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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, ดร.  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.                  รศ.ดร.วิโรจน์  อินทนนท์        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  พระสมนึก ธีรปญฺโญ                 ผศ.ดร.อุทัย  สติมั่น             มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี                 ผศ.ดร.เศรษฐวัฒน์  โชควรกุล   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
       ผศ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา                  อ.ดร.เดโชพล  เหมนาไลย       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       อ.ดร.พงศ์พัฒน์  จิตตานุรักษ์                                   รศ.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.ดร.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
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คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ  

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์(Peer Review) 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน 
1. พระราชปรยิัติกวี, ศาสตราจารย ์ดร. มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
2. พระเทพปริยตัิเมธ,ี รองศาสตราจารย ์ดร. มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
3. พระครูปริยัติกติธ ารง, รองศาสตราจารย ์ดร.  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
4. พระครูปรุิมานรุักษ์, รองศาสตราจารย ์ดร. มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
5. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รองศาสตราจารย ์ดร. มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
6. พระมหาบญุเลิศ อินฺทปญฺโ , รองศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
7. พระมหาสมบรูณ ์วุฑฺฒิกโร, ดร.  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
8. พระครสูังฆรักษ์เกยีรตศิักดิ ์กิตฺติปญฺโ , ผศ.ดร. มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
9. ศาสตราจารย ์ดร.บุญทัน ดอกไธสง มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
10. ศาสตราจารย ์ดร.จ านงค ์อดิวัฒนสิทธิ ์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
11. ศาสตราจารย ์พลต ารวจโทหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
12. รองศาสตรจารย ์ดร.สุรินทร ์ นิยมางกูร มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
13. รองศาสตราจารย ์ดร.อภินันท์ จันตะน ี มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
14. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
15. รองศาสตราจารย ์ดร. กิตติทัศน ์ ผกาทอง   มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
16. รองศาสตราจารย ์ดร.สมศักดิ ์ บุญปู ่ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
17. รองศาสตราจารย ์ดร.สมชัย  ศรีนอก  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
18. รองศาสตราจารย ์ดร.สุทธิพงษ ์ ศรีวิชัย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
19. รองศาสตราจารย ์ดร.วรกฤต  เถื่อนช้าง มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
20. รองศาสตราจารย ์ดร.สมาน งามสนิท มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
21 รองศาสตราจารย ์อนุภูมิ  โซวเกษม มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เติมศักดิ ์ ทองอินทร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.โกนิฏฐ ์ศรีทอง มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ภัทรพล ใจเย็น  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สถิตย ์ ศิลปะชัย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุพรต  บุญอ่อน มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์อานนท์  เมธวีรฉัตร มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พิเชฐ  ทั่งโต มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธิติวุฒิ  หมั่นม ี มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อนุวัต  กระสังข์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ยุทธนา ปราณตี มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
33. อาจารย ์ดร.ธีรพงษ์  สมเขาใหญ ่ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
34. อาจารย ์ดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์     (3)     

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ  

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์(Peer Review) 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
1. พระเมธาวินัยรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
2. ศาสตราจารย ์ดร.จิรโชค  วีระสย  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
3. ศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา  เงารงัษ ี มหาวิทยาลยันเรศวร 
4. รองศาสตราจารย ์ วราคม ทีสุกะ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
5. รองศาสตราจารย ์ดร.ชัยยุทธ  ชิโนกุล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.โยธิน  แสวงดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
7. รองศาสตราจารย ์พัฒนะ  เรือนใจด ี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
8. รองศาสตราจารย ์ดร.กาสัก  เต๊ะขันหมาก มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี
9. รองศาสตราจารย ์ดร.ธีระพงษ ์ แก่นอินทร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
10. รองศาสตราจารย ์ดร.สรรเสรญิ  อินทรัตน์ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
11. รองศาสตราจารย ์ดร.จ าเริญ  ชูช่วยสุวรรณ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
12. รองศาสตราจารย ์ดร.ชัชวาลย ์ ศรีจันทรโคตร   มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 
13. รองศาสตราจารย ์ดร.สัญญา  เคณาภมู ิ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
14. รองศาสตราจารย ์ดร.ชลวิทย ์ เจยีรจิตต ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
15. รองศาสตราจารย ์ดร.ไพศาล  สรรสรวสิุทธ์ิ  มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
16 รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลติ  สวสัดิ์ผล มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
17. รองศาสตราจารย ์ดร.ภักด ี โพธิ์สิงห ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ร้อยโท ดร.บรรจบ  บรรณรุจ ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชัยยนต์  ชิโนกุล มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จตุภูม ิ เขตจัตุรสั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
21. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชัชวาล  แอร่มหลา้ มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.มนตร ี เพชรนาจักร  มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยลงกรณ ์
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน มหาวิทยาลยัมหิดล 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วศิน  ปัญญาวุธตระกูล มหาวิทยาลยันเรศวร 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ทัศนีย์  เจนวิถีสุข มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชนสิทธิ ์ สิทธ์ิสูงเนิน  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พลับพลึง คงชนะ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
28. เรือโท.ผู้ช่วยศาสตราจารย.์ ดร.อนันท์  ใจสมุทร มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชยสร  สมบุญมาก มหาวิทยาลยันครพนม  
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธิ ์ มหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด 
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31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ี พ.ต.สวัสดิ์  จิรัฏฐิติกาล มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บุษกร  วัฒนบุตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ  ทรพัย์สิน มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร ์
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  ดวงจักร มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อนันต์  อปุสอด มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วิชชุกร  นาคธน มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์หทัยรัตน ์ ทรรพวส ุ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อุทัย  สตมิั่น มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
40. อาจารย ์ดร.ถนัด  แก้วเจริญไพศาล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
41. อาจารย ์พลเอก ดร.เอกชัย  ศรีวิลาศ สถาบันพระปกเกล้า 
42. อาจารย ์ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
43. อาจารย ์ดร.วรอนงค์  โกวิทเสถียรชัย มหาวิทยาลยัมหิดล 
44. อาจารย ์ดร.ธงชัย  นิลค า มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์
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บทบรรณาธิการ 

 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์นี้เป็นปีที่ 7 ฉบับที่ 2 คณะกองบรรณาธิการได้พิจารณา
บทความโดยเสนอบทความต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) พิจารณาตรวจแก้ไข
เพ่ือความสมบูรณ์ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์โดยคัดเลือกและกลั่นกรองบทความให้เกิดความความ
สมบูรณ์และมีคุณภาพมากที่สุด ควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางวิชาการ
และเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการโดยฉบับนี้เน้นการน าเสนอ
บทความวิจัยอันประกอบด้วยบทความวิจัยทั้งหมด ซึ่งเนื้อหาสาระในเล่มประกอบด้วยนักวิชาการและ
เรื่องดังต่อไปนี้ 
 ชัยยุทธ  ชิโนกุล บทความเรื่อง “ส่วนผสมทางการตลาดของธุรกิจในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนบน” พบว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษจะประสบความส าเร็จ เนื่องจากอยู่
ในที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ดีรองรับทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้มี3อ าเภอใน3ด่านชายแดนเป็นพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีศักยภาพทั้งการค้า การท่องเที่ยวและการเกษตร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า 
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องรักษาไว้ทุกรัฐบาล เร่งสร้างถนนและทางรถไฟให้เสร็จ เมื่อเกิด
อุปสรรคไม่พัฒนาพ้ืนที่อ่ืนเพ่ิม รัฐบาลต้องมีนโยบายแน่ชัดในการดูแลการลงทุนของต่างชาติไม่ให้
ผูกขาดในตลาดเกษตร หอการค้า และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดต้องช่วยดูแลผู้ประกอบการให้
สามารถแข่งขันเติบโตในเขตเศรษฐกิจนี้ 
 พระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท) บทความเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้
หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสังคม” พบว่า หลักพุทธธรรมว่าด้วยการบุคคลและพัฒนาสังคมนั้น มี
หลักธรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาบุคคล เช่น หลักไตรสิกขา สัปปุริสธรรม อิทธิบาท อริยสัจ เป็นต้น 
โดยเฉพาะหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญานั้น มีความส าคัญต่อการพัฒนาบุคคลเป็นอย่าง
มาก ส่วนหลักพุทธธรรมในการพัฒนาสังคมในระดับชุมชน ได้แก่ หลักอปริหานิยธรรม  สังคหวัตถุ 
สาราณิยธรรม พรหมวิหารธรรม เป็นต้น ล้วนส่งเสริมให้ชุมชนได้มีการท างานร่วมกันอย่างเกื้อกูล  
กระบวนการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมในระดับปัจเจกบุคคล การประยุกต์ใช้
หลักไตรสิกขาในการพัฒนาบุคคล 1) ศีล น าไปสู่การส่งเสริมการประพฤติดี ประพฤติชอบ ถูกต้อง
ตามกฎ ระเบียบ ตามท่วงท านองคลองธรรม 2) สมาธิ เป็นการฝึกฝนพัฒนาจิตใจโดยการการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม 3) ปัญญาน าไปสู่การฝึกฝนให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ และเกิดการคิดดี คิดชอบโดยอาศัยหลักปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการที่ต้องมีกัลยามิตรและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีมาเอ้ืออ านวย 
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 สุรินทร์ นิยมางกูร บทความเรื่อง “การบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย” พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบสอบถาม ส่วนมากเป็นเพศ
หญิง อายุระหว่าง 65-69 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีสถานภาพสมรสเป็นสมรส 
ส่วนมากได้รับเบี้ยยังชีพ 600 บาทต่อเดือน มีรายได้อ่ืนที่ได้รับไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่
มีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น พบว่า ความคิดเห็นของผู้สูงอายุ
เกี่ยวกับปัจจัยการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลรวมทุกด้านและรายด้านทุกด้าน มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนความคิดเห็นของผู้สูงอายุเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลรวมทุกด้านและรายด้านทุกด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 ประเสริฐ ธิลาว บทความเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธสู่ความ
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย” พบว่า การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทยมีนโยบายที่ก าหนดทิศทางการพัฒนา
บุคลากรที่ชัดเจนมีการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าของทรัพยากรมนุษย์ทุกคนแต่ยังขาดการวาง
แผนการพัฒนาบุคลากรที่ยังไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วนการก าหนดอัตราก าลังบุคลากรยังไม่
สอดคล้องกับภาระงานและเวลาท างาน ตลอดถึงการสรรหาบุคลากรมีการสรรหาบุคลากรใน
หน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาแล้วเข้าบรรจุในต าแหน่งที่ว่าง ตลอดถึงมีการน าผลการปฏิบัติงานมา
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ แต่ยังขาดการสนับสนุนการเบิกจ่ายสวัสดิการแก่บุคลากร
ยังไม่ทั่วถึง 
 ชนิศร์  ชูเลื่อน บทความเรื่อง “การศึกษาบริบททางสังคมและวัฒนธรรมกับการด ารง
อยู่ของพระพุทธศาสนาในเขตชายแดนใต้ : ศึกษากรณีพื้นที่ในจังหวัดปัตตานี” พบว่า บริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธซึ่งได้ก าหนดไว้ 3 ด้านในงานวิจัยเรื่องนี้ คือ ด้านสังคมและ
การด ารงชีพ ด้านวัฒนธรรมประเพณี และด้านการศึกษาทางพระพุทธศาสนาของชาวไทยพุทธมี
บทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้สามารถด ารงอยู่ได้ในจังหวัดปัตตานี ซึ่ง
พระพุทธศาสนาเองก็มีส่วนส าคัญที่ท าให้ทั้ง 3 ด้านนี้ด าเนินไปได้เหมือนกันนั่นคือต่างก็อยู่ในฐานะ
เป็นปัจจัยหนุนเนื่องให้ต่างฝ่ายต่างอยู่ได้ 
 สุภาภรณ์  พรหมนา บทความเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ตามแนวพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา” พบว่า 
สภาพปัจจุบันการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา พบว่า การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ยังยึดติดอยู่กับรูปแบบการ
บริหารหรือการท างานแบบเดิม ไม่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในสังคม
ปัจจุบัน  การขับเคล่ือนองค์กร ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรตามแนวทางการปฏิรูประบบ
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ราชการและการปฏิรูปการศึกษา  การพัฒนาสถานศึกษายังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน และสังคมได้อย่างเต็มที่  และยังไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ยุคปัจจุบัน การบริหารสถานศึกษาใช้หลักการบริหาร 7  หลักการ 
 โกเมศ  ขวัญเมือง บทความเรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความพยายามท าให้
สหภาพเมียนมาร์เป็นประชาธิปไตยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ ค.ศ.2008” พบว่า ปัญหาที่เป็นอุปสรรคที่ส าคัญยิ่ง ที่ไม่สามารถท าให้สหภาพเมียนมาร์
เป็นประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ ก็เพราะระบบการเมืองและการปกครองของ
สหภาพเมียนมาร์ ต้องประสบกับสิ่งที่เรียกว่า“กับดักประชาธิปไตย”กับดักประชาธิปไตยเช่นว่านี้ 
ประกอบด้วย 2 กับดักด้วยกัน ได้แก่ กับดักเกี่ยวกับเสถียรภาพ ความมั่นคงและความเป็นเอกภาพ
ของสหภาพและกับดักเก่ียวกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.
2008 กับดักประการแรกนั้น เกิดขึ้นจากที่กลุ่มชาติพันธุ์ ในรัฐฉาน รัฐคะฉิ่น และรัฐฉิ่น  ต่างก็ได้
จัดตั้ง “กองก าลังกบฏติดอาวุธ” เป็นของตนเองขึ้น เพ่ือเรียกร้องสิทธิในการปกครองตนเองของ
กลุ่มชาติพันธุ์และได้ท าการสู้รบกับกองทัพเมียนมาร์อย่างต่อเนื่องตลอดมา 
 สุขอุษา นุ่นทอง บทความเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
นอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” พบว่า สภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาพรวม ทั้ง 5 ด้าน อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( r=3.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงานบุคลากร การ
บริหารงานการเงิน และการบริหารงานวิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก ส่วนด้านการบริหารงาน
ทั่วไป และ การบริหารงานวิจัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับน้อย (r=0.284) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และปัจจัย
ด้านการน าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมีความสัมพันธ์เชิง
บวกอยู่ในระดับปานกลาง (r=0.539) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัย 
 ผดุง  วรรณทอง บทความเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารองค์กร
เอกชนในจังหวัดนนทบุรี” พบว่า  ด้านฉันทะ มีความจ าเป็นและส าคัญต่อการบริหารองค์กรเอกชน 
เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะท าให้บุคลากรเกิดและมีความพอใจในหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถของตนเองรักและพอใจที่จะได้รับพัฒนาตนเอง เพ่ือน าความรู้มาใช้ในหน้าที่ที่ตน
ก าลังปฏิบัติอยู่  กระตือรือร้นพร้อมที่จะให้มีการพัฒนาตนเอง ทั้ งด้านร่างกายและจิตใจ 
ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมที่จะพัฒนางาน และบุคลากรมีความพอใจที่จะมีการพัฒนาอยู่
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สม่ าเสมอ และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนางานและนโยบายขององค์กร มีการจัดการ
ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรอยู่เสมอ 
 พัชรดา  รัดเกล้า บทความเรื่อง “บทบาทของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (สสปน.) ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย” พบว่า บทบาทของ
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวจาก
ต่างประเทศมาสู่เมืองไทย เป็นเรื่องที่ภาคเอกชนมีบทบาทหลักในขณะที่ส านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการหรือสสปน.เป็นหน่วยงานตั้งใหม่มีบทบาทรอง ทั้งนี้เป็นเพราะภาคเอกชนมี
ความสามารถในการด าเนินงานได้ดีกว่าภาครัฐ ในด้านเครือข่ายต่างประเทศและทรัพยากรมนุษย์
และภาคเอกชนไม่ต้องเสียเวลาในการจัดงบประมาณในการด าเนินงาน อีกทั้งภาคเอกชนมีความ
พร้อมในด้านบุคลากรและมีความคล่องตัวในการด าเนินงานมากกว่า ภาครัฐหรือส านักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการหรือสสปน. จึงจ าเป็นต้องมีการปรับบทบาทในการพัฒนาคน 
ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรในทุกด้านเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายในอุตสาหกรรมไมซ์ 
 วนาลี เทียมไธสง บทความเรื่อง “ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง
ปลอดสารพิษต่อการปฏิบัติงานของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด อ าเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี” พบว่า เกษตรกร(ร้อยละ 51.9) เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 48.41 ปี   มีการศึกษาในระดับ
ต่ าหรือประถมศึกษา(ร้อยละ48.0)มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.63 คน มีประสบการณ์ในการ
ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเฉลี่ย 7. 23 ปี มีพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดเฉลี่ย 5.56 ไร่ มีพ้ืนที่
การปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเฉลี่ย 3.80 ไร่ มีแรงงานเฉลี่ย 3.05 คน มีรายได้เฉลี่ย 
61,653.88 บาท/ปี มีรายจ่ายเฉลี่ย 24,405.61 บาท/ปี มีแหล่งเงินทุนจากทุนส่วนตัว  (ร้อยละ
52.7) มีอาชีพหลักคือการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ (ร้อยละ 62.0) มีอาชีพรองคือปลูกพืช
และเลี้ยงสัตว์(ร้อยละ 48.8) มีสภาพการถือครองที่ดินเป็นที่ของตนเอง(ร้อยละ70.5) 
 สมนึก  รุ่งก าจัด บทความเรื่อง “บทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในยุคปฏิรูปแห่งชาติใน
รัฐบาลปัจจุบัน” พบว่า บทบาทบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในยุคปฏิรูปแห่งชาติในรัฐบาล
ปัจจุบันการเป็นตัวแทนภาครัฐในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและมาจากการเลือกขอประชาชน
เป็นตัวแทนประชาชน ด้วยการบริหารภาครัฐที่อาศัยบทบาทก านันผู้ใหญ่บ้าน ที่เป็นตัวแทนระบบ
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องมีต าแหน่งก านันผู้ใหญ่บ้าน ในต าบล
หมู่บ้านต่อไป 2. ปัจจัยทางการเมือง บทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้าน การปรับตัวไปตาม
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหน้าที่หลักของก านันผู้ใหญ่บ้าน มีกรอบการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายก าหนด โดยเฉพาะกรอบในด้านการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย 
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 ชวลิต  จันทป บทความเรื่อง “ส่วนผสมทางการตลาดบริการและสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พบว่า ระดับ
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ระดับปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกมหภาคที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ระดับการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร  พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา (X1.2) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (X1.1) ปัจจัยด้านส่งเสริมการ
ขาย (X1.4) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (X1.3) ส่งผลต่อการตัดสินใจชื้อบ้านจัดสรร(Y) อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และสามารถร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรใน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 พัชราภา  สิงห์ธนสาร บทความเรื่อง “การปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทานท่ี
ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุน และความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
ส่งออกอาหารในประเทศไทยแยกตามขนาด” พบว่า ธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทยทุกขนาด 
การปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทานมีอิทธิพลทางตรงต่อความได้เปรียบในการแข่งขันด้าน
ต้นทุน แต่มีเพียงกิจการขนาดเล็กเท่านั้นที่การปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทานมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อความสามารถในการแข่งขันผ่านการด าเนินกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบต้นทุน 
 อุทัย  จันทรรัตนกานต์ บทความเรื่อง “การประยุกต์หลักการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่มาใช้ในการบริหารงานท้องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลในขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งความสนใจและการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลยังมีสัดส่วนที่น้อยมาก ส่วนใหญ่ก็ยังมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล และส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการน าหลักการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหารงานของท้องถิ่น  ด้วยเหตุผลที่ว่าในปัจจุบันท้องถิ่น
เองก็ด าเนินการได้ดีและเกรงว่าหากมีการน าหลักการบางหลักการมาใช้ในการบริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจะท าให้ประชาชนต้องเสียค่าบริการแพงขึ้นในขณะที่คุณภาพการบริหารอาจจะไม่
ดีขึ้น 
 วงศ์ธีรา สุวรรณิน บทความเรื่อง “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้
สถานการณ์การค้าตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหารของผู้ประกอบการร้านค้า หลังเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” พบว่า การรับรู้สถานการณ์การค้าตลาดอินโดจีนในจังหวัดมุกดาหาร
ของผู้ประกอบการร้านค้า หลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการรับรู้สถานการณ์การค้าตลาดอินโดจีนในจังหวัด
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มุกดาหารของผู้ประกอบการร้านค้า หลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านผลิตภัณฑ์สินค้า 
(0.73) มีค่าน้ าหนักมากที่สุด ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์พบว่ามีความสอดคล้องกัน (2= 0.31, d.f.= 2, p= 0.85) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(CFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคาด
เคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.0047 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
(RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.00 
 สุวัฒน์  อินทประไพ บทความเรื่อง “การศึกษาปัจจัยเสี่ยงในการท างานและการ
ประเมินความพึงพอใจการน าเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลไปใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด
เพชรบูรณ์” พบว่า การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามมีความเสี่ยงอันตราย เจ้าหน้าที่ไม่ได้
สวมใส่เสื้อเกราะกันกระสุนทุกครั้งขณะปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการสนับสนุนเสื้อเกราะจากต้นสังกัดมี
ไม่เพียงพอคนร้ายใช้อาวุธปืนที่ทัน สมัยส่วนเสื้อเกราะจะป้องกันได้เฉพาะอาวุธปืนขนาดเล็ก หาก
เจ้าหน้าที่ได้รับการสนับสนุนเสื้อเกราะจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่มีความเชื่อมั่น มีขวัญและก าลังใจ
ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับคุณภาพของเสื้อเกราะ เจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์ขอให้ส ารวจความต้องการเสื้อ
เกราะกันกระสุนแล้วน าเสนอเป็นนโยบายการใช้เสื้อเกราะในการปฏิบัติหน้าที่จะสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ 
 จุฑามาศ  รัตตะมาน บทความเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์
ควายในประเทศไทย” ภูมิปัญญา และพัฒนาของการอนุรักษ์ควายในประเทศไทย สะท้อนผ่านการ
ใช้พื้นที่ที่ใช้เลี้ยงควายส่วนใหญ่จะใช้บริเวณทุ่งนาของชาวบ้าน เลี้ยงแบบล่าม และปล่อยให้ออกไป
แทะเล็มหญ้าตามธรรมชาติ พันธุ์ของควาย ส่วนใหญ่เป็นควายปลัก ลักษณะของรูปร่างล่ าสัน การ
ขยายพันธุ์ใช้วิธีผสมเทียม และผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ วัตถุประสงค์ และความส าคัญของการเลี้ยง
ควาย ส่วนใหญ่เพ่ือการอนุรักษ์วิถีควายให้อยู่คู่กับสังคมไทย และเพ่ือใช้ในกิจกรรมการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม การสร้างคอกส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นโรงเรือนโล่งไม่มีฝากั้น ไม่มีหลังคา อาหาร 
ได้แก่ หญ้าสด และฟางข้าว 
 กฤช  เพิ่มทันจิตต์ บทความเรื่อง “นโยบายศาสตร์ : ข้อสังเกตเชิงวิพากษ์ถึง
ข้อจ ากัดและศักยภาพในอนาคต” พบว่า การศึกษาถึงรากเหง้าและวิวัฒนาการในเชิงส านัก
ความคิดและอุดมการณ์ทางเมือง นโยบายศาสตร์ถูกจ ากัดขอบเขตที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายพ้ืนฐาน
ดังกล่าว  ด้วยหลักการความสมเหตุสมผลของกลไกตลาด ที่เอ้ือประโยชน์ต่อคนกลุ่มน้อยผู้เป็น
เจ้าของปัจจัยการผลิตและทุนก่อนเป็นประการส าคัญ นอกเหนือจากนี้ การศึกษาครั้งนี้ได้พบ
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ข้อจ ากัดที่เป็นลักษณะพิเศษของนโยบายศาสตร์ในอดีตและปัจจุบันในประเด็นของสหวิทยาการ 
การตัดสินใจแบบสมเหตุสมผล อุดมการณ์ทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยม และหลักการความ
สมเหตุสมผลของกลไกตลาด การอุบัติขึ้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 ในปัจจุบัน  น่าจะ
สามารถขจัดข้อจ ากัดที่เป็นลักษณะพิเศษ 
 รัฐพล  เย็นใจมา บทความเรื่อง “ความขัดแย้งในสังคม : ทฤษฎีและแนวทางแก้ไข” 
พบว่า ความขัดแย้ง เป็นสภาพการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นความแตกต่างที่บุคคล 2 คน   หรือ
มากกว่า  แสดงพฤติกรรมเปิดเผยออกมาอย่างแตกต่างกัน สภาพการณ์เหล่านี้คือ  ความขัดแย้ง ซึ่ง
อาจเกิดจากมีการรับรู้ในเป้าหมายที่แตกต่างกัน  มีความเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจวัตถุประสงค์  มี
ความต้องการที่แตกต่างกันหรือแย่งชิงในสิ่งเดียวกัน  หรือต้องการความเท่าเทียมกันทั้งด้าน
วัตถุประสงค์และคุณค่าเกิดความรู้สึกต้องการเอาชนะหรือท าให้ฝ่ายตรงข้ามไม่พึงพอใจ  สูญเสีย
หรือถูกกดดันหรือเกิดความต้องการที่เหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง 
 พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) บทความเรื่อง “พุทธธรรมาธิปไตย” พบว่า 
พุทธธรรมาธิปไตยคือหลักท่ีพระพุทธเจ้าทรงใช้ในการบริหารพุทธบริษัท ได้แก่หลักการที่ว่าด้วยการ
ถือเอาธรรมะเป็นใหญ่ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่นการด าเนินชีวิต การปฏิบัติงาน การบริหาร
ทุกระดับ พระพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแต่สอนเหล่าสาวกเกี่ยวกับธรรมมาธิปไตยอย่างเดียวเท่านั้น 
พระองค์เองทรงปฏิบัติอยู่ในหลักของธรรมาธิปไตยด้วย  หลักพุทธธรรมาธิปไตยนี้จึงส าคัญส าหรับ
การบริหารงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 สยุมพร  ฉันทสิทธิพร บทความเรื่อง “หลักความสัมพันธ์5ประการและหลักบรรทัด
ฐาน3 มุมมองของหลักจริยธรรมกับการรักษาเสถียรภาพของสังคมจีน” พบว่า ความสัมพันธ์ของ
ชุดจริยธรรมสองชุดที่ใช้ควบคุมสังคมจีนโบราณ ได้แก่หลักความสัมพันธ์ทั้งห้าประการ ซึ่ง
ประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตร กษัตริย์กับขุนนาง สามีกับภรรยา พ่ีกับน้อง และ
เพ่ือนกับเพ่ือน กับหลักบรรทัดฐาน3 ซึ่งประกอบไปด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตร กษัตริย์
กับขุนนาง และสามีกับภรรยา หลักจริยธรรมทั้งสองชุดมีความเกี่ยวข้องทับซ้อนไม่อาจแยกออกจาก
กันได้ ความสัมพันธ์ทั้ง5ประการมีฐานะเป็นกรอบก าหนดความสัมพันธ์ครอบคลุมทั่วทั้งสังคม ส่วน
หลักบรรทัดฐาน3มีฐานะเป็นรากแก้วค้ าจุนสังคมไว้อีกชั้นหนึ่ง 
 จิ ร โ ชค   วี ร ะสย  บทคว าม เ รื่ อ ง  “ ว่ า ด้ วยทฤษฎี ก า รหน้ า ที่ ป ร ะ โ ยชน์ 
(Functionalism) ในสังคมวิทยา” พบว่า การพัฒนาทฤษฎีว่าด้วยการหน้าที่ประโยชน์ 
(Functionalism) หรือ “คตินิยมการหน้าที่” ได้รับอิทธิพลมาจากกระแสความคิดว่าด้วยการ
วิวัฒนาการในทางชีววิทยา นักวิชาการทางสังคมผู้มีบทบาทส าคัญ ได้แก่ โอกุส กงต์ (Auguste 
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ด้วยความปรารถนาดียิ่ง 
 

 
(รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 

บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 

Comte, 1798-1857)  กงต์ริเริ่มวิทยาการใหม่โดย ที่เขาให้ชื่อว่า Sociologie ในภาษาฝร่ังเศสหรือ
สังคมวิทยาในภาษาไทย โดยแบ่งออกเป็น 2 แขนงใหญ่ ที่ว่าด้วยการคงอยู่อย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย (Social Order) และพลวัตทางสังคม (Social Dynamics) เขาระบุปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผล
หรือมี “การหน้าที่ประโยชน์” (function)  ต่อสภาวะเช่นว่านั้น ตัวอย่างได้แก่ สถาบันครอบครัว
และสถาบันศาสนา ส าหรับพลวัตการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวโยงกับการแบ่งงาน นักคิดรุ่นต่อ ๆ มา ได้แก่ 
เอมิล เดอร์ไคม์ (Emile Durkheim, 1858-1917) เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ (Herbert Spencer, 
1870-1903) และระยะหลัง ได้แก่ ทัลคอต พาร์สัน (Talcott Parsons, 1902-1979) ข้อสมมติฐาน
ส าคัญของทฤษฎีหรือกระบวนทรรศน์ว่าด้วยการหน้าที่ประโยชน์ ได้แก่ การมีเสถียรภาพ 
(Stability) การประสานสอดคล้อง (Harmony) และการวิวัฒนาการ (Evolution) 
 คณะกองบรรณาธิการขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองบทความทุกท่านที่ได้ใช้ความ
เพียรพยายามชี้แนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้องน่าอ่านเป็น
ประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และท้ายสุดขอขอบคุณเจ้าของผลงานทางวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ท่านที่ได้ท าให้มีวารสารฉบับนี้มีคุณค่าทางวิชาการที่น าไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ในวงกว้างและโปรด
ติดตามฉบับต่อไป 
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ส่วนผสมทางการตลาดของธุรกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนบน 
MARKETING MIX OF ENTERPRISES IN UPPER NORTHERN SPECIAL  

ECONOMIC ZONE 

 

ชัยยุทธ  ชิโนกุล 

Chaiyuth Chinokul 

 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาด ส่วนผสมทาง
การตลาด และความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมทางการตลาดกับส่วนผสมทางการตลาดของผู้
ประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงราย การศึกษานี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
สมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงรายได้แบบสอบถามที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 214 ชุด ในการวิจัยเชิง
คุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือ 

 ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชายมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี 
ประกอบอาชีพค้าปลีก มีผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าสภาพแวดล้อมภายนอกโดยรวมเป็นโอกาสอยู่
ใน “ระดับมาก” นั้นคือเป็นอุปสรรคอยู่ใน “ระดับน้อย” ส าหรับสินค้าที่ขายดีในปัจจุบัน คือ กลุ่ม
หนังสือวารสาร รองลงมาเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ ส่วนใหญ่ใช้การขายปลีก ในการตั้ง
ราคาแบบบวกเพ่ิมก าไรเข้าไปจากต้นทุนสินค้า ส่วนใหญ่ใช้การโฆษณาเพ่ือกระตุ้นยอดขาย ใช้ป้าย
โฆษณาเป็นหลัก มีความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดโดยรวม 7 องค์ประกอบใน “ระดับมาก” 

 การวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษนี้น่าจะประสบความส าเร็จ เนื่องจากอยู่
ในที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ดีรองรับทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้มีสามอ าเภอในสามด่านชายแดนเป็น
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีศักยภาพทั้งการค้า การท่องเที่ยวและการเกษตร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า 
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องรักษาไว้ทุกรัฐบาล เร่งสร้างถนนและทางรถไฟให้เสร็จ เมื่อเกิด
อุปสรรคไม่พัฒนาพ้ืนที่อ่ืนเพ่ิม รัฐบาลต้องมีนโยบายแน่ชัดในการดูแลการลงทุนของต่างชาติไม่ให้
                                                           

 National Institute of Development Administration (NIDA) 
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ผูกขาดในตลาดเกษตร หอการค้า และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดต้องช่วยดูแลผู้ประกอบการให้
สามารถแข่งขันเติบโตในเขตเศรษฐกิจนี้ 

ค าส าคัญ: ส่วนผสมทางการตลาด,ภาคเหนือตอนบน 

 
1. บทน า 
 ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อันประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม 
มีโอกาสของความเจริญทางธุรกิจการค้าสูง ท าให้ประเทศแถบนี้รวมตัวกันหลายลักษณะในชื่อของ
กลุ่มอาเซียน ได้มีการรวมตัวกันเอง และรวมกลุ่มกันกับประเทศอ่ืนๆ ทางเศรษฐกิจหลายรูปแบบ 
การรวมตัวกัน 5 ประเทศ ในชื่อ “ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี เจ้าพระยา แม่โขง” 
และได้มาร่วมกับจีนในชื่อ “โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” ย่อม
เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของประเทศไทยและอนุภูมิภาคในฐานะตัวเชื่อมที่ส าคัญ 
และทางเศรษฐกิจกายภาพ โดยเฉพาะภายใต้กรอบการตกลงโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคจึงท าให้ได้รับการช่วยเหลือจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank 
: ADB) ในการศึกษาวิจัยและให้เงินกู้กับประเทศในกลุ่มเพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมภูมิภาค
เพ่ือพัฒนาการค้า (Krongkaew, 2004)  

 ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวท าให้เกิดการคมนาคมเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจที่ส าคัญทั้ง
ตะวันออกตะวันตก (East West Economic) และ เหนือใต้ (North South Economic Corridor) 
รวมทั้งแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor)  ประเทศไทยอยู่ในแนว
เส้นทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่เป็นเส้นทางรองรับการค้า
การลงทุนจากจีน ผ่านมายังลาว มายังไทย จีนเองมีนโยบายแน่ชัดในการใช้นโยบายหนึ่งแถบหนึ่ง
เส้นทาง (One Belt One Road) เชื่อมยุโรปเอเชีย สร้างเส้นทาง สายไหม (Silk Road) ทางบกและ
ทางทะเล โดยลงใต้ผ่านไทยทั้งทางถนนและรถไฟ เพ่ือออกทะเลทั้งด้านอันดามันและทะเลจีนใต้ 
โดยเฉพาะมณฑลทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนที่จะมีความมั่นคงทางพลังงาน (International 
Institute for Trade and Development, 2015) รัฐบาลไทยจึงก าหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ขึ้นรองรับ โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายซึ่งตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ส าคัญมีพ้ืนที่ติดต่อถึง 3 ประเทศ 
จีน พม่า และลาว เพ่ือสนับสนุนทั้งการค้า การลงทุน และธุรกิจชายแดนระหว่างประเทศที่จะ
เพ่ิมข้ึน  การศึกษาถึงศักยภาพทางการตลาดของธุรกิจในจังหวัดเชียงราย โดยศึกษาสภาพแวดล้อม
ทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และศึกษาถึงส่วนผสม
ทางการตลาดอันประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด การกระจายสินค้า  
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(Kotler, 2015) และส่วนผสมการตลาดบริการที่มีเพ่ิมขึ้นทางด้านบุคคล กระบวนการ และลักษณะ
ทางกายภาพ (Wirtz and Chew, 2012) ของจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็น
เมืองเศรษฐกิจที่เติบโต สนับสนุนการค้าชายแดนหลายจังหวัด ที่สอดคล้องกับการพัฒนาตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจมีมูลค่าการค้าชายแดน ปี 2559 เป็นเงิน 44,819 ล้านบาท ผ่านจังหวัดเชียงราย 
(Commercial Office of Chiang Rai, 2016) จะท าให้ทราบอนาคตของการท าธุรกิจของภูมิภาค
และประเทศ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนบนจังหวัดเชียงราย 

 2.2 เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนบนจังหวัดเชียงราย 

 2.3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมทางการตลาดกับส่วนผสมทางการ
ตลาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนบนจังหวัดเชียงราย 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย  การวิจัยนี้เป็นแบบผสานวิธีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ    

การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกประธานกรรมการหอการค้าจังหวัด อดีตประธาน
หอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัดและพาณิชยจังหวัด 
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง   การวิจัยเชิง
ปริมาณขั้นต้นศึกษาทฤษฎี เอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในการท าธุรกิจจังหวัดเชียงราย 
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยใช้แบบสอบถาม 260 ชุด ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์ เพ่ือหาค่าสถิติโดยใช้สถิติพรรณนา แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานในการอธิบายลักษณะของประชากร และตัวแปรด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
เทคโนโลยี และส่วนผสมทางการตลาดใช้สถิติอนุมานทดสอบสมมติฐาน โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของตัวแปรต้นกับตัวแปรตามโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ 

 3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาทฤษฎี เรื่องสภาพแวดล้อมทางการตลาดจะเน้นในเรื่อง 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี (PEST) ในเรื่องการตลาดจะเน้นผลิตภัณฑ์ ราคา  
การส่งเสริมการตลาด การกระจายสินค้า บุคคล กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ (7P) 
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 3.3 ขอบเขตด้านตัวแปรที่เกี่ยวข้อง  1) ตัวแปรต้น หมายถึง ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
อายุ เพศ ประเภทธุรกิจ ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการตลาด ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี   2) ตัวแปรตาม หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์  ราคา  
การส่งเสริมการตลาด การกระจายสินค้า บุคคล กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพของร้านค้า
 . 3.3 ขอบเขตด้านประชากรของการวิจัย ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เป็นสมาชิก
หอการค้าจังหวัดเชียงรายและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย  ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะเป็น
สมาชิกท้ัง 2 สถาบันในเวลาเดียวกันรวม 520 ราย 

 3.5 ขอบเขตด้านพ้ืนที่วิจัย ในการศึกษาวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาจากจังหวัดเชียงราย 

4. สรุปผลการวิจัย 

 4.1 สภาพแวดล้อมทางการตลาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษภาคเหนือตอนบนจังหวัดเชียงรายโดยรวมเป็นโอกาสในระดับมาก แสดงว่ามีอุปสรรคอยู่ใน
ระดับน้อย สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจมีโอกาสอยู่ในระดับมากสูงกว่าด้านอ่ืน  
ซึ่งสอดคล้องกับสภาพความจริงของจังหวัดที่มีศักยภาพมากทางเศรษฐกิจ ในข้อแนะน าต้อง
ระมัดระวังต่อปัญหาเงินเฟ้อ แต่ส าหรับด้านอ่ืนมีโอกาสอยู่ในระดับปานกลาง เช่น ด้านสังคมต้อง
ระวังในเรื่องยาเสพติดและอาชญากรรม การทะเลาะวิวาทกัน ด้านกฎหมายและการเมืองต้องบังคับ
ใช้กฎหมายให้รัดกุม ด้านเทคโนโลยี การซื้อขายใช้ผ่านเครือข่ายทางสังคมต้องระมัดระวังในการท า
ธุรกิจ เช่นเดียวกับการขนส่งโลจิสติกส์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเนื่องจากสามารถเลือกใช้ได้หลายทาง 

การวิจัยเชิงคุณภาพได้ขยายผลการวิจัยที่ว่าจังหวัดได้วางต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ได้ 3 ทาง 
ทั้งเมืองการค้าการลงทุน เมืองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และเมืองเกษตรกรรมอาหารสุขภาพ โดยมี  
3 อ าเภอด่านชายแดนส าคัญ คือ อ าเภอแม่สาย เมืองเศรษฐกิจและการค้าชายแดน เชื่อมโยงไปยัง
พม่าและจีนทางบก อ าเภอเชียงของเมืองโลจีสติกส์ ทางบกเชื่อมไปลาวและจีน เส้นทางน้ าไปหลวง
พระบาง (และจีนได้บ้าง) อ าเภอเชียงแสนเมืองท่าเรือพาณิชย์เชื่อมระหว่างประเทศและศูนย์ 
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ซึ่งตรงกับที่ผู้ ให้ข้อมูลหลักว่าเป็นประตูสู่ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขงที่ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้เชื่อมไปพม่าและจีนบนเส้นทางอาร์สามบี และ
เชื่อมไปยังลาวและจีนบนเส้นทางอาร์สามเอ ท าให้มีศักยถาพในการแข่งขันสูง หากมาลงทุนในสาม
อ าเภอข้างต้นจะได้รับสิทธิมากน่าจะสามารถแข่งขันกับเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนที่บ่อหานได้ 
ดังนั้นภายใน 3 ปี หากนโยบายรัฐบาลไม่เปลี่ยน เชียงรายจะเป็นศูนย์กลางเชื่อมกับจีน พม่า ลาว 
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และเวียตนาม รวมทั้งอินเดีย (ซึ่งสร้างถนนไปยังแม่สอด) สามารถใช้ทางถนนและทางรถไฟ ได้
สะดวก 

 4.2 ส่วนผสมทางการตลาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษญกิจ
ภาคเหนือตอนบนจังหวัดเชียงราย ภาพรวมของความพึงพอใจต่อส่วนผสมการตลาดทั้งเจ็ดด้านอยู่
ในระดับมาก โดยด้านผลิตภัณฑ์ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดโดยเฉพาะในด้านการบริการและ
คุณภาพที่ดี เช่นเดียวกับด้านภาพลักษณ์ที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดเรื่องที่จอดรถ นอกจากนั้น 
ด้านผลิตภัณฑ์สินค้าขายดีอันดับแรกยังคงเป็นหนังสือวารสารและโทรศัพท์เคลื่อนที่ ขายดีรองลงมา
เป็นอุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬามาแทนอุปกรณ์เครื่องเขียน ด้านราคาตั้งราคาจากตุ้นทุนโดยราคายังคง
เป็นเครื่องมือส าคัญในการแข่งขัน ด้านช่องทางการตลาดหรือสถานที่ยังเน้นหน้าร้านและเพ่ิม
สถานที่กระจายสินค้าตามการแข่งขัน ใช้การโฆษณาเพ่ือเพ่ิมยอดขายโดยใช้สื่อออนไลน์รองจากป้าย
โฆษณา (ในขณะที่เน้นการขายหน้าร้านมากกว่าออนไลน์) 

 ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นได้สนับสนุนการวิจัยข้างต้นโดยเพิ่มประเด็นในการตลาด
ระหว่างประเทศดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ เชียงรายมีสินค้ามีชื่อเสียงหลายชนิดทั้ง ชา กาแฟ ข้าวหอม
มะลิและสับปะรด โดยมีประเทศจีนน าเข้าอาหารและสินค้าเกษตรแปรรูป พม่าและลาวน าเข้าเครื่อง
อุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวัน ราคาที่สมเหตุสมผลจะท าให้ขายในพม่าและลาวได้เนื่องจาก
เศรษฐกิจคนระดับกลางดีขึ้น ช่องทางการตลาดใช้ระบบออนไลน์มากขึ้น นอกจากนี้คนจีนมาเป็นท้ัง
ผู้ผลิต (ผู้ปลูก) และผู้ส่งออกเองโดยตัดคนกลาง นอกจากนี้ ในการสื่อสารทางการตลาดใช้แบบการ
พูดปากต่อปาก จากการที่มีนักศึกษาจีนเรียนในเชียงรายปีละ 2,000 คน เศษจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น 

 4.3 สภาพแวดล้อมภายนอกทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจและอุตสาหกรรม
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนบน เชียงราย การทดสอบสมมติฐาน พบว่ า 
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี (วิทยาการ) มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
ส่วนผสมทางการตลาด เนื่องหากเศรษฐกิจดีขึ้นผู้ประกอบการย่อมสามารถตั้งราคาสูงขึ้นได้ 
สามารถท าการส่งเสริมการตลาดได้ สามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตามที่ตนต้องการและเพ่ิมช่องทาง
การตลาดได้หลากหลาย ท านองเดียวกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมมีผลถึงช่องทางการตลาดที่
อาจต้องใช้ออนไลน์เป็นหลักในอนาคต หรือมีผลถึงการส่งเสริมการตลาดที่ต้องเน้นสื่อออนไลน์ เป็น
ต้น การวิจัยยังค้นพบว่า หลังการประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจะมีการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้นนั้นตรง
กับตัวเลขการน าเข้าและการส่งออกบริเวณชายแดนทั้ง 3 อ าเภอเพ่ิมข้ึน 
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5. อภิปรายผล 
 5.1 การที่จังหวัดเชียงรายวางต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ไว้ 3 ทางเป็นทั้งเมืองการค้า 
ท่องเที่ยวและเกษตรกรรมโดยมีทางเชื่อมที่ส าคัญที่แม่สาย เชียงแสน และเชียงของเป็นสิ่งที่ดี 
สอดคล้องกับที่มีผู้วิจัยว่าเป็นผลประโยชน์โดยรวมของอนุภูมิภาคที่ทั้ง 6 ประเทศได้รับเท่ากันเช่น 
จีนได้พลังงาน ไทยได้ตลาดใหม่ ลาว พม่าได้การลงทุน แต่ในระยะยาวสินค้าไทยอาจจะถูกทดแทน 
(Institute for International Development for Trade and Development, 2015) ดังนั้น ท า
ให้ต้องมองว่าเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรค ยังมีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมใหม่ๆทางบกและทางน้ า 
(Krongkaew, 2004) ท าให้ขนส่งสินค้าไปได้เร็วแต่อาจมีผลลบในด้านสังคมและความมั่นคงที่ต้อง
ระวังมาก 

 5.2 เรื่องส่วนผสมทางการตลาดนั้น ด้านผลิตภัณฑ์ได้รับความพึงพอใจสูงสุดโดยเฉพาะ
ด้านการบริการและคุณภาพที่ดี รวมทั้งภาพลักษณ์ เนื่องจากเชียงรายมีสินค้าที่มีชื่อเสียงมีคุณภาพ
หลายชนิด เหมาะกับลูกค้าในประเทศหรือลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งแต่ละผลงานวิจัยจะเน้นแต่ละ
องค์ประกอบของแต่ละส่วนผสมทางการตลาด (7P) ต่างกันไป เช่นในวิจัยท่ีว่าตลาดต่างประเทศ
ต้องเน้นราคาและการส่งเสริมการตลาด (Helm and Gritsch, 2014) หรือในขณะที่ตลาดบริการ
ต้องเน้นสถานที่ พนักงาน ภาพลักษณ์และกระบวนการ (Kushwara and Ajrawal, 2015) หรือ
การค้าปลีกต้องเน้นที่บุคคล (BaLaSescu, 2014) หรือการตลาดบริการต้องเน้นที่คุณภาพและ
ผลผลิต (Lau, 2015)  

 5.3 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในส่วนผสมทาง
การตลาด หากเศรษฐกิจดีสามารถปรับราคาและพัฒนาสินค้าได้ ตรงกับการวิจัยของฮวงที่ว่า
สภาพแวดล้อมภายนอกทั้ง 4 ด้านมีผลต่อส่วนผสมทางการตลาด (Huang and others, 2013) 
และสอดคล้องกับของวรอนทิส ที่ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกดังกล่าวมีผลต่อการวางแผนการตลาด 
(Vrontis, 2014) การวิจัยนี้ยังพบอีกว่าสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจในส่วนผสมทางการตลาด เช่น การใช้เทคโนโลยีออนไลน์จะมีผลต่อการใช้ช่องทางการตลาด
แบบเดิม ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของทาลพูที่ว่าเทคโนโลยีออนไลน์กลายมาเป็นโอกาสทาง
การตลาดเนื่องจากจะลดการขายแบบเดิม (TALPAU, 2014) 

6. ข้อเสนอแนะ 

 6.1 นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษยังมีเรื่องต้องพัฒนาอีกมากทั้งในระดับประเทศ 
เส้นทางรถไฟ ถนนมอร์เตอร์เวย์ หากเปลี่ยนรัฐบาลต้องรักษานโยบายไว้ให้ได้อย่างไร การเปิด
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โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจะท าให้ความน่าสนใจของเขตเศรษฐกิจชายแดนลด
ความน่าสนใจลงบ้าง แต่ในระยะยาวเชียงรายสามารถเติบโตด้วยตนเอง ส าหรับปัญหาการค้า
ระหว่างประเทศจ าเป็นต้องเอาใจใส่อย่างมาก ในการที่ประเทศอ่ืนมาตั้งองค์การรับซื้อสินค้าเกษตร
เองในพ้ืนที่เนื่องจากในระยะยาวจะมีผลถึงผู้ค้าส่งไทยโดยรวม ยังไม่มีผู้ใดพูดถึงเรื่องนี้  ถึงการลงทุน
ของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่อาจท าให้เราเป็นฝ่ายเสียเปรียบซึ่งต้องระวังมากจะดูเฉพาะตัวเลขการค้า
ไม่ได้ 

 6.2 หอการค้าและสภาอุตสาหกรรม รวมทั้งพาณิชย์จังหวัดควรร่วมมือกันท าคลีนิคให้
ค าปรึกษาธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงราย เนื่องจากธุรกิจได้เปลี่ยนไปมากมีทั้งการค้าใน
ประเทศ การค้าชายแดน และการค้าที่ส่งต่อไปขายต่างประเทศไกลออกไป จะเน้นในส่วนผสมทาง
การตลาดที่แตกต่างได้จะท าให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโตในเขตเศรษฐกิจนี้ได้ อย่างยั่งยืน
 6.3 หอการค้าจังหวัดและพาณิชย์จังหวัดควรส่งเสริมความรู้ในการลงทุนท าธุรกิจ โดย
มองสภาพแวดล้อมภายนอกทางเศรษฐกิจ การเงิน และความรู้ออนไลน์ให้ผู้ประกอบการ และ
อธิบายถึงโอกาสทางธุรกิจให้ท าให้เกิดความเข้มแข็ง โดยท างานร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลทั้งพาณิชย์
และอุตสาหกรรมจังหวัด 
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พระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท) 

Phra Rattanamuni (Punname  Visaratho) 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดและหลักพุทธธรรมว่าด้วย
การพัฒนาสังคม 2) เพ่ือศึกษากระบวนการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาสังคม
ในระดับปัจเจกบุคคล และ 3) เพ่ือพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการ
พัฒนาสังคมในระดับชุมชน การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 20 รูป/คน โดยใช้การเลือก
แบบเจาะจง การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา น าเสนอข้อมูล
ด้วยวิธีการพรรณนา  เพ่ือจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา แล้วน ามาสังเคราะห์เชิงระบบ เพ่ือหา
ประเด็นร่วมหรือประเด็นหลักและอธิบายเนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบว่า   
 1. หลักพุทธธรรมว่าด้วยการบุคคลและพัฒนาสังคมนั้น พบว่า มีหลักธรรมที่
ส่งเสริมการพัฒนาบุคคล เช่น หลักไตรสิกขา สัปปุริสธรรม อิทธิบาท อริยสัจ เป็นต้น 
โดยเฉพาะหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญานั้น มีความส าคัญต่อการพัฒนาบุคคล
เป็ นอย่ า งมาก  ส่ วนหลั ก พุทธธรรมในการ พัฒนาสั งคม ในระดับชุ มชน ได้ แก่  
หลักอปริหานิยธรรม  สังคหวัตถุธรรม สาราณิยธรรม พรหมวิหารธรรม เป็นต้น ล้วน
ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีการท างานร่วมกันอย่างเก้ือกูล 
 2. กระบวนการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมในระดับปัจเจก
บุคคล พบว่า การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาบุคคล 1) ศีล น าไปสู่การส่งเสริม
การประพฤติดี ประพฤติชอบ ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ตามท่วงท านองคลองธรรม 2) สมาธิ 
                                                 


 Doctor of Philosophy Program in Social Development, Faculty of Social 

Sciences, Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
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เป็นการฝึกฝนพัฒนาจิตใจโดยการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเสริมสร้างจิตใจให้ดี
งาม 3) ปัญญาน าไปสู่การฝึกฝนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดการคิดดี คิดชอบโดย
อาศัยหลักปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการที่ต้องมีกัลยามิตรและสิ่งแวดล้อมที่ดีมา
เอ้ืออ านวย   
 3.  รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสังคมในระดับชุมชน 
พบว่า ในการพัฒนาสังคมในระดับชุมชนนั้นสามารถประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม 7  
เพ่ือสร้างกระบวนการส าคัญ คือ 1) การสร้างความร่วมมือ 2) การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
และ 3) การสร้างความต่อเนื่องและความยั่งยืน โดยชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้อง
สร้างทุนทางสังคม โดยใช้ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีหรือวิถีชาวพุทธในการสร้าง
ประโยชน์ในด้านต่างๆ ไม่ว่า จะเป็นสิ่งแวดล้อม สุขภาพ การเรียนรู้ร่วมกัน 
ค าส าคัญ : การพัฒนารูปแบบ, หลักพุทธธรรม,การพัฒนาสังคม 
 

ABSTRACT 
  This research consisted of three main objectives, namely: 1) to 
study the concepts and principles of Buddhism in social development; 2) to 
explore a process to apply the Buddhist principles for social development 
at individual level; and 3) to develop model of  Buddhadhamma application 
in social development at community level. The research is a Qualitative 
Research. The data collection was conducted by in-depth interviews with 
key informants by using purposive selection. The collected data were 
analyzed by content analysis and presented by descriptive technique to 
classify category and then systematically synthesized to find common issues 
and describe the content. 

The findings revealed that: 
1. As for the concept and principles of Buddhism in social 

development, it has been found that the Buddhist principles being suitable 
for social development, i.e., the Buddhist principle for social development 
at the individual level by applying the principles of Tisikkha (threefold 
learning) for the development of human capital in three main areas, 
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namely, Sila (Precept), Samadhi (meditation) and Panna (wisdom), and the 
application of Buddhist principles for social development at the community 
level, i.e.,  

2. As for the process to apply the Buddhist principles for social 
development at individual level, it has been found that it is an application 
of the Tisikkha for human capital development: Sila (precepts) focuses on 
good conduct, behave properly according to the rules, morality, morals, 
customs, good traditions, physical and verbal, do not make others 
miserable, do not make oneself miserable; Samadhi (concentration) is a 
practice to develop the mind by developing virtue and ethics to strengthen 
the mind, develop mental capacity to be strong, strong, courageous, be 
able to develop a happy spirit; and Panna (wisdom) stresses on training, 
knowledge, understanding and good thinking under the principle of 
Paratoghosa (another's utterance) and Yonisomanasikara (reasoned 
attention), which must be of good friend and environment. 

3. As for the model of  Buddhadhamma application in social 
development at community level, it has been found that in social 
development at community level, it is the application of 7 
Aparihaniyadhammas (Conditions of Welfare): It is an integration of the 
principles of participation in community development conforming to the 
concept of participation of the International Association for Public 
Participation consisting of 5 categories: 1) Inform, 2) Consult, 3) Involve, 4) 
Collaboration, and 5) Empowerment. 
Keywords:  Model Development, Buddhadhamma, Social Development  
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1. บทน า 
 นับตั้งแต่พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยในราวพุทธศตวรรษที่ 2-3 หรือ
เมื่อประมาณ พ.ศ.236-238 ด้วยการส่งพระสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดน
ต่าง ๆ ของพระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์อินเดียในสมัยนั้น พระเถระ 2 รูป คือ  
พระโสณะและพระอุตตระได้เดินทางมายังดินแดนประเทศไทย ซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่า 
“สุวรรณภูมิ” ดินแดนที่มีขอบเขตกว้างขวางมีประเทศต่างๆ รวมกันอยู่หลายประเทศ ทั้ง
พม่า เวียดนาม กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ไทย และนับจากนั้นเป็นต้นมาอารยธรรมแห่ง
พระพุทธศาสนาก็เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของสังคมไทย แนวคิดและวิถีการปฏิบัติทาง
พระพุทธศาสนาได้กลายเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมไทย  
มีความเก่ียวข้องกับผู้คนทุกชนชั้น นับตั้งแต่สถาบันพระมหากษัตริย์จนไปถึงชาวบ้านทั่วไป  
พระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ในมิติต่างๆ ทั้ งในเชิงประวัติศาสตร์  
ปรัชญา การด ารงอยู่ในวิถีชีวิต และการสร้างสรรค์ในเชิงศิลปวัฒนธรรมจนกลายเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา และกระบวนการจัดการที่สอดคล้อง
กับบริบทและวัฒนธรรมทางสังคม ในขณะที่สถานที่ส าคัญหรือวัดในทางพระพุทธศาสนา
เป็นแหล่งรวมศิลปวิทยาการในสาขาต่างๆ ทั้ งในด้านโบราณคดี จารีตประเพณี  
สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ ซึ่งนับว่ามีคุณค่าและมีบทบาทที่ส าคัญยิ่งในการเชื่อมโยง
เรื่องราวประวัติความเป็นมาของผู้คนในสังคม  

หลักการและวิธีการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาได้มีขยายขอบเขตไปสู่การ
ด าเนินการในมิติต่างๆ เพ่ิมมากขึ้นทั้งในด้านความเชื่อ พิธีกรรม และการปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
จิตใจและปัญญา ดังที่ท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าวถึงความส าคัญของหลักพุทธธรรมไว้  
3 ประการ คือ 1) หลักพุทธธรรม จะช่วยให้บุคคลและสังคมมีความรัก ความเมตตา และมี
ความสามัคคี สามารถร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยกันได้  (Busakorn Watthanabut,2018)  
สิ่งนี้จะต้องน ามาเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาคนไทย ผู้ปกครองประเทศ นักวิชาการ ครูบา
อาจารย์จึงเป็นกลจักรที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาจริยธรรมดังกล่าว ให้เกิดให้มีในเด็ก เยาวชน
คนไทย ตามล าดับขั้นการพัฒนาจริยธรรม  การด าเนินการสอนจริยธรรมที่ควรจัดเป็น
กระบวนการเป็นไปตามล าดับขั้นการพัฒนาจริยธรรม  การสอน  "คุณธรรม/
จริยธรรม"  เป็นความต้องการที่คนรุ่นหนึ่งจะชี้น าคนอีกรุ่นหนึ่ง โดยผู้ถ่ายทอดจะต้องมี
ความเชื่อว่าประสบการณ์ของตนอาจสร้างความเข้าใจเร่ือง   คุณธรรม/จริยธรรม  หรือ
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ความดี  ความถูกต้อง  ความเหมาะสมอย่างถ่องแท้ในระดับหนึ่งและต้องการให้เยาวชน
เชื่อดีและเหมาะสมกับเยาวชน (Surapon Suyaprom, 2015: 178-195) 
 แนวคิดและวิถีการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาดังกล่าวนั้น เป็นรากฐานที่
ส าคัญของการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมไทย  เนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของ
การเรียนรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ การด าเนินวิถีชีวิต และการสร้างสรรค์ในเชิงศิลปวัฒนธรรม
จนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าที่สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรม ภูมิปัญญา และ
กระบวนการจัดการของผู้คนในสังคม ในขณะที่ศาสนสถานหรือวัดทางพระพุทธศาสนาได้
กลายเป็นแหล่งรวมศิลปวิทยาการในสาขาต่างๆ ทั้งในด้านโบราณคดี จารีตประเพณี  
สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ ซึ่งนับว่ามีคุณค่ายิ่งและมีบทบาทที่ส าคัญในการเชื่อมโยง
เรื่องราวความเป็นมาของชุมชนกับการพัฒนาสังคมไทย  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดและหลักพุทธธรรมว่าด้วยการพัฒนาสังคม 
2.2 เพ่ือศึกษากระบวนการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมใน

ระดับปัจเจกบุคคล 
2.3 เพ่ือพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสังคมใน

ระดับชุมชน 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนา
สังคม” การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีการ  
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(Key Informants) โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) การวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) น าเสนอข้อมูลด้วย
วิธีการพรรณนา  เพ่ือจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา (Category) แล้วน ามาสังเคราะห์เชิงระบบ 
(Systematic synthesis) เพ่ือหาประเด็นร่วมหรือประเด็นหลักและอธิบายเนื้อหา 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้ง การพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ 
ได้แก่ 1) พระสงฆ์  นักวิชาการทางพุทธศาสนา ผู้ที่มีบทบาทในการน าหลักพุทธธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างการเรียนรู้ของบุคคลและการพัฒนาสังคม เช่น มหาวิทยาลัย
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นต้น 2) พระสงฆ์ ผู้น า
กลุ่มองค์กรและชุมชน  ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนา
สังคมหรือกลุ่มพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม ได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน 
จังหวัดล าปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย เป็นต้น และเครือข่ายพระนักพัฒนา
ภาคเหนือ/กลุ่มเสขิยธรรม 3) ผู้บริหารและบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงราย ผู้น าชุมชน และชาวบ้านในชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 แนวคิดและหลักพุทธธรรมว่าด้วยการพัฒนาสังคม จากการศึกษาพบว่า 
หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในประยุกต์ใช้กับการพัฒนาสังคม ได้แก่ หลักพุทธธรรมเพ่ือการ
พัฒนาสังคมในระดับปัจเจกบุคคล โดยการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาเพ่ือการพัฒนาทุน
มนุษย ์ใน 3 ประการส าคัญ ได้แก่ศีล สมาธิ และปัญญา และการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม
ในการพัฒนาสังคมในระดับชุมชน ได้แก่ หลักอปริหานิยธรรม 7 ประกอบด้วย 1) หมั่น
ประชุมเนืองนิตย์ 2) พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม และท ากิจกรรมร่วมกัน 3) ไม่
บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว 4) ให้ความเคารพและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ใหญ่ 5) ไม่ข่มเหงสตรี ไม่ลุอ านาจแห่งกิเลสตัณหา คือความอยากได้ อยากมี 
อยากเป็น 6) เคารพบูชาสักการะเจดีย์ ปูชนียสถาน และ 7) ท าอย่างไร พระอรหันต์ที่ยังไม่
มา พึงมาสู่แว่นแคว้นของเรา และท่านที่มาแล้วพึงอยู่อย่างผาสุก โดยบูรณาการกับ
หลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  
 4.2 กระบวนการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมในระดับ
ปัจเจกบุคคล ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาทุนมนุษย์ ด้าน
ศีลจะเน้นไปที่การประพฤติดี ประพฤติชอบ ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ตามท่วงท านองคลอง
ธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามทั้งทางกาย ทางวาจา ไม่เป็นการท าให้ผู้อ่ืน
เดือดร้อน ไม่ท าให้ตนเองเดือดร้อน การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านสมาธิ ถือเป็นการฝึกฝน
พัฒนาจิตใจโดยการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม การพัฒนา
สมรรถภาพของจิตใจ ให้มีความเข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง แกล้วกล้า สามารถ การพัฒนา
จิตใจให้เกิดความสุข และการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านปัญญา โดยเน้นการฝึกฝนอบรมให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ และเกิดการคิดดี คิดชอบโดยอาศัยหลักปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ
ที่ต้องมีกัลยามิตรและสิ่งแวดล้อมที่ดีมาเอ้ืออ านวย   
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 4.3  รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสังคมในระดับชุมชน 
ผลการวิจัย พบว่า ในการพัฒนาสังคมในระดับชุมชนน้ันสามารถประยุกต์ใช้หลักอปริหา-
นิยธรรม 7 ประกอบด้วย 1) หมั่นประชุมเนืองนิตย์ 2) พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม 
และท ากิจกรรมร่วมกัน 3) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว 4) ให้
ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ 5) ไม่ข่มเหงสตรี ไม่ลุอ านาจแห่งกิเลสตัณหา 
คือความอยากได้ อยากมี อยากเป็น 6) เคารพบูชาสักการะเจดีย์ ปูชนียสถาน และ 7) ท า
อย่างไร พระอรหันต์ที่ยังไม่มา พึงมาสู่แว่นแคว้นของเรา และท่านที่มาแล้วพึงอยู่อย่าง
ผาสุก โดยการบูรณาการกับหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ใช้แนวคิดการมีส่วน
ร่วมตามแนวของ International Association for Public Participation 5 ด้าน ตามที่
กล่าวข้างต้น 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการ
พัฒนาสังคม” นี้ ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัย โดยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้  
 5.1. แนวคิดและหลักพุทธธรรมว่าด้วยการพัฒนาสังคม จากการศึกษาพบว่า 
หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในประยุกต์ใช้กับการพัฒนาสังคม ได้แก่ หลักพุทธธรรมเพ่ือการ
พัฒนาสังคมในระดับปัจเจกบุคคล โดยการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาเพ่ือการพัฒนาทุน
มนุษย์ ใน 3 ประการส าคัญ ได้แก่ศีล สมาธิ และปัญญา ประกอบด้วย 1) การพัฒนาด้าน
ศีล เป็นเรื่องของการฝึกฝนพัฒนาเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์หรือพฤติกรรมเชิงลบให้กลายเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์หรือพฤติกรรมเชิง
บวก เริ่มตั้งแต่การศึกษาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้รู้เข้าใจ ขยายผลไปสู่การฝึกอบรมให้เกิด
ทักษะ เกิดความเชี่ยวชาญ  2) การพัฒนาด้านสมาธิ เป็นการฝึกฝนจิตใจจากมนุษย์ผู้ที่
เปี่ยมด้วยกิเลสที่หยาบหนา แข็งกระด้าง ให้กลับกลายไปสู่มนุษย์ที่มีความละเอียดอ่อน  
มีความอ่อนโยน เป็นการพัฒนาคุณภาพของจิตใจให้ดีงามให้เป็นจิตใจที่สูง ประณีต และ
ประเสริฐ  3) การพัฒนาด้านปัญญา เป็นเร่ืองของการฝึกหรือพัฒนาในด้านการรู้ความจริง 
จนถึงขั้นรู้เท่าทันธรรมดาของโลกและชีวิต เพ่ือให้เกิดมีความรู้ความเข้าใจในข้อมูล ความรู้ 
รวมทั้งศิลปวิทยาการต่างๆ เพ่ือให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม และการประยุกต์ใช้หลักพุทธ
ธรรมในการพัฒนาสังคมในระดับชุมชน ได้แก่ หลักอปริหานิยธรรม 7 ประกอบด้วย 1) 
หมั่นประชุมเนืองนิตย์ 2) พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม และท ากิจกรรมร่วมกัน  
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3) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว 4) ให้ความเคารพและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ใหญ่ 5) ไม่ข่มเหงสตรี ไม่ลุอ านาจแห่งกิเลสตัณหา คือความอยากได้ 
อยากมี อยากเป็น 6) เคารพบูชาสักการะเจดีย์ ปูชนียสถาน และ  7 ) ท าอย่างไร  
พระอรหันต์ที่ยังไม่มา พึงมาสู่แว่นแคว้นของเรา และท่านที่มาแล้วพึงอยู่อย่างผาสุก  
ส่วนบทบาทในการพัฒนาชุมชนของปราชญ์ชาวบ้าน ศึกษาใน 3 ด้าน ประกอบด้วย  
1) ด้านการสร้างความร่วมมือ 2) ด้านการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน และ 3) ด้านความต่อเนื่อง
และความย่ังยืน ส่วนรูปแบบในการพัฒนาชุมชนตามแนววิถีชุมชนเชิงพุทธเป็น 
การบูรณาการระหว่างหลักอปริหานิยธรรมกับหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  
 5.2 กระบวนการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมในระดับ
ปัจเจกบุคคล  จากการศึกษาวิ เคราะห์หลักพุทธธรรม พบว่า หลักพุทธธรรมใน
พระพุทธศาสนาเกือบทุกหลักธรรมถือเป็นหลักแห่งการพัฒนามนุษย์  โดยเฉพาะการ
พัฒนาให้มนุษย์นั้นได้พ้นจากบ่วงแห่งทุกข์  พระพุทธองค์ก็ได้ทรงให้หลักอริยสัจ 4 มาเป็น
กรอบให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ ขณะที่วิธีการหรือแนวทางนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงให้
หลักมัชฌิมาปฏิปทา หรือ มรรคมีองค์ 8 มาเป็นเครื่องชี้น า  ทั้งนี้มรรคมีองค์ 8 นั้น  
พระพุทธองค์ยังทรงย่อยให้เหลือเพียง 3 ส่วนส าคัญที่จะสนับสนุนเพ่ือการพัฒนามนุษย์ให้
ก้าวล่วงจากความทุกข์  ซึ่งก็คือ "หลักไตรสิกขา" หรือหลักที่ว่าด้วยแนวทางแห่ งการยึดถือ 
"ศีล" การหมั่นท าให้จิตใจเกิดความใสบริสุทธิ์ สะอาด สงบนิ่งด้วยแนวทางแห่ง "สมาธิ" และ
สุดท้ายคือการเข้าถึงองค์ความรู้ที่ท าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดในสิ่งทั้ง
ปวงตามท่ีมันเป็นจริงหรือแนวทางแห่ง "ปัญญา" ส าหรับรูปแบบในการพัฒนาบุคคลหรือ
ทรัพยากรบุคคลให้ถึงพร้อมสู่ความเป็น "ทุนมนุษย์" ตามหลักไตรสิกขานั้น  ทั้งนี้ผลวิจัยยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Thanawat  Jomprasert (2009) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“กระบวนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ผลการวิจัยพบว่า 
กระบวนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ประเด็นส าคัญ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Suwida Seangseehanart 
(2006) ทีไ่ด้วิจัยเรื่อง “ภูมิปัญญาบูรณาการบนฐานคิดพุทธปรัชญา : ยุทธศาสตร์ทางเลือก
ในการพัฒนาสังคมไทย” ซ่ึงพบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องมีทั้งแนวลึกในระดับบุคคล
และชุมชนและแนวกว้างในระดับสังคมและระดับโลก ในระดับบุคคลและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญคือ การมีเป้าหมายชีวิตที่ไม่มีทุกข์ด้วยศีล การเปลี่ยนตนเองโดยใช้
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กิจกรรมทางโลกเป็นเครื่องมือพัฒนาทางธรรมกระบวนการขัดเกลา ความรักและพลังกลุ่ม
หรือชุมชน ในระดับสังคม ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญคือพลังเครือข่ายแห่งความรักและการท า
ประโยชน์สู่สังคมและในระดับโลก หลักส าคัญยังคงเป็นการ “ให้” เพ่ือให้เกิดพลังเครือข่าย
แห่งความรักของประเทศพันธมิตรและจุดยืนของประเทศคือเป็นประเทศแห่งการพัฒนา
จิตใจ 
 5.3 รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสังคมในระดับชุมชน 
จากการศึกษา พบว่า การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสังคมในระดับชุมชนนั้น 
สามารถประยุกต์ได้ตามแนวทางหลักอปริหานิยธรรม 7 โดยบูรณาการเข้ากับหลักการมีส่วน
ร่วม สรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 1)  ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร  (Inform) สอดคล้องกับหลัก
อปริหานิยธรรมที่ว่า  ท าอย่างไร พระอรหันต์ที่ยังไม่มา พึงมาสู่แว่นแคว้นของเรา และท่าน
ที่มาแล้วพึงอยู่อย่างผาสุกในประเด็นนี้ผู้วิจัยตีความในหลักธรรมที่ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ชุมชน คือ การมีศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน (Knowledge Center)  ซึ่งศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของชุมชนที่จะน าไปสู่การส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ส าหรับประชาชน ในชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์
ของชุมชน  จากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาสกร นันทพานิช และ
คณะ (Passakorn Nanthapanit and other,2005) ได้วิจัยเรื่อง “การส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชนเชิง
บูรณาการ : กรณีศึกษาต าบลหนองห้าง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ”  
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการทั้งด้านสุขภาพ ด้าน
การเกษตร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้านการสร้างและพัฒนา องค์กรชุมชน เกิดแผนพัฒนาสุขภาวะชุมชน มีการจัดตั้ง
องค์กรชุมชนและเชื่อมประสานเครือข่ายเพ่ือด าเนินงานตามแผนพัฒนาที่ชุมชนได้ร่วม
ก าหนดขึ้น  3)  ด้านการเกี่ยวข้อง  (Involve) สอดคล้องกับหลักอปริหานิยธรรมที่ว่า  พร้อม
เพรียงกันประชุม เลิกประชุม และท ากิจกรรมร่วมกัน แนวทางในการบูรณาการ คือ การ
ก าหนดลักษณะหรือมิติของการมีส่วนร่วมในชุมชนชุมชนนั้นเป็นลักษณะของการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชนด้วยกับเองและภาคประชาชนกับส่วนงานของรัฐ  
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

1) การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านศีลจะต้องพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
โดยพัฒนาให้ทุนมนุษย์เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี มีร่างกายแข็งแรง มีบุคลิกภาพที่ดี มีความพร้อม
ในการให้บริการประชาชนและสาธารณะ โดยเน้นการประพฤติ ปฏิบัติดีทางกายและวาจา 
รวมถึงการมุ่งประกอบสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คด ไม่โกง หรือทุจริต คอรัปชั่น 
โดยมียุทธศาสตร์ส าคัญ  

2) การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านสมาธิจะต้องพัฒนาทุนมนุษย์ให้ถึงพร้อมด้าน
คุณภาพจิตที่ดี สมรรถภาพจิตที่ดี และสุขภาพจิตที่ดี โดยพัฒนาให้ทุนมนุษย์กลายเป็นผู้ที่มี
ความอบอุ่นซาบซึ้งใจด้วยศรัทธาและความภาคภูมิใจในบทบาท อ านาจ หน้าที่  ส่งผลให้
เกิดการประพฤติ ปฏิบัติที่สุจริต เที่ยงธรรม มีจิตส านึกในคุณค่าแห่งการเสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื่อประโยชน์ขององค์กรหรือส่วนรวม มีความแกล้วกล้า มั่นใจที่จะคิด ท า หรือพูด
ในสิ่งที่เป็นกุศลทั้งมวล   

3) การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านปัญญานั้นจะต้องการพัฒนาให้มีปัญญารู้เท่าทัน
ความจริง เข้าถึงธรรมชาติและชีวิต อันท าให้จิตใจเป็นอิสระโดยไม่หวั่นไหวหรือถูกครอบง า
ด้วยความผันผวนหรือความปรวนแปรจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ผิดหวังเศร้าโศกบีบคั้นจิตใจ
เพราะความยึดมั่นถือมั่น มีความปลอดโปร่ง สงบ ผ่องใส สดชื่น เบิกบานใจอยู่ตลอดเวลา 
มองเห็นโลกและชีวิตด้วยความเป็นจริง  
 7.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 
  ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัตินี้ ได้เสนอแนะจากผลการวิจัยในประเด็นที่เห็น
ว่าส าคัญและควรเป็นประเด็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาสังคม ดังนี้ 
  1) สนับสนุนโครงการก่อสร้างลานกีฬา สวนสุขภาพ หรือสถานที่ออกก าลัง
กายในชุมชน หมู่บ้าน รวมทั้งจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีให้เกิดขึ้นทั้งกีฬาภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบล และกีฬาส าหรับประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่  ทั้งนี้เพ่ือแสวงหาการมี
ส่วนร่วม การละเลยพฤติกรรม การพัฒนาความมีน้ าใจนักกีฬา  ที่ส าคัญคือมีส่วนสนับสนุน
ส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตเข้มแข็ง 
  2) สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การฝึกปฏิบัติธรรม 
รวมถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล หรือวัฒนธรรมในชุมชนหรือท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือจะ
มีส่วนสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนมีจิตใจที่ละเอียดอ่อน รอบคอบ สุขุม มี
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สติ มีสมาธิ รวมทั้งยังเป็นการสร้างกุศโลบายในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สงบ มีความสุข
และยั่งยืน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในงานบุญ ประเพณี เทศกาล หรือวัฒนธรรมที่
แสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น ๆ 
   3) สนับสนุนโครงการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข งานบริการประชาชน ผ่าน
โครงการพัฒนาหัวใจบริการ (Service Mind) เพ่ือให้เกิดจิตส านึก จิตสาธารณะ และเกิด
การปรับตัวในการที่จะมีส่วนสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับประชาชนเจ้าของพ้ืนที่ซ่ึง
เป็นผู้มารับบริการ และที่ส าคัญจะต้องพัฒนาให้ก้าวไปสู่การบริการขั้นสูงสุด นั่นคือ การ
บริการเหนือความคาดหมาย เพ่ือสร้างความศรัทธา เชื่อมั่นให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนและ
ยาวนาน 
 7.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 หากมีการวิจัยเกี่ยวกับ “การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมใน
การพัฒนาสังคม”  ในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะการด าเนินการวิจัยในลักษณะต่อไปนี้ 
 1) ควรด าเนินการในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research) ซึ่งเป็นใช้วิธีการปฏิบัติ กระบวนการพัฒนา ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาชุมชนเป็นการเฉพาะ  
 2) ควรเพ่ิมกรณีศึกษาจากพ้ืนที่ของประเทศไทยในภาคอ่ืน ๆ เช่น ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคกลางเพ่ือเพ่ิมบริบทของการวิจัยให้ได้องค์ความรู้และรูปแบบ
การพัฒนาชุมชนที่หลากหลาย  
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การบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปัจจัยการบริหารและเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น, (2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน, และ (3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงาน
สวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสมผสานวิธี 
ประกอบด้วย (1) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 14 รูป/คน, (2) การวิจัยเชิงส ารวจ 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุที่มารับเบี้ยยังชีพที่องค์การบริหารส่วนต าบล 6 แห่ง จ านวน 358 คน 
ค านวณจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ จากประชากรจ านวน 3,351 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิชนิดสุ่มเป็นสัดส่วน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และ (3) การ
สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์และด้านผู้สูงอายุ จ านวน 
10 ท่าน  

 ผลการวิจัย สรุปได้คือ (1) ส าหรับปัจจัยการบริหาร พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่มีภาวะ
ผู้น าค่อนข้างสูง มีผู้บริหารบางส่วนมีภาวะผู้น าค่อนข้างต่ า งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรยังไม่
พอเพียงในการด าเนินกิจกรรมผู้สูงอายุที่เหมาะสม บุคลากรในงานสวัสดิการผู้สูงอายุยังไม่มี
โดยเฉพาะ การประชาสัมพันธ์ในการแจ้งข่าวสารแก่ผู้สูงอายุมีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง (2) 
ส าหรับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุด้านต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจหลายอย่างที่ต้องปฏิบัตินอกเหนือจากงานสวัสดิการผู้สูงอายุ 
                                                           

 Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkorn-
rajavidyalaya University. 
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(3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรส และที่มีรายได้อ่ืนที่ได้รับต่อเดือน
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมทุกด้านแตกต่างกัน และความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมทุกด้านและรายด้านทุกด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการ
บริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทุกด้านและราย  
ด้านทุกด้าน  

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย คือ ปัจจัยการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย ภาวะผู้น า งบประมาณ 
บุคลากร และการประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุทุกด้าน 
(ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทาง
สังคม ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง และด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน) ดังนั้น 
หากปรับปรุงและส่งเสริมปัจจัยการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมมากข้ึน จะท า
ให้ผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุมีประสิทธิผลมากขึ้น 
ค าส าคัญ:  ผู้สูงอายุ, งานสวัสดิการผู้สูงอายุ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

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

on management factor and on the result of elderly welfare management of local 
administrative organizations, 2) to compare elderly opinion on elderly welfare 
management of local administrative organizations classified by personal factor, and 
3) to study the relationship between elderly opinion on management factor and on 
elderly welfare management of Local administrative organizations. The research 
format was mixed methods research; consisted of (1) in-depth interview of 14 key 
informants, (2) survey research, by using a sample of 358 elderly persons, from 6 
selected local administrative organizations, computed by applying Taro Yamane’s 
formula from the population of 3,351 elderly persons. The sampling method was 
proportional stratified random sampling and the data were collected by using 
questionnaire, and (3) focus group discussion of 10 experts in public administration 
and elderly welfare management. 

The research found that (1) for management factor, most administrators of 
local administrative organizations had high level of leadership while some of them 
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had low level of leadership, budget allocated was not enough for appropriate 
activities on elderly welfare management, there were no direct personnel for 
elderly welfare activities, and the public relations were at the moderate level. (2) 
For the results of elderly welfare management of local administrative organizations, 
overall and every aspects were at the moderate levels, because local 
administrative organizations had not only elderly welfare activity but also many 
other activities to perform. (3) From hypothesis testing, it was found that elderly 
persons with different marital status and with different other income received had 
significant different opinion on the results of elderly welfare management. It was 
also found that there were significant relationship between overall and every 
aspects of opinion on management factors and overall and every aspects of 
opinion on the results elderly welfare management. 

From this research, the body of knowledge found was that the management 
factor consisting of leadership, budget, personnel, and public relations had 
significant relationship with the results of elderly welfare management in every 
aspects (health and medical treatment, income, housing, recreation, social security, 
family, caretaker and protection, and creation of service and supporting network. 
Thus, if there are improvement and promotion of these aspects of management 
factor, then effectiveness of elderly welfare management of local administrative 
organizations will increase. 
Keywords: Elderly Persons, Elderly Welfare Management, Local Administrative    
  Organization.   
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1. บทน า 
 ประชากรผู้สูงอายุมีอัตราการเพ่ิมสูงขึ้นเป็นล าดับ ปัจจุบันประชากรโลกได้เปลี่ยนผ่าน

ประชากรสูงวัย กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ประเทศสมาชิกในยุโรป อเมริกาเหนือ ได้เข้าสู่สังคม
สูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้ว  ในขณะที่บางประเทศในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น ได้เข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด
แล้ว ส าหรับประเทศไทย ถูกจัดเป็นประเทศสูงวัยอันดับ 2 รองจากประเทศสิงค์โปร์ ที่ประเทศ
เหล่านี้ได้เป็นประเทศสังคมสูงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักที่ส าคัญ คือ การพัฒนาทางด้านการแพทย์
และการสาธารณสุขดีขึ้น รวมท้ังนโยบายการวางแผนครอบครัวที่ท าให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น
และอัตราการเกิดลดน้อยลง การที่หลายประเทศได้เปลี่ยนมาเป็นประเทศสังคมสูงวัย ประชากรสูง
วัยในประเทศเหล่านี้ มักจะมีฐานะยากจน ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจตามมา
มากมาย แต่ละประเทศจะต้องมีแผนรองรับที่เหมาะสม (Information and Communication 
Technology Center, 2014) 

 จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2557 พบว่า ประเทศไทยมี
ผู้สูงอายุร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งจัดว่าเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (completed 
aged society) เนื่องจากร้อยละของผู้สูงวัยเกินร้อยละ 14 ส าหรับการกระจายตัวของผู้สูงอายุในปี 
พ.ศ. 2557 พบว่า ผู้สูงอายุอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลร้อยละ 59.1 และในเขตเทศบาลร้อยละ 40.9 
โดยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวนผู้สูงอายุมากที่สุดคือร้อยละ 31.9 รองลงมาคือภาคกลาง 
ภาคเหนือ และภาคใต้ (ร้อยละ 25.6, 21.1 และ 12.0 ตามล าดับ) ส าหรับกรุงเทพมหานครมี
จ านวนผู้สูงอายุน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 9.4 (National Statistical Office,2014)  

 ปัญหาของผู้สูงอายุที่ส าคัญ ได้แก่ (1) ปัญหาด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุจะมีปัญหาเรื่อง
สุขภาพเสื่อมโทรม มีโรคภัยต่างๆ เบียดเบียนทั้งโรคทางกายและทางสมอง โรคทางสมอง คือ โรค
สมองเสื่อม โรคหลงลืม โรคซึมเศร้า ฯลฯ (2) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุที่มีฐานะไม่ดี ไม่มี
ลูกหลานดูแลอุปการะเลี้ยงดู อาจไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ อาจไม่มีที่อยู่
อาศัย ท าให้ได้รับความล าบาก (3) ปัญหาด้านความรู้ ผู้สูงอายุไม่มีโอกาสได้รับความรู้เพ่ือการ
พัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับวัยและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือให้เข้าใจกันได้กับเยาวชนรุ่น
ใหม่ (4) ปัญหาด้านสังคม ผู้สูงอายุอาจจะไม่ได้รับการยกย่องจากสังคมเหมือนเดิม โดยเฉพาะผู้ที่
เคยเป็นข้าราชการต าแหน่งสูงซึ่งเคยมีอ านาจและบริวารแวดล้อม เมื่อเกษียณอายุราชการอาจ
เสียดายอ านาจและต าแหน่งที่ศูนย์เสียไป เยาวชนและหนุ่มสาวหลายคนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้สูงอายุ 
เห็นคนรุ่นเก่าล้าสมัย พูดไม่รู้เรื่องและไม่มีประโยชน์ (5) ปัญหาด้านจิตใจ ผู้สูงอายุจะไม่ได้รับความ
เอาใจใส่และความอบอุ่นจากลูกหลานอย่างเพียงพอ ท าให้รู้สึกหว้าเหว่ อ้างว้าง และอาจจะมีความ
กังวลต่างๆ เช่น กังวลว่าจะถูกลูกหลานและญาติพ่ีน้องทอดทิ้ง กังวลในเรื่องความตาย ผู้สูงอายุมักมี
อารมณ์เปลี่ยนแปลง เช่น เศร้า เฉยเมย เอาแต่ใจตนเอง ผู้สูงอายุบางคนยังต้องการมีความสุขทาง
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โลกีย์ ซึ่งไม่เหมาะสมกับวัยของตนเองท าให้เกิดความผิดหวัง (6) ปัญหาด้านครอบครัว ปัญหาที่น่า
เป็นห่วงคือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ในอดีตจะเป็นครอบครัวใหญ่คือครอบครัว
ขยาย ท าให้เกิดความสัมพันธ์แน่นแฟ้นและเกิดความอบอุ่นระหว่างพ่อ แม่และลูกหลาน ในปัจจุบัน
ครอบครัวโดยเฉพาะในเขตเมืองจะเป็นครอบครัวเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่ ลูกหลานจะเข้ามาท างานใน
เมืองทิ้งพ่อแม่ให้เฝ้าบ้าน ท าให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างโดดเดี่ยว ไม่ได้รับการดูและความอบอุ่นดังเช่นใน
อดีตที่ผ่านมา และ (7) ปัญหาค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลทางสภาวะทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ท าให้เยาวชนมีความกตเวทีต่อพ่อ แม่ ครูอาจารย์ลดน้อยลง  ผู้สูงอายุไม่ได้รับ
การดูแล ต้องอาศัยสถานสงเคราะห์คนชรา ในอนาคตหากสังคมไทยเป็นสังคมอุตสาหกรรมแบบ
ใหม่ สังคมไทยจะกลายเป็นสังคมแบบตะวันตก คือต่างคนต่างอยู่ ไม่มีการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและ
กัน  ไม่มีการทดแทนบุญคุณ บุตรหลานเมื่อโตขึ้นจะไม่เลี้ยงดูพ่อแม่เม่ือแก่ชรา 

 การแก้ปัญหาผู้สูงอายุจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและระบบ โดย
จะต้องเร่งด าเนินการคือ (1) ปรับปรุงฐานข้อมูลของผู้สูงอายุให้ทันสมัย (2) สร้างหลักประกันด้าน
สุขภาพและการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ (3) สนับสนุนการดูแลระยะยาวและแก้ปัญหาการขาดแคลน
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (4) สร้างหลักประกันด้านรายได้และส่งเสริมการออมเพ่ือวัยหลังเกษียณ (5) ส่งเสริม
การท างานของผู้สูงอายุและขยายก าหนดเวลาการเกษียณอายุ และ (6) สร้างความเข้มแข็งให้แค
รอบครัวและชุมชน 

 ตามภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ในการ
สงเคราะห์และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คือ  1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วน
ต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคือ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ และ 2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 67 “ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่นของ
ตนเองดังนี้  (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักและให้ความส าคัญแก่การจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือให้คุณภาพและประสิทธิภาพในการจัด
สวัสดิการและการให้บริการต่างๆ แก่ผู้สูงายุและคนพิการเป็นมาตรฐานเดียวกัน   

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยหน่วยงานทั้งสิ้น 7,852 แห่ง ประกอบด้วย 
(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 76 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 0.96), (2) เทศบาล (เทศบาลนคร, 



26    ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561

เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล) จ านวน 2,441 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 31.09), (3) องค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 5,333 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 67.92) และ (4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) จ านวน 2 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 0.03) (ข้อมูล ณ วันที่ 1 
ธันวาคม 2560; กองกฎหมายและระเบียนท้องถิ่น, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  

 ด้วยเหตุผลตามที่ได้กล่าว จึงเป็นเรื่องน่าสนใจที่จะศึกษาถึงการบริหารจัดการงาน
สวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นอย่างไร มีปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับ
การบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุ พร้อมทั้งศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือหาแนวทางการบริการ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารและเกี่ยวกับผลการ

บริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน  
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารกับความคิดเห็น

เกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

3.1 ขอบเขตด้านประชากร  
(1) ประชากรส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) 

 ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก ประชากรคือ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้น าชุมชน 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) ประชากรส าหรับการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) 
ส าหรับการวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรคือ ผู้สูงอายุที่มารับเบี้ยยังชีพที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลจ านวน 6 แห่ง คือ 1) อบต. มหาสอน อ.บ้านหม่ี จ.ลพบุรี, 2) อบต. งิ้วราย อ.นครชัยศรี  
จ.นครปฐม, 3) อบต. โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา, 4) อบต. แสนตอ อ.ขาณุวรลักษ์บุรี 
จ.ก าแพงเพชร, 5) อบต. สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย. และ 6) อบต. หนองช้าง อ.สามชัย  
จ.กาฬสินธุ์ จ านวน 623, 571, 441, 582, 475, และ 659 คน ตามล าดับ รวมทั้งสิ้น 3,351 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560, ส านักงานทะเบียน อบต.)  
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(3) ประชากรส าหรับการสนทนากลุ่มเฉพาะ (focus group discussion) 
 ส าหรับการสนทนากลุ่มเฉพาะ ประชากรคือ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์และด้านผู้สูงอายุ ได้แก่ คณาจารย์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้บริหารภาครัฐ
ระดับสูง 

3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้ มีตัวแปรต้น และตัวแปรตาม ดังรายละเอียดคือ 
(1) ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส จ านวนเบี้ยยังชีพที่ได้รับ รายได้อ่ืนที่ได้รับ และลักษณะที่ยู่อาศัย) และปัจจัยการ
บริหาร (ประกอบด้วย ด้านภาวะผู้น า ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านการประชาสัมพันธ์) 

(2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ประกอบด้วย ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย ด้าน
นันทนาการ ด้านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง และด้านการสร้างบริการ
และเครือข่ายการเก้ือหนุน 

3.3 ขอบแขตด้านพื้นที ่
ในการวิจัยครั้งนี้ จะท าการศึกษาในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 6 แห่ง คือ 1) 

อบต.  มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี, 2) อบต. งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม, 3) อบต. โพแตง อ.
บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา, 4) อบต. แสนตอ อ.ขาณุวรลักษ์บุรี จ.ก าแพงเพชร, 5) อบต. สัน
ทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย และ 6) อบต. หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 

3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีระยะเวลาในการศึกษาระหว่างเดือนกุมภาพันธุ์ 2560 ถึงเดือน 
มิถุนายน 2561 

  
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (mixed methods research) 
ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative 
research) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการตามล าดับคือ 
 4.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (key informants) โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive selection) จ านวน 14 
รูป/คน  

 4.2 การวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) โดยท าการส ารวจกลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุ
จ านวน 358 คน ค านวณโดยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ จากประชากรผู้สูงอายุที่มารับเบี้ยยังชีพจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด 6 แห่ง จ านวน 3,351 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
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แบบแบ่งชั้นภูมิชนิดสุ่มเป็นสัดส่วนอย่างง่าย (proportional stratified random sampling) โดย
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามซึ่ง
ประกอบด้วยแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารและเกี่ยวกับผล
การบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบล การตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามโดยการทดลองใช้ (tryout) จ านวน 30 ชุด ค านวณค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นครอน
บาร์ช-อัลฟ่าส์ ได้ดังนี้คือ (1) ส าหรับแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารด้านภาวะ
ผู้น า ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านการประชาสัมพันธ์ และรวมทุกด้าน ได้ค่าสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่น  0.839, 0.717, 0.853, 0.931, และ 0.943 ตามล าดับ และ (2) ส าหรับแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุฯ ด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว  
ผู้ดูแลและการป้องกัน และด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน และรวมทุกด้าน ได้ค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น  0.892, 0.918, 0.944, 0.792, 0.933, 0.945, และ 0.978 ตามล าดับ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นใช้สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติอนุมาน (inferential 
statistics) ได้แก่ t-test, การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of 
Variance หรือ F-test), LSD (Least Significant Difference) และ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์โดย
การค านวณสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient)  

 4.3 การสนทนากลุ่มเฉพาะ (focus group discussion) โดยการจัดการสนทนากลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และด้านผู้สูงอายุ โดยการเลือกตัวอย่าง
แบบเจาะจง (purposive selection) จ านวน 10 ท่าน 
 

5. ผลการวิจัย  
 5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการบริหาร สรุปไดด้ังนี้คือ  

  1) ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่มีภาวะผู้น าค่อนข้างสูงในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุ กล่าวคือ ผู้บริหารมีความพร้อมในการบริหารจัดการงาน
สวัสดิการผู้สูงอายุ มีการดูแลเอาใจใส่การส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ แต่ยังมี
ผู้บริหารบางส่วนที่ยังไม่ให้ความสนใจและไม่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับงานสวัสดิการผู้สูงอายุเท่าที่ควร 
กล่าวคือ ไม่ให้ความส าคัญและไม่มีการยกระดับงานสวัสดิการผู้สูงอายุให้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่น
ปัจจุบัน เนื่องจากผู้บริหารขององค์กรเป็นผู้ที่มีความส าคัญในการบริหารจัดการงานขององค์กร 
ผู้บริหารขององค์กรต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ ดังนั้น ผู้ บริหารต้องมีความเป็น
ภาวะผู้น าที่ดี มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  
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  2) งบประมาณในการด าเนินงานเกี่ยวกับงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้รับการจัดสรรมาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลส่วน
หนึ่งคิดว่า งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีจ านวนเพียงพอส าหรับการบริหารจัดการงานสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ โดยที่สามารถจัดกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุได้ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมา 
แต่มีองค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วนที่ยังคิดว่างบประมาณที่ได้รับยังมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อ
การจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ จึงเป็นปัญหาที่กิจกรรมเกี่ยวกับงานสวัสดิการผู้สูงอายุไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างครบถ้วน จึงควรให้มีการเพ่ิมงบประมาณเกี่ยวกับงานสวัสดิการผู้สูงอายุ
ให้มากขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม   

  3) องค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้มีบุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานกี่ยวกับงาน
สวัสดิการผู้สูงอายุโดยเฉพาะ แต่ได้ใช้พนักงานประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสวัสดิการผู้สูงอายุ บุคลากรเหล่านี้มีความพร้อม มีความรู้และ
ความสามารถ รวมทั้งมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสวัสดิการผู้สูงอายุ แต่ ยังมี
บุคลากรบางส่วนไม่ตั้งใจปฏิบัติงานและไม่ปฏิบัติงานให้ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้นใน
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานต้องมีความรอบคอบ ต้องมีการฝึกอบรมบุคลากร
ที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วให้มีความรู้และความเข้าใจในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย บุคลากรต้อง
ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม เพ่ือให้บุคลากรเล่านี้มีความตั้งใจและอุทิศตนในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสวัสดิการผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ 

  4) องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานสวัสดิการ
ผู้สูงอายุเป็นประจ าอย่างท่ัวถึง โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ แต่การประชาสัมพันธ์ต้อง
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน ซ่ึงหากได้รับการจัดสรรงบประมาณในการประชาสัมพันธ์มากกว่า
นี้ จะท าให้การประชาสัมพันธ์สามารถท าได้อย่างทั่วถึงมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ทั้งนี้ การใช้
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด เพ่ือให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุ สรุปได้ดังนี้คอื  
 1) องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการให้บริการผู้สูงอายุด้านสุขภาพและการ

รักษาพยาบาลเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ มีการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุร่วมกับโรงพบาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพ. สต.) ตามช่วงเวลาอันสมควร เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางแห่งมีการจัดบริการดูแลรักษาผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยอย่างต่อเนื่องโดย
ชุมชนเพ่ือชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลบางแห่งมีการจัดรถยนต์ฉุกเฉินรับส่งผู้สูงอายุและ
ประชาชนอื่นๆ ไปท าการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลใกล้เคียง องค์การบริหารส่วนต าบลบางแห่งใช้
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รถยนต์ส่วนตัวของผู้บริหารหรือของเจ้าหน้าที่น าผู้สูงอายุหรือประชาชนที่เจ็บป่วยไปส่งโรงพยาบาล
ที่ใกล้เคียงเป็นประจ าเมื่อได้รับการแจ้งมาจากผู้ที่เจ็บป่วย   

 ผู้สูงอายุนับจะมีอายุเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีอายุมากขึ้นสุขภาพพลานามัยก็จะเสื่อม
ถอยลงเป็นล าดับ และความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะตามมา ดังนั้นจึงควรมีเตรียมการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่
เหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีโครงการแนะน าบุตรหลานและญาติพ่ีน้องให้ช่วยดูแล
ผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและเหมาะสม ควรมีการประสานงานกับโรงพยาบาลท าการตรวจสุขภาพของ
ผู้สูงอายุเป็นประจ าเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี ควรมีการจัดเตรียมรถยนต์ฉุกเฉินส าหรับน า
ผู้สูงอายุที่เจ็บไข้ได้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลเพื่อท าการรักษาให้ทันเวลา นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรจัดหน่วยพยาบาลไว้ประจ าหมู่บ้านเพ่ือท าการรักษาผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยกะทันหันก่อน
น าไปส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงต่อไป  

 2) เงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุได้รับการจัดสรรตามระเบียบจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น แต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมมากกว่านี้ ส าหรับ
งบประมาณเกี่ยวกับการจัดท ากิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ของผู้สูงอายุยังได้รับการ
จัดสรรน้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อการด าเนินการที่เหมาะสม ส าหรับการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ มีการจัดการอบรมหรือให้บริการเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ของผู้สูงอายุอยู่
บ้าง แต่ยังไม่ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรมี
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ เช่น จัดการอบรมการประกอบอาชีพ
ของแต่ละท้องถิ่นให้แก่ผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้อาจจัดตั้งกองทุนเพ่ือให้
ผู้สูงอายุกู้ยืมไปประกอบอาชีพตามความสามารถเพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ผู้สูงอายุ  

 3) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง มีบางคนอาจจะอาศัยอยู่กับบุตร
หลานหรือญาติพ่ีน้อง จึงไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับที่พักอาศัยของผู้สูงอายุมากนัก ในกรณีที่พักอาศัยมี
การช ารุดทรุดโทรมหรือได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
งบประมาณในการซ่อมแซมที่พักอาศัยน้อยหรือไม่มีเลย องค์การบริหารส่วนต าบลต้องประสานงาน
ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ดังนั้นจึงควรมีการเตรียมการช่วยเหลือซ่อมแซมที่พัก
อาศัยในกรณีนี้ไว้ด้วย นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการเตรียมการจัดหาที่พักอาศัย
ส ารองไว้ส าหรับผู้สูงอายุในกรณีที่จ าเป็นเร่งด่วน เช่น ในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติและที่พักอาศัย
เสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

 4) องค์การบริหารส่วนต าบลมีการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุเป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง เข่น การจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุไปทัศนศึกษาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ การจัด
กิจกรรมไปไหว้พระและทัศนศึกษาตามวัดต่างๆ การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ การจัด
กิจกรรมการออกก าลังกาย การจัดกิจกรรมการพักผ่อนและบันเทิงในบางโอกาส เป็นต้น เนื่องจาก
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การจัดการด้านนัทนาการแก่ผู้สูงอายุ จะท าให้ผู้สูงอายุมีจิตใจที่ดีขึ้น สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมี
ความสุขทั้งทางกายและทางใจ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรมีโครงการด้าน
นันทนาการแก่ผู้สูงอายุอย่างสม่ าเสมอ 

 5) ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุได้รับการดูแลใจใส่จากบุตรหลานหรือญาติพ่ีน้องเป็นอย่างดี 
ผู้สูงอายุไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียงล าพังแต่อย่างใด องค์การบริหารส่วนต าบลมีการส่งเจ้าหน้าที่ไป
เยี่ยมเยียนดูแลผู้สูงอายุในบางโอกาส มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวระหว่างบุตร
หลานหรือญาติกับผู้สูงอายุ มีการช่วยเหลือผู้สูงอายุเมื่อประสบปัญหาต่างๆ มีการสนับสนุนให้ชุมชน
เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุต้องอยู่ในสังคมหรือชุมชน หรือกับบุตรหลาน หรือ
ครอบครัว ผู้สูงอายุคงต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุได้รับทราบถึงสิทธิต่างๆ ที่จะ
ได้รับ  ควรจัดให้มีการส่งเสริมให้บุตรหลานและสมาชิกในครอบครัวให้มีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ  
ควรมีการจัดการอบรมผู้สูงอายุในเรื่องที่เกี่ยวการใช้ชีวิตประจ าวัน ควรมีการตรวจเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุเป็นประจ า ควรจัดให้มีการแนะน าหรือปรึกษาหารือหรือด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับคดีความ
ต่างๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาครอบครัว ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเ พ่ือให้
ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนดได้รับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี จัด
การศึกษาเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง และ 

 6) องค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนให้มีการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน
ในชุมชน โดยการจัดตั้งชมรมหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น ชมรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ เครือข่าย
ในการส่งเสริมและดูแลผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลใกล้เคียงเป็นครั้งคราวอีกด้วย การสร้างบริการและ
เครือข่ายการเกื้อหนุนผู้สูงอายุจะท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างๆ ในชุมชนและผู้สูงอายุ จะ
ท าให้ผู้สูงอายุได้รับความช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตความเป็นอยู่และการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควรให้
ความส าคัญของการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุนให้กับผู้สูงอายุ โดยเน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากครอบครัว ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนบ้าน ชุมชนและนัก
วิชาชีพทางด้านสาธารณสุข เพื่อตอบสนองความต้องการ ตลอดจนการช่วยเหลือ การดูแล และการ
ให้บริการแก่ผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น 

5.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นผู้สูงอายุเกี่ยวกับปัจจัยการบริหาร สรุปได้ดังนี้คือ 
ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลรวมทุกด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.02) และ
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการ
บริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลรายด้านทุกด้าน (ด้านภาวะผู้น า 
ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านการประชาสัมพันธ์) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.09, 3.81, 4.20 และ 3.98 ตามล าดับ)  

5.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นผู้สูงอายุเกี่ยวกบัผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ สรุปได้ดังนี้คือ ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการ
งานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลรวมทุกด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย 3.40) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลราย
ด้านทุกด้าน (ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย ด้านนันทนาการ ด้าน
ความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง และด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการ
เกื้อหนุน) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.42, 3.10, 3.20, 3.64, 3.50, และ 
3.51 ตามล าดับ)  

5.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการ
งานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน พบว่า 
ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทุกด้าน แตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01) 
โดยที่ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสเป็นสมรส มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงาน
สวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทุกด้าน มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.5277) 
มากกว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสเป็นโสด และที่มีสถานภาพสมรสเป็นหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 
(ค่าเฉลี่ย 3.0983 แบะ 3.2561 ตามล าดับ) 
 ผู้สูงอายุที่มีรายได้อ่ืนที่ได้รับแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงาน
สวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทุกด้าน แตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.01) โดยที่ผู้สูงอายุทีไ่ม่มีรายได้อ่ืนที่ได้รับ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงาน
สวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทุกด้าน มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.6710) 
มากกว่า ผู้สูงอายุที่มีรายได้อ่ืนที่ได้รับไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน และที่มีรายได้อ่ืนที่ได้รับมากกว่า 
1,000 บาทต่อเดือน (ค่าเฉลี่ย 3.4180 และ (ค่าเฉลี่ย 3.1491) ตามล าดับ)  
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า ความคิดเห็นขอองผู้สูงอายุเกี่ยวกับปัจจัยการ
บริหารรวมทุกด้านและรายด้านทุกด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการ
บริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทุกด้านและรายด้านทุก
ด้าน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01)  
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5.6 องค์ความรู้ที่ได้รับ 
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การส ารวจ

ความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนต าบล และการสนทนากลุ่ม
เฉพาะโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์และด้านผู้สูงอายุ สามารถสรุปองค์
ความรู้ที่ได้รับคือ ปัจจัยการบริหารซึ่งประกอบด้วย ภาวะผู้น า งบประมาณ บุคลากร และการ
ประชาสัมพันธ์ จะส่งผลท าให้ผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุมีความส าเร็จ ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือประสานงานกันเพ่ือท าให้การ
บริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ผู้บริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องมีความเป็นภาวะผู้น าที่ดี การจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ 
ต้องมีความเหมาะสมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง การสรรหา การคัดเลือก และการพัฒนา
บุคลากรที่ปฏิบัติงานจะต้องท าอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และการประชาสัมพันธ์ต้องกระท าอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง
ทั่วถึง 

 
6. การอภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้คือ  
6.1 จากความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า 

ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล
รวมทุกด้านและรายด้านทุกด้าน (ด้านภาวะผู้น า ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านการ
ประชาสัมพันธ์) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด 16 ข้อ 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก จ านวน 14 ข้อ และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
จ านวน 2 ข้อ คือ ข้อ 7. อบต. มีงบประมาณที่เหมาะสมในการส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และ
ข้อ 8. อบต. มีงบประมาณที่เหมาะสมในการบริการด้านสุขภาพและอนามัยของผู้สูงอายุ  ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีงบประมาณในการด าเนินงานโดยทั่วไปอย่างจ ากัด แต่มี
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ อยู่เป็นจ านวนมาก จึงไม่สามารถจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอต่อการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งการบริการทางด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลแก่ผู้สูงอายุ  

6.2 จากความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้ สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วน ต าบล พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหาร
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จัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลรวมทุกด้านและรายด้านทุกด้าน (ด้าน
สุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทาง
สังคม ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง และด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน) มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้งหมด 24 ข้อ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 22 ข้อ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า องค์การบริหารส่วนต าบล มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่เป็นจ านวนมาก แต่มี
งบประมาณและบุคลากรในการด าเนินงานจ ากัด จึงท าให้ผลการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ 
รวมทั้งผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการของผู้สูงอายุยังไม่ได้ผลดีเท่าท่ีควร 
 6.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรส
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมทุกด้าน แตกต่างกัน โดยที่ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสเป็นสมรส มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทุกด้าน มี
ความเหมาะสมมากกว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสเป็นโสด และที่มีสถานภาพสมรสเป็นหม้าย/
หย่า/แยกกันอยู่ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสเป็นสมรสซึ่งมีภาระหน้าที่ทาง
ครอบครัวที่ต้องดูแล มีความเห็นว่าการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมีความ
เพียงพอในระดับหนึ่ง ส่วนผู้สูงอายุที่เป็นโสดและที่เป็นหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ไม่ต้องมีภาระหน้าที่
ทางครอบครัวต้องรับผิดชอบมากนัก จึงมีความต้องการเรื่องอ่ืนมาก การให้บริการจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับจึงยังไม่พอเพียง 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกตามรายได้อ่ืนที่ได้รับ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีรายได้อ่ืนที่ได้รับต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทุกด้าน แตกต่างกัน โดยที่ผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้อ่ืนที่ได้รับต่อเดือน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทุก
ด้าน มีความเหมาะสมมากกว่า ผู้สูงอายุที่มีรายได้อ่ืนที่ได้รับไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน และ
ผู้สูงอายุที่มรีายได้อ่ืนที่ได้รับมากกว่า 1,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้สูงอายุที่มีรายได้
อ่ืนมากกว่า สามารถอาศัยรายได้อ่ืนที่ได้รับส าหรับการใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตประจ าวันของตนเอง 
จึงท าให้มองเห็นว่าการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความส าคัญต่อตนเองนัก ซึ่ง
แตกต่างจากผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้อ่ืนที่ได้รับ ยังคงต้องอาศัยการบริการจากองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นอยู่ จึงท าให้มองเห็นว่าการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีความส าคัญต่อ
ตนเองอยู่  

6.4 จากการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยการบริหารรวมทุกด้านและรายด้านทุกด้าน (ด้านภาวะผู้น า ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร 
และด้านการประชาสัมพันธ์) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการ
งานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทุกด้านและรานด้านทุกด้าน (ด้านสุขภาพ
และการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย ด้านนันทนาการ ด้านความม่ันคงทางสังคม 
ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง และด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน) ทั้งนี้จะเห็น
ได้ว่าปัจจัยการบริหารจะส่งผลทางบวกต่อการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ ถ้าหากปัจจัยการบริการมีเพียงพอและมีความเหมาะสมมากขึ้น จะ
ส่งผลท าให้ผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุดีขึ้น ผลการวิจัยที่ได้แสดงให้เห็นว่า แม้ว่า
ปัจจัยการบริหารจะมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แต่ผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุ
ยังคงอยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่าการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังคงอยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพอใจ ดังนั้นถ้าหากปรับปรุงและส่งเสริมปัจจัยการบริหารให้
ดีขึ้นกว่านี้ จะท าให้ผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีขึ้น
ตามไปด้วย 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 จากความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารจัดการเป็นรายข้อ พบว่า ผู้สูงอายุที่
ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 2 ข้อ คือ อบต. มีงบประมาณที่
เหมาะสมในการส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และ อบต. มีงบประมาณที่เหมาะสมในการบริการ
ด้านสุขภาพและอนามัยของผู้สูงอายุ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรจัดหาและได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับงานสวัสดิการของผู้สูงอายุให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถ
น ามาด าเนินงานเกี่ยวกับงานสวัสดิการผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงในทุกกิจกรรมของงานสวัสดิการผู้สูงอายุ 
 7.2 จากความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุ  พบว่า 
ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 24 ข้อ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 22 ข้อ 
แสดงว่าผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุ ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้สูงอายุโดยทั่วไปได้ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรมีการปรับปรุงการบริหารงานด้านนี้
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ใหม่ โดยก าหนดแผนงานและกิจกรรมที่จะเอ้ืออ านวยต่อการให้บริการงานสวัสดิการผู้สูงอายุได้ผลดี
ยิ่งขึ้น 
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กลยุทธก์ารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของ 
มหาวิทยาลัยสงฆ์แหง่คณะสงฆ์ไทย 

THE STRATEGY OF BUDDHIST HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT TOWARDS THE 
HIGH COMPETENCY ORGANIZATION OF BUDDHIST  UNIVERSITIES OF THAI 

SANGHA 
 

ประเสริฐ ธิลาว 
Prasert Thilao 

 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ของคณะสงฆ์ไทย 2) เพ่ือศึกษาการบูรณาการแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักทั่ ว ไปกับการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
พระพุทธศาสนา 3) เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธสู่ความเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) 
ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโดยการส ารวจภาคสนามจะใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมโดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้
ข้อมูลที่ส าคัญ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เพ่ือความครบถ้วนของข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูง ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย ก ากับดูแลงานด้านการพัฒนาบุคคล 
จ านวน 10 ท่าน 

 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทยมี
นโยบายที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนมีการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าของ
บุคลากรทุกคนแต่ยังขาดการวางแผนการพัฒนาบุคลากรที่ยังไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วนการก าหนด
อัตราก าลังบุคลากรยังไม่สอดคล้องกับภาระงานและเวลาท างาน ตลอดถึงการสรรหาบุคลากรมีการ

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

rajavidyalaya University. 
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สรรหาบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาแล้วเข้าบรรจุในต าแหน่งที่ว่าง ตลอดถึงมีการน าผล
การปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ แต่ยังขาดการสนับสนุนการเบิกจ่าย
สวัสดิการแก่บุคลากรยังไม่ทั่วถึง 
 2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยพุทธบูรณาการ (หลักไตรสิกขา) มหาวิทยาลัย
ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการประพฤติดีปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และคุณธรรมส่งเสริมให้บุคลากรท า
ความเข้าใจในกฎ กติกาการอยู่ร่วมกันเคารพสิทธิและหน้าที่ของกันและกัน และเน้นการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานปลูกจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่มีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์สัมพันธ์ โดยสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริม
ช านาญและก่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ และเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างานโดยปราศจาก
การเบียดเบียนซึ่งกันและกันมีการพัฒนางานให้เป็นไปตามครรลองคลองธรรมมีการน าหลักศีลมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในองค์กรมีการส่งเสริมในเรื่องการศึกษาใน
สาขาวิชาหรือหลักสูตรสูงขึ้นมีการสนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้กับ
บุคลากรเล่าเรียนในระดับสูง โดยให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย 
ในส่วนของนโยบายการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความเห็นที่สอดคล้องกันและสามารถ
ตอบรับแผนการพัฒนาบุคลกรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับที่ 11 มี
ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คุมพันธกิจ 4 ด้าน บวกเรื่องการบริหารจัดองค์กรเข้าไป ในแต่ละด้านมีความ
เกี่ยวข้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแผนแล้วมีรายละเอียดเป็นตัวบ่งชี้ เป็นโครงการ โดยเฉพาะ
นโยบายของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีการ
พัฒนาก้าวหน้าในหน้าที่มากข้ึนเรียกว่ากระบวนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ส่งเสริมและพัฒนาทางด้าน
การศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อทั้งสายวิชาการ หรือบุคลากรทางการศึกษาโดยจัดสรรงบประมาณส่วน
หนึ่งไว้ทุกปีงบประมาณถ้าบุคคลมีความรู้ความสามารถตรงตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  
 มีการก าหนดเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยเพ่ิมศักยภาพ
ของบุคลากรในองค์กรโดยผ่านกระบวนให้การศึกษาสนับสนุนให้ทุนการศึกษาไปศึกษาต่อในชั้นที่
สูงขึ้น ส่งเสริมให้บุคลากรไปอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ตามสายงานที่ตนเองปฏิบัติงาน เพ่ือน าองค์
ความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุง เพ่ิมทักษะในการท างานมีหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรโดยการเพ่ิม
ศักยภาพของบุคลากรในองค์กรโดยผ่านกระบวนให้การศึกษา 
ค าส าคัญ : กลยุทธ์, ทรัพยากรมนุษย์, สมรรถนะสูง  
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) to study generality of human  resource 
development in higher education institute of Thai Sangha. 2) to study concepts and 
theory about  human  resourcedevelopment according to Buddhist way and 3) to 
Forward the Buddhist integration human  resourcedevelopment to high 
performance organization of higher education institute of Thai Sangha. For 
qualitative research , the study was conducted by in-depth interviewing from 10 
key informants selected by purposive method. The data were analyzed by using 
content analysis.   
 
