมแรงในการผลักดันให้เกิดการพัฒนางานชุมชนร่วมกับภาคประชาชนได้อย่างมีดุลยภาพ 
ปัจจุบันมีองค์การที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพุทธศาสนาหลายแห่งที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกันทางศาสนา อาทิ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา มหาเถร
สมาคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นต้น 
องค์การดังกล่าวมีส่วนช่วยในการสร้างความเข้มแข็งให้กับพุทธศาสนาด้วยการสนับสนุนทางวิชาการ 
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร (พระสงฆ์) ทางการศึกษาพระธรรมวินัย (ทางธรรม) และระบบ
การศึกษาตามหลักสากล (ทางโลก) (Surapon Suyaprom. 2012: 37-51) ดังนั้นประชาชนใน
สังคมจึงมีความคาดหวังต่อแนวทางการพัฒนาพุทธศาสนาร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยคณะผู้น าสงฆ์ในระดับชั้นต่างๆ ตามการปกครองของมหาเถร
สมาคมต้ังแต่กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะต าบล 
และเจ้าอาวาสวัด จะต้องแสดงบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้น าซึ่งทางพุทธธรรมได้กล่าวถึงหลักธรรม
ของการเป็นผู้น าไว้หลายหลักธรรมด้วยกัน อาทิ ทศพิธราชธรรม พรหมวิหาร 4 ธรรมาธิปไตย ราช
สังคหวัตถุ 4 และสัปปุริสธรรม 7 เป็นต้น (Nantawan Itsaranuwatchai, 2550) เพ่ือให้เกิดความ
เชื่อมั่นและศรัทธาต่อพุทธศาสนิกชน เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์ส่วน
หนึ่งของพระสงฆ์ที่ประพฤติตนนอกกรอบพระธรรมวินัยท าให้เกิดความเสื่อมศรัทธาและส่งผล
กระทบต่อความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก แต่ทั้งนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนและอีกนัยหนึ่ง
ยังคงพบเห็นพระสงฆ์ท่ีปฏิบัติตนตั้งมั่นอยู่ในกรอบศีลธรรมที่ดีงาม อย่างต่อเนื่อง 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาสภาพการ
บริหารองค์กรสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคปัจจุบัน เนื่องจากในสภาวการณ์ของสังคมไทยก าลังมี
การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และระบบการเมืองการปกครองอย่างก้าวกระโดด ดังนั้น
พระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์ในฐานะที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาการบริหารองค์กรสงฆ์ที่
เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ได้น้อมน าไปปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งด้านพระธรรมวินัย ด้านค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา และด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน เพือเป็นบรรทัดฐานทางพระพุทธศาสนา
สืบต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
 2.2 เพ่ือศึกษากลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
 2.3 เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1 รูปแบบการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่าง
งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) 
และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) และงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 

3.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
  3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลแบบสอบถามจาก

ประชากรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 พบว่า มีจ านวน 803,599 คน ผู้วิจัยเลือกเอาเฉพาะประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ 
คิดร้อยละ 95.3 ของประชากรทั้งหมด ดังนั้นประชากรที่ใช้ในการวิจัยจ านวนทั้งสิ้น 765,830 คน 
ประชากรจังหวัดสระบุรี ตามประกาศส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2557 พบว่า มีจ านวน 633,460 คน ผู้วิจัยเลือกเอาเฉพาะประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ คิดร้อยละ 
99.3 ของประชากรทั้งหมด ดังนั้นประชากรที่ใช้ในการวิจัยจ านวนทั้งสิ้น 629,026 คน และ 
ประชากรจังหวัดอ่างทอง ตามประกาศส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2557 พบว่า มีจ านวน 283,568 คน ผู้วิจัยเลือกเอาเฉพาะประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ คิดร้อยละ 
98.3 ของประชากรทั้งหมด ดังนั้นประชากรที่ใช้ในการวิจัยจ านวนทั้งสิ้น 278,748 คน รวม
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น 1,673,604 คน 
  3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้ท าการสุ่มมาจาก
ประชากรจ านวน 1,673,604 คน โดยค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้  
 

n =   
n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N =  จ านวนประชากร 
e =  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึนในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 0.05 

N 

1 + N (e)2 
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แทนค่าในสูตร n = 
 1,673,604  
1 + 1,673,604 (0.05)2 

  =  399.90  
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
 จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างข้างต้นผู้วิจัยจึงน ามาค านวณตามสัดส่วนที่เหมาะสม โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ดังนี้ 

 สูตร  n  =  𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛1  
 โดยที่  n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
   N  =  จ านวนประชากรในแต่ละกลุ่ม 
   N1 =  จ านวนประชากรทั้งหมด 

ตัวอย่างเช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา         =    765,830 x 400 
      1,673,604 
                =    183 
ตารางท่ี 1 แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

กลุ่มประชากรที่ศึกษา จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 765,830 183 
จังหวัดสระบุรี 629,026 150 
จังหวัดอ่างทอง 278,748 67 
รวม 1,673,604 400 

3.2.3  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย พระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การบริหารองค์กรสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และ
จังหวัดอ่างทอง เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key  Informants) จ านวน  18  รูป  

3.2.3  ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
ผู้วิจัยได้คัดเลือกจากพระสังฆาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการบริหารองค์กรสงฆ์ เพ่ือยืนยันกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุค โลกาภิวัตน์ 
จ านวน 12 รูป/คน   
3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ก) เชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) 
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 1) แบบสัมภาษณ์ ( Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview Form) เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็ง
ในยุคโลกาภิวัตน์ใน 3 ประเด็น คือ 1) สภาพทั่วไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 2)  จุดเด่น 
จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค ในการบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ และ 3) หลักการ
และวิธีการในการการบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 

2) แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion form) เพ่ือยืนยันกลยุทธ์
การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ ด้วยข้อค าถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 ข) เชิงปริมาณ (Quantitative  Research)   
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
โดยศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ต ารา วารสาร ส่ิงพิมพ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็น
ศึกษาเก่ียวกับกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
  
3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ก. เชิงคุณภาพ 
 การวิจัยครั้งนี้มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
 1) ขั้นตอนการสัมภาษณ์ ได้แก่ 
  1.1) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับขอ
เอกสารต่างๆ พร้อมกันนั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป  เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ  
ให้พร้อมก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ 
  1.2) ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้
เครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปเพ่ือใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ 
รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ 
 2) ขั้นตอนการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ได้แก่ 
  (1) การนัดหมายวันเวลาจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มเฉพาะ คณะผู้วิจัยจะท าการนัด
หมายวันเวลาที่จะจัดกิจกรรมสนทนาดังกล่าว 
  (2 )  หลังจากตกลงดังที่นัดหมายแล้ว คณะผู้วิจัยจะเดินทางไปยัง พ้ืนที่
กลุ่มเป้าหมายก่อนอย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้เพ่ือตระเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม
เฉพาะ 
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  (3) ด าเนินการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ โดยที่คณะผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินรายการของ
กิจกรรมเอง 
  (4) ขณะสนทนากลุ่มเฉพาะ มีการบันทึกการด าเนินกิจกรรมด้วยเครื่องบันทึก 
(Recorder) และภาพ (Camera) 
 ข. เชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ตรงตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแจกแบบสอบถาม 
 2) ผู้วิจัยเสนอติดต่อขอหนังสือจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเข้าแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)  
 3 )  น า ส่ งหนั ง สื อขออนุญาตและขอความร่ ว มมื อถึ ง  ผู้ ใ หญ่บ้ านจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง เพ่ือขอแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 
และด าเนินการแจกและรับกลับคืนด้วยตนเอง 
 4) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่รับกลับมา 
ก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสังคมศาสตร์ 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอยด้วย 
 1) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
 2) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informant) ที่เป็นผู้ทรงวุฒิ 18 ท่าน มาจ าลองเป็นกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งใน
ยุคโลกาภิวัตน์ชั้นต้น (Basic Model) ก่อนจะน าไปขอค าชี้แนะจากที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
 3) หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาโครงการวิจัยถึงกลยุทธ์เบื้องต้น (Basic 
Model) ก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นค าถามหลักส าหรับการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์เชิง
ลึก จ านวน 12 ท่าน 
 4) สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ก่อนที่จะมีการประมวลผลและสรุปกลยุทธ์ต่อไป 
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 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยจะได้น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปท าการตรวจสอบความถูกต้อง การลงรหัส และ
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ดังนี้   

1)  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 

2) ความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับสภาพทั่วไปใน
การบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน ใช้สถิติการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation :  S.D.) 

3) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสภาพทั่วไปในการบริหาร
องค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาชั้นสูงสุด อาชีพ จ านวนครั้งในการ
เข้าวัดท าบุญ สาเหตุที่เข้าวัด และแรงจูงใจในการเข้าวัด  วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที (t – test)  
และค่าเอฟ (F - test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way  analysis  of  variance) 
เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD) 

5. ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด ผู้วิจัยท าการรวบรวมจากแบบสอบถามแล้วจัด
กลุ่มตามประเด็นที่ก าหนดไว้  จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 
  
4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญในกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่
เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 

4.1  ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า คณะสงฆ์มี

ทรัพยากรบุคคลที่ความรู้ ความสามารถที่ดีจ านวนมาก ในขณะที่บุคลากรจ านวนมากก็ขาดการ
สนับสนุนที่ดีจากพระสังฆาธิการ ท าให้ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านงบประมาณคณะสงฆ์มี
ต้นทุนทางสังคมที่ดี มีประชาชนที่เคารพนับถือพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์คณะสงฆ์เป็นอย่างดี 
แต่ในขณะเดียวกัน คณะสงฆ์กลับถูกต้องข้อสังเกตเรื่องความไม่โปรงใสในเรื่องของการเงินให้ปรากฏ
ตามสื่อต่างๆในปัจจุบัน ด้านวัสดุอุปกรณ์ คณะมีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ มีวัดเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงาน แตย่ังขาดน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารงานอย่างเต็มที่ ด้านการบริหารมีการ
บริหารที่มีความยืดหยุ่นสูง แต่การบริหารส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ขาดการกระจายอ านาจ
อย่างเต็มที่ ด้านนโยบายคณะสงฆ์มีการจัดท าแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่มีการบังคับใช้ทั่ว
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ประเทศ แต่ส่วนใหญ่เป็นนโยบายทั้งรับมากกว่าเป็นนโยบายเชิงรุก สุดท้ายด้านผลงานหรือผลผลิต 
คณะสงฆ์ท างานเพ่ือสังคมอย่างต่อเนื่องและยาวนาน แต่ขาดการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน 
โอกาสของคณะสงฆ์ก็คือประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเทศไทยเป็นประเทศก าลัง
พัฒนา เศรษฐกิจดี มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และหน่วยงานรับผิดชอบเป็นการเฉพาะ เทคโนโลยี
ความทันสมัย ช่วยให้ประหยัดเวลา และมีการเผยแผ่ศาสนาไปทั่วโลก ส่วนอุปสรรคของคณะสงฆ์ 
ได้แก่ การเผชิญหน้ากับความหลากหลายทางด้ายวัฒนธรรม ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ
ท าให้ประชาชนไม่มีเวลาเข้าวัด มีการแทรกแซงจากหน่วยงานราชการบบ่อยคร้ัง เทคโนโลยีต้นทุน
สูง ค่าใช้จ่ายมาก การท างานเชิงรุกของศาสนาอ่ืน และการเสพสื่อผิดๆที่ปรากฏในโลกปัจจุบัน 

เมื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อสภาพทั่วไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ใน
ปัจจุบันโดยภาพรวมใน 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านศาสนบุคคล 2. ด้านศาสนธรรม  3. ด้านศาสนพิธี 4. 
ด้านศาสนสถาน และ 5. ด้านระบบเทคโนโลยี พบว่า ประชาชนที่มีต่อสภาพทั่วไปในการบริหาร
องค์กรสงฆ์ในปัจจุบันโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.92 , S.D.= 0.639) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

ด้านศาสนบุคคล พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นด้วยคะแนนสูงสุดคือ พระสงฆ์มี
ความรู้ในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ส่วนข้อที่ประชาชนเห็นด้วย
น้อยที่สุดคือ พระสงฆ์มีศีลาจารวัตรงดงาม ประพฤติตนได้อย่างเหมาะสม เป็นที่น่าเชื่อถือและ
ไว้วางใจแก่พุทธศาสนิกชน ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน 

ด้านศาสนธรรม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นด้วยคะแนนสูงสุดคือ มีการรวบรวม
หลักธรรมค าสั่งสอนไว้เป็นหมวดหมู่ ไม่น าเสนอในทางที่ผิดเพ้ียนจากพระธรรมวินัย ซึ่งสอดคล้อง
กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ส่วนข้อที่ประชาชนเห็นด้วยน้อยที่สุดคือ ไม่มีการบัญญัติสิกขาบทและสิ่งที่ไม่ใช่
พระธรรมวินัย ที่แตกต่างจากเดิม หรือท าให้สังคมเกิดความแตกแยก ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของคณะ
สงฆ์ในปัจจุบัน 

ด้านศาสนพิธี พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นด้วยคะแนนสูงสุดคือ พระสงฆ์สามารถ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีมีมาตั้งแต่ครั้งโบราณ ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ส่วนข้อที่
ประชาชนเห็นด้วยน้อยที่สุดคือ พระสงฆ์ไม่เห็นแก่ลาภสักการะ หรือหาผลประโยชน์จากพิธีกรรม
และความเชื่อของพุทธศาสนิกชน ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน 

ด้านศาสนสถาน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นด้วยคะแนนสูงสุดคือ มีการสร้างศาสน
สถานที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าดี ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ส่วนข้อที่ประชาชน
เห็นด้วยน้อยที่สุดคือ มีส านักงานคณะสงฆ์ของแต่ละวัด ที่มีความพร้อมทุกด้าน ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อน
ของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน 
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ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า พระสงฆ์มีความรู้ พ้ืนฐานและสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ส่วนข้อที่ประชาชนเห็น
ด้วยน้อยที่สุดคือ มีระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน 

4.2  กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
ผู้วิจัยน าแนวคิดการบริหารแบบ Balanced Scorecard มาใช้พัฒนากลยุทธ์การ

บริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ ดังนี้ 
เมื่อวิเคราะห์ถึงงบประมาณในการบริการจัดการ กลยุทธ์ที่จะท าให้องค์กรสงฆ์ประสบ

ความส าเร็จ คือ กลยุทธ์การจัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุน เมื่อวิเคราะห์ถึงการเรียนรู้และการ
พัฒนานั้น กลยุทธ์ที่จะท าให้องค์กรสงฆ์ประสบความส าเร็จ คือ กลยุทธ์การเสริมสร้างความรัก 
ความสามัคคีแก่พุทธบริษัท กลยุทธ์การฟ้ืนฟูประเพณีอันดีงามให้คงไว้และยุทธ์การน าหลักธรรมสู่
การปฏิบัติให้มากขึ้น เมื่อวิเคราะห์ถึงกระบวนการภายใน กลยุทธ์ที่จะท าให้องค์กรสงฆ์ประสบ
ความส าเร็จ คือ กลยุทธ์การสร้างศาสนทายาทที่เข้มแข็ง และกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้
องค์กร เมื่อวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพในการท างาน กลยุทธ์ที่จะท าให้องค์กรสงฆ์ประสบความส าเร็จ 
คือ กลยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ กลยุทธ์การเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ทั้งนี้ทั้ง 8 กลยุทธ์ดังกล่าวหากคณะสงฆ์ด าเนินการอย่างต่อเนื่องก็จะท าให้ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนาประสบผลส าเร็จ ภายใต้ค่านิยมขององค์กร คืออุทิศตนเพ่ือ
พระพุทธศาสนา สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ทุกยุทธศาสตร์สร้างขึ้นเพ่ือให้พันธกิจขององค์กร
ประสบผลส าเร็จ พันธกิจของคณะสงฆ์มี 7 ด้าน ได้แก่ ด้านปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านศึกษา
สงเคราะห์ ด้านเผยแผ่ ด้านสาธารณูปการ ด้านสาธารณสงเคราะห์ พัฒนพุทธมณฑล  ทั้งนี้
ด าเนินการภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน คือพุทธศาสตร์มั่นคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน 

4.3  น าเสนอกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
การได้มาซึ่งกลยุทธ์นั้น องค์กรจะต้องวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพ่ือ

น ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ อีกประการหน่ึงกลยุทธ์ต่างๆ จะประสบผลส าเร็จได้นั้นสามารถน าหลัก
พุทธธรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผล กล่าวคือ องค์กรจะต้องมีฉันทะ พึงพอใจในการ
ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ มีการถ่ายทอดแผนสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บุคลากรใน
องค์กรทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร ประการที่สององค์กรจะต้องมีวิริยะ คือมีความเพียร
พยายามไม่ย่อท้อในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ โดยมีตัวชี้วัดของแต่กลยุทธ์อย่างชัด เจน 
ประการที่สาม ต้องจิตตะ คือหมั่นตรวจสอบการด าเนินที่ผ่านมา และประการสุดท้ายคือต้องมี
วิมังสา จ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขแผนกลยุทธ์เมื่อด าเนินการแล้วเกิดปัญหา การปฏิบัติดังกล่าวยัง
สอดรับกับหลักทฤษฎีสากล กล่าวคือ การน าหลัก PDCA มาใช้ในการพัฒนาองค์กร ดังนั้นองค์กร
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สงฆ์จะเข้มแข็งได้ในยุคปัจจุบัน ผู้น าองค์กรสงฆ์จึงจ าเป็นต้องมีทั้งหลักการจัดการสมัยใหม่และ
บูรณาการกับหลักพุทธธรรมอย่างเหมาะสม 

กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ ประกอบด้วยกลยุทธ์ 8 กล
ยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างศาสนทายาทที่เข้มแข็ง ตัวชี้วัดของกลยุทธ์มี 2 ตัวชี้วัด คือ 1) 
จ านวนศาสนทายาทเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยเป้าหมายในปี 2560 เพ่ิมจากเดิมร้อยละ 5 และเพ่ิมขึ้นทุกปี 
โดยมีโครงการที่รองรับกลยุทธ์คือ โครงการบรรพชาสามเณรพระภิกษุภาคฤดูร้อน มีเจ้าคณะจังหวัด
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และ 2) ร้อยละของศาสนทายาทสอบผ่านพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและ
บาลี  โดยเป้าหมายในปี 2560 สอบผ่านร้อยละ 50 และเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยมีโครงการที่รองรับกลยุทธ์
คือ โครงการฝึกอบรมพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี ก่อนสอบ มีเจ้าคณะภาคเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีแก่พุทธบริษัท ตัวชี้วัดของกลยุทธ์ คือ 
ร้อยละของพุทธศาสนิกชนเข้าวัดท าบุญเพ่ิมขึ้น โดยเป้าหมายในปี 2560 คือ ร้อยละ 50 และ
เพ่ิมขึ้นทุกปี โดยมีโครงการที่รองรับกลยุทธ์คือ โครงการเข้าวัดท าความดี ให้ทาน รักษาศีล เจริญ
จิตตภาวนา มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลยุทธ์ที่ 3 น าหลักธรรมสู่การปฏิบัติ  ตัวชี้วัดของกลยุทธ์ คือ ร้อยละของประชาชน
ปฏิบัติธรรมเพ่ิมขึ้น โดยเป้าหมายในปี 2560 ร้อยละ 50 และเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยมีโครงการที่รองรับ
กลยุทธ์คือ โครงการปฏิบัติธรรม ตามรอยพระศาสดา มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลยุทธ์ที่ 4 ฟ้ืนฟูประเพณีอันดีงามให้คงไว้  ตัวชี้วัดของกลยุทธ์มี 2 ตัวชี้วัด คือ  
1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมประเพณีมีความรู้และความเข้าใจในประเพณีนั้นๆเป็นอย่างดี โดยเป้าหมาย
ในปี 2560 ร้อยละ 80 และเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยมีโครงการที่รองรับกลยุทธ์คือ โครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และ 2) จ านวนประเพณี
เก่าๆที่สูญหายไป ได้รับการฟ้ืนฟู โดยเป้าหมายในปี 2560 คือ เพ่ิมขึ้น 1 ประเพณี และเพ่ิมขึ้นทุกปี 
โดยมีโครงการที่รองรับกลยุทธ์คือ โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นไทย ก้าวไกลไปทั่วโลก มีเจ้า
คณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้องค์กร ตัวชี้วัดของกลยุทธ์ คือ ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อการให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
โดยเป้าหมายในปี 2560 ร้อยละ 80 และเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยมีโครงการที่รองรับกลยุทธ์คือ โครงการ
พัฒนาวัด น่าอยู่ น่ามอง ด้วยหลัก 5 ส มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลยุทธ์ที่ 6 เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ตัวชี้วัดของกลยุทธ์ คือ ร้อยละจ านวน
ประชาชนจิตอาสาดูแลวัดเพ่ิมมากขึ้น โดยเป้าหมายในปี 2560 เพ่ิมจากเดิมร้อยละ 5 และเพ่ิมขึ้น
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ทุกปี โดยมีโครงการที่รองรับกลยุทธ์คือ โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด มีเจ้าคณะจังหวัด เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตัวชี้วัดของกลยุทธ์ คือ จ านวนระบบ
สารสนเทศส าหรับการบริหารวัด โดยเป้าหมายในปี 2560 เพ่ิมจากเดิม 1ระบบ และเพ่ิมขึ้นทุกปี 
โดยมีโครงการที่รองรับกลยุทธ์คือ โครงการพัฒนาระบบเทคโลโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
วัด มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลยุทธ์ที่ 8 จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุน ตัวชี้วัดของกลยุทธ์ คือ จ านวนกองทุน
เพ่ือพัฒนาวัดเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยเป้าหมายในปี 2560 เพ่ิมจากเดิม 5 กองทุน และเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยมี
โครงการที่รองรับกลยุทธ์คือ โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาวัด มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 

5. อภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุค

โลกาภิวัตน์ โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 
5.1 ประชาชนที่มีต่อสภาพทั่วไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (x̅=3.92 , S.D.= 0.639) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
แสดงให้เห็นว่าประชาชนยังเชื่อมั่นในการบริหารงานของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน และด้านที่มีคะแนน
สูงสุด คือ ศาสนพิธีกรรม ก็แสดงให้เห็นว่า ประชาชนยังศรัทธาในพระพุทธศาสนา แสดงออก
ผ่านศาสนพิธีกรรมที่มีพระสงฆ์เป็นแกนน าในการปฏิบัติ ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Phrateprattanasuti (2014) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ภาค 1” 
ผลการวิจัยพบว่า การปกครองคณะสงฆ์ภาค 1 ในปัจจุบัน มีระเบียบที่ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์
ภาคที่เอ้ือประโยชน์ต่อการจัดการปกครองในเขตพ้ืนที่(ภาค) อย่างครอบคลุมและเหมาะสม มีการ
กระจายอ านาจไปยังเขตการปกครองในแต่ละจังหวัดอย่างชัดเจน การปกครองควรเป็นไปตามจารีต
อันดีงามที่บุรพาจารย์เคยประพฤติปฏิบัติอันไม่ขัดแย้งต่อพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง 
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักพุทธธรรม เอ้ือเฟ้ือต่อพระธรรมวินัย จึงอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติมหาเถระสมาคม เป็นแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน วัด 
ราชการ และที่ส าคัญคือสามารถน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดการปกครอง
คณะสงฆ์ มีการปฏิบัติตามระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ได้ยึดเอาพระธรรมวินัยเป็นหลัก  
มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นกฎหมายส่งเสริมให้การปฏิบัติตามพระธรรมวินัยมีความศักดิ์สิทธิ์
ยิ่งขึ้น การปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการทุกระดับ จึงเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักนิติธรรม ยึดเอา
ความถูกต้อง โดยอาศัยความรู้ความฉลาดและความสามารถเป็นเครื่องมือในการปกครองคณะสงฆ์
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ได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrakhrupipitpattanasophon (2014) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
"รูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2” 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการปกครองโดยรวมมีความเป็นเอกภาพในการปกครองของทางคณะสงฆ์ 
การด าเนินงานในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 ใช้พระธรรมวินัยเป็นหลัก โดยมีกรอบของ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม ประกาศ ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อน ท าให้งานการปกครองเป็นไปด้วยดี ไม่มีปัญหาอุปสรรค  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Nakarin Kheawchotrung (2013) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบและหลักการของการ
ปกครองในพระไตรปิฎก” ผลการวิจัยพบว่าการปกครองคณะสงฆ์คือการบริหารจัดการควบคุม
บุคลากรทั้งพระภิกษุสามเณร และฆราวาสที่อาศัยอยู่ภายในวัด ให้เกิดความสงบ เรียบร้อย และ
ปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม โดยผู้บริหารก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ และยุทธวิธีในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์” ผู้วิจัยขอ

เสนอแนะดังนี้ 
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) มหาเถรสมาคม ก าหนดให้วัดทุกวัดทั่วประเทศ ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหาร

องค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็ง ให้สอดรับกับแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคม  
 2) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรสนับสนุนงบประมาณให้คณะสงฆ์ที่มีการ

จัดท าแผนกลยุทธ์อย่างเพียงพอ 
 3) มหาเถรสมาคมร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกันก ากับ ติดตาม 

และประเมินผลการด าเนินงานของคณะสงฆ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1) เจ้าคณะภาคขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและ
บาลี ก่อนสอบ 

 2) เจ้าคณะจังหวัดขับเคลื่อนโครงการบรรพชาสามเณรพระภิกษุภาคฤดูร้อน 
โครงการเข้าวัดท าความดี ให้ทาน รักษาศีล เจริญจิตตภาวนา โครงการปฏิบัติธรรม ตามรอยพระ
ศาสดา โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นไทย ก้าว
ไกลไปทั่วโลก โครงการพัฒนาวัด น่าอยู ่น่ามอง ด้วยหลัก 5 ส โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด โครงการ
พัฒนาระบบเทคโลโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการวัด โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาวัด อย่าง
ต่อเนื่อง 
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 3) วัดควรตอบสนองนโยบายของเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัด โดยการน า
โครงการไปปฏิบัติอย่างจริงจัง 

6.3 ข้อเสนอเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาเรื่องกลไกการขับเคลื่อนกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งใน

ยุคโลกาภิวัตน์สู่การปฏิบัติ 
 2) ควรศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุค 

โลกาภิวัตน์ 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และเพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการการสอน
ศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้วิจัยวิธีเชิงผสานวิธี เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 
แบบสอบถามผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพระสอนศีลธรรม จ านวน 385 คน และแบบสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 
                 1. มหาวิทยาลัยสงฆ์ มีการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ภาพรวมการบริหารจัดการทั้ง 8 ด้าน อยู่ระดับมาก โดยด้านการสื่อสารองค์กร ด้านการปฏิบัติการ 
ด้านการด าเนินการ ด้านการตรวจการ และด้านการทบทวน อยู่ระดับมาก  ส่วนด้านการวิเคราะห์ 
ด้านการวางแผนและด้านการควบคุม อยู่ระดับปานกลาง ในด้านปัญหาการบริหารจัดการ พบว่า ทั้ง
ภาพรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน อยู่ระดับปานกลาง 
 2.รูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประกอบด้วย (1)  แนวคิด ที่น าหลักอริยมรรคมีองค์ 8  มาเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการ เกิดเป็นระบบการบริหารแบบ 8 R Model (2) ระบบการของการบริหารจัดการตามรูปแบบ 
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ได้แก่ การวิเคราะห์ การวางแผน การสื่อสารองค์กร การปฏิบัติการ การด าเนินการ การติดตามและ
ตรวจสอบ การทบทวนและปรับปรุง และการควบคุมและรายงาน (3) กระบวนการบริหารจัดการ
ตามรูปแบบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของงานสอนศีลธรรม  ปัจจัยการบริหารจัดการ คือ งานบุคคล 
งบประมาณ งานวิชาการ และงานบริหารท่ัวไป ขั้นตอนการด าเนินงาน เร่ิมตั้งแต่การเสนอค าขอ
งบประมาณ การเตรียมความพร้อมบุคลากร การรับสมัครและพัฒนาพระสอนศีลธรรม การส่งพระ
สอนออกปฏิบัติงานสอน การแนะแนว ติดตาม และประเมินผล การรายงานผลกการด าเนินงาน 
และผลผลิต (4) ข้อดี ของรูปแบบการบริหารจัดการ คือ การสร้างองค์กรแห่งคุณธรรม มีความ
สอดคล้องกับองค์กรทางสังคมไม่แสวงหาก าไรหรือรายได้ เสริมพลังทางการบริหารจัดการการศึกษา 
(5) ข้อจ ากัดของรูปแบบการบริหารจัดการ คือ อาจเกิดการต่อต้านจากบุคลากรที่มีความไม่โปร่งใส 
ขาดความรับผิดชอบ และในระยะแรกบุคลากรอาจจะมีภาระความรับผิดขอบมากขึ้น (6) เงื่อนไข
ของความส าเร็จในการน ารูปแบบไปใช้ คือ จะต้องถ่ายทอดกระบวนการบริหารจัดการสู่บุคลากรทุก
ระดับ ประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ และเร่งพัฒนาเครือข่าย 
ค าส าคัญ :การพัฒนา,รูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์  
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ABSTRACT 

            The purpose of this research was to study the state of moral teaching 
management in basic education schools under Buddhist universities and to present 
a model of moral education management in those basic education institutions. The 
research employed the mixed methods research. The research instruments 
included the questionnaires for the school administrators, officials and the Buddhist 
monk teachers, totaling 385 people and the interviews with 9 experts. Data was 
analyzed using descriptive statistics which included percentage, average, standard 
deviation and content analysis.  
         The findings were as the following; 
                  1. The management of moral education in basic education institutions 
of the Buddhist universities was found to be at the high level across the 8 aspects. 
corporate communication, operation, implementation, inspection and revision were 
practiced at the high level. analysis, planning and control were the dimensions 
practiced at the moderate level. In terms of management problems, both the 
overall and the individual aspects were found to be at the moderate level. 
                 2. The management model of moral instruction in basic education 
schools consists of: (1) the concept of the eightfold path as a management 
guideline, known as the 8-r model management system,  (2) the management 
system includes analysis, planning, corporate communications, operation, follow-up 
and monitoring, revision, control and reporting, (3) the management system formats 
are combined with the environment of moral teaching, the management factors 
include human resources, budget, academic work and general administration; the 
operational procedure starts from the request for a budget, human resource 
preparation, recruitment and development of the moral teaching monks, 
dispatching the monks to teach in schools, performance monitoring and evaluation, 
and writing up performance reports. (4) the advantages of a management model 
are the creation of moral organizations, consistent with non-profit social 
organizations, which would empower the management of education. (5) the 
limitations of the management model are the potential resistance from non-
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transparent personnel, responsibility of the personnel, and the amount of workload 
and responsibilities at the initial stage. (6) the success factors of the model include 
the need to transfer the management process to personnel at every level, 
collaboration in various areas, and the need for network development. 
Keywords: model development, Buddhist universities moral teaching   
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1. บทน า 
 มหาวิทยาลัยสงฆ์ เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ตั้งอยู่ที่อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวิทยาเขต
และวิทยาลัยสงฆ์ 24 แห่ง (ส านักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
2558,  น.4)  และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ตั้งอยู่ที่อ าเภอศาลายา จังหวัด
นครปฐม มีวิทยาเขตและวิทยาลัย 9 แห่ง (Mahamakut Buddhist University, 2013)  
ซึ่งจัดการศึกษาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ด าเนินงานด้านการสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปีงบประมาณ 2560 มีพระสอน
ศีลธรรม ทั้งสิ้น 24,700 รูป งบประมาณสนับสนุน ปีละ จ านวน 649 ,900,000 บาท โดยการรับ
สมัครพระภิกษุ การพัฒนาพระสอนศีลธรรม การส่งพระสอนศีลธรรมไปด าเนินการสอนในโรงเรียน 
การติดตามผลและการประเมินผล ตลอดจนการสรุปผลการด าเนินงาน  
 ปัญหาที่สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ยังขาดประสิทธิภาพ ได้แก่ (1) ปัญหาใน
การวิเคราะห์องค์กร เช่น การเบิกจ่ายนิตยภัตประจ าเดือนของพระสอนศีลธรรม ที่มีหลายขั้นตอน
และย้อนไปย้อนมา มหาวิทยาลัยสงฆ์ไม่ได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ทั้งหลักสูตร
ที่ใช้สอนนักเรียนและหลักสูตรการพัฒนาพระสอนศีลธรรม และยังขาดระบบการจัดการฐานข้อมูล
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ (2) ปัญหาในการวางแผน เช่น การฝึกอบรม
พระสงฆ์เพ่ือเป็นพระสอนศีลธรรมทั้งเก่าและใหม่ที่ยังขาดแบบแผนอันเดียวกันทั่วประเทศ 
  )3  (ปัญหาในการส่ือสารองค์กร เช่น  ความล่าช้าในการติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่และ
พระสอนศีลธรรม การประชาสัมพันธ์พระสงฆ์เข้าร่วมโครงการ การกระทบกระทั่งกันด้วยวาจาจาก
การแสดงความคิดเห็น (4) ปัญหาด้านการปฏิบัติงานขององค์กร เช่น พระสอนศีลธรรมหลายรูป
หมดก าลังใจ และลาออกไปในที่สุด บุคลากรที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่ใส่ใจ ไม่ละเอียด
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ (5) ปัญหาด้านการด าเนินการ เช่น การก าหนดแผนการ
ปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง หรือมหาวิทยาลัยสงฆ์ไม่สามารถด าเนินกิจกรรม
ตามที่ได้วางแผนไว้ (6) ปัญหาในติดตามและตรวจสอบโครงการฯ เช่น ขาดการติดตามการ
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการติดตามและ
ประเมินผล ขาดหลักและวิธีการติดตามและประเมินผลที่มี 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 2.2 เพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ 
  ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประชากรในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 385 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 9 ท่าน  พร้อมทั้งการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ 
หาประเด็นที่ควรแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาเพ่ือน ามาพัฒนาเป็นรูปแบบการบริหารจัดการการสอน
ศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
  ตอนที่ 2 การน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัย
สงฆ์ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้วิจัยร่างรูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากนั้นน ามาร่างเป็นรูปแบบแล้วจัดสัมมนากลุ่มย่อย 
(Focus Group Discussion) โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบและยืนยันรูปแบบที่
ได้ร่างข้ึนมาแล้วนั้น ผู้วิจัยปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในที่ประชุม แล้วน าเสนอรูปแบบการบริหาร
จัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 สภาพการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พบว่า การบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จากการสอบถาม ผู้เกี่ยข้อง 385 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุ มีอายุระหว่าง  25  –  40  ปี 

มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เป็นพระสอนศีลธรรม ที่มีประสบการณ์ท างาน  4  –  6  ปี 
ในภาพรวมพบว่า การบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก การบริหารจัดการทั้ง 8 ด้าน พบว่า ด้านการสื่อสารองค์กร ด้านการ

ปฏิบัติการ ด้านการด าเนินการ ด้านการตรวจการ และด้านการทบทวนหรือรายงานผล มีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมาก ส่วน ด้านการวิเคราะห์ ด้านการวางแผนและด้านการควบคุม มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง 
โดยมีเสนอแนะว่า ให้มีการวิเคราะห์โครงการอย่างสม่ าเสมอ หาแนวทางพัฒนาการสอนศีลธรรมให้
สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน หาสาเหตุของปัญหาเพ่ือแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ า ๆ วางแผน
โครงการให้มีความต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการสื่อสารที่รวดเร็วและตรงกับความ
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เป็นจริง ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง ให้มีการตรวจสอบเพ่ือ
แก้ไขและป้องกันปัญหา และพัฒนางาน พร้อมทั้งรักษามาตรฐานของงาน มีการก าหนดมาตรฐาน
และตัวชี้วัดที่ชัดเจน ทั้งระยะสั้นและระยาวต่อไป 
 ปัญหาการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พบว่า ทั้งปัญหาการบริหารจัดการโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน มีค่าเฉลี่ยในระดับ
ปานกลาง มีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยสงฆ์มีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ยังไม่เป็นระบบ
เดียวกัน ขาดการให้ความรู้แก้ผู้ปฏิบัติงาน ปัญหาการร่วมกันปฏิบัติงานของพระสอนฯและครูใน
โรงเรียนซึ่งเกิดจากความแตกต่างของพระสอนศีลธรรมกับครูทั่วไปในโรงเรียน  จ านวนบุคลากรไม่
เพียงพอ ที่มีอยู่มีคุณวุฒิไม่เป็นไปตามก าหนด ส าหรับแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ 
ได้แก่ การหาแนวทางในการพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนโดยการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
การอบรมความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนการสอน จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ และเครือข่าย วาง
แผนการด าเนินงานที่ครอบคลุมปัจจัยการบริหารจัดการทั้ง 4  ด้าน คือ งานวิชาการ งบประมาณ 
งานบุคคล และงานบริหารทั่วไป ในการส่ือสารระหว่างบุคลากรในโครงการ จะต้องมี ความจริงใจ
ต่อกัน มีเป้าหมายในการสื่อสาร ปัญหาในการปฏิบัติการมักจะเกิดขึ้นกับการประสานงานมีการวาง
แผนการด าเนินงานระยะยาว น ามาถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ และน าไปสู่การท าแผนปฏิบัติการ 
และจัดท าแผนการปฏิบัติงานระดับบุคคล หรับการออกนิเทศและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่สอนให้ครบทุกคนได้มีการสรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  
เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการบริหารได้พิจารณา  แล้วน าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 4.2 การน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบว่า  รูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัย
สงฆ์ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีส่วนส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่  
  ส่วนที่ 1 ส่วนน าประกอบด้วย ความน า ที่กล่าวถึงความเป็นมาของงานสอนศีลธรรม 
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปัญหาที่เป็นอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบันแนวคิดที่น าหลักอริยมรรคมี
องค์ 8 มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ (2) สัมมาสังกัปปะ 
ความด าริชอบ (3) สัมมาวาจา การเจรจาชอบ (4) สัมมากัมมันตะ การงานชอบ (5) สัมมาอาชีวะ 
การเสี้ยงชีพชอบ (6) สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ (7) สัมมาสติ ความระลึกชอบ และ (8) 
สัมมาสมาธิ ความตั้งมั่นโดยชอบ และวัตถุประสงค์ของรูปแบบได้แก่ (1) เพ่ือจัดหาและพัฒนา
พระสงฆ์ให้มีความรู้ความสามารถเข้าไปอบรม สั่งสอน ปลูกฝังนักเรียนในสถานศึกษา ให้มีความรู้คู่
คุณธรรม (2) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ได้บริหารจัดการทรัพยากรของงานสอนศีลธรรมอย่างคุมค่า
และเกิดการพัฒนา ให้พระสอนศีลธรรมปฏิบัติหน้าที่อย่างอย่างภาคภูมิ 
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  ส่วนที่ 2 ระบบและกระบวนการบริหารจัดการของรูปแบบ ประกอบด้วย (1) ระบบ
การของการบริหารจัดการตามรูปแบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ การวางแผน การส่ือสารองค์กร การ
ปฏิบัติการ การด าเนินการ การติดตามและตรวจสอบ การทบทวนและปรับปรุง และการควบคุม
และรายงาน (2) กระบวนการบริหารจัดการตามรูปแบบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของงานสอนศีลธรรม
ปัจจัยการบริหารจัดการ คือ งานบุคคล งบประมาณ งานวิชาการ และงานบริหารทั่วไป ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เริ่มตั้งแต่การเสนอค าของบประมาณ การเตรียมความพร้อมบุคลากร การรับสมัครและ
พัฒนาพระสอนศีลธรรม การส่งพระสอนออกปฏิบัติงานสอน การแนะแนว ติดตาม และประเมินผล 
การรายงานผลกการด าเนินงาน และผลผลิต คือพระสอนศีลธรรมมีจ านวน 24,700 รูป พระสอน
ศีลธรรมมีความรู้ความสามารถ ด าเนินการสอนในโรงเรียน ปรากฏดังภาพประกอบ 
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 ส่วนที่ 3 ข้อดี ข้อจ ากัด และเงื่อนไข รูปแบบการบริหารจัดการนี้ มีข้อดี คือ สร้าง
องค์กรแห่งคุณธรรม มีความสอดคล้องกับองค์กรทางสังคมไม่แสวงหาก าไรหรือรายได้ เสริมพลัง
ทางการบริหารจัดการการศึกษา ข้อจ ากัดเมื่อใช้รูปแบบการบริหารจัดการ อาจเกิดการต่อต้านจาก
บุคลากรที่มีความไม่โปร่งใส ขาดความรับผิดชอบ และในระยะแรกบุคลากรอาจจะมีภาวะความรับ
ผิดขอบมากขึ้น ซึ่งเงื่อนไขของความส าเร็จในการน ารูปแบบไปใช้ คือ จะต้องถ่ายทอดกระบวนการ
บริหารจัดการสู่บุคลากรทุกระดับ ประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ และเร่งพัฒนาเครือข่าย 

 

ปัจจยัการบริหารจดัการงานสอนศีลธรรม ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นบุคคลปัจจยัดา้น
งบประมาณ  ปัจจยัดา้นวิชาการ และปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ 

 
Input 

Process 

Output 

Outcome 

8 R Model 
By Terawit 

การด าเนินงานสอนศีลธรรมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ (1) จดัท าค า
ของบประมาณและน าเสนอผลการด าเนินงาน (2) เตรียมความพร้อม
ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี (3) รับสมคัรและพฒันาพระสอนศีลธรรม (4) 
สอนศีลธรรมในโรงเรียน (5) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล (6) รายงานผล 

ผลผลิต ไดแ้ก่ พระสอนศีลธรรมมีจ านวน 24,700 รูป 
พระสอนศีลธรรมมีความรู้ความสามารถ ด าเนินการสอนในโรงเรียน 

Impact  
  

นกัเรียนมีศีลธรรม เป็นเด็กดี ไม่สร้างปัญหาในสังคม 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 
 5.1 ประเด็นการบริหารจัดการงานสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จากการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยสงฆ์มีการด าเนินการ มีการติดตามและตรวจสอบ  
มีการทบทวนและปรับปรุงงานสอนศีลธรรมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับมาก สอดคล้องกับ
ปัญหาในการบริหารด้านดังกล่าวที่อยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า ปัญหาในด้านการ
ด าเนินการ การติดตามและตรวจสอบ และการทบทวนและปรับปรุง มีน้อยกว่าระดับการปฏิบัติ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการด าเนินงานสอนศีลธรรมเป็นงานที่ไม่ส่งผลเสียหรือผลร้ายต่อสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานอื่น ตลอดจนไม่มีผลกระทบที่เป็นด้านลบต่อบุคคลอ่ืน อีกทั้งพระสอนศีลธรรมนั้นมีความ
รักและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของการสอนแก่นักเรียน การวางตัวของพระสอนศีลธรรมจึงมีความส า
เนียกในอากัลป์กิริยา เป็นพระที่พ้นนวกะแล้ว คือ มีอย่างน้อย 5 พรรษา หรือได้รับการอบรสั่งสอน
เป็นอย่างดี หากพระสอนศีลธรรมไม่มีความส ารวม ไม่วางตัวให้เหมาะแก่ความเป็นพระสงฆ์ ก็มักจะ
ได้รับการติเตียน ครูและนักเรียนไม่มีความเลื่อมใสศรัทธาในตัวพระสอนศีลธรรมรูปนั้น ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยสงฆ์จึงมีวิธีการฝึกอบรมและพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทดังกล่าว ซึ่งมีความสอดคล้องกับ Phrakhruatthamphani (2011:113-114) ที่ศึกษา
บทบาทของพระสงฆ์ในการเผยแผ่ศีลธรรมในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา  เขต  2 การศึกษาดังกล่าวพบว่า พระสอนศีลธรรมควรมีการชมเชยหรือมอบ
รางวัลแก่นักเรียนที่มีการประพฤติตัวที่เหมาะสม  โดยมีพระสงฆ์เป็นแบบอย่าง  พระสงฆ์ต้องใช้
ค าพูดและค าสอนในการเผยแผ่ศีลธรรมให้เหมาะสม  พระสงฆ์ควรประพฤติตนให้น่าเลื่อมใสศรัทธา 
พระสงฆ์ต้องไม่ควรเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกอย่างแม้การสูบบุหรี่  เป็นต้น 
      5.2 ประเด็นองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการศึกษาพบว่า ระบบการของการบริหารจัดการตามรูปแบบ ได้แก่ 
การวิเคราะห์ การวางแผน การส่ือสารองค์กร การปฏิบัติการ การด าเนินการ การติดตามและ
ตรวจสอบ การทบทวนและปรับปรุง และการควบคุมและรายงาน และกระบวนการบริหารจัดการ
ตามรูปแบบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของงานสอนศีลธรรม  ปัจจัยการบริหารจัดการ คือ งานบุคคล 
งบประมาณ งานวิชาการ และงานบริหารทั่วไป ขั้นตอนการด าเนินงาน เร่ิมตั้งแต่การเสนอค าขอ
งบประมาณ การเตรียมความพร้อมบุคลากร การรับสมัครและพัฒนาพระสอนศีลธรรม การส่งพระ
สอนออกปฏิบัติงานสอน การแนะแนว ติดตาม และประเมินผล การรายงานผลกการด าเนินงาน 
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ Ratchphr Kalapaty, 2015: 105  –  114)  ที่ได้พัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลต าบลหนองผือ  อ าเภอ
เขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี  ผลการวิจัยดังกล่าวพบว่า   เกิดรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนที่
เรียกว่า  NONGPHUE  โมเดล  โดยมี  กระบวนการ  พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ  7  ขั้นตอน  
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ได้แก่  1)  การเตรียมคณะท างานวิจัย  2)  การประสาน  หน่วยงาน  ที่เก่ียวข้อง  3)  การศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน  4)  การประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ  5)  การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ  การ  6)  การ
ติดตามตรวจสอบประเมินการด าเนินงาน  7)  การสรุปผลการด าเนินงาน 
 5.3 ประเด็นระบบการบริหารจัดการตามแนวคิดของมรรคมีองค์ 8 หรือการบริหาร
จัดการแบบ 8 R Model จากการศึกษาพบว่า ระบบการบริหารจัดการประกอบด้วย (1) การ
วิเคราะห์  (2) การวางแผน (3) การสื่อสารองค์กร (4) ปฏิบัติการ (5) การด าเนินการ (6) การ
ติดตามและตรวจสอบ (7)  การทบทวนและปรับปรุง (8) การควบคุมและรายงาน ซึ่งผลการศึกษา
ในแต่ละข้ันตอนสามารถน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
  1) การวิเคราะห์  จากการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์นั้น มีแนวคิดมาจากหลักธรรม 
ข้อ สัมมาทิฏฐิ แปลว่า ความเห็นชอบ จากการตีความของเนื้อหาและพิจารณาความสอดคล้องใน
ระบบการบริหารจัดการ จะต้องมีการวิเคราะห์เป็นล าดับแรก ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตามหลักของ
สัมมาทิฏฐิ คือ การวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดข้ึนในงานสอนศีลธรรม โดยให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สภาพแวดล้อม ปัจจัยการบริหารจัดการ  ขั้นตอนและผลผลิต วิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุของปัญหา 
วิเคราะห์ผลของการพัฒนาและวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาตามสภาพแวดล้อม ปัจจัยการ
บริหารจัดการ  ขั้นตอนและผลผลิต ดังจะเห็นได้ว่า การวิเคราะห์ เป็นการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณา
ออกเป็นส่วนย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน เพ่ือท าความเข้าใจแต่ละส่วนให้แจ่มแจ้ง รวมทั้งการสืบค้น
ความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ เพ่ือดูว่าส่วนประกอบปลีกย่อยนั้นสามารถเข้ากันได้หรือไม่ สัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกันอยา่งไร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแท้จริง ก็เช่นเดียวกัน ความรู้
ในเหตุและผลของปัญหา ความรู้ในเหตุและผลของสภาวะไร้ปัญหา แล้วจึงน ามาความรู้เหล่านั้นมา
วางแผน  
  2) การวางแผน  จากการศึกษาพบว่า การวางแผนนั้นมีแนวคิดมาจากหลักธรรมข้อ 
สัมมาสังกัปปะ แปลว่า ความด าริชอบ การตีความหมายของเนื้อหาและพิจารณาความสอดคล้องใน
ระบบการบริหารจัดการ ท าให้ทราบว่า การวางแผนนั้นจะต้องเว้นมโนทุจริต คือ ปราศจากความ
อาฆาตพยาบาท ปราศจากความโลภ และปราศจากความไม่รู้จริงตามวิธีการวิเคราะห์ แล้วท ามโน
สุจริตเป็นพ้ืนฐานในการวางแผนแล้วก าหนดแผน 3 ระดับ คือ แผนระดับความคิด เป็นการจัดท า
แผนผังความคิดของงาน โดยก าหนดกรอบสภาพแวดล้อมกรอบปัจจัยการบริหารจัดการและการใช้
ปัจจัยการบริหารจัดการ กรอบการด าเนินงานและก าหนดข้ันตอนการด าเนินงานให้ชัดเจน และ
ก าหนดผลผลิต และก าหนดมาตรฐานและก าหนดตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ได้ แผนระดับการเรียนรู้ เป็นการน าเป้าหมายของงาน มาหาแนวทางพัฒนาหรือน าพางานให้ไปถึง
เป้าหมายร่วมกัน แผนระดับการปฏิบัติ เป็นสร้างแผนงานด้านวิชาการแผนงานบุคคลแผนงานด้าน
งบประมาณหรือการบริหารงบประมาณ และสร้างแผนงานทั่วไปหรือการบริหารงานทั่วไป  
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  3) การสื่อสารองค์กร จากการศึกษาพบว่า การพูด การเขียน การประชาสัมพันธ์ 
และการสั่งการจากระดับบนลงล่าง เน้นระบบการสื่อสารเฉพาะบุคคล เว้นวจีทุจริต และมีวจีสุจริต
ในการพูดเป็นพ้ืนฐาน มีแนวคิดมาจากหลักธรรมข้อ สัมมาวาจา  แปลว่า การเจรจาชอบ (Right 
Speech) เป็นวิธีการให้บุคลากรในส านักงานพระสอนศีลธรรมมีพฤติกรรมทางการสื่อสารที่เป็น
วัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรม โดยวิธีการสื่อสารด้วยความจริง  สื่อสารเพ่ือให้เกิดความสามัคคี 
สื่อสารด้วยความสุภาพอ่อนโยน  สื่อสารเฉพาะที่เป็นประโยชน์  เมื่อสื่อสาร มีใจที่ประกอบด้วย
เมตตา เอ้ือเฟ้ือ เกื้อหนุนกันและกัน  
  4) การปฏิบัติการ จากการศึกษาพบว่า บุคลากรในโครงการพระสอนศีลธรรมแต่ละ
ต าแหน่ง มีหน้าที่ก ากับไว้ซึ่งก าหนดเป็นภาระงาน นอกจากนี้ยังมีภาระงานที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาด้วย ดังนั้น พฤติกรรมการท างานของบุคลากรตั้งแต่ผู้อ านวยการส านักงานจนถึงพระ
สอนศีลธรรม จึงต้องเป็นพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นองค์กรคุณธรรม ซึ่งการปฏิบัติการมีแนวคิด
มาจากหลักธรรม ข้อ สัมมาปฏิบัติ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า การปฏิบัติการในภาระงานของแต่ละบุคคล 
หรือพฤติกรรมในการท างานเฉพาะบุคคล จะต้องปฏิบัติตามหลักกายกรรม 3 ได้แก่ ปฏิบัติด้วยการ
ไม่เบียดเบียนกัน  ปฏิบัติด้วยความซื่อตรง  ปฏิบัติด้วยความเป็นเจ้าของ คือ ให้ความร่วมมือกับงาน
สอนศีลธรรม โดยผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  และพระสอนศีลธรรม  ร่วมกันก าหนดหลักการ  เป้าหมาย  
และวัตถุประสงค์  มีส่วนร่วมวางแผนการใช้ปัจจัยการบริหารจัดการของโครงการ ร่วมกันด าเนิน
โครงการตามแผนที่ได้วางเอาไว้   
  5) การด าเนินการ จากการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยสงฆ์มีล าดับ ขั้นตอน วิธีการ ที่
จะท าให้งานสอนศีลธรรมส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ แนวคิดการด าเนินการได้มาจาก
หลักธรรมข้อ สัมมาอาชีวะ แปลว่า การเลี้ยงชีพชอบ ที่เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตให้เป็นไป
อย่างมีความสุข ดังนั้น การด าเนินการที่เป็นระบบของการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ให้สามารถด าเนินการไปได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย จึงมีวิธีการด าเนินการ 
ได้แก่  ด าเนินงานตามแผนงาน การสื่อสารตามแผนงาน คือการยึดหลักการและวิธีการสื่อสาร 
ด าเนินการด้วยวิธีปฏิบัติการและแผนปฏิบัติการ  
  6) การติดตามและตรวจสอบ จากการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยสงฆ์มีการติดตาม
การสอนศีลธรรมของพระสอนศีลธรรม ซึ่งได้มีการติดตาม และนิเทศประเมินผลการสอนเป็นประจ า
ทุกปี เริ่มตั้งแต่มีการด าเนินการสอนศีลธรรม แต่ในส่วนงานสนับสนุนของผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ยัง
ไม่มีการติดตามและตรวจสอบ อีกทั้ง มหาวิทยาลัยสงฆ์ไม่มีระบบการติดตามตรวจสอบที่ครอบคลุม
วัตถุประสงฆ์และเป้าหมายของการด าเนินงาน เป็นเพียงการตรวจสอบการด าเนินงานในแต่ละ
กิจกรรม ไม่มีการติดตามและตรวจสอบในระดับแผนงาน การสื่อสาร และปฏิบัติการ ว่าเป็นอย่างไร 
ลักษณะของการติดตามและตรวจสอบตามแนวคิดของหลักธรรมข้อ สัมมาวายามะ แปลว่า ความ
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เพียรชอบ ได้แก่ แบบการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการวางแผนการสื่อสารและการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้วางไว้แล้ว แบบการขจัดปัญหาหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แบบการ
พัฒนาการเพ่ือวางแผนพัฒนาให้ดีขึ้น และแบบรักษามาตรฐาน โดยตรวจสอบตามตัวชี้วัดแผนการ
ด าเนินงานการทบทวนและปรับปรุง  
  7) การทบทวนและปรับปรุง  จากการศึกษาพบว่า การทบทวนและปรับปรุงเป็น
วิธีการหนึ่งในระบบการบริหารจัดการที่ต่อเนื่องจากการติดตามและตรวจสอบ แนวคิดในการ
ทบทวนและปรับปรุงได้มาจากหลักธรรมข้อ สัมมาสติ  ที่แปลว่า ระลึกชอบ โดยการน าหลักสติปัฏ
ฐาน 4 เข้ามาใช้เป็นหลักในการทบทวนและปรับปรุง คือ การทบทวนโครงสร้างงานสอนศีลธรรม
ทั้งหมด ทบทวนการบริหารจัดการ ทบทวนผลของการบริหารจัดการ โดยทบทวนงานที่จะ
ด าเนินการ งานที่ก าลังด าเนินการ และงานที่ด าเนินการแล้ว  
  8) การควบคุมและรายงาน จากการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยสงฆ์ยังขาดมาตรฐาน
และตัวชี้วัดความส าเร็จของงานตามที่ได้ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการสอน
ศีลธรรม ดังนั้น แนวคิดที่น ามาเป็นแนวทางในการควบคุมการด าเนินงาน มาจากหลักธรรมข้อ 
สัมมาสมาธิ แปลว่า ความตั้งมั่นชอบ ซ่ึงในทางพระพุทธศาสนาเป็นการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของการฝึกสมาธิ จึงมีความสอดคล้องกับการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมที่เป็นการสร้าง
มาตรฐานการด าเนินงานโดยก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จของแผนงานระยะสั้น  ระยะยาว  และตลอด
โครงการ โดยก าหนดตัวชี้วัดทั้งหมดของแผนงาน  การสื่อสาร  และการปฏิบัติ และสร้างมาตรฐาน
การด าเนินการตลอดโครงการ 
 
6. ข้อเสนอแนะการวิจัย 
       6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) ผลจาการศึกษาพบว่า งานสอนศีลธรรมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการ
ด าเนินงานในรูปแบบของโครงการของมหาวิทยาลัยสงฆ์ แม้มหาวิทยาลัยสงฆ์มีความพยายามยก
สถานะโครงการให้เป็นหน่วยงานอย่างใดอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่ความมั่นคงในการ
สนับสนุนงบประมาณของรัฐ ดังนั้น รัฐบาลควรยกระดับการสนับสนุนและส่งเสริมงานสอนศีลธรรม 
โดยรวมเอางานที่ซ้ าซ้อนเกี่ยวกับการสอนศีลธรรมให้อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
สนับสนุนงบประมาณด้านค่าตอบแทนและค่าบริหารจัดการอย่างเพียงพอตามแผนงานของ
มหาวิทยาลัย 
 2) จากการศึกษาพบปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างพระสอนศีลธรรมกับสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานบางแห่ ง  คือ ความเ ข้าใจไม่ตรงกันในภาระงานของพระสอนศีลธรร ม ดั งนั้ น 
กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายความตกลงร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนโดยพระสอน
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ศีลธรรมกับมหาวิทยาลัย โดยจัดท าคู่มือในการสนับสนุนการสอนศีลธรรมของพระสอนศีลธรรม
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ซ่ึงจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน การติดตามประเมินผล 
ตลอดจนการร่วมกิจกรรมของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3) มหาเถรสมาคมควรให้การสนับสนุนส่งเสริมพระภิกษุ สร้างแรงจูงใจให้ท างานเพ่ือ
พระศาสนา ซึ่งจากการศึกษาพบว่า พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการอบรมสั่งสอน ที่ยัง
ไม่ได้เข้ามาเป็นพระสอนศีลธรรม และพระสอนศีลธรรมบางรูปไม่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาส
ในการไปสอนตามสถานศึกษา โดยคณะสงฆ์หรือมหาเถรสมาคมควรให้การยกย่องพระสอนศีลธรรม
ตามสมควร ในบทบาทด้านการเผยแผ่พระศาสนา ตลอดจนอ านวยความสะดวกด้านอ่ืน ๆ ตาม
สมควร 
       6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
 1) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้
ที่มีความเกี่ยวกับพระสงฆ์ โดยเฉพาะบทบาทของการสนับสนุนงานสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัย
สงฆ์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัย
สงฆ์ อีกทั้งหน่วยงานดังกล่าว ควรน าระบบและกระบวนการบริหารจัดการนี้ ไปปรับประยุกต์ใช้ ได้
อย่างเหมาะสม 
 2) มหาเถรสมาคม ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการตามหลักมรรคมีองค์ 8 นี้ 
แล้วน าไปก าหนดเป็นรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรทางพระพุทธศาสนา ให้มีการศึกษาหลักธรรม
ค าสั่งสอนที่สามารถน ามาพัฒนาการบริหารจัดการ ก าหนดรูปแบบการใช้อย่างถูกต้องตามหลัก
พระพุทธศาสนา 
 3) สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรน าผลการศึกษางานสอนศีลธรรมไปปรับใช้กับพระสอน
ศีลธรรมที่ด าเนินการสอนในสถานศึกษาของตน ก าหนดกรอบความร่วมมือในการอบรมสั่งสอน
นักเรียนในสถานศึกษาให้เป็นผู้มีศีลธรรม อีกทั้งจะท าให้เกิดความเข้าใจอันดีในการร่วมกันท า
กิจกรรมของสถานศึกษา และยังเป็นการสร้างก าลังใจในการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมอีกด้วย 
เพราะมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรในสถานศึกษานั้น 
 4) มหาวิทยาลัยสงฆ์ควรน าระบบการบริหารจัดการนี้ ท่ีมีพ้ืนฐานมาจากหลักค าสอน
ทางพระพุทธศาสนาทั้งแนวคิดและระบบการบริหารไปใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการการสอน
ศีลธรรมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งรูปแบบการบริหารจัดการนี้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้ง
งานบุคคล งานวิชาการ งบประมาณ และการบริหารทั่วไปได้ 
 5) พระสอนศีลธรรมควรน าผลการวิจัยนี้ไปใช้เพ่ือศึกษาให้เข้าใจในบทบาทของพระ
สอนศีลธรรม และความเข้าใจในการประสานงาน การให้ความร่วมมือ การแสดงความคิดเห็น 
ตลอดจนการด าเนินงานด้านเอกสารที่เก่ียวข้อง ในการรายงานผลการสอนได้ 
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 6) พระสงฆ์ทั่วไป สามารถน าภาระงานด้านวิชาการไปก าหนดเป็นกรอบในการอบรม
สั่งสอนเยาวชน ตลอดจนสามารถพัฒนาหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ซึ่ง
จะได้ทราบถึงภาระงาน บทบาทและหน้าที่ของพระสงฆ์ท่ีต้องอบรมสั่งสอนนักเรียนและเยาวชน 
 7) ประชาชนทั่วไป นักวิชาการศึกษา หรือนักการศาสนา สามารถน าผลการศึกษาที่ได้
ค้นพบนี้ ไปศึกษาต่อยอด เป็นพื้นฐานทางการบริหารจัดการงานด้านการศึกษาและการศาสนาได้ 
       6.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) การวิจัยครั้งนี้ พบว่า เป้าหมายของการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ สรรหาและพัฒนาพระสงฆ์ให้เป็นผู้มีความรู้ด้าน
การสอน จนสามารถสอนในสถานศึกษา อบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีศีลธรรม ดังนั้น จึงควรมีการ
ศึกษาวิจัยถึงเป้าหมาย ความต้องการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือก าหนดแผนงานหรือจัดท า
ยุทธศาสตร์ของงานสอนศีลธรรม 
 2) การวิจัยครั้งนี้ พบว่า มหาวิทยาลัยสงฆ์ยังขาดหลักสูตรส าหรับสอนนักเรียนที่เป็น
หลักสูตรบูรณาการระหว่าง สาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม หลักสูตรธรรมศึกษา 
หลักสูตรการอบรมต่าง เช่น รณรงค์ป้องกันยาเสพติด และงานด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านอ่ืน ๆ  
และมหาวิทยาลัยสงฆ์ยังขาดหลักสูตรอบรมและพัฒนาพระสอนศีลธรรม จึงควรมีการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรทั้งหลักสูตรของนักเรียนและหลักสูตรของพระสอนศีลธรรม 
 3) การวิจัยครั้งนี้ พบว่า เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินหรืองบประมาณ เมื่อมาถึงพระสงฆ์ ซึ่ง
ตามพระวินัยนั้นไม่สามารถจับต้องได้ แต่ในการด าเนินงานด้านการสอนในสถานศึกษายังมีความ
จ าเป็นอย่างมากที่พระสงฆ์จะต้องใช้เงินนั้นอยู่ จึงควรมีการศึกษาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจของคน
ทั่วไป ตลอดจนคนต่างศาสนาด้วย 
 
