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 พระราชปริยัติกว,ี ศ.ดร.  อธิการบดี 
 พระราชวรเมธ,ี รศ.ดร.   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
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 พระเมธีธรรมาจารย,์ ดร.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
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1. พระราชปริยตัิกว,ี ศาสตราจารย์ ดร. 1. Prof. Dr.Phra Rajapariyatkavi 
2. พระเทพปริยัตเิมธ,ี รองศาสตราจารย ์ดร. 2. Assoc. Prof. Dr. Phratheppariyattimethi 
3. พระครูปรยิัติกิตติธ ารง, รองศาสตราจารย ์ดร.  3. Assoc.Prof. Dr. Phrakru  Pariyatkkittithamrong 
4. พระครูปุรมิานุรักษ์, รองศาสตราจารย ์ดร. 4. Assoc.Prof. Dr. Phrakhru Purimanurak 
5. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รองศาสตราจารย ์ดร. 5. Assoc. Prof.Dr. Phramaha Hansa Dhammahaso 
6. พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญโฺ , รองศาสตราจารย์ ดร. 6. Assoc. Prof.Dr. Phramaha Boonlert  Inthapanno. 
7. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร.  7. Dr.Phramaha Somboon  Vuddhikaro 
8. ศาสตราจารย์ ดร.บญุทัน ดอกไธสง 8. Prof. Dr. Boonton Dockthaisong 
9. ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์  อดิวฒันสิทธ์ิ 9. Prof. Dr. Chamnong  Adivadhanasit 
10 ศาสตราจารย์ พลต ารวจโทหญิง ดร.นัยนา เกดิวิชัย 10. Prof. Pol.Lt.Gen. Dr. Naiyana  Koetwichai 
11. รองศาสตรจารย์ ดร.สรุินทร์  นิยมางกูร 11. Assoc. Prof.Dr. Surin   Nitamangkoon 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะน ี 12. Assoc. Prof.Dr. Aphinant   Chantanee 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม  13. Assoc. Prof.Dr. Chartchai  Pitakthanakhom 
14. รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติทศัน์  ผกาทอง   14. Assoc. Prof.Dr. Kittithat  Phakathong 
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18. รองศาสตราจารย์ ดร.วรกฤต  เถื่อนช้าง 18. Assoc. Prof.Dr. Wonrakrit  Thueanchang 
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23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนนัท์  อิศรเดช 23. Asst.Prof.Dr. Tatchanan  Isaradej 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรพล ใจเย็น  24. Asst.Prof.Dr.  Pattarapol  Chaiyen 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิตย์  ศลิปชัย 25. Asst.Prof. Sathit  Sinlapachai 
26. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรต  บุญอ่อน 26. Assoc. Prof.Dr. Suphrot  Boonon 
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27. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ร้อยโท ดร.บรรจบ  บรรณรุจ ิ  27. Asst.Prof.Lt..Dr . Banchop  Banaruchi 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ  ท่ังโต 28.Asst.Prof.Dr.  Phichet  Thangto 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธติิวุฒิ  หมั่นมี 29.Asst.Prof.Dr. Thitiwut  Manmee 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต  กระสังข์ 30.Asst.Prof.Dr. Anuwat  Krasang 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณตี 31.Asst.Prof.Dr. Yuttana Praneet   
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง 32.Asst.Prof.Dr. Kiettisak   Suklueang 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานนท์  เมธีวรฉัตร 33. Asst.Prof. Anon  Methiworachat 
34. อาจารย์ ดร.จฑุามาศ วารีแสงทิพย์ 34.Dr. Chuthamat  Warisaengthip 
35. อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์  สมเขาใหญ ่ 35.Dr.Thiraphong  Somkhaoyai 
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    มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2. Prof. (Special). Dr. Jirachoke Virasaya 
    Ramkhamhaeng  University. 

3. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์  เสรรีังสรรค์ 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3. Prof.Dr.Thirapat  Serirangsan 
    Sukhothai  Thammathirat Open University. 

4. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจนา  เงารังษี   
   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4. Prof. (Special). Dr. Kanchana  Ngaorangsi 
    Naresuan University. 

5. รองศาสตราจารย ์ วราคม ทีสุกะ  
   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

5. Assoc. Prof. Warakhom  Thisuka 
   Mahamakut Buddhist University. 

6. รองศาสตราจารย ์ดร.ชัยยุทธ  ชิโนกุล  
  สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์ 

6. Assoc. Prof.Dr. Chaiyuth Chinokul 
 National Institute of Development  Administration. 

7. รองศาสตราจารย ์ดร.โยธิน  แสวงด ี  
    มหาวิทยาลัยมหดิล 

7. Assoc. Prof.Dr. Yothin   Sawaengdee 
    Mahidol University. 

8. รองศาสตราจารย ์พัฒนะ  เรือนใจดี  
   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

8. Assoc. Prof. Phatthana   Rueanchaidee 
    Ramkhamhaeng University. 

9. รองศาสตราจารย ์ดร.กาสัก  เต๊ะขันหมาก  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

9. Assoc. Prof.Dr. Kasak  Tekhanmak 
    Thepsatri Rajabhat University. 

10. รองศาสตราจารย ์ดร.ธีระพงษ ์ แก่นอินทร ์  
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

10. Assoc. Prof.Dr.Thiraphong   Kaenin 
    Prince of Songkla University. 

11. รองศาสตราจารย ์ดร.สรรเสรญิ  อินทรัตน ์  
    มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

11. Assoc. Prof.Dr. Sansoen  Intarat 
     Suan Dusit University. 

12. รองศาสตราจารย ์ดร.จ าเริญ  ชูช่วยสุวรรณ   
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

12. Assoc. Prof.Dr.Chamroen  Chuchuaisuwan 
Rajamangala University of Technology Srivijaya. 

13. รองศาสตราจารย ์ดร.ชัชวาล  แอร่มหล้า    
     มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 

13.Assoc. Prof.Dr.Chatchawan  Araemla 
    Chom Bueng Rajabhat University. 

14. รองศาสตราจารย ์ดร.สัญญา  เคณาภมู ิ  
    มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

14. Assoc. Prof.Dr. Sanya  Khenaphum 
Mahasarakham Rajabhat University. 
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ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก Outside Professional : 
15. รองศาสตราจารย ์ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต ์  
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

15. Assoc. Prof.Dr. Chonwit   Chianchit 
     Srinakharinwirot University. 

16. รองศาสตราจารย ์ดร.ไพศาล  สรรสรวสิุทธ์ิ   
      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

16. Assoc. Prof.Dr. Phaisan  Sansonwisut 
     Nakhon Sawan Rajabhat University. 

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จตุภมู ิ เขตจัตุรสั  
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

17. Asst.Prof.Dr. Chatuphum  Khetchatturat 
     Khonkaen University. 

18. รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต  สวัสดิผ์ล  
     มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุิต 

18. Assoc. Prof.Dr. Chawalit  Sawatphon 
    Suan Dusit Rajabhat University. 

19. รองศาสตราจารย ์ดร.ภักด ี โพธ์ิสิงห์  
     มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

19. Assoc. Prof.Dr. Phakdi  Phosing 
     Mahasarakham Rajabhat University. 

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อุทัย  สติมั่น  
    มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

20. Asst. Prof.Dr. Uthai Satiman.             
     Suan Dusit University. 

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พลับพลึง คงชนะ  
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

21. Asst. Prof.Dr.Phlapphlueng   Khongchana 
     Srinakharinwirot University. 

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.มนตร ี เพชรนาจักร   
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

22. Asst. Prof.Dr.Montri  Phetnachak 
    Prince of Songkla University. 

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วุฒินันท์  กันทะเตยีน  
     มหาวิทยาลัยมหิดล 

23. Asst. Prof.Dr. Wutthinan  Kanthatian 
    Mahidol University. 

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วศิน  ปัญญาวุธตระกลู  
     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

24. Asst. Prof.Dr.  Wasin   Panyawutatrakun 
    Naresuan University. 

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ทัศนีย์  เจนวิถีสุข  
     มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

25. Asst. Prof.Dr.Thatsani   Chenwithisuk 
    Chandrakasem Rajabhat University. 

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชนสิทธิ ์ สิทธ์ิสูงเนิน   
     มหาวิทยาลัยศิลปากร 

26. Asst. Prof.Dr.Chonsit  Sitisungnoen 
    Silpakorn University. 

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธิ ์  
     มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด 

27. Asst. Prof.Dr.Sa-At  Banchoetrit 
    Stanford University. 

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือโท ดร.อนันท์  ใจสมุทร  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

28. Asst. Prof. Lt.Jg. Dr.Anan  Chaisamut 
     Surat Thani Rajabhat  University. 

29. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชยสร  สมบุญมาก  
     มหาวิทยาลัยนครพนม  

29. Asst. Prof.Dr.Chayason  Sombunmak 
     Nakhon Phanom University. 

30. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บุษกร  วัฒนบุตร  
     มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

30. Asst. Prof.Dr.Busakorn   Watthanabut 
North Bangkok University. 
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ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก EXTERNAL EXPERTS 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์วา่ที่ พ.ต.ดร.สวัสดิ์  จิรฏัฐิติกาล  
     มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

31. Asst. Prof.Dr.Sawat  Chiratthitikan 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. 

32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริายุ  ทรัพย์สิน  
     มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุินทร ์

32. Asst. Prof.Dr.Chirayu  Sapsin 
    Surindra Rajabhat University. 

33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ  ดวงจักร  
     มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 

33. Asst. Prof.Dr.Somkhit  Duangchak 
     Chom Bueng Rajabhat University. 

34. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อนันต์  อุปสอด  
     มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 

34. Asst. Prof.Dr.Anan  Upasod 
     Lampang Rajabhat University. 

35. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วิชชุกร  นาคธน  
     มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

35. Asst. Prof.Dr.Witchukon  Nakathon 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. 

36. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อัจฉรา  หล่อตระกลู  
     มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

36. Asst. Prof.Dr.Atchara  Lotrakun 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. 

37. อาจารย์ พลเอก ดร.เอกชัย  ศรีวิลาศ  
    สถาบันพระปกเกล้า 

37. Gen.Dr. Akachai  Siwilat 
     King Prajadhipok's Institute. 

38 อาจารย์ ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสบุรรณ  
    มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

38. Dr. Chitwimon  Khlaisuban 
     Suan Dusit University. 

39. อาจารย์ ดร.วรอนงค์  โกวิทเสถียรชัย  
   มหาวิทยาลัยมหดิล 

39. Dr.Anong    Kowitsathianchai 
     Mahidol University. 
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บทบรรณาธิการ 
 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์นี้เป็นปีที่ 7 ฉบับที่ 4 คณะกองบรรณาธิการได้พิจารณา
บทความโดยเสนอบทความต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) พิจารณาตรวจแก้ไข
เพ่ือความสมบูรณ์ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์โดยคัดเลือกและกลั่นกรองบทความให้เกิดความความ
สมบูรณ์และมีคุณภาพมากที่สุด ควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางวิชาการ
และเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการโดยฉบับนี้เน้นการน าเสนอ
บทความวิจัยอันประกอบด้วยบทความวิจัยทั้งหมด ซึ่งเนื้อหาสาระในเล่มประกอบด้วยนักวิชาการและ
เรื่องดังต่อไปนี้ 

พระมงคลสุตาคม (สิทธิชัย ชาวเพชร) บทความเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทย” พบว่า มาตรการทางกฎหมายทรัพยากรป่าไม้ระหว่าง
ประเทศเป็นความตกลงระหว่างประเทศในเรื่องที่ส าคัญเฉพาะเรื่องที่ท าเป็นตราสารสมบูรณ์
ประกอบด้วยอนุสัญญาระหว่างประเทศ เป็นอนุสัญญาเกิดจากวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม มีพัฒนาการแนวคิดและความเคลื่อนไหวป่าไม้ระดับโลกเกิด
จากการแย่งชิงทรัพยากรป่าไม้ แบ่งเป็น 3 ยุค การบริหารงานป่าไม้ในต่างประเทศที่ได้ผลดี พบว่า 
ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการป่าไม้  ส่วนในประเทศไทย 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้มี 5 ฉบับ กฎหมายแต่ละฉบับมีข้อบกพร่อง ส่งผลให้งานป่าไม้ของไทยไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควร 
 อดิศักดิ์  ตั้งปัทมชาติ  บทความเรื่อง “พุทธกระบวนทัศน์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรรัฐวิสาหกิจประเภทพลังงานไฟฟ้า” พบว่า บุคลากรในองค์กร
รัฐวิสาหกิจประเภทพลังงานไฟฟ้าพึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ มีวิธีคิดท่ียอมรับเหตุและผลกันโดยใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนเป็นทีม พัฒนาปรับปรุงความสามารถเป็นระบบอย่างถูกต้องต่อเนื่อง และซื่อตรงต่อ
องค์กร  
 ศิริพร  ไชยชนะ  บทความเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อ
ส่งเสริมค่านิยมของการประปานครหลวง” พบว่า การส่งเสริมค่านิยมการบริหารจัดการของการ
ประปานครหลวงโดยการบูรณาการตามหลักพุทธธรรม ให้ความส าคัญ 1. มุ่งมั่นพัฒนาตนตามหลัก
พุทธธรรม ด้วยการบริหารอย่างเข้าใจ เน้นในเร่ืองของบุคคล ให้มีความเข้าใจในบริบทของ
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ภาระหน้าที่ ยึดถือบนฐานหลักพรหมวิหาร 4 และสัปปุริสธรรม คืออัตตัญญุตา ความรู้จักตน  
รู้ภาระหน้าที่ มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณคือความพอดีไม่เกินก าลังขีดความสามารถ 2. มุ่งมั่น
พัฒนางานตามหลักพุทธธรรม ด้วยการบริหารอย่างเข้าถึง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม  
คุณงามความดี ตามกรอบหลักธรรมพัฒนาด้านจิตใจและภาคปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุธรรม 
 วสันต์ ปานสังข์ บทความเรื่อง “การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบมหานคร” พบว่า 
ปัจจัยส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างการบริหารจังหวัดเชียงใหม่สู่รูปแบบมหานครนั้น 
พบว่าปัจจุบันมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอยู่แล้ว เพียงแต่สร้างความชัดเจนในอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ด้วยการถ่ายโอนภารกิจของราชการส่วนภูมิภาคทั้งหมดให้กับท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการในภารกิจ 
ส่วนการก ากับดูแลท้องถิ่นให้จัดตั้งกลุ่มจังหวัดโดย 5 – 8 จังหวัด ขึ้นในแต่ละภาคของประเทศและ
ให้มีผู้ว่าราชการจากส่วนกลางมาเป็นผู้ก ากับดูแลท้องถิ่น ส่วนการก ากับดูแลท้องถิ่นระดับล่างนั้น 
ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจากลุ่มจังหวัดเป็นผู้ก ากับดูแล โดยให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด โดยเป็นเพียงการประสานแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาจังหวัดเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
เท่านั้น 
 นพดณ  ปัญญาวีรทัต  บทความเรื่อง “การพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพื่อการ
บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตอนบน” พบว่า รูปแบบการ
พัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขต
ภาคเหนือตอนบน  พบว่า  การพัฒนาการจัดการความรู้มีกระบวนการ 4 ด้าน ที่ โดดเด่น คือ  
1) กระบวนการสร้างและแสวงหาความรู้  ด้วยหลักปรโตโฆสะและวุฒิธรรม 4  2) กระบวนการการเข้าถึง
ความรู้  ด้วยหลักจักร 4   3) กระบวนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  ด้วยหลักกัลยาณมิตร 7 และ  
4) กระบวนการการเรียนรู้ ตามหลักไตรสิกขา   ปัจจัยทั้ง 4 เป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนาการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตอนบน  
 ประพันธ์ศักดิ์  สุขสะอาด บทความเรื่อง “การบริหารจัดการองค์กรสื่อภาครัฐเพื่อสังคม
สันติตามแนวพุทธ” พบว่า สภาพการบริหารจัดการองค์กรสื่อภาครัฐ พบว่า 1) สื่อภาครัฐโดยการ
น านโยบายสื่อไปปฏิบัติ อย่างรวดเร็วและมีทัศนคติที่ดีต่อประชาชน 2) การสื่อสารเพ่ือความมั่นคง 
โดยมีข้อมูล/ข่าวสารให้ประชาชนยอมรับเชื่อถือได้ 3) การสื่อสารเพ่ือการสร้างสรรค์ โดยใช้ช่องทาง
สื่อเกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  และ 4) สื่อเร่งด่วนที่มีผู้รับสารเลือกยืนอยู่กับความดีงาม  
และรายงานข่าวสารอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นศูนย์กลางในการน าเสนอข่าวต่างๆ เป็นต้น 
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เยื้อง ป้ันเหน่งเพ็ชร์ บทความเรื่อง “วิเคราะห์คุณค่าเชิงมโนทัศน์ทางพุทธสุนทรียศาสตร์
กับการหยั่งรู้ธรรม” พบว่า คุณค่าทางพุทธสุนทรียศาสตร์เชิงนิเสธยังมีผลต่อการบรรลุธรรมของ
พระพุทธสาวกและพระพุทธสาวิกา ซึ่งสามารถแยกลักษณะและประเภทของพุทธสุนทรียศาสตร์เชิง
นิเสธ ออกเป็น 4 ประเภท 1) ลักษณะความไม่งามในศีล 2) ความไม่งามทางความประพฤติ  
3) ลักษณะความไม่งามในความเห็น 4) ลักษณะความไม่งามในอาชีวะ   ในส่วนของหลักการ
พิจารณาพุทธสุนทรียศาสตร์เชิงนิเสธที่มีผลต่อการรู้ธรรม สามารถแยกการพิจารณาออกเป็น  
7 หลักการ (1) หลักการพิจารณาในกามฉันทะ (2) ปฏิกูลโดยอาหาร  (3) หลักเบญจขันธ์  
(4) หลักปมาณิกา (5) หลักทวัตติงสาการหรืออาการ 32 (6) หลักอสุภกรรมฐาน และ (7) หลัก
อภิสมาจาร นอกจากนี้แล้วผู้วิจัยได้ยกกรณีตัวอย่างของพุทธสาวกและสาวิกาที่พิจารณาคุณค่าทาง
พุทธสุนทรียศาสตร์เชิงนิเสธยังมีผลต่อการบรรลุธรรมอีกด้วย และยังพบอีกว่า ไม่มีสาวกหรือสาวิกา
องค์ใดเลยที่พิจารณาแค่เพียงความงามเดียวแล้วบรรลุธรรม 

พระมหาชัยพร  อมรปญฺโ   บทความเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของจักก- 
วัตติสูตร” พบว่า จักกวัตติสูตรนั้น ต้องการเสนอหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิธีการพ่ึงตนเอง
โดยใช้สติปัฏฐาน 4  เป็นเครื่องน า และการใช้ระบบการปกครองแบบธรรมาธิปไตยคือถือธรรมเป็น
ใหญ่ อาศัยหลักธรรมให้ความคุ้มครองอันเป็นธรรมแก่มนุษย์และสัตว์ ท าคนไม่มีทรัพย์ให้มีทรัพย์  
และส่งเสริมศีลธรรม โดยทรงยึดหลักกุศลกรรมบถ  10  และน าหลักศีล 5 มาใช้ในระบบการ
ปกครอง ท าให้ประชาชนตั้งตนไว้ชอบ  มีการด ารงชีพด้วยความเกื้อหนุนกัน ให้มีกระบวนการคบหา
สัตบุรุษ คือจัดระบบการศึกษาที่ดี  และการท าให้ประชาชนได้มีโอกาสท าความดี  