 The research findings were as follows : 
 1.Human  resource development in higher education institute of Thai 
Sangha found that had human  resourcedevelopment policy to set career path for 
all staffs but lack of planning to spread to the provincial. Moreover manpower 
planning did not be consistent with task and office hours, including to the condition 
of recruitment , performance appraisal and lack of supporting in welfare. 
 2. The Buddhist integration human  resource development by Trisikka in 
higher education institute of Thai Sangha found that university have promoted 
staffs behave well follow morality and the virtue , try to understand in the rule , 
coexisting rules respect the right and the duty of one another ,emphasize activity 
arrangement for develop the efficiency in work practice grows the conscious by 
human  resourcedevelopment activities such as training , education and 
development for them skills ,new knowledge and experience for high efficiency in 
their jobswithout exploiting each other. 
 3. The human  resource development in higher education institute of 
Thai Sanghain the part of human  resourcedevelopment policy of the university has 
an opinion that conforms and support with development plan No 11 that be 
composed of 5 Strategies , 4 Missions and organization management. All of plan 
was the detail that formed indicate in the project ,especially yearly plan to support 
human  resourcedevelopment activities and the potential development process . 
Moreover, there is the specification of the policy to become to learning 
organization that will be supported to high performance organization of higher 
education institute of Thai Sangha. 
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1. บทน า 
 ความเปล่ียนแปลงด้านสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ความ
แตกต่างจึงเกิดข้ึนในสังคมทั้งความคิดความเห็น พฤติกรรรมการแสดงออกจึงเป็นปรากฏการณ์ใหม่
ของคนในสังคมไทย สืบเนื่องมาจากความเจริญที่ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วยิ่งสังคมมีความเจริญไป
มากเท่าใด คนในสังคมนั้นจะต้องพยายามปรับตัวให้กับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปให้มากเท่านั้น และ
ความจ าเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า  มาตรฐานของ
ชีวิตคนที่พยายามให้มีความเสมอภาคกันตามระบบการปกครองที่ทุกฝุายต้องการให้มีความสมบูรณ์
เหมาะสม เข้ากับยุคสมัยนิยมในการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ทางสังคมให้เอ้ือต่อการแก้ปัญหาวิกฤต
สังคมไทยที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

การท างานทุกอย่างต้องมีการเกี่ยวข้องประสานงานประโยชน์กับผู้อ่ืนเสมอ จึงต้องรู้จักท า
ตัวให้ใจกว้าง ให้เห็นความส าคัญของผู้อื่นและงานของผู้อื่นเท่ากับความส าคัญของตนเอง และส าคัญ
ที่สุดต้องเข้าใจให้ตรงกันว่าการประสานงานกัน โดยมุ่งหวังผลส าเร็จร่วมกันเป็นส าคัญกว่าสิ่งอ่ืนๆ” 
ดังนั้น ในปัจจุบันนี้การบริหารงานใด ๆ จะเกิดประสิทธิผลได้ ผู้เป็นหัวหน้าหรือของผู้บริหารจะต้อง
กระจายความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรมไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานของตน ถึงแม้ว่าไม่มีปัจจัย
ใดที่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงาน ก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่จะปรับปรุงและพัฒนาได้
ตลอดเวลาก็คือ แนวคิดความสามารถของผู้บริหารในองค์กร (Owens, 1981)บนพ้ืนฐานที่ว่า ไม่มี
รูปแบบการบริหารใด ที่เหมาะสมกับทุกสภาพการณ์ ในท านองเดียวกันย่อมไม่มีผู้น าคนใดที่จะ
เหมาะสมกับการบริหารงานในทุกองค์กรและทุกสถานการณ์ ดังนั้นผู้บริหารหน่ วยงานจึงต้องมี
ความสามารถในการใช้บทบาทแนวคิดให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ (Mccorkle and 
others, 1982 ) โดยสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ได้และใช้ความรู้ความสามารถ
ของตนให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิผลด้วย  
 มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพ่ือให้สอดรับกับการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และปรับเปล่ียนไปสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในอนาคต ในขณะที่ประเทศไทย
จ าเป็นต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 นั้น ค าถามที่ส าคัญต่อมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยในยุค
ปัจจุบันคือ “จะจัดวางสถานะ บทบาท และท่าทีอย่างไร? จึงจะสอดรับกับความเป็นไปในวิถีแห่ง
อาเซียน และนอกเหนือจากการวางสถานะให้สอดรับแล้ว ค าถามต่อไปคือ จะเข้าไปช่วยส่งเสริม
บทบาท แนวทางในการพัฒนาประชาคมอาเซียนใน 3 เสาหลักได้อย่างไร จึงจะท าให้มหาวิทยาลัย
สงฆ์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนา “พลเมืองอาเซียน” ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ท่ามกลางความหลากของศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านองค์กร ด้านการศาสนาและศีลธรรมคุณธรรมภายในชาติเพ่ือ
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น าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมีคุณธรรม (Boonton Dockthaisong, 2008 : 36) ได้กล่าวว่า 
“วิชาการพัฒนามนุษย์ตามหลักศาสตร์เชิงพุทธนั้นจะให้ค าตอบที่เด่นชัด คือการมุ่งตรงไปยังฐานราก
ของมนุษย์หรือใจที่เป็นต้นน้ าของมนุษย์ สมองส่งใจให้เป็นผู้รู้ดีปฏิบัติดี นั้นคือ ท ามนุษย์ให้มีวิชา
และจรณะ ซึ่งสอดคล้องการหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาสังคมมนุษย์ได้ในทุกด้าน ค าสอนทางพระพุทธศาสนาซึ่งถูกน าเสนอเป็นแนวทางเลือกใหม่ใน
การแก้ปัญหาสังคมของมนุษย์ ในเบื้องต้นหรือสร้างสมองอัจฉริยะให้แก่มนุษย์ในครอบครัวและ
องค์กร”  
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยโ์ดยน าเอาพุทธญาณวิทยาและหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยทั่วไปประยุกต์กันเพ่ือสร้าง
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรทั้งนี้เพ่ือเป็นการเสริมสร้างแนวทางต้นแบบของทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยสงฆ์  เพ่ือหาค าตอบว่า
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยพุทธบูรณาการในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ มีรูปแบบ หลักการ วิธีการ และผลอย่างไร เพ่ือเป็นกลไกในการบริหารงานใน
องค์กรของตนเอง ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยพุทธบูรณาการและเป็น
แนวทางให้นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมไทยสามารถใช้เป็นต้นแบบ (Role Model) ในการ
ผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรเพ่ือเป็นตัวแบบในการด าเนินชีวิต
ของมนุษย์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เป็นการน าสิ่งที่มี
ค่าท่ีพระพุทธเจ้าท่านได้สละเวลาทั้งชีวิต เผชิญความทุกข์ทรมานต่างๆ เพ่ือพิสูจน์ให้ชาวโลกได้เห็น
ว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการด าเนินชีวิตที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์ มีความสุขทั้งกายและใจ อันจะน าไปสู่การ
สร้างเป็นนโยบายพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน ที่มีลักษณะของสังคมแบบ Share & 
Care รวมทั้งขับเคลื่อนน าพามหาวิทยาลัยสงฆ์ไปสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ประสบความส าเร็จ
อย่างยั่งยืนในระยะยาวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ของ
คณะสงฆ์ไทย 
 2.2 เพ่ือศึกษาการบูรณาการแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามหลักท่ัวไปกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา 
 2.3 เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธสู่ความเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการด าเนินการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธสู่ความเป็น
องค์กรสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย”ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยใช้วิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Methods Research) ระหว่างวิธีวิจัยเชิงประมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโดยการ
ส ารวจภาคสนามจะใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วมโดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือความครบถ้วนของข้อมูล โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย 
ก ากับดูแลงานด้านการพัฒนาบุคคล จ านวน 10 ท่าน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงเป็นแบบสัมภาษณ์
เชิงโครงสร้าง (Structural Interviewing Guideline) ซึ่งเป็นการตั้งค าถามแบบปลายเปิด  
(Open ended Questions) เป็นเกณฑ์และจะใช้แนวคิดทฤษฏีการต่อจิกซอว์ (JigsawPuzzle) คือ 
การสอบถามเพ่ิมเติมในรายละเอียดจนสามารถน ามาประมวลต่อเรื่องให้เห็นภาพรวม (Bid picture) 
และรายละเอียดปลีกย่อย (Decorated Context)  

 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์ เชิงเนื้อหา
ประกอบบริบท (Context Content Analysis Technique) ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลได้วิเคราะห์ไป
พร้อมๆกับการเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีการตรวจสอบข้อมูลที่ผ่านมาตรวจสอบข้อมูล
แล้ว มาจัดท าให้เป็นระบบหาความหมาย แยกแยะองค์ประกอบ ทั้งเชื่องโยงและหาความสัมพันธ์
ของข้อมูลเพ่ือให้สามารถน าไปสู่ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ และรูปแบบความ
เข้าใจกับความหลากหลายและความแตกต่างของข้อมูลท่ีรวบรวมมา เพ่ือน าเสนอรายงานผล
ภาพรวม ของรูปแบบของกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย 
 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธสู่ความเป็น
องค์กรสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วย
กระบวนการวิเคราะห์จากเนื้อหาจาการสัมภาษณ์ คือการน าเสนอส่วนที่ว่าด้วยความน่าเชื่อถือของ
งานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นสิ่งที่จ าเป็น ซึ่งแพทตัน (Patton) ได้เสนอไว้ว่า“ผู้วิจัยเชิงคุณภาพต้องมี
กฎเกณฑ์ด้วยวิธีในการรายงานที่มีประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูล และกระบวนการของการ
วิเคราะห์ที่จะอนุญาตให้ผู้อ่ืนตรวจสอบผลผลิตของการรายงาน (Patton,M, 1990 : 462) เกณฑ์
การพิจารณาความแกร่งทางวิชาการหรือความน่าเชื่อถือที่กล่าวมาข้างต้น โดยอธิบายการใช้วิธีการ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งความน่าเชื่อถือนั้นสามารถสรุปให้เข้าใจมี 4 วิธีการคือ (1) การจัดระบบการเก็บ
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หลั กฐาน เ พ่ือตรวจสอบงานวิ จั ย  ( AuditTrail)  (2 )  ก ารศึ กษา เ พ่ื อสร้ า งความคุ้ น เคย 
(FamiliarizationStudy) (3) การตรวจสอบข้อมูลแบบหลายทิศทาง (Triangulation) และ (4) การ
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ( Joungtrakul, J 2001) 
 
4. ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง“กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะ
สูงของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย” ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยใช้วิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) ระหว่างวิธีวิจัยเชิงประมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)  
 จากการแปรผลข้อมูลข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 10 รูป ในงานวิจัยกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธสู่ความเป็น
องค์กรสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่จะน าทางองค์กร
ไปสู่การได้เปรียบทางการแข็งขัน และเท่าทันต่อกระของการเปลี่ยนของโลกท่ีรวดเร็ว ภายใต้สังคม
ยุคโลกาภิวัตน์หรือสังคมฐานความรู้ (Knowledge base society) นั้นสถาบันสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบต่างๆอันได้แก่ 
 4.1 การสร้างนโยบายการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะ (Competency) ให้เป็นผู้มีความรู้ (knowledge) ทักษะในการปฏิบัติงาน (Skill) 
และมีทัศนคติที่ดี  (Attitude) ในงานอาชีพ สามารถตอบรับแผนการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฉบับที่ 11 ผ่านกระบวนการทางการพัฒนาทรัพยากรที่
มุ่งประเด็นการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการท างานสูงขึ้นทั่วถึงด้วยวิธีการ 
  1) การฝึกอบรม (Training) อันเป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดทักษะทันสมัย การ
เปลี่ยนแปลง ให้มีความเสมอภาคกันทั้งองค์กร 
  2) การให้การศึกษา (Education) อันเป็นการสร้างบุคลากรให้มีคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น จน
กระท าเกิดความหลากหลายในสมรรถนะ 
  3) การพัฒนา (Development) โดยการจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ มี
ความต่อเนื่อง เพ่ือที่จะก่อให้เกิดการปฏิบัติงานในสายงานต่างๆที่ตนเองรับผิดชอบ 
 4.2) การวางแผนอัตราก าลัง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทยควรมี
กระบวนการคาดการณ์ความต้องการคนในองค์กร โดยเปรียบเทียบก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันเพ่ือ
ก่อให้เกิดความมีมั่นใจ ว่ามีจ านวนและประเภทของบุคลากรตรงตามความต้องการ ซึ่งมิตินี้
ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนงานภายในองค์กร และกระบวนงานที่มีผลต่อองค์กรโดยมีกระบวนการ
เร่ิมต้นท่ีการวางแผนอัตราก าลังเพ่ือสนับสนุนบุคลากรในการท างานเพ่ือให้บรรลุตามเปูาหมาย มี
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การใช้เทคโนโลยีและวิธีที่ เหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิตเพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หลักของกระบวนงาน มีการปรับปรุงกระบวนงานหลักและกระบวนการสนับสนุนของ
หน่วยงานอย่างสม่ าเสมอโดยใช้ข้อมูลปูอนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ มีวิธีการจัดการ
กระบวนงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือลดขั้นตอนในการท างาน และเพ่ิมประสิทธิภาพของงานอีกด้วย 
 4.3  การสรรหาเพ่ือการคัดเลือก สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
โดยต้องมีบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่ง  ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนกลไกของสถาบัน ฯ ให้ด าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถน าพาบุคคลากรและนิสิตให้มีศักยภาพที่จะแข่งขันในเวที
โลกได้ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าสถาบัน ฯ การสรรหาและเลือกสรรถือเป็นภาระหน้าที่ที่
ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการบริหารทรัพยากรบุคคล อีกทั้งยังถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการ
ด าเนินการพัฒนาบุคลากรในระยะยาวเพราะการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาท างานจะก่อเกิด
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีประสิทธิภาพและจะช่วยให้บุคลากรสั่งสมความรู้ให้มากขึ้นเพ่ือพัฒนาความ
เชี่ยวชาญในอาชีพของตน 
 4.4 การส่งเสริมการพัฒนาและการพัฒนาบุคลากร เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพด้าน
ทักษะ ความช านาญในการท างานตลอดจนการละลายพฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งโดยปกติบุคลากรแต่ละ
คนจะมีทัศนคติแตกต่างกันไป ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรสามารถท าได้ด้วยวิธีการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ส่งไปดูงานต่างประเทศ 
ร่วมสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ ฯลฯ เพ่ือบุคลากรนั้นๆ จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ช่วย
กระตุ้นให้พนักงานเกิดความคล่องตัวในการท างานมากยิ่งขึ้นและมุ่งไปสู่ความส าเร็จตามเปูาหมาย
ขององค์กร ภายใต้ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี คุณสมบัติขององค์กรสมรรถนะสูงในมิติที่ให้
ความส าคัญกับผู้บริหารองค์กร โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ทิศทาง และความ
คาดหวังที่ชัดเจน มีวิธีการสื่อสารที่ดีในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และขั้นตอนปฏิบัติงานกับบุคลากรทุก
ระดับมีวิธีในการสร้างบรรยากาศการท างาน และผลักดันบุคลากรให้ท างานบรรลุตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งมีการกระจายอ านาจให้บุคลากรในระดับต่างๆ สามารถตัดสินใจอย่างเหมาะสมมี
การก ากับดูแลการท างานอย่างเป็นระบบ 
 4.5 ด้านการประเมินผลงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานนับเป็นเครื่องมือ หรือ
องค์ประกอบหนึ่งในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่องค์ประกอบต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงและ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งยังมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนงานขององค์กร ซึ่งการประเมินผล
การปฏิบัติงานนั้นมีส่วนส าคัญที่จะช่วยให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อมูลที่ได้จากการระเมินสามารถน าไปใช้ประโยชน์ นับตั้งแต่ กระบวนการสรรหา การคัดเลือก
บุคลากร ส าหรับการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ  
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 สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น การพัฒนาทางกายจะไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ปฏิบัติงานได้เกิดประสิทธิภาพเพียงพอ ต้องมีการใช้หลักพระพุทธศาสนา
มาเป็นแนวทางร่วมในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือฝึกอบรมกายวาจาใจให้เรียบร้อย
และเจริญปัญญาให้งดงามเป็นหลักธรรมเพ่ือการพัฒนาความเป็นมนุษย์ประกอบด้วยศีลสมาธิและ
ปัญญาเน้นการฝึกอบรมจากส่วนที่ง่ายไปหาส่วนที่ยาก คอยติดตามผลอยู่เสมอจะท าให้เกิดการ
พัฒนาอย่างถาวรและยั่งยืนซึ่งแนวทางการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาคือมรรค 8 รายละเอียดของ
ไตรสิกขามีดังนี ้
  (1) ศีล หมายถึงข้อปฏิบัติส าหรับควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงามหรือ
ความสุจริตทางกาย วาจา และอาชีพโดยศีล  ได้แก่ ด้านอินทรียสังวร คือ การรู้จักใช้ร่างกายอย่าง
พอดี  ด้านการเสพบริโภคกินอยู่อย่างพอดีมีอาชีพสุจริตไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนปฏิบัติตามกฎกติกาของ
ชุมชนสรุปแล้วความหมายของศีลก็คือการประพฤติดีเกื้อกูลแก่ตนเองและสิ่งแวดล้อมมรรค 8 ที่จัด
อยู่ในศีล ได้แก่ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
  (2) สมาธิ หมายถึงการท าให้ใจสงบแน่วแน่ไม่ฟูุงซ่านเป็นสภาพของจิตที่ประกอบด้วย
คุณธรรมความดีเช่นความเอื้อเฟ้ือโอบอ้อมอารีประสิทธิภาพของจิตเช่นความเข้มแข็งหนักแน่นเพียร
พยายามและเรื่องความสุขของจิตการไม่เครียดร่าเริงเบิกบานมองโลกในแง่ดีจิตมีส่วนสนับสนุนให้
ปัญญาเจริญงอกงามได้จิตที่เข้มแข็งมีความเพียรพยายามไม่ท้อถอยจะท าให้จดจ่อในเร่ืองใดเร่ือง
หนึ่งอย่างเต็มที่เรื่องที่คิดหรือพิจารณานั้นยากหรือละเอียดลึกซึ้งต้องมีจิตใจที่สงบแน่วแน่เป็นฐานที่
จะให้ปัญญาท างานและพัฒนาอย่างได้ผลมรรค 8 ที่จัดอยู่ในสมาธิได้แก่สัมมาวายามะ สัมมาสติและ
สัมมาสมาธิ 
  (3) ปัญญา หมายถึงความรู้เข้าใจหยั่งแยกได้ในเหตุผลดีชั่วคุณโทษประโยชน์มิใช่
ประโยชน์ไตร่ตรองวิเคราะห์สืบสาวราวเรื่องหาเหตุปัจจัยและรู้ที่จะจัดแจงจัดการในทุกสิ่งที่เกิดขึ้น
ตามท่ีเป็นจริงปัญญาจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้บุคคลปรับแก้พฤติกรรมและสภาพจิตได้มรรค 8 ที่จัด
อยู่ในปัญญาได้แก่สัมมาทิฐิและ สัมมาสังกัปปะ แนวปฏิบัติตามหลักไตรสิกขานั้นเป็นกระบวนการที่
เป็นบูรณาการและเป็นปัจจัยต่อเนื่องต้องเป็นไปพร้อมกันทุกด้านไตรสิกขาจึงเป็นหลักธรรมที่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลในด้านความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับสังคม (ศีล)ความสัมพันธ์
ภายในตนเอง (จิต) และความคิดที่สนับสนุนกายและจิต (ปัญญา) ทั้งสามด้านส าคัญต่อความเป็น
มนุษย์โดยสมบูรณ์การพัฒนานี้ไม่ควรน าไปเปรียบเทียบกับใครให้พิจารณาความก้าวหน้าโดยการ
เทียบกับตนเองการที่จะมีพฤติกรรมที่ดีสภาพจิตที่ดีงามต้องอาศัยพ้ืนฐานการมีความรู้ความคิดที่
ถูกต้องเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความกระจ่างแจ้งแก่ตนเองไม่หลงมัวเมาแนวทางในการปฏิบัติหรือข้อควร
ปฏิบัติที่พุทธธรรมก าหนดให้สอดคล้องกับไตรสิกขาคือมรรค 8  
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5. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 จากการสัมภาษณ์และการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยค้นพบ กลยุทธ์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย ซึ่ง
เป็นแนวทางในการพุทธบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของคณะสงฆ์ไทย ดังนั้นเพ่ือให้เห็นภาพอย่างชัดเจนผู้วิจัยจึงขอสรุปองค์ความรู้ที่ ได้จากการวิจัยใน
ครั้งนี้ และแสดงให้เห็นเป็นตัวแบบ (Synthesis Model) พุทธบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูงของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย โดยมีการ
อธิบายดังแผนภาพดังต่อไปนี้ 
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- นโยบายการพัฒนา 
  บุคลากร 
- การวางแผนอัตราก าลัง 
- การสรรหา 
- การคัดเลือก 
- การส่งเสริมและพัฒนา 
  บุคลากร 
- การประเมินผล 
- ให้สวัสดิการ 

Process 
Commitment 

 กระบวนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

(ธรรมวิทยา) 

Output  
Character   

กิจกรรม/โครงการ 
1. การน าองค์การ 
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ ์
3. การบริการ 
4. การวัดวิเคราะห์ 
    และการจัดการ 
    ความรู้ 
5. การมุ่งเน้นการ 
    ปฏิบัติการ 
6. มีความคิดสร้างสรรค์ 
7. มีความยึดหยุ่น 
8. พร้อมท างานร่วมกัน 

กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์เชิงพุทธสู่ความเปน็องค์กรสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย
ของคณะสงฆ์ไทย 

HR HC HPO 

ทุนทางปัญญา 
 
 

ความรู้/ความเชี่ยวชาญ 
 

 

ทุนทางสังคม 
 

จิตใจ/การท างานเป็นทีม 
 

 

ทุนทางอารมณ ์
 

พฤติกรรม 
 

 

สมรรถ 

ภาพ เก่ง 

คุณภาพ ด ี

 

สุขภาพ สุข 

การพัฒนา↔ปัญญา 

ให้การศึกษา↔สมาธ ิ

ฝึกอบรม ↔ศีล 
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 จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าแนวคิดของพุทธบูรณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่
ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของสถานบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ด้วยการใช้
หลักพระพุทธศาสนา คือหลักไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญาและศาสตร์ทางการพัฒนา
ทรัพยากรของสังคมตะวันตกซึ่งได้แก่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้  ทักษะ และ
ความสามารถมาเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเป็นการสร้างความรู้การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยก์ระแสหลักท่ีฐานคิดจากพุทธศาสนา 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทยให้เป็นองค์การทาง
การศึกษาที่มีสมรรถนะสูง แต่ที่ขาดไม่ได้คือบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรหลักที่จะเป็นตัวแปรส าคัญที่
ท าให้องค์การมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าหรือหยุดอยู่กับที่โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบ มีนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในลักษณะด้านให้ความรู้ 
ความสามารถ ตลอดจนทักษะหรือความช านาญ รวมถึงประสบการณ์ของแต่ละคนที่สั่งสมอยู่ ใน
ตัวเอง และสามารถจะน าสิ่งเหล่านี้มารวมเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นศักยภาพขององค์กร หรือเป็น
ทรัพยากรที่ส าคัญและมีคุณค่า ซึ่งจะท าให้องค์กรนั้นมีความสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่
แข่งขัน โดยมีประเด็นด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะ
สงฆ์ไทย 
 การวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักทั่วไปเป็นแนวคิดของนักวิชาการ การ
บริการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน จะต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ก าลังแรงงาน กฎหมาย การแข่งขัน 
เศรษฐกิจ และปัจจัยภายใน ได้แก่ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร ลักษณะงาน รูปแบบและ
ประสบการณ์ผู้น าซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี (Nicaragua Medical School, 2008 : 2) กล่าวว่า
ทรัพยากรมนุษย์เกิดจากการสะสมเรียนรู้ โดยแต่ละบุคคลที่เกิดมาจะมียีนส์เฉพาะของแต่ละบุคคล
ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความสามารถ คุณลักษณะเหล่านี้เป็นคุณลักษณะที่มีคุณค่า ซึ่งคุณค่านี้จะเป็นขึ้นเมื่อ
มีการลงทุนที่เหมาะสมประกอบด้วย 3 ประการดังนี้  
  1) ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) ประกอบด้วยความรู้ความสามารถในการ
เรียนรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทักษะ ประสบการณ์ที่คนสะสมไว้ รวมทั้งความรู้ที่อยู่ในตัวเราที่
เรียกว่า Tacit Knowledge  
  2) ทุนทางสังคม (Social Capital) ประกอบด้วยเครือข่ายความสัมพันธ์ 
  3) ทุนทางอารมณ์ (Emotional Capital) ประกอบด้วยคุณลักษณะต่างๆ เช่น การ
รับรู้ตนเอง (Self-Awareness) ความมีศักดิ์ศรี (Integrity) การมีความยืดหยุ่น (Resilience) 
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 ในขณะเดี่ยวกันในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องมีการประเมินความจ าเป็นในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดถึงต้องมกีารวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องมีกลยุทธ์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือท างานไห้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน (Somchai Sanprasert, 2009) และได้มีอิทธิพลของพฤติกรรมผู้น าวัฒนธรรมการ
ท างานในองค์การ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมผู้น าสร้างความเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการท างานใน
องค์การเน้นการปรับตัว กิจกรรมการฝึกอบรม และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงานมีอิทธิพล
ทางตรงต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยที่พฤติกรรมผู้น าสร้างความเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อ
ผลการปฏิบัติงานมากที่สุด พฤติกรรมผู้น าที่ขาดภาวะผู้น ามีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร (Kriengkraiyod Panthai, 2009) เปูาหมายของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเ์ชิงพุทธมี 3 ประการคือ 

  1) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้ท างาน าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนองความ
จ าเป็นขององค์กร มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีวะ 

  2) พัฒนาให้เป็นคนเก่งมีความสามารถ รวมถึงยังต้องมีศีลธรรม จริยธรรม ท างานได้
อย่างมีความสุข มีสุขภาพจิตดี เป็นคนดีของสังคมประเทศชาติ 

  3) พัฒนามนุษย์ไปสู้ระดับอุดมคติคามหลักพุทธธรรม คือสู่ระดับนิโรธหรือนิพพาน ซึ่ง
จะท าให้มนุษย์มีความสุขที่แท้จริงหรือมสภาพของการดับทุกข์อย่างสิ้นเชิง (Shan Takawicharna, 
2007) 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยข์องสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทยเน้น
ไปในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 3 ระดับ 

 ขั้นศีล (พฤติกรรม)มุ่งสร้างพฤติกรรมของบุคลากรในฐานะเป็นทรัพยากรมนุษย์ให้มี
พฤติกรรมความเคยชินที่ดีในงานปฏิบัติ เกื้อกูลสัมพันธ์กับหน่วยงาน สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในองค์กร 
จะเป็นผลให้เกิดสภาพจิตใจที่ดีงาม มีความสุข พร้อมทั้งเอ้ือต่อการแยกแยะ และการรับรู้รับทราบ
เกี่ยวกับข้อมูลความรู้ การคิด การสร้างสรรค์ ท าให้ปัญญาเจริญงอกงาม 

 ขั้นสมาธิ (ใจ) เป็นตัวชี้น าพฤติกรรมของบุลากรในฐานะเป็นทรัพยากรมนุษย์ให้มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้สึก แรงจูงใจ และสภาพจิตใจ 

 ขั้นปัญญา (ความรู้)มุ่งใช้ปัญญาของบุคลากรในฐานะเป็นทรัพยากรมนุษย์ให้มีปรีชา
ญาณ ความรู้ ความเข้าใจ เหตุผล การเข้าถึงความจริง รวมทั้งความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม และ
แนวคิดต่างๆ เพื่อใช้ปัญญาเป็นตัวแก้ปัญหา เป็นตัวปรับจัดทุกอย่าง ทั้งพฤติกรรมและจิตใจให้ลงตัว
พอดี และเป็นตัวน าสู่จุดหมายของหน่วยงาน 
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7. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประยุกต์รูปแบบพุทธบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทยโดยการน า
หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักสากล โดยมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการให้การ
ฝึกอบรม การให้การศึกษา และการพัฒนา มาบูรณาการกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนว
พุทธในระดับขั้นศีล (พฤติกรรม) ขั้นสมาธิ (ใจ) ขั้นปัญญา (ความรู้) และสังเคราะห์เข้ากับนโยบาย
การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้วิจัยเห็นควรเสนอแนะ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 
 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 3 ด้าน ด้าน
การฝึกอบรม การให้การศึกษา การพัฒนา อย่างครอบคลุม 
  2) มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
ส าหรับการปฏิบัติงานทุกระดับเพ่ือใช้เป็นการประกอบในการปฏิบัติงานของบุคลากรรวมทั้งสร้าง
ดัชนีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

  1) มหาวิทยาลัยควรจะมีหลักสูตรแผนงานส าหรับการพัฒนาบุคลากร โดยท าแผนงาน
ประจ าปี ซึ่งต้องมีตัวตนที่ได้รับการฝึกอบรมและการพัฒนาเป็นพ้ืนฐานมาก่อน เป็นความจริงที่ว่า
ก่อนการพัฒนาใครจะต้องพัฒนาตนเองก่อน เพราะพระพุทธศาสนาให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
ตนเองสูงมาก 

  2) มหาวิทยาลัยควรจัดระบบการพัฒนาสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดี เพ่ือมุ่งไปสู่
จุดมุ่งหมายที่พึงปรารถนาด้วยการศึกษาปัญหาและความต้องการทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากร
อ่ืนๆ รวมทั้งนโยบาย ที่มีการวางแผนอย่างรัดกุมในกระบวนการทั้งการด าเนินการ การตรวจสอบ 
และการประเมินผล การพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะต้องพิจารณา มิติการพัฒนาทั้งในด้านมิติ
ทางด้านจริยธรรมส่วนบุคคล มิติทางด้านวิชาการ และมิติทางด้านการน า  

 7.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยแล้วน ามา
วางแผนเชิงปฏิบัติการในงานแต่ละด้านเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบการปฏิบัติ (Standard 
Operating Procedure) ที่เป็นขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรฐาน ซึ่งมีการปฏิบัติตามล าดับก่อนหลังและ
มีลักษณะการปฏิบัติงานของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทยอย่างเป็นระบบ 
  2) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดย
เจาะจงไปในส่วนงานนั้นๆของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้สิ่งมีชีวิต
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ทุกชนิดมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ก่อให้เกิดความสามารถในการด ารงชีวิตอยู่
บนโลกนี้ได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ (Globalization)  
  3 )  ควรด า เนินการในลักษณะของการวิจัย เชิ งปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่ วม 
(Participatory Action Research) ซึ่งเป็นแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการปฏิบัติ กระบวนการพัฒนา 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือแก้ไขขององค์กรเป็นการเฉพาะ 
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การศึกษาบริบททางสังคมและวัฒนธรรมกบัการด ารงอยู่ของพระพุทธศาสนาในเขต
ชายแดนใต้ : ศึกษากรณีพื้นที่ในจังหวัดปัตตาน ี

THE INFLUENCES OF LOCAL SOCIETY AND CULTURE ON THE EXISTENCE OF 
BUDDHISM IN  SOUTHERN BORDER  PROVINCE : A CASE STUDY OF  PATTANI. 

 
ชนิศร์  ชูเลื่อน 

Chanit  Chooluean 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธ

กับการด ารงอยู่ของพระพุทธศาสนา  2) เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่มีต่อ
สังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธและการด ารงอยู่ของพระพุทธศาสนา และเพ่ือศึกษาถึงแนว
ทางการแก้ไขและพัฒนาเพื่อการด ารงอยู่ได้ของพระพุทธศาสนาในจังหวัดปัตตานี  โดยเป็นงานวิจัย
เชิงคุณภาพใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสังเกต สัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า 
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธซึ่งได้ก าหนดไว้ 3 ด้านในงานวิจัยเรื่องนี้ 

คือ ด้านสังคมและการด ารงชีพ ด้านวัฒนธรรมประเพณี และด้านการศึกษาทางพระพุทธศาสนาของ
ชาวไทยพุทธมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้สามารถด ารงอยู่ได้ในจังหวัด
ปัตตานี ซึ่งพระพุทธศาสนาเองก็มีส่วนส าคัญที่ท าให้ทั้ง 3 ด้านนี้ด าเนินไปได้เหมือนกันนั่นคือต่างก็
อยู่ในฐานะเป็นปัจจัยหนุนเนื่องให้ต่างฝ่ายต่างอยู่ได้   

อนึ่งจากการศึกษาถึงผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม
ของชาวไทยพุทธยังพบอีกว่า ด้านสังคมและการด ารงชีพ ชาวไทยพุทธไม่สามารถด าเนินชีวิตได้
ตามปกติเช่นแต่ก่อน มีความหวาดระแวงถึงอันตรายจากการถูกท าร้าย ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
พบว่าไม่สามารถจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีได้อย่างสะดวกไม่มีความมั่นใจในความปลอดภัย
และด้านการศึกษาทางพระพุทธศาสนาก็พบว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่ได้ส่งผลกระทบต่อ
การศึกษาทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะการศึกษาสายพระปริยัติธรรมเป็นอย่างมาก ส านักเรียนหรือ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมต้องปิดท าการเพราะขาดผู้บวชเรียนด้วยเหตุที่มีความหวั่นเกรงถึงความไม่
ปลอดภัยในชีวิต  

ในด้านแนวทางการแก้ไขและพัฒนา ได้แบ่งเป็น 3 ด้าน คือด้านนโยบายของรัฐ  ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่ารัฐมีนโยบายในการดูแลสวัสดิภาพของคนในพ้ืนที่ในระดับที่น่าพอใจ เช่น มีระบบ
                                                           

 Mahachulalongkornrajavidyalaya  University, Pattani Buddhist College. 
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รักษาความปลอดภัยให้กับชุมชนหรือกลุ่มคนที่มีความเสี่ยง มีสวัสดิการ มีการชดเชยแก่ผู้ประสบ
เหตุ เป็นต้น ในขณะที่ด้านกลุ่มชาวพุทธ ผลการวิจัยพบว่าชาวพุทธในพ้ืนที่ต้องการให้สังคมชาวไทย
พุทธเองมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และรัฐควรเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือชาวพุทธ
อย่างเข้มข้น และด้านสุดท้ายคือด้านส่วนตัวผู้วิจัยที่มีความคิดเห็นว่าชาวไทยพุทธควรมีความกล้า
หาญที่จะแสดงออกทางสังคมเพ่ือเรียกร้องความไม่เป็นธรรมที่เกิดกับกลุ่มตน ควรมีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกนัในทุกกิจกรรม 
ค าส าคัญ : บริบททางสังคมและวัฒนธรรม,การด ารงอยู่ของพระพุทธศาสนา,ชายแดนใต้ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to investigate the impact of violence 
on society and culture of Thai Buddhist in Pattani and to find solutions for the 
existence of Buddhism in the province. The information was obtained by collection, 
observation and interview. Data was analyzed by descriptive technique. The results 
showed that the existence of Buddhism in Pattani is strongly influenced by three 
major factors including community and living, culture and tradition, and education 
of Buddhist in the region. A harmful and insecure living condition to Thai Buddhist 
communities in the area. As a result of the violence, all Buddhist activities and 
cultures are unable to be processed, as usual, due to the fear and the concern of 
the insurgency. Not only that, the violence also results in a significant reduction in 
Buddhist studies, especially for academic scripture education. In order to solve the 
problem, Thai government and the local Buddhists necessitate being well 
cooperated. The research results indicated that the policy statement of the 
government was satisfied. In addition, the findings showed that the Buddhist 
community has requested the local Buddhists having a strong unity as to protect 
themselves and to preserve well their social, cultural and religious activities. The 
community also asks for close attention from the government by means of both 
policy and action.   Finally, the author suggests that Buddhists in the region should 
be braver and united to identify themselves and fight for the local injustice 
Keywords:  Influences of local society and culture, the existence of      
   Buddhism, Southern border  province 
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1. บทน า 
 สถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ได้ด าเนินมาผ่านช่วงเวลาอันยาวนานและได้
ส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดถึงวิถีชีวิตของ
ประชาชนผู้อยู่ในพื้นท่ีทั้งท่ีเป็นชาวไทยพุทธและมุสลิม  ประชาชนทั้งสองศาสนิกในพ้ืนที่ไม่สามารถ
ด าเนินชีวิตตามปกติได้  โดยเฉพาะชาวไทยพุทธที่ถือว่าเป็นประชากรหรือชนกลุ่มน้อยในพ้ืนที่ที่มี
เพียงร้อยละ  19.02 % จากจ านวนประชากรทั้งหมดของจังหวัด  634,125   คน เหตุการณ์ความ
ไม่สงบดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชาวไทยพุทธทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคมเป็นอย่างมาก ท า
ให้ชาวไทยพุทธไม่สามารถด าเนินชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ในส่วนที่สามารถด าเนินไปได้ก็ด าเนิน
ได้อย่างไม่สะดวก สภาพการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นกล่าวได้ว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อพระพุทธศาสนา
และมีส่วนชี้ชะตาอนาคตของพระพุทธศาสนาในพ้ืนที่เพราะการท่ีพระพุทธศาสนาจะด ารงอยู่ได้ก็
ด้วยอาศัยปัจจัยหลาย ๆ ด้าน เช่น ปัจจัยทางสังคมคือการที่พุทธศาสนิกมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมีความเป็นอยู่อย่างปกติสุข ปัจจัยทางวัฒนธรรมคือการที่ชาวพุทธสามารถขับเคลื่อน
กิจกรรมทางวัฒนธรรมของกลุ่มตนให้ด าเนินไปได้และปัจจัยด้านการศึกษาคือการที่ชาว พุทธได้รับ
การศึกษาพระพุทธศาสนาให้เกิดความเข้าใจแล้วน าไปสู่การจรรโลงรักษาพระพุทธศาสนาในโอกาส
ต่อไป ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นนี้มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงอยู่ของพระพุทธศาสนาในจังหวัด
ปัตตานี แต่หากปัจจัยข้างต้นไม่สามารถถูกขับเคลื่อนให้เดินหน้าไปได้ ก็ส่งผลกระทบต่อ
พระพุทธศาสนา  
 อนึ่งในแง่ของจ านวนประชากรชาวพุทธในจังหวัดปัตตานีหากจะพิจารณาดูย้อนกลับไป
ในอดีตในช่วงหลายทศตวรรษที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของชาวไทยพุทธมีน้อย
กว่าชาวไทยมุสลิมมาโดยตลอดและลดจ านวนลงเรื่อย ๆ เมื่อเป็นเช่นนี้ หากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ยังคงด าเนินต่อไป ก็อาจเป็นปัจจัยให้พระพุทธศาสนาหรือสังคมชาวพุทธมีความเปลี่ยนแปลงไปใน
ลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ได้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
โดยเฉพาะปรากฏการณ์ทางสังคมคือความรุนแรงในพื้นที่ท่ีมีผลต่อการด ารงอยู่ได้ของสังคมชาวพุทธ
โดยที่สุดคือพระพุทธศาสนาในเขตชายแดนภาคใต้โดยศึกษาเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีว่ามีความ
เป็นไปอย่างไรเพื่อน าไปสู่การหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาในโอกาสต่อไป  
 
2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธกับการด ารงอยู่ของ
พระพุทธศาสนาในจังหวัดปัตตานี 
 2.2 เพ่ือศึกษาผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมของชาว
ไทยพุทธและการด ารงอยู่ของพระพุทธศาสนาในจังหวัดปัตตานี 
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 2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขและพัฒนาเพ่ือการด ารงอยู่ได้ของพระพุทธศาสนาใน
จังหวัดปัตตานี 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษา ใน 2 ลักษณะ ได้แก่  
 3.1 การศึกษาในเชิงเอกสาร เพ่ือค้นหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ 
ทางสังคมและชุมชน  เช่น แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ทฤษฎีเกี่ยวกับการแพร่กระจายทาง
วัฒนธรรม  สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น 
 3.2 การศึกษาภาคสนาม ด้วยวิธีการ สังเกตสถานการณ์ความเป็นไปทางสังคมและ
วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยพุทธ โดยเปรียบเทียบสภาพการณ์ในอดีตที่ผ่านมากับปัจจุบันที่
ก าลังเป็นอยู่และสัมภาษณ์ ถึงความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนในพ้ืนที่จากสาขาอาชีพต่าง ๆ 
จ านวน 110 รูปคนเกี่ยวกับความเป็นไปทางสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะในปัจจุบันและ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา 

 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 สถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาก่อนปี พ.ศ.2547 และหลังปี พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน 

  1) ด้านสังคมและการด ารงชีพของชาวไทยพุทธ พบว่าในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2547 และ
หลังปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยช่วงก่อนปี พ.ศ. 2547 อันเป็น
ช่วงที่ยังไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรง ชาวพุทธสามารถด าเนินกิจกรรมทางสังคมและด ารงชีวิตตามวิถี
ชาวพุทธได้อย่างไม่มีปัญหาในมิติด้านความสัมพันธ์ระหว่างชาวพุทธด้วยกันหรือระหว่างศาสนิกของ
ศาสนาอ่ืนโดยเฉพาะชาวไทยมุสลิมซึ่งถือเป็นชนกลุ่มใหญ่ในพ้ืนที่ก็ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น แต่
หลังจากปี พ.ศ. 2547 อันเป็นปีเริ่มต้นของการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องเป็นต้นมา 
ชาวไทยพุทธส่วนใหญ่ก็เริ่มประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมทางสังคมหรือการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์   
  2) ด้านวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยพุทธ  พบว่าในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2547 และหลัง
ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน ไม่มีความเปลี่ยนแปลงในเชิงเนื้อหาแต่หลังปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมามี
การเปลี่ยนแปลงในเชิงวิธีการในบางประเพณีและวัฒนธรรม โดยช่วงก่อนปี พ.ศ. 2547 ซึ่งยังไม่เกิด
เหตุการณ์ความรุนแรง ชาวพุทธสามารถด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรมได้
อย่างสะดวก แต่ช่วงหลังปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา กิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับประเพณีหรือวัฒนธรรม
ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเพ่ือความสะดวกและปลอดภัยของผู้เข้าร่วม   
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     3 ) ด้านการศึกษาทางพระพุทธศาสนา แยกกล่าวได้เป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มฆราวาส 
ที่พบว่าช่วงก่อนปี พ.ศ. 2547 อันเป็นช่วงที่ยังไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงและหลังปี พ.ศ. 2547 
สถานการณ์การศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาของฝ่ายฆราวาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นการศึกษาใน
ระบบคือระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในหลายโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก กล่าวคือ
อยู่ในสภาพการณ์ที่น่ากังวลทั้งก่อนและหลังปี พ.ศ.2547  นั่นคือในบางโรงเรียนพบว่าไม่สามารถจัด
การศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาได้อย่างสมบูรณ์ เพราะความที่นักเรียนที่เป็นชาวไทยพุทธมีจ านวน
หรือสัดส่วนที่น้อยกว่านักเรียนที่นับถือศาสนาอื่น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ผู้บริหารของโรงเรียนเหล่านั้น
มองข้ามความส าคัญ  (2) กลุ่มบรรพชิต ที่พบว่าการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาหรือการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรมส าหรับบรรพชิต มีการเปลี่ยนรูปแบบไป จากเดิมในแต่ละวัดจะจัดให้มีการ
เรียนการสอนท่ีแยกจากกันเป็นเอกเทศ แต่ในปัจจุบันกลับพบว่าการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมของคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานีไม่สามารถจัดได้อย่างเช่นอดีต ทางคณะสงฆ์จังหวัด
ปัตตานีจึงแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการก าหนดให้คณะสงฆ์แต่ละอ าเภอได้จัดตั้ งศูนย์การศึกษาประจ า
อ าเภอ อ าเภอละ  1 แห่ง เพ่ือให้พระสงฆ์และสามเณรในแต่ละอ าเภอได้มาเรียนพระปริยัติธรรม
ร่วมกัน  

4.2 อิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธ  ที่มีต่อการด ารงอยู่ของ
พระพุทธศาสนา 
  1) ด้านสังคมและการด ารงชีพของชาวไทยพุทธ พบว่าสถานการณ์ทางสังคมหรือการ
ด ารงชีพของชาวไทยพุทธมีบทบาทหรืออิทธิพลส าคัญต่อการด ารงอยู่ได้ของพระพุทธศาสนาในพ้ืนที่
จังหวัดปัตตานี ในทางกลับกัน พระพุทธศาสนาเองก็มีบทบาทหรืออิทธิพลส าคัญต่อการด ารงอยู่ได้
ของสังคมชาวไทยพุทธเช่นกัน  
  2) ด้านวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยพุทธ พบว่าวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทย
พุทธก็มีบทบาทส าคัญต่อการด ารงอยู่ได้ของพระพุทธศาสนาในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ในทางกลับกัน 
พระพุทธศาสนาเองก็มีบทบาทหรือมีอิทธิพลส าคัญต่อการด ารงอยู่ได้ของวัฒนธรรมประเพณีของ
ชาวไทยพุทธเช่นกัน  
  3)  ด้านการศึกษาทางพระพุทธศาสนา พบว่าการศึกษาพระพุทธศาสนาของชาวไทย
พุทธมีบทบาทหรือมีอิทธิพลส าคัญต่อการด ารงอยู่ได้ของพระพุทธศาสนาในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ในทาง
กลับกัน พระพุทธศาสนาเองก็มีบทบาทหรืออิทธิพลส าคัญต่อการด ารงอยู่ได้ของการศึกษาของชาว
ไทยพุทธเช่นกัน กล่าวได้ว่าต่างฝ่ายต่างอิงอาศัยซึ่งกันและกัน  
  4.3 ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่มีต่อพระพุทธศาสนา 

1) ด้านสังคมและการด ารงชีพของชาวไทยพุทธ พบว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาในด้านสังคมของชาวไทยพุทธ



56    ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561

เป็นอย่างมากทั้งในแง่กายภาพที่ไม่สามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติและด้านจิตภาพ ที่มีความเครียด
กังวลสูงกับการต้องใช้ชีวิตในท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย มีความหวาดกลัวต่อเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึน 
  2) ด้านวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยพุทธ พบว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาในมิติที่เกี่ยวข้องกับประเพณี
และวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธเป็นอย่างมาก ชาวไทยพุทธได้ประสบปัญหาอันเป็นความ
ยากล าบากในการประกอบกิจกรรมอันเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ บางประเพณี
ประชาชนที่เข้าร่วมก็เข้าร่วมอย่างมีความกังวลทั้งในขณะที่ประกอบกิจกรรมเพราะเกรงจะถูก
ก่อกวน 
  3) ด้านการศึกษาทางพระพุทธศาสนา พบว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ ได้ส่งผล
กระทบต่อพระพุทธศาสนาในมิติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางพระพุทธศาสนาของชาวไทยพุทธเป็น
อย่างมาก การจัดการศึกษาทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดปัตตานีก่อนเกิดเหตุรุนแรง ถือได้ว่ามี
สภาพการณ์ที่น่าพอใจ เพราะมีระบบและแผนกการศึกษาที่หลากหลาย  แต่สภาพการณ์ใน
ปัจจุบันมีลักษณะที่ซบเซาคือมีผู้เรียนที่ลดน้อยลงมากในทุกระดับ โดยเฉพาะแผนกปริยัติธรรม
สามัญที่ต้องปิดตัวลงเพราะขาดผู้เรียน 
  4.4 แนวโน้มความเป็นไปในอนาคตของพระพุทธศาสนาในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 
  ผลการวิจัยด้านแนวโน้มความเป็นไปในอนาคตของพระพุทธศาสนาในจังหวัดปัตตานี 
จากการศึกษา พบว่าทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านสังคมและการด ารงชีพ  ด้านประเพณีและวัฒนธรรม และ 
ด้านการศึกษา ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันนั้น ชาวไทยพุทธมีความคิดเห็นที่สามารถประมวลได้
เป็น 2 กลุ่ม คือ 
 1) กลุ่มท่ีมีความคิดว่าขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย โดยมีความคิดว่าพระพุทธศาสนาซึ่งรวมถึงวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมของชาวพุทธจะด ารงอยู่ต่อไปได้ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีรวมถึง 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้นั้นต้องอาศัยปัจจัยคือการบ ารุงจากรัฐและพลังแห่งความสามัคคีหรือความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของชาวพุทธเองในการที่จะรักษาวิถีความเป็นพุทธในลักษณะต่าง ๆ ให้คงอยู่ต่อไป   
 2) กลุ่มท่ีมีความคิดตัดสินเด็ดขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีความคิดว่าพุทธศาสนาในพ้ืนที่ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีลักษณะที่อ่อนก าลังลงไปเร่ือย ๆ ด้วยปัจจัยหลายประการ ทั้งปัจจัย
ภายในคือชาวพุทธเองและทั้งปัจจัยภายนอกคือภาวะแวดล้อมทางสังคมโดยเฉพาะการที่
พระพุทธศาสนาต้องอยู่ในพื้นท่ีที่แวดล้อมไปด้วยศาสนิกของศาสนาอื่นที่มีสัดส่วนมากกว่า  
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 4.5 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปฏิบัติ เ พ่ือการพัฒนาหรือด ารงอยู่ ได้ของ
พระพุทธศาสนาในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 
 1) ด้านสังคมและการด ารงชีพของชาวไทยพุทธ  
 กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติหลายประการ เช่น ชาวไทยพุทธควรมี
การรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันให้มากกว่าที่   ไม่ควรทะเลาะหรือขัดแย้งกันเอง ควรร่วมแรงร่วมใจกัน
อุปถัมภ์บ ารุงพุทธศาสนาในกิจกรรมต่าง  ๆ  ที่เก่ียวกับศาสนา เป็นต้น 
 2)  ด้านวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยพุทธ 
 กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติหลายประการ เช่น ชาวไทยพุทธควรให้
ความส าคัญกับการเข้าร่วมประเพณีต่าง ๆ เพราะประเพณีคือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจสังคมชาวพุทธได้
อย่างดี ควรส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมของชาวพุทธ
เราหลายอย่างมีความเกี่ยวโยงหรืออยู่บนฐานของศาสนา การเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมจึงเท่ากับ
เห็นคุณค่าของศาสนาด้วย เป็นต้น 
 3) ด้านการศึกษาทางพระพุทธศาสนา 
 กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติหลายประการ เช่น ภาครัฐควรเข้ามา
ช่วยก ากับดูแลนโยบายด้านกิจการการศึกษาทางพระพุทธศาสนาในพ้ืนที่เป็นการเฉพาะเพราะเป็น
พ้ืนที่พิเศษหรือร่วมมือกับคณะสงฆ์เพ่ือหาแนวทางหรือฟ้ืนฟูกิจการทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด
ปัตตานี และตอ้งมีความจริงใจในการให้การดูแลอุปถัมภ์การศึกษาทางพระพุทธศาสนาและบริบทที่
เกี่ยวกับการศึกษาทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น 
 4.6 ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐต่อการพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาใน
พ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 
 1) ด้านสังคมและการด ารงชีพของชาวไทยพุทธ 
 รัฐควรดูแลปกป้องชาวไทยพุทธอย่างเต็มที่ ควรช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวไทยพุทธอย่าง
จริงจัง และจริงใจ  ควรทบทวนนโยบายการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการแก้ปัญหาภาคใต้ ตลอดถึง
นโยบายการให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างรัดกุม ปราศจากความ
เหลื่อมล้ า 

 2) ด้านวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยพุทธ 
 รัฐควรก าหนดเป็นนโยบายเพ่ิมความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลงาน
ด้านพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นให้สามารถท างานในเชิงรุกมากขึ้น ควรดูแลชุมชนไทยพุทธอย่าง
เข้าถึงและท่ัวถึง โดยเฉพาะวัด ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือซ่อมแซมปฏิสังขรณ์วัดซึ่งเป็นสัญลักษณ์
ทางวัฒนธรรมที่มีสภาพทรุดโทรม หรือเป็นสื่อกลางเข้ามาช่วยดูแลจัดการธรณีสงฆ์ที่มีพ้ืนที่ติดต่อ
กับท่ีดินของคนต่างศาสนา เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา 
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 3) ด้านการศึกษาทางพระพุทธศาสนา 
  1.รัฐควรให้ความส าคัญกับการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาของเด็กหรือเยาวชนให้
มากกว่าที่เป็นอยู่ ควรมีนโยบายส่งเสริมและปลูกฝังการศึกษาทางพระพุทธศาสนาให้กับเด็กหรือ
เยาวชนให้ดีกว่าที่เป็นอยู่เพ่ือให้เป็นศาสนิกท่ีพึงประสงค์ ตลอดถึงฟ้ืนฟูโรงเรียนสอนปริยัติธรรมที่ได้
ท าการปิดไปเพ่ือให้มีการเรียนการสอน  
  2. รัฐควรก าหนดนโยบายอันเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กหรือเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนได้
เข้ามาศึกษาภาคบังคับต่อได้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมสายสามัญที่เปิดท าการเรียนการสอนในวัด
อย่างเช่นแต่ก่อนซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาควบคู่ไป
ด้วย    
 
5. อภิปรายผล 
 5.1 ประเด็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธกับการด ารงอยู่ของ
พระพุทธศาสนาในจังหวัดปัตตานี 
 ผลการวิจัยพบว่าบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี
มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงอยู่ได้หรือไม่ได้ของสังคมชาวไทยพุทธและพระพุทธศาสนาใน
จังหวัดปัตตานี ซึ่งในสภาพการณ์ปัจจุบันชาวไทยพุทธประสบปัญหาในการขับเคลื่อนกิจกรรมทาง
สังคมและวัฒนธรรมเพราะต้องอยู่ในท่ามกลางสถานการณ์แห่งความรุนแรงหรือการก่อเหตุร้ายจาก
ผู้ก่อการร้าย แต่ถึงกระนั้น ชาวไทยพุทธในพ้ืนที่ก็ยังต้องขับเคลื่อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตน
ต่อไปเพ่ือความอยู่รอดของชีวิต ซึ่งชาวไทยพุทธได้ใช้วิธีการอย่างหลากหลายในการดิ้นรนเพ่ือการ
อยู่รอด เช่น  การท าใจยอมรับกับเหตุการณ์ท่ีก าลังเป็นอยู่เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ยากแก่การหลีกเลี่ยง 
การปรับตัวหรือเปล่ียนแปลงรูปแบบกิจกรรมชีวิต การจัดเวรยามรักษาดูแลหมู่บ้านของตน มีการ
ปรับเปลี่ยนเวลาในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาบางพิธีกรรม เป็นต้น  
 5.2 ประเด็นผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมของชาว
ไทยพุทธและการด ารงอยู่ของพระพุทธศาสนาในจังหวัดปัตตานี 
 ผลการวิจัยพบว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม
ของชาวไทยพุทธและการด ารงอยู่ของพระพุทธศาสนาในจังหวัดปัตตานีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยได้
ส่งผลกระทบต่อสังคมชาวพุทธที่สามารถแยกเป็น 2 ด้าน คือ 

  1) ด้านตัวพระพุทธศาสนาโดยตรง อันได้แก่วัดและพระสงฆ์สามเณรซึ่งถือว่าเป็น
สัญลักษณ์หรือตัวแทนส าคัญของพระพุทธศาสนา ซึ่งมักตกเป็นเป้าในการก่อเหตุร้ายอยู่เสมอ การ
กระท าหรือการก่อเหตุร้ายต่อวัดหรือพระสงฆ์สามเณรมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผู้ก่อการร้ายมีความ
ต้องการจะท าให้ชาวพุทธเกิดความรู้สึกอ่อนไหวและเกิดปฏิกิริยาด้วยหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่ง 
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  2) ด้านสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธ ก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างจากด้านแรก 
การด ารงชีวิตในสังคมตลอดถึงการขับเคลื่อนกิจกรรมทางวัฒนธรรมต้องมีการปรับตัวหรือ
ปรับเปลี่ยนใน  หลาย ๆ ด้านเพื่อความปลอดภัยจากเหตุร้าย  
 5.3 ประเด็นแนวทางการแก้ไขและพัฒนาเพ่ือการด ารงอยู่ได้ของพระพุทธศาสนาใน
จังหวัดปัตตานี 
 ผลการวิจัยพบว่าพระพุทธศาสนาในจังหวัดปัตตานีจะสามารถด ารงอยู่ได้ก็ด้วยอาศัย
วิธีการต่าง ๆ เช่น การท านุบ ารุง การรักษา การสนับสนุนส่งเสริมหรือการพัฒนาจากภาคส่วน  
ต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคส่วนที่ส าคัญ 2 ภาคคือ ภาคประชาชนและภาครัฐ นั่นคือ  ภาคประชาชนต้อง
ร่วมแรงร่วมใจกันพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาด้วยวิธีการต่าง ๆ ต้องรู้หน้าที่ของความเป็นชาวพุทธ
ทีดวี่าควรแสดงออกอย่างไร ในขณะที่ภาครัฐเองก็ต้องช่วยสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาอีกทาง
หนึ่งด้วย เพราะภาครัฐคือภาคส่วนที่ส าคัญในการบริหารหรือก ากับดูแลความเป็นไปในสังคม  
 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการท าให้สังคมชาว
พุทธและพระพุทธศาสนาสามารถด ารงอยู่ได้ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีทั้งของภาคประชาชนและภาครัฐถือ
ได้ว่าเป็นการท าตามหน้าที่ของผู้เป็นสมาชิกของสังคม ซึ่งจากการวิจัยพบว่าชาวไทยพุทธทั้งภาค
ประชาชนและภาครัฐได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเพ่ือการด ารงอยู่ได้แห่งสังคมชาวพุทธในหลาย ๆ 
มิติ  
 
6.ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่องการจัดการประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธในจังหวัดปัตตานี 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ  1) รัฐควรมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมให้ชาวไทยพุทธได้
มีโอกาสรวมกลุ่มกันท าอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายหรือจัดให้มี
องค์กรชาวพุทธในรูปแบบต่าง ๆ 2) รัฐควรทบทวนนโยบายด้านการปกครองที่จะเปิดโอกาสให้คน
ในพ้ืนที่ได้เลือกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองด้วยตนเอง เพ่ือป้องกันปัญหาด้านการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียม
จากเจ้าหน้าที่รัฐอันอาจจะเกิดขึ้นกับคนในพ้ืนที่ 3) รัฐควรมีนโยบายที่จะเสริมความเข้มแข็งให้กับ
องค์กรที่ดูแลสนับสนุนหรือพิทักษ์พระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้องค์กรดังกล่าว
มีการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
       6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป คือ1) ควรมีการวิจัยติดตามการด าเนินการตาม
โครงการต่าง ๆ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อสังคมชาวไทยพุทธที่ทั้งภาครัฐและประชาชนเป็นผู้สนับสนุนให้
เกิดข้ึนว่าได้บรรลุเป้าหมายหรือไม่และเป็นอย่างไร  2) ควรมีการวิจัยติดตามการด าเนินงานของกลุ่ม
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ตัวแทนชาวพุทธแต่ละกลุ่มที่มีการรวมกลุ่มกันท างานเพ่ือสังคมชาวไทยพุทธในพ้ืนที่ 3) ควรมีการ
ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกับพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ๆ ที่อยู่ในชายแดนภาคใต้ 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงตามแนวพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
และเพ่ือตรวจสอบการพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามแนวพุทธของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธี (Mixed  Methods  Research) คือ การวิจัยคุณภาพ (Qualitative  Research) 
ได้แก่ 1) การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน และการสนทนากลุ่ม (Focus Group  
Discussion) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 10 รูป/คน โดยใช้แบบการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล  
ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา  และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 325 คน โดยใช้
แบบสอบถาม  การวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละความถี่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (  ̅) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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1. สภาพปัจจุบันการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พบว่า การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ยังยึดติดอยู่กับ
รูปแบบการบริหารหรือการท างานแบบเดิม ไม่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงใน
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สังคมปัจจุบัน  การขับเคลื่อนองค์กร ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรตามแนวทางการปฏิรูประบบ
ราชการและการปฏิรูปการศึกษา  การพัฒนาสถานศึกษายังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน และสังคมได้อย่างเต็มที่  และยังไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ยุคปัจจุบัน การบริหารสถานศึกษาใช้หลักการบริหาร 7  หลักการ ประกอบด้วย หลักการกระจาย
อ านาจ หลักการมีส่วนร่วม  หลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน หลักการบริหาร
ตนเอง  หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล หลักการมีภาวะผู้น าแบบเกื้อหนุน หลักการพัฒนาทั้งระบบ
ยังไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วน  การบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง การมีส่วนร่วม  PDCA เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ยังไม่ต่อเนื่อง ผู้บริหารสถานศึกษา มีองค์ประกอบคุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษามี 6 องค์ประกอบได้แก่  ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรับผิดชอบ  
ด้านสมรรถวิสัยในการท างาน ด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านการมีวิสัยทัศน์  
แต่ในทางปฏิบัติมีความไม่สอดคล้องกัน    

2. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามแนวพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนน าของการ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ประกอบด้วย  1) หลักการพัฒนาภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง  2) วัตถุประสงค์ของการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  3) บริบทของ
สถานศึกษา  ส่วนที่ 2 ตัวแบบของกระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย   
1) องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 2) คุณลักษณะของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง   
3) ขั้นตอนการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 4) หลักธรรมส าหรับการพัฒนาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง คือ หลักสัปปุริสธรรม 7 ส่วนที่ 3 การน ารูปแบบไปใช้ มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่  
1) การเตรียมการด าเนินงาน 2) การด าเนินงาน 3) การประเมินผลการด าเนินงาน และส่วนที่ 4 
เงื่อนไขความส าเร็จของการน ารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วย 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วม  
2) การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 3) การนิเทศ ก ากับ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง  4) การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการพัฒนา 

3. การตรวจสอบการพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามแนวพุทธ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พบว่า ด้านความเป็น
ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ความเหมาะสม ด้านความถูกต้อง และความเป็นไปได้ 
ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: การพัฒนา, ภาวะผู้น า, ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
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ABSTRACT 
            The objectives of this research were to study the current administration 
situation of administrators in in educational institutes under the Secondary 
Educational Service Area Office, to develop the model for Buddhist based change 
agent leadership of administrators in educational institutions under the Secondary 
Educational Service Area Office, and to testify the development model for Buddhist 
based change agent leadership of administrators in educational institutions under 
the Secondary Educational Service Area Office. The mixed methods research was 
used in the study. The qualitative data were collected from in-depth interview with 
5 key-informants and focus group discussions with 10 experts and then analyzed by 
content analysis. The quantitative data were collected by questionnaires from 325 
samples consisting of school administrators. The data were analyzed by percentage, 
frequency, mean and standard deviation. 
           The study results showed that: 
           1. The administration was remained in a traditional style, not follow the 
change in present society. The organization movement was unsuccessful by the 
policy of government bureaucratic and educational reform. The school 
development did not match with the need of learners, community and society, and 
above all, not relevant to the present economic and social changes. The 7 
administrative principles were implemented incompletely; decentralization, 
participation, people based authority, self-reliance administration, check and 
balance, and supportive leadership. The information technology, human resource 
development and PDCA system were used discontinuously. The 6 qualifications of 
administrators could not be implemented practically. 
          2. The development model of Buddhist based change agent leadership of 
administrators in educational institutions under the Secondary Educational Service 
Area Office consisted of 4 main factors; 1) Leading part consists of (1) principles, (2) 
objectives, and (3) institutional contexts, 2) Content consists of 1) components, (2) 
characteristics, (3) procedure, and (4) Buddhist principles, 3) The application consists 
of (1) preparation, (2) action, and (3) evaluation, and 4) Condition consists of (1) 
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coordinating administration, (2) continuous development, (3) demonstration and 
follow up, and (4) cooperation and network creation. 
          3. From the model evaluation, utility was at the highest level, followed by 
appropriateness, rightness and possibility respectively. 

 Keywords:  Development, Leadership, The Secondary Educational Service  
  Area Office 

 
1. บทน า 
 ปัจจุบันในการบริหารสถานศึกษานั้น ภาวะผู้น า (leadership) มีความส าคัญมากกว่าการ
จัดการ (management) สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องการอาศัยภาวะผู้น ามากกว่าการบริหารจัดการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับวิวัฒนาการของโลกเพ่ือสามารถน า
องค์การสู่การเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (sustainable competitiveness) 
เนื่องจากภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญขององค์การที่ประสบ
ความส าเร็จ จึงจ าเป็นต้องเข้าใจปัจจัยที่ท าให้ผู้น าประสบความส าเร็จและมีประสิทธิผล ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต (Somkid Sakunsatapat, 2009) การจัดการศึกษาดังกล่าวจะต้องค านึงถึงการ
มีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ให้
มีประชาชนมีส่วนร่วมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลักการส าคัญดังกล่าวตรงกับแนวคิดหลักใน
การจัดการศึกษาเพ่ือทุกคนทุกฝ่าย อันเป็นหลักการพ้ืนฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก การปฏิรูป
การศึกษาครั้งนี้ นอกจากจะเน้นการปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการศึกษาแล้วยังเน้นในส่วนที่
เป็นทางการ หลักการโครงสร้างและระบบบริหารให้เป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนการปฏิรูป
การศึกษาทั้งระบบให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ คุณภาพการศึกษา ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 จึงก าหนดสาระการ
ปฏิรูปให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น เป้าหมายและหลักการ สิทธิและโอกาส ระบบการศึกษา แนวทาง 
การจัดการศึกษา โครงสร้างการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา งบประมาณทางการศึกษา สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เป็นการปฏิรูปเพ่ือให้มี
เอกภาพด้านนโยบาย มีความหลากหลายในทางปฏิบัติ  
 จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงตามแนวพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ในด้านต่างๆ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารได้พัฒนาปรับปรุงบทบาทผู้น าของตนเอง 
และวางตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี เกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีสามารถน าไปใช้เป็นพ้ืนฐานในรูปแบบการพัฒนา
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามแนวพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ให้มีทิศทางท่ีถูกต้องเหมาะสมต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 2.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามแนวพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 2.3 เพ่ือตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามแนวพุทธของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยใช้การวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method 
Research) ศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Quanlitative Research)  โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการวิจัยทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จ านวน 5 แห่ง จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล และเป็น
โรงเรียนประจ าจังหวัด โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ สภาพปัจจุบันของการ
บริหารงานทั้ง 5 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงบประมาณ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบการสัมภาษณ์
และแบบสังเกต  การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา สังเคราะห์
เนื้อหา โดยสรุปเนื้อหาเป็นประเด็นส าคัญต่างๆ ตามข้อมูลการสัมภาษณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
และใช้สถิติมาวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ความถ่ีและร้อยละ    

ขั้นตอนที่ 2 รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามแนวพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา โดยการสนทนากลุ่ม จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร
นั ก วิ ช าการ  จ านวน  10  รู ป /คน  มหาวิ ทยาลั ยมหา จุฬาลงกรณราชวิ ทยาลั ย  ดั งนี้  
1) วิธีด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามแนวพุทธของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับร่างที่ 1)  โดยการสนทนากลุ่ม 
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารนักวิชาการ ผู้ใช้งาน จ านวน 10 รูป/คน 2) แหล่งข้อมูล มาจาก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ใช้งาน จ านวน 10 รูป/คน  โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
และก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก 3) เครื่องมือ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับ
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สภาพปัจจุบันของการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้จากรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงตามแนวพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
(ฉบับร่างที่ 1) 4) การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อหา และสังเคราะห์เนื้อหา โดยสรุป
สาระส าคัญของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
5) ผลลัพธ์  ได้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามแนวพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับร่างที่ 2) 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามแนวพุทธของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยน าผลการตรวจสอบ
หรือรูปแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของรูปแบบรูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามแนวพุทธ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา มาปรับปรุง แก้ไข ให้ได้
รูปแบบที่สมบูรณ์ ดังนี้ 1) วิธีด าเนินการวิจัย  ผู้วิจัยได้น าผลการตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามแนวพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา” มาปรับปรุง แก้ไข และน าเสนอ 2) แหล่งข้อมูล ผู้วิจัยได้รับค าแนะน า ชี้แนะจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 3) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล ด้วย
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 4) ผลลัพธ์ ได้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามแนวพุทธ
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) 
 
4. สรุปผลการวิจัย 

4.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พบว่า สภาพปัจจุบันการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ยังยึดติดอยู่
กับรูปแบบการบริหารหรือการท างานแบบเดิม ไม่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ในสังคมปัจจุบัน  การขับเคลื่อนองค์กร เพ่ือน าไปสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมายยังไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าที่ควรตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา การบริหารสถานศึกษาใช้
หลักการบริหาร 7 หลักการ ประกอบด้วย หลักการกระจายอ านาจ หลักการมีส่วนร่วม  หลักการ
คืนอ านาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน หลักการบริหารตนเอง  หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล 
หลักการมีภาวะผู้น าแบบเกื้อหนุน หลักการพัฒนาทั้งระบบยังไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วน การบริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การมีส่วนร่วม PDCA เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารและมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยังไม่ต่อเนื่อง การบริหารสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ จะต้องมีลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ (1) การนิเทศและพัฒนาครูตามศักยภาพของ
แต่ละคน (2) การประเมินผลครูตามแนวนโยบาย (3) การจัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนให้
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มีบรรยากาศของความเป็นเลิศ (4) การจัดทรัพยากรตามล าดับความส าคัญตามนโยบายและความ
จ าเป็น (5) การแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม ยังไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง  

แนวทางแก้ไขปัญหา คือ การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน การ
ขับเคลื่อนองค์กร เพ่ือน าไปสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมาย ต้องก าหนดเป้าหมายให้มีความเชื่อมโยงซึ่งกัน
และกันตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษาการบริหารสถานศึกษาใช้
หลักการบริหาร 7 หลักการ ต้องสามารถบริหารสถานศึกษาได้ครบถ้วน การบริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การมีส่วนร่วม PDCA เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างต่อเนื่อง  การบริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ สัปปุริสธรรม 7 คือ ธัมมัญญุตา (ความเป็นผู้รู้
จักเหตุ)  อัตถัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักผล)  อัตตัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักตน)  มัตตัญญุตา (ความ
เป็นผู้รู้จักประมาณ)  กาลัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักกาล)  ปริสัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักชุมชน)  
ปุคคลปโรปรัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักบุคคล)  มาประยุกต์ใช้ในการบริหารตน บริหารคน และ
บริหารงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

4.2 ผลรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามแนวพุทธของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พบว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงตามแนวพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ประกอบด้วย 1) ส่วนน าของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 2) ตัวแบบของรูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 3) การน ารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไปใช้ 
และ 4) เงื่อนไขความส าเร็จ มีรายละเอียด ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ส่วนน าของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง  คือ พัฒนาความสามารถของผู้บริหารให้เป็นบุคคลที่รอบรู้ มีแบบแผนความคิด 
คิดอย่างเป็นระบบและสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
น าสถานศึกษาไปสู่ความยั่งยืน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการบริหารสถานศึกษา 
พัฒนานักบริหารรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะครบครัน โดยเป็นทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ นักพัฒนาและ
วางแผน และนักปฏิบัติ อย่างสมดุล  สถานศึกษามีความพร้อมและความเข้มแข็งในทุกด้าน และควร
มุ่งการบริหารจัดการ พัฒนาความส าเร็จของสถานศึกษาแบบยั่งยืน 

ส่วนที่ 2 ตัวแบบของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง กระบวนการพัฒนา
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงการมีวิสัยทัศน์ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของการ
เป็นผู้น าในการปฏิบัติงาน มีความตั้งใจจริงในการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ดีกว่าสถานศึกษา สามารถ
สร้างความไว้ใจซึ่งกันและกันร่วมกันแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้  ผู้บริหารมีการกระตุ้นให้
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ก าลังใจเพ่ือเกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานเป็นทีมสร้างทัศนคติท่ีดีในการท างาน มีการกระตุ้น
ทางปัญญาโดยส่งเสริมให้มีการใช้เหตุผลวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ มากกว่าความรู้สึกส่วนตัว  ผู้บริหาร
เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แสดงความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่ หลักธรรมส าหรับการพัฒนา
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือ สัปปุริสธรรม 7 มีรายละเอียด ดังนี้ 1) ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จัก
เหตุ คือ รู้ว่าสิ่งนี้เป็นเหตุของความสุข สิ่งนี้เป็นเหตุแห่งความทุกข์ 2) อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จัก
ผล คือ รู้จักว่าสุข เป็นผลแห่งเหตุอันนี้ ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้ 3) อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักตน 
คือ รู้จักว่าเราโดยชาติตระกูล ยศศักดิ์ สมบัติ บริวาร ความรู้ คุณธรรม เพียงเท่านี้ก็ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้สมควรแก่ฐานะท่ีเป็นอยู่ 4) มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณ คือ การรู้จักแสวงหาเครื่อง
เลี้ยงชีพ แต่โดยทางที่ชอบ และรู้จักประมาณในการบริโภคแต่พอควร 5) กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้
จักกาลเวลา คือ รู้ว่ากาลเวลานี้สมควรในอันประกอบกิจนั้นๆ 6) ปริสัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักชุมชน 
คือ รู้ว่ากิริยาที่จะต้องประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ ว่าเมื่อเข้าไปหาแล้ว จะต้องท าอย่างนี้ จะต้องพูด
อย่างนี้ 7) ปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักบุคคล คือ รู้ว่าผู้นี้เป็นคนดีควรคบผู้นี้ เป็นคนไม่ดี ไม่
ควรคบ ดังนั้น การพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงต้องยึดหลักธรรม สัปปุริสธรรม 7 ในการ
บริหารงาน เพ่ือให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล น าพาองค์กรให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

ส่วนที่ 3 การน ารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไปใช้  มีการเตรียม
ด าเนินงาน ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน  โดยผู้อ านวยการโรงเรียน
ก าหนดวัตถุประสงค์ และโครงสร้างการบริหารงาน รองผู้อ านวยการ หัวหน้างานกระจายอ านาจ
หน้าที่ และบุคลากรร่วมกันด าเนินงาน  มีการประเมินก่อนการน ารูปแบบไปใช้  มีการประเมิน
ระหว่างด าเนินงานตามรูปแบบ มีการประเมินหลังการน ารูปแบบไปใช้ 

ส่วนที่ 4 เงื่อนไขความส าเร็จของการน ารูปแบบไปใช้  มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารงานในสถานศึกษา   
มีการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีการนิเทศ ก ากับ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง  การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการพัฒนาน าพาสถานศึกษาได้บรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 

4.3 ผลการตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามแนวพุทธของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พบว่า 1) ด้านความเป็น
ประโยชน์ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  
การน ารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ข้อรองลงมา คือเงื่อนไขของการน า
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไปใช้  รองลงมา คือตัวแบบของรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  และข้อสุดท้าย คือ ส่วนน าของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการ
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เปลี่ยนแปลง ตามล าดับ 2) ด้านความเป็นไปได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การน ารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ข้อ
รองลงมา คือตัวแบบของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  รองลงมา คือเงื่อนไขของ
การน ารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไปใช้ และข้อสุดท้าย คือ ส่วนน าของรูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ตามล าดับ 3) ด้านความเหมาะสม พบว่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การน า รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงไปใช้ ข้อรองลงมา คือส่วนน าของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
รองลงมา คือตัวแบบของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  และข้อสุดท้าย คือเงื่อนไข
ของการน ารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ตามล าดับ 4) ด้านความถูกต้อง 
พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือเงื่อนไขของการ
น ารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ข้อรองลงมา คือการน า รูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ข้อรองลงมา คือ ตัวแบบของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง และข้อสุดท้าย คือ ส่วนน าของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ตามล าดับ 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

5.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พบว่า การพัฒนาสถานศึกษายังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน และสังคมได้อย่างเต็มที่ การพัฒนาสถานศึกษายังไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน เพ่ือให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ผู้บริหารสถานศึกษา
ใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การมีส่วนร่วม PDCA เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยังไม่ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yongyouth Yaboonthong 
(2009: 1) ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วมของโรงเรียนท้องถิ่นวิทยาคม 
จังหวัดสุวรรณภูมิ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วมของโรงเรียน
ท้องถ่ินวิทยาคม ประกอบด้วยโครงสร้างการบริหารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนที่ถ่ายโอน โครงสร้างประกอบด้วยกลุ่มบริหารงาน 6 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 3) กลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณ 4 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
5) กลุ่มบริหารงานทั่วไป 6) กลุ่มบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คู่มือคุณภาพ เป็น
เอกสารหลักในการก าหนดนโยบายคุณภาพ วิธีด าเนินการและวิธีปฏิบัติท่ัวไป การใช้รูปแบบฯ 
ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การมีส่วนร่วม PDCA  เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อการและมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษา
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ขั้นพ้ืนฐานอย่างมีส่วนร่วมพบว่า โครงสร้างการบริหารสถานศึกษามีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพบริบทของโรเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น ในส่วนของคู่มือคุณภาพและ
คู่ มื อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  มี อ ร ร ถ ป ร ะ โ ย ช น์  ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม  ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ แ ล ะ 
การน าไปใช้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดและประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาพบว่า อยู่ในระดับ
มากถึงมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Rungchatchadaporn Vehachart (2005: 1)  
ได้ศึกษารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า  รูปแบบการ
บริหารคุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการน าองค์การและการวางแผนกลยุทธ์ 
มีค่าเฉลี่ยสูง 3 ล าดับแรก ได้แก่ มีเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้าน
ระบบและกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสูง 3 ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ
กระบวนการเน้นผู้ เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ระบบดูแลช่วยเหลือให้ผู้ เรียนมีคุณภาพมี
ความสามารถที่โดดเด่น ด้านทรัพยากรบุคคลทีมงาน มีค่าเฉลี่ยสูง 3 ล าดับแรกได้ แผนการพัฒนา
บุคลากร แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบอ านาจหน้าที่ให้กับหัวหน้าทีมคุณภาพ มีการอมรม
เจ้าหน้าที่ชัดเจนตามระเบียบปฏิบัติราชการ ด้านวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดการเรียนรู้  
มีค่าเฉลี่ยสูง 3 ล าดับแรก ได้แก่ มีโครงสร้างองค์การอย่างเป็นระบบประเมินสภาพความต้องการทั้ง
ระบบเพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์สภาพความต้องการ และจ าเป็นของสถานศึกษา ด้านความพึง
พอใจของผู้เรียน และผู้เกี่ยวของความพึงพอใจของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยสูง 3 ล าดับ ได้แก่ ครูสามารถ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูผู้สอนมีหน้าที่ในการจัดการเรียนให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ สาระของหลักสูตรสอดคล้องกับสภาพผู้เรียน และท้องถิ่นด้นผลลัพธ์ขององค์กร ภารกิจมี
ค่าเฉลี่ยสูง 3 ล าดับแรก ได้แก่ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และเคารพในสิทธิ
ของผู้อ่ืน ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์สร้างเครือข่ายการมีส่วนรวมของทุก
ภาค  

5.2 ผลรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามแนวพุทธของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พบว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ส่วนน า  มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) หลักการพัฒนาภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 2) วัตถุประสงค์ของการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  3) บริบทของ
สถานศึกษา ส่วนที่ 2 ตัวแบบ กระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีองค์ประกอบย่อย 
ได้แก่  1) องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  2) คุณลักษณะของภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 3) ขั้นตอนการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 4) หลักธรรมส าหรับการพัฒนาภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ส่วนที่ 3 การน ารูปแบบไปใช้  มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่  1) การเตรียมการ
ด าเนินงาน 2) การด าเนินงาน 3) การประเมินผลการด าเนินงาน และส่วนที่ 4 เงื่อนไขความส าเร็จ 
มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 2) การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าการ
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เปลี่ยนแปลงของตนเองอย่างต่อเนื่อง 3) การนิเทศ ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 4) การสร้างความ
ร่วมมือและเครือข่ายการพัฒนา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Damrong  Sriaram (2010 )  ได้ท า
วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยเป็น 5 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1) 
ศึกษา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาระดับ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในสภาพปัจจุบันและที่พึงประสงค์ขั้นตอนที่ 3  ร่าง
รูปแบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความ
เหมาะสมและประเมินความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนขั้นตอนท่ี 5 น าเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียน 

องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง พบว่า มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การสร้างบารมี 
การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Prayuth Chusorn (2005 : 134) ได้ศึกษาภาวะผู้น าที่สอดคล้องกับ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่าระดับพฤติกรรมที่ผู้บริหารโรงเรียนแสดงให้เห็นในการบริหารโรงเรียน
มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ 1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ระดับพฤติกรรมผู้บริหาร
โรงเรียนแสดงให้เห็นในการบริหาร หรือการท างานที่เป็นกระบวนการท าให้ครูและบุคลากรมีการ
ยอมรับ โดยอาศัยวิสัยทัศน์ร่วม เน้นในสิ่งที่ส าคัญต่อบรรยากาศในโรงเรียน ประพฤติตัวเป็น
แบบอย่าง เป็นที่ยกย่องนับถือ ศรัทธาและไว้วางใจ 2) การสร้างแรงบันดาลใจระดับพฤติกรรม
ผู้บริหารโรงเรียนแสดงให้เห็นในการบริหาร ท าให้ผู้ร่วมงานมีแรงจูงใจภายใน กระตุ้นจิตวิญญาณ
ของทีมให้มีชีวิตชีวา เน้นทักษะมนุษยสัมพันธ์ จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม อุทิศตัวหรือความ
ผูกพันต่อเป้ าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน มุ่งสู่ความเป็นเลิศและมีวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง  3) การ
กระตุ้นทางปัญญา ระดับพฤติกรรมผู้บริหารโรงเรียนแสดงให้เห็นในการบริหาร ท าให้ผู้ร่วมงานได้
เห็นวิธีการ หรือแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา การมองปัญหาและการเผชิญกับสถานการณ์เดิม ด้วย
วิธีทางแบบใหม่ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ๆ คิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  
4) การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล ระดับพฤติกรรมผู้บริหารโรงเรียนแสดงให้เห็นในการบริหาร 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ดูแล ผู้ตามในลักษณะเป็นโค้ชและที่ปรึกษา เน้นการ
ประสานงานที่ดี ดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล ท าให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคัญ สร้าง
บรรยากาศของการให้การสนับสนุน สร้างขวัญและก าลังใจที่ดี  
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6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ประกอบด้วย 1) สถานศึกษาควรมีการบริหารงานโดยใช้

หลักในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงในทุกงาน มีการวางแผนการท างาน เพ่ือให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 2) สถานศึกษาควรมีโครงสร้างการบริหารงาน กลยุทธ์ เป้าหมายใน
ระยะยาว เพ่ือให้กระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง  3) สถานศึกษาควรมีความพร้อมและความ
เข้มแข็งขององค์กรในทุกๆ ด้านพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และยั่งยืน 

6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ประกอบด้วย 1) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงตามแนวพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สังกัดโรงเรียนในส่วนการปกครองท้องถิ่น  และสังกัดโรงเรียนเอกชน  
2) ควรศึกษาการน าหลักพุทธธรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา มาใช้ในการพัฒนา
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
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ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความพยายามท าให้สหภาพเมียนมาร์ 
เป็นประชาธิปไตยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008 
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REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR OF 2008  

 
โกเมศ   ขวัญเมือง 

Gomes  Kwanmuang 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาวิวัฒนาการทางการเมือง การปกครอง
ของพม่าช่วงตกเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักรจนถึงสมัยรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ ค.ศ. 2008 2) เพ่ือศึกษาให้ได้มาซึ่งบทวิเคราะห์ปัญหาของบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008 ที่เป็นอุปสรรคในการท าให้สหภาพ
เมียนมาร์เป็นประชาธิปไตย 3) เพ่ือศึกษาให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะที่เหมาะสมของการก าหนดท่าที
และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ ตลอดจนท่าทีที่เหมาะสมของ
สื่อมวลชนและนักวิชาการของประเทศไทยที่ควรมีต่อรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ต่อสภาพการณ์ของ
ระบบการเมืองการปกครองของสหภาพเมียนมาร์ ที่ด ารงอยู่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาที่เป็นอุปสรรคท่ีส าคัญยิ่ง ที่ไม่สามารถท าให้สหภาพเมียนมาร์
เป็นประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ ก็เพราะระบบการเมืองและการปกครองของ
สหภาพเมียนมาร์ ต้องประสบกับสิ่งที่เรียกว่า“กับดักประชาธิปไตย”ซึ่งผู้วิจัยพบว่า กับดัก
ประชาธิปไตยเช่นว่านี้ ประกอบด้วย 2 กับดักด้วยกัน ได้แก่ กับดักเกี่ยวกับเสถียรภาพ ความมั่นคง
และความเป็นเอกภาพของสหภาพและกับดักเก่ียวกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008 กับดักประการแรกนั้น เกิดขึ้นจากที่กลุ่มชาติพันธุ์ ในรัฐฉาน รัฐคะฉิ่น 
และรัฐฉิ่น ต่างก็ได้จัดตั้ง “กองก าลังกบฏติดอาวุธ” เป็นของตนเองขึ้น เพ่ือเรียกร้องสิทธิในการ
ปกครองตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์และได้ท าการสู้รบกับกองทัพเมียนมาร์อย่างต่อเนื่องตลอดมา 
                                                           
  Associate Professor Doctor of Department of Law, Faculty of Social Sciences, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
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 ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายทหารจึงเกิดความกังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเสถียรภาพ ความมั่นคง
และความเป็นเอกภาพของสหภาพ ส่งผลให้เกิดกับดักที่สอง อันเป็นกับดักเกี่ยวกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008 ที่บัญญัติให้ฝ่ายกองทัพสามารถเข้า
ร่วมเป็นผู้น าทางการเมืองแห่งชาติของรัฐ และสามารถใช้อ านาจทางการเมืองร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติ
และฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนชาวเมียนมาร์ 
 จากการที่บทบัญญัติต่างๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.
2008 บัญญัติให้บุคลากรฝ่ายกองทัพ สามารถใช้อ านาจทางการเมืองร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย
บริหารของสหภาพเมียนมาร์ได้นั้น ท าให้สภาพเมียนมาร์จึงถูกจัดว่าเป็น“ประเทศที่มีระบอบ
ประชาธิปไตยแบบผสมพันธุ์ทาง” 
ค าส าคัญ: บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ, บทบาทน าทางการเมืองของรัฐ, ประเทศที่มีระบอบ
 ประชาธิปไตยผสมพันธุ์ทาง  
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study the evolution of 
Myanmar politics and government system was  from colonial period of the United 
Kingdom until the Constitution of the Republic of the Union of Myanmar 2008 2) To 
study the problem analysis of the provisions of the Constitution of the Republic of 
the Union of Myanmar 2008 3) To study the appropriate suggestions of the 
determinants and the interaction between the Thai government and the 
government of the Union of Myanmar including the right attitude of the mass 
media and academic in Thailand that should have towards the government of the 
Union of Myanmar and the condition of the political system. Myanmar’s 
governance existed the Constitution of the Republic of the Union of Myanmar 2008. 
 The study showed that the problem of a major obstacle cannot make 
the Union of Myanmar a fully democratic country was politics and government 
system of Union of Myanmar. It faced what was called "Democracy traps". The 
researcher found that the democracy traps consisted of 2 traps; the integrity, 
stability and unity of the Union trap and the provisions of the Constitution of 2008 
traps. The first trap occurred from the ethnic groups in Shan State, Kachin State and 
Chin State.They established "The insurgent groups launching armed rebellion" to be 
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their owns for claiming to provoke the Right to Self-Determination of the ethnic 
groups. They have been fighting with the Myanmar Army continuously. 
 For this reason, the military had a serious concern about the integrity, 
stability and unity of the Union. This result was the cause of a second trap. It was a 
trap on the provisions of the Constitution of the Republic of the Union of Myanmar 
of 2008 traps enacting enabling the Defense Service to be able to participate in the 
national political leadership role of the state and exercising the political power 
sharing with Legislative Branch and Executive Branch. It caused the election of the 
people of Myanmar.   
 The provision of the Constitution of the Republic of the Union of 
Myanmar 2008 enact that the Defense Service Personnel was able to use political 
power with the legislation and management of the Union of Myanmar. The 
condition of Myanmar is classified as Hybrid Democracy Country. 
Keywords: Provision of the Constitution, Political leadership role of the state, 
 Hybrid Democracy Country 
1. บทน า   
 ในปี ค.ศ.1989 นายพลซอ หม่อง ประธานสภาฟ้ืนฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐ  
(the State Law and Order Restoration Council : SLORC) ได้ท าการเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศ
จากเดิมที่ใช้ค าว่า “สหภาพพม่า (Union of Burma)” เป็น “สหภาพเมียนมาร์ (Union of 
Myanmar)” โดยมีวัตถุประสงค์ในแง่จิตวิทยาสังคมในการลบล้างปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ด ารง
อยู่ในสหภาพ ทั้งนี้ ค าว่า “พม่า” นั้น หมายความเฉพาะถึง “ชาวพม่าแท้ (Proper Burmese)” 
เท่านั้น ซึ่งลักษณะของถ้อยค าส่อไปในทางแบ่งแยกชาติพันธุ์ จากปัจจัยดังกล่าวจึงให้ใช้ค าว่า 
“เมียนมาร์ (Myanmar)” ซึ่งเป็นค ากลาง ๆ แทน ซึ่งหมายถึงประชาชนทุกคนและทุกกลุ่มชาติพันธุ์
ที่อาศัยอยู่ในสังคมสหภาพเมียนมาร์ 
 ในปี ค.ศ.1992 พลเอกอาวุโสตัน ฉ่วย ได้ท าการรัฐประหาร (coup d'état) รัฐบาล
นายพลซอ หม่อง และจัดตั้ง “สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (The State Peace and 
Development Council : SPDC)” ขึ้นแทนที่สภาฟ้ืนฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐ ((the State 
Law and Order Restoration Council : SLORC)  
 เมื่อก้าวสู่อ านาจ พลเอกอาวุโส ตัน ฉ่วย ได้มีแนวคิดที่จะด าเนินการจัดท ารัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่แทนที่ “ธรรมนูญอัยการศึก (Martrial Statute)”ซึ่งประกาศใช้บังคับมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1988 
เพ่ือปรับปรุงภาพลักษณ์ของสหภาพเมียนมาร์ ให้เป็นที่ยอมรับของนานาอารยะประเทศและเพ่ือให้
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สหภาพเมียนมาร์รอดพ้นจากสภาวะล้มเหลวทางการเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนแก้ไขปัญหาความ
แตกแยกระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในสหภาพ 
 ในปี ค.ศ.1992 พลเอกอาวุโสตัน ฉ่วย ได้จัดตั้ง“สมัชชาแห่งชาติ (the National 
Convention)”เพ่ือจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ สมัชชาแห่งชาตินั้น ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 
702 คน มีที่มาจากตัวแทนของพรรคการเมืองต่าง ๆ ส่วนหนึ่ง ตัวแทนจากฝ่ายนักกฎหมายส่วน
หนึ่ง และตัวแทนจากฝ่ายกองทัพอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งนางอองซาน ซูจี ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสมัชชา
แห่งชาติในฐานะตัวแทนจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพ่ือประชาธิปไตย (National League for 
Democracy : NLD) ในครั้งนี้ด้วย แต่ภายหลังได้ท าการถอนตัวพร้อมกับตัวแทนพรรค จ านวน 86 
คน ออกจากการท าหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ 
 ในการประชุมสมัชชาแห่งชาติเพ่ือท าหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญครั้งแรก เริ่มต้นในวันที่ 9 
มกราคม ค.ศ.1993 แต่ภายหลังจากที่มีการประชุมได้ไม่กี่ครั้ง การประชุมได้เกิดความวุ่นวายและ
ความแตกแยกทางความคิดในการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญ ท าให้การประชุมสมัชชาแห่งชาติต้องยุติลง
ในทีสุ่ด ในปี ค.ศ.1996  
 ถัดมาในปี ค.ศ.2003 นายพลขิ่น ยุ้นต์ นายกรัฐมนตรีแห่ งสหภาพเมียนมาร์ ได้
ประกาศนโยบาย“ขั้นตอนสู่ประชาธิปไตย (Roadmap towards Democracy) 7 ขั้นตอน (seven 
steps) เพ่ือชูนโยบายดังกล่าวในการผลักดันให้มีการฟ้ืนประชุมสมัชชาแห่งชาติเพ่ือร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จ  
 นโยบายขั้นตอนสู่ประชาธิปไตย 7 ขั้นตอน ได้ประกาศแนวทางไว้เมื่อวันที่ 30 
สิงหาคม ค.ศ.2003 (พ.ศ.2546) (Phonphimon Trichot, 2004 : 274) ปรากฏสาระส าคัญ ดังนี้  
1) ฟ้ืนการประชุมสมัชชาแห่งชาติ (The National Convention) ซ่ึงระงับไปชั่วคราวเมื่อปี ค.ศ.
1996  2) จัดท ากระบวนการที่จ าเป็นในการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงและมีวินัยอย่างมี
ขั้นตอน 3) จัดท าร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับหลักการพ้ืนฐานที่ก าหนดโดยที่ประชุมสมัชชา
แห่งชาติ 4) จัดให้มีการออกเสียงประชามติเพ่ือรับรองร่างรัฐธรรมนูญ 5) จัดให้มีการเลือกตั้งที่เสรี
และยุติธรรม ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 6) เปิดประชุมรัฐสภาให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 7) สร้างชาติที่ทันสมัย พัฒนาระบอบประชาธิปไตย โดยให้ผู้น ารัฐมีที่มาจาก
การได้รับคัดเลือกโดยรัฐสภาและรัฐบาลและองค์กรกลางอ่ืนๆ ที่รัฐสภาแต่งตั้ง แม้ว่าในระยะแรก
ของการประกาศนโยบายขั้นตอนสู่ประชาธิปไตยจะถูกต่อต้านจากกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์
รัฐฉานและกลุ่มชาติพันธุ์ว้าก็ตาม แต่จากการรณรงค์อย่างต่อเนื่องของรัฐบาลเมียนมาร์ ส่งผลให้ใน
ที่สุดการประชุมสมัชชาแห่งชาติก็สามารถขับเคลื่อนได้อีกครั้งและได้มีการประชุมในวาระแรก
ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 9 กรกฎาคม ค.ศ.2004 โดยมีนายพลเต็ง เส่ง เลขาธิการคนที่ 1 ของ
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สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (SPDC) เป็นประธานสมัชชาแห่งชาติและประธาน
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
 การประชุมสมัชชาแห่งชาติครั้งที่สองได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 กันยายน 
ค.ศ.2007 พร้อมกับการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นการส าเร็จและได้จัดให้มี การออกเสียง
ประชามติ ในวันที่ 10 พฤษภาคม และวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ.2008 ผลการออกเสียงประชามติ 
ปรากฏว่าเสียงส่วนมากของประชาชนมีประชามติให้รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว พลเอกอาวุโส
ตัน ฉ่วย จึงน าผลการออกเสียงประชามติดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการรับรองของสภาสันติภาพและ
การพัฒนาแห่งรัฐ (SPDC) เพ่ือประกาศใช้รัฐธรรมนูญ และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ.
2008 อันเป็นผลให้สหภาพเมียนมาร์มีรัฐธรรมนูญใช้บังคับอีกครั้ง หลังจากที่ต้องว่างเว้นจากการไร้
ซ่ึงรัฐธรรมนูญเป็นระยะเวลายาวนานถึง 20 ปี กล่าวคือ ตั้งแต่ ค.ศ.1988 - ค.ศ.2008 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ท าการศึกษาถึง“แก่นแท้”หรือ“สารัตถะ (Core)”ของบทบัญญัติ
ต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008 แล้ว พบว่า บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008 หลายข้อ (มาตรา) ได้แสดงให้เห็น
เจตนารมณ์อย่างชัดแจ้งถึงความมุ่งหมายในการสืบทอดอ านาจให้แก่ฝ่ายกองทัพเมียนมาร์ ที่มี
บทบาทเป็นผู้น าทางการเมืองของสหภาพเมียนมาร์ อันท าให้สหภาพเมียนมาร์ในปัจจุบันต้องตกอยู่
ในสภาพการพบเจอกับ “กับดักประชาธิปไตย (Democracy traps)” อย่างมีนัยส าคัญ 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาวิวัฒนาการทางการเมือง การปกครองของพม่าช่วงตกเป็นอาณานิคม
ของสหราชอาณาจักรจนถึงสมัยรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008 
 2.2 เพ่ือศึกษาให้ได้มาซึ่งบทวิเคราะห์ปัญหาของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008 ที่เป็นอุปสรรคในการท าให้สหภาพเมียนมาร์เป็น
ประชาธิปไตย 
 2.3 เพ่ือศึกษาให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะที่เหมาะสมของการก าหนดท่าทีในการมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ ตลอดจนท่าทีที่เหมาะสมของสื่อมวลชน
และนักวิชาการของประเทศไทยท่ีควรมีต่อสภาพการณ์ของระบบการเมืองการปกครองของสหภาพ
เมียนมาร์ที่ด ารงอยู่ในปัจจุบัน 
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3.วิธีด าเนินการวิจัย  
เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยท าการศึกษาสื่ออิเล็กทรอนิคส์ สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือและรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008 ตลอดจนรัฐบัญญัติ (Acts) ที่เก่ียวข้องกับ 
 3.1 วิวัฒนาการทางการเมือง การปกครองชองพม่า ช่วงตกเป็นอาณานิคมของ สหราช
อาณาจักรจนถึงสมัยรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008  
 3.2 ปัญหาของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008 
ที่เป็นอุปสรรคในการท าให้สหภาพเมียนมาร์เป็นประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ศึกษาถึง
แนวความคิดของฝ่ายกองทัพเมียนมาร์ที่มีอิทธิพลต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008  
 
4. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความพยายามท าให้สหภาพเมียนมาร์เป็น
ประชาธิปไตยตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008 ผู้วิจัยสรุป
ผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 4.1 สภาพปัญหาการด ารงอยู่ของความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในสหภาพเมียน
มาร์เนื่องด้วยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เป็น “สังคมพหุลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม” หรือ 
“พหุนิยม (Pluralism)”ที่ปรากฏความหลากหลายทั้งกลุ่มคนและวัฒนธรรม สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ มีประชากรทั้งสิ้น 53.26 ล้านคน ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ถึง 135 กลุ่ม ที่รู้จัก
กันทั่วไปได้แก่ พม่า มอญ ฉาน กะเหรี่ยง คะฉิ่น ฉิน คะยา ยะไข่ กลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 8 ยกเว้นพม่า  
ที่ถือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศ จึงได้ก าหนดให้ชื่อของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ 7 กลุ่ม เป็นชื่อรัฐ 7 รัฐ 
 ส่วนพม่านั้นถูกก าหนดให้เป็นเขตปกครอง 7 เขตปกครอง คือ สะกาย มัณฑะเลย์ พะ
โค ย่างกุ้ง เอยาวดี มะเกว และตะนาวศรี  ในแง่ประวัติศาสตร์ ช่วงเวลาก่อนปี ค.ศ.1824 ซึ่งเป็น
ช่วงก่อนที่พม่าจะตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ เนื่องจากแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มีโครงสร้าง
ทางสังคมและการปกครองเป็นของตนเอง รัฐบาลส่วนกลางจึงไม่มีความพยายามรวมดินแดนเหล่านี้
เข้าอยู่ภายใต้โครงสร้างรัฐพม่าแต่อย่างใด คงให้สิทธิเสรีภาพแก่ผู้ปกครองกลุ่มต่างๆ ในการปกครอง
ตนเอง 
 ฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ต่างๆ กับรัฐบาลพม่าจึงมีอยู่น้อยมาก
หรือแทบจะไม่มีอยู่เลย ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับผู้น าในท้องถิ่นประจ าแคว้นจะ
สูงกว่า ดังนั้น จิตส านึกในความเป็นสมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์และความผูกพันกับผู้น าท้องถิ่น จึงมี
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อยู่มากกว่าจิตส านึกในการเป็นสมาชิกในรัฐพม่า และนี้ถือว่าเป็นสาเหตุหลักส าคัญอันเป็นปัญหาใน
การสร้างชาติในสมัยพม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ (Phonphimon Trichot,1981)  
 4.2 สภาพปัญหาการด ารงอยู่ของกองก าลังติดอาวุธของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ  จากการ
พ่ายแพ้สงครามของญี่ปุ่นในพม่า ในวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ.1945 ท าให้อังกฤษได้เข้าปกครองพม่าอีก
ครั้ง อังกฤษได้ออกสมุดปกขาว (White Paper) ชี้แจงถึงการจัดการปกครองพม่าเสียใหม่ โดยจัดให้
พม่าเป็น “เครือจักรภพ (The Commonwealth)” และมีการปรับปรุงระบบเศรษฐกิจให้แก่ชาว
พม่าแท้ (Proper Burmese) และขึ้นตรงต่อข้าหลวงใหญ่อังกฤษ หลังจากนั้นให้มีการเลือกตั้งทั่ว
ประเทศเพ่ือเลือกผู้แทนมาท าหน้าที่เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  ประสบการณ์จากสงคราม
ท าให้พม่าไม่มีความอดทนพอที่จะคอยความเป็นเอกราช และยิ่งกว่านั้นพม่าเห็นเสรีภาพทาง
การเมืองของพม่าจะต้องควบคู่กับเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ฉะนั้น องค์การสันนิบาตต่อต้านฟาสซิสต์
ของผู้รักเสรี (Anti-Fascist People's Freedom League : AFPFL) ภายใต้การน าของตะขิ่นออง
ซาน จึงต่อต้านการกลับมาของอังกฤษและมีเป้าหมายชัดเจนเพ่ือเอกราชโดยสมบูรณ์ของพม่า
(Thipaubon Dabsuwan, Siwaporn Chaiprasittikul,1977 : 224) 
 ในวันที่ 27 มกราคม ค.ศ.1947 ตะขิ่นอองซาน ตะข่ินมายา ตะขิ่นตัน ตุน และอูซอ ใน
ฐานะตัวแทนของพม่า ได้ท าการเจรจาเรื่องเอกราชของพม่ากับนายกรัฐมนตรีคลีเมนต์ แอตลี  
แห่งสหราชอาณาจักรและได้บรรลุความตกลงแอตลี-อองซาน ซึ่งมีเนื้อหาหลักๆ ได้แก่ พม่าจะได้รับ
เอกราชภายใน 1 ปี และจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ภายใน 4 เดือน  
ต่อมาตะขิ่นอองซาน ตะข่ินอู นุ ได้ร่วมประชุมกับผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนรัฐฉาน  
คะฉิ่นและชิน ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.1947 เรียกการเจรจาในครั้งนั้นว่า “การประชุมปางโหลง” 
 ภายหลังการประชุม 3 วัน อองซานได้น าข้อตกลงเข้าชี้แจงในคณะรัฐมนตรีพม่า  
ในที่สุดที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง“สภาสูงสุดแห่งสหพันธ์เทือกเขา (Supreme Council of 
the United Hill People)” ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1947 (Hugh Tinker, 1967) ข้อตกลงนั้น
ระบุว่า ประการแรก จะร่วมกันเรียกร้องเอกราชคืนจากประเทศอังกฤษ ประการที่สอง เมื่อเรียกร้อง
เอกราชคืนจากอังกฤษได้ส าเร็จแล้ว สหพันธรัฐเทือกเขามีสิทธิปกครองตนเองโดยอิสระ ดั่งเช่นที่เคย
ปฏิบัติ เมื่อได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในเดือนเมษายน ค.ศ.1947 และการยกร่าง
รัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ สภาร่างรัฐธรรมนูญได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญและประกาศใช้
รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ.1947 นับว่าเป็นรัฐธรรมนูญสหภาพพม่าฉบับ
แรก หลังจากได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักร 
 รัฐธรรมนูญแห่งสหภาพพม่า ค.ศ.1947 ได้รับรองสิทธิของรัฐชนกลุ่มน้อย อย่างมี
นัยส าคัญ ดังนี้  “ทุกรัฐของชนกลุ่มน้อย มีสิทธิถอนตัวออกจากสหภาพ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
ก) สิทธิในการถอนตัวจะต้องไม่เกิดขึ้นในระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ข) รัฐที่
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ประสงค์จะใช้สิทธิถอนตัวจะต้องกระท าโดยมีมติ (Resolution) ของ “สภาแห่งรัฐ (State 
Council)”ของรัฐเท่านั้น โดยได้รับเสียงสนับสนุน จ านวน 2 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกสภาแห่งรัฐ” 
 ก่อนที่รัฐฉานจะใช้สิทธิถอนตัวตามเวลาที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสหภาพพม่า 
ค.ศ.1947 คือ ต้องผ่านการประกาศใช้รัฐธรรมนูญไปแล้ว 10 ปี ในเดือนมกราคม ค.ศ.1958 ฝ่าย
พม่าได้ส่งก าลังทหารเข้าไปแทรกซึมเพ่ือให้เกิดความแตกแยกภายในรัฐฉาน ต่อมาในเดือน
กุมภาพันธ์ ค.ศ.1962 รัฐฉานได้เรียกร้องสิทธิเท่าเทียมกับพม่าและเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ค.ศ.
1962 ว่าด้วยความเป็นอิสระในการปกครองตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์ ในขณะที่นายพลเน วิน (Ne 
win) เห็นว่าจะเกิดความวุ่นวายขึ้นในสหภาพพม่า จึงได้ท าการปฏิวัติ (Revolution) ล้มระบอบ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาและรัฐบาลอู นุ (U Nu) นายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งยกเลิกรัฐธรรมนูญ ค.ศ.
1947 และสถาปนา “สภาปฏิวัติ (Revolutiontary Council : RC)” เพ่ือน าพม่าเข้าสู่ระบอบสังคม
นิยมวิถีพม่า “Burmese Way to Socialism” ในวันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ.1962 และจับกุมผู้น ากลุ่ม
ชาติพันธุ์เข้าท่ีคุมขัง สิทธิถอนตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ตามที่รัฐธรรมนูญ ค.ศ.1947 รับรองไว้ จึงสิ้นสุด
ลงตามรัฐธรรมนูญแห่งสหภาพพม่า ค.ศ.1947 (Paul Isoart, 1978)  
 ภายหลังการปฏิวัติ รัฐต่างๆ ต้องตกอยู่ในความควบคุมของรัฐบาลย่างกุ้งไปโดยปริยาย 
แต่ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มได้จับอาวุธจัดตั้งกองก าลังต่อสู้กับรัฐบาลพม่าเพ่ือเรียกร้องสิทธิการ
ปกครองตนเอง เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐฉาน คะฉิ่น ฉิ่น และกะเหรี่ยง ซึ่งความขัดแย้งและการสู้รบ
ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กับรัฐบาลพม่าก็ยังคงด ารงยืดเยื้อมาจนถึงขณะร่างรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008 
 4.3 แนวความคิดของฝ่ายกองทัพเมียนมาร์ที่มี อิทธิพลในการชี้น าในกา รร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ. 2008 
 จากการด ารงอยู่ของกองก าลังกบฏติดอาวุธของกลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐต่างๆ ของสหภาพ
เมียนมาร์ที่ต่อสู้กับทหารเมียนมาร์ เพ่ือเรียกร้องสิทธิในการปกครองตนเองอย่างต่อเนื่อง ท าให้ฝ่าย
กองทัพเมียนมาร์มีความกังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเสถียรภาพ ความมั่นคง และความเป็นเอกภาพ
ของสหภาพเมียนมาร์ ฝ่ายกองทัพเมียนมาร์จึงได้ถ่ายทอดความกังวลเช่นว่านั้น ไปยั งนายพลเต็ง 
เส่ง เลขาธิการคนที่  1 ของสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐที่มีพลเอกอาวุโสตัน ฉ่วย  
เป็นประธาน ซึ่งนายพลเต็ง เส่ง ได้รับเลือกให้เป็นประธานสมัชชาแห่งชาติและประธานกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งในการประชุมสมัชชาแห่งชาติครั้งแรก ในวันที่ 9 มกราคม ค.ศ.1993 ปรากฏ
ญัตติที่ได้รับการบรรจุไว้ในวาระการประชุม มีทั้งสิ้น 6 ประเด็นด้วยกัน และประเด็นที่ส าคัญที่สุด 
คือ ประเด็นข้อที่ (6) ซึ่งกล่าวว่า “ฝ่ายกองทัพจะต้องเป็นผู้น าและมีบทบาทในทางการเมืองของ
สหภาพเมียนมาร์”   
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 4.4 ปัญหาของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008 
ที่เป็นอุปสรรคในการท าให้สหภาพเมียนมาร์เป็นประชาธิปไตย 
 จากญัตติวาระการประชุมยกร่างรัฐธรรมนูญ ข้อที่ (6) ที่ก าหนดให้ฝ่ายกองทัพจะต้อง
เป็นผู้น าและมีบทบาทในทางการเมืองของสหภาพเมียนมาร์นี้เอง ภายหลังได้รับการขยายความ
ปรากฏในบทบัญญัติต่างๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008 
ดังต่อไปนี้  (1)บทบัญญัติซึ่งให้อ านาจผู้บัญชาการทหารสูงสุด (the Commander-in-Chief of the 
Defense Services) สามารถใช้อ านาจอธิปไตย (Sovereign power) ของสหภาพเมียนมาร์แทน
ประธานาธิบดีได้ในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน (State of emergency) ขึ้นภายในสหภาพเมียน
มาร์ โดยบัญญัติรับรองอ านาจดังกล่าวไว้ใน ข้อ 417 (2)  บทบัญญัติซึ่งให้อ านาจผู้บัญชาการทหาร
สูงสุด แต่งตั้งบุคลากรฝ่ายกองทัพด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ของสหภาพ จ านวนถึง 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม (Ministry of Defense) 
กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Home Affairs) และกระทรวงกิจการชายแดน (Ministry of 
Border Affairs)  (3)บทบัญญัติซึ่งให้อ านาจผู้บัญชาการทหารสูงสุด (the Commander-in-Chief 
of the Defense Services) มีสิทธิเสนอชื่อบุคลากรของฝ่ายกองทัพ ด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (The Pyithu Hluttaw/ the House of Representatives) จ านวนร้อย
ละ 25 ของสมาชิกท้ังสิ้น 440 คน กล่าวคือ ไม่เกิน 110 คน   ( 4)  บ ท บั ญ ญั ติ ซึ่ ง ใ ห้ อ า น า จ 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เสนอชื่อบุคลากรฝ่ายกองทัพ เข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาชนชาติ 
(the Amyotha Hluttaw/ the House of Nationalities) จ านวนร้อยละ 25 ของสมาชิกทั้งสิ้น 
224 คน กล่าวคือ ไม่เกิน 56 คน (5)บทบัญญัติซึ่งให้อ านาจผู้บัญชาการทหารสูงสุด เสนอชื่อ
บุคลากรฝ่ายกองทัพ เข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาแห่งรัฐ (State Hluttaws) และสมาชิกสภา
แห่งภาค (Region Hluttaws) จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดของแต่ละสภา 
(6)บทบัญญัติซึ่งให้สมาชิกสมัชชาแห่งสหภาพ (the Assembly of Union/ the Pyidaungsu 
Hluttaw) ที่ได้รับการสรรหาจากการเสนอชื่อของผู้บัญชาการทหารสูงสุด (Military appointees) 
มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมัครประธานาธิบดีแห่งสหภาพ (7) บทบัญญัติซึ่งให้สมาชิกสมัชชาแห่งชาติที่ได้รับ
การสรรหาจากกองทัพมีส่วนร่วมในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ ค.ศ.2008  
 
5. อภิปรายผล 
 จากการที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บัญญัติให้
บุคลากรฝ่ายกองทัพเมียนมาร์สามารถใช้อ านาจทางการเมืองร่วมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
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ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนชาวเมียนมาร์ ท าให้ระบบการเมืองการปกครองของสภาพเมียน
มาร์ จึงถูกจัดว่าเป็น “ประเทศท่ีมีระบอบประชาธิปไตยผสมพันธุ์ทาง”  
 ในส่วนของการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.
2008 นั้น บทบัญญัติ ข้อ 434 บัญญัติให้สมาชิกสมัชชาแห่งชาติที่ได้รับการสรรหาจากกองทัพมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งการให้สิทธิในกรณีนี้อาจพิจารณาได้ว่า 
การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเพ่ือลดบทบาทของฝ่ายกองทัพในทางการเมืองตามที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว้นั้นเป็นไปได้ยากยิ่ง ทั้งนี้สืบเนื่องจาก บทบัญญัติ ข้อ 436 ก าหนดให้ญัตติแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญจะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนถึงร้อยละ 75 จากจ านวนสมาชิกสมัชชาแห่งสหภาพ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ในขณะที่จ านวนคะแนนเสียงของสมาชิกสมัชชาแห่งสหภาพจากฝ่ายกองทัพมีถึง
ร้อยละ 25 จากจ านวนสมาชิกทั้งหมด และหากนับรวมกับสมาชิกสมัชชาแห่งสหภาพที่มาจากการ
เลือกตั้งซึ่งเป็นสมาชิกพรรค  สหสามัคคีและการพัฒนา (Union Solidarity and Development 
Party : USDP) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่สนับสนุนฝ่ายกองทัพอีกจ านวนหนึ่งด้วยแล้ว ย่อมท าให้การ
เสนอญัตติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเป็นไปได้ยากยิ่ง เพราะไม่สามารถได้รับคะแนนเสียง
สนับสนุนจากสมาชิกสมัชชาแห่งสหภาพได้ครบร้อยละ 75 ตามเงื่อนไขแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008 ฉะนั้น ตราบใดที่ไม่สามารถแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพ่ือลดบทบาททางการเมืองของฝ่ายกองทัพเมียนมาร์ได้ 
ตราบนั้นสหภาพเมียนมาร์ยังคงเป็น “ประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยผสมพันธุ์ทาง” อีกต่อไป
หลายทศวรรษ 

6. ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยเรื่อง“ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความพยายามท าให้สหภาพเมียนมาร์
เป็นประชาธิปไตยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008” 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ในข้อเสนอแนะนี้ ผู้วิจัยคงไม่สามารถที่จะเสนอแนะให้มีการแก้ไขบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008 เพ่ือให้ลดบทบาทของฝ่ายกองทัพเมียน
มาร์ในทางการเมืองการปกครองของสหภาพเมียนมาร์ลงได้ 
 เพราะการเสนอแนะเช่นนั้นถือว่าเป็นการก้าวล่วงและแทรกแซงในกิจการภายในของ
สหภาพเมียนมาร์ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการแก้ไขบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ ค.ศ.2008 เพ่ือการเช่นว่านั้น คงเป็นเร่ืองของสถานการณ์ที่เหมาะสมในอนาคตภายในของ
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สหภาพเมียนมาร์เอง ที่จะเป็นตัวก าหนดทิศทางของการก้าวผ่านพ้นความเป็นประเทศที่มีระบอบ
ประชาธิปไตยแบบผสมพันธ์ทาง อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในทางที่เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือให้ฝ่ายบริหารของ
ราชอาณาจักรไทยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือต่อยอดความสัมพันธ์
ระหว่างสหภาพเมียนมาร์และราชอาณาจักรไทย ที่ดีอยู่ในระดับหนึ่งแล้ว ให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
ที่ดีและสร้างสรรค์ยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป ดังต่อไปนี้ 
 (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของ
สหภาพเมียนมาร์ ควรจะเจรจาพูดคุยกัน เพ่ือพัฒนากิจการร่วมค้าตามแนวเขตชายแดนของทั้งสอง
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการค้าตามแนวชายแดนอ าเภอแม่สอด จังหวัดตากกับเมือง
เมียวดี รัฐฉาน ของสหภาพเมียนมาร์ และตามแนวชายแดนบ้านพุน้ าร้อน ต าบลบ้านเก่า อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรีกับเมืองทวาย (Dawai) ในเขตปกครองตะนาวศรีของชนชาติพม่า ซึ่งเมือง
ทวายนี้ รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ก าลังพัฒนาให้เป็นท่าเรือน้ าลึก เขตอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (Dewai Special Economic Zone : DSEZ)  อีกแห่งหนึ่งของสหภาพเมียนมาร์ 
 โดยรัฐบาลไทยจะต้องพัฒนาให้จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี เป็น “ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันตก (Western Economic Corridor : WEC)” เช่นเดียวกับการพัฒนาให้ภาค
ตะวันออกของไทยเป็น “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)” 
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองในปัจจุบัน พร้อมกับการสร้างระบบโลจิสติกส์ 
(Logistics System) ให้ทันสมัยในการสร้างความสะดวก สร้างความรวดเร็วในการส่งออกสินค้าจาก
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไปยังประเทศต่าง ๆ ในตะวันออกกลาง โดยผ่านท่าเรือน้ าลึก
ทวาย เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของราชอาณาจักรไทยให้เติบโตยิ่งขึ้นในอนาคต 
 (2) ในกรณีของสื่อมวลชนนั้น หากจะรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหภาพเมียนมาร์ 
ควรจะรายงานเหตุการณ์ ในฐานะเป็น “ผู้รายงาน (Reporter)”ที่ดี ซึ่งควรรายงานว่า “เกิดอะไรขึ้น 
เกิดขึ้นเมื่อใด เกิดขึ้นที่ ไหน และเกิดขึ้นอย่างไร (What,When,Where and How)”อย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ควรเพ่ิมเติมสอดแทรกความคิดเห็นทางการเมืองส่วนตนประกอบในการน าเสนอ
ข่าวที่เกิดขึ้น เพราะหากแสดงความคิดเห็นทางการเมืองส่วนตนประกอบการเสนอข่าวไปด้วย 
อาจจะท าให้กระทบกระเทือนต่อความมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างราชอาณาจักรและ
สหภาพเมียนมาร์ 
 (3) ในกรณีของนักวิชาการนั้น ในการน าเสนอบทความที่ เกี่ยวข้องกับระบบการเมือง 
การปกครอง ที่เป็นอยู่ของสหภาพเมียนมาร์นั้น ควรจะน าเสนอให้เป็นหลักทางวิชาการอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่เป็นการสมควรที่จะน าเสนอในแง่วิเคราะห์บทบาททางการเมืองของฝ่ายกองทัพ
เมียนมาร์ในด้านลบ เพราะรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ย่อมเข้าใจดีว่ากระบวนการประชาธิปไตยของ
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สหภาพเมียนมาร์เป็นอย่างไร ไม่จ าเป็นต้องมีใครบอกว่าอะไรเป็นอะไร ต้องปล่อยให้รัฐบาลสหภาพ
เมียนมาร์ ฝ่ายกองทัพและประชาชนเมียนมาร์ จัดการแก้ไขปัญหาภายในกันเองในอนาคต 
 6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรท าการวิจัยเรื่อง “การก าหนดนโยบายต่างประเทศที่
เหมาะสมของราชอาณาจักรไทยในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับสาธารณรั ฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ในทศวรรษหน้า 
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บทคัดย่อ 

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และ 3. เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือ
วิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.931 ในการเก็บข้อมูลซึ่งผู้วิจัย
ได้เก็บข้อมูลด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของหน่วยวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจ านวน 103 รูปหรือคน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบ
ชั้นภูมิ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ในส่วนของการวิจัยเชิง
คุณภาพใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 18 รูปหรือคน 
และการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 10 รูปหรือคน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
เชิงพรรณนา 
                                                           
  Doctor of philosophy program in public Administration, Faculty of Social Sciences, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
 Department of political Sciences, Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University. 
 Department of political Sciences, Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University. 
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ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ภาพรวม ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ( r=3.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการบริหารงานบุคลากร การบริหารงานการเงิน และการบริหารงานวิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนด้านการบริหารงานทั่วไป และ การบริหารงานวิจัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับน้อย (r=0.284) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และปัจจัยด้านการน าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับปานกลาง (r=0.539) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

 3 .  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ ง  
หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารงานทั่วไปตาม
หลักพุทธธรรม แนวทางในการพัฒนา ได้แก่ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ให้มีใจรักในการบริหารจัดการ 
เสริมสร้างเพียรพยายามในการบริหารจัดการ เสริมสร้างมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารจัดการ และใช้
วิจารณญาณ วิเคราะห์หาเหตุผลในการบริหารจัดการงานทั่วไป 2) ด้านการบริหารงานวิชาการตาม
หลักพุทธธรรม แนวทางในการพัฒนา ได้แก่ การฝึกอบรมให้รู้และเข้าใจแผนการบริหารจัดการงาน
วิชาการล่วงหน้าที่ได้วางไว้ พยายามท าตามแผนการบริหารจัดการงานวิชาการที่วางไว้ให้บรรลุ
เป้าหมาย เสริมสร้างให้มีใจจดจ่อมุ่งตรงต่อแผนการบริหารจัดการงานวิชาการที่วางไว้ไม่ให้
คลาดเคลื่อน และเมื่อมีผลกระทบต่อแผนการบริหารจัดการงานวิชาการต้องใช้ปัญญาในการแก้ไข
ปรับปรุง  3) การบริหารงานวิจัยตามหลักพุทธธรรม แนวทางในการพัฒนาได้แก่ การส่งเสริมให้
ความรักและจริงใจในการบริหารงานวิจัย ส่งเสริมให้มีความพยายามและสร้างความอดทนอดกลั้น
สูงในการบริหารงานวิจัย ส่งเสริมให้มีจิตใจเข้มแข็งอุทิศเวลาเพ่ือการบริหารงานวิจัย และวิเคราะห์
ปรับปรุงโดยใช้ปัญญารอบรู้พร้อมเหตุผลในการบริหารงานวิจัย 4) ด้านการบริหารงานการเงินตาม
หลักพุทธธรรม แนวทางในการพัฒนา ได้แก่ การส่งเสริมให้มีความพอใจ มีใจรักในการบริหารงาน
การเงิน ส่งเสริมความอุตสาหะบากบั่นในการควบคุมการบริหารงานการเงินป้องกันความเสี่ยง 
เสริมสร้างให้มีใจจดจ่อตั้งมั่นอยู่ในการบริหารงานการเงิน และพิจารณาหยั่งรู้เหตุผลในรูปการ
บริหารงานการเงินเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 5) ด้านการบริหารงานบุคลากรตามหลักพุทธธรรม 
ได้แก่ การสร้างทีมงานบริหารอยู่ต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี เสริมสร้างความพยายามและเต็มใจใน 
การบริหารงาน 
ค าส าคัญ : การพัฒนาคุณภาพ,การบริหารจัดการ, หน่วยงานนอกที่ตั้ง  
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ABSTRACT 
Objectives of this research were to: 1. Study general status of Off-Campus 

learning center administration of Mahachulalongkornrajavithayalaya University,  
2. Study factors related to the administrative quality development of Off-Campus 
learning centers of Mahachulalongkornrajavithayalaya University and 3. Propose the 
guidelines for the administrative quality development of Off-Campus learning 
centers of Mahachulalongkornrajavithayalaya University 

Methodology was the mixed methods. The quantitative research 
collected data by questionnaires with reliability value at 0.931 from 103 samples, 
by stratified sampling, who were administrators, lecturers and personnel at Off-
Campus learning centers and analyzed data by frequency, percentile, mean, 
standard deviation and Pearson’s Correlation Coefficient. The qualitative research 
collected data from 18 key informants with in-depth-interviewing and 10 
participants in focus group discussion and analyzed data by descriptive 
interpretation. 
 The result of the research found that 

1. Status of Off-Campus learning center administration of 
Mahachulalongkornrajavithayalaya University in 5 areas were at middle level ( X

=3.30). Administration of each areas were that; personnel, financial and academic 
administration were at high level. The general and research administration were at 
middle level. 

2. Factors related to Off-Campus learning center administration of 
Mahachulalongkornrajavithayalaya University were at low level ( X =0.284) with 
significant value at 0.01. The application of Itthipada 4 for the Off-Campus learning 
center administration of Mahachulalongkornrajavithayalaya University had positive 
correlation at the middle level ( X =0.539) with significant value at 0.01, accepting 
the hypothesis. 

3. The guidelines for Off-Campus learning center administration of 
Mahachulalongkornrajavithayalaya University consisted of 5 aspects; 1) general 
administration according to Buddhadhamma, guideline for development was to 
encourage personnel to love and put efforts and intention into administration and 
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use instinct to scrutinize the cause and effects of general administration, 2) 
academic administration according to Buddhadhamma, guideline for development 
was to train personnel to understand the academic works set forwards in advance, 
follow the set plans to meet the target, encourage personnel to set strong 
determination to academic works and use wisdom to solve any problems and 
improvement, 3) research administration according Buddhadhamma, the guideline 
for development was encourage personnel to love, to put efforts, to sacrifice the 
time and to use wisdom to research administration, 4) financial administration 
according to Buddhadhamma, the guideline for development was encourage 
personnel to love and to satisfy with the financial administration, to encourage 
personnel to put efforts into financial administration to prevent the risk, to use 
wisdom for examining the cause and effects of the financial administration for the 
good cause and 5) personnel administration according to Buddhadhamma, the 
guideline for development was to build team continuously at least for 5 years, 
encourage personnel to satisfy, sacrifice the time to the personnel administration, 
to continuously check and evaluate the work for effective improvement and 
development. 
Keywords: Quality Development, Management, Academic Services Unit  
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1. บทน า  
ปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นความท้าทายของ

องค์การที่จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง ค่าธรรมเนียมภาษี 
ความคาดหวัง ความต้องการจากลูกค้า สังคมในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมยุคโลกาภิวัตน์ที่เต็มไปด้วย
ความไร้ระเบียบ (Chaos) (Ilya Prigogine cited in Yuk Sri Areeya, 1998) ย่อมส่งผลให้
ศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรสูงขึ้นตามล าดับ ผู้น าจะต้องท าอย่างไรหรือมีวิธีการน าอย่างไร จึง
ท าให้หน่วยงานทางการศึกษาได้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิดผลส าเร็จ 

คุณภาพเป็นตัวแบ่งแยกระหว่างความเป็นเลิศกับความไร้ประสิทธิภาพ ในทางการศึกษา
คุณภาพเป็นตัวแยกระหว่างความส าเร็จกับความล้มเหลว (Anan Teawtoi, 2008) มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาที่ส าคัญแห่ง
หนึ่งของโลก และเป็นมหาวิทยาลัยศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสตร์ที่ส าคัญของคณะสงฆ์ไทย มี
การตั้งวิทยาเขต, วิทยาลัยสงฆ์ และมีการกระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
โดยเฉพาะในจังหวัดที่ไม่มีมหาวิทยาลัย หรือมี แต่อาจไม่มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนในพ้ืนที่ จึงท าให้มหาวิทยาลัยต้องเปิดศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งเรียกว่าโครงการขยาย
ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ แต่การจัดการศึกษาใน
หลักสูตรที่มีเปิดสอนในสถาบันที่ตั้งอยู่แล้ว ต้องมีผลประเมินคุณภาพภายในระดับดีขึ้นไป  

ส านักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษาประเมินผลการประเมินการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ณ วันที่ 17/06/2557) พบว่าศูนย์
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งหมด  22 ศูนย์ ผ่าน 9 
ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 41 ต้องปรับปรุง 8 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 36 และไม่ผ่าน 5 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 
23 (ส านักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา, 7 ม.ค.59) การควบคุมจึงเป็นการตรวจสอบแผน และ
ดูว่าการปฏิบัติงานมีการคลาดเคลื่อนจากแผนที่ก าหนดไว้อย่างไร ในหลายกรณี ปัญหาการควบคุม
จะแก้ไขสิ่งที่คลาดเคลื่อนจากแผนไปได้เองโดยอัตโนมัติ และหลาย ๆ กรณีที่ผู้บริหารจะต้องเป็น
ฝ่ายที่คอยแก้ไขความคลาดเคลื่อนนั้นเอง ในท านองเดียวกันกับปัญหาการวางแผน องค์การอาจมี
กลไกการควบคุมในระดับกลยุทธ์และยุทธวิธี ระบบการควบคุมเชิงกลยุทธ์เป็นการควบคุมในระยะ
ยาว  ในขณะที่ ร ะบบการควบคุมยุ ทธวิ ธี มี คว าม เฉพาะ เจาะจงและใช้ เ วลาที่ สั้ นกว่ า   
และผู้บริหารสามารถใช้วิธีการวางแผน และควบคุมเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กิจกรรมในมิติด้านอ่ืนๆ ได้ด้วย (Samrit Yotsomsak, 2006)  

จากสภาพปัญหาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ
ที่จะศึกษาการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เพ่ือต้องการทราบถึงการบริหารจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
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ราชวิทยาลัย น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปปรับประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการส่วนงานนอก
สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและส่วนงานนอกสถานที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยอื่นให้มีคุณภาพต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

2.2 เ พ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2.3 เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) ที่เกี่ยวข้องตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การสร้างเครื่องมือผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth interview) เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) ซึ่งเป็นการตั้ง
ค าถามแบบปลายเปิด (Open ended Questions) สื่อความหมายชัดเจน เข้าใจง่ายตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และผู้วิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  

การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยขอหนังสือเพ่ือส่งแบบสอบถามจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแจ้งไปยังศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 103 คน  การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 18 รูป/คน จะใช้การสัมภาษณ์แบบที่มีโครงสร้าง และการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) จ านวน 10 รูป/คน  

การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ คือค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
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จ านวน 18 รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 10 รูปหรือคน โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
5. ผลการวิจัย 

5.1) ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  1) การวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า ภาพรวม ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง โดย
ด้านการบริหารงานบุคลากร มีค่าเฉลี่ยมาก รองลงมาคือ การบริหารงานการเงิน มี รองลงมาคือ 
การบริหารงานวิชาการ รองลงมาคือ การบริหารงานทั่วไป และล าดับสุดท้ายคือ การบริหาร
งานวิจัย  2) การวิเคราะห์ การน าหลักอิทธิบาท 4 น าไปใช้ในพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ความคิดเห็นต่อการน าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  3) การวิเคราะห์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตามหลักพุทธธรรม พบว่า มีค่าเฉลี่ยระดับมาก 

5.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอก
สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
การจัดการสถานศึกษากับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานท่ีตั้ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พบว่า  1) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.284   
2) ปัจจัยด้านการน าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง  มี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ ตั้งมหาวิทยาลัย   
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.539   

5.3 การวิเคราะห์น าเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สรุปผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยการ
ด าเนินการตามวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) การวิจัยและพัฒนา (Research & 
Development : R&D) โดยใช้เครื่องมือประกอบด้วย แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และ
สนทนากลุ่ม ได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แนวทางที่เหมาะสมคือ 1) แนวทางการบริหารงานทั่วไป
ตามหลักพุทธธรรม 2) แนวทางการบริหารงานวิชาการตามหลักพุทธธรรม 3) แนวทางการบริหาร
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งานวิจัยตามหลักพุทธธรรม 4) แนวทางการบริหารการเงินตามหลักพุทธธรรม 5) แนวทางการ
บริหารงานบุคลากรตามหลักพุทธธรรม 

 
6. อภิปรายผล 

6.1 สภาพการการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย   

1) ด้านการบริหารงานทั่วไป ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า 
สถาบันมีการมุ่งเน้นกลยุทธ์การบริหารงานสมัยใหม่ (Modern Management) มีการน าแนวคิด 
การจัดการทางบริหารธุรกิจมาใช้ในการบริหารองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับ 
อธิการบดีมีบทบาทอย่างยิ่งต่อนวัตกรรมทางการบริหารงานภายในสถาบัน ในด้านการปรับ
โครงสร้างของสถาบัน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบางแห่งได้มีการปฏิรูปตนเองสู่การออกนอกระบบ
ราชการบางสถาบัน มีการคัดเลือกหน่วยงานในสถาบันเพ่ือน าร่องสู่การออกนอกระบบราชการ ส่วน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นเน้นการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจและให้ความส าคัญต่อต้นทุนต่อหน่วย
และการจัด โครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงานที่คล่องตัว สอดคล้องกับงานวิจัยของ Anan 
Teawtoi (2008) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล” ผลการวิจัยที่พบว่า  รูปแบบการบริหารคุณภาพ ได้แก่ องค์ประกอบและกระบวนการ 
ประกอบด้วย  7  องค์ประกอบ  1) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียและพนักงาน  2) 
ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการน าองค์กร  3)  เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคุณภาพ  4) ธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร  5)  การใช้องค์กรเป็นคู่เทียบเคียง  6) การสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากร และ 7) การบริหารงาน
อย่างต่อเนื่อง  และมี  8  กระบวนการ  คือ  1) การริเริ่มจากผู้บริหารระดับสูง  2) การจัดโครงสร้างองค์การ
และทีมงาน  3) การจัดระบบเครื่องมือคุณภาพ  4)  การประกาศใช้และให้ความรู้แก่บุคลากร  5) การก ากับ
ติดตามและประมวลผล  6) การทบทวนการด าเนินงาน  7)  การให้รางวัลผู้ประสบผลส าเร็จในการบริหาร
คุณภาพ และ 8)  การเทียบเคียงกับหน่วยงานที่ประสบผลส าเร็จซึ่งรูปแบบดังกล่าว  ได้รับการยืนยันจาก
ผู้เชี่ยวชาญให้สามารถน าไปใช้ได้ และสถานศึกษามีการพิจารณาการก ากับดูแล การบริหารงานทั่วไป 
ทั้งอาคารสถานที่ การให้บริการนิสิต สร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับวิทยาเขต วิทยาลัย
สงฆ์ และหน่วยวิทยบริการ ท าให้โครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงานเกิดความคล่องตัว  

2) ด้านการบริหารงานวิชาการ ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า การ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้วย
เหตุที่ว่าเป็นสถาบันที่มีการศึกษาเฉพาะทางที่มีความโดดเด่นทางพระพุทธศาสนา เป็นการสร้าง
บัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สถาบันจึงเน้นให้ความส าคัญต่อผู้เรียนมากขึ้น  
มีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน สาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของตลาด พัฒนาความร่วมมือ



94    ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561

ทางวิชาการสู่ระบบการสร้างเครือข่ายกับสถาบันต่างๆ  สนับสนุนให้บุคลากรมีผลงานทางวิชาการ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Patipha Mahatthanabodi (2011) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบ
การบริหารงานวิชาการ ของวิทยาเขต 10 แห่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ที่พบว่า  
สภาพปัจจุบันและความต้องการของทุกภารกิจอยู่ในระดับปานกลางและระดับมาก  โดยภารกิจงาน
ด้านหลักสูตรมีรายละเอียดของภารกิจ 4 ประการ  ด้านการเรียนการสอนมี 4 ประการ  ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษามี 4 ประการ และด้านการประชุมอบรมสัมมนาวิชาการมี 3 ประการ  
ส่วนด้านหน้าที่การบริหารงานวิชาการ โดยด้านหน้าที่การวางแผนมีรายละเอียดของหน้าที่  
4 ประการ ด้านหน้าที่การจัดหน่วยงานและจัดบุคลากรมี 5 ประการ ด้านหน้าที่การน ามี 5 ประการ  
และด้านหน้าที่ควบคุมมี 4 ประการ   

4) ด้านการบริหารการเงิน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า การพัฒนา
ดังนี้ น าหลักการบริหารธุรกิจมาใช้ในการบริหาร เพ่ือลดความเสี่ยง มีระบบบริหารความเสี่ยงของ
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ มีความพยายามในการหารายได้ที่หลากหลายแหล่งช่องทางเพ่ือ
เพ่ิมรายได้ มีสภาพทางการเงินที่เพียงพอต่อการบริหารและการจัดกิจกรรมต่างๆ มีระบบการจัดท า
รายงานทางการเงิน และบัญชี ทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการปฏิรูปและปรับปรุง
ระบบการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phramaha Nopphadol Techadhammo 
(Deethaisong) (2014) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐ” 
ที่พบว่า มหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐมีประเด็นความเสี่ยงอยู่ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการเงิน มี
ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับด าเนินงานมาจากการใช้จ่ายเงินขององค์กรไม่เป็นไปตามแผน และ
ศักยภาพของบุคลากรที่มีความรู้ไม่เพียงพอหรือการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรมาไม่ตรงสาย และการปิด
งบประมาณท่ีไม่เป็นปัจจุบัน  

5) ด้านการบริหารงานบุคลากร ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 
สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการพัฒนาระบบการเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร โดยส่งเสริมให้มีการอบรมเพ่ิมความรู้ความสามารถ และความคุ้มค่าของการ
พัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร ปรับโครงสร้างบุคลากรให้เพียงพอกับงานและงบประมาณของหน่วย มี
การก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก สรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ก าหนดปัจจัยการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร หลักเกณฑ์การประเมินบุคลากรให้ได้รับการประเมิ น
ตามเกณฑ์ของสถาบัน  
 6.2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แนวทางการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษานอกสถานท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยหลักพุทธธรรม รวม มี
ค่าเฉลี่ยระดับมาก อภิปรายได้ว่า หน่วยวิทยบริการนั้นได้รับวัฒนธรรมองค์กรจากมหาวิทยาลัย
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ส่วนกลางท าให้มีวัฒนธรรมองค์กรในหน่วยงานที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Phrarajavachiramedhi(Vira Vorapanyo) (2015) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบภาวะ
ผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย” ที่พบว่า หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริม
ภาวะผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย ได้แก่หลักอิทธิบาท 4 
ประกอบด้วย 1) ฉันทะ 2) วิริยะ 3) จิตตะ 4) วิมังสา เป็นต้น เพราะฉะนั้นการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต้องมีแนวทางในการ
พัฒนาใน 5 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านการบริหารงานทั่วไปตามแนวพุทธธรรม ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก 
อภิปรายได้ว่า การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานั้นผู้บริหารจะต้องมีทีมงานที่เป็น
เลิศและมีความต่อเนื่องสามารถน าหลักการบริหารเชิงพุทธมาใช้ในสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ Boonrada Kannasut (2015) 
ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์รูปแบบการบริหารเชิงพุทธของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี” 
ที่พบว่า การบริหารเชิงพุทธของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักอิทธิบาท 4 กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน กล่าวคือ ด้านฉันทะ คือผู้บริหารส่งเสริมการจัด
กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนทั้งในโรงเรียนและนอกห้องเรียน ด้วย
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านวิริยะ คือผู้บริหารมีความเพียรพยายามท างานใน
ต าแหน่งหน้าที่ด้วยความเสียสละเพ่ือโรงเรียน ชุมชน และสังคมส่วนรวม จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่การเรียนดี แต่ฐานะครอบครัวยากจน และเด็กพิเศษ โดยระดมทุนการศึกษาให้เพียงพอ
ต่อความขาดแคลนและจ าเป็น ด้านจิตตะ คือผู้บริหารมีการจัดการส่งเสริม สนับสนุนจัดสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน ส่งเสริมจัดท าห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนเพ่ือให้ครูและนักเรียนอ่านหนังสือ ด้านวิมังสา 
คือผู้บริหารมีการตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกฎระเบียบ นโยบายทั้งงานวิชาการ 
งานบุคคล งานการเงิน และงานบริหารทั่วไป 

2) การบริหารงานวิชาการตามหลักพุทธธรรม ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปราย
ได้ว่า การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการต้องน าหลักพุธ
ธรรมมาประยุกต์ใช้กับทีมงานอย่างต่อเนื่องจึงจะพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chakraval Sukmaitri (2015) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธจริยธรรมระดับอุดมศึกษา” ที่พบว่า รูปแบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธจริยธรรมระดับอุดมศึกษา โดยน าหลักกุศลกรรมบถ 10 มาปรับ
ประยุกต์ใช้ สามารถ แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบด้านการให้การศึกษา 2) รูปแบบด้านการ
ฝึกอบรมสั่งสอน 3) รูปแบบด้านการพัฒนา  
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3) การบริหารงานวิจัยตามหลักพุทธธรรม ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารงานวิจัยนั้นเป็นสิ่งส าคัญกับหน่วย
วิทยบริการทั้งในด้านการอยู่ร่วมกับชุมชนที่ท าให้ชุมชน สถานบันต่างๆ เกิดความความศรัทธาใน
หน่วยวิทยบริการและเป็นผลดีในการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยวิทยบริการด้วยจึงต้อง
ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ผลการวิจัยได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Orapin Piyasakulkiat 
(2015) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมการจ้างงานนอกระบบตามหลักพุทธธรรม” ที่พบว่า
รูปแบบการส่งเสริมการจ้างงานนอกระบบตามหลักพุทธธรรมควรเป็นรูปแบบการส่งเสริมแบบพหุ
ภาคี กล่าวคือ เป็นความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ประกอบไปด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม ภาคนายจ้าง ภาคแรงงาน รวมทั้งองค์กรภาคพระพุทธศาสนาอีกด้วย รวมทั้งทีมงาน
การบริหารงานวิจัยต้องมีการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการ  

4) การบริหารงานการเงินตามหลักพุทธธรรม ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปราย
ได้ว่า การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านการบริหารงานการเงินนั้น ต้องบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมในการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและบัญชีของหน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ตามหลักพุทธธรรม สามารถลดความเสี่ยงได้มากที่สุดถ้าหากปฏิบัติ คือ การ
ติดตามให้เป็นไปตามกฏ กติกา และการยอมรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ การเคารพ กฎ ระเบียบ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sununthakit Thiangdech (2015) ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยงด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ที่พบว่า ความเสี่ยง
เป็นภารกิจที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้ปฏิบัติถึงระดับผู้บริหาร ที่ต้องร่วมกันในการสืบหาสาเหตุ 
ปัจจัยเสี่ยง แนวทางป้องกันการควบคุม ร่วมกันทุกกระบวนการท างาน ตั้งแต่การประชุม เพ่ือการ
วางแผนทางการเงินและบัญชี เป็นกลยุทธ์การสร้างระบบเครือข่ายในการท างานด้านการเงินและ
บัญชี การวางระบบเอกสาร ทางการเงินและบัญชีเกี่ยวกับการรับ การเบิก จ่าย จัดเอกสารข้อตกลง
จัดซื้อ-จัดจ้าง สัญญาต่าง ๆ มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทางการปฏิบัติมาตรฐานเดียวกัน  

5) การบริหารงานบุคลากรตามหลักพุทธธรรม ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปราย
ได้ว่า กระบวนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยวิทยบริการตั้งแต่ความสามารถที่เป็นผลมา
จากความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะเฉพาะ (Attributes) ที่ท าให้บุคคล
สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าบุคคลอ่ืนๆ ในองค์กร สมรรถนะขีดความสามารถนี้ เป็น
คุณสมบัติที่องค์กรต้องการจากผู้ปฏิบัติงาน สมรรถนะมีความสัมพันธ์กับผลงานของบุคคล และการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ สมรรถนะจ าแนกได้ 3 ระดับ คือ 1) ระดับบุคคล 2) ระดับ
กลุ่มในองค์กร 3) ระดับองค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phraphrasert Voradhammo (Thilao) 
(2014) ได้วิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการการพัฒนาทุนมนุษย์สู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย” ที่พบว่า การพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยพุทธบูรณา
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การมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการประพฤติดีปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และคุณธรรม
ส่งเสริมให้บุคลากรท าความเข้าใจในกฎ กติกาการอยู่ร่วมกันเคารพสิทธิและหน้าที่ของกันและกัน 
และเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานปลูกจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่มี
การพัฒนาทุนมนุษย์สัมพันธ์ โดยสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
ส่งเสริมช านาญและก่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ และเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างานโดย
ปราศจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันมีการพัฒนางานให้เป็นไปตามครรลองคลองธรรมมีการน า
หลักศีลมาประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในองค์กรมีการส่งเสริมในเรื่องการศึกษา
ในสาขาวิชาหรือหลักสูตรสูงขึ้นมีการสนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้กับ
บุคลากรเล่าเรียนในระดับสูง โดยให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) ด้านการบริหารงานทั่วไป สถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ควรศึกษาบริบทของพ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้งของสถาบัน สังคมรอบข้างมีผลต่อการสนับสนุน
และเอ้ือเฟ้ือสถาบัน   

2) ด้านการบริหารงานวิชาการ สถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย มีความโดดเด่นที่เป็นสถาบันสงฆ์ สามารถเอ้ือกิจกรรมและให้ความรู้ และเป็น
ผู้น าทางพระพุทธศาสนาแก่สังคม 

3) ด้านการบริหารงานวิจัย สถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย มี เอกลักษณ์ผลงานการวิจัยที่มีการประยุกต์และบูรณาการหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

4) ด้านการบริหารการเงิน สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ดังนั้น สถานศึกษาต้องเพ่ิมแหล่งรายได้ และส ารองเงินเพ่ือการบริหาร จัดสรรสัดส่วน
การใช้จ่ายกิจกรรมต่างๆ 

5) ด้านการบริหารบุคลากร สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ดังนั้น สถานศึกษาควรมีการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดสรรงบประมาณ การอบรม 
ส่งเสริมบุคลากรด้านงานวิจัยและงานวิชาการ 

7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1) ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ท าการศึกษาบริบทของพ้ืนที่และน าแนวคิดการจัดการทางบริหารธุรกิจมาใช้ในการ
บริหารสถานศึกษา ทั้งการให้บริการนิสิต และการให้บริการสังคม 
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 2) ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ท ากิจกรรมและให้ความรู้ ในความเป็นผู้น าทางพระพุทธศาสนาแก่สังคม 

 3) ด้านการบริหารงานวิจัย โดยสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย น าเสนอและเผยแพร่ผลงานการวิจัยที่มีการประยุกต์และบูรณาการหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเพ่ือแก้ปัญหาสังคม 

 4) ด้านการบริหารการเงิน โดยสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เพ่ิมแหล่งรายได้ จัดสรรสัดส่วนการใช้จ่ายกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสม 

 5) ด้านการบริหารบุคลากร โดยสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมบุคลากรให้สามารถท าขอต าแหน่งทางวิชาการได้ ทั้งบุคลากร
ที่บรรจุและบุคลากรอัตราจ้าง 

7.3 ข้อเสนอส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาเกี่ยวกับ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่สังคม

โดยรวม 
 2) ควรศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลต่อการการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทาง

พระพุทธศาสนา 
 3) ควรศึกษาเกี่ยวกับ รูปแบบการสร้างบัณฑิตที่ที่พึงประสงค์ของสถาบันการศึกษาทาง

พระพุทธศาสนา 
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การประยุกต์ใช้หลักอิทธบิาท 4 ในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี  
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ
บริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี  
 ผลการวิจัย พบว่า  

 1. ด้านฉันทะ มีความจ าเป็นและส าคัญต่อการบริหารองค์กรเอกชน เพราะเป็นจุดเริ่มต้น
ที่จะท าให้บุคลากรเกิดและมีความพอใจในหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติอย่างเต็มก าลังความสามารถ
ของตนเองรักและพอใจที่จะได้รับพัฒนาตนเอง เพ่ือน าความรู้มาใช้ในหน้าที่ที่ตนก าลังปฏิบัติอยู่ 
กระตือรือร้นพร้อมที่จะให้มีการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้
มีส่วนร่วมที่จะพัฒนางาน และบุคลากรมีความพอใจที่จะมีการพัฒนาอยู่สม่ าเสมอ และเปิดโอกาส
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนางานและนโยบายขององค์กร มีการจัดการฝึกอบรมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรอยู่เสมอ 

2. ด้านวิริยะ มีความจ าเป็นและส าคัญมากต่อการบริหารองค์กรเอกชน เนื่องจากหลักการ
นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นแบบอย่างและได้พระราชทานบทพระราช
นิพนธ์ เรื่องพระมหาชนก ที่เน้นให้ประชาชนมีความวิริยะ หรือหลักการประกอบความเพียรชอบ 
บุคลากรมีความตื่นตัวพร้อมที่จะพัฒนาการท างานอยู่ตลอดเวลา ฝึกฝนพยายามพัฒนาตนเองให้เกิด
ความช านาญในหน้าที่ด้วยการเรียนรู้เพ่ิมเติม ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับงานที่ตนเองปฏิบัติอย่างเต็ม
ศักยภาพ มีการจัดฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติงาน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  
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3. ด้านจิตตะ มีความจ าเป็นและส าคัญต่อการบริหารองค์กรเอกชน เช่นเดียวกัน โดย
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการท างานที่ต้องอาศัยด้านจิตตะเป็นหลักที่จะต้องเอาใจใส่งานอยู่เสมอ 
องค์กรเอกชนควรส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ท างาน มีระบบที่ตรวจสอบให้บุคลากรมีการเอาใจใส่ในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เมื่อเกิดปัญหาก็
หมั่นตรวจสอบหาข้อบกพร่องของตนเองเพ่ือพัฒนางานของตนเอง ฝึกฝนตนเองให้มีความรู้พร้อมที่
จะมาสนับสนุนการท างานอย่างสม่ าเสมอ โดยศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ น ามาพัฒนา
องค์กร ท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ  

4. ด้านวิมังสา มีความจ าเป็นและส าคัญต่อการบริหารองค์กรเอกชน เช่นเดียวกัน เพราะ
ผู้บริหารต่างให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
อย่างเหมาะสม มีการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีการพัฒนาดียิ่งขึ้นไป ส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้เพ่ิมเติม หาวิธีการต่างๆ มาพัฒนาบุคลากรให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
อดทนต่อปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถของตนเองไตร่ตรองการ
ท างานที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอ โดยใช้ก าลังสติปัญญา แสวงหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
ค าส าคัญ: การประยุกต์, หลักอิทธิบาท 4, การบริหาร, องค์กรเอกชน 
 

ABSTRACT 
 This research article has the objective for the application if Iddhipada IV in 
private organization management in Nonthaburi province. 
 The findings of research were as follows: 
 1. Chanda (aspiration) has the necessity and importance to private 
organization administration because it is the starting point for the person to have 
the satisfaction to the duty for responsibility and working hard and satisfy to get 
own development for using the knowledge to work and have the ambition to 
develop themselves both body and mind. The executives give the opportunity to 
participate for development and personnel has the satisfaction to have regular 
development and let everyone has the participation for working development and 
policy of organization and has the regular training both in and outside organization.  
 2. Viriya (effort) has the necessity and importance to private organizations 
administration as too, because this principle of King Rama IX that was the model 
and presented the royal story from Buddhist scripture names as Phramahachanok, 
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focus on people to have Viriya or principle of effort. The personnel has the 
awakening or activeness to working development always, training themselves to 
have the skill for working through learning more, search for knowledge about own 
efficient working, has the training for working development, to have more 
development continuously. 
 3. Chitta (thoughtfulness) has the necessity and importance to private 
organizations administration too, because the executives give the importance to 
working with Chitta which everyone must pay attention always. The private 
organization should promote to apply to use Iddhipada IV about Chitta for 
increasing more working potentials, to have the checking the personnel to have 
more own development regularly. When having the problem, should examine own 
mistakes for working development, to have the training to have the knowledge to 
support the working through studying from other sources for developing the 
organization and work with fully ability.  
 4. Vimangsa (investigation) has the necessity and importance to private 
organizations administration too, because executives  give the importance for 
personnel development through working evaluation of personnel properly, has the 
working solution of personnel to have more development, to promote to have 
more knowledge  and search for new methods to develop the personnel to work 
more efficiency and patience to the problem while working to use the own 
knowledge and ability to consider for working when getting the assignment by using 
the wisdom and search for the more efficient working method. 
Keywords: Application, Iddhipada IV, Private Organization 
 
1. บทน า 
 เนื้อหาสาระโดยสรุปของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และ
วิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี พ.ศ.2570 นั้นท าให้เห็นมิติของกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในหลายประเด็น ที่ส าคัญคือในส่วนของสถาปัตยกรรมทางสังคม ได้มี
เนื้อหาที่สื่อถึงมิติในงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเน้นให้ความส าคัญกับชุมชนเป็นหลักและเป็นผู้มี
บทบาทส าคัญในกระบวนการพัฒนา ในส่วนของสัญญาประชาคมใหม่ ได้กล่าวถึง กระบวนการ
สัญญาประชาคม บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชน 
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ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ โดยด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การสร้างความคิดร่วม (Social 
Consensus) การหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายให้การยอมรับและยึดถือ (Social Commitment) และ
น าไปสู่การปฏิบัติ (Action) ซึ่งเป็นภาพรวมและแนวทางกว้างๆ ในการน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
เนื้อหาสาระของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่วนใหญ่กล่าวถึงเศรษฐกิจรวมทั้ง
แนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ยังมีเนื้ อหาสาระบางส่วนที่ขาด
หายไป เช่น มิติของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์กร
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์กรบริหารส่วนต าบล เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่สามารถ
เอ้ืออ านวยต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้อง
กับบริบทและทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
(Office of the National Economic and Social Development Board. 2012) 
 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เมื่อ ปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ซึ่ง
ประกอบด้วยสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
กัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมียนมาร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์  
และอินโดนีเซีย จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community 
(AEC) อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม  โดยมีเป้า หมายร่วมกัน ว่าการ
เปิดประตูสู่ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" (AEC) จะส่งผลให้ภูมิภาคอาเซียนกลายเป็นกลุ่ม
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ ที่มีฐานการผลิตรวมกัน มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยทางการผลิตอย่างเสรี เกิดความ
เป็นปึกแผ่น และสร้างอ านาจต่อรองทางด้านการค้า/เศรษฐกิจ ในเวทีการค้าโลกได้อย่างเข้มแข็ง
มากยิ่งขึ้น ส าหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียน จ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพ่ือ
รับมือกับการก้าวเข้าสู่การเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ด้วยเช่นกัน ซึ่งหากนับเวลา
ต่อจากนี้แล้วเหลือเวลาอีกเพียง 3 ปีเท่านั้น นับว่าไม่นานเลย และเมื่อถึงเวลานั้นประเทศไทยจะ
ก้าวไปสู้กับเพ่ือนบ้านในอาเซียนได้อย่างไร เป็นค าถามที่อยู่ในใจหลายคนในภาครัฐบาลเองนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจใน เชิงรุกยังครึ่ง ๆ กลางๆ ไม่ชัดเจน ดังนั้นหากไทยเราจะก้าวเข้ าสู่ความเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คนไทยทุกคนควรจะต้องสนใจเรื่องนี้  เพราะการเข้าสู่การเป็น
ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะส่งผลไปทั่วทุกภาคส่วนของประเทศ และก่อให้เกิดพันธกรณี
แก่ประเทศไทยที่จะต้องเข้าร่วมเจรจากับสมาชิกอาเซียน เพ่ือเปิดเสรีสินค้าและบริการ รวมทั้งการ
ลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเปิดเสรีการค้าบริการอาเซียน โดยมีเป้าหมาย 
หรือหลักเกณฑ์การเปิดตลาดอยู่ที่ "การลด" หรือ "เลิกกฎระเบียบ" หรือมาตรการต่างๆ ที่เป็น
อุปสรรคต่อการให้บริการและการลงทุน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายการเปิดตลาดใน 10 สาขา
บริการหลัก อาทิ บริการด้านธุรกิจ บริการวิชาชีพ บริการด้านสื่อสาร บริการโทรคมนาคม บริการ
ด้านการท่องเที่ยว ตัวแทนน าเที่ยวการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นมากกว่าการเปิดเสรี
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ทางการค้า ที่นอกจากจะส่งผลให้อาเซียน 10 ประเทศ เป็นเหมือนประเทศเดียวกัน ไม่มีก าแพงภาษี 
ไม่มีการกีดกันทางการค้า สินค้า บริการ การลงทุน แรงงาน มีฝีมือเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ยังจะ
ประกอบไปด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจหลากหลายสาขา เช่น เกษตร การส่งเสริม SME การ
คุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น ดังนั้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน 

ทั้งนี้ นโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ AEC จ าเป็นต้องมีการบูรณา
การ ทั้งภายในกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ รวมทั้งภาคเอกชน ในการจัดท้ายุทธศาสตร์
เป็นรายประเทศ โดยมุ่งเน้นสินค้าและบริการที่มีศักยภาพในตลาดนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จใน
การพัฒนาการค้าและการลงทุนของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ดังนั้น ไม่ว่าเกษตรกร 
ผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จะต้องเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น เพราะจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน การจัดตั้งบริษัท รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้ามา
ลงทุนในประเทศไทย และการออกกฎหมาย มาตรฐานต่างๆ ร่วมกัน เป็นต้น นับตั้งแต่ปี 2558 ที่
ประเทศไทยได้ก้าวสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย 
(Siamturakij. 2017: Online)  
 การบริหารเป็นกิจกรรมในการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการวางแผน การจัดองค์กร การจูงใจ และการควบคุม
ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรวัตถุให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรด้วยดี (Sanoh Tiyao, 2544: 1) 
การบริหารจัดการจะมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันมีองค์กรเกิดขึ้นมากมาย ที่ใดมี
องค์กรที่น่ันจะต้องมีการบริหารจัดการ และในอนาคตท่ีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเจริญขึ้นมาก องค์กรก็จะเกิดข้ึนมาก การบริหารจัดการก็จะยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นเช่นกัน
การบริหารจัดการจะมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันมีองค์กรเกิดขึ้นมากมาย ที่ใดมี
องค์กรที่น่ันจะต้องมีการบริหารจัดการ และในอนาคตที่ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเจริญขึ้นมาก  องค์กรก็จะเกิดขึ้นมาก การบริหารจัดการก็จะยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้น
เช่นกัน 
 ส านักงานคลังจังหวัดนนทบุรีได้รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนนทบุ รี 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2557 พบว่าเศรษฐกิจจังหวัดมีสัญญาณหดตัว สะท้อนจากด้านอุปทานมี
สัญญาณหดตัวตามภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ประกอบกับด้านอุปสงค์มี
สัญญาณหดตัว ตามด้านการบริโภคภาคเอกชนและด้านการลงทุนภาคเอกชน ขณะที่การใช้จ่าย
ภาครัฐขยายตัว ส าหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจังหวัดนนทบุรีปรับตัวลดลงเล็กน้อย  เสถียรภาพ
เศรษฐกิจภายในจังหวัด จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2557 
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดปี 2557 ณ ราคาประจ าปี (ปีอ้างอิง 2545) มีมูลค่ารวม 254,643 ล้านบาท เปลี่ยนแปลง
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เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 23.24 อุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ 1) 
สาขาการขายส่ง ขายปลีก และการซ่อมแซมยานยนต์ฯ (ร้อยละ 19.91 ของ GPP) 2) สาขา 
อุตสาหกรรมการผลิต (ร้อยละ 17.96) และ 3) สาขาการให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริการส่วน
บุคคลอ่ืนๆ (ร้อยละ 13.13) ตามลาดับ ในส่วนของรายได้ต่อหัวประชากรของจังหวัดนนทบุรีใน ปี 
2557 เท่ากับ 174,854 บาท เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 23.48 อยู่ในล าดับที่ 17 
ของประเทศ  ดัชนีราคาผู้บริโภค ของจังหวัดนนทบุรี ไตรมาส 2 ปี 2559 เฉลี่ยครึ่งปีแรก 
(มกราคม-มิถุนายน) มีค่าเท่ากับ 108.7 สูงขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ร้อยละ 0.4 การจด
ทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ เป็นข้อมูลจาก ณ มีนาคม 2559 มีจ านวน 1,102 ราย ทุนจดทะเบียน
รวม 2,164.69 ล้านบาท ประเภทกิจการที่มีทุนจดทะเบียนสูงสุดคือ การขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซม
ยานยนต์ฯมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,00.58 ล้านบาทจากกิจการทั้งหมด 410 แห่ง นอกจากนี้ยังมี
การจดทะเบียนโรงงานจัดตั้งใหม่ ณ เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2559 มีจ านวน 16 ราย ทุน
จดทะเบียน 354.09 ล้านบาท สามารถจ้างแรงงานเพ่ิมขึ้น 201 คน ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
นนทบุรีค่อนข้างพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ โดยมีโครงสร้างลักษณะผสมกลมกลืนระหว่างอุตสาหกรรม
และภาคบริการ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปี ปี พ.ศ. 2557 (ปีอ้างอิง 2545) มี
มูลค่ารวม 254,643 ล้านบาท เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นจากปี 2556 จ านวน 48,027ล้านบาท หรือร้อย
ละ 23.24 ซึ่งอุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) สาขาการขายส่ง ขาย
ปลีก และการซ่อมแซมยานยนต์ฯ (ร้อยละ 19.91 ของ GPP) 2) สาขาอุตสาหกรรมการผลิต (ร้อย
ละ 17.96) 3) สาขาการให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอ่ืนๆ (ร้อยละ 13.13) 4) 
สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ (ร้อยละ 10.65) และ 5) สาขา
ตัวกลางทางการเงิน (ร้อยละ 9.86) ตามล าดับ  
 หากพิจารณาถึงอัตราการขยายตัว (ณ ราคาคงที่) ปี 2557 อุตสาหกรรมที่มีอัตราการ
ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) สาขาการให้บริการด้านชุมชน 
สังคมและบริการส่วนบุคคลอ่ืนๆ มีอัตราการขยายตัว ร้อยละ 804.79 2) สาขาลูกจ้างในครัวเรือน
ส่วนบุคคล มีอัตราการขยายตัว ร้อยละ 194.85 3) สาขาการท าเหมืองแร่และเหมืองหิน มีอัตราการ
ขยายตัว ร้อยละ 40.00 4) สาขาบริการ ด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ มีการ
อัตราการขยายตัว ร้อยละ 25.73 และ 5) สาขาการประมง มีอัตราการขยายตัว ร้อยละ 12.00 
ตามล าดับ ในขณะที่สาขาอุตสาหกรรมการผลิต มีอัตราเพ่ิมเพียงร้อยละ 3.27 แสดงให้เห็นว่า 
โครงสร้างผลผลิตของจังหวัดนนทบุรีมีแนวโน้มเป็นสาขาการให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริการ
ส่วนบุคคลอ่ืนๆ ที่รองรับการเป็นที่อยู่อาศัยของคนในเขตเมืองมากกว่าสาขาการผลิต รายได้ต่อหัว
ประชากรของจังหวัดนนทบุรีในปี 2557 เท่ากับ 174,854 บาท เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นจากปี 2556 
ร้อยละ 23.48 อยู่ในอันดับที่ 17 ของประเทศ และลาดับที่ 6 ของเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
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 การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันจังหวัดนนทบุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 
1,935 แห่ง ส าหรับการจดทะเบียนโรงงานใหม่ในจังหวัด ไตรมาส 2 ปี 2559 พบว่า มีการจด
ทะเบียนรวม 16 ราย ทุนจดทะเบียน 354.09 ล้านบาท เกิดการจ้างแรงงานเพ่ิมขึ้น 201 คน โดย
ประเภทอุตสาหกรรม ที่มีการจดทะเบียนโรงงานจ านวนสูงสุด คือ อุตสาหกรรมอโลหะ จ านวน 3 
ราย (ร้อยละ 18.75 ของโรงงานที่จดทะเบียนใหม่) มีการจ้าง 28 คน และอีก 4 ประเภทที่มีการจด
ทะเบียนใหม่เท่าๆ กัน คืออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 12.50 
ของโรงงานที่จดทะเบียนใหม่) มีการจ้าง 62 คน อุตสาหกรรมเคมี จ านวน 2 ราย มีการจ้าง 15 คน 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ จ านวน 2 ราย มีการจ้าง 10 คน และอุตสาหกรรมขนส่ง จ านวน 2 
ราย มีการจ้าง 17 คน ในส่วนโรงงานที่ปิดกิจการไตรมาสนี้ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา โดยไตรมาส
นี้มีจ านวนทั้งสิ้น 97 ราย (ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เลิกกิจการ 129 ราย) มีแรงงานถูกเลิกจ้างจ านวน 
2,981 คน แม้จะมีจ านวนคนถูกเลิกจ้างลดลงแต่ยังถือว่ามีจ านวนผู้ถูกเลิกจ้างสูงมากอยู่ในปัจจุบัน 
สาเหตุอาจสืบเนื่องจากการมีการตรวจสอบและจ าหน่ายทะเบียนโรงงานของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีที่ยังด าเนินการอยู่ เนื่องจากโรงงานไม่ได้มายื่นแจ้งประกอบกิจการ
โรงงานในระยะเวลาที่ก าหนด และเพ่ือเป็นการปรับฐานข้อมูลโรงงานให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
(Nonthaburi Industry Office, 2017: Online) 
 สรุปได้ว่า การบริหารองค์กรมีทั้งประสบความส าเร็จ  และไม่ประสบความส าเร็จ 
เนื่องจากการมีปัญหาในการบริหารจัดการมีความจ าเป็นต้องใช้ศาสตร์ในการบริหารงานอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบันเป็นระบบทุนนิยม หรือบริโภคนิยมที่แสวงหาก าไร และ 
มีการแข่งขัน เพ่ือให้เหนือกว่าคู่แข่ง ทั้งในเชิงบริหารงาน และการพัฒนาองค์กร ให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายขององค์กร จึงมีหลักการบริหารสมัยใหม่เข้ามาเป็นกลยุทธ์ หรือหลักการในการบริหาร
จัดการ ในขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการทางตะวันตกก าลังสนใจหลักการในทางพระพุทธศาสนามา
ผสมผสาน และประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารจัดการ เพราะเขาถือว่าการที่จะใช้หลักการ วิธีการ 
หรือเทคนิค ของนักวิชาการชาวตะวันตก ซึ่งพัฒนาการการบริหารจัดการมาไม่เกิน 100 ปี นั้นยัง
เป็นหลักการที่ยังยึดกับวัตถุ รวมทั้งมีผู้แพ้ผู้ชนะ เป็นการบริหารจัดการที่มุ่งหวังก าไรและการ
แข่งขัน ดังนั้นเมื่อนักวิชาการทางตะวันตก ได้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา ท าให้เขารู้ว่าศาสตร์แห่ง
การบริหารจัดการที่ยั่งยืนและด ารงความเป็น มนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขนั่นคือ ศาสตร์ในการ
บริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์ ซึ่งในที่นี้จะได้กล่าวถึง หลักการบริหารงานสมัยใหม่กับหลักการ
บริหารงานเชิงพุทธศาสตร์ในเชิงเปรียบเทียบว่าสามารถบูรณาการ รวมเข้ากันได้ และเป็นแนวทางที่
มีความสอดคล้องกับหลักการบริหารสมัยใหม่ได้อย่างเหลือเชื่อ ถึงแม้ว่าจะเป็นหลักธรรมค าสอน
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วก็ตาม  
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 ดังนั้น จากข้อมูลดังกล่าวมาแล้วเบื้องต้น จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษา
แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี เพ่ือเสนอแนวทางใน
การบริหารองค์กรเอกชน ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งๆ ขึ้นไป และเพ่ือเป็นข้อมูลอันส าคัญที่จะช่วย
ผลักดันให้ประเทศสามารถพัฒนาก้าวไปข้างหน้าในเวทีโลกตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี  
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 
ในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี 
 ประชากร คือ โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรีที่จดทะเบียนโรงงานและยัง
ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันมีจ านวน 1,935 บริษัท (Nonthaburi Industry Office, 2017 Online)  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ สัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือผู้จัดการที่มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร
เอกชน จ านวน 17 คน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ
บริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่เป็นความ
คิดเห็นของผู้บริหาร หรือผู้จัดการ 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนและวิธีการ
ดังต่อไปนี้  (1) ขออนุญาตหน่วยงานที่เก็บข้อมูล คือ โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรี เพ่ือขอ
เก็บข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย  (2) บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรและประเด็นที่ศึกษาให้ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแยกตามแหล่งข้อมูล (3) สัมภาษณ์
ผู้บริหาร หรือผู้จัดการ ที่มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี จ านวน 17 
คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้ 

4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จัดระบบข้อมูล และประมวลผลข้อมูล เพ่ือให้พร้อม

และให้เหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์  
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2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหาร หรือผู้จัดการ เกี่ยวกับ
การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี กระท าโดยการ
พรรณาวิเคราะห์เนื้อหา  
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูล
ที่ส าคัญจ านวน 17 คน โดยมีประเด็นที่สัมภาษณ์ในการวิจัย คือ การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ใน
การบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 5.1 การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี  
ด้านฉันทะ   จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 
ในการบริหารองค์กรเอกชน ในด้านฉันทะว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะท าให้
บุคลากรเกิดและมีความพอใจในหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติอย่างเต็มก าลังความสามารถของตนเอง
รักและพอใจที่จะได้รับพัฒนาตนเอง เพ่ือน าความรู้มาใช้ในหน้าที่ที่ตนก าลังปฏิบัติอยู่ กระตือรือร้น
พร้อมที่จะให้มีการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมที่
จะพัฒนางาน และบุคลากรมีความพอใจที่จะมีการพัฒนาอยู่สม่ าเสมอ และเปิดโอกาสให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนางานและนโยบายขององค์กร มีการจัดการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
องค์กรอยู่เสมอ ดังนั้น  จะเห็นได้ว่า ฉันทะ หมายถึง ความพึงพอใจ ความรัก ความชอบ ความสนใจ
ในการที่จะกระท า การรักงาน รักเพ่ือนร่วมงาน รักผู้บริหาร รักองค์กร โดยแสดงออกเมื่อได้ท างาน 
ไม่ว่าจะเป็นงานที่มีความยากล าบากแค่ไหนก็มีความรักที่จะกระท าอย่างเต็มก าลังความสามารถให้
บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Chatree Naewjumpa (2009) ที่ศึกษาเรื่อง 
“การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร” พบว่า ฉันทะ เป็นเรื่องของความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติและถือว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร 

 5.2 การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี  
ด้านวิริยะ จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ
บริหารองค์กรเอกชน ในด้านวิริยะว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก เนื่องจากหลักการนี้ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นแบบอย่างและได้พระราชทานบทพระราชนิพนธ์ เรื่องพระมหาชนก ที่เน้น
ให้ประชาชนมีความวิริยะ หรือหลักการประกอบความเพียรชอบ มีการสื่อสารภายในองค์กรอย่าง
สม่ าเสมอกระตุ้นให้ตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง บุคลากรมีความตื่นตัวพร้อมที่จะพัฒนาการท างานอยู่
ตลอดเวลา ฝึกฝนพยายามพัฒนาตนเองให้เกิดความช านาญในหน้าที่ ด้วยการศึกษาเพ่ิมเติมค้นคว้า
ความรู้เกี่ยวกับงานที่ตนเองปฏิบัติอย่างเต็มศักยภาพ มีการจัดฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติงาน มี
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ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการอย่างต่อเนื่องโดยให้ความส าคัญกับงบประมาณและแผนงานที่ตั้งไว้ รวมทั้ง
การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้น าหลักวิริยะมาใช้ส าหรับการพัฒนางาน เพราะหลักวิริยะ 
หมายถึง ความเพียร ความขยัน ความพยายาม ความมุ่งมั่นที่จะท างานด้วยความมุมานะอุตสาหะอดทน 
ท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Boonme Boon-aim (2009) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาการน าอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการท างานของศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต บริษัทวิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย จ ากัด” พบว่า ด้านวิริยะ คือความพากเพียรในการท างานต่อสู้กับปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ได้ บางคนท างานจนเลยเวลาปรกติ เช่น เมื่อเกิดเครือข่ายการสื่อสารขัดข้องไม่สามารถใช้
งานได้ พนักงานยังอยู่คอยช่วยเหลือแก้ไขจนกว่าจะช่วยงานได้แสดงว่าพนักงานมีความขยันหมั่นเพียร
ท างานอย่างต่อเนื่องนึกถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นส าคัญ 

5.3 การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี  
ด้านจิตตะ  จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ
บริหารองค์กรเอกชน ในด้านจิตตะว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญมากเช่นเดียวกัน โดยผู้บริหารให้ความส าคัญกับ
การท างานที่ต้องอาศัยด้านจิตตะเป็นหลักที่จะต้องเอาใจใส่งานอยู่เสมอ องค์กรเอกชนควรส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างาน มีระบบที่ตรวจสอบให้บุคลากรมี
การเอาใจใส่ในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เมื่อเกิดปัญหาก็หมั่นตรวจสอบหาข้อบกพร่องของตนเองเพ่ือ
พัฒนางานของตนเอง ฝึกฝนตนเองให้มีความรู้พร้อมที่จะมาสนับสนุนการท างานอย่างสม่ าเสมอ โดย
ศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือหนังสือที่จ าเป็น มาพัฒนาองค์ความรู้
และองค์กร ท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ ผู้บริหารเอาใจใส่บุคลากรที่
ปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอเพ่ือให้งานที่รับผิดชอบมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็นทีม ฉะนั้น จิตตะ มีความหมายว่า การเอาใจใส่งานที่ท า 
หมั่นตรวจตราอยู่เสมอเพ่ือให้เกิดความรอบคอบสมบูรณ์ในการท างานมากที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัย
ของBoonme Boon-aim ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาการน าอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการท างานของศูนย์
ควบคุมการบินภูเก็ต บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด” พบว่าด้านจิตตะ คือเอาใจฝักใฝ่ไม่ทอด
ธุระ เอาใจใส่อย่างจริงจัง มีจิตจดจ่อผูกพันในเรื่องนั้นๆ หากเกิดความผิดพลาดอาจจะท าให้เกิดปัญหา
ตามมาได้ 

5.4 การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี  
ด้านวิมังสา จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ใน
การบริหารองค์กรเอกชน ในด้านวิมังสาว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญมากเช่นเดียวกัน เพราะผู้บริหารต่างให้
ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเหมาะสม มีการ
แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีการพัฒนาดียิ่งขึ้น ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เพ่ิมเติม หาวิธีการ
ต่างๆ มาพัฒนาบุคลากรให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอดทนต่อปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์   109  

การปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถของตนเองไตร่ตรองการท างานที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอ โดย
ใช้ก าลังสติปัญญา หาวิธีการปรับปรุงกระบวนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ เพราะวิมังสา หมายถึง 
การพิจารณาไตร่ตรองโดยใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้นไปสอดคล้องกับ Phra 
Dhammapitaka (P.A. Payutto) (2003) ได้ให้ความหมายไว้ว่า วิมังสา คือหมั่นใช้สติปัญญาพิจารณา
ใคร่ครวญ ตรวจตราหาเหตุ ตรวจสอบด้วยปัญญา  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี 
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าไปใช้ 
  1) ด้านฉันทะ ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้มีบุคลากรส ารวจตนเองว่า มีความชอบ 
หรือศรัทธางานด้านใด แล้วพัฒนาส่งเสริมไปในด้านนั้นโดยมีการตั้งค าถามว่างานนี้คืออะไร ท างาน
เพ่ืออะไร มีความสุขหรือไม่ หากงานที่ท าอยู่ไม่ใช่งานที่รักหรือชอบก็มีวิธีการทางเลือกค้นหาและ
ปรับเปลี่ยน หรือปรับศรัทธาของบุคลากรให้เข้ากับงานที่ท าอยู่ซึ่งจะต้องมีนโยบายตั้งแต่การรับคน
เข้ามาท างาน พิจารณาถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิ และพิจารณาวางบุคลากรเหล่านั้นให้เหมาะสมกับ
ต าแหน่ง รวมทั้งมีนโยบายการหมุนเวียนสลับต าแหน่ง เพ่ือจะได้เป็นการค้นหาค าตอบว่า แต่ละคน
มีความคิดและความรักต่องานในต าแหน่งใด แต่อย่างไรก็ตาม งานแต่ละอย่างนั้นไม่อาจจะ
ตอบสนองความชอบและความต้องการของทุกคนได้ ดังนั้น จึงต้องสร้างระบบที่ให้เกิดความพึง
พอใจที่จะท างาน และมีความสุขกับงาน โดยก าหนดเป็นนโยบายและการบริหารที่เปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางแนวทางการท างานเพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการปรับปรุงนโยบายให้เกิดความเหมาะสมและสามารถน าไปปฏิบัติได้
จริง 
  2) ด้านวิริยะ ผู้บริหารควรสนับสนุนและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ใช้ความรู้
ความสามารถที่มีในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง หมั่นฝึกฝนตนเอง 
เพ่ือสามารถน าความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้กับงานในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้บริหารควร
เป็นแบบอย่างที่ส าคัญที่จะสามารถท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งใจปฏิบัติตามได้ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
องค์กรควรสนับสนุนให้มีกิจกรรมส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร มีการ
ส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็นทีม มีการสื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มในองค์กร  
  3) ด้านจิตตะ ผู้บริหารควรสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้เหมาะสมเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ส่งเสริมการยอมรับนับถือตนเองและผู้อ่ืน และให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือสร้างความรู้สึกกันและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ต้องเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ยอมรับ รับ
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ฟัง อดทน เพ่ือได้รับความคิดที่ดีมีประโยชน์ต่อการท างานและเมื่อบุคลากรใดที่ปฏิบัติดีแล้วต้อง
พิจารณาให้การเลื่อนต าแหน่งเป็นไปอย่างเหมาะสมกับความสามารถและเป็นธรรม 
  4) ด้านวิมังสา ผู้บริหารควรสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาตนเองด้วย
การศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ทั้งในและนอกสถานที่ เพ่ือบุคลากรเหล่านั้นจะได้น าความรู้มาใช้พัฒนา
องค์กร แล้วต้องตอบแทนความรู้ความสามารถ อย่างโปร่งใส เป็นธรรมด้วยการให้เงินเดือนและ
สวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการมอบหมายงานที่มีความท้าทายความสามารถน าไปสู่การพัฒนา
แนวคิดและการปฏิบัติได้ 
 6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  1) ควรมีการศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารองค์กรเอกชนใน
ทุกๆ จังหวัด 
  2) ควรมีการศึกษาหลักพุทธธรรมอื่นๆ ที่ส าคัญ เช่น ไตรสิกขา พรหมวิหาร 4 สังคห
วัตถุ 4 เป็นต้น เพ่ือน าผลการวิจัยมาบูรณาการเพ่ือประยุกต์ใช้ส าหรับการบริหารและการพัฒนา
องค์กรต่อไป 
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บทบาทของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(สสปน.) 
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

THE ROLE OF THE OFFICE OF MEETING INCENTIVE TRAVELS EXHIBITION  
FOR TOURISM PROMOTION IN THAILAND. 

 
พัชรดา  รัดเกล้า เอกพร รักความสุข 

Patcharada Ratklao,  Ekkaphon Rakkhwamsuk 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาบทบาทของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการในการส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ในการปรับเปลี่ยนต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของไทย 3) เพ่ือศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดประชุมและนิทรรศการของการ
ท่องเที่ยวของไทย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) การสัมภาษณ์เจาะลึก 
(in-depth interview) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน 
และการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 11 คน โดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(triangulation) ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบด้านข้อมูล (data triangulation) และการ
ตรวจสอบด้านวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) และการให้ผู้ให้ข้อมูลได้
ทบทวนข้อมูลและการตีความ โดยน าเสนอผลการวิจัยด้วยการเขียนแบบพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. บทบาทของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาสู่เมืองไทย เป็นเรื่องที่ภาคเอกชนมีบทบาทหลักในขณะที่
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือสสปน.เป็นหน่วยงานตั้งใหม่มีบทบาทรอง ทั้งนี้
เป็นเพราะภาคเอกชนมีความสามารถในการด าเนินงานได้ดีกว่าภาครัฐ ในด้านเครือข่ายต่างประเทศ
และทรัพยากรมนุษย์และภาคเอกชนไม่ต้องเสียเวลาในการจัดงบประมาณในการด าเนินงาน อีกทั้ง
ภาคเอกชนมีความพร้อมในด้านบุคลากรและมีความคล่องตัวในการด าเนินงานมากกว่า ภาครัฐหรือ
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 Instructor Western University. 
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ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือสสปน. จึงจ าเป็นต้องมีการปรับบทบาทในการ
พัฒนาคน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรในทุกด้านเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายในอุตสาหกรรมไมซ์ 
 2. ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานภาครัฐอย่างส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ หรือ สสปน จะต้องท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานที่ดีและมีระบบเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมไมซ์ในทุกด้าน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์เข้ามาร่วม
กิจกรรมได้และเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวและการลงทุนของประเทศ อุตสาหกรรมไมซ์เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่โครงสร้างพ้ืนฐานมีการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วม
กิจกรรมของบุคคลหรือผู้จะเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ
ในต่างประเทศ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากต่างประเทศเห็นความส าคัญ ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่าในหลายๆ ประเทศที่จะประสบความส าเร็จในอุตสาหกรรมไมซ์ หน่วยงานภาครัฐก็
จะทุ่มเทและเข้ามีส่วนร่วมอย่างเข็มข้น  
 3. ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานภาครัฐอย่างส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ หรือ สสปน. ในการวางระบบการบริหารภาครัฐที่เป็นอุปสรรค ยุ่งยากและเป็นการ
ด าเนินการที่สร้างภาระให้กับนักท่องเที่ยว ต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างให้ความสนใจ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในอุตสาหกรรมไมซ์ เนื่องจากก่อให้เกิดรายได้มากกว่าการด าเนินงานของ
นักท่องเที่ยวทั่วไป 
 4. ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ระหว่างประเทศ 
หน่วยงานส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. ต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันกับสถานการณ์ภายในประเทศและสถานการณ์โลก เพ่ือรูปแบบที่
เหมาะสมกับการจัดการประชุมและนิทรรศการของการท่องเที่ยวของไทย 
ค าส าคัญ : บทบาท,ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
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ABSTRACT 
  The finding of this research were as follows 1) Private Sectors played major 
roles in performing convention and exhibition tourism, according to their efficiency 
in foreign connection and human resource. On the other sides Government agencies 
concern on facilitation and coordination for assisting MICE tourist. Thai Government 
should focus on Human Resource Development and foreign language capacity,   
together with acquired service mind. Meanwhile private sector must maintain their 
performances. 
  2) Public Sectors should setup network for supporting MICE industry, in 
order to provide MICE Tourism activities as foreign direct investment and Thai 
tourism industry development. Public sector must get an accreditation from foreign 
partners since it correlated with MICE industry development. 
  3) Public administration should applied new public service concepts for 
solving the bureaucratic problem that obstructed MICE development. 
  4) Thailand Convention and exhibition bureau should upgrading her change 
management doctrine in order to compliance the uncertain world Social Economics  
and political changes. 
Keywords: Role, the office of meeting incentive travels exhibition. 
 
1. บทน า 

ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางการแข่งขันในหลายๆ รูปแบบนโยบายของ
รัฐบาลมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีมีการยืดอ านาจ วันที่ 22 พ.ค. 2557 
แนวทางของภาครัฐมีการเปล่ียนแปลงท าให้ประเทศไทยถูกกดดันจากนานาชาติ เพราะเขาไม่
ยอมรับรัฐบาลที่อยู่ภายใต้การยืดอ านาจท าให้การเดินทางมาท่องเที่ยวชะลอตัว ต่างประเทศมีการ
ประกาศเตือนผู้คนภายในประเทศห้ามเดินทางเข้ามาประเทศไทยเนื่องจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน 

นอกจากนี้ยังมีเหตุระเบิดภายในประเทศและยังมีคดีฆ่าแหม่มชาวอังกฤษส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไปในทิศทางที่ไม่ดี รัฐบาลต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเรี ยกความ
เชื่อมั่น โดยการวางแผนและการก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือ
ของประเทศให้กลับอีกคร้ัง โดยการเชิญดาราจีนอย่างเช่น  หมีเซียะและเย่ินต๊ะหัวหรือดาราฮอล
ลีวูล เข้าสร้างภาพลักและความเชื่อม่ันภายในประเทศให้กลับคืนมาส านักงานส่งเสริมการจัดประชุม
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และนิทรรศการ หรือ สสปน. เป็นหน่วยงานของภาพรัฐที่ขึ้นตรงต่อค าสั่งของนายกรัฐมนตรี เพ่ือ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่น่าจับตามองอีกหน่วยงาน
หนึ่งซึ่งเป็นตัวยกระดับอุสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สามารกระตุ้นเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวเป็น
ศูนย์การจัดงานการจัดอบรมสัมมนาหรือจัดนิทรรศการต่าง ๆ ในระดับนานาชาติถือเป็นพันธมิตรใน
ทุกๆ ด้านส าหรับการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจที่จัดข้ึนในสถานที่จัดงานเป็นเพียงไม่เพียงช่วยอ านวย
ความสะดวกในงานธุรกิจระดับโลกแต่ยังมุ่งเน้นให้ผู้ เข้าร่วมงานได้รู้จักจุดหมายปลายทางที่
หลากหลายกิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) โดยส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (สสปน.) เป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโต
ขึ้นในภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีก าลังชะลอตัว  

 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาบทบาทของส านักงานส่งเสริมการจัดการ
ประชุมและนิทรรศการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของไทย โดยศึกษาจากข้อมูลพ้ืนฐานด้วยการค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีความคิดเห็นของ
นักวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของส านักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและ
นิทรรศการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือน ามาเป็น
ศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการทางธุรกิจที่โดดเด่นของทวีปเอเชียเพ่ือ เป็นแนวทางในการ
ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้ก้าวทันระดับนานาชาติต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาบทบาทของส านักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย  

 2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ในการ
ปรับเปลี่ยนต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย 

 2.3 เพ่ือศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดการประชุมและนิทรรศการของการท่องเที่ยว
ของไทย 
 
3.วิธีด าเนินการวิจัย  
 3.1) การออกแบบการวิจัย   เป็นสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) จากผู้ให้
ข้อมูลหลัก (Key informant) และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participatory observation) 
 3.2) การเก็บรวบรวมข้อมูล  ในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ให้ความส าคัญกับจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาข้อมูลแนวคิดการศึกษา ค าถามส าหรับการวิจัย วิธีการศึกษาและความถูกต้องเม่นย า
ของผลการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบวิจัยให้เข้าถึงปรากฏการณ์ของอุตสาหกรรมไมซ์ 
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(MICE) โดยโดยส านักงานการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน) เพ่ือให้เหมาะสมกับ
เป้าหมายของการวิจัยและให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการตีความหมายของ
ปรากฏการณ์ที่เป็นอยู่และผู้วิจัยก าหนดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ 2 วิธี ได้แก่ 1) ภาครัฐ  
ผู้บริหารระดับสูง ของส านักงานส่งเสริมส่งเสริมการจัดงานประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และ 
ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  2)ภาคเอกชน  
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ได้แก่ ประธานสภาสมาคมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและ
ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 3.3) ขอบเขตในการวิจัย 1)  ขอบเขตด้านประชากร  ภาครัฐ ได้แก่ ส านักงานส่งเสริมการ
จัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(สสปน.) และผู้บริหารระดับสูง   ส านักงานการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
และผู้บริหารระดับสูง  ภาคเอกชน ได้แก่   ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ได้แก่ ประธานสภาสมาคมการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว  2)  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. ในช่วงที่ประเทศไทยมีการยึดอ านาจ
การปกครองประเทศที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ มีปัญหาระเบิดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและหัว
หินเป็นพ้ืนที่ในการศึกษา   3)  ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(สสปน.) ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว   
4) ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยในช่วงก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลระหว่าง มกราคม 2560 – พฤษภาคม 2560 รวมเป็นระยะเวลา 5 เดือน 
 3.4) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 1) การ
ตรวจสอบด้านเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) และการสังเกตการณ์แบบมีส่วน
ร่วมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลเอกสารด้านต่าง ๆ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลาย 
ๆ ท่านทีม่ีความแตกต่างในด้าน อาชีพ อายุและบทบาทหน้าที่ 2) การตรวจสอบด้านวิธีเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลหลายๆ วิธี ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( in-depth 
interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
observation) การตรวจสอบข้อมูล  การให้ผู้ให้ข้อมูลทบทวนข้อมูลและการตีความของผู้วิจัยการ
ตรวจสอบความถูกต้องของผลการศึกษาด้วยวีสร้างแบบสอบถาม (Check List) 
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4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 บทบาของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาสู่เมืองไทย เป็นเรื่องที่ภาคเอกชนมีบทบาทหลักในขณะที่ 
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ สสปน.เป็นหน่วยงานตั้งใหม่มีบทบาทรอง 
ทั้งนี้เป็นเพราะภาคเอกชนมีความสามารถในการด าเนินงานได้ดีกว่าภาครัฐ ในด้านเครือข่าย
ต่างประเทศและทรัพยากรมนุษย์และภาคเอกชนไม่ต้องเสียเวลาในการจัดงบประมาณในการ
ด าเนินงาน อีกทั้งภาคเอกชนมีความพร้อมในด้านบุคลากรและมีความคล่องตัวในการด าเนินงาน
มากกว่า ภาครัฐหรือส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ  สสปน. จึงจ าเป็นต้องมี
การปรับบทบาทในการพัฒนาคน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรในทุกด้านเพ่ือรองรับกลุ่มเป้ าหมาย
ในอุตสาหกรรมไมซ ์
 4.2 ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานภาครัฐอย่างส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ หรือ สสปน จะต้องท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานที่ดีและมีระบบเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมไมซ์ในทุกด้าน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์เข้ามาร่วม
กิจกรรมได้และเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวและการลงทุนของประเทศ อุตสาหกรรมไมซ์เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่โครงสร้างพ้ืนฐานมีการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วม
กิจกรรมของบุคคลหรือผู้จะเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ
ในต่างประเทศ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากต่างประเทศเห็นความส าคัญ ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่าในหลายๆ ประเทศที่จะประสบความส าเร็จในอุตสาหกรรมไมซ์ หน่วยงานภาครัฐก็
จะทุ่มเทและเข้ามีส่วนร่วมอย่างเข็มข้น  
 4.3 ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานภาครัฐอย่างส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ หรือ สสปน. ในการวางระบบการบริหารภาครัฐที่เป็นอุปสรรค ยุ่งยากและเป็นการ
ด าเนินการที่สร้างภาระให้กับนักท่องเที่ยว ต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างให้ความสนใจ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในอุตสาหกรรมไมซ์ เนื่องจากก่อให้เกิดรายได้มากกว่าการด าเนินงานของ
นักท่องเที่ยวทั่วไป 
 4.4 ในสภาวะที่มีการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ระหว่างประเทศ 
หน่วยงานส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. ต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันกับสถานการณ์ภายในประเทศและสถานการณ์โลก เพ่ือรูปแบบที่
เหมาะสมกับการจัดการประชุมและนิทรรศการของการท่องเที่ยวของไทย 
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5. อภิปรายผล 
 การวิจัยศึกษาเรื่อง บทบาทของส านักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการใน

การส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย วิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 5.1 บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ การจัดการของส านักงานส่งเสริมการจัดการประชุม

และนิทรรศการหรือ สสปน.เป็นหน่วยงานของภาครัฐมีบทบาทหรือแนวทางในการช่วยยกระดับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ด้วยอุตสาหกรรมไมซ์ นั้นแสดงให้เห็นถึงการท างานของภาครัฐ
ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้น ภาครัฐสามารถสร้างเครือข่ายเพ่ือ
การประสานงานระหว่างองค์กรหรือไม่เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์
และภาคอุตสาหกรรมไมซ์มีส่วนช่วยในการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศได้มาก
น้อยเพียงใด เพื่อความชัดเจนในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทส านักงานส่งเสริมการจัดการ
ประชุมและนิทรรศการ ซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐในการช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ของไทย ด้วย อุตสาหกรรมไมซ์  ภาครัฐ ในด้านการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย เพ่ือให้มีความพร้อมส าหรับการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมไมซ์ ในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Ekkaphon Rakkhwamsuk (2017) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของประชาชนในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี:กรณีการออกโฉนดที่ดินวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนคร”ผลการวิจัยพบว่า การ
ขอออกโฉนดที่ดินของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้แก่วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนคร 
เป็นการบริหารภาครัฐที่สร้างความขัดแย้งกับประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร โดยมีลักษณะการ
ปกปิดข้อเท็จจริงในการด าเนินการ มีวาระซ่อนเร้น ปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นเร่ือง
การท างานของข้าราชการเฉพาะหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอออกโฉนดที่ดินเท่านั้น 
เมื่อเกิดปัญหาจากการกระท าของหน่วยงานรัฐ ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐขาดความรับผิดชอบ
ทางการบริหาร ไม่มีแนวทางในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เลือกใช้การตีความตาม
กฎหมายเพ่ือเป้าหมายที่ต้องการโดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกของประชาชนชาวจังหวัดสกลนครที่
ร่วมกันรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เป็นการบริหารภาครัฐที่ไม่ยึดถือประโยชน์สุขของ
ประชาชนอันเป็นหลักการส าคัญของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Komsorn  Koonkomsaeng (2015) ได้ท าการศึกษาเรื่อง บทบาทในการสนับสนุน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์อ าเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้วพบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว ให้การสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนโดยการจัดท าโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงน้อยมากซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนากลุ่มอาชีพและ
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรแบบผสมผสานเท่านั้นและเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
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พอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวส่วนใหญ่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เฉลี่ยคนละ 1 ครั้งและเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครอบครัวส่วนใหญ่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเฉลี่ยคนละ 1 ครั้งเนื่องด้วย
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมไมซ์มีการเติมโตอยู่ในไทยในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น 
ที่เป็นเช่นนี้เพราะในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญต่างๆ อาทิ เชียงใหม่ หาดใหญ่ หัวหิน ฯลฯ ล้วน
แต่มาจากโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ ประกอบด้วย ระบบคมนาคมและการขนส่งมวลชนที่ทันสมัย 
สะดวก ปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงและครอบคลุมพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในพ้ืนที่ต่างๆ
ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ระบบการคมนาคมขนส่งมวลชนที่ทันสมัยครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญนี้ จะช่วยให้อุตสาหกรรมไมซ์สามารถ สร้างสรรค์กิจกรรมได้หลากหลาย เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในกลุ่มที่กว้างขวางขึ้นและสามารถต่อยอดได้กับธุรกิจต่าง ๆ ใน
อุตสาหกรรมไมซ์ และยังเป็นการช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
ไทย 

 5.2 การบริหารองค์กรแบบเครือข่าย  การบริหารองค์กรแบบเครือข่ายเป็นการติดต่อ
ประสานงานเป็นกระบวนการที่ส าคัญของการทางานการบริหารประการหนึ่งที่จะขาดเสียมิได้ เป็น
สิ่งที่ต้องท าต่อเนื่องสอดคล้องกันไปของบุคคลหรือกลุ่ม เพ่ือให้งานส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุประสิทธิผลสูงสุดเพราะหากว่ามีการประสานงานที่ผิดพลาดแล้วงานนั้นก็ไม่สามารถที่จ ะ
ด าเนินต่อไปได้ ส านักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการจึงมีการวางแผนเพ่ือการก าหนด
นโยบายในการประสานงานระหว่างเครือข่ายเพราะการบริหารงานระหว่างหน่วยงานเพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้จ าเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือ
จากการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน
หรือหน่วยงานอ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Surichat Chongchit (2007) ได้ศึกษาเรื่อง  
แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนา พลังงานทางเลือกของชุมชน พบว่า ประกอบด้วย  
1) การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เริ่มจากการสร้าง ความตระหนักให้ชุมชน 2) การขยายเครือข่าย
การเรียนรู้ด าเนินการได้ด้วยการเปิดเวทีการเรียนรู้ให้ผู้น าชุมชนมี โอกาสถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์  3) การด ารงอยู่ของเครือข่ายการเรียนรู้ต้องอาศัยการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์อย่างต่อเนื่องเองทั้งภายในและภายนอกชุมชน จากผลการด าเนินงานของส านักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สสปน.ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนประสานงานจึงต้องมีอยู่ทุกในทุกระดับชั้นการ
ท างานของทุก ๆ ฝ่าย การสอดคล้องกันผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องมีหลักในการประสานงานที่มี
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ประสิทธิภาพ เพราะถ้าขาดการร่วมมือในการประสานงานเพียงระดับใดระดับหนึ่ง ย่อมส่งผล
กระทบความต้องการขององค์กรรูปแบบของการประสานงานอาจมี 2 รูปแบบ คือ การประสานงาน
ภายในและนอกองค์การการประสานงานในแนวดิ่ง แนวนอน ส่วนการประสานงานจะต้องมีการ
ติดต่อสื่อสาร  
 5.3 ปัญหาอุปสรรค จุดเด่น จุดด้อยของอุตสาหกรรมไมซ์ ประเทศไทยประสบปัญหา
เสถียรภาพทางการเมืองเกิดการชุมนุมประท้วงและน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านประกอบกับ
เศรษฐกิจต่างประเทศโดยรวมยังไม่ฟ้ืนตัวเต็มที่ส่งผลให้กลุ่มนักเดินทางไมซ์ที่เข้ามาในประเทศลดลงร้อย
ละ15 จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้และส่งผลกระทบต่อรายได้รวมที่ลดลง อย่างไรก็ตามส านักงานส่งเสริม
การจัดงานประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. มีความมั่นใจว่า ปี 2558 ประเทศไทยจะมีเสถียรภาพ
และความมั่นคงทางการเมืองมากขึ้น สอดคล้องกับผู้เดินทางในกลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์ที่เริ่มมีความเชื่อมั่น
ว่าการที่ คสช.เข้ามาบริหารประเทศ ไม่ได้ส่งผลให้นโยบายการบริหารประเทศเปลี่ยนแปลงไปจากรัฐบาล 
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพที่ประเทศไทยมีส าหรับกลยุทธ์การดึงกลุ่มเป้าหมายเข้า
ประเทศ จะมุ่งเน้นการเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพท่ีมีก าลังซื้อและงบประมาณต่อหัวสูงกว่ากลุ่ม
นักท่องเที่ยวทั่วไปและหากมองถึงกลุ่มเป้าหมายในตลาดไมซ์ต่างประเทศส านักงานส่งเสริมการจัดงาน
ประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. 