 
  



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์   131  

 
 

References 
Bonawitz, Mary Feeney. (2002). Analysis and Comparison of the Moral 
Development  of Student Required to Graduate with an Ethics Course. Dissertation 
 Abstracts International. 63(04)  :  1433-A ; OTOBBR. 
Diamond, Catherine. (2005). Red Lotus in the Twenty-First : Cinemas in the Lao 
 Performing Art.  New theatre Quarterly. 
Lo, Chi Chun Rita. (2004). Education for Personal and social Development : Case 
 Study of a Key Secondary School in China. Dissertation Abstracts 
 International. 64(12) : 4451-A : June. 
Phillip  Lewis. (1968). Instruction Process and Media Innovation. Chicago: Rand 
 McNally.   
Platz, Roland. (2003). Buddhism and Christianity in Competition? Religious and 
 Ethnic Identity in Karen Communities of Northern Thailand.  
 (The Department of Cultural Science). Gallen Switzerland : St  Gallen 
 University 
 



132    ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561

 
 

บทบาทด้านการศึกษาสงเคราะห์ของวัดและพระสงฆ์ต่อเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา
ในพ้ืนที่ชายแดนแม่สอด 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้เป็นการศึกษาสงเคราะห์บทบาทหนึ่งที่ส าคัญของคณะสงฆ์ไทยนับจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน การศึกษาครั้งนี้เน้นการศึกษาข้อมูลสนามเพ่ือวิเคราะห์ถึงบทบาทด้านการศึกษา
สงเคราะห์ที่วัดและพระสงฆ์ในพ้ืนที่ชายแดนแม่สอดจัดให้แก่เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งผล
การศึกษาพบว่าลักษณะของเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดนแม่สอด ประกอบด้วยเด็ก
ยากจน เด็กที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร เด็กไทยบนพ้ืนที่สูง และเด็กถูกทอดทิ้ง โดยเหตุปัจจัย
ของความด้อยโอกาสทางการศึกษามาจาก (1) ความแตกต่างในด้านชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรม 
(2) ความยากจน (3) สถานที่ไม่เ อ้ืออ านวยในการจัดการ เรียนการสอน (4) ขาดแคลนครู  
(5) หลักสูตรไม่มีความเหมาะสมกับเด็ก และ (6) การไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ของเด็ก  
จากเงื่อนไขความด้อยโอกาสทางการศึกษาดังกล่าวนี้วัดและพระสงฆ์ในพ้ืนที่ชายแดนแม่สอดจึงเข้า
มามีบทบาทในการสนับสนุนด้านการศึกษาสงเคราะห์ ใน 3 ลักษณะ คือ (1) โรงเ รียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (2) โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด และ (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใน
วัด โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาเป็นจ านวน
มาก อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาของวัดและพระสงฆ์ยังขาดความเหมาะสม ผลการศึกษาวิจัยนี้
จึงเสนอแนวทางส าคัญในการสร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาส าหรับเด็กในพ้ืนที่ชายแดนด้วยการจัด
การศึกษาพหุวัฒนธรรม ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาเร่ืองความแตกต่างทางชาติพันธุ์ 
ภาษา และวัฒนธรรมของเด็กในพ้ืนที่ชายแดนแม่สอด รวมถึงเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็ก
ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาในท้องถิ่นได้อย่างเท่าเทียมกันมากยิ่งข้ึน    
ค าส าคัญ: เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา, การศึกษาสงเคราะห์, การศึกษาพหุวัฒนธรรม  
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ABSTRACT 

 Education welfare has played an important role of Thai Buddhist monks 
from the past to the present. This study focuses on the on-site study to analyze 
the role of education welfare at Buddhist monastery and monks in the Maesot 
border area for educational disadvantaged children. From the study, it was found 
that the characteristics of educational disadvantaged children in Maesot border area 
composed of poor children, unregistered children, Thai hill tribe children, and 
abandoned children. the difficulties in education factors  were from: (1) differences 
in ethnicity, language and culture, (2) poverty, (3) unfavorable area for teaching and 
learning, (4) shortage of teachers, (5) the curriculums were inappropriate with 
children, and (6) children not having Thai registration status. from this educational 
disadvantage, temples and monks in the Maesot border area have played an 
education welfare supporting role in three types as follows: (1) Buddhist Sunday 
school, (2) charity private school of buddhist monastery, and (3) child development 
center within temple with numerous agencies both public and private being 
involved in supporting. however, education arranged by buddhist monastery and 
monks is inadequate. the results of this study provide an important approach to 
enhance educational opportunities for children in the border areas through 
multicultural education. this approach will also help to resolve the problem of 
ethnic differences, language and culture of the children in maesot border area. this 
will also provide opportunities for disadvantaged children to access the local 
education system more evenly. 
keywords: education-disadvantaged children, welfare education, multicultural  
  education 
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1. บทน า    
 วัดเป็นสถาบันสังคมที่มีบทบาทในการจัดการการศึกษาให้กับประชาชนมาตั้งแต่ในอดีต
จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะบทบาทในด้านการศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ส าคัญด้านหนึ่งของ
คณะสงฆ์ตามท่ีได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมปี พ.ศ.2560 
(Council of State,2017) ทั้งนี้การสนับสนุนด้านการศึกษาสงเคราะห์ในแต่ละวัดจะแตกต่างกัน
ออกไปตามเงื่อนไขความรู้ความสามารถและศักยภาพของคณะสงฆ์ เช่น การจัดตั้งโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา การสอนธรรมศึกษาให้แก่นักเรียนและประชาชนการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น (khanuengnit Chanthabut, 1989: 53-55) ซึ่งคนที่มารับการศึกษาจาก
วัดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาในโรงเรียนได้ โดยใน
ปัจจุบันสังคมไทยได้เกิดปัญหาทางการศึกษาขึ้นในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะความไม่เป็นธรรมทาง
การศึกษาส าหรับเด็กและครอบครัวที่มีสถานะแตกต่างกัน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเด็กด้อยโอกาสทาง
การศึกษาเป็นจ านวนมาก โดยในปีการศึกษา 2557 ประเทศไทยมีเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา
จ านวน 4,880,793 คน และปีการศึกษา 2558 มีจ านวน 4,802,767 คน  (Office of the 
Education Council, 2016) จากสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังคงมีเด็กด้อยโอกาสทาง
การศึกษาเป็นจ านวนมากและอาจยังอาจมีอีกจ านวนมากที่เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาแต่ไม่
อยู่ในระบบทะเบียนของกระทรวงศึกษาธิการ อันเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยยังคงมีความ
เหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมทางการศึกษาที่ค่อนข้างเด่นชัด  
 พ้ืนที่ชายแดนเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มีเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาเป็นจ านวนมาก ทั้งเด็ก
ยากจน เด็กถูกทอดทิ้งเด็กไทยบนพ้ืนที่สูงหรือเด็กชาวเขา เด็กที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์  
เป็นต้น แม้ว่าในปัจจุบันภาครัฐได้ออกกฎหมายหรือก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาและ
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มเด็กด้อยโอกาส เช่น มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2548 ที่เปิดโอกาสให้เด็กที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย มีสิทธิเข้าเรียน
ในสถานศึกษาต่าง ๆ ได้ โดยไม่จ ากัดระดับ ประเภท และพ้ืนที่ในการศึกษา (The Secretariat of 
the Cabinet, 2005) นอกจากนี้ยังมีนโยบายเรียนฟรีที่สนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ  
ค่าเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์ทางการศึกษา (Office of the Basic Education 
Commission, 22016) แต่ก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าใช้จ่าย
ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ท าให้ผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ (Premjai Vungsiriphaisal, 2010: 58) ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ชุมชน มูลนิธิ องค์กรพัฒนาเอกชน รวมถึงวัดได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็ก
ด้อยโอกาส 
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 ดังนั้น สถานการณ์เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาจึงเป็นปัญหาที่ส าคัญปัญหาหนึ่งที่มี
ความเด่นชัดในพ้ืนที่ชายแดนแม่สอด ซึ่งจะต้องท าการศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 
โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเป็นการศึกษาสถานการณ์ปัญหาและเหตุปัจจัยของเด็กด้อยโอกาสทาง
การศึกษาในโรงเรียนในพ้ืนที่ชายแดนแม่สอด อันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ท าให้วัดและพระสงฆ์ส่วนหนึ่ง
เข้ามามีบทบาทในด้านการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่เด็กด้อยโอกาสในพ้ืนที่ชายแดนแม่สอด รวมทั้ง
ผลการวิจัยยังต้องการจะน าเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส โดยคาดหวังว่าการศึกษาประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้จะมีประโยชน์ในการ
แก้ไขและพัฒนาระบบการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส โดยเฉพาะบทบาทของวัดและพระสงฆ์ใน
การสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพและมีความเหมาะสมกับเด็กด้อยโอกาสมากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นส่วน
หนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและสร้างความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนในสังคมไทย 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสถานการณ์ปัญหาและเหตุปัจจัยของเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในพ้ืนที่
ชายแดนอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการสนับสนุนบทบาทด้านการศึกษาสงเคราะห์ของวัดและ
พระสงฆแ์ก่เด็กด้อยโอกาสในพ้ืนที่ชายแดนอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 2.3 เพ่ือน าเสนอแนวทางในการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เกิดความเป็นธรรมทาง
สังคม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย  
 วิธีด าเนินการวิจัย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาข้อมูลสนามในพ้ืนที่เป้าหมาย
คือ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ซึ่งมีวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้  
 1) การสังเกต (Observation) ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
ในการเข้าไปร่วมสังเกตการเรียนการสอนของครูและนักเรียน รวมถึงใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วม (Non-Participant Observation) ในประเด็นวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในครอบครัวของเด็ก
และเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เพ่ือจะได้ทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่และเข้าใจถึงสภาพ
ปัญหาความด้อยโอกาสทางการศึกษา  
 2) การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth interview) โดยใช้
แนวค าถามการสัมภาษณ์ (Interview Guides) ซึ่งกลุ่มประชากรในการสัมภาษณ์ ได้แก่  
(1) พระสงฆ์ผู้มีบทบาทด้านการศึกษาสงเคราะห์ จ านวน 2 รูป (2) ผู้บริหารและครูในโรงเรียน 
จ านวน 6 คน (3) เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้ปกครอง จ านวน 12 คน  
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(4) บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 7 คน และ (5) คนในชุมชนผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน 
จ านวน 2 คน นอกจากนี้ผู้วิจัยยังใช้วิธีการสัมภาษณ์ด้วยการร่วมพูดคุยกับเด็กในประเด็นสภาพ
ความเป็นอยู่ของครอบครัวและปัญหาทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและ
ครอบคลุมทุกประเด็นการวิจัย  
  การวิเคราะห์ข้อมูลสนามจะเน้นการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาจากบันทึกสนามและข้อมูล
เอกสารด้านการศึกษาในพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด ภายใต้บริบทของพ้ืนที่ชายแดนและความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์ ซึ่งจะน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ปัญหาของเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน บทบาทของวัดและพระสงฆ์ใน
การสนับสนุนการศึกษาสงเคราะห์ รวมถึงแนวทางในการจัดการศึกษาที่ เหมาะสมกับการเสริม
โอกาสทางการศึกษา เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยและน าไปสร้างเป็นข้อสรุปทางการวิจัยต่อไป 
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 สถานการณ์ปัญหาและเหตุปัจจัยของผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดน
แม่สอด  จากการศึกษางานสนามในโรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) พบว่าเด็กด้อยโอกาสทาง
การศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนมีลักษณะดังนี้  
   1) เด็กยากจน ซึ่งจะมีทั้งเด็กไทยและเด็กเมียนมา โดยเด็กกลุ่มนี้ครอบครัวมักจะมี
ฐานะยากจนและมีรายได้ที่ไม่เพียงพอในการใช้จ่าย ท าให้ผู้ปกครองไม่มีทุนทรัพย์ในการสนับสนุน
การศึกษาของเด็กได้มากนัก ส่งผลให้เด็กขาดโอกาสในการเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและ
ตรงกับความต้องการของตนเอง  
  2) เด็กที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ซึ่งเป็นลูกหลานของแรงงานชาวเมียนมาเด็ก
กลุ่มนี้มักจะมีปัญหาการเข้าถึงสิทธิในด้านต่าง ๆ ทั้งสิทธิทางการศึกษา สิทธิในการรักษาพยาบาล 
ฯลฯ ส่งผลให้เด็กไม่ได้รับบริการจากภาครัฐและขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา  
  3) เด็กไทยบนพื้นที่สูงหรือเด็กชาวเขา เป็นเด็กที่มาจากพ้ืนที่ห่างไกลหรือถิ่นทุรกันดาร
ต่าง ๆ ซึ่งมักจะมีความหลากหลายและความแตกต่างในด้านชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรม ส่งผล
ให้เด็กบางส่วนไม่สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมของโรงเรียนได้จึงท าให้เด็กไม่มีความสุขกับการเรียน
และสุดท้ายอาจต้องออกจากระบบการศึกษา  
  4) เด็กถูกทอดทิ้งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่อยู่ในศูนย์การเรียนต่าง ๆ ที่พ่อแม่หรือ
ครอบครัวน ามาทิ้งไว้ให้ศูนย์ดูแล ซึ่งเด็กกลุ่มนี้มักจะมีปัญหาในด้านไม่ความม่ันคงทางการศึกษา 
เนื่องจากศูนย์การเรียนส่วนใหญ่ต้องอาศัยงบประมาณจากผู้สนับสนุนภายนอกเป็นหลักจึงท าให้เด็ก
ไม่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาอย่างเต็มที่ ประกอบกับ ในอนาคตถ้าหากศูนย์การเรียนต้องปิดตัว
ลงอาจส่งผลให้เด็กด้อยโอกาสกลุ่มนี้ขาดโอกาสทางการศึกษาหรือไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม   
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 ทั้งนีเ้หตุปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้เกิดปัญหาเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนมี 
6 ประการ ได้แก่  
  1) ความแตกต่างในด้านชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรม เน่ืองจากในโรงเรียนอนุกูล
วิทยา (วัดดอนแก้ว) มีทั้งเด็กไทย เด็กเมียนมา เด็กม้ง และเด็กกะเหรี่ยงเข้ามาศึกษาอยู่ในโรงเรียน
เป็นจ านวนมาก ท าให้เด็กบางคนมีปัญหาในเรื่องการปรับตัว ส่งผลให้ไม่สามารถอยู่ในสังคมของ
โรงเรียนได้อย่างมีความสุข   
  2) ความยากจนของครอบครัว ส่งผลให้เด็กขาดโอกาสในการได้รับการศึกษาที่มีความ
หลากหลายและมีคุณภาพ เนื่องจากครอบครัวไม่มีทุนทรัพย์ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
ที่สูงได้ อีกทั้งยังส่งผลต่อความไม่มั่นคงทางการศึกษา กล่าวคือหลายครอบครัวไม่สามารถสนับสนุน
การศึกษาได้หรือต้องการให้เด็กมาช่วยท างานหาเลี้ยงครอบครัว ส่งผลให้เด็กต้องออกจากระบบ
การศึกษาและขาดโอกาสทางการศึกษาไปโดยปริยาย  
  3) สถานที่ไม่เอ้ืออ านวยในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ของวัด ท าให้ห้องเรียนมีความคับแคบและไม่พร้อมต่อการจัดการศึกษา เช่น การใช้ศาลา
เอนกประสงค์ของวัดหรือโรงอาหารมาเป็นห้องเรียน ส่งผลให้มีเสียงดังรบกวนการเรียนของเด็กใน
แต่ละห้องและการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ   
  4) ขาดแคลนครู เนื่องจากโรงเรียนไม่สามารถจ้างครูผู้สอนในลักษณะเป็นงานประจ า
ได้ ท าให้โรงเรียนมีปัญหาการขาดแคลนครูหรือครูที่มาสอนมีวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงกับวิชาที่สอน 
ส่งผลให้เด็กไม่ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีความเหมาะสมในแต่ละรายวิชา 
   5) หลักสูตรไม่มีความเหมาะสมกับเด็ก เนื่องจากเด็กในโรงเรียนแห่งนี้มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ดังนั้นการน าหลักสูตรส่วนกลางมาใช้ โดยขาดการสอดแทรกเนื้อหาให้
สอดคล้องกับความเป็นท้องถิ่นและความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงท าให้เด็กไม่ได้รับการศึกษาที่
เหมาะสมกับตนเองและไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้  
  6) การไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรของไทย เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีข้อก าหนดว่าจะให้เงินอุดหนุนรายหัวแก่เด็กท่ีมีเลข 13 หลักหรือมีสถานะ
ทางทะเบียนราษฎรเท่านั้น ท าให้เด็กที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษาเอง ซึ่งข้อจ ากัดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายทางการศึกษาที่ไม่เอ้ือต่อการจัด
การศึกษาให้กับเด็กทุกคนอย่างเสมอภาค ส่งผลให้เด็กเหล่านี้ขาดโอกาสในการได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าปัญหาเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนแม่สอดมา
จากหลายเหตุปัจจัย โดยเฉพาะในประเด็นความยากจน การขาดแคลนครู การไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนราษฎร และความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ซึ่งล้วนส่งผลอย่างส าคัญให้เด็กด้อยโอกาสขาด
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โอกาสได้รับการศึกษาท่ีไมส่อดคล้องกับความต้องการ เพราะฉะนั้นหน่วยงานและสถาบันทางสังคม
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน รวมถึงวัดและพระสงฆ์จึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนด้านการศึกษาสงเคราะห์ เพ่ือให้เด็กด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้มาก
ยิ่งขึ้น   
 4.2 บทบาทของวัดและพระสงฆใ์นการสนับสนุนด้านการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กด้อย
โอกาสในพื้นที่ชายแดนแม่สอด   
  1) โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โดยพระสงฆ์ในวัดดอนแก้วจะมีบทบาทในการ
จัดการเรียนการสอนโดยตรง ซึ่งจะเน้นการสอนวิชาธรรมศึกษาเป็นหลัก โดยทางวัดได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ซึ่งการศึกษา
ดังกล่าวจะช่วยให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมถึงมีความรู้และมีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต
มากยิ่งขึ้น  
  2) โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด ซึ่งมีพระครู
อนุกูลวรการ เจ้าอาวาสวัดดอนแก้วเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในด้านการศึกษาสงเคราะห์ เริ่มตั้งแต่เป็น
ผู้จัดตั้งโรงเรียน เป็นผู้รับใบอนุญาต และสนับสนุนบริการทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น อาหาร 
ทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ นอกจากนี้พระสงฆ์ในวัดดอนแก้วยังมีบทบาทเป็นผู้น าใน
การประกอบพิธีกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ ทางศาสนาพุทธให้กับเด็กในโรงเรียนอีกด้วย   
  3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนแก้ว เป็นการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเด็กเล็ก ซึ่งพระครู
อนุกูลวรการต้องการช่วยเหลือกลุ่มเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสมและเป็นการแบ่ง
เบาภาระของผู้ปกครองจึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น โดยในปัจจุบันเทศบาลนครแม่สอดได้เข้า
มามีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณ จัดหาครูผู้สอน และจัดท าหลักสูตร แต่พระสงฆ์ยังคงเป็น
ผู้รับใบอนุญาตและคอยสนับสนุนการศึกษาในด้านต่าง ๆ ตามที่ศูนย์ต้องการ   
 นอกจากวัดและพระสงฆ์จะมีบทบาทในการสนับสนุนการศึกษาสงเคราะห์ที่หลากหลาย
ดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว ภาครัฐและภาคเอกชนยังได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ให้กับเด็กด้อยโอกาส ดังนี้ 
  1) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การสนับสนุนในโรงเรียนอนุกูล
วิทยา (วัดดอนแก้ว) ผ่านนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ ได้แก่ นโยบายเรียนฟรี โครงการอาหาร
กลางวัน อาหารเสริม (นม) เป็นต้น นอกจากนี้หน่วยงานดังกล่าวยังให้งบประมาณในการก่อสร้าง
อาคารเรียน เพ่ือให้เด็กได้มีอาคารเรียนที่เหมาะส าหรับการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน  
  2) โครงการพัฒนาตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ซึ่งที่ผ่านมาสมเด็จพระเทพฯ ได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดสร้างโรงอาหารและ
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ห้องน้ าของโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้มอบอาหารเสริม (นม) ให้แก่สามเณร เพื่อสร้างเสริมโภชนาการ
ให้สามเณรได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนมากยิ่งข้ึน   
  3) หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ เช่น กิ่งกาชาดอ าเภอแม่สอดและกรมคุมประพฤติแม่สอด
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือต่อเติมอาคารเรียน รวมถึงมอบอาหารและข้าวของเครื่องใช้ต่ าง ๆ ที่
จ าเป็นให้กับเด็กในโรงเรียน  
  4) คณะกรรมการโรงเรียน ซ่ึงเป็นตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น สมาชิกเทศบาลนคร
แม่สอด ประธานชุมชน และชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงโรงเรียน ทั้งนี้คณะกรรมการโรงเรียนจะมี
บทบาทในการให้ค าแนะน าการพัฒนาโรงเรียน รวมถึงสนับสนุนทุนการศึกษา อาหาร และอุปกรณ์
การเรียนต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับเด็ก  
  5) ผู้ปกครองนักเรียน แม้ว่าโรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) จะไม่มีการเก็บค่าเล่า
เรียน แต่ทางโรงเรียนจะขอรับเป็นเงินบริจาคจากผู้ปกครองแทน นอกจากนี้ยังมีการจัดงานแสดง 
เช่น งานราตรีอนุกูล ซึ่งจะขายบัตรให้แก่ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ เพ่ือหารายได้มาสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  
   6) ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นศรัทธาวัดที่มาท าบุญในวัดดอนแก้ว โดย
ชาวบ้านจะน าอาหารและของแห้งต่าง ๆ มาท าบุญกับพระสงฆ์และบางครั้งอาจจะมีอุปกรณ์การ
เรียนต่าง ๆ มาบริจาค ซึ่งทางเจ้าอาวาสก็จะแบ่งอาหารและอุปกรณ์การเรียนมาให้กับเด็ก 
โดยเฉพาะสามเณรและเด็กที่อยู่ในหอพัก  
 ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าในกรณีของวัดดอนแก้ว พระสงฆ์มีความพยายามในการเสริมสร้าง
โอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสเป็นอย่างมาก แต่ก็ยังคงมีข้อจ ากัดในหลาย ๆ ด้าน ทั้ง
ด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอ การขาดแคลนครู รวมถึงความไม่เป็นธรรมของนโยบายรัฐในการจัด
การศึกษา เพราะฉะนั้นทางโรงเรียนจึงต้องพัฒนารูปแบบในการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้กับเด็ก ซึ่งรูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมคือ การจัดการศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม ซึ่ง
จะช่วยให้เด็กด้อยโอกาสที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สามารถน าความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
ในการด าเนินชีวิต   
 4.3 แนวทางในการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่
ชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก  
 ในกรณีศึกษาโรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) มีเด็กที่มีความแตกต่างหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมเข้ามาเรียนเป็นจ านวนมาก เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการจัดการศึกษาที่เน้นให้
ผู้เรียนเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างซึ่งกันและกัน ทั้งในด้านชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรม 
ทั้งนีก้ารศึกษาพหุวัฒนธรรมเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีค านึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของ
ผู้เรียน รวมถึงการสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ไม่ใช่เพียงสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น อาหาร การแต่ง
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กาย ศิลปกรรม ฯลฯ แต่ยังรวมถึงสิ่งที่ เป็นนามธรรม เช่น ค่านิยม ความคิด และวิถี ปฏิบัติ  
(Thana thong Muensaen, 2016: 13) ซ่ึงปัจจุบันทางโรงเรียนได้พยายามน าเอาหลักสูตรที่เป็น
การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมเข้ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนคือ วิชาภาษาเมียนมา โดยจะสอน
ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ม.3 สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเชิงพหุวัฒนธรรม 
ได้แก่ (1) การแต่งกายชุดประจ าเผ่าของนักเรียนในทุกวันอังคาร และ (2) การแสดงร าไทย ร าเมียน
มา ร ากะเหรี่ยง และร าม้งในวันส าคัญต่าง ๆ ของโรงเรียน อย่างไรก็ตามแม้ว่าทางโรงเรียนจะมีการ
จัดการศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรมทั้งในหลักสูตรและในกิจกรรมต่าง ๆ แต่ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ เน้น
เพียงรูปธรรมและไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ของเด็กในเชิงนามธรรม เพราะฉะนั้นทางโรงเรียนควร
สอดแทรกเนื้อหาความเป็นท้องถิ่นและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเข้าไปในรายวิชาต่าง ๆ ให้
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสอนให้เด็กรู้จักวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้ังของตนเองและของชาติ
พันธุ์ต่าง ๆ รวมถึงจัดกิจกรรมในห้องเรียนและในโรงเรียน เช่น การตั้งค าถามและให้เด็กร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน เพ่ือให้เด็กรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การน าเสนอวัฒนธรรม
ของชาติพันธุ์ตนเอง โดยผ่านเรื่องเล่า การร้องเพลงหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนถึง อัตลักษณ์ทาง
ชาติพันธุ์ของเด็ก การจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรมที่น าเสนอถึงวิถีชีวิต ภูมิปัญญา 
และวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ชายแดนแม่สอด นอกจากนี้ครูผู้สอนจะต้องเข้าใจและไม่มี
อคติต่อความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของเด็ก เพราะการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมนั้นจะช่วยลด
ปัญหาความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรม รวมถึงเด็กจะได้รับการศึกษาที่มีความ
เหมาะสมกับตนเองและสามารถน าความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้  
 
5. อภิปรายผล 
 5.1 สถานการณ์ปัญหาและเหตุปัจจัยของเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนใน
พื้นที่ชายแดนแม่สอด พบว่า เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษามีลักษณะดังนี้ (1) เด็กยากจน (2) เด็กที่
ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร (3) เด็กไทยบนพ้ืนที่สูงหรือเด็กชาวเขา และ (4) เด็กถูกทอดทิ้ง 
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าลักษณะของเด็กด้อยโอกาสในแต่ละประเภทจะมีปัญหาความด้อยโอกาสทาง
การศึกษาที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นการจัดบริการทางการศึกษาจึงต้องมีความเหมาะสมกับเด็กแต่
ละกลุ่ม เช่น เด็กที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ภาครัฐอาจต้องมีการเปิดโอกาสให้เด็กทุกคน
ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องของสถานะทางทะเบียน
ราษฎร เด็กไทยบนพ้ืนที่สูงหรือเด็กชาวเขาจะต้องได้รับการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลายและ
สอดคล้องกับบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือให้เด็กสามารถอยู่ร่วมในสังคมของโรงเรียนได้อย่าง
มีความสุข เป็นต้น ทั้งนี้การจะก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไรนั้น ควรจะต้องพิจารณาถึง
เหตุปัจจัยที่ท าให้เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาด้วย ได้แก่ (1) ความแตกต่างในด้านชาติพันธุ์ ภาษา 
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และวัฒนธรรม (2) ความยากจนของครอบครัว (3) สถานที่ไม่เอ้ืออ านวยในการจัดการเรียนการสอน 
(4) การขาดแคลนครู (5) หลักสูตรไม่มีความเหมาะสมกับเด็ก และ (6) การไม่มีสถานะทางทะเบียน
ราษฎร ซึ่งเหตุปัจจัยของความด้อยโอกาสทางการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Wanlaya Manutkasemsirikul  (2008) ที่พบว่าปัจจัยที่เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการเข้าถึงการศึกษา
ในโรงเรียนไทย ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล อาทิ ด้านการสื่อสารและความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
รวมถึงปัจจัยในด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ซึ่งการเรียนในโรงเรียนยังคงมีค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
ในหลายด้าน เช่น ค่าเดินทาง ค่าชุดนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ ที่ครอบครัวหรือผู้ปกครอง
ต้องเสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Premjai Vungsiriphaisal (2010)  
ที่พบว่าหลักสูตรของโรงเรียนไทยเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างตายตัวและมีการน าความรู้ท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้ในหลักสูตรค่อนข้างน้อย ซึ่งปัญหาทางการศึกษาต่าง ๆ เหล่านี้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาต้องเข้ามาร่วมแก้ไขเพ่ือลดภาวะ
ความด้อยโอกาสและเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสยิ่งขึ้น 
 5.2  บทบาทของวัดและพระสงฆ์ในการสนับสนุนด้านการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็ก
ด้อยโอกาสในพื้นที่ชายแดนแม่สอด ประกอบด้วย (1) โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ซึ่ง
พระสงฆ์ในวัดดอนแก้วจะมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนวิชาธรรมศึกษาให้กับประชาชนที่
สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพ่ือให้เติบโตมาเป็นคนดีและเป็นก าลังหลักในการ
พัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ (2) โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลของ
วัด โดยพระสงฆ์จะมีบทบาทตั้งแต่เป็นผู้จัดตั้งไปจนถึงสนับสนุนบริการทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าวัดและพระสงฆ์มีบทบาทส าคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กด้อย
โอกาสเป็นอย่างมาก และ (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนแก้ว โดยในอดีตพระสงฆ์จะมีบทบาทใน
การบริหารจัดการศูนย์ในด้านต่าง ๆ แม้ว่าในปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนแก้วจะอยู่ในความ
ดูแลของเทศบาลนครแม่สอด แต่พระสงฆ์ยังคงด ารงต าแหน่งเป็นผู้รับใบอนุญาตและให้ความ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้บทบาทของวัดและพระสงฆ์ดังกล่าวสอดคล้อง
กับที่ Phramaha Somsong Sirintharo (1982) ได้กล่าวถึงบทบาทของวัดในการจัดบริการด้าน
การศึกษาแก่สังคม ได้แก่ โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นการสอนหลักธรรมหรือวิชา
ทางพระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชน รวมถึงโรงเรียนในวัด ซึ่งพระสงฆ์เป็นผู้จัดตั้งและมีบทบาท
ด าเนินการจัดการศึกษาให้กับเด็ก โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ทั้งนี้บทบาทในการ
สนับสนุนการศึกษาของวัดและพระสงฆ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นบทบาทส าคัญที่จะช่วยพัฒนามนุษย์และ
สังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งข้ึน  
 สิ่งส าคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้วัดและพระสงฆ์สามารถด ารงบทบาทในการจัดการศึกษา
สงเคราะห์ส าหรับเด็กด้อยโอกาสได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนนั้นควรจะได้รับการสนับสนุนจาก
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ภาครัฐและเอกชนร่วมด้วย ทั้งในด้านงบประมาณ อุปกรณ์ทางการศึกษา อาหาร ข้าวของเครื่องใช้ที่
จ าเป็นต่าง ๆ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าภาครัฐที่เข้ามามีบทบาท ได้แก่ (1) ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (2) โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี และ (3) หน่วยงานภาครัฐ อ่ืน ๆ เช่น กิ่งกาชาดอ าเภอแม่สอดและกรมคุมประพฤติ
แม่สอด ส่วนภาคเอกชน ได้แก่ (1) คณะกรรมการโรงเรียน (2) ผู้ปกครอง และ (3) ชาวบ้านผู้มีจิต
ศรัทธา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Tunlaya Kokoun (1997) ที่พบว่าการปฏิบัติงานของ
พระสงฆ์จะต้องได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ในการบริจาค
เงินทุนและปัจจัยต่าง ๆ ประกอบกับพระสงฆ์ไม่มีรายได้หลักจึงต้องรอรับการบริจาคจากประชาชน
แต่เพียงอย่างเดียว ส่งผลให้การปฏิบัติงานในบางครั้งประสบปัญหาการขาดแคลนงบประมาณจึงท า
ให้ไม่สามารถสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสได้อย่างเต็มที่  
 5.3 การเสนอแนวทางในการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส 
การศึกษาครั้งนี้พบว่าแนวทางท่ีควรจะผลักดันในพื้นที่ชายแดนแม่สอด คือ การจัดการศึกษาพหุ
วัฒนธรรม อันเป็นการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ให้ความส าคัญและค านึงถึงความแตกต่างของ
ผู้เรียน โดยแนวทางดังกล่าวมีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับโรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ซึ่งเป็น
โรงเรียนที่มีความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้เรียนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นใน
ด้านชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรม ทั้งนี้ในปัจจุบันทางโรงเรียนได้มีหลักสูตรและกิจกรรมทางการ
ศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมในหลายด้าน เช่น การเรียนวิชาภาษาเมียนมา 
การแต่งกายชุดชนเผ่าในทุกวันอังคาร การจัดกิจกรรมในด้านวัฒนธรรม อาทิการแสดงร าไทย ร าม้ง 
และร ากะเหรี่ยงในงานส าคัญต่าง ๆ ของโรงเรียน  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวยังอยู่ใน
ลักษณะเชิงรูปธรรม เพราะฉะนั้นทางโรงเรียนจึงควรจะปรับประยุกต์หลักสูตรให้สามารถตอบสนอง
ในเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมให้มากขึ้น กล่าวคือต้องสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
ท้องถิ่นและเนื้อหาทางวัฒนธรรมเข้าไปในรายวิชาต่าง ๆ รวมถึงจัดกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เด็กเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของกันและกัน ทั้งนี้การจัด
การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ Choomsak Inrak (2014) ที่ได้ศึกษาเรื่องการจัด
การศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมส าหรับเด็กชนเผ่าโรงเรียนประถมศึกษา พ้ืนที่ชายขอบภาคเหนือ 
ซึ่งพบว่าแนวทางในการจัดการศึกษาที่ส าคัญคือ โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นวิถีชีวิตและท้องถิ่นของเด็กชนเผ่า 
รวมถึงมีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการความรู้ทางวัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณีให้มี
ความสอดคล้องกับพ้ืนที่และชนเผ่าของเด็ก ซึ่งครูผู้สอนจะต้องมีความเข้าใจในวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของเด็ก เพ่ือช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของเด็กมากยิ่งขึ้น  
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6. ข้อเสนอแนะ     
 6.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการปฏิบัติในบริบทพ้ืนที่ชายแดน 
  1) โรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายและเหมาะสมภายใต้บริบท
ของสังคมพหุวัฒนธรรม เช่น การให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของชั้นเรียน การจัดการ
เรียนการสอนที่สอดแทรกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้
วัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลาย รวมถึงภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
  2) โรงเรียนควรน าเสนอรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจและเห็นคุณค่าของการศึกษาว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยพัฒนาให้เด็ก
และเยาวชนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ เพ่ือจะได้เติบโตมาเป็น
ก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
  3) วัดและโรงเรียนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กและ
เยาวชนผู้ด้อยโอกาส เช่น การเข้าไปสอนศีลธรรมในวิชาพระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมหรือให้
ความรู้ในด้านพระพุทธศาสนา เป็นต้น เพ่ือให้เด็กมีหลักธรรมในการด าเนินชีวิตและเห็นความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น 
  4) ภาครัฐควรก าหนดนโยบายทางการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนสามารถเข้าเรียน
ในโรงเรียน โดยเฉพาะข้อจ ากัดในด้านของสถานะทางทะเบียนราษฎร เพ่ือให้เด็กทุกคนสามารถ
เข้าถึงระบบการศึกษาและได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
 6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
  1) ควรศึกษาแนวทางในการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสมกับลักษณะและเหตุปัจจัย
เฉพาะของเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาแต่ละกลุ่ม เช่น เด็กที่มีความแตกต่างชาติพันธุ์ ภาษา และ
วัฒนธรรม เด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ฯลฯ เพ่ือต่อยอดแนวทางในการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
และเยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 2) ควรศึกษาบทบาทของวัดและพระสงฆ์ในด้านการศึกษาสงเคราะห์ให้กับเด็กด้อย
โอกาสในพ้ืนที่ชายแดนอ่ืน ๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะรูปแบบในการจัดการและสนับสนุน
การศึกษาว่าควรมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมอย่างไรและมีข้อเสนอแนะในด้านใดบ้าง เพ่ือให้
พระสงฆแ์ละหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้ในการจัดการศึกษา
ให้มีความเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่ชายแดนมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สําคัญใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) เพ่ือนําเสนอการเพ่ิมคุณค่าการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth 
Interview) การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
นําเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่สําคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สําหรับงานวิจัยนี้ ได้แก่  1) แหล่งท่องเที่ยวประเภท
วัด 3) แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ 4) แหล่งท่องเที่ยวประเภทพระราชวัง  
5)แหล่งท่องเที่ยวประเภทพิพิธภัณฑ์  และ 7) แหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ 2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้แก่ แนวทางการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเลียบแม่น้ําเจ้าพระยาและแนวทางพัฒนาตลาดน้ําหรือตลาดชุมชน  3. การเพ่ิม
คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบด้วยการจัดการวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
พระพุทธศาสนาควรมีแนวทางการเพ่ิมคุณค่าการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา ได้แก่ 1) กิจกรรม
การท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 2) ราคาสมเหตุสมผล 3) ความสะดวกสบายของสถานที่สิ่งอํานวยความ
สะดวก 4) การส่งเสริมการตลาด 5)  ฝึกอบรมบุคลากรทางการท่องเที่ยว 6) กระบวนการ
ดําเนินงาน 7) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 8) การจัดชุดโปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม   
9) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   
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ABSTRACT 
 The research is a qualitative research the objectives of this study were 1) 
to study tourism culture in Ayutthaya. 2) to study the development of cultural 
tourism consistent with its context of Ayutthaya 3) to offer enriching cultural 
tourism in the province of Ayutthaya. Data were gathered from in-depth interviews 
(in-depth interview) from the primary (key informants) by selecting specific 
(purposive sampling) figure 25 persons analyzing the data obtained from the 
document, content analysis (content analysis) presents information in a way 
described in order to categorize the content of the (category) then synthesized. to 
share issues or issue and explain its contents. the results showed that: 1. the state 
of cultural tourism in Ayutthaya. for this study were: 1) the tourist sector measure 
3). tourism and historical monuments 4) attraction of the palace. 5) the attraction 
of the museum. and 7) other tourist destinations 2. development of cultural 
tourism are consistent with the context of the Ayutthaya along the Chao Phraya. 
including ways to develop tourism and the development of the market or markets 
in the community 3. enriching tourism. cultural management measures include a 
tourist principles should guide enriching tourism principles: 1) cultural tourism 
activities 2) reasonable price 3) the convenience of the location. amenities 4) 
promotion. 5) training tourism personnel, 6) process, 7) the physical environment 8) 
the cultural tourism program 9). with the participation of all sectors.  
Keywords: cultural tourism, Ayutthaya. 
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1. บทน า 
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคือการท่องเที่ยวเพ่ือชมสิ่งที่แสดงความเป็นวัฒนธรรม เช่น 

โบราณสถาน วัด ปราสาท พระราชวัง ประเพณี วิถีดําเนินชีวิต ศิลปะทุกแขนง และรวมถึงสิ่งต่าง ๆ 
ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดําเนินชีวิตของบุคคล
ในแต่ละยุคแต่ละสมัย (Wang. W. Chen, 2013:39) นักท่องเที่ยวจะได้ทราบประวัติความเป็นมา 
ความ เชื่ อ  มุมมองความคิด  ความศรั ทธา  ความนิ ยมของบุ คคลสมัยอดี ตที่ ถ่ า ยทอด 
(Williams,1998:157) มาถึงคนรุ่นหลังผ่านสิ่งเหล่านี้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงเป็นรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และนํามาศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้นอกเหนือจากการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว 
(Wang. W. Chen,2005:35)  

 การท่องเที่ยวที่มุ่งหวังเพียงแต่จํานวนนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว อาจจะนํามาซึ่งความ
เสียหายอันเกิดจากการขาดความเอาใจใส่ดูแลของผู้มีหน้าที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวและความละเลย
ของนักท่องเที่ยวที่ขาดความใส่ใจหรือการจงใจต่อการทําลายสถานที่ท่องเที่ยว  (Yupadee 
Sataphan, 2005: 19) ย่อมส่งผลเสียและสร้างความชํารุดทรุดโทรมให้แก่แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ 
และในปี พ.ศ.2558 จะมีการปฏิรูปทุกด้านเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ซึ่งเป็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอย่างมิอาจเลี่ยงได้ ซึ่งประเทศไทยนั้นได้มีการผลักดันส่งเสริมการตลาดการ
ท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กระจายออกทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ ยวเชิง
วัฒนธรรมในภาคกลางที่มีแหล่งอารยะธรรมอันเก่าแก่และมีส่วนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ซึ่งจังหวัดที่เป็นตัวแทนที่ดีในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และเป็นเมืองมรดกโลก คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในประวัติศาสตร์นั้นเป็นอดีต
ราชธานีที่ยาวนานที่สุดถึง 417 ปี เป็นดินแดนที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มีเอกลักษณ์โดด
เด่นทั้งด้านกายภาพ  

 ประวัติศาสตร์และอารยธรรม มีโบราณสถานที่ยังคงเหลืออยู่เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความ
รุ่งเรืองในอดีต องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้รับ
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาไว้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 
2534 เป็นผลให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมตลอดทั้งปี  (Ayutthaya,2014:82) ซึ่งการท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีอัตราเติบโตเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 11.52 โดยนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.00 และชาวต่างชาติมีอัตราเติบโตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.43 จะเห็นได้ว่าอัตรา
การเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติมีสัดส่วนการเพ่ิมขึ้นที่มากกว่าชาวไทย การที่อัตราการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดอยุธยาเติบโตเพ่ิมขึ้นมีผลมาจาก การจัดกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี อาทิ งาน “อยุธยามหามงคลทัวร์ไหว้พระ 9 วัด” การเดินทางท่องเท่ียวเชิง
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อนุรักษ์ชมโบราณสถานด้วยรถจักรไอน้ําในเส้นทางกรุงเทพ-อยุธยา การล่องเรือเที่ยวอยุธยา ฯลฯ 
โดยอยุธยาใช้ความเป็น “เมืองมรดกโลก” เป็นจุดขายการท่องเที่ยวที่ช่วยดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ (Ayutthaya,2014:89)  
  ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน
ลักษณะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กําหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปี 2557 อันมีวิสัยทัศน์จังหวัดว่า “อยุธยานครประวัติศาสตร์  
น่าเที่ยว น่าอยู่ ก้าวสู่สากล” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการสู่
มาตรฐานสากล อันมีเป้าประสงค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าด้านการท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีกลยุทธ์
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ งานประเพณี และงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ด้านการท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพการให้บริการของบุคลากรด้านท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล 
ส่งเสริมการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และ
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากลซึ่ ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2555 -2559 ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพให้มีการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยการส่งเสริมการเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศ และสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการกระจายการเดินทางท่องเที่ยว และการ
เดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค (Ministry of Tourism and 
Sports,2014:62) และยุทธศาสตร์นี้ยังมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554 – 2559) ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 ว่าด้วยการพัฒนาภาคบริการ และ
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. 2555 – 2559) ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 ว่าด้วยการ
พัฒนาสินค้าบริการ และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว ที่มุ่งเน้นให้มีการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่ อม
โทรม (Anuwat Krasang, 2015 : 241-259) และพัฒนายกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวในเชิง
กลุ่มพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและชุมชน บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืน เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเอกชน ท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการราย
ย่อยและวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  สมาคม Economic Reporters 
Association,2014:26)    
 จากความส าคัญท่ีกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสภาพและปัญหาการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และหาแนวทางในการพัฒนาท่ีสอดคล้องและเหมาะสม เพ่ือน า
เสนอแนะเชิงนโยบายในการพฒันาส่งเสริมให้จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมท่ียัง่ยืนอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยและงานวิจยัชิน้นีส้ามารถท่ีจะน าไปสู่การพฒันา
อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและบคุลากรทางการท่องเท่ียวในภาคบริการท่ีได้มาตรฐาน และเพ่ือ
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ขีดความสามารถในการแข่งขนัได้ในระดบัสากล และน าไปสู่การก าหนดนโยบายหรือวางแผน
ด้านการตลาดการทอ่งเท่ียวคณุภาพและสร้างรายได้สงูให้กบัประเทศ 
  
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สําคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สอดคล้องเหมาะสมกับ
บริบทของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 2.3 เพ่ือเสนอการเพ่ิมคุณค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีดําเนินการวิจัย โดยมีลําดับดังนี้ 
 3.1  รูปแบบการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจั ย เรื่ อง  “การพัฒนาการท่องเที่ ยว เชิ งวัฒนธรรมของจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา” นี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)   
 3.2  ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตผู้ให้ข้อมูลหลักไว้ จํานวน 25 รูป/คน  
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยในเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอน ลักษณะและการตรวจสอบเครื่องมือ มี
รายละเอียด ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ 
  1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากเอกสารและผลงาน
การวิจัย 
  2) กําหนดกรอบ แนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
  3) กําหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอคําปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  4) สร้างเครื่องมือ 
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  5) นําเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  6) ปรับปรุงแก้ไข 
  7) จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ และนําไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 

 2. ลักษณะของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นเครื่องมือสําหรับ

การศึกษาเชิงคุณภาพผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เพ่ือรวบรวมข้อมูลจาก ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 25 รูป/
คน  โดยการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Selection)   
 3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเรื่องนี้ ประกอบด้วยเครื่องมือสําหรับการศึกษาคุณภาพ ผู้วิจัย
ได้ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 
  1) ขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือ
ที่สร้างไว้ (Face Validity : ความตรงเชิงพินิจ) 
  2)  หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนําแบบสัมภาษณ์สร้างเสร็จเสนอประธาน
และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและนําเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญแล้วนํามา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จํานวน 5 รูป/คน  
  3) นําแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือขอความ
เห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการวิจัย 
  4) นําเครื่องมือที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ 
 4. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ืองน้ีผู้วิจัยได้กําหนดรูปแบบในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  1) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   
  2) พัฒนาเครื่องมือที่เป็นแนวทางการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (Indepth interview)   
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  3) นําแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ที่พัฒนาเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 รูป/คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ตลอดจนความชัดเจนในการใช้ภาษา 
 4) นําแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)  ที่ผ่านการตรวจสอบของอาจารย์ที่
ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์แล้วนําไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
ต่อไป 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวมข้อมูลในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีวิธีการและ
ขั้นตอน ดังนี้  
  1) ขอหนังสือจากบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย ลงนามโดยผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ส่งไปถึงผู้ให้ข้อมูลหลัก พร้อมทั้งแนบคําถามในการสัมภาษณ์ไปด้วย 
เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลหลัก เข้าใจประเด็นของข้อคําถาม และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อม
ในการให้สัมภาษณ ์
  2)  ดําเนินการสัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview)จากผู้ให้
ข้อมูลหลักตามที่ได้มีการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ โดยมีการบันทึกเทปและ
จดบันทึกโดยใช้เวลาการสัมภาษณ์แต่ละท่านไม่น้อยกว่า 30 นาที  
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิจัยเรื่องนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือจัดหมวดหมู่ของ
เนื้อหา (Category) แล้วนํามาสังเคราะห์เพื่อหาประเด็นร่วมหรือประเด็นหลักวิเคราะห์ข้อมูล 3 เส้า 
ได้แก่ 1) จากการสัมภาษณ์ 2) จากเอกสาร 3) จากการสังเกตุ นํามาสังเคราะห์โดยวิธีพรรณาความ  
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 สภาพการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ส าคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ส าหรับงานวิจัยนี้ ได้แก่  1) แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด ที่สําคัญ ได้แก่  วัดพนัญเชิงวรวิหาร  
วัดใหญ่ชัยมงคล วัดนิเวศธรรมประวัติ  และวัดชุมพลนิกายารามวรวิหาร 2) แหล่งท่องเที่ยว
ประเภทตลาดหรือชุมชน ที่น่าสนใจ ได้แก่ ตลาดเศียรช้าง  ตลาดโก้งโค้ง  ตลาดน้ําทุ่งบัวชม  และ
ตลาดน้ําอโยธยา  3) แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ ซึ่งน่าสนใจ ได้แก่ วังหลังหรือ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจันทรเกษม เจดีย์พระศรีสุริโยทัย  4) แหล่งท่องเที่ยวประเภทพระราชวัง 
ซึ่งน่าสนใจ ได้แก่ พระราชวังบางปะอิน เป็นต้น  5)แหล่งท่องเที่ยวประเภทพิพิธภัณฑ์  ได้แก่ 
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พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา 6)แหล่งท่องเที่ยวประเภทหมู่บ้าน/ชุมชน  ได้แก่ หมู่บ้าน
หัตถกรรมมีดอรัญญิก เป็นต้น 7) แหล่ง ท่องเที่ยวอื่น ๆ ได้แก่ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ศูนย์ท่องเที่ยว
อยุธยา  
 4.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น  สําหรับการวิจัยเรื่องนี้
มุ่งเน้นแหล่งท่องเที่ยว  2  ประเภท ได้แก่ 1) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรม  
2)แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นตลาดน้ําหรือตลาดชุมชน ดังนั้น  การสังเคราะห์ข้อมูลจึงแยกเป็นสองส่วน
คือ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเลียบแม่น้ําเจ้าพระยาและแนวทางพัฒนาตลาดน้ําหรือตลาด
ชุมชน  
  4.2.1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเลียบแม่น้ าเจ้าพระยา ประกอบด้วย 1) จัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม 2) การบริหารจัดการด้านบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน 3) การบริหาร
จัดการด้านการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว/ผู้ประกอบการ 4) การบริหารจัดการด้านการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 5 ) การบริหารจัดการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในอนาคต 
  4.2.2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นตลาดน้ าหรือตลาดชุมชน ประกอบด้วย  
1) ชุมชนเป็นเจ้าของจะต้องร่วมกันคิดวางแผนออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชน 
2) จัดตั้งคณะทํางานมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบมีกฎกติกาชัดเจน 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของเด็ก เยาวชนผู้สูงอายุ และหน่วยงานต่างๆในชุมชน 4) สินค้าต้องเป็นของที่ผลิตในชุมชน  
5) ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 6) มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก 7) มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้คนเข้ามาในพ้ืนที่ 8) มีการสื่อสารทางการท่องเที่ยว 9) มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น และ 10) มีกิจกรรมทางเรือทางน้ํา  
 4.2.3. การเพิ่มคุณค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบด้วย การจัดการวัดให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาควรมีแนวทางการเพ่ิมคุณค่าการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา 
ได้แก่ 1) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2) ราคาสมเหตุสมผล 3) ความสะดวกสบายของ
สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก 4) การส่งเสริมการตลาด 5)  ฝึกอบรมบุคลากรทางการท่องเที่ยว 6) 
กระบวนการดําเนินงาน 7) ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 8) การจัดชุดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  9) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   
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5. อภิปรายงานการวิจัย 
 5.1 สภาพการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ส าคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ส าหรับงานวิจัยนี้ ได้แก่  1) แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด ที่สําคัญ ได้แก่  วัดพนัญเชิงวรวิหาร  
วัดใหญ่ชัยมงคล วัดนิเวศธรรมประวัติ  และวัดชุมพลนิกายารามวรวิหาร 2) แหล่งท่องเที่ยว
ประเภทตลาดหรือชุมชน ที่น่าสนใจ ได้แก่ ตลาดเศียรช้าง  ตลาดโก้งโค้ง  ตลาดน้ําทุ่งบัวชม  และ
ตลาดน้ําอโยธยา  3) แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ ซึ่งน่าสนใจ ได้แก่ วังหลังหรือ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจันทรเกษม เจดีย์พระศรีสุริโยทัย  4) แหล่งท่องเที่ยวประเภทพระราชวัง 
ซึ่งน่าสนใจ ได้แก่ พระราชวังบางปะอิน เป็นต้น  5)แหล่งท่องเที่ยวประเภทพิพิธภัณฑ์  ได้แก่ 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา 6)แหล่งท่องเที่ยวประเภทหมู่บ้าน/ชุมชน  ได้แก่ หมู่บ้าน
หัตถกรรมมีดอรัญญิก เป็นต้น 7) แหล่ง ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ   ได้แก่  ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  
ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา  
 5.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น  สําหรับการวิจัย
เรื่องนี้มุ่งเน้นแหล่งท่องเที่ยว  2  ประเภท ได้แก่ 1) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรม 
2)แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นตลาดน้ําหรือตลาดชุมชน ดังนั้น  การสังเคราะห์ข้อมูลจึงแยกเป็นสองส่วน
คือ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเลียบแม่น้ําเจ้าพระยาและแนวทางพัฒนาตลาดน้ําหรือตลาด
ชุมชน  
  5.2.1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเลียบแม่น้ าเจ้าพระยา ประกอบด้วย 1) จัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม 2) การบริหารจัดการด้านบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน 3) การบริหาร
จัดการด้านการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว/ผู้ประกอบการ 4) การบริหารจัดการด้านการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 5 ) การบริหารจัดการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในอนาคตสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sirna Jitjarus (2007) ในงานวิจัยเรื่อง การ
พัฒนานวัตกรรมสําหรับการเผยแพร่ความรู้ด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และคุณภาพ
ชีวิตของคนไทยเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผลการวิจัยพบว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถี
ชีวิตคนไทย ถึงเกือบครึ่ง รองลงมา ได้แก่ ทางธรรมชาติ และทางประวัติศาสตร์ 
  5.2.2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นตลาดน้ าหรือตลาดชุมชน ประกอบด้วย  
1) ชุมชนเป็นเจ้าของจะต้องร่วมกันคิดวางแผนออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชน  
2) จัดตั้งคณะทํางานมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบมีกฎกติกาชัดเจน 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของเด็ก เยาวชนผู้สูงอายุ และหน่วยงานต่างๆในชุมชน 4) สินค้าต้องเป็นของที่ผลิตในชุมชน  
5) ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 6) มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก 7) มีการ
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ประชาสัมพันธ์ให้คนเข้ามาในพ้ืนที่ 8) มีการสื่อสารทางการท่องเที่ยว 9) มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน และ 10) มีกิจกรรมทางเรือทางน้ํา สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Siriporn Laomueng (2515) ในงานวิจัยเรื่อง การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวด้านการให้บริการ
ข้อมูลการท่องเที่ยวนครประวัติศาสตร์ อยุธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวทุกคนมีความพอใจในสถานที่ท่องเที่ยวแต่สิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุงคือ
ความสะอาดของโบราณสถาน ความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว และความชัดเจนของป้ายบอก
เส้นทางการท่องเที่ยว   
 5.2.3 การเพิ่มคุณค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1) กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2) ราคาสมเหตุสมผล 3) ความสะดวกสบายของสถานที่ สิ่งอํานวยความ
สะดวก 4) การส่งเสริมการตลาด 5)  ฝึกอบรมบุคลากรทางการท่องเที่ยว 6) กระบวนการ
ดําเนินงาน 7) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 8) การจัดชุดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   
9) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrakrubhawanawajirakhun 
(2015) ในงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบที่ 1 การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุให้มี
ความมั่นคงแข็งแรงและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างแท้จริง รูปแบบที่ 2 การพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบที่ 3 จัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรม บูรณาการกับอนุรักษ์โบราณสถานและศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมา 
รูปแบบที่ 4 บูรณาการวิถีชีวิตความเป็นไทย ร่วมกับศาสนาอื่นอย่างสันติสุข ด้วยกลยุทธ์ 9 ประการ 
34 กิจกรรม ทั้งหมดนี้จะช่วยให้การพัฒนาวัดมีความเจริญรุ่งเรือง และกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้นแบบที่ดีด้วย    
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อของรัฐ เพ่ือประชาสัมพันธ์แนวคิดและลักษณะเฉพาะของการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยยกตัวอย่างท่ีประสบความสําเร็จจากทั้งในและ
ต่างประเทศมาสื่อให้เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น 
  2) หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ศึกษาวิจัยต้องให้ความสําคัญ
ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือที่จะมุ่งนาเอาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของพระนครศรีอยุธยา
และชุมชนที่ศึกษาวิจัย ได้เรียนรู้ประสบการณ์ ผลักดันวัฒนธรรมให้มีชีวิต มีการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีความคิดสร้างสรรค์ประจําถิ่นสามารถเรียนรู้ด้านอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้ตลอดทุกวัน 
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  3) ส่งเสริมให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านอัตลักษณ์การ
ท่องเที่ยวเฉพาะเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศอาเซียนและยังเป็นเสน่ห์น่าดึงดูดใจ 
  4) หน่วยงานภาครัฐต้องตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เนื่องจากเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่มากที่สุดเมื่อ
เทียบกับการท่องเที่ยวรูปแบบอ่ืนๆ ดังนั้น ควรจัดให้มีรางวัลสําหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แบบสร้างสรรค์ดีเด่น (Creative Tourism Award) ให้แก่ธุรกิจและชุมชนที่ประสบความสําเร็จใน
การสร้างสรรค์การท่องเที่ยว 
 6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 
 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัตินี้ ได้เสนอแนะจากผลการวิจัยในประเด็นที่เห็นว่าสําคัญและ
ควรเป็นประเด็นเร่งด่วนต่อการจัดการการท่องเที่ยว ดังนี้ 
  1) จัดให้มีเวทีการเสวนาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและชุมชน ตลอดจน นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ศิลปิน 
นักวิทยาศาสตร์และวิศวกร สถาปนิก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นช่องทางให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ของคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ และผู้สนใจที่จะประกอบธุรกิจนี้ในอนาคต เพ่ือ
นําไปสู่นวัตกรรมในอุตสาหกรรมที่มักเกิดจากความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย 
  2) จัดทําข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในการร่วมมือทําวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
 6.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 หากมีการวิจัย เกี่ยวกับ “การพัฒนาการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมของจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะการดําเนินการวิจัยในลักษณะต่อไปนี้ 
  1) ควรดําเนินการในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research) ซ่ึงเป็นใช้วิธีการปฏิบัติ กระบวนการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การเรียนรู้
จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว 
 2) ควรเพิม่กรณีศึกษาจากบริบทที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในด้านอ่ืนๆ เช่น การมีส่วน
ร่วมของวัดและชุมชน เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมบริบทของการวิจัยให้ได้องค์ความรู้และรูปแบบการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่หลากหลาย  
  



156    ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561

References  
Anuwat Krasang. (2015). Environmental Management in Temple as the Ecological in 

Line with Buddhist Integration of Sangkha in Saraburi Province. Journal of 
MCU Social Science  Review, 4(2), 241-259. 

Yupadee Sataphan. (2005). Geography. Tourism Geography of Thai Tourism. 5th 
Edition. Bangkok: Pisit edition.  

Phaknisa Abhisuphakornkul and other. (2007). Complete Report The Cultural 
Tourism Route Development Program is linked to the annual Tourism 
Festival in the Group. Northeastern provinces. Buriram : Buriram Rajabhat 
University.  