พระมหาณรงค์  มหาปญฺโ  บทความเรื่อง “รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม” พบว่า สภาพทั่วไปและ
ปัญหาอุปสรรคการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด
นครปฐม พระสงฆ์ทุกระดับให้ความส าคัญกับการเผยแผ่พุทธศาสนาโดยมีความร่วมมือกับองค์กร
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีการตั้งคณะท างานมีหน้าที่ในการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ก าหนดกลยุทธ์ต่างๆที่ชัดเจน มีกลยุทธ์ในการท างานเชิงรุกและเชิงรับ ในส่วนของปัญหาอุปสรรค
สาเหตุมาจากการจัดการการสื่อสารทั้ง 4 ด้าน คือ ผู้ส่งสารขาดการตรวจสอบขีดความสามารถของ
บุคลากร ด้านสารที่พระสงฆ์ใช้เป็นวิชาการทางธรรมมากเกินไป ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อพระสงฆ์ยัง
ขาดความช านาญในการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ด้านผู้รับสารประชาชนไม่มีเวลาเข้าวัด 

วรุณี  เชาวน์สุขุม บทความเรื่อง “ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของแหล่ง
ท่องเที่ยวตลาดน้ าเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี” พบว่า ระดับ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวตลาดสามชุก องค์ประกอบของ
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แหล่งท่องเที่ยวประกอบด้วย ทรัพยากรการท่องเที่ยว ความปลอดภัย โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวย
ความสะดวก สินค้าที่ระลึก และการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลการวิเคราะห์ พบว่า 
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อสินค้าที่ระลึกในตลาดมากที่สุด รองลงมาได้แก่ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว ส่วนคา่เฉลี่ยน้อยสุดคือสิ่งอ านวยความสะดวก  

วันทนา  เนาว์วัน บทความเรื่อง “คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัทกลุ่ม
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความผูกพันและความภาคภูมิใจต่อองค์กร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
รองลงมาคือการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน,ความปลอดภัยและสุขลักษณะ และน้อย
ที่สุดคือค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท างานภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ด้านความหลากหลายของงาน, แรงจูงใจในการท างาน มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านความมี
อิสระในการท างาน และน้อยที่สุดคือการมีโอกาสรับรู้ผลการปฏิบัติงาน   

 สุริยา  รักษาเมือง บทความเรื่อง “ธรรมาธิปไตย : อุดมคติเพื่อการสร้างความสมดุลแห่ง
อ านาจในการปกครองรัฐ” พบว่า 1) ธรรมาธิปไตยคือการถือธรรมเป็นใหญ่ ยึดถือความถูกต้อง
ชอบธรรมเป็นใหญ่ ใช้สนับสนุนการปกครอง 2) องค์ประกอบของธรรมาธิปไตยประกอบด้วย 
2.1) ธรรมฐิติ  2.2) ธรรมนิติ 2.3) ธรรมมติ  และ 3) ธรรมาธิปไตยในอุดมคติ  ได้แก่ 3.1) 
ผู้ปกครองรัฐจะต้องยึดมั่นตั้งมั่นในธรรม ยึดเอาความถูกต้องชอบธรรมเป็นใหญ่ในการสร้าง
ความสมดุลแห่งอ านาจในการปกครองรัฐ  3.2) ต้องสร้างระบบและกฎหมายในการปกครอง
รัฐที่ชอบธรรม 3.3) มีมติที่เป็นธรรม 
 ชลิต  บุญเทศ บทความเรื่อง “การรับรู้ของประชาชนในการน านโยบายการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ  ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” พบว่า การส่งเสริมการบังคับใช้
นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ส าคัญได้แก่ ด้านความ
ชัดเจนของนโยบาย ต้องก าหนดบทลงโทษเพ่ือป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงบนถนนมีความชัดเจนและ
ออกแบบถนนในเขตเมืองที่ปลอดภัย โดยเฉพาะจุดท่ีเป็นพ้ืนทางข้ามหรือทางแยก  ด้านการสื่อสาร
นโยบาย ต้องการปรับปรุงซ่อมแซมถนนส่งเสริมความปลอดภัยในการสัญจร มีแผนการจัดการความ
เสี่ยงของนักเรียนโดยการวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในโรงเรียนมี
ความชัดเจนเข้าใจง่าย ด้านการบังคับใช้กฎหมาย มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจร
อย่างเคร่งครัด และมีการก าหนดมาตรการในการก ากับควบคุมดูแลรถโดยสารสาธารณะ 
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 สถาพร  ไกรสังเกต บทความเรื่อง “ปัจจัยการตลาดและปัจจัยสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ เช่ าที่พั กอาศัยของพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม 
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สัญชาติไทย 
อายุระหว่าง  31-35 ปี สถานภาพสมรส มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และจ านวน
ที่มาอาศัยร่วมกัน  1-2 คน ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ซึ่งมีความส าคัญมากที่สุด ได้แก่ 
ด้านลักษณะกายภาพที่ให้บริการ  ที่ตั ้งและช่องทางการจัดจ าหน่าย  และด้านลักษณะทาง
กายภาพ ปัจจัยสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีความส าคัญมากที่สุดได้แก่ บทบาททางสังคม และ
ครอบครัว  
 อาณัติ   วงศ์จ าปา บทความเรื่อง “ภาพอนาคตตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในการจัดการ
เรียนการสอนเน้นทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์” 
พบว่า องค์ประกอบส าคัญเกี่ยวกับตัวบ่งชี้รวมที่เหมาะสมส าหรับการวัดความส าเร็จในการจัดการ
เรียนการสอนเน้นทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้าน
ผู้เรียนมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบคุณธรรมและสมาชิกที่ดีของสังคม ทักษะในการท างาน
และรู้จักตนเอง มีความรู้และทักษะในการแสวงหาความรู้ มีจิตส านึกที่เห็ นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
และมีสุขลักษณะ ด้านกระบวนการมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน สิ่งที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การบริหารงานขององค์กรและความสัมพันธ์กับชุมชนด้านปัจจัย
เกี่ยวกับผู้บริหาร ด้านปัจจัย มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบผู้บริหาร ความรู้ความเข้าใจของ
ครูและสื่อ การสนับสนุนจากชุมชนและอาคารสถานที่ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
และคุณธรรมของครู และห้องปฏิบัติการและห้องเรียน 
 เชวงศักดิ์ พลลาภ บทความเรื่อง “ตีนโรงตีนศาลที่ดี : รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาในการ
ช่วยเหลือผู้ต้องหาและจ าเลยตามกระบวนการยุติธรรมภาคอีสาน” พบว่า รูปแบบการใช้ภูมิ
ปัญญาของตีนโรงตีนศาลที่ดีในการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจ าเลยในกระบวนการยุติธรรมภาคอีสาน  
พบว่า มี 3 รูปแบบ คือ  1)  ตีนโรงตีนศาลเข้าไปแนะน าตัวเองกับผู้ต้องหาและจ าเลย  เพ่ือให้
ผู้ใช้บริการเกิดความม่ันใจ  2) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน เข้ามาพบตีนโรงตีนศาล เนื่องจาก ต้องการ
ความช่วยเหลือ 3) การแนะน าระบบเครือข่าย ประกอบด้วย ต ารวจ เจ้าหน้าที่ศาล และทนายความ 
ซึ่งบุคคลดังกล่าว ประกอบอาชีพอยู่คู่กันมายาวนาน อาจกล่าวได้ว่า แยกกันไม่ออก ท างานร่วมกัน
แบบส่งต่อ หรือเรียกว่า “เครือข่าย” 

 ศักดิ์ดา  โชตะยากฤต บทความเรื่อง “บทบาทของกรมประมงในการแก้ปัญหา
การค้ามนุษย์ในแรงงานประมง” พบว่า 1)  แรงงานต่างดา้วในภาคประมงทะเลเป็นแหล่งที่มีปัญหา
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การค้ามนุษย์ 2) วิธีการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของรัฐบาลไทยขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบังคับใช้กฎและกฎหมาย ไม่สามารถจะปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศได้  
จึงท าให้ไทยถูกสหรัฐอเมริกาจัดประเทศไทยผิดกฎหมายการคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ให้อยู่ใน
ระดับ Tier 3 และมีการท าประมงที่ผิดกฎหมายจึงได้รับใบเหลืองจากสหภาพยุโรป 3) กฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว ไม่มีสภาพบังคับได้จริงที่จะท าให้สอดคล้องกับ
กฎหมายเกี่ยวกับการประมงระหว่างประเทศ 4) ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นผลมาจากการขาดการ 
บูรณาการหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ ที่เกี่ยวข้อง และ 5) ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นผลสืบเนื่องมาจาก
ความโลภทางเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบการต้องการลดต้นทุนในการประกอบการ จึงมีการกระท าผิด
กฎหมายในทะเล ยากท่ีเจ้าหน้าที่จะติดตามตรวจสอบ 

พัชราภา  สิงห์ธนสาร บทความเรื่อง “การปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทานที่
ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุน และความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
ส่งออกอาหารในประเทศไทยแยกตามขนาด” พบว่า ธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทยทุกขนาด 
การปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทานมีอิทธิพลทางตรงต่อความได้เปรียบในการแข่งขันด้าน
ต้นทุน แต่มีเพียงกิจการขนาดเล็กเท่านั้นที่การปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทานมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อความสามารถในการแข่งขันผ่านการด าเนินกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบต้นทุน 

ชุมพล  พืชพันธ์ไพศาล บทความเรื่อง “ความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง) ” พบว่า  พิพิธภัณฑ์
หัตถกรรมอรัญญิกมีศักยภาพในล าดับแรก รองลงมือ คือ พิพิธภัณฑ์จักสานเครื่องใช้ไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า 
แนวทางเสริมสร้างความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรวมทั้ง 6 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชุมชนควรร่วมมือกัน จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ท าการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายรูปแบบ 
ขยายพ้ืนที่รองรับที่จอดรถ จัดให้มีที่พักแบบโฮมสเตย์ พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการ
ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ซึ่งทุกแห่งมีพ้ืนฐานด้านวัฒนธรรมที่พร้อมพัฒนาได้ 

พัชรา  ปราชญ์เวทย์ บทความเรื่อง “สืบสานต านานประวัติศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ
โดยผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับสถานศึกษาระดับประถมศึกษา” พบว่า  
1) ต านานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษ โดยผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนกับสถานศึกษาระดับประถมศึกษา มี 22 เรื่อง  2) ชุดความรู้ต านานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
จังหวัดศรีสะเกษ มี 22 เรื่อง โดยแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เห็นอาจเป็นหลักฐานที่ชี้บ่งถึงการด าเนินชีวิต 
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ด้วยความปรารถนาดียิ่ง 
 

 
(รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 

บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 

ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมของคนในสมัยนั้นด้วยมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลท าให้เกิด
หลักฐานชิ้นนั้น มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 

จันทร์เพ็ญ   วรรณารักษ์ บทความเรื่อง “แบบจ าลองความได้เปรียบในการแข่งขัน
ของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ในประเทศไทย” พบว่า  (1) ปัจจัยเหตุ ประกอบด้วย ระบบการ
ท างาน ทุนมนุษย์ เครือข่ายทางธุรกิจ ความสามารถทางเทคโนโลยี และองค์กรแห่งนวัตกรรม  
(2) ปัจจัยเหตุ ทั้ง 5 มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน และมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อผลการด าเนินงานทางธุรกิจ และ (3) แบบจ าลอง ADVL Model สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความกลมกลืนทั้ง 6 ดัชนีที่ผ่านเกณฑ์การยอมรับ 

ศิริชัย  ทัพขวา บทความเรื่อง “ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนา
รูปแบบการแสดงหมอล าหมู่เชิงธุรกิจ” พบว่า  ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการ
พัฒนาการพัฒนารูปแบบการแสดงหมอล าหมู่เชิงธุรกิจ มีการบริหารจัดการรายได้ที่ทันสมัย  
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์เข้ากับการบริหารรายได้ของวงมีการบันทึกข้อมูลรายรับ 
รายจ่าย ในแต่ละงาน และที่ส าคัญมีการบันทึกการแสดงแล้วเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดียเพ่ือสร้าง
รายได ้ 

ชลอ  รอดลอย บทความเรื่อง “ย้อนทางแบบไทย : การศึกษาภาพสะท้อนเอกลักษณ์
ไทย ด้วยถ้อยค าและส านวน” พบว่า  ภาพสะท้อนเอกลักษณ์ไทย  ทางด้านพระพุทธศาสนา มี
ถ้อยค าและส านวนมาก เช่น วันธรรมสวนะ  บรรพชา  และอุปสมบท  ส านวน เช่น ปิดทองหลัง
พระสอนหนังสือพระสังฆราช และ ชั่วช่างชีดีช่างสงฆ์ เป็นต้น  ภาพสะท้อนเอกลักษณ์ไทยทางด้าน
ขนบธรรมเนียม เช่น  สินสอด ทองหมั้น  และ สงกรานต์  ส านวน  เช่น  ข้าวใหม่ปลามัน  เข้าตาม
ตรอกออกตามประตู  และขนทรายเข้าวัด  เป็นต้น  
 คณะกองบรรณาธิการขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองบทความทุกท่านที่ได้ใช้ความ
เพียรพยายามชี้แนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้องน่าอ่านเป็น
ประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และท้ายสุดขอขอบคุณเจ้าของผลงานทางวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่านที่ได้ท าให้มีวารสารฉบับนี้มีคุณค่าทางวิชาการที่น าไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ในวงกว้าง
และโปรดติดตามฉบับต่อไป 
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สารบัญ 
กองบรรณาธิการ (2) 
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ (3) 
บทบรรณาธิการ (8) 
บทความวิจัย :  
มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทย 1 
 พระมงคลสุตาคม (สิทธิชัย ชาวเพชร) 
พุทธกระบวนทัศน์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ 
บุคลากรในองค์กรรัฐวิสาหกิจประเภทพลังงานไฟฟ้า 13 
 อดิศักดิ ์ ตั้งปัทมชาติ 
การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมค่านิยม 
ของการประปานครหลวง 24 
 ศิริพร  ไชยชนะ 
การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบมหานคร 39 
 วสันต์  ปานสังข์ 
การพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพื่อการบริหาร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน 52 
 นพดณ  ปัญญาวีรทัต 
การบริหารจัดการองค์กรสื่อภาครัฐเพื่อสังคมสันติตามแนวพุทธ 65 
 ประพันธ์ศักดิ์  สุขสอาด 
วิเคราะห์คุณค่าเชิงมโนทัศน์ทางพุทธสุนทรียศาสตร์กับการหย่ังรู้ธรรม 76 
 เยื้อง  ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 
ศึกษาวิเคราะห์ความสาคัญของจักกวัตติสูตร 95 
 พระมหาชัยพร อมรปญฺโ  
รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม 109 
 พระมหาณรงค์  มหาปญฺโ  
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ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนของแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้้า 
เชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 123
 วรุณี  เชาวน์สุขุม 
คุณภาพชีวิตการท้างานของพนักงานบริษัทกลุ่มสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 136 
 วันทนา  เนาว์วัน 
ธรรมาธิปไตย : อุดมคติเพื่อการสร้างความสมดุลแห่งอ้านาจในการปกครองรัฐ 150 
 สุริยา  รักษาเมือง 
การรับรู้ของประชาชนในการน้านโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ไปปฏิบัติในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 158 
 ชลิต  บุญเทศ 
ปัจจัยการตลาดและปัจจัยสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าที่พัก 
อาศัยของพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 169 
 สถาพร  ไกรสังเกตุ 
ภาพอนาคตตัวบ่งชี้วัดความส้าเร็จในการจัดการเรียนการสอนเน้น 
ทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 183 
 อาณัต ิ วงศ์จ าปา 
ตีนโรงตีนศาลที่ดี : รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาในการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจ้าเลย 
ตามกระบวนการยุติธรรมภาคอีสาน 201 
 เชวงศักดิ์  พลลาภ 
บทบาทของกรมประมงในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมง 211 
 ศักดิ์ดา  โชตะยากฤต 
การปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน 
ด้านต้นทุน และความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทย 
แยกตามขนาด 225 
 พัชราภา  สิงห์ธนสาร 
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ความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต่อการพัฒนาไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 
ตอนบน (พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง) 242 
 ชุมพล  พืชพันธ์ไพศาล 
สืบสานต้านานประวัติศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษโดยผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วน 
ร่วมของชุมชนกับสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 252 
 พัชรา  ปราชญ์เวทย์ 
แบบจ้าลองความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย 264 
 จันทร์เพ็ญ  วรรณารักษ์ 
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มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทย 
LEGAL MEASURES FOR MANAGEMENT OF THAI FOREST RESOURCES 

 
พระมงคลสุตาคม (สิทธิชัย ชาวเพชร)  ญาดา กาศยปนันทน์ 

Phramongkonsutakom (Sitthichai Chaophet), Yada Kasayapanant 
 

บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทย ผู้วิจัย

มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายทรัพยากรป่าไม้ในประเทศ
ไทย 2) เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายทรัพยากรป่าไม้ในต่างประเทศ 3) เพ่ือศึกษามาตรการทาง
กฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทย และ4) เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
มาตรการการบังคับใช้ตามกฎหมายทรัพยากรป่าไม้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการด าเนินการวิจัย
ทางด้านกฎหมาย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เอกสาร หนังสือ ค าอธิบาย บทความในต าราอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าเสนอ
การด าเนินงานตามมาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทย  

การศึกษาวิจัยพบว่า มาตรการทางกฎหมายทรัพยากรป่าไม้ระหว่างประเทศเป็นความ 
ตกลงระหว่างประเทศในเรื่องที่ส าคัญเฉพาะเรื่องที่ท าเป็นตราสารสมบูรณ์ประกอบด้วยอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ เป็นอนุสัญญาเกิดจากวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อม มีพัฒนาการแนวคิดและความเคลื่อนไหวป่าไม้ระดับโลกเกิดจากการแย่งชิงทรัพยากร
ป่าไม้ แบ่งเป็น 3 ยุค การบริหารงานป่าไม้ในต่างประเทศที่ได้ผลดี พบว่า ประชาชนสามารถมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการป่าไม้ ส่วนในประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้มี 5 
ฉบับ กฎหมายแต่ละฉบับมีข้อบกพร่อง ส่งผลให้งานป่าไม้ของไทยไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 

ปัญหาทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทยอยู่ที่เจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติ ซึ่งการก าหนดโทษปรับกรณีบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมายไทยมีจุดมุ่งหมาย
หลักเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ให้คงสภาพไว้ได้ดียาวนานที่สุด แนวทางแก้ไขปัญหา คือ ควร

                                           
Master's Degree Program, Master of Laws Program Jurisprudence Rangsit University. 
 Faculty of Law, Rangsit University. 
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ก าหนดให้นายทุนที่ได้รับสัมปทานปลูกป่าชดเชย ควรลงโทษผู้กระท าผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
และกฎหมายอื่นๆ ควรแสวงหาป่าเพิ่ม เพ่ือปลูกป่าใหม่ส าหรับผู้ได้รับสัมปทานที่เป็นนายทุน 
ค าส าคัญ: มาตรการ, การบริหารจัดการ, ทรัพยากรป่าไม้ 

 
 

ABSTRACT 
 Research Legal Measures for the Management of Forest Resources in 
Thailand, The research objectives were 1) to study legal measures in forest 
resources in Thailand, 2) to study legal measures, forest resources in foreign 
countries, 3) to study legal measures in forest resource management in Thailand. 
And 4) to be used to amend the law, the measures to enforce the law, the forest 
resources This thesis is a legal research. Qualitative Research by analyzing data from 
legal provisions, documents, books, descriptions of articles in other texts. 
associated To present the implementation of legal measures in forest resource 
management in Thailand. 

The study found that. International forest law is an international agreement 
on specific matters that constitute a complete instrument, including international 
conventions. It is a convention caused by the natural crisis that arises from 
environmental change. The development of the concept and movement of the 
world forests caused by the exploitation of forest resources divided into three 
periods of effective forest management in foreign countries, found that people can 
participate in promoting and supporting the forest. Wood In Thailand The 
Constitution of the Kingdom of Thailand BE 2560 and the Law on Forest Resource 
Management contain 5 edicts each of which has defects. As a result, the Thai 
forestry sector is not successful. 

The legal issues in managing forest resources in Thailand are the intent of 
the Act. The punishment for forest destruction in Thai law is aimed at preserving 
and restoring the forest for the longest. The solution should be to allow capitalists 
to receive forest concession compensation. Should punish offenders under the 
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Forest Act. And other laws. Should seek a wilderness. To plant a new forest for the 
concessionaire. 
Keywords: Measures, Management, Forestry Resources. 