 5.4 แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดการประชุมและนิทรรศการของการ
ท่องเที่ยวของไทย  ระบบการบริหารงานภาครัฐให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ภายใต้การขยายตัวของ
ความต้องการบริการธุรกิจไมซ์ในตลาดโลก ประกอบกับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ที่จะเป็นปัจจัยเสริมให้ความต้องการบริการธุรกิจไมซ์ในตลาดระดับภูมิภาคขยายตัว อัน
เนื่องมาจาก การเติบโตของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน นับได้ว่าเป็น
โอกาสที่ส าคัญในการเพ่ิมมูลค่ารายได้ให้อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย กล่าวได้ว่าประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีความเหมาะสมต่อการจัดงานในกลุ่มไมซ์ ประเทศไทยอยู่ในต าแหน่งของภูมิภาค ซึ่ง
เอเชียอุตสาหกรรมไมซ์ในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ด้านการบริการ
และตัวสินค้าเป็นปัจจัยหลักสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านสาธารณูปโภคและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
การใช้แผนกลยุทธ์การวางแผนทางการตลาดไป ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ Koetsiri  
Charoenwisan (2009) ได้ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบการตลาดที่เหมาะสมของสถานที่จัดงาน
ส าหรับธุรกิจการจัดประชุมในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ขอมูลจากกลุ่มผู้รับบริการให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านพลังงานมากที่สุด ให้ความส าคัญระดับมากในด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ด้าน
ราคา ด้านช่องทาง การจัดจ าหน่าย/บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
ด้านกระบวนการบริการและให้ความส าคัญเพ่ือดึงดูดให้ได้อุตสาหกรรมไมซ์ เข้ามาจัดงานใน
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ประเทศไทย ปัจจุบันอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ได้รับการยอมรับมากขึ้นในฐานะกลไกส าคัญของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีแนวโน้มการเติบโตในตลาดการท่องเที่ยวในประเทศไทย และมี
ความส าคัญต่อการสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่ ประเทศ ทั้งยังพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์นี้มี
อ านาจการซื้อสูง  

 5.5 การช่วงชิงโอการในอุตสาหกรรมไมซ์ ด้วยสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การแย่งชิงอ านาจตลอดจนการ
แสดงแสนยานุภาพของประเทศมหาอ านาจ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น 
ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว หรือกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น 
เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นประเทศหลักๆ ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว แต่เมื่อ
เหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดข้ึนการเลื่อนการเดินทาง การยกเลิกการเดินทางเพราะนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่
จัดกิจกรรมเล็งเห็นถึง ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย เมื่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดถ้าเกิด
เหตุการณ์ที่รุนแรงขึ้นคงไม่มีใครอยากที่จะไปเสี่ยงกับเหตุการณ์นั้น ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็น
ของ Rangsan  Prasertsri (2017) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการเพ่ือการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคโลกาภิวัตน์ ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการในยุคโลกาภิวัตน์นั้นเป็นเรื่องที่มีความ
ยากล าบากส าหรับผู้บริหาร เพราะสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบหรือสร้างอิทธิพลท าให้การด าเนินงานของ
องค์การประสบกับอุปสรรคจนยากที่จะก าหนดรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการที่แน่นอนได้  แต่
อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงขององค์การก็มิได้อยู่เหนือความสามารถที่ผู้บริหารจะช่วยบริหาร
จัดการและควบคุมได้ เพียงแต่ว่ารูปแบบลักษณะและวิธีการบริหารจัดการจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
ไปให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการดังกล่าวนี้
จะต้องกระท าทั้งทางด้านการวางแผน การจัดการด้านองค์การ การจัดการทางด้านการน าและการ
จัดการงานทางด้านการควบคุม เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมและสามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ภาครัฐควรมีการก าหนดนโยบายและการวางแผนด้านงบประมาณในการส่งเสริมการ
ลงทุนอุตสาหกรรมไมซ์ ที่ชัดเจนเพ่ือการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศ และควรมีการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ทันสมัยและมีความหลากหลายให้ก้าวทันนานาประเทศ เพราะตอนนี้แต่ละ
ประเทศมีการแข่งขันที่สูงขึ้นเพ่ือดึงดูดลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์เข้าประเทศของตนเอง ดั้งนั้น 
ภาครัฐควรมีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้อุตสาหกรรมไมซ์มายิ่งขึ้น การร่วมมือกันระหว่าง
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ภาครัฐและภาคเอกชนเป็นการสร้างความได้เปรียบในการดึงงานหรือการเข้าถึงการประมูลงาน
ขนาดใหญ ่
 6.2 ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ด้านสถานที่การจัด
งาน การคมนาคม ด้านความสะดวกและความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ด้านภาพลักษณ์
และสิ่งดึงดูดใจ เพ่ือความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ขนาดใหญ่ได้ 
 6.3 ภาครัฐควรจัดระบบการกฎ ระเบียบ และขั้นตอนการขอใบอนุญาตส าหรับการ
น าเข้าสินค้า เพ่ืออุตสาหกรรม MICE โดยเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน 
 6.4 ด้านบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญและช านาญเฉพาะทางใน
การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับการท างานอยู่เสมอ 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคล  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และ
ปัจจัยสังคม 2) ความรู้ในการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ 3) ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้
ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษต่อการปฏิบัติงานของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด และ4) 
เปรียบเทียบความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษต่อการปฏิบัติงานของ
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ความรู้ในการ
ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ และปัจจัยด้านสังคม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอด
สารพิษที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด จ านวน 129 ราย การเก็บรวบรวม
ข้อมูลใช้แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าสูงสุด  ค่า
ต่ าสุด ค่า t – test  ค่า F– test  และค่า LSD   ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกร(ร้อยละ 51.9)  
เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 48.41 ปี   มีการศึกษาในระดับต่ าหรือประถมศึกษา(ร้อยละ48.0)มีจ านวน
สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.63 คน มีประสบการณ์ในการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเฉลี่ย  
7. 23 ปี มีพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดเฉลี่ย 5.56 ไร่ มีพ้ืนที่การปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ
เฉลี่ย 3.80 ไร่ มีแรงงานเฉลี่ย 3.05 คน มีรายได้เฉลี่ย 61,653.88 บาท/ปี  มีรายจ่ายเฉลี่ย 
24,405.61 บาท/ปี มีแหล่งเงินทุนจากทุนส่วนตัว  (ร้อยละ52.7) มีอาชีพหลักคือการปลูกกล้วย
หอมทองปลอดสารพิษ (ร้อยละ 62.0) มีอาชีพรองคือปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์(ร้อยละ 48.8) มีสภาพ
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การถือครองที่ดินเป็นที่ของตนเอง(ร้อยละ70.5) มีแหล่งซื้อปัจจัยในการปลูกกล้วยหอมทองปลอด
สารพิษจากสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด(ร้อยละ 72.0) เกษตรกรมีความรู้ในการปลูกกล้วย
หอมทองปลอดสารพิษระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 69.7)เกษตรกรได้รับข่าวสารจากสื่อบุคคลมาจาก
เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตร(ร้อยละ 69.8)  ได้รับข่าวสารจากสื่อมวลชนจากโทรทัศน์(ร้อยละ 
38.0) ได้รับข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์จากวารสารและแผ่นพับ (ร้อยละ 21.7) และได้รับข่าวสารจาก
สื่อกิจกรรมจากการอบรม(ร้อยละ 51.9) เกษตรกรได้รับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกโครงการปลูก
กล้วยหอมทอง(ร้อยละ 46.5) เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของสหกรณ์การเกษตร
บ้านลาด จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (เฉลี่ย 96.67) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
เกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด 
รายได้ รายจ่าย แหล่งเงินทุนในการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ  อาชีพหลัก แหล่งซื้อปัจจัยใน
การปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน การอบรมจากภาครัฐ และ
สวัสดิการสมาชิกที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด  
จ ากัด แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
ค าส าคัญ : กล้วยหอมทอง ; เกษตรกร ; ความพึงพอใจ; สหกรณ์การเกษตร  
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study personal factors, economic factors 
, and social factors; 2) to test knowledge on growing non - toxicant  Hom Thong banana 
(banana); 3) to study satisfaction of farmers growing banana towards implementation of Ban 
Lat Agricultural Cooperative Limited (cooperative); and 4) to compare the satisfaction farmers 
growing hosting bananas classified by personal factor economic factor knowledge factor and 
social factor. Samples were 129 farmers growing banana who were membership of the 
cooperative. Data were collected by using questionnaire. Statistic to analyze data included 
frequency, percentage, arithmetic mean, maximum, minimum, t-test, F-test, and LSD. 
 Findings revealed that farmers were male (51.9%), an average age 48.41 
years, attained lower or primary education (48.0%), and had an average family 
members average 4.63 persons. farmers had experiences in growing banana average 
7.23 years, had 5.56 rai of farmland, had 3.80 rai of Hom Thong banana growing, 
had 3.05 labors, earned income average 61,653.88 Baht/year, and had expenses 
24,405.61 Baht/year. Farmers had their own sources of income (52.7%). They grew 
banana as the main occupation (62.0%) grew plants and raised animals as  
a supplementary occupation (48.8%), had their own land (70.5%), purchased 
materials for growing banana from the cooperative (72.0%), and gained knowledge 
about growing banana at the high level (mean 69.7). Farmers received information 
from people media via staff of the cooperative (69.8%); from mass media via 
television (38.0%); from printed media via journal and brochures (21.7%); and from 
activity media via training (51.9%). Farmers received welfare though the Growing 
Hom Thong Banana Project (46.5%).  They satisfied with the implementation of the 
cooperative at the very high level (mean 96.67).  Hypotheses testing revealed that 
farmers who differed in experiences in growing banana, farmland holding, income, 
expenses, sources of income for growing banana, main occupation, sources of 
purchasing materials for growing banana, receiving information from mass media, 
being trained by the government sector, and receiving welfare would differ in 
satisfaction towards implementation of the cooperative at the 0.05 level of 
significance. 
Keywords: Hom Thong Banana, Farmers, Satisfaction, Agricultural  Cooperative      
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1. บทน า 
กล้วยหอมทอง เป็นผลไม้ที่นิยมรับประทานเป็นอย่างมากทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เนื่องจาก

มีเนื้อนุ่มเหนียว และมีกลิ่นหอมแรงกว่ากล้วยอ่ืนๆ จึงท าให้นิยมปลูก และส่งออกไปยังต่างประเทศ
จ านวนมากในแต่ละปี โดยมีตลาดหลักที่ประเทศทางยุโรป และอเมริกา  กล้วยหอมในประเทศไทย
มีอยู่ 2 ชนิด คือ กล้วยหอมทอง และกล้วยหอมเขียว (Benchamat  Silayoi , 2002)         

 การปลูกกล้วยหอมมีอยู่ทุกภาคในประเทศไทย โดยในพ .ศ.ปี 2550 มีพ้ืนที่ปลูกและ
ผลผลิตกล้วยกล้วยหอมสดของประเทศไทยทั้งหมด 96,000 ไร่ ให้ผลผลิต 23,600 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 
2,700 ไร่ (Department of Agricultural Extension , 2551 ) ซึ่งมีปริมาณที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้ เนื้อที่ให้ผลต่อไร่มีปริมาณ 86,050ไร่ 86,270ไร่ 
86,640ไร่ ผลผลิตต่อตัน มีปริมาณ 233,200ตัน 234,220ตัน  235,747 ตันการค้าที่ใช้ในประเทศมี
ปริมาณ 231,031ตัน  232,689ตัน  234,273 ตัน   

 จากข้อมูลที่กล่าวมาเห็นได้ว่าปริมาณนั้นเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเนื้อที่ให้ผล
เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้วยังมีการส่งเสริมให้ปลูกเพ่ือการส่งออกเพราะเป็นที่นิยมของกลุ่มลูกค้า
ชาวต่างชาติ จึงท าให้เกษตรกร ยังคงรักษาระดับพ้ืนที่ปลูกและปลูกเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยในพ้ืนที่ว่างและ
มีมูลค่าส่งออกไปตลาดญี่ปุ่นคิดเป็นร้อยละ 95 (Office of Agricultural Economics, 2004) 
จังหวัดเพชรบุรีมีชื่อเสียงในด้านการปลูกกล้วยหอมและมีพ้ืนที่ปลูกเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศซึ่ง
ในปี พ.ศ.2550 มีพ้ืนที่ปลูก 5,429ไร่ แต่ในปี พ.ศ. 2558      มีพ้ืนที่ปลูก 2,310 ไร่ ปริมาณเก็บ
เกี่ยว 2,000 ตัน ปริมาณผลผลิต 6,000 ตัน                     

 ปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี                    
เริ่มจากในอดีตเกษตรกรได้ปลูกกล้วยหอมทองแบบสวนผสม โดยปลูกผสมกับมะนาวหรือพืชอย่าง
อ่ืนที่ต้องใช้สารเคมีจึงให้ราคากล้วยหอมทองในขณะนั้นมีราคาที่ค่อนข้างต่ า  แต่เมื่อทางสหกรณ์
การเกษตรบ้านลาด จ ากัดได้ตั้งโครงการร่วมมือกับญี่ปุ่น เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่น
นั้นเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความส าคัญในเรื่องสารเคมีที่ตกค้างในสินค้าทางเกษตรเป็นอย่างมาก 
ปัจจุบันปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ คือจ านวนของเกษตรกรผู้กล้วย
หอมทองปลอดสารพิษลดลง เนื่องจากเกษตรกรหันมาปลูกกล้วยหอมทองส่งขายภายในประเทศ
มากขึ้น เพราะขั้นตอนการปลูกตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยวไม่ซับซ้อนยุ่งอย่างเหมือนกับการปลูกกล้วย
หอมทองปลอดสารพิษที่มีมาตรฐานก าหนดในการใช้สารเคมีต่างๆ ตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต  ในส่วนของด้านราคามีราคาค่อนข้างใกล้เคียงกันระหว่างการปลูกกล้วยหอมทองส่ง
ภายในประเทศกับการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพ่ือส่งออก จึงท าให้เกษตรกรหันมาปลูกส่ง
ภายในประเทศกันมากข้ึน 
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ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษต่อ
การปฏิบัติงานของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ตรงตามความพึงพอใจของ
เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์การเกษตร
บ้านลาด จ ากัด 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

2.1 เ พ่ือศึกษาปัจจั ยส่ วนบุคคล ปั จจั ยด้ าน เศรษฐกิจ  และปัจจั ยด้ านสั งคม                       
ของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

2.2 เ พ่ือศึกษาความรู้ ในการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษของเกษตรกร                        
ผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

2.3 เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกกล้ วยหอมทองปลอดสารพิษ                   
ต่อการปฏิบัติงานของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

2.4 เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษต่อ
การปฏิบัติงานของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม และความรู้ในการปลูกกล้วยหอมทองปลอด
สารพิษ ที่แตกต่างกัน 

2.5 เพ่ือศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ
ต่อการปฏิบัติงานของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ                    
ต่อการปฏิบัติงานของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี               
โดยผู้ วิ จั ยท าการศึกษาเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกกล้ วยหอมทองที่ขึ้ นทะเบียนปลูกกล้วย                  
หอมทองของสหกรณ์การเกษตร อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี   จ านวน  1 90 ราย                  
ปี พ.ศ. 2559  
 ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษา คือ เกษตรกรผู้ปลูกกล้ วยหอมทองปลอดสารพิษ                       
ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ ของสหกรณ์การเกษตรกรบ้านลาด จ ากัดอ าเภอ
บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ประจ าปี พ.ศ. 2559  ค านวณโดยใช้สูตรของ Yamane โดยวิธีการสุ่ม
แบบง่าย จ านวน 129 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยครั้งนี้เป็น แบบสอบถาม โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเนื้อหาความเหมาะสม น ามาปรับปรุงแก้ไข หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) 
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โดยการน าแบบสอบถามไปทดสอบกับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย จ านวน 30 คน และน ามาค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์ ของ Cronbach’s alpha 
และการวิเคราะห์รายข้อ (item analysis) ของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด  อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี เท่ากับ 0.953 วิเคราะห์
ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ ดังนี้ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าต่ าสุด 
(Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่า t – test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(Oneway Analysis of Variance) และLSD (Least Significant Difference) 
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ                
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 51.9)  อายุเฉลี่ยเท่ากับ 48.41 ปี มีระดับการศึกษาต่ ากว่า
ประถมศึกษาหรือประถมศึกษา (ร้อยละ 48.0)  มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.63 คน                          
และมีประสบการณ์ในการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเฉลี่ย 7.23 ปี                             
 4.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ                      
ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ท าการเกษตร (เฉลี่ย 5.56ไร่) มีพ้ืนที่ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ (เฉลี่ย 3.80
ไร่)  มีรายได้เฉลี่ย 61,653 .88 บาท/ปี มีรายจ่ายเฉลี่ย 24,405.61 บาท/ปี  มีทุนส่วนตัวในการ
ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ (ร้อยละ 52.7) มีอาชีพหลักปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ 
(ร้อยละ 62.0) มีอาชีพรองคือปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 48.8 ) สภาพการถือครองท่ีดินในการ
ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเป็นที่ของตนเอง (ร้อยละ 70.5) และมีแหล่งซื้อปัจจัยในการปลูก
กล้วยหอมทองปลอดสารพิษจากสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด (ร้อยละ 72.0)  
 4.3 ความรู้ในการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง
ปลอดสารพิษส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 69.7) 
 4.4 ปัจจัยด้านสังคม พบว่าการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ 
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการเปิดรับสื่อบุคคลจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด 
(ร้อยละ 69.8) สื่อมวลชนจากโทรทัศน์ (ร้อยละ 38.0) วารสาร (ร้อยละ 21.7)  และสื่อกิจกรรมจาก 
การอบรม (ร้อยละ 51.9) ส่วนการได้รับการฝึกอบรมจากภาครัฐ 1-2 ครั้ง (ร้อยละ 38.7) อบรมจาก
ภาคเอกชน 1-5 ครั้ง (ร้อยละ 17.1) และอบรมจาก  ที่อ่ืนๆ 1-7 คร้ัง (ร้อยละ 18.6) และการได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกโครงการ ปลูกกล้วยหอมทอง (ร้อยละ 46.5) 
 4.5 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการปฏิบัติงานของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด 
พบว่า เกษตรกรพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัดโดยรวมเฉลี่ยอยู่
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ในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย 96.67 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เกษตรกรพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงานของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด ด้านการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 37.87) ด้านวิชาการ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
33.13)  และด้านการสนับสนุนการผลิตโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 25.67)   
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 ปัจจัย พ้ืนฐานส่วนบุคคล พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ               
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 51.90)   มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 48.41 ปี เนื่องจากเกษตรกร                
ผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษมีอายุเพิ่มมากขึ้น และไม่นิยมส่งเสริมให้บุตรหลานสืบทอดอาชีพ
ต่อจากตนเอง พร้อมกับเด็กรุ่นใหม่ให้ความสนใจน้อยลงกับอาชีพเกษตรกรรม ท าให้ในปัจจุบันเป็น
ผู้สูงอายุมากขึ้นที่ท าอาชีพการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษการศึกษาต่ ากว่าประถมหรือ
ประถมศึกษา (ร้อยละ 48.0) เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาการเรียนการสอนในอดีต ก าหนด
การศึกษาภาคบังคับระดับประถมศึกษาเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ Wantanee Sripuangpakapan 
(2006) พบว่า เกษตรกรส่วนมากมีระดับการศึกษาในชั้นประถมศึกษาหรือต่ ากว่า (ร้อยละ 64.3) 
เนื่องจากสมาชิกมีอายุเฉลี่ยที่ค่อนข้างสูง   มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่จะมี 2-4 คน (ร้อย
ละ 45.7) และมีประสบการณ์ในการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ เฉลี่ย 7.23 ปี  เนื่องจาก
เกษตรกรส่วนใหญ่ในพ้ืนอ าเภอบ้านลาด ได้ประกอบอาชีพอ่ืนๆ มาก่อนการปลูกกล้วยหอมทอง
ปลอดสารพิษ ท าให้เกษตรกรต้องเริ่มค้นหาความรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการช่วยเพ่ือน
เกษตรกรและเครือญาติก่อนตัดสินใจปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษของตนเอง  
 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มี พ้ืนที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 5.56  
ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเฉลี่ย3.80 ไร่ จ านวนแรงงานในการปลูกกล้วยหอมทอง
ปลอดสารพิษเฉลี่ย3.05 คน เนื่องจากครอบครัว ของเกษตรกรอาศัยอยู่ร่วมกันเพียง พ่อ แม่ ลูก 
เป็นหลักและบางครอบครัวจะอาศัยรวมกันแบบเครือญาติโดยอาจมีปู่ ย่า ตา ยาย อยู่ร่วมด้วย 
ดังน้ัน บุคคลในครอบครัวที่ยังมีก าลังในการท างานจะเป็นแรงงานหลักในการปลูกกล้วยหอมทอง
ปลอดสารพิษ รายได้ของเกษตรกรเฉลี่ย61,653.88 บาท/ปี รายจ่ายเฉลี่ย 24,405.61บาท/ปี ทุนที่
น ามาใช้ในการลงทุนการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษส่วนใหญ่เป็นทุนส่วนตัวของเกษตรกรเอง 
(ร้อยละ 52.7)  อาชีพหลักของเกษตรกรคือการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ (ร้อยละ 62.0) 
อาชีพรองของเกษตรกรคือการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 48.8) สภาพการถือครองที่ดินของ
เกษตรกรในการปลูก กล้วยหอมทองปลอดสารพิษส่วนใหญ่เป็นของเกษตรกรเอง (ร้อยละ 70.5) 
และแหล่งซื้อปัจจัยในการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษนั้นมาจากสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 
จ ากัด เน่ืองจากมีราคาถูกกว่าท้องตลาด ซึ่งสอดคล้องกับ Natthipa Kengsom (2005) พบว่า 
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อาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้ครอบครัวส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารเคมี 
อาชีพรองนั้น  คือปลูกข้าว ปลูกมะนาว ปลูกผัก และอ่ืน ๆ (รับจ้างทั่วไป) การถือครองพ้ืนที่ในการ
ท าการเกษตรส่วนใหญ่เป็นที่ดินของตนเองทั้งหมด และแหล่งซื้อปัจจัยการผลิตการเกษตร ส่วนใหญ่
เกษตรกรมีการซื้อปัจจัยการผลิตจากสหกรณ์เพียงแห่งเดียว  
 ความรู้ในการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง
ปลอดสารพิษ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี มีความรู้รวมเฉลี่ยอยู่ที่ 22.34 – 25.00 คะแนน  
(ร้อยละ 69.7)  อยู่ในระดับความรู้มาก เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษได้รับ
ความรู้และการอบรมจากเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด อ าเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี 
 ปัจจัยด้านสังคมพบว่าการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับกล้วยหอมทองปลอดสารพิษจากสื่อ
บุคคลส่วนใหญ่เกษตรกรมีการได้รับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด (ร้อย
ละ69.8)  เนื่องจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรและเจ้าหน้าที่ในฝ่ายการผลิตกล้วยหอมทองมีความ
ใกล้ชิดกับเกษตรกร อยู่กับแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท าให้การเปิดรับข่าวสารการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อบุคคลของเกษตรกรเปิดรับได้  ง่ายขึ้นเพราะสื่อบุคคลนั้นเป็นสื่อที่สามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายและรวดเร็ว  การเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชน  เกษตรกรเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารจากโทรทัศน์    (ร้อยละ 38.0)  ซึ่งสื่อจากโทรทัศน์ เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก 
เทคโนโลยีในปัจจุบันที่พัฒนาและเข้าถึงได้ง่าย เกษตรกรสามารถ ดูออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
ได้ซึ่งไม่จ าเป็นต้องดูผ่านเฉพาะในโทรทัศน์เพียงช่องทางเดียว การเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
สิ่งพิมพ์  เกษตรกรเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากวารสารและแผ่นพับ (ร้อยละ21.7) เนื่องจากวารสาร 
และแผ่นพับเป็นสื่อทีส่ามารถเก็บไว้และน ามาศึกษาได้ใหม่อีกครั้ง มีตัวหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร 
มีรูปภาพประกอบในการศึกษา ท าให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้น การเปิดรับข่าวสารจากสื่อกิจกรรม
เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารจากการอบรม  (ร้อยละ 51.9 )  ทั้งนี้เนื่องจากอบรม เป็นสื่อกิจกรรม
ที่เน้นการฝึกฝน และเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของเกษตรกร ในส่วนการฝึกอบรมเกี่ยวกับกล้วย
หอมทองปลอดสารพิษจากการอบรมจากภาครัฐส่วนใหญ่เกษตรกรได้รับการอบรม 1 -2 ครั้ง  
(ร้อยละ 38.7)  การฝึกอบรมจากภาคเอกชน 1-5 คร้ัง (ร้อยละ 17.1) และอบรม1 – 7 ครั้งจากที่
อ่ืนๆ (ร้อยละ 18.6) สวัสดิการสมาชิก พบว่าเกษตรกรได้รับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกโครงการ
ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ (ร้อยละ 46.5) สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณีประสบภัยพิบัติ
ต่างๆ (ร้อยละ 41.1) สวัสดิการโครงการด้วยรักและผูกพัน (ร้อยละ 6.2) และสวัสดิการค่ารักษา
สมาชิก (ร้อยละ6.2)  
 ความพึงพอใจของเกษตรกรปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษต่อการปฏิบัติงานของ
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกกล้วย
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หอมทองปลอดสารพิษมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด 
อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย 96.67) ด้านการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในระดับมากที่สุด   (ค่าเฉลี่ย 37.87 ) ด้านวิชาการ พบว่า 
เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของสหกรณ์
การเกษตรบ้านลาด จ ากัด ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 33.13) ด้านสนับสนุนการผลิต พบว่า 
เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษมี ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของสหกรณ์
การเกษตรบ้านลาด จ ากัด ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 25.67) 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 สหกรณ์การเกษตรควรเข้าช่วยเหลือในด้านการป้องกันการเกิดน้ าท่วมในบริเวณ
การเกษตรและช่วยเหลือในด้านผลผลิตที่เสียหายของเกษตรกร เพ่ือบรรเทาความทุกข์ให้กับ
เกษตรกร 

 6.2 ภาครัฐช่วยเหลือในด้านตลาดแหล่งรับซ้ือทั้งภายในประเทศรองรับผลผลิตและ
รับรองราคาส าหรับเกษตรกร เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและส่งเสริมการปลูกให้มีมากข้ึน 

 6.3 ควรน าเทคนิคจากเกษตรกรน ามาเผยแพร่ให้กับเกษตรกรภายในกลุ่ม เพ่ือเป็นการ
พัฒนาการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษที่ได้คุณภาพที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อเกษตรกรเอง และต่อ
เจ้าหน้าที่ในการน าข้อมูล มาพัฒนาต่อในอนาคต 

 6. 4 เกษตรกรต้องการให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาศึกษาและวิเคราะห์
โรคเพ่ือหาวิธีป้องกันให้กับผลผลิตของเกษตรกร   

 6.5 สร้างแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการท างานและพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและของสหกรณ์การเกษตรเอง ซึ่งจะส่งผลต่อเกษตรกร เพราะ 
เกษตรกรได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงทุกคน และส่งผลดีต่อเจ้าหน้าที่และสหกรณ์การเกษตร
เอง 
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บทคัดย่อ 

 บทควำมเรื่อง บทบำทของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในยุคปฏิรูปแห่งชำติในรัฐบำลปัจจุบัน 
มีวัตถุประสงค์ในกำรวิจัยอยู่ 3 ประกำร คือ 1)เพ่ือศึกษำบทบำทของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในยุคปฏิรูป
แห่งชำติในรัฐบำลปัจจุบัน ประกำรต่อมำ 2)เพ่ือศึกษำปัญหำและอุปสรรคบทบำทของก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำนในยุคปฏิรูปแห่งชำติในรัฐบำลปัจจุบันและประกำรสุดท้ำย 3)เพ่ือศึกษำแนวทำงและ
รูปแบบบทบำทของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนยุคปฏิรูปแห่งชำติในรัฐบำลปัจจุบัน 
  กำรศึกษำในหัวข้อน้ีเป็นงำนวิจัยเชิงคุณภำพ เพ่ืออธิบำยปรำกฏกำรณ์ของบทบำท
ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนยุคปฏิรูปแห่งชำติในรัฐบำลปัจจุบัน โดยใช้วิธีกำรหลำกหลำยเพ่ือเก็บข้อมูล
ส ำหรับผลกำรวิจัยในครั้งนี้ มีข้อค้นพบโดยสรุป  
  ผลการวิจัยพบว่า 
  1. บทบำทบทบำทของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในยุคปฏิรูปแห่งชำติในรัฐบำลปัจจุบันกำรเป็น
ตัวแทนภำครัฐในกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำคและมำจำกกำรเลือกขอประชำชนเป็นตัวแทน
ประชำชน ด้วยกำรบริหำรภำครัฐที่อำศัยบทบำทก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน ที่เป็นตัวแทนระบบกำรบริหำร
รำชกำรส่วนภูมิภำค ยังมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีต ำแหน่งก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน ในต ำบลหมู่บ้ำนต่อไป 2. 
ปัจจัยทำงกำรเมือง บทบำทของก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน กำรปรับตัวไปตำมสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไป ซึ่งหน้ำที่หลักของก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน มีกรอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยก ำหนด โดยเฉพำะ
กรอบในด้ำนกำรดูแลรักษำควำมสงบเรียบร้อย กรอบในด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำยในต ำบลหมู่บ้ำน 
ปัจจัยทำงกำรเมืองในตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำได้ส่งผลต่อกำรท ำงำนของก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนและเป็น
ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้บทบำทหน้ำที่ของก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนเปลี่ยนแปลงไปตำมปัจจัยด้ำนกำรเมือง  3. 
ปัญหำและและอุปสรรคบทบำทของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในยุคปฏิรูปแห่งชำติในรัฐบำลปัจจุบัน
โครงสร้ำงกำรบริหำรก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน ควำมเปลี่ยนแปลงกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่น ส่งผลกระทบ
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ต่อโครงสร้ำงควำมเป็นก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน เพรำะกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่น เน้นกำรเลือกตั้งในกำร
เข้ำสู่ต ำแหน่ง ท ำให้ควำมเป็นก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน ต้องปรับตัวตำมแนวทำงดังกล่ำว ในขณะที่ภำครัฐ
ต้องกำรให้ผู้ใหญ่บ้ำนมำจำกกำรเลือกของประชำชนในหมู่บ้ำนมีวำระในกำรด ำรงต ำแหน่งอำยุ 60 
ปี และก ำนันมำจำกเลือกของผู้ใหญ่บ้ำน ในต ำบลนั้นๆ มีวำระในกำรด ำรงต ำแหน่ง 60 ปี เพรำะไม่
ต้องกำรให้มีกำรเลือกบ่อยๆ จะท ำให้กำรท ำงำนขำดกำรต่อเนื่องและจะให้ต ำบลหมู่บ้ำนเกิดควำม
ขัดแย้งแตกแยก 4.แนวทำงและรูปแบบบทบำทของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในยุคปฏิรูปแห่งชำติในรัฐบำล
ปัจจุบันกำรให้บริกำรสำธำรณะ ระบบกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค ได้อำศัยรูปแบบกำรมีอยู่ของ
ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนกำรให้บริกำรสำธำรณะ กำรด ำรงอยู่ของ
ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน เป็นส่วนดีของกำรบริกำรสำธำรณะ แต่ในทำงกลับกันอำจเป็นผลเสียต่อกำร
บริหำรภำครัฐ กำรเป็นก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนอย่ำงต่อเนื่อง 60 ปี นั้นอำจจะไปสร้ำงอิทธิพลท ำในสิ่งที่ไม่
ดีที่ประชำชนไม่ได้รับประโยชน์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว  ควำมเป็นก ำนันควำมเป็นผู้ใหญ่บ้ำนคือ 
ควำมเป็นจิตวิญญำณ เป็นวิถีชีวิต ของหมู่บ้ำน ของต ำบล ไม่ใช่กำรมีต ำแน่งก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนหรือ
ค่ำตอบแทน เพรำะต ำแหน่งก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน เป็นต ำแหน่งที่มีศักดิ์ศรี  มีควำมภำคภูมิใจ เป็นจิต
อำสำถ้ำผู้ใดไม่มีจิตอำสำเป็นก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนที่ดีไม่ได้ กำรเป็นผู้น ำเป็นผู้ปกครอง เป็นพ่อบ้ำน ต้อง
มีจิตส ำนึกรับผิดชอบรู้ในหน้ำที่ของตัวเอง ต้องดูแลลูกบ้ำน  
ค าส าคัญ: หมู่บ้ำน ต ำบล ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน,กำรบริหำรงำนภำครัฐ 
 

ABSTRACT 
 Role of Sub-district and village Headman on national reformation by 
Current Government research. The purpose of the research were 1) study the 
context role of the village headman on national reformation Current Government, 
2) study the problems and obstacles of the village headman  on national 
reformation Current Government and 3) study the role and direction of the village 
headman on national reformation Current Government. 
 This study was a qualitative research. To describe the phenomenon of the 
headman role on national reformation Current Government research use a variety 
of methods to collect data for this research results. The summary are 1) 
Confirmation of the status of government representation in the regional 
administration and the selection of people to represent the people with the 
government administration as the village headman to representing the regional 
administration system. It is also necessary to have a village headman in the  village. 
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2) Political factors, the role of village headman must adapt to the changing 
environment. The main function of village headman. There is a framework for 
performing legal obligations, especially to maintain order in the community. 
Political factors throughout the past period have affected the work of village 
headman and it is the important factor that makes the role of headman village  
change according to political factors. 3) Problems and obstacles. Headman in the 
National Reformation in the present government. Administrative structure of village 
headman . Decentralization changes to local affect the village headman's structure 
because decentralization to local Highlighting the election in entry make the village 
headman must adapt according to such guidelines. While the government wanted 
the village headmen to choose from the people in the village, the term of office 
was 60 years because they do not want to be chosen often. It will cause a lack of 
continuity and will cause conflict in the village.4) Guidelines and role models of the 
village headman. Headman in the National Reformation in the present government. 
Public service. The regional administration system. The form of existence of the 
village headman. The headman is part of the public service process. The existence 
of village headman is a  good part of public service.  On the other hand, it can have 
a negative effect on government administration. The 60-year-old headman of the 
village headman may be able to influence the bad things that people do not 
benefit personally. The headman is Spirituality. It is not for a position or 
compensation because of the village headman have dignity , be proud and 
volunteering. Leadership is a community must have a sense of responsibility to 
know their duties. 
Keywords:  Village, Sub-district, Headman, public administration 
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1.บทน า 
 จำกกำรที่สภำขับเคล่ือนกำรปฏิรูปประเทศ (สปท.) เสนอแนะแนวคิดกำรปฏิรูปกำร
บริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำคและกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น กำรปฏิรูปทั้งสองส่วนนี้มีควำม
เกี่ยวพันกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ซึ่งผู้วิจัย ได้ท ำวิจัยเรื่อง บทบำทของก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำนในกำรบริหำรภำครัฐ และกำรที่ทุกครั้งที่มีกำรปฏิรูปก็จะมีเรื่องของกำรยุบสถำบัน ก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำน กำรก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน กำรได้มำซึ่งต ำแหน่งก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำน หลำกหลำยตำมควำมคิดของผู้มีอ ำนำจในบ้ำนเมืองตำมสมัยนั้ นๆ แต่ในยุคของสภำ
ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดยมี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ เป็นนำยกรัฐมนตรี และ
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) นั้นมีแนวคิดที่จะปฏิรูปกำรปกครองท้องที่ในส่วนของ
ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนให้อยู่ในกำรด ำรงต ำแหน่งวำระ 5 ปี ซึ่งจะมีผลกระทบต่อบทบำทหน้ำที่ของก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำนหรือไม่ และแนวทำงในกำรก ำหนดสถำนะของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนจะสอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงของประเทศ ของกำรปฏิรูปกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำคและกำรบริหำรรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นและกำรปฏิรูปกำรปกครองส่วนท้องที่ของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน เรื่องที่มำของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 
เรื่องวำระกำรด ำรงต ำแหน่งก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน กำรท ำงำนของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนมีควำมซ้ ำซ้อนกับ
สมำชิกองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น (อบต.) ควำมจ ำเป็นมำกน้อยขนำดไหนต่อกำรมี
ต ำแหน่งก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน อยู่ในหมู่บ้ำนต ำบล 
 ผู้วิจัยต้องกำรหำแนวทำงบทบำทของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในยุคปฏิรูปแห่งชำติในรัฐบำล
ปัจจุบันที่เหมำะสมในกำรก ำหนดสถำนะของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในกำรพัฒนำและกำรปฏิรูป
โครงสร้ำงกำรจัดกำรบริหำรส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงของประเทศ  เพ่ือ
ประโยชน์ของประชำชน 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษำบทบำทของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในยุคปฏิรูปแห่งชำติในรัฐบำลปัจจุบัน 
 2.2 เพื่อศึกษำ ปัญหำและอุปสรรคบทบำทของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในยุคปฏิรูปแห่งชำติใน
รัฐบำลปัจจุบัน 
 2.3 เพื่อศึกษำแนวทำงและรูปแบบบทบำทของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในยุคปฏิรูปแห่งชำติใน
รัฐบำลปัจจุบัน 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 กำรศึกษำครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ที่มุ่งศึกษำบทบำท
ของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในยุคปฏิรูปแห่งชำติในรัฐบำลปัจจุบัน โดยใช้กระบวนกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูล
ในด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับบทบำทก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในยุคปฏิรูปแห่งชำติในรัฐบำลปัจจุบัน และลง
ภำคสนำมเพ่ือสัมภำษณ์เชิงลึก (in-depth interview)  แล้วน ำข้อมูลมำเรียบเรียง ลดทอนตำม
กระบวนกำรวิจัยเชิงคุณภำพ แล้วตีควำมปรำกฏกำรณ์ และสร้ำงข้อสรุปจำกข้อมูลต่ำงๆ ที่รวบรวม
ได้ โดยท ำไปพร้อมกับกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือจะได้ศึกษำในแต่ละประเด็นอย่ำงลึกซึ้ง เมื่อ
ประเด็นใดน ำมำวิเครำะห์แล้วไม่มีควำมชัดเจนก็จะตำมไปเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็น
ต่ำงๆ เหล่ำนั้นซ้ ำ เพ่ือตอบค ำถำมหลักตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 3.1. ขอบเขตด้ำนประชำกร ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็น 
2 ภำค ได้แก่ ภำครัฐ ประกอบด้วย ผู้บริหำรระดับสูง ของกระทรวงมหำดไทย ข้ำรำชกำรที่
เกี่ยวข้องกับนโยบำยของกระทรวงมหำดไทย ภำคประชำชน ประกอบด้วย ประชำชนในท้องที่กำร
ปกครอง พ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมจ ำนวน 20 คน 
 3.2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ กำรวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษำ บทบำทของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในกำร
บริหำรภำครัฐ 
 3.3. ขอบเขตด้ำนพ้ืนที่  พ้ืนที่ที่ท ำกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ คือ พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 
4. สรุปผลการวิจัย  
 4.1 บทบำทและสถำนกำรณ์เป็นตัวแทนภำครัฐในกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำคและมำ
จำกกำรเลือกขอประชำชนเป็นตัวแทนประชำชน  กำรบริหำรภำครัฐทีอำศัยบทบำทก ำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำนที่เป็นตัวแทนระบบกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค ยังมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีต ำแหน่ง
ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน ในต ำบลหมู่บ้ำนต่อไป เพรำะต ำแหน่งก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนนั้นเป็นต ำแหน่งที่ปฏิบัติ
หน้ำที่ใกล้ชิดกับประชำชนมำกที่สุด โดยก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน ก็เป็นคนในหมู่บ้ำนต ำบลนั้นๆ ย่อมรู้พ้ืนที่
ทุกตำรำงนิ้ว ว่ำต ำบลหมู่บ้ำนมีสิ่งที่จะต้องพัฒนำตรงไหนที่ประชำชน เดือดร้อนแล้วมีควำมต้องกำร
มำกที่สุด ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ช่วยเหลือนำยอ ำเภอและเป็นผู้ช่วยเหลือประชำชน 
เป็นผู้ช่วยเหลือนำยอ ำเภอโดยกำรน ำข่ำวสำรจำกทำงรำชกำรให้ประชำชนทรำบและเป็นตัวแทน
ประชำชนโดยกำรน ำปัญหำของประชำชนแจ้ต่อทำงรำชกำรคืออ ำเภอ จังหวัด ซึ่งสอดล้อกับ 
งำนวิจัยของ Pornchai  Theppanya (2013) ได้กล่ำวไว้ว่ำ “บทบำทของก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำนจะ
เป็นตัวกลำงเชื่อมต่อระหว่ำงรัฐกับประชำชนโดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบำย
ภำครัฐจำกกำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำง กำรปกครองส่วนภูมิภำคใช้สถำบันก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำน
เป็นเครื่องมือในกำรท ำงำนมีกำรก ำหนดบทบำทภำรกิจอย่ำงชัดเจน เพรำะฉะนั้นค ำถำมที่ว่ำสถำบัน
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ก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำนควรถูกยกเลิกหรือไม่เมื่อสังคมเจริญขึ้น เมื่อพิจำรณำจำกงำนวิจัยแล้วคง
เป็นไปไม่ได้ที่จะยกเลิกก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนด้วยเหตุผลที่ส ำคัญ 2- 3 ประกำร คือ ประกำรแรกกำร
ด ำรงอยู่ของกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค ประกำรที่สองก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำนเป็นจุดยึดโยงที่
ส ำคัญระหว่ำงรัฐกับประชำน ที่จะเป็นตัวกลำงเชื่อมประสำนทั้งจำกบนลงล่ำงและจำกล่ำงขึ้นบน ใน
กำรนโยบำยของรัฐ มำสู่พ้ืนที่ และน ำเรื่องทุกข์ร้อนของประชำชนให้ฝ่ำยบ้ำนเมืองเข้ำมำแก้ไข
โดยเฉพำะในเขตพ้ืนที่ชนบทที่ห่ำงไกล เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่สร้ำงควำมเสียหำยและควำม
เดือดร้อนแก่ประชำชนในพ้ืนที่ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน จะเป็นบุคคลแรกที่เข้ำไปมีบทบำทช่วยเหลือ
บรรเทำควำมเดือดร้อนแก่ประชำชนทันทีก่อนควำมช่วยเหลืออ่ืนใดขิงรัฐจะเข้ำถึงและประกำร
สุดท้ำย คือ ข้อเท็จจริงตำมธรรมชำติในเขตชนบทของประเทศไทย ประชำชนส่วนใหญ่ยังต้องกำร
ผู้น ำในพ้ืนที่ ซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ที่เคำรพนับถือท ำหน้ำที่เป็นคนกลำงเชื่อมโยงผู้คน กำรเป็นคนไกล่
เกลี่ยหำกมีข้อพิพำท ที่ทุกคนยอมรับและไว้ใจได้  
 4.2  ปัจจัยทำงกำรเมือง กำรปรับตัวไปตำมสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหน้ำที่
หลักของก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน มีกรอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยก ำหนด โดยเฉพำะกรอบในด้ำน
กำรดูแลรักษำควำมสงบเรียบร้อย กรอบในด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำยในต ำบลหมู่บ้ำน ปัจจัยทำง
กำรเมืองในตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำได้ส่งผลต่อกำรท ำงำนของก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนและเป็นปัจจัย
ส ำคัญที่ท ำให้บทบำทหน้ำที่ของก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนเปลี่ยนแปลงไปตำมปัจจัยด้ำนกำรเมือง โดย
กำรเมืองมำจำกระบบเลือกตั้งทุก 4 ปี ไม่ว่ำจะเป็นกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร(ส.ส.) กำร
เลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิกสภำจังหวัด (สจ.) กำรเลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิกสภำเทศบำล (สท.) 
กำรเลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิกองค์บริหำรส่วนต ำบล (อบต.)  เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ที่มำกำรด ำรง
ต ำแหน่งของก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน  
 4.3 ควำมสัมพันธ์หลำยมิติ ควำมสัมพันธ์ของก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนกับหน่วยงำยงำนภำครัฐ
และกับทุกหน่วยงำน ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนไม่ได้ท ำงำนหน้ำที่เดียว คือ อ ำเภอ จังหวัด แต่ต้องท ำงำนกับ
หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร โดยก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน ต้อง
ร่วมท ำงำนกับทุกหน่วยงำนคือต้องท ำงำนร่วมกับสิบเก้ำกระทรวงบวกหนึ่ง กระทรวงมหำดไทย เป็น
กระทรวงที่ต้องท ำงำนอยู่แล้วเพรำะเป็นกระทรวงหลักของก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน แต่อีก สิบเก้ำกระทรวง
ที่ไม่มีส่วนเกี่ยงข้องกับก ำนัน ผู้ใหญ่แต่ต้องท ำเพ่ือผลประโยชน์ของประชำชน และจิตวิญญำณ 
จิตส ำนึกรับผิดชอบกำรเป็นก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน ต้องท ำงำนร่วมกับทุกหน่วยงำนไม่ว่ำจะเป็นภำครัฐ 
ภำคเอกชน ที่มีโครงกำร มีงบประมำณ มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชนต่อต ำบลหมู่บ้ำน 
กำรท ำงำนของก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน จึงเป็นกำรท ำงำนหลำยมิติ  
 4.4 ปัญหำและอุปสรรคของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนยุคปฏิรูปแห่งชำติในรัฐบำลปัจจุบัน
โครงสร้ำงกำรบริหำรก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน ควำมเปลี่ยนแปลงกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่น ส่งผลกระทบ
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ต่อโครงสร้ำงควำมเป็นก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน เพรำะกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่น เน้นกำรเลือกตั้งในกำร
เข้ำสู่ต ำแหน่ง ท ำให้ควำมเป็นก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน ต้องปรับตัวตำมแนวทำงดังกล่ำว ในขณะที่ภำครัฐ
ต้องกำรให้ผู้ใหญ่บ้ำนมำจำกกำรเลือกของประชำชนในหมู่บ้ำนมีวำระในกำรด ำรงต ำแหน่งอำยุ 60 
ปี และก ำนันมำจำกเลือกของผู้ใหญ่บ้ำน ในต ำบลนั้นๆ มีวำระในกำรด ำรงต ำแหน่ง 60 ปี เพรำะไม่
ต้องกำรให้มีกำรเลือกบ่อยๆ   จะท ำให้กำรท ำงำนขำดกำรต่อเนื่องและจะให้ต ำบลหมู่บ้ำนเกิดควำม
ขัดแย้งแตกแยก ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ Phanon  Phatthanakhanka. (2017) ท ำกำรศึกษำ
เรื่อง ปัจจัยควำมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำชนกับกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียนในปี พ.ศ. 2558 : กรณีศึกษำเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พบว่ำ ปัจจัย
ส ำคัญของควำมพร้อมต่อกำรเข้ำสู่อำเซียน มี 6 จำก 41 ประเด็นส ำคัญดังนี้ ประกอบด้วย 
ด้ำนอัตลักษณ์และควำมมั่นคงมี 8 ประเด็นส ำคัญ ด้ำนควำมร่วมมือ มี 6 ประเด็นส ำคัญ ด้ำนกำร
ติดต่อสื่อสำร มี 7 ประเด็นส ำคัญ ด้ำนควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับประชำคมอำเซียน มี 8 ประเด็นส ำคัญ 
ด้ำนกำรใช้ภำษำอำเซียน มี 7 ประเด็นส ำคัญ และ ด้ำนนโยบำยอำเซียน มี 5 ประเด็นส ำคัญ ใน
ขณะเดียวกันพบว่ำ ปัจจัยทั้ง 6 ด้ำนดังกล่ำวสำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนได้ร้อยละ 60.25 อย่ำง
มีนัยส ำคัญท่ีระดับ .05 จะเห็นได้ว่ำเมื่อมกีำรทีไหนประชำชนย่อมมีควำมแตกแยกเฉพำะกำรเลือกที่
มีอยู่ของนักกำรเมืองทุกระดับก็มีควำมขัดแย้งแตกแยกมำกพอแล้ว ถ้ำต้องมีต้องมีกำรเลือกตั้งก ำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำนทุก 5 ปี อีกควำมสำมัคคีปองดองสมำนฉันท์ จะไม่เกิดขึ้นเลยในต ำบลหมู่บ้ำนฉะนั้นกำร
กระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่น ส่งผลกระทบต่อโครงสร้ำงของกำรบริหำรก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน 
 4.5 แนวทำงและรูปแบบบทบำทของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนยุคปฏิรูปแห่งชำติในรัฐบำล
ปัจจุบัน กำรให้บริกำรสำธำรณะ ระบบกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค ได้อำศัยรูแบบกำรมีอยู่ของ
ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนกำรให้บริกำรสำธำรณะ กำรด ำรงอยู่ของ
ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน เป็นส่วนดีของกำรบริกำรสำธำรณะ แต่ในทำงกลับกันอำจเป็นผลเสียต่อกำร
บริหำรภำครัฐ กำรเป็นก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนอย่ำงต่อเนื่อง 60 ปี นั้นอำจจะไปสร้ำงอิทธิพลท ำในสิ่งที่ไม่
ดีที่ประชำชนไม่ได้รับประโยชน์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเพรำะคิดว่ำตัวเองอยู่ในวำระจนอำยุ 60 ปี 
ก็มีท ำให้ผลเสียได้เหมือนกันแต่ปัจจุบันก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนส่วนใหญ่ท ำงำนให้บริกำรสำธำรณะ ดีอยู่
แล้วมีส่วนน้อยที่ประพฤติตัวไม่เหมำะสม คนหมู่ย่อมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไป แต่มั่นใจว่ำ
ก ำนันผู้ใหญ่ ประพฤติตัวดีบริกำรสำธำรณะให้กับประชำชนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถอยู่แล้ว  
 4.6 ควำมเป็นก ำนันควำมเป็นผู้ใหญ่บ้ำน ควำมเป็นจิตวิญญำณ เป็นวิถีชีวิต ของหมู่บ้ำน 
ของต ำบล ไม่ใช่กำรมีต ำแน่งก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนหรือค่ำตอบแทน เพรำะต ำแหน่งก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน เป็น
ต ำแหน่งที่มีศักดิ์ศรี  มีควำมภำคภูมิใจ เป็นจิตอำสำถ้ำผู้ใดไม่มีจิตอำสำเป็นก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนที่ดี
ไม่ได้ กำรเป็นผู้น ำเป็นผู้ปกครอง เป็นพ่อบ้ำน ต้องมีจิตส ำนึกรับผิดชอบรู้ในหน้ำที่ของตัวเอง ต้อง
ดูแลลูกบ้ำน ให้รำยได้ที่เพียงพอต่อกำรครองชีพ มีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดี ทั้งสุขภำพ กำรศึกษำ ควำม
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ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ้น มีควำมสงบเรียบร้อยในต ำบลหมู่บ้ำน ฉะนั้นค่ำตอบแทนไม่ใช่สิ่ง
ส ำคัญในกำรด ำรงต ำแหน่งก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน ต ำแหน่งก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน เป็นจิตวิญญำณ เป็นวิถีชีวิต
ในต ำบลหมู่บ้ำน ศักดิ์ศรีในกำรด ำรงต ำแหน่งก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน ต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมค ำสั่งกำรของ
ทำงรำชกำรหรือนำยอ ำเภอ จังหวัดหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด อีกสถำนะหนึ่งที่ส ำคัญที่สุดในกำรเป็น
ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนคือกำรดูแลให้บริกำรประชำชนที่เป็นผู้ไว้วำงใจเลือกเรำขึ้นมำเพ่ือให้มำดูแล 
 
5.ข้อเสนอแนะ 
 5.1 ควรมีกำรปรับปรุงแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำคให้มีควำมชัดเจน ในเร่ือง
ที่มำและวำระในกำรด ำรงต ำแหน่งก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน เพ่ือกำรปฏิบัติหน้ำทีในกำรวำงแผนงำนทั้งใน
ด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำย ด้ำนควำมมั่นคงและในกำรวำงแผน
พัฒนำในด้ำนต่ำงๆก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนจะได้วำงแผนได้ตำมวำระในกำรด ำรงต ำแหน่งที่แน่นอน เพรำะ
ในกำรมีวำระในกำรด ำรงต ำแหน่ง 5 ปี ต้องวำงแผนตำมควำมเร่งด่วนให้มีควำมส ำเร็จภำยในระยะ 
5 ปีตำมวำระ แต่ถ้ำมีวำระ 60 ปีจะได้มีกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนเป็นระยะยำวและ ต่อเนื่องเพ่ือ
ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติหน้ำของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ตำมกำรวำงแผนเพ่ือประโยชน์ให้กับประชำชน
ในต ำบลหมู่บ้ำนได้มั่นคงแลถำวรฉะนั้นกำรก ำหนดที่มำและวำระต้องแน่นอน อย่ำเปลี่ยนไปเปลี่ยน
มำท ำให้กำรปฏิบัติงำนในอ ำนำจหน้ำเกิดกำรสับสนและจะท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้อยประสิทธิภำพ
ไปด้วย 
 5.2 หน่วยงำนที่ดูแลบังคับบัญชำก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนโดยตรง ควรท ำโครงเพ่ิมศักยภำพโดย
กำรเปิดให้มีกำรอบรมให้กับก ำนันผู้ใหญ่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน สำรวัตรก ำนัน แพทย์ประจ ำต ำบล ก่อน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ทุกนำย เพ่ือให้รู้ถึงอ ำนำจหน้ำที่กำรเป็นนักปกครองที่ดีและรู้ถึงกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงำนในหน้ำที่ของก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน สำรวัตรก ำนัน แพทย์ประจ ำ
ต ำบล เพ่ือกำรปฏิบัติที่มีประสิทธิภำพ รับต ำแหน่งแล้วปฏิบัติงำนได้เลยไม่ต้องเสียวลำมำศึกษำงำน
อีก 
 5.3) ควรมีกำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเลือกเป็นก ำนันผู้ใหญ่ ให้มีพ้ืนควำมรู้มีวุฒิ
กำรศึกษำที่สูงขึ้นเพรำะกำรเป็นผู้น ำอย่ำงน้อยต้องมีพ้ืนควำมรู้และวุฒิกำรศึกษำสูงกว่ำประชำชน 
กำรเป็นก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน เป็นผู้น ำตำมธรรมชำติอยู่แล้วถ้ำมีพ้ืนควำมรู้วุฒิกำรศึกษำที่สูงขึ้น จะท ำ
ให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรแก้ไขปัญหำ กำรให้ค ำปรึกษำมีควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือยิ่งขึ้นและจะเป็น
ประโยชนต่อประชำชนอย่ำงมำก 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการบ้าน

จัดสรรใน 2) เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยภายนอก  ของธุรกิจบ้านจัดสรร 3) เพ่ือศึกษาระดับการตัดสินใจ
เลือกซื้อบ้านจัดสรร 4) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการบ้านจัดสรรที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร 5) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของธุรกิจบ้านจัดสรร ที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าที่เข้าไปติดต่อรับบริการจากโครงการ
บ้านจัดสรร จ านวนทั้งส้ิน 39 โครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 390 คน โดยใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างโดยไม่ทราบความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบตาม
สะดวก (Convenience Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีแบบขั้นตอน (Stepwise) 

ผลการศึกษา พบว่า 1. ระดับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
บ้านจัดสรรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. ระดับปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกมหภาคที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3. ระดับการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร
ใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้าน
จัดสรร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา (X1.2) ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ (X1.1) ปัจจัยด้านส่งเสริมการขาย (X1.4) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (X1.3) ส่งผลต่อ                   
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การตัดสินใจชื้อบ้านจัดสรร(Y) อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และสามารถร่วมกันพยากรณ์การ
ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Adjusted R2) ได้ร้อยละ 70.90 และ
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกมหภาค ได้แก่ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (X2.5) ปัจจัยด้านสังคมและ
วัฒนธรรม (X2.2)  ปัจจัยด้านภาวะเศรษฐกิจ (X2.1) และปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (X2.3) 
ส่งผลต่อการตัดสินใจชื้อบ้านจัดสรร (Y) อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และสามารถร่วมกัน
พยากรณ์การตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านจัดสรรใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Adjusted R2) ได้ร้อยละ 
66.40 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, สิ่งแวดล้อมภายนอก, การตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร 
 

Abstract 
The objective of this research were (1.) to study the level of service marketing 

mix for housing development (2.) to study external environment factor of housing 
development business (3.)to  study decision making level when buying house (4.) to 
analyze service marketing mix factor of housing development that affect to decision 
making (5.)  to analyze external factor of housing development business that affect 
to decision making by collecting information from customer who visit the housing 
development totally 390 cases out of 39 projects in PhraNakhon Si 
Ayuttayaprovince using Nonprobability Sampling method together with  
Convenience Sampling method. Questionnaires and statistical approach were used 
to gather and analyze the data in percentage, average, standard deviation and step 
wise regression analysis. 

Result showed (1.) the level of service marketing for housing development 
was at high level (2.) the level external factor of housing development business in 
macro level was at high level (3.) the holistically level of decision making when 
buying house in PhraNakhon Si Ayuttaya province was at high level. For factor that 
affect to decision making to buy housing development, the results shows that price 
factor (X1.2) product factor (X1.1) promotion factor (X1.4)place factor (X1.3)are 
significantly affect to decision making to buy house development (Y) at 
level0.05and they could be used to forecast the decision making to buy house 
development in PhraNakhon Si Ayuttayaprovince (Adjusted R2)at 70.90percent. 
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External factor at macro level were technology factor (X2.5) social and culture factor 
(X2.2)economic factor (X2.1) and politic and regulation factor (X2.3)significantly affect 
to decision making to buy house development (Y) at level 0.05and they could be 
used to forecast the decision making to buy house development in PhraNakhon Si 
Ayuttayaprovince (Adjusted R2) at 66.40percent. 
Keywords: Service marketing mix, External environment factor, Decision making 
 buying house. 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบ้านจัดสรรในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 2.2 เพ่ือศึกษาการปัจจัยภายนอกของธุรกิจบ้านจัดสรร ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.3 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบ้านจัดสรรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อบ้านจัดสรรในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.4 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของธุรกิจบ้านจัดสรร ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อบ้านจัดสรรในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ไม่สามารถระบุจ านวนที่แน่นอนได้ ดังนั้นผู้วิจัยก าหนด
กรอบประชากร เบื้องต้นคือลูกค้าที่เข้าไปติดต่อ  รับบริการจากโครงการบ้านจัดสรร จ านวนทั้งสิ้น 
39 โครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจากการสัมภาษณ์เบื้องต้นพบว่ามีลูกค้าเข้ามาติดต่อ
โดยเฉลี่ย 10 คนต่อวัน ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 30 วัน ดังนั้นประชากรมี
จ านวน 11,700 คน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่เข้าไปติดต่อรับบริการจาก
โครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเปิด
ตารางของ ทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมัน 95% และความผิดพลาดที่ยอมรับ
ได้ไม่เกิน 0.05 คือ จ านวน 390 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างโดยไม่ทราบความน่าจะเป็นด้วยวิธีการ
คัดเลือกแบบตามสะดวกเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ซึ่งเป็นเครื่องมือส าหรับผู้วิจัยใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นรูปแบบของแบบสอบถามจะใช้เป็นแบบปลายปิด และปลายเปิด  สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ เป็นสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติถดถอยพหุคูณด้วยวิธีแบบขั้นตอน (Stepwise) 
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4. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบริการและสิ่งแวดล้อมภายนอกมหภาคที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านจัดสรรใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพิจารณารายด้านพบว่า 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 

โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ วัสดุที่ใช้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่โครงการได้ระบุไว้ อยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.07 ส่วนปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ชื่อเสียงของบริษัท 
หรือโครงการบ้านจัดสรรเป็นที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 3.44 

ปัจจัยด้านราคา พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 โดยปัจจัย
ย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ อัตราเงินผ่อนดาวน์ของโครงการบ้านจัดสรรมีความเหมาะสม อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83 ส่วนปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ อัตราค่าธรรมการจด
จ านองท่ีดินมีความเหมาะสม อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.28 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.60 โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท าเลที่ตั้งโครงการบ้านจัดสรรอยู่ใกล้ที่ท างาน 
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 ส่วนปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สามารถ
ติดต่อสื่อสารกับโครงการบ้านจัดสรรได้หลากหลายช่องทางอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
3.30 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.78 โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านรับรู้ข่าวสารของโครงการจากป้ายโฆษณา 
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.02 ส่วนปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านรับรู้ข่าวสาร
ของโครงการบ้านจัดสรรจากส่ือสังคมออนไลน์ อินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค หรือไลน์ อยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก มีค่าเฉลี่ย 3.72 

ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 โดย
ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ พนักงานมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการซื้อ-ขาย และการท า
สัญญาเป็นอย่างดี อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.42 ส่วนปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ พนักงานมีจิตอาสา ช่วยให้ข้อมูลในด้านอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้อง แก่ลูกค้า เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพพบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.17 โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โครงการบ้านจัดสรรมีส่วนย่อม พ้ืนที่สีเขียว ที่นั่ง
พักผ่อน หรือ สนามกีฬา เพ่ือออกก าลังกาย อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.34 ส่วน
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ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โครงการบ้านจัดสรรมีความสะอาด เรียบร้อยและบรรยากาศมี
ความร่มรื่น อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88 

ปัจจัยด้านกระบวนการ พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 
โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โครงการ บ้านจัดสรรมีการระบุรายละเอียดของ ราคาบ้าน 
เงินดาวน์ ขนาดพ้ืนที่ รูปแบบบ้าน อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.30 ส่วนปัจจัยย่อยที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โครงการมีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างในทุกขั้นตอน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
มีค่าเฉลี่ย 3.94 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกมหภาคที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านจัดสรรใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพิจารณารายด้าน พบว่า 

ปัจจัยด้านภาวะเศรษฐกิจ พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 โดย
ปัจจัยย่อย ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รายได้สุทธิของบุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจ อยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.05 ส่วนปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ส่งผล
ต่อการตัดสินใจ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 3.60 

ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.98 โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ค่านิยมของผู้บริโภคในเลือกซื้อบ้านที่อยู่อาศัยเพ่ือ
แสดงถึงฐานะทางสังคม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12 ส่วนปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่ สุ ด  คือ ท่ านตัดสินใจเลือกซื้ อโครงการบ้านจัดสรรเนื่ องจากเป็นคนในพ้ืนที่ จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 3.74 

ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.27 โดยปัจจัยย่อย ที่มีค่าเฉลี่ยมาก คือ สามารถลดหย่อนภาษีประจ าปีจากดอกเบี้ยเงินกู้
จากสถาบันการเงิน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.41 ส่วนปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ที่ส่งผลต่อนโยบาย ที่มีผลต่อธุรกิจบ้านจัดสรร  อยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.10 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 
โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ที่ตั้งโครงการไม่อยู่ในบริเวณมลพิษทางน้ า มลพิษทางเสียง 
และมลพิษทางอากาศ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.13 ส่วนปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ ที่ตั้งโครงการบ้านจัดสรรมีความเหมาะสม บริเวณรอบๆ โครงการมีพ้ืนที่สีเขียว และมีความร่ม
รื่น อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 3.19 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 โดย
ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมาก คือ โครงการบ้านจัดสรรใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน เช่น หลอด
ประหยัดไฟ (LED), โถชักโครกประหยัดน้ า, แผ่นกันความร้อนใต้หลังคา เป็นต้น อยู่ในระดับเห็นด้วย
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มาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 ส่วนปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โครงการบ้านจัดสรรใช้เทคโนโลยีใน
ด้านการติดต่อสื่อสาร เพ่ือให้บริการข้อมูลหรือ  ข้อสงสัยแก่ลูกค้า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  
มีค่าเฉลี่ย 3.43 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

 สมมุติฐานที่ 1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
บ้านจัดสรรใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 สมมุติฐาน 1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรใน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
บ้านจัดสรรใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เพราะ ผู้บริโภคมีการยอมรับในตัวสินค้าคือบ้านเดี่ยว 
จากขนาดพ้ืนที่ ขนาดของตัวบ้าน รูปแบบบ้านที่มีความทันสมัย วัสดุที่ใช้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมี
การก่อสร้างที่มีความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Nattawadee Aunyawong (2016) ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของลักษณะประชากรศาสตร์และส่วน
ประสมทางการตลาดบริการต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภค อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี พบว่า คุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของ
โครงการ เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกปัจจัยในการซื้อบ้านจากความน่าเชื่อถือของเจ้าของ
โครงการ ยึดติดกับตราสินค้าและชื่อเสียงของโครงการ  

สมมุติฐาน 1.2 ด้านราคา มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรใน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่า ด้านราคา มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร
ใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เพราะ ผู้บริโภคยินดีและเต็มใจที่จะซื้อ ในระดับราคาของบ้าน ที่
ความเหมาะสมกับขนาดของพ้ืนที่ ขนาดของพ้ืนที่ใช้สอยในตัวบ้าน รวมทั้งอัตราค่าธรรมส่วนกลางและ
อัตราเงินผ่อนดาวน์ที่มีความเหมาะสม ซึ่ง ไม่กระทบกับภาระค่าใช้ประจ าเดือนของผู้บริโภคมากนัก 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nattawadee Aunyawong (2016) ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของ
ลักษณะประชากรศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านจัดสรร
ของผู้บริโภค อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นต่อราคาขาย
ของบ้านมีความคุ้มค่าและมีความเหมาะสม  

 สมมุติฐาน 1.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
บ้านจัดสรรใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านจัดสรรใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เพราะ ท าเลที่ตั้งโครงการ
บ้านจัดสรรมีความสะดวกในการเดินทางไปติดต่อ ผู้บริโภคสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทาง เช่น 
การเข้าเยี่ยมชมโครงการ ป้ายโฆษณา โทรศัพท์ และ เวปไซด์ เป็นต้น ท าให้ผู้บริโภคสามรถเข้าถึง
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ข้อมูลของโครงการบ้านจัดสรร และสามารถคลายข้อสงสัย น าข้อมูลที่ได้นั้นมาท าการตัดสินใจซื้อ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sakol Suvannarat (2010) ศึกษาถึงปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้านมือสองของผู้บริโภคในจังหวัด
ภูเก็ต พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีผลต่อ การตัดสินใจของผู้บริโภคมากที่สุด คือ 
เข้าไปดูสถานที่จริงได้  
 สมมุติฐาน 1.4 ด้านการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน
จัดสรรใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่า ด้านการส่งเสริมการขายมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เพราะ การจัดโปรโมชั่นเป็นการจูง
ใจส าหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านเดี่ยว ให้มีความต้องการมากขึ้นจากเงื่อนไขต่างๆ เช่น ได้ส่วนลดจากราคา
จริงที่ตั้งไว้ ไม่มีเงินดาวน์กู้ได้เลย ฟรีค่าโอน  ค่ามิเตอร์น้ า และมิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้
เกิดความต้องการซื้อมากขึ้น ทั้งนี้ผู้บริโภคมองถึงจ านวนเงินส่วนลดที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Sakol Suvannarat (2010) ศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านมือสองของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต พบว่า ปัจจัยด้านส่งเสริมการ
ขายที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคมากท่ีสุด คือ ผู้ขายออกค่าธรรมเนียมโอนให้  
 สมมุติฐาน 1.5 ด้านบุคลากร มีอิทธิพลเชิงลบต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรใน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่า ด้านบุคลากรมีอิทธิพลเชิงลบต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
บ้านจัดสรรใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เพราะ บุคลาการหรือพนักงานยังขาดเรื่องของการ
ให้บริการ                จิตอาสา การให้ข้อมูลหรือค าแนะน าอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวกับโครงการบ้านจัดสรร 
อาจจะท าให้ลูกค้าที่มาใช้บริการมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่มีความส าคัญ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Suvanna Pho-On (2014)ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พบว่า ให้ความส าคัญกับพนักงานขาย จะมีโอกาส
ตัดสินใจเลือกซ้ือที่อยู่อาศัยลดลง หากพนักงานขายขาดความช านาญ และไม่สามารถให้ค าแนะน า
ข้อมูลต่างๆ กับบุคลากรได้  
 สมมุติฐาน 1.6 ด้านลักษณะทางกายภาพมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
บ้านจัดสรรใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่า ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีอิทธิพล
เชิงลบต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เพราะ โครงการยังอยู่ใน
ระหว่าง การก่อสร้าง มีเศษวัสดุวางไว้ไม่เป็นระเบียบ ซึ่งบริเวณพ้ืนที่โดยรอบรอบยังไม่ได้มีการปรับ
ทัศนียภาพ ให้เป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งมีคนงานหรือผู้รับเหมาเดินทางเข้าออกตลอดเวลา ระบบรักษา
ความปลอดภัยที่ยังไม่สมบูรณ์ และติดตั้งยังไม่เรียบร้อยในบางส่วน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ              
Kasiphat Wichayathanachoke (2011) ศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจัยสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
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การเลือกซ้ือบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบว่า ด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร  
 สมมุติฐาน 1.7 ด้านกระบวนการ มีอิทธิพลเชิงลบต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร
ใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่า ด้านกระบวนการมีอิทธิพลเชิงลบต่อการตัดสินใจ
เลือกซ้ือบ้านจัดสรรใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เพราะ โครงการอาจจะให้ข้อมูลแก่ลูกค้าผู้เข้า
มาติดต่อใช้บริการไม่ครบถ้วน ท าให้เกิดความลังเล และข้อสงสัย ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kasiphat Wichayathanachoke (2011) ศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจัยสม
ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบว่า 
ด้านกระบวนการให้บริการที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร  
 สมมุติฐานที่ 2 สภาพแวดล้อมภายนอกมหภาคท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน
จัดสรรใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 สมมุติฐาน 2.1 ด้านภาวะเศรษฐกิจ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน
จัดสรรใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่า ด้านภาวะเศรษฐกิจ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เพราะ รายได้สุทธิส่วนบุคคล และภาระ
หนี้สินเป็นตัวก าหนดการตัดสินใจ ประกอบกับคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการซื้อจะต้องอยู่ในเงื่อนไขการ
ปล่อยกู้ของสถาบันการเงิน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้กู้อยู่ตลอดเวลาให้เหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบัน เพ่ือป้องการเป็นหนี้เสีย และการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลต่อ           
การตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kritika Prawanta (2015) ศึกษาถึงปัจจัยที่มี
ผลต่อแนวคิดในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย กรณีศึกษา กลุ่มข้าราชการของ
กรุงเทพมหานคร พบว่า การเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในสภาวะที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจไม่ดีนั้น ผู้บริโภค
ต้องมี การวางแผนที่รอบคอบ ซึ่งรวมถึงฐานะทางการเงินและรายได้ในอนาคตด้วย เนื่องจากการซื้อที่
อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะขอสินเชื้อจากสถาบันการเงินเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าการใช้เงินออมของตนเอง  

 สมมุติฐาน 2.2 ด้านสังคมและวัฒนธรรม มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
บ้านจัดสรรใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่า ด้านสังคมและวัฒนธรรม มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านจัดสรรใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เพราะ การซื้อบ้านเพ่ืออยู่
อาศัย  ยังสามารถบอกถึงค่านิยม รสนิยม ของผู้บริโภคในเลือกซ้ือบ้านที่อยู่อาศัยเพ่ือแสดงถึงฐานะทาง
สังคม รวมทั้งอิทธิจากครอบครัว และจ านวนสมาชิกในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการเลือกขนาดตัวบ้าน  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Umphan Tongsem (2007) ศึกษาถึงการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวใน
โครงการบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในกลุ่มบริษัท กฤษณาและณุศาศิริ พบว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรม 
สังคม และจิตวิทยา มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับมาก โดยปัจจัยด้านวัฒนธรรม สังคม และจิตวิทยา
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ด้านสภาพสังคมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการจูงใจ และ ด้านวัฒนธรรม
พ้ืนฐานและวัฒนธรรมย่อย  

 สมมุติฐาน 2.3 ด้านการเมืองและกฎหมาย มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
บ้านจัดสรรใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ด้านการเมืองและกฎหมาย มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านจัดสรรใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เพราะ นโยบายของรัฐ
สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจ นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการซื้อที่อยู่อาศัย เช่นโครงการบ้านหลัง
แรก สามารถลดหย่อนภาษีประจ าปีจากดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน และการมีกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจว่าจะไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ขาย คือโครงการบ้าน
จัดสรร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chananchida Wongrakkoh (2013) ศึกษาถึงปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเดี่ยวในโครงการบ้านจัดสรรในเขตอ าเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่าปัจจุบันผู้บริโภคมีสิทธิ์เลือกตัวสินค้าและมีอ านาจในการซื้อเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะจากนโยบายบ้านหลังแรกของรัฐบาล ท าให้ประชากรในวัยท างานสามารถซื้อบ้านเดี่ยว
ในโครงการบ้านจัดสรรมากข้ึน 

 สมมุติฐาน 2.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร
ใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่า ด้านสิ่งแวดล้อม มีอิทธิพลเชิงลบต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อบ้านจัดสรรใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เพราะ ผู้บริโภคยังไม่ตระหนักรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมเนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่ของโครงการบ้านจัดสรรส่วนใหญ่มีท าเลที่ตั้ง ที่ห่างจากแหล่ง
ชุมชน บางแห่งมีลักษณะพ้ืนที่เดิมเป็นทุ่งนา หรือที่รกร้าง  ว่างเปล่า  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Kritika Prawanta (2015) ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อแนวคิดในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้
น้อย กรณีศึกษา กลุ่มข้าราชการของกรุงเทพมหานคร พบว่า การเลือกท าเลที่ตั้งที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
ส่งผลกระทบต่อผู้ซื้อทั้งทางตรงและทางอ้อม ในแง่ของความสะดวกและประหยัดเวลาเดินทาง 
การจราจรไม่ติดขัด ภูมิทัศน์และทัศนียภาพโดยรอบ ไกลจากแหล่งอุตสาหกรรม บรรยากาศมีความ
สงบเป็นส่วนตัว  
 สมมุติฐาน 2.5 ด้านเทคโนโลยี มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านจัดสรรใน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่า ด้านเทคโนโลยี มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อบ้านจัดสรรใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เพราะ การใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการก่อสร้างท าให้
ผู้บริโภคยอมรับในมาตรฐานการก่อสร้าง ซึ่งมีความรวดเร็วในการก่อสร้างสามรถส่งมอบบ้านตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ปัจจุบันผู้บริโภคให้ ความสนใจ และให้ความส าคัญกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วย
ประหยัดพลังงาน มีความทันสมัยและมีมาตรฐาน ซึ่งผู้บริโภคมีความคาดหวังว่า จะสามารถช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยลดภาวะโลกร้อนได้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Washiwut  
Yu-umphai (2008) ศึกษาถึงปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง
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และขนาดย่อม พบว่า ส าหรับงานก่อสร้างการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้รับผลกระทบเชิงบวก ซึ่งจะ
สามารถท างานได้รวดเร็วขึ้น กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีความปลอดภัยมากขึ้น 
สามารถท าตามตารางเวลาที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็น การประหยัดต้นทุน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 จากข้อมูลงานวิจัยในครั้งนี้สามารถสรุปตัวแปรพยากรณ์ ของส่วนประสม  ทาง
การตลาดบริการ คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่งเสริมการตลาด และ ด้าน
ราคา ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ด้าน สามารถพยากรณ์ และร่วมกันมีอิทธิพลการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้น ผู้ประกอบการควรน าไปปรับปรุงแผนการตลาดหรือกลยุทธ์ต่าง ๆ 
เพ่ือให้คล้องกับปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ซึ่งเป็นโมเดลเชิงพยากรณ์ เพ่ือให้โครงการบ้านจัดสรรหรือผู้พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์สามารถลดต้นทุนในด้านการบริหารงาน ด้านการจัดการ ด้านการสื่อสารและ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ เพ่ือชิงความได้เปรียบในด้านการแข่งขัน และสามารถน าเสนอสินค้า และ
บริการที่ดีให้แก่ลูกค้า 
 6.2 จากข้อมูลงานวิจัยในครั้งนี้สามารถสรุปตัวแปรพยากรณ์ ของสภาพแวดล้อม
ภายนอกมหภาค คือ ด้านเทคโนโลยี ด้านภาวะเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้าน
การเมืองและกฎหมาย ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ด้าน สามารถพยากรณ์ และร่วมกันมีอิทธิพลการตัดสินใจซื้อ
บ้านจัดสรรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกมหภาค เป็นปัจจัย
ภายนอกองค์กร ที่ผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยด้านต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการตลาด หรือกลยุทธ์ขององค์กรให้มีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ของสภาพแวดล้อมภายนอกมหภาค เพ่ือลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง เช่น สภาวะเศรษฐกิจ ความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยของธนาคาร 
เงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร การว่างงาน และอัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น เพ่ือชิงความได้เปรียบ
กับคู่แข่งขันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  
 6.3) เนื่องจาก ส่วนประสมทางการตลาดบริการเป็นเครื่องมือส าคัญของนักการตลาด 
เพ่ือใช้และสนับสนุนแผนการตลาด หรือกลยุทธ์ขององค์กร ดังนั้นในการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ด้าน
บุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ เลือกซื้อบ้าน
จัดสรร (บ้านเดี่ยว) ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งไม่ได้หมายความว่า ปัจจัยทั้ง  3 ด้านที่กล่าวมา
นั้นจะไม่มีความส าคัญ ดังนั้น ผู้ประกอบการ  ไม่สามารถละเลย และควรจะน าไปปรับปรุงแก้ไข
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่โครงการบ้านจัดสรร และผู้บริโภคจะได้รับสินค้าหรือบริการที่ดี จาก
ผู้ประกอบการ 
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การปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน
ด้านต้นทุน และความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทย

แยกตามขนาด 
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PRACTICES AFFECTING THE COST 

ADVANTAGE AND COMPETITIVENESS OF THE FOOD EXPORTERS IN 
THAILAND BY SIZE 

 
พัชราภา  สิงห์ธนสาร  

Phatcharapha  Singtanasarn 
 

บทคัดยอ่ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่
อุปทานที่มีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุนของธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทยแยก
ตามขนาด และ (2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทานที่มีต่อ
ความสามารถในการแข่งขันทางอ้อมโดยผ่านการด าเนินกลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขันด้าน
ต้นทุนของธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทยแยกตามขนาด  

 กรอบแนวคิดในการวิจัยไดจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสามารถใน
การแข่งขัน  ความได้เปรียบในการแข่งขัน และการปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทาน การวิจัย
ครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  ข้อมูลส าหรับการศึกษา ได้จากแบบสอบถาม จ านวน  170 ฉบับ 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารของธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทย สถิติท่ีใช้ใน การวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัย และวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

 ผลการวิจัยพบว่าธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทยทุกขนาด การปฏิบัติการภายใต้การ
จัดการโซ่อุปทานมีอิทธิพลทางตรงต่อความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุน แต่มีเพียงกิจการ
ขนาดเล็กเท่านั้นที่การปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทานมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสามารถใน
การแข่งขันผ่านการด าเนินกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบต้นทุน 

                                                           


 Department of Economics, Faculty of Management Science, Rajabhat Nakhonsawan 
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ค าส าคัญ: การปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทาน ; ความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุน; 
ความสามารถในการแข่งขัน  

 
ABSTRACT 

 This study has 2 main objectives: (1) to study  the effect of the supply 
chain management practices on the cost competitive advantage of the food 
exporters in Thailand by size and (2) to study the indirect effect of the supply chain 
management practices on the competitiveness through the cost competitive 
advantage of the food exporters in Thailand by size. 
 The conceptual framework of this study was derived from the study of the 
conceptual apparatus and the theoretical framework utilized by investigators of the 
competitiveness, the competitive advantage and the supply chain management 
practices.  
 This study employed the quantitative research methodology. The 
questionnaire was used as an instrument to collect data from 170 executives of 
food exporters in Thailand. The researcher used Factor Analysis and Structural 
Equation Modeling (SEM) as the technique to analyze the data. 
 The research findings indicated that the supply chain management 
practices have direct impact on the cost competitive advantage of the food 
exporters in Thailand every size but only small enterprises have indirect impact on 
the competitiveness through the cost competitive advantage. 
Keywords: Supply Chain Management Practices; Cost Competitive Advantage; 

Competitiveness 
 
1. บทน า 
 อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
จากการประเมินปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจพบว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศที่เหมาะสมท าให้มีผลผลิตเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมอาหารมากมาย แรงงานใน
การผลิตเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือ นอกจากนี้ผู้ผลิตยังมีแนวโน้มในการพัฒนาด้านคุณภาพมากขึ้น 
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โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารของไทยสามารถส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคทั่วโลกได้กว่า 
200 ประเทศ คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยมากกว่าปีละ 800,000 ล้านบาท โดยในปี 2558 ประเทศไทย
สามารถส่งออกอาหารได้ถึง 897,529 ล้านบาท ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 356,743 ล้านบาท ท า
ให้ประเทศไทยเกินดุลการค้าอาหารมูลค่า 540,786 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมอาหาร
สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก แม้ว่าอุตสาหกรรมอาหารของไทยจะมีแนวโน้มการ
เติบโตด้านการส่งออกในระดับที่ดี แต่ก็ยังพบว่าผู้ประกอบการยังประสบปัญหาที่ต้องเร่งพัฒนา โดย
ในปี 2558 มูลค่าการส่งออกหดตัวลงร้อยละ 1.9 ส่วนการน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับปี 
2557 การขยายตัวของการน าเข้าท าให้มูลค่าเกินดุลการค้าอาหารของประเทศไทยในปี 2558 มี
มูลค่าลดลง เป็นเพราะมีต้นทุนในกระบวนการผลิตสูง เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งท าให้ปริมาณ
วัตถุดิบทางการเกษตรลดลง  
 นอกจากนี้ยังประสบปัญหาเรื่องนวัตกรรมด้านการผลิต การวิจัยเพ่ือคุณภาพของสินค้า 
การควบคุมมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การควบคุมการผลิต แรงงานขาดทักษะและไม่สามารถปรับใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพต่ า สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมเพราะขาดการออกแบบที่ดี 
รวมทั้งระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกไม่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีจุดอ่อนใน
ด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต ขาดการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง รวมทั้งผู้ประกอบการของไทยส่วนใหญ่ยังไม่สามารถปรับตัวเพ่ือการแข่งขันในตลาดที่มี
พลวัตและผันผวนสูงขึ้นได้ จึงควรศึกษาเพ่ือจะได้สามารถหาปัจจัยที่จะส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันมาก าหนดเป็นกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของไทยได้
ในอนาคต โดยการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ส่งออกภายใต้โลกแห่งการแข่งขันใน
ปัจจุบัน พบว่าท าได้หลายวิธี แนวคิดโซ่อุปทานบนฐานของทรัพยากรก็ช่วยเพ่ิมความสามารถของ
องค์กรในการผลิตสินค้าและการปรับปรุงกระบวนการ โดยสามารถยกระดับผลการปฏิบัติงาน 
(Narasimhan and Jayaram, 1998; Stank, Keller, and Closs, 2001; Zhao, Flynn, and 
Roth, 2006) คือช่วยลดต้นทุน ปรับปรุงศักยภาพการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ รวมถึง
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กร (Bowersox 
and Morash, 1989; Morris and Calantone, 1991; Lee and Billington, 1992)   
 เมื่อท าการทบทวนงานวิจัยในอดีต Day and Wensley (1988) ได้ใช้ SPP framework 
เพ่ือแสดงว่าความสามารถขององค์กรในการมีความได้เปรียบด้านต้นทุนที่ต่ า ( low cost 
advantage) หรือได้เปรียบด้านความแตกต่างทางด้านค่า (differentiation advantage) ในตลาด 
(market place) นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของความได้เปรียบ
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ประกอบด้วยทักษะความช านาญที่เหนือกว่า และ/หรือทรัพยากรโดยมีเป้าหมายคือผลการ
ประกอบการขององค์กร ต่อมา Piercy, Kaleka, and Katsikeas (1998) ได้น ามาใช้ในการศึกษาผล
การประกอบการจากการส่งออก โดยมีการน าความได้เปรียบในการแข่งขัน ( competitive 
advantage) และ ทรัพยากรและทักษะความช านาญ (resources/skills) มาเป็นปัจจัยที่มีผลต่อผล
การประกอบการจากการส่งออกอีกทั้งยังได้มีการน าเรื่องการให้ข้อมูล ( informational) (Tan, 
2001; Tan, Lyman, and Wisner, 2002; Min and Mentzer, 2004) การสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า (customer relationship building) (Noble, 1997; Tan, Kannan, and Handfield 
1998) และโซ่อุปทาน (supply chain) มาเป็นองค์ประกอบของทักษะความช านาญ (skills)  
นอกจากนี้งานวิจัยของ Piercy, Kaleka, and Katsikeas (1998) ยังพบว่าทรัพยากร และทักษะ
ความช านาญ มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน แต่ไม่มีการกล่าวถึงการปฏิบัติการภายใต้โซ่อุปทาน
โดยตรง  
 ในขณะที่ Li, et al (2006) ได้น าการปฏิบัติการภายใต้โซ่อุปทานมาใช้ในงานวิจัยโดย
พบว่าการปฏิบัติการภายใต้โซ่อุปทานมีความสัมพันธ์ต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน และผลการ
ประกอบการขององค์กร แต่ไม่ได้ศึกษาในบริบทของธุรกิจส่งออกของประเทศไทย  
 ในบริบทของประเทศไทยพบว่า Supitchayangkool (2005) ท าการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างทรัพยากร (ขนาดของกิจการ , ด้านการเงิน, ด้านกายภาพ และด้านประสบการณ์) 
ความสามารถขององค์กร (ด้านข้อมูล, ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้านการสร้างความสัมพันธ์) 
การวางต าแหน่งความได้เปรียบในการแข่งขัน และผลการประกอบการของธุรกิจส่งออกอาหารของ
ไทยและพบว่ามีความสัมพันธ์กัน แต่ Supitchayangkool (2005) ไม่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การปฏิบัติการภายใต้โซ่อุปทานกับความสามารถในการแข่งขัน  
 ในขณะเดียวกันงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโซ่อุปทานในประเทศไทยส่วนใหญ่ศึกษาใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ และการศึกษาในอุตสาหกรรมอาหารมีค่อนข้างน้อย  
 จากช่องว่างดังกล่าวข้างต้น ในงานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาว่าธุรกิจส่งออกอาหารใน
ประเทศไทยในแต่ละขนาดนั้น การปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทานจะส่งผลต่อความได้เปรียบ
ในการแข่งขันด้านต้นทุน และความสามารถในการแข่งขันแตกต่างกันอย่างไร 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทานที่มีต่อความ
ได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุนของธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทยแยกตามขนาด 
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 2.2 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทานที่มีต่อความสามารถ
ในการแข่งขันทางอ้อมโดยผ่านการด าเนินกลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุนของธุรกิจ
ส่งออกอาหารในประเทศไทยแยกตามขนาด 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อความได้เปรียบ
ในการแข่งขันด้านต้นทุน และความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกอาหารของประเทศไทย
แยกตามขนาดซึ่งประกอบด้วย การปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทาน (ความเป็นหุ้นส่วนกับ             
ผู้จัดหาวัตถุดิบ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การแบ่งปันข้อมูล คุณภาพของข้อมูล และการ
ยืดเวลาจัดส่งสินค้า) ความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุน และความสามารถในการแข่งขัน 
(ความเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คุณภาพ มุมมองของลูกค้า และมูลค่าการส่งออก) และ
ทดสอบรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นรวมถึงค่าอิทธิพลที่มีต่อความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจส่งออกอาหารของประเทศไทย โดยในงานวิจัยนี้แบ่งขนาดของกิจการตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543 
ได้ก าหนดขนาดของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมหรือขนาดเล็กจากสินทรัพย์ทุนจดทะเบียน
ส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (ผลิต) ไว้ว่าขนาดเล็กมีสินทรัพย์ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 50 ล้านบาท และ
ขนาดกลางมีสินทรัพย์ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท ส าหรับกิจการที่มีขนาดสินทรัพย์ทุน  
จดทะเบียนเกินกว่าค าจ ากัดความขนาดกลาง ถือเป็นกิจการขนาดใหญ่ เมื่อมีการควบคุมขนาดของ
กิจการแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทาน กับความได้เปรียบด้าน
ต้นทุน  และความสามารถในการแข่งขันของแต่ละขนาดกิจการ 
 การก าหนดขอบเขตด้านประชากร โดยศึกษาเฉพาะอุตสาหกรรมส่งออกอาหารที่
ประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทย โดยมีผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือผู้บริหารธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศ
ไทย ซึ่งได้น าข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนและรายชื่อธุรกิจส่งออกอาหารมาจากบัญชีรายชื่อผู้ส่งออกสินค้า
ประเภทอาหารของกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ปี 2554 จ านวนทั้งสิ้น 2,446 บริษัท 
การค านวณขนาดของตัวอย่างใช้เป็นสัดส่วนของจ านวนตัวแปร สามารถใช้ขนาดตัวอย่างจ านวน 15 
เท่าของจ านวนตัวแปร (Hair, Anderson and Tatham, 1998) การวิเคราะห์ครั้งนี้มีตัวแปรสังเกต
ได้ 10 ตัวแปร จึงประมาณค่าและค านวณขนาดตัวอย่างได้เท่ากับ 150 ตัวอย่าง (10 x15) จาก
การศึกษางานวิจัยที่ด าเนินการวิจัยมีอัตราการตอบกลับเฉลี่ย 30.25% ดังนั้นผู้วิจัยจึงด าเนินการ
กระจายแบบสอบถามไปยังกลุ่มประชากรในแต่ละขนาดคือขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ หรือ 
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(3x496) เท่ากับ 1,488 ฉบับ ถูกส่งคืนจ านวน 182 ฉบับ เนื่องจากกิจการย้ายที่อยู่โดยมิได้แจ้งที่อยู่
ใหม่ เลิกกิจการ ส่วนแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับมี จ านวน 186 ฉบับ ได้ท าการตรวจสอบ
เบื้องต้นพบว่า มีแบบสอบถามที่มีข้อความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จ านวน 16 ฉบับ จึงไม่น ารวมในการ
วิเคราะห์ แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ได้ รวมจ านวนทั้งสิ้น 170 
ฉบับ สรุปอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามได้ร้อยละ 14.24 หรือ 14.24% 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล โดย
ข้อค าถามที่ใช้ได้ประยุกต์จากการทบทวนวรรณกรรมของ พัชราภา  สิงห์ธนสาร (2558) ซึ่งผู้วิจัย
สามารถก าหนดตัวแปรในการศึกษาได้เป็น 3 กลุ่ม 10 ตัวแปร กลุ่มที่ 1 ความสามารถในการแข่งขัน
ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่  (1) ความเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (2) คุณภาพ (3) มุมมองของ
ลูกค้า (4) มูลค่าการส่งออก กลุ่มที่ 2 ความได้เปรียบในการแข่งขัน ประกอบด้วย 1 ตัวแปร ได้แก่ 
(5) ความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุน กลุ่มที่ 3 การปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทาน 
ประกอบด้วย 5 ตัวแปร ได้แก่  (6) การปฏิบัติการด้านความเป็นหุ้นส่วนกับผู้จัดหาวัตถุดิบ (7) การ
ปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (8) การปฏิบัติการด้านการแบ่งปันข้อมูล (9) การ
ปฏิบัติการด้านคุณภาพของข้อมูล (10) การปฏิบัติการด้านการยืดเวลาจัดส่งสินค้า 
 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ได้ประยุกต์จาก พัชราภา  สิงห์ธนสาร (2558) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ 
ความตรงเนื้อหา (content validity) ความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) และตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือด้วยการหาค่าอ านาจจ าแนก (discrimination) และการหาค่าความเชื่อมั่น 
(reliability) โดยมีล าดับดังต่อไปนี้ 
 1) การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ด้วยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
5 ท่าน วิเคราะห์ข้อค าถามและพิจารณาประเมินให้ค่าคะแนน จากนั้นน ามาค านวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของข้อค าถามเพ่ือตรวจสอบดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา (IOC) โดยมีค่ามากกว่า 0.5 
 2) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้กับตัวอย่างที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติเหมือนกับ
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย (Hair, Anderson and Tatham, 1998) คือผู้บริหารธุรกิจส่งออกอาหารใน
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ประเทศไทยจ านวน 30 ราย ผลการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกของข้อค าถามรายข้อ ค่า Corrected  
Item Total Correlation อยู่ระหว่าง 0.43 ถึง 0.96  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) วิเคราะห์
แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (structural equation model) และวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ 
(path analysis) ของตัวแปรด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยและการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงในการวัดจากกลุ่มตัวอย่าง 170 
ราย พบว่า ทุกปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ มีค่าการผันแปรของปัจจัย (eigen value) มากกว่า 1 
โดยมีค่าการผันแปรอยู่ระหว่าง 1.54 ถึง 4.06 ตัวชี้วัด ตัวแปรแต่ละตัวมีค่าน้ าหนักของปัจจัย 
(factor loading) มากกว่า 0.45 โดยมีค่าน้ าหนักปัจจัยอยู่ระหว่าง 0.70 ถึง 0.93 ค่าสัดส่วนความ
แปรปรวนของตัวแปร (% variance explained) อยู่ระหว่าง 62.78 ถึง 86.47 และค่า KMO มีค่า
อยู่ระหว่าง 0.50 ถึง 0.89 จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ตัวชี้วัดของแต่ละตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ตัวชี้วัดนั้นร่วมเป็นสมาชิกอยู่ด้วย ค่าอ านาจจ าแนก (discrimination) ของ
ข้อค าถามรายข้อ มีค่า Corrected Item Total Correlation อยู่ระหว่าง 0.44 ถึง 0.89 แสดงว่ามี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ในส่วนของผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงหรือการค านว ณหาค่า
สัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟานั้น มีค่าอยู่ระหว่าง 0.70 ถึง 0.94 ซึ่งแสดงว่าตัวชี้วัดทุกตัวของทุก
ปัจจัยมีความเที่ยงตรงในการวัดตัวแปร  
 5.2 การตรวจสอบการแจกแจงปกติของตัวชี้วัดที่ใช้ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
พบว่าการแจกแจงของตัวแปรเป็นการแจกแจงปกติ โดยมีค่าความเบ้สูงสุด เท่ากับ -1.15 และค่า
ความโด่งสูงสุด เท่ากับ 2.17 
 5.3 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันโมเดลวัดของทุกตัวแปรมีความสอดคล้องกลมกลืนของ
โมเดลตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่า Chi-square หารด้วยค่าองศาอิสระ มีค่าน้อยกว่า 
2.00 ค่ารากที่สองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าน้อย
กว่า 0.05 ค่า Goodness of Fit Index (GFI) ค่า Comparative Fit Index (CFI) และค่า 
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) ควรมีค่ามากกว่า 0.90 และค่า p-value ของ               
Chi-square ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ คือ มีค่ามากกว่า 0.05  พบว่าผลการวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์
ยอมรับได ้
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 5.4 ผลการทดสอบตามวัตถุประสงค ์เป็นดังนี้ 
 1) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของกิจการขนาดเล็กเป็นไปตามสมมติฐานคือ

การปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทาน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการด าเนินกลยุทธ์ความ
ได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุนขององค์กร และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทยผ่านการด าเนินกลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขันด้าน
ต้นทุน และการด าเนินกลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุนก็มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทย 

 2) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของกิจการขนาดกลางเป็นไปตามสมมติฐานโดย
การปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทาน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการด าเนินกลยุทธ์ความ
ได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุนขององค์กร แต่ไม่มี อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทย ในขณะที่การด าเนินกลยุทธ์ความ
ได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุนไม่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกอาหาร
ในประเทศไทย 
 3) กิจการขนาดใหญ่มีรูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างคือการปฏิบัติการภายใต้การ
จัดการโซ่อุปทาน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการด าเนิน  กลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขันด้าน
ต้นทุนขององค์กร แต่ไม่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความสามารถในการแข่งขัน และการ
ด าเนินกลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุนก็ไม่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทยเช่นเดียวกัน 
 
6. อภิปรายผล 
 ข้อค้นพบของงานวิจัยที่น ามาอภิปรายผลนี้เป็นผลของการวิจัยเชิงปริมาณที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ โดยน าเสนอการอภิปรายตามล าดับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ผลการวิจัยพบว่าการปฏิบัติการภายใต้การจัดการ 
โซ่อุปทานประกอบด้วย (1) การพัฒนาและการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจส่งออกอาหารกับ 
ผู้จัดหาวัตถุดิบ (2) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธุรกิจส่งออกอาหารกับลูกค้าในต่างประเทศ 
(3) การแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางการค้าระหว่างธุรกิจส่งออกอาหารกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน  
โซ่อุปทาน (4) ข้อมูลที่มีคุณภาพดีท าการแบ่งปันกันระหว่างธุรกิจส่งออกอาหารกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในโซ่อุปทาน และ (5) การยืดเวลาจัดส่งสินค้าโดยยังคงสามารถสนองความต้องการของ
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ลูกค้าได้เช่นเดิมของธุรกิจส่งออกอาหาร มีผลกระทบต่อการด าเนินกลยุทธ์แบบสร้างความได้เปรียบ
ด้านต้นทุนของธุรกิจส่งออกอาหารในทุกขนาดกิจการ   
  ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตท่ีกล่าวว่า กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทาน ช่วยลด
ต้นทุน ปรับปรุงศักยภาพการผลิต สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กร  (Bowersox 
and Morash, 1989; Morris and Calantone, 1991; Lee and Billington, 1992)   
  โดย Kaleka (2002) พบในงานวิจัยว่า ความสามารถขององค์กรด้านความสัมพันธ์กับ 
ผู้จัดหาวัตถุดิบก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุน ในขณะที่ความสามารถขององค์กร
ด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุน  
  เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Piercy, Kaleka, and Katsikeas (1998) ที่พบว่าองค์กรที่ใช้
กลยุทธ์ความได้เปรียบด้านต้นทุนจะมีต้องใช้ความช านาญด้านการให้ข้อมูล (informational) และ
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (customer relationship)  
  อีกท้ังข้อมูลยังส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาและบริหารจัดการกลยุทธ์ทางการตลาด 
(Jaworski and Kohli, 1993) นั่นคือการได้ข้อมูลมาแล้วแบ่งปันให้กับกลุ่มอื่นในโซ่อุปทาน เป็นการ
ขยายขอบเขตของกฎเกณฑ์และของข้อมูลที่ถูกสื่อสารไปยังผู้มีส่วนร่วมในโซ่อุปทาน (Mohr and 
Spekman, 1994) ข้อมูลนั้นจะเป็นตัวที่ท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน (Jones, 1998)  
Tompkins and Ang (1999) โดยต้องเป็นข้อมูลที่ทันเวลา ในเวลาที่ต้องการที่เกิดภายในโซ่อุปทาน
เป็นปัจจัยส าคัญของการแข่งขัน เช่น การแบ่งปันข้อมูลกับผู้จัดหาวัตถุดิบจะได้ประโยชน์จากวงจร
เวลาที่เร็วขึ้น ช่วยลดสินค้าคงคลัง และปรับปรุงการพยากรณ์ให้มีความถูกต้องมากขึ้น  ส่งผลต่อ
ต้นทุน และคุณภาพสินค้า ลูกค้าก็ได้ประโยชน์จากการได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพดีกว่าเดิมในราคา
ที่ถูกกว่าเดิม การแบ่งปันข้อมูลจะท าให้องค์กรท าการขนส่ง และน าผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดได้อย่าง
รวดเร็ว (Jarrell, 1998) ระบบข้อมูลระหว่างองค์กรที่ถูกต้องและเหมาะสมกับเวลาเองก็สามารถ
สร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจที่น าไปใช้ได้ (Clark and Lee, 2000; Truman, 
2000)  และเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการปรับปรุงคุณภาพท้ังหมด (Garvin, 1983) 
 การยืดเวลาการจัดส่งสินค้าท าให้องค์กรมีความยืดหยุ่นเพ่ือการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ
ของผลิตภัณฑ์เพ่ือสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า และเกิดความแตกต่างในการ
ปรับความต้องการ นอกจากนี้ องค์กรยังสามารถลดต้นทุนของโซ่อุปทาน เพ่ือคงความไม่แตกต่างใน
สินค้าคงคลัง (Lee and Billington, 1992; Van Hoek, Voss, and Commandeur, 1999) 
 เหตุผลดังกล่าวจึงช่วยอธิบายความสัมพันธ์ของการปฏิบัติการภายใต้การจัดการ  
โซ่อุปทานกับการด าเนิน กลยุทธ์แบบสร้างความได้เปรียบด้านต้นทุนของธุรกิจส่งออกอาหาร   
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 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่าการปฏิบัติการภายใต้การจัดการ 
โซ่อุปทานประกอบด้วย (1) การพัฒนาและการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจส่งออกอาหารกับ 
ผู้จัดหาวัตถุดิบ (2) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธุรกิจส่งออกอาหารกับลูกค้าในต่างประเทศ 
(3) การแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางการค้าระหว่างธุรกิจส่งออกอาหารกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโซ่
อุปทาน (4) ข้อมูลที่มีคุณภาพดีท าการแบ่งปันกันระหว่างธุรกิจส่งออกอาหารกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในโซ่อุปทาน และ (5) การยืดเวลาจัดส่งสินค้าโดยยังคงสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้
เช่นเดิมของธุรกิจส่งออกอาหารที่มีกิจการขนาดเล็กมีผลกระทบทางอ้อมต่อการเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันผ่านการด าเนินกลยุทธ์แบบสร้างความได้เปรียบต้นทุน ในขณะที่กิจการขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ไม่มีผลกระทบทางอ้อมต่อการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันผ่านการด าเนินกลยุทธ์
แบบสร้างความได้เปรียบด้านต้นทุน 

จากงานวิจัยในอดีตพบว่า กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทาน (Joseph and Gordon, 2006) 
สามารถยกระดับผลการปฏิบัติงาน (Narasimhan and Jayaram, 1998; Stank, Keller, and 
Closs, 2001; Zhao, Flynn, and Roth, 2006) คือช่วยลดต้นทุน ปรับปรุงศักยภาพการผลิต เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการ รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันให้กับองค์กร (Bowersox and Morash, 1989; Morris and Calantone, 1991; Lee and 
Billington, 1992) และในขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อผลการประกอบการขององค์กรด้วยดังเช่น
งานวิจัยของ Li, et al. (2006) ที่พบว่า (1) กลยุทธ์ความเป็นหุ้นส่วนกับผู้จัดหาวัตถุดิบ (2) การ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (3) การแบ่งปันข้อมูล (4) คุณภาพของข้อมูล และ (5) การยืดเวลาจัดส่ง
สินค้า มีความสัมพันธ์ทางตรงกับผลการด าเนินงานของกิจการ Balsmeier and Voisin (1996); 
Noble (1997); Stuart (1997); De Toni and Nassimbeni (1999); Monczka et al. (1998) 
และทางอ้อมโดยผ่านความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งต่างจากผลการวิจัยนี้ตรงที่ การปฏิบัติการ
ภายใต้การจัดการโซ่อุปทานทั้ง 5 ด้านไม่มีความสัมพันธ์ทางตรงกับผลการด าเนินงานของกิจการ มี
แต่ความสัมพันธ์ทางอ้อมผ่านความได้เปรียบในการแข่งขัน  

อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมที่ Li, et al. (2006) ศึกษาคืออุตสาหกรรมหนัก (เฟอร์นิเจอร์ 
ยางและพลาสติก เหล็ก เครื่องจักร และอิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งการจะแข่งขันกับโซ่อุปทานอ่ืนๆที่เสนอ
สายผลิตภัณฑ์คล้ายกันนั้น  หน่วยธุรกิจจะต้องแน่ใจว่าผู้จัดหาวัตถุดิบนั้นมีคุณภาพสูง การท าการค้า
หรือมีการสมาคมกันในระยะยาว และก่อให้เกิดการวางแผนและความพยายามในการแก้ปัญหา
ร่วมกัน (Gunasekaran, Patel, and Tirtiroglu, 2001) การแบ่งปันผลประโยชน์ท่ามกลางกลุ่ม
ต่างๆ และน าไปสู่การใช้กลยุทธ์ด้านต่างๆร่วมกัน เช่น ด้านเทคโนโลยี ด้านสินค้า และด้านการตลาด 
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กลยุทธ์ความเป็นหุ้นส่วนกับผู้จัดหาวัตถุดิบช่วยให้องค์กรต่างๆสามารถท างานให้มีประสิทธิผลมาก
ขึ้น แต่ในงานวิจัยนี้ศึกษาอุตสาหกรรมอาหารซึ่งจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่ใช้ไม่ซับซ้อนเหมือนกับ
เทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนัก อีกทั้งวัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นแรก หรือสินค้าขั้นปฐม
ภูมิ ซึ่งสามารถทดแทนกันได้สมบูรณ์ ต่างจากในอุตสาหกรรมหนักซึ่งวัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้น
กลาง ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามผู้ผลิต การจัดการด้านอุปทานจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อคุณภาพ 
ต้นทุน เทคโนโลยี และกระบวนการจัดส่งสินค้า (Shin, Collier, and Wilson, 2000) เช่นเดียวกับ
ความร่วมมือกับผู้จัดหาวัตถุดิบที่ส าคัญ ที่เต็มใจจะแบ่งปันความรับผิดชอบเพ่ือให้ได้สินค้าที่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้จัดหาวัตถุดิบ เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือให้เกิดทางเลือกที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนมากข้ึนด้วยการช่วยเลือกส่วนประกอบและเทคนิคที่
ดีที่สุด และช่วยหาวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์นั้น (Monczka, Trent, and Callahan, 1993) 
ดังนั้นในอุตสาหกรรมหนักการปฏิบัติการภายใต้โซ่อุปทานจึงมีความสัมพันธ์กับผลการประกอบการ
ของกิจการโดยตรงและทางอ้อม ในขณะที่อุตสาหกรรมอาหารมีผลทางอ้อมเท่านั้น  โดย
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลูกค้าสามารถท าให้องค์กรผลิตสินค้าที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน  สร้าง
ค่านิยมที่ยั่งยืนให้กับลูกค้า และสร้างคุณค่าให้กับสินค้าเพ่ือมอบให้กับลูกค้า (Magretta, 1998)   
สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพด้านเวลา และประสิทธิภาพการจัดการที่สัมพันธ์กับต้นทุนของหน่วย
ธุรกิจ ซึ่งน าไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าและปรับปรุงผลการประกอบการทางธุรกิจ  (Narasimhan 
and Das, 2001; Chen and Paulraj, 2004)  
 ในขณะเดียวกันจากงานวิจัยในอดีตพบว่า ขนาดขององค์กร มีอิทธิพลต่อผลการ
ประกอบการทางธุรกิจ (Jackson and Schuler, 1995; Huselid, Jackson and Schuler, 1997)  
เช่น ในงานวิจัยของ Kaleka (2002) นั่นคือขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์กับความได้เปรียบในการ
แข่งขัน และผลการประกอบการของกิจการ โดยทั่วไปแล้วธุรกิจขนาดใหญ่  มักได้เปรียบในแง่ของ
การประหยัดจากขนาดในการผลิต (Economy of Scale) การจัดจ าหน่าย และการโฆษณา อัน
น าไปสู่ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันด้านต้นทุน แต่ในอีกด้านหนึ่งนั้น ยิ่งกิจการมีขนาดใหญ่ขึ้น  
มักจะยิ่งมีปัญหาในการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตาม ในหลายๆ สถานการณ์ กิจการขนาดเล็กที่มี
ความสามารถในการเจาะตลาดเข้าหากลุ่มลูกค้าเฉพาะเจาะจง ก็อาจมีความคล่องตัวกว่า และอยู่
รอดได้ในภาวะวิกฤต นอกจากนี้ในงานวิจัยของ Bonaccorsi (1992) ยังพบว่า ขนาดขององค์กรที่
ใหญ่จะท าให้สามารถใช้ทรัพยากรบางส่วนเพ่ือบริการลูกค้าต่างประเทศได้ อีกทั้งองค์กรที่มีขนาด
ใหญ่จะมีระบบการบริหารจัดการ และทรัพยากรทางการเงินที่มากกว่า และสิ่ งเหล่านี้จะท าให้
องค์กรนั้นมีความได้เปรียบด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีงานวิจัยหลายชิ้นที่สรุปว่าองค์กรขนาดใหญ่มี
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ความได้เปรียบเหนือกว่าองค์กรขนาดเล็กในเรื่องของทรัพยากรทั้งในด้านของเงินทุนสนับสนุน  โดย
เน้นไปที่ความได้เปรียบในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการตลาดและการส่งเสริม
การขาย การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีต่างๆ (Technological Resources) ด้านของการพัฒนา
บุคลากรและการมีพนักงานที่มีประสิทธิภาพ (HR Development) การมีผู้ช านาญการ (Specialist) 
ที่มากกว่าซึ่งส่งผลดีต่อการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ ในทางตรงกันข้ามมีงานวิจัยจ านวนหนึ่งที่กล่าว
ว่าองค์กรขนาดเล็กมีข้อได้เปรียบเหนือกว่าองค์กรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในด้านของการบริหารและ
ลักษณะภายในองค์กรที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า มีความใกล้ชิดลูกค้ามากกว่า มีการแบ่งชั้นของการ
บริหารที่น้อยกว่า (Low Hierarchies) และน ามาซึ่งผลการประกอบการที่ดี โดยสรุปแล้วธุรกิจ
ส่งออกอาหารขนาดเล็กเท่านั้นที่การปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทานมีความสัมพันธ์ทางอ้อม
กับความสามารถในการแข่งขันโดยผ่านการด าเนินกลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุน 
ซึ่งอาจเกิดจากการที่ธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทยยิ่งมีขนาดกิจการใหญ่ ยิ่งต้องใช้เงินลงทุน
มาก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่ากิจการขนาดเล็ก 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้ไม่ครอบคลุมตัวแปรที่เกี่ยวกับปัจจัยภายนอก ดังนั้น ควรมีการศึกษาวิจัย
ครอบคลุมตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกในครั้งต่อไป  นโยบายของรัฐบาล สภาพแวดล้อมทางการ
แข่งขันของตลาดส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดที่เป็นตลาดส่งออกหลักและตลาดที่มีศักยภาพสูงในอาหาร
แต่ละประเภท  รวมถึงปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน โดยอัตราแลกเปลี่ยนนั้นมี
ผลกระทบต่อต้นทุนของสินค้า โดยภาพรวมแล้วปัจจัยดังกล่าวข้างต้นนั้น อาจมีผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทย นอกจากนี้การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจและ
การศึกษาทางสถิติที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาเชิงทดลอง อาจเป็นไปได้ว่าจะไม่ครอบคลุมประเด็นที่ส าคัญได้
ทั้งหมด ดังนั้น การวิจัยครั้งต่อไปควรท าการศึกษาวิจัยเชิงทดลองในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

 บทความเรื่องการประยุกต์หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการ
บริหารงานท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี   มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการประยุกต์หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ใน
การบริหารงานท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี และ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่มาใช้ในการบริหารงานท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ได้แก่  ประชาชน
ที่อาศัยในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 5 องค์การ 
จํานวน 394 คน กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ได้แก่  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 5 องค์การๆ ละ 4 คน รวมจํานวน 20 คน  กลุ่มที่ 3 ได้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  จํานวน 5 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  คือ  แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ  

 ผลการศึกษา  พบว่า 
  ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารขององค์การบริหารส่วน

ตําบลในขั้นพ้ืนฐาน แต่ความสนใจและการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลยังมีสัดส่วนที่น้อยมาก  แต่ส่วนใหญ่ก็ยังมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
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องค์การบริหารส่วนตําบล และส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการนําหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
มาใช้ในการบริหารงานของท้องถิ่น  ด้วยเหตุผลที่ว่าในปัจจุบันท้องถิ่นเองก็ดําเนินการได้ดีและเกรง
ว่าหากมีการนําหลักการบางหลักการมาใช้ในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลจะทําให้
ประชาชนต้องเสียค่าบริการแพงขึ้นในขณะที่คุณภาพการบริหารอาจจะไม่ดีขึ้น 

 ผู้บริหารส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐพอสมควร  
และส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการนําหลักการประยุกต์หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  แต่ก็ยังมีความห่วงกังวลในประเด็นของการทุจริต
คอรัปชั่น เนื่องจากอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลที่จะมีมากขึ้น  และเห็นว่าระบบการ
บริหารงานภาครัฐเดิมนั้น ยังมีความเหมาะสมกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  โดย
เห็นว่าความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยเห็นว่าความไม่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารงานส่วนตําบลที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นผลมาจากตัวบุคคลมากกว่าระบบ  แต่
ส่วนใหญ่ก็ให้ข้อเสนอแนะว่า หากจําเป็นต้อนําหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการ
บริหารงานจะต้องสร้างความรู้  ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดีและถูกต้องให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือให้การนําหลักการบริหารดังกล่าวมาใช้เกิดผลดี
ต่อการบริหารงานของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
ค าส าคัญ : การประยุกต์หลักการบริหาร, การจัดการภาครัฐแนวใหม่,การบริหารงานท้องถิ่น 
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Abstract 
 The purposes of this research were 1) to applicability of new public  

management  approach  to  local  administration  :  A  case  study  of  Sub-district  
administrative organization in Muang district Pathumthani province. 2) to the  
application  as  well  as  the  relevant  factors.  The data were collected by using a 
constructed questionnaire with the samples are one people living in the area of 
Sub-district Administration Organization. Muang PathumThani Organization 
Pathumthani. The samples include two members of Sub-district Administrative 
Organization, Muang PathumThani Pathumthani 20 persons. Group 3 Chief Executive 
5 persons, using simple random sampling. The instrument used for data collection, 
data analysis, using a questionnaire. Data were analyzed using frequencies and 
percentages. 