Sirina Jitjarus and Other. (2007). Development of Innovation for Dissemination of 
Knowledge on Population. Society. Economy. Culture and Quality of Life 
of Thai People to Promote World Heritage Tourism: a Case Study of 
Ayutthaya Province (Research Report). Faculty of Education. Ayutthaya 
Rajabhat University.  

Siriporn Laomueng. (2006). Increasing Tourism Potential in Travel Information 
Services Ayutthaya Historical City Ayutthaya (Research Report). Faculty of 
Education : Ayutthaya Rajabhat University.  

Phrakrubhawanawajirakhun (Watcharin Wajiradhammo).(2015).Was Formed to 
Develop a Cultural Tourism In Ayutthaya (Doctoral Dissertation). Graduate 
School. Mahachulalongkornrajawidyalaya University.  

Williams. S. (1998).Tourism Geography. New York: Routledge. 
 
  



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์   157  

การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้าเชิงกลยุทธ์กับการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาอุทกภัย 

THE MANAGEMENT STRATEGY OF MIDDLE AREA WATERSHED 
COMMUNITY FOR PREVENTION AND RESOLUTION OF FLOOD 

 
พระวิเทศพรหมคุณ (พิชาภพ ปญฺ าโณ)  พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโ    

อัครนันท์ อริยศรีพงษ์  อัครเดช  พรหมกัลป์ 
Pra Wides Brommakun (Phichaphop  Punyayano), Phrakhrusangharak Chakkit  

Phuripanyo,  
Akaranun Ariyasripong, Akkaradecha Brahmmakapp 

 
บทคัดย่อ 

บทความเรื่อง “การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้าเชิงกลยุทธ์กับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย” มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการชุมชนกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย 2) เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบการจัดการชุมชนกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  
3) เพ่ือสังเคราะห์แบบจ้าลองเชิงกลยุทธ์ในการจัดการชุมชนเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบประยุกต์ ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณท่ีใช้การศึกษาวิจัยเชิงส้ารวจกับการ
วิจัยเชิงคุณภาพที่เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเฉพาะ เพ่ือให้เกิดความ
สมบูรณ์ก่อนที่จะน้าเสนองานวิจัยต่อสาธารณะ   

ผลการวิจัยพบว่า 

                                                           
  Lecturer, Faculty of Education, Faculty of Education, Mahachulalongkorn- 
rajavidyalaya University. 
  Lecturer in Buddhist Studies, Master of Education and Doctor of Philosophy in 
Education, Faculty of Education, Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
  Special lecturer, Faculty of Education, Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University. 
  Lecturer in Master of Public Administration, Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University Nakhon Sawan Campus. 



158    ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561

1. การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้าในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในภาพรวม
พบว่า มีการก้ากับดูแลและการติดตามประเมินผลเป็นรูปธรรมที่สุด รองลงมาได้แก่การวางแผนหรือ
นโยบาย การแบ่งงานกันท้า การตัดสินใจและสั่งการ และการรวมตัวหรือการจัดโครงสร้างในชุมชน 
ตามล้าดับ  

2. รูปแบบการจัดการชุมชนกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยก่อนเกิดเหตุนั้น  
1) ก่อนเกิดเหตุจะต้องมีการหล่อหลอมประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น  มีการสร้างเครือข่ายที่เชื่อม
ประสานบนพ้ืนฐานของการเสียสละ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และพร้อมที่จะพลิกวิกฤตให้เป็น
โอกาส 2) ในขณะที่เกิดเหตุจะต้องถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชุมชน มีการแบ่ง
งานกันท้า ร่วมแรงร่วมใจกัน ร่วมไม้ร่วมมือกัน ตอบแทนคุณซึ่งกันและกัน เปิดกว้างและเคารพใน
ความหลากหลายทางความคิด 3) หลังเกิดเหตุจะต้องเร่งฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมชุมชนให้กลับมาดี
ดังเดิม โดยมีแผนงาน แผนปฏิบัติการ และเครือข่ายในระดับต้าบลและอ้าเภอ 4) การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อความยั่งยืน จะต้องท้าใจยอมรับและอยู่ร่วมกับปัญหาอุทกภัยอย่างปกติหรือ
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต มีการหล่อหลอมประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น เช่น การสร้างบ้านบนแพเพ่ือพัก
อาศัยในขณะน้้าท่วม มีการเตรียมเครื่องมือจับปลาสร้างรายได้ มีการสร้างบ้านแบบไทยๆ ที่ยกพ้ืน
สูง มีการปลูกต้นไม้และกอไผ่เพื่อเป็นก้าแพงธรรมชาติ และมีการสร้างพื้นที่รองรับน้้าหรือแก้มลิง 

3. แบบจ้าลองเชิงกลยุทธ์ในการจัดการชุมชนกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
1) ก่อนเกิดอุทกภัยนั้นจะต้องมีการขับเคลื่อนนโยบายให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับวิถีแวดล้อมของ
ชุมชน  ลดระเบียบและขั้นตอน สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามวิถีทางธรรมชาติ
บนพ้ืนฐานมีส่วนร่วมร่วม มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และทรัพยากรสนับสนุน 2) ในขณะ
ประสบอุทกภัย นั้นจะต้องจัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือศูนย์อ้านวยการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินชุมชน เร่ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ช่วยเหลือกันในการจัดเตรียมความพร้อม
เครื่องมืออุปกรณ์ ประสานงานกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ขุดลอกล้าคลองและเพ่ิม
ช่องทางในการระบายน้้า จัดสร้างศูนย์พักพิง อพยพประชาชนไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย จัดชุดเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเข้าเยียวยา และจัดชุดรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดความเตรียด 3) หลังประสบ
อุทกภัยจะต้องจัดชุดปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในชุมชน ขอรับ
การสนับสนุนจากทางภาครัฐในการฟ้ืนฟูหรือแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย และทบทวนระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเวลา และน้าเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน 
และ 4) การบูรณาการเพื่อความยั่งยืน จะต้องสร้างจิตส้านึกร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกัน เรียนรู้ปัญหา 
อยู่ร่วมกับปัญหา สร้างพลังในการขับเคลื่อน มุ่งเน้นเป้าหมายทางคุณค่าที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ
และวิถีของชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ค้าส้าคัญ : การจัดการชุมชน, การจัดการชุมชนเชิงกลยุทธ์, การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
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ABSTRACT 
The objectives of the management strategy of middle area watershed 

community for prevention and resolution of flood was to 1) to study the 
community management and prevent and solve the flood problem 2) to analyze 
the community management model and prevent and solve the flood problem and 
3) to synthesis model of strategies for community management to prevent and 
solve flood problems. The methodology was the apply research methodology. 
quantitative research utilized qualitative research, qualitative research by in-depth 
interviews and focus group discussions from the host before the present research 
to the public.  

The research findings were as follows:  
1. The management strategy of middle area watershed community for 

prevention and resolution of flood. overall, it was found. supervision and 
monitoring are the most concrete. secondly, planning or policy, to share the work 
decision and order and grouping or structuring in the community, respectively. 

2. The community management model with prevention and resolution 
of flood. 1) before the incident, the experience from generation to generation the 
network is built on the basis of sacrifice, volunteer spirit, public mind and ready to 
turn crisis into opportunity. 2) at the scene, it is a shared responsibility of everyone 
in the community. there is a division of work. join forces wood cooperative reward 
you each other openness and respect for diversity. 3) after the incident, the 
community environment should be restored to its original state and network in the 
sub-district and district. 4) prevention and resolution of floods for sustainability, 
have to accept and live with the flood problem as a normal or a part of life, there 
is a generation of experience from generation to generation, such as building a 
house on the raft to stay in the flood, prepare fishing tools to make money, there is 
a thai-style house on the raised platform with trees and bamboo to be a natural 
wall and there is a watering area or kamling (monkey cheek). 

3. Strategic model for the management strategy of middle area 
watershed community for prevention and resolution of flood 1) before the flood; 
the policy must be linked to the environment and the community, reduce the rules 
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and procedures, encourage lifelong learning based on a participatory, natural way, 
provide equipment, tools and resources, 2) during the flood; a command center or 
community emergency response center must be established, to promote public 
information in the area, assist in the preparation of equipment, coordinate with 
local government organizations in the area, dredge the canal and increase the 
drainage channel, create a shelter, evacuate people to safe areas, arrange a 
medical officer to heal, 3) after the flood; the rescue team must be set up, improve 
the environment in the community, get government support to restore or correct 
risk points and review regulatory or conditionality to match the situation and time, 
4) integrating for sustainability; to create a common consciousness, joint 
responsibility learn the problem, living with problems, power to drive, focus on 
value goals that are consistent with the nature and ways of the community based 
on local wisdom. 
keywords: community management, strategy of community management, 

prevention and resolution of flood 
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1. บทน้า 
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยประสบกับสภาวะการเกิดอุทกภัยที่รุนแรง

หลายครั้งและมูลค่าความเสียหายแต่ละครั้งมีตั้งแต่หลักพันล้านถึงหลักหมื่นล้าน โดยสถิติย้อนหลัง 
20 ปี ตั้งแต่ปี 2535 - 2555 ประเทศไทยได้รับความเสียหายจากน้้าท่วมเป็นมูลค่ารวม 1.7 ล้าน
ล้านบาท โดยปีที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดคือปี 2554 มีราษฎรได้รับผลกระทบมากกว่า 12 ล้าน
คน เหตุการณ์ครั้งนั้นธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท และจัดให้
เป็นภัยพิบัติท่ีสร้างความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก (National Disaster Preparedness 
Committee, 2011 ) รองลงมาคือ ปี 2553  มูลค่า 16,338 ล้านบาท ปี 2545 มูลค่า 13,385 ล้าน
บาท และปี 2543 มูลค่า 10,032 ล้านบาท โดยมีประมวลมูลค่าความเสียหายครอบคลุมทั้งด้านชีวิต
และทรัพย์สิน อาทิ ราษฎรเดือดร้อนและเสียชีวิต สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน อาคารพาณิชย์และ
ที่อยู่อาศัยเอกชน รวมถึงพ้ืนที่การเกษตรและปศุสัตว์ได้รับความเสียหาย (Department of 
Disaster Prevention and Mitigation, 2011) 

ส้าหรับพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครสวรรค์ ได้สรุปภาพรวมความเสียหายของจังหวัดนครสวรรค์จากมหาอุทกภัย 2554  พบว่า มี
พ้ืนที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยทั้งจังหวัด  15 อ้าเภอ  123 ต้าบล 9 เทศบาล 1.244 หมู่บ้าน โดย
แบ่งเป็นพ้ืนที่ประสบภัยจากน้้าหลาก 5 อ้าเภอ 45 ต้าบล 580 หมู่บ้าน พ้ืนที่ประสบภัยจากน้้าท่วม
ขัง 10 อ้าเภอ 78 ต้าบล 664 หมู่บ้าน 75 ชุมชนเมือง 113,099 ครัวเรือน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบและความเดือดร้อน 356,012 คน เสียชีวิต 91 ราย บ้านเรือนถูกน้้าท่วม 112,219 
หลังคาเรือน โรงเรียน 105 แห่ง วัด 190 แห่ง สถานบริการสารธารณสุข 45 แห่ง ถนน 62  สาย
และอ่ืนๆ รวมถึงพ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหายหนักใน 13 อ้าเภอ 903,400 ไร่  การปศุสัตว์ 
การประมงก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยหน้ากัน  

ส้าหรับการป้องกันปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนพ้ืนที่กลางน้้า หากศึกษาลงไปในเชิงลึก
ถึงต้นตอของปัญหาอุทกภัย ส่วนหนึ่งเราจะพบว่าหนึ่งในปัญหาที่ส้าคัญที่น่าจะเป็นสาเหตุหลักของ
การเกิดอุทกภัยหรือปัญหาน้้าท่วมก็คือ ปัญหาการบุกรุก ผ้าถาง ขุดเจาะ และท้าลายพ้ืนที่ต้นน้้าล้า
ธาร  โดยในแต่ละปีในเกือบทุกต้าบล อ้าเภอ และจังหวัด เราจะพบว่าพ้ืนที่ป่าต้นน้้าได้ถูกท้าลายลง
เป็นจ้านวนมาก ผลที่ตามมาความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ป่าไม้ที่เปรียบเสมือนฟองน้้าขนาดใหญ่ที่จะ
ช่วยดูดซึม ดูดซับ หรือเก็บกักน้้าก่อนที่จะค่อยๆ ปล่อยออกสู่ล้าห้วย ล้าธารและไหลลงสู่แม่น้้า
ขนาดใหญ่ก็แทบจะไม่เหลือหรอ  ซ้้าร้ายในพ้ืนท่ีสูงตามที่ลาดเชิงเขา เมื่อเกิดกรณีฝนตกหนัก
ติดต่อกันปัญหาน้้าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มก็เกิดขึ้นติดตามมาและก็มักจะเกิดปัญหาลักษณะ
นี้ขึ้นบ่อยครั้งในปัจจุบัน การแก้ไขปัญหาอุทกภัยหลังจากเกิดน้้าท่วมใหญ่ในปี 2554 ได้มีการจัดหา
แหล่งรองรับน้้าหรือแก้มลิง การจัดวางระบบผังเมือง การจัดสร้างก้าแพงคอนกรีตป้องกันน้้าในเขต
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เศรษฐกิจ การจัดระบบโครงข่ายคมนาคมที่ไม่ท้าให้เกิดการกีดขวางทางน้้า การขุดลอกคูคลองหรือ
แม่น้้า หรือแม้แต่การผันน้้าข้ามเขต ขณะเดียวกันการฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้ การเพ่ิมเนื้อที่ป่าไม้  
การป้องกันไม่ให้เนื้อที่ป่าไม้ที่เหลืออยู่และก้าลังถูกท้าลายเพ่ิมเติม รวมถึงการสร้างฝายชะลอน้้าใน
พ้ืนที่ป่าเพ่ือการบริหารจัดการน้้ากลับไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ทั้งที่การป้องกันลักษณะนี้
นอกจากจะท้าให้มีน้้าใช้สม่้าเสมอทั้งปีแล้วยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง  

ค้าถามจึงมีอยู่ว่าในอดีตท้าไมคนในพ้ืนที่กลางน้้าและในพ้ืนที่รองรับน้้าในจังหวัด
นครสวรรค์ถึงไม่เดือดร้อนหรือเดือดร้อนน้อยมากจากกรณีเกิดน้้าท่วมขังหรือประสบปัญหาอุทกภัย 
พวกเขาด้ารงอยู่กันอย่างไรทั้งที่ถูกน้้าท่วมขังนานนับเดือน พวกเขามีองค์ความรู้หรือกลยุทธ์อะไรใน
การจัดการตัวเองและชุมชนในกรณีน้้าหลากและน้้าท่วม หากเราจะน้าเอาองค์ความรู้นั้นมาประยุกต์
หรือปรับใช้ในเวลานี้หรืออนาคตอันใกล้นี้ เราจะต้องเตรียมตัว เตรียมการ หรือบริหารจัดการชุมชน
อย่างไรจึงจะท้าให้ชุมชนพ้ืนที่กลางน้้าเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง รวมถึงสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
พ่ึงตนเองได้ และไม่หวังพ่ึงพาหรือการเยียวยาช่วยเหลือจากทางภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวดังที่เกิดขึ้นซ้้า
แล้วซ้้าอีกเฉกเช่นในปัจจุบัน 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการชุมชนกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
2.2 เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบการจัดการชุมชนกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
2.3 เพ่ือสังเคราะห์แบบจ้าลองเชิงกลยุทธ์ในการจัดการชุมชนเพ่ือการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอุทกภัย 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 

มุ่งศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชุมชน การจัดการชุมชน การจัดการ
ชุมชนบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม ปัญหาอุทกภัย การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยแบบยั่งยืน  
การด้ารงรักษารากเหง้าแห่งคุณธรรมและจริยธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของ
ชุมชนพ้ืนที่กลางน้้า และศึกษาแนวคิดการบริหารจัดการ ทั้งด้านการวางแผนหรือนโยบาย 
(Planning) การรวมตัวหรือการจัดโครงสร้างในชุมชน (Organization) การแบ่งงานกันท้า 
(Staffing) การตัดสินใจและสั่งการ (Directing) การก้ากับดูแลและการติดตามประเมินผล 
(Controlling) ในการจัดการชุมชน (Community Management) เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
(Flood) เพ่ือให้เป็นไปตามหลัก 2P2R ทั้งหลักการเตรียมพร้อม (Preparation) หลักการป้องกัน 
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(Prevention) หลักการตอบสนอง (Response) หลักการฟ้ืนฟู (Recovery) และการบูรณาการเพ่ือ
ความยั่งยืน (Sustainable)  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการชุมชนเชิงกลยุทธ์ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย ในกรอบระยะเวลาด้าเนินการวิจัยคือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน
กันยายน 2559 โดยมีประชาชนจากชุมชนพ้ืนที่กลางน้้าที่เป็นพ้ืนที่กรณีศึกษาการวิจัยเชิงส้ารวจ 
(Survey Research) ใน 8 ชุมชน คือ 1) ชุมชนในเขตพ้ืนที่ราบลุ่มต้นแม่น้้าเจ้าพระยา คือ ชุมชน
เกาะยม ชุมชนบางปรอง 2) ชุมชนในเขตพื้นที่ราบลุ่มแม่น้้าปิง คือ ชุมชนวัดคลองคราง ชุมชน
บึงเสนาท) 3) ชุมชนในเขตพื้นที ่ราบลุ ่มแม่น้้ายม คือ ชุมชนบางพระหลวง ชุมชนบางเคียน  
และ 4) ชุมชนในเขตพื้นที่ราบลุ่มแม่น้้าน่าน คือ ชุมชนเกรียงไกร ชุมชนแควใหญ่ รวมแล้ว
จ้านวน 23,274 คน โดยการสุ่มตัวอย่างตามตาราง Taro Yamane ในระดับความเชื่อมั่น 95 %  
ได้กลุ่มตัวอย่าง 394 ตัวอย่าง ขณะเดียวกันยังมีนักวิชาการ ผู้บริหาร หรือผู้แทนหน่วยงานราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการชุมชนและการบริหารจัดการน้้า
มาร่วมให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In–depth Interview) จ้านวน 17 คน และร่วมเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จ้านวน 9 คน  

 
4. วิธีด้าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยวิธีการวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) โดยมี
ขั้นตอน คือ  การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Study) ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการจัดการ
ชุมชน (Community Management) เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (Flood) เพ่ือให้เป็นไปตามหลัก 
2P2R ทั้งหลักการเตรียมพร้อม (Preparation) หลักการป้องกัน (Prevention) หลักการตอบสนอง 
(Response) หลักการฟ้ืนฟู (Recovery) และการบูรณาการเพ่ือความยั่งยืน (Sustainable) ในการ
จัดการชุมชนเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ทั้งในระดับนโยบาย หน่วยงานราชการ 
องค์กรภาครัฐและเอกชน หรือประชาชน  ประมวลผลทางสถิติโดยหาความถี่ (Frequency) ที่เป็น
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ( ) และค่ามาตรฐาน (Standard Deviation=S.D.) 
จากแบบสอบถามเชิงส้ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) 
จากผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) มาเป็นกรอบแนวคิดที่เป็นรูปแบบการป้องกันก่อนเกิด
อุทกภัย การแก้ไขสถานการณ์ขณะประสบอุทกภัย การเยียวยาและฟ้ืนฟูหลังประสบอุทกภัย การ 
บูรณาการเพ่ือการป้องกันและแก้ไขที่ยั่งยืน เพ่ือน้าไปสู่การก้าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนในการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
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สรุปแนวทางหรือรูปแบบในประเด็นกลยุทธ์ในการป้องกันก่อนเกิดอุทกภัย กลยุทธ์ใน
การแก้ไขสถานการณ์ขณะประสบอุทกภัย กลยุทธ์ในการเยียวยาและฟ้ืนฟูหลังประสบอุทกภัย  
กลยุทธ์ในการบูรณาการเพ่ือความยั่งยืน รวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้จากการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion)  

 
5. ผลการวิจัย 

5.1 สภาพทั่วไปในการจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้าในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยนั้น สิ่งที่เป็นข้อเด่นหรือจุดเด่นในการบริหารจัดการชุมชนในภาวะวิฤตที่ประชาชนผู้ซึ่งอยู่
อาศัยอยู่ในพื้นท่ีกลางน้้า ทั้งในแถบต้นน้้าเจ้าพระยาและตามชุมชนที่ตั้งอยู่ริมล้าน้้าสาขาทั้ง ปิง ยม 
น่าน ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า ในด้านการวางแผนหรือนโยบาย (Planning) นั้นทุกครอบครัวจะมีการ
เตรียมความพร้อมและมีแผนรองรับกับปัญหาอุทกภัยหรือปัญหาน้้าท่วมอยู่แล้ว โดยจะมีการหล่อ
หลอมแนวทางหรือวิธีการวางแผนจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งถือเป็นเป็นการวางแผนโดยวิถีธรรมชาติที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต มีการปฏิบัติและเรียนรู้รวมถึงถ่ายทอดกันเป็นรูปธรรม และมีการวางแผน
รองรับกับปัญหาอุทกภัยหรือปัญหาน้้าท่วมทั้งก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดอุทกภัย  

5.2 รูปแบบการจัดการชุมชนกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จากการวิจัย
พบว่า รูปแบบที่ 1 ว่าด้วยการจัดการชุมชนกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยก่อนเกิดเหตุ ทุก
ครอบครัวจะต้องมีการหล่อหลอมประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นโดยตั้งอยู่บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
กระบวนการเรียนรู้ที่ชุมชนสั่งสมมาจนท้าให้เกิดการอยู่ร่วมกับปัญหาอุทกภัยอย่างปกติ  รูปแบบที่ 2 
ว่าด้วยการจัดการชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในขณะที่เกิดเหตุ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชุมชน และเป็นความเสียสละของผู้
มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีการแบ่งงานกันท้า ร่วมแรงร่วมใจกัน ร่วมไม้ร่วมมือกัน  รูปแบบที่ 3 ว่า
ด้วยการจัดการชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยหลังเกิดเหตุ จะต้องมีการประเมินและ
เร่งฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมชุมชนให้กลับมาดีดังเดิม โดยการก้าหนดพ้ืนที่เป้าหมายที่ชัดเจน มีการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ หรือสิ่งสนับสนุนช่วยเหลือในการฟ้ืนฟูชุมชน
อย่างเต็มที่ พร้อมกันนั้นก็จะมีการตรวจสอบและส้ารวจความเสียหายทุกด้านอย่างละเอียด  
รูปแบบที่ 4 ว่าด้วยการจัดการชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเพ่ือความยั่งยืน สิ่งที่
ส้าคัญก็คือการท้าใจยอมรับและอยู่ร่วมกับปัญหาอุทกภัยอย่างปกติหรือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต มีการ
หล่อหลอมประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น เช่น การสร้างบ้านบนแพไม้ไผ่เพ่ือพักอาศัยในขณะน้้าท่วม มี
การพลิกวิฤตให้เป็นโอกาสโดยน้้ามาก็จะเตรียมเครื่องมือจับปลาสร้างรายได้  
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5.3 แบบจ้าลองเชิงกลยุทธ์ในการจัดการชุมชนกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
  1) กลยุทธ์ในการป้องกันก่อนเกิดอุทกภัย ในการจัดการชุมชนกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยก่อนเกิดอุทกภัยนั้น พันธกิจที่ส้าคัญที่ประชาชน ผู้น้าชุมชน ตลอดทั้งส่วนงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันด้าเนินการ  คือ (1) ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐที่สัมพันธ์และ
สอดคล้องกับวิถีแวดล้อมของชุมชน และลดระเบียบและขั้นตอนในทางภาครัฐเพ่ือให้สอดคล้องกับ
บริบททางปัญหา (2) สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามวิถีทางตามธรรมชาติบน
พ้ืนฐานมีส่วนร่วมร่วมในการป้องกันปัญหาอุทกภัยจากรุ่นสู่รุ่นเพ่ือการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน (3) ปลูก
จิตส้านึกที่มีต่อถิ่นฐานบ้านเกิดและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง
ในการเผชิญกับปัญหา (4) จัดรูปแบบการบริหารจัดการในชุมชนให้เป็นรูปแบบองค์การแนวราบ 
เพ่ือก่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนชุมชน และ (5) จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพยากร
สนับสนุนที่จ้าเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เช่น เครื่องสูบน้้า เครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ เป็นต้น  

2) กลยุทธ์ในการแก้ไขสถานการณ์ระหว่างประสบอุทกภัย การจัดการชุมชนกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยระหว่างที่ประสบอุทกภัยนั้น พันธกิจที่ส้าคัญที่ประชาชน ผู้น้า
ชุมชน ตลอดทั้งส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ (1) ชุมชนและส่วนงานที่
เกี่ยวข้องร่วมกันจัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือศูนย์อ้านวยการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินของชุมชนเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาวิกฤตทางอุทกภัย (2) เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือให้
ทราบข่าวความเคลื่อนไหวและความรุนแรงของปัญหา เพ่ือจะได้เตรียมความพร้อมในการรองรับกับ
ภาวะวิกฤต (3) สนับสนุนช่วยเหลือกันในการจัดเตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น เครื่องสูบ
น้้า เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทันทีที่เกิดเหตุ (4) เร่ง
ประสานงานกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ รวมถึงส่วนงานราชการ องค์กรภาคเอกชน 
มูลนิธิ สมาคม เพ่ือขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วน (5) เร่งขุดลอกล้าคลองและเพ่ิม
ช่องทางในการระบายน้้าออกจากชุมชน รวมถึงการสร้างแนวป้องกันในจุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายใน
ชุมชน (6) ด้าเนินการจัดสร้างศูนย์พักพิงเพ่ือรองรับประชาชนในกรณีที่มีการอพยพจากพ้ืนที่วิกฤต
ไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัย (7) สนับสนุนและร่วมมือกันส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการอพยพประชาชนใน
พ้ืนที่เสี่ยงหรือพ้ืนที่อันตรายไปยังพ้ืนที่ปลอดภัยหรือศูนย์พักพิงที่ได้เตรียมไว้ (8) จัดชุดเจ้าหน้าท่ี
หรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือเข้ามาท้าการรักษาพยาบาล
ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ กรณีเจ็บป่วย หรือเกิดความเครียดจากปัญหา และ (9) เร่งส่งมอบความ
ช่วยเหลือทั้งข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค หรืออ่ืนๆ ที่จ้าเป็น 

3) กลยุทธ์ในการเยียวยาและฟ้ืนฟูหลังประสบอุทกภัย การจัดการชุมชนกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยหลังประสบอุทกภัยนั้น พันธกิจที่ส้าคัญที่ประชาชน ผู้น้าชุมชน 
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ตลอดทั้งส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ (1) จัดชุดปฏิบัติการหรือทีมงาน
ในการติดตามให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ (2) จัดชุดปฏิบัติการหรือทีมงาน
ในการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับปรุงพัฒนาให้จุดอ่อนกลับ
กลายเป็นจุดแข็ง (3) จัดวางมาตรการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐในการฟ้ืนฟูหรือแก้ไข
จุดเสี่ยง จุดอันตราย เพ่ือให้เกิดความมั่นคงเข้มแข็งในอนาคต (4) ประชุม สัมมนาเพ่ือทบทวน
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขของภาครัฐเพ่ือปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเวลา 
เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นมากกว่าที่ผ่านมา และ (5) ปรับประยุกต์วิธีการบริหารจัดการโดยการน้า
เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนในการแจ้งเตือนภัย การบริหารสถานการณ์ที่เป็นสาธารณภัย และการ
บริหารจัดการที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4) กลยุทธ์ในการบูรณาการเพ่ือความยั่งยืน ซึ่งพันธกิจที่ส้าคัญที่ประชาชน ผู้น้า
ชุมชน ตลอดทั้งส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ (1) สร้างจิตส้านึกร่วมกัน
ในชุมชนและผู้คนทุกเพศทุกวัยว่าอุทกภัยคือความรับผิดชอบร่วมกัน (2) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยและการอยู่ร่วมกับปัญหาอุทกภัยอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา (3) 
สร้างจิตส้านึกร่วมกันระหว่างสมาชิกในชุมชนเพ่ือเสริมสร้างพลังในการขับเคลื่อนเพ่ือการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย (4) หน่วยงานรัฐจะต้องทุ่มสรรพก้าลังอย่างเต็มที่และปรับลดระเบียบและขั้นตอนใน
การท้างานเพ่ือให้ขับเคลื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น (5) 
หน่วยงานรัฐจะต้องการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นเป้าหมายทางคุณค่าที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติและ
วิถีของชุมชนมากกว่าที่จะเน้นสถิติข้อมูลหรือตัวเลขทางงบประมาณ และ (6) ชุมชนจะต้องสร้าง
ความร่วมมือและเครือข่ายในการจัดการปัญหาของชุมชนบนฐานของความเป็นเครือญาติและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 
6. การอภิปรายผล 

ผลการศึกษาวิจัยการจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้าเชิงกลยุทธ์กับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมมีความสอดคล้องกับกรณีที่ส้านัก
ชลประทานที่ 12 ได้สรุปบทเรียนในการบริหารจัดการน้้าลุ่มน้้าเจ้าพระยาช่วงฤดูน้้าหลาก  Royal 
Irrigation Department (2011). ว่า การแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยในกรณี
ที่มีน้้าเอ่อล้นตลิ่งแล้วไหลเข้าไปในพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชนนั้น เนื่องจากแม่น้้าเจ้าพระยามีสัน
ดอนในลุ่มน้้า ซึ่งเป็นอุปสรรคกีดขวางทางน้้าที่ส้าคัญ ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการขุดลอกและปรับปรุง
ทางน้้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้าให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยลดระยะเวลาน้้าท่วมตอนบนให้
ลดลง ขณะเดียวกันผลการวิจัยยังมีความสอดคล้องกับแนวทางในการป้องกันน้้าท่วมอย่างยั่งยืน   
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United Nations and Economic Commission for Europe (UN/ECE), (2002) ขององค์การ
สหประชาชาติที่บอกว่า จะต้องมีการคาดการณ์น้้าท่วมและการเตือนภัยให้ทันเวลา  มีการวางแผน
และด้าเนินการในทุกระดับอย่างเป็นระบบและมีการด้าเนินการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือจ้ากัด
ความเสียหายจากปัญหาน้้าท่วม ในขณะที่ปฏิบัติการก็ควรที่จะสร้างความเป็นเอกภาพในการแก้ไข
ปัญหา และหลังน้้าลดก็ควรที่จะมีระบบการชดเชยความเสียหายที่มีมาตรฐานและตั้งอยู่บนเงื่อนไข
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลวิจัยการจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้า
เชิงกลยุทธ์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ที่ค้นพบทั้งในส่วน
ของการวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey Research) และจากการเก็บข้อมูลและข้อเท็จจริงจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ที่เป็นผู้แทน
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนพ้ืนที่กลางน้้า  สอดคล้องกับแนวความคิดที่มาจากผลการวิจัย
ของ (Songtham Pinto and Chanaphon Seriworawitkun, 2012)  ที่ได้ร่วมกันศึกษาวิจัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจไทยภายใต้วิกฤตภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แล้วพบว่า การ
พัฒนาเศรษฐกิจที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมโอกาสในการเกิดภัยพิบัตินั้น ควรที่จะ
มีการวางแผนบนพ้ืนฐานของการค้านึงถึงสภาพภูมิศาสตร์และจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
เหมาะสม เพ่ือป้องกันผลกระทบในเชิงลบต่อส่วนรวม (Negative Externalities) และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัย การวางผังชุมชนเชิงรุกโดยชุมชน กรณีผังแม่บทภูมิทัศน์เทศบาลต้าบลปริก ของ 
Naphong Nopket, (2011)  ที่พบว่า ความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของทรัพยากรชุมชนร่วมกัน ในหมู่
ชาวบ้าน ผู้น้าและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (Community Collective Ownership) ถือเป็นหัวใจส้าคัญใน
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและการพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็น
กระบวนการจัดการชุมชนจากข้างล่างขึ้นข้างบน หรือ Bottom-up Process ที่ชุมชนจะต้องร่วมกัน
ศึกษาสภาพแวดล้อมด้วยตนเอง แล้วน้าสู่การถกเถียง กลั่นกรอง และสร้างภาพอนาคตของชุมชน
ร่วมกัน 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1) การทบทวนนโยบายของรัฐเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับบริบททางปัญหา  
 2)  การทบทวนในความพยายามที่จะให้หน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยน้า แล้วหันมา

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้น้ามากกว่า ทั้งนี้เพราะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจกับสภาพ
ปัญหาในพื้นที่ได้ชัดเจนที่สุด  
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 3)  การทบทวนการบริหารจัดการในรูปแบบองค์การที่เป็นทางการหรือองค์การ
แนวดิ่ง แล้วปรับประยุกต์ให้เป็นการบริหารจัดการองค์การในแนวราบมากขึ้น  

 4)  การทบทวนระเบียบและขั้นตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อนในการบริหารจัดการ
ภาครัฐให้เกิดความง่าย สั้น กระชับมากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้ทันต่อสภาพปัญหาและสถานการณ์  

 5) การทบทวนโครงการพัฒนาจากภาครัฐให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับวิถีแวดล้อม
ของชุมชนมากกว่าที่ผ่านมา 

7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  

การจัดการชุมชนกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยก่อนเกิดอุทกภัยนั้น พันธกิจ
ที่ส้าคัญที่ประชาชน ผู้น้าชุมชน ตลอดทั้งส่วนงานราชการที่เก่ียวข้องจะต้องช่วยกันด้าเนินการก็คือ 

 1) ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับวิถีแวดล้อมของชุมชน และ
ลดระเบียบและขั้นตอนในทางภาครัฐเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบททางปัญหา 

 2) สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามวิถีทางตามธรรมชาติบนพ้ืนฐาน
มีส่วนร่วมร่วมในการป้องกันปัญหาอุทกภัยจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน 

 3) ปลูกจิตส้านึกที่มีต่อถิ่นฐานบ้านเกิดและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งในการเผชิญกับปัญหา 

 4) จัดรูปแบบการบริหารจัดการในชุมชนให้เป็นรูปแบบองค์การแนวราบ เพ่ือ
ก่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนชุมชน 

 5) จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพยากรสนับสนุนที่จ้าเป็นในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย เช่น เครื่องสูบน้้า เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น  

7.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องนโยบายของรัฐกับการแก้ไขบริบทปัญหาของชุมชน  
 2) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องรัฐกับบทบาทใหม่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาของชุมชน 
 3)  ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เพ่ือ

เป้าหมายเชิงคุณค่าในการพัฒนาชุมชน  
 4) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องความร่วมมือและเครือข่ายในการจัดการปัญหาของ

ชุมชนบนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่าง

ยั่งยืน  
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลบัญชีเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ
ชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย กลุ่มเป้าหมายคือ บริษัท ยานยนต์ 619 แห่ง กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 
165 บริษัท โดยใช้แบบสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การถดถอยต่ าสุดเฉลี่ยน้อยที่สุด (OLS) ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลด้าน
บัญชีเชิงกลยุทธ์ที่ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นโยบายองค์กรสมัยใหม่ระบบบัญชีที่ดีที่สุดความ
พร้อมทรัพยากรสารสนเทศเทคโนโลยีความสามารถของพนักงานบัญชีและความกดดันด้าน
สิ่งแวดล้อมในการแข่งขัน 

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยดังกล่าวมีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพข้อมูลบัญชีเชิงกลยุทธ์ใน
ด้านนโยบายองค์กรสมัยใหม่ระบบบัญชีที่ดีที่สุดความสามารถของพนักงานบัญชีและความกดดัน
ด้านสิ่งแวดล้อมในการแข่งขัน อย่างไรก็ตามปัจจัยด้านความพร้อมด้านทรัพยากรสารสนเทศด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลบัญชีเชิงกลยุทธ์ 
ค าส าคัญ: คุณภาพข้อมูลด้านการบัญชีเชิงกลยุทธ์, ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
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ABSTRACT 
 The purpose of this study is to investigate factors affecting strategic 
accounting information quality for auto parts business in Thailand. the target 
populations were 619 auto parts companies. the size of sample group was 165 
companies obtained by using stratified random sampling. the questionnaires were 
used as a tool for collecting data. the ordinary least squares (ols) regression was 
employed for analyzing data. Factors affecting the strategic accounting information 
quality studying in this research were modern organizational policy, best accounting 
system, information technology resource readiness, accounting employee 
competency and competitive environment pressure.  
 the results found that the factors have a positive impact on strategic 
accounting information quality in term of modern organizational policy, best 
accounting system, accounting employee competency, and competitive 
environment pressure. However, the information technology resource readiness 
factor does not have an impact on strategic accounting information quality. 
Keywords: strategic accounting information quality 
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1. INTRODUCTION 
  The Era of Technological Change and The Violence of Business 
Competition Allow Information and News Play an Important Role In Economic 
Competition and Operation. Therefore, Information Could Help Ceos Make A 
Decision on Important Issues and Forecast Any Events Might Occur in The Future 
More Precisely. Susanto (2015) Mentioned That The Quality of Accounting 
Information Should Consist of Accuracy, Relevancy, Being Timely, and Completion. 
All These Important Features Could Help Ceos Understand Thoroughly In Different 
and Related Situation in Order to do Report Planning, Create Problem-Solving 
Strategy, and Give Commands Effectively. Moreover, Qualified Accounting 
Information Makes Better and Smoother Management (Laudon and Laudon, 2012). 
in Thailand, There are Many Events That Relate to Economic Crises With Information 
Which Clearly Depict The Failure In Various Business Management. This is an Effect 
Deriving from Unreal and Ineffective With Current Accounting Information. for 
Example, in 1997, Many Businesses Were Closed Down Because Accounting 
Information Used in The Organizations Was Incorrect, So It Could Not be Used in 
Management and Making Effective Decision. if The Quality of Accounting Information 
is Not Qualified, It Would Cause an Increase in Business Operation Expenses, 
Whereas The Effectiveness in Making Decisions, The Ability of Creating and Running 
The Operation With Its Strategy Were Decreased. in Addition, The Less Effective 
Accounting Information Would Lessen Working Morale In Staff, Believe and Trust in 
Organization And Ineffective Management. 

Therefore, Organizations Would Try to Defense by Utilizing Methods or 
Strategies in Order to Have Effective Management and Take Advantages of 
Competitors Which The Quality Of Strategic Accounting Information is an Important 
Issue for Making Decision Effectively in Complicated Business Process and The 
Quantity of Information. Besides, It Could Also Enhance Its Own Business Ability and 
Capacity for Beating Competitors in The Same Industry, Achieving Set Goals and 
Surviving Business. However, Every Businesses Needs to Consider Environmental 
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Factors Which are Consisted of Modern Organizational Policy, Best Accounting 
System, Information Technology Resource Readiness, Accounting Employee 
Competency, and  Competitive Environment Pressure.  These Are Both Internal And 
External Factors Affecting The Quality of Accounting Information Which Could 
Enhance More Success. According to The Study For Research of Meiryani, 2014, It 
Was Reported That The Quality of Accounting Information Could Lower Hesitation 
When Making Decision and be Able to Improve Work Planning Which Is The Key of 
Competitiveness and One of Strategies That Help Organizations Achieve Aims and 
Gain Success, So The Quality of Strategic Accounting Information Is The Vital Issue. 
Referring to The Study of Previous Research, Most of Them Were The Study of 
Accounting Information System or Information Technology System Only, While The 
Study About The Quality of Strategic Accounting Information Was Just Few. for 
Example, The Research of Fitriati and Mulyani, 2015 Studied About Ais Capability 
Measurement Which Its Ability Is Distinguish, So It Would Be Useful For Managing 
Accounting Information. Therefore, This Research Aims to Study The Effect of 
Surroundings Factors Which Could Have an Impact Towards The Quality of Strategic 
Accounting Information And The Result of This Research Would Have The Benefit of 
Enhancing The Effectiveness of Working Process, Including The Information System’s 
Strength of Companies in Thailand.   

2. LITERATURE REVIEW  
 The Contingency Theory is The Most Popular Theoretical Frameworks in 
Accounting Research and Management Accounting Research Such as Accounting 
Information, Accounting Information System and Strategic Management Accounting 
(Waweru, 2008). This Theory Describes That There is No One Best Way for Designing 
Organizational Systems for Decision-Making. Therefore, Organizations Have Created 
and Improved Suitable Management for Changing Situations. They Have Chosen 
How to Practice Under Situations Appropriately in Order to Grow and Survive.  
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Strategic Accounting Information Quality (Saiq) 
 Saiq Becomes an Important Strategic Key for Business Operations. for This 
Research, Saiq Refers to a Set of Characteristics of Data in Term of Data Without 
Bias, Completely Data, Comprehensive Data, Timely Data, Which Lead to The Aims 
of Supporting Decision-Making and Operation for Building A Competitive Advantage 
and Goal Achievement (Waroonkun and Ussahawanitchakit, 2011). Moreover, 
Accounting Information Quality Could Decrease Uncertainty In Decision Making to 
Help Improving Better Planning and to Create Competitive Advantages (Meiryani, 
2014).  
 
 Modern Organizational Policy (Mop) 
  Mop Refers to Determination of Operational Directions and Target, Which 
is as Clear As Advanced Tools Application and Altering Situation. Previous Research 
Identified That The Mop Will Increase The Value of The Presentation of Reliable, 
Precise, Clearly Detailed, and Easily Understood. It Is A Quick In Use of Accounting 
Report For Organizational Working Operation (Olujide, 2003). Consequently, Mop Is 
The Future Goals of Company, Which Is The Basic Factor Reflecting The Clear 
Present and Future of Organization (Altiok, 2011).  
 
 Best Accounting System (Bas) 
 Bas Refers to The Explanation Process About Identifying, Collecting, 
Analyzing, Summarizing And Presenting Data in a Systematic Way That is Useful for 
Planning and Resolving on The Track With Current Business Environment. Previous 
Research Indicates That Accounting System is Significantly Related to Accounting 
Information Quality Which Can Improve Performance and Goal Achievement 
Efficiently (Shagari Et Al., 2015). Moreover, Not Only The Good Accounting System 
Will Give a Good Result From a Good Process, But Also It Helps to Improve 
Accounting Information Quality In Term of Value, Reliability, Accuracy, and Speed of 
Work. It Can Also Links The Situation Accurately And Appropriately, Which is Safe by 
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Monitoring and Protecting The Checking The Information to Secure The Qualified 
Accounting Information (Kara and Kilic, 2011).  
 Information Technology Resource Readiness (Itr) 
  Itr Refers to Budget Allocation to Supports The Application of Newest 
Techniques, Equipment, and Methods Within The Organization Adequately and 
Appropriately in Order to Meet The Rapidly Changing Business. The Previous 
Research Indicates That Information Technology Resource Will Support and 
Integrate The Accounting Information Quality in Organization in Terms of Speed, 
Relevance, Accuracy, and Easy Understanding (Raduan Et Al., 2009).  Moreover, Itr is 
an Important Key for The Success, Which Affects The Economic Ability Through The 
Use Of The Strategic Accounting Information Quality In Improving The Potential For 
Taking Advantage From The Competitor (Ditkaew And Ussahawanitchakit, 2010).  
 
 Accounting Employee Competency (Aec) 
 Aec Refers to Existing Outstanding Accountants Who are Involved With 
Cognition, Skill, Abilities, Experience, Personality’s Accountant, and The Applications 
of Practical Accounting Accessories for Maximum Efficiency. aec Affects The 
Strategic Accounting Information Quality When Organization Used an Unsuitable 
Strategic Accounting Information Quality (Napitupulu and Dalimunthe, 2015). an 
Accountant Should Learn About New Knowledge for Using Technology Or New 
Innovation. Moreover, Aec Supported Success of Strategic Accounting Information 
Quality (Lestari, 2015).  
 
 Competitive Environment Pressure (Cep) 
 Cep Refers to Surroundings Changes and The Force from Severe Situations, 
Regulations, Rivals, Modifying Approaches And Working Methods, Which 
Appropriately Consistent With Opponents, and Creating Products and Services to 
Goal Achievement. Many Prior Researches Shows That Increasing of Pressure From 
Competitors Makes Firms to Find Approaches to Develop Products Before 
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Launching Them to Markets as Soon as Possible. Accounting Information Reporting 
With All Parties is Involved Equally, Which Makes It Easy to Manage Effectively (Wu, 
2006). Moreover, The Organization, Where Encounters With High Cep Has to Look 
for New Innovation Development or New Technology Supporting The Use of 
Strategic Accounting Information Quality, Increasing The Opportunity of Success of 
Organization, Taking Advantage, and Surviving In Business (Auh and Menguc, 2005).  
        
 Study Model and Hypothesis 
 The theoretical framework is as below: 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1: Theoretical Framework of the Study  
  This Research is Aimed to Determine The Causal Relationships Between 
Variables Through Hypothesis Testing:  
  Hypothesis 1: The Strategic Accounting Information Quality is Significantly 
Influence by Modern Organization Policy. 
  Hypothesis 2: The Strategic Accounting Information Quality is Significantly 
Influence by Best Accounting System. 

Hypothesis 3: The Strategic Accounting Information Quality is Significantly 
Influence by IT Resource Readiness. 
  Hypothesis 4: The Strategic Accounting Information Quality is Significantly 
Influence by Accounting Employee Competency. 

 

Control Variables 
- Firm Age 
- Firm Size 

H2 (+) 

H1 (+) 

H5 (+) 

H4 (+) 

H3 (+) Strategic Accounting 
Information Quality 

Best Accounting System 

IT Resource Readiness 

Accounting Employee Competency 

Modern Organizational Policy 

Competitive Environment Pressure 
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  Hypothesis 5: The Strategic Accounting Information Quality is Significantly 
Influence by Competitive Environment Pressure. 

 
 Methodology 
  The Populations of This Study Were 619 Auto Parts Companies in 
Thailand from Database Thai Auto Manufacturers. Data Collections Were Carried 
Out by Using Questionnaires. Sample Has Narrowed Down to The Respondents of 
This Study Who are Accounting Managers and Accounting Directors of The Firms In a 
Total of 165. The Questionnaires Were Categorized in Rating Scale.    
  Dependent Variables are Constructed by The Study of Waroonkun and 
Ussahawanitchakit (2011) Which are Strategic Accounting Information Quality (SAIQ) 
Measuring by Value of Accounting Information, Accounting Information Neutrality 
Ability, Accounting Information Utility Concentration, Accounting Information 
Trustworthiness and Accounting Information Role Application.  
  Independent Variables Were Divided into 5 Categories as Follows; 
Modern Organization Policy (MOP) is Measured Through Working Approached and 
Guidelines That are Consistent in Changing Information Technology Trend. it is 
Developed and Adapted From Mohr and sarin (2009). Best Accounting System (BAS) 
is Measured Through Process Methods, Procedures of Financial Data. It is Developed 
And Adapted From El-Dalabeeh and AL-Shbiel (2012). IT Resource Readiness (ITR) is 
Measured Through Appropriate Machines, Media, Materials, and Database 
Administration. It is Developed and Adapted From Ifinedo Et Al., (2010).  Accounting 
Employee Competency (AEC) is Measured Through Cognition, Skill, Attitudes, 
Abilities, Experience and Personality’s Accountant.  it is Developed and Adapted 
from Lata (2015). Competitive Environmental Pressure (CEP) Is Measured Through 
Uncertainty of External Condition Changes That May Influence on Adaptation of The 
Guidelines and Procedures Including Regulations, Rivals in a Market, and Various 
Demanding for Clients. It is Developed and Adapted from Meutia (2015). 
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  Control Variables are Firm Age and Firm Size. Firm Age is Evaluated by 
The Number of Years Since The Company Established. Firm Size is Measured by The 
Operational Capital. in This Study Firm Age and Firm Size Were Represented by 
Dummy Variable in Term of 0 And 1. For Firm Age, 0 Means The Company Was 
Established Less Than or Equal To 10 Years and 1 Means The Company Was 
Established More Than 10 Years. For Firm Size, 0 Means The Operational Capital 
Less Than or Of 50,000,000 Baht and 1 Means The Operational Capital More Than 
50,000,000 Baht (Delomette and Sels, 2008). 
 Data Were Statistically Analyses by Using The Ordinary Least Squares (OLS) 
Regression. The Hypotheses Were Tested for The Relationships of Variables as The 
Regression Equations as Follows; 
Equation SAIQ = 1 +1 MOP+2 BAS+3 ITR +4 AEC+5 CEP+6 AGE+7 SIZE+1 

 
Results and Discussion 
Table 1 Descriptive Statistics and Correlation Matrix of Factors and Strategic 
Accounting Information Quality 
Variable MOP BAS ITR AEC CEP SAIQ FA FS 
Mean 4.18 4.04 4.27 4.39 4.16 4.21 n/a n/a 
S.D. .61 .68 .56 .52 .58 .45 n/a n/a 
MOP 1 

    
 

  
BAS .605*** 1       
ITR .554*** .630*** 1      AEC .259*** .432*** .438*** 1 

 
 

  CEP .540*** .555*** .529*** .390 *** 1    
SAIQ .572*** .588*** .546*** .489*** .560*** 1   
FA .141 .002 .091 .076 .079 .159* 1 

 FS .049 .070 .124 .054 .162** .118 .907 1 
*p < 0.10, **p < 0.05, ***p < 0.01 
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Table 1, Shows The Descriptive Statistics and Correlation Matrix for All 
Variables. According to The Potential Relating to Multicorlinearity, Variance Inflation 
Factors (VIF) Were Employed in Order to Access The Information on The Scope That 
Non-Orthogonality Among Independent Variables Expands Standard Errors. The 
Correlation Among All Variables in The Conceptual Model Was in The Range of     
0.259 - 0.630, P < 0.01. The Variance Inflation Factors (VIF) Has Maximum Value at 
2.214, Which Was Lower Than The Cut-Off 10 as Recommended by Hair Et al. 
(2010). It Means That The Independent Variables are Not Correlated to Each Other. 
Therefore, in This Research, VIF is Not Multicollinearity Problem. 
Table 2 Results of Regression Analysis  

Independent Variables 
Dependent Variables 

SAIQ 

Modern Organizational Policy (MOP)                            H 1 
    .296*** 

(.074) 

Best Accounting System (BAS)                                   H 2 
 .142* 
(.080) 

IT Resource Readiness (ITR)                                      H 3 
.111 
(.076) 

Accounting Employee Competency (AEC)                    H 4 
    .236*** 

(.063) 

Competitive Environment Pressure (CEP)                     H 5 
   .179** 
(.072) 

Firm Age (FA) 
 -.243** 
(.116) 

Firm Size (FS) 
.071 
(.111) 

Adjusted R2 .521 
Maximum VIF 2.214 
*p < 0.10, **p < 0.05, ***p < 0.01 
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Table 2 Demonstrated The Result of Hypothesis Tested. Firstly, Modern 

Organizational Policy Significantly and Positively Related to Strategic Accounting 
Information Quality (Β1 = 0.296, P< 0.01). it Confirmed That Executives Can 
Obviously Determine a Frame work for Modern Performances for Everybody to 
Understand Working Directions, Which Has an Impact on The Applications of The 
Strategic Accounting Information Quality Leads to Firm Success Rapidly  
(Altiok, 2011). Thus, Hypothesis 1 is Supported.  
 Secondly, Best Accounting System is Significant and Positive Related to 
Strategic Accounting Information Quality (Β2 = 0.142, P< 0.10). It Can Be Claimed 
That Accounting System is Significantly Related To Accounting Information Quality 
Which Can Improve Performance and Goal Achievement Efficiently (Shagari Et Al., 
2015). Thus, Hypothesis 2 is Supported. 
 Thirdly, IT Resource Readiness It is Non-Significantly and Positively Related 
to Strategic Accounting Information Quality (Β3 = 0.111, P>0.10). It Is Possible That 
Firms May Insufficiently Allocate Budgets for Investment on Technological 
Availability, Which is Applied for Management. Thus, Strategic Accounting 
Information Quality in Term of Applications Accounting Information is Not 
Consistent With Present Events and Operational Goals are Hard to be Filled (Salleh 
Et Al., 2011). Thus, Hypothesis 3 Is Not Supported. 
 Fourthly, Accounting Employee Competency Is Significantly And Positively 
Related to Strategic Accounting Information Quality (Β4 = 0.236, P<0.01). The 
Finding Confirms That An Accountant Should Find Out New Knowledge for Using 
Technology or New Innovation. Consequently, The Success of The Strategic 
Accounting Information Quality Must Rely on The Ability or Competence of 
Accounting Staff (Lestari, 2015). Thus, Hypothesis 4 is Supported. 
 Finally, Competitive Environment Pressure is Significantly Positively 
Associated with Strategic Accounting Information Quality (Β5 = 0.179, P< 0.05). it is 
Found That The Organization Having High Competitive Environment Pressure. The 



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์   181  

 
 

Organization Has to Look for The New Innovation Development or New Technology 
Supporting The Use of Strategic Accounting Information Quality, Increasing The 
Opportunity of Success of Organization, Taking Advantage, and Business Surviving 
(Auh and Menguc, 2005). Therefore, Hypothesis 5 is Supported. 
  Control Variable is Firm age (Β6 = -.243, P< 0.05) and is Negative 
Significant Relationship With Strategic Accounting Information Quality. This Show 
That New Auto Part Businesses, Which Just Started Production Will Less Encounter 
Complicated Management Than Former Manufacturers. Moreover, New auto Part 
Businesses Will be Able to Build Comprehensive Accounting Information, Which 
Influences Better Economic Decision-Making, More Than Former Manufacturer (Coad 
Et Al., 2013). in Constantly, Firm Size (Β7 = .071, P> 0.10) Is Not Influenced By Firm 
Size.  
 
3. CONCLUSION AND CONTRIBUTIONS  
 The Objective for This Research is to Investigate Factors That Affect 
Strategic Accounting Information Quality. The Results Found That Factors Have a 
Positive Impact on Strategic Accounting Information Quality in Term of Modern 
Organizational Policy, Best Accounting System, Accounting Employee Competency, 
and Competitive Environment Pressure. However, The Information Technology 
Resource Readiness Factor Does Not Have an Impact on Strategic Accounting 
Information Quality. Moreover, The Result Confirms That The Executives Should Pay 
Attention on Other Factor Affecting Strategic Accounting Information Quality in 
Order to Achieve Business Goals. The Future Research Should Take Product Life 
Cycle of The Business Into Account In Order to Gain More Understand The Factors 
Affecting Strategic Accounting Information Quality.  
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การก่อตัวของนโยบายสาธารณะของกระทรวงอุตสาหกรรม 
กรณี การส ารวจแร่โพแทช อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

POLICY IN FORMATION PROCESS 
GUIDELINES ON PROTASH SURVEYING IN SAKONNAKHON PROVINCE. 

 
ประดิษฐ์   เปรมปรีดิ์ เอกพร รักความสุข 

Pradit Prampree,  Ekkaphon Rakkhwamsuk 
 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1.  เพ่ือศึกษากระบวนการก่อตัวนโยบายสาธารณะของ

กระทรวงอุตสาหกรรม กรณี การส ารวจแร่ (โพแทช) อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร   
2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค กระบวนการก่อตัวนโยบายสาธารณะของกระทรวงอุตสาหกรรม 
กรณี การส ารวจแร่ (โพแทช) อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการ
กระบวนการก่อตัวนโยบายสาธารณะของกระทรวงอุตสาหกรรม กรณี การส ารวจแร่ (โพแทช) 
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมกับ
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลเอกสารด้านต่างๆ แล้วน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลเพ่ือ
จะได้ทราบถึงปัญหาต่างๆ 

ผลการวิจัยพบว่า 
 1. กระบวนการก่อตัวนโยบาย เป็นกระบวนการที่สร้างความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับ

ประชาชน หน่วยงานภาครัฐก าหนดให้พื้นที่อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นพ้ืนที่อนุญาตให้
ส ารวจแร่โพแทชในการก าหนดนโยบายนโยบายการส ารวจแร่ดังกล่าวได้สร้างความขัดแย้งขึ้นใน
พ้ืนที่ อันเนื่องมาจากหน่วยงานภาครัฐได้ปกปิดข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ การขาดการมี
ส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นที่มาของของการต่อต้าน คัดค้าน โครงการส ารวจแร่ที่ทางกระทรวง
อุตสาหกรรมอนุญาตอาญาบัตรพิเศษให้แก่ บริษัทไชน่า หมิงต๋า โปแทช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
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การให้ข้อมูลของภาครัฐเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ สวนทางกับความเป็นจริงกับที่
ประชาชนตรวจสอบ โดยภาครัฐให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนจากปริมาณการผลิตและน าเข้าแร่โพแทชทั้ง
ประเทศ แสดงถึงการเข้าข้างผู้ได้รับอนุญาตอาญาบัตรพิเศษให้ท าการส ารวจ ในขณะที่ประชาชนใน
พ้ืนที่การส ารวจจะต้องได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น  ภาครัฐยึดถือ
ประโยชน์ของสาธารณะที่ไม่ถูกต้อง เมื่อมีการตรวจสอบแล้ว ประชาชนจึงขาดความเชื่อถือในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นปัญหาความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได้ของภาครัฐจึงท าให้ปัญหาดังกล่าวจึงไม่สามารถด าเนินการไปได้อย่างราบรื้น 

หน่วยงานภาครัฐเลือกใช้มาตรการทางกฎหมาย เพ่ือผลักดันกระบวนการในการส ารวจ
แร่โพแทช ส่งผลท าให้เกิดความขัดแย้งกับประชาชน โดยภาครัฐมีจุดยืนที่เข้าข้างผู้ได้รับอนุญาต
อาญาบัตรพิเศษในการส ารวจแร่โพแทช ในขณะที่ประชาชนเป็นผู้ถูกกระท า  จากการบังคับใช้
กฎหมาย ส่งผลให้ประชาชนรู้สึกถึงการไม่ได้รับความชอบธรรมจากภาครัฐ 

 2. ปัญหาและอุปสรรค การด าเนินการตามแนวทางเพ่ือให้การส ารวจแร่โพแทช ขึ้นอยู่
กับการตัดสินใจจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ทุกๆภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง ที่มีหน้าที่ หรือ
การตัดสินใจ ในการเปิดเผยข้อมูล ขึ้นอยู่กับหน่วยงานส่วนกลางเป็นหลัก ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็น บริษัทผู้ได้รับอาญาบัตร ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ส ารวจ เจ้าหน้าที่รัฐ ในท้องถิ่น 
ไม่มีอ านาจ หรือโอกาสในการมีส่วนร่วม ต้องรอการก าหนดนโยบายจากผู้บริหารภาครัฐจาก
ส่วนกลาง ตั่งแต่ กรม กระทรวง และรัฐบาล ประชาชนขาดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 
และมีความเห็นสอดคล้องต้องกันว่า หากปล่อยให้มีการส ารวจและพัฒนาไปสู่การประทานบัตรตั้ง
โรงงานเหมืองแร่โพแทชจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ตลอดจนวิถีชีวิตของประชาชน
ในพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 3. แนวทางการจัดการกระบวนการก่อตัวนโยบายเพ่ือให้การส ารวจแร่โพแทชเกิดขึ้น
โดยอาศัยตัวแบบผู้น า ซึ่งจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายเพ่ือให้เกิดการเดินหน้าโครงการหรือก าหนด
ประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในโครงการส ารวจแร่โพแทช โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทผู้ได้รับอาญา
บัตรพิเศษ ที่มาจากประเทศจีนเป็นหลัก ผู้ก าหนดนโยบายได้อ านวยความสะดวกในเรื่องกฎหมาย 
พระราชบัญญัติ ข้อบังคับต่างๆ เพ่ือให้การท าเหมืองแร่โพแทชเป็นไปได้มากท่ีสุดในการด าเนินการ  

การจัดการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือรับทราบความคิดเห็นและความต้องการที่
แท้จริงของหลายฝ่าย เพื่อตอบสองประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง อีกทั้งการเปิดเผยข้อมูล
ที่มีข้อเท็จจริงตลอดจนลดขั้นตอนการท างานโดยไม่ต้องรอการสั่งการจากส่วนกลางเพ่ือให้การ
ด าเนินการของโครงการมีความต่อเนื่อง 
ค าส าคัญ : การก่อตัว,นโยบายสาธารณะ,การส ารวจแร่โพแทช 
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ABSTRACT 
The ministry of industry's public policy process for mineral exploration 

(potash) research in Wanon Niwat district, Sakon Nakhon province . There are three 
objectives to research study the public policy process of ministry of industry in 
mineral exploration case (potash) in Wanon Niwat district, Sakon Nakhon province, 
to study problems and obstacles in the public policy process of ministry of industry 
in mineral exploration case (potash) and to study the way for managing  the public 
policy process of ministry of industry in mineral exploration case (potash)  

This study is a qualitative research to describe the public policy process of 
the ministry of industry. Using a variety of methods to store data for the results of 
this study. 