 
1. บทน า 

ประเทศไทย มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรไทย เป็นประเทศอุตสาหกรรม
ใหม่ โดยมีรายได้หลักจากภาคอุตสาหกรรมและการบริการ เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงทรัพยากรป่าไม้ จนมีค าพูดติดหูว่า “ในน้ ามีปลา ในนามีข้าว” แต่
รายงานของกรมป่าไม้พบว่า ในปี พ.ศ. 2504 พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีประมาณ 171 ล้านไร่ ใน
ปี พ.ศ. 2552 ลดลงเหลือประมาณ 107 ล้านไร่ และลดเหลือ 102.1 ล้านไร่ ในปี พ .ศ. 2556 
สาเหตุของการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ เกิดจากปัจจัยหลาย ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสังคม สิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมมากมาย ซึ่งรัฐบาลในอดีตได้พยายามแก้ไขปัญหาเรื่อง
ที่ดินท ากิน และทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่องโดยการออกกฎหมาย และนโยบายต่างๆ เพ่ือสงวน 
และอนุรักษ์ป่าไม้แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(Ministry of Natural Resources and Environment, 2015 : 6) 

รัฐบาลที่ผ่านมาได้พยายามจะน าผืนป่าเสื่อมโทรมมาจัดสรรพ้ืนที่ท ากินให้แก่ประชาชน
ในรูปแบบต่างๆ เช่น พ้ืนที่ปฏิรูปเพื่อการเกษตร พื้นที่นิคมสร้างตนเอง พ้ืนที่นิคมสหกรณ์ ก่อให้เกิด
ความสับสนในเรื่องของแนวเขตที่ดินเพ่ิมขึ้น เนื่องจากแนวเขตที่ดินของรัฐเหล่านั้น และแนวเขตป่า
ไม้ทับซ้อนกัน เพราะแผนที่แนวเขตของแต่ละหน่วยงานไม่ได้จัดท าบนพ้ืนฐานเดียวกัน จึงท าให้เกิด
ความสับสนและยากต่อการป้องกัน และปราบปรามการบุกรุก และการบริหารจัดการทรัพยากรป่า
ไม้อย่างมีประสิทธิผล 

รัฐบาล คสช. ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของทรัพยากรป่าไม้ จึงได้มีนโยบายเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และ
พ้ืนที่ป่าไม้ ก าหนดให้จัดท าแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ 
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยอาศัยกรอบแนวคิดตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั วภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่  9 และสมเด็จพระนางเจ้ าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับป่าไม้ ในการจัดท าแผนแม่บทในการพิทักษ์ทรัพยากร 
ป่าไม้ (Ministry of Natural Resources and Environment, 2015: 7) 
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แผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพที่ 1 : แผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 
 
 หนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาล คสช. ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี คือ “ทวงคืนผืนป่า” ภายหลังการเข้ายึดอ านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ก่อนที่จะมีการออกค าสั่งออกมาเพ่ือใช้ในการดูแลความสงบ
ภายในประเทศหลายฉบับ หนึ่งในค าสั่งเหล่านั้นคือ ค าสั่ง คสช. ฉบับที่ 64 เรื่องการปราบปรามและ
การหยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ โดยให้อ านาจเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปราบปรามและ
จับกุมผู้บุกรุก หรือยึดถือครอบครองพ้ืนที่ป่าอย่างจริงจังในทุกพ้ืนที่ น ามาสู่การยึดพ้ืนที่ท ากินของ
ประชาชนที่อยู่ในแนวขอบพื้นท่ีป่าหลายพื้นท่ีทั่วประเทศ จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ที่
ยังคงยึดค าสั่ง คสช. ฉบับที่ 64 ในการปฏิบัติ ถึงแม้ว่าต่อมา คสช. จะมีค าสั่งที่ 66 ในการระบุแนว
ทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต่อนโยบายนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ท าให้ผลกระทบต่อชาวบ้านที่ส่วน
ใหญ่มีความยากจน ไม่มีพ้ืนที่ท ากิน ลดน้อยลง ท าให้ปัจจุบัน ยังคงเกิดการร้องเรียน เรียกร้องความ
เป็นธรรมในที่ดินท ากินหลังปฏิบัติการของ คสช. จนมาสู่รัฐบาลอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการส ารวจ
ของกระทรวงมหาดไทย ช่วงปี 2551 ที่ผ่านมาระบุว่า มีผู้บุกรุกที่ดินของรัฐทั่วประเทศรวม 
370,000 ราย เนื้อที่กว่า 6 ล้านไร่ แยกเป็นบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ 58,000 ราย เนื้อที่ 1.5 ล้านไร่ 
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 37,000 ราย เนื้อที่กว่า 6 แสนไร่ ที่ดินราชพัสดุ 190,000 ราย เนื้อที่ 2.1 
ล้านไร่ ที่ดินสาธารณประโยชน์ 55,000 ราย เนื้อท่ี 1.1 ล้านไร่ และบุกรุกที่ดินรัฐประเภทอ่ืนๆ เช่น 
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ที่ดิน ส.ป.ก. 25,000 ราย เนื้อที่ 490,000 ไร่ (Chuliphon  Butkhot, 2017) นโยบายดังกล่าวมี
เป้าหมายเพ่ือ “คืนความสุขและความเป็นธรรม” ให้กับประชาชนคนไทย เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่
ช่วงปลายปี 2557 เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมาก โดยมีแนวคิดหลัก
จะเรียกคืนพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ ที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง หรือน ามาใช้ผิดวัตถุประสงค์ของการจัดสรร
ที่ดินเพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนที่ท ากินของเกษตรกรในอดีต มูลเหตุส าคัญของการทวงคืนผืน
ป่ามาจากการที่สัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทยลดลงเหลือเพียงร้อยละ 32 ในปัจจุบันภาครัฐจึง
ก าหนดแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ที่มีเป้าหมายทวงคืนผืนป่าให้เพ่ิมกลับมาเป็นอย่าง
น้อย ร้อยละ 40 ภายใน 10 ปี มีกฎหมายที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 

1) พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (Royal Thai Government 
Gazette, 1941 : 1417)  

2) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (Royal Thai Government 
Gazette, 1962)  

3) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (Royal Thai Government 
Gazette, 1964)  

4) พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 (Royal Thai Government Gazette, 
2010)  

5) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535  (Royal Thai 
Government Gazette, 2010)  

นโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาล  จึ ง เป็นการพยายามเข้าไปบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ และการเข้าไปจัดการคนในพ้ืนที่ป่า โดยรัฐบาลที่ผ่านมาได้มีมติและ
นโยบายในการบริหารจัดการคนในพ้ืนที่ป่ามาตามล าดับ ดังนี้ 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2518 ให้ด าเนินการจัดที่ดินให้แก่ราษฎรใน
หมู่บ้านป่าไม้  

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2522 ให้ด าเนินการโครงการออกหนังสือ
อนุญาตให้มีสิทธิท ากินชั่วคราว (ส.ท.ก.)  

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2525 ให้ด าเนินโครงการพัฒนาลุ่มน้ าแม่แจ่ม  
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2533 เรื่องโครงการขยายเป้าหมายการจัด

ราษฎรเข้าอยู่ในพืน้ที่ตามโครงการพัฒนาเฉพาะพ้ืนที่ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก  
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2534 เรื่องโครงการจัดที่ท ากินให้กับราษฎรผู้

ยากไร้ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมฯ  
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มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2525 เรื่อง โครงการศึกษาเพ่ือก าหนดชั้น
คุณภาพลุ่มน้ าที่ส าคัญของประเทศไทย 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2538 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันการ
ด าเนินการตามข้อสังเกตตามมติคณะรัฐมนตรี 

จากที่ได้กล่าวรายละเอียดมาในข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาประวัติความเป็นมา 
ขั้นตอนและมาตรการทางกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ในการบังคับใช้เกี่ยวกับมาตรการ
ทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทย และศึกษานโยบายของรัฐในการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกป่าของแผ่นดิน เพ่ือหาข้อบกพร่องและน าเสนอมาตรการทางกฎหมายในการบังคับ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าของแผ่นดินในประเทศไทยที่เหมาะสมต่อไป 

 
2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย 
 2.2 เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายทรัพยากรป่าไม้ระหว่างประเทศ 
 2.3 เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทย 
 2.4 เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายมาตรการการบังคับใช้ตามกฎหมายทรัพยากร 
ป่าไม ้
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทย เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
ค าพิพากษา เอกสาร หนังสือ ค าอธิบาย บทความในต าราอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (Documentary 
Research) ทั้งในส่วนที่เป็นหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และปฏิบัติการ มีวิธีการและขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามล าดับต่อไปนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่ บทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย ค าพิพากษาที่เก่ียวข้องกับมาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของ
ไทย 

2. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) ได้แก่ ส่วนที่เป็น
ค าอธิบายจากเอกสาร หนังสือ และต าราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทย 
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ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) 
โดยวิเคราะห์ (1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) (2) การตีความหมาย 
(Interpretation) และ (3) การสังเคราะห์ (Synthesis) เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในการด าเนินงาน
ตามมาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Technique) เพ่ือน าเสนอการด าเนินงานตามมาตรการ
ทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทย และท าความเข้าใจเพ่ือประมวลเป็น
ข้อเสนอแนะต่อไป 
 
4. สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของ
ไทย พบว่า 

4.1  มาตรการทางกฎหมายทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย เป็นเรื่องของทรัพยากรป่า
ไม้เป็นป่าไม้ยืนต้นในระบบนิเวศพื้นป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมีการปลูกขึ้นมาบนพ้ืนดินที่ไม่
มีบุคคลถือกรรมสิทธิ์ครอบครองตามกฎหมายที่ดิน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย 
รัฐธรรมนูญให้บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู หรือส่งเสริม และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ใน
ประเทศไทยมี 5 ฉบับ ประกอบด้วยพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บัญญัติถึงการควบคุม
กระบวนการท าไม้และ การเก็บหาของป่า พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 เป็นกฎหมาย
ที่ออกมามุ่งคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พันธุ์ไม้ สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่า และภูเขา 
ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติแบบเดิม มิให้ถูกท าลายหรือเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือประโยชน์ของรัฐและ
ประชาชน พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 เป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นการดูแลและจัดการ
ป่าไม้เปน็ส าคัญ โดยอ านาจในการดูแลรักษาและจัดการที่ดินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติของหน่วยงาน
รัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นอ านาจเด็ดขาด ในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชน พระราชบัญญัติ
สวนป่า พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่รองรับและคุ้มครองสิทธิการท าไม้หวงห้ามที่ได้จากการปลูกสร้าง
สวนป่า ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างสวนป่าให้มากขึ้น และเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีงานท าและผลิตไม้เพ่ือเป็นสินค้า รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ท าไม้ ให้มีปริมาณ
มากขึ้น ซึ่งผู้ที่จะท าการปลูกสร้างสวนป่ามีความมั่นใจในสิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับจากปลูกสร้าง
สวนป่า และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นมาตรการ
ต่างๆ ที่มีอยู่ในกฎหมายดังกล่าวให้สามารถท าให้การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเป็นไปอย่างมี
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ประสิทธิภาพ ได้แก่หลักธรรมรัฐ หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และหลักการกระจายอ านาจ ซึ่ง
ในส่วนของเขตอนุรักษ์และพ้ืนที่คุ้มครอง ให้อ านาจหน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้ง ในการ
ประกาศเขตอนุรักษ์ จัดท าแผนจัดการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ด าเนินการเพ่ือใช้มาตรการ
คุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือควบคุมและแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนที่นั้นได้ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรป่าไม้ขึ้นอยู่กับการบังคับใช้กฎหมายโดย
พิจารณา 3 ด้าน คือ ด้านเวลา ด้านบุคคล และด้านดินแดน และการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ทั้ง 5 ฉบับ ซึ่งเป็นบทบัญญัติของกฎหมายขัดแย้ งกับ
สภาพความเป็นจริงและวิถีชีวิตของชุมชน และการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

4.2 มาตรการทางกฎหมายทรัพยากรป่าไม้ระหว่างประเทศเป็นความตกลงระหว่าง
ประเทศในเร่ืองที่ส าคัญเฉพาะเรื่องที่ท าเป็นตราสารสมบูรณ์ประกอบด้วยอนุสัญญาไซเตส 
อนุสัญญาแรมซาร์ อนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต เป็นอนุสัญญาเกิดจากวิกฤตการณ์ทาง
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ต้อง
ร่วมมือกันแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพัฒนาการแนวคิดและความ
เคลื่อนไหวป่าไม้ระดับโลกเกิดจากการแย่งชิงทรัพยากรป่าไม้ และความต้องการไม้ของโลกสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว แบ่งเป็น 3 ยุค คือ ยุคแรกเป็นประเด็นป่าไม้หลักเป็นเรื่องการจัดการไม้เชิงพาณิชย์ 
ยุคที่สองเป็นประเด็นป่าไม้กับความเป็นอยู่ของประชาชน และเป็นช่วงที่เริ่มให้ความส าคัญกับป่า
เขตร้อนชื้นซึ่งส่วนมากอยู่ในประเทศก าลังพัฒนา ควบคุม แนวคิดการอนุรักษ์ป่าเพ่ือให้เป็นมรดก
แห่งอนาคต และยุคที่สามเป็นแนวคิดเรื่องคนกับป่า โดยเชื่อมโยงทั้งมิติการอนุรักษ์ การใช้
ประโยชน์ การจัดการป่าที่ยั่งยืน บทบาทหน้าที่ป่าที่หลากหลาย และโยงกับสถานการณ์ใหม่ๆ การ
ยกระดับข้อตกลงระหว่างประเทศด้านป่าไม้ เมื่อคราวประชุมระดับโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา ที่กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิลแถลงการณ์เกี่ยวกับหลักการด้านป่าไม้ เป็นแนวทาง
ส าหรับการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยมีองค์กรขับเคลื่อนแนวคิดและนโยบายป่าไม้
ระดับสากลประกอบด้วย องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และสหภาพ
นานาชาติเพ่ือการอนุรักษ์ ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) พ้ืนที่ป่าไม้ของโลกมีกฎหมาย
คุ้มครองให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ้ืนที่สงวนอ่ืน ๆ มีวัตถุประสงค์ให้เป็นพ้ืนที่คุ้มครองความ
หลากหลายทางชีวภาพ อนุรักษ์ดินและน้ า หรือสงวน ไว้เป็นพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม การจัดการป่าไม้ใน
อนุภูมิภาคหรือภูมิภาคมีข้อมูลการใช้ป่าไม้เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ การท่องเที่ยว การศึกษา และ
สงวนไว้เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรม ในต่างประเทศที่มีนโยบายป่าไม้มีการออกกฎหมายเป็นการบริหาร
จัดการป่า ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการป่าไม้ โดยมีการ
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บังคับใช้กฎหมายมีสองด้าน ด้านหนึ่งภาครัฐได้เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย ขณะที่ภาค
ประชาชนก็มีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาป่าไม ้

4.3 ปัญหาทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทยอยู่ที่ เจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติ คือ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มีหลักการเพ่ือควบคุมการท าไม้
จากป่าและควบคุมการท าไม้หรือป่าไม้ออกมาใช้ประโยชน์ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มีเจตนารมณ์หรือเหตุผลเพ่ือคุ้มครองรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการให้อ านาจของฝ่ายบริหารในการก าหนดที่ดินให้
เป็นอุทยานแห่งชาติ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มีเจตนารมณ์เพ่ือที่จะสงวนป่าไม้
ไว้เป็นเนื้อที่ประมาณร้อยละ 50 ของประเทศ ซึ่งก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ มุ่งเน้น
ที่จะคุ้มครองพ้ืนที่ป่าของรัฐ พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 เจตนารมณ์เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ที่ปลูกสร้างสวนป่า เนื่องจากไม้สักและไม้ยางถูกควบคุมโดยพระราชปัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 และ พระราชปัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่ออกมาเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการสงวนและ 
คุ้มครองสัตว์ป่าที่ใช้บังคับมาตั้งแต่ พ.ศ. 2503 การก าหนดโทษปรับกรณีบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่าไม้
ตามกฎหมายไทยมีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ให้คงสภาพไว้ได้ดียาวนานที่สุด การ
ออกกฎหมาย พระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนดต่าง ๆ ย่อมเป็นไปเพ่ือป้องกัน คุ้มครอง และ
รักษาสภาพป่าไม้  มีบทบัญญัติที่ก าหนดการกระท าอันเป็นความผิดและก าหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติทั้ง 5 ฉบับ ซึ่งปัญหาและแนวทางแก้ไขในการบริหารจัดการป่าไม้ของไทย 
ประกอบด้วย 5 ประการ คือ (1) ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของ
ไทยตามพระราชบัญญัติฉบับต่างๆ (2) การก าหนดให้นายทุนที่ได้รับสัมปทานปลูกป่าชดเชย (3) 
การลงโทษคนที่ผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ และกฎหมายอ่ืนๆ และ(4) การแสวงหาป่าเพ่ิม  
เพ่ือปลูกป่าใหม่ส าหรับผู้ได้รับสัมปทานที่เป็นนายทุน  

 
5. ข้อเสนอแนะ 

5.1 ควรแก้ไขพระราชบัญญัติที่ก าหนดให้การท าลายพ้ืนที่ป่าไม้เป็นความผิดและมีโทษ
ทางอาญาซึ่งได้แก่พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
2504 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ก าหนดโทษปรับในฐานความผิดดังกล่าว ดังนี้ 
(1) มีบทก าหนดโทษปรับเป็นอัตราโทษปรับตามสัดส่วนของความเสียหายที่เกิดต่อพ้ืนที่ป่าไม้อัน
เป็นผลมาจากการกระท าความผิดและผลประโยชน์ที่ผู้กระท าผิดได้รับจากการกระท าความผิดในทุก
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กรณ ี (2) มีบทก าหนดอัตราโทษปรับตามกฎหมายทุกฉบับให้มีอัตราโทษเท่ากัน โดยให้มีอัตราโทษ
ไม่เกินสองเท่าของความเสียหายที่เกิดจากการท าลายพ้ืนที่ป่าไม้และไม่ต่ ากว่า ผลประโยชน์ที่
ผู้กระท าผิดได้รับจากการกระท าความผิดไม่ว่าจะกระท าเองหรือใช้ให้ผู้อ่ืนกระท าและให้อัตราโทษ
ปรับดังกล่าวใช้กับการกระท าความผิดทั้งของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

5.2 การจัดที่ดินหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 
16 และมาตรา 16 ทวิ ของ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ และต้องแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) 
หากไม่แจ้งถือว่าสละสิทธิในที่ดินนั้น และเมื่อมีการก าหนดเขตป่าสงวนแล้วที่ดินนั้นก็จะตกเป็นที่
สงวนหรือที่หลวงหวงห้าม ซึ่งบุคคลจะน ามาออกโฉนดหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ไม่ได้ 
ส าหรับการแจ้งตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ถือว่าเป็นการแจ้ง
เพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน์ในอันท่ีจะได้ค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการส าหรับป่าสงวนแห่งชาติจะ
พิจารณาก าหนดค่าทดแทนให้เพ่ือเป็นการตอบแทนการเสียสิทธิหรือเสื่อมเสียประโยชน์จากการใช้
ทรัพยากรป่าไม้ ตามมาตรา 13 ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาในเรื่องสิทธิในที่ดินแต่อย่างใด เพราะ
กฎหมายมาตรา 12 บัญญัติไว้แล้ว การไม่แจ้งดังกล่าวไม่ให้ใช้แก่กรณีสิทธิในที่ดินที่บุคคลมีอยู่ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน รวมถึงคนยากไร้ที่ได้รับการจัดที่ดินตามโครงการจัดที่ท ากินให้กับราษฎรผู้
ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมหรือเป็นที่รู้จักกันในนามโครงการจัดที่ท ากินให้กับราษฎรผู้ยากไร้
ในพ้ืนที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม (คจก.) 