 The  results  of  research  are  as  follow : 
 The  analysis  of  the  said  information  indicated  that  most  people  

had  basic  understanding  of  the  administration  of  Sub-district  Administrative  
Organization  (SAOs)  but  lacked  the  interest  and  participation  in  checking  the  
administration  of  the  SAOs.  However,  the  majority  were  satisfied  with  the  
services  of  the   SAOs  and  opposed  the  idea  of  using  the  new  public  
management  approach  in  local  administration  mainly  because  they  were  of  
the  view  that  the  SAOs  were already  doing  a  good  job  and  that  if  the  new  
public  management  approach  was  to  be  applied  in  the  administration  of  
the   SAOs  they  might  have  to  pay  more  for  the  service  while  the  quality  
of  the  services  may  not  improve. And The  most  administers    had  
considerable  understanding  of  public  management.  In  addition,  they  also  
supported  the  application  of  the  new  public  management  approach  in  the   
administration  of  the  SAOs.  However,  they  were  still  concerned  about  
corruption  as  the  Presidents  the  SAO  would  have  more  power  under  the  
new  public  management  approach. 
Keywords: Applicabilty Management Applied, Modern State Management                 
  Local Administration. 
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1. บทน า 
 แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) หรือ 

เรียกว่า “การจัดการนิยม (Managerialism)” หรือ “การบริหารภาครัฐที่อาศัยระบบตลาด 
(Market-based Public Administration)” หรือ “รัฐบาลแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Government)” (Rueang Wit  Ketsuwan, 2002)  เป็นแนวคิดทางการบริหารที่ถูกนํามาใช้ตั้งแต่ 
ช่วงปี 1980 เป็นต้นมา โดยมีจุดประสงค์หลักเพ่ือให้การบริหารภาครัฐมีความทันสมัย (Wikipedia 
Encyclopedia สืบค้นใน http://en.wikipedia.org/wiki/New_Puplic_ Management) 
เนื่องจากเห็นว่าการบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบันไม่อาจตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) และความเจริญก้าวหน้า
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นว่าการบริหารงานภาครัฐแบบเดิมนั้นมีโครงสร้างที่ใหญ่โต 
เทอะทะ มีกฎระเบียบที่ยุ่งยากจุกจิกหลายขั้นตอนจนทําให้เกิดความล่าช้าของระบบราชการหรือที่
เรียกว่า เรดเทป (Red tape) ให้ความสําคัญกับปัจจัยนําเข้าและกระบวนการมากกว่าผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน ระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐที่ไม่เหมาะสม ระบบการจ้างงานจนเกษียณ การ
ผูกขาดการดําเนินงานที่ไม่จําเป็น เหล่านี้ไม่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก
ในปัจจุบันได้ จึงมีการเสนอแนวคิด/หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management) ที่ให้ความสําคัญกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการบริหารงาน การปรับโครงสร้าง
องค์กรให้เล็กลง ในลักษณะ จิ๋ว แจ๋ว กระจาย การบริหารงานบุคคลที่เน้นประสิทธิภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน ให้ความสําคัญกับตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน การลดภาระงานของภาครัฐที่ไม่จําเป็นโดย
การให้เอกชนเข้ามาดําเนินการ หรือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) การจ้างเหมาเอกชนให้
ดําเนินงานในงานบางอย่างประเภท (Outsourcing) การเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ฯลฯ ซึ่งได้มีการนําแนวคิดนี้ไปใช้ในการปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐใน
หลายประเทศทั่วโลก ประเทศไทยเองก็ได้รับอิทธิพลจากกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น
โดยได้มีการนําแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในหลายหน่วยงานของภาครัฐที่สําคัญ 
อาทิสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ กพร. ซึ่งได้เริ่มมีการปฏิรูปการบริหาร
จัดการทั้งในเรื่องการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การใช้
การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management) หรือแม้แต่การตราและ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ฯลฯ แต่
ในส่วนของการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน ยังไม่ปรากฏความชัดเจน
ใน เรื่ องของการนํ าหลั กการบริ หารจั ดการภาครั ฐแนว ใหม่มา ใช้ เท่ า ใดนั ก  (Naphat  
Khlongsuepkhao, 2010 ) 
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2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาการประยุกต์หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการ
บริหารงานท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี และ  
 2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้
ในการบริหารงานท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

 การประยุกต์หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหารงานท้องถิ่น : 
ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีเป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และเสริมด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
research ประชากร 1.การวิจัยเชิงปริมาณ มี 2 กลุ่ม คือ  กลุ่มท่ี 1 ได้แก่  ประชาชนที่อาศัยในเขต
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 5 องค์การ จํานวน 26,023 
คน กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 394 คน กลุ่มที่ 2 ได้แก่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 5 องค์การๆ ละ 4 คน รวมจํานวน 20 คน 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  จํานวน  5  คน องค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีได้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
ฉาง,องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกระแชง,องค์การบริหารส่วนตําบลบางหลวง,องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางพูด, และองค์การบริหารส่วนตําบลสวนพริกไทย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ  
 
4. สรุปผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ

ตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป และอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี ที่ได้รับการคัดเลือก จํานวน 5 แห่ง จํานวนทั้งสั้น 394 คน นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ที่เป็นตัวอย่าง 5 แห่งจํานวนทั้งสิ้น 20 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน
ของท้องถิ่น จํานวน 5 คน 
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 ผู้ตอบแบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 58.88 รองลงมา มีเป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 41.12  มีอายุอยู่ในช่วง 25-60 ปี มากที่สุด คือ ร้อยละ 55.33 มีการศึกษาใน
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 31.73 ประกอบอาชีพทําการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 
37.31 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,001–15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.46 มีระยะเวลาที่อาศัย
อยู่ในพื้นท่ีมากกว่า 11 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 70.56 และเป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีตําแหน่งอ่ืน
ในหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 76.90 

 ประเด็นเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารส่วนตําบลในขั้นพ้ืนฐาน เช่น มีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นฝ่าย
บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อบัญญัติท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  รายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมาจากเงินภาษีที่ประชาชนจ่ายไปและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลไม่มีอํานาจในการกําหนดและจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นเองทั้งหมด แต่ในประเด็นที่
ซับซ้อนลงไป เช่น สภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม่มีอํานาจในการถอดถอนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล หรือมิใช่แต่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้นที่มีสิทธิเสนอให้ออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นได้ ประชาชนส่วนใหญ่ถึงกว่าร้อยละ 80 ไม่ทราบ แต่ส่วนใหญ่ก็ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของ
ตนเอง เช่น สิทธิในการเสนอความต้องการหรือความเดือดร้อน เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบล
แก้ไข สิทธิในการคัดค้านหากเห็นว่าการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลส่งผลกระทบด้าน
ลบต่อตนเอง และสิทธิในการเข้าชื่อเพ่ือถอดถอนนายกหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
รวมทั้งทราบว่าประชาชนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้กับท้องถิ่นรวมทั้งควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ถึงแม้ผลการศึกษาจะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่จะมีความรู้ และความเข้าใจขั้นพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล รวมทั้งทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตน แต่
กลับพบว่าประชาชนมีความสนใจในการตรวจสอบและมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลน้อยมาก เริ่มตั้งแต่การเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ถึงแม้จะมีสัดส่วนที่สูง
กว่าการเข้าร่วมประชุมประชาคมตําบล และการเข้าร่วมประชุมสภา แต่ก็ยังมีสัดส่วนที่น้อย และ
เม่ือพิจารณาถึงเหตุผลของการเข้าร่วมประชุม และไม่เข้าร่วมประชุม พบว่า เหตุผลสําคัญที่
ประชาชนเข้าร่วมประชุม ก็คือ อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนา และอยากเสนอความเดือดร้อนหรือ
ความต้องการของตนเองให้ท้องถิ่นแก้ไข ส่วนเหตุผลที่ประชาชนไม่ไปเข้าร่วมประชุมได้ข้อค้นพบที่
น่าสนใจว่าเกิดจากการที่ไม่ได้รับเชิญมากที่สุดและรองลงมา คือไม่ทราบว่ามีการประชุม 
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 ประเด็นของความสนใจในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
เช่น การขอดูข้อมูลรายรับ-รายจ่าย การเสนอให้องค์การบริหารส่วนตําบลออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
การเสนอโครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีสัดส่วนที่น้อยมาก เพียงประมาณร้อยละ 7.3 
เท่านั้น แต่สําหรับประเด็นการได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และการเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กาบริหาร
ส่วนตําบล จัดขึ้นพบว่าประชาชนได้รับทราบและสนใจเข้าร่วมถึงประมาณร้อยละ 80 ซึ่งช่องทาง
ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงมากที่สุด ได้แก่ หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน 
รองลงมาได้แก่คําบอกเล่าของผู้นําชุมชน แต่ช่องทางข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตําบล
โดยตรงนั้น ประชาชนสามารถเข้าถึงได้น้อย และในส่วนของกิจกรรมที่ประชาชนให้ความสนใจใน
การเข้าร่วมมากท่ีสุดได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่างๆ 

 สําหรับประเด็นการตรวจสอบการบริหารงานและการให้บริการประชาชน  โดยการ
ร้องเรียนนั้นพบว่ามีเพียงร้อยละ 5.40 เท่านั้น แต่ผลการศึกษานี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่า
ประชาชนไม่มีความสนใจในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  ทั้งนี้ 
เนื่องจากการร้องเรียนนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลที่ผิด
ระเบียบและไม่เป็นธรรม หากองค์การบริหารส่วนตําบลไม่มีการปฏิบัติที่ผิดระเบียบ และไม่เป็น
ธรรม ประชาชนก็ไม่จําเป็นต้องร้องเรียน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมิได้เจาะลึกลงไปในประเด็น
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลว่า มีการปฏิบัติที่ผิดระเบียบหรือไม่ เป็นธรรมหรือไม่ 
ดังนั้น ประเด็นนี้จึงยังไม่สามารถสรุปได้แน่นอน เป็นแต่เพียงการนําข้อมูลมาประกอบกับข้อมูลอ่ืนๆ 
เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน เท่านั้น 

 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบล  
ในปัจจุบันส่วนใหญ่เห็นว่า การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ปัจจุบัน เน้นในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและเห็นว่าการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลส่งผลดีต่อชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนสําหรับประเภทของงานสาธารณะที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตําบล  
ดําเนินการมากที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับความโปร่งใสใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล นั้น ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่แน่ใจว่าโปร่งใสหรือไม่ 
และความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ยังค่อนข้างมี
ความพึงพอใจ ในการบริการและความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ 

 ความคิดเห็นของประชาชน ต่อกรณีการนําหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มา
ประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะ
ประเด็นที่เก่ียวข้องโดยตรงกับประชาชน ซึ่งได้ข้อสรุปว่าประชาชนส่วนใหญ่ หรือเกินกว่าร้อยละ 50 
ไม่เห็นด้วยกับการนําหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ทั้งในส่วนของหลักการผู้รับบริการเป็นผู้จ่ายค่าบริการ (User pay) และการให้
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เอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทําบริการสาธารณะโดยเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลในปัจจุบัน
สามารถดําเนินการเองได้อยู่แล้ว และเกรงว่าหากให้เอกชนเข้ามามีส่วนในการจัดทําบริการ
สาธารณะ จะทําให้ประชาชนต้องเสียค่าบริการแพงขึ้น 

 กลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการที่จะประยุกต์หลักการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหารงานของท้องถิ่น คือ กลุ่มผู้บริหารในระดับต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้า
ส่วนราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารระดับต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง สําหรับประเด็นความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในหลายประเด็น เช่น ทราบว่าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
เป็นแนวทางการบริหารที่เน้นการลดบทบาทในการดําเนินกิจการสาธารณะบางอย่างที่ไม่จําเป็น  
และการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําบริการสาธารณะที่ไม่ใช่สินค้าสาธารณะ  
(Public goods) ทราบว่าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ เป็นแนวทางการบริหารที่เพ่ิมอิสระใน
การบริหารงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นมากขึ้น และทราบว่าหลักการผู้รับบริการเป็นผู้จ่ายค่าบริการ 
หรือ User pay เป็นหลักการที่สําคัญประการหนึ่ง แต่ประเด็นที่ผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ทราบ ได้แก่ 
ประเด็นที่ว่าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ไม่เน้นการควบคุมตามสายการบังคับบัญชา และการ
ใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งไม่เน้นการสรรหาบุคลากรมาเพ่ิม และไม่ได้ทําให้องค์กรมีขนาดใหญ่ขึ้น 

 ในประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ใน
การบริหารงานของท้องถิ่น นั้น กลุ่มผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นด้วยในการนําหลักการบางหลักการมาใช้ 
เช่น การนําระบบประเมินผลงานมาใช้ในการบริหารงานบุคคล การส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดําเนินกิจกรรมสาธารณะที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน  การมี
ระบบให้รางวัล หรือโบนัสแก่พนักงาน รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีลักษณะแบนราบ (Flat 
Organization) เน้นการทํางานแบบทีมงานมากขึ้น และยังเห็นว่าควรลดบทบาทของอําเภอและ
จังหวัด ในการกํากับและตรวจสอบการบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล 

ถึงแม้ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ในหลายประเด็น แต่ก็
ยังมีความเป็นห่วงกังวลในส่วนของการให้อิสระแก่ผู้บริหารท้องถิ่นมากขึ้น  เนื่องจากเกรงว่าหาก
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะมีอํานาจมากเกินไป จะเป็นการทําให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นได้
ง่ายขึ้นอีกทั้งบางหลักการอาจจะไม่เหมาะกับการนํามาใช้ในการบริหารงานของท้องถิ่น  เช่น 
หลักการผู้รับบริการเป็นผู้จ่ายค่าบริการ (User pay) เนื่องจากเห็นว่าจะเป็นภาระให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น รวมทั้งอาจเกิดการไม่ยอมรับเพราะประชาชนทุกคนก็เสียภาษีให้กับรัฐอยู่แล้ว 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 
จากผู้การวิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
 จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีการนําหลักการบริหาร

จัดการภาครัฐแนวใหม่มาประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ หรือเกินกว่าร้อยละ 50 
ไม่เห็นด้วยกับการนําหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ทั้งในส่วนของหลักการผู้รับบริการเป็นผู้จ่ายค่าบริการ และการให้เอกชนเข้ามี
ส่วนร่วมในการจัดทําบริการสาธารณะโดยเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลในปัจจุบันสามารถ
ดําเนินการเองได้อยู่แล้ว และเกรงว่าหากให้เอกชนเข้ามามีส่วนในการจัดทําบริการสาธารณะ จะทํา
ให้ประชาชนต้องเสียค่าบริการแพงขึ้น ส่วนผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นด้วยในการนําหลักการบาง
หลักการมาใช้ เช่น การนําระบบประเมินผลงานมาใช้ในการบริหารงานบุคคล การส่งเสริมให้เอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมสาธารณะที่ไม่เก่ียวข้องโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
การมีระบบให้รางวัล หรือโบนัสแก่พนักงาน รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีลักษณะแบนราบ 
เน้นการทํางานแบบทีมงานมากขึ้น และยังเห็นว่าควรลดบทบาทของอําเภอและจังหวัด ในการกํากับ
และตรวจสอบการบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของผลงานวิจัย
ของ Phirasit Khamnuansin (2006) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการและความพร้อมในการบริหารจัดการตามแนวทางและนโยบายกระจายอํานาจว่า หัวใจของ
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการอยู่ที่การลงทุนเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้อง
ใช้ความพยายามและความร่วมมือของหลายๆ ฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่จะต้องช่วยกัน
ผลักดันให้เพ่ิมงบประมาณของประเทศที่จะใช้ไปเพ่ือการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรมและ
ให้แก่การศึกษาที่ต้องปฏิรูปและเน้นการเรียนรู้ตามแนวทางของสังคม หรือองค์การแห่งการเรียนรู้
ให้มากขึ้น หากปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนและงบประมาณ การพัฒนา
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ก็จะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
ผลประโยชน์โดยตรงเฉพาะหน้าจะตกอยู่กับนักการเมืองที่มีความสัมพันธ์โดยตรงหรือทางอ้อมกับผู้
ประมูลงานก่อสร้าง การวิจัยฉบับนี้เน้นว่า “การพัฒนาประชาชน คือการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด” การ
พัฒนาประชาชนนับว่าเป็นการพัฒนาที่ทําให้ประชาชนมีอิสรภาพจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจ และไม่มี
โอกาสเลือกบุคคลที่ดีเพ่ือเข้าสู่ระบบการปกครอง ในทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น  และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Hokwana chuphen (2012) ที่ศึกษาเรื่อง 
หลักการประยุกต ์และปัญหาพ้ืนฐานบางประการของหลักการการจัดการภาครัฐใหม่ (New Public 
Management ) กล่าวว่า การจัดการภาครัฐใหม่เป็นการพัฒนาการของระบบการบริหารงาน
ภาครัฐ เนื่องจากหลักการบริหารงานแบบดั้งเดิมไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
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ได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งยังขาดประสิทธิภาพในการจัดการเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ภาครัฐจะต้องทําหน้าที่แข่งขันกับกระแสโลกาภิวัตน์ การบริหารงานภาครัฐ
ที่ใช้ระบบและวิธีการบริหารจัดการแบบเดิมทั้งหมดจึงยังไม่เพียงพอการจัดการภาครัฐแนวใหม่นี้  
มิใช่เรื่องใหม่ทั้งหมดแต่เป็นเพียงการนําเทคนิคทางการบริหารจัดการในรายละเอียดบางประการมา
ประยุกต์เพ่ิมเติมเข้ากับหลักการบริหารงานแบบเดิม (Traditional Management) เป็นส่วนใหญ่ 
และเห็นว่าการบริหารงานแบบดั้งเดิม เช่น ทฤษฎีของ Elton Mayo  หรือทฤษฎีของ Federick W. 
Taylor ก็มีข้อดีและมีหลักเกณฑ์การควบคุม ตลอดจนกํากับการบริหารทําให้เกิดประโยชน์และมี
ความเป็นธรรมต่อสังคมอยู่แล้วค่อนข้างมาก ถึงแม้ว่าจะมีข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของระบบอยู่บ้าง 
แต่ก็ถือว่ายังเป็นประโยชน์ต่อสังคมและยังคงไม่มีทฤษฎีใดมาลบล้างได้  หลักการปฏิรูปโดยใช้กลไก
ของ New Public Management โดยการปล่อยให้กลไกตลาดจัดหาสินค้าและบริการได้อย่าง
เพียงพอรัฐบาลมีบทบาทเพียงกํากับหรือควบคุมโดยกฎหมายเท่านั้น  เมื่อนําหลักการนี้มา
ประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ซึ่งยังมีจุดอ่อนด้านการเมืองที่ขาดความต่อเนื่อง และจุดอ่อนด้านการ
บริหาร คือ ระเบียบกฎหมายและกลไกการควบคุมของภาครัฐที่ยังขาดประสิทธิภาพและไม่ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงจึงทําให้เกิดการฉวยโอกาสจากนักธุรกิจที่ทําให้รัฐหรือสังคมเสียเปรียบจากการ
หลบเลี่ยงภาษี มีการรวมตัวกันสร้างอํานาจต่อรองจนรัฐบาลต้องทําตาม และยังเป็นช่องทางให้
ประเทศไทยอยู่ในฐานะเสียเปรียบจากประเทศที่เข้ามาลงทุนจากกฎหมายการค้าเสรี นอกจากนี้การ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) ก็ยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในสังคมว่าเหมาะสมหรือไม่ ระบบ
การบริหารรัฐของไทยที่ใช้อยู่ปัจจุบันยังไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทุกๆ
ด้านเสียก่อน การควบคุมคุณภาพและหลักการแสดงความรับผิดชอบทางการบริหาร 
(Administrative Accountability) ซึ่งเป็นแนวคิดของการบริหารแบบเดิมก็ยังไม่มีการดําเนินการ
อย่างจริงจัง แต่กลับสรุปว่ามีความจําเป็นต้องใช้หลักการจัดการใหม่แทนระบบเดิม และเห็นว่าใน
การนําหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ มาใช้ในการบริหารงานภาครัฐของไทยโดย ก.พ.ร. นั้น 
เป็นการนํามาประยุกต์ใช้โดยขาดการวิเคราะห์และการประเมินผลอย่างแท้จริงทําให้เกิดผลเสีย
มากกว่าผลดี เนื่องจากการเมืองของไทยที่ขาดความต่อเนื่อง กลไกและบทบาทการกํากับ ดูแล 
ตรวจสอบ ของภาครัฐยังขาดประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการแสวงหาประโยชน์จากการดําเนินงานของ
รัฐ ผลประโยชน์ทับซ้อนและจะนําหลักการจัดการภาครัฐใหม่มาประยุกต์ใช้ให้สําเร็จและเกิดผลดีได้ 
ก็ต่อเมื่อภาครัฐมีบทบาทกํากับหรือควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากมีผู้
แสวงหาผลประโยชน์จากการดําเนินงานของรัฐดังเช่นที่เป็นอยู่เท่านั้น 
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6. ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
 6.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการระดมและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้ง

ภาคประชาชน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล รวมถึงนักการเมืองท้องถิ่น เพ่ือรับทราบถึง
ปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็นต่างๆ เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมที่สุด และก่อให้เกิดการยอมรับ 

 6.2 รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดรูปแบบและทิศทางการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องทําการศึกษาถึงผลดีและผลเสียของการนํารูปแบบการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้กับท้องถิ่นอย่างถ่องแท้  และจะต้องมีการวางแผนการ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบและเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งต้องมีแผนระยะยาว มีเป้าหมายที่
ชัดเจนในการปรับเปลี่ยนด้วย 

 6.3 จะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้แก่ท้องถิ่น ทั้งในด้านบุคลากร ได้แก่ 
นักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติงานในท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความสามารถ และ
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ และในด้านงบประมาณของท้องถิ่น รัฐบาลจะต้องส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอที่จะ
ใช้ในการบริหารงานของท้องถิ่น ไม่ต้องคอยพ่ึงพิงเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เช่น ส่งเสริมให้ท้องถิ่น
สามารถออกข้อบัญญัติในจัดเก็บภาษีให้มากขึ้น เช่น ภาษีสิ่งแวดล้อม หรือการขยายฐานการจัดเก็บ
ภาษีบางชนิด ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

 6.4 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นั้น มีแนวทางที่หลากหลาย ดังนั้น การจะนํา
แนวทางใดมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของท้องถิ่น  ต้องคํานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละ
ท้องถิ่น ซึ่งมีบริบทท่ีแตกต่างกัน ไม่ควรกําหนดให้ทุกแห่งใช้แนวทางเดียวกันโดยมิได้มีการศึกษาถึง
ความเหมาะสม เพราะวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติอย่างหนึ่งอาจใช้ได้ผลดีกับท้องถิ่นหนึ่ง  แต่ไม่อาจ
รับประกันได้ว่าจะใช้ได้ดีกับอีกท้องถิ่นหนึ่ง ดังนั้น จะต้องมีการศึกษาและให้อิสระแก่ท้องถิ่นในการ
ที่เลือกแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมกับท้องถิ่นของตน แต่ทั้งนี้จะต้องสร้างองค์ความรู้ให้แก่
ท้องถิ่นอย่างเพียงพอ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้แนวทางที่เหมาะกับท้องถิ่นของตนได้ 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการรับรู้สถานการณ์การค้าในตลาดอินโดจีน
จังหวัดมุกดาหารของผู้ประกอบการร้านค้า หลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) เพ่ือวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันสถานการณ์การค้าในตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหารของผู้ประกอบการ
ร้านค้า หลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3) เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการรับรู้
สถานการณ์การค้าในตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหารของผู้ประกอบการร้านค้า หลังเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ประชากร ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดอินโดจีน
จังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งสิ้น จ านวน 690 ราย ได้กลุ่มตัวอย่าง 499 ราย และสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM)  
 ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้สถานการณ์การค้าตลาดอินโดจีนในจังหวัดมุกดาหารของ
ผู้ประกอบการร้านค้า หลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการรับรู้สถานการณ์การค้าตลาดอินโดจีนในจังหวัดมุกดาหาร
ของผู้ประกอบการร้านค้า หลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านผลิตภัณฑ์สินค้า (0.73) มีค่า
น้ าหนักมากที่สุด ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์
พบว่ามีความสอดคล้องกัน (2= 0.31, d.f.= 2, p= 0.85) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (CFI) มี
ค่าเท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคาดเคลื่อน
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มาตรฐาน (SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.0047 ค่าความคาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
(RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.00 
ค าส าคัญ: การรับรู้, ผู้ประกอบการ, ตลาดอินโดจีน  

 
ABSTRACT 

 This research aimed to 1) study the entrepreneurs perceptions of trade 
situations in Indo-china Market, Mukdahan Province after Integration into ASEAN 
economic community 2) analyze confirmatory factors of entrepreneurs perceptions 
of trade situations in Indo-china market, Mukdahan province after the establishment 
of the AEC. 3) assess model fitness with the empirical data. The population of this 
research consisted of entrepreneurs in Indo-china market, Mukdahan province with 
a total of 690 stores and the sample size was 499 entrepreneurs and a multi-stage 
sampling method was used in this research. The research instrument was 
questionnaires. The statistics used for the data analysis included descriptive 
statistics consisted of means, percentage, standard deviation and structural 
equation modeling.  

The findings revealed that the entrepreneurs perceptions of trade situations 
in Indo-china market, Mukdaohan province after the establishment of the AEC in 
overall was at the high level. The results of confirmatory factor analysis with highest 
factor loadings were products (0.73). The results of model fitness with empirical 
data found that the constructs indicate a good fit (2 = 0.31 d.f.= 2, p = 0.85), 
comparative fit index (CFI) was 1.0, the goodness fit index (GFI) was 1.0, the 
adjusted goodness of fit index (AFGI) was 1.0, the standardized root mean square 
residual (SRMR) was 0.0047, and the root mean square error of approximation 
(RMSEA) was 0.00.  

Keywords: Perceptions, Entrepreneurs, Indo-china Market  
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1. บทน า 
 การค้าและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศเป็นหัวใจส าคัญของการหารายได้ของ
ประเทศโดยภาพรวม ประเทศไทยมีฐานะเป็นทั้งผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรและน าเข้า
สินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเข้าผลิตภัณฑ์สินค้า
บริเวณพ้ืนที่ชายแดนไทย-ลาวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งมีอัตราการหมุนเวียนของ
สินค้าค่อนข้างสูงจากประเทศรัสเซีย จีน เวียดนาม และสปป.ลาว (Rewadee Kaewmanee,  
2015) ผลที่ตามมา คือ เกิดการหมุนเวียนของเงินภายในพ้ืนที่อย่างมหาศาล ซึ่งเกิดจากการจับจ่าย
ซื้อขายสินค้าของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมในแต่ละวัน (Mallika Phokasawas, 2014)  
 จังหวัดมุกดาหารเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับ สปป.ลาว และมีอัตราการ
ขยายตัวทางการค้าและการลงทุนค่อนข้างสูง (Jirapa Suwankanit,2007) เนื่องจากเป็นจังหวัด
ประตูหน้าด่านที่มีสพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 เชื่อมต่อไปยังประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ 
อาทิ สปป.ลาว เวียดนาม จีน และรัสเซีย (Buntaree Deewong,2014) ท าให้จังหวัดมุกดาหาร
กลายเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการลงทุน และได้รับการก าหนดให้เป็น เขตพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษแห่งส าคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ สาเหตุที่ได้รับการยกขึ้นเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์
น าร่องด้านการค้าและการลงทุน เนื่องจากมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมและมีการน าเข้าสินค้า
ผลิตภัณฑ์จากประเทศเพ่ือนบ้าน จนกล่าวได้ว่า ต่อไปในอนาคตจังหวัดมุกดาหาร จะกลายเป็น
ศูนย์กลางสินค้าผลิตภัณฑ์ของภูมิภาคอาเซียน (Wongtheera  Suvannin,2016) โดยในห้วงที่ผ่าน
มาพบว่า สถานการณ์การค้าชายแดนในจังหวัดมุกดาหารมีอัตราการเจริญเติบโตเป็นอันดับสามรอง
มาจากด่านสะเดา จังหวัดสงขลา และด่านตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว (Ampika Sripota,2014)   
 เนื่องจากสถานการณ์การค้าชายแดนของจังหวัดมุกดาหารมีความน่าสนใจทั้งในแง่การ
ลงทุนและการค้า จึงส่งผลให้ตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหารได้กลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ซึ่งเป็น
ที่ทราบโดยทั่วกันว่า ตลาดอินโดจีนเป็นแหล่งพักสินค้าผลิตภัณฑ์ที่น าเข้ามาจากประเทศเพ่ือนบ้าน
และเป็นทางผ่านของสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ท าให้คนทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาเลือกสรร
สินค้าตามความต้องการ (Wongtheera  Suvannin,2016) สินค้าและผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มักจะเป็น
ประเภทเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม สินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวัน เครื่องใช้ไฟฟ้า และที่ส าคัญมี
สินค้าพ้ืนเมืองทั้งท่ีมาจาก สปป.ลาว และจากวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหารด้วย โดยสินค้าต่าง ๆ 
เหล่านั้นจะถูกน ามาจัดวางจ าหน่ายในร้านค้าถาวรและตั้งแผงจ าหน่ายแบบชั่วคราว อย่างไรก็ตาม 
สินค้าผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในปัจจุบันมีความแตกต่างจากสินค้าผลิตภัณฑ์สมัยก่อนมาก ด้วยเหตุที่ว่า
พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าที่มาเที่ยวชมสินค้าได้เปลี่ยนไปในแง่ของรสนิยมการบริโภค ซึ่งมีแนวโน้มว่า
จะเน้นไปที่คุณภาพของสินค้าและรูปลักษณ์ดูสะอาดทันสมัยมากกว่า ท าให้ผู้ประกอบการร้านค้า
ต้องมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการตลาดกันใหม่ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าใน
ปัจจุบัน  
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 นอกจากนี้ ภายหลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยอย่าง
เต็มรูปแบบแล้ว ผลที่ตามมา คือ กฎเกณฑ์กติกาทางพิธีการศุลกากรและการกีดกันด้านภาษีอากรมี
การผ่อนปรนกันมากขึ้น (Jin : 2009) ท าให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่น าเข้ามาจากประเทศเพ่ือนบ้าน
ไหลบ่ากันเข้ามาจ านวนมาก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นการตีตลาดของสินค้าผลิตภัณฑ์จาก
ต่างประเทศ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปรับแนวทางการตลาดของผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดอินโด
จีนกันอย่างขนานใหญ่ กล่าวคือ สินค้าผลิตภัณฑ์มีจ านวนมากย่อมท าให้ต้องมีกระบวนการ
กลั่นกรองเพ่ือให้เกิดคุณภาพ (Chang : 1999) ทั้งนี้เพ่ือเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของคน
สมัยใหม่ อีกท้ังยังเป็นการสร้างมาตรฐานทางสินค้าให้เกิดกับผู้ประกอบการในตลาดอินโดจีนจังหวัด
มุกดาหารและเพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มลูกค้า (Park : 2012) 
 จากสถานการณ์การค้าตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหาร ภายหลังจากการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบนั้น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทั้งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจ าหน่าย กลุ่มลูกค้า การตกแต่งร้านค้า และการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เป็นต้น การเปล่ียนแปลงในประเด็นดังกล่าว จึงเกิดค าถามว่า ผู้ประกอบการร้านค้ารับรู้และ
ตระหนักถึงสถานการณ์การค้าตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหารมากน้อยเพียงใด หากผู้ประกอบการ
ร้านค้ายังไม่รับรู้และตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ดังกล่าวก็จะส่งผลในเชิงลบ เป็น
ต้นว่า เสียเปรียบในเชิงการค้ากับผู้ประกอบการรายอ่ืนทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Thidarat Chokesuchat (2014) พบว่า ปัญหาของผู้ประกอบการ
ร้านค้าส่วนใหญ่ คือ การรับรู้อย่างไม่ทันท่วงทีและการไม่ตระหนักในสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้น จากความส าคัญในสถานการณ์การค้าในตลาดอินโดจีน
จังหวัดมุกดาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประกอบกับการรับรู้ในองค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การค้าใน
ตลาดอินโดจีนมุกดาหารดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะนักวิชาการด้านธุรกิจระหว่างประเทศได้ ติดตาม
สถานการณ์มาอย่างต่อเนื่อง ท าให้สนใจที่จะศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการ
รับรู้สถานการณ์การค้าตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหารของผู้ประกอบการร้านค้า หลังเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ประกอบการร้านค้าได้รับรู้ในสถานการณ์และสามารถ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบส าคัญอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1. เพ่ือศึกษาการรับรู้สถานการณ์การค้าในตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหารของ
ผู้ประกอบการร้านค้า หลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 2.2. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสถานการณ์การค้าในตลาดอินโดจีนจังหวัด
มุกดาหารของผู้ประกอบการร้านค้า หลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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 2.3. เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนองค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้สถานการณ์การค้าใน
ตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหารของผู้ประกอบการร้านค้า หลังเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการดังนี้ 
 3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดอินโดจีนจังหวัด
มุกดาหารที่ มีจ านวน690 ราย (ส านักงานเทศบาลเมืองเมืองมุกดาหาร ส ารวจ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 
2559) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 499 ราย ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-
Stage Random Sampling) จนได้ครบตามจ านวน 
 3.2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ได้ค่าความตรงของเนื้อหา มีค่า
เท่ากับ 0.95  (Index of items-Objective Congruency: IOC) และค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด
ทัง้ฉบับเท่ากับ 0.98 ( Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยมีเนื้อหา 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นแบบส ารวจรายการ (Checklists) 
 ตอนที่ 2 เป็นส่วนที่วัดระดับการรับรู้สถานการณ์การค้าในตลาดอินโดจีนจังหวัด
มุกดาหารของผู้ประกอบการร้านค้า ซึ่งมีลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยวัดทั้งหมด 5 ด้าน จ านวน 50 ข้อ   
 3.3. การเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้น
ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  เพ่ือ
เก็บข้อมูลกับผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหาร ทันทีที่ได้รับหนังสือกลับคืน
มา ผู้วิจัยได้ส่งหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลไปยังผู้ประกอบการร้านค้าที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหาร จากนั้นลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามด้วยตนเอง และรอรับ
คืนแบบสอบถามกลับมาด าเนินการตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 3.4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ 
และสถิติวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) เพ่ือตรวจสอบ
ความ สอดคล้องของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบเชิงยืนยันกับสถานการณ์การค้าใน
ตลาดอินโดจีน ดังนี้ 
  3.4.1 การวิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
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  3.4.2 วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล
องค์ประกอบการรับรู้สถานการณ์การค้าตลาดอินโดจีนในจังหวัดมุกดาหารของผู้ประกอบการ
ร้านค้า ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน เพ่ือให้ได้เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สังเกตได้ แล้วตรวจสอบเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ แตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่  
  3.4.3 น าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่มีคุณสมบัติตามการพิจารณาดังกล่าว มาด าเนินการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  โดยมีการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ ด้วยวิธีการประมาณค่าความเป็นไปได้สูงสุด (Maximum Likelihood: ML) เพ่ือ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างด้วยการพิจารณาความสอดคล้องของโมเดลตามสมการ
โครงสร้างตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาค่าสถิติวัดระดับความสอดคล้อง ได้แก่ 
ค่าสถิติไคสแควร์ (2) ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (2 /d.f.) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ค่า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องกลมกลืน
เปรียบเทียบ (CFI) ค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของเศษเหลือ (SRMR) ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสอง
ของความคลาดเคลื่อน โดยประมาณ (RMSEA) และท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรสังเกตได้ในแต่ละตัวขององค์ประกอบสถานการณ์
การค้าตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหาร  
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1. ผลการศึกษาการรับรู้สถานการณ์การค้าตลาดอินโดจีนในจังหวัดมุกดาหารของ
ผู้ประกอบการร้านค้า หลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยภาพรวมมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก 
(  = 4.19, S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับการรับรู้สถานการณ์
การค้าในตลาดอินโดจีน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.50, S.D. = 0.53) เป็น
อันดับแรก รองลงมาได้แก่ ด้านการจ้างงาน (  =4.18, S.D. = 0.57) อยู่ในระดับมาก และด้านที่
ผู้ประกอบการมีระดับการรับรู้สถานการณ์ในตลาดอินโดจีนน้อยที่สุด คือ  ด้านผลิตภัณฑ์สินค้า (  
= 4.03, S.D. = 0.59) อยู่ในระดับมาก 
 4.2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โมเดลการรับรู้สถานการณ์การค้าตลาด
อินโดจีนในจังหวัดมุกดาหารของผู้ประกอบการร้านค้า หลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์สินค้า ด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านศูนย์กลางการค้า และด้านการจ้างงาน จัดเรียงล าดับตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบจาก
มากไปหาน้อยดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์สินค้า (0.73) ด้านช่องทางการจ าหน่าย (0.69) ด้านศูนย์กลาง
การค้า (0.60) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (0.59) และด้านการจ้างงาน (0.56) ตามล าดับ 
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 4.3. ผลการตรวจสอบความกลมกลืนองค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้สถานการณ์
การค้าในตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหารของผู้ประกอบการร้านค้า หลังเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า สถานการณ์การค้าในตลาดอินโดจีน มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (2) ที่แตกต่างจากศูนย์โดยไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติ (2= 0.31, d.f.= 2, p= 0.85) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (CFI) มีค่า
เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่ารากของค่าเฉล่ียก าลังสองของความคาดเคล่ือน
มาตรฐาน (SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.0047 ค่าความคาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
(RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.00  
 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของตัวบ่งชี้ แสดงให้เห็น
ว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบของทุกตัวบ่งชี้มีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.56-0.73 โดยตัวแปรสังเกตได้ที่มี
ค่าน้ าหนักความส าคัญมากที่สุดในรูปแบบของคะแนนมาตรฐาน (Standardized Estimate) คือ 
ผลิตภัณฑ์สินค้า (Product) มีการแปรผันร่วมกับตัวแปรแฝงด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 53 รองลงมา 
คือ ช่องทางการจ าหน่าย (Place) มีการแปรผันร่วมกับตัวแปรแฝงด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 48 ดัง
แสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงสมการโครงสร้างการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลสถานการณ์การค้าใน
ตลาดอินโดจีน  

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ตัวแปรสังเกตได้ภายใน ค่าน  าหนักองค์ประกอบ ค่าความคาดเคลื่อน (SE) ค่าสถิติ (t) สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) 

Product                0.73 - - 0.53 
Place 0.69 0.02 10.67** 0.48 
NewInfra 0.59 0.04 9.47** 0.35 
Tradecen 0.60 0.07 10.97** 0.36 
NewRecur 0.56 0.09 8.64** 0.31 
2=0.31, d.f.= 2, p= 0.85, CFI=1.00, GFI=1.00 , AGFI=1.00, SRMR =0.0047, 
RMSEA=0.00, 
** ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
5. อภิปรายผล 
 5.1. ผลการศึกษาการรับรู้สถานการณ์การค้าตลาดอินโดจีนในจังหวัดมุกดาหารของ
ผู้ประกอบการร้านค้า หลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยภาพรวมมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้ประกอบการร้านค้าได้สังเกตเห็นปรากฎการณ์ด้านการค้าในพ้ืนที่มาอย่าง
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ต่อเนื่องและมีความใกล้ชิดกับสินค้าเกือบทุกประเภทที่น าเข้ามาจากประเทศรัสเซียและประเทศจีน
ผ่านทางด้าน สปป.ลาว ก่อนเข้าสู่ตลาดอินโดจีนในจังหวัดมุกดาหาร การไหลเข้ามาของสินค้าที่มี
ความหลากหลายดังกล่าว ท าให้ผู้ประกอบการร้านค้าเริ่มมีท่าทีต่อสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการ
หาช่องทางการตลาดเพ่ือกระจายสินค้าไปยังลูกค้าทั่วประเทศ และยิ่งประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงได้เข้าสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจกันอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ยิ่งท าให้ตลาดอินโด
จีนจังหวัดมุกดาหารง่ายต่อการท าให้เป็นศูนย์กลางหรือตลาดหน้าด่านในการส่งออกและน าเข้า
สินค้า รวมถึงการกระจายสินค้าไปยังอีกประเทศอ่ืน ๆ ที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย เพราะฉะนั้น 
การที่สถานการณ์การค้าในตลาดอินโดจีนเริ่มขยายตัวเพ่ิมขึ้นซึ่งเป็นผลพวงมาจากการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องรับรู้หรือตระหนักเห็นความส าคัญ
ในเชิงสถานการณ์ในภาพรวม เพ่ือน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ทางการค้าและการหาช่องทางความ
ได้เปรียบเชิงการตลาดให้มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Vernon (1966) พบว่า 
ผู้ประกอบการที่มีความไวต่อการรับรู้ถึงสถานการณ์การค้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในภายภาคหน้า 
ย่อมมีความได้เปรียบในเชิงการค้า และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Markusen (1995) พบว่า 
สถานการณ์การค้าเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องรับรู้และน ามาปรับปรุงแก้ไขหาโอกาสช่องทางในการ
ช่วงชิงเอาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้า ผลิตภัณฑ์สินค้า และช่องทางการตลาด  

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายด้านแล้วจะพบว่า ผู้ประกอบการร้านค้ารับรู้
ด้านโครงสร้างพื้นฐานในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะว่า โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการ
สัมผัสได้ง่ายกว่าและมองเห็นว่า เป็นสิ่งจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานที่จะต้องเร่งพัฒนาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น
หากจะยกระดับตลาดอินโดจีนให้เป็นตลาดศูนย์กลางการค้าอันดับต้นๆ ของภูมิภาคอาเซียน โดย
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จะต้องมีการปรับปรุง ได้แก่ ถนนทางเท้า ห้องน้ าห้องสุขา ระบบไฟฟ้า 
สวนสาธารณะ ถนนริมฝั่งแม่น้ าโขง ความสะอาดบริเวณหน้าร้าน ฯลฯ นอกจากนี้ยังรวมถึงการ
ขยายพ้ืนที่ตลาดให้กว้างขึ้นอาจจะท าเป็นตลาดแห่งที่สองที่อยู่ ไม่ไกลจากตลาดแห่งแรกมากนัก 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการรองรับกับทั้งจ านวนสินค้าผลิตภัณฑ์และจ านวนประชาชนที่หลั่งไหลกันเข้ามาเที่ยว
ชมสินค้าผลิตภัณฑ์ จากกรณีดังกล่าวนี้ มีงานวิจัยของ Alberto and Wilson (2012) พบว่า 
โครงสร้างพ้ืนฐานถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาในทุกภาคส่วน เน่ืองจากโครงสร้างพ้ืนฐาน
เป็นสิ่งที่อ านวยความสะดวกให้กับคน หากคนไม่ได้รับการอ านวยความสะดวกได้ดีเท่าที่ควร คนก็จะ
ไม่เดินทางเข้ามาเที่ยวชม สอดคล้องกับงานวิจัยของ Shepherd and. Wilson (2009) พบว่า  
ท าเลที่ตั้งร้านค้าต้องมีโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วนและครอบคลุม   
 5.2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โมเดลการรับรู้สถานการณ์การค้าตลาด
อินโดจีนในจังหวัดมุกดาหารของผู้ประกอบการร้านค้า หลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า 
ด้านผลิตภัณฑ์สินค้า มีค่าน้ าหนักมากท่ีสุด (0.73) ทั้งนี้เป็นเพราะว่า สถานการณ์การค้าตลาดอินโด
จีนได้เปลี่ยนแปลงไปมาก กล่าวคือ ผู้คนมีวิถีชีวิตที่เข้าสู่ความทันสมัยอย่างเต็มรูปแบบ ท าให้
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รสนิยมในด้านการบริโภคสินค้าผลิตภัณฑ์เริ่มปรับเปลี่ยนไปจากเดิม จากเดิมที่เคยบริโภคสินค้าที่ไม่
ค านึงถึงคุณภาพสินค้า แต่ปัจจุบันเริ่มค านึงถึงคุณภาพมากขึ้น โดยพยายามตอบโจทย์ความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายให้ลงตัวที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Wei (1996) พบว่า ลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์สินค้าที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย สินค้ามี
คุณภาพ สินค้ามีความสะอาด สินค้าตรงตามความต้องการและทันสมัย และสินค้ามีหีบห่อน่าสนใจ 
เป็นต้น นอกจากนี้ การที่ตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหารเป็นแหล่งรวมสินค้าที่มาจากประเทศเพ่ือน
บ้านก่อนจะกระจายไปยังภูมิภาคอ่ืน จ านวนสินค้าที่มีความหลากหลายนั้น ท าให้ผู้ประกอบการ
ร้านค้าได้สัมผัสและคุ้นเคยกับตัวสินค้าผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีและมีโอกาสได้เลือกสรรสินค้าที่มีแต่
คุณภาพเพ่ือให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันได้มากที่สุด ซึ่งหลักการวิเคราะห์
การตลาดสมัยใหม่จากงานวิจัยของ Bergstrand (1985) พบว่า การคัดสรรสินค้าและการเพ่ิมมูลค่า
สินค้าเพ่ือให้มีคุณภาพเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้เกิดความได้เปรียบในเชิงการค้าในตลาดสมัยใหม่    
 5.3. ผลการตรวจสอบความกลมกลืนองค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้สถานการณ์
การค้าในตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหารของผู้ประกอบการร้านค้า หลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ตามสมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า สถานการณ์การค้าในตลาดอินโดจีน มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าองค์ประกอบทั้งหมดตามที่ได้น ามา
สังเคราะห์ อาทิ ผลิตภัณฑ์สินค้า ช่องทางการจ าหน่าย โครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์กลางการค้า และการ
จ้างงาน เป็นต้น ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การค้าตลาดอินโดจีนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการร้านค้าเกิดการรับรู้ถึงองค์ประกอบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
เริ่มจากผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีการยกระดับให้มีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม ช่องทางการจ าหน่ายที่ไม่ใช่
เฉพาะรอให้ลูกค้าเดินเข้ามาในร้าน โครงสร้างพ้ืนฐานที่ ไม่ใช่การปรับปรุงเพ่ือใช้ในระยะสั้น ตลอด
ถึงการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันจากทุกภาคส่วนในการยกระดับให้ตลาดอินโดจีนจังหวัดดาหาร
กลายเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในด้านสินค้า และการคมนาคม เพราะฉะนั้น องค์ประกอบ
ตามที่ได้มีการสังเคราะห์ไว้เป็นโมเดล สอดคล้องกับงานวิจัยของ Young (1991) พบว่า การค้า
ระหว่างประเทศปัจจัยส าคัญท่ีต้องพิจารณา คือ คุณภาพสินค้า ช่องทางการจ าหน่าย วัฒนธรรมของ
แต่ละประเทศ ขณะเดียวกันงานวิจัยของ Pomfret (2009) ซึ่งพบว่า โมเดลที่เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญที่กระตุ้นให้ผู้ประกอบการต้องพัฒนาศักยภาพตนเอง คือ การรู้จักคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ 
การหาช่องทางการจ าหน่ายหรือน าสินค้าไปยังผู้บริโภค การรู้จักปรับปรุงท าเลที่ตั้ง      

6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1) ผลการศึกษาการรับรู้สถานการณ์การค้าตลาดอินโดจีนในจังหวัดมุกดาหารของ
ผู้ประกอบการร้านค้า หลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของตลาดอินโดจีน กรณีดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่า  ผู้ประกอบการ



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์   187  

ร้านค้าได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่สมบูรณ์แบบและรองรับผู้คนที่มา
ท่องเที่ยวจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดอินโดจีน เพราะฉะนั้น เทศบาลเมืองมุกดาหารในฐานะหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ควรก าหนดแผนการปรับปรุงหรือการขยายเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ า ห้องสุขา ถนน
หนทาง สถานที่พักผ่อน และอ่ืน ๆ   
  2) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โมเดลการรับรู้สถานการณ์การค้าตลาด
อินโดจีนในจังหวัดมุกดาหารของผู้ประกอบการร้านค้า หลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า 
ด้านผลิตภัณฑ์สินค้า มีค่าน้ าหนักมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการรับรู้ถึงสถานการณ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์สินค้าได้เป็นอย่างดีว่า จะต้องมีการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากขึ้นเพ่ือ
ตอบโจทย์ความต้องการด้านรสนิยมการบริโภคสมัยใหม่ของผู้คน ดังนั้น ผู้ประกอบการร้านค้า ควร
ติดตามสถานการณ์ด้านผลิตภัณฑ์สินค้า และน าผลการติดตามนั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
  3) ผลการตรวจสอบความกลมกลืนองค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้สถานการณ์
การค้าในตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหารของผู้ประกอบการร้านค้า หลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน พบว่ามีความกลมกลืนตามสมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงให้เห็นว่า โมเดลท่ีได้มี
การสังเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปประยุกต์ ใช้กับการติดตาม
สถานการณ์การค้าในตลาดอินโดจีนทุกแห่ง รวมถึงตลาดการค้าชายแดนแห่งอ่ืนนอกเหนือกับตลาด
การค้าชายแดนไทย-ลาว เพราะฉะนั้น ผู้วิจัยที่ท าการวิจัยในเรื่องที่มีลักษณะตัวแปรคล้ายกัน ควร
น าโมเดลที่มีการวิจัยไว้นี้ ไปต่อยอดพัฒนาให้เป็นโมเดลที่สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 6.2. ข้อเสนอแนะการท าวิจัยครั งต่อไป 
  1) ควรท าวิจัยเรื่อง “โมเดลการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าจากประเทศเพ่ือนบ้านที่มี
อิทธิพลต่อการติดสินใจเลือกซื้อของลูกค้าที่มา เยี่ ยมชมสินค้าในตลาดอินโดจีนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”  
  2) ควรท าวิจัยเรื่อง “ผลกระทบจากการตีตลาดสินค้าของประเทศเพ่ือนบ้านที่มี
อิทธิพลต่อการก าหนดเป็นวาระนโยบายการค้าและการส่งออกระหว่างประเทศของไทย กรณีศึกษา
ตลาดอินโดจีนจังหวัดหนองคาย”  
  3) ควรท าวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์สถานการณ์การค้าในตลาดอินโดจีนเพ่ือสนับสนุน
ข้อมูลการตัดสินใจของผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดอินโดจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” 
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การศึกษาปัจจัยเสี่ยงในการท างานและการประเมินความพึงพอใจการน า 
เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลไปใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

A STUDY OF RISK FACTORS AND SATISFACTION SURVEY IN THE INTHANIN 
BULLETPROOF VESTS FOR GOVERNMENT OFFICERS ON PHETCHABUN 

PROVINCE 

สุวัฒน์   อินทรประไพ 
Suwat  Intaraprapai 

 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยเสี่ยงพฤติกรรมการท างานอองเจาานนาาที่รัฐ 

ความพึงพอใจต่อการใชาเสื้อเกราะกันกระสุนเปรียบเทียบบทบาทนนาาที่อองเจาานนาาที่อองรัฐกับ
ปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัตินนาาที่และความพึงพอใจต่อการใชาเสื้อเกราะกันกระสุน และศึกษา
ความสัมพันธ์ระนว่างพฤติกรรมการท างานกับปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัตินนาาที่อองเจาานนาาที่รัฐ   
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 383 คน ไดามาโดยการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใชา คือ แบบสอบถาม 
(questionnaire)  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group discussion) สถิติที่ใชาไดาแก่ ค่าราอยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) 

ผลการวิจัยพบว่า ผูาตอบแบบสอบถามส่วนในญ่เป็นนายทนารชั้นประทวน จ านวน 303 
คน (ราอยละ 79.10) รองลงมาคือ นายต ารวจชั้นประทวน จ านวน 65 คน (ราอยละ17.00) เป็น
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จ านวน 8 คน (ราอยละ 2.10) และเจาานนาาที่ป่าไมา จ านวน 7 คน 
(ราอยละ 7.80) ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนในญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 209 คน (ราอยละ 
54.60) รองลงมาคือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนรือเทียบเท่า-อนุปริญญา จ านวน 168 คน 
(ราอยละ 43.80) และระดับปริญญาโท จ านวน 6 คน (ราอยละ 1.60) การใชาเสื้อเกราะกันกระสุนใน
การปฏิบัตินนาาที่ พบว่าส่วนในญ่สวมใส่เสื้อเกาะในการปฏิบัตินนาาที่ จ านวน 338 คน (ราอยละ 
88.30) และไม่สวมใส่เสื้อเกาะในการปฏิบัตินนาาที่ จ านวน 45 คน (ราอยละ 11.70)ประสบการณ์ใน
การปฏิบัตินนาาที่ที่มีความเสี่ยงจากจ านวน 383 คน เฉลี่ย 5.08 ปี ดาานการรับรูาความเสี่ยงในการ
                                                           

 Faculty of Humanities and Social Sciences,Phetchabun Rajabhut University. 
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ปฏิบัตินนาาที่ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.567 ดาานพฤติกรรมในการปฏิบัตินนาาที่ 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.773 ดาานความพึงพอใจต่อการใชาเสื้อเกราะกันกระสุนภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.709  บทบาทนนาาที่อองเจาานนาาที่อองรัฐแตกต่างกัน ปัจจัยเสี่ยง
ในการปฏิบัตินนาาที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บทบาทนนาาที่ออง
เจาานนาาที่อองรัฐแตกต่างกันความพึงพอใจต่อการใชาเสื้อเกราะกันกระสุนแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัตินนาาที่อองเจาานนาาที่รัฐที่ระดับ 0.333 

การปฏิบัตินนาาที่ป้องกันและปราบปรามมีความเสี่ยงอันตราย เจาานนาาที่ไม่ไดาสวมใส่เสื้อ
เกราะกันกระสุนทุกครั้งอณะปฏิบัตินนาาที่ เนื่องจากการสนับสนุนเสื้อเกราะจากตานสังกัดมีไม่
เพียงพอคนราายใชาอาวุธปืนที่ทัน สมัยส่วนเสื้อเกราะจะป้องกันไดาเฉพาะอาวุธปืนอนาดเล็ก นาก
เจาานนาาที่ไดารับการสนับสนุนเสื้อเกราะจะท าในาการปฏิบัตินนาาที่มีความเชื่อมั่น มีอวัญและก าลังใจ
ทั้งนีอ้ึ้นอยู่กับคุณภาพอองเสื้อเกราะ เจาานนาาที่รัฐในจังนวัดเพชรบูรณ์ออในาส ารวจความตาองการเสื้อ
เกราะกันกระสุนแลาวน าเสนอเป็นนโยบายการใชาเสื้อเกราะในการปฏิบัตินนาาที่จะสามารถสราางความ
เชื่อมั่นและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินไดา เจาานนาาที่ใส่เสื้อเกราะปฏิบัตินนาาที่ซึ่งประดิษฐ์จาก
แผ่นเนล็กนนาานลังมีน้ านนักประมาณ 6 กิโล เมื่อใชานานก็จะช ารุดตามกาลเวลานากไดารับการ
สนับสนุนเสื้อเกราะอินทนิลจะท าในาประนยัดรูปทรงเนมาะสมกระชับมีคุณภาพโดยนลักฐานจาก
การทดสอบ 
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ABSTRACT 
The current paper was conducted to examine any risk factors inthe 

defensive officers’ duty performance, to survey the defensive officers’ 
satisfaction toward the bulletproof vest, to determine the comparison 
between the defensive officers’ roles and duties and the risk factors in work 
and satisfaction toward the bulletproof vest, and to find out the relationship 
between working behaviors and the risk factors in the defensive officers’ duty 
performance.In addition, the population used in the study included 383 officers—
soldiers and police officers through the simple random sampling. The research 
tools designed to collect data were a paper questionnaire, in-depth interview, and 
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focus group discussion. The statistics to analyze included percentage, mean, 
standard deviation, analytical statistics and descriptive statistics. 

The results showed the majority, 303 (79.10%), of the respondents to 
the survey were non-commissioned soldiers; 65 (17.00%) were non-commissioned 
police officers; 8 (2.10%) werethe members of territorial forces. According to 
education levels, the majority, 209 (54.60%) obtained a bachelor’s degree; 168 
(43.80%), secondly, finished high school, diploma or equivalent; 6 (1.60%) obtained 
a master’s degree. In the case of using the bulletproof vest in the fieldwork, 338 
(88.30%)wore the bulletproof vest in real situations; 45 (11.70%) ignored using the 
bulletproof vest. About the experiences of facing risky situations, 383 
officersconfronted with dangerous risks in each year averaged 5.08. In overall, the 
defensive officers’ perception toward the risks in work averaged high (3.567). Next, 
the overall level of working behaviors leveled high (3.773). According to the results 
of satisfaction survey on using the bulletproof vest, the overall level averaged high 
(3.709). In short, the result analysis indicated the risky factors in duty performance 
were indifferent at the statically significant level of .05 although the officers’ roles 
and duties were different. However, the officers in different roles and duties and 
their satisfaction toward the bulletproof vest were different at the statically 
significant level of .05. Finally, the risky factors in duty performance leveled at 
0.333.  

Among dangerous risks, the officers performed defensive and 
suppressive duties without bulletproof vests because of the department’s 
adequate support; in the opposite, the criminals already had high quality guns. 
Meanwhile, the officers’ bulletproof vests were secure only from small-sized guns. 
If the officers would have been armed with efficient bulletproof vests, they would 
be more confident and well-motivated. However, the quality of the bulletproof 
vest depended on budget; the Phetchabun defensive officers had already 
requested for some grant and also aimed to set as a policy in order to support their 
duty performance with full confidence and to reduce casualty and property. In 
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addition, the officers with the 6-kilogram weighed bulletproof vests had performed 
the duties in risky situations; the vests truly were either broken or out-of-date. 
Therefore, the Inthanin branded bulletproof vests—reasonable priced, properly 
designed, good quality, and tested—were available to support the officers’ duty 
performance.  
Keywords: Risk Factors, Satisfaction, Defensive officer, Inthanin bulletproof vests 
 
1.ับทน า 

จากการปฏิบัตินนาาที่อองทนาร ต ารวจ และเจาานนาาที่รัฐฝ่ายอ่ืนๆที่ตาองปฏิบัตินนาาที่ในพ้ืนที่
ที่มีความเสี่ยงสูงนรือในพ้ืนที่ชายแดนภาคใตา จ าเป็นตาองมีอุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคลที่ครบถาวน 
เช่น เสื้อเกราะกันกระสุน โลน์กันกระสุน และนมวก เป็นตาน เพ่ือจะใชาเป็นเครื่องป้องกันและรักษา
ชีวิตอองเจาานนาาที่เนล่านี้ไวานากเกิดการต่อสูาอึ้น โดยเฉพาะในงานดาานการปราบปรามยาเสพติดใน
ปัจจุบันคนราายมักจะมีอาวุธและจะต่อสูาอัดอืนเจาานนาาที่เป็นประจ าดังที่ปรากฏในอ่าวสาร จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่เจาานนาาที่รัฐตาองใส่เสื้อเกราะกันกระสุน ดังค ากล่าวออง พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์
ม่วง ผูาบัญชาการต ารวจ ไดากล่าวว่าควรจะตาองมีการเตรียมพราอมทั้งอาวุธปืนประจ ากาย อุปกรณ์
ป้องกันตัวก่อนปฏิบัตินนาาที่ทุกครั้ง และควรมีการทบทวนการท างานเพ่ือป้องกันการสูญเสียมากอึ้น 
โดยก านนดในาเจาานนาาที่ต ารวจใส่เสื้อเกราะกันกระสุนในอณะปฏิบัตินนาาที่ทุกคน (Daily News, 
2015) ประกอบกับอาอมูลการวิจัยอองกองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ พบว่านนึ่งในปัจจัยที่มี
ผลต่อความเครียดอองต ารวจจนส่งผลในาเกิดการฆ่าตัวตายก็คือการท างานที่เสี่ยงอันตรายมาก แลาว
ไม่มีเสื้อเกราะ อุปกรณ์ป้องกันตัวอ่ืนๆรวมถึงอาวุธปืนและกุญแจมือก็ตาองด าเนินการจัดซื้อนาเอง 
โดยเฉพาะในกลุ่มเจาานนาาที่ต ารวจสายตรวจและสายสืบ(PiyaTaWichai, Refer to in Tannachart 
Wantang,2007) การใส่เสื้อเกราะกันกระสุนอณะปฏิบัตินนาาที่นั้นจะช่วยลดอันตรายจากกระสุนปืน
นรืออองมีคมอ่ืนๆที่มาท าราายบริเวณล าตัวอองผูาที่สวมใส่ไดาเป็นอย่างดี และยังลดการเกิดอาการ  
บลันท์ทรอมา (Blunt trauma) นรืออาการฟกช้ าจากแรงกระแทกอองกระสุนดาวย เสื้อเกราะกัน
กระสุนถูกประกาศในาเป็นยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ดังนั้นการมี
เสื้อเกราะไวาเป็นอองส่วนตัวจึงตาองไดารับอนุญาตครอบครองจากนายทะเบียนตามกฎนมาย ยกเวาน
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นน่วยงานทนารและต ารวจที่สามารถอออนุญาตมีเสื้อเกราะกันกระสุนไวาในครอบครองไดาตาม
นโยบายอองทางราชการเท่านั้น 

จังนวัดเพชรบูรณ์มีภูมิประเทศทั่วไปประกอบดาวยภูเอาลาอมรอบเป็นลักษณะรูปเกือกมาา มี
พ้ืนที่ป่าไมา ประมาณราอยละ 45 อองพ้ืนที่ทั้งนมด มีกลุ่มประชากรนลายเชื้อชาตินลายภาษาทั้ง
ชาวเอาและพ้ืนที่ราบ เป็นจังนวัดที่มีแนวเอตติดต่อระนว่างภาคเนนือ ภาคตะวันออกเฉียงเนนือ 
และภาคกลาง มีเสานทางการเดินทางนลากนลายเสานทางที่สามารถเชื่อมต่อระนว่างจังนวัดต่างๆไดา 
โดยมีเสานทางยาวมากจากเนนือสุดถึงใตาสุด ประมาณ 296 กิโลเมตร และอยู่น่างจากกรุงเทพ
ประมาณ 346 กิโลเมตร ตามเสานทางนลวงนมายเลอ 21 (Phetchabun Provincial Office, 
2014) ดาวยลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวนี้จึงมักจะเป็นเสานทางอองการอนส่งยาเสพติดนรือพักยา
ประเภทต่างๆจากประเทศเพ่ือนบาานผ่านเอาาสู่จังนวัดในเอตภาคกลาง กรุงเทพฯและปริมณฑล ใน
เสานทางนลักส านรับการล าเลียงยาเสพติดจากต่างจังนวัดนรือประเทศเพ่ือนบาานนั้นจะผ่านมาตาม
เสานทางนลวงนมายเลอ 12  พิษณุโลก–นล่มสัก ทางนลวงนมายเลอ 21 สระบุรี–นล่มสัก แลาวเอาามา
พักยาในพ้ืนที่จังนวัดเพชรบูรณ์เพ่ือรอการล าเลียงส่งต่อไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ   ส่วนเสานทางรองที่มีการ
ล าเลียงและแพร่ระบาด ไดาแก่ ทางนลวงนมายเลอ 2275 เพชรบูรณ์–ล านารายณ์ (Toranis 
Bunkhaeng, Refer To In Tannachart Wantang, 2007) ในการจับกุมยาเสพติดแต่ละครั้งใน
จังนวัดเพชรบูรณ์จะสามารถจับกุมไดาเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะยาบาาจะสามารถจับกุมไดาเป็น
จ านวนมากกว่าลาานเม็ดพราอมอองกลางอื่นๆ และจะมีการต่อสูาเสมอ เช่น เนตุการณ์การยิงต่อสูาอณะ
การจับกุมที่ ต.วังนิน อ าเภอวังโป่ง จังนวัดเพชรบูรณ์ นรือบริเวณถนนนล่มเก่า-วังสะพุง ต าบลศิลา 
อ าเภอนล่มเก่า เป็นตาน และนอกจากยาเสพติดแลาวจังนวัดเพชรบูรณ์ยังเป็นเสานทางผ่านอองอาวุธ
สงครามต่างๆอีกมากมาย เป็นแนล่งซุามมือปืน ดังนั้นในการปฏิบัตินนาาที่อองเจาานนาาที่รัฐนน่วย
ต่างๆจึงควรใส่เสื้อเกราะกันกระสุนไวาเพ่ือจะช่วยลดอันตรายจากกระสุนปืนนรืออองมีคมอ่ืนๆที่มา
ท าราายบริเวณล าตัว อีกทั้งยังจะเป็นอวัญก าลังใจแก่ผูาปฏิบัติงานดาวย แต่จากอาอมูลพบว่าเสื้อเกราะ
กันกระสุนคุณภาพดีที่มีน้ านนักเบาและมีราคาสูง ประมาณ 30,000 บาทอึ้นไปนั้น ส่วนในญ่จะมี
เฉพาะเจาานนาาที่ระดับสัญญาบัตรเท่านั้น ส่วนเจาานนาาที่ระดับปฏิบัติการ (ชั้นประทวน) จะใชาเสื้อ
เกราะกันกระสุนจากการแจกอองนน่วยงานตานสังกัดนรือจัดนาซื้อมาใส่เอง เสื้อเกราะกันกระสุน
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ที่มีการแจกนั้นจะมีส่วนประกอบจากโลนะท าในามีน้ านนักประมาณ 10 กิโลกรัม อึ้นไป ดาวยเนตุ
จากน้ านนักมากเกินไปจึงท าในาเจาานนาาที่ไม่นิยมใส่กัน ในปัจจุบันไดามีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัสดุ
เสื้อเกราะกันกระสุนที่มีประสิทธิภาพที่ดีและมีราคาถูกกันอย่างกวาางอวาง เช่น เสื้อเกราะกันกระสุน
จากใยสับปะรด (Ekkarat Jaiboon,2016)การประยุกต์ท าแผ่นเกราะกันกระสุนกันเองจากจากฟิล์ม
เอกซเรย์ในเสื้อเกราะพระเจาาตาก จากใยแกาว (อนุสิทธิบัตรไทย เลอที่ 4263, 2551) จากแผ่นเนล็ก
บวกกับแผ่นซับแรงตาานการนมุนอองกระสุนจากเม็ดทรายอัดกับยาง (อนุสิทธิบัตรไทย เลอที่ 7274, 
2555) จากเซรามิกส์ชนิดอลูมินานุามอะลูมิเนียมและเสานใยเคฟลาร์ความนนาแน่นสูงในเสื้อเกราะ
อองเอ็มเท็ค แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุในงานประดับยนต์ (อนุสิทธิบัตรไทย เลอที่ 9250, 
2557) เป็นตาน จากอาอมูลอาางตานจะเน็นไดาว่าเสื้อเกราะกันกระสุนที่มีน้ านนักที่เบาและมีราคาถูกจะ
เป็นส่วนส าคัญในการตัดสินใจใชาเสื้อเกราะกันกระสุนอองเจาานนาาที่  

ดังนั้น ดาวยเนตุผลดังกล่าว ผูาวิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะท าการวิจัยเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยเสี่ยงใน
การปฏิบัตินนาาที่และความพึงพอใจต่อการใชาเสื้อเกราะกันกระสุนอองเจาานนาาที่อองรัฐในจังนวัด
เพชรบูรณ์ ตลอดจนปัญนาอุปสรรคในการน าเสื้อเกราะกันกระสุนไปใชาในการปฏิบัตินนาาที่  เพ่ือน า
ผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการสนับสนุนการปฏิบัตินนาาที่ต่อไป 

 

2.ัวัตถุประสงค์ 
 2.1. เพ่ือศึกษาปจัจัยเสี่ยงในการปฏิบัตินนาาที่อองเจาานนาาที่รัฐ 
 2.2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท างานอองเจาานนาาที่รัฐ 
 2.3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการใชาเสื้อเกราะกันกระสุน อองเจาานนาาที่รัฐ 
 2.4. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทนนาาที่อองเจาานนาาที่อองรัฐกับปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัติ 
 2.5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระนว่างพฤติกรรมการท างานกับปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัติ
นนาาที่อองเจาานนาาที่รัฐ 
 2.6. เพ่ือศึกษาปัญนา อุปสรรค และอาอเสนอแนะแนวทางการสนับสนุนการปฏิบัติ
นนาาที่อองเจาานนาาที่รัฐ 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยใชารูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระนว่าง

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Resarch) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Resarch) 
โดยด าเนินการในาสอดคลาองกับปัญนาและครอบคลุมความคิดการวิจัย 

1) ออบเอตในดาานอองเนื้อนา   ผูาวิจัยไดาก านนดเนื้อนาอองการวิจัย ประกอบดาวย
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวอาองไดาแก่ ปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัตินนาาที่ พฤติกรรมการ
ท างาน และความพึงพอใจต่อการใชาเสื้อเกราะกันกระสุนในการปฏิบัตินนาาที่อองเจาานนาาที่อองรัฐ 

2) ออบเอตดาานประชากรและผูาในาอาอมูลส าคัญ  ประชากรที่ใชาในการวิจัยครั้งนี้คือ 
1.อาาราชการต ารวจ อาาราชการทนารชั้นประทวน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) 

และเจาานนาาที่รักษาป่าไมา ที่ปฏิบัตินนาาที่ที่มีความเสี่ยงในเอตพ้ืนที่จังนวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 8,985 
คน การก านนดอนาดตัวอย่างค านวณจากสูตร Toro Yamane ไดากลุ่มตัวอย่างจ านวน 383 คน  
ใชาวิธีสุ่มแบบง่าย  

2. ผูาในาอาอมูลดาานการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Intervew) 27 คน  
3. ผูาเชี่ยวชาญการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus  Group Discussion) เป็นบุคคลที่มี

ความเชี่ยวชาญนรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัตินนาาที่ที่มีความเสี่ยงในจังนวัดเพชรบูรณ์ จัด
สนทนากลุ่ม 2 ครั้งๆ ละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน 

การวิเคราะน์อาอมูลและสถิติที่ใชาวิเคราะน์อาอมูลผูาวิจัยแบ่งออกเป็น การวิเคราะน์อาอมูล
ในการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผูาวิจัยน าอาอมูลที่จากแบบสอบถามท าการวิเคราะน์ และแปรผลอาอมูลดาวยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยใชาโปรแกรมส าเร็จ โดยการบันทึกคะแนนแต่ละอาออองแต่ละคนลงในแบบลงรนัส 
(Coding Form) เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และการวิจัยครั้งนี้ไดาใชาสถิติเพ่ือวิเคราะน์อาอมูลไดาแก่  

1. การวิเคราะน์ค่าความถี่ และค่าราอยละ ดาวยวิธี Least Significant Different (LSD) 

2. วิเคราะน์ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงในการ
ปฏิบัตินนาาที่อองเจาานนาาที่รัฐในจังนวัดเพชรบูรณ์ 
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4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 ปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัตินนาาที่อองเจาานนาาที่รัฐ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยที่ 3.567  
4.2 พฤติกรรมในการปฏิบัตินนาาที่อองเจาานนาาที่รัฐ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

ที่ 3.773 
4.3  ความพึงพอใจต่อการใชาเสื้อเกราะกันกระสุน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

ที่ 3.709  
4.4  บทบาทนนาาที่อองเจาานนาาที่อองรัฐแตกต่างกัน ปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัตินนาาที่ไม่

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และบทบาทนนาาที่อองเจาานนาาที่อองรัฐแตกต่าง
กัน ความพึงพอใจต่อการใชาเสื้อเกราะกันกระสุนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4.5  ปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัตินนาาที่ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการปฏิบัตินนาาที่ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สนสัมพันธ์เท่ากับ 0.333 

4.6 ปัญนาอุปสรรค และอาอเสนอแนะแนวทางการสนับสนุนการปฏิบัตินนาาที่ออง
เจาานนาาที่รัฐ   1) ในการปฏิบัตินนาาที่ เจาานนาาที่ไม่ไดาสวมใส่เสื้อเกราะกันกระสุนทุกครั้ง  2) เสื้อ
เกราะกันกระสุนที่ไดารับการสนับสนุน จะป้องกันไดาเฉพาะอาวุธอนาดเล็ก  3) การสนับสนุนเสื้อ
เกราะ ในการปฏิบัตินนาาที่มีไม่เพียงพอต่อความตาองการ  4) การสวมใส่เสื้อเกราะกันกระสุนปฏิบัติ
นนาาที่ จะท าในาลดการสูญเสียชีวิติและทรัพย์สิน รวมทั้งมีความเชื่อมั่น มีอวัญ และมีก าลังใจมากอึ้น 
ทั้งนี้ อึ้นอยู่กับคุณภาพอองเสื้อเกราะกันกระสุนดาวย 5) ส านรับเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล ออง
มนาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จากผลการทดสอบ (นนังสือรับรองจากโรงงานวัตถุระเบิดทนาร 
กรมการอุตสานกรรมทนาร) และจากการสัมผัส จัดว่าอยู่ในประเภทที่มีคุณภาพ ควรผลิตจ านวน
มาก เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานอองเจาานนาาที่ 
 
5.ัอภิปรายผลการวิจัย 

 5.1 จากการวิเคราะน์อาอมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัตินนาาที่อองเจาานนาาที่รัฐ 
พบว่า การรับรูาความเสี่ยงในการปฏิบัตินนาาที่ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งการรับรูาความเสี่ยงและ
เชื่อว่าตนเองมีโอกาสท่ีจะเกิดอุบัติเนตุจากการท างาน การรับรูาลักษณะงานสภาพแวดลาอมที่ไม่
ปลอดภัยที่อยู่รอบๆ ตัวที่อาจก่อในาเกิดอุบัติเนตุ (Napaporn Matpongthaworn, 2000)  
ซึ่งสอดคลาองกับงานวิจัยออง Susanguan Suthitorn (2004: 80-81) ในประเด็นที่ว่าเจาานนาาที่
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ต ารวจที่ประชาชนเน็นว่า เป็นอาชีพที่เสี่ยงภัยนั้น เป็นเพราะตาองปฏิบัตินนาาที่ในภาคสนาม อาจถูก
ต่อสูาอัดอืนและถูกท าราายกลับไดา แต่ทั้งนี้จะตาองเป็นต ารวจที่ปฏิบัตินนาาที่ภาคสนาม เช่น สายตรวจ
นรือนน่วยปราบปรามจับกุมเท่านั้น และใกลาเคียงกับงานวิจัยออง Khachornkhuan Palakun 
(2007) ท าการวิจัยเรื่อง การรับรูาความเสี่ยงและอวัญในการท างานกับพฤติกรรมการท างานออง
ต ารวจจราจร กองบังคับการต ารวจนครบาล 1 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมต ารวจจราจรมีการ
รับรูาความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง 
 5.2 จากผลการวิเคราะน์พฤติกรรมในการปฏิบัตินนาาที่อองเจาานนาาที่รัฐ พบว่า 
พฤติกรรมในการปฏิบัตินนา าที่ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ซึ่ งสอดคลาองกับ  Ketsini 
Watchanapukka  (2004) เรื่อง ความพึงพอใจในการท างานอองนายทนารประทวน : ศึกษา
เฉพาะกรณีกรมพลาธิการทนารบก พบว่า นายทนารประทวนในนน่วยกรมพลาธิการทนารบกมี
ความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดับมาก และ Boonchu Meesri (2004 : 141) ศึกษาเรื่อง 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอองเจาานนาาที่ต ารวจสังกัด
ต ารวจภูธรจังนวัดเลย พบว่า ต ารวจจะปฏิบัตินนาาที่ในาส าเร็จตามภารกิจที่ไดารับมอบนมายเป็นอย่าง
ดีนั้น นอกจากจะมีเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ แลาวยังตาองอาศัย
ประสบการณ์ที่ไดามาจากระยะเวลาในการปฏิบัติงานและใกลาเคียงกับงานวิจัยออง Nattaset 
Sariman (1999)  ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอองอาาราชการ
ต ารวจชั้นประทวนในสังกัดกองบังคับการอ านวยการต ารวจตระเวนชายแดน  พบว่า อาาราชการ
ต ารวจชั้นประทวนในสังกัดกองบังคับการอ านวยการต ารวจตระเวนชายแดน มีความระดับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางรวมทั้งงานวิจัยออง Koson Chaipetdee (2003)  
ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานอองเจาานนาาที่ต ารวจสายตรวจ ในจังนวัดนนทบุรี 
พบว่า เจาานนาาที่ต ารวจสายตรวจในจังนวัดนนทบุรี มีระดับความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับปาน
กลาง 
 5.3 ผลการวิเคราะน์ความพึงพอใจต่อการใชาเสื้อเกราะกันกระสุน เนื่องจากงานวิจัยกับ
เสื้อเกราะกันกระสุนจากการสืบคานอาอมูลปรากฏว่ามีผูาท าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นาอยมากแต่จะมีเพียง
ส่วนที่ใกลาเคียง จากการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการใชาเสื้อเกราะกันกระสุนภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก สอดคลาองกับงานวิจัยออง Metha Pattanawichet (2009) ที่ศึกษาเรื่อง  ความคิดเน็นออง
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ก าลังพลกองทัพบกที่ปฏิบัติราชการ ใน 3 จังนวัดชายแดนภาคใตา ที่มีต่อคุณภาพในการใชางานออง
ยุทโธปกรณ์เสื้อเกราะป้องกันกระสุน พบว่า ก าลังพลกองทัพบกที่ปฏิบัติราชการใน 3 จังนวัด
ชายแดนภาคใตา มีระดับความคิดเน็นต่อคุณภาพในการใชางานยุทโธปกรณ์เสื้อเกราะป้องกันกระสุน 
อยู่ในระดับมาก และมีความสอดคลาองกับงานวิจัยออง Boonchu Meesri (2004 : 11) ที่ศึกษา
เรื่อง ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอองเจาานนาาที่ต ารวจสังกั ด
ต ารวจภูธรจังนวัดเลย พบว่า ต ารวจจะปฏิบัตินนาาที่ในาส าเร็จตามภารกิจที่ไดารับมอบนมายเป็นอย่าง
ดีนั้น จะตาองมีเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ  โดยความพึงพอใจต่อการ
ใชาเสื้อเกราะกันกระสุนเรื่อง เสื้อเกราะกันกระสุนสามารถป้องกันไม่ในาเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเสื้อ
เกราะกันกระสุนที่ใชา มีความคงทนต่อกระสุ ในระดับ 3 (อนาดกระสุน7.60 มม.ตามมาตรฐาน
กระทรวงกลาโนม) มีค่าเฉลี่ย 3.861 และความพึงพอใจต่อการใชาเสื้อเกราะกันกระสุนที่มีค่าเฉลี่ย
นาอยที่สุดคือ กระเป๋าส านรับใส่วิทยุ กระเป๋าใส่ซองกระสุน กระเป๋าอเนกประสงค์ ที่อยู่กับตัวเสื้อ
เกราะ ท าในาท่านมีความคล่องตัวในการปฏิบัตินนาาที่สอดคลาองกับ Suphattar Mingpreecha  
(2007: 11) ความพึงพอใจ นมายถึง ความรูาสึกยินดร เจตคติที่ดีอองบุคคล เมื่อไดารับการตอบสนอง
ความตาองการอองตน ท าในาเกิดความรูาสึกที่ดีในสิ่งนั้น 

 5.4 ผลการเปรียบเทียบบทบาทนนาาที่อองเจาานนาาที่อองรัฐกับปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัติ
และความพึงพอใจต่อการใชาเส้ือเกราะกันกระสุนจากการวิจัย พบว่า บทบาทนนาาที่อองเจาานนาาท่ี
อองรัฐแตกต่างกัน ปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัตินนาาที่ไม่แตกต่างกัน เป็นไปในแนวทางเดียวกับ 
Susanguan Suthitorn (2004:80-81) ศูนย์วิจัยและพัฒนาดาานอาชญาวิทยาภาควิชากระบวนการ
ยุติธรรม มนาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท าการส ารวจ “ความคิดเน็นอองประชาชนเกี่ยวกับอาชีพที่เสี่ยง
ภัยที่สุดในการปฏิบัติงานแต่ละวัน” พบว่า อาชีพต ารวจที่ปฏิบัตินนาาที่ภาคสนามไดารับการโนวตในา
เป็นอาชีพที่เสี่ยงภัยที่สุด รองลงมาคือ เจาานนาาที่ราชทัณฑ์ที่ปฏิบัตินนาาที่ผูาคุมในเรือนจ า ทั้งนี้ 
เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง ตาองคลุกคลีและอยู่ในกระบวนการยุติธรรม นรือวงจรออง
ผูากระท าผิด ส่วนในอาชีพอ่ืน ๆ ที่ประชาชนเน็นว่าเสี่ยงภัย ไดาแก่ อาชีพพนักงานอับรถบรรทุก 
ทนารที่ปฏิบัตินนาาที่สนาม และช่างก่อสราางในตึกสูง นอกจากนี้ยังมีอาชีพนักบิน เจาานนาาที่ดับเพลิง 
ยามรักษาความปลอดภัย ช่างไฟฟ้า ชาวประมง และพนักงานท าความสะอาด แต่อัดแยางกับงานวิจัย
ออง  Khachornkhuan Palakun.  (2011) ที่ท าการวิจัยเรื่อง การรับรูาความเสี่ยงและอวัญในการ
ท างานกับพฤติกรรมการท างานอองต ารวจจราจร กองบังคับการต ารวจนครบาล 1 ซึ่งพบว่า ระดับ
การรับรูาความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ต ารวจจราจรมีพฤติกรรมการท างานไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจจะเป็น
เพราะว่าการปฏิบัตินนาาที่อองต ารวจจราจรเป็นการที่ปฏิบัตินนาาที่ที่เสี่ยงภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
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นาอยกว่าต ารวจ ทนาร ที่ปฏิบัตินนาาที่ภาคสนาม ดัง Susanguan Suthitorn (2004: 80-81) ที่ท า
การส ารวจ “ความคิดเน็นอองประชาชนเกี่ยวกับอาชีพท่ีเสี่ยงภัยที่สุดในการปฏิบัติงานแต่ละวัน” ใน
ประเด็นที่ว่า อาชีพต ารวจที่ปฏิบัตินนาาที่ภาคสนามไดารับการโนวตในาเป็นอาชีพที่เสี่ยงภัยที่สุด ซึ่ง
เจาานนาาที่ต ารวจที่ประชาชนเน็นว่า เป็นอาชีพที่เสี่ยงภัยนั้น เป็นเพราะตาองปฏิบัตินนาาที่ใน
ภาคสนาม อาจถูกต่อสูาอัดอืนและถูกท าราายกลับไดา เช่น สายตรวจนรือนน่วยปราบปรามจับกุม
เท่านั้น 

 5.5  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระนว่างพฤติกรรมการท างานกับปัจจัยเสี่ยงในการ
ปฏิบัตินนาาที่อองเจาานนาาที่รัฐ จากการวิจัย พบว่า ปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัตินนาาที่ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมในการปฏิบัตินนาาที่ ซึ่งสอดคลาองกับ Khomsan Sinthawatchawong (2003 ) ที่ศึกษา
เรื่อง การรับรูาความเสี่ยง และพฤติกรรมดาานความปลอดภัยอองผูาควบคุมงานดาานสายอากาศในการ
ไฟฟ้านครนลวง ผลการวิจัยพบว่า การรับรูาความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความ
ปลอดภัย แต่อัดแยางกับงานวิจัยออง Khachornkhuan Palakun  (2011) ที่ท าการวิจัยเรื่อง การ
รับรูาความเสี่ยงและอวัญในการท างานกับพฤติกรรมการท างานอองต ารวจจราจร  กองบังคับการ
ต ารวจนครบาล 1 ผลการวิจัยพบว่า การรับรูาความเสี่ยงไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างาน  
ทั้งนี้อาจจะเป็นเพระว่า ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าการปฏิบัตินนาาที่อองต ารวจจราจรเป็นการที่ปฏิบัติ
นนาาที่ที่เสี่ยงภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินนาอยกว่าต ารวจ ทนาร ที่ปฏิบัตินนาาที่ภาคสนาม 

 5.6 วิเคราะน์ปัญนา อุปสรรค และอาอเสนอแนะแนวทางการสนับสนุนการปฏิบัติ
นนาาที่อองเจาานนาาที่รัฐ 

 การปฏิบัตินนาาที่ป้องกันและปราบปรามมีความเสี่ยงอันตราย เจาานนาาที่ไม่ไดาสวมใส่
เสื้อเกราะกันกระสุนทุกครั้งอณะปฏิบัตินนาาที่เนื่องจากการสนับสนุนเสื้อเกราะจากตานสังกัดมีไม่
เพียงพอคนราายใชาอาวุธปืนที่ทัน สมัยส่วนเสื้อเกราะจะป้องกันไดาเฉพาะอาวุธปืนอนาดเล็ก นาก
เจาานนาาที่ไดารับการสนับสนุนเสื้อเกราะจะท าในาการปฏิบัตินนาาที่มีความเชื่อมั่น มีอวัญและก าลังใจ
ทั้งนี้อ้ึนอยู่กับคุณภาพอองเสื้อเกราะ เจาานนาาที่รัฐในจังนวัดเพชรบูรณ์ออในาส ารวจความตาองการเสื้อ
เกราะกันกระสุนแลาวน าเสนอเป็นนโยบายการใชาเสื้อเกราะในการปฏิบัตินนาาที่จะสามารถสราางความ
เชื่อมั่นและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินไดา เจาานนาาที่ ใส่เสื้อเกราะปฏิบัตินนาาที่ซึ่งประดิษฐ์จาก
แผ่นเนล็กนนาานลังมีน้ านนักประมาณ 6 กิโล เมื่อใชานานก็จะช ารุดตามกาลเวลานากไดารับการ
สนับสนุนเสื้อเกราะอินทนิลจะท าในาประนยัดรูปทรงเนมาะสมกระชับมีคุณภาพโดยนลักฐานจาก
การทดสอบซึ่งมีความสอดคลาองกับ กับ Boonchu Meesri (2004: 141) ศึกษาเรื่อง ที่ศึกษาเรื่อง 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอองเจาานนาาที่ต ารวจสังกัด
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ต ารวจภูธรจังนวัดเลย พบว่า ต ารวจจะปฏิบัตินนาาที่ในาส าเร็จตามภารกิจที่ไดารับมอบนมายเป็นอย่าง
ดีนั้น นอกจากจะมีเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ แลาวยังตาองอาศัย
ประสบการณ์ท่ีไดามาจากระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และการมีสถานภาพโสดอองอาาราชการต ารวจ
ซึ่งไม่มีภาระรับผิดชอบต่อครอบครัวมากย่อมสามารถปฏิบัติงานไดาโดยไม่ในาพะวงนนาาพะวงนลัง ไม่
มีภาวะความเครียดสามารถทุ่มเทในากับการปฏิบัติงานไดาอย่างเต็มที่จึงท าในาการปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพและสอดคลาองกับงานออง Pairat Sroisaeng (2004)  ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ปัญนา
อุปสรรคในการท างานและแนวโนามอองการลาออกอองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) 
กรณีศึกษากองราอยอาสารักษาดินแดนในจังนวัดระนอง พบว่า อัตราค่าตอบแทนไม่เพียงพอส านรับ
การยังชีพในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งสวัสดิ์การในการรักษาพยาบาลไม่ครอบคลุมถึงครอบครัว 
ซึ่งค่าตอบแทนและสวัสดิการไม่เนมาะสมกับภารกิจนนาาที่อองสมาชิก อส. ปัญนาอีกอย่างที่พบคือ 
วัสดุอุปกรณ์ในกองราอยต่าง ๆ ก็มีไม่เพียงพอและช ารุดเป็นส่วนมาก ส่วนแนวโนามการลาออกออง
สมาชิก อส. พบว่า มีแนวโนามที่จะลาออกคิดเป็นราอยละ 26.00 รวมทั้งมีความสอดคลาองกับงานออง 
Theodsak Wannaput. (2002:) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานอองอาาราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธรจังนวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษา
ปัญนาและแนวทางแกาไอเกี่ยวกับการเสริมสราางอวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน พบว่า 
อาาราชการต ารวจเสนอปัญนามากที่สุด 3 ล าดับแรกคือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใชาในการ
ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ รองลงมาคือ ผูาบังคับบัญชาไม่เอาใจใส่ต่อผูาใตาบังคับบัญชา ไม่ในาความเป็น
กันเอง ประการสุดทาายคือ การพิจารณาเลื่อนอั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม แนวทางแกาไอคือ ควรในาเบิก
เบี้ยเลี้ยงไดาเต็มตามความเป็นจริงที่ออกปฏิบัติงาน ผูาบังคับบัญชาในาความเป็นธรรมในการพิจารณา
เลื่อนอั้นเงินเดือน เอาใจใส่ต่อผูาใตาบังคับบัญชามากอึ้น ส่งเสริมในาครอบครัวต ารวจมีอาชีพเสริม
เจาานนาาที่ไม่ไดาสวมใส่เสื้อเกราะกันกระสุนทุกครั้งอณะปฏิบัตินนาาที่ส่วนคนราายจะใชาอาวุธปืนนรือ
อาวุธชนิดอ่ืนๆ ซึ่งมีอนาดดีและทันสมัยส่วนเสื้อเกราะจะป้องกันไดาเฉพาะอาวุธปืนอนาดเล็กการ
ปฏิบัตินนาาที่ก าลังคนก็มีนาอย ซึ่งมีความสอดคลาองกับงานอองวิจัยออง Thanoo Puangmanee  
(2002 : 75) ท าการศึกษาเก่ียวกับ ความคิดเน็นต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานอองเจาานนาาที่ต ารวจงาน
ป้องกันปราบปรามสังกัดต ารวจภูธรจังนวัดสระบุรี พบว่า ความคิดเน็นต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานทั้ง
ที่เป็นปัจจัยภายในนน่วยงาน ปัจจัยภายนอกนน่วยงานและปัจจัยการปฏิบัติงานโดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง  นมายความว่า เจาานนาาที่ต ารวจงานป้องกันปราบปรามมีความคิดเน็นว่าปัจจัยต่าง 
ๆ ในการปฏิบัติงานควรไดาพัฒนาในามีประสิทธิภาพนากไดารับการสนับสนุนในเรื่องปัจจัยในการ
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ปฏิบัติงานต่าง ๆ ในาเพ่ิมมากอึ้น พอเพียง ก็จะท าในาการปฏิบัติงานอองเจาานนาาที่ท างานป้องกัน
ปราบปรามประสบความส าเร็จ เป็นที่พ่ึงอองประชาชนไดาอย่างแทาจริง   
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 อาอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1) สถาบัน/นน่วยงานที่เกี่ยวอาองควรท าการออกแบบเสื้อเกราะในามีอนาดตามความ
ตาองการอองเจาานนาาที่รัฐ 

  2) สถาบัน/นน่วยงานที่เกี่ยวอาองควรส ารวจความตาองการเสื้อเกราะป้องกันกระสุนจาก
เจาานนาาที่รัฐที่มีความเสี่ยงเช่น อาาราชการทนารต ารวจเจาานนาาที่รักษาป่าไมาและสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดนในารัฐส่งเสริมและสนับสนุนเสื้อเกราะกันกระสุนแก่เจาานนาาที่ผูามีความเสี่ยงเพ่ือเป็น
อวัญและก าลังใจ 

 3) สถาบัน/นน่วยงานที่เกี่ยวอาองควรท าการวิจัยต่อยอดเสนอในารัฐสนับสนุนการ
ออกแบบเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล 
 6.2 อาอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1) สถาบัน/นน่วยงานที่เกี่ยวอาองควรน าผลงานการวิจัยประชาสัมพันธ์ในาเจาานนาาที่รัฐ
ไดารับทราบ 
  2) สถาบัน/นน่วยงานที่เกี่ยวอาองควรควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือท าการพัฒนาเสื้อ
เกราะที่มีประสิทธิภาพราคาถูก 
 6.3 อาอเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัจจัยเสี่ยงในการท างานและการประเมินความพึงพอใจ
การน าเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลไปใชากับเจาานนาาที่อองรัฐในจังนวัดเพชรบูรณ์ ผูาวิจัยออเสนอในาผูา
ที่สนใจน าไปศึกษาวิจัยครั้งต่อไปในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1) ควรมีการวิจัยการศึกษาปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัตินนาาที่อองเจาานนาาที่รัฐที่มีตัวแปรที่
แตกต่างจากการวิจัยนี้ 
 2) การวิจัยครั้งต่อไปควรท าการวิจัยในกลุ่มตัวอย่างเฉพาะเช่น เฉพาะทนาร เฉพาะ
ต ารวจเป็นตาน 

3) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจนลังจากการน าเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล
ไปใชาในการปฏิบัตินนาาที่อองเจาานนาาที่รัฐ 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาความเป็นมา และสภาพทั่วไปของหมู่บ้านที่ศึกษา เพ่ือ
ศึกษาภูมิปัญญา และพัฒนาการของการอนุรักษ์ควายในประเทศไทย เพ่ือศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การเลี้ยงเพ่ือการอนุรักษ์ควายในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพทางวัฒนธรรม เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร และภาคสนาม โดยการส ารวจ สัมภาษณ์ สังเกต และสนทนากลุ่ม เลือกแบบ
เจาะจงตามเกณฑ์ทางด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ประชากรที่ศึกษา ประกอบด้วย 
ภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย) ภาคอีสาน (สุรินทร์ บุรีรัมย์) ภาคกลาง (ชลบุรี สุพรรณบุรี) และ
ภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช) กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 88 คน กลุ่มผู้รู้ 24 คน กลุ่มผู้ปฏิบัติ 
40 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป 24 คน ตรวจสอบข้อมูลด้วยเทคนิคการตรวจสอบสามเส้า และ
น าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่า ภูมิปัญญา และพัฒนาของการอนุรักษ์ควายในประเทศไทย สะท้อนผ่าน
การใช้พ้ืนที่ที่ใช้เลี้ยงควายส่วนใหญ่จะใช้บริเวณทุ่งนาของชาวบ้าน เลี้ยงแบบล่าม และปล่อยให้
ออกไปแทะเล็มหญ้าตามธรรมชาติ พันธุ์ของควาย ส่วนใหญ่เป็นควายปลัก ลักษณะของรูปร่างล่ าสัน 
การขยายพันธุ์ใช้วิธีผสมเทียม และผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ วัตถุประสงค์ และความส าคัญของการ
เลี้ยงควาย ส่วนใหญ่เพ่ือการอนุรักษ์วิถีควายให้อยู่คู่กับสังคมไทย และเพ่ือใช้ในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การสร้างคอกส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นโรงเรือนโล่งไม่มีฝากั้น ไม่มีหลังคา 
อาหาร ได้แก่ หญ้าสด และฟางข้าว 

การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงเพ่ือการอนุรักษ์ควายไทย สามารถกระท าได้ในหลายแนวทาง 
เช่น พัฒนา พ้ืนที่ที่ใช้เลี้ยงควาย ในฤดูท านาต้องเตรียมอาหารแห้งโดยเฉพาะหญ้า และฟาง พันธุ์
ของควาย จะต้องมีการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยวิธีการผสมเทียม เพ่ือให้ได้ควายคุณภาพดี 
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รูปร่างล่ าสัน การสร้างคอก หลังคามุงด้วยใบตองตึง หรือหญ้าคา หรือกระเบื้องเพ่ือกันฝนกันแดด 
พัฒนาโรงเรียนให้มาตรฐานติดมุ้งลวดเพ่ือป้องกันเหลือบ ลิ้น ยุง สัตว์มีพิษต่าง ๆ การดูแลสุขภาพ 
มีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์มาตรวจสุขภาพทุก ๆ 3 เดือน และต้องพัฒนาวิธีการคัดพันธุ์ควาย 

 

ค าส าคัญ : การพัฒนารูปแบบการเลี้ยง การอนุรักษ์ควาย 
 
 

ABSTRACT 
This research aimed at investigating the backgrounds and general physical 

features of research village, indigenous knowledge and the development of buffalo 
conservation in Thailand. This is a kind of qualitative research which its data were 
collected from documents concerned and a field study by means of a survey, an 
interview, an observation, and a focus group discussion. A sample was selected by 
means of a purposive sampling technique according to the criterion of social, 
cultural, and economic categories. Research population consisted of northern 
people (Chiangmai, Chiangrai), northeastern people (Surin, Biri Ram), central-part 
peopke (Chonburi, Supanburi) and southern people (Surat-Thani, Nakhon Si 
Thammarat). A total sample of 88 people consisted of 24 key informants, 40 casual 
informants, and 24 general informants. A triangulation technique was used for 
examining data and a descriptive analysis was used for presenting research results. 

The research results revealed that Indigenous Knowledge and development 
of buffalo conservation in Thailand reflected through the use of rice fields of 
people for keeping buffaloes, the buffaloes were kept by tieing up weith the ropes 
and by letting them to eat grass freely. Almost breeds of them were sturdy 
buffaloes that like to swallow in the mud and artificial insemination and natural 
breeding were used for breeding. Main purposes of buffalo keeping were conserving 
way of like of Thai buffaloes parallel to Thai society and used them for cultural 
tourism activities. Almost buffalo pens in the form of roofless and non-partitions. 
Their food was fresh grass and straw. 

The development of keeping patterns for conserving buffaloes in Thailand 
could be conducted in many ways such as development the area of buffalo 
keeping, preparing grass and straw for them during farming period, selecting 
breeding stocks by artificial insemination in order to have qualitative sturdy 
buffaloes ; developing buildings to standard quality by fixing screens for protecting 
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buffaloes from horseflies, gnats, mosquitoes, and poisonous animal ; roofing the 
buildings with eng tree leaves, lalang grass or tiles ; taking care of buffaloes health 
by a three-veterinary checking ; and developing the method of breeding selection 
Keywords : The Development of Keeping Patterns, Conserving Buffaloes. 
 