 1. Policy process is a process conflicts between the public and 
government. The government designated area Wanon Niwat district  is a mineral 
exploration area but these policies create conflict in the area. due to government 
conceal information and  lack of public participation. it is the source of opposition 
to the mineral exploration project  that the ministry of industry permits special 
license cards to China Mingta Potash Corporation, ltd. 

 2. Implementation of the guidelines for prospecting depends on the 
decision of the central government of every sector involved has a duty to make 
decisions and disclose information.  The criminal card company, people in the 
survey area, local government officials do not have the authority or opportunity to 
participate, waiting for policies from central government only. 

 3. People lack information related to project implementation and there is 
a consensus that if exploration and development are allowed into a mining license. 
it will affect the environment, quality of life as well as the way of life of people in 
the area. 

 4. Government choose to take legal measures to drive the mineral 
exploration, resulting in a conflict with the people. As a result, people are not fair 
from the region. 

5. Public sector information on public interest does not match the fact that 
people check. The government is misinformed by the amount of production and 
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import of potash ore. it shows the siding of the concessionaire. while people in the 
area must be severely affected by the problems that occur. the public lack of trust 
in the performance of government . 

6. Policy formulation for the exploration of potash minerals occurs from the 
leader model. this is given to those who have a stake in the potash exploration 
project. especially companies that have been licensed. while people do not have 
any bargaining power, they must accept the policy makers' minds. 
Keywords: formation, pubilc policy,  protash surveying. 
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1.บทน า 
 การด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐของกระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่ต่างๆ มากมาย
และมีอีกหนึ่งภารกิจหน้าที่ที่ส าคัญคือ การออกใบอนุญาตอาญาบัตรพิเศษในการส ารวจเหมืองแร่
หรืออนุญาตให้สัมปทานเหมืองแร่ ต่อหน่วยงานภาคเอกชนจ านวนมากและผู้รับใบอนุญาตก็ไป
ด าเนินการส ารวจตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ แต่การอนุมัติอาญาบัตรหรือสัมปทานต่างๆ ดังกล่าว
เมื่อน าไปปฏิบัติในพ้ืนที่ก็ย่อมต้องมีความขัดแย้งกับประชาชนในพ้ืนที่ตลอดจนผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับ
โครงการดังกล่าวเช่นเดียวกับการก าหนดนโยบายการส ารวจแร่ในพ้ืนท่ีอ าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร ซึ่งเกิดการคัดค้าน ต่อต้าน จากประชาชนในพ้ืนที่ โดยประชาชนในพ้ืนที่มองว่าการ
ก าหนดนโยบายดังกล่าวมีความไม่ชอบมาพากล จึงได้มีแถลงการณ์ยืนยันจากกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่โดยยืนยันว่าเป็นเพียงขั้นตอนการส ารวจแร่โพแทชเท่านั้นซึ่งการส ารวจ
เสร็จสิ้นทางผู้ขออนุญาตต้องด าเนินการยื่นขออนุญาตประทานบัตรท าเหมืองต่อไปจึงจะสามารถ
ประกอบกิจการท า เหมืองแร่ ได้ ( อ้ าง อิง :กรมอุตสาหกรรม พ้ืนฐานและการ เหมืองแร่
http://www.dpim.go.th/E-mail:pr@dpim.go.th) จะเห็นได้ว่านโยบายดังกล่าวขาดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคประชาชนส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความ
ขัดแย้งโดยตรงระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ซึ่งเป็นประเด็นในการก่อตัวนโยบาย
สาธารณะของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีต่อโครงการขนาดใหญ่ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งประเด็น
ดังกล่าวเป็นช่วงของการเริ่มต้นการก าหนดนโยบายสาธารณะ ซึ่งมีความส าคัญต่อประเทศและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือศึกษากระบวนการก่อตัวนโยบายสาธารณะของกระทรวงอุตสาหกรรม กรณี 
การส ารวจแร่ (โพแทช) อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค กระบวนการก่อตัวนโยบายสาธารณะของกระทรวง
อุตสาหกรรม กรณี การส ารวจแร่ (โพแทช) อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการกระบวนการก่อตัวนโยบายสาธารณะของกระทรวง
อุตสาหกรรม กรณี การส ารวจแร่ (โพแทช) อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมกับ
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การเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลเอกสารด้านต่างๆ แล้วน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลเพ่ือ
จะได้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ตลอดจนความขัดแย้งของประชาชนในพ้ืนที่ ท่ีมีการอนุญาตให้ท าการ
ส ารวจเพ่ือท าเหมืองแร่ (โพแทช) กับหน่วยงานบริหารของภาครัฐ ตลอดจนการลุกขึ้นมาคัดค้าน 
ต่อต้านการอนุญาตการท าเหมืองแร่ของประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าว การวิจัยใช้วิธีการหลากหลายใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการตีความปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากปรากฏการณ์โดย
การสังเกตแบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการถอดบทเรียน วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการ รวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Analytic Induction) โดยจะเป็นการพรรณนา  
จากการที่ผู้ศึกษาเป็นคนในพ้ืนที่ ได้สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ร่วมสังเกตการณ์ ทั้งแบบ
มี ส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม ระหว่างสัมภาษณ์ จะจดบันทึก บันทึกเสียง บันทึกภาพ แล้วน าข้อมูล
มาเรียบเรียงและจ าแนกใส่รหัส ลดทอนตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ แล้วตีความ ปรากฏการณ์ 
และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ 
 
4. ผลการวิจัย 

 1. กระบวนการก่อตัวนโยบาย เป็นกระบวนการที่สร้างความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับ
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐก าหนดให้พื้นที่อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นพ้ืนที่อนุญาตให้
ส ารวจแร่โพแทชในการก าหนดนโยบายนโยบายการส ารวจแร่ดังกล่าวได้สร้างความขัดแย้งขึ้นใน
พ้ืนที่ อันเนื่องมาจากหน่วยงานภาครัฐได้ปกปิดข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ การขาดการมี
ส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นที่มาของของการต่อต้าน คัดค้าน โครงการส ารวจแร่ที่ทางกระทรวง
อุตสาหกรรมอนุญาตอาญาบัตรพิเศษให้แก่ บริษัทไชน่า หมิงต๋า โปแทช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

การให้ข้อมูลของภาครัฐเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ สวนทางกับความเป็นจริงกับที่
ประชาชนตรวจสอบ โดยภาครัฐให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนจากปริมาณการผลิตและน าเข้าแร่โพแทชทั้ง
ประเทศ แสดงถึงการเข้าข้างผู้ได้รับอนุญาตอาญาบัตรพิเศษให้ท าการส ารวจ ในขณะที่ประชาชนใน
พ้ืนที่การส ารวจจะต้องได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น ภาครัฐยึดถือ
ประโยชน์ของสาธารณะที่ไม่ถูกต้อง เมื่อมีการตรวจสอบแล้ว ประชาชนจึงขาดความเชื่อถือในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นปัญหาความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได้ของภาครัฐจึงท าให้ปัญหาดังกล่าวจึงไม่สามารถด าเนินการไปได้อย่างราบรื้น 

หน่วยงานภาครัฐเลือกใช้มาตรการทางกฎหมาย เพ่ือผลักดันกระบวนการในการส ารวจ
แร่โพแทช ส่งผลท าให้เกิดความขัดแย้งกับประชาชน โดยภาครัฐมีจุดยืนที่เข้าข้างผู้ได้รับอนุญาต
อาญาบัตรพิเศษในการส ารวจแร่โพแทช ในขณะที่ประชาชนเป็นผู้ถูกกระท าจากการบั งคับใช้
กฎหมาย ส่งผลให้ประชาชนรู้สึกถึงการไม่ได้รับความชอบธรรมจากภาครัฐ 
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 2. ปัญหาและอุปสรรค การด าเนินการตามแนวทางเพ่ือให้การส ารวจแร่โพแทช ขึ้นอยู่
กับการตัดสินใจจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ทุกๆภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง ที่มีหน้าที่ หรือ
การตัดสินใจ ในการเปิดเผยข้อมูล ขึ้นอยู่กับหน่วยงานส่วนกลางเป็นหลัก ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็น บริษัทผู้ได้รับอาญาบัตร ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ส ารวจ เจ้าหน้าที่รัฐ ในท้องถิ่น 
ไม่มีอ านาจ หรือโอกาสในการมีส่วนร่วม ต้องรอการก าหนดนโยบายจากผู้บริหารภาครัฐจาก
ส่วนกลาง ตั่งแต่ กรม กระทรวง และรัฐบาล ประชาชนขาดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 
และมีความเห็นสอดคล้องต้องกันว่า หากปล่อยให้มีการส ารวจและพัฒนาไปสู่การประทานบัตรตั้ง
โรงงานเหมืองแร่โพแทชจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ตลอดจนวิถีชีวิตของประชาชน
ในพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 3. แนวทางการจัดการกระบวนการก่อตัวนโยบายเพ่ือให้การส ารวจแร่โพแทชเกิดขึ้น
โดยอาศัยตัวแบบผู้น า ซึ่งจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายเพ่ือให้เกิดการเดินหน้าโครงการหรือก าหนด
ประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในโครงการส ารวจแร่โพแทช โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทผู้ได้รับอาญา
บัตรพิเศษ ที่มาจากประเทศจีนเป็นหลัก ผู้ก าหนดนโยบายได้อ านวยความสะดวกในเรื่องกฎหมาย 
พระราชบัญญัติ ข้อบังคับต่างๆ เพ่ือให้การท าเหมืองแร่โพแทชเป็นไปได้มากท่ีสุดในการด าเนินการ  

การจัดการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือรับทราบความคิดเห็นและความต้องการที่
แท้จริงของหลายฝ่าย เพื่อตอบสองประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง อีกทั้งการเปิดเผยข้อมูล
ที่มีข้อเท็จจริงตลอดจนลดขั้นตอนการท างานโดยไม่ต้องรอการสั่งการจากส่วนกลางเพ่ือให้การ
ด าเนินการของโครงการมีความต่อเนื่อง 
 
5. อภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่อง การก่อตัวของนโยบายสาธารณะของกระทรวงอุตสาหกรรม กรณี  
การส ารวจแร่ (โพแทช) อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร อภิปรายผลได้ดังนี้ 

 5.1 ยุทธศาสตร์ประชารัฐ กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งการขาดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในโครงการการส ารวจแร่ดังกล่าวนั้น ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
ประชาชนกับหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่การอนุญาตอาญาบัตรพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ชัยธนพล ศรีจิวังษา ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองตามรูปแบบพุทธ
วิธี” พบว่าวิธีการจัดการความขัดแย้งทางการเมือง พบว่า มี 2 วิธี ได้แก่ การเจรจาต่อรองถือเป็น
กลไกท่ีส าคัญในการแก้ไขข้อขัดแย้งท าให้ได้ข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและการไกล่
เกลี่ย ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีคนกลางเป็นผู้ช่วยเหลือพร้อมทั้งยังมีปัญหาอ่ืนๆตามมา พร้อมทั้งยังมี
ปัญหาอ่ืนๆตามมา จึงเกิดการรวมตัวเพ่ือคัดค้าน ต่อต้านการท างานของหน่วยงานภาครัฐและผู้
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ได้รับอาญาบัตรพิเศษ ซ่ึงสวนทางกับการบริหารตามหลักงานยุทธศาสตร์ประชารัฐ ที่ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง ตลอดจนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ตามที่นายกรัฐมนตรีได้
ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ หรือ ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เอกพร รักความสุข ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของประชาชนในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี:กรณีการออกโฉนดที่ดินวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนคร”ผลการวิจัยพบว่า  
การขอออกโฉนดที่ดินของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้แก่วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัด
สกลนคร เป็นการบริหารภาครัฐที่สร้างความขัดแย้งกับประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร โดยมีลักษณะ
การปกปิดข้อเท็จจริงในการด าเนินการ มีวาระซ่อนเร้น ปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เป็นเรื่องการท างานของข้าราชการเฉพาะหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอออกโฉนด
ที่ดินเท่านั้น ทั้งๆ ที่พ้ืนที่บริเวณเกาะดอนสวรรค์ที่ต้องการขอออกโฉนดที่ดินนั้น เป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินประเภททรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และได้มีการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่
หลวงในพ้ืนที่นี้แล้ว ประชาชนชาวจังหวัดสกลนครจึงร่วมกันคัดค้านการกระท าของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ร่วมกันด าเนินการขอออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนคร เมื่อเกิด
ปัญหาจากการกระท าของหน่วยงานรัฐ ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐขาดความรับผิดชอบทางการ
บริหาร ไม่มีแนวทางในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เลือกใช้การตีความตามกฎหมายเพ่ือ
เป้าหมายที่ต้องการโดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกของประชาชนชาวจังหวัดสกลนครที่ร่วมกันรักษา  
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน เป็นการบริหารภาครัฐที่ไม่ยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนอันเป็น
หลักการส าคัญของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 5.2 การตัดสินใจ การเรียกร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลสัญญาส ารวจและผลิตแร่โพแทชของ
กลุ่มชาวบ้านวานรนิวาส ได้รับการชี้แจ้งจากนายอ านวย สุวรรณรักษ์อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 
ซึ่งออกมารับหนังสือด้วยตนเองว่า "อ านาจในการอนุมัติโครงการและให้ข้อมูลสัญญาฯ อยู่ที่
ส่วนกลางเท่านั้นตนเองท าได้เพียงการท าหนังสือแนบส่งให้ส่วนกลางเป็นการด่วนการด าเนินการ
ตามโครงการดังกล่าวนั้นเป็นการก าหนดนโยบายจากส่วนกลาง ซึ่งเป็นผู้ก าหนดนโยบายเหมืองแร่
โพแทช จากผู้มีอ านาจระดับกระทรวงเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อผ่านมติคณะรัฐมนตรี  
ก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะต้องมีการด าเนินการตามนโยบายเพื่อให้นโยบายดังกล่าว
เกิดการขับเคลื่อน เมือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตอาญาบัตรพิเศษในการส ารวจ
แร่โพแทชดังที่กล่าวมาแล้วนั้น การก าหนดนโยบายจึงเป็นหน้าที่ของส่วนกลางคือระดับกระทรวง 
ทุกๆคนของทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส ารวจแร่โพแทช เป็นเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางทั้งสิ้น 
การจะเดินหน้าต่อหรือถอยหลัง หรือยุติบทบาทของโครงการเหมืองแร่จะด าเนินการอย่างไรขึ้นอยู่
กับการบริหารส่วนกลางเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวไม่ว่าจะเป็น 
บริษัทผู้ได้รับอนุญาตอาญาบัตรพิเศษ ประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีการส ารวจ ต้องรอการก าหนดนโยบาย
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จากผู้บริหารภาครัฐ ส่วนกลางตั้งแต่ระดับ กรม กระทรวง และรัฐบาล ตามล าดับ  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กาญจนา ด าจุติ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง“การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธ
ธรรมของผู้น าชุมชนในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุง เทพมหานคร”
ผลการวิจัยพบว่าผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และยังได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระเอกลักษณ์ 
อชิโต ได้ท าการวิจัยเรื่อง “พระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ในจังหวัดสมุทรสงคราม” การมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ พบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีต่อพัฒนาการมีส่วน  ร่วมของพระสงฆ์ในการ
อนุรักษ์ป่าชายเลน ในจังหวัดสมุทรสงคราม พระสงฆ์ได้รับข้อมูล ข่าวสารในการประชุมต่างๆ  
ในการอนุรักษ์น้อยเกินไปท าให้ขาดการปรึกษาแนวทางการแก้ไขจากปัญหานี้ 
 5.3 ความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ของภาครัฐ การตรวจสอบการใช้อ านาจของภาครัฐ 
ความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ของภาครัฐ การให้ข้อมูลของภาครัฐเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ
สวนทางกับความเป็นจริงกับที่ประชาชนตรวจสอบหรือเป็นปรากฏการณ์ให้เห็น เป็นการให้ข้อมูล
เหตุผลในการก าหนดนโยบายการท าเหมืองแร่ของภาครัฐที่สวนทางกับปริมาณที่ต้องการจริง 
ความคลาดเคล่ือนจากปริมาณการผลิตและการน าเข้าแร่โพแทชทั่วประเทศ ซึ่งปริมาณความ
ต้องการใช้แร่ทั้งประเทศ สวนทางกันกับปริมาณการประทานบัตรหรือการยื่นค าขอประทานบัตร
หรืออาญาบัตรพิเศษรวมแล้วกว่า 40 บริษัท แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้สนใจตรงปริมาณการน าเข้า
แร่โพแทช ซึ้งใช้เป็นเหตุผลในการอนุมัติโครงการเหมืองแร่ กล่าวคือ รัฐบาลอ้างความจ าเป็นในการ
ลดการน าเข้าแร่โพแทช เพ่ือลดต้นทุนการผลิตปุ๋ยเพ่ือใช้ในการเกษตรกร ในปริมาณปีละ 8 แสนตัน
ต่อปี นั้นคือความจ าเป็นที่รัฐบาลกล่าวอ้าง สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกพร รักความสุข ได้วิจัย
เรื่อง “บทบาทของประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : กรณีการออกโฉนดที่ดินวัดดอน
สวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนคร”ผลการวิจัยพบว่า การรวมตัวกันของประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร
ในการคัดค้านการออกโฉนดที่ดินของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้แก่วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) 
จังหวัดสกลนคร เป็นการแสดงออกที่มีเป้าหมายเพ่ือปกป้องสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องให้ความส าคัญในเรื่องนี้ด้วยการรับฟังความคิดเห็น เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส 
เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการบริหารภาครัฐตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 5.4) ตัวแบบผู้น า ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองในสถานการณ์พิเศษที่มีการ
ยึดอ านาจการปกครองตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ภายใต้การน าของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา ท าให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อยู่ภายใต้การครอบง าของผู้น าประเทศที่มี 2 สถานะ คือ ทั้ง
เป็นผู้น าประเทศในฐานะนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้น าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.)  
ที่มีอ านาจในการบังคับใช้มาตรา 44 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแร่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในการพิจารณาเกี่ยวกับร่างดังกล่าวได้ผ่านมติใน 3 วาระ ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรัฐบาล
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ประชาธิปไตย ทั้งที่ความเป็นจริงมีการผลักดันร่างพระราชบัญญัติเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาร่าง
พระราชบัญญัติเดิมปี 2510 เพ่ือให้ทันยุค ทันต่อสถานการณ์บ้านเมือง แต่การผลักดันในแต่ละ
รัฐบาลก็ต้องมีเหตุที่ต้องหยุดชะงักหรือรอการพิจารณาตรวจสอบท่ามกลางเสียงคัดค้านของ
ประชาชน ซึ่งประเด็นปัญหาที่เป็นข้อถกเถียงกันถึงความไม่ชอบมาพากลของร่างพระราชบัญญัติแร่  
มีประเด็นที่ประชาชนสงสัยเคลือบแคลง อาทิสาระส าคัญของกฎหมายได้เอ้ือประโยชน์ให้กับ
นายทุนผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ มากกว่าที่จะเป็นการควบคุมการท าเหมืองแร่ไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชน อีกท้ังยังมองว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นการเปิดช่องให้นักลงทุนกอบโกยเอา
สมบัติของชาติได้โดยง่าย  

 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ปฏิรูปนโยบายการส่งออกแร่เป็นวัตถุดิบ แร่เป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถสร้างใหม่
ทดแทนได้ รัฐบาลควรมีนโยบายในการใช้แร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการผลิตเพ่ือใช้ในประเทศ
เป็นหลัก แร่บางชนิดที่ประเทศยังไม่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีที่จะท าการผลิต ก็ควรเก็บไว้
ส าหรับการพัฒนาในอนาคตเมื่อเกิดความพร้อม 
 6.2 การด าเนินการโครงการขนาดใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐ ต้องมีมาตรการที่ชัดเจน 
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้ง 
 6.3 กรณีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่การส ารวจแร่ รัฐต้องยึดมั่นในแนวทางสมานฉันท์
เพ่ือจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในชุมชนหรือระหว่างชุมชน ตลอดจดหน่วยงานของรัฐและ
บริษัทผู้รับอนุญาต ซึ่งมีความส าคัญกว่าปัญหาเชิงเทคนิค 
 6.4 ส่งเสริมและจัดให้มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดท า
แผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่เป็นผู้ก าหนดวิถีการพัฒนาของตนให้เกิดผล
อย่างยั่งยืนแท้จริง 
 6.5 ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติแร่ กฎหมายผู้ประกอบการท าเหมืองแร่ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยให้ความส าคัญกับสิทธิมนุษยชน 
สิทธิในทรัพยากร สิทธิในการรับรู้ข่าวสาร การเข้าถึงข่าวสาร และการเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายอย่างแท้จริง มากกว่าการเอ้ือสิทธิประโยชน์ ให้กับเอกชน 
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FACTORS AFFECTING HUMAN CAPITAL MANAGEMENT CAPABILITY:  
AN EMPIRICAL INVESTIGATION FROM HOTEL BUSINESSES IN THAILAND 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการจัดการทุนมนุษย์: การส ารวจเชิงประจักษ์
จากธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
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ABSTRACT 
 The objective of this research was to investigate the effect of 
transformational leadership orientation, organizational proactiveness strategy, 
human resource practice competency, and dynamic environmental uncertainty on 
human capital management capability. the data were collected from 344 
respondents including managing directors or managing partners of the hotel 
business in Thailand. the questionnaire was used as a research tool for collecting 
data. the statistics used in analyzing data were multiple correlation analysis and the 
ordinary least squares (ols) regression analysis. the findings indicate that human 
resource practice competency, transformational leadership orientation, dynamic 
environmental uncertainty, and organizational proactiveness strategy had a 
significant and positive influence on human capital management capability 
respectively. the suggestion for future research the comparative study on findings of 
this study should be conducted for the generalizability. 
Keywords:  human capital, management capability, hotel businesses 
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บทคัดย่อ 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการจัดการทุนมนุษย์ : การส ารวจเชิงประจักษ์จาก
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้น
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์เชิงรุกขององค์กร ความสามารถปฏิบัติการทางด้านทรัพยากร
มนุษย์และความไม่แน่นอนด้านสิ่งแวดล้อมแบบไดนามิกมีผลกระทบต่อความสามารถในการจัดการ
ทุนมนุษย์ กลุ่มตัวอย่างเก็บรวบรวมจ านวน 344 ชุด จากกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย แบบสอบถามถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยแบบ  (OLS) 
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความสามารถปฏิบัติการทางด้านทรัพยากรมนุษย์ การมุ่งเน้นภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอนด้านสิ่งแวดล้อมแบบไดนามิก และกลยุทธ์เชิงรุกขององค์กร มี
อิทธิพลในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการทุนมนุษย์ ข้อเสนอแนะ
ส าหรับการวิจัยในอนาคตอาจจะมีการศึกษาเพ่ือเป็นการเปรียบเทียบผลการวิจัยเพิ่มเติม 
 
ค าส าคัญ:  ความสามารถในการจัดการ, ทุนมนุษย,์ ธุรกิจโรงแรม   
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1. INTRODUCTION 
 Currently, all Businesses Have Seriously Faced a High Competition. This 
Stimulated Many Organizations to Find Ways to Get Competitive Advantage Create 
Its Own Strengths and Eliminate Weaknesses to Cope with Environmental Change 
and to Prevent The Dangers Associated With all That May Affect Implementation 
(Burke, 2005). The Key Factor Affecting The Operation of The Organization is Human 
Resource, Because They are Counted as The Heart of The Organization Which is The 
Valuable “Capital” for Development. The Human Capital Management is an 
Important Factor in The Administration. According to Brooking, (1996), Human 
Capital Management is an Ability to Solve Problems and Build Leadership Which are 
Embedded in The Employees. The Organization Has Employees Who Have 
Knowledge and Capabilities to Promote Organization Development. Human Capital 
Management is, Consequently, Important for Organizations for Preparing to Cope 
with The Business Environment Change (Andre & Lantu, 2015). 
 Human Capital Management Capability Has Effected on Environmental 
Factors, Both Internal and External. Previous Research Showed That Internal Factors 
are Transformational Leadership Orientation, Organizational Proactiveness Strategy, 
and Human Resource Practice Competency. The Other Hand, The Important 
External Factor is Dynamic Environmental Uncertainty.According to Transformational 
Leadership Orientation of Executives Who Are Responsible for a Supervisor, They 
Order Their Subordinates to Work and Use The Resources Regarding The Policy of 
Organization to Achieve The Goals of The Organization as it Was Committed (Avolio 
Et Al., 2004). Organizational Proactiveness Strategy is Important and Necessary for 
The Organization Because it Can Help Make Operation to Achieve Goals of 
Organization. The Organization Strategy is Also The Data Obtained from The 
Environmental Evaluation and it is Considered as Opportunity as Well for 
Designating an Organizational Proactive Strategy (Lawrence, 1997). Human Resource 
Practice Competency is Helpful for Staffs in The Organization to Work Effectively 
With The Full Knowledge of The Individual as Much As Possible. in The Same Time 
The Staffs are Able to Increase The Knowledge and Ability Which May Bring The 
Ultimate Success to The Staffs and The Organization (Srimannarayana, 2013). 
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Dynamic Environmental Uncertainty Relates to Business Environment That Faced 
The Unexpected Problems. Businesses are Initiating to Realize That The Uncertainty 
Can Happen at any Time. so, Organizations Must be Prepared to Cope With The 
Circumstances That Called Dynamic Environmental Uncertainty (Cuningham & 
Gadenne, 2003). as Mentioned Earlier, all are Important Factors That Affect to 
Human Capital Management Capability.   
 Nowadays, Hotel Business is Very Important to The National Economy. The 
Hotel Business is The Business Strength Point of Tourism Industry of Thailand 
(Jirawuttinunt and Ussahawanichakit, 2011) Human Capital Management Capability 
is Vital to The Success of a Business Hotel, Because Hotel Business Need 
Management System in Connecting With The Management of Employee Quality. 
Employees Have to Perform Their Facilities and Satisfaction in Service to Customers 
in Achieving Operational Goals. as Mentioned Above, The Researchers are Interested 
in Studying Factors Affecting Human Capital Management Capability: an Empirical 
Investigation from Hotel Businesses in Thailand by Collecting Data from The 
Managing Director of Hotel Businesses in Thailand. The Purpose of The Research to 
Investigate The Effect of Transformational Leadership Orientation, Organizational 
Proactiveness Strategy, Human Resource Practice Competency, and Dynamic 
Environmental Uncertainty on Human Capital Management Capability. Hence, The 
Research Questions in This Paper are “How do Transformational Leadership 
Orientation, Organizational Proactiveness Strategy, Human Resource Practice 
Competency and Dynamic Environmental Uncertainty Have an Effect on Human 
Capital Management Capability?” The Significances of Research Could be Used as 
The Guideline of Organizational Quality Development. The Organizational 
Administration is Operating Efficiently and Effectively Could Create a Competitive 
Advantage. 
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2. LITERATURE REVIEW AND HYPOTHESES DEVELOPMENT 
 This Research is an Interesting Phenomenon Related to Factors That 
Associated with The Human Capital Management Capability. It is Based on The 
Concept Shown In Figure 1 Below. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1: Conceptual Model of Factors Affecting Human Capital Management 
 Capability: An Empirical Investigation from Hotel Businesses in Thailand 
  
3. HUMAN CAPITAL MANAGEMENT CAPABILITY  
            The Concept of Human Capital Management is an Activity Related to 
Establishing and Recruiting, Retaining, Developing, And Motivating The Best Talent 
Staff to Show Their Full Potential. Human Capital Management Has a Significant 
Influence on The Management in All Sectors Such as Businesses, Government 
Agencies, and Educational Institutions as Well. The Capability is Determined The 
Ability of Organizations to Manage People Who Will Benefit from The Competition. 
it Also Focuses on The Organization Capability in Internal Processes and Systems to 
Meet The Needs of Customers For Creating a Talent of Organization That Provides 

Transformational 
Leadership Orientation 

Organizational 
Proactiveness Strategy 

Dynamic Environmental 
Uncertainty  

Human Resource 
Practice Competency 

H1 (+) 

Human Capital Management 
Capability 

H2 (+) 

H3 (+) 

H4 (+) 
Control variable 

- Hotel Standard 
- Firm Capital 
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Competitive Advantage, Employee Skills, and Efforts Leading to Success of The 
Organization. Human Capital Management Capability is influenced by The Need to 
Modify The Management of Their Own. Consequently, Human Capital Management 
Capability is Defined as an Organizational Potential of Human Resource 
Development in Terms of Knowledge, Skill, Experience, Creative Thinking, Staff 
Quality and Also The Readiness for Performing Works Which are The Most Beneficial 
to Organization. These are All Results of Human Capital Management Capability. 

 1. Transformational Leadership Orientation 
  Transformational Leadership Orientation Refers to Leadership Models of 
Promotion to Encourage The Employees to Change and Improve Themselves Based 
on The Organization Objective. The Concept of Transformation Leadership Has 
Grown Out of The Realization That Leadership Can Be Shared or Distributed 
Effectively Among Its Ability to Manage Human Capital (Pearce Et Al., 2004). 
Transformational Leadership in a Relationship With Human Capital Management 
Capability State That as a form of Leadership That Heightens Awareness of 
Common Interest Between Members Group and Helps Them to Achieve Their Goals 
(Hassan, Fuwad & Rauf, 2010). Transformational Leadership is Important to The 
Ability of Manage Human Capital According to The Performance of The Leadership 
Change is The Major Climate Organizational May Mediate The Relationship Between 
Transformational Leadership and The Performance of The Organization (Sun, Xu & 
Zhang, 2014). Therefore, The Hypotheses are Set As Follows: 

  Hypothesis 1: Transformational Leadership Orientation Is Positively 
Related To Human Capital Management Capability. 

  2. Organizational Proactiveness Strategy 
      Organizational Proactiveness Strategy Refers to The Organization 
Stability in Active Strategy Aimed at The Achievement of Working Performance. 
Dobrican & Zampunieris (2014) Found That The Company’s Proactive Strategy 
Makes A Greater Contribution to The Performance of The Company. IT is to Also 
Adapted Into The Scope And Process of Diversification of The Organization. Studies 
on The Ability of Manage Human Capital Have Examined The Influence on 
Employee on The Management About Changes in Company Strategy, and Found 



202    ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561

That Organizational Strategy Influenced on Human Capital Management (Grimm & 
Smith, 1991). Proactiveness Strategies Have An Important Role in Human Capital 
Management as Employees Become More Active in Their Operations (Rubery, 2002). 
Therefore, The Hypotheses are Set as Follows: 

  Hypothesis 2: Organizational Proactiveness Strategy Is Positively 
Related To Human Capital Management Capability. 

  3. Human Resource Practice Competency 
      Human Resource Practice Competency Refers to The Promotion And 
Advocatory Activities Promoting Human Resource Capability. Human Resource 
Practice is Part of Human Capital Management Capabilities That Help Promote 
Successful Corporate (Boselie, Dietz & Boon, 2005). The Focus On Human Resources 
And Intellectual Capital Are Within A Strategic Management Framework Which is 
Relevant to Human Capital Management Such as The Importance of Employee 
Evaluation and Training (Benevence & Cortini, 2010). Most of The Research on 
Human Resource Management is Linked to The Role of Information Systems in 
Human Resource Management and The Role of Human Capital Management in The 
Development of Information Systems (Becker, 1965). Therefore, The Hypotheses are 
Set As Follows: 

  Hypothesis 3: Human Resource Practice Competency Is Positively 
Related To Human Capital Management Capability. 

  4. Dynamic Environmental Uncertainty 
      Dynamic Environmental Uncertainty Refers to Uncertainly Context 
That Holds Complexities, Dynamic And Continuous Happening Effectively to 
Organization. Keck (1997) Showed That The Uncertainty in The Environment is 
Related to Human Capital Management, Because It Makes The Work More Diverse 
And Efficient. Prior Study Showed That Environmental Uncertainty is Essential for 
Human Capital Management as It Will Stimulate Greater Organizational Performance 
(Liang Et Al., 2010). Environmental Uncertainty is an Important Component of 
Human Capital Management, as It Will Affect The Operations of all Organizations 
(Gallbraith, 1973). Organizations Can, Therefore, Adapt It to Make Human Capital 
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Management More Effective in Term of Employee Management (Hansen, 1999). 
Therefore, The Hypotheses are Set as Follows: 

  Hypothesis 4: Dynamic Environmental Uncertainty Is Positively 
Related To Human Capital Management Capability. 
 
4. RESEARCH METHODS 
 4.1 Sample Selection  

      The Samples of This Research Were 1,607 in Thailand Received from 
The Hotel Association of Thailand Including 1,041 Three-Star Hotels, 433 Four-Star 
Hotels and 133 Five-Star Hotels. The Sample Size of This Sample Had The 
Representativeness of The Hotel Businesses Regarding The Sample Size Method of 
Yamane (1973). However, This Research Require The Level of Confidence Of 95%. 
 4.2 Data Collection Procedure 

      This Study Collected Data from a Cross-Sectional Design Which Measure 
One Variable at a Time. The Questionnaires Were Distributed Directly to Each Hotel 
Business in Thailand by Mail.  The Questionnaires Were Filled Out Completely and 
Sent Back to Researchers by Using Envelopes and Keeping in Secrecy Within The 
First Three Weeks (Dillman, 1978). Questionnaires Were Retained to Prepare for The 
Analysis. However, There Were 36 Mailing of Questionnaires Were Undeliverable, 
Because of These Firms Had Moved to Unknown Locations. so, The Successful 
Questionnaire Mailings Were 1,571 While 347 Of Them Were Returned, 
Nevertheless, There Were Only 344 Are Questionnaire Mailings Were Completed 
and Active. The Response Rate Was Approximately 21.89% Which is More Than 
20%. They Were Suitable For Analyzing Regarding Aaker Et Al, (2001). 
 4.3 Variables Measurement 
      In This Research, a Variables Measurement Based on Questionnaire 
Was Used. The Questionnaire Consisted Of Seven Sections. The Alternatives in a 
Questionnaire Were Closed Questions, Because it is so Quick And Easy for The 
Respondents to Answer and It is Easy to Generate And Analyze Statistics (Neuman, 
2006). All Variables Were Derived From The Literature Review, by A Five-Point Likert 
Scale from 1 (Strongly Disagree) to 5 (Strongly Agree) According to Nunnally (1978) 
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and Neuman (2006). In Addition, The Construct Was Developed for Measuring The 
Definitions of Each Construct and Examined The Relationship of Theory and Literary 
Reviews. The Variables Measured Depend on Dependent Variable, Independent 
Variables, and Control Variables are Described. 
     1) Dependent Variables 
          Human Capital Management Capability is Measured by Knowledge 
of The Training, Work Skills, Experience From Past Work, Creative Thinking and Staff 
Quality. This Construct Is Measured by Newly Developed Four Items Scale Based on 
Its Definition. It Was Measured by According Data, The Destination Purpose of The 
Variables.  

   2) Independent Variables 
    Transformation Leadership Orientation is Measured by Staff Learning, 
The Development of Innovative, and Employee’s Adaptation. This Construct is 
Measured by Using a Four-Item Scale Adapted from Bass & Avolio (1989). 

    Organizational Proactiveness Strategy Was Measured by Knowhow 
Which Is Different from Its Competitors, Improving Operations, and Development 
Projects. This Construct Was Measured by Newly Developed Four-Item Scale. 

    Human Resource Practice Competency Was Measured by Action Plan, 
Project, and Work Activities. This Construct Was Measured by Newly Developed 
Four-Item Scale. 

    Dynamic Environmental Uncertainty Was Measured by The Situation 
of Adapting Ability, Plan of Operations, and Business Environment. This Construct 
Was Measured by Newly Developed Four-Item Scale. 
  3) Control Variables 
          The Control Variables Included a Hotel Standard and Firm Capital 
Which May Affect The Relationships Between Conceptual Models. Hotel Standard Is 
The Level of Quality Standard and Characteristics of The Hotel (Pine & Philips, 
2005). It Was Measured by Dummy Variable Including 0 (Three-Star Hotels) and 1 
(Five-Star Hotels). Firm Capital is Asset Related to The Implementation of 
Investment in The Organization (Jirawuttinunt & Ussahawanitchakit, 2011). in This 



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์   205  

Case, Firm Capital Is Measured by a Dummy Variable Including 0 (100,000,000 Baht 
Or Less Than) And 1 (More Than 100,000,001 Baht) 
 
Table 1: Result Of Measure Validation Of Factors Affecting Human Capital 
Management Capability 
 

Variables Factor Loadings  Cronbach’s Alpha 
Human Capital Management Capability (HCMC) 0.574 – 0.875 0.962 
Transformational Leadership Orientation (TLO) 0.684 – 0.807 0.891 
Organizational Proactiveness Strategy (OPS) 0.697 – 0.777 0.816 
Human Resource Practice Competency (HPC) 0.739 – 0.788 0.866 
Dynamic Environmental Uncertainty (DEU) 0.775 – 0.832 0.935 

 
 4) Validity and Reliability 
     Validity is Measurement Tool That Can Measure The Desired Features 

(Hair Et Al., 2006). This Research Tested The Validity of series of Measurements to 
Verify That They Could Demonstrate The Concept of Study. The Validity Testing in 
This Study Included Content and Construct Validity. Reliability is to Assess The 
Degree of Consistency Between The Measurements of Multiple Variables (Hair Et Al., 
2006). It is Also of The Extent to Which a Particular Test Is Repeated (Nunnally, 
1970). Therefore, The Pre-Test Was Conducted With The First 30 Returned 
Questionnaires. The Range of Factor Loadings Was Between 0.574–0.875. The Result 
of Cronbach’s Alpha Coefficients for Showing Internal Consistency Was Between 
0.816–0.962 Which Was Higher Than 0.70 Standard (Hair Et Al., 2010). 

5) Statistical Techniques 
 The Ordinary Least Squares (OLS) Regression Analysis Was Used to Test All 

Hypotheses Following The Conceptual Model. The Generated Regression Equation 
is a Linear Combination of The Independent Variables That Explains Best and 
Predicts The Dependent Variable (Aulakh, Masaaki & Hildy, 2000). as a Result, All 
Proposed Hypotheses are Transformed to The Statistical Equation as Shown:       
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 Equation 1: HCMC = Α1+ 1TLO + 2OPS + 3HPC + 4DEU + 5HS +6FC + 1 
4.4 Research Results and Discussion 

 Table 2: Descriptive Statistics and Correlation Matrix of Factors Affecting 
Human Capital  
  Management Capability 

Variables HCMC TLO OPS HPC DEU HS FC 
Mean 4.25 4.17 4.18 4.18 4.27 N/A N/A 
S.D.  .52  .47  .46  .51 .51 N/A N/A 

HCMC 1       
TLO .546*** 1      
OPS .507*** .537*** 1     
HPC .606*** .625*** .642*** 1    
DEU .514*** .514*** .537*** .542*** 1   
HS .171*** .100 .200*** .151** .128** 1  
FC .132** .106 .077 .144*** .033 .214*** 1 

***P<0.01, **P<0.05 
 Table 2 Showed That The All of Four Antecedents Including 
Transformational Leadership Orientation, Organizational Proactiveness Strategy, 
Human Resource Practice Competency, and Dynamic Environmental Uncertainty 
Had Significant Positive Relationships With Human Capital Management Capability at 
R = 0.642, P < 0.01 Which Was Lower Than 0.8 (Hair Et Al., 2010). However, 
Multicollinearity Problems Were Not Found In This Research.  
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Table 3: Results of Regression Analysis for The Factors Affecting Human Capital 
Management   Capability 

 
Independent Variables 

 
 

Dependent Variable 
Human Capital Management Capability 

Equation 1 

Transformational Leadership Orientation (TLO)                   
H1 

.194*** 
(.061) 

Organizational Proactiveness Strategy (OPS)                       
H2 

.126*** 

(.063) 

Human Resource Practice Competency (HPC)                  
 H3  

.346*** 
(.067) 

Dynamic Environmental Uncertainty (DEU)                          
H4 

.181*** 
(.061) 

Hotel Standard (HS) .131 
(.105) 

Firm Capital (FC) 
-.041 

(.102) 
Adjusted R2 .458 
Maximum VIF 1.937 
*** P < 0.01, **. P <0.05 

 
  The Results of Regression Analysis Were Explained in Table 3. Firstly, The 
Results Indicated That Transformational Leadership Orientation Was Playing a 
Critical Role in Enhancing Human Capital Management Capability. The Result Also 
Illustrated Strong Significant and Positive Relationships Among Transformational 
Leadership Orientation And Human Capital Management Capability At   Β1 = 0.194 
(P < 0.01). We can Say That Transformational Leadership is A Key Element Of 
Human Capital Development. The Leader Must Have The Ability to Manage Human 
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Capital Effectiveness and Can Lead Organizations to Success (Hassan, Fuwad & Rauf, 
2010). Therefore, Hypothesis 1 Was Accepted.  
 Secondly, The Regression Results Showed That Organizational 
Proactiveness Strategy Had  a Significant and Positive Relationship With Human 
Capital Management Capability At  Β2= 0.126 (P< 0.10).Human Capital Management 
Played an Important Role In Bringing About Human Capital Plan to Conduct a 
Proactive Strategy. Human Capital Management Is Important Resources That is 
Associated With Proactive Strategy and Contribute to Achieving The Goals of The 
Organization (Dobrican & Zampunieris, 2014). Hence, Hypothesis 2 Was Accepted. 
 Thirdly, The Regression Results Showed That Human Resource Practice 
Competency Had a Significant and Positive Relationship With Human Capital 
Management Capability At Β3=0.346 (P<0.10). Human Resource Practice Relations 
Were Stable; They Also Demonstrated an Influence on The Development of Human 
Capital Management With The Performance of The Agency. The Company Seeks to 
Maintain Human Resources Practice With Higher Levels of Human Capital 
Management and Also Will Have a Positive Influence on Performance (Becker, 
1965). Therefore, Hypothesis 3 was Accepted. 
 Lastly, The Regression Results Showed That The Dynamic Environmental 
Uncertainty Had a Positive and Significant Relationship With Human Capital 
Management Capability at Β4= 0.181 (P < 0.01). The Previous Research Has Indicated 
That Environmental Uncertainty Was A Relationship With The Human Capital 
Management of Operation. Accordingly, Environmental Uncertainty is Motivation 
With The Human Capital Management to Operate for High Performance (Liang Et Al., 
2010). Hence, Hypothesis 4 Was Accepted. 
 
5. CONTRIBUTIONS 
 This Study Provided Several Contributions as The Followings. Firstly, 
Contingency Theory Concerning Four Important Factors Includes: Transformational 
Leadership Orientation, Organizational Proactiveness Strategy, Human Resource 
Practice Competency, And Dynamic Environmental Uncertainty Has Been Resolved 
From The Results of The Existing Knowledge and Literature in This Study, in 
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Addition, This Research Revealed That The Theory Could Explain The Four 
Antecedents Under a Context of High Operation in The Hotel Businesses. Secondly, 
This Study Also Presented The Acknowledgements of The Relationship in All Four 
Important Factors Which Were Powerful for Influencing on Human Capital 
Management Capability. Finally, This Research Provided The Managerial 
Contribution to Managing Directors And Managing Partners Regarding (A) Focusing on 
The Human Resource Practice Competency That Organizations Have to Develop 
The Ability Of Employee to Be Knowledgeable and to Have The Right Skill-Based 
Jobs for The Success of The Organization  (B) Recognizing The Importance of The 
Transformational Leadership Orientation That The Executives of Organizations Have 
To Motivate Employees to Learn And Perform Effectively, And (C) Suggesting 
Organizations That They Need to Focus on Implementing Proactiveness Strategy in 
Order to be Prepared to Operate Effectively. 
 
6. CONCLUSION 
 Accordingly to This Study, The Researchers Intended to Exhibit a Clear 
Understanding of The Relationship of Transformational Leadership Orientation, 
Organizational Proactiveness Strategy, Human Resource Practice Competency, and 
Dynamic Environmental Uncertainty That Effected on Human Capital Management 
Capability. The Result of This Research Revealed That There Were Four Important 
Factors Comprising With Transformational Leadership Orientation, Organizational 
Proactiveness Strategy, Human Resource Practice Competency, and Dynamic 
Environmental Uncertainty That Positively Influenced on Human Capital 
Management Capability. Although, This Study Had More Creative and Attractive 
Points to Research Management, There Were a Few Limited Recommendations. Due 
to The Fact That The Four Effect of Factors on Human Capital Management 
Capability Were a Control Variables Having Significance on This Model. Researchers 
Should Examine The Study of Factors Carefully in The Future. Moreover The 
Comparison of Findings and Gains of This Study Should Be Done in The Further 
Studies For Greater Generalizability. 
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PATTERNS OF LOCAL WISDOM USED FOR CONSERVING HERBS WITH 
PROPERTIES OF SCARLET FEVER AND MENINGOCOCCAL DISEASE 
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รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาในการอนุรักษ์สมุนไพรเกี่ยวกับโรคไข้พิษไข้กาฬ 

ตามคัมภีร์ตักสิลา 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูจากเอกสาร การสังเกต  
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม  และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อน ามาตอบความมุ่งหมาย
ของการวิจัยดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ในการใช้สมุนไพรเพ่ือบ าบัดโรคไข้พิษไข้กาฬตามคัมภีร์ตัก
สิลา 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการอนุรักษ์สมุนไพรซึ่งมีสรรพคุณในการบ าบัดโรคไข้พิษไข้กาฬ และ  
3) เพ่ือศึกษารูปแบบการถ่ายทอดการใช้ภูมิปัญญาในการอนุรักษ์สมุนไพรซึ่งมีสรรพคุณในการบ าบัด
โรคไข้พิษไข้กาฬ ผลการวิจัยพบว่า องค์ความรู้ด้านนี้ได้รับมาจากคัมภีร์ตักสิลาของอินเดียโบราณ 
สมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาได้รับการอนุรักษ์ไว้ในแปลงปลูกส่วนตัวของหมอสมุนไพรและชาวบ้าน 
และความรู้ด้านนี้ได้ถูกน าไปถ่ายทอดแก่ชาวบ้านและบุคคลผู้สนใจทั่วไป  
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ABSTRACT 

 This is a qualitative investigation which uses data collected by 
documentary research and field study from secondary sources, participant and non-
participant observation, structured interviews, unstructured interviews and focus-
group discussions to address the three research objectives, which were:  
1) to study the body of knowledge of the herbal remedies used for treating scarlet 
fever and meningococcal disease according to taxila pharmacopeia, 2) to study the 
ways to conserve herbs with properties of scarlet fever and meningococcal disease, 
and 3) to study patterns of transmission of local wisdom used for conserving herbs 
with properties of scarlet fever and meningococcal disease treatment. research 
findings indicate that the body of knowledge for traditional treatment of scarlet 
fever and meningococcal disease in Thailand is derived from the taxila 
pharmacopeia of ancient India, medicinal herbs are conserved in local gardens, and 
knowledge concerning their cultivation is transmitted among villagers and 
interested people. 

Keywords: scarlet fever, meningococcal disease, taxila pharmacopeia. 
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1. INTRODUCTION  
 Taxila is a Settlement Situated in Modern Day Rawalpindi, Pakistan. The 
Site Has Become an Important Location for Archaeologists and Historians Concerned 
With Ancient Communities and, Specifically Education (Needham, 2004). of 
Particular Interest is The Evidence of Ancient Medicinal Practices And Medical 
Academics Taught at The Famed Taxila University, One of The Earliest Known 
Universities. for Several Centuries Before The Common Era, Taxila Was a Centre of 
Learning and Medical Scholarship. The Institutions of Taxila Held Region-Wide 
Renown and Students Flocked from Across The Old World to Expand Their 
Education. This Continued Until The Town Was Destroyed by The Huna People in 
The Fifth Century of The Common Era (Mookerji, 1989). Students Generally Entered 
Taxila At Sixteen And Were Educated in The Vedas, The Ancient and The Most 
Revered Hindu Scriptures, and Eighteen High Art Forms, Including Archery, Hunting 
and Elephant Lore. Additionally, Taxila Was a Centre of Learning in Law, Medicine 
And Military Science (Kulke And Rothermund, 2004).   
 Despite Its Hindu Origins, Taxila is Featured Prominently in Buddhist 
Scripture, Notably The Jataka Tales, Which Date From The Fourth Century BCE. 
Taxila is Referred to in The Jataka As The Capital of The Kingdom Of Gandhara And 
a Magnificent Hub of Learning. The Knowledge Taught at Taxila Was Exported 
Across Central and South Asia. One Document of Particular Not is The Taxila 
Pharmacopeia, a Treatise on Medicinal Remedies and Herbal Properties. This 
Document Allowed The Diffusion of Local Treatments and Cures Across The Region. 
When Indian Culture Was Exported to Thailand Through The Medium of Religion, 
Traditional Medical Knowledge Was Also Exchanged. The Taxila Pharmacopeia 
Became a Valuable Source of Information for Temples Along The Southeast Asian 
Peninsular, Which Also Doubled As Medical Centres for Local Communities.  
 The Conservation of Herbs With Properties of Scarlet Fever and 
Meningococcal Disease Treatment According to Taxila Pharmacopeia Has Been 
Perpetuated by All The People Living in Thai Communities. In 2011, Venkata Naeen 
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Kasagana and Sree Karumiri (2011) Conducted A Research Investigation Into The 
Conservation of Medicinal Plants. The Findings Indicated That The Goal of 
Conservation is to “Support Sustainable Development By Protecting And Using 
Biological Resources In Ways That Do Not Diminish The World’s Variety of Genes 
and Species or Destroy Important Habitats and Ecosystems.” There are Two 
Methods For The Conservation Of Plant Genetic Resources, Namely In-Situ & Ex-Situ 
Conservation (Legeasse, Teferi And Baudouin, 2013). A Similar Study From 2008 By 
Kunwar and Bussman (2008) Indicated That There are Many Ways to Conserve 
Medicinal Plants but Medicinal Plant Conservation Strategies Need to be 
Understood and Planned for Based on an Understanding of Indigenous Knowledge 
and Practices. The Results of The Current Investigation Will be Considered Against 
The Findings of Previous Related Academic Studies.  
 This is an Investigation to Study The Body of Knowledge of The Herbs 
Used for Treating Scarlet Fever And Meningococcal Disease According to Taxila 
Pharmacopeia In Thailand. It is Important That The Traditional Knowledge Is Not 
Lost, So The Secondary Aim of The Research Is To Study The Ways to Conserve 
Herbs With Properties of Scarlet Fever And Meningococcal Disease Treatment And 
to Study The Transmission of Local Wisdom Used for Conserving Herbs With 
Properties of Scarlet Fever And Meningococcal Disease Treatment (Figure 1). as Thai 
Society Becomes Ever More Urbanised and Modernised, There Is A Danger That The 
Ancient Remedies Could be Lost To Modern Science If They are Not Properly 
Recorded and Maintained. This Paper Is a Recognition of The Fragility of Traditional 
Knowledge and an Attempt to Document The Historic Treatment of Scarlet Fever 
and Meningococcal Disease That Remain Relevant to Today's Society. 
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Figure 1. Conceptual framework (Source: adapted  from White, G., 1977)  
2. RESEARCH OBJECTIVES 

 There Were Three Objectives for This Investigation, Which Were: 1) To 
Study The Body of Knowledge of The Herbal Remedies Used For Treating Scarlet 
Fever And Meningococcal Disease According to Taxila Pharmacopeia, 2) To Study 
The Ways to Conserve Herbs With Properties Of Scarlet Fever And Meningococcal 
Disease, and 3) To Study Patterns of Transmission of Local Wisdom Used for 
Conserving Herbs With Properties of Scarlet Fever And Meningococcal Disease 
Treatment. 
3. RESEARCH METHODOLOGY  

 This Research Was Conducted in Chiangmai Sub-District, Phochai District, 
Roi Et Province. a Qualitative Research Method Was Used For The Research. A 
Sample of 90 People Was Purposively Selected, Which Consisted of 10 Key 
Informants From The State Sector and The Private Sector, 40 Casual Informants 
Representing Government Organizations and Private Herbal Enterprises, and 40 
General Informants. Research Instruments Used for This Research Were Basic 
Surveys, Interviews, Observations, and Focus Group Discussions. Research Data Were 
Gathered Through Documentary and Field Studies. at The Stage of Data Analysis, All 
The Data Derived From All Instruments Were Examined by Means of Triangulation 
and Then They Were Classified Into Three Categories According to The Research 
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Objectives. A Descriptive Analysis Was Used for Presenting The Results. All The 
Results Representing The Conclusions of The Research Objectives Were Presented 
Through Multimedia.  
4. RESULTS  
 The Body of Knowledge of The Herbal Remedies Used for Treating 
Scarlet Fever and Meningococcal Disease According to Taxila Pharmacopeia 

 Scarlet Fever Most Commonly Affects Children Between Five and Fifteen 
Years of Age. The Signs and Symptoms Include A Sore Throat, Fever, Headaches, 
Swollen Lymph Nodes, and a Characteristic Rash. The Rash is Red and Feels Like 
Sandpaper And The Tongue May be Red And Bumpy. Meningococcal Disease Carries 
a High Mortality Rate if Untreated. It Best Known as The Cause of Meningitis. 
Widespread Blood Infection Can Result in Sepsis, Which is A More Damaging and 
Dangerous Condition. While Meningococcal Disease Is Not as Contagious as The 
Common Cold, It Can be Transmitted in a Similar Fashion, Through Saliva and 
Occasionally Through Close, Prolonged General Contact With an Infected Person. 
Both Diseases are Prevalent In Thailand.  
 The Body of Knowledge of The Herbs Used for Treating Scarlet Fever 
and Meningococcal Disease of Herbalists Living in The Research Area Is Derived 
From Their Ancestors. These People Have Passed on Knowledge, Primarily Through 
Word of Mouth Transmission, That Originated from The Taxila Pharmacopeia. This 
Originated In Taxila of Ancient India (Present-Day Pakistan) And Was Diffused to The 
Research Area. It Has Been Perpetuated Up Till Now. The Ingredients of Herbal 
Medicine for Scarlet Fever And Meningococcal Disease Treatment According to a 
Taxila Pharmacopeia are Bai Ya Nang (Tiliacora Triandra (Colebr.) Diels), Ching Chi 
(Cappris Monantha), Polynesian Arrowroot (Tacca Icontopetalodies), Cluster Fig 
(Figus Racemose Linn.), and Harisonis Perforate (Balnco Merr.). Thus, Most Medicinal 
Herbs Are Carefully Conserved In Herbalist’ Patches.  
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The Ways to Conserve Herbs With Properties of Scarlet Fever and 
Meningococcal Disease 
 Herbalists And People Living In The Research Area Appreciate The Value 
of Herbs That Have Properties of Scarlet Fever And Meningococcal Disease 
Treatment According to Taxila Pharmacopeia So They Are Prepared to Participate in 
Herbal Conservation. The Herbalists Conserve Them In Patches and Some Herbalists 
Propagate Them Through A Technique of Tissue Culture. These Same People Use 
The Herbs to Produce Many Types of Herbal Medicine. The Outstanding Herbal 
Medicine is The Herbal Medicine For Scarlet Fever And Meningococcal Disease 
Treatment. as for General People, They Conserve Medicinal Plants in Their Own 
Patches Around Their Houses For Household Consumption.  
Patterns of Transmission of Local Wisdom Used for Conserving Herbs With 
Properties of Scarlet Fever and Meningococcal Disease Treatment 
 The Transmission of Local Knowledge Used for Conserving Herbs With 
Properties of Scarlet Fever And Meningococcal Disease Treatment Is Conducted by 
Herbalist of Each Village. The Herbalist Willingly Transmits Knowledge Concerning 
Medicinal Plant Conservation to Interested Villagers. Some Have Established Their 
Houses as Learning Centers for Transmitting This Knowledge to Descendants And 
Interested People. Some Have Established Web Pages for Informing Data And 
Knowledge Concerning Medicinal Herbs And How to Conserve Them to Interested 
People. Some Herbalists Allow Interested People to Practice on Medicinal Plant 
Propagation In Their Herb Patches. The Patterns of Transmission of This Knowledge 
Can Be Illustrated as in Figure 2.  
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Figure 2. Patterns of Knowledge Transmission Concerning Herbal Remedies for The 
Treatment of Scarlet Fever and Meningococcal Disease.  
5. DISCUSSION  
 Symptoms of Both Scarlet Fever and Meningococcal Disease Can Occur 
in an Infected Person. Some People in The Research Area Suffered From Them and 
Folk Herbalists Produced Herbal Medicines For Treating Them. The Condition of The 
Patients Improved in a Short Period. The Ingredients of Herbal Medicine for Scarlet 
Fever and Meningococcal Disease Treatment According to a Taxila Pharmacopeia 
are Bai Ya Nang (Tiliacora Triandra (Colebr.) Diels), Ching Chi (Cappris Monantha), 
Polynesian Arrowroot (Tacca Icontopetalodies), Cluster Fig (Figus Racemose Linn.), 
and Harisonis Perforate (Balnco Merr.). Thus, Most Medicinal Herbs are Carefully 
Conserved in Herbalist’ Patches. This is Consistent With The Research Results of 
Venkata Naveen Kasagana and Sree Karumiri (2011) and Kunwar, R.M. and Bussman, 
R.W. (2008). Both Investigations Suggested That There are Many Ways to Conserve 
Medicinal Plants but Medicinal Plant Conservation Strategies Need to be 
Understood and Planned for Based on an Understanding of Indigenous Knowledge 
and Practices.  
 There are Dangers in Using Unregulated Locally Grown Products to Treat 
Disease. Two of The Most Obvious Potential Problems are Incorrect Dosage of 
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Medicine and The Potential for Ineffective Treatment (Bone And Mills, 2013). There 
Have Been Recent Pushes from The Academic World to Instigate Nationwide 
Standardization In Traditional Thai Medicine (Sahoo, Manchikanti and Dey, 2010). 
Thailand Currently Has 21 National Monographs For Herbal Medicine and The List of 
Essential Medicines Includes 16 Herbal Preparations. The Thai Herbal 
Pharmacopoeia is The Treatise for Most Traditional Formularies of Herbal Medicines 
and is Produced in Five Volumes. Although Drug Regulations Were Implemented in 
Thailand in The Year 1967, Locals in Rural Areas Continue to Produce Unregulated 
Herbal Remedies to Treat Diseases. These Treatments are Often Based on 
Knowledge Passed on In The Family, Which Stems From The Taxila Pharmacopoeia 
Rather Than The Official Thai Version. There Must be A Concerted Drive To Educate 
People in The Rural Communities to The Dangers of Unregulated Medical 
Treatments and to Promote The Standardized and Officially Accepted Thai 
Preparations.  
 The Herbalists Use Two Patterns for Transmitting Knowledge Concerning 
Herbal Plant Conservation to Interested People. The Transmission is Conducted 
Through a Learning Center and a Web Page of Knowledge Exchange Belonging to 
Each Herbalist. This is Consistent With The Research Results of UNDP ETHIOPIA 
(2012). The Findings Indicated That Ethiopia Can Draw Upon These Experiences to 
Develop and Utilize Existing ICT-Based Knowledge Management Techniques to 
Implement Robust Strategies and Intervention to Transform Its Agricultural Sector. 
This Is A Model That Thailand Should Use as Inspiration Going Forward. Not Only is 
It A More Formal Method of Documenting Practices Compared To The Traditional 
Word-Of-Mouth Transmission, It Is Also More Accessible to Modern Society.  
6. CONCLUSION  
 The Transmission of Agricultural Knowledge is Necessary for All The 
Communities In Thailand Because Most People Live in Agricultural Areas and They 
Lead Their Lives Closely Related to Agriculture. New Agricultural Techniques Will 
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Raise Their Quality of Life and They Also Require Alternative Health-Care, 
Depending on Available Medicinal Plants And Natural Resources.  
7.RECOMMENDATIONS  

 Both Private and State Sectors Should Cooperate in Medicinal Plant 
Conservation for Supplying Traditional Thai Medicine and Alternative Medicine 
Because People Living In Remote Areas Need Alternative Medical Services. Research 
Concerning Ways to Conserve Medicinal Plants Should be Conducted, Especially 
Research on Medicinal Plant Propagation Through a Technique of Tissue Culture 
Because It is Not Limited By Time And Space.  
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ความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบายกับความส าเร็จของการเลิกสูบ
บุหรี่ของนักสูบไทย 