5.3 ออกกฎหมายเพ่ือการตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดินของราษฎรโดยใช้
ภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร (หากไม่มีให้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม) ซึ่งถ่ายภาพพ้ืนที่นั้นไว้
เป็นคร้ังแรกหลังวันสงวนหวงห้ามเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมายครั้งแรก ตรวจสอบร่องรอยการท า
ประโยชน์ต่อเนื่องมาก่อนวันสงวนหวงห้ามเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมายครั้งแรก และต้องพิจารณา
ร่วมกับพยานหลักฐานอ่ืน ซึ่งแสดงว่าได้มีการครอบครองท าประโยชน์ต่อเนื่องมาก่อนวันสงวนหวง
ห้ามนั้นๆ ด้วย แล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินที่ออกโดยมิชอบในพ้ืนที่ป่าไม้ให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว กรณีผลการตรวจพิสูจน์
พบว่าราษฎรอยู่อาศัย/ท ากินมาก่อน ให้กรมป่าไม้จัดขอบเขตบริเวณที่อยู่อาศัย/ท ากินให้ชัดเจน 
ห้ามขยายพ้ืนที่เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด และการด าเนินการตามกฎหมายเพ่ือให้ราษฎรอยู่อาศัย/ท ากิน
ตามความจ าเป็นเพ่ือการครองชีพ แต่ถ้าเป็นพ้ืนที่ล่อแหลมคุกคามต่อระบบนิ เวศ พ้ืนที่ที่มี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการคุ้มครองดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย รัฐควรให้ย้ายออก เพ่ือ
น าพื้นที่ดังกล่าวกลับมาเป็นของรัฐและด าเนินการฟื้นฟูสภาพให้กลับดีคืนดังเดิม 

5.4 การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ไม่ควรจ ากัดเพียงภาครัฐหรือภาคเอกชนบางราย
เท่านั้น ควรจะปลุกจิตส านึกให้เกิดขึ้นกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ให้เกิดความรู้สึกรักใคร่และหวงแหน 
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ด้วยการผลักดันนโยบายป่าชุมชน เพ่ือให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงได้ตะหนักรู้ ดูแล อนุรักษ์ รักษา และ
ใช้ประโยชน์ป่าไม้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงชุมชนได้ตามสมควร รัฐบาลจึงควรออกเป็นกฎหมายเพ่ือ
บังคับใช้ต่อไป 

5.5 เมื่อสิ้นสุดสัมปทานแล้ว ควรก าหนดให้มีการปลูกป่าชดเชยในที่ก าหนดปลูกป่าเก่า 
คือที่สัมปทานไปแล้ว หรือก าหนดสถานที่ปลูกป่าใหม่ โดยนโยบายของรัฐบาลด าเนินการตามแผน
แม่บท และกฎหมายโดยยึดคืนพ้ืนที่ป่า เพ่ือยับยั้งการบุกรุกป่า และแก้ปัญหาป่าที่ถูกบุกรุก 
นอกจากนี้ต้องก าหนดโทษของผู้กระท าความผิดในคดีบุกรุกท าลายป่าไม้ นอกจากมีการปรับหรือ
จ าคุกแล้ว ยังต้องปลูกป่าชดเชยตามจ านวนต้นไม้ท่ีท าลาย หรือเท่าขนาดพื้นที่ท่ีบุกรุก 

5.6 ก าหนดนโยบายให้การแก้ไขปัญหาเรื่องการบุกรุกพ้ืนที่ตัดไม้ท าลายป่าและ
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นนโยบายเร่งด่วน  เพ่ือให้คนในชาติได้ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากร
และให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  

5.7 ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น บรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ และสอดแทรกการปลูกจิตส านึกในเนื้อหาของสื่อ
ทุกประเภท 

5.8 รัฐบาลควรออกกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งป่าชุมชน  จัดตั้ง
สมาคม และสหภาพ เพ่ือให้ประชนชนในพ้ืนที่ได้ใช้สิทธิในพ้ืนที่ป่าบริเวณใกล้เคียงได้ตามกฎหมาย 
เพ่ือให้เกิดความรู้สึกรัก ตระหนักรู้ถึงคุณค่า มีความเข้าใจและผูกพันกับพ้ืนที่ป่าว่า ไม่ใช่พ้ืนที่ของรัฐ
เท่านั้น แต่ตนก็เป็นเจ้าของด้วย 
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บุคลากรในองค์กรรัฐวิสาหกิจประเภทพลังงานไฟฟ้า 2) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการปรับเปลี่ยน
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พรรณนา ส่วนในการวิจัยเชิงปริมาณได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง 386 คน         
จากผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจ านวน 11,286 คน ซึ่งแบบสอบถามมีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.970 และการวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
ซึ่งค่าที่ด าเนินการหาได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ผลการวิจัยพบว่า 
            1) บุคลากรในองค์กรรัฐวิสาหกิจประเภทพลังงานไฟฟ้าพึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
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สังคมและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นทีม พัฒนาปรับปรุงความสามารถเป็นระบบ
อย่างถูกต้องต่อเนื่อง และซื่อตรงต่อองค์กร 
            2) องค์ประกอบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร
รัฐวิสาหกิจประเภทพลังงานไฟฟ้าตามหลักวุฒิธรรม 4 ประกอบด้วย (1) การรู้จักคบหาผู้รู้ (2) การ
รู้จักหาความรู้โดยเรียนรู้จากผู้รู้ (3) การรู้จักคิดหาเหตุผลให้ถูกหลัก (4) การรู้จักปฏิบัติให้ถูกต้อง  
ค าส าคัญ : พุทธกระบวนทัศน์, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  

 
 

ABSTRACT 
 The Objectives of The Research were 1) to study the changing the 
personnel’s working behavior in Electrical Energy State Enterprise, 2) to study the 
factor affecting the changing of personnel’s working behavior in Electrical Energy 
State Enterprise, 3) to present the Buddhist paradigm for changing the personnel’s 
working behavior in Electrical Energy State Enterprise 
            The methodology was the mixed methods research consisting of the 
qualitative research and the quantitative research. The qualitative research was in-
depth interview of 18 key informants and the focus group discussions of 11 experts. 
The collected data from these two steps were analyzed by descriptive 
interpretation. The quantitative research was the survey research from a sample of 
386 personnel selected from the population 11,286 people of Electricity Generating 
Authority of Thailand. The data was collected by using the questionnaire with 
reliability coefficient of 0.970. The statistical analyses were frequency, percentile, 
mean, standard deviation. 
            The research findings were as follows: 
            1) the personnel in Electrical Energy State Enterprise should be changed 
the personnel’s working behavior by adhering virtue morality and ethics, accepting 
the idea of cause and effect, attending to the social and environment-
conscious, learning and working with the other people as a team, and continuous 
improvement the system correctly and being honest to the organization. 
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            2) The Factor affecting the changing of personnel’s working behavior in 
Electrical Energy State Enterprise was Vuddhi-Dhamma 4 which consists of (1) 
associating with a good man (2) knowing to excellence learning from a good man 
(3) thinking with the critical reflection and (4) knowing to practice in perfect 
conformity.          
Keywords:  Buddhist Paradigm, Changing the Personnel’s Working Behavior. 
 
1. บทน า 
           ตามที่รัฐมีนโยบายลดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าของรัฐลงเนื่องจากมี 
งบประมาณการลงทุนค่อนข้างสูง และส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในกิจการไฟฟ้าของประเทศ
มากขึ้น โดยให้เอกชนลงทุนผลิตกระแสไฟฟ้าแทนรัฐตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมาและให้การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งมีชื่อย่อว่า กฟผ. และเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจในการผลิต
กระแสไฟฟ้าโดยตรง ให้ลดสัดส่วนการลงทุนผลิตกระแสไฟฟ้าลงมาซึ่งจากเดิมในอดีตที่การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เคยลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า 
ร้อยละ 90 และให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้มีอ านาจสั่งการให้เดินเครื่องโรงไฟฟ้า 
ต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน และจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าของประเทศในภาพรวม
ทั้งหมด รวมถึงการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายคงที่อ่ืน ๆ (Fixed Costs)  
ซึ่งเรียกว่าค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment) และอีกส่วนหนึ่งคือการก าหนดค่าเชื้อเพลิง
และค่าใช้จ่ายผันแปรอื่น ๆ ที่เกิดจากการผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือจ าหน่ายเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงเรียกว่าค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) อีกทั้งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยเป็นผู้พิจารณาปรับเพ่ิมหรือลดการผลิตกระแสไฟฟ้าของภาคเอกชนได้ร้อยละ 20 
ทั้งนี้ตามนโยบายดังกล่าวท าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีรายได้จากการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าที่มาจากการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยเองลดลง  
            นอกจากนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ยังมีกลุ่มบริษัทในเครือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ทีไ่ด้ไปร่วมลงทุนไว้จ านวน 5 แห่งดังนี้   1) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด 
(มหาชน) 2) บริษัทการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อินเตอร์เนชันแนล จ ากัด  3) บริษัท  
อีแกทไดมอนด์เซอร์วิส จ ากัด 4) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 5) บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น 
จ ากัด  
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            ในขณะเดียวกันเมื่อประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ความร่วมมือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) อย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยที่อาเซียนประกอบด้วยประเทศสมาชิก 10 ประเทศได้แก่ประเทศ 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงค์โปร ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา โดยมี
วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียนคือ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค 
ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความม่ันคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้ าวหน้า
ทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดีของประชาชนบน
พ้ืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกเป็นหลัก ทั้งนี้ความร่วมมือ
จะประกอบด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลักส าคัญคือ 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
(ASEAN Political and Security Community - APSC) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างและ
ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพ่ือให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
และสามารถแก้ไขปัญหา และลดความขัดแย้งโดยสันติวิธี 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economics Community-AEC) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีตลาดและ
ฐานการผลิตเดียวกันและมีการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมือ
อย่างเสรี 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community–
ASCC) โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
            ในความร่วมมือสามเสาหลักจะเห็นว่าเสาหลักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN 
Economics Community-AEC) จะเป็นเสาหลักที่ส าคัญของความร่วมมือของกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนในหลาย ๆ ด้านโดยเฉพาะความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีปรากฏในโครงการต่าง ๆ   
จะมีความส าคัญต่อสมาชิกอาเซียนมาก ๆ อาทิเช่น โครงการโครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน
เพาเวอร์กริด (Vikrom Kromadit, 2013 : 20 - 29) ซึ่งอาเซียนได้ลงนาม Memorandum of 
Understanding on the ASEAN Power Grid ในปี พ.ศ.2550 เพ่ือเป็นแนวทางในการเชื่อมโยง
โครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าและการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าในอาเซียนด้วยกัน และโครงการนี้จะ
เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยตรงทั้งความร่วมมือและการท าธุรกิจกับ
บุคคลภายนอกระหว่างประเทศด้วย 
            ดังนั้นเพ่ือการรักษาผลประโยชน์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงขึ้นอยู่กับ
บุคลากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่จะมาด าเนินการโดยจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ต้องก้าวข้าม
จากวัฒนธรรมการท างานแบบเดิม ๆ ไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานใหม่ ๆ ว่าควรจะ
ด าเนินการอย่างไรในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าที่กล่าวมาทั้งหมด   แนวทางหนึ่งของการปรับเปลี่ยน
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พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในความเห็นของผู้วิจัยเห็นว่าควรน าแนวทางหลักธรรมในพุทธ
ศาสนามาสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตการท างานที่ดี และพร้อมที่จะสนับสนุนก้าวข้าม น าพาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไปสู่
การเป็นองค์กรที่ทันสมัยที่ เพียบพร้อมด้วยการท าธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในเชิงรุกทั้ งในเวที
ระดับประเทศและระดับโลกได้อย่างสมบูรณ์ 
 
2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย   
            2.1 เพ่ือศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรรัฐวิสาหกิจ
ประเภทพลังงานไฟฟ้า  
            2.2 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์กรรัฐวิสาหกิจประเภทพลังงานไฟฟ้า  
            2.3 เพ่ือน าเสนอพุทธกระบวนทัศน์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในองค์กรรัฐวิสาหกิจประเภทพลังงานไฟฟ้า 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
            3.1 รูปแบบการวิจัย 
            การวิจัยใช้ระเบียบการวิจัยแบบผสานวิธี โดยด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เป็นหลักก่อน แล้วจึงด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพมาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
(Key Informants) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ส่วนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณได้เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 386 ชุด  
            3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
            ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญกรณีการวิจัยเชิงคุณภาพมาจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) บุคลากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และของบริษัทฯ 
จ านวน 13 คนและนักวิชาการจากคณาจารย์รัฐประศาสนศาสตร์จ านวน 5 รูป/คน รวม 18 รูป/คน 
การสนทนากลุ่มเฉพาะมาจากผู้มีหน้าที่ในภาคธุรกิจพลังงานไฟฟ้าโดยตรงจ านวน 10 คน และ
ผู้บริหารจากภาคเอกชนจ านวน 1 คนรวม 11 คนโดยทั้งหมดผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
ส่วนกรณีการวิจัยเชิงปริมาณประชากรและกลุ่มตัวอย่างมาจากบุคลากรกลุ่มตัวอย่างทั่วไปของ  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ านวน 386 คนจากประชากรทั้งหมด 11,286 คน 
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            3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
            วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลกรณีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิง
พรรณนาประกอบบริบท ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งใช้บรรยายลักษณะความเป็นจริงทั่วไปของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านตัวแปร  
ต่าง ๆ ที่รวบรวมมา         
                 
4. สรุปผลการวิจัย 
            ผลการวิจัยพบว่า 
            4.1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรรัฐวิสาหกิจประเภท

พลังงานไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ยโดยรวม  (x̄) = 3.26, S.D. = 0.801 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง และ
พิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่าบุคลากรในองค์กรควรได้รับการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการ

ท างานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์องค์กรโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  (x̄) = 3.31, 
S.D. = 0.955 และอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาได้แก่การท างานที่ดีของบุคลากรในองค์กรจะถูก
ปลูกฝังความสัมพันธ์ ให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานเป็นผลให้บุคคลมีบุคลิกที่ดีต่อผู้คน

เสมอ (x̄) = 3.30, S.D. = 0.966 อยู่ในระดับปานกลาง และคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีของ
บุคลากรคือการได้รับการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานโดยเรียนรู้และใช้งานจาก

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคนจะมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (x̄) = 3.13, S.D. = 0.980 อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย บุคลากรควรจะต้องได้รับการปรับเปลี่ยนทัศนคติพฤติกรรมในการท างานของ
บุคคลใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์องค์กร รวมถึงบุคลิกภาพของบุคคลพึง
ควรได้รับการปรับปรุงให้ดีต่อผู้คนเสมอ 
            4.2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรรัฐวิสาหกิจประเภทพลังงานไฟฟ้า

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรณีการรู้จักคบหาผู้รู้ มีค่าเฉลี่ย (x̄) = 3.43, S.D. = 
0.796 ซึ่งอยู่ในระดับมาก และพบว่า ผู้รู้ที่ควรคบหาควรเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่มีความเป็นเหตุเป็นผลมี
ความสามารถชี้น าโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนท าตามได้ เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่มีความเป็นเหตุเป็นผลรู้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ และยอมรับฟังตามค าแนะน าของผู้อ่ืนและยอมรับรู้ทัศนคติ
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ความคิดเห็นที่แตกต่างได้โดยไม่กระทบกับความสัมพันธ์ใด ๆ และผู้รู้ที่ดีสามารถควบคุมบุคลิกภาพ
ของตนในการแสดงออกได้ดี 
            4.3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรรัฐวิสาหกิจประเภทพลังงานไฟฟ้า

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรณีการรู้จักหาความรู้โดยเรียนรู้จากผู้รู้ มีค่าเฉลี่ย  (x̄) = 
3.11, S.D. = 0.734 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่า การหาความรู้โดยเรียนรู้จากผู้รู้นั้น การรับ
ฟังความรู้ที่ได้จากผู้รู้ จะช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียนรู้การท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดปัญญาเรียนรู้ในการพัฒนาทาง 1) กาย 2) สังคม 3) จิต  
4) ปัญญา  
            4.4 การรู้จักคิดหาเหตุผลให้ถูกหลักหลังจากได้เรียนรู้จากผู้รู้โดยมีค่าเฉลี่ย ( x̄) = 3.20, 
S.D. = 0.817 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางและพบว่าการคิดที่ดีคือการไตร่ตรอง มีการก าหนดเป้าหมาย 
วางแผนเป็นขั้นตอนและทบทวนงานทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบเสมอ และควรมีการพัฒนาวิธีคิดให้
ถูกทางอย่างเป็นระบบเช่นกันซึ่งจะเป็นคุณสมบัติของบุคลากรในองค์กรที่มีความรู้ความสามารถที่
แท้จริง 