 
1. บทน า 
          ควายมีบทบาท และความส าคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนมากมาย เนื่องจากประเทศไทยเป็น
สังคมเกษตรกรรมท าให้วิถีควายกับวิถีคนมีความผูกพันกันอย่างแนบแน่น และยาวนาน ควายถือ
เป็นทรัพย์สิน เป็นมูลมังหรือมรดกให้ลูกหลาน เป็นการออมทรัพย์ที่ส าคัญของชาวบ้าน และเป็นสิ่ง
ที่แสดงถึงฐานะของผู้เลี้ยงอีกด้วย นอกจากนี้ในบางหมู่บ้านของภาคอีสานยังมีการยืมควายนอน ซึ่ง
เป็นการรวบรวมควายที่มีอยู่ในหมู่บ้าน แล้วต้อนไปอยู่ตามไร่นาของผู้ที่ต้องการยืม เพ่ือให้ควาย
เหล่านั้น ถ่ายมูลกลายเป็นปุ๋ยต่อไป นี่นับว่าเป็นส่วนหนึ่งในระบบการผลิตของการเกษตรควบคู่ไป
กับการเพาะปลูก ซึ่งได้มีการใช้แรงงานควายในการเกษตร และชีวิตประจ าวัน เช่น ใช้ไถนา ใช้ลาก
เกวียนเป็นยานพาหนะ ผลผลิตอ่ืนที่ได้จากควาย เช่น ให้เนื้อ นม กระดูก หนัง ให้ปุ๋ยคอก และ
ความต้องการตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น ส่วนด้านจิตวิทยา หรือระบบจิตใจ เช่น เป็น
เพ่ือน เป็นสัตว์ป้องกันศัตรู เป็นสัตว์เพ่ือประกอบในประเพณี พิธีกรรม ความคิด ความเชื่อ เป็นสัตว์
เลี้ยงที่อยู่คู่กับสังคมไทย วิถีชีวิต ทั้งในกระบวนการผลิตของระบบเกษตรกรรม จนสามารถกล่าวได้
ว่าควายเป็นเพ่ือนคู่ทุกข์คู่ยากของชาวนา และวิถีคนไทยมาอย่างยาวนาน (Iam Thongdee, 2010)   
          แต่ปัจจุบันนี้ ประเทศไทยที่ซึ่งเคยมีควายอยู่เป็นจ านวนมาก และควายไทยเคยถูกจัดให้เป็น
ควายปลักที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดเล็กลงหลังจากที่มีการตอนควายหนุ่มตัวผู้ที่มีโคร งร่าง
ใหญ่ พบว่าดื้อรั้นบังคับยาก เป็นเหตุให้ควายลดจ านวนลงอย่างรวดเร็ว จากสถิติของกลุ่ม
สารสนเทศ และข้อมูลสถิติ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2536-2547 จ านวน
ควายลดลงอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2548 ควายมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเป็น 1,624,919 ตัว ในปี 
พ.ศ. 2549 ลดลงเหลือเพียง 1,351,851ตัว และในปี พ.ศ. 2550 เพ่ิมข้ึนอีกครั้งเป็น 1,577,798 ตัว 
ซึ่งศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ได้
สรุปผลการส ารวจปริมาณการผลิตควาย ปี 2549 ทั้งประเทศ เม่ือเทียบกับปี 2548 ปรากฏว่า
ปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ 1.81 โดยภาคเหนือ ลดลงร้อยละ 2.75 ภาคอีสาน ลดลงร้อยละ 1.65 
ภาคกลาง  ลดลงร้อยละ 2.07 และภาคใต้ ลดลงร้อยละ 3.14 ทั้งนี้การผลิตควายในประเทศไทยมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสั งคมที่คล้อยตามระบบ
โลกาภิวัตน์ ส่งผลให้ปัจจุบันจ านวนควายมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง (Office of Agricultural 
Economics, 2000) และอีกส่วนหนึ่ง เนื่องจากเกษตรกรที่ยังเลี้ยงควายอยู่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร
รายย่อย ท าให้ไม่สามารถพัฒนาการเล้ียงในเร่ืองการปรับปรุงพันธุ์ และขาดแคลนพ่อพันธุ์ที่ดี
เนื่องจากควายตัวผู้ขนาดใหญ่ถูกส่งไปขายที่โรงฆ่าสัตว์ และจะเห็นได้ว่าจากอดีตถึงปัจจุบันวิถีชีวิต
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ของผู้คนในชุมชน รวมถึงรูปแบบการเลี้ยงควาย และการซื้อการขายได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 
เนื่องจากการพัฒนาประเทศท าให้การคมนาคมสะดวก มีการใช้เทคโนโลยีมาแทนการใช้แรงงาน
สัตว์ การขาดแคลนพ้ืนที่ในการเลี้ยงควายส่งผลให้บทบาทสถานะของควายเปลี่ยนไปเป็นสินค้าทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น การศึกษาวิจัยคือองค์ความรู้เดิมที่สามารถน ากลับมาปรับใช้ในการส่งเสริมอาชีพ
การเลี้ยงควายในปัจจุบันได้ เพ่ือแก้ไขปัญหาแก่ชุมชนต่อไป (Center of Cultural Public 
Relations, 2000) ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนารูปแบบการเลี้ยง การอนุรักษ์ควายที่เหมาะสมกับ
สภาพสังคมวิถีชีวิตของคนภาคการเกษตรในยุคปัจจุบัน ให้ควายกลับมามีบทบาทอย่างยั่งยืน และ
พัฒนาสู่วิธีการด าเนินชีวิตแบบเกษตรพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง ผู้วิจัย
เห็นว่าภูมิปัญญาควาย เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่น ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์ประกอบ
ของการเกษตรแบบยั่งยืน  น าไปสู่แนวทางในการอนุรักษ์ควายไทยได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
          2.1 เพ่ือศึกษาความเป็นมาของการเลี้ยงควายในประเทศไทย และสภาพทั่วไปของหมู่บ้านที่
ศึกษา 
          2.2 เพ่ือศึกษาภูมิปัญญา แลพัฒนาการของการอนุรักษ์ควายในประเทศไทย 
          2.3 เพ่ือศึกษาการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงเพ่ือการอนุรักษ์ควายในประเทศไทย 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
          3.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
          ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ระดับลึกจากกลุ่มตัวอย่าง  หรือผู้ให้ข้อมูล
หลัก 3  กลุ่ม โดยจ าแนกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการศึกษาวิจัยรวมทั้งสิ้น 88 คน ซึ่งแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้  
           1) กลุ่มผู้รู้ (Key Informants) จ านวน 24 คน 
           2) กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual Informants) จ านวน 40 คน 
           3)  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป (General Informants) จ านวน 24 คน 
          3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
          ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจึงใช้เครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 
           1) แบบส ารวจเบื้องต้น (Basic Survey) 
           2) แบบสัมภาษณ์แบบมีการก าหนดโครงสร้าง (Structured Interview)  
          3) แบบสังเกต (Observation)  
           4) แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
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          3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร ท าการวิเคราะห์โดยวิธีการ Method of Agreement ซึ่ง
ประกอบด้วยการตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ในเชิงแนวคิดทฤษฎี ซึ่งพิจารณาจากเอกสารท่ี
เป็นเรื่องเดียวกันจากหลาย ๆ แหล่ง หากข้อมูลตรงกันก็ถือว่ายอมรับความเชื่อถือได้ และน ามา
อ้างอิง 
           2) ข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม ที่เก็บรวบรวมได้จากเครื่องมือทุกประเภท น ามาจ าแนก
ข้อมูล (Theology Analysis) ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นที่ศึกษา  
           3) วิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยการใช้วิธีพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยวิธีทางสถิติ คือ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และเสนอในรูปแบบของตาราง รูปภาพ และแผนภูมิ   
 
4. สรุปผลการวิจัย 
          4.1 ความเป็นมาของการเลี้ยงควายในประเทศไทย และสภาพทั่วไปของหมู่บ้านที่ศึกษา
สภาพทั่วไปของหมู่บ้านที่เลี้ยง และอนุรักษ์ควายในภาคเหนือ ทั้งสองแห่ง ได้แก่ บ้านควายไทยแม่
ริม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ลัว อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีลักษณะการเลี้ยง และ
อนุรักษ์ไว้ในบริเวณไร่นา ซึ่งมีลักษณะเป็นเกษตรปลอดสารพิษ หรือเกษตรอินทรีย์ เป็นการเลี้ยง
โดยอาศัยภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ทั้งสองแห่งใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นหลักในการเลี้ยงสัตว์ และเพาะปลูก ตลอดจน
การด ารงชีพในชีวิตประจ าวัน ส าหรับบริการด้านการดูแลสุขภาพของควายนั้น ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบล ทางด้านยา และวัคซีนที่ใช้ดูแลรักษา และป้องกันโรค
เกี่ยวกับปศุสัตว์ 
           สภาพทั่วไปของหมู่บ้านที่เลี้ยง และอนุรักษ์ควายในภาคอีสาน ซึ่งได้แก่ บ้านหินโคน 
อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และบ้านโคกเจริญ อ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีลักษณะการ
เลี้ยง และอนุรักษ์ไว้ในลักษณะการเลี้ยงปล่อยไว้ในเขตป่าชุมชน หรือไม่ก็ในเขตป่าสงวน ซึ่งมี
ลักษณะเป็นป่าโคก หรือป่าบ ารุงดินในไร่นา ในภาพรวมเป็นการด าเนินรอยตามหลักการพ่ึงพา
ตนเอง และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิ
ปัญญาในการดูแลรักษาสุขภาพของควายได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ประกอบกับการได้รับ
การสนับสนุนทางด้านยา เวชภัณฑ์ และวัคซีน จากหน่วยงานด้านการเกษตร จากองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
           สภาพทั่วไปของหมู่บ้านที่เลี้ยง และอนุรักษ์ควายในภาคกลาง ซึ่งได้แก่ บ้านท่อใหญ่ 
อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ใน
ภาพรวมเป็นการเลี้ยง และอนุรักษ์ไว้ในบริเวณที่ราบลุ่ม ดิน และน้ าอุดมสมบูรณ์ ผู้เลี้ยงแคะควาย
เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ท ากิจกรรมร่วมกันในกระบวนการผลิตข้าว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งที่จังหวัดชลบุรี จะมีการจัดประเพณี “วิ่งแข่งควาย” หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าประเพณี 
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“วิ่งควาย” นอกจากนั้นแล้วยังมีการแสดงความสามารถของควายในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้นว่า การ
นอนแกล้งตาย การหมอบ การเต้นตามจังหวะเพลง และอ่ืน ๆ จนควายเป็นจุดขายทางการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
          ส าหรับสภาพทั่วไปของหมู่บ้านเลี้ยงควายในภาคใต้ ทั้งสองแห่งนั้น ซึ่งได้แก่ บ้านท่าเรือใต้ 
อ า เภอบ้านนาเดิม จั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี  และบ้านดอนโตนด อ าเภอเชียงใหญ่  จั งหวัด
นครศรีธรรมราช ในภาพรวมเป็นการเลี้ยง และอนุรักษ์ไว้ในบริเวณพ้ืนที่ซึ่งเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม สภาพ
เป็นดินร่วนปนทราย น้ าค่อนข้างท่วมขังตลอดปี และเป็นชุมชนชาวพุทธ ในการเลี้ยงดูแลนั้นใช้
หลักการพ่ึงพิงตนเองตามภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ส าหรับการด ารง
ชีวิตประจ าวันน้ันไม่ได้พ่ึงพิงเฉพาะการปศุสัตว์เท่านั้น ยังมีการยังชีพโดยอาศัยรายได้จากผลผลิต
จากสวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน และสวนผลไม้อีกทางหนึ่งด้วย ส าหรบการสนับสนุนทางด้านยา 
เวชภัณฑ์ และวัคซีนปศุสัตว์นั้น ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารด้านต าบล 
          4.2 ภูมิปัญญา และพัฒนาการของการอนุ รักษ์ควายในประเทศไทย  ภูมิปัญญา  
และพัฒนาการของการอนุรักษ์ควายในประเทศไทยในภาพรวม ของทุก ๆ ภาคจะมีจุดร่วมที่
คล้ายกันในหลาย ๆ ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
           1) พันธุ์ของควาย ส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรผู้เลี้ยงควายในทุก ๆ ภาคจะเลือกเลี้ยงสาย
พันธุ์ควายที่เรียกว่า “ควายปลัก” ควายปลักมีลักษณะรูปร่างล่ าสัน ตามล าตัวมีขนเล็กน้อย บริเวณ
ใต้คอมีขนสีขาวเป็นรูปตัววี ผิวหนังมีสีเทาเข้มเกือบด า ท้องใหญ่ ขาได้สัดส่วนเหมาะกับล าตัว โคน
ขาใหญ่ และค่อย ๆ เรียวคงมาจนถึงปลายเท้า หางยาวเลยข้อขาหลังมาเล็กน้อย เขาแบนกางปลาย
โค้งงอไปด้านหลัง ชอบนอนแซบคัก 
           2) การเพาะ และขยายพันธุ์ควาย ส่วนใหญ่ใช้ทั้งวิธีการปล่อยให้มีการผสมพันธุ์ตาม
ธรรมชาติ และการผสมเทียม 
           3) วิธีการเล้ียง ส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรผู้เลี้ยง มักใช้วิธีเลี้ยงไว้ในคอกสลับกับการเลี้ยง
ปล่อยตามสวน ไร่ นา และป่าชุมชน หรือในป่าสงวน เพ่ือเปิดโอกาสให้ควายได้ออกก าลังกาย และ
ผ่อนคลายความเครียดที่ต้องอยู่ในบริเวณท่ีแคบ ๆ เช่น คอกเลี้ยงเป็นเวลานาน ๆ 
           4) การสร้างคอก การสร้างคอกเลี้ยงควายของเกษตรกรแต่ละภาคอาจมีความแตกต่าง
กันบ้าง ทางด้านขนาด โครงสร้าง และวัสดุก่อสร้าง ที่ใช้ในการท าคอก แต่จะมุ่งเน้นไปที่การกันแดด 
กันฝน เป็นหลัก 
           5) อาหาร ส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรผู้เลี้ยงจะเลี้ยงควายด้วยอาหารจ าพวกหญ้าสด หญ้า
แห้ง ฟางข้าว และเกลือ เป็นหลัก อาจมีบ้างท่ีใช้อาหารเสริมจ าพวก ข้าวโพด และอาหารเม็ด 
           6) การดูแลสุขภาพ การดูแลสุขภาพโดยทั่วไปมีสองระบบ คือ ดูแล หรือบ ารุงสุขภาพ
ควายด้วยยาสมุนไพรพ้ืนบ้าน และได้รับการสนับสนุนยา และเวชภัณฑ์ ตลอดจนวัคซีนป้องกันโรค 
จากหน่วยงานด้านการปศุสัตว์จากภาครัฐ เป็นต้นว่า หน่วยงานปศุสัตว์จากองค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือปศุสัตว์อ าเภอ 
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          4.3 การพัฒนารูปแบบการเล้ียงเพ่ือการอนุรักษ์ควายไทยในประเทศไทย  การพัฒนา
รูปแบบการเลี้ยงเพ่ือการอนุรักษ์ควายไทยในประเทศไทยโดยภาพรวมแล้ว เกษตรกรในทุก ๆ ภาคมี
ความตื่นตัวที่จะพัฒนารูปแบบการเลี้ยงในประเด็นที่คล้ายกัน ดังต่อไปนี้ 
           1) การคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ มีแนวโน้มว่า เกษตรกรจะหันมาขอความร่วมมือกับ
หน่วยงานด้านปศุสัตว์  เ พ่ือพัฒนาสายพันธุ์ควายโยมุ่ งหวังไปที่ความแข็งแรงสมบูรณ์ มี
ความสามารถในการต้านทานโรคมากขึ้น การผสมเทียมโดยอาศัยน้ าเชื้อจากพ่อพันธุ์ชั้นดี จึงได้รับ
ความนิยมมากขึ้นตามล าดับ การผสมด้วยวิธีนี้จะได้ลูกควายซึ่งมีคุณสมบัติตามความต้องการทั้งของ
การเกษตรกรเอง และตลาดปศุสัตว์อีกด้วย 
           2) วิธีการเลี้ยง ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงควาย หรือปศุสัตว์อ่ืน ๆ เริ่มรวมกลุ่มกันเป็น
เครือข่าย ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ ทางด้านปศุสัตว์กันมากขึ้น บางรายซึ่งมีพ้ืนที่เลี้ยงอยู่
ใกล้กันเริ่มรวมกลุ่มกันเลี้ยงในลักษณะ “ฟาร์มกลุ่มขนาดใหญ่” มีการแบ่งปันทั้งทางด้านพ้ืนที่การ
เลี้ยง ทรัพยากรในการเลี้ยงร่วมกัน ท าให้เกิดความรักความสามัคคี และช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยง  
ลงได ้
           3) วิธีการสร้างคอก ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงควาย หรือปศุสัตว์อ่ืน ๆ เริ่มหันมาสนใจ
ในเรื่องของสภาพแวดล้อมของคอก และบริเวณโดยรอบมาขึ้น  มีการออกแบบคอกให้มีโครงสร้างที่
มัน่คงแข็งแรง คุ้มแดด คุ้มฝน และยังสามารถป้องกันแมลงรบกวนสัตว์เลี้ยงของตนเองได้ด้วย มีการ
สร้างคอกที่กรุด้วยตาข่ายป้องกันแมลง ยุง ริ้น มีระบบการระบายน้ า และความชื้นที่ดีขึ้น มีระบบ
สร้างความอบอุ่นให้กับสัตว์เลี้ยงในฤดูหนาว และจัดระบบการสัญจรในคอกท่ีสะดวก และถูกอนามัย
ยิ่งขึ้น 
           4) อาหาร เกษตรกรบางรายได้รับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร และปศุสัตว์ 
ในการพัฒนาอาหารสัตว์ และการดูแลสุขภาพสัตว์ มีการพัฒนาด้านการแปรรูปอาหารสัตว์ใน
ลักษณะใหม่ ๆ เช่น การท าฟางอัดแห้ง อาหารสัตว์อัดแห้งท ามาจากข้าวโพด หญ้า หรือพืชที่มีธาตุ
อาหารที่มีประโยชน์ต่อสัตว์ขึ้นมาใช้ด้วยตนเอง 
           5) การดูแลสุขภาพสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็น
ต้นว่า ปศุสัตว์อ าเภอ หน่วยงานปศุสัตว์จากองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือขอความช่วยเหลือ
ทางด้านยา เวชภัณฑ์ และวัคซีนส าหรับสัตว์ ประกอบกับผู้เลี้ยงส่วนใหญ่สามารถหาความรู้ด้านการ
ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงได้ จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้มีความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพสัตว์
เพ่ิมข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เลี้ยงในยุคอดีต 
          6) การเชื่อมโยงการเลี้ยงไปสู่การท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม เกษตรกรหลายรายเริ่ม
พัฒนารูปแบบการเล้ียงในลักษณะคู่ขนานกันไป ระหว่างการเลี้ยงเพ่ือวัตถุประสงค์เชิงการค้า และ
วัตถุประสงค์เชิงการท่องเที่ยว ยกตัวอย่างเช่น เกษตรกรผู้เลี้ยงควายในจังหวัดชลบุรี ใช้เลี้ยงดู
เพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ควาย อีกทั้งฝึกฝนควายให้มีความสามารถพิเศษ ซึ่งนอกเหนือจากการไถนา 
หรือกิจกรรมในกระบวนการผลิตข้าว ควายบางตัวมีความสามารถในการแสดงท่าทางตามค าสั่งผู้



212    ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561

  

เลี้ยง บางตัวมีความสามารถในการวิ่งแข่ง จนเกิดเป็นประเพณีการวิ่งควาย และเป็นส่วนหนึ่งของ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
           5.1 ความเป็นมาของการเลี้ยงควายในประเทศไทย และสภาพทั่วไปของหมู่บ้านที่
ท าการศึกษา  ในภาพรวมอาจกล่าวได้ว่าทุก ๆ หมู่บ้านที่มีการเลี้ยง และอนุรักษ์ควาย ล้วนได้รับ
การถ่ายทอดภูมิปัญญาทางด้านการเลี้ยงควายมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีชีวิต หรือวัฒนธรรมของสังคมเกษตรกรรมของชาวชนบทไทย กระบวรการเรียนรู้ดังกล่าว
สอดคล้องกับ งามพิศ สัตย์สงวน (Ngampit Satsanguan, 2000) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า กระบวรการ
เรียนรู้ประเพณีทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งเรียกว่า 
“การขัดเกลาทางสังคม” (Socialization) หรือ “การรับวัฒนธรรมเข้ามาไว้ในตัวเรา” 
(Enculturation) ความผูกพันระหว่างผู้เลี้ยงกับควายได้กลายเป็นเสมือนหนึ่งว่าควายเป็นสมาชิก
ของครอบครัวคนหนึ่ง ความผูกพัน และความส านึกในคุณประโยชน์ของควายที่ช่วยเป็นทั้งแรงงาน
ในการท านา เป็นทั้งแหล่งผลิตอาหาร (นม) แหล่งผลิตปุ๋ยคอกท าให้ชาวนา หรือเกษตรกรบางพ้ืนที่
นอกจากจะดูแลควายเป็นอย่างดีแล้ว ยังได้ประกอบพิธีรับขวัญควายคล้ายกับเป็นการขอบคุณใน
คุณความดีอีกด้วย สอดคล้องกับ ศศิกานต์ นาอุดม และปริพัฒน์ นิยมวงศ์ (Sasikan Naudom 
and Paripat Niyomwong, 2003) ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับ พิธีกรรม ความเชื่อของชาวอีสาน พบว่า 
พิธีรับขวัญ หรือสู่ขวัญควายมักจะกระท าในวันเสาร์ของเดือนพฤษภาคม หลังจากฤดูเตรียมดิน
เพาะปลูกผ่านไปแล้ว โดยจะให้หมอสู่ขวัญดูฤกษ์ยาม เพ่ือท าพิธี นิยมท าพิธีตอนเช้า บริเวณใกล้ ๆ 
คอกควาย ในพิธีเครื่องเซ่นสังเวย ประกอบด้วยพานบายศรีสู่ขวัญ กรวยดอกไม้ ด้ายผูกเขาควาย 
หญ้าอ่อนหนึ่งก ามือ ไก่ต้มหนึ่งตัว เหล้าขาวหนึ่งขวด ข้าวต้มมัด ขันน้ ามนต์ และธูปเทียน พิธีกรรม
ความเชื่อดังกล่าวนี้สอดคล้องกับ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (Somsak Srisantisuk, 2011)
ซึ่งได้โยงทฤษฎีนิเวศวัฒนธรรมเข้ากับปรากฏการณ์เกี่ยวกับความเชื่อว่า ความเชื่อ และการปฏิบัติ
ต่าง ๆ ตามระบบวัฒนธรรม ที่ดูเหมือนไร้สาระไม่มีเหตุผล แต่อาจมีผลในการใช้ทรัพยากรอย่างมี
เหตุผลก็ได้ ทั้งนี้ต้องค านึงถึงระดับเทคโนโลยีที่ใช้เฉพาะสถานที่นั้นด้วย 
           5.2 ภูมิปัญญา และพัฒนาการของการอนุรักษ์ควายในประเทศไทย  ภูมิปัญญา และ
พัฒนาการของการอนุรักษ์ควายในประเทศไทย เป็นเร่ืองของการสืบทอดความรู้ดั้งเดิมของบรรพ
บุรุษ แล้วน าไปพัฒนาเข้ากับวิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ภูมิปัญญาดังกล่าวมักจะ
เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกสายพันธุ์ควาย การเพาะ และขยายพันธุ์ควาย วิธีการเลี้ยง การสร้างคอก 
การให้อาหาร และการดูแลสุขภาพควาย เพ่ือให้ได้สายพันธุ์ที่แข็งแรงมีความต้านทานโรคสูง มี
คุณสมบัติตามที่ผู้เลี้ยง และตลาดต้องการ สภาพแวดล้อม หรือระบบนิเวศน์ในการเลี้ยงจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง สอดคล้องกับ Harris (1968:120)  ซึ่งมองว่า การอนุรักษ์สัตว์บางชนิด เช่น วัว 
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หรือกระบือ เอาไว้เป็นเหตุผลทางระบบนิเวศวิทยา และแรงงานในการผลิตด้วยข้อจ ากัดทาง
เทคโนโลยีที่สังคมนั้น ๆ เผชิญอยู่ 
 ในแง่ของการน าเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมมาพัฒนาต่อยอดนั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงจะต้องมีการ
เรียนรู้ และปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงควายในสภาพแวดล้อมทาง
ภูมิศาสตร์ที่มแีตกต่างกันไป หรือมีสภาพอากาศที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ภาพต่อไปนี้
เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของการเรียนรู้เพ่ือปรับตัวให้สามารถจัดการกับการเลี้ยงควายใน
สภาพแวดล้อม และสภาพอากาศแตกต่างกันออกไป 
           5.3 การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงเพ่ือการอนุรักษ์ควายในประเทศไทย  การพัฒนา
รูปแบบการเลี้ยงเพ่ือการอนุรักษ์ควายในประเทศไทย ณ ปัจจุบันถือได้ว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงมีความ
ตระหนัก และหาความรู้จากหลายแหล่งด้วยกัน ทั้งแหล่งที่เป็นหน่วยงานของทางภาคราชการ และ
ภาคเอกชน ตลอดจนกระทั่งจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการพัฒนาทั้งทางด้านการคัดเลือกพ่อพันธุ์
แม่พันธุ์ การปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงไปสู่การรวมกลุ่มเสมือนฟาร์มขนาดใหญ่ที่แบ่งเป็นทรัพยากร
ร่วมกัน การสร้างคอก และบริเวณรอบ ๆ ให้ถูกสุขลักษณะ การผลิตอาหารในลักษณะของการอัด
แท่งเพ่ือให้สะดวกต่อการใช้ การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานด้านปศุสัตว์ของทางราชการ มีการเชื่อมโยงการเลี้ยงควายเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สิ่งต่างเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องของการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการ
เลี้ยงสัตว์ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์หลาย ๆ ด้านไปพร้อม ๆ กัน สอดคล้องกับ Barnett (1953:42)
ซึ่งกล่าวถึง กระบวนการทางวัฒนธรรมที่เรียกว่า “การรับวัฒนธรรมใหม่” (Acculturation) ว่าเป็น
กระบวนการของการรับเอาความคิด ทัศนคติ หลักความเชื่อ การกระท า และสิ่งของใหม่ ๆ ที่ต่างไป
จากที่บุคคลได้เคยประสบพบมา มาใช้แทนระบบเดิม หรืออาจรับมาใช้ในฐานะที่เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคย
มีใช้อยู่เลยในสังคมของตน การสร้างองค์ความรู้ใหม่ต้องมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
สอดคล้องกับ Uthai Satiman (2013) และ Chatri Chumsen (2015) ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะว่า 
การจัดการความรู้ควรเริ่มจากการที่สมาชิกภายในชุมชนตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้นั้น ๆ และ
รวบรวมข้ึนอย่างเป็นระบบเพื่อท าให้น ามาประยุกต์ใช้ได้ในทางปฏิบัติ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
     6.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ จากการวิจัยครั้งนี้ 

  1) ผู้วิจัยพบว่า ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่มีจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สายพันธุ์ควายไทยอยู่
ค่อนข้างสูง พวกเขามีความภาคภูมิใจที่ได้สืบทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงควายซึ่งบรรพบุรุษถ่ายทอดให้ 
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนจึงควรมีบทบาทในการสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว ซึ่งอาจจะท าในรูป
ของงบประมาณช่วยเหลือ หรือบริการข่าวสารความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านปศุสัตว์ เป็นต้น 

  2) ผู้วิจัยพบว่า ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนารูปแบบการเลี้ยง
เพ่ือให้ได้สายพันธุ์ที่แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรคสูง มีคุณสมบัติเป็นที่ต้องการของตลาด ดังนั้น
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หน่วยงานที่เกีย่วข้องควรเข้ามาสนับสนุนทางด้านของน้ าเชื้อสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว มีการให้
ความรู้ด้านการผสมเทียมเพ่ือให้ได้สายพันธุ์ที่ดี 
     6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงควายในฐานะที่เป็นแรงงาน 
และผู้ช่วยที่ทรงคุณค่าในระบบเกษตรอินทรีย์ 

 2) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาการเลี้ยงควายในระบบอินทรีย์อย่างแท้จริงซึ่ง
ยังคงเหลืออยู่ในภาคต่าง ๆ ของประเทศ 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความหมาย จุดมุ่งหมายพื้นฐาน ความเป็นมา และ
ค าอธิบายลักษณะพิเศษของนโยบายศาสตร์โดยสรุป 2) วิเคราะห์รากเหง้าและวิวัฒนาการของ
นโยบายศาสตร์ในเชิงส านักความคิด อุดมการณ์ทางการเมือง และหลักการความสมเหตุสมผล และ 
3) น าเสนอข้อสังเกตเชิงวิพากษ์ถึงข้อจ ากัดในอดีตและปัจจุบันและศักยภาพในอนาคต โดยอาศัย
วิธีการน าเสนอแบบพรรณนา และการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ภายใต้ตรรกะวิภาษวิธี การศึกษา พบว่า 
นโยบายศาสตร์บูรณาการความรู้และการปฏิบัติแบบสหวิทยาการ เพ่ือศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและ
อาศัยกระบวนการตัดสินใจแบบสมเหตุสมผลในการก าหนดนโยบาย โดยมุ่งบรรลุจุดมุ่งหมาย
พ้ืนฐานเพ่ือขับเคลื่อนศักดิ์ศรีของมนุษย์ของประชาชนทั้งมวล 
 การศึกษาถงึรากเหง้าและวิวัฒนาการในเชิงส านักความคิดและอุดมการณ์ทางเมือง พบว่า 
นโยบายศาสตร์ถูกจ ากัดขอบเขตที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายพ้ืนฐานดังกล่าว  ด้วยหลักการความ
สมเหตุสมผลของกลไกตลาด ที่เอ้ือประโยชน์ต่อคนกลุ่มน้อยผู้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและทุน
ก่อนเป็นประการส าคัญ นอกเหนือจากนี้ การศึกษาครั้งนี้ได้พบข้อจ ากัดที่เป็นลักษณะพิเศษของ
นโยบายศาสตร์ในอดีตและปัจจุบันในประเด็นของ   สหวิทยาการ การตัดสินใจแบบสมเหตุสมผล 
อุดมการณ์ทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยม และหลักการความสมเหตุสมผลของกลไกตลาด การอุบัติ
ขึ้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ในปัจจุบัน น่าจะสามารถขจัดข้อจ ากัดที่เป็นลักษณะพิเศษ
ในประเด็น สหวิทยาการและการตัดสินใจแบบสมเหตุสมผลได้ในอนาคต แต่ปัญหาในอดีตที่ด าเนิน
มาถึงปัจจุบัน และจะด าเนินต่อเนื่องไปในอนาคต คือ นโยบายศาสตร์จะสามารถแก้ไขปัญหาของ
ภาวะทางสองแพร่ง หรือปัญหาเลือกอย่างเสียอย่าง ระหว่าง หลักการความสมเหตุสมผลของกลไก
ตลาดกับความสมเหตุสมผลทางสังคมได้อย่างไร เพ่ือให้บรรลุถึงความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและ
สังคมให้มากข้ึนกว่าเดิม 
ค าส าคัญ  :  สหวิทยาการ , การตัดสินใจสมเหตุสมผล , ศักดิ์ศรีของมนุษย์ , อุดมการณ์ ทาง 
 การเมือง , ความสมเหตุสมผลของกลไกตลาด, ความสมเหตุสมผลทางสังคม 
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ABSTRACT 
 This article seeks to meet the following 3 objectivers : 1) to study the 
meaning , basic goal, background , and main feathers of policy sciences, 2) to 
analyse the roots and evolution of policy sciences in terms of schools of thought, 
political ideology and principles of rationality, and 3) to present critical observations 
on past and nowadays limitations and future potential. It is based on a descriptive 
approach and critical analysis under dialectic logic. The study discovered the 
following findings. Policy sciences had integrated interdisplinary knowledge and 
practice to study complex problems and apply rational decision making process in 
policy making in order to advance human dignity for all as their fundamental goal 
 The study of the roots and evolution in terms of schools of thought and 
political ideology found that policy sciences were limited to the attainment of their 
fundamental goal due to the fact that mechanism of market rationality avails 
benefits to the minority rich people partially and firstly. Furthermore, 
interdisciplinary and rational decision-making approaches have been limitations in 
the real world situation. Hopefiully, the occurrence of the Fourth Industrial 
Revolution should be able to eliminate such constraints and make the policy 
scienees full of potential in the future. Even so, policy sciences remains to be 
challenged by the problems of economic and social disparities which still have 
been in existence from the past, at present, and to the future continuously. Under 
such a circumstance, how will policy sciences be able to solve the dilemma of 
tradeoff between market and social rationalities in order to achieve more economic 
and social equalities ?  
keywords :  Interdisplinary , Rational Decision Making Human Dignity ,  
   Political Ideology, Market Rationality , Social Rationality 
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1.บทน า 
  นโยบายศาสตร์เป็นวิชาที่เปิดสอนในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   มาเป็นเวลาเกือบ 
1 ทศวรรษแล้ว ผู้เขียนได้รับเชิญไปบรรยายตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 3 และได้บรรยายวิชานี้แก่นิสิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 4 ณ สถาบันการศึกษานี้ในห้วงเวลาคาบเกี่ยวกันของปี พ.ศ. 2560  
และ 2561 อีกทั้งยังได้เขียนหนังสือ ชื่อ “นโยบายศาสตร์ การบริหารในภูมิทัศน์การแข่งขันใหม่
กระบวนทัศน์และหลักการบริหารวิถีพุทธ” หนังสือนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และได้รับการประเมินโดย 
Peer Review แล้วเมือปลายปี พ.ศ. 2558 ตลอดระยะเวลาที่ต้องด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับวิชานี้ 
ผู้เขียนเกิดความรู้สึกสนเท่ห์ระคนภาวะงงงันทางความคิดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของ แฮรอลด์ ดี. แลสส์
เวลส์ (Harold D. lasswell) ที่ว่าด้วย “นโยบายศาสตร์ (Policy Sciences)” ซึ่ง แลสส์เวลส์ เป็นผู้
ประดิษฐ์ขึ้นมาพร้อมกับการจัดตั้งมูลนิธิศูนย์นโยบายศาสตร์ และห้องสมุด ปี ค.ศ. 1970 เริ่มตีพิมพ์
วารสารนโยบายศาสตร์ และก่อตั้งสมาคมนโยบายศาสตร์ (The Society of the Policy 
Sciences) ปี ค.ศ. 1995 ผลงานเหล่านี้เป็นการแสดงออกเชิงสถาบันของขบวนการนโยบายศาสตร์ 
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายพ้ืนฐาน คือ การบูรณาการความรู้และการปฏิบัติเพ่ือดูแล ส่งเสริม และขับเคลื่อน
ศักดิ์ศรีของมนุษย์ของประชาชนทั้งมวล 
 นับตั้งแต่ ค.ศ.1971 จนถึงปัจจุบัน ความหมายและจุดมุ่งหมายพ้ืนฐานของนโยบาย
ศาสตร์ ได้รับการสืบสานและขยายขอบเขตเชิงสถาบัน ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วโลก (Amanda Lynch, 
2016, www.policysciences.org.) ในเว็บไซต์ของ policysciences.org ได้น าเสนอเชิงสถาบัน
ประจ าปี ค.ศ. 2015 ที่มีระเบียบวาระในห้วงเวลา 11 – 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015 เกี่ยวกับ 
การจัดสัมมนาโดยธนาคารโลก ภายใต้หัวข้อ  “การพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือศักดิ์ศรีของมนุษย์ 
(Integrative Devebpment for Human Dignity)” ซึ่งเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งท่ีธนาคารโลกใน
ฐานะที่เป็นสถาบันการเงินพหุภาคีระดับโลก ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนา ที่น่าจะมีผลกระทบ
ต่อประเทศต่างๆ ที่ขอกู้เงิน เพ่ือด าเนินการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม  
 จึงเป็นหลักการและเหตุผลที่ผู้เขียนต้องการน าเสนอต่อประชาคมวิชาการให้รับรู้ข้อสังเกต
เชิงวิพากษ์ถึงข้อจ ากัดในอดีตและปัจจุบันและศักยภาพในอนาคตของนโยบายศาสตร์ ทั้งนี้โดย
อาศัยวิธีการน าเสนอแบบพรรณาและการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ภายใต้ตรรกะวิภาษวิธี 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือน าเสนอ ความหมาย จุดมุ่งหมายพ้ืนฐาน ความเป็นมา และค าอธิบายลักษณะ
พิเศษของนโยบายศาสตร์โดยสรุป 
 2.2 เพ่ือวิเคราะห์รากเหง้า และวิวัฒนาการของนโยบายศาสตร์ในเชิงส านักความคิด และ
ในประเด็นอุดมการณ์ทางการเมือง และหลักการความสมเหตุสมผล 
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 2.3 เพ่ือน าเสนอข้อสังเกตเชิงวิพากษ์ถึงข้อจ ากัดในอดีตและปัจจุบันและศักยภาพใน
อนาคตของนโยบายศาสตร์ 
 
3. ความเป็นมา ความหมาย สาระส าคัญ และการอธิบายลักษณะพิเศษของนโยบาย
ศาสตร์โดยสรุป 

 ในการน าเสนอสาระส าคัญของนโยบายศาสตร์ในห้วงเวลาระหว่าง   ค.ศ. 1956–1976 
อารี วาย.เลวิน (Arie Y.Lewin) และ เมลวิน เอฟ. ชากูน (Melvin F. Shakun)  (197) ได้กล่าวถึง
สองทศวรรษ ดังกล่าว เป็นห้วงเวลาที่ได้เป็นสักขีพยานของการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของปริมาณ 
และความซับซ้อนของประเด็นนโยบายต่างๆ ที่เผชิญหน้าผู้ก าหนดนโยบายในทุกๆ สาขาของรัฐบาล
และองค์การธุรกิจ ในขณะที่ปัญหาต่างๆ มีขอบเขตและความซับซ้อนเพ่ิมมากขึ้น ผู้ก าหนดนโยบาย
เหล่านี้มักเรียกใช้บริการของบรรดาผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งสังคมศาสตร์ และศาสตร์แห่งการ
ตัดสินใจ (Decision Sciences) เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะเชิงวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์
นโยบาย (policy analisis) และก าหนดนโยบาย (policy formulation) 
 แฮรอลด์ ดี. แลสส์เวลล์ (Havold D.Lassell) เป็นนักวิชาการคนแรกได้สังเกตพบ
ประเด็นดังกล่าวว่า การวิเคราะห์และการแก้ไขประเด็นนโยบายต่าง ๆ ดังกล่าว จะต้องอาศัย
สาขาวิชาการเชิงวิทยาศาสตร์แบบใหม่ ที่เขาเรียกว่า “นโยบายศาสตร์”(www.policysciences. 
org) ซึ่งเป็นประดิษฐ์กรรมของเขาโดยความร่วมมือของเพ่ือนร่วมงานทั้งหลายโดยเฉพาะ  ไมรส์ 
เอส. แมคดูกอล (Myres S. McDougal) 
 ในปี ค.ศ. 1971 แลสส์เวลล์ ได้จัดพิมพ์หนังสือ ซื่อ “A Pre-View of Policy Sciences” 
(policysciences.org) เนื้อหาสาระถูกแบ่งเป็น 4 ส่วน โดยบทที่ 1 น าเสนอวิวัฒนาการของ
นโยบายศาสตร์ บทที่ 2 ว่าด้วยบริบทของการวางแผนภาพของกระบวนการทางสังคมและการ
ตัดสินใจต่าง ๆ บทที่ 3 กล่าวถึงภารกิจทางปัญญาซึ่งมุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหา และบทที่ 4 ว่าด้วย
ความหลากหลายในการสังเคราะห์ระเบียบวิธีต่าง ๆ โดยได้เสนอค านิยามปฏิบัติการของนโยบาย
ศาสตร์ในฐานะเป็นกรอบความคิดที่เกี่ยวข้องกับความรู้ของกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ (decision 
processes) ภายในบริบทของระเบียบสาธารณะและพลเมือง (public and civic order) ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจแสดงนัยของการศึกษาเชิงระบบและเชิงประจักษ์ เพ่ือให้การก าหนด
นโยบาย และการน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุประสิทธิผล แลสส์เวลล์ได้ให้ค าอธิบายความรู้ของ
กระบวนการตัดสินใจว่า ความรู้ที่ได้รับต้องอาศัยระเบียบวิธีการสังเกตการณ์   (Observation) 
อย่างระมัดระวัง เพราะนี่คือความแตกต่างกันขั้นพ้ืนฐานของความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับความรู้ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า แลสส์เวลล์ต้องการให้เกิด
ความพร้อมสมบูรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในนโยบายสาธารณะ (scientific integrity in public policy) 
นั่นเอง 

 อแมนดา ลินซ์ (Amanda Linch) แห่งศูนย์นโยบายศาสตร์ (Policy Sciences Center) 
ได้น าเสนอความหมายส าคัญ 3 ประการ คือ (Policysciences.org)  
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 หนึ่ง นโยบายศาสตร์ คือ แนวทางส าหรับการท าความเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ในโลกแห่ง
ความเป็นจริง และการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในทุก ๆ ระดับตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงระดับโลก และประเด็น
ต่าง ๆ อย่างกว้างขวางขององค์กรบริหารและพัฒนา นโยบายศาสตร์มุ่งไปสู่การจัดหาชุดของ
กระบวนวิ ธี ก า รต่ า ง  ๆ  เชิ ง บู รณาการ  (integrated) และอย่ า งกว้ า งขวางครอบคลุ ม 
(comprehensive) เพ่ือจัดการปัญหาเหล่านี้ในหนทางที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจในผลประโยชน์
สาธารณะ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือช่วยสังคมได้มาซึ่งการตัดสินใจหรือเลือกทางเลือกท่ีดีกว่า 

 สอง นโยบายศาสตร์ประมวลความรู้จากสาขาวิชาการทุกสาขาในลักษณะ สหวิทยาการ 
(interdisciplinary) และเอ้ือประโยชน์ต่อความรู้ทุกสาขาวิชาการ จุดเน้นของการท าความเข้าใจ
ปัญหาต่าง ๆ ในบริบทใดก็ตาม เพ่ือพัฒนาและเสนอข้อเสนอแนะทางเลือกต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความเป็นจริง และเป็นที่พึงปรารถนา จึงต้องน าเอาเนื้อหาสาระและกระบวนวิธีการ
ต่างๆ จากสาขาวิชาการต่างๆ อย่างสร้างสรรค์  เพ่ือส่งเสริมความพยายามในการบรรลุผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ โดยมิได้ให้สิทธิพิเศษกับสาขาวิชาการใดสาขาหนึ่งเป็นแกนกลาง 

 สาม นโยบายศาสตร์มีจุดมุ่งหมายพ้ืนฐานเพ่ือบูรณาการความรู้และการปฏิบัติ (จากข้อ
หนึ่งและสองข้างต้น) โดยมุ่งไปสู่การดูแล ส่งเสริม และขับเคลื่อนศักดิ์ศรีของมนุษย์ของประชาชน
ทั้งมวล 

 
4. รากเหง้าและวิวัฒนาการของนโยบายศาสตร์ 

 อารี วาย. เลวิน และ เมลวิน  เอฟ. ซาคูณ (Arie y. Lewin and Melvin F. Shakun, 
1976 : 4) ได้ชี้ให้เห็นถึงสาขาวิชาการที่เป็นพ้ืนฐานของนโยบายศาสตร์ คือ ศาสตร์แห่งการจัดการ 
(Management Sciences) ซ่ึงประกอบด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operation Research) การ
วิเคราะห์ประสิทธิผลของต้นทุน (Cost Effectiveness Analysis) การวิเคราะห์ระบบ (System 
Analysis) เศรษฐศาสตร์     เป็นอาทิ ส่วนด้านพฤติกรรมศาสตร์นั้นประกอบด้วย รัฐศาสตร์ สังคม
วิทยา จิตวิทยาสังคม ทฤษฎีองค์การ ทฤษฎีพฤติกรรมในหน่วยผลิต จิตวิทยาของการตัดสินใจ  
 เมื่อได้ทราบถึงสาขาวิชาการที่ประกอบกันเป็นองค์ความรู้พ้ืนฐานของนโยบายศาสตร์  
จึงสามารถสืบสาวรากเหง้าของนโยบายศาสตร์ในเชิงวิวัฒนาการ ได้จากผลงานของ จอห์น  ฟรีด
แมนน์ (John  Friedmann, 1987 : 49-55) ชื่อ Planning in the Public Domain : From 
Knowledge to Action, 1780-1980 ในบทที่ว่าด้วยภาพโดยสรุปของสองศตวรรษ  
(ค.ศ.1780-1980) ของทฤษฎีการวางแผน ทฤษฎีการวางแผนตามนัยของ ฟรีดแมนน์ มีความ
หมายถึงวิธีการและระดับของการใช้อ านาจรัฐเพ่ือควบคุมระบบสังคม ระดับของการใช้อ านาจรัฐ
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับระดับอุดมการณ์ทางการเมือง  และที่ส าคัญคือ ยึดถือหลักการความ
สมเหตุสมผลประเภทไหนระหว่าง ความสมเหตุสมผลของกลไกตลาด (market rationality)  
กับความสมเหตุสมผลทางสังคม (social rationality) ส่วนระดับอุดมการณ์ทางการเมือง
ประกอบด้วย อนุรักษ์นิยม ปฏิรูป และก้าวหน้า 
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 จอห์น ฟรีแมนน์ (John Friedman, ibid.) ได้ประมวลวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ทฤษฎีการวางแผน และได้จัดให้นักทฤษฎีที่ยึดถือหลักการความสมเหตุและอุดมการณ์ทางการเมือง
แนวทางเดยีวกัน รวมอยู่ด้วยกันในส านักความคิดเดียวกัน ซึ่ง ฟรีแมนน์จัดแบ่งได้เป็น 10 ส านักคือ 
1) การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) 2) เศรษฐศาสตร์นีโอแคลสสิค (Neo–Classic 
Economics) ซึ่งได้วิวัฒนาการมาเป็นนโยบายศาสตร์ (Policy Sciences) 3) รัฐประศาสนศาสตร์ 
(Public Administration) 4) การพัฒนาองค์กร (Organigation Developmont) 5) สังคมวิทยา 
(Sociology) 6) เศรษฐศาสตร์สถาบัน ( Institutional Economics) 7) สัมฤทธิ์ผลนิยม 
(Pragmatism) 8) วัตถุนิยมประวัติศาสตร์ (Historical Materialism) 9) สังคมวิทยาเชิงวิจารณ์ 
(Critical Sociology) และ10) สังคมยูโทเปีย (Uthopia) 
 ค าถามที่ น่ าสนใจ  คือ  นโยบายศาสตร์มี รากเหง้ ามาจากส านักความคิดอะไร    
แฝงอุดมการณ์ทางการเมืองอะไร และยึดหลักการความสมเหตุสมผลประการใด โดยอาศัยแผนภาพ
วิวัฒนาการของส านักความคิด 4 ส านักแรก เป็นที่ประจักษ์ว่า หลังจากที่  แลสส์เวลล์ ผู้ที่ถูกจัดอยู่
ในส านักความคิดรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ร่วมมือกับเพ่ือนนักวิชาการประดิษฐ์นโยบายศาสตร์ขึ้นมา
ใน ปี ค.ศ. 1950 ได้เป็นที่ยอมรับโดยส านักเศรษฐศาสตร์ในส านักเศรษฐศาสตร์นีโอแคลสสิค  
เมื่อประมาณ ปี ค.ศ.1960 ส่วนส านักความคิดวิเคราะห์ระบบมีอิทธิพลต่อวิธีการบรรลุจุดมุ่งหมาย
ของนโยบายศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวทางที่สมเหตุสมผลต่อปัญหาที่ซับซ้อน อย่างไรก็ดี  
ฟรีแมนน์ได้ระบุว่า ส านักความคิดทั้งสามดังกล่าว แฝงอุดมการณ์ทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยม  
และหลักการความสมเหตุสมผลของกลไกตลาด กล่าวคือ นักคิดและนักวิชาการอนุรักษ์นิยมสืบสาน
และสร้างความรู้ในสายของตน เพ่ือมุ่งไปสู่การธ ารงไว้ ซึ่งสถานภาพของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมให้มี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย และอาศัยหลักการสมเหตุสมผลของกลไก
ตลาดเป็นมรรควิธี (Means) ซึ่งมีใจความส าคัญของความเชื่อ คือ การด าเนินการใดๆ ในการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนที่ไม่มีขีดจ ากัดในการครอบครองทรัพย์สิน หรือในการสะสมทุนมี
แนวโน้มที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อส่วนร่วม รัฐพึงแทรกแซงกลไกตลาดให้น้อยท่ีสุด 
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5. ข้อสังเกตเชิงวิพากษ์ถงึข้อจ ากัดของนโยบายศาสตร์  
 ผู้ เ ขี ยนขอประมวลความหมายและจุดมุ่ งหมาย พ้ืนฐานของนโยบายศาสตร์ 
เพ่ือตั้งข้อสังเกตเชิงวิพากษ์ ดังนี้ นโยบายศาสตร์ คือ กรอบแนวคิดหรือแนวทางส าหรับการท าความ
เข้าใจปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงที่ซับซ้อนอย่างบูรณาการ และกว้างขวาง และแสวงหา
ทางเลือกนโยบายส าหรับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในทุกๆระดับขององค์ภาครัฐแบบสหวิทยาการ โดย
การประยุกต์ใช้กระบวนการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล  (rational decision-making) ภายใน
บริบทของระเบียบสาธารณะและพลเมือง เพ่ือให้การก าหนดนโยบาย และการน านโยบายไปปฏิบัติ 
สามารถบรรลุจุดหมายพ้ืนฐาน เพ่ือการดูแล ส่งเสริม และขับเคลื่อนศักดิ์ศรีของมนุษย์ของ
ประชาชนทั้งมวลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ข้อสังเกตเชิงวิจารณ์มุ่งไปสู่ประเด็น 4 ประการ ดังนี้ 
 ประการที่หนึ่ง นโยบายศาสตร์ประมวลความรู้จากสาขาวิชาการทุกสาขาในลักษณะสห
วิทยาการ โดยมิให้สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นแกนส าหรับบูรณาการ ไม่น่าจะเป็นได้ในโลกแห่งความ
เป็นจริงในยุคสมัยที่ แฮรอลล์ ดี. แลสส์เวลล์ ด ารงชีพอยู่ ดังความที่ เยเฮสกอล ดรอร์  (Yehesgal 
Dror ,1971 ) ได้ระบุปัญหาต่างๆ และข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นในนโยบายศาสตร์ คือ 1) ขาดลักษณะ
ของสหวิทยาการที่มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติการที่สมบูรณ์ 2) ปัญหาหลักๆ ในการวิเคราะห์
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นโยบายและการก าหนดนโยบายเกิดขึ้นจากผลลัพธ์ของความไม่สามารถท าให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง
ของสาขาวิชาน้ี   ดังนั้นนักวิชาการซึ่งได้รับการอบรมสาขาวิชาการใด มีแนวโน้มที่จะระบุปัญหา
ภายในกรอบของสาขาวิชาการนั้นๆ แม้แต่ในปัจจุบัน ความพยายามในการท างานภายใต้ทีมงาน  
สหวิทยาการ (inter-disciplinary) พบว่า  การท างานแบบทีมสหวิทยาการ นอกจากเป็นการลงทุน
ที่มหาศาลแล้ว สิ่งที่เป็นปัจจัยยับยั้งไม่ให้ประสบความส าเร็จ คือ 1) องค์ประกอบของมนุษย์ (the 
human element)   ที่มีอัตตาวิสัยหรือความเป็นตัวตนของตน 2) ธรรมชาติของสาขาวิชาการ 
(the nature of discipline) และ 3) ธรรมชาติของสถาบันต่างๆ (the nature of institutions) 
แต่กระนั้น ในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาเปิดหลักสูตรสหวิทยาการ (interdisciplinary studies)    
ทั้งในระดับปริญญาตรี และโทมากมายหลายแห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัส มหาวิทยาลัยลิ
เบอตี ้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เชิงบูรณาการ  
 ประการที่สอง นโยายศาสตร์เสนอวิธีการบรรลุจุดมุ่งหมายโดยการประยุกต์ใช้
กระบวนการตัดสินใจแบบสมเหตุสมผล เพ่ือให้ได้มาซึ่งนโยบายที่เหมาะสมที่สุด (optimal) วิธีการ
นี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในอดีตโดยเฉพาะ เฮอร์เบิร์ต เอ.ไซมอน (Herbert A . 
Simon, 1957) ผู้ซึ่งได้เสนอการตัดสินใจแบบสมเหตุสมผลที่มีขอบเขต (bounded ralionality) 
ความว่า ในขณะที่บุคคลต่างๆด าเนินการตัดสินใจ   ความสมเหตุสมผลถูกจ ากัดโดยการครอบง า
ของปัญหาการตัดสินใจ ข้อจ ากัดต่างๆ  ของกระบวนการคิด ( cognitive) และเวลาที่มีอยู่ 
เพราะฉะนั้นผู้ตัดสินใจมีแนวโน้มที่จะเลือกทางเลือกที่น่าพอใจ มากกว่าทางเลือกที่สมเหตุสมผล 
นอกเหนือจากนี้ ตัวแบบในการตัดสินใจแบบสมเหตุสมผลต้องอาศัยชุดของสมมติฐานเพ่ือท าให้
เป็นไปได้ อาทิ 1) ต้องประยุกต์ใช้ในระบบที่เสถียร 2) ผู้ตัดสินใจต้องมีเอกภาพ 3) ปัญหานโยบาย
ต้องชัดเจน และ 4) ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลาและค่าใช้จ่าย  
 ประการที่สาม นโยบายศาสตร์มิได้เสนอนิยามปฏิบัติการของศักดิ์ศรีของมนุษย์  
ซึ่งก่อให้เกิดภาวะงงงันเชิงวิชาการว่า จะมุ่งให้ไปสู่ความเข้าใจปัญหานโยบายประการใด  
ซึ่งจะเชื่อมโยงกับประเด็นเชิงวิพากษ์ ถัดไป  
 ประการที่สี่ นโยบายศาสตร์ด ารงอยู่ในส านักความคิดที่มีอุดมการณ์อนุรักษ์นิยม และ
หลักการความสมเหตุสมผลของกลไกลตลาดนั้น เป็นเรื่องที่น่ากังวลที่สุด เป็นที่ประจักษ์ว่า องค์
ความรู้ของส านักความคิดที่หนึ่ง คือ การวิเคราะห์ระบบได้ก่อให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่
สามและครั้งที่สี่ เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของ
มนุษยชาติ แต่สิ่งที่ติดตามมากับความก้าวหน้านี้ คือ การกระจุกตัวของความมั่งคั่งอยู่ที่อภิมหา
เศรษฐีเพียงไม่กี่คน ในห้วงเวลาของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบทุนนิยมโลกได้สร้าง
ความมั่งค่ังให้แก่อภิมหาเศรษฐีในประเทศต่างๆ จ านวน 300 กว่าคน ความมั่งค่ังที่เพ่ิมขึ้น หรือ การ
กระจุกตัวของความมั่งคั่งของอภิมหาเศรษฐีเหล่านี้ ท าให้คนทั้งโลกจนลงและความเลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจและสังคมได้ทวีความรุนแรงขึ้นมากเป็นทวีคูณ (Grit  Permtanjit,2012) ในปี พ.ศ. 2560 
.”มหาเศรษฐีเพียง 8 คนของโลก มีความมั่งคั่งเท่ากับคนจนครึ่งหนึ่งของโลก 3,600 ล้านคน” 
Nuchchaphatr Amornkul, (2017) พัฒนาการเชิงวิภาษวิธีดังกล่าวแสดงว่า องค์ความรู้นโยบาย
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ศาสตร์ไม่สามารถก ากับหลักการความสมเหตุสมผลของกลไกตลาดได้เลยแม้แต่น้อย เพราะหลักการ
นี้ ก่อให้เกิดกลไกการดึงดูดความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นไปสู่คนกลุ่มน้อยนี่คือข้อจ ากัดอันส าคัญของนโยบาย
ศาสตร์  
 
6. บทสรุป : ศักยภาพในอนาคตของนโยบายศาสตร์ 
 ข้อจ ากัด 2 ประการที่ได้กล่าวไว้ในส่วนที่ 5 คือ ความเป็นสหวิทยาการ และการตัดสินใจ
แบบสมเหตุสมผลอันเป็นลักษณะพิเศษของนโยบายศาสตร์ น่าจะได้รับการก าจัดออกไปโดยอาศัย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่  4  ซึ่ง Klaus Schwab (2017)  
ได้อธิบายความก้าวหน้าต่างๆ ในเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพมหาศาลในการเชื่อมโยงผู้คนจ านวนหลาย
พันล้านคนด้วยเครือข่าย ปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การต่างๆ และที่ส าคัญยิ่งคือ การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษที่สามารถปรับปรุงการสื่อสารของมนุษย์และการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง (conflict resolution) ผู้เขียนมีความเห็นว่าเทคโนโลยีของซุปเปอร์คอมพิวเตอร์     
(super computer) บ๊ิก ดาต้า (big data) ผนวกกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีศักยภาพที่จะเพ่ิมพูน
ศักยภาพ ของนโยบายศาสตร์ได้ในอนาคต แต่กระนั้น นโยบายศาสตร์จะต้องแสวงหาวิธีการบรรเทา
ขีดความสามารถของเทคโนโลยีที่จะเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของหลักการความสมเหตุสมผลของกลไก
ตลาด และท าให้กลไกความสมเหตุสมผลทางสังคมเพ่ิมข้ึน เพ่ือกระจายความมั่งคั่งของสังคมไปสู่คน
ส่วนใหญ่ของสังคมให้มากขึ้น หรือท าให้เกิดความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคมให้มากยิ่งขึ้น 
จุดมุ่งหมายพ้ืนฐานเพื่อขับเคลื่อนศักดิ์ศรีของมนุษย์จึงจะได้รับการตระหนักและบรรลุในที่สุด 
 
  
References 
Ashby, William Ross. (1947). Principles of Self-Organizing Dynamic System.  Journal 
 of General Psychology, 37,125-128. 
Dror,Yeheskel.(1971). Ventures in Policy Sciences : Concepts and  Applications.  
 New York : American Elsevier Pub.Co. 
Friedmann,John. (1978). Planning in the  Public Domain:From Knowledge to Action. 
 New York:Princeton University Press.  
Grit Permtanjit. (2012). Management Approaches under Buddhist Paradigm. 
 Bangkok : Sukumwit Printing, Co. Ltd. 
Lasswell,Harold D.(1971). A Pre-View of  Policy Sciences. New York : American 
 Elsevire Pub.Co. 
Lewin,Arie and Shakun,Melvin F.(1976). Policy Sciences:Methodologies and 
 Cases.Elmsford,New York:Pergamon Management and Business  Science, 
 Pergamon Press Inc. 
Nuchchaphatr Amornkul. (2017,27 October - November). Disparities of the 
 Globalization:When the Great Red Dragon Requests to Flip His  Claws to 
 Rule the World”.Weekly Matichon, 43. 
Schwab, Klaus. (2017). The Fourth Industrial Revolution. New York : Crown 
 Publishing Group. 



224    ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561

ความขัดแย้งในสังคม : ทฤษฎีและแนวทางแก้ไข 
CONFLICT IN SOCIETY : THEORY AND SOLUTION 

 

รัฐพล  เย็นใจมา สุรพล สุยะพรหม ประสิทธิ์  พุทธศาสน์ศรัทธา 
Ratthaphon Yenjaima, Surapol Suyaporm, Prasit Phutthasatsattha 

 
บทคัดย่อ 

 ความขัดแย้ง เป็นสภาพการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเป็นความแตกต่างที่บุคคล 2 คน  หรือ
มากกว่า  แสดงพฤติกรรมเปิดเผยออกมาอย่างแตกต่างกัน สภาพการณ์เหล่านี้คือ  ความขัดแย้ง ซึ่ง
อาจเกิดจากมีการรับรู้ในเป้าหมายที่แตกต่างกัน  มีความเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจวัตถุประสงค์  มี
ความต้องการที่แตกต่างกันหรือแย่งชิงในสิ่งเดียวกัน  หรือต้องการความเท่าเทียมกันทั้งด้าน
วัตถุประสงค์และคุณค่าเกิดความรู้สึกต้องการเอาชนะหรือท าให้ฝ่ายตรงข้ามไม่พึงพอใจ   สูญเสีย
หรือถูกกดดันหรือเกิดความต้องการที่เหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง  สถานการณ์เหล่านี้จะท าให้เกิดความ
ตึงเครียดเพราะความไม่เห็นด้วยหรือไม่ตกลงด้วย  และมีแนวโน้มท าให้แต่ละฝ่ายมีทิศทางที่ตรงข้าม  
บทสรุปของความขัดแย้งก็จะกลายเป็นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็นหน่วยย่อยของสังคมที่ไม่ขึ้นตรงต่อกลุ่ม
ใหญ่ทั้งในแง่ของความคิดและการปฏิบัติ  ส่งผลกระทบเสียหายต่อสันติสุขของสังคม 
ค าส าคัญ : ความขัดแย้ง, สังคม,ทฤษฎีและแนวทางแก้ไข 
 

ABSTRACT 
 Conflict is a situation or situation where the difference between two or 
more individuals exhibits differently revealed behaviors. These conditions are 
contradictory. Perception in different goals. Misunderstanding or misunderstanding 
of purpose. There is a need for equality of purpose and value, a feeling of wanting 
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to overcome or aversion to the opponent. Loss or pressure or demand over the 
other party. These situations will cause tension because of disagreement or 
disagreement. And they tend to make the opposite direction. Conclusion of the 
conflict becomes a divisive divide into subordinate units of society that are not up 
to the big group in terms of ideas and practices. Impact on the peace of society. 
Keywords: conflict, society, Theory and Solution 
 
1. บทน า 

ในสังคมทุกวันนี้คนเราต่างก็มีความแตกต่างกันหลากหลายมิติ ความแตกต่างนั้นอาจ
เป็นความร่ ารวยหรือความยากจน การมีอ านาจหรือไม่มีอ านาจ การพยายามรักษาสถานภาพเดิม
หรือพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างกัน  ซึ่งอาจเป็นทั้งที่ซ่อนเร้นหรือเปิดเผย 
ต้องการที่จะน าหรือประสงค์ที่จะตาม หรืออาจจะมีความแตกต่างในทางความเชื่อ ค่านิยมและการ
มองโลกในแง่มุมที่แตกต่าง  ที่ส าคัญที่สุดเมื่อมนุษย์เรานั้นต้องการความส าเร็จ ก็จะเกิดการกระท า
หรือกระบวนการด้วยวิธีต่าง ๆ เพ่ือที่จะไล่ล่าให้เกิดความต้องการนั้น  จนเป็นเหตุให้มีบางสิ่งที่
อาจจะน าไปสู่ความขัดแย้งในที่สุด  

ในอีกมิติหนึ่งเราจะเห็นว่าหลักส าคัญของการแข่งขันก็เนื่องมาจากความขาดแคลน
(Scarcity) หรือความไม่เพียงพอของสิ่งที่ต้องการ  ในบางครั้งความขาดแคลนนี้ก็เป็นความขาด
แคลนจริง ๆ แต่ในบางครั้งก็เป็นความขาดแคลนที่เกิดขึ้นไม่จริงหรือเป็นเพียงเพทุบาย  ทั้งนี้ไม่ว่า
จะเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากกรณีใดก็ตาม  คนทั่วไปก็มักจะถูกกระตุ้นและมีแรงจูงใจเพ่ือที่จะ
กระโจนเข้าสู่การแข่งขันทั้งนี้เพ่ือให้ได้มาซึ่งความส าเร็จ  จึงส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในเรื่องต่าง ๆ 
ที่มีการแข่งขันเพ่ิมมากขึ้นและทวีคุณขึ้นทุกวัน  ฉะนั้นความต้องการที่จะประสบความส าเร็จของ
มนุษย์ก็ถือเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่น าพามนุษย์น าไปสู่วังวนแห่งความขัดแย้ง บทความวิชาการฉบับนี้จะ
ได้ค้นพบว่า ความขัดแย้งคืออะไร?  ทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง  วิธีการแก้ไขและลดความขัดแย้ง  
สันติวิธี : อีกทางเลือกการแก้ไขความขัดแย้ง และพระพุทธศาสนาได้ให้แนวทางแก้ไขความขัดแย้งไว้
อย่างไร  
 
2. ความขัดแย้งคืออะไร ? 
 ให้ค านิยามไว้ว่า ค าว่า “ขัดแย้ง” ประกอบด้วยค าสองค า กล่าวคือ “ขัด” ซึ่งหมายถึง
การไม่ท าตามฝ่าฝืน ขืนไว้ และ “แย้ง” หมายถึง ไม่ตรงหรือลงรอยเดียวกัน ต้านไว้ ทานไว้ (The 
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Academy, 2003) จากความหมายของความขัดแย้งในทัศนะปัจจุบัน พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานให้ค านิยามไว้ว่า ค าว่า “ขัดแย้ง” ประกอบด้วยค าสองค า กล่าวคือ “ขัด” ซึ่ง
หมายถึง การไม่ท าตามฝ่าฝืนขืนไว้ และ “แย้ง” หมายถึง ไม่ตรงหรือลงรอยเดียวกัน ต้านไว้ ทานไว้ 
เพราะความขัดแย้งเป็นความรู้สึกนึกคิด หรือการกระท าที่ขัดกันทั้งภายในตนเอง ระหว่างบุคคล 
และระหว่างกลุ่ม ซึ่งมีผลท าให้เกิดการแข่งขัน หรือการท าลายกัน 
 ความหมายของความขัดแย้งในทัศนะพระพุทธศาสนา จากการศึกษาในคัมภีร์ต่างๆ 
ทางพระพุทธศาสนานั้น จะไม่พบค าในภาษาบาลีที่แปลว่า “ความขัดแย้ง” โดยตรง แต่จะมีค าอ่ืนใน
ภาษาบาลีที่มีความหมายในลักษณะที่เป็นความขัดแย้งหรือบ่งบอกถึงความขัดแย้ง  ซึ่งสามารถที่จะ
จัดกรอบเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าด้วยความหมายของความขัดแย้ง  
 ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล ได้ให้ความหมายค าว่า ความขัดแย้งว่าหมายถึง ความ
แตกต่างของจุดประสงค์ ความเชื่อและค่านิยมระหว่างบุคคล และกลุ่มบุคคล ซึ่งความขัดแย้งใน
สถานการณ์ใดก็ตามเป็นการแสดงออกของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้ความหมายนี้จะเห็นได้ว่า
ความขัดแย้ง เป็นความรู้สึกหรือปฏิกิริยาของบุคคลหรือกลุ่มคน ที่มีความคิดเห็น ค่านิยม และ
เป้าหมายไม่เป็นไปในทางเดียวกัน รวมไปถึงความขัดแย้งที่เป็นรูปแบบของการต่อสู้เพ่ือทรัพยากรที่
มีอยู่จ ากัด หรือการที่ฝ่ายหนึ่งรุกล้ าหรือขัดขวางการกระท าอีกฝ่ายเพ่ือให้เป้าหมายของตนบรรลุผล 
ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวอาจจะสะท้อนออกมาในรูปของความไม่รุนแรงหรือรุนแรงก็ได้ (Center for 
Peace and Good Governance. 2011)   
 ความขัดแย้งก็คือชนิดของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นชนิดหนึ่ง เมื่อกลุ่มตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไปมี
ความคิดเห็น การรับรู้ที่ได้มาจากกิจกรรม สิ่งจูงใจ ความคาดหมาย ค่านิยม หรือการเกี่ยวข้องต่อกัน
ไม่ลงรอยกันเป็นปรปักษ์ต่อกัน (Thongchai Santiwong and Somchai Santiwong. 2003)   
 อย่างไรก็ตาม จากความหมายของความขัดแย้งดังที่ได้น าเสนอแล้วในเบื้องต้นนั้น
ผู้เขียนมองว่า อาจจะสามารถสรุปออกเป็น 2 ความหมายหลัก กล่าวคือ ความหมายในแง่บวก และ
ความหมายในแง่ลบ 
 1. ความหมายของความขัดแย้งในแง่บวก หมายถึง ความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดในเชิง
สร้างสรรค์ และก่อให้เกิดผลดีต่อตัวเอง องค์กร และสังคมทั้งในแง่ของทัศนคติ และพฤติกรรมใน
บางคราวเมื่อเกิดความขัดแย้งแล้ว ก็สามารถท่ีจะหาทางออกในเชิงสมานฉันท์ 
 2. ความหมายของความขัดแย้งในแง่ลบ หมายถึง ความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดผลเสีย และ
บรรยากาศที่ไม่ดีต่อตัวเอง องค์กรและสังคม อันเป็นการสะท้อนรูปลักษณ์ของความขัดแย้งออกมา
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ในมิติของความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการด่ากัน การทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกาย และท าสงคราม
ประหัตประหารซึ่งกันและกัน 
 จากความหมายดังกล่าวผู้เขียนมองว่า ความขัดแย้งเป็นความรู้สึกนึกคิดหรือการ
กระท าที่ขัดกันทั้งภายในตนเอง ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม ซึ่งมีผลท าให้เกิดการแข่งขันหรือ
การท าลายกัน 
 
3. ทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้งนั้นมีพัฒนาการจากทฤษฎีดั้งเดิมที่เป็นแนวคิดชั้นคลาสสิก 
(Classic) ก่อนที่จะมีการพัฒนาและขยายให้กว้างขวางขึ้นตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีนักวิชาการ
หลายท่านได้ให้ทรรศนะไว้ดังนี้ 

1 )  ทฤษ ฎี ค ว ามขั ด แย้ ง ต า มแน วคิ ด ขอ ง  Socrates ( โ ส เ ค ร เ ตส ) (Sotheb 
Soontornbhesaj,1997)  นักปราชญ์ชาวกรีกโบราณที่ใช้การถามตอบหรือวาทศิลป์เพ่ือแสวงหา
ความรู้ที่ถูกต้องและสมเหตุสมผลมากกว่าเดิม ถือเป็นความขัดแย้งในทางความรู้ของบุคคลสองฝ่าย 
คือ ผู้ถามและผู้ตอบ ผู้ถามมักจะต้องถามจนผู้ตอบไม่สามารถโต้แย้งได้และยอมจ านน ผู้ถามจึงจะ
บอกค าตอบที่ถูกต้องให้  ความขัดแย้งแบบนี้เรียกว่า "ความขัดแย้งแบบสมเหตุสมผลมากกว่าเดิม” 
(Logical Consistency) ซึ่งถือเป็นวิธีการที่ Socrates ใช้สอนศิษย์และผู้คนในสมัยนั้น 

2) ทฤษฎีความขัดแย้งของ Immanuel Kant (2001) นักทฤษฎีความขัดแย้งชาว
เยอรมันที่ได้เสนอทฤษฎีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญ คือ ความขัดแย้ง (Dialectic) ที่เริ่มจาก 
"ข้อเสนอเบื้องต้น" (Thesis) แล้วมีข้อขัดแย้ง (Antithesis) จึงท าให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้น  มนุษย์
แต่ละคนจะมีความขัดแย้งธรรมชาติ (Natural Dialectics) คือ ความขัดแย้งในจิตใจ และมนุษย์ทุก
คนมีความเห็นแก่ตัว ละเมิดและเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอซึ่งถือเป็นมูลเหตุส าคัญของปัญหาความ
ขัดแย้ง 

3) ทฤษฎีความขัดแย้งตามแนวคิดของ Fredrich Hegel  (1987) เป็นนักทฤษฎีความ
ขัดแย้งชาวเยอรมันโดยมองว่าความขัดแย้งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ปกครองรัฐบางรัฐพยายามที่จะ
ครอบครองและควบคุมรัฐอื่น ๆ ไว้ จึงเป็นเหตุให้เกิดสงครามระหว่างรัฐขึ้น ถือเป็นความขัดแย้งทาง
ประวัติศาสตร์ (Historical Conflict)  

4) ทฤษฎีความขัดแย้งตามแนวคิดของ Ludwig Feuerbach (1987) เป็นอีกหนึ่งนัก
ทฤษฎีความขัดแย้งของชาวเยอรมัน ที่มองว่ามนุษย์แต่ละคนต่างมีความเห็นแก่ตัวและมีความ
พยายามที่จะครอบครองวัตถุต่าง ๆ ไว้ให้ได้มากท่ีสุด  และเมื่อมนุษย์ไม่สามารถที่จะครองครองวัตถุ
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ได้มากดังที่ตั้งใจ ความขัดแย้งจากการแก่งแย่งแข่งขันจึงเกิดขึ้น ปรากฏการณ์นี้จึงเรียกว่า "ความ
ขัดแย้งทางวัตถุ" (Material Dialectic)  

5) ทฤษฎีความขัดแย้งตามแนวคิดของ Karl Mark (1904) เชื่อว่าความขัดแย้งและการ
เปลี่ยนแปลงเป็นของคู่กัน ความขัดแย้งเป็นกฎพ้ืนฐานของชีวิต และความขัดแย้งเป็นเครื่องมือใน
การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาสังคม Karl Marx ยังเชื่อว่า จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งมาจากเศรษฐกิจ 
ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเกิดขึ้นเพราะแต่ละกลุ่มมีความสนใจทางเศรษฐกิจที่ตรงข้ามกัน ความ
ขัดแย้งทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก และจะน าไปสู่ความขัดแย้งทางสังคม
และทางการเมือง  จุดเน้นในแนวคิดของ Karl Marx จึงอยู่ที่เศรษฐกิจ การต่อสู้ของชนชั้น การ
แสวงหาประโยชน์ และการปฏิวัติ 

6) ทฤษฎีความขัดแย้งตามแนวคิดของ Max Weber  (1968) ยอมรับว่าความขัดแย้ง
ในผลประโยชน์ระหว่างบุคคลพบได้ทุกหนทุกแห่งในสังคม  ความขัดแย้งเกิดจากการกระท าของ
บุคคลที่ต้องการที่จะบรรลุความปรารถนาของตนเกิดปะทะกับการต่อต้านของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือ 
หลาย ๆ กลุ่ม  และความขัดแย้งเป็นผลมาจากการมีทรัพยากรหรือรางวัลอย่างจ ากัด Max Weber 
ยังถือว่า "การแข่งขัน" (Competition) เป็นรูปแบบหนึ่งของความขัดแย้ง  เพราะในการแข่งขันนั้น
ถึงจะมีกฎหรือกติกาที่ทุกฝ่ายยอมรับ แต่การแพ้-ชนะ ก็จะเป็นชนวนส าคัญที่น ามาซึ่งความขัดแย้ง
ด้วย 

7) ทฤษฎีความขัดแย้งตามแนวคิดของ Georg  Simmel (1968) เป็นนักสังคมวิทยา
ชาวเยอรมันท่ีชี้ให้เห็นว่า "ความขัดแย้ง" เป็นปฏิสัมพันธ์รูปแบบหนึ่ง (Sociation) ที่เกิดขึ้นในกลุ่มที่
สมาชิกมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน Georg  Simmel ยังเชื่อว่า ความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายแสดงให้
เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์และความสามัคคีกลมเกลียวภายในกลุ่ม  ขณะเดียวกันความกลม
เกลียวภายในกลุ่มก็เป็นอีกสาเหตุท าให้เกิดความขัดแย้งได้เช่นเดียวกัน 
 8) ทฤษฎีความขัดแย้งตามแนวคิดของ Gaetano Mosca (1939)  เป็นนักสังคมวิทยา
ชาวอิตาลีที่เชื่อว่าความขัดแย้งในสังคมไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือ 
ระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม เป็นเรื่องปกติที่เกิดโดยธรรมชาติและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในการด ารงชีวิต 
และยังเป็นสาเหตุในการสร้างความก้าวหน้า ความเป็นระเบียบของสังคม และเสรีภาพทางการเมือง  
 9) ทฤษฎีความขัดแย้งตามแนวคิดของ Lewis A. Coser (1965) เป็นนักสังคมวิทยาชาว
อเมริกันที่พยายามชี้ให้เห็นว่าความขัดแย้งเป็นทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์  และ 
ความขัดแย้งอาจน าไปสู่ความกลมเกลียวหรือความแตกแยกได้ เช่น ความขัดแย้งกับกลุ่มภายนอก
จะน าไปสู่ความกลมเกลียวภายในที่แน่นแฟ้นของคนในกลุ่ม   
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กล่าวโดยสรุป ความขัดแย้งนั้นสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในหลายลักษณะตามที่นักทฤษฎี
ต่าง เป็นต้นว่า เกิดจากการต่อสู้กันเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ การมีแนวคิดที่จะแก่งแย่งแข่งขันเพ่ือเข้า
ควบคุมหรือครอบครองบางสิ่งบางอย่าง โดยมีพ้ืนฐานที่มาจากความเห็นแก่ตัวที่มีอยู่ในตัวตนของ
มนุษย์  ขณะเดียวกันในอีกมุมมองหนึ่งกลับเห็นว่าเศรษฐกิจหรือผลประโยชน์ต่างหากที่เป็นชนวนให้
ผู้คนแก่งแย่งแข่งขันจนเกิดความขัดแย้ง  สุดท้ายจึงต้องแสวงหาอ านาจเพ่ือจะได้เข้าไปควบคุมหรือ
ครอบครองอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยผ่านกระบวนการแข่งขัน ต่อสู้ ดิ้นรน ทั้งในระหว่างตัวตน
หรือกลุ่มก้อนที่มีรากฐานการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และแปรเปลี่ยนสภาพจากความกลมเกลียวสู่
ความขัดแย้ง หรือ จากความขัดแย้งมุ่งสู่ความกลมเกลียวสมานฉันท์  ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะกระท าต่อ
กันในลักษณะตัวต่อตัว กลุ่มต่อกลุ่ม หรือมีการจับมือกันในลักษณะที่มากกว่าพหุภาคีก็เกิดขึ้นได้ 

 
4. วิธีการแก้ไขและลดความขัดแย้ง 
 Johnson David, & Johnson Roger (1987) มีแนวคิดการจัดการแก้ไขความขัดแย้ง
ว่าบุคคลแตกต่างกัน  จึงใช้กลยุทธ์ในการจัดการความขัดแย้งโดยแต่ละคนมีรูปแบบการแก้ปัญหา
เป็นของตน  สามารถเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้และหาวิธีการใหม่ ๆ  ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการ
ความขัดแย้งในภาวะขัดแย้ง ประเด็นหลักที่ต้องใส่ใจ คือ การบรรลุวัตถุประสงค์ส่วนตัว เมื่ออยู่ใน
ภาวะขัดแย้ง คนแต่ละคนจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากผู้อ่ืน และการรักษาสัมพันธภาพกับบุคคล
อ่ืน แบบพฤติกรรมในการจัดการความขัดแย้ง 5 แบบ คือ 
 1) ลักษณะแบบ "เต่า" (ถอนตัว, หดหัว) มีลักษณะหลีกหนีความขัดแย้ง ยอมละ
วัตถุประสงค์และความสัมพันธ์ส่วนตัว โดยการหลีกเลี่ยงไม่เผชิญกับคู่กรณี จะไม่ตัดสินใจอย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อแก้ปัญหา  
 2) ลักษณะแบบ "ฉลาม" (บังคับ, ชอบใช้ก าลัง) เป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยใช้
อ านาจตามต าแหน่ง ค านึงถึงเป้าหมายงานหรือความต้องการของตนเองมากกว่าความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนร่วมงาน  
 3) ลักษณะแบบ "ตุ๊กตาหมี" (สัมพันธภาพราบรื่น) เชื่อว่าความขัดแย้งหลีกเลี่ยงได้เพ่ือ
เห็นแก่ความกลมเกลียว ยอมยกเลิกเป้าหมาย เพ่ือรักษาสัมพันธภาพอันดีไว้  
 4) ลักษณะแบบ "สุนัขจิ้งจอก" (ประนีประนอม, แก้ปัญหาเฉพาะหน้า) จะค านึงถึง
เป้าหมายส่วนตนและสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนในระดับปานกลาง แสวงหาการประนีประนอม 
พร้อมและเต็มใจที่จะสละวัตถุประสงค์และสัมพันธภาพบางส่วนเพื่อหาข้อตกลงร่วมที่ดี 
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 5) ลักษณะแบบ "นกฮูก" (เผชิญหน้ากัน, สุขุม) จะมองความขัดแย้งว่าเป็นปัญหาที่
จะต้องแก้ไข ให้คุณค่าแก่เป้าหมายและสัมพันธภาพ สิ่งที่ต้องการคือการบรรลุเป้าหมายของตนเอง
และผู้อ่ืน  
 การแก้ปัญหาความขัดแย้งมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และบุคลิกของผู้ขัดแย้งว่า
เป็นอย่างไร เราต้องเลือกวิธีการแก้ปัญหาให้ถูกวิธีและพยายามท าให้ทุกคนเป็นผู้ชนะ องค์กรจึงจะ
ประสบความส าเร็จ 
 

 ผู้เขียนมองว่าสามารถเปลี่ยนจากการท าลายที่เกิดจากความขัดแย้ง (Destructive 
Conflict) ให้กลายเป็นความขัดแย้งที่สร้างสรรค์ (Constructive Conflict) ก็คือ เราต้องมองลงไป
ที่เนื้อหาของความขัดแย้งแทนที่จะมองที่ตัวบุคคลวิธีการนี้เป็นการมุ่งที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
มากกว่าการต าหนิ (Blaming) คู่กรณี ซึ่งไม่สามารถสร้างผลดี อย่างไรเลย แต่กลับเป็นการก่อให้เกิด
ความขัดแย้งเพ่ิมมากข้ึน  
 เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเราจึงจ าเป็นจะต้องเลือกหาวิธีการต่างๆ มาจัดการกับความ
ขัดแย้งนั้นๆ ซึ่งจ าแนกตามพฤติกรรมที่เป็นหลักส าคัญอันเป็นวิธีการแก้ไขความขัดแย้งพ้ืนฐาน 5 วิธี
ได้แก่ 
 1. การหลีกเลี่ยง (Avoidance) 
 ผู้เขียนมองว่าการหลีกเลี่ยงเป็นวิธีการที่ให้ประสิทธิภาพผลน้อยที่สุดใน  5 วิธีการแก้ไข
ความขัดแย้งทั้งหมด เพราะเนื่องจากการหลีกเลี่ยงมิได้ท าให้ความขัดแย้งนั้นหมดไป แต่เป็นเพียง
การหลบเลี่ยงจากปัญหาที่ไม่ได้เกิดการแก้ไข และพร้อมที่จะกลับมาเจอกับปัญหาได้อีกตลอดเวลา 
รวมทั้งยังอาจเป็นการก่อให้คู่กรณีเกิดโทสะได้ เช่น ฝ่ายตรงข้ามอาจจะคิดว่า เราไม่ให้ความส าคัญ
หรือสนใจเพียงพอในการรับฟัง จึงกลับกลายเป็นการเพ่ิมความขัดแย้งมากขึ้นไปอีก ผู้ที่ใช้วิธีการนี้
มักจะพยายามให้ตนเองหนีไปจากเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาขัดแย้ง โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามที่จะ
น าข้อโต้แย้งเข้ามาหาตน หรือโดยวิธีการเปล่ียนประเด็นการสนทนา (Changing Issues) ดังนั้น 
วิธีการหลีกเลี่ยงจึงเป็นการหนีปัญหา ผู้ที่ใช้วิธีการหลีกเลี่ยงอาจต้องคอยหวาดระแวงว่าวันใดวัน
หนึ่งจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงนิยมใช้ส าหรับผู้อ่อนแอ ไม่มีความสามารถในการเผชิญหน้า แต่อาจจะ
ใช้ได้ดีส าหรับประเด็นปัญหาที่ไม่ค่อยจะส าคัญนัก (Smit Sachchukorn, 2007) 
 เทคนิคส าคัญในการแก้ไข้ความขัดแย้งวินิจฉัยสาเหตุและรูปแบบความขัดแย้งให้ได้  
เพ่ือสามารถจัดการได้อย่างสร้างสรรค์โดยอาศัยทักษะการสื่อสารการท างานแบบกลุ่ม  โอเวนส์ 
กล่าวว่าต้องมี การปรองดอง การประนีประนอม การแข่งขัน การร่วมมือ (Owens, 1991) 
 2. การปรองดอง (Accommodtion) 
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 ผู้เขียนมองว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาด้วยการยอมเสียสละความต้องการของตนเอง 
เพ่ือที่จะให้ฝ่ายตรงข้ามบรรลุความต้องการของตน เป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่อีกฝ่าย เพ่ือ
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งแต่วิธีนี้มักจะไม่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ยินยอมให้  เพราะตนต้องยอม
สละความต้องการและเป้าประสงค์ของตนให้แก่ผู้อ่ืน จึงเป็นการสร้างความคับแค้นใจที่ติดอยู่ในใจ 
วิธีการนี้จึงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนักในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง สมิต สัชฌุกร 
 3. การประนีประนอม (Compromise) 
 ผู้เขียนมองว่าเป็นวิธีที่บุคคลทั้ง 2 ฝ่ายที่มีความขัดแย้ง สามารถตกลงกันได้โดยวิธี 
“พบกันครึ่งทาง” ต่างฝ่ายต่างต้องยอมลดความต้องการของตนบางส่วน ดังนั้น วิธีการนั้นจึงเป็น
การที่แต่ละฝ่ายต้องเสียสละบางส่วน เพ่ือให้ได้ข้อตกลงที่สามารถยุติปัญหาความขัดแย้ง มักจะพบ
ได้ว่าบุคคลทั้งสองฝ่าย จะไม่ค่อยเห็นด้วยอย่างเต็มที่นักในระยะยาวเพราะต่างฝ่ายต่างก็ต้องยอม
เสียบางส่วนของตน อาจจะด้วยความไม่เต็มใจ  อย่างไรก็ดี การใช้วิธีประนีประนอมเพ่ือลดข้อ
ขัดแย้งอาจจะใช้ได้ผลกับความขัดแย้งในผลประโยชน์อันเกิดจากความจ ากัดของทรัพยากร (Scarce 
Resources) ที่จะมีผลสนองต่อความต้องการของแต่ละฝ่ายได้ 
 4. การแข่งขัน (Competition) 
 ผู้เขียนมองว่าเป็นการใช้วิธีเอาแพ้เอาชนะ เพ่ือให้ตนเองสามารถบรรลุความต้องการ 
อาจจะต้องใช้อ านาจหรือการแสดงความก้าวร้าวรุนแรง อันอาจจะเกิดมาจากเมื่อมีอุปสรรคหรือสิ่ง
ขัดขวางมิให้บรรลุเป้าหมาย จึงใช้วิธีการที่อาจจะต้องท าลายอีกฝ่ายหนึ่ง เพ่ือให้ได้ในสิ่งที่ตนหวังไว้
ผู้ที่อยู่ในลักษณะของการแข่งขันมักจะแสวงหาข้อโต้แย้งอยู่เสมอและจะค านึงถึงจุดหมายเฉพาะของ
ตนโดยใช้การบีบบังคับให้มีการยอมรับ เพ่ืออ านาจที่เหนือกว่า และจะรับรู้เฉพาะจุดดีของตน มอง
หาจุดบกพร่องของฝ่ายตรงข้ามวิธีการนี้เป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ที่เป็นฝ่ายชนะแต่ในทาง
ตรงกันข้ามผู้ที่เป็นฝ่ายแพ้อาจจะเก็บความคับแค้นใจไว้ในขณะหนึ่ง เพ่ือรอเวลาที่จะหาทางแก้แค้น
ในที่สุด อย่างไรก็ดี วิธีการแข่งขันถือได้ว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ผล  เมื่อทั้ง 
2 ฝ่าย มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเพียงช่วงระยะเวลาอันสั้น และไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องรักษา
สัมพันธภาพในระยะยาว การแข่งขันจึงเป็นวิธีที่รวดเร็วของการแก้ไขข้อขัดแย้งในกรณีนี้ 
 5. การร่วมมือ (Collaboration) 
 ผู้เขียนมองว่าโดยทั่วไปการแก้ไขความขัดแย้งด้วยการเผชิญหน้า  เป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดจากวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
ยินยอมท่ีจะหันหน้าเข้าหารือกันเพ่ือหาวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยกันบริหารความขัดแย้ง การร่วมมือกัน
เป็นการท าความตกลงกันในลักษณะของการบรรลุถึงข้อยุติโดยวิธีการซึ่ งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายที่
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เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ และยินยอมพร้อมใจ รวมทั้งยอมที่จะปฏิบัติตามผลของข้อยุตินั้น อย่างไร
ก็ตาม วิธีการนี้จ าเป็นจะต้องใช้ระยะเวลามากในการจัดการแก้ไขปัญหา แต่ก็เป็นวิธีที่ดีที่สุด ส าหรับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้งทุกฝ่ายที่มีสัมพันธภาพในการท างานอยู่ร่วมกันในระยะยาว 
 นอกจากวิธีการแก้ไขความขัดแย้ง 5 วิธี ดังกล่าวมาแล้ว ยังมีวิธีอ่ืนๆ ซึ่งเป็นรูปแบบที่
ใช้กันได้ผล ทั้งในระดับประเทศและระดับความขัดแย้งทั่วๆ ไป ดังนี้ 
 การนั่งลงเจรจา (Bargain Table) เป็นวิธีหนึ่งในลักษณะของการที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับความขัดแย้งมีความยินยอม ตกลงที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหา โดยการที่ทุกฝ่ายต้องมานั่งคุยกัน
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และหาวิธีการเพ่ือให้สามารถส่งเสริมอีกฝ่ายให้บรรลุเป้าประสงค์ในขั้นที่ทั้ง
สองฝ่ายได้รับความพึงพอใจ 
 การใช้บุคคลที่สาม (Third Party) มาท าหน้าที่ในการช่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่คู่กรณีไม่สามารถจัดการแก้ปัญหาหรือหาข้อยุติจากข้อขัดแย้งได้  บุคคลที่สามอาจจะเป็น
เพ่ือน บุคคลที่คู่กรณีทุกฝ่ายให้ความเคารพ ไว้เนื้อเชื่อใจ, บุคคลที่อยู่ในระดับสูงกว่าในหน่วยงาน, 
ฝ่ายบุคคล(ที่มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาและยุติข้อโต้แย้งโดยเฉพาะ ) และยังรวมถึงการใช้
อนุญาโตตุลาการ (Arbitrator) หรือผู้ประนอมข้อพิพาท (Conciliator) ในการเจรจาท าความตกลง
โดยใช้บุคคลที่สามเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยนั้น จะต้องได้รับการยินยอมพร้อมใจจากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย 
ในการที่จะมาช่วยไกล่เกลี่ย บุคคลที่สามจึงจะท าให้เกิด ประสิทธิผลในการแก้ไขความขัดแย้ง 
ในทางตรงกันข้ามบุคคลที่สามจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในความขัดแย้งเพ่ิมขึ้นมา  ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ของคู่กรณีไม่ยอมรับให้มีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง บุคคลที่สามจ าเป็นต้องเลือกจากผู้มีทักษะใน
การที่จะวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงของความขัดแย้งได้ รวมทั้งต้องสามารถชักน าให้คู่กรณีมาพบปะ
เจรจากันอย่างเปิดเผยจริงใจเพื่อสื่อสารท าความเข้าใจและตกลงยุติข้อขัดแย้ง 
 เมื่อกล่าวโดยสรุป ผู้เขียนมองว่าทุกๆ คนต้องรู้จุดหลักในการเจรจา หรือจุดประสงค์
ของการเจรจา ว่าต้องการอะไร แล้วก็จะสามารถเห็นด้วยทิศทางเมื่อเร่ิมเจรจา ควรหลีกเลี่ยง
ช่วงเวลา หรือการแทรกแซงที่ท าให้เกิดส่วนเบี่ยงเบน ในการพิจารณาข้อตกลง จะต้องใช้ความรู้สึก
ของตนเองเป็นส าคัญ เพราะว่า มันแสดงว่าคุณรู้จักตนเอง มีความมั่นคง แข็งแรง ไม่อ่อนแอ เมื่อ
คุณรู้จักตนเอง คุณจะสามารถมองเห็นส่วนดี และข้อบกพร่องของค าแนะน าในเรื่องที่เจรจา ตกลง
กัน และเม่ือมีความเชื่อม่ันในตนเอง คุณจะรู้ว่าคุณต้องการอะไรและไม่ต้องการอะไร 
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5. สันติวิธี : อีกทางเลือกการแก้ไขความขัดแย้ง 
 สันติวิธีเป็นวิธีการเดียวที่สนับสนุนการคิด และ การปฏิบัติการในการจัดการความ
ขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ ทั้งทางร่างกาย ทางเพศ ทางจิตใจ ทางเศรษฐกิจและ
สังคม (UNESCO. 2000) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่ใช้ความรุนแรงดังกล่าวนั้น ประกอบไปด้วยความ
เป็นธรรม ทั้งในแง่ของความยุติธรรม ความเที่ยงธรรม การยกย่องและให้เกียรติมนุษย์ในสถานะของ
เพ่ือนร่วมโลกคนหนึ่งที่รักสุขและเกลียดกลัวความทุกข์เช่นเดียวกันส าหรับรูปแบบการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งแบบสันติวิธี (Hansa Dhammahaso.2005) นั้น มีวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ทางการทูตเชิงสันติ (Peaceful Diplomatic Means) ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นทางเลือกในหลาย
ทางเลือกที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันประกอบด้วยแนวทางในการแก้ไข  4 วิธี คือ 

1) การเจรจา (Negotiation) เป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบสันติวิธีด้วย
การแสดงออกซึ่งข้อเสนอที่ต้องการให้ได้รับการตกลงบนพ้ืนฐานของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน  
(Fred C. Ikle,1964) และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความรู้สึก
ของกันและกัน(Wanchai Watthnasap. 2009) หรือเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจ ความ
พยายาม ความมุ่งหมายที่อยากจะมีการตกลงร่วมกันเพ่ือหาข้อยุติที่จะยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อ
กันในอนาคต (Nopnithi Suriya.1983) 

2) การไต่สวน (Inquiry) เป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบสันติวิธีที่มุ่งเน้น
การจัดการข้อพิพาททั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  ระบบการไต่สวนระหว่างประเทศเกิดขึ้น
เพ่ือระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ  ทั้งนี้หากไม่สามารถตกลงกันได้โดยทางการทูตอันเนื่องมาจาก
มีความเห็นขัดแย้งกัน  ก็ให้จัดตั้งคณะกรรมาธิการไต่สวนขึ้นเพ่ืออ านวยการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา 
โดยหาข้อเท็จจริงอันแน่ชัดด้วยการสืบสวนที่ปราศจากความล าเอียงและด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
(Chawat Phisuthiphan:6-7) อยู่ในวงจ ากัดเฉพาะข้อเท็จจริงเท่านั้น  ไม่มีลักษณะชี้ขาด ไม่มี
ลักษณะบังคับ และไม่มีผลผูกพันให้รัฐคู่กรณียอมรับแต่อย่างใดแต่ก็อาจมีประโยชน์ในการยุติปัญหา
ต่อไปได ้(Preecha Eiamta.1982)  

3) การไกล่เกล่ีย (Reconciliation) เป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบสันติวิธี
ในกรณีที่คู่กรณีไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้  จึงต้องอาศัยบุคคลที่สามท่ีทั้งสองฝ่ายยอมรับเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเจรจาเพ่ือหาข้อตกลงหรือหาทางออกให้กับปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน  โดยจะ
ด าเนินการในลักษณะไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง (Mediation) (Wanchai Watthnasap, 2009) หรือ 
ไกล่เกลี่ยโดยอาศัยคนกลางเป็นคนติดต่อเชื่อมประสาน (Good Officer or Facilitator) (Clyde 
Eagleton, 1948) ทั้งสองฝ่ายก็ได้ 
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4) การประนีประนอม เป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยการมุ่งแสวงหาข้อสรุป
ที่สมเหตุสมผลและเป็นที่ตกลงปลงใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย (Leland M. Goodrich & Edward 
Hambro,1949) เป็นการแสวงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่างของคู่กรณี โดยยึดหลักการที่ว่าประเด็นใด
สามารถที่จะหาทางออกร่วมกันได้บนพ้ืนฐานของเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้รีบด าเนินการในทันที  ในขณะ
ที่ประเด็นใดยังคงมีความแตกต่างในทางความคิดหรือเหตุผลให้สงวนเอาไว้เพ่ือรอจังหวะและโอกาส
ที่เหมาะสมที่จะน ากลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง (Sompong Choomak. 1987) 

 
6. แนวทางการแก้ไขความขัดแย้งตามพระพุทธศาสนา 
 สังคมปัจจุบันนี้มีการแตกแยกไม่ลงรอยกัน  ทั้งภายในและภายนอก  จะเห็นได้ชัด
เกือบทุกระดับของสังคม  เกิดความเครียด  ความก้าวร้าวกระจายไปทั่ว  เมื่อเป็นเช่นนี้การที่จะหัน
หน้าเข้าหากัน ปรึกษาหารือ  แก้ไขปัญหาต่างๆ จึงเป็นไปได้ยาก  ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นมานี้ย่อมมี
ผลกระทบโดยตรง  และโดยรอบ ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์  จึงท าให้ต้องยิ่งดิ้นรนเอาตัวให้รอด
พ้นปัญหา  เพ่ือทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ผู้เขียนเสนอทางออกเพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับลด
ความขัดแย้งตามมิติทางพระพุทธศาสนา 
 ความขัดแย้งเกิดขึ้นพระพุทธศาสนามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีการจัดการให้
ความขัดแย้งเหล่านั้นสงบลง  เพราะถือเป็นเรื่องธรรมดาส าหรับสังคมมนุษย์ที่มีธรรมชาติอยู่อย่าง
หนึ่ง คือรักสุขเกลียดทุกข์และไม่ชอบความวุ่นวายหรือปัญหาที่จะก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ตนเอง  
แม้ว่าในบางคราวจะเกิดปัญหาเก่ียวกับความขัดแย้งในสังคมของตนเองจนอาจจะดูเป็นว่ามนุษย์เอง
ที่เป็นคนที่ชอบความรุนแรงหรือเป็นต้นเหตุของการสร้างปัญหาขึ้นเอง  ซึ่งความเป็นจริงแล้วความ
ขัดแย้งหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์นั้นมีเหตุผลมาจาก (1)  ความแตกต่าง (2) ความ
เปลี่ยนแปลง  
 ความแตกต่างนั้นเองที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งโดยที่ความแตกต่างนั้นเป็นมวลหนึ่งที่
จะต้องลื่นไหลไปตามสภาวะหลักของธรรมชาติก็คือ “ความเปลี่ยนแปลง”  เมื่อมีความเปลี่ยนแปลง
ผสมกับความแตกต่างที่มีอยู่ในที่สุดก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งและพัฒนาผลของการขัดแย้งให้เป็นไป
ทั้งในฝ่ายบวกและฝ่ายลบ ซึ่งสังคมมนุษย์นั้นมีความแตกต่างอยู่ภายใต้ความเปลี่ยนแปลง ดังนั้น 
สังคมมนุษย์จึงมีความขัดแย้งเป็นธรรมชาติหรือเป็นปกติ  เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นจึงเป็นหน้าที่
ของมนุษย์ที่จะจัดการหรือบริหารความขัดแย้งนั้นให้ลงตัวและสงบให้ได้เพ่ือที่จะสร้างความสงบ 
สันติและผาสุกให้เกิดขึ้นในสังคมให้ได้  และในการจัดการความขัดแย้งในสังคมมนุษย์ตามแนวทาง
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ของพระพุทธศาสนานั้นก็จะต้องด าเนินไปใน  2  แนวทางที่ส าคัญก็คือ  (1)การจัดการความขัดแย้ง
ภายในและ  (2)  การจัดการความขัดแย้งภายนอก 
 1)  การจัดการความขัดแย้งภายใน ส าหรับการแก้ไขปัญหาหรือการจัดการความ
ขัดแย้งภายในที่มีสาเหตุภายในมาจาก รากเหง้าของอกุศลและกุศลภายในจิตใจ  เพราะธรรมชาติ
ของความขัดแย้งมักมีทั้งด้านบวกและด้านลบ  ซึ่งด้านบวก หมายถึง  การมีจิตที่เป็นกุศล   เช่น 
ความไม่โลภ  ความไม่โกรธ  ความไม่หลง  การมีเจตนาที่ดี  การหวังดีหรือปรารถนาดีต่อบุคคล  
กลุ่มบุคคล  หรือต่อองค์กร  แต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อบุคคล  กลุ่มคนหรือองค์กรไม่เห็นด้วย  หรือไม่
ยอมรับในเจตนาเช่นว่านั้น  จึงท าให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความเห็นที่แตกต่าง  
ทัศนคติที่ไม่ตรงกัน  หรือการมองเป้าหมายที่แตกต่างกัน  เป็นต้น  ส่วนด้านลบ หมายถึง  การมีจิต
ที่เป็นอกุศล  เช่น  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  อยากได้  อยากใหญ่ อยากมี อยากเป็น  ทิฐิ  
มานะ  การถือตัว  การยืดมั่นในค่านิยมทางสังคม เป็นต้น  
 2) การจัดการความขัดแย้งภายนอก ส าหรับความขัดแย้งภายนอกที่มีสาเหตุปัจจัย
ภายนอกที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง  ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกัน  การแก่งแย่งช่วงชิง  การใช้
อ านาจเหนือกว่า   การไม่มีส่วนร่วม  การขาดข้อมูล  การขาดความสัมพันธ์ที่ดี  การขาดความ
น่าเชื่อถือ   การตีความที่แตกต่าง  การขาดความสามัคคี  การขาดความยุติธรรม  ไม่เสมอภาค  ไม่
สมประโยชน์  การครอบง า  การเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ หรือแม้แต่โครงสร้างทางเศรษฐกิจ  สังคม  
การเมือง  วัฒนธรรม และกฎหมายที่แตกต่าง เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นความขัดแย้งที่มีปรากฏอยู่
โดยทั่วไปและเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ทุกสถานการณ์ 

ความขัดแย้งในทางพระพุทธศาสนา การสร้างกุศลที่ถูกต้องตามหลัก พระพุทธศาสนา 
ท าให้มีสติปัญญาสามารถควบคุมจิตใจให้ประกอบด้วยเหตุผลในการแสดง  พฤติกรรม ไม่ให้สร้าง
ปัญหาให้เกิดขึ้นต่อตนเองผู้อ่ืน (Surapol Suyaporm. 2017) ปัญหาความขัดแย้งนั้นเกิดขึ้นมาจาก
เหง้าแห่งกิเลสที่เรียกว่า "ปปัญจธรรม"  ซึ่งประกอบด้วย  ตัณหาหรือความอยาก ทิฏฐิหรือ
ความเห็น  และมานะหรือความถือตัว  ความล าพองตน  ความทะนงตน ซึ่งหากกิเลสทั้ง 3 อย่างนี้
เบ่งบานหรือเจริญงอกงามจะท าให้เกิด  "อกุศลมูล"  ที่ประกอบด้วย  โลภะ โทสะ โมหะ  และส่งผล
ให้เกิดวิวาทมูลและอนุวาทมูลเกิดขึ้นติดตามมา  นอกจากนั้นความขัดแย้งทั้ง 5 ด้าน คือ ความ
ขัดแย้งด้านข้อมูล ข้อเท็จจริง (Data Conflict) ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ (Interest Conflict)  
ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ (Relationship Conflict) ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง (Structural 
Conflict) และความขัดแย้งด้านความเชื่อหรือค่านิยม (Value Conflict) ซึ่งขณะเดียวกันมุมมองที่มี
ต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนใช้หลักอริยสัจ 4 มาเป็น
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เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา และใช้ "มรรควิธี" เป็นแนวทางหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ง ซึ่งประกอบด้วย  1) สัมมาทิฏฐิ (ปัญญาเห็นชอบ) หมายถึง การปฏิบัติอย่างเหมาะสมตาม
ความเป็นจริงด้วยปัญญา  2) สัมมาสังกัปปะ (ด าริชอบ) หมายถึง การใช้สมองความคิดพิจารณาแต่
ในทางกุศลหรือความดีงาม  3) สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) หมายถึง การพูดต้องสุภาพ พูดในสิ่งที่
สร้างสรรค์ดีงาม  4) สัมมากัมมันตะ หมายถึง การประพฤติดีงามทางกาย  5) สัมมาอาชีวะ 
หมายถึง การท ามาหากินอย่างสุจริตชน ไม่คดโกง เอาเปรียบผู้อ่ืน  6) สัมมาวายามะ หมายถึง 
ความอุตสาหะ พยายาม ประกอบความเพียรในการกุศลกรรม  7) สัมมาสติ หมายถึง การไม่ปล่อย
ให้เกิดความพลั้งเผลอ จิตเลื่อนลอย ด ารงอยู่ด้วยความรู้ตัวอยู่เป็นปกติ และ  8) สัมมาสมาธิ 
หมายถึง การฝึกจิตให้ตั้งมั่น สงบ สงัดจากกิเลส นิวรณ์อยู่เป็นปกติ  ทั้งนี้การที่จะน ามรรคมีองค์  8 
มาประยุกต์ใช้นั้นในทางพระพุทธศาสนายังย่อยลงมาให้เหลือเพียง 3 ด้านส าคัญก็คือ ศีล สมาธิ 
และปัญญา ตามหลักไตรสิกขามาเป็นกรอบในการพัฒนาคน  ให้เกิด "สัมมาทิฐิหรือความเห็นชอบ" 
และเป็นความเห็นชอบที่เป็น "ทิฏฐิสามัญญตาหรือความเห็นชอบที่เห็นพ้องต้องกัน" มาสนับสนุนใน
การแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เกิดมี "ความสามัคคีธรรม" ให้เกิดข้ึนในทุกสังคมในที่สุด  