THE ASSOCIATION BETWEEN ENVIRONMENTAL AND POLICY FACTORS AND 
SUCCESSFUL SMOKING CESSATION OF THAI SMOKERS 

 
ภูเบศ วณิชชานนท์ เฉลิมพล แจ่มจันทร์ อารี จ าปากลาย 

Phoobade Wanitchanon, Chalermpol Chamchan, Aree Jampaklay 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบายที่มีความสัมพันธ์
กับความส าเร็จของการเลิกสูบบุหรี่ของนักสูบไทย และเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของปัจจัยดังกล่าว 
จ าแนกตามกลุ่มอายุระหว่าง 15 - 44 ปี และ กลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป การศึกษาครั้งนี้เป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการส ารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา
ในปี 2557 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ และใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบสองกลุ่ม 
(Binary Logistic Regression) จากกลุ่มตัวอย่างจ านวนรวมทั้งสิ้น 2,250 คน ผลการศึกษาพบว่า 
การไม่พบการสูบบุหรี่ในตัวบ้านเป็นปัจจัยในกลุ่มสภาพแวดล้อมและนโยบายเพียงปัจจัยเดียวที่มี
ความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการเลิกสูบบุหรี่ของนักสูบไทยที่อายุ 15 – 44 ปี และอายุ 45 ปีขึ้น
ไป อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการเลิกสูบบุหรี่ที่มีความ
แตกต่างกันตามกลุ่มอายุ อาทิ ในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป พบว่า การมีปัญหาสุขภาพและแพทย์แนะน า
ให้เลิกสูบบุหรี่ มีผลต่อความส าเร็จของการเลิกสูบบุหรี่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลที่ไ ด้จาก
การศึกษาในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบายสาธารณสุข ยังมี
ความจ าเป็นต้องพัฒนานโยบายที่มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างช่องทางสื่อสารไปยังผู้ที่ยังคงสูบ
บุหรี่ในปัจจุบันให้ตระหนักถึงอันตรายและพิษภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่เพ่ิมมากข้ึน 
ค าส าคัญ: สภาพแวดล้อม, นโยบาย, การเลิกสูบบุหรี่ 
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ABSTRACT 
 The purpose of this study were 1) to explore the environmental and 
policy factors associated with the success of smoking cessation among Thai 
smokers, and 2) to compare the relationship of such factors between participants 
aged 15-44 and 45 years old and above. The methodology of this quantitative 
research employed the use of secondary data from the smoking and drinking 
behavior survey 2014 by National Statistical Office. Totally, 2,250 samples were 
included in the analysis. The results from binary logistic regression showed that the 
absence of home smoking was the only factor in the environmental and policy that 
was associated to the success of smoking cessation among Thai smokers aged 15-44 
and 45 years old and above. There were other factors relative to the success of 
smoking cessation in different age groups, such as in the 45-year age group and 
above, the health problems and doctor’s advice to quit smoking were found to 
significantly affect smoking cessation. the results from this study indicated that the 
agencies involved in the public health policy need to develop effective policies 
that provide a way to communicate with current smokers to be aware of the 
dangers and harms of smoking. 
keywords: environmental, policy, smoking cessation 
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1. บทน า 
 บุหรี่ เป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคเรื้อรัง ตลอดจนเป็นสาเหตุที่
น าไปสู่การเสียชีวิต การศึกษาภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย พ.ศ. 2552 พบว่า การ
ตายจากปัจจัยเส่ียง (attributable death) ที่สูงที่สุดในเพศชาย คือ บุหรี่/ยาสูบ โดยคิดเป็น ร้อย
ละ 17.7 ของจ านวนตายทั้งหมดในเพศชาย ขณะที่ในเพศหญิงคิดเป็นอัตราที่ต่ ากว่าที่เพียงร้อยละ 
4.1 (ส านักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2556) ข้อค้นพบจากการส ารวจการบริโภค
ยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก ปี 2554 (Global Adult Tobacco Survey (GATS) พบว่า มีจ านวน
ผู้บริโภคยาสูบมีควัน สูงถึง 13 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยมี
อัตราการบริโภคในเพศชายร้อยละ 46.6 และในเพศหญิงร้อยละ 2.6 ผลการส ารวจพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่และการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากร พ.ศ. 2557 ชี้ให้เห็นว่า แนวโน้ม
การสูบบุหรี่ของประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปในปี 2557 มีอัตราการสูบบุหรี่เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 
20.7 จากปี 2556 ที่มีอัตราการสูบบุหรี่คิดเป็นร้อยละ 19.9 และเมื่อพิจารณาตามเพศเปรียบเทียบ
อัตราการสูบบุหรี่ระหว่างปี 2557 และ 2556 พบว่าทั้งเพศชาย และหญิงมีอัตราการสูบบุหรี่ที่เพ่ิม
สูงจากร้อยละ 39 เป็น 40.5 และจากร้อยละ 2.1 เป็น 2.2 ตามล าดับ 
 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ รวมถึงสาเหตุที่น าไปสู่การสูบบุหรี่ มีความแตกต่างในแต่ละช่วงวัย
หรือกลุ่มอายุของนักสูบ ส าหรับกลุ่มเยาวชนอายุ 15 – 24 ปี การศึกษาแนวโน้มการบริโภคยาสูบ
ของประชากรไทยของประชากรเด็กและเยาวชน พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่น่าเป็นห่วง 
โดยมีประชากรที่สูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 14.7 และมีค่าเฉลี่ยของอายุที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกลดลง
จากปี 2544 ที่ 18.5 ปี เหลือ 17.8 ปี ในปี พ.ศ. 2557 โดยสาเหตุของการเริ่มสูบบุหรี่ในเยาวชนนั้น 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากพัฒนาการของวัยรุ่นตอนต้น ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์  
จึงเกิดความรู้สึกอยากรู้ อยากลอง ต้องการทดสอบความเข้มแข็งของจิตใจของตนเอง จึงมีความ
เสี่ยงต่อการถูกชักจูงได้ง่าย (John et al., 2010) ขณะที่ประชากรกลุ่มอายุระหว่าง 25 – 44 ปีนั้น 
จากผลการส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของประชากร 
พ.ศ. 2557 นับเป็นช่วงวัยที่มีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุด คือคิดเป็นร้อยละ 24 ของประชากรทั้งหมด 
สาเหตุส าคัญที่ส่งผลให้ประชากรในกลุ่มอายุดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะสูบบุหรี่เพ่ิมขึ้นมากกว่ากลุ่ม
อายุอ่ืนๆ โดยการสูบบุหรี่ยังเป็นสาเหตุส าคัญของการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 10 ของผู้มีอายุไม่เกิน 
44 ปี (Vineis et al., 2004) และจากการศึกษาแนวโน้มการบริโภคยาสูบของประชากรไทย พบว่า 
ผู้ที่มีอายุในช่วงดังกล่าว ถือเป็นช่วงอายุที่มีวุฒิภาวะและมีรายได้เนื่องมาจากการท างานหลังจากจบ
การศึกษา ท าให้มีโอกาสเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่มักคิดว่าการสูบบุหรี่จะไม่เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพของตน ขณะที่ประชากรกลุ่มอายุ 45-59 ปี เป็นกลุ่มอายุที่มีอัตราการสูบบุหรี่
รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 22.8 และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอัตราการสูบบุหรี่ที่ร้อยละ 16.6 จะเห็น
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ได้ว่ายิ่งผู้สูบบุหรี่มีอายุมากขึ้นจะมีอัตราการสูบบุหรี่ที่ลดลง เนื่องจากอาการของความเจ็บป่วยที่
เป็นผลมาจากการสูบบุหรี่มักจะแสดงออกมาเมื่อมีอายุเพ่ิมมากขึ้น เมื่อเข้ารับบริการด้านสุขภาพ 
แพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุขมักจะให้ค าแนะน าให้เลิกสูบบุหรี่เพ่ือประสิทธิภาพในการรักษาโรค  
 จากแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของอัตราการสูบบุหรี่ที่ผ่านมา และข้อจ ากัดที่พบจากงานศึกษา
ที่ผ่านมาผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบายที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จ
ของการเลิกสูบบุหรี่ของนักสูบไทย ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยจ าแนกการวิเคราะห์ออกเป็นช่วงอายุ 
เพ่ือท าความเข้าใจปัจจัยเชิงสภาพแวดล้อมและนโยบายที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการเลิก
สูบบุหรี่ในแต่ละช่วงอายุ ตลอดจนการหาแนวทางในการหามาตรการส าหรับการพัฒนานโยบายการ 
สื่อรณรงค์ส าหรับการเลิกสูบบุหรี่ที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะกลุ่มประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถลดจ านวนผู้สูบบุหรี่ได้ต่อไปในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบายที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการ
เลิกสูบบุหรี่ของนักสูบไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบายต่อความส าเร็จ
ของการเลิกสูบบุหรี่ของนักสูบไทย จ าแนกตามกลุ่มอายุระหว่าง 15 - 44 ปี และ กลุ่มอายุ 45 ปี 
ขึ้นไป 
 
3. วิธีการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการส ารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่และการดื่มสุราในปี 2557 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
คือ ผู้ที่สูบบุหรี่ และผู้ที่เคยสูบบุหรี่ โดยเป็นผู้ที่มีความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่อย่างน้อย 1 ครั้ง 
ใน 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป เพ่ือต้องการหาปัจจัยที่
สนับสนุนให้ผู้ที่เคยพยายามเลิกบุหรี่นั้น สามารถเลิกได้ส าเร็จ โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 
2,250 คน โดยแบ่งเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 15 – 44 ปี จ านวน 899 คน และผู้ที่มีอายุ 45 ปี 
ขึ้นไป จ านวน 1,351 คน และก าหนดให้ผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ส าเร็จ หมายถึง ผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่
ได้มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป 
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4. ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์สองตัวแปรโดยใช้ตารางไขว้ของปัจจัยเชิงสภาพแวดล้อมและนโยบายกับ
ความส าเร็จในการเลิกสูบบุหรี่ เมื่อจ าแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า การไม่เคยพบพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ในตัวบ้านมีร้อยละของการเลิกบุหรี่ได้ส าเร็จสูงที่สุดในทั้งสองกลุ่มอายุ เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัย
อ่ืนๆ โดยหากในบ้านไม่เคยพบการสูบบุหรี่ ในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไปเลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จถึงร้อยละ 
35.7 ขณะที่ในกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี เลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จร้อยละ 25.6 และเมื่อพิจารณาปัจจัย
สภาพแวดล้อมและนโยบายอื่นๆ จะเห็นได้ว่ากลุ่มอายุ 15 – 44 ปี มีร้อยละของการเลิกสูบได้ส าเร็จ
ในแต่ละปัจจัยค่อนข้างใกล้เคียงกัน ทั้งการตระหนักถึงอันตรายจากภาพค าเตือนบนซองบุหรี่ 
ครอบครัวขอร้องให้เลิกสูบ ปัจจัยด้านราคา การได้รับความรู้การเลิกสูบบุหรี่ และเรื่องของการมี
กฎหมายห้ามสูบในที่สาธารณะ คิดเป็นความส าเร็จของการเลิกสูบบุหรี่ในอายุ  15 – 44 ปี ร้อยละ 
16.6 15.6 15.8 17.0 และ 16.2 ตามล าดับ ขณะที่ในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป พบว่ามีร้อยละของ 
การเลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จในแต่ละปัจจัยค่อนข้างใกล้เคียงเช่นเดียวกัน หากแต่มีร้อยละของการเลิก
ได้ส าเร็จสูงกว่าในกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี ทุกปัจจัย คือร้อยละ 21.2 19.4 21.9 23.2 และ 23.6 
ตามล าดับ 
 ส าหรับปัจจัยคุณลักษณะทางประชากรและเศรษฐสังคม ในส่วนของเพศนั้นกลับพบว่า 
ในกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี เพศหญิงมีโอกาสในการเลิกบุหรี่ได้ส าเร็จสูงกว่าเพศชาย ร้อยละ 26.4  
ต่อ 14.4 ในทางกลับกันเมื่ออายุ 45 ปีขึ้นไป เพศชายกลับเป็นผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จมากกว่าเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 20.3 ต่อ 13.4 
 ในส่วนของระดับการศึกษาทั้งสองกลุ่มอายุมีแนวโน้มของการเลิกบุหรี่ได้ส าเร็จเมื่อ
จ าแนกตามระดับการศึกษาท่ีใกล้เคียงกัน โดยที่ระดับต่ ากว่าประถมศึกษาหรือไม่ได้ศึกษา กลุ่มอายุ 
15 – 44 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.0 ขณะที่ในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 21.8 และเมื่อ
พิจารณาระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และสูงกว่ามัธยมศึกษา จะพบว่ามี
แนวโน้มการเลิกบุหรี่ได้ส าเร็จสูงขึ้นเรื่อง โดยในกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.5 15.5 
และ 18.6 ตามล าดับ ในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 17.0 19.5 และ 31.0 ตามล าดับ 
ส าหรับปัจจัยด้านรายได้ พบว่าในกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี กลุ่มที่รายได้น้อยที่สุด กลับเป็นผู้ที่เลิกสูบ
บุหรี่ได้ส าเร็จมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.0 ขณะที่กลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ที่มีรายได้มากที่สุด
เป็นผู้ที่เลิกได้สูงสุด ร้อยละ 22.2 และส าหรับปัจจัยการมีปัญหาสุขภาพจนแพทย์แนะน าให้เลิก 
สูบบุหรี่ พบว่า ในกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี มีผู้ที่เลิกบุหรี่ได้ส าเร็จจากสาเหตุดังกล่าวเพียง 18.1  
ขณะที่เมื่อพิจารณาในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป พบว่ามีจ านวนมากกว่าในกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี คือมีสูง
ถึงร้อยละ 25.2 
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 เมื่อพิจารณาจากปัจจัยพฤติกรรมการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และการเลิกสูบบุหรี่ จะพบว่า 
ความถี่ของการสูบบุบหรี่ในกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี ที่มีรูปแบบการสูบแบบสูบบ้างบางครั้ง เป็นผู้ที่ 
เลิกบุหรี่ได้ส าเร็จสูงถึงร้อยละ 35.3 ขณะที่ในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป ในกลุ่มที่มีความถี่ในการสูบ
ดังกล่าวก็ยังสามารถเลิกได้ส าเร็จเกือบร้อยละ 30 อย่างไรก็ตาม หากมีพฤติกรรมการสูบแบบเป็น
ประจ า ในกลุ่มอายุ 15 -44 ปี สามารถเลิกได้ส าเร็จเพียงร้อยละ 9.4 เท่านั้น ส าหรับระยะเวลาการ
สูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน การสูบภายใน 5 นาทีหลังจากตื่นนอน เป็นผู้ที่เลิกบุหรี่ได้ส าเร็จน้อย
กว่า การสูบหลังจากตื่นนอนมากกว่า 5 นาที ทั้งสองกลุ่มอายุ ขณะที่พฤติกรรมการดื่มสุราในรอบ 1 
ปีที่ผ่านมา เห็นได้ชัดในทั้งสองกลุ่มอายุว่า หากยังคงเป็นผู้ที่ดื่มอยู่ เป็นประจ าทุกสัปดาห์ จะเป็น
กลุ่มที่เลิกบุหรี่ได้ส าเร็จน้อยที่สุด ขณะที่กลุ่มที่เลิกได้ส าเร็จมากที่สุดในทั้งสองกลุ่มอายุคือ ผู้ที่เคย
ดื่มแต่ไม่ได้ดื่มแล้วในรอบปีที่ผ่านมา ส าหรับจ านวนครั้งของความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ พบว่า 
ผู้ที่เลิกบุหรี่ได้ส าเร็จมากที่สุดในทั้งสองกลุ่มอายุ คือ ผู้ที่มีความพยายามเพียง 1 ครั้ง ซึ่งคิดเป็นกว่า
ร้อยละ 20 ของการเลิกบุหรี่ได้ส าเร็จ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่มีจ านวนครั้งของความพยายามเพ่ิม
มากขึ้น ซึ่งพบว่าในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป แม้จะมีความพยายามเพ่ิมมากขึ้นกว่า 1 ครั้ง ก็ยังคงมีร้อย
ละของผู้ที่เลิกบุหรี่ได้ส าเร็จมากกว่ากลุ่มอายุ 15 – 44 ปี และส าหรับวิธีการที่เลิกสูบบุหรี่ในครั้ง
สุดท้าย พบว่า การเลิกด้วยตนเองทั้งการหักดิบหรือลดปริมาณการสูบลงเรื่อยๆ มีร้อยละของการ
เลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จสูงกว่าการเลิกด้วยวิธีอ่ืนๆ อาทิ คลินิกเลิกบุหรี่ ในโรงพยาบาล สายด่วนเลิก
บุหรี่ ฯลฯ โดยกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี เป็นผู้เลิกสูบได้ส าเร็จ ร้อยละ 15.8 ขณะที่ในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้น
ไป เป็นผู้เลิกได้ส าเร็จร้อยละ 20.0 
 อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์สองตัวแปรโดยใช้ตารางไขว้เป็นเพียงการการเปรียบเทียบการ
กระจายตัวของความส าเร็จในการเลิกสูบบุหรี่จ าแนกตามกลุ่มอายุเท่านั้น การอธิบายถึง
ความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสภาพแวดล้อมและนโยบายกับความส าเร็จของการเลิกสูบบุหรี่ของนัก
สูบไทย และความแตกต่างของปัจจัยดังกล่าวระหว่างกลุ่มอายุ 15-44 ปี และกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป 
ผู้วิจัยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบสองกลุ่มส าหรับการ
ตอบค าถามการวิจัยในครั้งนี้ 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์หลายตัวแปรโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกแบบ
สองกลุ่มในส่วนของสภาพแวดล้อมและนโยบายที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการเลิกสูบบุหรี่
ของนักสูบไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปนั้น พบว่า ในกลุ่มอายุระหว่าง 15-44 ปี ปัจจัยสภาพแวดล้อมและ
นโยบาย มีเพียงปัจจัยการพบพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในตัวบ้านที่พบว่า  ผู้ที่ไม่เคยพบการสูบบุหรี่ใน
ตัวบ้านจะมีโอกาสในการเลิกบุหรี่ได้ส าเร็จกว่าผู้ที่ในบ้านมีการสูบบุหรี่แม้จะเป็นประจ าหรือเป็นครั้ง
คราว สูงถึง 3.74 เท่า ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.001 ขณะที่ปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบาย
อ่ืนๆ ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลิกสูบบุหรี่
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ได้ส าเร็จอ่ืนๆ ประกอบด้วย สถานภาพสมรส โดยผู้ที่มีสถานภาพแบบสมรส จะมีโอกาสในการเลิก
สูบบุหรี่ได้ส าเร็จน้อยกว่าผู้ที่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 44.7 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
นอกจากนี้การมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่แบบนานๆ ครั้ง จะมีโอกาสในการเลิกบุหรี่ได้ส าเร็จมากกว่า
คนที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่เป็นประจ า 4.03 เท่า ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.001 และเมื่อ
พิจารณาพฤติกรรมการดื่มสุราพบว่าผู้ที่เคยดื่มสุราแต่ไม่ได้ดื่มในรอบปีที่ผ่านมาจะมีโอกาสเลิกบุหรี่
ได้ส าเร็จกว่าผู้ที่ไม่เคยดื่มสุรา 2.36 เท่า ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ในส่วนของจ านวนคร้ังของ
ความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ พบว่าผู้ที่ มีความพยายามในการเลิกบุหร่ีมากกว่า 2 ครั้ง จะมี
โอกาสเลิกบุหรี่ให้ส าเร็จยากกว่าผู้ที่มีความพยายามในการเลิกบุหรี่ 1 ครั้ง ร้อยละ 60.5  โดยเมื่อ
พิจารณาร่วมกับปัจจัยอ่ืนๆ ในแบบจ าลอง พบว่าปัจจัยดังกล่าวในแบบจ าลองข้างต้นสามารถ
อธิบายความผันแปรของการเลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จร้อยละ 19.23 
 ส าหรับกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป ปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบาย มีเพียงปัจจัยการพบ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในตัวบ้านเช่นเดียวกับกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี ที่พบว่า ผู้ที่ไม่เคยพบเห็นหรือมี
การสูบบุหรี่ในตัวบ้านจะมีโอกาสในการเลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จกว่าผู้ที่พบเห็นการสูบบุหรี่ในตัวบ้าน
เป็นประจ าหรือเป็นบางครั้งมากถึงเกือบ 6 เท่า ขณะที่ปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบายอ่ืนๆ ไม่มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป พบว่า ภาวะของการ
เจ็บป่วยจนแพทย์ต้องบอกให้เลิกสูบบุหรี่เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เลิกบุหรี่ได้อย่างส าเร็จเมื่อ
พิจารณาร่วมกับสาเหตุในการเลิกอ่ืนๆ โดยผู้ที่เลิกด้วยสาเหตุนี้จะมีโอกาสในการเลิกบุหรี่ได้ส าเร็จ  
1.45 เท่า นอกจากนี้ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จ ประกอบด้วย พฤติกรรม
การดื่มสุราในรอบปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่เคยดื่มสุราเลยพบว่ารูปแบบการดื่มสุราทั้ง
แบบไม่ทุกสัปดาห์ และดื่มทุกสัปดาห์จะส่งผลให้การเลิกบุหรี่ได้ส าเร็จยากขึ้น ร้อยละ 47.8 และ 
42.4 ตามล าดับ ขณะที่จ านวนครั้งของความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ พบว่า ผู้ที่มีความพยายาม
ในเลิกเลิกสูบบุหรี่ 2 ครั้ง จะมีโอกาสในการเลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จน้อยกว่าผู้ที่มีความพยายามเพียง 1 
ครั้ง ร้อยละ 43.6 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ขณะที่ผู้ที่มีความพยายามเลิกมากกว่า 2 ครั้ง  
ยิ่งมีโอกาสในการเลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จน้อยกว่าผู้ที่พยายามเลิกเพียง 1 ครั้ง ร้อยละ 49.8 ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ในแบบจ าลอง พบว่า 
ปัจจัยทั้งหมดในแบบจ าลองสามารถอธิบายความผันแปรของการเลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จร้อยละ 16.9 
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5. อภิปรายผล 
 การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบายที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการเลิก
สูบบุหรี่ของนักสูบไทย แสดงให้เห็นว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิง
นโยบายทั้งในส่วนของการปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตบุหรี่เพ่ือให้บุหรี่มีราคาที่สูงมากขึ้น การบังคับใช้
กฎหมายห้ามสูบในที่สาธารณะหรือที่ท างาน และการรณรงค์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การ
ไม่สูบบุหรี่ หรือแม้แต่ภาพค าเตือนอันตรายบนซองบุหรี่ ไม่ปรากฏว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยในการ
เลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จของทั้งผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 15-44 ปี หรือ ผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตามผล
การศึกษาในส่วนของคุณลักษณะและความส าเร็จของการเลิกสูบบุหรี่ของประชากรที่ท าการศึกษา 
และผลการวิเคราะห์สองตัวแปรคุณลักษณะทั่วไป ปัจจัยเชิงสภาพแวดล้อมและนโยบายกับการเลิก
สูบบุหรี่ได้ส าเร็จ สามารถน าผลการศึกษามาอภิปรายได้ ดังนี้ 
 ปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบายที่มีความสัมพันธ์กับการความส าเร็จของการเลิกสูบ
บุหร่ีแม้ว่าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์หลายตัวแปรโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกแบบ
สองกลุ่มจะมีเพียงปัจจัยในเชิงสภาพแวดล้อมเฉพาะการพบพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในตัวบ้านที่มี
ความสัมพันธ์กับการเลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จทั้งในกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี และ 45 ปีขึ้นไป ในรูปแบบของ
ผู้ที่ไม่เคยพบเห็นหรือมีการสูบบุหรี่ในตัวบ้านจะมีโอกาสในการเลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จกว่าผู้ที่พบเห็น
การสูบบุหรี่ในตัวบ้านเป็นประจ าหรือเป็นบางครั้ง โดยพบว่าในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป หากไม่เคยพบ
เห็นหรือมีการสูบบุหรี่ในตัวบ้าน จะมีโอกาสในการเลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จมากกว่ากลุ่มอายุ 15 – 44 
ปี สาเหตุส าคัญประการหนึ่งอาจเกิดจากการที่กลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป มักจะเป็นผู้ที่อยู่ในสถานภาพ
สมรส จึงอาจมีแนวคิดที่จะเลิกเพ่ือคู่สมรสหรือเลิกเพ่ือลูกของตน ได้มากกว่ากลุ่มอายุ 15 – 44 ปี 
ที่ส่วนหนึ่งยังคงเป็นผู้ที่ครองสถานภาพโสด 
 อย่างไรก็ตามการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ที่มุ่งเน้นจ านวนครั้งของความ
พยามยามในการเลิกสูบบุหรี่อย่างน้อย 1 ครั้ง มีส่วนช่วยให้เห็นว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบาย
ใด ที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อพิจารณาจากการ
กระจายตัวในตารางแจกแจงความถี่ของปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบายของทั้งสองกลุ่มอายุ 
พบว่า ความตระหนักถึงอันตรายจากภาพค า เตือนบนซองบุหรี่ มีร้อยละของผู้ที่เคยเห็นและ
ตระหนักถึงอันตราย สูงกว่าร้อยละ 70 ในทั้งสองกลุ่มอายุ ซึ่งสะท้อนถึงความส าเร็จในเชิงนโยบาย 
“การแสดงฉลากและข้อความในฉลากของบุหรี่ซิกกาแรต” ที่สามารถสร้างความตระหนักถึง
อันตรายของบุหรี่ให้กับกลุ่มผู้สูบบุหรี่ได้เป็นจ านวนมาก และอาจน าไปสู่การลดลงของอัตราการสูบ
บุหรี่ในอนาคต แม้จะไม่พบว่าปัจจัยดังกล่าวน าไปสู่การเลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จในทั้งสองกลุ่มอายุก็ตาม 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาที่ผ่านมาในอดีต (Mccool et al., 2012) ที่การมีภาพค าเตือนจะช่วย
ให้ผู้สูบบุหรี่รับรู้ถึงอันตรายมากยิ่งขึ้น และน าไปสู่ความคิดที่จะเลิกสูบบุหรี่  เมื่อพิจารณาจาก



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์   231  

สาเหตุของการเลิกหรือความพยายามเลิกสูบบุหรี่ครั้งสุดท้าย พบว่า การถูกร้องขอจากคนใน
ครอบครัวให้เลิกสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุหลักที่ท าให้เลิกสูบบุหรี่ของทั้งผู้ที่อยู่ในกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี 
และอายุ 45 ปีขึ้นไป โดยทั้งสองกลุ่มอายุมีร้อยละของการเลิกสูบเนื่องมาจากสาเหตุดังกล่าว
ใกล้เคียงกันที่ประมาณร้อยละ 40 ซึ่งเป็นจ านวนที่ใกล้เคียงกับการพบพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในตัว
บ้าน ซึ่งในกลุ่มอายุ 15 -44 ปี ไม่เคยพบการสูบบุหรี่ในตัวบ้าน ร้อยละ 38.8 และกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้น
ไป ร้อยละ 40.6 จึงอาจกล่าวได้ว่าการรณรงค์ในประเด็นของควันบุหรี่มือสองเป็นประเด็นที่ยังควร
ให้ความส าคัญ 
 ขณะที่ปัจจัยเรื่องของราคาบุหรี่ กลายเป็นสาเหตุส าคัญของการเลิกสูบบุหรี่ถัดจากการ
ถูกร้องขอจากคนในครอบครัว หากแต่พบว่าในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 15 – 44 ปี มากกว่าอายุ 45 ปีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 36.7 และ 29.0 ตามล าดับ สอดคล้องกับการศึกษาของ Siaphpush et al. (2009) 
ที่ชี้ให้เห็นว่าผลของการปรับขึ้นราคาบุหรี่ มักจะส่งผลกระทบแก่กลุ่มคนที่มีรายได้ต่ ามากกว่าผู้มี
รายได้สูง นอกจากนี้การศึกษาของ Sarntisart (2011) พบว่านโยบายการขึ้นภาษีสรรพสิตบุหรี่มีผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคไม่มากนัก สาเหตุส าคัญมาจากการที่บริษัทบุหรี่มักจะปรับราคาพ้ืนฐานของ
บุหรี่ให้ต่ าเพ่ือหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิต ในกรณีนี้แม้จะไม่สามารถสรุปผลการศึกษาให้เห็นได้
ชัดเจนว่ากลุ่มผู้ที่มีรายได้มาก จะเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 45 ปีขึ้นไปก็ตาม แต่ก็ชี้ให้เห็นว่าการเลิกสูบ
บุหรี่เนื่องมาจากราคาของบุหรี่ ยังเป็นสาเหตุล าดับต้นๆ ของการเลิกสูบบุหรี่ 
 การได้รับความรู้เรื่องโทษของการสูบบุหรี่ผ่านการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เป็นสาเหตุของ
การเลิกและความพยายามเลิกสูบบุหรี่ในล าดับถัดมา โดยมีผู้ที่พยายามเลิกเพราะเหตุผลดังกล่าว
ประมาณร้อยละ 20 ในทั้งสองกลุ่มอายุ แม้การศึกษาในเชิงทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพจะชี้ให้เห็นว่าความรู้ มีส่วนส าคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทางสุขภาพ หากแต่ในกรณีของการเลิกสูบบุหรี่นั้น การให้ความรู้เกี่ยวกับการไม่สูบบุหรี่ที่มุ่งไปหา
จุดหมายอย่างผู้สูบบุหรี่อาจยังไม่เพียงพอ เท่ากับการให้ความรู้แก่คนรอบข้าง หรือการเลิกบุหรี่ใน
ภาคปฏิบัติ 
 ส าหรับการมีกฎหมายการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเป็นสาเหตุล าดับสุดท้ายของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสองกลุ่มอายุ โดยในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป มีเพียงร้อยละ 12.3 ที่พยายามหรือเลิกสูบบุหรี่
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ขณะที่ในกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.9 การมีอยู่ของกฎหมายการ
ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะและที่ท างาน น าไปสู่การจ ากัดพ้ืนที่การสูบบุหรี่ในแง่ของการปฏิบัติ  
แม้จะพบว่ามีงานหลายชิ้นที่ท าการศึกษาแล้วพบว่ากฎหมายลักษณะดังกล่าวสามารถลดอัตราการ
สูบบุหรี่ และส่งผลให้เกิดการไม่อยากสูบบุหรี่อยู่บ้าง (Dinno & Glasntz, 2009; Chang et al., 
2010) หากแต่การบังคับใช้ยังคงมีความยืดหยุ่นอยู่มาก อาทิ สถานที่ปลอดบุหรี่ประเภทที่ 2 ที่ยัง
สามารถจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ได้ เป็นต้น 
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 แม้จะไม่พบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบายมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อความส าเร็จของ
การเลิกสูบบุหรี่ แต่กลับพบว่ามีปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการเลิกสูบบุหรี่ อีก
ทั้งยังพบความแตกต่างระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จของทั้งสองกลุ่ม
อายุ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรน ามาอภิปรายเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
กลุ่มอายุ 15 – 44 ปี 
 ส าหรับกลุ่มอายุ 15 - 44 ปี การมีสถานภาพสมรสแบบสมรสแล้ว จะมีโอกาสในการเลิกสูบ
บุหรี่ยากกว่าสถานภาพอ่ืนๆ เมื่อพิจารณาร่วมกับงานศึกษาในอดีตจะเห็นว่าสถานภาพสมรสมีส่วน
ส าคัญต่อพฤติกรรมของบุคคล เหตุผลหนึ่งก็เพราะผู้ที่แต่งงานแล้วมีหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้น จากที่
เคยอยู่ตัวคนเดียวกลับต้องมีภาระหน้าที่ต้องดูแลครอบครัว จึงอาจก่อให้เกิดความกังวลใจที่ต้อง
ท างานหนักมากข้ึนหรือต้องการหารายได้เพ่ิมมากขึ้น จึงอาจเป็นสาเหตุให้ผู้ที่สมรสแล้วมีพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการบริโภคสิ่งเสพติดได้ง่าย ง่าย โดยเข้าใจว่าบุหรี่ สุรา มีส่วนช่วยให้คลายเครียดได้ ในกรณี
ของสถานภาพสมรสในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป เมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์สองตัวแปร กลับพบว่า 
กลุ่มท่ีเลิกสูบบุหรี่ไม่ส าเร็จกลับเป็นกลุ่มที่มีสถานภาพโสดมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความ
แตกต่างของสถานภาพสมรสที่มีต่อความส าเร็จของการเลิกสูบบุหรี่ที่มีความแตกต่างกัน 
 ปัจจัยความถี่ในการสูบบุหรี่ พบว่ามี การสูบบุหรี่แบบนานๆ ครั้ง มีโอกาสในการเลิกสูบ
บุหรี่ได้ส าเร็จมากกว่าการสูบเป็นประจ า เฉพาะในกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี ทั้งนี้ความถี่ในการสูบบุหรี่
เป็นมาตรวัดการติดบุหรี่ที่ส าคัญ โดยการสูบบุหรี่นานๆ ครั้ง ที่มีลักษณะของการสูบแบบไม่
สม่ าเสมอหรือก าหนดระยะเวลาแน่นอนไม่ได้ หรือไม่ได้สูบเป็นประจ าทุกวัน หรือเฉพาะโอกาส
พิเศษเม่ือไปงานเลี้ยง มีโอกาสเลิกบุหรี่ได้ส าเร็จกว่าผู้ที่สูบเป็นประจ าสูงถึง 4 เท่า การหาวิธีการ
หรือแนวทางในการพยายามลดจ านวนบุหรี่ที่สูบ หรือก าหนดสถานการณ์ในการสูบบุหร่ี อาจเป็น
ช่องทางส าคัญส าหรับการงดการสูบบุหรี่ให้ส าเร็จ หากแต่ในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่มาอย่าง
ยาวนานจนไม่สามารถเลิกบุหรี่ที่สูบเป็นประจ า อาจพิจารณาปัจจัยการลดการสูบเฉพาะสถานการณ์
ร่วมด้วย เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการเลิกบุหรี่ได้ส าเร็จเช่นในกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี 
 ในส่วนของพฤติกรรมการดื่มสุราในรอบปีที่ผ่านมา ในกรณีของกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี พบว่า 
การที่งดเว้นการดื่มในรอบปีที่ผ่านมา มีความสัมพันธ์ต่อการเลิกบุหรี่ได้ส าเร็จสูงถึง 2.36 เท่า ผล
การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร ปี 
2554 ที่พบว่า การเลิกสูบบุหรี่มักปรากฏพร้อมกับการเลิกดื่ม (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2556) การ
รณรงค์และส่งเสริมให้เกิดการละเว้นจากสารเสพติดประเภทบุหรี่และสุรา และรูปแบบของการ
รณรงค์พร้อมกันทั้งสองสิ่ง อาจมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้เกิดการเลิกบุหรี่ได้ส าเร็จ สาเหตุที่
ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การเลิกบุหรี่โดยยังคงบริโภคสุราอยู่ใน มีความเสี่ยงในการที่ผู้ที่เลิกบุหรี่ 
หรือก าลังมีความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ ต้องน าตนเองเข้าไปอยู่ในบริบทของการสังสรรค์ ที่อาจ
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มีผู้อื่นยังคงสูบบุหรี่อยู่ หรือท าให้ตนได้รับควันบุหรี่มือสองและเกิดการอยากสูบขึ้นมาจนไม่สามารถ
เลิกได้ในที่สุด 
 ส าหรับปัจจัยจ านวนครั้งของความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความ
มุ่งมั่น และความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ ผลการศึกษาในกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี สอดคล้องกับ
การศึกษาในอดีต โดยผู้ที่มีความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ 1 หรือ 2 ครั้ง จะมีโอกาสในการเลิกสูบ
บุหรี่ได้ส าเร็จกว่า ผู้ที่พยายามมากกว่า 2 ครั้ง  เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีการเตรียมตัวและมี
ความพร้อมในการเลิกบุหรี่  และมีแรงจูง ใจที่ ดีส่ งผลให้การเลิกบุหรี่มี โอกาสส า เร็จสู ง 
(Jetiyanuwatr, 2001) อย่างไรก็ตามส าหรับกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี ความพยายามในครั้งที่ 2 ยังคง
ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลิกไม่ส าเร็จอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นแล้วในช่วงอายุดังกล่าว หาก
ความพยายามครั้งแรกเลิกไม่ส าเร็จ ยังคงมีโอกาสเลิกบุหรี่ได้ส าเร็จอีกครั้งหนึ่งหากมีความมุ่งมั่น
ตั้งใจมากกว่าเดิมกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป 
 นอกเหนือจากปัจจัยการพบพฤติกรรมการสูบในตัวบ้านที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติแล้วนั้น ปัจจัยที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี คือการมีปัญหา
สุขภาพ กลุ่มผู้สูบบุหรี่เมื่อมีอายุมากขึ้น จะมีโอกาสในการเลิกสูบได้ส าเร็จกว่ากลุ่มอายุอ่ืน ทั้งนี้เมื่อ
อายุมากขึ้นจะเริ่มแสดงอาการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ และมักจะได้รับค าแนะน าหรือ
การบ าบัดเพ่ือเลิกบุหรี่ (Osler & Prescott, 1988) การจะเลิกสูบบุหรี่ของนักสูบไทยมักจะต้องรอ
คอยให้ตนเกิดปัญหาทางสุขภาพ หรือรอให้มีแพทย์มาแนะน าให้เลิกสูบบุหรี่ จึงจะเลิกสูบบุหรี่ 
ดังนั้นมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการเลิกบุหรี่ ต้องท าการพัฒนาให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายขณะที่อายุยังไม่มากนัก เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการเลิกสูบบุหรี่เนื่องมาจากปัญหา
สุขภาพเมื่อเข้าสู่อายุที่เพ่ิมมากข้ึน  พฤติกรรมการดื่มสุราในรอบปีที่ผ่านมา แม้จะเป็นปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการเลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จเช่นเดียวกับในกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี อย่างไรก็ตามการเลิก
ดื่มสุราในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญต่อการเลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จเช่นเดียวกับ
ในกลุ่มอายุข้างต้น หากแต่พบว่า การที่กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ไม่ว่าจะดื่มสุราในระดับ
ความถี่ทุกสัปดาห์ หรือไม่ทุกสัปดาห์ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้โอกาสในการเลิกบุหรี่ได้ส าเร็จลดลงกว่า
ร้อยละ 40 เนื่องมาจากบริบททางสังคมที่ยังคงอยู่ในบรรยากาศของงานเลี้ยง สังสรรค์ ย่อยมีโอกาส
ที่จะกลับไปสูบบุหรี่ได้ใหม่เนื่องจากคนในบริบทดังกล่าวยังคงสูบอยู่ 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบายด้านการป้องกันการบริโภคยาสูบ 
อาทิ มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) 
กระทรวงสาธารณสุข ยังมีความจ าเป็นต้องพัฒนานโยบายที่มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้าง
ช่องทางสื่อสารไปยังผู้ที่ยังคงสูบบุหรี่ในปัจจุบันให้ตระหนักถึงอันตรายและพิษภัยที่เกิดจากการสูบ
บุหรี่เพ่ิมมากข้ึน 
 6.2 หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบายด้านการป้องกันการบริโภคยาสูบ 
ควรให้ความส าคัญกับนโยบายที่มีความเฉพาะเจาะจงไปยังกลุ่มอายุเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาการ
สูบบุหรี่ให้สอดคล้องกับบริบทแต่ละช่วงอายุ โดยเฉพาะการป้องกันและรณรงค์งดการสูบบุหรี่ตั้งแต่
ยังอายุไม่มากนัก เพื่อป้องกันไม่ให้การเลิกสูบบุหรี่ต้องเป็นผลมาจากการมีปัญหาด้านสุขภาพในตอน
ที่มีอายุมากแล้ว 
 6.3 ปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จในการเลิกบุหรี่ที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การไม่พบพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ในตัวบ้าน การจัดท าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการป้องกันไม่ให้มีการ
สูบบุหรี่ในตัวบ้าน หรือการได้รับควันบุหรี่มือสอง อาจเป็นช่องทางส าคัญในการลดการสูบบุหรี่ของ
นักสูบไทย อีกท้ังยังป้องกันไม่ให้คนในบ้านจากการเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ที่สูบบุหรี่ 
 6.4 นักสูบไทยที่มีความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ ควรมีการพิจารณาแนวทางในการ
สนับสนุน และส่งเสริมให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จ เนื่องจากปัจจุบันอัตราความส าเร็จในการเลิก
สูบบุหรี่ของนักสูบไทย นับว่ามีอัตราค่อนข้างต่ า 
 6.5 ส าหรับผู้ที่ไม่เคยพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ การสร้างให้เกิดความมุ่งมันและตั้งใจใน
การเลิกสูบบุหรี่โดยอาศัยความพยายามเพียงหนึ่งครั้ง เป็นแนวทางส าคัญในการรณรงค์ให้เกิดการ
เลิกสูบบุหรี่ส าหรับผู้ที่ยังคงสูบบุหรี่อยู่ในปัจจุบัน 
 6.6 ปัจจัยเชิงนโยบายในปัจจุบันทั้งในประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย มาตรการทางภาษีต่อ
ราคาบุหร่ี การประชาสัมพันธ์ ภาพค าเตือนอันตรายจากบุหร่ีบนซอง ยังไม่สามารถส่งผลกระทบ
ทางตรงต่อการเลิกบุหรี่ได้ส าเร็จ จึงเป็นโจทย์ส าคัญในการหาวิธีแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจมุ่งเน้นไปยังการ
ส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อาทิ การส่งเสริมให้ทดลองเลิกบุหรี่ในโอกาสส าคัญของ
ชีวิต หรือแม้แต่การรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่พร้อมกับการเลิกบริโภคสุรา เป็นต้น 
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ความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสม (จีเอพี) ส าหรับมะม่วงของ
เกษตรกร อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 

KNOWLEDGE NEED TOWARD GOOD AGRICULTURAL PRACTICE (GAP) FOR 
MANGO IN  SAMKO DISTRICT, ANG THONG PROVINCE  

 
   อลิษา  กลิ่นประทุม พัชราวดี  ศรีบุญเรือง สาวิตรี  รังสิภัทร์ 

Alisa  Klinprathum, Patcharavadee  Sriboonruang,   Savitree  Rangsipaht 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล 2) ปัจจัยพ้ืนฐานทาง

เศรษฐกิจ 3) ปัจจัยการใช้สารเคมี 4) ปัจจัยการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิตมะม่วง  
5) ปัจจัยความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับมะม่วง และ 6) ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจัยการใช้สารเคมี ปัจจัยการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิตมะม่วงกับความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับ
มะม่วงของเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงในอ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง  7) เพ่ือศึกษาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะของเกษตรกรที่มีต่อการผลิตมะม่วง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 154 ราย 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่  
ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด และค่าไคสแควร์ 

ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 54.71 ปี มีระดับการศึกษา 
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.01 คน มีประสบการณ์ในการผลิต
มะม่วงเฉลี่ย 16.71 ปี เกษตรกรมีพ้ืนที่ปลูกมะม่วงเฉลี่ย 10.30 ไร่/ครอบครัว โดยมีรายได้จากการ
จ าหน่ายมะม่วงเฉลี่ย 136,727.27 บาท/ปี มีรายจ่ายจากการผลิตมะม่วงเฉลี่ย 44 ,862.34 บาท/ปี 
มีการใส่ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 3.14 ครั้ง/ปี ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเฉลี่ย 0.95 ครั้ง/ปี ใช้สารป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืชเฉลี่ย 15.78 ครั้ง/ปี เปิดรับข่าวสารสื่อบุคคลจากเพ่ือนบ้าน สื่อกิจกรรมจากการ
ประชุม สื่อมวลชนจากโทรทัศน์ เกษตรกรมีความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับ
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มะม่วงอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความต้องการความรู้ด้านการจัดการกระบวนการผลิตเพ่ือให้
ได้ผลผลิตคุณภาพ และด้านพ้ืนที่ปลูกอยู่ในระดับมากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ 
ประสบการณ์ผลิตมะม่วง แรงงานจ้าง รายได้จากการจ าหน่ายมะม่วง รายจ่ายจากการผลิตมะม่วง 
การใช้สารเคมี และสื่อบุคคลมีความสัมพันธ์กับความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสม
ส าหรับมะม่วงที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05  
ค าส าคัญ : ความต้องการความรู้, เกษตรกร, มะม่วง, เกษตรดีที่เหมาะสม, จังหวัดอ่างทอง     
  



238    ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study; 1) demographic factors,  

2) economic factors, 3) chemical factors, 4) media exposure toward mango 
plantation, 5) knowledge needs toward good agricultural practices (gap) for mango, 
and 6) to explore the relationship between demographic factors, economic factors, 
chemical factors, media exposure and knowledge needs toward gap for mango in 
Samko district, Ang tTong province. 7) problem and suggestion of farmers toward 
mango plantation. Samples consisted of 154 mango plantation farmers. Data were 
collected by using questionnaires. Statistical analysis included frequency, 
percentage, mean, standard deviation, minimum and maximum. Hypotheses were 
tested by using chi-square. 

Results of this research found that majority of farmers were female with an 
average age of 54.71 years, attained primary school or below, average family 
member 4.01 persons, grew average experiences of mango 16.71 years. on the 
average, farmers plant mangoes 10.30 rais, earned income from mango plantation 
136,727.27 baht/year, had expenses from mango plantation 44,862.34 baht/year, 
used chemical fertilizers 3.14 time/year, used plant growth regulators 0.95 
time/year, and used pesticide 15.78 time/yearม getting information about mango 
via personal media was from neighborhood, specialized media was from meeting. 
mass media was from television, knowledge needs toward gap for mango was in 
the moderate level, knowledge needs towards planting areas and quality of 
production management were in the high level, hypotheses testing showed that 
gender, experiences in mango cultivation, hired labor, income, expenses, chemical 
fertilizers using and people media related to knowledge needs toward good 
agricultural practices for mango at 0.05 level of significance. 
Keywords: knowledge need, farmers, mango, good agricultural practices  
                (GAP), Ang Thong Province  
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1. บทน า 
มะม่วงเป็นไม้ยืนต้น มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Mangifera Indica Linn. อยู่ในวงศ์ 

Anacardiaceae มะม่วงเป็นผลไม้ที่คนทั่วไปส่วนใหญ่นิยมบริโภคกันทั่วโลก เนื่องจากมีรสชาติ
อร่อย สีสวยงาม และให้คุณค่าทางอาหารสูง เนื้อมะม่วงประกอบด้วยน้ า คาร์โบไฮเดรต กรด
อินทรีย์ แร่ธาตุ สารสี สารประกอบที่ให้กลิ่นรส ฯลฯ มะม่วงมีไขมันและโปรตีนในปริมาณที่น้อย
มาก คาร์โบไฮเดรตที่พบในมะม่วงส่วนใหญ่เป็นน้ าตาลและใยอาหาร มะม่วงสุกมีปริมาณวิตามินเอ
เพ่ิงสูงขึน้อย่างมากเม่ือเทียบกับมะม่วงห่ามและดิบ วิตามินเอในมะม่วงอยู่ในรูปของแคโรทีนอยด์ซึ่ง
เป็นสารเริ่มต้นของวิตามินเอ วิตามินเอมีความส าคัญต่อการมองเห็นและกระบวนการเมแทบอลิซึม
ต่างๆของร่างกาย ผลมะม่วงแบ่งการบริโภคได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผลมะม่วงบริโภคผลสุก เช่น 
อกรอ่ง น้ าดอกไม้ โชคอนันต์ มหาชนก ยายกล่ า ลิ้นงูเห่า และหนังกลางวัน ผลมะม่วงบริโภคผลดิบ 
เช่น เขียวเสวย ฟ้าลั่น แรด เพชรบ้านลาด มันเดือนเก้า บางขุนศรี ทองด า เขียวมรกต ขายตึก 
หนองแซง และพิมเสนมัน และผลมะม่วงส าหรับใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น 
แก้ว สามปี และตลับนาค (Tavatchai Radanachaless, 2010 : 36)          

ในประเทศไทยมะม่วงเป็นผลไม้มีการผลิตมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกในกลุ่มไม้ผล
เขตร้อน แต่เป็นอันดับ 5 ของโลกในกลุ่มผลไม้ทั่วไป นับเป็น 1 ใน 6 ไม้ผลเศรษฐกิจหลักของ
ประเทศไทย มะม่วงถือว่าเป็นผลไม้ที่มีพ้ืนที่การปลูกมากที่สุดในประเทศ ประมาณ 2.4 ล้านไร่  
ในจ านวนนี้พ้ืนที่ที่ให้ผลผลิตแล้วมีเพียง 2.0 ล้านไร่ วัดเป็นผลผลิตได้ประมาณ 2.8 ล้านตันต่อปี 
หรือให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 1.4 ตันต่อไร่ แม้มีการส่งออกไม่เกินร้อยละ 2 ของปริมาณที่ผลิตได้ใน
แต่ละปี แต่มะม่วงและผลิตภัณฑ์ยังน ารายได้เข้าสู่ประเทศปีละมากๆ เช่น ล่าสุดในปี 2557 รวม
มูลค่ากว่า 3,219 ล้านบาท โดยแยกเป็นเฉพาะผลสด 1,270 ล้านบาท ที่เหลือเป็นผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
บรรจุภาชนะอัดลม 1,308 ล้านบาท อบแห้ง 241 ล้านบาท และแช่แข็ง 423 ล้านบาท ชาวสวนที่มี
อาชีพผลิตมะม่วงเพ่ือการส่งออก สามารถสร้างรายได้จากการจ าหน่ายมะม่วงผลสดคุณภาพสูงกว่า 
85,000 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นสัดส่วนรายได้ต่อรายจ่ายที่สูงถึง 2.9 ต่อ 1 (Office of Agricultural 
Economics, 2015 : 51) 

ด้วยพื้นฐานของเกษตรกรในท้องถิ่นอ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ได้มีการท าการเกษตร
ท าสวนเป็นอาชีพหลัก โดยพ้ืนที่ส่วนหนึ่งได้ท าการปลูกมะม่วง และมีการพัฒนาต่อยอดขยายพ้ืนที่
ปลูก ปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกจ านวน 4,177 ไร่ เกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงในอ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทองมี
กลุ่มมะม่วงเพ่ือการส่งออกอยู่ส่วนหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของเกษตรกร ที่สร้างรายได้ให้
ประเทศ จากการสัมภาษณ์เกษตรกรในพ้ืนที่ พบว่ามีเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงอยู่อีกส่วนหนึ่งที่
ต้องการผลิตเพ่ือการส่งออก แต่ยังไม่ได้มาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับมะม่วง ยังขาดการน า
ความรู้และข้อมูลข่าวสารเข้ามาช่วยในการผลิตมะม่วงเพ่ือให้ได้มาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม
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ส าหรับมะม่วง ซึ่งข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ได้มาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับมะม่วง ช่วยให้
ผลผลิตมะม่วงมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนั้นมีหลายด้านด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ด้านการผลิต 
การปฏิบัติดูแลรักษา ได้แก่ การปลูก การใส่ปุ๋ย การให้น้ า การตัดแต่งกิ่ง การปลิดผลอ่อน การ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช โรคที่พบ และการใช้สารเคมี ด้านการเก็บเกี่ยว ได้แก่ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการคัดเลือกและการตัดสินใจก่อนการเก็บเกี่ยว อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว วิธีการที่ใช้ในการ
เก็บเกี่ยว เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว และเวลาในการทดสอบสารพิษตกค้าง ด้านการควบคุม
คุณภาพ ได้แก่ วิธีปฏิบัติการรวบรวมผลผลิต การท าความสะอาดผลผลิต การป้องกันก าจัดศัตรูที่ติด
มากับผลผลิต การคัดเกรด และการบรรจุหีบห่อ ด้านต้นทุนการผลิต ได้แก่ ค่าจ้างแรงงาน และค่า
วัสดุ ด้านการตลาดและการจ าหน่าย ได้แก่ วิธีการจ าหน่ายผลผลิต ปริมาณการจ าหน่ายผลผลิต 
และลักษณะการจ าหน่ายผลผลิตของเกษตรกร  

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับมะม่วงของ
เกษตรกร อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้สามารถใช้ในการส่งเสริมให้
เกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงรายย่อยสามารถผลิตมะม่วงได้และให้มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ 
เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจการผลิตมะม่วงต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วง อ าเภอสามโก้ จังหวัด
อ่างทอง   

2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วง อ าเภอสามโก้ จังหวัด
อ่างทอง           

2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยการใช้สารเคมีของเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วง อ าเภอสามโก้ จังหวัด
อ่างทอง                         

2.4 เพ่ือศึกษาปัจจัยการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการผลิตมะม่วงของเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วง 
อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 

2.5 เพ่ือศึกษาความต้องการความรู้ เกี่ยวกับเกษตรดีที่ เหมาะสมส าหรับมะม่วงของ
เกษตรกรผู้ผลิตมะม่วง อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง                                                                                                                          

2.6  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล ปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
ปัจจัยการใช้สารเคมี การเปิดรับข่าวสารกับความต้องการความรู้เก่ียวกับเกษตรดีที่เหมาะสม 
ส าหรับมะม่วงของเกษตรกร อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 

2.7 เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรที่มีต่อการผลิตมะม่วง 
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3. ขอบเขตของการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับ

มะม่วงของเกษตรกร อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง และหาแนวทางพัฒนาการผลิตและการ
จ าหน่าย โดยมุ่งประเด็นศึกษาดังนี้    

3.1  ความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสม   
-   แหล่งน้ า                                                                                                                                                           
-   พ้ืนที่ปลูก                                                                                                                                   
-   การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร                                                                                                                   
-   การเก็บรักษาและการขนย้ายผลิตผลในฟาร์ม                                                                           
-   การบันทึกข้อมูล                                                                                                                                                    
-   ผลิตผลผิวสวยปลอดจากศัตรูพืช                                                                                                                   
-   การจัดการกระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตคุณภาพ                                                                     
-   การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

3.2  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ เกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงในอ าเภอสามโก้ จังหวัด
อ่างทอง ตามบัญชีรายชื่อที่ลงทะเบียนในปี พ.ศ.2558 ที่ยังไม่ผ่านมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม
ส าหรับมะม่วงทั้งหมด 250 ราย โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 154 ราย ในช่วง
เดือนมีนาคม 2560 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เกษตรกรที่ลงทะเบียนผู้ผลิตมะม่วงที่ยังไม่ผ่านมาตรฐาน
เกษตรดีที่เหมาะสม อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง จ านวน 5 ต าบล ดังนี้ คือ ต าบลสามโก้ ต าบล
ราษฎรพัฒนา ต าบลอบทม ต าบลมงคลธรรมนิมิต และต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์ ตามบัญชีรายชื่อท่ี
ลงทะเบียนทั้งหมดจ านวน 250 ราย  และท าการคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multiple Stage Sampling) เพ่ือให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 154 ราย โดยขั้นตอนที่ 1 
ผู้วิจัยใช้วิธีการค านวณขนาดตัวอย่าง (Sample size) โดยใช้การค านวณสูตรของ Yamane  
(Surin Niyamangkoon, 2013: 94) ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการสุ่มตัวอย่างในที่นี้ก าหนดให้
เท่ากับ 0.05 ขั้นที่ 2 น าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ คือ 154 ราย ไปแบ่งกลุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้นภูมิชนิดสุ่มเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified Sampling) ซึ่งจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
สามารถจ าแนกตามต าบลทั้ง 5 ต าบล ต าบลสามโก้จ านวน 25 ราย ต าบลราษฎรพัฒนาจ านวน 10 
ราย ต าบลอบทมจ านวน 57 ราย ต าบลมงคลธรรมนิมิตจ านวน 51 ราย และต าบลโพธิ์ม่ วงพันธ์
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จ านวน 11 ราย ขั้นตอนที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแต่ละต าบลโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีจับฉลากโดยดูจากบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ลงทะเบียน
ผู้ผลิตมะม่วงที่ยังไม่ผ่านมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีทั้งปลายปิดและปลายเปิด โดยน าแบบสัมภาษณ์ให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรง (Validity) ของเครื่องมือและปรับปรุงแก้ไขจากนั้น
น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) จ านวน 30 ชุด ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ตัวแปร
ความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับมะม่วง ได้ค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 
0.88 ซึ่งเป็นค่าที่สามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2560 โดยได้มีการศึกษาตัวแปรต้นและตัวแปรตามทั้งหมด 5 ตัวแปร ดังนี้ ปัจจัยพ้ืนฐานส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สมาชิกในครัวเรือน และประสบการณ์การผลิตมะม่วง 
ปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ได้แก่ พ้ืนที่ปลูก แรงงานในครัวเรือน แรงงานจ้าง รายได้จาก  
การจ าหน่ายมะม่วง รายจ่ายจากการผลิตมะม่วง และ ภาระหนี้สิน ปัจจัยการใช้สารเคมี ได้แก่ การ
ใส่ปุ๋ยเคมี การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต และ การใช้สารป้องกันและก าจัดศัตรูพืช การเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับมะม่วง ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อกิจกรรม สื่อมวลชน และ สื่อออนไลน์ และจากการที่
ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมต่างๆ รวมทั้งศึกษาเอกสารทางวิชาการเพ่ิมเติม เรื่องมาตรฐานเกษตรดี
ที่เหมาะสมส าหรับมะม่วงของ Department of Agriculture (2558) จากนั้นได้วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด จึงสามารถก าหนดตัวแปรตามที่ใช้ในการศึกษาเรื่องความต้องการความรู้
เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับมะม่วง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 8 ด้าน ดังนี้ 1) แหล่งน้ า  
2) พ้ืนที่ปลูก 3) การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร 4) การเก็บรักษาและการขนย้ายผลิตผลใน
ฟาร์ม 5) การบันทึกข้อมูล 6) ผลิตผลผิวสวยปลอดจากศัตรูพืช 7) การจัดการกระบวนการผลิต
เพ่ือให้ได้ผลผลิตคุณภาพ และ 8) การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับมะม่วงของเกษตรกร อ าเภอ

สามโก้ จังหวัดอ่างทอง ก าหนดการวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval scale) 
ก าหนดค่าคะแนนความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่ เหมาะสมส าหรับมะม่วงของ

เกษตรกรเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ต้องการมาก ต้องการปานกลาง และต้องการน้อย มีค่าคะแนนเท่ากับ 
3 2 และ 1 ตามล าดับ และใช้ค่าเฉลี่ยจัดระดับเป็นช่วงคะแนนเพ่ือแปลความหมายระดับความ
ต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับมะม่วงของเกษตรกร ดังนี้ 
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คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00 หมายถึง ต้องการความรู้มาก                                                                             
คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 หมายถึง ต้องการความรู้ปานกลาง                                                          
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66 หมายถึง ต้องการความรู้น้อย 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด และทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
 
5. ผลการวิจัย 

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล                                                                                                              
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 54.71 ปี ระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ า

กว่า จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.01 คน และประสบการณ์ในการผลิตมะม่วงเฉลี่ย 16.71 ปี 
ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

 เกษตรกรส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ปลูกมะม่วงเฉลี่ย 10.30 ไร่ มีจ านวนแรงงานการผลิตมะม่วงใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 2.02 คน มีจ านวนแรงงานจ้างเฉลี่ย 1.15 คน รายได้จากการจ าหน่ายมะม่วงเฉลี่ย 
136,727.27 บาท/ปี รายจ่ายจากการผลิตมะม่วงเฉลี่ย 44,862.34 บาท/ปี และ เกษตรกรมีภาระ
หนี้สิน (ร้อยละ 71.4) เป็นหนี้ในภาคการเกษตร (ร้อยละ 71.4) และเป็นหนี้นอกภาคการเกษตร 
(ร้อยละ 28.6) 

ปัจจัยการใช้สารเคมี 
 เกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยเฉลี่ย 3.14 ครั้ง/ปี มีการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเฉลี่ย 0.95 
ครั้ง/ปี และมีการใช้สารป้องกันและก าจัดศัตรูพืชเฉลี่ย 15.78 ครั้ง/ปี 

ปัจจัยการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของเกษตรกร 
 เกษตรกรเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคลโดยได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสมาชิกใน
ครัวเรือน/ญาติพ่ีน้อง/เพ่ือนบ้านมากที่สุด สื่อกิจกรรมได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางการประชุมมาก
ที่สุด สื่อมวลชนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางวิทยุ/โทรทัศน์มากที่สุด ส่วนสื่อออนไลน์ได้รับข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์มากท่ีสุด 

ความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับมะม่วง 
 ความต้องการความรู้ เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับมะม่วงของเกษตรกรพบว่า 
ระดับความต้องการความรู้โดยรวมเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.24) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดการกระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตคุณภาพ และด้านพ้ืนที่ปลูก  
มีระดับความต้องการความรู้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.44 และ 2.38 ตามล าดับ) ส่วนด้านผลิตผล
ผิวสวยปลอดจากศัตรูพืช ด้านการบันทึกข้อมูล ด้านการเก็บรักษาและการขนย้ายผลิตผลในฟาร์ม 
ด้านการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ด้านแหล่งน้ า และ ด้านการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการ
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เก็บเกี่ยว มีระดับความต้องการความรู้อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.32, 2.29, 2.28, 2.19, 
2.06, และ 1.95 ตามล าดับ) 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจัยการ
ใช้สารเคมี ปัจจัยการเปิดรับข้อมูลข่าวสารกับความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสม
ส าหรับมะม่วง 

เกษตรกรมีความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับมะม่วงโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง แต่เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านนั้น พบว่า  

ด้านการจัดกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพ พบว่า ภาพรวมมีระดับความ
ต้องการความรู้อยู่ในระดับมาก มีความสัมพันธ์ดังนี้ รายจ่ายจากการผลิตมะม่วง, การเปิดรับ
ข่าวสารทางการเกษตรจากสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่
เหมาะสมส าหรับมะม่วง (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05)                                                        

ด้านพื้นที่ปลูก พบว่า ภาพรวมมีระดับความต้องการความรู้อยู่ในระดับมาก มีความสัมพันธ์
ดังนี้ เพศมีความสัมพันธ์กับความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับมะม่วง (ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05)  

ด้านผลิตผลผิวสวยปลอดจากศัตรูพืช พบว่า ภาพรวมมีระดับความต้องการความรู้อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีความสัมพันธ์ดังนี้ การใส่ปุ๋ยเคมีมีความสัมพันธ์กับความต้องการความรู้เกี่ยวกับ
เกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับมะม่วง (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05)  

ด้านการบันทึกข้อมูล พบว่า ภาพรวมมีระดับความต้องการความรู้อยู่ในระดับปานกลาง มี
ความสัมพันธ์ดังนี้ ประสบการณ์ผลิตมะม่วงของเกษตรกรมีความสัมพันธ์กับความต้องการความรู้
เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับมะม่วง (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05)  

ด้านการเก็บรักษาและการขนย้ายผลิตผลในฟาร์ม พบว่า ภาพรวมมีระดับความต้องการ
ความรู้อยู่ในระดับปานกลาง มีความสัมพันธ์ดังนี้ รายได้จากการจ าหน่ายมะม่วง, รายจ่ายจากการ
ผลิตมะม่วง, การเปิดรับข่าวสารทางการเกษตรจากสื่อบุคคลมีความสัมพันธ์กับความต้องการความรู้
เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับมะม่วง   (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05)  

ด้านการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร พบว่า ภาพรวมมีระดับความต้องการความรู้อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีความสัมพันธ์ดังนี้ ประสบการณ์ผลิตมะม่วง, แรงงานจ้างมีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับมะม่วง (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05)  

ด้านแหล่งน้ า พบว่า ภาพรวมมีระดับความต้องการความรู้อยู่ในระดับปานกลาง มี
ความสัมพันธ์ดังนี้ ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับ
มะม่วง (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
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ด้านการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว พบว่า ภาพรวมมีระดับความต้องการ
ความรู้อยู่ในระดับปานกลาง มีความสัมพันธ์ดังนี้ การใส่ปุ๋ยเคมีมีความสัมพันธ์กับความต้องการ
ความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับมะม่วง (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05)  

 
6. การอภิปรายผล 

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 
เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 54.71 ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jaturon suwannapin (2007) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการได้
รับรองแหล่งผลิตเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมส่วนใหญ่ อายุตั้งแต่ 51 - 60 ปี  
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า จะเห็นได้ว่าเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่
มีระดับการศึกษาต่ าและอยู่ในช่วงวัยกลางคน ซึ่งในขณะที่เกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานเกษตรดีที่
เหมาะสมส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับสูง เนื่องจากมีความรู้เพียงพอต่อการผลิตมะม่วงเพ่ือให้
ผ่านมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม 

ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ปลูกมะม่วงเฉลี่ย 10.30 ไร่ มีจ านวนแรงงานการ

ผลิตมะม่วงในครัวเรือนเฉลี่ย 2.02 คน มีจ านวนแรงงานจ้างเฉลี่ย 1.15 คน รายได้จากการจ าหน่าย
มะม่วงเฉลี่ย 136,727.27 บาท/ปี รายจ่ายจากการผลิตมะม่วงเฉลี่ย 44,862.34 บาท/ปี และ 
เกษตรกรมีภาระหนี้สิน (ร้อยละ 71.4) เป็นหนี้ในภาคการเกษตร (ร้อยละ 71.4) และเป็นหนี้นอก
ภาคการเกษตร (ร้อยละ 28.6) 

ปัจจัยการใช้สารเคมี 
เกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยเคมี 3 - 10 ครั้ง/ปี เฉลี่ยเท่ากับ 3.14 ครั้ง/ปี ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ Chatree Autthawong (2006) ที่ศึกษาเรื่องแนวทางพัฒนาการผลิตการจ าหน่าย
มะม่วงของกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกมะม่วงส่งออก อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การใส่ปุ๋ย 3 
ครั้งต่อปี โดยใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลัก และใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยคอกรองลงมา เกษตรกรทั้งหมดอาศัยการ
ให้น้ ามะม่วงด้วยน้ าฝนเพียงอย่างเดียว และสอดคล้องกับการวิจัยของ Sukanda Nakhapaksin 
(2016) ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
พบว่า รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร
สินธุ์จะต้องอยู่บนฐานความพร้อมของทรัพยากรท้องถิ่น คือ ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทาง
สังคมและวัฒนธรรม และทรัพยากรทางสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ส าคัญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ทุกภาคส่วน อันได้แก่ เกษตรกร ชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ ตลอดจนผู้น า
และบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจัยการเปิดรับข่าวสาร 
 การเปิดรับข่าวสารทางด้านการผลิตมะม่วง ทางสื่อบุคคลจะเปิดรับข่าวสารจากสมาชิก
ในครัวเรือน/ญาติพ่ีน้อง/เพ่ือนบ้านมากที่สุด (ร้อยละ 53.2) เนื่องจากเกษตรกรมีความใกล้ชิดและ
คุ้นเคยกับสมาชิกในครัวเรือน/ญาติพ่ีน้อง/เพ่ือนบ้านมากที่สุด เมื่อเกษตรกรมีปัญหาหรือข้อสงสัยก็
จะมีการพูดคุย ปรึกษาขอค าแนะน าจากสมาชิกในครัวเรือน/ญาติพ่ีน้อง/เพ่ือนบ้านเป็นส่วนใหญ่ 
และเป็นวิธีการที่ง่ายสามารถท าบ่อยเท่าต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ Prakaita  Leekpai (2011) ที่
กล่าวว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารการเกษตรจากญาติพ่ีน้องและเพ่ือนบ้าน ทั้งนี้เป็น
เพราะมีความสนิทสนมและคุ้นเคยกับเกษตรกรอยู่แล้วท าให้เกษตรกรเปิดรับข่าวสารได้ง่ายขึ้น และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Duangduen Satraphat (2016)  เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ในครวบครัวและการอนุรักษ์วิถีชีวิตพ้ืนถิ่นระหว่างชุมชนชาวปกาเกอะญอกับชุมชน
ชาวเมืองในเขตสาทรกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับความสัมพันธ์ในครอบครัวอยู่ในระดับสูง ทั้ง
ภาพรวมและด้านย่อย ยกเว้นในด้านการรับรู้ข่าวสารของสมาชิกในครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง 
 การเปิดรับข่าวสารทางด้านการผลิตมะม่วง ทางสื่อมวลชนส่วนใหญ่เกษตรกรเปิดรับ
ข้อมูลจากวิทยุ/โทรทัศน์มากที่สุด (ร้อยละ 46.1) เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นแพร่หลาย
ครอบคลุมไปในทุกพ้ืนที่ และโทรทัศน์เป็นสื่อที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ซึ่ง
สอดคล้องกับ Pacharee Sukhopala (2008) ที่กล่าวว่า สื่อทางโทรทัศน์โดยผ่านช่องทางเคเบิลทีวี 
KCTV และ TVD รวมทั้งสื่อทางวิทยุเป็นช่องทางการสื่อสารที่ดีที่สุดในกระบวนการสื่อสาร 

ความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับมะม่วง 
เกษตรกรมีความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับมะม่วง ด้านพ้ืนที่ปลูก 

อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.38) เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้พ้ืนที่ผลิตมะม่วงเป็นระยะ
เวลานาน ซึ่งท าให้ดินในพ้ืนที่มีการเสื่อมคุณภาพ ขาดธาตุอาหารพืช และไม่เคยน าตัวอย่างดินไป
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินและการปนเป้ือนตามค าแนะน าหลักการปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสม
ส าหรับมะม่วง ซึ่งสอดคล้องกับ Noprada chaiyawan (2007) ที่กล่าวว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การบริการวิเคราะห์ดิน ระดับพื้นท่ีมีน้อย ต้องใช้บริการจากหน่วยงานที่อยู่ห่างไกล อีกทั้งยังต้องรอ
ผลค่อนข้างนาน ท าให้เกษตรกรไม่เห็นความส าคัญของการวิเคราะห์ดิน 

เกษตรกรมีความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับมะม่วง ด้านการบันทึก
ข้อมูล อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.29) เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้มีการท าการจด
บันทึก และจัดเก็บข้อมูลส าคัญในการผลิตมะม่วงมาก่อน ซึ่งการตรวจสอบรับรองเพ่ือให้ได้
มาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับมะม่วงต้องมีการบันทึกข้อมูลอย่างน้อย 2 ปีของการผลิต
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ติดต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Peerada Saetiew (2012) ที่กล่าวว่า เหตุผลที่เกษตรกรมี
การปฏิบัติในการจดบันทึกไม่แพร่หลาย เป็นเพราะเกษตรกรมีเวลาน้อย เกษตรกรบางส่วนเขียน
หนังสือไม่เป็น ไม่คล่อง อีกทั้งการจดบันทึกต้องท าสม่ าเสมอ และเกษตรกรไม่เข้าใจการบันทึก
ข้อมูลที่ถูกต้อง 

เกษตรกรมีความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับมะม่วง ด้านการใช้วัตถุ
อันตรายทางการเกษตร อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.19) เนื่องจากเกษตรกรมีการเก็บรักษา
วัตถุอันตรายทางการเกษตรเป็นสัดส่วน และเกษตรกรยังปฏิบัติตัวจากการใช้สารเคมีอย่างเคร่งครัด 
และใส่ใจเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพ สอดคล้องงานวิจัยของ Nittiya horthaisong (2008)  
ที่กล่าวว่า เกษตรกรเริ่มตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรจึงต้องมีการป้องกันตนเอง
อย่างเคร่งครัด 
 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 เกษตรกรมีความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับมะม่วงด้านการ
จัดการกระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตคุณภาพ และ ด้านพ้ืนที่ปลูก มีระดับความต้องการความ
รู้อยู่ในระดับมาก ดังนั้น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาส่งเสริมเกษตรกร
ตามแต่ละประเด็น เพ่ือให้มะม่วงมีประสิทธิภาพที่ดี และทางภาครัฐควรผลักดันให้เกษตรกรปฏิบัติ
ตามเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับมะม่วง เพ่ือให้มะม่วงมีศักยภาพในการส่งออกต่างประเทศมากขึ้น  

7.2 การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรผ่านสื่อออนไลน์ยังมีน้อย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
จึงควรให้ความส าคัญและประโยชน์เรื่องการใช้สื่อออนไลน์ให้แก่เกษตรกรเพ่ือความรวดเร็วในการ
รับข้อมูลข่าวสาร และสามารถน าเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

7.3 เกษตรกรมีความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับมะม่วง ด้านแหล่ง
น้ า ด้านการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ด้านการเก็บรักษาและการขนย้ายผลิตผลในฟาร์ม ด้าน
การบันทึกข้อมูล ด้านผลิตผลผิวสวยปลอดจากศัตรูพืช และ ด้านการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยว มีระดับความต้องการความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น จึงควรมีการส่งเสริมหรือจัด
โครงการ เปิดโอกาสให้เกษตรกร หรือผู้ที่สนใจทั่วๆไป ได้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาพ้ืนที่ปลูกมะม่วงใน
อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง เพ่ือเป็นการต่อยอดทางความรู้ และกระจายความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจใน
การผลิตมะม่วงไปปฏิบัติตาม 
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บทคัดย่อ 

บทความเรื่อง รูปแบบการด าเนินโครงการปฏิบัติธรรมส าหรับเยาวชนเพ่ือความเข้มแข็ง
ของชุมชนในอีสานใต้  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1)  ศึกษาประวัติ ความ
เป็นมาการด าเนินโครงการปฏิบัติธรรมส าหรับเยาวชนในอีสานใต้ 2)  ศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ปัญหาการด าเนินโครงการปฏิบัติธรรมส าหรับเยาวชนในอีสานใต้ และ 3) ศึกษารูปแบบการด าเนิน
โครงการปฏิบัติธรรมส าหรับเยาวชน เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชนในอีสานใต้  เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่  แบบส ารวจ  แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม  จากกลุ่มผู้รู้  18  คน  
กลุ่มผู้ปฏิบัติ 60  คน  และผู้ให้ข้อมูลทั่วไป 20  คน  รวม  98  คน  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2557 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559  ในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัด ดังนี้  วัดศิริบ้านไร่  วัดประมวล
ราษฏร์   จังหวัดนครราชสีมา วัดศิริพงษาวาส วัดบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  วัดป่าไพบูลย์  และวัดป่าสุข
สมบูรณ์  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้า และน าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า ด้านการ
วางแผน ขาดการวางแผนบุคลากรที่มาช่วยงานทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ด้านการปฏิบัติ วิทยากรมี
น้อยไม่เพียงพอต่อภาระงานที่มาก ด้านการประเมินผล  ขาดการประเมินผลที่หลากหลาย ควรมี
การประเมินผลวิทยากรทุกคนและผู้เข้าอบรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และควรมีการประเมินผล
ด้านเอกสารหลักสูตรการอบรม โดยสรุป รูปแบบการด าเนินโครงการปฏิบัติธรรมส าหรับเยาวชน 
เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชนในอีสานใต้  เป็นการพัฒนาตามหลักการโครงการปฏิบัติธรรมทั้ง  3  
ประการ คือ การวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผล โดยแต่ละด้านต้องอาศัยปัจจัยในการ
จัดการ  4  ด้าน ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ  

ค าส าคัญ: พระพุทธศาสนา, การพัฒนา, ปฏิบัติธรรม, เยาวชน 
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ABSTRACT 
 This qualitative investigation has three aims: 1) to study the background 
of dharma practice projects for youths in southern Isan; 2) to study the current 
state and problems with the procedures of dharma practice projects for youths in 
southern Isan; 3) to study a procedural model for dharma practice projects for 
youths in southern Isan. the investigation began in December 2014 and combined 
documentary research and field study. The research area was selected using a 
purposive sampling technique. the three provinces selected were Nakhon 
Ratchasima, Chaiyaphum and Buriram. Research informants were purposively 
selected from local populations. These were divided into three groups: key 
informants (n=18), casual informants (n=60) and general informants (n=20). Data 
was collected in the field for this investigation using basic survey, participant and 
non-participant observation, structured interview, unstructured interview and focus-
group discussions. Field investigation found that planning of dharma practice 
projects is lacking in the advice and expertise of external specialists. there is a lack 
of trainers to work at the dharma practice projects and not enough varied 
evaluation of teacher and student satisfaction with the activities. Based on the 
findings concerning the first two research objectives, the researchers designed a 
procedural model for dharma practice projects for youths in southern Isan. The 
model is structured according to the 4ms: man, money, materials and 
management. 

Keywords: Buddhism, development, Dharma Practice, youths 
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1. INTRODUCTION 
Institutional Buddhism Has Been The Most Important Supportive Pillar for 

Thai Society in History. Buddhism Provides Help With Mental Issues and is a Factor 
in The Behavioral Development of All Thai Buddhists. Institutional Buddhism Also 
Offers Solutions to a Variety of Social Problems in Thailand (Nakata, 2000). 95% of 
Thai People are Buddhists and These People Lead Their Daily Lives According to 
The Principles of Buddhism. as a Result, Buddhism is a Core Foundation of Thai 
Culture, Thai Identity and Thai Heritage. The Biggest Evidence of This is The 
Thousands of Temples Forming The Centre of Thai Communities Across The 
Country. The Temple is Seen as The Heart of Society and Has Played an Important 
Role in The Development of Local Religion, Economics, Education and 
Morality.Support of Morality and Ethics in all Target Groups of Society Requires 
Adaptation of Religious Principles for Everyday Life. Economic, Social and Cultural 
Problems Can Then be Addressed Directly. in Order for This to be Achieved, There 
Must be Continuous Moral Development and Training for Members of The General 
Public. The Provision of This Training Is Organised by Temples. (Pidok, Phra T,1995). 

During The Sukhothai Period of Thai History (1238-1583), Temples Were 
Divided Into Two Categories, Forest Temples and Community Temples. Within 
These Temples, Monks Performed Different Roles. The Responsibility of Community 
Monks Was to Promote Buddhist Practice and The Content of The Tripitaka Among 
The Local People. The Responsibility of Forest Monks was to Train People in 
Kammatthana, Which is a Mode of Buddhist Meditation Leading to a Thorough 
Tranquility of Mind. However, Nowadays There are Insufficient Numbers of Temples 
and Monks to Care for and Train The Increasing Number of Buddhist People. 
Consequently, The National Religious Governing Bodies Have Established Provincial 
Offices Where Both Community and Forest Monks are Responsible for The 
Promotion of Both Theoretical Analysis of The Scriptures and Practical Religious 
Methods. 
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One of The Problems Facing The Modern Monk is The Dilemma of Youth in 
Thailand. Young People are Most Affected When Confronted by Physical, Financial 
and Social Changes. This is The Demographic With The Most Pressing Social Issues, 
Including Underage Sexual Relations, Abortions, Aids and Violence. in Turn, These 
Cause Serious Social Problems Among Youth in Thailand, Including Drug Addiction 
and Estrangement from Family Members. Moreover, Young Thai People are 
Influenced by Western Culture, Which is Not Always Compatible With Thai Society. 
Young Thai People are at a Moral Crossroads and It is The Duty of The Rest of 
Society to Guide Them Down The Correct Route. (Ruangkanchanasetr, S., 
Plitponkarnpim, A., Hetrakul, P., & Kongsakon, R, 2005). 

In Principle, There is a Strategy in Place in Temples Across The Country to 
Address These Problems Among Youths. Many Temples Organise Youth Dharma 
Practice Programs to Strengthen Southern Isan Communities. However, There is a 
Lack of Human Resources to Plan and Run The Programs. The Programs Also Lack 
Funding, Public Relations, Suitable Locations and Evaluation. (Horayangura, N.,2007). 
These Obstacles Have Caused a Number of Dharma Projects to Be Unsuccessful, 
Abandoned or Cancelled. Other Projects Base Their Teaching Purely on Traditional 
Knowledge and Lack any Input From Professionals Concerned With Drug Addiction. 
Given The Current Situation of Dharma Projects in Southern Isan and The Obstacles 
Hindering These Initiatives, The Researchers Consider It Necessary to Investigate The 
Procedural Model for Youth Dharma Practice Programs to Strengthen Southern Isan 
Communities, Especially The Knowledge Management of The Projects.  

2. RESEARCH METHODOLOGY 

 This Qualitative Investigation Has Three Aims: 

 2.1 To Study The Background of Dharma Practice Projects for Youths in 
Southern Isan. 
 2.2 To Study The Current State and Problems With The Procedures of 
Dharma Practice Projects for Youths in Southern Isan. 
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 2.3 To Study a Procedural Model for Dharma Practice Projects for Youths 
in Southern Isan. 

 The Investigation Began in December 2014 and Combined Documentary 
Research and Field Study. The Research Area Was Selected Using a Purposive 
Sampling Technique. Three Provinces in Southern Isan were Chosen Based on Five 
Criteria: 1) There was a Continuous History of Annual Dharma Practice Projects in 
The Local Communities; 2) The Area Had Won Awards for The Organisation of 
Dharma Projects; 3) There were Centres for Training of Morality and Ethics in Youths; 
4) There Were Dharma Practice Projects at Both District and Provincial Level; 5) 
Dharma Practice Projects Were Organised for at Least 50 People Per Event. The 
Three Provinces Selected were Nakhon Ratchasima, Chaiyaphum and Buriram  

 Research Informants were Purposively Selected from Local Populations. 
These were Divided Into Three Groups: Key Informants (N=18), Casual Informants 
(N=60) and General Informants (N=20). The Key Informant Group was Composed of 
Six Government Officials and Twelve Private Citizens: One Representative of The 
Provincial Religion Office and One Representative from The Provincial Culture Office 
In Each of The Three Provinces, Along With Abbots and Local Community Leaders. 
The Casual Informant Group was Composed of Twelve Officers at Local 
Administration Organisations, Twenty-Four Monk Lecturers, Twelve Temple 
Councillors and Twelve Assistant Monk Lecturers. The General Informant Group Was 
Composed of Twenty People in The Local Communities Studied. 

 Data Was Collected in The Field for This Investigation Using Basic Survey, 
Participant and Non-Participant Observation, Structured Interview, Unstructured 
Interview and Focus-Group Discussions of Six to Ten Individuals in Each of The 
Communities Studied. The Timeline of Research Methods and Concerned Sample 
Groups is Detailed in Table 2. Research Tools Used for Data Collection were 
Created According to The Guidelines of Cultural Qualitative Research Outlined by 
Songkoon Chantachon (Chantachon, S.,2006).  All Collected Data Was Tested for 
Validity Using a Triangulation Method and Categorised According to The Three 
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Research Aims. (Chantavanit, S,2000). The Data Was Then Analysed by Typological 
Analysis and Inductive Analysis. The Results are Presented Here Descriptively. 

 
3. RESULTS 
 3.1 The Background of Dharma Practice Projects for Youths in 
Southern Isan 

 Morality Camps for Youths at Siri Ban Rai Temple (Nakhon Ratchasima) 
Were First Organised In 2004 After The Abbot and Monk Lecturers Had Experienced 
Working With The Thai Army to Reduce Drug Addiction in The Armed Forces at 
Chujitthammaram Temple, Ayutthaya Province.The Focus of The Army Project Was 
“Love of The Nation, Love of Religion and Love of The Monarchy”. The Experiences 
at This Camp Encouraged The Monks of Siri Ban Rai Temple To Establish Their Own 
Dharma Practice Project to Benefit The Local Community.  

 Training Camps were First Established at Pramuan Rat Temple (Nakhon 
Ratchasima) In 1994. They Were The Brainchild of Phrakru Suntorn Kunawat, The 
Temple Abbot, Who Wanted to Make The Temple a Centre for Dharma Practice 
Among Youths, Government Officers, Soldiers, The Emergency Services and 
Teaching Professionals. Specialist Facilities Were Set Up Within The Temple, 
Including a Training Hall, Teacher and Student Accommodation and Toilets. 
Nowadays Private and Public Organisations Send Affiliates and Members to Dharma 
Training Courses at The Temple, Which Is Attractive Due to Its Convenient Inner-City 
Location and The Quality of Its Dharma Programs. 

 Siripong Sawat Temple (Chaiyaphum) Became The Twelfth Dharma 
Practice Centre in Chaiyaphum Province on 1st October 2008. The Local 
Community Leader was The Driving Force Behind The Establishment of The Centre 
and Its Various Projects. In Addition to Its Role as a Provincial Dharma Practice 
Centre In 2008, The Temple Was Also Made a National Centre for The Promotion of 
Buddhism In 1993 and a Centre for Support Soldiers With Drug Addictions in 2002. 
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 Morality Camps at Bun Temple (Chaiyaphum) In The Past Were Run by a 
Participatory Network of Local People on a Traditional Framework. Nowadays, 
These Traditional Practices Have Been Interwoven and Adapted With The 
Procedures of Other Temples and Universities. The Current Focus is on Raising 
Awareness and Consciousness Among The Local Community. 

 Paiboon Forest Temple (Buriram) Has Hosted Morality and Ethics Camps 
Since Its Abbot Phra Pongsakorn from an External Training Course for Future 
Dharma Monks. in 1993 The Temple Became a National Centre for The Promotion 
of Buddhism and in 2001 it Became a Centre For Support Soldiers With Drug 
Addictions. Since 2004, Paiboon Forest Temple Has Been a Centre for The 
Development of Dharma in Isan. 

 Suksomboon Forest Temple (Buriram) Has an Eight Point Development 
Plan for Strengthening Its Community: 1) Support Studies of Novice Monks; 2) 
Organise Dharma Practice; 3) Service and Assist Society; 4) Support Religious 
Awareness in Youths; 5) Conserve The Thai Culture and Customs; 6) Create 
Networks With Other Establishments; 7) Generate Income; and 8) Develop The 
Temple as a Centre of Buddhist Activities in The Community. 

 3.2 The Current State and Problems With The Procedures Of 
Dharma Practice Projects for Youths In Southern Isan 

 Planning 

 Field Investigation Found That Planning of Dharma Practice Projects is 
Lacking in The Advice and Expertise of External Specialists. There are Temple 
Networks in Place but These are Not Utilised Enough to Benefit Local Communities. 
Educational Leaders Should Contact The Temples at Least a Week in Advance to 
Prepare for The Activities During The Projects. Moreover, There Should Be Greater 
Participation in Planning from Members of Local Public and Private Organisations, 
Including The Provincial Buddhism and Culture Offices, The Local Clerical Council 
and Government Institutions. There is Budget Planning for Dharma Practice Projects, 
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Which Includes Designation of Funding for Resources and Materials, Improvement of 
Location, Water and Electricity Costs, Food and Drink, Transport for Students and 
Reimbursement for Attending Lecturers. Prior to Dharma Camps, Meetings are Held 
to Discuss The Organisation of Resources and Location. The Facilities Required 
Include a Meeting Hall, a Canteen, Toilets and Shower Rooms and Outdoor Space 
for Walking Meditation Exercises. The Resources Required Include Microphones, 
Speakers, Projectors, Projector Screens, Signs, Stationery and Containers for Food 
and Drinks. The Curricula of The Morality Camps and Other Dharma Projects are 
Based Upon The Five Central Buddhist Precepts. all Buddhists Live by These Five 
Moral Precepts Which are Refraining from (1) Harming Living Things, (2) Taking What 
is Not Given, (3) Sexual Misconduct, (4) Lying or Gossip and (5) Taking Intoxicating 
Substances, Such as Drugs or Alcohol. In Addition, Some Elements of The Camps 
and More Advanced Activities are Focused on The Eight Precepts. These are for 
Upasakas (Followers of Buddhism) Who Wish to Abide by a Stricter Code of 
Conduct. They Require Abstinence from (1) Causing Harm and Taking Life (Both 
Human and Non-Human), (2) Taking What is Not Given (for Example Stealing, 
Displacements That May Cause Misunderstandings), (3) Sexual Activity, (4) Wrong 
Speech: Telling Lies, Deceiving Others, Manipulating Others, Using Hurtful Words, (5) 
Using Intoxicating Drinks and Drugs, Which Lead to Carelessness, (6) Eating at The 
Wrong Time (The Right Time is After Sunrise, Before Noon), (7) Singing, Dancing, 
Playing Music, Attending Entertainment Performances, Wearing Perfume, and Using 
Cosmetics and Garlands (Decorative Accessories), and (8) Luxurious Places for Sitting 
or Sleeping, and Overindulging in Sleep. The Problems of The Planning Stage are 
Outlined in Table Three in Four Categories: Man (Human Resources), Money 
(Budget), Materials (Resources) and Management. 

 Practice 

 Trainers at The Dharma Camps Were Found to be Responsible and 
Suitable for The Task. Trainers Were Able to Solve a Variety of Unexpected 
Problems That Arose Over The Course of The Events and Prevent Major Issues With 
The Camps. Students Were Required to Dress in White Shirts and Long Trousers. 
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They Were Assigned Groups and Leaders And Deputy Leaders Were Elected In Each 
Group. Each Group Was Made The Responsibility of an Individual Teacher. Financial 
Sponsorship is Secured from The General Benevolence of People and Organisations 
in The Local Communities, Including, Primarily, Government Institutions and 
Educational Establishment. The Temples Monitor The Resources and Equipment 
Used During The Dharma Activities and Repairs or Additional Purchases are Made in 
The Event of Breakages, Wear and Tear. The Problems of The Practice Stage are 
Outlined in Table Four in Four Categories: Man, Money, Materials and Management. 

 Evaluation 

 Monks and Teachers Evaluate The Activities on a Daily Basis. There is a 
Questionnaire Given at The End of The Whole Event, Which Asks Questions of 
Student Satisfaction With The Activities. The Results of These Questionnaires are 
Analysed Using The Computer Program. Students are Observed and Comparisons 
Made Between Their Attitudes and Behaviours Upon Starting The Course and Their 
Attitudes and Behaviours Upon Leaving. The Leadership Committee Evaluate The 
Budget by Summarising The Total Income and Expenditure at The End of The 
Event. Stock Takes Should be Taken Prior to and After Each Event to Determine any 
Resource Needs. The Problems of The Evaluation Stage are Outlined in Table Five 
in Four Categories: Man, Money, Materials and Management. 

 3.3 A Procedural Model for Dharma Practice Projects for Youths in 
Southern Isan 

 Based on The Findings Concerning The First Two Research Objectives, 
The Researchers Designed a Procedural Model for Dharma Practice Projects for 
Youths in Southern Isan. The Model is Structured According to The 4Ms: Man, 
Money, Materials and Management. 
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 Planning 

 Morality Camps in Each Location Should be Planned Thoroughly by 
Allocating Responsibilities Clearly and Transparently. any External Agencies or 
Lecturers Must be Carefully Informed of The Objectives of The Dharma Project 
Before They Work on The Project. There Must be an Official Solely Responsible for 
Timetabling of The Activities. It Should Be The Job of This Individual to Consider 
How Best to Accommodate Lecturers Who Have External Study Commitments. 
Camp Participants Must be Analysed Prior to The Camp to Determine Gender, Age 
and Social Status. Children and Teenagers Should Not Attend The Same Camps. 
Visiting Lecturers Should be Subject to Thorough Background Checks. More 
Thorough Plans Should be Made Concerning The Sourcing of Funding for The 
Camps. Parents Should Make Monetary Contributions to The Dharma Activities. 
Accounts Must be Set Up Within The Camp and Figures Made Transparent. The 
Materials and Curriculum Studied Should be Suitable for The Participants, Whose 
Details Will Have Been Gathered at The Planning Stage. 

 Practice 

 Project Leaders and Teachers Must be Good Role Models. They Must 
Have an Understanding of How To Teach, Which Includes Knowledge of The 
Content of The Scriptures, Knowledge of Their Students and Knowledge of Teaching 
Methods. They Need Four Specific Techniques When Teaching: 1) The Ability To 
Explain Points Clearly, 2) The Ability to Persuade Actual Behavioral Transformation, 
3) The Ability to Present Content in an Exciting and Stimulating Manner, 4) The 
Ability to Teach in a Pleasant and Cheerful Manner. There Must be Clear Definition 
of Responsibilities Regarding The Project Budget and There Should be a Clear, 
Specific Role Created for Budget Management. The Budget Should be Divided Into 
Five Areas: Transport, Resources, Food and Drink, Maintenance and Reimbursement 
for Visiting Lecturers. The Budget Must be Monitored Closely and Managed 
Carefully. Resources Should be Prepared in Advance of The Program. of Particular 
Importance is The Size of The Location, Which Must be Large Enough to 
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Accommodate All Students and Teachers Comfortably. The Location Must Also be 
Cool With Suitable Facilities. These Facilities Must be Divided Into Girls and Boys 
Facilities Prior to The Event. The Venue Must be Cleaned and Safe, Particularly The 
Canteen. All Education Resources Should be Prepared And Modern, Suitable for 
The Age Group Attending The Training. The Curricula Should Be Based on The Five 
Precepts and Suitable For The Age Group of Students Attending The Training. The 
Content Should be Made Fun so That Students Can Relate to The Material. a 
Suitable Length of Time for The Dharma Practice Projects is Three Days and Two 
Nights. 

 Evaluation 

 Teachers Should be Evaluated Before They are Invited to Teach. This 
Will Ensure That Suitable Candidates are Chosen. There Should Also be Continuous 
In-Training Evaluation and a Final Summative Evaluation. The Main Areas for 
Evaluation Should be Behaviour, Knowledge and Teaching Technique. Similar 
Evaluation Should Take Place Regarding The Students, Who Should Also be Asked 
About Their Satisfaction of The Event and Perceived Level of Benefit. The Balance 
Sheets Should be Concluded After The Event and Published. The Leadership and 
Teaching Teams Should Evaluate The Venue After The Event Has Taken Place So 
That Changes Can be Made in Time for The Next Event. Areas for Consideration 
Should be Size, Atmosphere, Facilities, Food and Drink and Resources. Student 
Behavior After The Event Should be Compared to Student Behavior Before The 
Event in The Following Categories: Patience, Hard-Work, Parsimony, Honesty, 
Gratitude, Maturity and Abstinence from Vices. 

4. DISCUSSION 
 The Findings of This Investigation are Consistent With The Research 
Results of Titipan Boonpok. (Boonpok, T.,2009). Boonpok Investigated The 
Development of Youths In Thailand According to The Methods of Buddhism. The 
Results Showed That The Content of Dharma Camps Should Be Based on The Five 
Traditional Buddhist Precepts as These Principles are Applicable to All People From 
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All Walks of Life. Although, If The Precepts are to be Taught to Their Full Potential, 
The Monks Responsible for The Delivery of The Curriculum Must be Trained 
Further. (Kanenaen, A.,2012). 

 In Fact, Dharma Training Should Not be and is Not Limited to The 
Responsibility of Temples In Local Communities. Across Thailand, Schools Organise 
Programs for Dharma Practice on a Regular Basis. The Crucial Point is That The 
Consistency of The Quality of These Projects Is Poor and Many of The Courses are 
Superficial. (Sonna, A.,2010).  The Students Would Benefit Greatly from More 
Concerted and Organised Input From The Various Ministries Across Thailand. 
Government Institutions Such as The Provincial Buddhism and Culture Offices Could 
Set A Specific Curriculum and Plan for Dharma Training, Which Could be Used by 
School Networks Across The Region. This Would Ensure The Maintenance of 
Quality. (Ploykhao, S.,2013). 

The Dharma Projects Should Consider The Results of Current Academic 
Research in The Fields of Humanities And Sociology. Recent Studies Have Suggested 
That, in Order to Solve Gender Problems and Problems Regarding Sexual 
Relationships, Students Should be Given Knowledge of Appropriate Behaviour in 
Sexual Relationships, They Should Take Part in Adapted Friendship Activities and 
Their Instruction Should be a Participatory Effort Including Cooperation from The 
Social Sector. (Vuttanont, U., Greenhalgh, T., Griffin, M. and Boynton, P.,2006). 

In The Face of an Ever Smaller, Interconnected World and a Rapidly 
Changing Society in Which Youths are Faced With Many New and Multifaceted 
Dilemmas on a Daily Basis, it is The Duty of Senior Figures in Society to Educate 
Them on The Right Path. Now, More Than Ever, Monks Must Take Responsibility for 
Their Traditional Role as Community Leaders and Role Models to Help Youths 
Solve Their Own Problems and Develop Their Behaviour in a Positive Fashion. 
(Suwannasri, S.,2009). Part of This Role Must Include Regular Courses and Training 
for Members of The Local Community, Such as The Dharma Practice Projects 
Studied Here. by Taking These Projects Seriously and Treating Them With Respect, 
Monks Can Continue to Have a Positive Impact on The Local Communities of 
Northeastern Thailand. 
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5. CONCLUSION 

Field Investigation Found That Planning of Dharma Practice Projects is 
Lacking in The Advice and Expertise of External Specialists. There are Temple 
Networks in Place But These are Not Utilised Enough to Benefit Local Communities. 
There Should be Greater Participation in Planning from Members of Local Public 
and Private Organisations. The Curricula of The Morality Camps and Other Dharma 
Projects are Based Upon The Five Central Buddhist Precepts. Trainers at The 
Dharma Camps Were Found to be Responsible and Suitable for The Task. Trainers 
Were Able to Solve a Variety of Unexpected Problems That Arose Over The Course 
of The Events and Prevent Major Issues With The Camps. Financial Sponsorship is 
Secured from The General Benevolence of People and Organisations in The Local 
Communities. Monks and Teachers Evaluate The Activities on a Daily Basis. The 
Leadership Committee Evaluate The Budget by Summarising The Total Income And 
Expenditure at The End of The Event. Stock Takes Should be Taken Prior to and 
After Each Event to Determine any Resource Needs. Based on The Findings 
Concerning The First Two Research Objectives, The Researchers Designed a 
Procedural Model for Dharma Practice Projects for Youths in Southern Isan. The 
Model is Structured According to The 4Ms: Man, Money, Materials and Management. 

6.SUGGESTIONS 

 The Researchers Recommend The Implementation of The Procedural 
Model For Dharma Practice Projects for Youths In Southern Isan in Dharma Practice 
Projects Across The Region. by Using These Guidelines, Local Institutions Can Ensure 
The Continued Development and Success of Youth Projects For Strengthening Local 
Communities. The Guidelines Should Also be Used To Inform Government Policy 
Concerning The Support of Youths In Rural Areas.  

 as a Result of This Investigation, The Researchers Wish to Make a 
Number of Suggestions For Further Investigation: 
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6.1 The Effectiveness of Dharma Camps for Students of Different Social 
Backgrounds Should be Analysed And The Procedural Model Amended as a Result. 

6.2 The Current Conditions and Problems of Dharma Practice Projects in 
Other Areas of Thailand Should be Examined With a View to Creating Similar 
Procedural Models for Those Specific Regions. 

6.3 The Existence of Similar Behavioral Management Courses for Members of 
Other Religious Groups in Thailand Should be Identified and any Findings Used to 
Review The Procedural Model Presented in This Paper. 
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ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อค่านิยม 12 ประการ : กรณีศึกษาโรงเรียน 
ธรรมราชศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

STUDENTS’ KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING TOWARDS 12 NATIONAL 
CORE VALUES : A CASE STUDY OF DHMMARAJSUKSASACHOOL, MUANG, 

CHIANG MAI 
 

พระครูวิทิตศาสนาทร (เกษม  อุปสนฺโต) 
Phrakhruvitisasanatorn (kasem Upasanto) 

  
บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความรู้ ความเข้าใจและแนวทางส่งเสริมค่านิยม 
12 ประการ แก่นักเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างจ านวน 256รูป/คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ผลการวิจัยพบว่า1) นักเรียนที่เป็นฆราวาสมีระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับค่านิยม 
12 ประการอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 85.9 รองลงมามีระดับความรู้ความเข้าใจปานกลางร้อย
ละ 10.9และมีระดับความรู้ความเข้าใจน้อยร้อยละ 3.1 2) ระดับความรู้ความเข้าใจของพระภิกษุ 
สามเณรโรงเรียนธรรมราชศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 65.5 
รองลงมามีระดับความรู้ความเข้าใจปานกลางคร้อยละ 21.9 และมีระดับความรู้ความเข้าใจน้อย 
ร้อยละ 12.5  

ส าหรับแนวทางส่งเสริมค่านิยม 12 ประการแบ่งเป็น 2 แนวทางหลักได้แก่ 1)การเรียน
การสอน โดยบูรณาการค่านิยมหลัก 12 ประการ ควรให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นและท ากิจกรรมเพ่ือเรียนรู้เรื่องค่านิยม 12 ประการ ที่ให้ทั้งสาระและบันเทิง ควรอธิบายถึง
ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจากค่านิยม 12 ประการ ควรน าหลักค่านิยม 12 ประการมาแทรกใน
แต่ละกลุ่มสาระวิชา และควรมีวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการมาอบรม 2) การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมตามโครงการของโรงเรียน ควรให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการแก่นักเรียนมากขึ้น ควรจัดกิจกรรมนอกสถานที่
เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ได้พบปะผู้คนที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน ควรจัดอบรม
ค่านิยม 12 ประการ 1-2 ครั้งต่อเดือน เพ่ือไม่ให้ลืม และควรมีสื่อที่ให้ความรู้ค่านิยม 12 ประการ  
ค าส าคัญความรู้,  ความเข้าใจ,ค่านิยม 12 ประการ 

                                                        


 Lecturer in Master of Education Program, Mahamakut Buddhist University Lanna 
Campus. 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to assess level of knowledge and 

understanding and to explore effective methods to promote the 12 national core 
values among the students. The questionnaires were used to collect data from the 
samples of 256 students/monks. The data were analyzed by using percentage and 
mean before presenting in tables with details. 

it was found that 1) about 89.1% of layman students had very good 
knowledge and understanding towards the 12 core values, 10.9% had fair 
knowledge and understanding towards the 12 core values and 3.1% had poor 
knowledge and understanding towards the 12 core values. and 2) about 65.5% of 
monk students had very good knowledge and understanding towards the 12 core 
values, 21.5% had fair knowledge and understanding on this issue and 12.5% said 
they had poor knowledge and understanding on the 12 core values. 

There are two major effective ways to promote the 12 core values among 
students: 1) to integrate the core values into classroom activities. Students must be 
encouraged to express their opinions in these edutainment activities. Teachers 
should explain the benefits of the core values, which should be instilled in the 
curriculum, to the students and invite the experts to share their knowledge on this 
issue. 2) to instill the core values in student-development activities, extra-curricular 
activities and school activities. Field trips are recommended because student will 
have an opportunity to meet people who could be their inspirational role models. 
a couple of training sessions should be conducted monthly in order to refresh 
knowledge on the core values and teachers should prepare teaching and learning 
tools regarding the 12 core values. 
Keywords, Knowledge, Understand, the 12 National Core Values 
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1. บทน า 
 ค่านิยมในสังคมไทยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่บุคคลและสังคมมี

ความเห็นว่าดีแล้วมีคุณค่าควรแก่การกระท าเพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตเป็น
ตัวก าหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมnและมีการสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันซึ่งค่านิยม (Value) 
เป็นสิ่งที่คนสนใจค่านิยม เป็นสิ่งที่บุคคลตั้งจุดมุ่งหมายสภาพการณ์หรือกิจกรรมต่างๆที่บุคคล
ปรารถนาและคาดหวังไว้ว่าจะบังเกิดผลดีแก่เขาในการด ารงชีวิตบุคคลพยายามแสวงหาสิ่งที่สังคม
ได้ตัดสินใจแล้วว่าเป็นสิ่งดีและหลีกเลี่ยงสิ่งที่สังคมได้ลงความเห็นว่าเป็นสิ่งไม่ดีค่านิยมจึงเป็นสิ่ งที่
คอยควบคุมพฤติกรรมและเป็นสิ่งที่ยึดถือในการปฏิบัติตนของบุคคลในสังคมหนึ่งๆซึ่งค่านิยมเป็น
ตัวก าหนดบรรทัดฐาน (Norms) ของสังคมในขณะเดียวกันบรรทัดฐานของสังคมก็เป็นตัวก าหนดว่า
พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาจะเป็นเช่นไรและพฤติกรรมของบุคคลส่วนใหญ่ในสังคมเป็นเช่น
ไรพฤติกรรมของสังคมก็เป็นเช่นนั้น 

 จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ว่าที่ประชุมได้หารือถึงการสร้างค่านิยมหลักของคนไทยตามนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็งโดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย 
12ประการได้แก่1)มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 2)ซื่อสัตย์เสียสละอดทน 3)กตัญญูต่อพ่อ
แม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์4)ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 5)รักษา
วัฒนธรรมประเพณีไทย 6) มีศีลธรรมรักษาความสัตย์ 7)เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 8)มี
ระเบียบวินัยเคารพกฎหมายผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 9)มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ท า 10)รู้จักด ารงตนอยู่โดย
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่าย
ต่ าและ12)ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองซึ่งสพฐ.จะน าหลักการ
ดังกล่าวมาขยายผลโดยได้เตรียมเผยแพร่เรื่องดังกล่าวไปสู่สถานศึกษาด้วยการบรรจุไว้ในหลักสูตร
วิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองพร้อมกับการจัดกิจกรรเสริมสร้างเด็กและเยาวชนในเรื่องนี้
อย่างจริงจัง "สพฐ.ได้มีการวิเคราะห์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการพบว่าหลักสูตรของสพฐ.ก็มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ 8 ข้อประกอบด้วยมีความรักชาติศาสน์กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่
เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการท างานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะโดยทั้งหมดได้บรรจุ
ไว้ในหลักสูตรอยู่แล้วส่วนที่คสช.ก าหนดค่านิยมหลัก 12 ประการก็ถือว่าครอบคลุมคุณลักษณะของ
สพฐ.แล้วและการผลักดันเรื่องนี้ก็คงไม่ใช่แค่ภาคการศึกษาเพียงฝ่ายเดียวแต่สังคมทุกภาคส่วนต้อง
ร่วมกันท าโดยเฉพาะการเริ่มต้นจากครอบครัวที่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและยาวชน" 
เลขาธิการกพฐ. กล่าว  (นายกมลรอดคล้ายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กพฐ.), 
เดลินิวส์ฉบับวันที่17 ก.ค. 2557)  

 ผู้วิจัยเห็นว่าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการนี้ เพ่ือโรงเรียนจะได้ใช้ผลวิจัย
เป็นแนวทางในการด าเนินการบริหารสถานศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริหารงานจัดการ
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การศึกษาของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองให้นักเรียนมี
ศักยภาพสูงบรรลุแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ความต้องการ
ของผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไปในอนาคต เพ่ือ
เป็นประโยชน์แก่ตัวนักเรียนที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของชาติ ทั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ให้โรงเรียนและเป็นแนวทางเพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ น าผลที่ได้มาท าการศึกษาหา
แนวทางมาปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนธรรมราชศึกษา 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีคุณภาพสูงในระดับชาติและนานาชาติ และน าไปพัฒนาให้
เหมาะสมกับความต้องการของโรงเรียน ผู้ปกครอง สังคม ท้องถิ่น และเป็นไปตามพันธกิจ วิสัยทัศน์
ของโรงเรียน จึงได้คิดจัดท างานวิจัยเรื่องนี้ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 2.1 เพ่ือศึกษาความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษา อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการ 

 2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ แก่นักเรียนโรงเรียนธรรมราช
ศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1 ประชากรที่ศึกษาได้แก่ พระภิกษุสามเณร และ นักเรียนฆราวาส ที่ก าลังศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนธรรมราชศึกษา อ าเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม่ ปีการศึกษาที่ 2559จ านวน 800รูป/คนโดยการเทียบตารางก าหนดตัวอย่างของ Krejcie
และ Morgan ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 256 ตัวอย่าง  

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ  
ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษา

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ตอนที่ 3 แนวทางส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ แก่นักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษา 

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการน าแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมดตรวจสอบความ

สมบูรณ์และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย สถานภาพ และระดับการศึกษาคิดเป็นค่าร้อยละและ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรูความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการคิดเป็นค่าร้อยละและค่า
คะแนนเฉลี่ยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่   สถิติพ้ืนฐานค่าร้อยละ(Percentage)  
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4. ผลการวิจัย 

4.1 ความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ เกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการพบว่านักเรียนฆราวาส โรงเรียนธรรมราชศึกษา อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 85.9 รองลงมามีระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 10.9 และมีระดับความรู้
ความเข้าใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 3.1 และระดับความรู้ความเข้าใจของพระภิกษุ สามเณรโรงเรียน
ธรรมราชศึกษา อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 65.5 รองลงมามีระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 21.9 และมีระดับความรู้ความเข้าใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 12.5 

4.2 แนวทางส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ แก่นักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษา อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยบูรณาการค่านิยม
หลัก 12 ประการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกระดับชั้นมีข้อเสนอแนะ ต่างๆ ดังนี้ 

1) การรณรงค์ท ากันเยอะๆ ติดป้ายให้ชัดเจนท าสื่อให้น่าสนใจรณรงค์ค่านิยมหลัก
ของ12 ประการท าให้ประชาชนสามารถมีระเบียบยิ่งขึ้นได้เป็นคนดีของชุมชน 

2) แนะน าให้จัดกิจกรรมโดยไม่กระทบกับชั่วโมงเรียนและไม่น่าเบื่อ นักเรียนสามารถ
ร่วมเล่นได้ 

3) ควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้อ่ืนสนใจและหันมาร่วมปฏิบัติค่านิยมหลัก12 
ประการอย่างสมัครใจ 

4) มีระเบียบวินัยในตัวเอง ฝึกฝนให้เป็นคนดีในสังคม รู้จักอดออม พอเพียงเป็น
หลักการยึดในการปฏิบัติตนในสังคมอย่างมีความสุข ท าให้เราเป็นคนดีมีคนรอบข้างรักใคร่ได้ รู้ใน
เรื่องสังคมว่า เราควรรับรู้อะไรบ้าง เพ่ือท าให้เราปรับปรุงตัวเองและพัฒนาตัวขึ้นเรื่อย ๆ 

5) ควรปฏิบัติเพ่ือความสงบ ความสามัคคีแก่คนรุ่นต่อ ๆ ไปและควรรณรงค์ให้
ประพฤติตนตามค่านิยมมากขึ้นอยากให้ปฏิบัติเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ 

6) เป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีเพ่ือให้สังคมมีความสงบและมีความสุขประเทศของเรา
น่าจะมีกิจกรรมค่านิยมวันละประการ เช่น วันจันทร์ ข้อที่ 2  

7) มีมาตรการให้ในแต่ละโรงเรียนมีกิจกรรมสนุก ๆ เกี่ยวกับค่านิยมหลัก12 ประการ 
8) ควรให้เยาวชนทุกคนหรือเด็กวัยรุ่นท าตาม เพราะอาจจะท าให้ประเทศชาติ

บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองค่านิยมหลักของ 12 ประการ มีความส าคัญมาก ถ้าหากทุกคนปฏิบัติได้ 
9) มีการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนอ่ืนและเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้คุ้นเคยและ

ปรองดองกัน และให้รุ่นพ่ีช่วยกันปลูกฝังให้น้อง ๆ ได้รู้เรื่องค่านิยมหลัก 12 ประการ 
10) ค่านิยมเป็นเรื่องที่ดีต่อทุกคนในสังคม หากมีการสนับสนุนที่พอประมาณไม่มาก

เกินไป หากมากเกินไปอาจท าให้นักเรียนละเลยและมองข้ามเนื่องจากเบื่อ โดยเฉพาะบีบบังคับให้
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นักเรียนท่องซึ่งจะมีผลแค่นักเรียนจ าได้แต่จะเอาไปใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้และรู้สึกข้องใจในเหตุผลที่ต้อง
ท่อง เรื่องของคุณธรรมอยู่ที่ใจและการปลูกฝังการเลี้ยงดูรวมทั้งสามัญส านึกการสั่งสอนไม่ใช่การสั่ง
และปลูกฝังโดยเอาแต่ป้อนความรู้และสิ่งนั้นจะเข้านักเรียน เพราะหากจิตส านึกไม่มี ท าไปก็ไร้
ประโยชน์หากจะแก้ไขก็ควรแก้ที่จุดเริ่มต้นของปัญหาไม่ใช่ปลายเหตุ 

11) ควรให้มีการปฏิบัติจริงในทุกข้อปฏิบัติตนด้วยความตั้งใจอย่างน้อย 7-9 ข้อ
เพราะแต่ละข้อไม่เป็นเรื่องยากส าหรับเรา และเป็นสิ่งที่เราควรท าประจ า 

12) ควรมีกิจกรรมเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้มากกว่าเดิม เข้าถึงนักเรียน
ทุกคนให้นักเรียนได้เข้าใจและรับรู้ให้มากที่สุด มีบุคคลตัวอย่างให้ปฏิบัติตามช่วยท าให้ชีวิตดีขึ้น  
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

 นักเรียนฆราวาสโรงเรียนธรรมราชศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่มีระดับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 85.9 รองลงมามีระดับความรู้
ความเข้าใจปานกลางคิดเป็นร้อยละ 10.9และมีระดับความรู้ความเข้าใจน้อยคิดเป็นร้อยละ 3.1ส่วน
พระภิกษุ สามเณรอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 65.5 รองลงมามีระดับความรู้ความเข้าใจปาน
กลางคิดเป็นร้อยละ 21.9 และมีระดับความรู้ความเข้าใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 12.5 และแนวทาง
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ควรให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและท ากิจกรรม
ตามหลักของค่านิยม 12 ประการ ควรจัดกิจกรรมเพ่ือเรียนรู้เรื่องค่านิยม 12 ประการ ที่ให้ทั้งสาระ
และบันเทิง ควรอธิบายถึงประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจากค่านิยม 12 ประการ ควรน าหลักค่านิยม 
12 ประการมาแทรกในแต่ละกลุ่มสาระวิชา และควรมีวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับค่านิยม 12 
ประการมาอบรม การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมตาม
โครงการของโรงเรียน ควรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการแก่นักเรียนมากขึ้น ควร
จัดกิจกรรมนอกสถานที่เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ได้พบปะผู้คนที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่
นักเรียน ควรจัดอบรมค่านิยม 12 ประการ 1-2 ครั้งต่อเดือน เพ่ือไม่ให้ลืม และควรมีสื่อที่ให้ความรู้
ค่านิยม 12 ประการซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kalish (อ้างถึงใน Somkual Sanonguthai 
(1988).  p  28)ค่านิยมของบุคคลมีรากฐานมาจากประสบการณ์ โดยเริ่มพัฒนามาตั้งแต่เด็ก
จนกระทั่งถึงวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ โดยผ่านการอบรมเลี้ยงดู และจากประสบการณ์การเรียนรู้ทาง
สังคมเป็นแกนส าคัญทั้งนี้จะสังเกตได้ว่าบุคคลได้รับการอบรมหรือการปลูกฝังค่านิยมต่าง ๆ มา
ตั้งแต่เด็ก โดยเด็กจะรับเอาค่านิยมต่าง ๆ จากพ่อแม่มาเป็นค่านิยมของตน เมื่อเด็กเติบโตและมี
ประสบการณ์ทางสังคมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางการศึกษา กิจกรรมทางศาสนา เพ่ือน อาชีพ
หรือการงาน และสื่อสารมวลชนต่าง ๆ เขาก็จะพบว่ามีค่านิยมหลายอย่างที่แตกต่างไปจากค่านิยมที่
ตนมี ระหว่างนั้นเขาอาจจะทิ้งค่านิยมบางอย่างที่เคยมีมา แล้วรับเอาค่านิยมที่ตรงกับความต้องการ 
ความสนใจ ความนิยมชมชอบ หรือบุคลิกภาพที่แท้จริงของเขา ซึ่งค่านิยมนั้นอยู่ใต้บรรทัดฐานของ
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สังคม จนเขาสามารถยึดเป็นเป้าหมายหรือมาตรฐานในการด ารงชีวิตของตนได้ต่อไป และยัง
สอดคล้องกับ  Kerlinger (อ้างถึงใน Chaiwat Watcharamai (1991)  p.16) กล่าวว่า ค่านิยมของ
คนเรานั้นสามารถวัดได้จากพฤติกรรม เจตคติ หรือความคิดเห็นของคนเรา ทั้งนี้เนื่องจากค่านิยม
เป็นการแสดงความนิยมชมชอบต่อบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยการประมาณค่าหรือตีค่า
ภายใต้บรรทัดฐานของสังคม 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  1) สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรตระหนักในเรื่องการพัฒนาค่านิยม 12 ประการของ

นักเรียนโดยความร่วมมือกับชุมชนด้วยการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือ
กิจการพิเศษโดยการคัดเลือกบุคคลต้นแบบในสังคมชุมชนให้นักเรียนได้ศึกษาหรือจัดกิจกรรมให้
นักเรียนลงพ้ืนที่เรียนรู้พฤติกรรมบุคคลเป็นต้นแบบโดยการส ารวจสัมภาษณ์สังเกตและน าเสนอคนดี
ที่สืบค้นได้มาเผยแพร่ในโรงเรียนชุมชนหรือสังคมเพ่ือเป็นแบบอย่างความประพฤตินอกจากนี้ควรน า
พ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามาเป็นเครือข่ายในการพัฒนาค่านิยม 12 ประการของนักเรียนและโรงเรียนควร
มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการให้บริการและการพัฒนาสังคมซึ่งจะส่งผลให้นั กเรียนมี
ค่านิยม 12 ประการมากขึ้น 

  2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรจัดท าหลักสูตรหรือหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ค่านิยม 12 ประการเพื่อน าไปพัฒนานักเรียนกระตือรือร้นเข้ามามีส่วนในการปลูกฝังนักเรียนเพราะ
การอบรมสั่งสอนและการปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการและเห็น
ความส าคัญของค่านิยม 12 ประการจากครูจะส่งเสริมให้นักเรียนมีค่านิยม 12 ประการมากขึ้น 

  นอกจากนี้การประพฤติเป็นแบบอย่างของครูและบุคลากรทางการศึกษาก็มี
ความส าคัญ นั่นคือหากครูและบุคลากรทางการศึกษามีการแสดงพฤติกรรมที่ดีให้นักเรียนได้เห็น
เป็นแบบอย่างก็จะสามารถพัฒนานักเรียนให้มีค่านิยม 12 ประการได ้

  3) ควรคิดจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เลือกท าอย่างหลากหลายและส่งเสริมให้โรงเรียน
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรนอกจากนี้ควร
ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้ารับการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานใน
โรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จในด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเพ่ือจะได้เป็นแนวทางหรือ
แบบอย่างที่ดีให้กับครูที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม 

  4) ควรผลักดันให้เกิดการน ากลยุทธ์เหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติตามแนวทางการน ากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติทั้งนี้ให้พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแต่ละกลยุทธ์กับบริบทของ
สถานศึกษาของตนก่อนแล้วจัดล าดับความส าคัญว่ากลยุทธ์ใดที่สถานศึกษาควรปฏิบัติก่อน-หลัง
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หรือหากพิจารณาแล้วไม่เหมาะสมก็ปรับหรือยุบเลิกบางกลยุทธ์ได้หรือกลยุทธ์ใดที่มีอยู่แล้วก็
ส่งเสริมให้การด าเนินการให้ดียิ่งขึ้น 

  5) ควรส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถานศึกษาชุมชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาค่านิยม 12 ประการโดยค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดที่จะเกิดข้ึนแก่ผู้เรียน 

 6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาค่านิยม 12 ประการของนักเรียนทุก

ระดับ เช่นระดับอนุบาลระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาค่านิยม 12 ประการให้ตรงเฉพาะกลุ่มมากยิ่งข้ึน 

  2) ควรศึกษากลยุทธ์และสร้างรูปแบบการพัฒนาค่านิยม 12 ประการของนักเรียนใน
เชิงลึกเป็นลักษณะของการวิจัยแบบมีส่วนร่วม(PAR Research) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาค่านิยม 12 
ประการอย่างแท้จริง 

  3) ควรมีการวิจัยกลยุทธ์การขับเคลื่อนค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาสังกัดอ่ืนเช่นสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือจะได้กลยุทธ์ที่แตกต่าง  และเป็นประโยชน์กับวงการศึกษาไทย 
มากขึ้น 
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การสร้างตัวแบบการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ในศตวรรษที่ 21 

CREATING A MODEL FOR ETHICAL DEVELOPMENT FOR THE DEVELOPMENT 
OF HUMAN CAPITAL IN THE 21st  CENTURY 

 
บุษกร  วัฒนบุตร  

Busakorn Watthanabut 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบในการพัฒนาจริยธรรมเพ่ือ 

การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   2. เพ่ือศึกษากระบวนการและปัจจัยในการพัฒนาจริยธรรมเพ่ือ 
การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  3. เพ่ือสร้างตัวแบบการพัฒนาจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ในศตวรรษที่ 21  โดยด าเนินการการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งศึกษา
ลักษณะมุ่งศึกษาประเด็นการพัฒนาจริยธรรมและการพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์  จาก 
กลุ่มประชากรตัวอย่างที่เป็นกลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) จ านวน 18 รูป/คน 
ได้แก่ ตัวแทนกลุ่มองค์กรเอกชนที่มีการจัดการทุนมนุษย์สูง จ านวน 5 คน , ตัวแทนกลุ่มองค์กร
รัฐบาลที่มีการจัดการทุนมนุษย์สูง จ านวน 4 คน และตัวแทนกลุ่มองค์กรศาสนาและการศึกษาที่มี
การจัดการทุนมนุษย์สูง จ านวน 9 รูป/คน โดยท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
ซึ่งผู้วิจัยจะท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purpose Sampling) ในกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา 
วิทยากร พระภิกษุ และนักวิชาการ และการสังเกตุแบบไม่มีส่วนร่วมในการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ของเยาวชน 

 ผลการวิจัยพบว่า 
1.   องค์ประกอบในการพัฒนาจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  พบว่าพ้ืนฐาน 

66.66 % มาจากการสอดแทรกกิจกรรมทางศาสนาในกระบวนการพัฒนา และการสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2.   กระบวนการและปัจจัยในการพัฒนาจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
พบว่า 77.77 % เกิดจากการปฏิบัติตามหลักมรรค 8 และ 88.88 % เกิดจาการพัฒนาวินัยขั้น
พ้ืนฐาน  
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3. ตัวแบบการพัฒนาจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 เป็นการ
ก าหนดปัจจัยหรือฟันเฟืองในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คิดค้นปัจจัยต่างๆ เพ่ือหาวิธีสร้าง
หลักการคิดและวิธีการปฎิบัติที่ดีงามตามหลักความจริง หลักการปฏิบัติ ถูกต้อง การรู้จักไตร่ตรอง
ว่าอะไรควร  ไม่ควรท ากิริยาที่ควรประพฤติซึ่งสังคมแต่ละสังคม ก าหนดขึ้นสอดคล้องกับ
วัฒนธรรม   ตามสภาพสังคม วัฒนธรรม มีความประพฤติดีงาม  เพ่ือประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม 
พบว่า 100 % มาจากการพัฒนาจากการสร้างทักษะ และการพัฒนาคนด้วยคุณธรรม จนทุนมนุษย์
ในศตวรรษท่ี 21 มีคุณลักษณะเป็นทุนมนุษย์ท่ีเก่ง ดีและมีความสุข 
ค าส าคัญ : การสร้างตัวแบบ, การพัฒนาจริยธรรม,ทุนมนุษย์ 
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) to study  the components for 
morality development for the potential of human capital development   2) to 
study  the process and factors for morality development for the potential of 
human capital development  3) to build the model of morality development for 
the potential of human capital development in the 21st century.  