            4.5 การรู้จักปฏิบัติให้ถูกต้องจะมีค่าเฉลี่ย  (x̄)  = 3.09, S.D. = 0.736 ซึ่งอยู่ในระดับ
ปานกลาง และพบว่าพฤติกรรมบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรม เรียนรู้มาอย่างดี เรียนรู้การท างานอย่าง
มีสติจะเป็นผู้สร้างสรรค์ จะท าอะไรก็จะท าจริง ท าด้วยความเต็มใจ จะมุ่งมั่นในสิ่งนั้นเสมอ มีความ
พร้อมตลอดเวลา และการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ดีควรมีความเชื่อมั่นว่า 1) มีความเชื่อว่าจะ
ปฏิบัติงานได้ 2) พึงมีความเพียรในวิธีปฏิบัติ 3) ปฏิบัติงานด้วยสติ 4) มีความเต็มใจในการปฏิบัติ  
5) มีความรอบรู้ในวิธีปฏิบัติที่ได้มาจากการเรียนรู้และการฝึกอบรม 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
            ในการอภิปรายผลผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยและอภิปราย
ข้อค้นพบจากการท าวิจัยดังนี้   
            5.1 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือน าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรของ
องค์กรรัฐวิสาหกิจประเภทพลังงานไฟฟ้า ได้ข้อสรุปว่าบุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย ต้องเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่เป็นมืออาชีพ เป็นผู้มีน้ าใจและพร้อมท างานร่วมกันเป็นทีม อีกทั้งยัง
ต้องได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และพึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวิธี
ปฏิบัติงานในหัวข้อต่าง ๆ เพิ่มเติมด้วยดังนี้ (1) บุคลากรขององค์กรต้องมีความโปร่งใส เป็นธรรม มี
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คุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์กร (2) บุคลากรขององค์กรพึงหาความรู้โดยการเรียนรู้จากองค์กร พร้อมน าไปปรับปรุงงาน
อย่างต่อเนื่อง (3) บุคลากรขององค์กรมีวิธีคิดหาเหตุผลและผลลัพธ์ที่ได้ให้ถูกหลัก โดยใส่ใจสังคม
และสิ่งแวดล้อม (4) บุคลากรขององค์กรพึงพัฒนาด้านสมรรถนะ พัฒนาความสามารถอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องเพ่ือน าไปปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องด้วยความซื่อตรง ซึ่งทั้งหมดนี้
เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรรัฐวิสาหกิจประเภทพลังงานไฟฟ้า เช่น บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ได้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งในองค์กร สอดคล้องกับข้อมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยเรื่อง นโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางด าเนินการการพัฒนาองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552 และ 2557.  
            5.2 องค์ประกอบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร
รัฐวิสาหกิจประเภทพลังงานไฟฟ้าตามหลักวุฒิธรรม 4 จะประกอบด้วย (1) การรู้จักคบหาผู้รู้ซึ่งผู้รู้ที่
ดีจะต้องมีองค์ประกอบย่อยในด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม และความเป็น
กัลยาณมิตรที่ดี (2) การรู้จักหาความรู้โดยเรียนรู้จากผู้รู้ซึ่งการเรียนรู้ที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบย่อย
ในด้านการท าตัวเป็นผู้รับฟังที่ดี การท าความเข้าใจนิยามสาระที่ส าคัญได้ชัดแจ้ง รู้จักการจัดการ
ความรู้เป็นระบบ และการมีปัญญาเรียนรู้ที่ดี (3) การรู้จักคิดหาเหตุผลให้ถูกหลัก ซึ่งเมื่อเรียนรู้แล้ว
จะต้องรู้จักการคิดถูกวิธี การคิดถูกทางให้เป็นระบบ รู้จักการคิดตามเหตุที่เกิดขึ้น และรู้จักการคิด
ให้เกิดผลคือคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดบวก (4) การรู้จักปฏิบัติให้ถูกต้องคือวิธีการน าสิ่งที่เรียนรู้มา
ปฏิบัติโดยจะต้องปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ปฏิบัติงานตามการเรียนรู้และการฝึกอบรม การ
ปฏิบัติงานถูกต้องครบถ้วนตามก าหนด และต้องหมั่นปฏิบัติงานซ้ า การทบทวนซ้ าจะท าให้เกิด
สมรรถนะเพ่ิมข้ึน (Phra Brahmagunabhorn (P.A.Payutto,2005)  
            5.3 การน าเสนอพุทธกระบวนทัศน์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในองค์กรรัฐวิสาหกิจประเภทพลังงานไฟฟ้าตามหลักวุฒิธรรม 4 ซึ่งกล่าวถึงผู้รู้ที่ควรคบหานั้นผู้รู้ที่ดี
ควรเป็นผู้มีบุคลิกภาพสุภาพ มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในสังคม มีทัศนคติมองการณ์ไกล ชอบ
การเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และยอมรับความคิดเห็นต่าง รู้จัก
กาลเทศะรู้จักวัฒนธรรม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รู้จักเก็บอารมณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความเป็น
กัลยาณมิตรที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Busaba Sinsomboon (2010) ซึ่งได้วิจัยเรื่อง“ผู้น า
การเมืองไทยยุคโลกาภิวัตน์กับยุทธศาสตร์การบริหารเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดที่ส่งผลกระทบต่อหลัก
ธรรมาภิบาล :kศึกษาเฉพาะกรณี พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร พ. ศ. 2544–2549”ผลการวิจัยพบว่า
ผู้รู้ที่ดีที่ควรคบหาและแสวงหาอย่างยิ่งได้แก่ผู้รู้ที่ควรมีความรู้สูงมีบุคลิกภาพมีความเป็นผู้น าสูง และ
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มีคุณลักษณะทัศนคติที่ดี มีจริยธรรมที่ดีงาม มีความประพฤติถูกต้องเป็นที่ยอมรับของสังคม  
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล คือชอบคิดใหม่ชอบท าใหม่ชอบการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Katiya Aryuyuen (2015) ซึ่งได้วิจัยเรื่อง“รูปแบบการส่งเสริมการจ้างงานนอกระบบ
ตามหลักพุทธธรรม” ผลการวิจัย พบว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรซึ่งบุคลากรควร
ด าเนินตัวเองให้ครบ 3 ขั้นตอนคือ 1) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางกาย และวาจาให้มีความเป็น
ปกติ มีความเหมาะสม และมีความงดงามซึ่งจะช่วยส่งเสริมสร้างพฤติกรรมของตัวบุคคลให้
บุคลิกภาพมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับได้ในสังคม 2) การปรับเปลี่ยนด้านจิตใจให้มีความมั่นคง 
ตั้งมั่นจริงจัง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสร้างพ้ืนฐานให้เกิดคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามให้กับตัวบุคลากร
เอง 3) การปรับเปลี่ยนวิถีการเรียนรู้หรือคบหาผู้รู้อย่างต่อเนื่องก็จะเป็นประโยชน์ก่อให้เกิด
ประสบการณ์ที่ดี เกิดทัศนคติที่ดีน ามาแก้ไขปรับปรุงเพ่ือเสริมสร้างและป้องกันความผิดพลาดที่
อาจจะมีเกิดขึ้นในอนาคตได้ ส่วนในการหาความรู้โดยเรียนรู้จากผู้รู้ที่ดี บุคลากรก็ควรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้วยการเป็นผู้รับฟังที่ดี การฟังให้เข้าใจด้านในของบุคคล รู้จักเข้าใจตั้งค าถามที่คลอบ
คลุมในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภาษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
พร้อมที่จะบูรณาการให้เข้ากับเศรษฐกิจโลกได้  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Jirattakarn 
Pongpakatien (2007) ซึ่งได้วิจัยเรื่อง“การวิจัยและพัฒนาจิตตะปัญญาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย”ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคคลในด้านจิตตะปัญญาศึกษา ซึ่งหมายถึง
การศึกษาที่มุ่งพัฒนาจากภายในท าให้เข้าใจด้านในของตัวเอง รู้ตัวเอง การรับฟังให้เข้าใจด้านใน
ของบุคคลเข้าถึงความจริงเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ โดยความรู้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ได้เสมอ เมื่อใดที่ได้ท าความเข้าใจความรู้ชัดแจ้งในเรื่องใหม่ ๆ ได้ดีแล้วจะต้องน าความรู้มาช่วยคิด 
คิดหาเหตุผลให้ถูกหลัก คิดให้ถูกวิธี คิดถูกระบบ และคิดตามเหตุ จะต้องคิดเชิงสร้างสรรค์หาทาง
แก้ปัญหาให้ส าเร็จโดยใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมและไม่ขัดแย้งกับผู้อ่ืน กล้าตัดสินใจทางเลือกที่
เหมาะสมมากที่สุดโดยมีอุปสรรคน้อยที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Jagraval Sukmaitee 
(2014) ซึ่งได้วิจัยเรื่อง“รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธจริยธรรมระดับอุดมศึกษา”
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกระบวนการคิดหา
เหตุผลให้ถูกหลัก และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติของมนุษย์ให้มีความเจริญขึ้นในเรื่องของ
ความรู้ ทักษะ และความสามารถจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลให้กับตนเองด้วย ส่วนการ
ปฏิบัติงานต้องมีน้ าใจปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจครบถ้วนถูกต้องตามข้อก าหนดตามวิธีเรียนรู้และ
ฝึกอบรม สติต้องพร้อมตลอดเวลา ท างานเป็นทีมและมีความซื่อตรงจงรักภักดีต่อองค์กร สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ Sansanee Jasuwan (2007) ซึ่งได้วิจัยเรื่อง“การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการ
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เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ”ผลการวิจัยพบว่าหลักวุฒิธรรม 4 จะเป็นสิ่งที่ควรยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพราะการปฏิบัติงาน
ตามหลักวุฒิธรรม 4 ในหัวข้อรู้จักปฏิบัติให้ถูกต้องจะส่งเสริมให้บุคลากรเกิดคุณภาพชีวิตการท างาน
ที่ด ี
 
6. ข้อเสนอแนะ  
           6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
                 1) ผู้บริหารองค์กรควรท าความเข้าใจให้บุคลากรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
ซึ่งทุกคนควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ตั้งอยู่บนรากฐานของเวลา กล่าวคือการใช้เวลา
เป็นเกณฑ์วัดเปรียบเทียบในช่วงระยะเวลาหนึ่งว่าบทบาทและสถานภาพของบุคลากรมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานไปจากเดิมหรือไม่เพียงใด ตัวอย่างเช่น เกิดความพยายามริเริ่ม
ที่จะรู้จักคิดประดิษฐ์สิ่งคิดค้นใหม่ ๆ ( Innovation) ในการแข่งขัน (Competition) หรือความ
พยายามท าให้เกิดความก้าวหน้า (Progress) ซึ่งจะหมายถึงการปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นเพียงด้านเดียว  
                 2) ผู้บริหารควรให้บุคลากรขององค์กรได้รับรู้ข่าวสารท าความเข้าใจว่าการเพ่ิม
คุณภาพชีวิตการท างานที่ดีนั้น ส่วนหนึ่งจะมาจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเอง เป็นหนทางน าไปสู่ความท้าทายในการท างานที่มีความรับผิดชอบ และสร้า งความ
ผูกพันที่ดีต่อองค์กร 
                 3) ผู้บริหารควรมีการวางแผน มีการเตรียมบุคลากร มีการก าหนดกลยุทธ์ รวมถึงการ
ประเมินเฝ้าดูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งบุคลากรทุก ๆ คนควรมี
โอกาสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของบุคลากรเอง 
                 4) ผู้บริหารองค์กรควรให้การสนับสนุนการน าหลักพุทธศาสนาคือหลักวุฒิธรรม ๔ 
น ามาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรรัฐวิสาหกิจ
ประเภทพลังงานไฟฟ้านั้น จะเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อองค์กร              
           6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ                 
                 1) บุคลากรพึงต้องเข้าใจถึงบทบาทและยอมรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีตามนโยบายขององค์กร ต้องรู้จักแสวงความรู้ใหม่ 
รู้จักคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ (Innovation) ในการแข่งขัน (Competition) เพ่ือให้การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
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                 2) บุคลากรในองค์กรรัฐวิสาหกิจประเภทพลังงานไฟฟ้าควรน าหลักวุฒิธรรม 4 มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ตนเองมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีแล้วยังจะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อองค์กร     
           6.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป             
                  1) ควรท าการศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร
รัฐวิสาหกิจประเภทพลังงานไฟฟ้าในแนวทางที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องต่อไป 
                  2) ควรท าการศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร
รัฐวิสาหกิจประเภทพลังงานไฟฟ้าในเชิงแก้ไข และการป้องกันปัญหาจากอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคตได้ 
                  3) ควรมีการศึกษาและติดตามผลหลังจากการท าวิจัยอย่างต่อเนื่องว่าสิ่งที่ได้ท าการ
วิจัยมามีการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างไร 
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การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมค่านิยม 
ของการประปานครหลวง 

THE INTEGRATION OF BUDDHADHAMMA IN MANAGEMENT TO ENCOURAGE 
THE VALUES OF METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY 

 
ศิริพร  ไชยชนะ รัฐพล  เย็นใจมา สุรพล  สุยะพรหม 

Siriporn  Chaichana, Rattapon Yenjaima,  Surapon  Suyaprom 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารจัดการของ
การประปานครหลวง ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน 2) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการ
บริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมของการประปานครหลวง 3) เพ่ือน าเสนอการส่งเสริมค่านิยมการ
บริหารจัดการของการประปานครหลวงโดยการน าหลักพุทธธรรมเข้ามาบูรณาการ  การวิจัยนี้ใช้
รูปแบบการวิจัยผสานวิธี การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 25 ท่าน พิจารณา
เลือกแบบเจาะจงจากผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านพุทธธรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานของการประปานครหลวง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บริการของการประปานครหลวง 
เครื่องมือที่ใช้ในเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว  
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน 17 ท่าน และวิเคราะห์เนื้อหาเชิง
พรรณนา  การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของการ
ประปานครหลวง จ านวน 4,330 คนได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 367 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.944 และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 ผลการวิจัย พบว่า 
 การส่งเสริมค่านิยมการบริหารจัดการของการประปานครหลวงโดยการบูรณาการตาม
หลักพุทธธรรม ให้ความส าคัญ 1. มุ่งมั่นพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรม ด้วยการบริหารอย่างเข้าใจ 
เน้นในเรื่องของบุคคล ให้มีความเข้าใจในบริบทของภาระหน้าที่ ยึดถือบนฐานหลักพรหมวิหาร 4 
และสัปปุริสธรรม คืออัตตัญญุตา ความรู้จักตน รู้ภาระหน้าที่ มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณคือ
ความพอดีไม่เกินก าลังทราบขีดความสามารถ 2. มุ่งมั่นพัฒนางานตามหลักพุทธธรรม ด้วยการ
บริหารอย่างเข้าถึง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม คุณงามความดี ตามกรอบหลักธรรมพัฒนาด้าน
จิตใจและภาคปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 โดยน าหลักสัปปุริสธรรม คือปริสัญญุตา รู้จักที่จะ
ประพฤติต่อชุมชน และปุคคลัญญุตา รู้วิธีที่จะปฏิบัติต่อบุคคล 3. มุ่งมั่นบริการสังคมตามหลักพุทธ
ธรรม ด้วยการบริหารอย่างมุ่งเป้า สร้างความเข้าใจและเข้าถึงให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ส่งผล
ให้เกิดความตระหนักรู้ต่อตนเอง มอบการให้บริการที่ดี โดยการยึดมั่นในหลักสัปปุริสธรรม 
คือธัมมัญญุตา รู้หลักการ รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่งเหตุผล เข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับ อัตถัญญุตา  
รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ กาลัญญุตา รู้เวลาอันเหมาะสมที่จะใช้ในการกระท าหน้าที่ 
สรุปเป็น EAG Model 
ค าส าคัญ: การบูรณาการ, หลักพุทธธรรม, การบริหารจัดการ, ค่านิยม 

 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) to analyze the managing policy 
of Metropolitan Waterworks Authority from 2008 to present time, 2) to study the 
Buddhadhamma that is suitable with management in order to enhance the values 
of Metropolitan Waterworks Authority and 3) to encourage the values about 
management of Metropolitan Waterworks Authority through integrated 
Buddhadhamma. This research utilized the mixed methods research comprising 
qualitative and quantitative research. The qualitative research applied the in-depth 
interview of 25 key informants comprising the experts about Buddhist management, 
the administrators and officers of Metropolitan Waterworks Authority, stakeholders 
and the clients of Metropolitan Waterworks Authority, selected by purposive 
sampling and the data were analyzed by inductive reasoning and content analysis. 
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However, the researcher analyzed the qualitative data from the administrators and 
staffs of Metropolitan Waterworks Authority for 4,330 people and got the 367 
samplings through the questionnaire with reliability coefficient of 0.944. The data 
were analyzed by descriptive statistics, percentage, mean and standard deviation. 
 Research findings were as follows: 
 To support the values of administration and management of Metropolitan 
Waterworks Authority through integrated Buddhadhamma which the researcher can 
sum up in three parts: 1) to aim to develop oneself according to Buddhist principle 
by the deeply understanding management and to emphasize the personnel to get 
one’s duty, train, support and realize them about the work, practice the rules 
according to sublime states of mind and qualities of a good man namely: knowing 
the meaning, sense of proportion, 2) to contemplate to improve the work in 
accordance with Dharmic rule with approachingly management and to practice 
virtue, ethics goodness and mindful one’s responsibility, interest and network in 
agreement with mindful doctrine and perform with bases of social solidarity 
through knowing the society and knowing the individual, and then 3) to shoot to 
manage the society as reported by Dharmic doctrine through the destinedly 
management, to give the understanding and destination to the administrators and 
officers that affect the one’s realization, give the good service and send the good 
quality water to the people and also clients equally by practicing according to 
qualities of a god man: knowing the law, knowing the consequence and knowing 
the proper time; therefore, the researcher can summarize it as EAG Model. 
Keywords: Integration, Buddhadhamma Principle, Management, Values. 
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1. บทน า 
 การขับเคลื่อนองค์กรท่ามกลางปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก 
มีหลักการบริหารสมัยใหม่เข้ามาเป็นกลยุทธ์ จ าเป็นต้องมีการปรับตัวพัฒนาเพ่ือพร้อมรองรับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น (Pichet Wongkijkorn, 2010: 5) วิธีการที่องค์กรจะสนองตอบต่อความ
หลากหลายทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและความต้องการของสมาชิกท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งต้องค านึงถึงมิติ
ลักษณะของงาน เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างขององค์กร หมายถึงการ 
บูรณาการ  เกิดความรู้สึกสัมพันธ์เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้มีการท างานร่วมกันภายในองค์กร และการ 
บูรณาการทั้งภายในและภายนอกองค์กรมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้มีศักยภาพสามารถสร้างความได้เปรียบ น ามาสู่การ
ประสบความส าเร็จในการบริหารในอนาคต อีกท้ังการบริหารจัดการในปัจจุบันมุ่งเน้นการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การบริหารแนวพุทธ เน้นการแก้ปัญหามนุษย์
อย่างยั่งยืน พุทธวิธีทั้งหลายล้วนมุ่งสร้างปัญญาให้แก่มนุษย์ ให้ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาของโลก 
พุทธธรรมได้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาคนอย่างลึกซึ้ง สามารถด าเนินชีวิตในลักษณะการ
ครองตน ครองคน และครองงานที่เอ้ืออาทรต่อมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ 
 การบริหารงานบนพ้ืนฐานค่านิยมเป็นวิธีการหรือแนวทางการจัดการภายในองค์กรด้วย
การส่งเสริมการใช้ค่านิยมเชิงสร้างสรรค์ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน เช่น การสร้างความเชี่ยวชาญ
ในการท างานแบบมืออาชีพ การพัฒนาสมรรถนะบุคคล การก าหนดตัวชี้วัดในองค์กร โดยที่ค่านิยม
ทางการบริหารงานที่มีอยู่ในทางการบริหารงานได้แก่ ความมีเหตุผล ความรับผิดชอบ ความสามารถ
รับการตรวจสอบได้ ความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพและ
ความมีประสิทธิผล ค่านิยมการจัดการจึงหมายถึงแนวคิดหรือหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่
นักบริหารได้ตัดสินใจเลือกมาใช้ในกระบวนการวางแผน การจัดการองค์กร การน าองค์กร และการ
ควบคุมติดตามประเมินผลองค์กรด้วยการถ่ายทอดและหล่อหลอมผลักดันให้ทุกคนในองค์กรเกิด
การยอมรับและน าไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร  (Posner, 
B. & Warren, S., 1996: 293) 
 จากแนวทางการด าเนินงานดังกล่าว ค่านิยมของการประปานครหลวง โดยกระบวนการ
ปลูกฝังพฤติกรรมในการท างานตามแนวทางค่านิยมคือ QWATER “มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนางาน 
บริการสังคม ด้วยความโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพ” การที่องค์กรจะบรรลุถึงเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ
องค์กรได้นั้นขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์กรเป็นส าคัญ แม้ว่าการก าหนดลักษณะ
งานและเป้าหมายผลงานจะมีส่วนช่วยให้พนักงานปฏิบัติให้เป็นไปตามผลที่คาดหวังได้  แต่หากมี 
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“ตัวช่วย” ชี้แนะพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเอ้ือต่อการ
บรรลุเป้าหมายขององค์กรก็จะท าให้องค์กรได้รับผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ได้ง่ายและช่วยลดความเสี่ยงที่
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานจะเบี่ยงเบนไปจากที่คาดหวังได้อีกทางหนึ่ง  องค์กรได้ด าเนินการ
ปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง แต่ขาดการบูรณาการเข้ากับระบบบริหารงานจัดการจึง
อาจไม่เกิดผลยั่งยืนเพราะยังไม่กลายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติในการปฏิบัติงานของคนในองค์กร 
การศึกษาวิจัยถึงค่านิยมของการประปานครหลวงให้สามารถรับรู้ เข้าใจในตัวตนตามบริบทที่แท้จริง
และศึกษาหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมของการประปานคร
หลวง เพ่ือมองเห็นค่านิยมในการบริหารจัดการของการประปานครหลวงอย่างชัดเจน โดยการน า
หลักพุทธธรรมมาบูรณาการเพ่ือสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของการบริหารจัดการอย่างมั่นคง   
เพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 2.1 เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารจัดการของการประปานครหลวง ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 
ถึงปัจจุบัน 