การปลูกฝังจริยธรรมเพ่ือความงอกงามทางอารมณ์ เป็นการฝึกจิต  ให้มีคุณภาพ มี
สมรรถภาพจิตดี การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข มีความ
สมบูรณ์ทั้งให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิต  มีความพึงพอใจต่อตนเองและสังคม  สามารถด ารงชีวิต
ให้อยู่ในกรอบและระเบียบแบบแผน ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามได้และไม่ท าให้เป็นภาระที่
ก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคม(Rattapon Yenjaima. 2017) 
 
7. สรุป 
 ปัญหาทุกปัญหาที่สังคมไทยก าลังเผชิญอยู่นั้น เป็นบทเรียนที่แลกมาด้วยมูลค่า
มหาศาลที่ทุกคนได้รับ สาเหตุที่แท้จริงของทุกปัญหานั้นมาจากเหตุเพียงเหตุเดียว คือ ความด้อย
คุณภาพของประชากร ทั้งระดับครอบครัว ระดับสังคม ระดับชาติ จ านวนประชากรที่มีคุณภาพต่ า
เป็นจ านวนมากในสังคมเหล่านั้น ดังนั้น การแก้ปัญหาจึงต้องท าทุกวิถีทางที่จะสร้างคุณภาพที่สูงขึ้น
ไปแก่ประชาชนในสังคมไทย ด้วยหลักการของพุทธศาสนาที่จะช่วยลดความขัดแย้งคือหลักการที่ว่า 
“เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร” เพราะการจองเวรจะไม่รู้จักจบสิ้น ดังนั้น การพัฒนามนุษย์ให้
เจริญในอารยธรรมโดยการใช้ปัญญาเพ่ือน าไปสู่สันติภาพและ ความสงบสุขนับเป็นจุดหมายสูงสุด
ของพระพุทธศาสนา จะอย่างไรก็ตาม แนวทางของการต่อสู้หรือปฏิบัติการสันติวิธีและสันติภาพ
นั้น  มีนัยหลายประการที่สอดคล้องกัน ถึงกระนั้น ท่ามกลางวิกฤติการณ์ที่เกี่ยวกับความขัดแย้งและ
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ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในทั่วทุกมุมของสังคมนั้น  ท าให้แนวคิดและปฏิบัติการสันติวิธีและสันติภาพ
นั้นได้กลายเป็นคู่มือส าคัญส าหรับการเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงอยู่
เสมอๆ จนท าให้ “สันติวิธี” นั้น ได้เปลี่ยนสถานะจาก “ทางเลือกใหม่” ที่สังคมให้ความสนใจไปสู่
แนวคิดที่เป็นรากฐานในการด าเนินแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในกลุ่มชน ชุมชน 
สังคม ประเทศชาติและประชาคม ต่างๆ ในยุคปัจจุบันนี้ 
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พุทธธรรมาธิปไตย 
BUDDHIST DHAMMADHIPATEYYA 

 

พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) สุริยา  รักษาเมือง กรกต  ชาบัณฑิต 
Phra Udomsitthinayok (Kamphol Kunangkaro), Suriya Raksamueng,  

Korakoth Chabandit 
 

บทคัดย่อ 
 พุทธธรรมาธิปไตย เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการบริหารพุทธบริษัท ได้แก่หลัก 
การที่ว่าด้วยการถือเอาธรรมะเป็นใหญ่ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่นการด าเนินชีวิต  
การปฏิบั ติงาน การบริหารทุกระดับ พระพุทธเจ้าไม่ใช่ เพียงแต่สอนเหล่าสาวกเกี่ยวกับ  
ธรรมมาธิปไตยอย่างเดียวเท่านั้น พระองค์เองทรงปฏิบัติอยู่ในหลักของธรรมาธิปไตยด้วย  หลักพุทธ
ธรรมาธิปไตยนี้จึงส าคัญส าหรับการบริหารงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ค าส าคัญ : ธรรมาธิปไตย, พุทธธรรม 
 

ABSTRACT 
Buddhist Dhammadhipateyya was a principle that the Buddha used to 

manage the disciple. Dhammadhipateyya was the principle about activities in 
routine by focusing on the Dhamma. The Buddha not teaches the disciple only but 
he acts according to the Dhammadhipateyya. Therefore, Dhammadhipateyya is 
important to the management in the public and private.  
Keywords: Dhammadhipateyya, Buddha Dhamma 
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1. บทน า 
 ธรรมาธิปไตย หลักพุทธรรมครอบจักรวาล ที่กล่าวเช่นนี้เนื่องจาก หลักธรรมาธิปไตยมี
ความส าคัญ ทั้งในแง่ของความเป็นหลักธรรมปรากฏในธรรมคุณ ในแง่ของการถือปฏิบัติที่
พระพุทธเจ้าทรงถือปฏิบัติ ทั้งยังสอนเหล่าสาวกให้ปฏิบัติตามหลักธรรมาธิปไตย ในการถือปฏิบัตินี้
ไม่จ ากัดว่าผู้ถือปฏิบัติจะอยู่ในระดับใดเป็นใครมาจากไหนหากสนใจใฝ่ธรรมแล้วก็สามารถปฏิบัติได้ 
ดังจะเห็นได้จากการที่พระราชาผู้ทรงธรรมในสมัยพุทธกาลก็ทรงปฏิบัติตามหลักธรรมาธิปไตยใน
การปกครองประเทศ พุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทก็ปฏิบัติตามหลักธรรมาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติตามหลักธรรมาธิปไตยในแง่ของการบริหารพุทธบริษัท 4 ดังสามารถสรุปได้ 
9 ประการ ได้แก่  1) หลักสันติ พระพุทธเจ้ามีเป้าหมายอันเป็นอุดมการณ์และยุทธศาสตร์ที่มุ่งยึด
เอาความผาสุกและความเป็นอยู่ ของประชาชนให้มีค วามเป็นอยู่ที่ ดี  มีความสงบสันติ  
2) พุทธองค์การ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางหลักการบริหารจัดการงานต้องอาศัยการร่วมกันท างาน 
โดยมีเป้าหมายเดียวกันเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้าใจในหมู่พระสงฆ์ 3) การวางแผนเชิงพุทธ 
โดยยึดหลักอริยสัจสี่ที่เป็นการวางหลักและบวนการวางแผนที่ชี้แนะให้แก้ไขปัญหาที่สาเหตุ  
4) ความเชี่ยวชาญเชิงพุทธ “เอตทัคคะ” 5) การบริหารความขัดแย้งเชิงพุทธเป็นการบริหารงานที่
ช่วยลดความขัดแย้ง 6) พุทธบริการ พระพุทธเจ้าได้วางหลักการให้บริการแก่ประชาชนที่ผู้บริหาร
องค์การภาครัฐต้องมีพรหมวิหาร 4 และมีสังคหวัตถุ 4 7) พุทธจริยธรรมาภิบาล 8) พุทธสัปปายะ  
9) สัมฤทธิผลเชิงพุทธ  เป้าหมายของการเป็นพุทธบริษัท  คือ ความสุขสงบและปรินิพพาน 
(Boonton Dokthaisong,2017) 
 หลักธรรมาธิปไตย จึงมีความส าคัญทั้งในแง่ของการเป็นหลักธรรมที่ส าคัญ ในแง่ของ
การปฏิบัติหรือปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และในแง่ของการบริหารและการปกครอง ดังนั้น
จึงควรศึกษาเรื่องธรรมมาภิบาลให้ยิ่งขึ้นไปเพ่ือปรับประยุกต์ใช้ในบริบทที่เหมาะสมอันจะน าไปสู่
ความเจริญรุ่งเรืองในระดับบุคคลระดับชุมชนระดับชาติและนานาชาติ 
 
2. ความหมายและความส าคัญของธรรมาธิไตย 
 ค าว่า ธรรมาธิปไตย อ่านว่า ท ามาทิปะไต ท ามาทิบปะไต หมายความว่า การถือธรรม
เป็นใหญ่ การถือความถูกต้องเป็นหลัก (Royal Academy,2003) มีธรรมเป็นใหญ่ หรือจะ
หมายความว่าการถือธรรมเป็นใหญ่ เป็นหลักในการบริหารจัดการ ซึ่งมาจากศัพท์ว่า ธรรม + 
อธิปไตย ความหมายในที่นี้ คือแนวคิดใช้ธรรมะเป็นส าคัญไม่ว่าจะเป็นระบอบ หรือตัวผู้บริหาร ก็
จ าเป็นต้องมีธรรมน าการบริหารจัดการ ทั้งสิ้น 
 นอกจากนั้นธรรมาธิปไตยก็ยังปรากฏในความหมายอ่ืน ๆ อีกว่า เป็นการถือเอาความ
ถูกต้องขอธรรมาชาติเป็นใหญ่ (Buddhathatphikkhu,1988) หรือมุ่งถึงกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ 
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ว่าธรรมาธิปไตยตามหลักของพระพุทธศาสนา ซึ่งเอาธรรมหรือพระธรรมเป็นหลัก เอาความจริง เอา
ความถูกต้องตามธรรมหรือตามกฎเกณฑ์อันลึกซ้ึงของธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งเจ้าเรียกได้อย่างหนึ่งว่า
พระเจ้า หรือจะมุ่งตีความถึงความดี ก็น่าจะหมายถึงความยุติธรรม ตามค าที่ว่า  ธรรมาธิปไตยนี้  
มักลึกซึ้งถึงความดีงามความจริง ความยุติธรรม เรียกสั้น ๆ ว่า ความดีก็แล้วกัน 
 นอกจากนั้นธรมาธิปไตยก็ยังหมายถึง ความมีธรรมเป็นใหญ่ ถือธรรมเป็นใหญ่ กระท า
ด้วยความปรารถนาถูกต้อง เป็นจริง สมควรตามธรรมเป็นประมาณ  (Prapromkunaporn  
(P.A. Payutto),2000) อีกความหมายหนึ่งคือ การยึดถือหลักการเหตุผล หลักความจริง ความ
ถูกต้อง ความเป็นธรรมเป็นประมาณในการบริหารจัดการต่าง ๆ คือจะท าอะไรก็ยึดหลักธรรมเป็น
หลั ก  ล ะ เ ว้ น ก า ร ยึ ด ถื อ ต น แ ล ะก ร ะแ ส เ สี ย ง ส่ ว น ใ ห ญ่ ท่ี ไ ม่ ถู ก ธ ร ร ม  ไ ม่ เ ป็ น ธ ร ร ม 
(Phradhammakittivong (Thong Suratecho),2015)  ให้ความส าคัญแก่ธรรม หากเป็นการ
บริหารก็เป็นการบริหารโดยใช้ธรรมเป็นมาตรวัด ความถูกความความผิดของใครก็ตาม น า เอาธรรม
มาเป็นมาตรวัด ต้องยุติด้วยธรรม เป็นธรรม เที่ยงธรรม ผู้บริหารต้องทรงธรรม มีธรรม  
(Pratepdilok (Rabob Dhitayano),N/A) ยึดถือธรรมหรือความถูกต้องชอบธรรม ความยุติธรรม 
ความเหมาะความควรเป็นใหญ่ ก็จัดเป็นธรรมาธิปไตย ซึ่งก็อาจเรียกว่าหลักการก็คงพอได้  
(Phrasripariyatmoli (Somchai kusalachitto),2004)  นอกจากนี้ยังปรากฏในความหมายอ่ืนอีก
ว่า ระบบการตัดสินใจที่ยึดถือเอาธรรมะ คือ ความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม และประโยชน์สุข
ของประชาชนเป็นใหญ่ ถ้าเราเอาธรรมาธิปไตยนี้มาเป็นหลักในการตัดสินใจในการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย ก็จะหลายเป็น ธัมมิกประชาธิปไตย หรือประชาธิปไตยในครรลองของธรรมะ  
(V. Vachiramethi,2008) 
 จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ธรรมาธิปไตย หมายถึง กระบวนการในการ
ตัดสินที่ใจถูกต้องชอบธรรม การบริหารจัดการแบบเป็นธรรม การปกครองแบบเป็นธรรม เที่ยง
ธรรม โดยนัยแล้วหมายเอาระบบของการปกครองที่ชอบธรรม ถูกต้อง เที่ยงธรรม อีกนัยหนึ่งหมาย
เอาผู้ปกครองที่ท าหน้าที่ในการปกครองซึ่งประกอบด้วยคุณธรรม มีความเป็นธรรมาธิปไตย 
กล่าวคือ มีคุณธรรมในจิตใจ เป็นคนมียึดถือเอาความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นใหญ่ในการปกครอง
นั่นเอง 
 ส่วนความส าคัญของธรรมาธิปไตยนั้น ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ มีความส าคัญในแง่ที่
เป็นหลักพุทธธรรม และในแง่ของการถือประปฏิบัติ ซึ่งทั้งสองประการนี้สามารถเห็นได้อย่างเด่นชัด 
ด้วยเหตุที่พุทธธรรมคือหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าพุทธพจน์ กล่าวง่าย ๆ คือค าสั่ง
สอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง ค าสอนของพระพุทธเจ้าก็คือหัวใจของพระพุทธศาสนา ซึ่งเราท่านก็
ทราบกันดีว่ามีความส าคัญมากเพียงใด ส่วนในแง่ของการถือปฏิบัติ ธรรมาธิปไตยถือว่าส าคัญยิ่ง
เพราะผู้น าประเทศตั้งแต่ยุคพุทธกาลเป็นต้นมาที่เป็นพุทธมามกะก็ทรงถือธรรมาธิปไตยเป็นแนวทาง
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ในการบริหารประเทศตลอดมา ความส าคัญในแง่ที่ เป็นหลักพุทธธรรมนั้นอาจพิจารณาได้จาก
ลักษณะของพุทธธรรม 2 ประการ คือ (Prapromkunaporn (P.A. Payutto),2012) 
 1. แสดงหลักความจริงสายกลาง ที่เรียกว่า “มัชเฌนธรรม” หรือเรียกเต็มว่า “มัชเฌน
ธรรมเทศนา” ว่าด้วยความจริงตามแนวของเหตุผลบริสุทธิ์ตามกระบวนการของธรรมชาติ  น ามา
แสดงเพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติในชีวิตจริงเท่านั้น ไม่ส่งเสริมความพยายามที่จะเข้าถึงสัจธรรมด้วย
วิธีถกเถียงสร้างทฤษฎีต่างๆ ขึ้นแล้วยึดมั่นปกป้องทฤษฎีนั้นๆ ด้วยการเก็งความจริงทางปรัชญา 
 2. แสดงข้อปฏิบัติสายกลาง ที่เรียกว่า “มัชฌิมาปฏิปทา” อันเป็นหลักการครองชีวิต
ของผู้ฝึกอบรมตนผู้รู้เท่าทันชีวิต ไม่หลงงมงาย มุ่งผลส าเร็จคือ ความสุข สะอาด สว่าง สงบ เป็น
อิสระ ที่สามารถมองเห็นได้ในชีวิตนี้ ในทางปฏิบัติ ความเป็นสายกลางนี้เป็นไปโดยสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น สภาพชีวิตของบรรพชิต หรือคฤหัสถ ์เป็นต้น 
 จากความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า พุทธธรรมคือทางเอก ทางสายกลางที่ผู้ปฏิบัติตามจะ
ส าเร็จประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ดังธรรมคุณ 6 ประการคือ พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว 
อันบุคคลพึงเห็นเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนจะพึงรู้
เฉพาะ 
 
3. หลักธรรมาธิปไตย 
 หลักธรรมาธิปไตยปรากฏในสั งคมไทยเนื่ องด้ วยสั งคมไทยเป็นสั งคมแห่ ง
พระพุทธศาสนา ซึ่งมีผู้นับถือพระพุทธศาสนามากกว่าร้อยละ 80 ของคนในประเทศ ส่งผลให้ค าสั่ง
สอนของพระพุทธศาสนาถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น หนึ่งในนั้นคือธรรมาธิปไตย เพราะหลัก
ธรรมาธิปไตยว่าด้วยการปกครองที่ชอบธรรม เมื่อคนในประเทศส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ ระรอบการ
ปกครองก็ต้องเป็นไปตามแบบชาวพุทธด้วย 
 ธรรมาธิปไตยปรากฏในอธิปไตย 3 อย่างซึ่งปรากฏในสังคีติสูตรได้แก่อัตตาธิปเตยยะ 
ความมีกรรมเป็นใหญ่ โลกาธิปเตยยะ ความมีโรคเป็นใหญ่ และธัมมาธิปเตยยะ ความมีธรรมเป็น
ใหญ่ ความเข้าใจสับสนเกิดจากข้อความในพระไตรปิฎกมีเพียงสั้นๆ เท่านี้เมื่อแปลความหมายแล้วก็
ไม่เก่ียวข้องกับอธิปไตยที่ใช้ในการเมืองแบบตะวันตกดังนี้ (Phrathepvetee,1977) 
 1 อัตตาธิปไตย ถือตนเป็นใหญ่ ที่เอาตนเองศักดิ์ศรีเกียรติภูมิตลอดจนประโยชน์ส่วน
ตนเป็นใหญ่ การกระท าการด้วยปรารถนาตนและสิ่งที่เนื่องด้วยตนเป็นประมาณ 
 2. โลกาธิปไตย ถือโลกเป็นใหญ่ คือถือความนิยมของชาวโลกเป็นใหญ่วันไหวไปตาม
เสียงนินทาและสรรเสริญ ไม่มีหลักการที่แน่นอนการกระท าด้วยปรารถนาจะเอาใจสูงชนหาความ
นิยม หรือวันกลัวเสียงว่ากล่าวเป็นประมาณ 
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 3. ธรรมาธิปไตย ถือธรรมะเป็นใหญ่ เชื่อถือหลักความจริงความถูกต้องความดีงาม 
เหตุผลเป็นใหญ่ การกระท าด้วยความปรารถนาสิ่งที่ได้ศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว และความ
คิดเห็นที่รับฟังอย่างกว้างขวางชัดเจน และพิจารณาอย่างดีที่สุดเส้นขีดแห่งสติปัญญาจะมองเห็นได้
ด้วยความบริสุทธิ์ใจว่า เป็นประโยชน์ชอบธรรมและเพ่ือความดีงามเป็นประมาณ 
 สรุปได้ว่า ธรรมาธิปไตยไม่ใช่ระบอบการปกครอง แต่เป็นหลักส าหรับผู้ปกครองในการ
ปกครองซึ่งต่างกับที่เข้าใจผิดกันโดยทั่วไปว่า ธรรมาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองหนึ่งซึ่งเทียบได้
กับประชาธิปไตย อภิชนาธิปไตย สังคมนิยม เป็นต้น ซึ่งเป็นระบอบการปกครองระบอบหนึ่งโดย
สมบูรณ์ พระเทพเวทีอธิบายเพียงว่า ธรรมาธิปไตยนั้นไม่ว่าใครก็ตามต้องการรับผิดชอบต่อรัฐ ก็ต้อง
ใช้หลักนี้ทั้งหมดอาจกล่าวได้ว่า ธรรมาธิปไตยเป็นหลักควบคุมระบอบการปกครอง กล่าวคือ 
ระบอบการปกครองทุกชนิดได้รับการออกแบบมาอย่างดี และระบอบการปกครองก็เหมือนกฎหมาย
ย่อมไม่อาจบังคับควบคุมได้ทุกกระเบียดนิ้ว คนไม่ดี จึงใช้กฎหมายเพ่ือผลประโยชน์ตน หรือคนโง่
อาจใช้กฎหมายไปในทางเสียหายได้ ดังนั้นการปกครองทุกระบอบอาจท าลายผู้อยู่ในระบอบนั้นได้ 
หากปกครองเลวหรือชั่วผู้ปกครองจะพ้นจากความเลวหรือความโง่ได้ หากใช้ท าซื้อเอาความถูกต้อง
ยุติธรรมเป็นหลักในการปกครอง คือใช้ธรรมาธิปไตย ในแง่นี้ธรรมาธิปไตยเป็นหลักในการปฏิบัติงาน
ของผู้ใช้อ านาจ เป็นหลักที่ผู้ใต้ปกครองใช้ในการตรวจสอบผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้ปกครองใช้อ านาจอยู่
ในกรอบเหตุผลและความดีงาม 
 
4. ธรรมาธิปไตยในพระไตรปิฎก 
 จะกล่าวแล้วธรรมาธิปไตยนั้นก็มาจากพระไตรปิฎกทั้งสิ้น ส าหรับหัวข้อนี้จะน า เสนอ
ธรรมาธิปไตยที่ปรากฏชัดในพระไตรปิฎก เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์องค์ประกอบของธรรมาธิปไตย
ต่อไป ธรรมาธิปไตยท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ธรรมาธิปไตยปรากฏในพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาท โดยเป็นหลักธรรม
หนึ่งในสามของหลักอธิปไตย มีใจความว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย อธิปไตย 3 อย่างนี้ 3 อย่างเป็นไฉน
คือ อัตตาธิปไตย 1 โลกาธิปไตย 1 ธรรมาธิปไตย 1” (องฺ.ติก. (ไทย) 20/479/165) จากนั้นพระพุทธ
องค์ได้ตรัสอธิบายต่อไปอีกว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมาธิปไตยเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ อยู่ในป่าก็ดี อยู่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างก็ดี ย่อมส าเหนียกว่า ก็เราออกบวชเป็น
บรรพชิต ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวร ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งบิณฑบาต ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งเสนาสนะเรา
ออกบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีและความไม่มีเช่นนั้น ก็แต่ว่าเราเป็นผู้อันชาติ 
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ครอบง าแล้ว ชื่อว่าเป็นผู้มีทุกข์ท่วมทับแล้ว ไฉน
ความท าที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏ พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว อันบุคคล  
พึงเห็นเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนจะพึงรู้เฉพาะตน 
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ก็เพ่ือนสพรหมจารีผู้ที่รู้อยู่ เห็นอยู่ มีอยู่แล ก็และการที่เราได้ออกบวชเป็นบรรพชิต ในธรรมวินัยอัน
พระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว จะพึงเป็นผู้เกียจคร้านมัวเมาประมาทอย่างนี้ ข้อนั้นไม่เป็นการสมควรแก่
เราเลย ดังนี้ เธอย่อมส าเหนียกว่า ก็ความเพียรที่เราปรารภแล้วจักไม่ย่อหย่อน สติที่เข้าไปตั้งมั่นแล้ว
จักไม่หลงลืม กายที่สงบระงับแล้วจักไม่ระส่ าระสาย จิตที่เป็นสมาธิแล้วจักมีอารมณ์แน่วแน่ ดังนี้ 
เธอท าธรรมนั่นแหละให้เป็นใหญ่ แล้วละอกุศล เจริญกุศล ละกรรมที่มีโทษ เจริญกรรมที่ไม่มีโทษ 
บริหารตนให้บริสุทธิ์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าธรรมาธิปไตย” (องฺ.ติก. (ไทย) 20/479/166-167) 
 นอกจากนี้ธรรมาธิปไตยยังปรากฏในทีฆนิกายมหาวรรคโดยนัยความเคารพดังความว่า 
 “ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่า ดูกรอานนท์ไม้สาละทั้ง
คู่ เผล็ดดอกบานสะพรั่งนอกฤดูกาล ร่วงหล่นโปรยปรายลงยังสรีระของตถาคตเพ่ือบูชา แม้ดอก
มณฑารพอันเป็นของทิพย์ ก็ตกลงมาจากอากาศดอก มณฑารพเหล่านั้น ร่วงหล่นโปรยปรายลงยัง
สรีระของตถาคตเพ่ือบูชา แม้จุณแห่งจันทน์อันเป็นของทิพย์ ก็ตกลงมาจากอากาศ จุณแห่งจันทน์
เหล่านั้น ร่วงหล่นโปรยปรายลงยังสรีระของตถาคตเพ่ือบูชา ดนตรีอันเป็นทิพย์เล่าก็ประโคมอยู่ใน
อากาศ เพื่อบูชาตถาคต แม้สังคีตอันเป็นทิพย์ก็เป็นไปในอากาศเพ่ือบูชาตถาคตดูกรอานนท์ ตถาคต
จะชื่อว่าอันบริษัทสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบน้อมด้วยเครื่องสักการะประมาณเท่านี้หามิได้ 
ผู้ใดแล จะเป็นภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก หรืออุบาสิกาก็ตาม เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติ
ชอบ  ปฏิบัติตาม ธรรมอยู่ ผู้นั้นย่อมชื่อว่าสักการะ เคารพ นับถือ บูชาตถาคตด้วยการบูชาอย่าง
ยอดเพราะเหตุนั้นแหละอานนท์ พวกเธอพึงส าเหนียกอย่างนี้ว่า เราจักเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่
ธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรมอยู่ ดังนี้ ฯ” (ที.มหา. (ไทย) 10/129/133-134) 
 สรุปได้ว่าหากจะสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยสักการะ ดนตรี หรือสิ่งอ่ืนใด จะ
มากหรือยิ่งใหญ่เพียงใด ก็ยังไม่ชื่อว่าเคารพสักการะพระองค์ได้ การเคารพสักการที่แท้จริง จะต้อง
ปรารภธรรมเป็นใหญ่ ถือธรรมเป็นใหญ่ กล่าวคือมีธรรมาธิปไตย ปฏิบัติตามค าสอน ปฏิบัติตาม
ธรรม จึงจะชื่อว่าเคารพสักการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง 
 นอกจากนี้ยังปรากฏในแง่ของการปฏิบัติ หรือปฏิปทาในการด าเนินชีวิตดังความว่า 
 “นรชนเหล่าใด ยินดีแล้วในธรรมที่พระอริยะเจ้าประกาศแล้ว นรชนเหล่านั้นเป็นผู้
ประเสริฐกว่าสัตว์ที่เหลือด้วยวาจา ด้วยใจ และการงาน นรชนเหล่านั้นด ารงอยู่ด้วยดีแล้วในขันติ 
โสรัจจะ และสมาธิ ได้บรรลุถึงธรรมอันเป็นสาระแห่งสติ และปัญญา ฯ” (ขุ.ธ. (ไทย) 25/326/353) 
 “ภิกษุมีธรรมเป็นที่มายินดี ยินดีแล้วในธรรม ค้นคว้าธรรมอยู่  ระลึกถึงธรรมอยู่เนืองๆ 
ย่อมไม่เสื่อมจากพระสัทธรรม ภิกษุเดินอยู่ก็ดี ยืนอยู่ก็ดี นั่งอยู่ก็ดี นอนอยู่ก็ดี ให้จิตของ ตนสงบอยู่ 
ณ ภายใน ย่อมถึงความสงบอันแท้จริง ฯ” (ขุ.ธ. (ไทย) 25/265/272). 
 ในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสหมายเอาข้อปฏิบัติอันเป็นปฏิปทาของภิกษุ โดยใจความ
แล้วหมายเอาภิกษุหรือสาธุชนที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ใช้ชีวิตอยู่ด้วยธรรม เคารพธรรมอยู่
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เท่านั้นจึงจะประเสริฐกว่าผู้อ่ืน และสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดได้ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเป็น
การสร้างค่านิยมที่ดี  ซึ่งผู้ที่จะประเสริฐสูงสุด หรือบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ได้ต้องถือธรรมาธิปไตย 
เคารพสักการะธรรมนั่นเอง 
 สรุปวิเคราะห์ ธรรมาธิปไตยที่ปรากฏในพระไตรปิฎก มี 2 นัยคือ โดยตรง และโดย
อ้อม ปรากฏโดยตรงคือ พระพุทธเจ้าตรัสถึงธรรมาธิปไตยโดยตรงว่า “นี้เรียกว่าธรรมาธิปไตย” นี้
ชื่อว่าโดยตรง เช่นที่ปรากฏในอังคุตตรนิกา ติกนิบาท โดยธรรมาธิปไตย เป็นหนึ่งในอธิปไตย 3 
ประการ ส่วนโดยอ้อม วิเคราะห์จากความหมายของธรรมาธิปไตย ซึ่งหมายถึงการถือธรรมเป็นใหญ่ 
ยึดเราธรรม ความถูกต้องชอบธรรม เป็นใหญ่ ในการด ารงชีวิต ในการปฏิบัติ หรือในการบริหาร ซึ่ง
ก็หมายความว่าหากผู้ใดเป็นผู้ทรงธรรม ปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรม ถือธรรมเป็นใหญ่ ผู้นั้นมี
ธรรมาธิปไตย นั่นเอง ส่วนที่ปรากฎในธรรมราชาสูตรปรากฎโดยนัยของการปกครอง 
 
5. บทสรุป 
 ธรรมาธิปไตย มีความส าคัญในแง่ของการถือปฏิบัติ โดยส าคัญในระดับบุคคล สังคม
และประเทศชาติ ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ในระดับบุคคล คือ บุคคลจะต้องประกอบด้วย
ธรรมาธิปไตย ยกเอาธรรมและความถูกต้องเป็นใหญ่ในการด ารงชีพ เป็นสมณะก็ต้องให้ความส าคัญ
กับธรรมาธิปไตยในการครองเพศสมณะ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ซึ่งจะสามารถประสบ
ความส าเร็จตามที่ผู้บวชมุ่งประสงค์ ส าหรับบุคคลธรรมดา ก็ต้องประพฤติธรรมด้วย เพราะ
ธรรมชาติของธรรมแล้ว จะรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว ในระดับสังคมและประเทศชาติ มุ่งถึง
ผู้น าหรือผู้ปกครองที่ทรงธรรม บริหารจัดการด้วยธรรม ถือธรรม คือความถูกต้องเป็นใหญ่ในการ
บริหาร เมื่อทุกส่วนมีธรรม คือมีธรรมาธิปไตย สังคมประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองสงบสันติเป็ น
สังคมในอุดมคต ิ
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หลักความสัมพันธ์ห้าประการและหลักบรรทัดฐานสาม มุมมองของหลกั
จริยธรรมกับการรักษาเสถียรภาพของสังคมจีน 

THE FIVE RELATIONSHIPS, THE THREE MAINSTAYS, VIEWPOINT FROM 
ETHICS AND THE STABILITY OF CHINESE SOCIETY 

 
สยุมพร ฉันทสิทธิพร 

Sayumporn Chanthsithiporn 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มุ่งอธิบายความสัมพันธ์ของชุดจริยธรรมสองชุดท่ีใช้ควบคุมสังคมจีนโบราณ 

ได้แก่หลักความสัมพันธ์ทั้งห้าประการ (ซึ่งประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตร กษัตริย์
กับขุนนาง สามีกับภรรยา พ่ีกับน้อง และเพ่ือนกับเพ่ือน) กับหลักบรรทัดฐานสาม (ซึ่งประกอบไป
ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตร กษัตริย์กับขุนนาง และสามีกับภรรยา) หลักจริยธรรมทั้งสอง
ชุดมีความเก่ียวข้องทับซ้อนไม่อาจแยกออกจากกันได้ ความสัมพันธ์ทั้งห้าประการมีฐานะเป็นกรอบ
ก าหนดความสัมพันธ์ครอบคลุมทั่วทั้งสังคม ส่วนหลักบรรทัดฐานสามมีฐานะเป็นรากแก้วค้ าจุน
สังคมไว้อีกชั้นหนึ่ง ส าหรับความสัมพันธ์ในแต่ละคู่ ต่างมีคุณธรรมก ากับซึ่งถื อเป็นหน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติต่อกันและกัน อีกทั้งแต่ละคู่ความสัมพันธ์ต่างมีลักษณะพิเศษและข้อจ ากัดที่ควรระวังด้วย 
ลัทธิหรู หรือ ลัทธิขงจื่อ มองว่าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อกันในคู่ความสัมพันธ์เป็นสิ่งส าคัญกว่า
กฎเกณฑ์ลายลักษณ์อักษรและเป็นสิ่งที่ยอมรับกันทั่วไปในสังคม มีผลเป็นสายใยรัดร้อยผู้คนทั่วทั้ง
สังคมจนกลายเป็นรากฐานหนาแน่นที่สร้างเสถียรภาพให้แก่สังคมจีนมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้
หลักจริยธรรมในแบบของลัทธิหรูยังมีลักษณะเด่นคือ มีความเป็นวิภาษวิธีระหว่างหลักความสัมพันธ์
ทั้งห้าและหลักบรรทัดฐานสาม ที่เน้นสร้างเสถียรภาพทางสังคมด้วยพ้ืนฐานทางจิตใจมากกว่าเรื่อง
ของเหตุผล แต่บางครั้งก็สามารถเน้นเหตุผลเหนือพ้ืนฐานทางจิตใจได้เช่นกัน 
ค าส าคัญ: หลักความสัมพันธ์ห้าประการ, หลักบรรทัดฐานสาม, จริยธรรม, เสถียรภาพ, หน้าที่ 
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ABSTRACT 
 The ancient Chinese society mainly relied on ethics in order to control the 

behaviours of its members, based on the Five Relationships (consist of father and 
son, ruler and subject, husband and wife, elder brother and younger brother and 
friend and friend) and the Three cardinal norms (consist of father and son, ruler and 
subject, husband and wife) which are overlap and inseparable from each other. The 
Five Relationships act as a frame of relationship covering the whole society while 
the Three cardinal norms are deemed as a taproot supporting the society. Each pair 
of relationships is on the basis of ethics and its duty is to serve each other. Besides, 
each pair has its own characteristics and limitations. Confucianism regarded duty to 
serve each other in each pair of relationships more important and more widely 
accepted in the society than the written rules and regulations. The said duty unites 
so many people throughout society that it becomes the tough foundation, leading 
to the long-time stability of Chinese society. In addition, the Confucian ethics is 
unique in that it employs dialectic aspects between the Five Relationships and the 
Three cardinal norms, which support society stability by focusing mainly on feelings 
and mind rather than rationale. However, the rationale may sometimes be 
emphasized more than feelings and mind.  
Keywords : Five Relationships,Three Cardinal Norms, Ethics, Stability, Duty. 
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1.บทน า 
 หลักจริยธรรมเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์มาแต่โบราณกาล มีการพัฒนาควบคู่ไปกับ

อารยธรรมของมนุษยชาติ สังคมจีนบุพกาลพัฒนามาจนมาถึงสมัยราชวงศ์โจว หลักจริยธรรมจึง
ค่อยๆ ชัดเจนขึ้น He Huaihong (2013) อธิบายว่า สมัยราชวงศ์โจวมีการก าหนดกรอบจริยธรรม
ขึ้นสามประการใหญ่ที่แตกต่างจากยุคก่อนหน้าคือ หนึ่ง ก าหนดระบบการสืบทอดทายาทสายตรง
และสายแขนง  เกิดเปน็ระบบปกครองและวงศ์ตระกูลที่ประกอบด้วย โอรสสวรรค์ เจ้านครรัฐ และ
ขุนนาง สอง ก าหนดจ านวนศาลบรรพชนของผู้อยู่ในแต่ละต าแหน่ง และสาม ห้ามผู้มีแซ่เดียวกัน
สมรสกัน   ซึ่งแนวปฏิบัตินี้ได้กลายเป็นสิ่งที่อยู่ควบคู่และพ่ึงพิงกับระบอบศักดินาที่เป็นระเบียบโลก
ของผู้คนในยุคนั้น Li Zehou (2008: 13) อธิบายว่า หลักจริยธรรมร้อยรัดความสัมพันธ์ของผู้คน 
ทั้งสายเลือดในแนวตั้งและแนวนอน จากครอบครัววงศ์ตระกูลขยายไปสู่รัฐและใต้หล้า เกิดเป็นการ
ใช้หลักจริยธรรมเป็นบรรทัดฐานทางการเมืองการปกครอง และหลักการนี้ได้กลายเป็นสิ่งควบคุม
เสถียรภาพของสังคม ควบคุมความประพฤติของสมาชิก เป็นกฎเกณฑ์ที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ลายลักษณ์
อักษรที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และถึงแม้จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันไปตามเวลา แต่กรอบ
ใหญ่ๆ ก็ยังใช้สืบทอดต่อกันมาตลอดสองพันปีแห่งประวัติศาสตร์จีน 

 แต่เมื่อมาในปลายสมัยราชวงศ์โจว เนื่องจากพัฒนาการของสังคมที่ไม่หยุดนิ่งและมีความ
สลับซับซ้อนมากขึ้น จริยธรรมพร้อมระเบียบสังคมที่ร้อยรัดสมาชิกเอาไว้เริ่มเสื่อมคลายลง ผู้คนเริ่ม
กระท าในสิ่งที่ขัดต่อหลักจริยธรรมที่เคยควบคุมความสัมพันธ์ทางสังคมเอาไว้ สภาพสังคมจึงตกอยู่
ในความวุ่นวายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน จนมาถึงยุคสมัยของขงจื่อ จึงได้หยิบยกและฟ้ืนฟูหลัก
จริยธรรมข้ึนเป็นประเด็นหลักของการเผยแพร่ความคิดของเขา ความคิดเร่ืองจริยธรรมของขงจ่ือ
ได้รับการถ่ายทอดและบันทึกไว้เป็นจ านวนมากในต าราลัทธิหรู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต าราทั้งสี่ จาก
หลักฐานดังกล่าวท าให้เราสามารถกล่าวได้ว่า แนวคิดเรื่องจริยธรรมความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม
คือแนวคิดท่ีเป็นแก่นของค าสอนแห่งลัทธิหรู  

     
2. กรอบจริยธรรมของสังคมจีนโบราณกับการปลูกฝังหน้าที่และคุณธรรม 

 สังคมจีนยุคโบราณเป็นสังคมที่เน้นการควบคุมทางสังคมด้วยหลักจารีตเป็นส าคัญ ซึ่ง
จารีตถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการธ ารงกรอบจริยธรรมของสังคม และเมื่อกล่าวถึง หลักจริยธรรม 
อันเป็นหัวใจส าคัญของมุมมองการปกครองในลัทธิหรูจะประกอบด้วย หลักความสัมพันธ์ทั้งห้าและ
หลักบรรทัดฐานสาม หลักความสัมพันธ์ทั้งห้าปรากฏหลักฐานมาแต่ยุคก่อนขงจื่อ ประกอบไปด้วย 
ความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตร กษัตริย์กับขุนนาง สามีกับภรรยา พ่ีกับน้อง และเพ่ือนกับเพ่ือน 
ส่วนหลักบรรทัดฐานสามเพ่ิงปรากฏหลักฐานในสมัยราชวงศ์ฮ่ัน ประกอบไปด้วยความสัมพันธ์
ระหว่างบิดากับบุตร กษัตริย์กับขุนนาง และสามีกับภรรยา เราจะเห็นได้ว่าทั้งสองหลักการนี้มีความ
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ทับซ้อนกัน อีกทั้งมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก หลักการทั้งสองถือเป็นหลักการ
ทางสังคมที่ควบคุมตลอดจนจัดวางความสัมพันธ์ของผู้คนอันส่งผลไปถึงโครงสร้างอ านาจและการ
ผลิตซ้ าทางสังคมมาโดยตลอดประวัติศาสตร์จีน ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่า หลักจริยธรรมของ
สังคมเป็นสาระส าคัญของการควบคุมทางสังคมของจีน และมีหลักฐานอ้างอิงปรากฏโดยตลอดใน
ต าราทั้งสี่ เมื่อมีการก าหนดหลักจริยธรรม ย่อมต้องมีเกณฑ์ที่สามารถใช้ชี้วัดมาตรฐานก าหนดความ
ประพฤติของคู่ความสัมพันธ์ด้วย  

 ค าว่า “หยุด” ในตัวบทกล่าวถึง การหยุด ณ จุดที่ดีงามที่สุด แท้จริงแล้วหมายถึง การ
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมถูกต้องตามกรอบจริยธรรมเพียงเท่านั้น เป็นกษัตริย์หรือเจ้านายจุดที่ดีงาม
ที่สุดคือมีมนุษยธรรม เป็นขุนนางจุดที่ดีงามที่สุดคือเปี่ยมด้วยความเคารพ เป็นบิดาดีงามที่สุดคือมี
เมตตา ส่วนผู้เป็นบุตรดีงามท่ีกตัญญู ส าหรับการคบมิตรสหายการมีความน่าเชื่อถือคือสิ่งดีงามที่สุด 
ดังนั้น ตัวบทสะท้อนให้เห็นว่า จุดที่ดีงามที่สุดเป็นเพียงการท าหน้าที่ให้ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดภายใต้
เพดานของกรอบจริยธรรมเพียงเท่านั้น ไม่ได้เป็นเรื่องที่ล้ าลึกแบบโลกุตระธรรมใดๆ    
 ส าหรับสังคมจีนโบราณชุดความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมทั่วทั้งสังคมคือความสัมพันธ์ทั้งห้า 
ดังนั้นในหัวข้อนี้จะแจกแจกหน้าที่และคุณธรรมก ากับของแต่ละคู่ความสัมพันธ์ ส่วนคู่ความสัมพันธ์
ของหลักบรรทัดฐานสามก็ซ้อนทับอยู่ในความสัมพันธ์ทั้งห้าประการนี้ด้วย   
  (1) ความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตร  ความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและบุตรเป็น
ความสัมพันธ์พ้ืนฐานที่สุดแห่งความเป็นมนุษย์ ตามหลักการแล้ว บิดากับบุตร มีคุณธรรมที่ก ากับ 
คือ ความรักเมตตา บิดา (รวมถึงมารดา) ต้องมีความรัก เมตตากรุณาต่อผู้เป็นบุตร ส่วนบุตรนั้นต้อง
ตอบแทนความรักของบุพการีด้วยความเคารพและด าเนินตามปณิธาน ความสัมพันธ์คู่นี้ถือเป็น
จุดเริ่มต้น เป็นพ้ืนฐานของกรอบความสัมพันธ์ของทั้งสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพ้ืนฐานของ
ความสัมพันธ์ในคู่ที่เป็นส่วนขยายออกสู่สังคมในระดับที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งก็คือ กษัตริย์กับขุนนาง  ในต ารา
ทั้งสี่มีวาทกรรมที่สะท้อนหลักการความสัมพันธ์ของบิดากับบุตรไว้มากพอสมควร โดยเนื้อหาส่วน
ใหญ่เน้นไปที่ความกตัญญูและการท าหน้าที่ของผู้เป็นบุตร ความกตัญญูในแนวทางของลัทธิหรูนั้น
พอสรุปได้ดังนี้ ได้แก่ ความเคารพ การปรนนิบัติรับใช้และเลี้ยงดูบิดามารดา การจัดการงานศพ 
และการไว้ทุกข์ และการสานต่อปณิธานของบิดา สิ่งที่เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู ไม่เพียงแต่
เลี้ยงดูเรื่องความเป็นอยู่อาหารการกินเท่านั้น แต่สิ่งที่เป็นหัวใจส าคัญ คือ การรับใช้ปรนนิบัติด้วย
ความเคารพ หากปราศจากความเคารพการเลี้ยงดูบุพการีก็ไม่ต่างจากการดูแลสัตว์เลี้ยง ส าหรับ
วัฒนธรรมจีน การจัดงานศพและการไว้ทุกข์ก็จัดเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบุพการีไม่น้อยไปกว่า
เมื่อยังมีชีวิตอยู่ สิ่งที่เป็นเงื่อนไขส าคัญของการจัดงานศพบุพการี คือ ความเศร้าอาลัยจากใจ มิใช่
เพียงปฏิบัติตามจารีต เพราะแม้นหากมีฐานะจัดงานได้สมเกียรติก็ยังไม่สู้การที่ฐานะการเงินไม่
พอเพียงต่อการจัดเต็มรูปแบบ แต่กระท าด้วยการระลึกถึงจากใจจริงย่อมเป็นเรื่องส าคัญยิ่งกว่า หรือ
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แม้ท่ีขงจื่อเสนอให้มีการไว้ทุกข์สามปี  เนื่องจากขงจื่อหยิบยกสามปีที่ถือเอาระยะเวลากว่าที่เด็กคน
หนึ่งสามารถเติบโตแขง็แรงพอออกจากอ้อมกอดประคบประหงมของบุพการีได้เป็นตัวตั้งมาสะท้อน
ให้ระลึกถึงพระคุณของบุพการี ระยะเวลาสามปีแห่งการไว้ทุกข์จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการระลึกถึง
บุญคุณอันยิ่งใหญ่ของบุพการี อีกทั้งสะท้อนการจัดงานศพและไว้ทุกข์ด้วยพ้ืนฐานทางจิตใจ เน้น
ด้านความรู้สึก มิใช่พ้ืนฐานทางจารีตอย่างที่เข้าใจกัน 
 มองเผินๆอาจเป็นการขัดต่อหลักคุณธรรมและกฎหมายของสังคม แต่หากมองลึกลงไป
แล้ว การที่บิดาและบุตรปกป้องซึ่งกันและกัน นับเป็นธรรมชาติและคุณสมบัติพ้ืนฐานของความเป็น
มนุษย์ ความสัมพันธ์ของครอบครัวที่มั่นคงจะเป็นสิ่งที่ท าให้สังคมมีรากฐานที่แข็งแกร่ง มีความเป็น
มนุษย์อย่างแท้จริง หากมองกลับกันถ้าความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและบุตรสูญเสียไปเพราะการ
ยึดถือกฎเกณฑ์มากมายหรือความถูกต้องมาคั่นกลาง บุตรฟ้องบิดา บิดาฟ้องบุตร หากสังคมรักษา
คู่ความสัมพันธ์พ้ืนฐานที่สุดอย่างบิดาและบุตรไว้ไม่ได้ สังคมเช่นนี้กลับยิ่งเป็นสังคมมนุษย์ที่มี
ลักษณะเหน็บหนาวและเย็นชาต่อกัน เราอาจกล่าวได้ว่า แนวคิดเรื่องนี้ของลัทธิหรูสะท้อนความ
เมตตาปราณีและเอ้ืออาทรของความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง ซึ่งความเป็นจริงของมนุษย์ย่อมต้องให้
ความส าคัญที่สายสัมพันธ์มากกว่าเหตุผล การเรียกร้องการปฏิบัติคุณธรรมระหว่างบุพการีและบุตร 
บางคร้ังอาจไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป ซ้ าร้ายอาจท าลายความรู้สึกยิ่งกว่า ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุพการีและบุตรจึงไม่ควรน าคุณธรรมมาเป็นเงื่อนไขตัดสินทั้งหมด ส่วนในต าราเมิ่งจื่อยังมีการถาม
แบบสมมติที่สุดโต่ง ในเรื่องระหว่างการเลือกความกตัญญูกับการรักษากฎหมายอันควรเป็น
คุณธรรมสูงสุดของผู้ปกครอง หากต้องเลือกเพียงหนึ่งจะเลือกสิ่งใด ดังนี้ 
 เถาอิงถามเมิ่งจื่อว่า “หากพระเจ้าซุ่นเป็นโอรสสวรรค์ เกาเหยาเป็นอ ามาตย์ กู๋โส่ว(บิดา
ของพระเจ้าซุ่น)ไปฆ่าคนมา แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไร เมิ่งจื่อตอบว่า “ก็ต้องจับเพียงเท่านั้น” 
“ถ้าเช่นนั้นพระเจ้าซุ่นไม่ขัดขวางหรือ” ตอบ “พระเจ้าซุ่นจะไปขัดขวางได้อย่างไร เกาเหยาจับก็
เพราะมีหลักฐาน” “ถ้าเช่นนั้นพระเจ้าซุ่นจะท าอย่างไร” ตอบ “พระเจ้าซุ่นก็จะทิ้งใต้หล้าไปอย่าง
ไม่ใยดีเสมือนหนึ่งทิ้งรองเท้าช ารุด แล้วแอบแบกบิดาขึ้นหลังและหนีไปอยู่สุดหล้าฟ้าเขียว ใช้ชีวิต
เป็นสุขตลอดชีวิต และลืมเรื่องความเป็นโอรสสวรรค์ไปสิ้น” (Mengzi 13:35)  

 จากที่กล่าวมาในข้างต้น เราสามารถสรุปได้ว่า หลักฐานจากต าราทั้งสี่สะท้อนถึง
จริยธรรมความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตรว่าเป็นความสัมพันธ์อันเป็นรากฐานที่สุด ยิ่งใหญ่ที่สุด 
เน้นหนักในหน้าที่ของผู้เป็นบุตรต่อบุพการี ทว่า สิ่งที่ถือว่าเป็นลักษณะส าคัญของความสัมพันธ์คู่นี้
คือ นอกเหนือจากความเมตตาและความกตัญญูที่ต้องมีต่อกันแล้ว ความสัมพันธ์ของคู่นี้ยังอยู่เหนือ
กฎหมายและคุณธรรม อยู่เหนือความดีชั่วอันเป็นมาตรวัดของสังคม กล่าวคือ ความสัมพันธ์คู่นี้จะ
กดทับระเบียบสังคมทุกอย่างไว้ เพ่ือรักษาความกลมกลืนความสัมพันธ์แห่งการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ 
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 (2) ความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับขุนนาง  ความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับขุนนาง ถือ
เป็นความสัมพันธ์ที่ส าคัญไม่ด้อยไปกว่าคู่บิดากับบุตร ลัทธิหรูเห็นว่าความภักดีของขุนนางมีพ้ืนฐาน
มาจากความกตัญญูของบุตร ผู้ที่กตัญญูต่อบุพการีสามารถรับใช้เจ้านายได้ ต าราต้าเสฺวียกล่าวไว้ว่า 
“เป็นเจ้านายคนหยุดอยู่ที่มนุษยธรรม เป็นขุนนางหยุดอยู่ที่เคารพ” ส่วนต าราหลุนยฺหวี่กล่าวว่า 
การปฏิบัติตนระหว่างคู่ความสัมพันธ์นี้ต้องอาศัยจารีตและความจงรักภักดี กล่าวคือ “กษัตริย์ปฏิบัติ
ต่อขุนนางด้วยจารีต ขุนนางปฏิบัติต่อกษัตริย์ด้วยความจงรักภักดี” (Lunyu 3:19) 

 ฉะนั้นเราจึงพอกล่าวถึงหลักการกว้างๆ ได้ว่า มรรควิธีแห่งกษัตริย์ก็คือ การปฏิบัติต่อขุน
นางอย่างให้เกียรติและเปี่ยมด้วยมนุษยธรรม ส่วนมรรควิธีของขุนนาง คือ การรับใช้ด้วยความ
เคารพและจงรักภักดี โดยหลักการทั่วไปแล้วหน้าที่ของผู้เป็นขุนนางต้องรู้จักจารีต ไม่ล้ าเส้นของ
กษัตริย์ และต้องรับใช้กษัตริย์ด้วยความภักดี แตล่ักษณะส าคัญอย่างหนึ่งของคู่ความสัมพันธ์ระหว่าง
กษัตริย์กับขุนนางในต าราทั้งสี่จะกลับกันกับความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตร ที่เรียกร้องหน้าที่ของ
ผู้เป็นบุตร แต่ในต าราทั้งสี่ค่อนข้างเน้นหน้าที่ของผู้เป็นกษัตริย์มากกว่าเน้นหน้าที่ของขุนนาง โดย
มองว่าขุนนางจะดีหรือไม่ จะปฏิบัติต่อกษัตริย์อย่างไร ให้เอาพฤติกรรมของกษัตริย์เป็นมาตรวัด อีก
ทั้งต าราทั้งสี่ให้บทบาทแก่การมีขุนนางที่ดีจะสามารถท าให้การปกครองเป็นไปได้อย่างราบรื่น ไม่ได้
ให้ยึดถือกษัตริย์เป็นศูนย์กลางตามที่เข้าใจกันทั่วไป จากหลักฐานที่ปรากฏเป็นจ านวนมากแสดงให้
เห็นว่าทั้งขงจื่อและเมิ่งจื่อไม่เน้นให้รับใช้เจ้านายแบบงมงาย ต าราทั้งสี่ให้น้ าหนักกับความเป็นขุน
นางที่มีเกียรติ ล าพังกษัตริย์เพียงผู้เดียวนั้น ไม่อาจปกครองบ้านเมืองให้ราบรื่นได้ จ าเป็นต้องเลือกผู้
ที่มีความสามารถมาเป็นขุนนาง ซึ่งนั่นต้องแลกด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนของผู้เป็นกษัตริย์ หาก
กษัตริย์มีความถือตนนั่นย่อมไม่สามารถหาขุนนางดีมาช่วยงานปกครองได้ เราจึงอาจกล่าวได้ว่า 
เนื้อหาในต าราทั้งสี่ลดอัตตาของความเป็นกษัตริย์ไม่ให้ใหญ่โตจนเกินไป เห็นได้จากที่ต าราทั้งสี่
สะท้อนออกมาว่า การจะรับใช้กษัตริย์หรือไม่ก็เป็นสิ่งที่ขุนนางสามารถเลือกได้ ดังเช่นที่ขงจื่อออก
จากแคว้นหลู่และแคว้นฉี เนื่องจากเห็นว่าไม่ตรงกับปณิธานของตน  

 เราสามารถสรุปได้ว่า คู่ความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับขุนนาง เรียกร้องให้ปฏิบัติต่อกัน
ทั้งสองฝ่าย การรับใช้กษัตริย์ต้องวางอยู่บนหลักการและปณิธานของความเป็นขุนนางที่ดี หาก
ไม่เช่นนั้น ขุนนางที่ดีก็สามารถละทิ้งกษัตริย์ไปได้ และสิ่งที่ต าราทั้งสี่สะท้อนออกมาได้อย่างโดดเด่น 
คือ การเรียกร้องคุณธรรมของผู้เป็นกษัตริย์มีปรากฏไม่น้อยไปกว่าคุณธรรมแห่งความเป็นขุนนาง ซึ่ง
แตกต่างจากความสัมพันธ์คู่บิดาและบุตรที่เน้นหน้าที่ของผู้เป็นบุตรมากกว่า      

 (3) ความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยา  ความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยาถือเป็น
ความสัมพันธ์หลักคู่หนึ่ง มีบทบาทของการธ ารงรักษาครอบครัวและสืบทอดทางสังคมเป็นหน้าที่
หลัก ในความคิดลัทธิหรูจะเน้นความแตกต่างทางกายภาพและทางจิตใจเป็นพ้ืนฐาน กล่าวคือ 
มุ่งเน้นที่การแบ่งหน้าที่ทางสังคม สามีกับภรรยามีคุณธรรมก ากับคือ การยึดถือคุณธรรมและหน้าที่
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ที่แตกต่าง ดังที่ว่า บุรุษเป็นผู้จัดการเรื่องราวเมื่ออยู่ข้างนอก ส่วนสตรีเป็นธุระจัดการภายในเรือน 
และยังรวมไปถึงการที่บุรุษและสตรีต่างมีลักษณะทางจิตใจแตกต่างกัน จึงต้องยึดถือในคุณธรรมที่
แตกต่างกันตามเพศสภาพของตนด้วย โดยเน้นว่าภรรยาต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามสามี ในขณะที่
สามีมีหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ภรรยา  ถึ ง แม้ ว่ า ใ นต า ร าทั้ ง สี่ จะ ไม่ ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง
ความสัมพันธ์คู่นี้มากเท่าความสัมพันธ์คู่อ่ืน แต่คู่ความสัมพันธ์คู่นี้ก็จัดอยู่ในหลักบรรทัดฐานสามด้วย 
ซึ่งเป็นหลักที่ผู้ปกครองจะต้องจับให้มั่น ย่อมแสดงให้เห็นว่านักลัทธิหรูให้ ความส าคัญกับ
ความสัมพันธ์คู่นี้อย่างยิ่ง ในต าราจงยงได้ยกตัวอย่างเปรียบว่า การปฏิบัติมรรควิธีต้องเร่ิมต้นจาก
เรื่องใกล้ตัว การท าให้ครอบครัวปรองดองเป็นพ้ืนฐานแรกของการขัดเกลาตนเอง ดังนั้น
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสามีกับภรรยาจึงเป็นพ้ืนฐานของการมีครอบครัวที่สุขสมบูรณ ์

 และแม้ในต าราหลุนยฺหวี่ มีเพียงประโยคเดียวที่ขงจื่อกล่าวถึงสตรี คือ “มีแต่ผู้หญิงกับ
เด็กที่เลี้ยงยากที่สุด” (Lunyu 17:25) แต่โดยอ้อมแล้ว ขงจื่อก็เน้นความส าคัญของคู่นี้เช่นกัน 
สังเกตจากบทสนทนาที่ขงจื่อถามบุตรชายของตนว่าได้ศึกษา กวีนิพนธ์บทโจวหนานและเซ่าหนาน
แล้วหรือยัง หากยังย่อมไม่อาจยืนหยัดได้ (Lunyu 17:10) ประเด็นนี้ Kang Youwei ยกตัวอย่าง
อธิบายว่า “บทกลอนในหมวดโจวหนานและเซ่าหนาน กล่าวถึงเรื่องของชายหญิงไว้มากที่สุด มรรค
วิธีของการอยู่ร่วมกันแห่งมนุษย์ ที่สุดแห่งความใกล้ชิดไม่มีอะไรเกินชายและหญิง  การขัดเกลา
ตนเองและการจัดระเบียบวงศ์ตระกูล อันดับแรกเริ่มจากสอนสามีภรรยา และท้ายสุดจึงสอนใต้
หล้า” (cited in Meng Fanping, 2013) 

 (4) ความสัมพันธ์ระหว่างพ่ีกับน้อง ความสัมพันธ์ระหว่างพ่ีกับน้องมีพ้ืนฐานเริ่มจาก
ครอบครัว แล้วขยายไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยหรือผู้เยาว์ในสังคมภายนอก 
ความสัมพันธ์คู่นี้มีคุณธรรมก ากับ คือ เคารพในล าดับอาวุโส คู่ความสัมพันธ์นี้เน้นผู้ใหญ่เอ็นดูผู้น้อย 
ผู้น้อยเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ หากเรามองว่า รากฐานของสังคมอยู่ที่ครอบครัว ดังนั้นความรักใคร่กลม
เกลียวระหว่างพ่ีน้องจึงเป็นปัจจัยที่ท าให้ครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานของสังคมมีเสถียรภาพ 
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่ีกับน้องที่ดีย่อมท าให้ครอบครัวมีรากฐานที่มั่นคงไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็นรากฐานในการอบรมตนของนักปกครอง แต่สิ่งที่นับได้ว่าเป็นความพิเศษของคู่ความสัมพันธ์นี้
คือ ความเก่ียวข้องกับครอบครัวและเก่ียวข้องกับสังคมภายนอกในเวลาเดียวกัน คู่ความสัมพันธ์นี้จึง
เป็นตัวเชื่อมส าคัญในการประยุกต์การปฏิบัติจริยธรรมจากภายในครัวเรือนสู่ภายนอก คือ จากความ
เคารพเชื่อฟังพ่ี ไปสู่การที่ผู้น้อยเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ โดยลัทธิหรูมองว่า การที่ผู้เป็นน้องรู้จักเคารพ
เชื่อฟังผู้เป็นพ่ี คุณธรรมเช่นนี้สามารถน าไปรับใช้กษัตริย์ได้ อีกทั้งผู้มีความกตัญญูและเคารพเชื่อฟัง 
ย่อมไม่ก่อความวุ่นวายในสังคม  

 เราจะเห็นได้ว่า การอนุมานอาศัยสร้างแนวเทียบหลักปฏิบัติจากความสัมพันธ์หนึ่งไปสู่
อีกความสัมพันธ์หนึ่งเป็นลักษณะเด่นของหลักจริยธรรมลัทธิหรู อีกทั้งตัวบทนอกจากสอนว่าควร
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เคารพเชื่อฟังผู้อาวุโสแล้ว ยังมีการสอนสั่งด้วยว่าพฤติกรรมเช่นใด คือการไม่เคารพนบนอบผู้ใหญ่ 
การไม่เคารพนบนอบผู้ใหญ่ หรือขาดคารวะธรรม ตีตนเสมอท่านย่อมไม่ท าให้ก้าวหน้า  
  จากตัวบทที่เกี่ยวข้องกับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างพ่ีกับน้อง นอกจากสะท้อนให้เห็นว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่ีกับน้องเป็นรากฐานหนึ่งของการท าให้สังคมมีเสถียรภาพแล้ว สิ่งที่ต าราทั้งสี่
เน้นย้ านั้นกลับเป็นเรื่องของจัดการความสัมพันธ์ระหว่างพ่ีน้องในครอบครัวของผู้ปกครองในฐานะที่
จะเป็นผู้ท าหน้าที่สอนสั่งประชาชน การท าให้พ่ีน้องในครอบครัวของตน รักใคร่กลมเลียวกันเป็น
หน้าที่พื้นฐานของผู้ปกครอง จากนั้นจึงน าหลักการเหล่านี้ไปสอนสั่งประชาชน 

 (5) ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนกับเพ่ือน  ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนกับเพ่ือน เป็นคู่
ความสัมพันธ์เดียวในความสัมพันธ์ทั้งห้าประการที่มีลักษณะพิเศษ คือ ไม่แบ่งแยกชนชั้น ฐานะ 
และอายุ เป็นคู่ความสัมพันธ์ที่มีลักษณะเท่าเทียม ไม่มีฝ่ายที่เหนือกว่าและต่ ากว่า เป็นความสัมพันธ์
ที่ปัจเจกบุคคลสามารถเลือกเองได้ มีความเป็นอิสระจากกันสูงสุดในบรรดาความสัมพันธ์ทั้ งห้าใน
สังคม มีคุณธรรมส าคัญก ากับคู่ความสัมพันธ์เพ่ือนกับเพ่ือน คือ การยึดมั่นสัจจะ การคบหาสมาคม
ระหว่างเพ่ือนนั้น สิ่งส าคัญอยู่ที่การคบหาในคุณธรรมของกันและกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างซื่อสัตย์
จริงใจเป็นส าคัญ  ในต าราทั้งสี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต าราหลุนยฺหวี่มีการกล่าวถึงคู่ความสัมพันธ์
ระหว่างเพ่ือนกับเพ่ือนไว้ค่อนข้างมาก สาระส าคัญของคู่ความสัมพันธ์คู่นี้ตามที่ปรากฏในต าราทั้งสี่ 
คือ การเลือกคบเพ่ือนต้องเลือกตามอุดมการณ์ของตน การที่บุคคลใดจะมาเป็นเพ่ือนกันหรือไม่นั้น 
ต้องดูว่ามีอุดมการณ์และยึดมั่นในแนวทางเดียวกันหรือไม่ มิเช่นนั้นแล้วความเป็นเพ่ือนย่อมไม่
ด าเนินไปอย่างราบรื่น รวมไปถึงหลักแห่งการคบมิตร ว่าคนประเภทใดควรหรือไม่ควรคบ ส าหรับ
คุณธรรมแห่งการคบเพ่ือน คือ สัจจะความจริงใจ ซึ่งในต าราทั้งสี่ได้กล่าวไว้เป็นจ านวนมาก ซึ่งต ารา
จงยงเป็นต าราที่กล่าวเรื่องสัจจะและความซื่อสัตย์ไว้มากที่สุด ไม่เพียงแค่ในบริบทของการคบเพ่ือน
เท่านั้น ทว่าการรักษาสัจจะนั้น สิ่งส าคัญคือ สัจจะจะต้องวางบนพ้ืนฐานของความถูกต้องเที่ยงธรรม 
หากไม่วางบนความถูกต้องเที่ยงธรรมแล้ว สัจจะนั้นก็เป็นสัจจะแบบพาลชน  
  จากที่กล่าวมาเราจะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์ของแต่ละคู่ต่างมีคุณธรรมก ากับซึ่งถือเป็น
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อกันและกัน อีกทั้งแต่ละคู่ความสัมพันธ์ต่างมีลักษณะพิเศษและข้อจ ากัดที่ควร
ระวังด้วย ลัทธิหรู (ลัทธิขงจื่อ) มองว่าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อกันในคู่ความสัมพันธ์เป็นสิ่งส าคัญกว่า
กฎเกณฑ์ลายลักษณ์อักษรและเป็นสิ่งที่ยอมรับกันทั่วไปในสังคม มีผลเป็นสายใยรัดร้อยผู้คนทั่วทั้ง
สังคมจนกลายเป็นรากฐานหนาแน่นที่สร้างเสถียรภาพให้แก่สังคมจีนมาอย่างยาวนาน  
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3. หลักการของหลักความสัมพันธ์ห้าประการ (Five Relationships) และหลัก
บรรทัดฐานสาม (Three Cardinal Norms) 

หลักความสัมพันธ์ทั้งห้าทีป่ระกอบไปด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตร กษัตริย์กับขุน
นาง สามีกับภรรยา พ่ีกับน้อง และเพ่ือนกับเพ่ือน เป็นความสัมพันธ์ที่เพียงพอที่จะครอบคลุม
ความสัมพันธ์แทบทุกรูปแบบในสังคม เนื่องจากสังคมในยุคโบราณยังไม่มีความซับซ้อนนัก ใน
คู่ความสัมพันธ์ทั้งห้าเหล่านี้ล้วนมีคุณธรรมก ากับความสัมพันธ์ของแต่ละคู่อันได้แก่ ความรักเมตตา 
ความเที่ยงธรรม การยึดมั่นในคุณธรรมที่แตกต่าง การเคารพล าดับอาวุโส และการยึดมั่นในสัจจะ
ตามล าดับ  
 ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างหลักความสัมพันธ์ทั้งห้าและคุณธรรมที่ก ากับความสัมพันธ์
นั้น Huang Renjie (2005) อธิบายว่า ความสัมพันธ์ของสองสิ่ง คือ หลักความสัมพันธ์ทั้งห้าเป็น
หลักการ เป็นบรรทัดฐานการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้คนทั่วทั้งสังคม รวมถึงเป็นรากฐานความสงบสุขและ
มีเสถียรภาพแห่งรัฐ เป็นหลักการที่เป็นพลังช่วยลดความวุ่นวายไร้ระเบี ยบของสังคม กรอบ
ความสัมพันธ์ทั้งห้าได้รับอิทธิพลจากสายสัมพันธ์จากอารมณ์ความรู้สึกพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ 
ในขณะที่คุณธรรมก ากับความสัมพันธ์จะท าหน้าที่ชี้น าให้ความสัมพันธ์ทั้งห้าเป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสม เนื่องจากความสัมพันธ์ทั้งห้ามักจะถูกท าลายด้วยผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง ดังนั้นลัทธิหรูจึง
ให้ความส าคัญกับการรักษาเสถียรภาพของสังคม โดยวางกรอบให้อารมณ์ความรู้สึกกับความถูกต้อง
เหมาะสมให้เป็นไปในทางเดียวกัน 
 หากพิจารณาให้ดีแล้ว ในกรอบความสัมพันธ์ทั้งห้ามีสิ่งน่าสนใจคือ สังคมจะบรรลุผลใน
ความสัมพันธ์คู่ต่างๆ ได้ต่อเมื่อมีการปฏิบัติต่อกันจากท้ังสองทาง โดยเน้นให้ฝ่ายที่อยู่ในฐานะสูงกว่า
เป็นผู้หยิบยื่นให้ก่อน แล้วฝ่ายผู้น้อยจึงจะปฏิบัติตอบด้วยคุณธรรมตามมา ดังเช่นหลักฐานที่ปรากฏ
ในต าราหลุน   ยฺหวี่ ว่า “กษัตริย์กระท าตนอย่างกษัตริย์ ขุนนางกระท าตนอย่างขุนนาง บิดากระท า
ตนอย่างบิดา บุตรกระท าตนอย่างบุตร” (Lunyu 12:11) เราจะเห็นได้ว่า การปฏิบัติด้วยคุณธรรม
ต่อกันเป็นหน้าที่ของบุคคลในคู่ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์จึงจะราบรื่น ดังนั้น ในกรอบจริยธรรม
ความสัมพันธ์ทั้งห้าประการจึงเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่อันพึงมีต่อกันและกันให้สมบูรณ์  

หลักบรรทัดฐานสาม ค าว่า บรรทัดฐาน ตามรากศัพท์ในภาษาจีนหมายถึง ด้ามหรือคันของ
อวนจับปลา เมื่อจับด้ามให้แม่นมั่น ก็จะสามารถควบคุมหรือรวบอวนนั้นได้ทั้งหมด ดังนั้น จาก
ความหมายนี้จึงมีนัยว่า หากสามารถจับหลักบรรทัดฐานสามได้ ก็จะสามารถควบคุมให้สังคมอยู่
สภาวะที่มีเสถียรภาพได้ (Liu Lifu and Li Ling, 2014) 

 หากเรามองว่าหลักการและข้อจ ากัดของความสัมพันธ์ทั้งห้ามีเงื่อนไขที่การปฏิบัติหน้าที่
อันพึงมีต่อกันระหว่างคู่ความสัมพันธ์ให้สมบูรณ์ หลักบรรทัดฐานสามกลับไปเน้นเรียกร้องที่ผู้อยู่ใน
ฐานะต่ าของคู่ความสัมพันธ์ อันได้แก่ ขุนนาง บุตร และภรรยา เป็นฝ่ายที่ต้องยึดมั่นและปฏิบัติต่อ
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อีกฝ่ายด้วยความเคารพและจงรักภักดีเป็นหลักการส าคัญ ไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะปฏิบัติดีหรือไม่ดีตอบ 
ไม่ว่าจะความสัมพันธ์ระหว่างกันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ตาม หากแต่หลักการความ
ประพฤติของขุนนาง บุตร และภรรยาย่อมไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ในประเด็นนี้ He Lin (1996)  
ได้โต้แย้งว่า หลักบรรทัดฐานสามมีจุดเน้นว่า หากกษัตริย์ไม่กระท าตนเยี่ยงกษัตริย์ ขุนนางไม่อาจไม่
กระท าตนเยี่ยงขุนนางได้ หากบิดาไม่กระท าตนเยี่ยงบิดา ผู้เป็นบุตรนั้นไม่อาจไม่กระท าตนเยี่ยงบุตร
ได้ หากสามีไม่กระท าตนเยี่ยงสามี ภรรยาไม่อาจไม่กระท าตนเยี่ยงภรรยาได้ การที่ขุนนาง บุตร และ
ภรรยา ยังยึดมั่นในหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัด เมื่อพิจารณาตามหลักการแล้ว ไม่ได้หมายความว่า
เป็นการเชื่อฟังและจงรักภักดีอย่างงมงายหรือไม่ใช้สติปัญญาพิจารณา แต่เป็นการจงรักภักดีต่อ
หน้าที่ความเป็นขุนนาง บุตร และภรรยาของตนเอง ถือเป็นการยืนหยัดรักษาหน้าที่ในส่วนของ
ตนเอง หาไม่แล้ว ถ้าผู้อยู่ฐานะต่ าในคู่ความสัมพันธ์ไม่กระท าเช่นนี้แล้ว เห็นว่าผู้อยู่เบื้องบนไม่
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ดังนั้นตนเองก็ย่อมไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่บ้าง ถ้าทุกฝ่ายเป็นเช่นนั้น ก็ย่อมเห็น
ภาพได้ว่าสังคมจะไร้เสถียรภาพเพียงใด ดังนั้นการที่ฝ่ายที่อยู่ต่ ากว่าเป็นผู้ยืนหยัดในหน้าที่ตนเอง
อย่างไม่มีเงื่อนไข หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ หลักบรรทัดฐานสามเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่เน้นบุคคลพึง
มีต่อบุคคล ให้ไปเน้นที่บุคคลพึงมีต่อหลักการ ต่อฐานะและต่อหน้าที่โดยสมบูรณ์แทน (Fang 
Zhaohui, 2011:47) และแม้จะต้องอาศัยผู้อยู่ในฐานะต่ ากว่าเป็นฝ่ายเสียสละ ทว่าสิ่งนี้เป็นปัจจัย
ส าคัญในการค้ าจุนสังคมให้ด ารงอยู่ได้ นี่จึงเป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงของหลักบรรทัดฐานสามใน
การธ ารงรักษาระเบียบของสังคมท่ีเราไม่อาจมองข้ามได้เลย    

 นอกจากนี้หลักจริยธรรมยังมีลักษณะเด่นคือ หลักความสัมพันธ์ทั้งห้ากับหลักบรรทัดฐาน
สามมีมุมมองแบบวิภาษวิธีในการใช้ หลักความสัมพันธ์ทั้งห้าเน้นพ้ืนฐานทางจิตใจ เน้นความรัก
ผูกพัน และความสนิทชิดเชื้อมากกว่าเรื่องของเหตุผล เน้นการอยู่ร่วมกันอย่า งกลมเกลียวบนสาย
สัมพันธ์ อาศัยการพ่ึงพาระหว่างคู่ความสัมพันธ์มากกว่ากล่าวเรื่องบทบาทและสิทธิ ขณะที่หลัก
บรรทัดฐานสามกลับมองไปที่หลักเหตุผลและหน้าที่ที่จ าเป็นต้องกระท ามาเป็นพ้ืนฐานและเงื่อนไข
ส าคัญ ในประวัติศาสตร์จีนและปรากฏการณ์ที่เกิดในสังคม การอ้างถึงหลักจริยธรรมจึงขึ้นอยู่กับ
ผู้ใช้ที่จะกล่าวอ้างและหยิบยกมุมมองด้านใดมาใช้เป็นหลักการและเหตุผลในการน าเสนอหรือโต้แย้ง
ของตัวเอง  

ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือ หากพิจารณาให้ดีแล้ว ต าราทั้งสี่ ที่ถือว่าเป็นต าราอ้างอิงที่มี
ฐานะสูงส่งในบรรดาต าราคลาสสิกของลัทธิหรู สะท้อนฐานคิดแบบที่เน้นหลักความสัมพันธ์ทั้งห้า
ประการมากกว่ามองความสัมพันธ์บนฐานคิดแบบหลักบรรทัดฐานสาม ย่อมแสดงให้เห็นว่าเนื้อแท้
ของลัทธิหรูเป็นหลักการปกครองสังคมทีเน้นสร้างเสถียรภาพจากพ้ืนฐานทางจิตใจและการปลูกฝัง
คุณธรรมภายในเหนือสิ่งอื่นใด และหากพิจารณาจากเสถียรภาพสังคมในประวัติศาสตร์จีน แม้ว่าใน
ความเป็นจริงแล้วหลักจริยธรรมจะไม่ได้รับการปฏิบัติใช้อย่างสมบูรณ์ก็ตาม แต่เราไม่อาจปฏิเสธได้
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เลยว่าการใช้หลักจริยธรรมเพ่ือธ ารงสังคมเป็นสิ่งที่ด ารงอยู่จริงในประวัติศาสตร์จีน และเราจะเห็น
ได้ว่าการใช้จริยธรรมและคุณธรรมในการควบคุมทางสังคมให้ประชาชนตระหนักว่าเป็นหน้าที่ที่
จ าเป็นต้องกระท า โดยภาพรวมแล้วถือเป็นคุณูปการส าคัญที่ธ ารงรักษาเสถียรภาพของสังคมจีนให้
ด ารงอยู่อย่างยาวนาน 

 
4. สรุป 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นเรื่องแนวคิดจริยธรรมกับหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อกันในสังคมตาม
แนวทางของลัทธิหรู เราจะเห็นได้ว่า โดยภาพรวมแต่ละคู่ความสัมพันธ์ต่างมีคุณธรรมก ากับ ผูกพัน
เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อกันและกัน อีกทั้งแต่ละคู่มีลักษณะพิเศษและข้อจ ากัดที่ควรระวังในแต่ละ
คู่ความสัมพันธ์ด้วย ลัทธิหรูมองว่าจริยธรรมคือสิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์ที่ส าคัญกว่าลายลักษณ์อักษร และ
เป็นสิ่งที่ยอมรับกันทั่วไป มีผลเป็นสายใยรัดร้อยผู้คนทั่วทั้งสังคมจนกลายเป็นรากฐานทางจิตใจ
อย่างแน่นหนาของสังคม มีคุณูปการในการสร้างเสถียรภาพให้แก่สังคมจีนมานับพันปี ในประเด็นนี้
หลักจริยธรรมความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมจึงถูกมองให้กลายเป็นเนื้อเดียวกับเรื่องการเมืองการ
ปกครอง   

 สังคมจีนเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 20 มีความพยายามที่จะพัฒนาตนไปเป็นสู่หนทาง
แห่งความเป็นสมัยใหม่  ผู้คนทั่วทั้งสังคมต่างเคยวิพากษ์และปฏิเสธหลักจริยธรรมในยุคโบราณ โดย
มองในด้านลบว่าเป็นการใช้หลักจริยธรรมและคุณธรรมมาครอบง าและกดขี่สังคมของชนชั้น
ปกครอง เป็นการท าให้ประชาชนโง่เขลาไปพร้อมๆ กับการยึดมั่นในกรอบจริยธรรม ในยุคนั้น
นักวิชาการจ านวนมากต่างพากันเห็นว่า การเน้นหนักในด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจะท าให้
สังคมไม่สามารถก้าวเดินบนหนทางแบบปัจเจกบุคคลนิยมได้ สังคมขาดพลวัตในการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาตนเอง ไม่เข้ากันกับรูปแบบการผลิตในโลกสมัยใหม่ (Du Weiming cited in Chen Lai, 
2011: 118) เช่นนั้น หลักจริยธรรมแบบจีนโบราณในมุมมองนี้ย่อมไม่อาจเข้ากันได้กับสังคม
สมัยใหม่  

 ทว่าในปัจจุบัน สังคมจีนได้ตระหนักว่าความเป็นโลกสมัยใหม่พัฒนาไปโดยก่อให้เกิด
ผลกระทบร้ายแรงแก่สังคมของหลายๆ ประเทศ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศจีนเองก็
ประสบกับปัญหาของความเป็นสมัยใหม่ดังเช่นประเทศก าลังพัฒนาอ่ืนๆ เช่น ปัญหาความไม่เท่า
เทียมของการกระจายรายได้ ปัญหาสังคม ปัญหาเร่ืองการบูชาเงินตราและวัตถุ ปัญหาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ประกอบกับความขัดแย้งในเวทีโลกที่นับวันก็ยิ่งรุนแรงและแหลมคมขึ้น 
รวมถึงการที่จีนเริ่มมีบทบาทส าคัญในเวทีโลกมากขึ้นเรื่อยๆ  สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่
ก่อให้เกิดกระแสทบทวน รื้อฟ้ืน แม้กระทั่ง โหยหาวัฒนธรรมโบราณให้กลับมาอีกครั้ง และในสังคม
จีนทุกวันนี้ ภายใต้การเดินไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ที่ครั้งหนึ่งเคยปฏิเสธความเป็นขงจื่อ ปฏิเสธกรอบ
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จริยธรรมที่ถือเป็นรากเหง้าแห่งจิตวิญญาณชนชาติ กลับเกิดกระแส “การฟ้ืนฟูอย่างยิ่งใหญ่ของชน
ชาติจีน อันความฝันแห่งชาติ” (The Chinese Dream of the Great Rejuvenation of the 
Chinese Nation) โดยการน าเสนอของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง (Xi Jinping, 2017) ในที่ประชุม
สมัชชาสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนสมัยที่ 18 เป็นต้นมา สังคมจีนมีเข็มมุ่งที่จะกลับมา
สู่รากเหง้าของตนเองอย่างจริงจัง และภายใต้การฟ้ืนฟูอย่างยิ่ งใหญ่ของชนชาติจีน วัฒนธรรมจีน
โบราณอันมีความคิดลัทธิขงจื่อเป็นรากฐานก็เป็นหัวใจส าคัญแห่งการฟ้ืนฟูนั้นด้วย นอกจากนี้การ
คิดอธิบาย ตีความหลักจริยธรรมให้เข้ากันกับบริบทของสังคมสมัยใหม่ก็มีการน าเสนอมาเป็นระลอก
ตั้งแต่ก่อนเกิดกระแสฟ้ืนฟูชนชาติจีนแล้ว เช่น หลักกษัตริย์กับขุนนาง มีผู้น าเสนอให้มองในมุมของ
หัวหน้าและลูกน้อง โดยคุณธรรมก ากับคือให้หัวหน้าเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกน้อง หรือ คู่สามีกับ
ภรรยา จะต้องมีความเท่าเทียมและเป็นแบบอย่างกันและกัน (Yang Zhengzheng, 2009: 130) 
เป็นต้น  

ดังนั้นการใช้มุมมองของหลักจริยธรรมกับการรักษาเสถียรภาพของประเทศหรือสังคมหนึ่งๆ 
จึงไม่ควรเป็นสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นเรื่องล้าหลังในโลกยุคปัจจุบัน ในทางกลับกันในยุคที่เสรีภาพเฟ่ืองฟู
ตามตามท้องถนนและคลั่งไคล้ความเป็นปัจเจกบุคคลแบบสุดโต่ง การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมควร
เป็นเรื่องส าคัญล าดับต้นๆ เพราะการใช้กฎหมายเป็นเพียงการควบคุมในระดับที่ต่ าที่สุดและมีช่อง
โหว่มาก แต่หากผู้คนมีหลักยึดแห่งคุณธรรมและจริยธรรมในใจแล้วสังคมจะเข้มแข็งมากขึ้น 
เพียงแต่การเชิดชูและก าหนดกรอบหลักจริยธรรมจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของยุคสมัย 
เพราะการอยู่ในฐานะใดฐานะหนึ่งในกรอบจริยธรรมไม่ใช่เพียงแค่การปฏิบัติตน ยังหมายรวมถึงการ
ได้รับผลประโยชน์และรับภาระแห่งฐานะนั้นด้วย ดังนั้นจึงต้องมีขอบเขตและมาตรฐานก ากับ  
หากเรามองว่าข้อเสียของกรอบจริยธรรมเป็นสิ่งที่ผูกมัดสมาชิกในสังคมไว้อย่างแน่นหนาและขยับ
ตัวได้ยาก อีกทั้งสังคมจะกลายเป็นสังคมเน้นใช้คุณธรรมในการแก้ปัญหามากเกินไป เรา ก็อาจต้อง
มองในทางกลับกันว่ากรอบจริยธรรมก็เป็นสิ่งที่ปกป้องให้ความปลอดภัยแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามเช่นกัน 
และไม่ว่าอย่างไรตามสังคมแห่งคุณธรรมก็ยังคงเป็นสังคมที่น่ารักษาไว้ 
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ว่าด้วยทฤษฎีการหน้าที่ประโยชน ์(Functionalism) ในสังคมวิทยา 
FUNCTIONALISM IN SOCIOLOGY 

 
จิรโชค   วีระสย 

Jirachoke  Virasaya  
 

บทคัดย่อ 
 การพัฒนาทฤษฎีว่าด้วยการหน้าที่ประโยชน์ (Functionalism) หรือ “คตินิยมการ

หน้าที่” ได้รับอิทธิพลมาจากกระแสความคิดว่าด้วยการวิวัฒนาการในทางชีววิทยา นักวิชาการทาง
สังคมผู้มีบทบาทส าคัญ ได้แก่ โอกุส กงต์ (Auguste Comte, 1798-1857)  กงต์ริเริ่มวิทยาการใหม่
โดย ที่เขาให้ชื่อว่า Sociologie ในภาษาฝรั่งเศสหรือสังคมวิทยาในภาษาไทย โดยแบ่งออกเป็น 2 
แขนงใหญ่ ที่ว่าด้วยการคงอยู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย (Social Order) และพลวัตทางสังคม 
(Social Dynamics) เขาระบุปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลหรือมี “การหน้าที่ประโยชน์” (function)  ต่อ
สภาวะเช่นว่านั้น ตัวอย่างได้แก่ สถาบันครอบครัวและสถาบันศาสนา  ส าหรับพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงเก่ียวโยงกับการแบ่งงาน นักคิดรุ่นต่อ ๆ มา ได้แก่ เอมิล เดอร์ไคม์ (Emile Durkheim, 
1858-1917) เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ (Herbert Spencer, 1870-1903) และระยะหลัง ได้แก่ ทัล
คอต พาร์สัน (Talcott Parsons, 1902-1979) ข้อสมมติฐานส าคัญของทฤษฎีหรือกระบวนทรรศน์
ว่าด้วยการหน้าที่ประโยชน์ ได้แก่ การมีเสถียรภาพ (Stability) การประสานสอดคล้อง (Harmony) 
และการวิวัฒนาการ (Evolution)  ทั้งนี้ มีการวิพากษ์วิจารณ์อันน าไปสู่การปรับทฤษฎีดังที่กระท า
โดย Robert K. Merton (1910-2003) และต่อมา Neo-functionalism โดยนักวิชาการร่วมสมัย 
ได้แก่ Jeffrey C. Alexander (1947-) และ Paul Colomy  
ค าส าคัญ : ทฤษฎีการหน้าที่ประโยชน์ (Functionalism), นักคิด Auguste Comte และ Emile 
 Durkheim, การวิวัฒนาการ (evolution) นักวิชาการ Herbert Spencer, ลักษณะหรือ
 สิ่งที่จ าเป็นต้องมี (functional prerequisites) ของ Talcott Parsons, การหน้าที่ชัด
 แจ้งและการหน้าที่แฝง (Manifest and Latent), แนวใหม่ของทฤษฎี (Neo-
 functionalism) โดย Jeffrey C. Alexander and Paul Colomy  

                                                        


 B.A. Honors thesis in Sociology, University of California, Berkeley, M.A. and Ph.D. in 
Political Science, University of California, Berkeley 
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Abstract 
 The development for Functionalism or “Duty of duty” received grandeur 
from train of thought in biology evoluation. The key players in Sociology 
academician was Auguste Comte, 1798-1857 who started new technology as was 
named Sociologie. In France language or sociology devided in 2 big groups as 
followed Social Order and Social Dynamics.  He identified some factor that had 
effect or function to those condition such as family unit and religion unit. In order 
to change dynamics in devide up the work. Next mastermind generation sucha as  
Emile Durkheim, 1858-1917 , Herbert Spencer, 1870-1903 and Talcott Parsons, 1902-
1979. The important hypothesis of theory or paradigm in Functionalism were 
Stability, Harmony and Evolution. So that the condemnation will brought to theory 
improvement that made Robert K. Merton (1910-2003) and Neo-functionalism by 
contemporary academician were Jeffrey C. Alexander (1947) and Paul Colomy 
ค าส าคัญ : Functionalism, Evolution,Neo-functionalism 
 
1. บทน า 

เรื่องราวของชีวิตทางสังคมของมนุษย์มีผู้ให้ความสนใจศึกษาและพยายามท าความเข้าใจ
เป็นเวลาช้านานนับเป็นพันปีมาแล้ว แต่ที่ พัฒนามาเป็นวิทยาการหนึ่ งในหลายสาขาของ
สังคมศาสตร์(Social Sciences) นอกเหนือจาก เศรษฐศาสตร์ (Economics) รัฐศาสตร์ (Political 
Science) จิตวิทยาสังคม (Social Psychology) ภูมิศาสตร์สังคม (Social Geography) ได้แก่ 
สังคมวิทยา (Sociology) ทฤษฎีหนึ่งที่น ามาใช้ปรากฏการณ์ทางสังคมด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทฤษฎีการ
หน้าที่ประโยชน์ (Functionalism) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากกระแสความคิดทฤษฎีว่าด้วยการ
วิวัฒนาการ (Evolution) ในทางชีววิทยา 

การพัฒนาการของทฤษฎีนี้อิงอยู่กับการก าเนิดของศาสตร์ทางสังคมซึ่ง โยงเกี่ยวกับ
นักวิชาการรุ่นก่อน เช่น Auguste Comte และ Emile Durkheim  ทั้งนี้ ศัพท์ “สังคมวิทยา” 
เริ่มต้น (ในภาษาฝรั่งเศส Sociologie) โดยได้รับการประดิษฐขึ้นมาโดยนักวิชาการชื่อ โอกุส กงต์ 
(Auguste Comte, 1798-1857) เดิมเขาใช้ศัพท์ “social physics” ซึ่ง บ่งบอกถึง เจตนาของเขา
ในการค้นพบ “กฎเกณฑ์” ในโลกทางสังคมเช่นเดียวกับในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ โดยเน้นการ
สังเกต การเปรียบเทียบและอาจรวมทั้งการทดลองด้วย คือ แนว Positivism หรือ Positivist 
Philosophy ซ่ึงมักแปลว่าปรัชญาปฏิฐานนิยม   Comte เสนอทฤษฎีของเขาตามแนวคิดว่าด้วย
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การ “วิวัฒนาการ” (evolution) โดยเสนอว่ามนุษย์ผ่าน 3 ช่วงเวลาแห่งการพัฒนาทางความคิดซึ่ง
มีอิทธิพลต่อความเป็นไปในสังคมยุคนั้น ๆ กล่าวคือ ยุคแรก ได้แก่ ยุคเทววิทยา (theological 
stage)  ยุคที่ 2 ได้แก่     ยุคอภิปรัชญา (metaphysical stage) และยุคที่ 3 ได้แก่ ยุคปฎิฐาน 
(positive stage)  อันเป็นการพยายามท าความเข้าใจเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (natural 
science) อันได้แรงดลใจจากผลงานที่โด่งดังของนักวิทยาศาสตร์ เช่น Nicolaus Copernicus 
(1473-1543), Galileo Galilei (1564-1642) และไอแซค นิวตัน (Isaac Newton, 1642-1717) 

Auguste Comte จัดแบ่งวิทยาการใหม่ที่เขาเสนอขึ้นมานี้ออกเป็น 2 แขนงใหญ่ ได้แก่     
1) Social Statics ว่าด้วยพลังที่ยึดเหนี่ยวให้สังคมคงอยู่อย่างมีระเบียบ (คือ เกิดมี social order) 
และว่าด้วยปัจจัยที่ท าให้เกิดการเคล่ือนไหวหรือพลวัตทางสังคม (Social Dynamics) ว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  ทั้งนี้ปรากฏในหนังสือชื่อ Cours de Philosophie Positive (1830-42) 
และผลงานอ่ืน ๆ ด้านสังคมวิทยาในหนังสือชีวประวัติของนักคิดผู้นี้คือ  โดยเฉพาะของ K. 
Thompson. Auguste Comte: The Foundation of Sociology. London: Nelson, 1976. ใน
ส่วนที่เป็น Social Statics หรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม (social order) นั้น  Auguste 
Comte กล่าวถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็น
ต้นเค้าแห่งทฤษฎีหรือแนวทางการศึกษาเชิงการหน้าที่ประโยชน์ (Functionalist approach) หรือ
กระบวนทรรศน์ทางการหน้าที่ประโยชน์ (Functionalist paradigm) โดยเฉพาะเขาถือว่าสถาบัน
ครอบครัวเป็นสถาบันที่ส าคัญยิ่งที่ท าให้สังคมอยู่อย่างสงบเรียบร้อย โดยเขาให้ฉายาว่าเป็น “เซลล์
ทางสังคม” (social cell) (David Jary and Julia Jary, eds., 2005).  

นอกจากนี้ Comte ให้ความส าคัญกับสถาบันการศาสนาโดยเป็นที่พ่ึงทางใจและช่วยให้
เกิดความเหนียวแน่นทางสังคม (social cohesion) ในส่วนที่เป็น social dynamics นี้ Comte 
กล่าวถึงการแบ่งงาน (division of labor) ที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้นในสังคมสมัยใหม่โดยที่กิจการด้าน
อุตสาหกรรมไดม้ีความส าคัญมากยิ่งข้ึนเรื่อย ๆ 

ยุคเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นหลังจาก Auguste Comte ได้ถึงแก่กรรมในปี ค.ศ. 1857 และนัก
สังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสอีกผู้หนึ่งถือก าเนิดขึ้นมา 1 ปีภายหลัง คือ เอมิล เดอร์ไคม์ (Emile 
Durkheim, 1858-1917) เดอร์ไคม์มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาความคิดว่าด้วยการวิเคราะห์แนว
การบทบาทหน้าที่ประโยชน์ (functional analysis) และว่าด้วยการแบ่งงาน ดังปรากฏในผลงานที่
โด่งดังของเขาที่ว่าด้วยการแบ่งงานในสังคมชื่อ The Division of Labor in Society (1893) และที่ได้มี
การอ้างถึงในบทความโดย จิรโชค  วีระสย ที่บรรยาย   ณ ราชบัณฑิตยสภาเมื่อในวันที่ 31 สิงหาคม 
2559 
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 อนึ่ง ก่อนถึงผลงานของเดอร์ไคม์ ความคิดเกี่ยวกับสังคมมนุษย์ได้รับอิทธิพลจาก
นักวิชาการชาวอังกฤษ ชื่อ เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ (Herbert Spencer, 1870-1903) ซึ่งถือกันว่า
เป็นผู้ได้รับมรดกสายตรงจาก Auguste Comte ดังที่ Fulcher และ Scott ใช้วลีว่า “direct heir to 
Comte” (James Fulcher and John Scott, 2011 : 26).  

 ในความคิดของ Herbert Spencer สังคม (society) เปรียบเสมือนกับกลไกการท างาน
ของร่างกายและสมองของสิ่งที่มีชีวิต โดยที่แต่ละส่วนในสังคมมีลักษณะพิเศษเฉพาะด้าน 
(specialized) และมีการบูรณาการ (integrated) เข้ากับส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม ทั้งนี้โดยโยงเกี่ยวกับ
ทฤษฎีว่าด้วยการวิวัฒนาการ(Evolutionary Theory) ซึ่งแพร่หลายและอภิปรายกันอย่าง
กว้างขวางมากในประเทศอังกฤษในยุคของสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย (Queen Victoria, ในฐานะ
พระมหากษัติรย์แห่งบริเตนใหญ่ คือ Queen of Great Britain and Ireland, 1837-1901, ใน
ฐานะจักรพรรดินีแห่งอินเดีย  Empress of India, 1876-1901)  

ผลงานของ  Spencer เกี่ยวโยงถึงศาสตร์ชีววิทยา, จิตวิทยา, สังคมวิทยา และจริยศาสตร์ 
(ดังชื่อหนังสือที่คล้าย ๆ กันว่าด้วยหลักสาขาวิทยาการต่าง ๆ ของเขาคือ Principles of Biology, 
Principles of Psychology, Principles of Sociology และ Principles of Ethics.  เฮอร์เบิร์ต 
สเปนเซอร์ ให้ความส าคัญกับการปรับตัว (adaptation) ในการด ารงอยู่ทางเผ่าพันธุ์ของพืชและสัตว์ 
(flora and fauna) และสังคมมนุษย์ อนึ่ง วลีที่คุ้นเคยและโด่งดังคือ “การมีชีวิตอยู่มาได้เพราะ
ปรับตัวได้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมมากที่สุดหรือที่ผู้เขียนขอใช้วลีสั้น ๆ เพ่ือจ าง่าย ได้แก่ “การ
รอดอยู่ด้วยสู้ชนะ” (Survival of the fittest) วลีภาษาอังกฤษอันเป็นค ากล่าวของ Spencer นั้น มี
ขึ้นก่อนที่นักชีววิทยาชาวอังกฤษ Charles Darwin (1809-1882) จะได้พิมพ์ผลงานเลื่องชื่อเรื่อง 
“On the Origins of Species” ซึ่งประกาศทฤษฎีต้นก าเนิดของเผ่าพันธุ์ต่าง ๆ ในปี ค.ศ. 1859 
(Fulcher and Scott, op. cit., p.27)   

ความคิดทฤษฎีของ Spencer ที่ส าคัญและกระตุ้นการพัฒนาการของแนวการหน้าที่
ประโยชน์ (Functional) หรือแนวโครงสร้างการหน้าที่ประโยชน์ (Structural Functionalist 
approach) ได้แก่ หลักการของเขาที่ว่าด้วย 2 กระบวนการ (process) ได้แก่ a) Structural 
differentiation -- กระบวนการแยกแยะเป็นส่วนต่าง ๆ และ       b) Functionalist adaptation – 
กระบวนการปรับตัวด้านการหน้าที่ประโยชน์ 

กรณวี่าด้วย Structural differentiation ที่ Spencer น ามาใช้ในกรณีสังคมมนุษย์ได้รับ
อิทธิพลจากทฤษฎีการวิวัฒนาการ (evolution) ของสิ่งมีชีวิตที่กล่าวว่า organism (อินทรีย์, 
องคาพยพ) เปลี่ยนจากระดับง่าย ๆ  (simple) สู่ระดับที่สลับซับซ้อนแยกส่วน (complex)  มาก
ยิ่งขึ้น ในกรณีที่เป็นสังคมมนุษย์นั้น Spencer ถือว่ากระบวนการแยกแยะออกเป็นส่วน ๆ  ในเชิง
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โครงสร้าง (structure) หมายถึง การเพ่ิมจ านวนมากยิ่งขึ้นของสถาบัน (institutions) ต่าง ๆ ทาง
สังคม กล่าวคือในสังคมแบบเรียบง่าย (simple societies) แบบเก่าก่อน (primitive) มักมีสถาบัน
จ านวนน้อย เช่น สถาบันครอบครัว เครือญาติ (family and kinship) สถาบันศาสนา และสถาบัน
เศรษฐกิจเลี้ยงชีพแบบง่าย ๆ คือ การล่าสัตว์ (hunting) และการแสวงหาพืชผล (food gathering) 
เมื่อวันเวลาผ่านไปมีการวิวัฒนาการจนก่อให้เกิดสถาบันที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงเฉพาะทางขึ้นมา 
(specialized insitutions) คือการมีสถาบันฝ่ายปกครองเปลี่ยนแปลง สถาบันฝ่ายดูแลความ
ยุติธรรม สถาบันฝ่ายมั่นคงปลอดภัย (security and safety) สถาบันฝ่ายดูแลการเศรษฐกิจ สถาบัน
ฝ่ายการสื่อสาร และอ่ืน ๆ  ทั้งนี้ Spencer กล่าวว่าสถาบันส าคัญที่เป็นหลักดั้งเดิม คือ ครอบครัวซึ่ง
เคยดูแลแทบทุกสิ่งทุกอย่างมีการแบ่งแยกหรือแตกออกเป็นส่วนๆ (differentiated) ออกไปโดยมี
ลักษณะเฉพาะแขนงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเชี่ยวชาญเฉพาะ (specialized) ซึ่งกาลต่อมาก็แยกย่อยเป็น
รายละเอียดเฉพาะเจาะจงออกไปอีก ดังตัวอย่างที่ยกมาแล้วและย่อมมีการวิวัฒนาการแยกแยะ
ต่อไปอีกตามความจ าเป็นหรือการหน้าที่เฉพาะทาง 

มโนทัศน์ (concept) ซ่ึงส าคัญต่อการพัฒนาทฤษฎีว่าด้วย functionalism อีกมโนทัศน์
หนึ่งได้แก่ “functional adaptation” คือมีการปรับตัวด้านการหน้าที่ประโยชน์โดย Spencer 
กล่าวว่าศตวรรษที่ 19 เป็นช่วงเวลาที่สังคมมนุษย์เริ่มเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ความเป็นสังคมอุตสาหกรรม 
(industrial society) และมีการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เพ่ือความอยู่รอด และให้สามารถพัฒนาต่อไป
ได้โดยกลไกอัตโนมัติ และไม่จ าเป็นต้องมีการควบคุมโดยองค์การหรือองค์กรกลางของรัฐ สเปนเซอร์
ถือว่า แนวทางแห่งการวิวัฒนาการด้านชีววิทยาแห่งพืชและสัตว์  สามารถน ามาอธิบายความเป็นไป
เคลื่อนไหวในมิติต่าง ๆ ทางสังคมได้  

ทรรศนะหรือมุมมองทางความคิดนี้มีผู้เห็นแย้งแตกต่างโดยเฉพาะจากนักวิชาการชาว
เยอรมันผู้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในประเทศอังกฤษ ได้แก่ Karl Marx (1818-83) แนวตรงข้ามนี้ต่อมา
ได้ชื่อว่า Conflict Approach หรือ Conflict Perspective (มุมมองเชิงการขัดแย้ง) และมี
นักวิชาการรุ่นต่อมาให้การสนับสนุนจ านวนหนึ่ง ซึ่งท าให้ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นแนวทางหลักหรือ
กระบวนทรรศน์ทางสังคมศาสตร์แบบที่ 2 อาจเรียกว่าเป็น Conflict Paradigm 

แนวการวิเคราะห์หรือแนวการพิจารณาเชิงการขัดแย้งนี้มีลักษณะอย่างหนึ่งคล้ายหรือ
เหมือนกับแนวการวิเคราะห์เชิงการหน้าที่ประโยชน์คือ ในแง่ที่ว่าสนใจศึกษาสังคมในระดับองค์รวม 
(totality) อย่างที่เรียกว่า สังคมวิทยามหภาค (Macro sociology) ประเด็นหลัก คือ การให้
ความส าคัญกับเรื่องการไม่ลงรอยส่วนที่เป็นหรือในระดับที่เป็นโครงสร้างทางสังคม การแข่งขัน 
(competition) เน้นเรื่องของอ านาจ (power) การไม่ทัดเทียม (inequality) กันระหว่างกลุ่ม 
สถาบันต่าง ๆ  
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ทฤษฎีที่เน้นแนวการขัดแย้งในมุมมองแห่งการลดหลั่น (hierarchy) ของอ านาจ และการ
ยื้อแย่งเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์อย่างเต็มที่ ส่วนกรณีทฤษฎี หรือกระบวนทรรศน์ (paradigm) ด้าน 
functionalism มีจุดสนใจอยู่ที่การเห็นพ้องต้องกัน (consensus) ซึ่งนักวิชาการบางท่านใช้ศัพท์ว่า 
“ฉันทานุมัต”ิ และการอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น (harmony)  

อนึ่ง ในยุคร่วมสมัยมีปรากฏการณ์กระบวนทรรศน์ ในการศึกษาศาสตร์แห่งสังคมวิทยา
แบบที่ 3 ได้แก่ การให้น้ าหนักกับความสนใจและเข้าใจสิ่งที่เป็นส่วนย่อยของสังคม ซึ่งมักเรียกกันว่า 
Microsociology (สังคมวิทยาจุลภาค) แนวนี้เรียกว่า Symbolic Interactionist theories 
(ปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์) และบางครั้งเรียกว่า micro level of analysis (การวิเคราะห์ระดับ
จุลภาคของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม) ส่วนแนวการหน้าที่ประโยชน์ (functionalism) นั้น มัก
เรียกว่า macro level of analysis (การวิเคราะห์ระดับมหภาค) (David Croteau and William 
Hoynes, 2013). 