 The research format was qualitative research that aimed at organization  
management , learning organization and cognitive constructivism issues. The key 
informants were the 18 persons as follows : the representative from private 
organization 5 persons ,  the representative from government  4 persons and the 
representative from religious and education 9 persons by in-depth interview with 
purpose sampling . 
 The research findings as followings:          

 1.   The components for morality development for the potential of human 
capital development found that 66.66 % came from the integration with religion 
activities and co-ordination with others department.  

2.   The process and factors for morality development for the potential of 
human capital development  found that 77.77 came from the practice from 
buddhist way or the way to nirvana-noble eightfold path and 88.88 % came from 
basic discipline development.   

3. The model building of morality development for the potential of human 
capital development in 21st century  is the factors for drive morality development by 
finding the components for the best and principles and procedures that based on  
right ways and correspond by social and culture that response for people found 
that  100 % came from skill building and morality development  which will be 
make the human in  21st century  become to the intellect man , the good man and 
happy man.  
Keywords:  model building, ethical development, human capital 
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1. บทน า 
  ในศตวรรษที่ 21 เป็นโลกที่เปลี่ยนไปจากเดิมมากส่วนหนึ่งเกิดจากความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี ท าให้วิถีชีวิตคนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  มุ่งแต่ความเจริญ ท าให้สังคมละเลย
ความส าคัญของการพัฒนาด้านจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของจริยธรรมเป็นผลจากการมี
คุณธรรม การก าหนดทิศทางในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้รับผิดชอบงานควรต้องคิดให้
ครอบคลุมทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม นั่นคือ หลักการคิดและวิธีการปฎิบัติที่ดีงาม ถูกต้อง  
ตามสภาพสังคม วัฒนธรรม ก่อนอ่ืนคงต้องท าความเข้าใจกับความหมายของค าว่าคุณธรรม และ 
จริยธรรม (Duangduean  Phanthumanawin,1997) ภายใต้กรอบการพัฒนาวิสัยทัศน์และ
ความคิดว่าด้วย ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R ประกอบด้วย การอ่าน (Reading),  
การเขียน(Writing) และการคิดค านวณ (Arithmetic) และ 4C ประกอบด้วย Critical Thinking - 
การคิดวิเคราะห์, Communication- การสื่อสาร, Collaboration-การร่วมมือ และ Creativity-
ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี  
และการบริหารแบบใหม่  รูปแบบการพัฒนาต้องเป็นกระบวนการการถ่ายทอดในลักษณะ Active 
Learning ให้ผู้ได้รับการพัฒนาลงมือท า และปฏิบัติ ควรเป็นการปลูกฝังทางอ้อม มากกว่าการ
ปลูกฝังโดยตรง สอนให้จริยธรรมสอดแทรกในทุกกระบวนการพัฒนา ผลลัพธ์การเรียนรู้จากง่ายไป
ยาก 8 อย่าง คือ 1.รู้ 2. เข้าใจ 3. น ามาปฏิบัติ 4. วิเคราะห์ 5. สังเคราะห์ 6. ประเมินเข้าใจวิธีการ
เรียนรู้ของตน 7. ปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ตนได้ และ 8.ขั้นสูงสุด คือ เปลี่ยนใจ เปลี่ยน Mind set 
หรือกระบวนทัศน์ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่ยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ การเรียนรู้ที่ยกไปสู่ระดับสูง 
เป็นเคร่ืองมือของการเข้าสู่คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม จริยธรรม เป็นเร่ืองซับซ้อน ซึ่งใน
ปัจจุบัน ประชาชนคนไทยและทั่วโลกมีการค้นหาความหมายของ "จริยธรรม" ซึ่งก าลังมองไม่เห็นถึง
ความเป็นรูปธรรมในสังคมไทย และกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีคุณค่า (Thitiwut Mhanmee, 2016: 
203-216)  

ความหมายในมุมมองของคนยุคปัจจุบัน ในขณะที่สิ่งนี้จะต้องน ามาเป็นเครื่องมือแก้ปัญหา
คนไทย ผู้ปกครองประเทศ นักวิชาการ ครูบาอาจารย์จึงเป็นกลจักรที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา
จริยธรรมดังกล่าว ให้เกิดให้มีในเด็ก เยาวชนคนไทย ตามล าดับขั้นการพัฒนาจริยธรรม  การ
ด าเนินการสอนจริยธรรมที่ควรจัดเป็นกระบวนการเป็นไปตามล าดับขั้นการพัฒนาจริยธรรม การ
สอน  "คุณธรรม/จริยธรรม"  เป็นความต้องการที่คนรุ่นหนึ่งจะชี้น าคนอีกรุ่นหนึ่ง โดยผู้ถ่ายทอด
จะต้องมีความเชื่อว่าประสบการณ์ของตนอาจสร้างความเข้าใจเร่ือง   คุณธรรม/จริยธรรม  หรือ
ความดี  ความถูกต้อง  ความเหมาะสมอย่างถ่องแท้ในระดับหนึ่ง  และต้องการให้เยาวชนเชื่อ   
ดีและเหมาะสมกับเยาวชน (Surapon Suyaprom, 2015: 178-195) 



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์   277  

ด้วยเหตุข้างต้นแนวทางการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมในศตวรรษที่ 21 จึงจ าเป็นที่จะ
เน้นหนักในเรื่องของจิตใจเรื่องใกล้ตัวมากกว่าเรื่องไกลตัว เพราะสิ่งที่ส าคัญของความก้าวหน้าทาง
ธุรกิจหรือเศรษฐกิจต้องประกอบด้วยพ้ืนฐานของจิตใจที่งดงาม ลดทิฐิมานะ และการแก่งแย่งชิงดี
กัน ต่างคนต่างรู้และนึกถึงใจเขาใจเรา จะท าให้เกิดความสงบสุข สังคมเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และรวดเร็ว ซึ่งเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่อาจจะผูกพันธ์กับความเชื่อทาง
ศาสนาด้วย แต่ไม่ใช่สิ่งที่จะน าความเชื่อทางศาสนานั้นมามองต่างกัน แต่อยู่ที่การปรับความเชื่อของ
ศาสนาต่าง ๆ ให้เข้ากัน เหมือนที่ทางโลกหรือทางธุรกิจเรียกว่า โลกไร้พรมแดน (Global Network)  
สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ก้าวหน้ามากจนท าให้มนุษย์มองผ่านความต้องการ และลืมความ
ปรารถนาเบื้องลึกของจิตใจ ดังนั้นหากมีการปลูกฝังตอกย้ าเรื่องจิตใจใฝุจริยธรรมอยู่ตลอดเวลาและ
ต่อเนื่อง ย่อมจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นอัตโนมัติด้วยส านึกอัตโนมัติมิใช่การปฏิบัติตามค าสั่ง
เพียงอย่างเดียว ซึ่งเกิดการพินิจพิจารณาถึงความถูกต้องด้วยตัวเอง และการลงมือท าสามารถสร้าง
ได้เช่นนี้แล้ว ความก้าวหน้าของโลกก็เติบโตอย่างเข้มแข็ง (Anuwat Krasang, 2014: 546-556) 
และความสงบสุขท่ีมนุษย์ต้องการ โดยการพัฒนาที่แท้จริงควรเริ่มจากการพัฒนาความคิดและจิตใจ
ของปัจเจกชนก่อนเป็นส าคัญ และค่อยๆ พัฒนาด้านต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป  เรียนรู้การ
แก้ปัญหาจากประสบการณ์ความผิดพลาดเดิมและสานต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ รู้จักรักษาค่านิยมและ
วัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดีงามของไทยไว้   

 จากการประมวลผลข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาในประเด็นของการสร้างตัวแบบ
การพัฒนาจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21  ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม
ในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งจริยธรรม  มุ่งสร้างให้คนได้เกิดความรู้คู่คุณธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนาด้วยคุณค่าความส าคัญขององค์ความรู้ในพุทธธรรม ผู้น าควรปฏิบัติตนเป็นผู้ชี้แนะ
แนวทางสู่การมีจริยธรรม และการปลูกฝังจริยธรรม ด้วยการสอดแทรกอยู่ในทุกกระบวนการเรียนรู้ 
กระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ รวมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้อ่ืนด้วย   

 
2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 

2.1  เพ่ือศึกษาองค์ประกอบในการพัฒนาจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์         
2.2  เพ่ือศึกษากระบวนการและปัจจัยในการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย์ 
          2.3 เพ่ือสร้างตัวแบบการพัฒนาจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 
21 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  

    มุ่งศึกษาประเด็นการพัฒนาจริยธรรมในทฤษฎีของโคลเบิร์ก (Kolhberg) และการ
พัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์ 

 3. 2. ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  ตัวแทนกลุ่มองค์กรเอกชนที่มีการจัดการทุน

มนุษย์สูง จ านวน 5 คน  ตัวแทนกลุ่มองค์กรรัฐบาลที่มีการจัดการทุนมนุษย์สูง จ านวน 4 คน 
ตัวแทนกลุ่มองค์กรศาสนาและการศึกษาที่มีการจัดการทุนมนุษย์สูง จ านวน 9 รูป/คน  โดยท าการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ซึ่งผู้วิจัยจะท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purpose Sampling) ในกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา วิทยากร พระภิกษุ และนักวิชาการ และการ
สังเกตุแบบไม่มีส่วนร่วมในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน 
 3.3. ขอบเขตด้านสถานที่ 
 พ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  องค์กรเอกชน รัฐบาล องค์กรศาสนาและการศึกษาที่มีการ
จัดการทุนมนุษย์สูง ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคเหนือ 
 3.4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ด าเนินการวิจัยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 
พฤษภาคม พ.ศ.2560 รวมเป็นระยะเวลา 8 เดือน 
 
4. สรุปผลการวิจัย 

  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร้างตัวแบบการพัฒนาจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษยใ์นศตวรรษท่ี 21 ” เป็นการศึกษาโดยการใช้การวิจัยแบบคุณภาพ (Qualitative Research ) 
เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นของการศึกษาในรายละเอียดที่ส าคัญ และมีความครอบคลุมในเนื้อหา
สาระส าคัญที่ท า การศึกษาอย่างครบถ้วน จะท าให้ได้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึก  ( In-Depth)   
ที่มีรายละเอียดชัดเจนสามารถน ามาวิเคราะห์ในเชิงตรรกะ (Analytic Induction) 
 ผลการวิจัยพบว่า   

  1.   องค์ประกอบในการพัฒนาจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   พบว่า
พ้ืนฐาน 66.66 % มาจากการสอดแทรกกิจกรรมทางศาสนาในกระบวนการพัฒนา และการสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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 2.   กระบวนการและปัจจัยในการพัฒนาจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
พบว่า 77.77 % เกิดจากการปฏิบัติตามหลักมรรค 8 และ 88.88 % เกิดจาการพัฒนาวินัยขั้น
พ้ืนฐาน  

3. ตัวแบบการพัฒนาจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 เป็นการ
ก าหนดปัจจัยหรือฟันเฟืองในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คิดค้นปัจจัยต่างๆ เพ่ือหาวิธีสร้าง
หลักการคิดและวิธีการปฏิบัติที่ดีงามตามหลักความจริง หลักการปฏิบัติ ถูกต้อง การรู้จักไตร่ตรอง
ว่าอะไรควร  ไม่ควรท ากิริยาที่ควรประพฤติซึ่งสังคมแต่ละสังคม ก าหนดขึ้นสอดคล้องกับ
วัฒนธรรม   ตามสภาพสังคม วัฒนธรรม มีความประพฤติดีงาม  เพ่ือประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม 
พบว่า 100 % มาจากการพัฒนาจากการสร้างทักษะ และการพัฒนาคนด้วยคุณธรรม จนทุนมนุษย์
ในศตวรรษท่ี 21 มีคุณลักษณะเป็นทุนมนุษย์ที่เก่ง ดีและมีความสุข 
 สิ่งที่จ าเป็นอันดับต้น ๆ ในการพัฒนาคนด้วยคุณธรรม จนทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21  
มีคุณลักษณะเป็นทุนมนุษย์ที่เก่ง ดีและมีความสุข คือการปรับฐานคิดที่ยังอ่อนล้าของประชากรให้
เข้มแข็งโดยการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งในความเป็นไทย และเรียนรู้ให้เท่าทันสังคมโลกอย่างระมัดระวัง
ควบคูกับการยกระดับสู่สังคมข้อมูลข่าวสาร (Information Society ) เพราะมิฉะนั้นแล้วประชากร
โดยเฉพาะเยาวชนวัยเด็กของเราท่ียังอ่อนความคิดท่ีจะแยกแยะวิเคราะห์ข้อมูลตามความเป็นจริง
ตามสภาวะที่เป็นจริงตามสัจจธรรมได้ก็จะเป็นฝุายรับข้อมูล เรียนรู้ และน าไปสู่การเลียนแบบอย่าง
ไร้ขอบเขต การที่เราจะก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ได้นั้นจะต้องกระท าในหลายมิติ โลกก้าวสู่สตวรรษ
ที่ 21 การขยายตัวและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มีผลให้สังคมโลกต่างปรับตัวอย่างรีบเร่ง เพ่ือ
การด ารงคงอยู่ ในกระแสการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกพลัน สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขีด
ความสามารถของมนุษย์ยุคใหม่จ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นทรัพยากรความรู้ ที่มิใช่เป็นเพียงแต่
ความรู้เพ่ือความรู้เท่านั้นแต่ยังต้องเป็นความรู้ในเชิงประยุกต์ที่สามารถสั่งสมเป็นทักษะความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านชั้นสูงในแต่ละสาขา ซึงสัมพันธ์สอดคล้องไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะ
แต่ละด้านของประเทศ นอกจากทรัพยากรความรู้แล้ว มนุษย์ยุคใหม่ควรจะต้องมีความสามารถใน
เชิงริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งการมีมาตรฐานทางจริยธรรมในการท างานด้วยองค์ประกอบเหล่านี้
ประกอบกันเป็นปัจจัยที่ก้าวหน้า ที่แตกต่างไปจากปัจจัยพ้ืนฐานดั่งเดิม อันได้แก่ แรงงานไร้ทักษะ 
การพัฒนาท่ีส าคัญจากการมุ่งเน้นความเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศมา
เป็น การพัฒนาคนมากข้ึน ส่วนของระบบการศึกษาจะต้องสร้างผู้ที่จะจบการศึกษามีสมรรถภาพใน
เรื่อง  การใช้คอมพิวเตอร์  การใช้ภาษาต่างประเทศ  แนววิธีที่ทราบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
เข้าใจในเรื่องชนชาติ  การวิเคราะห์ข้อมูล และ แนวทางการบริหารตนเอง ทีมงาน หน่วยงาน 
องค์กรบนพื้นฐานของมรรค 8 หรือไตรสิกขา 
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5. ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยเสนอแก้ไขปัญหาบนพ้ืนฐานของข้อค้นพบในการวิจัย  ดังนั้นสถาบันหรือองค์กร
ควรตั้งแผนการในการด าเนินงาน ก่อให้เกิดคน งานที่มีคุณภาพ ด้วยการถอดบทเรียนจากมอง
เปูาหมาย เอกลักษณ์ เอกภาพ อยู่ ในสังคม ด ารงชีพ ด าเนินชีวิตในหนทางที่ถูกต้องตาม
กระบวนการและปัจจัยในการพัฒนาจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ในการที่จะน าพา
องค์กรไปสู่ความส าเร็จ ควรพิจารณาการพัฒนาทุนมนุษย์ที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม 
สร้างกระบวนการการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล นักบริหารจะต้องมีปัจจัยในการสร้าง
การเรียนรู้ให้บุคคล ให้ก่อให้เกิดเก่งงาน การพัฒนาตน การเกิดทักษะ พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 ที่มุ่งประเด็นการอ่านออก เขียนได้ ใช้เลขเป็น รวมทั้งทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจความต่าง
วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า ทักษะด้าน
การสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้  การด าเนินการ ด าเนิน กิจกรรมต่าง ๆ เที่ยงตรง  
มีคุณธรรม และจะต้องท างานเป็นทีมและจะต้องท างานเชิงรุก โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 
การอบรมพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ผ่านการจัดการความรู้โดยการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ส าหรับทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันหรือหน่วยงานเป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่อง และสร้างตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาทุนมนุษย์ที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม และ
ศีลธรรม ตามทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และจัดท าเป็นคู่มือในการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
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ผู้น ากับการสร้างความเปลี่ยนแปลง 
LEADERSHIP WITH CHANGE BUILDING 

 
อภิชาติ พานสุวรรณ 
Apichat Pansuwan 

 
บทคัดย่อ 

           ผู้นําเป็นบุคคลสําคัญขององค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชน เป็นบุคคลที่จะนําพาองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายหรือเป็นผู้ที่จะนําพาองค์ให้ผ่านพ้นวิกฤติ
ภายใต้สถานการณ์ต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร มีผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับผู้นําไว้หลายด้านตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันเช่น ประเภทของผู้นํา ภาวะผู้นํา คุณลักษณะผู้นํารวมถึงผู้นํากับการสร้างการเลี่ยน
แปลง บทความวิชาการนี้มุ่งศึกษาเฉพาะด้านผู้นํากับการสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ 
ลักษณะพิเศษของผู้นํา ผู้นําการเปลี่ยนแปลง  ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงและข้ันตอนของการเปลี่ยนแปลง 
ค าส าคัญ : ผู้นํา, การเปลี่ยนแปลง 

 
ABSTRACTS 

     Leaders are key individuals in every organization, a government 
organization or a private sector organization. It is the person who will lead the 
organization to the goal or lead the organization to overcome the crisis under the 
circumstances that affect the organization. There are many people who have 
studied leaders from the past to the present. Types of leadership features 
leadership features include leadership with creating change this scholarly article 
exclusively on leaders and changes in leadership elements; change leadership, 
change characteristics, leadership, change, and the process of change. 
keywords : leaders, change 
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1. บทน า  

           ผู้นําเป็นตัวแทนขององค์กรที่มีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ขององค์กร  ผู้นําเป็นผู้ที่
บังคับกําหนดทิศทางไปยังทิศทางที่สังคมต้องการ  โดยยกตัวอย่างผู้นํารัฐบาล  Cansteer soclal   
กับนโยบายอุตสาหกรรมแปรรูป  และปัจจัยที่ช่วยให้ความต้องการของสังคมประสบผลสําเร็จนั้น
มิใช่อยู่ท่ีตัวผู้นําเพียงผู้เดียว  หากสัมพันธ์กับผู้ตามที่พวกเขามุ่งมั่นกระทําไปยังทิศทางเดียวกับผู้นํา  
ในรูปแบบของการกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน  อนึ่งความคิดการนําแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้นํากับผู้
ตามอาศัยการมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์องค์กรร่วมกันในระบบราชการทําได้น้อย  
โดยเฉพาะความคิดของผู้นําที่ต้องการเก่ียวข้องกับชุมชนยังจํากัดอยู่ในวงแคบ  ๆ สังคมต้องการผู้นํา
ที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจากสภาพพ้ืนฐานที่แตกต่างของสังคม  ตั้งแต่สังคม
ขนาดใหญ่จนถึงความแตกต่างของสังคมครอบครัว   
 
2. เนื้อหา 
 การศึกษาเรื่องผู้นํามีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านการทดลองในห้องทดลองกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาจนได้รูปแบบต่างของผู้นําปัจจุบันก็ยังมีการวิจัยเกี่ยวกับผู้นําไว้อีกมากมาย   
ผู้นํามิได้เป็นมาโดยกําเนิด  ผู้นําสามารถสร้างขึ้นได้  โดยเกิดขึ้นจากการใช้ความพยายามและการ
ทํางานหนักของบุคคลนั้น  ดังนั้นคนส่วนใหญ่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นําได้และศักยภาพดังกล่าว
เปรียบเสมือนเมล็ดพืชของภาวะผู้นําที่แฝงอยู่ภายในตัวเรา  ทั้งนี้สิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่แต่ละคน
ได้รับอาจเป็นได้ทั้งในแง่ให้คุณ  ที่จะช่วยให้เมล็ดพืชงอกงามขึ้นมาหรืออาจให้โทษไปทําลายเมล็ด
พืชดังกล่าวก็ได้  หรือกล่าวโดยสรุป  คนเราสามารถที่จะเอาเคร่งครัดต่อการพัฒนาคุณสมบัติของ
การเป็นผู้นําได้หรือจะเลือกปล่อยให้คุณสมบัติเหล่านี้คงซ่อนเร้นแฝงอยู่ภายในตนต่อไปอีก 
 ผู้เขียนมีความเห็นว่าผู้นําที่มีลักษณะพิเศษสามารถมีความสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลง  
ทั้งนี้  ผู้นําจะมีลักษณะพิเศษกว่าผู้ตาม  มองสิ่งต่าง  ๆ ได้ละเอียดกว่าผู้ตาม  เมื่อปฏิบัติงานจึงมี
ประสิทธิภาพมากกว่าผู้ตาม  เพ่ือให้เกิดความกระจ่างในรายละเอียดผู้นํากับการสร้างความ
เปลี่ยนแปลง  มีดังนี้ 

ลักษณะพิเศษของผู้น า 
ลักษณะพิเศษของผู้นําการเปลี่ยนแปลงควรมีคุณลักษณะ (Trait of Leadership)  

เป็นเครื่องชี้อันหนึ่งที่จะทํา ให้ทราบค่าของผู้นํา แต่ละคนว่าดีหรือไม่ดีเพียงใด แต่ละคนซึ่งสามารถ
ที่จะพัฒนาให้เกิดมีขึ้นได้ ผู้นําที่ประสบผลสําเร็จ คือ ผู้นําที่หมั่นสํารวจตนเองอยู่เสมอว่าตนมี
จุดเด่นจุดด้อยข้อใด คุณลักษณะผู้นํา เป็นสิ่งสําคัญอันหนึ่งที่จะผูกใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดความ
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ศรัทธาในตัวผู้นํา และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  ผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สังคมต้อง 
การควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1.  มีความรับผิดชอบ   

2.  มีความมุ่งมั่นที่จะทํางานให้สําเร็จ    
3.  มีความแข็งแรง    
4.  มีความเพียรพยายาม  
5.  รู้จักเสี่ยง      
6.  มีความคิดริเริ่ม   
7.  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  
8.  มีความสามารถท่ีจะจัดการกับความเครียด    
9.  มีความสามารถท่ีจะมีอิทธิพล (Influence) ต่อคนอ่ืน   
10. มีความสามารถท่ีจะประสานพลังทั้งหลายเพ่ือการทํางานให้สําเร็จ 
ความเป็นผู้นําหรือความสามารถในการนําจะเกิดขึ้นได้จําเป็นจะต้องมีการฝึกฝนในเรื่องนี้  

เรียกได้ว่าจะต้องมีการฝึกฝนภาวะผู้นํา (practice leadership) เพ่ือจะนําความคิดของตนเองให้
หลุดพ้นจากกรอบแนวความคิดเดิมไปได้ นําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนา และปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงานจากของเดิมสู่กระบวนการดําเนินงานแบบใหม่ และนําให้เกิดการพัฒนา
บุคคลที่สามารถทําให้ทุกคนทํางานได้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้นํานั้นมีจุดเด่นสามารถสร้างศรัทธาให้
เกิดขึ้นแก่ผู้ตามได้ทําสังคมความคาดหวังว่าผู้นําที่มีลักษณะเด่นนี้เองน่าจะนําความเปลี่ยนแปลงที่
พึงประสงค์มาสู่สังคมได้ 

 
ผู้น ากับการเปลี่ยนแปลง 
 ภาวะผู้นํา  คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง ผู้นําต้องเป็นผู้เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของ

ผู้ตามและต้องได้รับผลเกินเป้าหมายที่กําหนด ทัศนคติ ความเชื่อ ความเชื่อมั่น และความต้องการ
ของผู้ตามต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงจากระดับต่ําไปสู่ระดับที่สูงกว่า 
        ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติ และ
สมมุติฐานของสมาชิกในองค์กร สร้างความผูกพันในการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ที่
สําคัญ 
       ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของผู้นําที่มีต่อผู้ตาม แต่อิทธิพลนั้นเป็น
การให้อํานาจแก่ผู้ตามให้กลับกลายมาเป็นผู้นํา และผู้ที่เปลี่ยนแปลงหน่วยงานในกระบวนการของ
การเปลี่ยนแปลงองค์กร ดังนั้นภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงจึงได้รับการมองว่าเป็นกระบวนการที่เป็น
องค์รวม และเก่ียวข้องกับการดําเนินการของผู้นําในระดับต่าง ๆ  ในหน่วยงานย่อยขององค์กร 
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         จากการวิจัยพฤติกรรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงพบว่า “ผู้นําจะมีการถ่ายโอนหน้าที่ความ
รับผิดชอบและอํานาจที่สําคัญ และขจัดข้อจํากัดการทํางานที่ไม่จําเป็นออกไป ผู้นํามีการดูแลสอน
ทักษะให้แก่ผู้ตามที่มีความจําเป็นต้องแก้ปัญหา ต้องการการริเริ่ม การกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจที่สําคัญ การกระตุ้นการแข่งขันความคิด การตระหนักในข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริม
ความร่วมมือ และการทํางานเป็นทีม รวมทั้งส่งเสริมการแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ในการบริหาร
ความขัดแย้งต่าง ๆ ผู้นําจะทําการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และระบบการบริหาร เพ่ือเน้นและ
สร้างค่านิยมและวัตถุประสงค์หลักขององค์กร (Somyos Naweekan,1999 : 188-219) 
          ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) จึงประกอบไปด้วย 

 1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) หรือการมีคุณลักษณะพิเศษ 
(Charisma) ที่มีอุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการบริหารอารมณ์และมีจริยธรรม 

 2. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) เป็นการจูงใจให้เกิดแรงบันดาล
ใจในการทํางาน โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การสร้างเจตคติและการคิดในแง่บวกและกระตุ้นจิต
วิญญาณของทีม (Team Spirit) ให้มีชีวิตชีวา 

 3. การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) เป็นการกระตุ้นความพยายาม
ของผู้ตาม เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ เพ่ือการตระหนักรู้ในเรื่องปัญหา กระตุ้นให้มีการตั้งข้อ
สมมุติฐาน เปลี่ยนกรอบการมองปัญหา และมีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

 4.  การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) เป็นการ
ปฏิบัติต่อบุคคลในฐานะท่ีเป็นปัจเจกชน การเอาใจใส่ดูแลคํานึงถึง ความต้องการและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มีการติดต่อสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีการแนะนําและการมอบหมายงาน มีการ
พัฒนาหรือ สนับสนุนในการทํางานเพ่ือให้บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายของส่วนตนและส่วนรวม  
(Suthep Pongsriwat,2004 : 103-104) 

 องค์ประกอบเฉพาะทั้ง 4 ประการของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงนี้ จะมีความสัมพันธ์กัน 
(Interco related) และมีการแบ่งแยกแต่ละองค์ประกอบ เนื่องจากต่างก็มีความเฉพาะเจาะจง  
และมีความสําคัญที่แตกต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดเฉพาะของแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 

 ก. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence or Leadership : II or CL) 
หมายถึง การที่ผู้นําประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง หรือเป็นโมเดลสําหรับผู้ตาม ผู้นําจะเป็นที่ยกย่อง 
เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และทําให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน  

 ข. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM ) หมายถึง การที่ผู้นําจะ
ประพฤติในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้
ความหมายและท้าทายในเรื่องงานของผู้ตาม ผู้นําจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ให้มี
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ชีวิตชีวา มีการแสดงออกซ่ึงความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก ผู้นําจะ
ทําให้ผู้ตามสัมผัสกับภาพท่ีงดงามของอนาคต  

 ค. การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึง การที่ผู้นํามีการ
กระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ทําให้ผู้ตามมีความต้องการหา
แนวทางใหม่มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพ่ือหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพ่ือทําให้เกิดสิ่งใหม่และ
สร้างสรรค์ โดยผู้นํามีการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  
 ง. การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  (Individualized Consideration : IC) ผู้นําจะมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้นําในการดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล และทําให้
ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความสําคัญ ผู้นําจะเป็นโค้ช (Coach) และเป็นที่ปรึกษา (Advisor) ของผู้
ตามแต่ละคน เพื่อการพัฒนาผู้ตาม ผู้นําจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคล เพ่ือ
ความสัมฤทธิ์ และเติบโตของแต่ละคน Weerawut Makhasiranont,1997 : 88-97 

คุณลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
โดยทั่ว ๆ ไป ผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณลักษณะของผู้นําการเปลี่ยนแปลงจะเป็นดังนี้ 
1. เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) จะเปลี่ยนแปลงองค์กรที่ตนเองรับผิดชอบ 

ไปสู่เป้าหมาย  ที่ดีกว่า คล้ายกับผู้ฝึกสอนหรือโค้ช นักกีฬาที่ต้องรับผิดชอบทีมท่ีไม่เคยชนะเลย ต้อง
มีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย   เพ่ือความเป็นผู้ชนะและต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกทีมเล่นให้ได้ดี
ที่สุดเพื่อชัยชนะ 

2. เป็นคนกล้าและเปิดเผย เป็นคนที่กล้าเสี่ยงแต่มีความสุขุม และมีจุดยืนของตัวเอง  
กล้าเผชิญกับความจริง กล้าเปิดเผยความจริง 

3. เชื่อมั่นในผู้อ่ืน ผู้นําการเปลี่ยนแปลงจึงไม่ใช่เผด็จการ แต่มีอํานาจและสนใจคนอ่ืน ๆ  
มีการทํางาน  โดยมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนนํา โดยเชื่อมั่นว่าผู้อ่ืนมีความสามารถ 

4. ใช้คุณค่าเป็นแรงผลักดัน ผู้นําการเปลี่ยนแปลงจะชี้นําให้ผู้ตามตระหนักถึงคุณค่าของ
เป้าหมาย และสร้างแรงผลักดันในการปฏิบัติงาน เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่มีคุณค่า 

5. เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้นําการเปลี่ยนแปลงจะนึกถึงสิ่งที่ตัวเองเคยทําผิดพลาด  
ในฐานะที่เป็นบทเรียนและพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตัวเองตลอดเวลา 

6. มีความสามารถที่จะเผชิญกับความสลับซับซ้อน ความคลุมเครือ และความไม่แน่นอน 
ตลอดจน  มีความสามารถในการเผชิญปัญหาที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

7. เป็นผู้มองการณ์ไกล โดยมีความสามารถในการคาดการณ์ไปข้างหน้าทั้งในด้านโอกาส
และอุปสรรคที่เกิดขึ้น สามารถที่จะทําให้เกิดความหวังและความฝันของทีมงานกลายเป็นจริง 
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ขั้นตอนในการบริหารความเปลี่ยนแปลง 

          ขั้นตอนในการบริหารความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
1. ตรวจวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

(Change Diagnosis) โดยให้พิจารณาว่า 
 1.1 มีความเปลี่ยนแปลงใดที่น่าจะนํามาวิเคราะห์เพ่ือเตรียมการรองรับ (Changes To 

Be Considered) หากการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่มีผลอันมีนัยสําคัญต่อกระบวนการทํางาน พฤติกรรม
การปฏิบัติงาน เครื่องมือและอุปกรณ์การทํางาน หรืองบประมาณ ให้ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงโดย
ปกติที่เกิดขึ้นได้อย่างสม่ําเสมอ แต่ถ้าความเปลี่ยนแปลงนั้น มีผลไม่ว่าทางบวกหรือทางลบต่อส่วน
หนึ่งส่วนใด ก็จําเป็นจะต้องนํามาพิจารณาร่วมกัน 

 1.2 ใครจะได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงนั้นบ้าง (Who will be affected 
from the change) ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคล กลุ่มคน หรือทุกคน ก็ให้ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่
ต้องนํามาบริหารจัดการให้สามารถสร้างประสิทธิภาพสูงสุดให้เกิดแก่การปฏิบัติของทุก ๆ คนได้ 
เนื่องจากแต่ละคนที่ เป็นสมาชิกของทีมงานและองค์กร ต่างก็มีสถานภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
สิ่งแวดล้อมของผู้อื่นทั้งสิ้น 

2. ระบุการต่อต้านความเปลี่ยนแปลง ( Identifying Resistance) เนื่องจากความ
เปลี่ยนแปลงย่อมมีผลกระทบต่อส่ิงที่เคยเห็น เคยเป็น เคยมี (Status Quo) ของสังคมการทํางาน
และความเคยชินในการปฏิบัติงาน ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีผลต่อความเชื่อมั่นเดิม ๆ ที่
เคยมีอยู่และเป็นอยู่ของสังคมการทํางาน และยิ่งถ้าเป็นความเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและทิศทาง
ในการบริหารจัดการด้วยแล้ว การต่อต้านก็มีแนวโน้มสูงมาก ผู้นําหรือนักบริหารจึงจําเป็นต้องระบุ
ให้ได้ว่า 
 2.1 ใครและกลุ่มใดบ้างที่ต่อต้านหรือจะต่อต้าน หรือมีแนวโน้มว่าจะต่อต้านความ
เปลี่ยนแปลงที่จําเป็นจะต้องนําเข้ามา เพราะตัวบุคคลและกลุ่มคนที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการ
ต่อต้านที่แตกต่างกัน หากวิเคราะห์ไม่ทั่วถึงและจัดการปรับแต่งการต่อต้านต่อความเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้ ก็จะส่งผลให้เกิดการต่อต้านในระยะยาวจนเกิดผลเสียต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการใน
ระยะยาวได้ 
 2.2 ความรุนแรงของการต่อต้าน (Degree of Resistance) มีมากน้อยเพียงใด ซึ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงกับความคิดเห็น ความเชื่อ และผลประโยชน์ ของคนหรือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบ
จากความเปลี่ยนแปลง เช่น ถ้ามีผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็นหรือแนวคิด ทฤษฎีที่
ยึดถือปฏิบัติอยู่ ก็จะเกิดการต่อต้านเฉพาะในตอนแรก ๆ เมื่อเกิดความเคยชินใหม่ ๆ การต่อต้านก็
จะลดลง แต่ถ้ามีผลกระทบต่อความเชื่อ ค่านิยม และปรัชญาการทํางานหรือการดํารงชีวิตของ
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บุคคล ก็จะเกิดการต่อต้านท่ีรุนแรงขึ้น จนอาจถึงขั้นเกิดการรวมตัวกันต่อต้านความเปลี่ยนแปลงนั้น
อย่างจริงจังก็อาจเป็นได้ ยิ่งถ้ามีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลด้วยแล้ว ก็ยิ่งจะเกิดการ
ต่อต้านอย่างรุนแรงที่สุดและยืดเยื้อจนยากที่จะแก้ไขได้ การวิเคราะห์ ทั้งในด้านลักษณะของความ
เปลี่ยนแปลงและการต่อต้านความเปลี่ยนแปลง จึงต้องมีการดําเนินการอย่างจริงจัง และถี่ถ้วน 
เพ่ือให้สามารถวางแผนกลยุทธ์และบริหารความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหากเกิด
การต่อต้านจนเกิดความเสียหายขึ้นแล้ว จะบริหารได้ยาก หรืออาจจะต้องยกเลิกการเปลี่ยนแปลง
นั้นไปเลยก็ม ี
 3. กําหนดและวางแผนมอบหมายความรับผิดชอบ (Allocating Responsibility) ในฐานะ
นักบริหาร จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทีมงานที่มีความเข้าใจในความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
หมายถึง ผู้บริหารจะต้องศึกษาความเปลี่ยนแปลงอย่างถ่องแท้ ว่าเหตุใดจําเป็นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลง อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าองค์การไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น และโอกาสที่จะไม่รับความ
เปลี่ยนแปลงนั้นมีมากน้อยเพียงใด ตลอดจนมองเห็นไปในอนาคตด้วยวิสัยทัศน์ว่า เมื่ อมีการ
เปลี่ยนแปลงแล้ว มีอะไรเป็นข้อดีและมีอะไรเป็นข้อเสียบ้าง เมื่อได้ทําความเข้าใจกันในทีมของ
ผู้บริหารแล้ว ซักซ้อมรายละเอียดที่มองเห็นด้วยกันแล้ว ตลอดจนยอมรับว่าต้องบริหารให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลง ดังกล่าวแล้ว จึงร่วมกันตกลงแบ่งความรับผิดชอบกันให้ได้ว่า 
 3.1 ใครจะต้องทําหน้าที่เป็นผู้นําในด้านใด เพ่ือให้ทั้งทีมมีเอกภาพ เช่น ทีมงาน
ประชาสัมพันธ์ ทีมงานตอบข้อโต้แย้งและตอบคําถาม ทีมงานพัฒนาและฝึกอบรมทีมงานแก้ปัญหา
ข้อจํากัดต่าง ๆ ทีมงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมและทีมงานประสานความร่วมมือ เป็นต้น โดยผู้บริหาร
ที่เป็นหัวหน้าทีมแต่ละทีมมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นที่
ถูกต้องด้านข้อมูลของความเปลี่ยนแปลงให้แก่ทีมงานของตัวเองก่อน เพ่ือให้แต่ละทีมสามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อไปได้ 
 3.2 จัดให้มีระบบการสื่อสารที่รวดเร็วและชัดเจนเพ่ือป้องกันการเข้าใจคลาดเคลื่อนและ
ข่าวลือ ซึ่งจะทําให้เกิดการต่อต้านมากข้ึน โดยเฉพาะทีมงานของผู้บริหารระดับสูงด้วยกัน จะต้องทํา
ให้เกิดการสื่อสารสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันได้อย่างคล่องตัวและทันเวลา 
 4. พัฒนายุทธศาสตร์และนําแผนยุทธศาสตร์การบริหารความเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติ 
(Developing and Implementing Strategies) โดยทีมงานผู้บริหารซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้นําของ
ทีมงานแต่ละทีม ต้องร่วมประชุมและกําหนดยุทธศาสตร์หรือแนวทางร่วมกันเพ่ือจะได้เข้าใจและ
ดําเนินไปด้วยกันได้ว่าทีมงานได้ใช้แนวทางและยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานเพ่ือจะได้ร่วมกัน
ดําเนินงานให้สอดคล้องรองรับซึ่งกันและกัน ทั้งในด้าน 
 4.1 เป้าหมาย (Target) ที่คาดว่าจะไปให้ถึงโดยใช้กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ของแต่ละทีม 
ซึ่งจะต้องสอดคล้องรองรับซึ่งกันและกัน 
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 4.2 ระยะเวลา (Time) ที่แต่ละกลยุทธ์เริ่มนําสู่การปฏิบัติและการสิ้นสุด 
 4.3 วิธีการวัดผล (Assessing Method) เพ่ือจะให้สามารถทราบได้ว่า บรรลุเป้าหมาย
โดยสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้แต่ละกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ใช้ ควรมีดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ที่ชัดเจน
รวมอยู่ด้วย 
 5. การติดตามความก้าวหน้า (Progress Monitoring) โดยอาศัยแผนยุทธศาสตร์ที่ได้
กําหนดไว้แล้วเพ่ือ 
 5.1 ปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร์ที่ยังไม่สามารถสร้างประสิทธิภาพได้เท่าที่ควร ให้มีความ
เหมาะสมและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของปัญหาให้ได้มากข้ึน 
 5.2 เพ่ิมเติมยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ  ให้สามารถเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ที่มีอยู่แล้ว เข้า
ด้วยกันให้เกิดความกระชับและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5.3 ยกย่องชมเชยและปูนบําเหน็จรางวัลให้แก่ทีมงานแต่ละทีม ที่ได้ร่วมมือกันใน 
การบริหาร ความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย 
 5.4 เพ่ือร่วมกันภาคภูมิใจในความสําเร็จที่ได้รับและกระตุ้นให้ เกิดการยอมรับ 
ความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่จะเกิดมีข้ึนอีกในอนาคต 
 5.5 ประสานความคิดและประสานพลัง (Synergy) ในการทํางานเป็นทีม ทั้งทีมงานย่อย
และทีมงานใหญ่โดยส่วนรวม เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่ยากและซับซ้อนกว่าเดิมได้
มากขึ้นในอนาคต (Kaiser, S. M, 2000: 121) 
 ผู้นําที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมเอ้ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งที่สังคมเรียกร้อง  
หากมีคําถามต่อ   แล้วผู้นําที่มีคุณลักษณะของผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สังคมต้องการนั้นจะหาได้จาก
ที่ใด ผู้นําที่มีคุณลักษณะไม่ครบหรือผู้นําที่ไม่มีคุณลักษณะตามที่ระบุไว้  คนในสังคมจะสร้างผู้นําใน
ฝันของตนใหม่หรือไม่  ในยุคโลกาภิวัตน์  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองที่แตกต่างกัน  มีปัญหา
ซับซ้อน  ผู้นําที่มีคุณลักษณะของผู้นําการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นที่จะเป็นผู้นําสังคมในยุ คนี้ได้ 
(Anuwat Krasang, 2014 : 25-37)  ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนควรหันมาสร้างความเข้าใน ‘‘ภาวะผู้นํา’’ 
ที่จําเป็นสําหรับสังคมไทย โดยเฉพาะในยุคที่ต้องพัฒนาให้พ้นจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ  หาก
สังคมมีผู้นําที่มีอิทธิพล แต่ไม่มีอํานาจเป็นจํานวนมากที่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงและ
พัฒนาสังคมอย่างแท้จริง ต่างจากในยุคสมัยนี้ซึ่งมีผู้นําที่มีอํานาจเป็นจํานวนมาก ซึ่งได้อํานาจมา
ด้วยการแย่งชิงต่อสู้กัน แต่ไม่ได้มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงสังคมใด  ๆ ให้เกิดขึ้นเลย เพ่ือว่าการ
พัฒนาสังคมไทยจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ดังพุทธพจน์ที่แสดงให้เห็นความสําคัญของผู้นําต่อความอยู่รอด สวัสดิภาพ และสันติสุข
ของสังคม และประเทศชาติทั้งหมด ดังนี้‘‘เมื่อฝูงโคว่ายข้ามน้ํา ถ้าโคจ่าฝูงไปคดหมดทั้งฝูงนั้นก็ไป
คดตามกัน’’ เพราะว่ามีผู้นําที่ไป  คตฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้น บุคคลผู้ใดได้รับสมมุติให้เป็นใหญ่ 
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หากบุคคลผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรม หมู่ประชาชน นอกนั้นก็จะประพฤติซ้ําเสียหาย แว่นแคว้น
ทั้งหมดก็จะยากเข็ญ หากผู้ปกครองเป็นผู้ยากไร้คุณธรรม ซึ่งในทางตรงกันข้าม ‘‘เมื่อฝูงโคว่ายข้าม
น้ํา ถ้าโคจ่าฝูงไปตรงโคหมดท้ังฝูงก็ไปตรง เพราะมีผู้นําที่ไปตรงฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้น บุคคลผู้ใด
ได้รับสมมุติให้เป็นใหญ่ หากคนนั้นประพฤติชอบธรรม หมู่ประชาชนนอกนั้นก็จะพลอยดําเนินตาม 
ทั้งแว่นแคว้นก็จะเป็นสุข หากผู้ปกครองตั้งอยู่ในธรรม’’ และเมื่อพูดตามสภาพของสังคมมนุษย์ก็จะ
ได้รับความหมายของผู้นําว่า ‘‘ผู้นํา  คือ บุคคลที่จะมาประสานช่วยให้คนทั้งหลายรวมกัน โดยที่ว่า
จะเป็นการอยู่ร่วมกันก็ตาม หรือทําการร่วมกันก็ตาม ให้พากันไปด้วยดีสู่จุดมุ่งหมายที่ดีงาม’’  
การพากันไปด้วยดีนั้นหมายถึง ไปโดยสวัสดีหรือโดยสวัสดิภาพผ่านพ้นภัยอันตรายอย่างเรียบร้อย
และเป็นสุข เป็นต้น ส่วนการบรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ดีงามนั้น หมายถึง โดยถูกต้องตามธรรม โดยนัย
นี้ ภาวะผู้นําก็คือคุณสมบัติ เช่น สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคล  ที่ชักนําให้
คนทั้งหลายมาประสานกันและพากันไปสู่จุดมุ่ งหมายที่ดีงาม  (PhraDhammapidok  
(P.A. Payutto), 2000:1-3) 
             ผู้นํากับการสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่จุดหมายที่ดีงาม  ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่อันตรายมาก 
อาจจะต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความยุ่งยากและความสับสนของสังคมไทย เพราะถ้าเดี๋ยวนี้มีใคร
คนใดคนหนึ่งตั้งตัวเองว่าฉันเป็นผู้นําและบอกเชื่อฉันแล้วจะพ้นภัย ถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าและ
ค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่คิดเช่นนี้คงไม่เข้าใจความหมายของคําว่าผู้นําที่จริง
แล้ว  ‘‘ผู้นํา’’  ไม่ใช้ผู้ที่จะนําคนอ่ืน แต่ผู้นําที่ดี  คือ   ผู้ที่ผู้อ่ืนอยากเดินตาม นั่นหมายถึงว่า
ลักษณะการเป็นผู้นํานั้นไม่ได้มาจากตัวเอง หรือตั้งตัวเอง แต่ต้องมีคนอ่ืนที่เขารู้สึกว่าเราเป็นผู้นํา 
โดยเกิดจากความศรัทธาในตัวเรา การที่จะสร้างความศรัทธาได้นั้นจะต้องเกิดจากพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิต และสิ่งที่ผู้นั้นสร้างสรรค์มาเป็นเวลาช้านาน  ซึ่งอยู่บนมูลฐานของคุณธรรมและ
จริยธรรม การที่เป็นผู้นําได้และเป็นผู้นําที่ยั่งยืน สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ ความรู้สึกผิด ความรู้สึกชอบ 
รู้สึกควรไม่ควร โดยสิ่งซึ่งควบคุมการกระทําของตนเอง  บทบาทของผู้นําคือ  ต้อง ‘‘นํา ’’ ไม่ใช่ 
‘‘จัดการ ’’ ต้องกระตุ้นคนให้ทําด้วยความรู้สึกอยากทํา อดีตประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ เคยกล่าวว่า 
‘‘ผู้นําที่ดี (Good leader) คือ เราอยากให้ลูกน้องทําอะไร เมื่อลูกน้องเริ่มทําในสิ่งนั้นก็เป็นเพราะ
เขาอยากทําดีหรือไม่ดีก็ทําเพราะเป็นความคิดที่เขาคิดมันขึ้นมาเอง’’ Arnant Panyarachun,1997 
: 12-13 

 
 การเป็นผู้นํา ผู้ปกครอง หรือผู้บริหาร ตามแต่จะเรียกเป็นกันได้โดยไม่ยากนัก แต่การที่
จะรักษาภาวการณ์เป็นผู้นํา ผู้บริหาร ต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารเป็นอย่างไร  และ
วิธีบริหารงานที่ดีที่ทําให้ได้ทั้งน้ําใจคนและผลของงาน ผู้บริหารควรจะมีคุณธรรมอะไรเป็นหลักยึด
เหนี่ยว เป็นเข็มทิศนําทางในการบริหารงาน  
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 ผู้บริหาร  คือ ผู้ที่ทําให้คนอ่ืนทํางานตามท่ีผู้บริหารต้องการ 
 ผู้นําคือ ผู้ที่ทําให้คนอ่ืนต้องการทํางานตามท่ีผู้นําต้องการ 
 ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้นํา คือ มีความสามารถในการจูงใจ ให้คนเกิดความต้องการ
อยากปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บริหาร  

บุคคลที่จะเป็นผู้บริหารที่ดี จะต้องมีคุณสมบัติสําคัญ 2 ประการคือ อัตตหิตสมบัติ 
หมายถึง ความเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติส่วนตัวที่เหมาะสมกับการเป็นผู้นํา และปรหิตสมบัติ 
หมายถึง ความมีน้ําใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือส่วนรวมและองค์กรของตน  

ผู้บริหารมีหน้าที่ วางแผน จัดองค์การ อํานวยการ และควบคุมทรัพยากรบุคคล และ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ ให้ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

กล่าวโดยสรุป หน้าที่ของนักบริหารมีอยู่ 5 ประการ ตามอักษรภาษาอังกฤษทั้ง 5 คือ  P-
O-S-D-C ดังนี้ 

 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดนโยบายและมาตรการ อันเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ มีรายละเอียดที่เรียกว่าโครงการประกอบด้วย 

 2. การจัดองค์การ (Organizing) คือ การกําหนดตําแหน่ง สายบังคับบัญชาในองค์การ 
ว่ามีตําแหน่งอะไรบ้าง แต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่เช่นไร ใครสั่งการใคร เป็นต้น 

 3. การแต่งตั้งบุคลากร (Staffing) หมายถึง การสรรหาบุคลากรมาบรรจุแต่งตั้ง ใน
ตําแหน่งที่กําหนดไว้ ตามหลักแห่งการใช้คนให้เหมาะกับงาน 
          4.  การอํานวยการ (Directing) คือ กํากับสั่งการและมอบหมาย ให้แต่ละฝ่ายได้
ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 
          5. การควบคุม (Controlling) คือ การกํากับดูแล การติดตามดูว่า แต่ละฝ่ายปฏิบัติงาน
ไปถึงไหน มีปัญหาและอุปสรรคเกิดข้ึนที่ใด และสําคัญคือการป้องกันไม่ให้ย่อหย่อนต่อหน้าที่ ละทิ้ง
หน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ 
    คุณลักษณะของนักบริหาร ผู้บริหารจะทําหน้าสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ต้องมีคุณลักษณะ 3  
ประการ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในทุติยปาปณิกสูตร  2 ดังนี้ 
           1. จักขุมา มีปัญญามองการณ์ไกล หรือมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
Conceptual Skill 
           2. วิธูโร หมายถึง จัดธุรการงานได้ดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
Technical  Skill 
           3. นิสสยสัมปันโน หมายถึง พ่ึงพาอาศัยได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีเครดิตดี สามารถผูกใจคน
ไว้ได้ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Human Relation Skill 
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 นอกจากคุณลักษณะทั้ง 3 ประการดังกล่าวแล้ว ผู้นําหรือผู้บริหารจําเป็นต้องปฏิบัติตน 
ให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้ตาม หรือผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอันดับแรก จึงจะสมกับที่ได้ชื่อว่าผู้นํา
หรือผู้บริหารที่ดี ด้วยเหตุนี้เอง ในทางพระพุทธศาสนาจึงเน้นการปฏิบัติธรรมของผู้นํา หรือผู้บริหาร
หมู่คณะอย่างมาก ดังมีพระพุทธพจน์ตรัสแสดงไว้ว่า 

 “เมื่อฝูงโคกําลังข้ามฟากอยู่                    ถ้าโคจ่าฝูงนําฝูงไปตรง 
โคท้ังปวงก็ย่อมไปตรงตามนั้น              ในหมู่มนุษย์ก็เช่นกัน 
ถ้าผู้ที่เขาสมมุติว่าเขาเป็นผู้นํา                ประพฤติเป็นธรรม 
หมู่ชนนอกนั้น                                          ก็ย่อมประพฤติเป็นธรรมตามกัน 
ถ้าพระราชา (ผู้นํา) ตั้งอยู่ในธรรม        ประเทศชาติย่อมอยู่เป็นสุข ดังนี้” 
ธรรมสําหรับการบริหารที่จะกล่าวถึงในที่นี้  คือ  หลักทศพิธราชธรรม เป็นคุณธรรม ที่ทุก

คนผู้อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน  ทั้งในฐานะผู้นําผู้บริหาร  ทั้งในฐานะผู้อยู่ใต้ปกครอง หรือผู้ตาม ต้อง
ประพฤติโดยเสมอหน้ากัน เพ่ือความผาสุกและเจริญก้าวหน้าของสังคมหรือองค์กรของตน ซึ่ง
คุณธรรมหมวดนี้ อาจจะเรียกชื่อได้หลายอย่าง ตามฐานะของผู้นําไปปฏิบัติเช่น หากเป็นพระราชา
หรือพระมหากษัตริย์ ทรงนําไปปฏิบัติก็เรียกว่า ราชธรรม หากคณะรัฐบาลนําไปปฏิบัติ ก็เรียกว่า
รัฐบาลธรรม หากผู้นําหรือผู้บริหารในระดับต่าง ๆ นําไปปฏิบัติก็เรียกได้ว่า บริหารธรรม แปลว่า
ธรรมสําหรับบริหาร หรือสําหรับนักบริหาร  ซึ่งประกอบด้วยข้อธรรม 10 ประการ ดังนี้   
 คุณธรรมข้อที่ 1 ทาน การให้ปันช่วยประชา  

คุณธรรมข้อที่ 2 ศีล การสํารวมกายวาจาใจให้เรียบร้อย สะอาดดีงาม  เป็นที่เชื่อถือได้ของ
ประชาชนหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ในฐานะที่เป็นประธานของหมู่คณะ 

คุณธรรมข้อที่ 3 ปริจจาคะ บําเพ็ญกิจด้วยความเสียสละ โดยหน้าที่แล้วผู้ปกครองย่อมต้อง
สามารถเสียสละความสุขส่วนตนตลอดจนถึงชีวิตของตนได้ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  

คุณธรรมข้อที่ 4 อาชวะ ปฏิบัติภารกิจโดยซื่อตรง มั่นคงในความสุจริต มีความจริงใจ  
คุณธรรมข้อที่ 5 มัททวะ  ความอ่อนโยน ต่อทุกคน ทุกโอกาส ด้วยความจริงใจ  
คุณธรรมข้อที่ 6 ตปะ  ความเพียร ระงับยับยั้งข่มใจได้ ไม่ให้กิเลสตัญหาเข้าครอบงํา 

          คุณธรรมข้อที่ 7 อักโกธะ ความไม่โกรธ หมายถึงว่า นักบริหาร นักปกครอง ไม่ควรปฏิบัติ
ต่อคนในปกครองของตนด้วยอํานาจบาทใหญ่ หรือด้วยความเกรี้ยวกราดขาดเหตุผล เพราะจะทําให้
กลายเป็นที่เกลียดกลัว และเกลียดชังของคนในปกครอง  

คุณธรรมข้อที่ 8 ความไม่เบียดเบียน  นักบริหารจะต้องไม่หลงระเริงอํานาจ  ไม่บีบคั้นกดขี่ 
ไม่กระทําการ    ใด ๆ อันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อน ทุกข์ยาก  

คุณธรรมข้อที่  9 ขันติ ความอดทน ภารกิจของนักบริหารนั้น เป็นสิ่งที่หนักยิ่ง จึง
จําเป็นต้องมีความอดทนอย่างยิ่ง จึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นผลสําเร็จ  
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คุณธรรมข้อที่  10 อวิโรธนะ ปฏิบัติไม่คลาดจากธรรม คือปฏิบัติไม่ให้ผิดทํานองคลองธรรม 
คือ ความถูกต้องยุติธรรมเป็นใหญ่ ไม่เอาประโยชน์สุขส่วนตัวหรืออารมณ์อันไร้เหตุผลมาเป็นหลัก
ใหญ่ในการบริหาร    
    จะเห็นได้ว่า ทศพิธราชธรรม 10 ประการนี้ เป็นคุณธรรมที่ทั้งฝ่ายบริหาร และผู้ร่วมงาน 
จะต้องประพฤติปฏิบัติด้วยกัน โดยมีผู้บริหารเป็นผู้นําในการปฏิบัติ จึงจะเกิดผล คือประโยชน์สุขแก่
ส่วนรวมได้ นอกจากทศพิธราชธรรมดังกล่าวแล้ว พระพุทธศาสนายังได้แสดงหลักธรรม เกี่ยวกับผู้ที่
ทําหน้าที่ปกครอง หรือบริหารจะพึงปฏิบัติไว้อีกหลายประการ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติ
ทศพิธราชธรรม  ให้ได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  เช่น หลักอคติ 4 และ สังคหวัตถุ 4 พรหมวิหาร  4   
เป็นต้น ถ้าผู้มีหน้าที่บริหารประเทศชาติ บ้านเมือง สถาบัน องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจน
ผู้นําครอบครัว ได้น้อมนําเอาหลักธรรมดังกล่าวมานี้ ความเป็นผู้นําจะพร้อมกับการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงบริหารแล้ว ความสงบสุขร่มเย็น ความเจริญ ความสําเร็จ ย่อมปรากฏมีขึ้นแก่
ประชาชน และประเทศชาติอย่างแน่นอน 
 
3. บทสรุป 
 ผู้นํากับการสร้างความเปลี่ยนแปลงผู้นําเป็นตัวแทนขององค์กรที่มีความสัมพันธ์กับ
ประวัติศาสตร์ขององค์กร  ผู้นําเป็นผู้ที่บังคับกําหนดทิศทางไปยังทิศทางที่สังคมต้องการ  โดย
ยกตัวอย่างผู้นํารัฐบาล  Cansteer soclal   กับนโยบายอุตสาหกรรมแปรรูป  และปัจจัยท่ีช่วยให้
ความต้องการของสังคมประสบผลสําเร็จนั้นมิใช่อยู่ที่ตัวผู้นําเพียงผู้เดียว  หากสัมพันธ์กับผู้ตามที่
พวกเขามุ่งมั่นกระทําไปยังทิศทางเดียวกับผู้นํา  ผู้นําที่มีลักษณะพิเศษสามารถมีความสัมพันธ์กับ
ความเปลี่ยนแปลง  ผู้นําหรือผู้บริหารจําเป็นต้องปฏิบัติตน ให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้ตาม หรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอันดับแรก จึงจะสมกับที่ได้ชื่อว่าผู้นําหรือผู้บริหารที่ดี ด้วยเหตุนี้เอง ในทาง
พระพุทธศาสนาจึงเน้นการปฏิบัติธรรมของผู้นํา หรือผู้บริหารหมู่คณะอย่างมาก ดังมีพระพุทธพจน์
ตรัสแสดงไว้ว่า 

 “เมื่อฝูงโคกําลังข้ามฟากอยู่                    ถ้าโคจ่าฝูงนําฝูงไปตรง 
โคท้ังปวงก็ย่อมไปตรงตามนั้น              ในหมู่มนุษย์ก็เช่นกัน 
ถ้าผู้ที่เขาสมมุติว่าเขาเป็นผู้นํา                ประพฤติเป็นธรรม 
หมู่ชนนอกนั้น                                          ก็ย่อมประพฤติเป็นธรรมตามกัน 
ถ้าพระราชา (ผู้นํา) ตั้งอยู่ในธรรม        ประเทศชาติย่อมอยู่เป็นสุข ดังนี้” 