 2.2  เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมของ
การประปานครหลวง 
  2.3  เพ่ือน าเสนอการส่งเสริมค่านิยมการบริหารจัดการของการประปานครหลวงโดย
การน าหลักพุทธธรรมเข้ามาบูรณาการ 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) เป็นการ
ผสานแบบเชิงคุณภาพน าเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยก าหนดประชากรผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน 25 รูป/คน 
และสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยผู้เชี่ยวชาญมาวิพากษ์ ประกอบด้วย
ผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ของการประปานครหลวง ผู้ใช้บริการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของการประปานครหลวง และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางหลักธรรมใน
ด้านการบริหารจัดการจ านวน 17 รูป/คน ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ จากแบบสอบถาม 
จ านวน 367 ชุด 
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4. สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยครั้งนี้ แบ่งตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ 3 ข้อ ดังนี้ 
 4.1 กระบวนการบริหารจัดการของการประปานครหลวง  ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ถึง
ปัจจุบัน พบว่า การบริหารการจัดการเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและสามารถสร้างค่านิยมให้เกิด
แก่พนักงานในบริบทของการประปานครหลวงจากกลไกการบริหาร 7M ได้แก่ ด้านการบริหารคน 
(Man) ด้านการบริหารเงิน (Money) ด้านการบริหารการบริการประชาชน (Market) ด้านการ
บริหารคุณธรรม (Morality) ด้านการบริหารข้อมูลข่าวสาร (Message) ด้านการบริหารเวลา 
(Minute) และการบริหารการวัดผล (Measurement) ผู้ให้ข้อมูลในระดับกลุ่มผู้บริหารเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการท างานมาก มีหน้าที่ในการวางยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวงเพ่ือ
เป็นการขับเคลื่อนองค์กร มีความรับผิดชอบต่อสังคมและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม มีการพัฒนาด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นใน 1) ด้านการบริหารคน มุ่งเน้นการสร้าง
จิตส านึกที่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในทุกกระบวนการของการปฏิบัติงาน  
มีการเสริมความรู้ พัฒนา และอบรมบ่มเพาะจิตใจในด้านคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานให้เกิดการ
ผสมผสานกันอย่างลงตัว และเหมาะสมกับองค์กร 2) ด้านการบริการประชาชน การบริการที่ดีเป็น
ธรรม ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย สานต่อจากการบริหารคนในล าดับแรกที่มีคุณภาพ จะส่งต่อผลให้งาน
บริการในทุกข้ันตอนการปฏิบัติเกิดความรับผิดชอบต่อหน้าที่  เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน เป็นจิตส านึกการบริการเพ่ือสังคม ที่ซื่อสัตย์ โปร่งใส และปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 
และ 3) ด้านการบริหารคุณธรรม การผลิตน้ าประปาที่มีคุณภาพกระบวนการผลิตน้ าประปาที่
ปลอดภัยได้มาตรฐานในระดับสากล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนได้มีน้ าประปาที่สะอาดใช้
ถ้วนหน้า 
 4.2 หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมค่านิยมของการ
ประปานครหลวง  กระบวนการบริหารการจัดการตามกรอบการบริหารจัดการใน  
7 ด้านได้แก่ 1) การบริหารคน (Man) 2) การบริหารเงิน (Money) 3) การบริหารการบริการ
ประชาชน (Market) 4) การบริหารคุณธรรม (Morality) 5) การบริหารข้อมูลข่าวสาร (Message)  
6) การบริหารเวลา (Minute) 7) การบริหารการวัดผล (Measurement) ซึ่งกระบวนการบริหาร
การจัดการดังกล่าวในทางหลักพุทธธรรมมีความสอดคล้องกับหลักการบริหารตน บริหารคนและ
บริหารงาน ในด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมค่านิยม เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติท างานให้ดีที่สุด
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เพ่ือเป้าหมายขององค์กร ปฏิบัติงานให้สัมพันธ์กับทิศทางที่ก าหนดไว้ โดยที่ผลการปฏิบัติงานและ
ค่านิยมจะมีความสอดคล้องที่เชื่อมโยงถึงกัน ในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  
มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมค่านิยม 
โดยการใช้หลักพรหมวิหาร 4 หลักสังคหวัตถุ 4 และหลักสัปปุริสธรรม 7  
  หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารจัดการการประปานครหลวง 
 1. เมตตา ต่อประชาชน มุ่งปรารถนาดีที่จะให้ประชาชนมีน้ าสะอาด พอเพียงแก่การ
ด ารงชีวิตในทุกพ้ืนที่ที่การประปานครหลวงรับผิดชอบ  
 เมตตา ต่อพนักงาน มุ่งปรารถนาดีให้พนักงานท างานเพ่ือประชาชนอย่างมีความสุข  
มีเงินเดือนเพื่อด ารงชีวิต มีสวัสดิการที่ดีและท าให้เกิดความสุขต่อการท างานในระยะยาว 
 2. กรุณา ต่อประชาชน ผู้ใช้น้ า ให้พ้นจากการใช้น้ าที่ไม่สะอาด ให้พ้นจากการแบก
รับภาระน้ าประปาท้องถิ่น หรือซื้อน้ าที่มีราคาแพงกว่าน้ าประปามาใช้อุปโภคบริโภค 
 กรุณา ต่อพนักงาน ให้ความกรุณาให้โอกาสในการรับเข้าท างาน ให้โอกาสการพัฒนา
ตนเองและการเติบโตในสายวิชาชีพ 
 กรุณา ต่อชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ ให้พ้นจากความไม่รู้ไม่ทราบ ในเรื่องการบริหารและ
จัดการงานประปา  
 3. มุทิตา มีความยินดีที่เห็นประชาชนมีน้ ากินน้ าใช้ที่สะอาด มีความยินดีที่หน่วยงาน 
และภาคส่วนอื่น ๆ มีส่วนช่วยเหลือให้ประชาชนพ้นจากทุกข์ด้านน้ าอุปโภคและบริโภค 
 4. อุเบกขา มีความมั่นคงต่อความยุติธรรม และความถูกต้องทั้งปวง ตั้งมั่นบนพ้ืนฐาน
ของ กฎ ระเบียบ มั่นคงต่อการท างานในภารกิจเพ่ือประชาชนเป็นที่ตั้ง 
 หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารจัดการการประปานครหลวง 
 1. ทาน ผู้บริหารตั้งมั่นอยู่ในฐานะการเป็นผู้ให้เป็นส าคัญ ให้ทานด้านน้ าประปา แจกจ่าย
น้ าในภาวะคับขัน ฉุกเฉิน บรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนที่ขาดแคลนน้ ากิน น้ าใช้ ให้ทาน
บริจาคทรัพย์ตามก าลังศรัทธา ช่วยเหลืองานสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือพนักงานภายในองค์กรที่
เดือดร้อน 
 2. ปิยวาจา การติดต่อประสานงานกับลูกค้า ประชาชนผู้ใช้น้ า ต้องสื่อสารด้วยวาจาที่
ไพเราะ เป็นมิตร มีความจริงใจในการให้บริการ  
 3. อัตถจริยา ในฐานะองค์กรการประปานครหลวงเป็นผู้ให้บริการด้านน้ า ต้องสร้าง
ประโยชน์ต่อสังคมด้านน้ า ตามความรู้ความช านาญที่มี ช่วยเหลือสังคมด้านการให้ความรู้แก่
ประชาชน ชุมชน โรงเรียน และท้องถิ่นต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับงานประปา 
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 4. สมานัตตตา ผู้บริหารต้องอยู่เคียงข้างปัญหาของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใต้บังคับบัญชาเป็น
ส าคัญ ให้ความส าคัญกับบุคลากรทุกระดับชั้น ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง จนถึงลูกจ้าง ให้ความส าคัญ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและผู้เกี่ยวข้อง 
 หลักสัปปุริสธรรม 7 ในการบริหารจัดการการประปานครหลวง 
 1. ธัมมัญญุตา รู้จักเหตุ รู้เหตุคุณภาพน้ า เปลี่ยนแปลงตามภูมิอากาศ น ามาวางแผนการ
ผลิต รู้เหตุน้ าสูญเสียที่เกิดขึ้น รู้เหตุแรงดันน้ าที่ลดน้อยลง น ามาวางแผนเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจแก่
ลูกค้า รู้เหตุช่องว่าง หรือ GAP ศักยภาพบุคลากร น ามาวางแผนเพ่ือพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคคล 
 2. อัตถัญญุตา รู้จักผล รู้ผลของการแก้ปัญหาด้วยวิธีการหนึ่งการใดแล้ว น ามา
ประมวลผลเพ่ือแก้ไขปัญหาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รู้ผลของการบริหารจัดการคนและน ามาประเมินเพ่ือ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น รู้ผลศักยภาพของการให้บริการน้ าในปัจจุบัน เพ่ือวางแผนต่ออนาคต 
 3. อัตตัญญุตา รู้จักตน รู้จักจุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง และขององค์กร ประเมินตนเอง 
และสะท้อนผลจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ท าให้แต่ละคนสามารถรับทราบผลการประเมิน
ตนเองได้ระดับหนึ่ง 
 4. มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ ประมาณตนเอง ทั้งในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาตนเอง 
อยู่อย่างพอเพียง 
 5. กาลัญญุตา รู้จักกาล รู้การแบ่งเวลาในการใช้ชีวิตส่วนตัว และงานเพ่ือส่วนรวม รู้จัก
บริหารและจัดการเวลาที่เหมาะสมในการบริหารแรงดันน้ าเพื่อประโยชน์สูงสุด 
 6. ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน รู้จักองค์กรของตนเอง องค์ประกอบ บุคลากรและความ
เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน รู้จัก Stakeholder หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องและสามารถประสาน
ประโยชน์ซึ่งกันและกันได้ 
 7. ปุคคลัญญุตา รู้จักบุคคล โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม คบหาสมาคมกับ
องค์กรที่ต้ังมั่นอยู่บนผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ รู้จักว่าควรประสานประโยชน์ระหว่าง
บุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ อย่างไร  
 4.3 การส่งเสริมค่านิยมการบริหารจัดการของการประปานครหลวงโดยการน าหลัก
พุทธธรรมเข้ามาบูรณาการ พบว่าการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริม
ค่านิยมของการประปานครหลวง ให้ความส าคัญใน 3 ด้านประกอบไปด้วย 
 1. E – Expert ส่งเสริมค่านิยม “มุ่งมั่นพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรม” คือการบริหาร
อย่างเข้าใจ โดยยึดมั่นในหลักพรหมวิหาร 4 คือเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และหลักสัปปุริสธรรม 
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คืออัตตัญญุตา ความรู้จักตน มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณ ความพอดีไม่เกินก าลัง มาเป็นกรอบ
ในการปฏิบัติตนให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีองค์ประกอบ คือ  K A R E 
       1.1 Knowledge คือ อบรมให้ความรู้ เกิดความคิดใหม่ ๆ มีวิธีแก้ปัญหาและเพ่ิมพูน
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน จูงใจให้บุคลากรผูกพัน ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานงานกับองค์กร 
สามารถพัฒนาคนได้อย่างเหมาะสม สนับสนุนการถ่ายทอดด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร 
(Learning and Growth) ยกระดับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างขีดความสามารถองค์กร 
 1.2 Appreciate คือ เห็นคุณค่า ส่งเสริมให้ท างานเป็นทีมเพ่ือร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่าง
ขันแข็ง พยายามปรับตัวเองให้เข้ากับวิธีปฏิบัติของทีมเพ่ือให้ทีมงานประสบความส าเร็จ ฟังความ
คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือจะได้ทุ่มเทปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 
 1.3 Rules คือ รักษากฎระเบียบ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สร้างวินัยในตัวเองเป็นการ
ชักจูงให้บุคลากรเห็นความจ าเป็นและความส าคัญของการที่ต้องมีวินัย เพ่ือให้เขาส านึกตระหนัก
และเข้าใจด้วยตนเองในการปฏิบัติตามวินัยด้วยความเต็มใจ 
 1.4 Esteem คือ ยกย่อง นับถือ ชื่นชมยินดี เพ่ือเป็นก าลังใจให้ท าความดีต่อไปเกิดพลัง
ร่วมของกลุ่มในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 2. A - Approach ส่งเสริมค่านิยม “มุ่งมั่นพัฒนางานตามหลักพุทธธรรม” คือการ
บริหารอย่างเข้าถึง ตามกรอบหลักธรรมในภาคจิตใจและภาคปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 คือ ทาน 
ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา โดยน าหลักสัปปุริสธรรม คือปริสัญญุตา รู้จักชุมชนและรู้กิริยาที่จะ
ประพฤติต่อชุมชนนั้น ๆ ปุคคลัญญุตา รู้ความแตกต่างแห่งบุคคลและรู้วิธีที่จะปฏิบัติต่อบุคคลมา
บูรณาการในการปฏิบัติงาน มีองค์ประกอบ คือ V R I N 
 2.1 Virtue คือ คุณธรรม คุณงามความดี การบริหารงานโดยใช้ระบบคุณธรรมด้วยความ
เสมอภาพ มีความเป็นกลาง มีความเที่ยงธรรม มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน และมีความเมตตา กรุณา
ต่อผู้อื่นในลักษณะที่ไม่เสียประโยชน์ของส่วนรวม มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายให้การปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.2 Responsibility คือ ภาระหน้าที่รับผิดชอบ มีความรู้ในงานที่รับผิดชอบ พร้อมที่จะ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ือให้ผลงานดีขึ้น  
 2.3 Interest คือ เห็นประโยชน์ส่วนรวม ทราบถึงผลส าเร็จและผลประโยชน์ที่จะเกิดมี
ต่อองค์กร สร้างและจัดล าดับความส าคัญของงานอันจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบและควบคุม
การปฏิบัติงาน 
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 2.4 Network คือ สร้างเครือข่าย การเรียนรู้นิสัยใจคอ ความสามารถพิเศษ ประสานงาน
ในฐานะหมุดเชื่อมที่จะสร้างความเข้าใจในกลุ่มเพ่ือร่วมมือกันท างานอย่างเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
ภายใต้การประสานความเข้าใจ การติดต่อสื่อสารช่วยเสริมให้เกิดความมั่นคงทั้ งในแนวดิ่งและ
แนวนอน เพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร 
 3.  G - Goal ส่งเสริมค่านิยม “มุ่งมั่นบริการสังคมตามหลักพุทธธรรม” คือการบริหาร
อย่างมุ่งเป้า โดยการยึดมั่นในหลักสัปปุริสธรรม คือธัมมัญญุตา รู้หลักการ รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่ง
เหตุผล อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์จะเกิดขึ้นจากการกระท า กาลัญญุตา  
รู้เวลาอันเหมาะสมที่จะใช้ในการด าเนินงาน ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนการปฏิบัติและทุกภาคส่วน 
พร้อมด้วยยึดมั่นในหลักพรหมวิหาร 4 และสังคหวัตถุ 4 ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานทุกคน มีองค์ประกอบ คือ A S Q ได้แก่ 
 3.1 Awareness คือ สร้างความตระหนักรู้ การสร้างความตระหนักรู้ในการบริหาร
บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินงานของการประปานครหลวง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน คุณค่าของสินค้าคือน้ าประปาที่สะอาดบริสุทธิ์ ที่ผลิตเพ่ือมอบให้แก่ผู้ใช้บริการหรือ
ประชาชน ให้เกิดอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน  
  3.2 Service Mind คือ จิตบริการ การสร้างจิตบริการให้เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติงาน การ
ประปานครหลวงเป็นกิจการที่ด าเนินงานด้านสาธารณูปโภค การบริการในสังคมโลกปัจจุบัน มีการ
ค านึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ
ประปานครหลวงในทุกมิติมากข้ึน สร้างผู้ปฏิบัติงานให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสาธารณะ/จิตบริการ
ที่ดี ให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานอย่างเต็มที่เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า  มีการ
ตรวจสอบปัญหาและวิเคราะห์บนพ้ืนฐานของความจริง เพ่ือค้นหาสาเหตุที่แท้จริงอันน าไปสู่การ
ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องแม่นย า มีแนวคิดเชิงบวกซึ่งกันและกัน ร่วมมือร่วมใจกัน 
ท างานเป็นทีมเดียวกัน การให้บริการที่เท่าเทียมกันทุกหลังคาเรือนโดยไม่เลือกฐานะ ปฏิบัติอย่าง
เสมอภาคกัน กระบวนการให้บริการเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เกิดความรับผิดชอบต่อหน้าที่งานบริการ
ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติ และสร้างให้พนักงานผู้ปฏิบัติทุกคนเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน  
  3.3 Quality คือ คุณภาพน้ าประปา การสร้างคุณภาพให้เกิดแก่น้ าประปา การประปา
นครหลวงมีภาระหน้าที่ในการผลิต จัดส่งและจ าหน่ายน้ าประปา กระบวนการผลิตน้ าประปาที่
ปลอดภัยได้มาตรฐานเพ่ือส่งมอบน้ าประปาที่สะอาดบริสุทธิ์ให้แก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชนอย่าง
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สม่ าเสมอ มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง สร้างเสถียรภาพในการส่งจ่าย
น้ าประปาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนได้มีน้ าประปาที่สะอาดใช้ถ้วนหน้า 