 
2. ลักษณะส าคัญของทฤษฎีการหน้าที่ประโยชน์ (Functionalism, Structural 

Functionalism) 
 ทฤษฎีหรือแนวคิดว่าด้วยการหน้าที่หรือการหน้าที่ประโยชน์ได้รับการพัฒนาต่อมาโดย
นักวิชาการระดับต านานหรือบางท่านเรียกว่า ระดับต้นแบบ (guru) ชื่อ ทัลคอต พาร์สันส์ (Talcott 
Parsons, 1902-1979) ซึ่งท าให้มีการขยายความศัพท์ Functionalism หรือเพ่ิมเติมขึ้นเป็น 
“Structural Functionalism” (ทฤษฎีการหน้าที่ประโยชน์เชิงโครงสร้าง) (Collins Dictionary of 
Sociology, op. cit., p.616)  
 แต่โดยทั่วไปมักใช้ศัพท์ทั้ง 2 ค า แทนกันอย่างใดอย่างหนึ่ง  ส าหรับค าอธิบายทฤษฎีหรือ
แนวการวิเคราะห์นี้ขอสรุปจากของ Neil J. Smelser (1930 - 2017) ผู้เคยสอนวิชา Sociology 
109 ใน class ปริญญาตรีสมัยที่ผู้เขียน เรียนชั้นปีที่ 4 สาขาสังคมวิทยาอยู่ ณ University of 
California, Berkeley ทั้งนี้ Smelser เป็นผู้เขียนหนังสือร่วมกับ Talcott Parsons ช่วงที่ Neil 
Smelser เพ่ิงส าเร็จการศึกษาจบจาก Harvard University หนังสือดังกล่าวโดยอาจารย์และศิษย์ผู้
จบปริญญาเอกใหม่ ๆ ชื่อ Talcott Parsons and Neil J. Smelser. Economy and Society. 
London: Routledge and Kygan Paul, 1956. โดยอิงจากต าราสังคมวิทยาที่ Smelser เป็นผู้
แต่ง (Neil J. Smelser, 1988). 
 ข้อสมมติฐานของแนว functional หรือการหน้าที่ประโยชน์  ประการแรกคือ สังคม
ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ซึ่งบูรณาการเข้าด้วยกัน   ระบบสังคมมีแนวโน้มที่จะมีเสถียรภาพ 
เพราะมีกลไกที่มีอยู่ในตัวเองในการควบคุม ตัวอย่างได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับให้
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เป็นไปตามกฎหมายและศาลสถิตย์ยุติธรรม   สิ่งที่เป็นการหน้าที่ประโยชน์ในแง่ลบ (Dysfunction) 
มีอยู่จริงแต่มักจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง หรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไป  ทั้งนี้ Neil Smelser ได้
กล่าวถึง ปรากฏการณ์ของผู้มีความเห็นต่างที่แปลกออกไปอย่างมาก และรวมทั้ง hippies (รงค์ วงษ์
สวรรค์ นักเขียนผู้เคยใช้ชีวิตอยู่ใน Berkeley และ San Francisco, California เรียกว่า บุปผาชน โดย
แปลจาก Flower Children หรือ Flower Generation) ในช่วงทศวรรษ 1960-69 ซึ่งก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงมากมายหลายประการในสังคมอเมริกัน เช่น    1) กระตุ้นท าให้เกิดความสนใจในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะผลงานของ Rachel Carson. Silent Spring, 1962 และหนังสือชื่อ Unsafe 
at Any Speed, 1965 โดย Ralph Nader 2) การไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่มีอ านาจมากเกินไป และ 3) 
การแต่งตัวสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ง่าย ๆ ไม่พิถีพิถันและเมื่อกาลเวลาผ่านไปนาน ๆ ลักษณะเช่นว่า
นั้นย่อมดูจะเป็นของธรรมดาสามัญ แม้กระทั่งในกลุ่มนักธุรกิจ นักวิชาการ และนักกฏหมาย  4) มี
ข้อสมมติฐานที่ว่า การเปลี่ยนแปลงนั้นมีลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไป (gradual) และไม่มีลักษณะที่
หวือหวาแหวกแนว (radical)  5) มีการบูรณาการทางสังคมโดยถือว่า สังคมเปรียบเป็นเสมือนเป็น
ผืนผ้า (social fabric) ที่ถักทอโดยด้ายสีหรือวัตถุชนิดต่าง ๆ กัน แต่ก็ยังสามารถที่ เข้าสู่การมี
ข้อตกลงหรือข้อเสนอข้อคิดเห็นร่วมกันของสมาชิกส่วนใหญ่ในสังคมในสิ่งที่มีคุณค่าและที่ควรท า
หรือไม่ควรท า   
 ข้อสมมติฐาน 3 ประการเกี่ยวกับทฤษฎีหรือแนวโครงสร้างการหน้าที่ประโยชน์   ความ
เป็นทฤษฎีโครงสร้างการหน้าที่ประโยชน์ เกี่ยวโยงกับ 3 ข้อสมมติฐาน ได้แก่ 1) Stability 
(เสถียรภาพ) คือ เกณฑ์พิจารณาเกี่ยวโยงกับการธ ารงคงไว้ไว้ซึ่งสังคม (maintenance of society)  2) 
Harmony (การประสาน) คือ ชิ้นส่วนต่างๆ ขององคาพยพหรือหน่วยงานสังคมท าหน้าที่สอดคล้อง
ร่วมกันเพ่ือประโยชน์ของทั้งหมด3) Evolution (วิวัฒนาการ) คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือ 
การปรับตัวของตัวโครงสร้างทางสังคมต่อความจ าเป็นและการเรียกร้องความต้องการใหม่ ๆ รวมทั้งการ
ขจัดโครงสร้างที่ล้าสมัยและไม่จ าเป็น 
 
3. ข้อสมมติฐานว่าด้วยลักษณะหรือสิ่งที่จ าเป็นต้องมี (functional prerequisite)
 ความจ าเป็นพ้ืนฐาน (basic needs) ของสังคมซึ่งถือว่าส าคัญยิ่งนอกเหนือจากสถาบัน
ครอบครัว ศาสนา และอ่ืน ๆ คือ เรื่องการจัดแบ่งล าดับช่วงชั้น (stratification)  
 3.1 Talcott Parsons ถือว่า การแบ่งช่วงชั้นหรือจัดช่วงชั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องมีใน
สังคม ซึ่งเกิดขึ้นจากการจัดล าดับสูงต่ า (ranking of individuals) ในแง่ของคุณค่าหรือค่านิยม
ร่วมกันโดยถือว่า ระบบการแบ่งนั้นจะต้องแสดงออกซึ่งคุณค่าหรือค่านิยมที่มีร่วมกัน (shared 
values)  ดังนั้นในกรณีสังคมอเมริกันบรรดานักธุรกิจมักได้รับการมองว่า สมควรที่จะได้รับ
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ผลตอบแทนอย่างมากจนมั่งคั่งร่ ารวยเพราะมีผลงานที่เป็นผลส าเร็จมาก และผู้ไม่ประสบผลส าเร็จ
ย่อมมีฐานะและเกียรติภูมิทีล่ดต่ าลงไป ข้อแตกต่างนี้ Parsons ยอมรับว่า ในสังคมอุตสาหกรรมของ
โลกตะวันตกมีแนวโน้มที่ผู้ร่ ารวยจะมีความหยิ่งและดูแคลนผู้ที่ไม่ประสบผลส าเร็จ แต่ Parsons เชื่อ
ว่าการขัดแย้งนี้ถูกจ ากัดให้อยู่ในขอบเขตภายใต้ระบบคุณค่าหรือค่านิยมร่วมกัน (common value 
system) ซึ่งท าให้มองว่า การแบ่งผลประโยชน์ที่ไม่ทัดเทียมกันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แม้จะไม่เป็นที่
พึงประสงค ์
 ทรรศนะของ Parsons ในกรอบแห่ง functionalism ถือว่าการจัดแบ่งช่วงชั้น   
ทางสั งคมเป็นเรื่ องที่ จ า เป็นต้องมีและมีคุณค่าหรือมีการหน้าที่ประโยชน์ ที่ ดีต่อสั งคม 
(eufunctional) คือ มองในแง่ดีหรือสุประโยชน์  อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้น คือ ต้องมี
เสมอ เพราะเกิดขึ้นจากคุณค่าหรือค่านิยมที่ยึดถือร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นในทุกระบบสังคม และ
กรณีที่ว่า การแบ่งช่วงชั้นมีลักษณะเป็นการหน้าที่ประโยชน์ ( functional) เพราะว่าท าหน้าที่ใน
การบูรณาการกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม  อย่างไรก็ตาม นักคิดแนวอ่ืนถือว่า การแบ่งช่ วงชั้นทางสังคมมี
ลักษณะที่เป็นพลังที่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกหรือแตกแยกมากกว่าจะท าให้เกิดบูรณาการ 
 3.2 ทรรศนะของ Kingsley Davis (1908-1997) และ Wilbert E. Moore (1914-
1987)    นักสังคมวิทยาอเมริกันทั้งสองเห็นว่า การแบ่งช่วงชั้นทางสังคมเกิดขึ้นในทุกสังคมมนุษย์
และพยายามทีจ่ะอธิบายในมุมมองของทฤษฎีการหน้าที่ประโยชน์ ทั้งสองคนถือว่า ทุกสังคมจ าเป็น
ที่จะต้องมีการจัดบทบาทต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและให้มีการกระท าที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน 
(K. Davis and W. E. Moore, 10 (2):  242-249) ทั้งสองท่านถือว่า ทุกสังคมจ าเป็นที่จะต้องมี
กลไก (mechanism) ส าหรับท าให้มีการจัดก าหนดบทบาท (role allocation)  และการปฏิบัติการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และระบุว่า กลไกดังกล่าว ได้แก่ การแบ่งช่วงชั้นหรือการจัดช่วงชั้นทางสังคม 
(social stratification) ซึ่งหมายถึงมีการให้ผลตอบแทนและสิ่งที่มีผลประโยชน์ (reward and 
privileges) อันเป็นผลจากต าแหน่งที่แตกต่างกันในสังคม  ทั้งนี้ ต าแหน่งบางต าแหน่งมีลักษณะที่มี
ความส าคัญในเชิงการหน้าที่ประโยชน์ (functionally important) มากกว่า ซึ่งจ าเป็นที่ต้องมี
ทักษะ (skill) พิเศษเพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกล่าวว่า การแบ่งช่วงชั้น
ทางสังคมเป็นเครื่องมือซึ่งท าให้ต าแหน่งที่ส าคัญต่าง ๆ จะต้อง    ถูกบรรจุโดยผู้ที่มีคุณภาพที่
เหมาะสมที่สุด (‘positions are conscientiously filled by the most qualified persons’.)  
 3.3 แนวคิดที่แตกต่างของ Melvin M. Tumin กล่าวว่า อาชีพหลายอย่างซึ่งแม้จะมี
เกียรติหรือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจไม่มากก็อาจจะมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อสังคม เช่นกรณีของ
ผู้ใช้แรงงาน ซึ่งมีความส าคัญพอ ๆ กับผู้ที่เป็นวิศวกร และไม่มีวิธีใดที่จะวัดได้ว่า ต าแหน่งใดมีคุณค่า
มากกว่าต าแหน่งอย่างอ่ืน เช่นกรณีของทนายความ  นายแพทย์หรือผู้ที่เก็บขยะหรือ   ผู้ที่ท างาน
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ตามท้องทุ่งเกษตร  อนึ่ง ยิ่งกว่านั้น Tumin กล่าวว่า อ านาจมีบทบาทส าคัญยิ่งในการจัดแบ่ง
ผลประโยชน์ เพราะขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้ให้หรือมีบทบาทในการต่อรองได้มากกว่ากัน เช่น ข้อ
แตกต่างระหว่างการจ้างงานของผู้ที่ท างานในท้องไร่ท้องนา และในเหมืองถ่านหินขึ้นอยู่กับอ านาจการ
ต่อรอง (Michael Haralambos and Martin Holborn, 2004). 
 
4. การพัฒนาการทฤษฎีการหน้าที่ประโยชน์ (Functionalist Theory)  
 4.1 ศิษย์รุ่นแรก ๆ ของ Talcott Parsons ที่เรียนกับเขา ณ ภาควิชาสังคมวิทยา ซึ่งที่ 
Harvard ใช้ศัพท์ว่า Department of Social Relations  ได้แก่ Robert K. Merton (1910-2003)  
ผู้เห็น แตกต่างจากตัวอาจารย์ ดังเช่น  ประการแรก Merton เห็นแตกต่างกับ Parsons กล่าวคือ 
เขาถือว่าไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเชิงการหน้าที่ประโยชน์ของส่วนย่อยต่าง ๆ ของสังคม 
ทัง้นี้ ระบบสังคมอาจเคยมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือมีความเป็นบูรณาการ แต่อาจจะเป็นไป
ได้ในกรณีที่เป็นสังคมขนาดเล็กและในช่วงดึกด าบรรพ์ (primitive) มานานแล้ว แต่ย่อมเป็นไปไม่ได้
ในสังคมยุคต่อมาที่มีลักษณะที่สลับซับซ้อนมากกว่าเดิม  Merton ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดแบบ
ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องราวที่เรียกกันว่า Universal Functionalism (การหน้าที่ประโยชน์
ทั่วไปหมด) ที่อ้างว่า ทุกรูปแบบและทุกโครงสร้างของสังคมและวัฒนธรรมมีการหน้าที่ประโยชน์ใน
เชิงบวกหรือคุณประโยชน์หรือสุประโยชน์ (eufunctional -- ออกเสียง ยู - ฟังชั่นแนล) แต่ในความ
เป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ ดังตัวอย่างกรณีของความรักชาติหรือหลงชาติ (patriotism) หรือชาตินิยม 
(chauvinism) อย่างเกินขอบเขตย่อมมีลักษณะที่ dysfunctional โดยเฉพาะในยุคที่มีการแข่งขัน
การใช้อาวุธร้ายแรง Merton ไม่เห็นด้วยกับสมมติฐานที่ว่าสถาบัน (institutions) หรือการประพฤติ
ปฏิบัติ (practices) ทั้งหลายในสังคมจะปราศจากทางเลือก (alternatives) ในวิถอ่ืีน ๆ 
 4.2 Merton ระบุว่า ทฤษฎีการหน้าที่ประโยชน์ไม่ควรเน้นหรือให้ความสนใจมากเกินไป
กับส่วนที่เป็นการ adaptation หรือ adjustment แต่เสนอว่าควรที่จะพิจารณาในแง่ของผลลัพธ์ที่อาจ
เป็นไปในทางเลือกอ่ืน ๆ (atternatives) ด้วย ดังนั้น เขาจึงได้พัฒนามโนทัศน์ว่าด้วย dysfunction 
(หน้าที่ประโยชน์ในเชิงลบ) ซึ่งหมายความว่า  โครงสร้างหรือสถาบันต่าง ๆ ไม่ได้มีผลในด้านดีอย่าง
เดียวคือ ด้านที่ธ ารงคงไว้ (maintenance) แต่มีผลในเชิงท าให้เกิดแตกแยกก็ได้ กล่าวคือ ต้องให้มี
มุมมองที่กว้างกว่านั้นโดย Merton ได้ยกตัวอย่างกรณีระบบทาส (slavery) ในรัฐทางใต้ 
(Southern States) ของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีผลในเชิงบวกส าหรับคนผิวขาว  (Whites) ในการเป็น
แรงงานที่ราคาถูก อันมีผลในเศรษฐกิจด้านการปลูกฝ้าย     อีกทั้งเป็นการเสริมฐานะทางสังคม แต่
ในอีกมุมมองหนึ่ง Merton ถือว่า สภาวะดังกล่าวมีผลในเชิงลบ (negative) คือ ท าให้คนผิวขาวทาง
ใต้ต้องพ่ึงพาอยู่กับเศรษฐกิจด้านการเกษตรและเป็นเหตุให้ไม่พร้อมที่จะเข้าสู่ความเป็นอุตสาหกรรม
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เมื่อกระแสเข้ามาถึงอันท าให้เกิดความแตกต่างอย่างมากทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของ
ภาคเหนือและภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา  อนึ่ง Merton ได้น าเสนอมโนทัศน์ว่าด้วย non-function 
มีลักษณะคล้าย ๆ กับการปราศจากหน้าที่ประโยชน์ แต่เขาให้ค าอธิบายว่า non-function เป็นผล
ที่ไม่เก่ียวโดยตรงกับระบบซึ่งในอดีตอาจเคยมีผลในเชิงลบหรือในเชิงบวก แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปก็
ไม่มีผลแบบเดิม เขาได้ยกตัวอย่างกรณีของขบวนการที่ส่งเสริมการงดดื่มสุราของกลุ่มสตรี 
(Women's Christian Temperance Movement)  
 4.3 การน าเสนอของ Merton ท าให้มองภาพได้กว้างกว่ามากยิ่งขึ้น Merton ได้น าเสนอ
ว่าการวิเคราะห์เชิงการหน้าที่ประโยชน์ควรมีระดับต่าง ๆ กัน (levels of functional analysis) 
กล่าวคือ การวิเคราะห์ไม่จ าเป็นต้องเป็นระดับองค์รวมของสังคม (Social level) เท่านั้น แต่
สามารถกระท าได้ในระดับองค์การ (organization, bureacracy) สถาบันหรือกลุ่มต่าง ๆ (social 
unit) ดังนั้น กรณีปรากฏการณ์แห่งการมีสถาบันทาส (Southern Slavery) ในสมัยหนึ่งของรัฐทาง
ใต้ในสหรัฐอเมริกาพึงต้องพิจารณาในเชิงละเอียดรอบคอบหรือเชิงเจาะจงมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณา
ถึงผลลัพธ์ในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อครอบครัวคนผิวด าหรือคนผิวขาว    ต่อองค์การทางการเมือง
ของคนผิวด า หรือองค์การทางการเมืองของคนผิวขาว ทั้งนี้ Merton ได้น าเสนอมโนทัศน์ว่าด้วย 
net balance โดยการเปรียบเทียบว่าเกิดประโยชน์มากกว่าหรือน้อยกว่า เช่น กรณีของระบบทาส
ในทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาในสมัยหนึ่ง 
 4.4 Merton ได้น าเสนอมโนทัศน์ว่าด้วยการหน้าที่ประโยชน์ในเชิงชัดแจ้งและเชิงแฝง 
(manifest functions and latent functions) ซึ่งกรณีแรกหมายถึงเป็นสิ่งที่ตั้งใจจะให้เป็นเช่นว่า
นั้น (intended) แต่ในกรณีที่ 2 เป็นสิ่งที่ไม่ตั้งใจ (unintended) ดังนั้นในกรณีของสถาบันการมี
ทาสมีการหน้าที่ประโยชน์ที่เห็นเด่นชัดก็คือ เพ่ือให้เศรษฐกิจหรือการผลิตทางใต้เพ่ิมขยายมากขึ้น 
แต่ในขณะเดียวกันมีหน้าที่แฝงซึ่งท าให้คนผิวขาวซึ่งเดิมอาจอยู่ในฐานะต่ าต้อย สามารถบรรลุ
สถานภาพสูงขึ้น (achieved status) เพราะมีระบบทาส 
 4.5 นอกจากนี้ Merton กล่าวว่า ไม่ใช่ทุกโครงสร้างที่มีอยู่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ ได้ 
(indispensable) ของการด าเนินงานของระบบสังคม บางส่วนของระบบอาจจะถูกขจัดออกไปก็ได้
เป็นการมองในภาพกว้างโดยเสนอว่า ลักษณะของทฤษฎีโครงสร้างการหน้าที่ประโยชน์จะต้องเปิด
กว้างโดยยอมรับการเปลี่ยนแปลงกรอบที่วางไว้อย่างเดิม 
 
5. การทบทวนปรับทฤษฎีการหน้าที่ประโยชน์ 
 5.1 ทฤษฎีหรือแนวการวิเคราะห์ functionalist ได้รับการวิจารณ์มากโดยเฉพาะจากนัก
ทฤษฎีแนวการขัดแย้ง (Conflict perspective) โดยเฉพาะจาก C. Wright Mills (1916-1962) 
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แห่ง Columbia University ผู้ได้ขนานนามทฤษฎีนี้โดยเฉพาะเจาะจงผลงานของ Talcott 
Parsons ว่าเป็นทฤษฎีที่มีกรอบมโหฬาร (Grand Theory) อีกทั้งนักคิดคนอ่ืน ๆ เช่น Alvin 
Gouldner (1920 -1980) ผู้เป็นศิษย์ของ Merton และเคยบรรยายในภาคฤดูร้อนที่ UC -- 
University of California, Berkeley ที่ผู้เขียนบทความนี้ได้เรียนในชั้นเรียน (Class) ที่ท่านสอน
ด้วย 
 5.2 กระแสแห่งการไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีหรือแนวคิดที่ว่าสังคมมีแนวโน้มสู่ความ
สมานฉันท์ อาจเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ร้าย ๆ ทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การขัดแย้งมากขึ้น เช่น 
สงครามเวียดนาม (Vietnam War) ขบวนการนิสิตนักศึกษา (Student Movement) ที่เรียกว่า 
Free Speech Movement ที่เริ่มต้นที่ UC, Berkeley น าโดย Mario Savio นักศึกษาชั้นปริญญา
ตรีสาขาปรัชญาและแพร่ขยายต่อไปหลาย ๆ ประเทศ อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้กระแสวิชาการ
หันไปในทางการขัดแย้ง (Conflict) มากกว่าสมานฉันท์ (Consensus)  
 5.3 อย่างไรก็ตาม ในช่วงกลางแห่งทศวรรษ 1980-89 มีความพยายามที่จะฟ้ืนฟูโดย
เรียกว่า แนวใหม่ของทฤษฎีการหน้าที่ประโยชน์ (Neo-functionalism) ซึ่งหมายถึง มีความ
เชื่อมต่อกับทฤษฎีโครงสร้างการหน้าที่และมีการพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ ทั้งนี้   
ผู้มีบทบาทส าคัญ คือ Jeffrey C. Alexander and Paul Colomy ได้ให้ค าจ าความไว้ว่า   “a self-
critical strand of functional theory that seeks to broaden functionalism's intellectual 
scope while retaining its theoretical core.”   1) ประการที่ 1 มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี
ตามแนวเก่าของพาร์สัน คือมีลักษณะที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมไม่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลง ประการแรก 
แนวการหน้าที่ประโยชน์แนวใหม่เสนอตัวแบบของสังคมซ่ึงถือว่าสังคมประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ที่
มีการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยมีรูปแบบหรือกระสวนซึ่งท าให้เห็นเด่นชัดจากสภาพแวดล้อม  
บางส่วนหรือส่วนต่างๆ ของระบบมีเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันคล้ายกับเชิงชีววิทยา (biologically) แต่
การปฏิสัมพันธ์นั้นไม่ถูกก าหนดโดยพลังอ านาจที่เหนือครอบคลุมทั้งหมดกล่าวคือ แนวใหม่นี้ปฏิเสธ
สิ่งที่เรียกว่า จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ คือ มีลักษณะที่ใจกว้างมากยิ่งขึ้น  2) ประการที่ 2 ให้
ความส าคัญพอ ๆ กัน ระหว่างสิ่งที่เป็นการกระท า (action) และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
(order) จึงให้ความสนใจกับพลังในระดับที่เรียกว่า จุลภาค (micro) และมีการยอมรับว่าการกระท า
ต่างๆ ไม่มีลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผล (rational) เสมอไป แต่มีลักษณะที่แสดงออกซึ่งอารมณ์
ความรู้สึก (emotional)  3) ประการที่ 3 ยังคงไว้ซึ่งความสนใจในเรื่องของการบูรณาการ 
(intergration) โดยถือว่าการผิดแปลกหรือการเบี่ยงเบน (deviance) และการควบคุมทางสังคม 
(social control) เป็นเรื่องปกติที่อยู่ในระบบสังคม และไม่ถือว่า ตัวสังคมมีลักษณะที่เป็นสมดุลย์ 
(equilibrium) ในระดบัทีแ่ตกต่างคือ มีความมากน้อยต่างกันออกไป  4) ประการที่ 4 มีการยอมรับ
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แนวของพาร์สันเดิมที่ให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพ (personality) วัฒนธรรม (culture) และระบบ
สังคม (social system) แต่ถือว่าระบบต่าง ๆ เหล่านี้อาจท าให้เกิดตึงเครียดหรือตึงตัว (tension) 
ด้วย ไม่ใช่เพียงแต่ท าให้เกิดสมานฉันท์เพียงอย่างเดียว 5) ประการที่ 5 ให้ความส าคัญกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในกระบวนการแยกแยะส่วนต่าง ๆ (differentiation) ภายในระบบทางสังคม
วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการสอดคล้องเห็นด้วย 
(comformity) และความราบรื่น (harmony) แต่ท าให้เกิดลักษณะที่เป็นเฉพาะตัวบุคคลมากขึ้น 
6) ประการที่ 6 Jeffrey Alexander กล่าวยอมรับว่า แนวคิดใหม่ที่ปรับปรุงต่อจากแนว 
functionalism เดิมนี้ หมายถึงการเปิดกว้างส าหรับการคิดและการสร้างทฤษฎีจากระดับอ่ืน ๆ ใน
การวิเคราะห์ทางสังคมวิทยาหรือทางสังคมศาสตร์โดยทั่วไป 

 
6. ความส่งท้าย 
 6.1 ความพยายามที่จะเข้าใจสังคมมีปรากฏในกรอบของทฤษฎี  (theoretical 
framework) หรือแนววิเคราะห์ระดับมหภาคอย่างที่เรียกว่า แนว Functionalism และแนว 
Conflict ในขอบข่ายแห่งสังคมมหภาค (microsociology) ซึ่งหมายถึง การวิเคราะห์องค์รวม (totality) 
ของสังคม (societies) โครงสร้างด้านต่าง ๆ ของสังคม (social structures) และระบบสังคม 
(social systems)   บทความนี้ได้สรุปสาระส าคัญของแนว Functionalism และบางส่วนของแนว 
Conflict แต่ยังมีอีกแนวหนึ่ง คือ มุ่งศึกษาระดับจุลภาค เรียกว่า Microsociology ซึ่งเน้น การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลโดยเฉพาะต่อหน้าซึ่งกันและกัน (face-to-face interactions) ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งพฤติกรรมในกลุ่มต่าง ๆ มีแนวการศึกษา เช่น Symbolic Interactionism สิ่งที่
เน้นคือ “focus on how people make sense of the world, on they experience and define 
that they and and  others are doing, and on they influence and influenced by others.” 
(Joan Ferrante, 2006). 
 6.2 แนวการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์นี้ได้รับการตั้งชื่อโดย Herbert Blumer (1900 - 
1987)  เขาสนใจเพียง actions, interactions และผลกระทบต่อบุคคล นักสังคมวิทยาผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญ ต่อมาและผู้เขียนเรียนจากท่านโดยตรงที่ Berkeley ด้วย คือ Erving Goffmann (1922 - 1982) 
ผู้ซึ่งมีผลงานที่โด่งดัง เช่น 1) The Presentation of Self in Everyday Life 2) Asylums: Essays on 
the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates และ 3) Stigma เป็นต้น  นอกจากนี้
ยังมีแนวอ่ืน ๆ เช่น แนวปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) และแนวการศึกษาเชิงชาติพันธุ์วิทยา 
(Ethnomethodology) 
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 6.3 เรื่องราวของสังคมวิทยาซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีอายุเพียงประมาณ 170 ปีเศษ มีมากและ
หลากหลาย บางครั้งมีการให้เข้าใจวิทยาการแขนงนี้ในขอบเขตกว้าง ๆ คือ ศึกษา สภาพปกติ (order), 
สภาพอปกติ (disorder) และการเปล่ียนแปลง (change) ส าหรับกรณีที่สามนั้น ศัพท์ change หมาย
รวมถึง การเปลี่ยนแปลงนานาประการที่ก าลังเกิดขึ้นทุกวันนี้โดยเฉพาะเรื่องราวของโลกาภิวัตน์ 
(globalization) ซ่ึงสามารถเข้าใจได้ตามแนวการวิเคราะห์ต่าง ๆ กัน รวมทั้งแนวทางการหน้าที่
ประโยชน์ (functionalism) ทั้งแบบเก่าหรือเดิม และแบบที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
 
References 
David Croteau and William Hoynes. (2013). Experience Sociology. New York: McGraw 

Hill. 
David Jary and Julia Jary, ed. (2005). Collins Dictionary of Sociology.  Third Edition, 

United Kingdom: Collins. 
James Fulcher and John Scott. (2011). Sociology. Fourth Edition, United Kingdom: 

Oxford University Press. 
Joan Ferrante. (2006). Sociology: A Global Perspective. Belmont, CA: Thomson and 

Wadsworth. 
K. Davis and W. E. Moore. (1944). Some Principles of Stratification. American 

Sociological Review, 10(2), 242-249. 
Michael Haralambos and Martin Holborn. (2004). Sociology: Themes and 

Perspectives. United Kingdom: Collins. 
Neil J. Smelser. (1988). Sociology. Third Edition, Upper Saddle River, NJ: Prentice 

Hall. 
 
 



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์   273  

Books Reviews  
รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อ านาจ และอิสรภาพ  

ความขัดกันภายใต้ความเป็นอื่น ความรุนแรงจากรัฐสู่ศาสนา 
 
 
 
 
 

 

  
 
  

พระสุธีวีรบัณฑติ (โชว์ ทสฺสนีโย), ดร. I Phra Sutheevirabundith Ph.D1   
พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงกโร), ผศ.ดร. I Phra domsitthinayok Ph.D1 

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กติฺตปิญฺโญ,ผศ.ดร. I Asst.Prof.Dr. Ven.Kiettisak Kittipañño 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ดร. I Phramaha Sunun Sunundho Ph.D1  

พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. I Phramaha Krisada Kittisophano Ph.D1 
ดร.ประเสริฐ ธิลาว I Prasert Thiloa Ph.D1   

   
 
 
 
 

เรื่อง รัฐกับศาสนา ศลีธรรม อ านาจ และอิสรภาพ 
ผู้เขียน สรุพศ ทวีศักดิ ์

ปีท่ีพิมพ์ 2561 I สถานท่ีพิมพ์ สยามปริทัศน์ 
 



274    ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561

1. บทน า 
 ในช่วงที่ผ่านมารัฐกับศาสนาส่วนหนึ่งสนับสนุนส่งเสริมกันและกัน แต่ก็มีส่วนหนึ่งขัดแย้ง  
กระทั่งเป็นการปะทะใช้ความรุนแรงต่อกลุ่มศาสนา ดังกรณจีับสึก พระมหาอภิชาต ปุณณจนฺโท (สึก 
‘พระมหาอภิชาติ’ เป็นภัยต่อความมั่นคง สร้างความขัดแย้ง/ข่าวสด : 20 กันยายน 2560) รวมไป
ถึงการล้อมปราบวัดพระธรรมกาย โดยใช้กองก าลังทหาร ต ารวจ จ านวนมาก ปิดล้อมวัดเป็นแรม
เดือน ซึ่งก็ไม่สามารถจับตัว บุคคลที่ถูกกล่าวโทษการกระท าความผิดได้ (ธรรมกายกระอัก เจออีก
127 หมาย ดีเอสไอชี้สิ้น มี.ค.รู้เลิกม.44/ไทยรัฐ : 19 มี.ค. 2560) รวมถึงการที่ “พระพุทธอิสระ” 
ด าเนินกิจกรรมทางการเมือง จนกลายเป็นค าถามจากฟากฝั่งตรงข้ามต่อพระกับบทบาททางการ
เมืองเป็นสิ่งที่ท าได้หรือไม่ ?  รวมไปถึงการที่มีพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งออกไปเรียกร้องการเลือกตั้งให้พระ
มีส่วนร่วมต่อการเลือกตั้ง มีส่วนร่วมในการเมืองเรื่องสีเสื้อ (สุรพศ ทวีศักดิ์, 2554) หรือกรณีล่าสุด
เหตุการณ์ล้อมปราบ และจับพระสึกภายใต้ความผิดคดีใช้เงินผิดประเภท ที่เรียกเงินทอนวัด และ
การฟอกเงิน (สึกหมด! พระเถระ 5 รูปหลังศาลฯ ไม่ให้ประกันส่งตัวไปเรือนจ า : ไทยรัฐ : 24 
พฤษภาคม 2561) แต่ทั้งหมดเป็นโฉมหน้าทางประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาหนึ่ง สะท้อนให้เห็นถึง
ความเหมาะเปราะบางระหว่างรัฐกับศาสนาที่เคยค้ ายันกันอย่างเป็นเอกภาพภายใต้แนวคิด “ธรรม
ราชา” หรือ “ทศพิศราชธรรม”  ธรรมของผู้ปกครอง การสนับสนุนแนวคิดพระราชาผู้ทรงธรรม 
เป็นส่วนหนึ่งของการหลอมสร้างให้รัฐมีหลักปฏิบัติ จริยาวัตร ที่เป็น “ธรรม” สู่ความเป็นผู้มี  
“ธรรมาภิบาล” ในรัฐ จากนั้นรัฐก็อยู่ในบทบาทผู้อุปถัมภ์หรือสนับสนุนศาสนา   หากศึกษาแนวคิด
จากจากพระพุทธศาสนาภายใต้แนวคิด “การยอมตามรัฐ” กับพุทธพจน์ที่ว่า  “อนุชานามิ ภิกฺขเว  
ราชูน  อนุวตฺติตุํ-เราอนุญาตให้คล้อยตามพระราชา (ผู้ปกครอง) หรืออนุโลมตามบ้านเมืองได้”  
(วิ.มหา.(ไทย) 4/186/295)” หมายถึงพระพุทธเจ้าเปิดโอกาสให้ “สงฆ์สาวก” ผ่อนปรนกับหลักการ
แห่งรัฐได้ โดยต้องไม่เสียหลักการแห่งพระธรรมวินัย หากศึกษาแนวคิดเรื่องรัฐกับศาสนา จะได้
ข้อสรุปในความเป็นรัฐในแบบโครงสร้างที่มีเป้าหมายควบรวมศาสนาให้เป็นมิติหนึ่งของรัฐ ซึ่งในบท
ศึกษานี้จะได้น าองค์ความรู้จากหนังสือ “รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อ านาจ และอิสรภาพ” (2561)  
โดย สุรพศ ทวีศักดิ์ ที่เรียบเรียงเผยแผ่ไว้ และน ามารวบรวมจัดพิมพ์อีกครั้ง เพ่ือสื่อสารแนวคิด องค์
ความรู้ต่อสาธารณะ ซึ่งจะได้น ามาน าเสนอทวนย้อน ยืนยันร่วมกับเหตุการณ์ “รัฐกับศาสนา” 
ภายใต้สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงปัจจุบัน (พ.ค.61)  
 
  



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์   275  

2. แนวคิดว่าด้วยเร่ืองรัฐศาสนาหรือศาสนาแห่งรัฐ 
 แนวคิดในเรื่อง ศาสนาประจ ารัฐ/ศาสนาประจ าชาติ (state religion)  ที่ได้ยินบ่อย ๆ ว่า 

ศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือ/ศาสนาซึ่งเป็นที่ยอมรับ (established religion) หรือ ศาสนา
ทางการ (official religion) จัดเป็นแนวคิดหนึ่งในการสร้างรัฐอธิปไตยอีกแบบ แต่ก็มีแนวคิดที่
เรียกว่า “รัฐโลกียวิสัย” (Secular State) ที่เกิดค าอธิบายถึงการเชื่อมโยงรัฐในแบบฆราวาสและรัฐ
ในแบบศาสนา หรือที่เรียกว่า “รัฐแบบเทวาธิปไตย”ศาสนาประจ ารัฐนั้นปรากฏในทุกชาติและ
วัฒนธรรม เช่น ในงานของแวร์ โร (Varro) ที่ เรียกศาสนาประจ ารัฐว่า  ศาสนาของ
พลเมือง (theologia civilis) ส าหรับศาสนาคริสต์นั้น ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐเป็นแห่งแรก 
คือ คริสตจักรอัครทูตอาร์เมเนีย (Armenian Apostolic Church) ซึ่งตั้งขึ้นใน ค.ศ. 301  และยังมี
ศัพท ์คริสตจักรประจ ารัฐ (state church) ที่ใช้เรียกองค์การศาสนาคริสต์ที่รัฐอนุมัติ  ในตะวันออก
กลาง รัฐที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นอิสลามยกเอาศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจ ารัฐ แต่ข้อจ ากัดทาง
ศาสนานั้นมากน้อยต่างกันไป เช่น ผู้ปกครองซาอุดีอาระเบียมีอ านาจทั้งทางฆราวาสและทางศาสนา 
(House, Karen Elliott,2012) ส่วนประธานาธิบดีแห่งอิหร่านซึ่งต้องเป็นฆราวาสนั้นต้องปฏิบัติตาม
ค าตัดสินขององค์การศาสนานับแต่เกิดการปฏิวัติอิหร่าน เมื่อ ค.ศ. 1979 เป็นต้นมา (Hiro, Dilip 
,1989) ดังกรณีประเทศไทยในทางนิตินัยพระพุทธศาสนาอาจไม่ได้มีการก าหนดให้เป็นศาสนา
ประจ าชาติโดยตรง แต่ในทางพฤตินัย เท่ากับเป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือ รัฐจึงก าหนดบทบาท
สร้างกลไกเข้ามาควบรวมศาสนาและคณะสงฆ์ผ่านกฎหมาย รวมไปถึงการควบคุมผ่านระบบสมณ
ศักดิ์ ชั้นยศ ผ่านระบบพลเมืองแห่งรัฐ ดังกรณีเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ 
การออกกฎโดยองค์อธิปัตต์ ที่ได้อ านาจตามหลัก “เทวสิทธิ์”รวมไปถึงการล้อมปราบในความเป็นขั้ว
อ านาจในแบบรัฐที่เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าตาก กรณีการล้อมปราบก๊กพระฝาง   พระสังฆราชา ณ 
เมืองสวางคบุรี (เมืองฝาง) ระหว่าง พ.ศ.2310-2313 (Teerawat Seankhum,2559) หรือใน พ.ศ. 
2324 อันเป็นปีสุดท้ายของพระเจ้ากรุงธนบุรี สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) ได้ถูกถอดจากต าแหน่ง
เนื่องจากถวายวิสัชนาร่วมกับ พระพุฒาจารย์ วัดบางหว้าน้อย (วัดอมรินทราราม) และพระพิมล
ธรรม วัดโพธาราม (วัดพระเชตุพนหรือวัดโพธิ์) เรื่องพระสงฆ์ปุถุชนไม่ควรไหว้คฤหัสถ์ที่เป็น
อริยบุคคล เนื่องจากคฤหัสถ์เป็นเพศต่ า พระสงฆ์เป็นอุดมเพศที่สูง เพราะทรงผ้ากาสาวพัสตร์และ
พระจาตุปาริสุทธิศีลอันประเสริฐ  หรือล่วงมาสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อปราบดาภิเษกแล้ว ใน พ.ศ. 2325   
ก็ทรงโปรดให้ถอดยศสมเด็จพระสังฆราช (ชื่น) วัดหงส์ รัตนาราม ลงเป็น พระธรรมธีรราชมหามุนี 
ทั้งนี้ทรงมีพระปรารภว่า "มีความรู้มาก เสียดายแต่ว่ามีสันดานสอพลอ" จากนั้นก็โปรดสถาปนาพระ
อาจารย์ศรี วัดระฆังโฆสิตาราม ขึ้นด ารงสมณฐานันดรศักดิ์ที่ "สมเด็จพระสังฆราช"  (พ.ศ. 2325 - 
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2337) อีกค ารบหนึ่ง  ดังนั้นการใช้อ านาจรัฐกระท า หรือไม่กระท า เป็นกลไกร่วมระหว่างรัฐกับ
ศาสนา ดังให้มีการออกกฎหมายตราสามดวง (พ.ศ.2347) เพ่ือควบคุมพระสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่ 1 
(พ.ศ.2325-2352) การตั้งกองสังฆการีเพ่ือพิจารณาคดีความเกี่ยวกับพระสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่ 2 
(พ.ศ.2352-2367) ล่วงมาจนกระทั่งการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ร.ศ.121 (พ.ศ.2445) ท าให้มี
องค์กรจัดตั้งที่เรียกว่ามหาเถรสมาคม ในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2411-2453) การตั้งกรมสังฆการี 
กรมพระอาราม กองอธิกรณ์ มีหน้าที่ดูแลกิจการพระพุทธศาสนา อยู่ภายใต้กระทรวงธรรมการ ใน
สมัยรัชกาลที่ 6 (พ.ศ.2453-2468) และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ ผ่านการจัดตั้ง
กรมการการศาสนา (พ.ศ.2884) ส านักงานพระพุทธศาสนา (3 ตุลาคม 2545) ที่นัยหนึ่งเป็นผู้ดูแล 
อีกนัยหนึ่งเป็นการบริหารจัดการในนามรัฐที่ส่งต่อไปยังกลุ่มองค์กรทางศาสนาพุทธในประเทศไทย 
ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาจึงเป็นกลไก เครื่องมือ และการขับเคลื่อนในฐานะ “รัฐ” 
พึงด าเนินต่อ “ศาสนา-ประชารัฐ” อันเป็นกลไกขับเคลื่อนสังคมในองค์รวม ซึ่งจะนับว่าศาสนาถูก
ควบคุมโดยกลไกแห่งรัฐก็ไม่ผิด  

 
ภาพที่ 1 กฏหมาตราสามดวงที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่ 1  

สะท้อนการควบรวมระหว่างรัฐกับศาสนาในช่วงรัตนโกสินทร์ต้อนต้น (ภาพ : ออนไลน์)  
 
3. ศาสนาและรัฐในบริบทของพระพุทธศาสนา  
 หนังสือ “รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อ านาจ และอิสรภาพ” (2561) ของสุรพศ ทวีศักดิ์ ถูก
จัดพิมพ์ในช่วงปี 2561 ผสมกับได้เกิดเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับแนวคิดของผู้เขียนหลายประการ จึง
น ามาสะท้อนคิดเก่ียวกับรัฐและศาสนาที่แต่เดิมรัฐกับศาสนาเป็นกลไกร่วม แต่ผู้เขียนเสนอให้ “รัฐ-
ศาสนา” เป็น “ปัจเจก” ระหว่างกันและกัน ซึ่งนัยนี้ก็มีนักคิด หลายท่านเขียนหนังสือเกี่ยวกับรัฐ
และศาสนา ใน “มติ” และ “ท่าที” ที่แตกต่างกัน  แต่นัยหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่ารัฐกับศาสนาต่าง
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เป็นหน่วยสนับสนุนกันและกันที่มีอยู่ในสังคม ที่มีมาต่อเนื่องนับแต่อดีตด้วยเช่นกัน  ดังปรากฏใน
งานของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)  “รัฐกับพระพุทธศาสนาถึงเวลาช าระล้างหรือยัง” (2525) 
หรือในงาน “รัฐกับศาสนา : บทความว่าด้วยอาณาจักร ศาสนจักร และเสรีภาพ” (2010) ของ
พิพัฒน์ พสุธารชาติ (Pipat Pasutharachat,2010) หรือนักคิดอย่างท่านพุทธทาส (พ.ศ.2449-
2536) ที่ถูกตีความว่า “เป็นความคิดแบบประเพณีนิยมที่สนับสนุนคติการปกครองของไทย” 
(Wanpat Youngmevittaya, 2017.pp.181-224) รวมถึง นิธิ เอียวศรีวงศ์ รัฐควบคุมศาสนา “การ
ที่รัฐไปสร้างให้คณะสงฆ์กลายเป็นองค์กรอันหนึ่งอันเดียวกันนี้ ท าให้รัฐเองก็ระแวงภัยอ านาจของ
องค์กรคณะสงฆ์ ไม่ว่าจะเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือหลังจากนั้น รัฐจึงต้องก ากับองค์กรสงฆ์
อย่างใกล้ชิด เพราะพระสงฆ์ได้รับความเคารพศรัทธาอย่างสูงจากประชาชนทั่วไป เมื่อกลายเป็น
องค์กรขึ้นมา หากเป็นอิสระก็อาจขัดขวางอ านาจรัฐได้มาก” (Nidhi Eoseewong,Online : 9 
June 2018) แต่สาระโดยรวมเป็นเรื่องว่าด้วยรัฐกับศาสนาในมิติที่หลากหลาย รวมทั้งการ 
“จัดการ” ภายใต้กลไกหรือองคาพยพของสังคมด้วย ที่นัยหนึ่งเห็นว่ารัฐยังคงจ าเป็นที่จะต้องให้การ
สนับสนุน แต่อีกนัยหนึ่งก็เห็นว่าความเป็นปัจเจกระหว่างรัฐและศาสนาจะส่งเสริมเสริมและเปิด
โอกาสให้เติบโตมากกว่า เป็นต้น  

 
ภาพที่ 2 หนังสือรัฐกับศาสนา สะท้อนคิดว่าด้วยรัฐกับศาสนาที่เกาะเกี่ยวกันในฐานะผู้ให้หลักการ
แก่รัฐจะพึงไปปฏิบัติ และการอุปถัมภ์ศาสนาในฐานะ “อธิปัตย์” พึงแสดงต่อประชารัฐและศาสนา 

(ภาพ : ออนไลน์) 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)  ท่านให้แนวคิดในเรื่อง "รัฐกับศาสนา" ในงานเรื่อง “รัฐกับ
พระพุทธศาสนาถึงเวลาช าระล้างหรือยัง” โดยท่านยกหลักฐานในพระพุทธศาสนามาอธิบายไว้ว่า 
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"อปริหานิยธรรม...ข้อที่ 7 พูดถึงหน้าที่ของรัฐว่า จัดให้ความอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม
แก่พระอรหันต์ทั้งหลาย โดยตั้งใจว่า ขอพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังมิได้มาพึงมาสู่แว่นแคว้นที่มาแล้ว
พึงอยู่ในแว่นเคว้นโดยผาสุก" อันเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่เจ้าลิจฉวีแห่งแคว้นวัชชี....หรือ
ในจักรวรรดิวัตรก็จะมีข้อธรรมที่แสดงถึงหน้าที่ของผู้ครองแผ่นดินที่จะพึงปฏิบัติเกี่ยวกับทางศาสนา 
คือ การจัดการรักษาคุ้มครองป้องกันโดยชอบธรรมแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลาย และในข้อสุดท้ายก็จะ
มีว่า "สมณพราหมณ์ปริปุจฉา" หมายถึง การไปปรึกษาสอบถามปัญหาสมณพราหมณ์ที่ประพฤติดี
ปฏิบัติชอบ...แล้วประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง..." (Phra Dhammapitaka [P.A. Payutto],pp 2-3) 
ซึ่งท่านก็เสนอทัศนะว่าโดยความสัมพันธ์ของรัฐจ าแนกเป็น 2 อย่าง คือรัฐจะพึงปฏิบัติใน 2 ส่วน คือ 
การ อุปถัมภ์บ ารุ งคุ้ มครอง  หรือปรึกษาสดับ ฟังธรรมน า เอาธรร มมา ใช้ปฏิบั ติ  (Phra 
Dhammapitaka [P.A. Payutto],2525,p. 3) ในความหมายคือให้การอุปถัมภ์สนับสนุนภายใต้รัฐที่
ต้องดูแลองค์รวมแห่งรัฐ ซึ่งหมายถึงศาสนาด้วย หลังจากนั้น “ธรรมรัฐ” จะเป็นองค์ประกอบที่ต้อง
เกี่ยวเนื่องผู้ปกครองให้ต้องมคีุณธรรม หรือศึกษาความรู้จากศาสนาแล้วน าหลักธรรม ไปปกครองรัฐ 
ซึ่งสองแนวทางนี้เป็นแนวคิดที่ปรากฏในงานที่พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) ท่านได้ท าการศึกษาไว้  
ในส่วนข้อมูลของ พิพัฒน์ พสุธารชาติ (Pipat Pasutharachat,2010) ในงานรื่อง “รัฐกับศาสนา : 
บทความว่าด้วยอาณาจักร ศาสนจักร และเสรีภาพ” ได้เสนอทัศนะแนวคิดไว้ว่า  

“...สังคมไทยโบราณ (หมายถึงตั้งแต่สังคมสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี จนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น) 
ยังผูกพันอยู่กับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่อยู่ในหนังสือไตรภูมิซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ความเช่ือที่
ส าคัญในหนังสือเล่มนี้ได้แก่ความเช่ือเรื่องจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิอันเป็นความเช่ือในเรื่อ งรัฐที่
ปราศจากอาณาเขตที่ชัดเจนแน่นอน พระมหากษัตริย์ทรงเปรียบเสมือนพระโพธิสัตว์ซึ่งสั่งสมบุญบารมี
มามากมายในอดีตชาติ อ านาจในการปกครองดินแดนต่าง ๆ จึงเปรียบเสมือนกับการเผยแผ่พระบรม
โพธิสมภารของพระโพธิสัตว์ จึงท าให้เกิดความเช่ือว่าพระราชอ านาจของพระมหากษัตริยจ์ะปกคลมุแพร่
ไพศาลออกไปทั่วพระราชอาณาจักรโดยไม่มีขอบเขต...” (Pipat Pasutharachat,2010, p 145) หรือ 

“....การปกครองของทางสุวรรณภูมิหรือสยามนั้นเป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลพระพุทธศาสนาเถร
วาท กษัตริย์หาได้เป็นอวตารของเทวราชไม่ หากเป็นพระมหาสมมติราช คือ บุคคลผู้ทรงคุณธรรม จน
เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปแล้วยกย่องขึ้นมาเป็นกษัตริย์ ระบบและรูปแบบ เช่นนี้มีให้เห็นชัดเจนใน
กฏหมายตราสามดวง อันเป็นกฏหมายปกครองราชอาณาจักครั้งกรุงศรีอยุธยา ผู้ที่เป็นแบบฉบับของ
พระสมมติราชก็คือ พระโพธิสัตว์ในทศชาติชาดก โดยเฉพาะพระมหาเวสสันดรซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ใน
พระชาติสุดท้ายก่อนที่จะบังเกิดเป็นพระสัมมาสมัพุทธเจ้า (ในขณะที่ศาสนาฮินดูและพุทธมหายานท่ีเป็น
ศาสนาหลักของกัมพูชา ท าให้กษัตริย์เป็นแบบเทวราช ท่ีเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เป็นอวตารหรือเช้ือสาย
ของพระเจ้า) ความต่างกันของเทวราชกับสมมติราชก็คือ ฝ่ายแรกเป็นเรื่องของเทพ ขณะที่ฝ่ายหลังคือ
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มนุษย์ที่บ าเพ็ญบารมีและประพฤติธรรมที่สะสมบารมีมาช้านาน หัวใจของพระสมมติราชก็คือ การให้
หรือทานบารมี ดังเช่นพระมหาเวสสันดร...” (Pipat Pasutharachat,2010,p.148.,Srisuk 
Valliphodom,2544, pp.39-48) 
 
หากน าแนวคิดของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) และพิพัฒน์ พสุธารชาติ เกี่ยวกับรัฐ จะ

พบว่าทั้งสองท่านมองคล้ายกันในเรื่อง “ศาสนา” ในฐานะเป็นกลไกแห่งรัฐ และรัฐก็ให้การ 
“อุปถัมภ์” เป็นการตอบต่างภายใต้กลไกแห่งรัฐ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ารัฐกับศาสนาเป็นกลไกขับเคลื่อน
ร่วมกันในเชิงศีลธรรม การส่งต่อเจตนารมณ์แห่งรัฐไปสู่สังคม และมวลชนในนามรัฐเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ไปพร้อมกัน นอกจากนี้ในหนังสือ ศัตรูแห่งรัฐ : Enemy of State (2010) เขียนโดย S.S. 
Anacamee (เอส.เอส. อนาคามี) ได้น าเสนอแนวคิด “มิตรและศัตรู” ที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล  กลุ่มบุคคล ระดับรัฐ ระหว่างรัฐ โดยหนังสือได้น าเสนอแนวคิดไว้ในบทที่ 4 ว่าด้วยสาเหตุ
ของการก่อกบฎภายในรัฐ หรือผู้ต่อต้าน รวมไปถึงในบทที่ 6 การล้อมปราบ และจบด้วยการใช้
ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา การก่อกบฏ หรือต่อต้านอ านาจรัฐ” หากเทียบเคียงแนวคิดที่ยกมา
จะเป็นปรากฏการณ์ทางศาสนา ในบทของการให้การอุปถัมภ์ การน าหลักการไปประยุกต์ใช้ การ
ล้อมปราบต่อผู้ต่อต้าน แข็งขืน ไม่สยบยอมรัฐ เป็นเรื่องปกติในรัฐแต่ละรัฐ แต่ละสมัยในโลกนี้ หาก
น ามารวมกันกับแนวคิดของอีกหลาย ๆ ท่าน จะท าให้เห็นชัดเจนว่าอย่างไรเสียความเป็นรัฐ ความ
เกาะเกี่ยวระหว่างรัฐกับศาสนานัยหนึ่งมีบทบาท หน้าที่ร่วมกัน ในเชิงสังคม และศีลธรรมแห่งรัฐ   
จะแยกกันไม่ได้ แต่อีกนัยหนึ่งศาสนากับรัฐ มีมิติและเป้าประสงค์เชิงอุดมคติแตกต่างกัน ทั้งแนวคิด
ในเรื่องเสรีภาพทางศาสนา ซ่ึงหมายถึงเสรีภาพทางจิตวิญญาญเพ่ือการเข้าไปสู่เป้าหมายสูงสุดของ
ศาสนา ส่วนเป้าหมายเชิงสังคมในฐานะพลเมืองแห่งรัฐ การจัดการให้เกิดความเสมอภาค สมดุล 
เท่าเทียมยุติธรรม ภายใต้กลไกแห่งรัฐเป็นภาระหลัก ดังนั้นมิติแห่งรัฐและอุดมคติทางศาสนาจึงมี
ความแตกต่าง ข้อเสนอให้รัฐและศาสนาพึงแยกจากกันจึงเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับแนวคิดร่วมนี้  

 
4. รัฐกับศาสนาในบริบทของสังคมไทย 
 หากน าแนวคิดที่ปรากฏของของสุรพศ ทวีศักดิ์  มาอธิบายร่วมกับปรากฏการณ์ของ
พระพุทธศาสนากับรัฐที่ปรากฏในช่วง พ.ศ.2561 ในการล้อมปราบ ควบคุม สั่งการ รวมไปถึงปฏิบัติ
ต่อกลุ่มศาสนาด้วยความรุนแรง  อาจเป็นการสะท้อนข้อเท็จจริง มุมมองและท่าทีบางประการได้
อย่างเหมาะสมจากข้อคิด การเขียนเพ่ือน าไปสู่งานเขียน “รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อ านาจ และ
อิสรภาพ” ได้ว่า  



280    ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561

“...ความขัดกันของรัฐต่อกลุ่มองค์กรทางศาสนา กระบวนการล้อมปราบ และการ
ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองภายใต้กลุ่มก้อนทางศาสนากลายเป็นกลไกร่วมของการ
ด าเนินการที่สะท้อนให้เห็นว่า ชาวบ้านจะนับถือผี พราหมณ์ สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ งมงายอะไรต่ออะไร
ในเรื่องที่ไม่ใช่พุทธศาสนา มันเป็นเรื่องความเช่ือส่วนบุคคลครับ เป็นเสรีภาพที่ แต่ละคนจะ
เลือกเช่ือ ตราบที่ไม่ละเมิดสิทธิใคร แทนที่นักบวช หรือชาวพุทธจะอ้างหลักพุทธศาสนาไป
ตัดสินความเช่ืออื่นว่างมงาย ควรมาตั้งค าถามกับพุทธพาณิชย์ที่ระบาดอยู่ในวงการพุทธเอง 
ตั้งค าถามกับปัญหาทุจริตเงินทอนวัด ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาที่ท าให้พุทธ
ศาสนาถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐ พร้อมๆกับมีอภิสิทธิ์เอาอ านาจสาธารณะ(กฎหมาย)และ
ภาษีประชาชนมาใช้ปกป้อง อุปถัมภ์ส่งเสริมการเผยแผ่ความเช่ือทางศาสนาของคนเฉพาะ
กลุ่ม ซึ่งขัดกับหลักเสรีภาพและความเสมอภาคทางศาสนาจะไม่มีประโยชน์กว่าหรือ ...” 
(Surapot Taveesuk, Online, 3 June 2018) 

 นอกจากน้ีในหนังสือ “รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อ านาจ และอิสรภาพ” งานล่าสุดของผู้เขียน 
ได้เสนอให้รัฐ และศาสนาจัดวางบทบาทต่อกัน ? โดยผู้เขียนให้ข้อมูลในเรื่อง “รัฐ” กับ “ศาสนา” 
ที่ถูกน ามาเป็นเครื่องค้ ายันต่อ “กลไก” และ “สิทธิ์” ทางการปกครอง โดยมีหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาตีความรับใช้ต่อสถานะของผู้ปกครองที่ว่า  

“...ค าสอนพุทธในพระไตรปิฏก (เช่น จักกวัตติสูตร,มหาสุทัสสนสูตร,มหาปรินิพพานสูตร เป็น
ต้น) ที่ถือว่ามี “ธรรมราชา” เหนือกว่าราชาทั้งปวง ๒ ประเภท คือ “พุทธธรรมราชา” กับ “จักรพรรดิ
ธรรมราชา” ธรรมราชาทั้งสอง “ต่างเกิดมาและด ารงอยู่เพื่อความประโยชน์สุขของมหาชน”...” (p.58)  
หรือ 

“...พุทธศาสนามีค าสอนเกี่ยวกับสังคม การเมืองและผู้ปกครองในอุดมคติ ราวกับอุดมคติใน
แบบยูโทเปีย เช่น ในจักกวัตติสูตร (ไตรปิฏกเล่ม 11) วาดภาพสังคมการเมืองในอุดมคติว่า ถ้าผู้ปกครอง
ท าการปกครองโดยธรรมย่อมส่งผลให้ผู้ใต้ปกครองมีศีลธรรม ในยุคที่ผู้ปกครองและราษฎรมีศีลธรรม
อย่างสมบูรณ์ บ้านเมืองย่อมสงบสุขอุดมสมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง จะมีพุทธะนามว่าศรีอาริยเมตไตรย์
บังเกิดขึ้น ในส่วนคุณธรรมผู้ปกครอง เช่น ทศพิธราชธรรม ราชสังคหวัตถุ จักรวรรดิวัตร ก็ถือเป็น
คุณธรรมของผู้ปกครองในอุดมคติที่เรียกว่า “ธรรมราชา”...” (p.74) 

 ในความหมายนี้ผู้เขียน “คง” ต้องการสื่อว่าหลักการทางพระพุทธศาสนาถูกตีความ หรือ
การพยายามตีความให้เห็นถึงความเก่ียวข้องกับรัฐ หรือใช้หลักการเพื่อไปสนับสนุนให้ผู้ปกครองต้อง
มี “ธรรม” ตามโลกทัศน์ทางศาสนา และกลายเป็น “ผู้ทรงธรรม” ดังนั้นในความหมายนี้ผู้เขียน
ต้องการสื่อว่าพระพุทธศาสนา หรือศาสนาถูกน าไปใช้เป็นกลไกหนึ่งของรัฐผ่านหลักธรรมค าสอน
และนับเป็นท่าที แต่ครั้งพุทธกาล สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาโดยตรง  
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“...พุทธศาสนาก็เป็นศาสนาการเมืองไม่น้อยกว่าศาสนาส าคัญของโลก เช่น คริสต์ อิสลาม 
เพราะว่ากษัตริย์ชาวพุทธต่างตีความแนวคิด “ธรรมราชา” สนับสนุนความชอบธรรมแห่งสถานะ อ านาจ
ของตนเองทั้งนั้น...จะว่าไป หากไม่อาศัยอ านาจของกษัตริย์อย่างพระเจ้าอโศกมหาราชส่งสมณทูต
ออกไปเผยแผ่พุทธศาสนานอกชมพูทวีป พุทธศาสนาก็คงไม่ขยายไปทั่วเอเซีย และดินแดนบางแห่งทาง
ตะวันตก กษัตริย์ในเอเซียที่นับถือพุทธต่างก็อ้างอิงตนเองเป็นธรรมราชา หรือจักรพรรดิผู้ทรงธรรมตาม
อย่างพระเจ้าอโศก แม้ความเป็นจริงจะเป็นเพียงเจ้าประเทศราชก็ตาม...” (p.74) 

ข้อมูลที่ถูกน าเสนอยกกรณีเทียบเคียงในอดีต โดยยกแบบอย่างจากรัฐในอดีตมีหลักค าสอน
ทางพุทธศาสนาเป็น “แกน” ในการท าให้เป็น “ธรรมราชา” หรือผู้ปกครองรัฐที่ชอบธรรม  

“...พุทธศาสนา...มีบทบาทสนับสนุนการเมืองเชิงวัฒนธรรมของกษัตริย์มาโดยตลอด ในแง่ที่
พระสงฆ์เป็นกระบอกเสียงสอนราษฎรว่า กษัตริย์สมบูรณ์พร้อมด้วยทศพิธราชธรรม เป็นแบบอย่างทาง
ศีลธรรมและเป็นผู้ที่ราษฎรเกิดมามีบุญที่ได้พึ่งพระบรมโพธิสมภาร เป็นต้น  ส่วนกษัตริย์ก็ตอบแทน
พระสงฆ์ด้วยการแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะ มียศศักดิ์ มีข้าทาส เบี้ยหวัด เงินเดือน เป็นต้น...” (pp. 75-
76) 

นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้ชี้ชัดลงไปว่าพระพุทธศาสนา ไม่แตกต่างจากศาสนาอ่ืน  ๆ ในส่วน
ของการเข้าไปสนับสนุนเกี่ยวข้องกับรัฐในสองมิติคือหลักการที่เข้าไปสนับสนุนต่ออ านาจความเป็น
รัฐผ่านตัวบุคคลที่เรียกว่าผู้น าโดยธรรม หรือการยืนยันในส่วนของความเป็นผู้ปกครองที่มี 
“ศีลธรรม” ทางสังคม ซึ่งเป็นไปตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา ในเชิงค้ ายัน ส่งผ่านบทบาท
หน้าที่ของรัฐผ่านค าสอน ชี้น า ท าให้เชื่อ ซึ่งประเด็นนี้จะสอดคล้องกับพระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) 
ในมติที่รัฐกับศาสนา อิงอาศัยกัน โดยการน าหลักไปประพฤติปฏิบัติ สู่การเป็น “ธรรมราชา” 
พร้อมซร้องสนองกลับด้วยการอุปถัมภ์สนับสนุน ดังนั้นความเป็นรัฐกับศาสนา จึงเนื่องกันด้วย
เหตุผลของการสนับสนุนเกื้อกูลกัน แม้การล้อมปราบพระสงฆ์ในช่วง พ.ศ.2561 จะด้วยเหตุผลของ
การกระท าผิดทางกฏหมาย  หรือการเข้าไปสนับสนุนกลุ่มการเมืองที่ต่อต้านรัฐ หรืออยู่ฝักฝ่าย
ตรงกันข้ามกับรัฐก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นว่ารัฐมีบทบาทก ากับ ครอบง า เหนือศาสนา ในฐานะ
ศาสนาแห่งรัฐ   

“...การสถาปนา “พุทธศาสนาของรัฐ” ซึ่งรวมศูนย์อ านาจปกครอง การจัดการศึกษา การ
ตีความค าสอนและอื่น ๆ ภายใต้ “คณะสงฆ์ของรัฐ” ซึ่งท าให้พุทธศาสนาของรัฐมีวัฒนธรรมอ านาจนิยม 
และเป็นเครื่องมือสร้าง “อ านาจชอบธรรม” (Legitimacy) และ “อ านาจครอบง า” (Domination) 
ของรัฐมายาวนาน นี่ต่างหากคือ “ปัญหาระดับรากฐาน” จริง ๆ ท่ีจ าเป็นต้องช่วยกันคิดหาทางแก้ไขกัน
ต่อไป...” (p. 39) หรือ 
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 “...ศาสนจักรเป็นกลไกของรัฐ ที่มีบทบาทตอบสนองนโยบายและอุดมการณ์ของรัฐ ต าแหน่ง
ประมุกศาสนจักร จึงไม่ใช่ต าแหน่งที่อยู่นอกหรืออยู่เหนือการเมือง แม้ตามกฏหมายต าแหน่งสมเด็จ
พระสังฆราชไม่ใช่ “ข้าราชการการเมือง” แบบนักการเมือง แต่สมเด็จพระสังฆราชก็ไม่อาจเป็นอิสระ
จาก “ความเป็นการเมือง” ทั้งในเรื่องการแต่งตั้งและบทบาทหน้าท่ี...” (p. 127) 

บทบาทหรือท่าทีของกลุ่มศาสนา แม้จะพยายามบอกเสมอว่า ไม่เกี่ยวกับการเมือง และอยู่
เหนือการเมือง ดังกรณีพระไมม่ีสิทธิ์เลือกตั้ง แต่อีกนัยหนึ่งพระกลายเป็นกลไกหนึ่งของรัฐผ่านระบบ
การสถาปนาอ านาจ ผ่านองค์กรปกครองสูงสุดด้วยกฏหมาย ที่เรียกว่าสังฆราช รวมทั้งองค์กร
ปกครองนี้ก็กลายเป็นกระบอกเสียงและเครื่องมือหนึ่งของรัฐ  

ด้วยเหตุนั้นผู้เขียนจึงได้ชี้ประเด็น “รัฐกับศาสนา” รวมไปถึง “ศีลธรรมกับเสรีภาพ” โดย
เสนอให้รัฐกับศาสนามีเอกสิทธิ์ในการบริหารจัดการภายใต้ “ความเชื่อ” และอุดมคติ ที่แตกต่างกัน
ไม่ควรน าหลักศาสนาซึ่งมีเกณฑ์ทางศีลธรรม อันควรเป็นลักษณะเฉพาะของตัวบุคคล เป็นเรื่องของ
ปัจเจกบุคคล ไม่ควรน ามาเป็นอุดมคติหรือความเชื่อของรัฐ และในเวลาเดียวกันศาสนาก็ไม่ควรเข้า
ไปแทรกแซงส่งผ่านความเชื่อเฉพาะที่ควรเป็นของบุคคลไปสู่รัฐด้วยเช่นกัน แนวคิดในเรื่อง “แยก
ส่วน” ของสถานะ “รัฐ/ศาสนา” โดยสองความเชื่อนี้ แตกต่างกันในเป้าหมาย ย่อมเป็นข้อเสนอ
และทางออกของความขัดกันในรัฐด้วย ดังทีผู่้เขียนได้เสนอว่า   

 
“...ปัญหาทางศาสนาแทนที่จะแก้จากปัญหาระดับรากฐานที่สุด คือ ปัญหาโครงสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนา โดยท าให้รัฐไทยเป็นรัฐแบบโลกวิสัย (Secular State) แยกศาสนา
จักรจากการเมือง ให้องค์กรทุกศาสนาเป็นเอกชน ไม่มีการใช้ศาสนาใด ๆ เป็นเครื่องมือตอบสนอง
อุดมการณ์ทางการเมือง แต่โจทย์ปัญหาระดับรากฐานเช่นนี้ก็ไม่ถูกพูดถึง เพราะรัฐและคณะสงฆ์ไทยน า
โจทย์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพุทธศาสนาแบบยุคบูรณาญาสทิธิราชย์ มาก าหนดให้สังคมถกเถียงและ
หาทางแก้ไม่จบตลอดมา...”  (p. 129) หรือ 

“...การที่สังคมถูกท าให้ยึดติดอยู่กับโจทย์ผดิ ๆ เดิม ๆ ก็คือการสร้างที่สังคมถูกท าให้มีเสรภีาพ
ที่จะตั้งโจทย์ หรือตั้งค าถาม ถกเถียงด้วยเหตุผลอย่างเต็มที่ต่อปัญหาระดับรากฐานที่สุดในการสร้าง
ประชาธิปไตยและการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับรัฐ...” (p.129) หรือ 

 
“สังคมเราถูกท าให้ยึดติดหรือ “ติดกับดัก” โจทย์ปัญหาปลอม ๆ เดิม ๆ บนการผลิตสร้าง

มายาคติในเรื่อง “อยู่เหนือการเมือง” เช่น พระสงฆ์และพระพุทธศาสนาอยู่เหนือการเมือง และควรน า
การเมือง (เป็นต้น) ...ทั้ง ๆ ท่ีในความเป็นจริง พระสงฆ์และพระพุทธศาสนาถูกก าหนดโดยอ านาจรัฐให้
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อยู่ในการเมือง เป็นกลไกและเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายอนุรักษนิยมตลอดมา และไม่มีศักยภาพ
และความชอบธรรมที่จะ “น า” การเมืองในบริบทโลกสมัยใหม่ได้อีกแล้ว...” (p.129) 

 
 จากภาพรวมและแนวคิดของสุรพศ ทวีศักดิ์ ในประเด็นการเมืองกับศาสนา หรือรัฐกับ
ศาสนาจะพบได้อีกใน ผลการศึกษาเรื่อง “พระท าไมต้องแดง : เสี้ยวประวัติศาสตร์การต่อสู้ของ
สงฆ์ไทยในสงครามแบ่งสี”  (Surapot Thaveesuk,2554) หรืองานเรื่อง “ไตรทัศน์วิจารณ์ 
ความคิดว่าด้วยพุทธศาสนา สถาบันกษัตริย์และประชาธิปไตยของ ส.ศิวรักษ์ ” (Surapot 
Thaveesuk,2557)  จะพบแนวคิดในเรื่องรัฐกับศาสนา ที่ผู้เขียนเสนอว่าศาสนากับรัฐมันเนื่องกัน
มาตลอด แต่ผู้เขียนยังเสนอให้รัฐกับศาสนามีมิติเกาะเกี่ยวกันแต่รัฐไม่ควรเข้าไปแทรกแซงควบคุม 
กรณีการเป็นศาสนาประจ าชาติ หรือการเสนอให้มีสิทธิเสรีภาพในการที่จะนับถือ หรือไม่นับถือ
ส าหรับศาสนิกในกลุ่มต่าง ๆ ที่จะแสดงออกต่อศาสนาและรัฐของตัวเอง สะท้อนมุมมองเป็น
ข้อเสนอของผู้เขียนว่า รัฐควรก าหนดบทบาทไม่อุปถัมภ์ หรือสนับสนุนศาสนา ซึ่งหมายรวมถึงทุก ๆ 
ศาสนาด้วยเช่นกัน และในเวลาเดียวกันองค์กรทางศาสนา ก็ควรต้องตระหนักและสร้างกลไกเชิง
ระบบให้กับองค์กรศาสนาของตนเอง เพ่ือพัฒนาองค์กรไปสู่การแข่งขัน ดังที่ผู้เขียนได้เสนอทัศนะไว้
ในสื่อออนไลน์ที่ว่า   

หากต้องการเป็นอิสระปกครองกันเองตามธรรมวินัยจริง ก็ต้องตั้งโจทย์ให้ถูกว่า "ท า
อย่างไรถึงจะเป็นอิสระได้จริง?" 

อะไรคือความเจริญของพุทธศาสนา? 

คือการที่พระมียศศักดิ์ ต าแหน่ง อ านาจ นิตยภัต งบประมาณสนับสนุนจากรัฐ หรือ
คือการท่ีพุทธศาสนามีอิสรภาพจากการครอบง าของอ านาจรัฐ พระและชาวพุทธมีอิสระใน
การศึกษาตีความและสร้างรูปแบบการเรียนรู้และปฏิบัติที่หลากหลายตามบริบทที่แตกต่าง 
เพื่อให้พุทธธรรมมีความหมายต่อความงอกงามทางจิตวิญญาณและศีลธรรมที่ไปกันได้หรือ
สนับสนุนกันกับคุณค่าสมัยใหม่คือ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ศักดิ์ศรีความเป็นคน และ
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

หรืออีกแนวคิดหนึ่ง 
“...มีคณะสงฆ์ของรัฐคือมหาเถรสมาคม กินเงินเดือน (นิตยภัต) จากภาษี เมื่อเกิด

วิกฤตในวงการศาสนากลับเหมือนไม่มีองค์กรนี้เลย ถ้าเป็นคริสต์ในตะวันตกจะมีตัวแทนศาสน
จักรออกมาอธิบายปัญหากับสังคม แต่ในไทยไม่ว่าจะเกิดวิกฤตกี่ครั้งๆ องค์กรปกครองสงฆ์ก็
เงียบ มหาลัยสงฆ์ก็เหมือนไม่มี สื่อไม่รู้จะไปถามใคร นึกถึงแต่พระเซเลบไม่กี่รูปในประเทศนี้ 
ปัญหาพุทธศาสนา ความเช่ืออื่นๆ แม้แต่เรื่องความขัดแย้งทางการเมือง สื่อก็ไปถามพระคน
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เดิมๆ ท่ีไม่ได้มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรในระบบปกครองสงฆ์เลย แต่ตอบได้ทุกเรื่อง
ตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบ…” (Surapot Thaveesuk,Online,6 June 2018) หรือ 

“...เงินในบัญชีเงินฝากของวัดท่ัวประเทศกว่า 100,000 ล้าน แต่ไม่มีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพในการใช้เงินเหล่านั้นสนับสนุนการศึกษาและเผยแผ่พุทธศาสนา 
กลับไปเอางบประมาณจากภาษีประชาชนมาใช้ในการศึกษาและเผยแผ่พุทธศาสนา จนเป็น
ที่มาของปัญหาทุจริตเงินทอนวัดกว่าร้อยล้าน...” (Surapot Thaveesuk,Online,3 June 
2018) 

 จากข้อคิดและแนวเสนอในหนังสือ หรือทัศนะเชิงวิพากษ์ปรากฏทางสื่อออนไลน์ของ
ผู้เขียนได้เสนอแนวคิดชัดเจนในเรื่องศาสนากับรัฐควรแยกกัน โดยเสนอในเรื่องสิทธิเสรีภาพที่จะพึง
แสดงออกต่อศาสนา แปลว่าศาสนาเชื่อได้ แต่ต้องเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ควรเป็นเรื่องที่รัฐ จะเข้าไป
บังคับ หรือกลุ่มองค์กรทางศาสนาจะเข้าไป “บังคับ” ชี้น าให้ผู้อยู่ใต้ปกครองของรัฐ ต้องกระท า
ตามเป้าประสงค์หรือเจตจ านงเสมอไป เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเท่ากับว่าศาสนาเป็นเพียงกลไกหนึ่ง
ของรัฐที่ท าหน้าที่ค้ ายันกันและกัน  โดยรัฐใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารศาสนาที่ผสมด้วย
ความเป็นรัฐ การปกครอง การใช้อ านาจ และบังคับใช้ด้วยเช่นกัน ซึ่งทางออกทางศาสนาจะเป็น
เรื่องท่ีต้องพิจารณาและพึงน าเสนอร่วมกันต่อไป  

"  
ภาพที่ 3 ครูบาศรีวิชัย กับแนวทางการต่อสู้เพื่อสะท้อนความเป็น  

“ตนบุญในศาสนา” กับการจัดวางความสัมพันธ์ระหวางรัฐ ภายใต้สถานการณ์แห่งรัฐสยามในช่วง
เปลี่ยนผ่านในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5  (ภาพ : ออนไลน์) 
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จากภาพที่ 3  ครูบาศรีวิชัย (พ.ศ.2421-2482,61 ปี) ภายใต้แนวคิดตระหนกกลัวต่อภัย
คุกคามในช่วงอาณานิคมอังกฤษต่อรัฐสยาม การที่ครูบาศรีวิชัยมีมวลชนกระท ารวมหมู่ในการสร้าง
วัด สร้างศาสนสถานในพระพุทธศาสนาจ านวนมาก (Sirasuk Aphisukmontree,2559) นัยหนึ่งคือ
พลังศรัทธาแต่อีกนัยหนึ่งคือความตระหนกกลัว รัฐ กับการด าเนินการโดยรัฐต่อพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา เกิดขึ้นพร้อมกับแนวทางของรัฐ “กฎหมาย” ในการบังคับใช้ ผ่านการกล่าวหา 
การถูกตั้งอธิกรณ์ถึง  6 ครั้ง ถูกกักบริเวณรวม ๆ กันแล้วเป็นเวลาหลายปี ในช่วงต่างเวลากัน 
(Sirasuk Aphisukmontree,2559,pp.382-387) เป็นการสะท้อนบทบาทของรัฐต่อความตระหนัก
กลัว รวมไปถึงความระแวงต่อพลังความเชื่อผ่าน “ตนบุญ” ในนามสมาชิกในศาสนา ผ่านมวลชน
แฝงในการต่อต้านอ านาจรัฐด้วยเช่นกัน  

  
ภาพที่ 4 พระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ,พ.ศ.2446-2532,86 ป)ี กับลายมือท่ียืนยันเจตนารมณ์และอุดมการณ์ความ
เป็น “พระ” มุ่งมั่นที่จะรักษา “จีวร-กาสาวะ” แม้ถูกบังคับให้ถอดจีวร ภายใต้ สถานการณ์ความรุนแรงโดยรัฐ 
กฎหมาย ต่อนักบวชและกลุ่มภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาของประเทศไทย ในช่วง เมษายน พ.ศ.2505 (ภาพ : 
ออนไลน์)  
 จากภาพที ่4 พระพิมลธรรม (อาจ อาสภะ) ที่ถูกให้สึกวันที่ 22 เมษาน พ.ศ.2505 ถูกกักขัง
และยกฟ้องปล่อยตัวใน พ.ศ.2509 รวมเวลากว่า 5 ปี รวมทั้งต่อสู้เรียกร้องกว่าจะได้คื นสมณศักดิ์
และสถานะเดิมกว่า 21 ปี (พ.ศ.2505-2524) หากมองพัฒนาการทางประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่า รัฐ
กับศาสนาเป็นกลไกร่วมแต่คราใดที่รัฐมีความเข้มแข็งในรัฐอ านาจ กระบวนการล้อมปราบต่อกลุ่ม
ต่อต้าน เห็นต่าง และใช้อ านาจในทางท่ีเป็นปฏิปักษ์ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ แต่อีกนัยหนึ่งบทบาทที่เป็น
สากลของรัฐกับศาสนาคือ สนับสนุน อุปถัมภ์ และการทรงสถานะแห่งความเป็นรัฐในแบบ “ศา
สนิก” ที่จะพึงน าหลักค าสอน หรือหลักการแห่ง “รัฐที่ดี” หรือ “ผู้น าที่ดี” โดยผ่านกระบวนการ
ทางความเชื่อและศาสนา แต่อีกนัยหนึ่งรัฐก็เข้ามามีบทบาทในการชี้น าและก ากับไปพร้อมกันใน

 "...ถึงแม้ว่าจะมีผู้มีใจโหดร้ายทารุณแย่งชิง
ผ้ากาสาวพัสตร์ของกระผมไป กระผมก็จะ
นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ชุดอื่นแทน ซึ่งกระผม
มีสิทธิตามพระธรรมวินัยและกฎหมาย จึง
ขอให้ท่านเจ้าคุณผู้รู้เห็นอยู่ ณ ที่นี้ โปรด
ทราบและเป็นสักขีพยานให้แก่กระผมตาม
ค าปฏิญาณนี้ด้วย.." 

-อาสภเถร- 
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หลายคราวต่างกรรมต่างวาระ สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์และบทบาทของรัฐต่อการกระท า หรือ
ปฏิบัติต่อศาสนาและกลุ่มความเชื่อทางศาสนาด้วยเช่นกัน  

 
5. ทิศทางของรัฐและศาสนา : ทางออก  

ความขัดกันระหว่างรัฐกับศาสนา ชุดเหตุผล ปฏิบัติการ สู่การล้อมปราบต่อผู้ คิดต่าง ท า
ต่าง  หรือสู่การต่อต้านอ านาจรัฐ ทั้งในทางตรงกรณีกลุ่มการเมือง หรือทางอ้อมใช้กลุ่มทางศาสนา
เป็นโล่หรือกลุ่มปะทะ เราจึงเห็นรัฐกับศาสนาภายใต้แนวคิด “การล้อมปราบ” ดังนั้นพึงตระหนัก
และคิดต่อไปว่า จะด าเนินการ หรือมีแนวทางอย่างไร ถึงจะให้รัฐ กับศาสนาเกิดมีปฏิสัมพันธ์กัน
ภายใต้จุดยืนหลักการที่ถูกต้องภายใต้ความเปลี่ยนแปลงนี้ ? 

หลายส านักคิดที่พยายามเสนอเกี่ยวกับความเป็นศาสนาและรัฐ จะพึงปฏิบัติต่อกัน นัยหนึ่ง
เสนอให้รัฐต้องอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2560 ในมาตรา 
37 ที่เสนอให้รัฐต้องเป็นผู้อุปถัมภ์ นัยหนึ่งเป็นการจัดวางให้รัฐมีบทบาทและหน้าที่ต่อศาสนา แต่อีก
นัยหนึ่งก็มีกลุ่มทางการเมืองและนักการศาสนาเรียกร้องเสมอต่อไปถึงที่ว่ า “ให้พระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาประจ าชาติ” เพ่ือสะท้อนถึงความม่ันคงของศาสนาโดยการปกป้องจากรัฐ โดยใช้ฐานคิด
ในอดีตในกรณีกษัตริย์อุปถัมภ์ศาสนาย่อมเป็นความ “รุ่งเรือง” ของศาสนา การเรียกร้องจึงเป็น
ความคาดหวังและต้องการต่อความส าเร็จนั้นด้วย แนวคิดเหล่านี้ถูกน าเสนอเป็นแนวคิดขึ้นในรัฐ
สยามต่อความเป็นรัฐกับศาสนา ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เกาะเกี่ยวค้ ายันในกันและกัน   หรือแนวคิด
ของ ดร.สินชัย ชัยเจริญวงรัตน์ (2561) ได้เสนอไว้เป็นประเด็นชวนคิดว่า  

“...ประวัติศาสตร์ทางศาสนาอันยาวนานทั่วโลกสะท้อนตรงกันว่า การที่ผู้ปกครอง
เอาศาสนามาใช้เป็นศาสนาประจ าชาติ เพื่อเป็นเครื่องมือในการปกครอง ในที่สุด ชาตินั้นก็จะ
เสียหาย และศาสนานั้นก็จะเสียหายศาสนานั้นจะถูกชาติท าให้กลายเป็นทั้งปมความขัดแย้ง
ของคนในชาติ และแหล่งแห่งอ านาจและผลประโยชน์ของชาติ ที่ไม่รู้จบ ...” (ดร.สินชัย ชัย
เจริญวงรัตน์ Fanpage : ศาสนวิทยา dr.Sinchai Chaojaroenrat,Online. 1 June 2018)  

 

 ในบทความของ วราลักษณ์ เขียนบทความไว้เรื่อง “ศาสนากับรัฐ : การตีความอุดมการณ์
ศาสนา (พุทธ) เพ่ือรับใช้อุดมการณ์รัฐของชนชั้นปกครองไทย” ได้เสนอแนวคิดไว้หลายมิติ ซึ่ง
ผู้เขียนก็ออกตัวว่าเขียนจากทัศนะแต่ก็สะท้อนคิดได้น่าวิเคราะห์ตามว่า  

“การตีความความเช่ือทางศาสนา (พุทธ) เป็นไปในลักษณะให้ประชาชนจ านนต่อ
อ านาจ และท าให้ประชาชนรู้สึกขาดอ านาจและความสามารถในการเปลี่ยนแปลง ความ
เป็นไปของบ้านเมืองอยู่นอกเหนืออ านาจของมนุษย์  หากแต่ขึ้นอยู่กับชะตากรรมของ
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บ้านเมือง  ดังปรากฏ หนังสือไตรภูมิพระร่วงซึ่งเป็นหนังสือท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดของคนไทย
แต่โบราณเป็นอย่าสูง” รวมทั้งอธิบายเสริมความในแนวคิดรัฐกับศาสนาต่อไปอีกว่า “การใช้
ศาสนาเพื่อใช้เป็นเครื่องรองรับความชอบธรรมต่อชนช้ันปกครองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะ
อุดมการณ์ทางศาสนาไม่ได้มีเป้าหมายทางการปกครองแต่มีเป้าหมายเพื่อเข้าถึงสาระที่แท้จริง
ของการมีชีวิต และศาสนาเองโดยเฉพาะศาสนาพุทธก็เกิดขึ้นก่อนที่ความคิดเรื่องรัฐชาติจะ
เกิด ส าหรับเรื่องอุดมการณ์รัฐนั้นไม่ต้องพูดถึง” (Varaluk,online,2018) 

 ในงานของสุรพศ ทวีศักดิ์ ในเรื่อง “จากพุทธศาสนาแห่งรัฐ สู่พุทธศาสนาที่เป็นอิสระจาก
รัฐ” พยามเสนอแนวคิดในเรื่อง “รัฐ” กับ “ศาสนา” ที่ควรแยกเป็นอิสระจากกัน ด้วยเหตุผลใน
เรื่องศาสนาควรเป็นเรื่องของปัจเจกชนส่วนตัวที่ผู้นับถือพึงเลือกถือ ศรัทธา และปฏิบัติ มิใช่รัฐเข้า
ไปควบรวม ก าหนดให้ศึกษาหรือไม่ใช่ศึกษา และในเวลาเดียวกันรัฐและศาสนาก็ไม่จ าเป็นต้องอิง
อาศัยกันและกัน ในการสนับสนุนด้วยหลักการหรือจากศาสนิก หรือความอุปถัมภ์ต่อศาสนาจากรัฐ 
กรณีที่รัฐสมัยใหม่ที่เรียกว่ารัฐโลกียวิสัย (Secular State)  แต่หากมองในบริบทของศาสนาพุทธใน
ประเทศอ่ืน ล้วนเกิดขึ้นเกาะเกี่ยวและอิงแอบอยู่กับความเป็นรัฐ ที่ไม่แตกต่างจนกระทั่งกลายเป็น
เนื้อเดียวกันระหว่างรัฐกับศาสนาที่เนื่องด้วยกัน จึงเกิดค าถามต่อไปว่าก้าวย่างของกลุ่มองค์กรทาง
ศาสนาจะไปทิศทางใด อยู่ร่วมกับรัฐในฐานะเป็น “อุดมคติทางสังคม” ที่รัฐมีส่วนควบคุมผ่าน
ค่านิยม “ชาติศาสนา” หรือแนวคิดในเรื่อง “ประชาสังคม” ทางศาสนาเองที่รัฐอาจเป็นเพียงผู้
สังเกตการและเติมในบางโอกาสแต่ไม่ใช่การควบคุม หรือควบรวม แต่ในประวัติศาสตร์ศาสนาเอง
กลายเป็น “กลไก” ขับเคลื่อนที่นัยหนึ่งเป็นทั้งสนับสนุน และตีโต้ การตีความหลักพุทธธรรมเพ่ือ 
“สนองรัฐ” ทั้งรัฐในแบบแผ่นดินและรัฐในเชิงของบุคคลผ่านแนวคิดในเร่ือง “ธรรมราชา” หรือ 
“ทศพิธราชธรรม” หรือธรรมแห่งการยึดยืนกับแนวทางแห่งรัฐที่เกิดขึ้น หรือการเสนอแนวคิด
พลเมืองแห่งรัฐในเรื่อง และถูกน ามาตีความเพ่ือการปฏิบัติในเชิงของพลเมืองที่พึงปฏิบัติและถูก
ตีความเพ่ือ “สนองใช้” ในนามแห่งรัฐที่เกิดขึ้นดังกรณีหลักทิศ หก และถูกยกสถานะของพระเจ้า
แผ่นดินและประชาพลรัฐพึงปฏิบัติต่อผู้สูงกว่าและต่ ากว่า เป็นต้น  
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ภาพที่ 5 ทิศทางของพระพุทธศาสนากับรัฐ  เป็นค าถามว่าจะแยกตัวเองออกจากรัฐ  

หรือจะเดินหน้าต่อไปยังเป็นค าถามที่ต้องถกเถียงกันต่อไป รัฐกับศาสนา (ภาพ : ออนไลน์)   

สมาชิกในองค์กรศาสนาจะเดินไปในทิศทางใด อยู่กับรัฐ ประหนึ่งเป็นสิ่งทรงเลี้ยงภายใต้
กลไกของรัฐ หรือสร้างความเข้มแข็ง ภายใต้ภาระงานของศาสนาและอุดมคติของความเป็นพุทธะ 
จนกระท่ังส่งต่อหลักการทางพระพุทธศาสนาไปข้างหน้าหรือ ? หากมองภาพรวมศาสนากับรัฐตลอด
ระยะเวลาที่ผ่าน  จะมีลักษณะ เกื้อหนุน ประสานสอดคล้อง   แต่ความคาดหวังของผู้เขียนหนังสือ
ต่อประเด็นทางศาสนากับรัฐ เป็นความคาดหวังเชิงโครงสร้าง ที่สะท้อนถึงสภาพปัญหา หรือคาดว่า
จะเป็นปัญหาพร้อมเสนอทางออกในเชิงคาดหวังด้วยเช่นกัน  

“...พระพุทธศาสนาแบบชนช้ันกลางสายเด่น ๆ...ล้วนมีปัญหาส าคัญคือด้านที่ไม่สอดคล้องกับ 
Secularization และการสร้างประชาธิปไตย ซ้ าร้ายยังเป็นพุทธศาสนาท่ีผลิตวาทกรรม “พุทธแท้-พุทธ
เทียม” มาโจมตีกัน และยอมรับอ านาจคณะสงฆ์ และอ านาจรัฐในการจัดการกับฝ่ายที่เช่ือต่างจาก
ตัวเอง ท้ัง ๆ ท่ีถ้าแยกศาสนาจากรัฐ หรือถ้ารัฐไทยเป็น secular state ความแตกต่างในแง่การตีความ
ค าสอนและแนวปฏิบัติของสายต่าง ๆ นอกจากไม่ใช่ปัญหาที่จะเป็นสาเหตุของความขัดแย้งได้แล้ว ยัง
ถือเป็นความงอกงามหลากหลายอีกต่างหาก...” (p.114) 
ทั้งยังเสนอให้มีรัฐกับศาสนาไม่ควรเกี่ยวข้องกัน เพ่ือเป็นกลไกสู่ทางออกจากปัญหาของรัฐ

กับศาสนาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย   
“...พระพุทธศาสนาแบบชนช้ันกลางไทย ที่ตกอยู่ใน “วังวนความขัดแย้งกันเอง” ภายใต้

โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนา ท่ีอ านาจคณะสงฆ์ และอ านาจรัฐขัดกับหลักเสรีภาพทาง
ศาสนาโดยพื้นฐาน และเป็นอ านาจที่ถูกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน ามาใช้ขจัดอีกฝ่ายได้ตลอดเวลา...ไม่ต่างอะไร
สภาพนักการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองท่ีมีความคิดแย้งกันแล้วสามารถอาศัย 
“อ านาจพิเศษ” มาจัดการกับอีกฝ่าได้เสมอไป ดังที่เป็นมาตลอดประวัติศาสตร์ และจะเป็นเช่นน้ีเรื่อยไป 
ตราบท่ีรัฐไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตย และไม่แยกศาสนาจากรัฐ...” (pp.114-115) 
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 ดังนั้นฝ่ายรัฐอาจมองว่าต้องเข้าไปจัดการ สร้างเงื่อนไข สร้างกลไกเชิงระบบหรือช่องทาง
อ่ืน ๆ  เพ่ือควบรวมศาสนาให้เป็นกลไกหนึ่งของรัฐ แต่สุรพศ ทวีศักดิ์ ได้เสนอแนวคิดว่ารัฐกับ
ศาสนาควรแยกออกจากกัน ให้เป็นไปตามสิทธิ เสรีภาพ ที่พึงได้รับรองจากรัฐ โดยเฉพาะการเชื่ อ
หรือไม่เชื่อต่อศาสนา  สู่การรื้อสร้างแนวทางดั้งเดิมในแบบรัฐกับศาสนา ซึ่งต่างเกื้อหนุนอุปถัมภ์กัน
ที่ว่า  

“...การแยกศาสนาจากรัฐจึงเป็นทางเดียวที่จะปลดปล่อยศาสนาจากการตกเป็นเครื่องมือ
ครอบง าของรัฐ และยกระดับสังคมให้มีเสรีภาพ ความเสมอภาคหรือเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น...” 
(p.163) 

 

ผู้เขียนเห็นว่าการที่รัฐให้การอุปถัมภ์หรือสนับสนุนศาสนาเท่ากับเป็นการติดเขี้ยวเล็บให้กับ
ศาสนาที่รับรองโดยรัฐ  จะกลายเป็นว่าการตีความก็ดี หรือการเห็นต่างทางความเชื่อจากศาสนาของ
รัฐก็ดี ถ้าเป็นอย่างนั้นจะกลายเป็นเครื่องมือให้กับกลุ่มศาสนาของรัฐได้ใช้เงื่อนไขความชอบธรรม สู่
การล้อมปราบผู้เชื่อแตกต่างทันที ดังกรณีที่เกิดขึ้นกับวัดพระธรรมกาย  (pp. 122-124) รวมไปถึง
สันติอโศกกับความเชื่อและตีความที่แตกต่างกับมหาเถรสมาคม เป็นต้น  (pp.116-119) ซึ่งผู้เขียน
ได้เสนอต่อไปว่าแนวทางดังกล่าวในนามของรัฐแบบฆราวาสวิสัยจึงควรถอดอ านาจรัฐที่อยู่ในศาสนา
ดังแนวคิดของ ฮัลโลเวย์ ที่ว่า  

“...หลักการของแนวคิดโลกวิสัย (Secularism) ที่ยืนยันการเปลี่ยนแปลงการปกครองภายใต้
หลักความเช่ือทางศาสนามาเป็นการปกครองด้วยหลักทางโลก จึงถูกต้องดังที่ฮัลโลเวย์กล่าวว่าเป็น 
“การถอดเขี้ยวเล็บ” ของศาสนา เพราะถ้าให้ศาสนายังมีเขี้ยวเล็บคือมีอ านาจทางการเมืองแบบที่เคยมี
มา เสรีภาพ ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษย์ชนย่อมเกิดไม่ได้...” (p.168) 

 ข้อเสนอเป็นเพียงแนวคิด ในการทวนย้อนและเสนอเพ่ือให้เห็นผลในเชิงประจักษ์ว่าจริง ๆ 
แล้วข้อเท็จจริงหรือมุมมองจริง เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางศาสนาที่เกิดขึ้น เป็นเพียงแนวคิด
ข้อเสนอ และทิศทางท่ียังคง “มืด” ไม่มีทีท่าหรือทิศทางท่ีจะเป็นไปได้ ด้วยเหตุผลว่า (1) ปัญหาเชิง
โครงสร้าง ที่พุทธศาสนาไทยยังเป็นอุดมการณ์หนึ่งของรัฐชาติ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” (2) 
ปัญหาเชิงความคิดที่ระบบคิดทางศาสนายังไม่สามารถยกไปสู่การหลักการกับหลักคิดพ้ืนฐานทาง
สังคมได้ (3) ปัญหาความขัดกันระหว่างศาสนากับรัฐที่ยกเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า (pp.116-119) โดย
ความคาดหวังที่จะไปสู่รัฐในแบบ “ฆราวาสวิสัย” ที่ควรน าศาสนาแยกออกจากรัฐ ด้วยความ
คาดหวังว่า รัฐในแบบโลกีวิสัยจะต้อง (1) ปกป้องทั้งผู้ที่เชื่อและไม่เชื่อ (believers and non-
believers) (2) ปกป้องเสรีภาพทางศาสนา  (Religious freedom) (3) ปกป้องประชาธิปไตยและ
ความยุติธรรม (Democracy and fairness) 4.ปกป้องความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณะ
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ต่าง ๆ (Equal access to public services) 5.ปกป้องเสรีภาพในการพูดและการแสดงออก (Free 
speech and expression) (pp.179-181) ทั้งหมดเป็นเพียงแนวคิดและข้อเสนอของผู้เขียน และ
ในเวลาเดียวกันผู้เขียนยังได้เสนอเป็นการทิ้งท้ายเพ่ือยืนยันข้อเสนอในเรื่องรัฐฆราวาสวิสัยที่ว่า “...
ด้วยเหตุนี้ รัฐไทยจึงมีความเป็นประชาธิปไตยและให้ความยุติธรรมทางศาสนาได้จริง การแยก
ศาสนาจากรัฐหรือการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นรัฐโลกวิสัย จึงจ าเป็นต้องถูกน ามาถกเถียง ช่วยกันคิด 
และท าให้กลายเป็นจริงต่อไป...” (p. 183) ข้อเสนอเหล่านี้เป็นเพียงแนวคิด ทีย่ังต้องถกเถียงและหา
ทางออกกันต่อไป  
 
6. สรุปรัฐกับศาสนา  ศีลธรรม อ านาจ และอิสรภาพ 
 หากพิเคราะห์จากภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับรัฐและศาสนา ภายใต้สถานการณ์ทางการเมือง 
การทหาร และการศาสนา ในช่วง พ.ศ.2561 ผ่านหนังสือ “รัฐกับศาสนา  ศีลธรรม อ านาจ และ
อิสรภาพ” ของ สุรพศ ทวีศักดิ์ อาจไม่ได้ให้ข้อมูลทั้งหมด แต่อาจเป็นแนวคิด ตัวแทน และข้อ
เรียกร้องต่อประชาสังคมว่า พระพุทธศาสนาแบบไทย กับค าว่าองค์กร การจัดการตนเอง และ
รัฐสมัยใหม่ที่เป็นประชาธิปไตย หรือการพยายามส่งต่อไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย ควมีลักษณะ
และควรเป็นแบบใด ?  โดยการน าเสนอแนวคิด เป็นเพียงการส่งผ่านความคาดหวังไปสู่สังคม ว่าจะ
ยังคงแบบใด จะเป็นในแบบรัฐ พ่อปกครองลูก ที่มีพระพุทธศาสนาคอยก ากับในเชิงศีลธรรมเพ่ือการ
เป็นลูกท่ีว่าง่ายต่อการปกครอง หรือการส่งผ่านไปสู่รัฐแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในแบบ “ราชาธิป
ไตย” ที่ศาสนาท าหน้าที่ในการ “อธิบาย” และส่งต่อความเป็นผู้ “มีบุญญาธิการ” และความเป็น 
“ผู้ทรงธรรม” สู่ชมชนระดับรากหญ้าผ่านแนวคิด ค าสอน โดยการอธิบายความศาสนาแบบนี้ จะ
ยังคงทนทานและทวนสอบเมื่อถูกท้าทายอยู่ได้หรือไม่ ? “....พุทธศาสนาไทยมักแสดงออกบทบาท
ทางศีลธรรมอย่างผิดที่ผิดทางเสมอๆ เพราะในเชิงโครงสร้างสถาบันพุทธศาสนามักเอาตัวเองไปผูก
ติดอยู่กับสถานะและอ านาจอันลบหลู่ดูหมิ่นมิได้ของสถาบันชาติและสถาบันกษัตริย์ ที่นับวันก็ยิ่ง
ออกห่างจากประชาชน ท าให้พุทธศาสนาไทยไม่เคยอยู่กับปัจจุบัน และไม่สัมพันธ์กับโลกปัจจุบัน
ด้วย…” (Vijuk Phanich, Online : 1 June 2018) หรือจะส่งผ่านไปสู่ความเป็นรัฐ ในแบบโลกีย
วิสัย (Secular State) ที่รัฐจะท าหน้าที่ของรัฐในกฏ แต่ไม่เนื่องด้วยศีลธรรม หรือศีลธรรมเป็นเรื่อง
ของปัจเจกชน ที่จะพึงปฏิบัติตามหลักศาสนาที่พึงหวังและคาดประสงค์ได้ การแยกส่วนดังกล่าวอาจ
เกิดขึ้น ด้วยเหตุว่ารัฐในแบบดังกล่าวมีอยู่ หรือด าเนินการอยู่ แต่ในเวลาเดียวกันรัฐในแบบศาสนา 
หรือรัฐศาสนาเองก็มีปัญหาในเรื่องความขัดกันและการให้เหตุผลในเชิงของการตีความและให้
ค าอธิบายในหลักคิดแนวคิดสมัยใหม่ เป็นความท้าทายของนักปกครองรัฐ และนักการศาสนาที่จะ
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หาจุดเชื่อมและจุดแยกระหว่างกันได้ ดังนั้นการจัดวางความเหมาะสมระหว่างรัฐ ที่นัยหนึ่งต้องท า
หน้าที่ในฐานะองค์อธิปัตย์ อีกองค์หนึ่งในรัฐ และในอีกความหมายหนึ่งรัฐจะต้องเป็นผู้อุปถัมภ์ และ
ด าเนินสถานะของความเป็น “ผู้ปกครอง” มีค าถามว่ารัฐกับศาสนาในมิติของความสัมพันธ์ใน
อนาคต ควรมีบทบาทและการออกแบบบทบาทร่วมกันอย่างไร รัฐกับศาสนาด าเนินบทบาทร่วมกัน
ในความเป็นรัฐและศาสนา หรือในอีกความหมายเป็นการจัดวางแบบหลวม ๆ ในฐานะรัฐและ
ศาสนาที่จะพึงด าเนินการร่วมกัน แม้พระพุทธเจ้าเองได้วางแนวคิดในเรื่อง “อนุญาตให้อนุโลมตาม
บ้านเมืองได้” (วิ.มหา.(ไทย) 4/186/295) หรือหลักความสอดประสานอย่าง “มหาปเทส” (วิ.มหา
(ไทย) 5/305/139-หลักมหาปเทส 4) ที่ให้อนุโลมยอมตามได้ แต่ค าว่าอนุโลมหมายถึง ต้องไม่ขัดกับ
พระธรรมวินัย หลักการ อันเป็นเป้าหมายในเชิงอุดมคติตามหลักศาสนา  จากภาพสะท้อนมุมมอง
ของรัฐกับศาสนาและท่าที ยังเป็นแนวคิดที่จะยังคงรอเวลาและค าอธิบาย พร้อมถกเถียงอภิปราย
ร่วมกัน หนังสือที่สุรพศ ทวีศักดิ์ เขียนได้เป็นบทบันทึกสะท้อนคิดหนึ่ง แล้วน ามาพิมพ์เผยแผ่ให้ชวน
ศึกษา ถกเถียงได้อย่างต่อเนื่องไม่แปรเปลี่ยน น่าสนใจ ใส่ใจและติดตามต่อความเคลื่อนไหวทาง
ความคิดอย่างเป็นระบบ 

 
ภาพที่ 6 การล้อมปราบต่อกลุม่สมาชิกทางศาสนาในรัฐ ปรากฏการณร์ัฐกับศาสนาอย่างไทย  

ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 (ภาพ : ออนไลน์) 

นอกจากนี้ยังมีค าถามชวนคิดพร้อมให้คิดต่อไปว่า ถ้าเมื่อไหร่ “ศาสนา” เข้มแข็งกว่า 
“รัฐ” โดยมีพฤติกรรมต่อต้านรัฐ หรือเชื่อว่ามีพฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐ กระบวนการล้อมปราบ
ด้วยรัฐ ก็จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเป็นกระบวนการที่ทวนซ้ า วนกลับไปมา เป็น “วัฏฎะ” ครั้งแล้วเล่า พระ
ฝาง (พ.ศ.2311)  มหาดา (พ.ศ.2322-อยุธยา) ครูบาศรีวิชัย (ระหว่าง พ.ศ.2451-2479) พระพิมล
ธรรม (อาจ อาสภะ/พ.ศ.2505-2524) สันติอโศก (พ.ศ.2532-2541) พระมหาอภิชาติ ปุณณจนฺโท 
(พ.ศ.2560) วัดพระธรรมกาย (พ.ศ.2560) ไม่ต่างกันอย่างเช่นที่ก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน  “พรหม
สิทธ์-พรหมดิลก-พรหมเมธี-พุทธอิสระ” อย่างนั้นหรือไม่ ไม่ยืนยัน ชวนคิดและถกกันต่อไป !!!! 
สะท้อนคิดจากหนังสือ รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อ านาจ และอิสรภาพ  
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ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขตามผู้ทรงวุฒิ 

ตรวจทานบทความที่ได้รับการปรับแก้แล้ว 

ส่งกองบรรณาธิการตรวจคุณภาพ
บทความครั้งสุดท้าย 

กองบรรณาธกิารแจ้งยืนยันรับบทความตีพมิพ์ให้ 
ผู้เขียนบทความทราบ 

จัดรูปแบบและส่งโรงพิมพ ์

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น 

แจ้งผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

ออกแบบตอบรับ 

ส่งวารสารให้แก่สมาชกิ 

เผยแพร่วารสารสู่สาธารณะ 

- Web 
- OJS 
-ThaiJO 
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ค าแนะน าส าหรับผู้นิพนธ์บทความ 
 

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

1. ส่วนประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร 
วารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ตีพิมพ์บทความประเภทต่างๆ ดังนี้ 
1.1 บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ท่ีเสนอเนื้อหาความรู้วิชาการอย่างเข้มข้น  และ

ผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการในวงการ
วิชาการ/วิชาชีพ 

1.2 บทความทางวิชาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู้ วิชาการ มีกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนิสิต นักศึกษา
หรือประชาชนทั่วไป 

1.3 บทความวิจัย (Research Article) ได้แก่รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็น
ประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน 

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

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

การส่งบทความ 
บทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์จะต้องส่งจดหมายน าส่งบทความ 

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

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

การเตรียมบทความ 
บทความต้องเป็นตัวพิมพ์ดีด โดยใช้ชุดแบบอักษร (Font) ชนิดไทยสารบรรณ (TH Sarabun 

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

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

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

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

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

การวิเคราะห์) 
- สรุป ควรกล่าวถึงผลสรุปของการค้นคว้าและศึกษา 
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- ค าส าคัญ  ควรมีค าส าคัญ 3-6 ค า ที่ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษา และจะปรากฏอยู่ในส่วนท้าย
ของบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยต้องจัดเรียงค าส าคัญตามตัวอักษร  และคั่นด้วย
เครื่องหมายอัฒภาค (;) 

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

รายงานวิจัย ความรู้ และหลักฐานต่างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา  และกล่าวถึง
เหตุผลหรือความส าคัญของปัญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมติฐานของการศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาให้ชัดเจน 

3.2 วิธีการศึกษา (Methods) กล่าวถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษา และวิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  รวมทั้งสถิติที่น ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

3.3 ผลการศึกษา (Results) เป็นการแสดงผลท่ีได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ในข้อ 3.2 ควร
จ าแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยการบรรยายในเนื้อเรื่องและ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม 

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

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

หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการวิจัย รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินทุนวิจัย  และหมายเลขของทุน
วิจัย 

3.7 เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ APA (American Psychological. 
Association)  

การอ้างอิงแบบ APA  
1. หนังสือ 
1.1 คัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือส าคัญพิมพ์เป็นชุด 
ให้อ้างชื่อย่อคัมภีร์. เล่ม/ข้อ/หน้า. และให้วงเล็บค าว่า (บาลี) ไว้หลังค าย่อในกรณีท่ีใช้พระไตร 

ปิฎกฉบับภาษาบาลีหรือวงเล็บค าว่า (ไทย) ไวหลังค าย่อในกรณีท่ีใช้พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ตัวอย่าง 
เช่น 1 (ขุ.ชา. (บาลี) 27/855/191).  
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1.2 หนังสือทั่วไป 
(ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์ : หน้า). ตังอย่างเช่น 
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2544 : 38). 
(Venerable Dr. W. Rahula, 2004 : 69).  
2. วารสาร 
ผู้เขียน, เล่มที่หรือปีที่ (ฉบับที่): หน้า. ตัวอย่างเช่น  
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ, 3 (1) : 14-28. 
K.N., Jayatileke, 77 (1): 10-15. 
3. วิทยานิพนธ์ 
ชื่อผู้วิจัย, ปีที่พิมพ์. ตัวอย่างเช่น 
อนุวัต  กระสังข์, (2557). 
4. สัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์, ต าแหน่ง (ถ้ามี), วัน เดือน ปี. ตัวอย่าง 
สัมภาษณ์ พระเทพโสภณ, (18 กรกฎาคม 2557). 
5. เว็บไซต์ 
พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต), (7 กันยายน 2555). 
6. ภาษาอังกฤษ 
(Maslow Abraham, 1970 : 58) 

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

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

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
2) วารสาร 
ผู้เขียน. “ชื่อบทความ”. ชื่อวารสาร. ปีที่ (ฉบับที่), หน้า ตัวอย่างเช่น  
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พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ, ดร. (2557). “การก าหนดประเด็นปัญหา การตั้งชื่อ
เรื่องเรื่องและการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยทางสังคมศาสตร์”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
3(1), 67-97  

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