ธรรมสําหรับการบริหารที่จะกล่าวถึงในที่นี้  คือ  หลักทศพิธราชธรรม   เป็นคุณธรรมที่ทั้งฝ่าย
บริหาร และผู้ร่วมงาน จะต้องประพฤติปฏิบัติด้วยกัน โดยมีผู้บริหารเป็นผู้นําในการปฏิบัติ จึงจะ
เกิดผล และนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ของสังคมได้ 
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1. บทน า 
 หนังสือนวนิยาย “สิ้นแสงฉาน” เขียนโดยอิงเง ซาร์เจนท์ (Inge Sargent) และแปล
เป็นภาษาไทยโดย มนันยา ความสนใจต่อหนังสือนี้เกิดขึ้นตรงที่ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ มีกลุ่มชาติพันธุ์
ไทใหญ่ มาศึกษาจ านวนมาก ท าให้มีข้อมูลในระดับหนึ่ง ทั้งได้ผ่านตาหนังสือนี้ ก็ให้ได้แต่พลิกดู
ประหนึ่งสนใจแต่ยังไม่ได้แสวงหามาศึกษาอย่างจริงจัง จนเมื่อได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับนิสิต  
จึงได้พบเห็น “ความคิด” ของชาติพันธุ์ไทใหญ่ ผ่านการเล่าเรื่องในหลายคราว ประกอบกับมีมิตร
สหายชาติพันธุ์ปะโอ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งในรัฐฉาน ได้น าหนังสือนี้มาให้อ่าน จึงน ามาแบ่งปันเพ่ือ
สะท้อนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ผ่านการเล่าเรื่องของผู้เขียนอีกล าดับหนึ่ง  
 หนังสือ “สิ้นแสงฉาน” ถูกบันทึกไว้ ทั้งพิมพ์ทวนช้ าเป็นครั้งที่ 13 โดยหนังสือสะท้อน
ช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์และเขตแดน ของภูมิภาคใกล้กับประเทศไทย และท าให้เห็น
พัฒนาการของกลุ่มชาติพันธุ์ไท ที่มีลักษณะร่วมทางภาษาชาติพันธุ์ และศาสนา ซึ่งจะได้น ามา
แบ่งปันเล่าเร่ืองเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน ร่วมทั้งประเทศไทยมีแรงงานใน
ภาคการผลิตในสัญชาติพม่ารวมกันไม่น้อยกว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศในนามชาติพันธุ์ร่วมต่ าง ๆ 
อาทิ มอญ พม่าทวาย พม่า ไทใหญ่ กระเหรี่ยง เป็นต้น โดยมีพ้ืนถิ่นในการท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม อาทิ มหาชัย เป็นต้น ทั้งแรงงานภาคการผลิตที่ขึ้นทะเบียนถูกกฏหมาย หรือ
ประชากรแฝงที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน เป็นต้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสงฆ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ก็มีนิสิตในสัญชาติพม่าซึ่งอาจประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ อาทิ พม่า ไทใหญ่ หรือฉาน มอญ 
กระเหรี่ยง คะยา ปะโอ ปะหร่อง เป็นต้น จนกระทั่งหน่วยความมั่นคงต้องทวนสอบต่อสถิติและ
วิธีการเข้ามาของนิสิตในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งในหลายคราวด้วย อาทิ “พระต่างด้าวเดิน
แนวทางโรฮิงญา ใช้ 2 มหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นฐานก้าวสู่ประเทศที่ 3” (ASTV ผู้จัดการออนไลน์,19 
มิถุนายน 2558) หรือ“พศ.จี้ 2 มหาวิทยาลัยสงฆ์ เปิดข้อมูลพระต่างด้าวลงทะเบียนเรียน สกัดช่อง
โหว่ทุจริตลักลอบอยู่ไทย” (Isaranews : Online 2 กุมภาพันธ์ 2561) จึงท าให้สังคมและคนส่วน
ใหญ่หันมาสนใจต่อประเด็นความเป็นชาติพันธุ์หรือชาวต่างชาติในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งหนังสือ
เล่มนี้อาจเป็นภาพสะท้อนหนึ่งในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศใกล้เคียงอย่างพม่าผ่านเรื่องเล่า
เกี่ยวกับรัฐฉานได้ด้วย ซึ่งจะได้น าเสนอต่อไป   
 
2. TWILIGHT OVER BURMA กับบันทึกชีวิตของอิงเง ซาร์เจนท์ (Inge Sargent) 
 สิ้นแสงฉาน ชื่อหนังสือจากภาษาอังกฤษว่า Twilight Over Burma, My Life as a 
Shan Princess แต่งโดยอิงเง ซาร์เจนท์ (Inge Sargent,23 February 1932/2475-) เป็นชาว
ออสเตรีย ได้รับทุนฟุลไบรท์ (Fulbright Scholarships) ไปศึกษาในสรัฐอเมริกา ที่วิทยาลัยสตรีใน
โคโลราโด ในปี ค.ศ.1951/2494 และได้พบกับเจ้าจาแสง (Sao Kya Seng,ค.ศ.1924-1962/) ซึ่ง
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เป็นนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ชาวพม่า มาศึกษาที่ Colorado School of Mines จนกระทั่ง
แต่งงานกันที่สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ.1953/2496 หลังจบการศึกษาทั้งคู่เดินทางไป
พม่าเพ่ือเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะมหาเทวี (Mahadevi) แห่งเมืองสีป่อ (Hsipaw) ในชื่อ สุจันทรี
มหาเทวี  (Mahadevi Sao Nang Thu Sandi) ประสบการณ์ใหม่ของเธอที่ปรากฏในหนังสือคือเจ้า
นางชาวออสเตรีย โดยเธอต้องเรียนภาษาฉานและพม่า ด าเนินพระองค์ในฐานะมหาเทวีกับบทบาท
กิจกรรมการกุศล เช่น สร้างคลินิกการคลอด การสอนโภชนาการให้แก่ชาวบ้าน และเริ่มใช้โรงเรียน
สามภาษา จนกระทั่งมีธิดาน้อย 2 พระองค์คือเจ้ามายารี (Sao Mayari) และเจ้าเกนรี (Sao 
Kennari)  แต่สถานการณผ์กผันท าให้ชีวิตเจ้าเทวีต้องมีการเปลี่ยนแปลง  ในปี 1962/2505 กองทัพ
พม่าได้ท ารัฐประหารภายใต้การน าของนายพลเนวิน เจ้าจาแสงถูกจับในเหตุการณ์นั้น  มหาเทวี
พร้อมธิดาถูกกักบริเวณในวังอยู่เป็นเวลาเกือบสองปี ในข้อหาเป็นสายลับของ CIA แต่ในที่สุดอิงเง 
ซาร์เจนท์ พร้อมลูกสาวก็ได้รับช่วยให้ลี้ภัยเอกอัครราชฑูตออสเตรีย กลับไปยังประเทศออสเตรีย 
และได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ เป็นเวลา 2 ปีจากน้ันจึง กลับไปที่โคโลราโด และประกอบอาชีพเป็นครู
สอนภาษาเยอรมันชั้นมัธยมปลายที่ Boulder Junior High School และ Fairview High School 
จนเกษียณจากอาชีพครู ในปี ค.ศ.1993/2536 
 ใน ค.ศ.1968/2511 อิงเง ซาร์เจนท์ ได้แต่งงานใหม่กับ Tad Sargent โดยเป็นคน
เดียวกันกับที่มีส่วนสนับสนุนให้เธอเขียนประวัติจากความทรงจ าของตนเอง   Twilight Over 
Burma จึงถูกบันทึกและถ่ายทอดออกมา ถูกตีพิมพ์เผยแผ่ใน ค.ศ.1994/2537  โดยผลก าไรจาก
การพิมพ์หนังสือเธอได้บริจาคให้กับผู้ลี้ภัยชนกลุ่มน้อยชาวพม่าทั้งหมด  พร้อมกับประโยคบันทึกที่
ถ่ายทอดลงในหนังสือว่า "Before I Wrote The Book I Used to Have Nightmares of 
Running With My Two Little Girls While Bullets Flew Past Us. But Since Finishing The 
Book, The Nightmares Have Ended – ก่อนที่ฉันจะเขียนหนังสือเล่มนี้  ฝันร้ายติดตามพวกเรา
ตลอด ฉันวิ่งกับลูกสาวทั้งสองคน  ในขณะที่กระสุนปืนเฉียดพวกเรา แต่เมื่อเขียนหนังสือเล่มนี้จบ  
ฝันร้ายก็จบลง" 
  ในปี ค.ศ.1995/2538 อิงเง ซาร์เจนท์ (Inge Sargent) และ Tad Sargent  
ได้ก่อตั้งมูลนิธิพม่าไลฟ์ไลน์ขึ้น (Burma Lifeline Foundation) โดยเป็นองค์กรการกุศลที่มุ่งระดม
ทุนเพ่ือช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยผู้อพยพหนีภัยสงครามจากประเทศพม่า  ในปี พ.ศ.2000/2543  
เธอได้รับรางวัลสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (International Human Rights Award)   
กับองค์กรที่สนับสนุนให้ความช่วยเหลือชนกลุ่มน้อย และผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่าให้อยู่รอดใน
ประเทศท่ีมีพรมแดนติดกับพม่า อาทิ ประเทศไทย เป็นต้น  นอกจากนี้ชีวประวัติของเธอยังถูกน าไป
สร้างเป็นสารคดีในเรื่องมหาเทวีองค์สุดท้าย (The Last  Mahadevi)  เมื่อ ค.ศ.2000/2543 และ
หนังสือถูกน ามาสร้างเป็นภาพยนต์ 2015/2558 ตามชื่อหนังสือ แต่ก็เป็นประเด็นทางการเมืองและ
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ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหนังถูกห้ามฉายในประเทศไทยและพม่า แต่ก็ยังคงฉายในออสเตรีย
และเยอรมัน  

 จากข้อมูลนี้ท าให้เห็นว่าเรื่องที่บันทึกจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องกึ่งประวัติศาสตร์
และประวัติชีวิตของผู้เขียนก็ตาม แต่น่าสนใจตรงที่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติชีวิต ที่สะท้อนเรื่อง
จริงที่สะท้อนคิด และเขียนโดยเล่าประสบการณ์ตรงอิงเง ซาร์เจนท์ หรือมหาเทวี จึงเป็นประหนึ่งผู้
บันทึก ตัวละคร และเล่าเรื่องจากประสบการณ์ตรง และถูกตีพิมพ์ในภาษาต่าง ๆ และแปลสู่
ภาษาไทยด้วยดังปรากฏ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 1 อิงเง ซาร์เจนท์ (Inge Sargent) ในวันที่ได้รับการสถาปนาเป็นสุจันทรี มหาเทวีแห่งรัฐ
สีป่อ และถูกน ามาเป็นภาพปกหนังสือท่ีเธอเองเป็นผู้เขียนขึ้น  
(ท่ีมาภาพ : Online) 

 
3. หนังสือ TWILIGHT OVER BURMA สู่สิ้นแสงฉานในภาคภาษาไทย   
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Twilight Over Burma เป็นหนังสือสะท้อนประวัติศาสตร์ที่ย้อนกลับไปประมาณ 50 กว่า
ปีก่อนที่บอกเล่าถึงความงดงามของวิถีชีวิตของชาวไทใหญ่ในรัฐฉานซึ่งปกครองด้วยระบบเจ้าฟ้าใน 
34 เมือง (1 เมืองเป็นของโกก้างซ่ึงไม่ใช่ชาวไทใหญ่) และ 1 ในนั้นคือเมืองสีป่อ ที่มีเจ้าจาแสงเป็น
ผู้น า และเป็นสมาชิกรัฐสภาพม่า ก่อนถูกทหารพม่าที่น าโดยนายพลเนวิน ยึดอ านาจและอุ้มหาย ดัง
ปรากฏในค าโปรยปกที่ว่า “ชะตากรรมของประชาชนและเจ้าฟ้าแห่งรัฐฉาน ภายใต้เงื้อมมือของ
รัฐบาลเผด็จการ ที่ผลาญความหวังและเสรีภาพจนสิ้นไปจากทุกฐานันดร"  ... "ส้ินแสงฉาน" ...
น าพาทุกท่านเข้าถึง "รัฐฉาน” อันเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพ "พม่า" เป็นการบรรจบของกันของ 
"ตะวันตก" กับ "ตะวันออก" เรื่องเริ่มจากเหตุการณ์ที่หญิงสาวไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ที่
โคโลราโด สหรัฐอเมริกา เธอได้พบกับ เจ้าจาแสง นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่จากรัฐฉาน 
ดินแดนแห่งขุนเขาที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศพม่า มิตรภาพเกิดเป็นความรัก หลังจากการแสดง
ความจริงใจของฝ่ายชายที่มุ่งมั่นเรียนภาษาเยอรมัน เพ่ือเดินทางไปพบ พ่อกับแม่ ของ อิงเง ที่
ออสเตรีย เพื่อสู่ขออย่างเป็นทางการ ในที่สุดหนุ่มสาวก็ฝ่าฟันทุกอุปสรรคและได้แต่งงานกันในเวลา
ต่อมา การแต่งงานที่อเมริกาจัดข้ึนอย่างเรียบง่าย มีเพียงเพ่ือนฝูงที่คุ้นเคย  

เมื่อทั้งสองจบการศึกษา จาแสงพาอิงเงกลับรัฐฉาน ในวันที่เรือใหญ่เข้าเทียบท่าเมืองย่างกุ้ง
ผู้คนมากมายรายล้อมอยู่บริเวณริมแม่น้ า วงดนตรีปี่ แตร และมโหรีประโคมรับอย่างเอิกเกริก อิงเง
ตื่นตากับวัฒนธรรมของชาวพม่า และชาวไทใหญ่ จนต้องถามสามีว่าคนหล่านี้เขามารอรับใครกัน มี
คนใหญ่คนโต เดินทางมาเราด้วยท าไมสามีรู้แล้วไม่บอกเธอ จาแสง บอกเรียบๆว่า คนเหล่านี้มารับ 
“เรา” นั่นแหละ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 เจ้าจาแสง และสุจันทรีมหาเทวี ในภาพอริยบถที่ผ่อนคลาย กับ  
เจ้ามายารี และเจ้าเกนรี ลูกสาวของทั้งสอง (ท่ีมาภาพ : Online) 
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 อิงเงกลายเป็น "สุจันทรีมหาเทวี" ราชินีคู่บัลลังก์ ของ "เจ้าฟ้าจาแสง" แห่งรัฐฉาน 

รัฐที่เต็มไปด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ าและประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามสมบูรณ์แบบ เขาและเธอ
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งเชื้อชาติ ประเพณี วัฒนธรรม และโดยเฉพาะการปกครอง "ส้ินแสง
ฉาน" เล่าเรื่องจริงดุจนิยายของเจ้าฟ้าแสงผู้มีจริยวัตรงดงามไม่แพ้เจ้าแผ่นดินใดๆ ในโลก เป็นที่รัก
และหวงแหนของประชาชนในแผ่นดิน เจ้าจาแสงทุ่มเททุกอย่างเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ของพระองค์ แต่แล้ว ด้วยความผันผวนทาง "การเมือง"  นายพลเนวินยึดอ านาจในปี 1962/2505 
เจ้าจาแสงถูกจับตัวไปหายสาบสูญจนกระท่ังปัจจุบัน จึงสิ้นสุดราชวงศ์เจ้าฟ้าสีป่อ ขณะที่อิงเง ได้พา
ธิดาทั้งสองคน ลี้ภัยออกจากพม่าและใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐฯ จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งครอบครัวของเจ้าฟ้าเมือง
อ่ืนๆ ก็มีชะตากรรมไม่แตกต่างจากเจ้าฟ้าเมืองสีป่ออ่ืน  ๆ  ซึ่งในยุคอาณานิคมอังกฤษ รัฐฉาน ถูก
แบ่งการปกครองออกเป็น 33 เขตโดยมีเจ้าฟ้า หรือเจ้าเมืองปกครอง 33 องค์ เช่น เมืองสีป่อ เมือง
ยองห้วย เมืองแสนหวี เมืองเชียงตุง เป็นต้น โดยอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการปกครอง
ความแตกต่างของรัฐฉานภายใต้แนวคิด “แบ่งแยกแล้วปกครอง” (Devine and Rule) แต่อีกนัย
หนึ่งอังกฤษก็เป็นส่วนส าคัญในการสร้างพัฒนาการและความเจริญให้กับรัฐฉานด้วยเช่นกัน ดัง
ปรากฏในงานวิจัยเรื่อง “Socio-Economic and Cultural Changes in the Shan States 
Under the British Rule,1888-1948” ให้ข้อมูลเหตุการณ์ในช่วงนี้ไว้ว่า “การเข้ามาของระบบ
อาณานิคมอังกฤษส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมของรัฐฉาน...” (Kanokorn Savangsri,2009)  รวมทั้งแนวคิดความทันสมัย 
การพัฒนาและสิทธิเสรีภาพที่ปรากฏในหนังสือ “สิ้นแสงฉาน” เป็นบทบาทของเจ้าจาแสงที่
พยายามส่งเสริมระบบความ “เสมอภาค” และ “สิทธิเสรีภาพ” ดังกล่าว “...พวกชาวนาของรัฐสี
ป่อต่างก็ได้รับกรรมสิทธิ์ที่นาโดยทั่วหน้าแล้ว เดิมทีที่นาเป็นหม่ืน ๆ ไร่ของสีป่อเป็นกรรมสิทธิ์
โดยชอบธรรมของเจ้าฟ้าหลวงผู้ครองนครรัฐแต่เพียงพระองค์เดียว...” (หน้า 191)  ซึ่งเป็น
เหตุผลร่วมหนึ่งที่น าไปสู่การปฎิวัติรัฐประหารในช่วงต่อมา “...เรื่องนี้น าความปลาบปลื้มมาสู่
เกษตรกรทุกคนในแคว้นสีป่อยิ่งนัก ทว่ากองทัพกลับไม่พอใจแม้แต่น้อย...” (หน้า 191) นอกจาก
เจ้าจาแสงผู้ครองรัฐแห่งสีป่อแล้ว ในหนังสือยังเล่าถึงเจ้าหลวงของรัฐอิสระใหญ่น้อย และผู้น าชนเผ่า
ต่าง ๆ ถูกจับกุม คุมขัง และหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ชนต่างเผ่าต่างภาษาถูกปฏิเสธการเป็นส่วน
หนึ่งในดินแดนอันสมบูรณ์ ทั้งที่พวกเขาอยู่กันมานับร้อยปี รวมทั้งการใช้ความรุนแรงทางเพศที่
เรียกว่า “ใบอนุญาตข่มขืน” เพ่ือสนองนโยบาย “การท าให้เป็นพม่า” ขยายเผ่าพันธุ์ภายใต้การใช้
การคุกคามทางเพศของรัฐบาลทหารในขณะนั้น เด็กและหญิงชาวบ้านในรัฐฉาน ถูกข่มขืนอย่าง
ทารุณจากทหารพม่า เป็นภาพความตระหนก และสะพรึงกลัวต่อพลรัฐฉานในขณะนั้น  
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ภาพที่ 3 สุจันทรีมหาเทวีกับบุตรีขณะใช้ชีวิตในรัฐฉาน (ท่ีมาภาพ : Online) 

 
 ส าหรับหนังสือ อิงเงเล่าเรื่อง ในแบบค่อย ๆ เล่าเรื่อง ทีละเรื่อง เหมือนเป็นบันทึก

ความทรงจ าที่สวยงามและมีความสุขของผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเคยมีรักแท้ แต่แล้ววันหนึ่งทุก
อย่างมันก็หายไป การพลัดพรากจากคนที่รัก ไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตาย น าความเจ็บร้าวมาให้
เสมอ โดยสาระท้ังหมดเป็นการร้อยเรียงจากประสบการณ์ตรงของผู้ด ารงชีวิตและมีชีวิตอาศัยอยู่ใน
ประเทศพม่ากว่า 12 ปี นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดอื่น ๆ ที่ปรากฏในหนังสือ คือ  

 ก.วิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อเกี่ยวกับผี โชคลาง รวมไปถึงคติการตั้งชื่อที่มาพร้อม
กับความเชื่อทางศาสนา โดยในหนังสืออิงเง เล่าถึงประเพณีที่พบเห็นและมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะ 
“มหาเทว”ี แขกท่ีถูกเชิญไปร่วมในพิธี หรือเป็นผู้ “กระท า” พิธีเอง อาทิ งานฌาปนกิจศพพระเถระ
ผู้ใหญ่ในรัฐฉาน “....งานฌาปนกิจศพเจ้าอาวาสวัดประจ าหมู่บ้านที่ละสังขารไปเมื่อ 6 เดือนก่อน 
หลังจากครองสมณเพศมายาวนานถึง 60 ปีเต็ม ร่างของท่านถูกอาบยาและเก็บรักษาไว้ในศาลา
ซึ่งจัดสร้างขึ้นเป็นพิเศษใกล้ ๆ วัดเพื่อให้คนไปคารวะ...มีพิธีการ  3 วัน...” (หน้า 38-39) พิธี
สถาปนามหาเทวีแห่งสีป่อ ที่เป็นงานใหญ่ระดับรัฐพสกนิการต่างเฝ้ารอและมีส่วนร่วม “ตามตลาด 
ในร้านน าชา ในวัด หรือว่าตามบ้าน ชาวสีป่อไม่ได้พูดคุยกันเรื่องอ่ืนเลยนอกจากเรื่องพิธี
สถาปนามหาเทวี” (หน้า 145) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขั้นตอนประเพณี และรูปแบบราชประเพณีของ
ชาวไทใหญ่ “...เจ้าจาแสงทรงชุดไทใหญ่สีขาวเรียบ ๆ แล้วโพกเกล้าด้วยผ้าโพกสีชมพู มีเพียง
กระดุมเสื้อเม็ดบนสุดเท่านั้นที่เป็นเม็ดทับทิมใหญ่...” (หน้า 147) มีดนตรีประโคมสมโภชน์
ประโคมด้วยเครื่องดนตรี 4 ชนิด พร้อมกัน มีพิณแบบพม่า ขลุ่ย และซอ มีการประกาศการสถาปนา 
“....เจ้าฟ้าหลวงผู้ครองนครรัฐสีป่อแห่งไทใหญ่ผู้มีศักดิ์และสิทธิ์ในราชบัลลังค์ของพระองค์โดย
ชอบธรรม ได้ทรงเลือกคู่ครองของพระองค์และประกอบพิธีสมรสตามพิธีทางพระพุทธศาสนา
ถูกต้องทุกประการ...” (หน้า 148) “...สิ้นเสียงประกาศพนักงานผู้เฒ่าชาวไทใหญ่ 3 คน ก็เป่า
สังข์ดังจะให้โองการนั้นสะพัดไปในสายลม...” พิธีกรรมความเชื่ออันเป็นแบบวิถีถูกเล่าผ่าน
ตัวหนังสือ ท าให้เห็นว่าประชาชนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและศรัทธาต่อราชบัลลังค์ด้วย
เช่นกัน  การด าเนินชีวิต อาทิ อัตราการเกิดที่มีผลต่อ ระบบสาธารณสุข ปัจจัยพ้ืนฐานในสิ่ง
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สาธารณูปโภค หรือความเชื่อเกี่ยวกับการเปลี่ยนศักราชค่านิยมที่มาพร้อมกับศาสนาพราหมณ์ฮินดู
ที่ว่า “...ปีใหม่ของพม่านั้นถือว่าเทวา (เทพเจ้าฮินดู) จะลงมายังมนุษย์โลกเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่
เป็นเวลา 3 หรือ 4 วัน จากนั้นจึงจะเสด็จคืนสวรรค์ดังเดิม...”  (หน้า 213)  รวมไปถึงวิถีชีวิตที่
เนื่องด้วยค าว่าสงกรานต์ของคนท่ีนับถือศาสนาที่มีถ่ินฐานจากอินเดีย “...เม่ือวันที่ 13 เมษายน จา
แสงกับสุจันทรีก็ไปท าบุญวันสงกรานต์ที่วัดร่วมกับประชาชนในเมืองสีป่อทั้งปวง เพื่อต้อนรับ
การมาเยือนของเหล่าเทพเทวา ภายนอกวัดนั้นวงดนตรีพื้นเมือง 3  วง บรรเลงเพลงขึ้นพร้อม
กันแต่กลับไม่สอดประสานกัน จนกระทั่ง 3 ทุ่ม 40 นาที เสียงพลุประทัดจึงดังขึ้นหูดับตับไหม้บ่ง
บอกถึงวันปีใหม่ที่ได้เริ่มขึ้นแล้ว ตามด้วยเสียงปืน เสียงเป่าเขา  แล้วก็เสียงย่ าค่ าระฆังเหง่ง
หง่างทั่วเมือง พอเถลิงศกหลังส้ินสุดจุลศักราช 1322 ประธานในพิธีหลังทักษิโณทกแล้ว
พระสงฆ์ก็ชยันโตขึ้นพร้อมกัน....” (หน้า 213) 

รวมไปถึงแนวคิดการตั้งชื่อ “เป็นมงคล” และการเกิดเป็นความเชื่อร่วมของไทใหญ่ด้วย
เช่นกัน “...โดยปกติพ่อแม่ชาวไทใหญ่จะรอไปอีกสักพักหนึ่งจึงค่อยตั้งชื่อลูก ทว่าสุจันทรีไม่
อยากท าแบบนั้น แต่หล่อนก็ไม่ขัดข้องกับการเลือกตัวอักษรซึ่งเป็นมงคลส าหรับเด็ก ลูกสาวของ
หล่อนเกิดวันพฤหัสสบดี ดังนั้น จึงควรใช้อักษร บ ม หรือ พ เนื่องด้วยวันทั้ง 7 ในสัปดาห์ล้วนมี
อักษณะอันเป็นมงคลส าหรับผู้เกิดวันนั้น...” (หน้า 166-167) ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนถึงประเพณีวิถี
ชีวิตและความเชื่อของชาวไทใหญ่ผ่านการพบเห็นอันเป็นบันทึกจากสายตาคนภายนอกที่เข้ามาใช้
ชีวิตอยู่ในชุมชนของรัฐฉานในแบบคนภายในและมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติโดยตรง  

 ข.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเชื่อมโยงระหว่างประเทศ นักการทูต แพทย์
ชาวต่างชาติ ที่มาพร้อมกับโรงพยาบาลและระบบสาธารณสุข และการศึกษาแบบเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศ ที่นับเนื่องต่อมาจากระบบอาณานิคมอังกฤษที่เคยปกครองพม่าอยู่หลายสิบปี ตั้งแต่ ค.ศ.
1886-1948/2429-2491 ปรากฏในหนังสือด้วยเช่นกัน รวมไปถึงค่านิยมต่อสถาบันกษัตริย์ผู้ครอง
รัฐที่ยังมีความส าคัญและเป็นสัญลักษณ์ของเขตแดนนั้น ๆ รวมทั้งการเล่าถึงพม่ากับการเป็นอาณา
นิคมของอังกฤษ “....เสด็จปู่จาแสง มีพระนามว่าเจ้าขุนแสง ทรงเติบโตขึ้นมาในราชส านักพม่าที่
กรุงมัณฑเลย์ ต่อมาเม่ือปี 1882  ได้ทรงสร้างความขุนเคืองพระทัยแก่พระเจ้าธีบอ ก็เลยเสด็จ
หนีไปย่างกุ้งซึ่งขณะนั้นอยู่ในปกครองของอังกฤษ และที่ย่างกุ้งนั่นเองที่เจ้าขุนแสงทรงสงสัยว่า
ข้าราชบริพาร 2 คนจะคิดไม่ซื่อต่อพระองค์ จึงทรงฆ่าเสีย ซึ่งจะว่าไปก็เป็นเรื่องทรงท าได้ตาม
กฎหมายไทใหญ่  แต่ก็ต้องแปลกพระทัยมากที่กลับถูกพวกอังกฤษจับกุมและตรงข้อหาฆ่าคน
ตาย ทรงถูกพิพากษาให้ประหารชีวิต แต่ต่อมาก็ถูกผ่อนปรนให้พ้นโทษภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้อง
ไปเสียจากเขตปกครองของพวกอังกฤษ...” (หน้า 218) รวมไปถึงการตกเป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่น
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 “...ฉานถูกญี่ปุ่นยึดครองระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ...” (หน้า 84) 
หรือความสัมพันธ์ระหว่างต่างประเทศ “...ทูตจากประเทศยุโรปทางใต้ประเทศหนึ่ง พร้อมภริยา
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สาวสวย...ได้มาร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเจ้าจาแสงและพระชายาที่พระต าหนัก...” 
(หน้า 183) หรือบทบาทของทูตออสเตรเลียกับการเข้ามาช่วยเหลือให้เกิดการลี้ภัยของผู้เขียน รวม
ไปถึงเพ่ือนชาวเดนมาร์กท่ีเป็นทั้งเพ่ือนและผู้ให้ค าปรึกษาของผู้มาใหม่ในพม่า เป็นต้น  

 ค.การพยาบาลและสาธารณสุข ความที่เป็นเมืองอยู่ชายแดน สุจันทรี ซึ่งอยู่ในฐานะ
มหาเทวี ได้เริ่มโครงการด้านสาธารณสุขด้านการพยาบาล เนื่องจากการได้เห็นความยากล าบากของ
ประชาชน รวมไปถึงข้อมูลจากแพทย์ที่ว่า “...เด็กทารกที่นี่มักอายุไม่ยืน ดร.ปาเนียนบอก...เด็ก 3 
ใน 4 จะตายเสียตั้งแต่อายุไม่ถึง 2 ขวบ...” (หน้า 155) จึงเป็นเหตุให้เกิดภาระงานด้านสาธารณะ
สุขและการพยาบาล “...สุจันทรีเชิญบรรดาสตรีชั้นน าของสีป่อมาพบเพื่อจัดตั้งคณะท างาน....37 
คน ทุกคนผ่านการมีบุตรมาแล้วทั้งสิ้น...35 คนล้วนแล้วแต่เคยสูญเสียบุตรตั้งแต่เด็ก ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของสมาคมที่หวังจะลดอัตราดังกล่าวให้จงได้...” (หน้า156)  รวมไปถึงบทบาท
การแพทย์สัญจรที่เนื่องด้วยการพยาบาลด้วยเช่นกัน  “...ในที่สุดจันทรีจึงตกลงใจที่จะท าโครงการ
อนามัยสัญจร คือนั่งรถออกไปตามหมู่บ้านต่าง...” (หน้า 161) นอกจากนี้ยัง “...มีการว่าจ้าง
พยาบาลซึ่งผ่านการอบรมด้านการผดุงครรภ์จากโรงพยาบาลน้ าค าของนายแพทย์ซีเกรฟมาช่วย
ที่สถานผดุงครรภ์...จากนั้นก็เริ่มวางโครงการอนามัยผู้ป่วยนอกส าหรับแม่และเด็กอย่างเต็มตัว
...” (หน้า 161) ในหนังสือยังสะท้อนให้เห็นถึงสุขอนามัยของประชนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ต่อ
การรักษาสุขภาวะแบบสมัยใหม่ อาทิ การเข้าใจผิดเกี่ยวกับสุขภาวะ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอนามัย
และการเจริญพันธุ์ ดังเห็นได้จาก “หมอต าแย” เป็นส่วนส าคัญต่อการเกิดและการผดุงครรภ์ใน
แบบเดิม รวมทั้งยาวัคซีนป้องกันโรคที่ไม่เคยมี และถูกรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการใช้  น าไปแจก 
รวมทั้งริเริ่มให้ใช้เพ่ือสุขภาวะและผลกระทบจากโรคเนื่องต่อโดยเฉพาะในแม่และเด็กด้วยเช่นกัน 
“...ผลที่ตามมาคือ ภายใน 6 เดือน เท่านั้นอัตราการท าคลอดที่สถานการณ์ผดุงครรภ์และ
อนามัยในเมืองสีป่อเพิ่มข้ึนถึง 2 เท่า เด็ก ๆ หลายร้อยคนได้รับวัคซีน และมีการแจกจ่ายออกไป
ถึงหลายพันปอนด์...สถิติการตายของเด็กก็ลดลง..” (หน้า 163) 

 ง.กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า ในหนังสือให้ข้อมูลเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย อาทิ อินตาเป็น
กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีที่ตั้งอยู่ในรัฐฉานด้วยและมีการตั้งบ้านประกอบอาชีพอยู่ในน้ า ดังปรากฏในบันทึก
ของซาร์เจนท์ ที่ว่า “...ทะเลสาปอินเลนี้เป็นแหล่งที่อยู่ของพวกอินตา ซึ่งเป็นชาวน้ าอาศัยอยู่ใน
เรือและแพเคลื่อนย้ายไปตามใจชอบ...”  (หน้า 220-221) “...วิถีชีวิตของชาวอินตากลับต้อง
พึ่งพาทะเลสาบน้ าตื้นอันเป็นแหล่งอาศัย....” (หน้า 222) หรือกลุ่มชาติพันธุ์ปะหล่อง “...หมู่บ้าน
ชาวปะหล่องในเขตนครรัฐสีป่อทั้ง 3 แห่งได้ทูลเชิญเจ้าฟ้าหลวงกับชายาให้เสด็จไปทรงเปิด
ถนนระยะทาง 9 ไมล์...” (หน้า 205) การเข้าไปยังเขตปลดปล่อยของกลุ่มชาติพันธุ์จีนที่อยู่
ชายแดน “...หมู่เจเมืองชายแดนที่ติดต่อกับประเทศจีน..” (หน้า 223) หรือ “...ชาวจีนยูนนาน...
ได้จัดขบวนแห่ฉลองตรุษจีนมายังพอตะวันออกเป็นครั้งแรก...” (หน้า 249) เป็นต้น หรือ “...
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ตลาดนัด..งานปอยที่บอโจ ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ สวมเสื้อผ้าหลากสีเดินเที่ยวกันคลาคล่ า...” (หน้า 
225) รวมไปถึงการเปิดสถานพยาบาลที่ “...มีหญิงชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง กะฉิ่น และไทใหญ่เข้า
รับการอบรมด้านการพยาบาล...” (หน้า 226)  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายชาติพันธุ์กว่า 
135 กลุ่มชาติพันธุ์ในดินแดนพม่า และในแต่ละเผ่าก็มีความแตกต่างกันดังทางด้านภาษา ความเชื่อ 
วิถีชีวิตและการตั้งถิ่นฐาน โดยส่วนหนึ่งก็ถูกบันทึกเล่าเรื่องในหนังสือนี้ด้วยเช่นกัน  

 จ.การเมือง/การบริหารรัฐ การที่อังกฤษเข้ามาปกครองดินแดนพม่ารวมทั้งรัฐบริวาร
ต่าง ๆ ในดินแดนพม่า “สีป่อจึงตกอยู่ภายใต้การดูแลของอังกฤษนับแต่นั้นมา” (หน้า 83)  หรือ
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่การเมืองภายในเปลี่ยนแปลง “...ถึงปี 1947 เว้นแต่ช่วงหนึ่งแคว้น
ฉานถูกญี่ปุ่นยึดครองระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เท่านั้น...” (หน้า 84) รวมไปถึงแนวปฏิบัติใน
การบริหารที่แตกต่างกัน เช่น อังกฤษยกเลิกระบบกษัตริย์ในพม่า (Muang Htin Aung,2556)  แต่
กรณีไทใหญ่กลับไม่ได้ยกเลิกระบบกษัตริย์หรือเจ้าผู้ครองรัฐต่าง ๆ (Muang Htin Aung,2556)  
รวมไปถึงแนวทางในการบริหารนั้นได้ส่งผลเป็นปัญหาในเรื่องการบริหารดินแดนหลังจากที่อังกฤษ
ให้เอกราชพร้อมข้อตกลงปางโหลง ที่นัยหนึ่งเป็นข้อตกลง แต่อีกนัยหนึ่งก็น าไปสู่จุดแตกหัก สู่การ
เผชิญหน้าและสงครามกลางเมืองในหลายทศวรรษในช่วง 

 

  
ภาพที่ 3 ทะขิ่นนุ หรือ อูนุ ได้ด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีพม่าเมื่อได้รับ
เอกราช 4 มกราคม ค.ศ.1948/2491 
หลังอองซานและสหายอีก 6 คน ถูก
มือปืน 3 คน บุกเข้าไปสังหารในห้อง

ภาพที่  4  ทะขิ่ น  เ น วิ น  ที่ มี
บทบาทในการต่อสู้เพ่ือเอกราช
พม่า และต่อมาก็ก็กลายเป็นผู้กุม
อ านาจอย่ า ง เด็ดขาดทั้ งทาง
การเมืองและการทหารตั้งแต่ 2 



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์   305  

ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 19 มกราคม 
ค.ศ.1947/2490 หรือก่อนการได้รับเอก
ราชเพียงครึ่งปีเท่านั้น อูนุจึงยอมรับ
ภาระเป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยหวังว่าจะ
น าความสงบกับคืนมาสู่ชาติ (Muang 
Htin Aung , (2556),หน้า 314)  

มีนาคม ค.ศ.1962/2505 นับแต่
นั้ น รวม  26 ปี  การปกครอง
ประเทศ และยังทรงอิทธิพลทาง
การเมือง เนวินสิ้นชีวิตในวัย 92 
ปี (Muang Htin Aung ,2556, 
หน้า 316)  
 

 
ต่อมา โดยส่งผลให้เกิดการอพยพหนีภัยสงครามของชนเผ่าต่าง ๆ ดังปรากฏข้อมูลว่า “...นายพลเน
วินกับกองทัพได้ก่อรัฐประหารและจับผู้คนนับพัน ๆ ไปขังคุก รวมทั้งทุกคนในคณะรัฐบาลด้วย  
จาแสงไม่หวังอีกแล้วว่าอดีตนายกรัฐมนตรีอูนุจะให้ความช่วยเหลือพระองค์ได้อย่างเก่งองค์การ
สหประชาชาติและนานาประเทศทั่วโลกคงกดดันกองทัพพม่าซึ่งขณะนั้นเรียกตัวเองว่า “คณะ
ผู้ก่อการ” อีกทอดหนึ่ง....” (หน้า 172) จุดตัดของข้อเท็จจริงประหนึ่งเป็นการเล่านิยาย แต่อีกนัย
หนึ่งคือข้อเท็จจริงของการเมืองภายในประเทศระหว่างรัฐของกลุ่มชาติพันธุ์  กับการใช้ความรุนแรง
ต่อกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศพม่า  

ดังนั้นในหนังสือกล่าวถึงพัฒนาการในช่วงเวลาที่อิงเง ( Inge Sargent) เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ใน
และเปลี่ยนแปลงการการปกครอง การเล่าเรื่องเรื่องดังกล่าว ประหนึ่งเป็นบันทึกประวัติศาสตร์เชิง
บุคคล “...กองทัพภายใต้บัญชาการของนายพลเนวินคว่ าอ านาจรัฐบาลสหภาพพม่าแล้วเม่ือเช้า
นี้ คนระดับผู้น าถูกจับไปขังไว้หมด แล้วก็มีการประกาศกฏอัยการศึกด้วย...” (หน้า 247)  แต่
ข้อมูลที่ปรากฏก็เชื่อมไปสู่ภาพใหญ่ได้อย่างชัดเจน ประหนึ่งเป็นภาพเล็กในภาพใหญ่ ที่เติมเต็ม
ข้อมูล เหตุการณ์และความเคลื่อนไหวทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมความเชื่อที่เกี่ยวกับ
ไทใหญ่ “ฉาน” และพม่าได้เป็นอย่างดี     
 
4. สิ้นแสงฉานในประวัติศาสตร์ 

 พม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษอย่างสมบูรณ์ ในปี ค.ศ.1886/2429 อังกฤษได้
ผนวกพม่าและดินแดนของชนกลุ่มน้อยต่างๆ เข้าเป็นมณฑลหนึ่งของอินเดีย ซึ่งอังกฤษเป็นเจ้า
อาณานิคมในขณะนั้น รัฐบาลอังกฤษซึ่งเข้ามาปกครองพม่าด้วยนโยบาย “แบ่งแยกและปกครอง” 
(divide and rule) เพราะอังกฤษได้แบ่งแยกรัฐของชนกลุ่มน้อยออกจากรัฐของชาวพม่า และใช้
ระบบการปกครองที่ต่างกันออกเป็น 2 ส่วนคือ “พม่าแท้” (Burma proper) กับ “เขตชายแดน” 
(Frontier Areas) อังกฤษมอบเอกราชให้กับพม่า แต่ก็ได้ทิ้งปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ไว้
ให้รัฐบาลกลางของพม่าซึ่งเข้ามารับภาระหน้าที่แทนผู้น ารัฐบาลพม่าในช่วงที่ได้รับอิสรภาพแล้ว  
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นับตั้งแต่นายพลออง ซาน (Aung San,1915-1947/2458-2490) อู นุ (U Nu, ค.ศ.1948-
1956/2491-2499) และนายพลเนวิน (Ne Win, ค.ศ.1962-1988/2505-2531) ต่างก็มีทัศนคติต่อ
การรวมชาติและความเป็นเอกภาพในบริบทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในพม่าที่แตกต่างกัน 
สงครามกลางเมืองได้เริ่มก่อตัวตั้งแต่ปี ค.ศ.1948/2491 จนถึงช่วงวิกฤตในทศวรรษที่ 1960 นับแต่
นั้นมา พม่าก็ได้กลายเป็นดินแดนแห่งการสู้รบระหว่างรัฐบาลกลางกับกองก าลังชนกลุ่มน้อยกลุ่ม
ต่างๆ จนกระทั่งปัจจุบัน นอกจากนี้ด้วยสภาพภูมิประเทศซึ่งแยกชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ออกจาก
กัน ด้วยเทือกเขาสูง ป่าทึบและแม่น้ า อีกท้ังความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมและภาษาของกลุ่มชาติ
พันธุ์ยังคงเอกลักษณ์เด่นของตนไว้ ไม่มีการผสมผสานเพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้และการยอมรับซึ่งกัน
และกัน ชาวพม่ามีประชากรประมาณร้อยละ 68 ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ  อาศัยอยู่ใน
บริเวณพม่าแท้หรือบริเวณที่ราบริมแม่น้ า นอกจากชาวพม่าแล้วยังประกอบด้วยชาวมอญ  และ
กะเหรี่ยงที่อพยพลงมาจากภูเขาสูง ในขณะที่ชนกลุ่มอ่ืนจะอาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบสูงหรือเทือกเขา
สูงบริเวณชายแดน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อาทิ ไทยใหญ่ (Shan)  กะเหรี่ยง 
(Karen)  คะฉิ่น (Kachin)  ฉิ่น (Chin)  ว้า (Wa)  ยะไข่ (Arakanist) และชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น 
มูเซอ  อีก้อ  ลีซอ  ปะหล่อง  จีนโกกัง  เป็นต้น ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้รวมกันประมาณร้อยละ 32 ของ
ประชากรพม่า โดยมีกลุ่มไทยใหญ่ กลุ่มกะเหรี่ยง กลุ่มมอญ และกลุ่มคะฉิ่น จะมีจ านวนเป็น
รองลงมาจากชาติพันธุ์พม่าตามล าดับ 

 
สัดส่วนประชากรจ าแนกตามกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า (ประมาณ) 

กลุ่มชาติพันธุ์ จ านวน  (คน) กลุ่มชาติพันธุ์ จ านวน (คน) 
พม่า (Burman) 29,000,000 ทวาย 

(Toyoyan) 
500,000 

กระเหรี่ยง 
(Karen) 

2,650,000-
7,000,000 

จีน (Chineses) 400,000 

ไทใหญ่ (Shan) 2,220,000-
4,000,000 

ปะหล่อง 
(Palaung) 

300,000-400,000 

ยะไข่ 
(Rakhine) 

1,750,000-
2,500,000 

มูเซอ (Lahu) 170,000-250,000 

มอญ (Mon) 1,100,000-
4,000,000 

คะเรนนี 
(Karenni) 

100,000-200,000 

ฉิ่น (Chin) 750,000- ว้า (Wa) 90,000-300,000 
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1,500,000 
คะฉิ่น (Kachin) 500,000-

1,500,000 
ดานุ (Danu) 70,000-100,000 

อินเดีย (India) 800,000 โกกัง (Kokang) 70,000-100,000 
โรฮิงยา 
(Rohingya) 

690,000-
1,400,000 

คะยัน (Kayan) 60,000-100,000 

ปะโอ (Pa-O) 580,000-700-000 อาข่า (Akha) 100,000 
ตาราง 1 สัดส่วนประชากรจ าแนกตามกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า (ประมาณ) ที่มา : 
https://sites.google.com/site/khwamkhadyaeng/tawan-xxk-cheiyng-
ti/phma. สืบค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2561 

 
  หนังสือสิ้นแสงฉาน บอกเล่าประสบการณ์ 12 ปีของผู้เขียน ในหนังสือจึงสะท้อน
ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ดังกรณีเหตุการณ์ท่ี นายพลเนวิน (Ne Vin) ที่เข้ามามีอ านาจต่อจากอู 
นุ (U Nu) ในบทบาททหารที่เน้นความเด็ดขาด ได้มีนโยบายลดบทบาทและอ านาจของเจ้าฟ้ารัฐต่าง 
ๆ ลง โดยการท ารัฐประหาร จับกุมนายกรัฐมนตรีและผู้น าอ่ืน ๆ เจ้าฟ้าเมืองยองห้วยถูกยิงเสียชีวิต 
และเจ้าฟ้าจาแสงแห่งสีป่อหายสาบสูญ ไม่เคยมีค าตอบจากรัฐบาลพม่าและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งยืน
กระต่ายขาเดียวปฎิเสธความเกี่ยวข้อง นายพลเนวิน จัดตั้งรัฐบาลด้วยวิธีการรุนแรงเบ็ดเสร็จ เมื่อ
ชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่ยังผูกอยู่กับพันธสัญญาภายใต้แนวคิดในเรื่อง “ความตกลงเวียงปาง
หลวง” (Panglong Agreement) เป็นความตกลงระหว่างพม่า ไทใหญ่ ชิน กะฉิ่น ที่เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการประชุมปางหลวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพ่ือจัดตั้งสหภาพพม่าภายหลังได้รับเอก
ราชจากอังกฤษ เมื่อ 20-28 มีนาคม พ.ศ. 2489 (คร้ังที่ 1) และ 3-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2490 อย่างไรก็ตาม ความตกลงนี้ไม่บรรลุผลเพราะพม่าไม่ปฏิบัติตาม จากเงื่อนไขเดิมที่จะท าให้
กลุ่มชาติพันธุ์มีเอกสิทธิ์ในการปกครองตนเอง จนกระท่ังกลายเป็นประเทศที่ปกครองตนเองใน
อนาคต สิ่งส าคัญที่เกิดขึ้นกลายเป็นการยกเลิกข้อตกลงนี้ และท าการปราบปรามชนกลุ่มน้อยอย่าง
รุนแรง การต่อสู้ช่วงชิงด้วยเงื่อนไขของรัฐและชาติพันธุ์ ปรากฏขึ้นภายหลังการขึ้นมามีอ านาจของ
นายพลเนวิน  สงครามกลางเมืองการต่อสู้ของชนกลุ่มน้อย และประเด็นการเมืองระหว่างประเทศที่
กระตุ้นให้ชนกลุ่มน้อยเป็นรัฐกันชน (Buffer State)   
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ภาพที่ 5 ฉานที่ถูกบันทึกเป็นองค์ความรู้ในหนังสือประวัติศาสตร์ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งจาก
มุมมองคนนอกอย่าง มอริส คอลลิส คนในอย่างเจ้ายอดศึก (ท่ีมาภาพ : ออนไลน์) 
 

 จากภาพประกอบ ที่  5 บันทึกประวัติศาสตร์ การต่อสู้ของกลุ่มชาติพันธุ์ เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งสิทธิในปกครองตนเอง เอกราช ตาม “ข้อตกลงปางโหลง” การต่อสู้ด้วยกองก าลังติดอาวุธ จึง
เป็นเงื่อนไขต่อเนื่อง สงครามกลางเมือง การอพยพหนีภัยสงคราม เป็นภาพต่อมาให้เห็น อิงเง ซาร์
เจนท์ ได้ตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพ่ือรองรับการอพยพหนีของพ่ีน้องชนกลุ่มน้อยที่ต้องประสบชะตากรรมการ
สู้ภายในดินแดนรัฐฉานหรือดินแดนอ่ืน ๆ ที่อยู่ในเขตพม่า ในช่วงนั้นเราจึงเห็นเคลื่อนการอพยพของ
กลุ่มคน อันเป็นผลจากการต่อสู้ทางการเมืองภายในประเทศพม่า เขตปลอดปล่อยดอยไตแลง  เป็น
ต้น ภาพการต่อสู้ทางการเมืองภายในประเทศในนามรัฐ ชาติพันธุ์และการคงอยู่ของอัตลักษณ์เชิง
ชาติพันธุ์เป็นเงื่อนไขส าคัญที่น าไปสู่การได้มาซึ่งอ านาจอธิบายไตย ความหวาดระแวงที่เกิดขึ้นก่อน
หน้าระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ การต่อสู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจอธิปไตย จึงเป็นประเด็นร่วมในการต่อสู้
ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในพม่า ตลอดระยะเวลาที่ยาวนานหลายทศวรรษท่ีผ่านมา  
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5. หนังสิ้นแสงฉานกับปรากฏการทางการเมืองในระดับชาติ 
 ส้ินแสงฉาน จากหนังสือนวนิกาย ถูกน ามาสร้างเป็นหนัง โดยฉากและการถ่ายท า
ปรากฏในประเทศไทยเป็นหลัก ภาพยนตร์ Twilight Over Burma นักแสดงน าที่รับบทเป็นอิงเง 

เซอร์ เ จนคือ  Maria Ehrich  
(1993-)นักแสดงสาว เยอรมัน ส่ วน
นักแสดงไทย ทวี ฤทธิ์  จุลละทรัพย์ 
(Daweerit Chullasapya) รับบทเป็น
เจ้าจาแสง โดยภาพยนตร์มีความยาว 2 
ชั่วโมง ถ่ายท าทั้งที่ต่างประเทศและที่
ประเทศไทยอย่างที่ อ าเภอจอมทอง 
และโรงแรมดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม่ 
นอกจากนี้มีการถ่ายท าที่ทะเลสาบอินเล 
จังดหวัดตองจี รัฐฉาน นอกจากนักแสดง
ไทยและนักแสดงชาวต่างชาติแล้ว ใน
หนังยังมีชาวไทใหญ่รับบทสมทบด้วย 
หลังมีการเปิดตัวหนัง มีเสียงตอบรับใน
วงกว้าง รวมทั้งแฟนหนังสือสิ้นแสงฉาน 
และชาวไทใหญ่  แต่หนังก็ไม่ได้ถูกฉาย
ในประเทศไทย และพม่าเพ่ือให้หนังได้
เล่าเรื่องด้วยตัวของมันเองอย่างที่ควรจะ
เป็น 
 ป ร ะ เ ด็ น ก า ร เ มื อ ง 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากหนัง 
เคยเกิดขึ้นมาแล้ว อาทิจากหนังเรื่อง 

Anna and the King เมื่อ ค.ศ.1999/2542 ในประเทศไทย หรือหนังเร่ือง The Lady 
(2011/2554/อองซานซูจี ผู้หญิงท้าอ านาจ) ในช่วงรัฐบาลทหารพม่า  ย้อนกลับมาที่หนัง 
“Twilight Over Burma” ท าให้เห็นการเมืองเนื่องด้วยหนัง ที่หนังเองสะท้อนข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์  ตามค าบอกเล่าผ่านหนังสือในมุมของฝั่งไทใหญ่ แต่ก็สัมพันธ์กับข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์ต่อการใช้อ านาจทางประวัติศาสตร์  ตามค าบอกเล่าผ่านหนังสือในมุมของฝั่งไทใหญ่ 
แต่ก็สัมพันธ์กับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ต่อการใช้อ านาจทางการทหารในการล้อมปราบชนกลุ่ม
น้อยท่ีเป็นประเด็นกล่าวหารัฐบาลทหารพม่า จากรัฐมหาอ านาจอ่ืน ๆ นอกประเด็นการเมือง 
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ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากหนัง ประเทศ ซึ่งชนกลุ่มน้อยเหล่านี้มีสถานะทางการเมือง
ระหว่างรัฐ กรณีไทใหญ่และรัฐอ่ืนๆ ของเจ้าไทใหญ่ ท าให้เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างรัฐบาล
ทหารพม่าและชนกลุ่มน้อยตลอดระยะเวลาหลายปี  ดังนั้นหนังสือซึ่งมีข้อเท็จจริง  และถูกน าไปเล่า
ซ้ า ผ่านภาพยนต์ ในชื่อ Twilight Over Burma ผลิตโดยบริษัท DOR Film ประเทศออสเตรีย 
ก ากับโดย Sabine Derflinger ควบคุมการผลิตโดย Isabelle Welter เขียนบทโดย Rupert 
Henning อ านวยการสร้างโดย Danny Krausz ถ่ายท าทั้งในพม่าและประเทศไทย จึงเป็นประหนึ่ง
ของแสลงต่อความจริง   
 สาเหตุที่ถูกถอดจากการฉายในประเทศไทย ทั้ง ๆ ที่มีการวางโปรแกรมให้สิ้นแสงฉาน 
เป็น 1 ใน 4 ของภาพยนต์ที่จะฉายรอบปฐมทัศน์ ก็เพราะเหตุจากภาพยนต์ถูกประเมินว่ามีเนื้อหา
สุ่มเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทย และพม่าได้  ดังนั้นภาพยนต์จึงถูกถอดออก รวม
ไปถึงภาพยนต์สิ้นแสงฉานนี้ ก็ถูกระงับมิให้ถ่ายในเทศกาลภาพยนต์สิทธิมนุษย์ชนนานาชาติ ที่นคร
ย่างกุ้งของพม่าด้วยเช่นกัน เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า สิ้นแสงฉานอาจน าไปสู่ความ
แตกแยกของชาติพันธุ์แห่งพม่าในสถานการณ์ที่ต้องการความปรองดองก็เป็นได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 หนังเรื่อง Anna and the King  เคยถูกหา้มฉายในประเทศไทย และ the Lady เป็นหนัง
ที่เคยถูกห้ามฉายในพม่า  (ที่มาภาพ : ออนไลน์,29 มกราคม 2561) 

 
 ในอดีตหนังเรื่อง Anna and the King (1999/2542) ก็เคยเป็นหนังต้องห้ามฉายใน
ประเทศไทยด้วยเหตุผลว่า มีความคลาดเคลื่อนบางประการไปจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์
ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4  หรือกรณีหนังที่เกี่ยวกับกับพม่าเอง อย่างเรื่อง The Lady (2011/2554) ที่
กล่าวถึงประวัติของ ออง ซาน ซูจี (Aung San Suu Kyi,1945-/2488-) นักการเมืองหญิงชาวพม่าที่
ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ใน ค.ศ.1991/2543 ในยุคทหารปกครองแบบเบ็ดเสร็จ หนังท า
หน้าที่ย้อนแย้งกับข้อเท็จจริง ซ่ึงเกินกว่าจะรับได้  ดังนั้น “หนัง” ที่ควรจะเล่าเรื่องเพ่ือความบันเทิง
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และผู้ชมพิจารณาด้วยตนเองในแบบหนังจึงท าไม่ได้  หนังนี้ไม่ได้รับการอนุญาตให้ฉายในพม่าด้วย
เช่นกัน ย้อนกลับมาที่หนังเรื่องสิ้นแสงฉาน “Twilight Over Burma” ก็ถูกห้ามฉายทั้งในไทยและ
พม่า ในพม่าคงเป็นเป็นเหตุผลทางการเมือง ส่วนในไทย ก็คงเนื่องด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ของไทย พม่า กับผลประโยชน์ที่เนื่องด้วยรัฐของกันและกัน 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 8 หนังสร้างจากนิยายประวัติศาสตร์ เรื่อง Twilight Over Burma แต่ก็ถูกห้ามฉาย

ทั้งในพม่าและประเทศไทย (ที่มาภาพ Online, 29 มกราคม 2561) 
 

5. สรุป 
ประเด็นประวัติศาสตร์ และชาติพันธุ์ที่ปรากฏในหนังสือ ยังคงเป็นประเด็นทางการเมือง

ภายในประเทศพม่าอยู่นับแต่อดีต การต่อสู้ทางการเมืองของชนกลุ่มน้อย การอพยพหนีสงครามของ
ชนกลุ่มน้อยในชายแดนไทย รวมไปถึงการใช้นโยบายรัฐกันชนของไทยต่อพม่าโดยใช้ชนกลุ่มน้อย
เป็นฐาน ภาพจริงเหล่านี้ยังคงเป็นประเด็นเนื่องต่อทางการเมืองภายและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศของพม่า ที่ท าให้เห็นว่าบันทึกประชีวิตของ อิงเง ซาร์เจนท์ มีคุณค่าในฐานะที่เป็นบันทึก
ประวัติศาสตร์ จากค าบอกเล่าของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริง นอกจากนี้ยังมีงานในลักษณะเดียวกัน 
อาทิ  “ปลายขอบฟ้าฉาน : บันทึกการต่อสู้ทางการเมืองและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
พม่า” ผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้อย่างพลโท เจ้ายอดศึก (Lieutenant General Sao Yawd 
Serk,1959-) ผู้น ากองทัพรัฐฉานภาคใต้ (Shan State Army – South) เป็นกองก าลังติดอาวุธที่
เข้มแข็งที่สุดของรัฐฉานในขณะนี้เป็นผู้บันทึกเล่าเรื่อง หรือ รัฐฉาน : พิชัยยุทธ์ทางการเมือง
การทหาร ของ ดุลยภาค ปรีชารัชช์ ซึ่งบันทึกในฐานะนักวิชาการที่สะท้อนการต่อสู้ของรัฐฉานต่อ
การปลดปล่อยตัวเองภายใต้การใช้กลไกทางการทหาร หรือในงานเขียนของ มอริส คอลลิส  
(Maurice Collis,1889-1937/) เรื่อง “เจ้าฟ้าแห่งอาทิตย์อัสดัง : ความทรงจ าจากรัฐฉาน”(Lords 
of the Sunset : A Tour in the Shan States) ทั้งหมดเกิดขึ้นภายใต้ข้อเท็จจริงของช่วงเวลาจาก
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การบันทึกเล่าเรื่องและการ แต่อิงเง ในฐานะผู้อยู่ในเหตุการณ์ได้บันทึกเล่าเรื่องผ่านความทรงจ า มี
มิติของการมองทั้งในฐานะคนในที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ และคนนอก ทั้งการหยุดเวลาไว้หลายสิบปี 
และบันทึกความทรงจ าเหล่านั้น ที่ผ่านกาลเวลาและการตรองตรึกอย่างเหมาะสม นัยหนึ่งเป็นการ
บันทึกความทรงจ า แต่นัยหนึ่งเป็นการสะท้อนข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ บางคนอาจไม่อยาก
จดจ าโดยเฉพาะ “ไทใหญ่” แต่ข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นการเติมเต็มข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแต่ล่ะ
ช่วงเวลาของอดีตได้เป็นอย่างดี และปรากฏอยู่ใน “สิ้นแสงฉาน” นี้ด้วยเช่นกัน  
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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 

จดัรูปแบบและส่งโรงพิมพ ์

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  กิตฺติปญฺโ , 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  กิตฺติปญฺโ , ดร. (2557). “การก าหนดประเด็นปัญหา การตั้งชื่อ
เรื่องและการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยทางสังคมศาสตร์”. 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 าแหน่ง 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 
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หนังสือขอเสนอบทความเพ่ือลงตีพิมพในวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน 
เขียนท่ี................................................................. 

………………............................................... 
................................................................. 

        วันท่ี................ เดือน.......................................... พ.ศ. ...................... 
ขาพเจาชื่อ.......................................... ฉายา................................ นามสกุล........................................... 

ท่ีอยู ..................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท .............................................................. E-mail: …….………………………………………………...……….…….. 
มีความประสงคขอตีพิมพบทความ (   ) บทความวิจัย  (   ) บทความวิชาการ เรื่อง: 

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

(ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ในวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน ซ่ึงดําเนินการโดยคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยบทความฉบับนี้ขาพเจาไดนิพนธข้ึนเพ่ือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา.......................................... 
สาขาวิชา................................................... จาก (ชื่อสถาบัน)............................................................................... 
ปการศึกษา........................ หรือไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก ......................................................................... 

เม่ือคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาแลวมีมติใหแกไขปรับปรุงบทความ ขาพเจามีความยินดีรับ
ไปแกไขตามมติดังกลาวนั้นและและขาพเจาขอรับรองวา (ขีดเครื่องหมาย √ ) 

(   ) เปนผลงานทางวิชาการของขาพเจาแตเพียงผูเดียว 
(   ) เปนผลงานของขาพเจาและผูรวมนิพนธตามชื่อท่ีระบุในบทความจริง 
(   ) บทความนี้ไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดมากอน 
(   ) บทความนี้ไมไดคัดลอกหรือดัดแปลงมาจากของผูใดท้ังสิ้น   
ท้ังนี้  ขาพเจาไดชําระคาธรรมเนียมขอตีพิมพบทความลงในวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน   

ตามอัตราท่ีไดกําหนดไว คือ   
(   ) บทความวิชาการ  ๓,๐๐๐ บาท   
(   ) บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท-เอก  ๕,๐๐๐ บาท  
(   ) บทความวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนทุนวิจยั       ๕,๐๐๐ บาท เปนท่ีเรียบรอยแลว 
อนึ่ง แมเม่ือขาพเจาปรับแกไขแลว แตงานยังไมเรียบรอยและไมไดรับการใหการลงตีพิมพ ขาพเจาไม

ติดใจเอาความใดๆ ท้ังสิ้น จะยอมรับการพิจารณาของคณะกองบรรณาธิการถือวาเปนท่ีสุด 
 
 

ลงชื่อ................................................................... 
 (..................................................................) 

ผูนิพนธบทความ 
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ใบสมัครสมาชิก 

 
กราบนมัสการ/เรียน บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
 ข้าพเจ้า (ชื่อภาษาไทย).......................................................................................... 
 (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 (ส่ังจ่าย.....................................................) 
  ( ) ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ 
  ( ) แคชเชียร์เช็ค ในนาม..............................................................................  
โปรดน าส่งวารสาร วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
  สถานที่ติดต่อ  ที่บ้าน    ที่ท างาน 
  เลขท่ี.................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.......... 