 
แผนภูมิที่ 1  การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมค่านิยม 

ของการประปานครหลวง 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
 การบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมของการประปานครหลวง มุ่งเน้นในด้านการบริหาร
คน การบริการที่ดี และการผลิตน้ าประปาที่มีคุณภาพ หลักธรรมในการบูรณาการเพ่ือส่งเสริม
ค่านิยมในการบริหารจัดการของการประปานครหลวง ได้แก่ 1) พรหมวิหาร 4 ในเชิงของการ
บริหารของผู้บังคับบัญชาในภาคจิตใจ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 2) สังคหวัตถุ 4 ในเชิง
ของผู้ปฎิบัติงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตจริยา สมานัตตตา 3) สัปปุริสธรรม 7 
ในเชิงของการบูรณาการเพ่ือผลส าเร็จ ได้แก่ รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชน รู้บุคคล โดย
มุ่งม่ันพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรม มุ่งม่ันพัฒนางานตามหลักพุทธธรรม และมุ่งมั่นบริการสังคมตาม
หลักพุทธธรรม ด้วยความโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพ ประกอบด้วย 
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 5.1 ส่งเสริมค่านิยมมุ่งมั่นพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรม คือการบริหารอย่างเข้าใจโดย
มุ่งเน้นไปในเรื่องของบุคคล ให้มีความเข้าใจในบริบทของภาระหน้าที่ของการประปานครหลวง  
มีการให้การอบรมบ่มเพาะความรู้และเพ่ิมพูนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน สร้างและตระหนักรู้ถึง
คุณค่าในการปฏิบัติงานในการประปานครหลวง อย่างยึดมั่นในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมีการให้
เกียรติกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานงาน โดยยึดมั่นในหลักพรหมวิหาร 4 คือเมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา และหลักสัปปุริสธรรม คืออัตตัญญุตา ความรู้จักตน มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณ 
ความพอดีไม่เกินก าลัง มาเป็นกรอบในการปฏิบัติตนให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  มุ่งเน้นการ
สร้างจิตส านึกที่มีต่อบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง การบริหารคนในเชิงคุณธรรม
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Pakorn Mahakuntha (2013) ว่าหลักพรหมวิหาร 4 เป็นหลักการส าคัญในการ
บริหารงานของผู้บริหาร สอดคล้องกับ Phramahasupot Sumetho (Phanthong) (2015) พบว่า
การน าหลักพรหมวิหาร 4 มาบูรณาการในกระบวนการบริหารงานส่งผลให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกัน
ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การสร้างความตระหนักรู้ให้เห็นถึง
คุณค่าของงาน คุณค่าของตนในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ Yuwadee 
Reonpak (2013) มีการถ่ายทอดความรู้ มีการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างพนักงานทุก
ระดับสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nuttawut Rojniruttikul (2015) การท างานเป็นทีมเดียวกัน  
มีการพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยท างานร่วมกับทีมต่างสายงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Jatupon Dongjit and Prayoon Suyajai (2013) ส่งผลให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานทุกระดับปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาทเพ่ือปรับประสานเข้ากับความเปลี่ยนแปลง ทุ่มเทปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
มากที่สุด  
 5.2 ส่งเสริมค่านิยมมุ่งมั่นพัฒนางานตามหลักพุทธธรรม คือการบริหารอย่างเข้าถึง  
การประปานครหลวงเป็นกิจการสาธารณูปโภค การปลูกฝังให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรยึด
มั่นในคุณธรรมจริยธรรม คุณงามความดี ส านึกในหน้าที่รับผิดชอบของตน โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน รวมไปถึงการสร้างเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การประปานครหลวง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินงานของกิจการการประปานครหลวงตาม
กรอบหลักธรรมในภาคจิตใจและภาคปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา 
สมานัตตตา โดยน าหลักสัปปุริสธรรม คือปริสัญญุตา รู้จักชุมชนและรู้กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชน
นั้น ๆ ปุคคลัญญุตา รู้ความแตกต่างแห่งบุคคลและรู้วิธีที่จะปฏิบัติต่อบุคคล มาบูรณาการในการ
ปฏิบัติงาน มีการก าหนดคุณสมบัติของต าแหน่งงานที่ต้องการ มีความถูกต้องและเหมาะสม  
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การติดตามผลการท างานอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นส่งเสริม สนับสนุนให้มีความมุ่งมั่น  สอดคล้องกับ
แนวคิดของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน มุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องและการปรับประยุกต์กระบวนการท างาน 
สอดคล้องกับงานของ Phongsapak Teirattanasert (2007) คุณค่าของเพ่ือนร่วมงาน คุณค่าของ
สินค้าคือน้ าประปาที่สะอาดบริสุทธิ์ ที่ผลิตเพ่ือมอบให้แก่ประชาชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
สอดคล้องกับงานของ Chayanit Kulatanamaneonporn (2012) ว่าแนวคิดการเสริมสร้างค่านิยม
เน้นที่คนในสังคมยึดและปฏิบัติโดยตระหนักถึงประโยชน์ที่เหมาะสม น าค่านิยมการจัดการด้านการ
มีความซื่อสัตย์ การมีคุณธรรม การมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เสริมให้เกิดความมั่นคง  
 5.3 ส่งเสริมค่านิยมมุ่งมั่นบริการสังคมตามหลักพุทธธรรม คือการบริหารอย่างมุ่งเป้าการ
บริหารจัดการที่สร้างความเข้าใจและเข้าถึงให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการประปานครหลวง
ทุกระดับชั้น ส่งผลให้เกิดความตระหนักรู้ต่อตนเอง มอบการให้บริการที่ดี และส่งมอบคุณภาพ
น้ าประปาที่สะอาดบริสุทธิ์ให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน โดยการยึดมั่นในหลักสัปปุริส
ธรรม คือธัมมัญญุตา รู้หลักการ รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่งเหตุผล อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมาย  
รู้ประโยชน์ที่ประสงค์จะเกิดขึ้นจากการกระท า กาลัญญุตา รู้เวลาอันเหมาะสมที่จะใช้ในการ
ด าเนินงาน ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนการปฏิบัติและทุกภาคส่วน พร้อมด้วยยึดมั่นในหลักพรหม
วิหาร 4 และสังคหวัตถุ 4 ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคน 
กระบวนการให้บริการเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เกิดความรับผิดชอบต่อหน้าที่งานบริการในการสร้าง 
จิตบริการให้เกิดข้ึนแก่ผู้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับ Sirirat Klangyen (2014) ที่ว่าปัจจัยในการบริหาร
สู่ความเป็นเลิศให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมองค์กร การท างานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการ โดยใช้ระบบเครือข่ายเพ่ือการ
ขับเคลื่อน สอดคล้องกับงานของ Cholaton Tipsuwan (2013) ร่วมมือร่วมใจกัน และการสร้าง
คุณภาพให้เกิดแก่น้ าประปา อยู่บนพ้ืนฐานการเข้าใจ และเข้าถึง ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ผลิตน้ าประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานเพ่ือส่งมอบน้ าประปาที่สะอาดบริสุทธิ์ให้แก่ประชาชนอย่าง
สม่ าเสมอ สร้างเสถียรภาพในการส่งจ่ายน้ าประปา ให้บริการอย่างเสมอภาคกันและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้ประชาชนได้มีน้ าประปาที่สะอาดใช้ถ้วนหน้า โดยการยึดมั่นในหลักสัปปุริสธรรม 7 ยึดมั่น
ในหลักพรหมวิหาร 4 และสังคหวัตถุ 4 ในการปฏิบัติงานร่วมกัน สอดคล้องกับงานของ Worachert 
Suwanmaneechok (2010)    
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6. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เชิงปฏิบัติ และในการวิจัยครั้ง
ต่อไป ดังนี้ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ผู้บริหารควรบูรณาการและประสานเชื่อมโยงสู่
นโยบายการบริหารเพ่ือขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของการประปานคร
หลวง 
 6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ควรจัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านธรรมะแก่พนักงาน
ตั้งแต่เริ่มเข้ามาสู่องค์กร ตลอดถึงพนักงานที่ปฏิบัติงานทุกสายงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้าน
หลักธรรม ควรส่งเสริม พัฒนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ โดยการไปทัศนะศึกษาดูงานหรือ
เข้ารับการฝึกอบรมโครงการปฏิบัติธรรม ควรส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรปรับเปลี่ยนทัศนคติใน
การปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีจริยธรรม เกิดทักษะในการท างานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพใน
การท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 6.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรพิจารณาน าข้อมูลผลการวิจัยที่ได้ศึกษา 
น าไปวิจัยต่อยอดเพ่ือเป็นประโยชน์ทางวิชาการ และแนวทางการบริหารจัดการของการประปานคร
หลวงในสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอันที่จะได้องค์ความรู้และข้อยืนยันความชัดเจนต่อไป  
ควรท าการวิจัยเปรียบเทียบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมค่านิยม 
โดยเปลี่ยนขนาดพ้ืนที่ในการศึกษาวิจัย 
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การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบมหานคร 
METROPOLIS ADMINISTRATION OF MODEL CHIANG MAI PROVINCE 

 
วสันต์ ปานสังข์  อภินันท์ จันตะนี  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ  

Wasun phansong,  Aphinant Chantanee, Phrakhrusangharakkiettisak kittipa ̃ ̃o 

 

บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพโครงสร้างการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน  2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่สู่รูปแบบโครงสร้างเชียงใหม่มหา
นคร 3) เพ่ือน าเสนอรูปแบบ (Model) การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
ในรูปแบบเชียงใหม่มหานคร  

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 29 รูปหรือคน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา และสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเข้าสู่
กระบวนการถอดบทเรียนและค้นหาโครงสร้างการบริการจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบมหานคร แล้ว
ด าเนินการสนทนากลุ่มเฉพาะโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 13 รูปหรือคน เพ่ือท าการยืนยันความ
สมบูรณ์ของข้อมูล โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

ผลการวิจัยพบว่า 
              1. โครงสร้างการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน ตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 นั้น ยังมีความทับซ้อนเชิงโครงสร้างและ
บทบาทอ านาจหน้าที่ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงเกิดปัญหา
ในความชัดเจนของอ านาจในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เนื่องจาก
ภายในจังหวัดเชียงใหม่มีท้ังหน่วยงานราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคที่มีอ านาจหน้าที่ใน
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Social Sciences, Mahachulalongkornrajavidyalaya Univercity 

 Deparment of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya Univercity. 
 Deparment of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya Univercity. 
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การจัดท าบริการสาธารณะอยู่อีกส่วนหนึ่งด้วย ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดความทับซ้อนเชิงโครงสร้างและ
บทบาทอ านาจหน้าที่ดังกล่าว ควรให้มีการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงาน
จากราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มากขึ้น เพ่ือให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจในการจัดท าโครงการบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ประชาชนโดย  
 ส่วนการก ากับดูแลท้องถิ่นในระดับล่าง เช่น เทศบาล นั้น ยังมีความจ าเป็นอยู่ตามระบบ
ของการตรวจสอบและควรให้อยู่ในการก ากับดูแลของหน่วยงานราชการส่วนกลาง โดยให้จัดเป็น
กลุ่มจังหวัดในการก ากับดูแลท้องถิ่นทั้งนี้เพ่ือเป็นการควบคุมความใกล้ชิดและการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในเชิงพ้ืนที่ 
               2. ปัจจัยส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างการบริหารจังหวัดเชียงใหม่สู่
รูปแบบมหานครนั้น พบว่าปัจจุบันมีการเลือกตั้ งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่แล้ว เพียงแต่สร้างความชัดเจนในอ านาจหน้าที่ของ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดย ด้วยการถ่ายโอนภารกิจของราชการส่วนภูมิภาคทั้งหมดให้กับ
ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการในภารกิจ ส่วนการก ากับดูแลท้องถิ่นให้จัดตั้งกลุ่มจังหวัดโดย 5 – 8 จังหวัด 
ขึ้นในแต่ละภาคของประเทศและให้มีผู้ว่าราชการจากส่วนกลางมาเป็นผู้ก ากับดูแลท้องถิ่น ส่วนการ
ก ากับดูแลท้องถิ่นระดับล่างนั้น ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจากลุ่มจังหวัดเป็นผู้ก ากับดูแล 
โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยเป็นเพียงการประสานแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาจังหวัด
เป็นไปในแนวทางเดียวกันเท่านั้น  

3. รูปแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบมหานครนั้น   
รัฐบาลควรเร่งรัดการถ่ายโอนภารกิจของราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้กับท้องถิ่นพร้อม
จัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจนและเด็ดขาด
ในการจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยให้ส านักงาน
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นผู้ประสานแผนงาน 
กระทรวงการคลังจัดสรรงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นโดยเพ่ิมภาษีและเงินอุดหนุนคืนสู่ท้องถิ่นในอัตรา
สวน 70% ต่อ 30%  เพ่ือให้ท้องถิ่นมีงบประมาณเพียงพอต่อภารกิจ ส่วนการก ากับดูแลท้องถิ่นโดย
ให้กระทรวงมหาดไทยจัดให้มีกลุ่มจังหวัดโดยมี 5 ถึง 8 จังหวัด หรือภาคต่างๆของประเทศ จะต้อง
กระท าเท่าที่จ าเป็นในระดับที่เหมาะสมเพ่ือรักษาความอิสระของท้องถิ่น และให้ท้องถิ่นระดับ
จังหวัดเป็นเพียงผู้ประสานแผนงานและโครงการในการพัฒนาจังหวัดกับท้องถิ่นระดับล่าง โดยใน
การจัดท าแผนงานโครงการของท้องถิ่นทุกระดับจะต้องน าหลักพุทธธรรม  ปฏิรูปเทสวาโส คือ  
การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมไปบูรณาการ เข้ากับการท าแผนงานโครงการด้วยทุกครั้ง 
ค าส าคัญ: รูปแบบการบริหารมหานคร 
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ABSTRACT 

Objectives of this research were; 1. to study the current status of local 
administrative structure of Chiang Mai province, 2.to study the factors affecting the 
change of the organizational structure of the local administrative organization of 
Chiang Mai into Chiang Mai metropolis structure and 3.to propose the administrative 
model of local administrative organizations of Chiang Mai in the form of Chiang Mai 
Metropolis. 

 Research methodology was a qualitative research. Collecting data from 
29 key informants by purposive selection from experts with structured in-depth-
interview. The collected data were analyzed by descriptive interpretation. The 
research was also performing focus group discussion with 13 experts by purposive 
selection.    

Research finding were as follows: 
1) Local administrative organizations of Chiang Mai province was in line  

with the provincial administrative organization act of be 2540 (1997). The 
administrative structure, the role and authority between the provincial governor 
and the president of the provincial administrative organizations were still 
overlapped or dedundunced which caused the problems of unclear authority of 
local administrative power. In Chiang Mai province, there are many government 
agencies, both central and local administration. In order to avoid the redundancy of 
the service and authority, there should be clear review of power and authority of 
central and local administrative organizations in Chiang Mai province. There should 
be more empowerment from central authority to local and provincial 
administration. So that the local administrative organizations should have more 
authority to render public service to people more effectively. The lower local 
administrative organizations such as municipality should be under supervision of 
central organizations, divided into provincial groups for close supervision and 
personal relations at local levels. 
             2) Significant factors to change the structure of Chiang Mai administrative 
structure to the metropolis. According to Chiang Mai people and academicians, 
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there is a common concept that Chiang Mai province should be self-governed 
special metropolis with directly elected governor. Under the proposed Chiang Mai 
metropolis act of.. , there was local election at provincial levels according to the 
local administrative act. only thing to do is to make clear distinction of authority of 
provincial administrative president and transfer all public services to local 
administrative organizations. As for the local supervision, there should be divided of 
local provincces into 5-8 groups. In one groups, the governor from central 
organization should supervise the groups. Lower local administrative organizations 
supervision is duty and authority of provincial groups. The provincial administration 
act as the coordinator of strategic plans for local development in the same 
direction.  
            3) The administrative pattern of the local administrative organizations in 
Chiang Mai province; the government must have a clear policy to decentralize by 
the constitution and  of the 20-year national strategic development plan and the 
government should  accelerate the transferring of central and regional business to 
local administrative organization with additive  budget so that the local 
administrators will have power to solve any problems for local people.  the local 
administrative organization acts as coordinators of the strategic plan, ministry of 
finance allocates budgets for local administrative organization with tax redeem of 
the tax and support money from the government at 70% to  30% ratio. so that the 
local administrative organizations would have enough budget. the provincial groups 
of 5-8 provinces set up by ministry of interiors . the local administrative 
organizations supervision from central organizations must carry out at the 
appropriate level to keep balance of power. the relations between local 
organizations  is the duty of provincial organizations. the development plans, 
projects and activities  at lover local levels must be integrated with 
Buddhadhamma of Patirupadesavaso Ja, being in the appropriate locations always 
and every time.   
Keywords: Metropolis Administration Model. 
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1. บทน า 

 การปกครองท้องถิ่นของไทยได้มีการพัฒนามาโดยล าดับ และจากกระแสการเรียกร้องทั้ง
จากกลุ่มนักการเมืองและนักวิชาการ ให้มีการกระจายอ านาจ (Decentralization of Power) 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นแนวทางหรือวิธีการหนึ่งที่สนับสนุนแนวคิดในการ
ส่ ง เสริ มการ เมื องระดับชาติ ให้ มี คว าม เป็ นประชาธิป ไตยที่ เ ข้ มแข็ ง ได้  Supprasawas  
Chatchawan,2012 : 177) จากข้อเรียกร้องเพ่ือให้มีการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนี้เอง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2540 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 (Chuwong Sharyabood, 1997: 188 – 201) ซึ่งภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดที่เคยท าหน้าที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์กา ร
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2489 จะต้องพ้นจากการเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปโดยปริยาย 
(Supasawad Chardchawarn, 2004: p. 92) และภายหลังเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดยในปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมา กฎหมายจัดตั้งองค์กรบริหารส่วน
ท้องถิ่นทุกรูปแบบได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ผู้บริหารขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นมีที่มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนโดยตรง จึงมีผลให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องที่มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนโดยตรงและความจ าเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า  มาตรฐานของชีวิตคนที่พยายามให้มีความเสมอภาคกันตามระบบ
การปกครองที่ทุกฝ่ายต้องการให้มีความสมบูรณ์เหมาะสม เข้ากับยุคสมัยนิยมในการปฏิวัติ
วิทยาศาสตร์ทางสังคมให้เอ้ือต่อการแก้ปัญหาวิกฤตสังคมไทยที่มีความหลากหลายซับซ้อนยิ่งขึ้น 
(Prasert  Thilao,2018) 
 อย่างไรก็ตาม จุดเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในการปฏิรูปการจัดการการปกครองส่วนท้องถิ่น
และการกระจายอ านาจในประเทศไทย ก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ทั้งนี้
เพราะว่าบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอ านาจในรัฐธรรมนูญฉบับนี้
มีอยู่อย่างกว้างขวางอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรัฐธรรมนูญฉบับใดๆ ก่อนหน้านี้ Supprasawas  
Chatchawan,2012:177)  ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ฉบับปัจจุบัน
ก็ได้มีบทบัญญัติรับรอง ได้รับรองหลักการส าคัญของการกระจายอ านาจในการที่ส่งเสริมการ
ปกครองตนเองของชุมชนท้องถิ่นไว้ในท านองเดียวกัน (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 249)  
 จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มประชาชน กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผู้น าการเปลี่ยนแปลง กลุ่ม
เครือข่ายบ้านชุ่มเมืองเย็น องค์กรภาคีภาคพลเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ได้น าแนวคิดเรื่อง “จังหวัด
จัดการตนเอง” คือ การให้ประชาชนในจังหวัดมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก าหนดทิศทางการปกครอง
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ตนเอง เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการจังหวัดของตนเองในทุกๆด้าน ที่สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน โดยมีหลักการส าคัญ คือ มีการรณรงค์ให้มีการเลือดตั้งผู้ว่าการจังหวัด และ
ลดบทบาทอ านาจหน้าที่ของการบริหารราชการจากส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค โดยให้มี
การกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม อันเป็นจะเป็นการรวมอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ที่เคยเป็นข้อจ ากัดในการบริหารจัดการภายในจังหวัดของ ผู้ว่าราชการจังหวัด และ นายกองค์การ
บริหารจังหวัด  และรวมงบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทรัพยากรการบริหาร 
ของส่วนราชการของทั้งสองหน่วย มาร่วมพัฒนาและด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                 จากแนวคิดการจัดตั้ง “จังหวัดปกครองตนเอง” ดังกล่าว (Chamnan Chan 
Rueang,2014) ภาคประชาชนชาวเชียงใหม่ และนักวิชาการมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่เห็นว่าจังหวัด
เชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ และยังเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จึงได้มีแนวคิดร่วมกันในเรื่องการจัดการปกครองแบบ
พิเศษเฉพาะเชียงใหม่ เช่นเดียวกับ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จึงได้มีการน าเสนอร่าง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ........ซึ่งมีหลักการ ดังนี้ 1. ให้จัดตั้ง
การปกครองเชียงใหม่มหานคร เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 2. ให้ยกเลิกการบริหารราชการใน
ส่วนภูมิภาคและให้เหลือเพียงราชการส่วนกลางท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และก าหนดให้ราชการ
ส่วนกลางส่วนภูมิภาคถ่ายโอนภารกิจ อ านาจหน้าทีให้แก่เชียงใหม่มหานครในทุกๆด้าน ยกเว้น 
เรื่องการทหาร (ความมั่วคงของชาติ) ระบบเงินตรา (การคลัง) การต่างประเทศ และการศาล
ยุติธรรม  3. ให้มีสภาเชียงใหม่มหานคร ประด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง มีอายุสภา 4 ปี 4. ให้
มีผู้ว่าการเชียงใหม่มหานคร มาจากการเลือกตั้ง โดยมีวาระครั้งละ 4 ปี 5. ให้มีสภาพลเมือง
ประกอบไปด้วยสมาชิกจ านวน 100 คน จากการเลือกกันเอง 6. ให้มสีมาชิกสภาเขต 7. ให้เชียงใหม่
มหานครเป็นผู้มีอ านาจจัดเก็บภาษีบางประเภทและสามารถเก็บเอาไว้ได้ถึงร้อยละ 70 ส่วนอีกร้อย
ละ 30 ให้ส่งคืนกระทรวงการคลัง 8. ให้เชียงใหม่มหานครมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการต ารวจและ
รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในเขตเชียงใหม่มหานครด้วย ส่วนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์
ประจ าต าบล ยังคงมีอยู่ต่อไปโดยขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการเขต และผู้ว่าการเชียงใหม่มหานคร  
                จากการต่อสู้เรียกร้องของ กลุ่มประชาชน กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มเครือข่ายบ้านชุ่มเมือง
เย็น องค์กรภาคีภาคพลเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้น าแนวคิดเรื่อง “จังหวัดจัดการตนเอง”
ดังกล่าว ผู้ท าการวิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษา วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคของ
การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ในสภาพโครงสร้างปัจจุบัน และเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีส่วนส าคัญที่น าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างการบริหารจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบมหานคร โดยปัญหาที่จะ
ท าการศึกษา ดั้งนี้  
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 1. ปัญหาด้าน ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ปัญหาด้าน
โครงสร้างในการบริหารของส่วนราชการภูมิภาคในระดับจังหวัด มีความซ้ าซ้อนในการบริหารของ
สองหน่วยงานใหญ่ๆ คือ อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการและอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในฐานเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. ปัญหาการจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัด
เชียงใหม่ และให้มีบริหารจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบมหานคร 4. ปัญหาด้านการก ากับดูแลท้องถิ่น
ของราชการส่วนกลาง ที่ใช้อ านาจมากเกินไป 5. ปัญหาด้านการบริหารการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการด าเนินภารกิจต่างๆ มักจะมีงบประมาณไม่เพียงพอ 6. ปัญหาด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 7. ปัญหาด้านความเจริญเติบโตของจังหวัดเชียงใหม่ ในทุกๆด้าน ทั้งด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้าน เศรษฐกิจ ด้านการขยายตัวของตัวเมือง 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพโครงสร้างการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัด
เชียงใหม่ในปัจจุบัน 
 2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่สู่รูปแบบโครงสร้างเชียงใหม่มหานคร 
 2.3 เพ่ือน าเสนอรูปแบบ (Model) การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ในรูปแบบเชียงใหม่มหานคร 
 
3.วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 รูปแบบการวิจัย 
 ในการท าการวิจัยเรื่องนี้ได้ก าหนดรูปแบบการศึกษาวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใช้ 2 เทคนิค ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) 
จ านวน 29 รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ ( Focus Groups Discussion) จ านวน 13 รูป
หรือคน 
 3.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ในการท าการวิจัยครั้งได้แบ่งผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key - Informants) จ านวน 5 กลุ่ม รวม
จ านวน 29 รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ ( Focus Group Discussion) จากบุคคลที่
เกี่ยวข้องจ านวน 13 รูปหรือคน 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ดังนี้ 1) ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) โดยก าหนด
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กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key - 
Informants) จ านวน 5 กลุ่ม รวมจ านวน 29 รูปหรือคน 2) การสนทนากลุ่มเฉพาะ ( Focus 
Group Discussion) โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบมหานคร จ านวน 13 รูปหรือคน  
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) ข้อมูลการการศึกษาเอกสาร ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการศึกษาเอกสารมาใช้ในการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีพรรณนา  
 2) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แล้วจึงน ามาวิเคราะห์ด้วย
หลักสาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) และวิเคราะห์สรุปแบบอุปนัย (Analytic 
induction) เพ่ือหาความเชื่อมโยงความสัมพันธ์และเปรียบเทียบระหว่างผู้ให้ข้อมูลในแต่ละกลุ่ม  
 3) ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ( Focus Group Discussion) ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาท า
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆที่รวบรวม
ได้ และเสนอแนวทางในการก าหนดรูปแบบ การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบมหานคร 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 โครงสร้างการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน 
 โครงสร้างการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน ตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 นั้น ยังมีความทับซ้อนเชิงโครงสร้างและ
บทบาทอ านาจหน้าที่ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงเกิดปัญหา
ในความชัดเจนของอ านาจในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เน่ืองจาก
ภายในจังหวัดเชียงใหม่มีท้ังหน่วยงานราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคที่มีอ านาจหน้าที่ใน
การจัดท าบริการสาธารณะอยู่อีกส่วนหนึ่งด้วย ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดความทับซ้อนเชิงโครงสร้างและ
บทบาทอ านาจหน้าที่ดังกล่าว ควรให้มีการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงาน
จากราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มากขึ้น เพ่ือให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจในการจัดท าโครงการบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ประชาชนโดย ส่วนการก ากับดูแลท้องถิ่นในระดับล่าง เช่น เทศบาล นั้น ยังมีความจ าเป็นอยู่ตาม
ระบบของการตรวจสอบและควรให้อยู่ในการก ากับดูแลของหน่วยงานราชการส่วนกลาง โดยให้
จัดเป็นกลุ่มจังหวัดในการก ากับดูแลท้องถิ่นท้ังนี้เพ่ือเป็นการควบคุมความใกล้ชิดและการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในเชิงพ้ืนที่ 
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 4.2 ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่สู่รูปแบบโครงสร้างเชียงใหม่มหานคร  ปัจจัยส าคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างการบริหารจังหวัดเชียงใหม่สู่รูปแบบมหานครนั้น พบว่าปัจจุบันมีการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่แล้ว 
เพียงแต่สร้างความชัดเจนในอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดย ด้วยการถ่าย
โอนภารกิจของราชการส่วนภูมิภาคทั้งหมดให้กับท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการในภารกิจ ส่วนการก ากับ
ดูแลท้องถิ่นให้จัดตั้งกลุ่มจังหวัดโดย 5 – 8 จังหวัด ขึ้นในแต่ละภาคของประเทศและให้มีผู้ว่า
ราชการจากส่วนกลางมาเป็นผู้ก ากับดูแลท้องถิ่น ส่วนการก ากับดูแลท้องถิ่นระดับล่างนั้น ให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจากลุ่มจังหวัดเป็นผู้ก ากับดูแล โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดย
เป็นเพียงการประสานแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาจังหวัดเป็นไปในแนวทางเดียวกันเท่านั้น  
 4.3 รูปแบบ (Model) การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ใน
รูปแบบเชียงใหม่มหานคร รูปแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ใน
รูปแบบมหานครนั้น   รัฐบาลควรเร่งรัดการถ่ายโอนภารกิจของราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ให้กับท้องถิ่นพร้อมจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ที่
ชัดเจนและเด็ดขาดในการจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยให้
ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นผู้
ประสานแผนงาน กระทรวงการคลังจัดสรรงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นโดยเพ่ิมภาษีและเงินอุดหนุน
คืนสู่ท้องถิ่นในอัตราสวน 70% ต่อ 30%  เพ่ือให้ท้องถิ่นมีงบประมาณเพียงพอต่อภารกิจ ส่วนการ
ก ากับดูแลท้องถิ่นโดยให้กระทรวงมหาดไทยจัดให้มีกลุ่มจังหวัดโดยมี 5 ถึง 8 จังหวัด หรือภาคต่างๆ
ของประเทศ จะต้องกระท าเท่าที่จ าเป็นในระดับที่เหมาะสมเพ่ือรักษาความอิสระของท้องถิ่น และ
ให้ท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นเพียงผู้ประสานแผนงานและโครงการในการพัฒนาจังหวัดกับท้องถิ่น
ระดับล่าง โดยในการจัดท าแผนงานโครงการของท้องถิ่นทุกระดับจะต้องน าหลักพุทธธรรม   
ปฏิรูปเทสวาโส คือ การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมไปบูรณาการเข้ากับการท าแผนงานโครงการด้วยทุกครั้ง 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 5.1 โครงสร้างการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน 
 การเสนอร่างกฎหมายยกฐานะการบริหารจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบมหานครโดยให้มี
การเลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัด เนื่องจากนโยบายการกระจายอ านาจของรัฐบาลยังไม่เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ท าให้การบริหารราชการแผ่นดินโดยยังเน้นไปที่การรวมอ านาจมากกว่า
การกระจายอ านาจ  ปัญหาและอุปสรรคอย่างมากในการบริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่
สามารถแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จภายในท้องถิ่นของตนเองได้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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Charanvas  Suwanabal, Group, (2004) ได้วิจัยเรื่อง วิถีใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ประเทศไทย 2547 ซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย มีการ
ริเริ่มพัฒนาวิธีการจัดบริการสาธารณะแบบใหม่มาโดยล าดับ เมื่อรัฐบาลเริ่มกระจายอ านาจลงสู่
ท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ก็น าไปสู่การเกิดขึ้นของนวัตกรรมท้องถิ่นใหม่ๆ และน าไปสู่
การเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยเฉพาะปัญหาในด้านโครงสร้างการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามรูปแบบเดิม เช่น ปัญหาด้านโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
แม้จะได้มีการพยายามแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง  จึง
ท าให้การบริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จภายในท้องถิ่น
ของตนเองได้  ส่วนก าลังบุคคลกรและเจ้าหน้าที่ที่เคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ในภาคส่วนของราชการส่วน
ภูมิภาคก็จะเปิดให้มีความสมัครใจบุคคลากรที่ประสงค์โอนย้ายไปสังกัดกับท้องถิ่นหรือไม่ หากไป
สังกัดกับท้องถิ่นก็จะขาดจากสังกัดเดิมและจะรวมอยู่เป็นเจ้าหน้าที่ละบุคลลากรของท้องถิ่น หากไม่
สมัครใจโอนย้ายก็จะยังคงอยู่ในราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคเช่นเดิม  
 5.2 ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่สู่รูปแบบโครงสร้างเชียงใหม่มหานคร  ผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ที่มา
จากการเลือกตั้งตามรูปแบบโครงสร้างการบริหารเชียงใหม่มหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกระดับได้รับการเลือกโดยตรงมาจากประชาชน ดังนั้น ท้องถิ่นในทุกระดับจึงต้องมีความเป็นอิสระ
โดยเท่าเทียมกัน เพียงแต่มีอ านาจหน้าที่ในพ้ืนที่ของตนเท่านั้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
ระดับจะต้องประสานแผนงานโครงการ โดยน าเอายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายไทยแลนด์ 
4.0 ไปก าหนดเป็นนโยบายของจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของชาติ
ทั้งหมด ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นอ านาจของราชการส่วนกลาง
มากกว่าที่จะให้ท้องถิ่นก ากับดูแลกันเอง แต่การก ากับดูแลท้องถิ่นของราชการส่วนกลางนั้นจะต้อง
กระท าเท่าที่จ าเป็นในระดับที่เหมาะสมเท่านั้น และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความซ้ าซ้อนของ
อ านาจหน้าที่ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลาง กับอ านาจหน้าที่ของผู้ว่า
การจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง จึงควรให้ราชการกลางและส่วนภูมิภาค ถ่ายโอนอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจในพ้ืนที่จังหวัดให้กับองค์การบริการส่วนจังหวัดให้ผู้ว่าการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง ให้มี
อ านาจหน้าที่อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในด้านสาธารณูปโภค และด้าน
บริหารจัดการด้านจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sakdapinij Narongchatsophon, (2006 ) ได้
วิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์นโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน”ผลของการวิจัยพบว่า ภาครัฐและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยังไม่มีความจริงจังและ
จริงใจต่อการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่ควร มีการถ่ายโอนเฉพาะภารกิจ
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และอ านาจหน้าที่ส่วนหนึ่งให้เท่านั้น ในขณะที่งบประมาณและบุคลากรที่มีความเชียวชาญอย่าง
แท้จริงยังไม่มีการถ่ายโอน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถด าเนินภารกิจที่ได้รับการ
ถ่ายโอน ส่วนในด้านผู้ปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอ านาจเจ้าหน้าที่  ผู้ปฏิบัติยังไม่มีความเข้าใจ
ในนโยบายของรัฐบาลอย่างชัดเจนหรือมีการอาศัยช่องว่าของระเบียบกฎหมายในการยืดเวลาการ
ถ่ายโอนภารกิจออกไป ผลของการกระจายอ านาจต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนยังไม่เห็นผลมากนัก  
 5.3 รูปแบบ (Model) การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ใน
รูปแบบเชียงใหม่มหานคร  รูปแบบโครงสร้างของการบริหารจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบมหานคร 
โดยให้มีการเลือกผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่และไม่มีราชการส่วนภูมิภาค แล้วผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่
ควรอยู่ในการก ากับดูแลของราชการส่วนกลาง  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 ได้ก าหนดรูปแบบโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นคือ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะต้องได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงอยู่แล้ว ส่วนกรณี
ประชาชนเรียกร้องให้ผู้ว่าการจังหวัดที่มาจากเลือกตั้งให้มีอ านาจเสร็จเด็ดขาดในพ้ืนที่ และให้
ท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นเพียงผู้ประสานแผนงานและโครงการในการพัฒนาจังหวัดกับท้องถิ่นระดับ
ล่าง โดยในการจัดท าแผนงานโครงการของท้องถิ่นทุกระดับจะต้องน า หลักพุทธธรรม   
ปฏิรูปเทสวาโส คือ การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมไปบูรณาการเข้ากับการท าแผนงานโครงการด้วยทุกครั้ง 
ซึ่งหลักธรรม ปฏิรูปเทสวาโส ในหลักมงคล 38 เป็นหลักธรรมที่สามารถเป็นปรับใช้โดยการบูรณา
การในการจัดการบริหารจัดหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบมหานครได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะด้วยพ้ืนฐาน
โครงสร้างทางสังคม วิถีชีวิตของชาวล้านนา และโครงสร้างทางกายภาพของจังหวัดเชียงใหม่แล้ว มี
ความสอดคล้องกับการน าหนักธรรมนี้มาบูรณาการเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นน าเอา
หลักธรรมดังกล่าวมาท านุบ ารุงประชาราษฎร โดยน าไปบูรณาการกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย
ไทยแลนค์ 4.0  เพ่ือให้ท้องถิ่นน าไปการวางแผนงาน โครงการ และออกกฎหมาย ระเบียบ แบบ
แผนการจัดระเบียบของท้องถิ่นและชุมชนเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อย และเกิดการพัฒนาไป
ข้างหน้าอย่างยั่งยืน ก็จะท าให้จังหวัดเชียใหม่เป็นเมืองที่น่าอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
Piranha Sriram (2013) ได้วิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยหลักพุทธธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน” พบว่า การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยหลักธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน ตามหลักธรรมมาภิบาล 6 ด้าน 
และหลักทศพิธราชธรรม 10 ด้าน พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานอยู่ในระดับที่ดี
มาก ซึ่งเป็นหลักการบริหารงานและหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารงาน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักพุทธธรรมในเขตจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ได้แก่ PIRAT MODETดังนี้ (1) Participation การมีส่วนร่วมของบุคลากรเทศบาลกับ
ประชาชน ในด้านการบริหาร การบริการ และการสนับสนุนบุคลากรเทศบาลและประชาชนต้องมี
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ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  (2) Importance ความส าคัญกับวัฒนธรรมองค์กร ในด้านการ
บริหาร การบริการ และการสนับสนุน บุคลากรเทศบาลและประชาชน เพราะเป็นองค์กรท่ีมีความ
ใกล้ชิดกับประชาชน  (3) Responsibility ความรับผิดชอบร่วมกันกับระบบการบริหาร ในด้านการ
บริหาร การบริการ และการสนับสนุน บุคลากรเทศบาลและประชาชน เพราะเทศบาลเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็น จะต้องด าเนินงานโดยรับผิดชอบต่อหลักกฎหมาย และประชาชนใน
ชุมชนท้องถิ่น (4) Authority ปฏิบัติหน้าที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร การบริการ และ
การสนับสนุน บุคลากรเทศบาลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  
 
6. ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่อง “การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบมหานคร” ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะที่สามารถน าผลวิจัยไปปรับให้กับการปรับโครงสร้างการบริหารองค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาให้กับประชาชนในท้องถิ่น ดังนี้  

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
     1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ควรก าหนดให้มีระยะเวลาและขั้นตอนของการ

กระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นท่ีชัดเจน 
     2) ควรให้ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบในการเร่งรัดการกระจายอ านาจ และการถ่ายโอน
ภารกิจจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคให้กับท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

     3) กระทรวงการคลัง ควรด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นโดยเพ่ิมภาษี
และเงินอุดหนุนคืนสู่ท้องถิ่นในอัตราส่วน 70% ต่อ 30% และ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจออกข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติเพ่ือให้มีอ านาจในการจัดเก็บภาษีในเขตพ้ืนที่ของตนเอง
เพ่ิมข้ึน  

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
     1) กระทรวง/ทบวง/กรม ควรจัดเตรียมความพร้อมให้การท่ีจะถ่ายโอนภารกิจใน

ความรับผิดชอบของตนและบุคลากรให้กับท้องถิ่น โดยเปิดให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดมีความ
สมัครใจโอนย้ายไปสังกัดท้องถิ่น และปรับเกลี่ยต าแหน่งและก าลังบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เหลือให้
เหมาะกบัภารกิจของหน่วยงานที่เหลืออยู่ 

     2) ควรให้มีการก าหนดนโยบายและแผนงานในทางประสานงานให้ องค์การ
บริหารจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาล ให้ท างานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

    3) ควรเปิดโอกาสให้องค์กรภาคพลเมืองและองค์กรภาครัฐที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ
การท างานของท้องถิ่นแต่ละองค์กร เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน,(สตง.) คณะกรรมการป้องและ
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และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,(ป.ป.ช.)คณะกรรมการการป้องกันและปรามปรามการทุจริต
ภาครัฐ (ป.ป.ท) และผู้ตรวจการท้องถิ่น จัดตั้งหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ในท้องถิ่นเพ่ือให้การตรวจสอบ
เป็นไปอย่างใกล้ชิดและท่ัวถึง 
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การพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหาร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน   
  DEVELOPMENT  OF  BUDDHIST  KNOWLEDGE MANAGEMENT  

FOR  THE  ADMINISTRATION  IN  THE  UPPER  NORTHERN  REGION  
OF MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA  UNIVERSITY. 

 
นพดณ  ปัญญาวีรทัต  สุริยา รักษาเมือง  เติมศักดิ์   ทองอินทร์ 

Noppadon   Panyaveeratat,  Suriya  Raksamueng, Termsak Thongin 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดการความรู้ของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตอนบน  2) เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการการ
จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตอนบน และ 3) เพ่ือเสนอ
รูปแบบการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-
วิทยาลัย ในเขตภาคเหนอืตอนบน 

การวิจัยเป็นแบบผสานวิธีระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ   
การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 20รูป/คน  โดยเลือกแบบเจาะจงจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกอย่างมีโครงสร้าง   และรวมรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ 12รูป/คน  ข้อมูลทั้งสองขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความการวิจัยเชิงปริมาณ 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร จ านวน 403รูป/คน  ด้วยแบบสอบถามและวิเคราะห์โดยใช้ 
สถิติพรรณนา  ค่าความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมานโดยใช้
สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน   
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Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
 Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachulalong- 
kornrajavidyalaya University. 
 Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachulalong- 
kornrajavidyalaya University. 
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 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) สภาพทั่วไปของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขต
ภาคเหนือตอนบน  มีการใช้หลักการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและวงจรควบคุมคุณภาพเดมมิ่ ง    
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความส าเร็จด้านการพัฒนาการจัดการความรู้   ซึ่งขึ้นอยู่กับ
หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม   และเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้  โดยมหาวิทยาลัย
ใช้กระบวนการจัดการความรู้ 7 ประการ ประกอบด้วย 1) การบ่งชี้ความรู้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้   
3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้   7) การเรียนรู้  ส่วนการน าหลักพุทธธรรมมาปรับใช้กับกระบวนการจัดการความรู้มี
การน าหลักธรรมเข้ามาใช้อย่างหลากหลาย เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค และสนับสนุนแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 

2) ความคิดเห็นต่อการพัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย  มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.61 
อยู่ในระดับมาก  ส่วนระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยรวม มีค่าเฉล่ียโดยรวม 3.58 อยู่ในระดับมาก  ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและการบริหาร
องค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้พบว่ามีปัจจัย  4  ด้านที่มีความสัมพันธ์กันสูง  เรียงตามล าดับ 
คือ ปัจจัยด้านการเรียนรู้ ปัจจัยด้านการเข้าถึงความรู้ ปัจจัยด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ และปัจจัย
ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

3) รูปแบบการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลยัในเขตภาคเหนือตอนบน  พบว่า  การพัฒนาการจัดการความรู้มีกระบวนการ 4 ด้าน ที่
โดดเด่น คือ 1) กระบวนการสร้างและแสวงหาความรู้   ด้วยหลักปรโตโฆสะและวุฒิธรรม 4                  
2) กระบวนการการเข้าถึงความรู้  ด้วยหลักจักร 4   3) กระบวนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  ด้วยหลัก
กัลยาณมิตร 7  และ 4) กระบวนการการเรียนรู้ ตามหลักไตรสิกขา   ปัจจัยทั้ง 4 เป็นส่วนส าคัญต่อการ
พัฒนาการจัดการความของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตอนบน  
ค าส าคัญ :  การพัฒนา, การจัดการความรู้, เชิงพุทธ 

 
ABSTRACT 

Objectives of this research were to: 1. study the general coctext  
of knowledge management of Mahachulalongkornrajavidyalaya university; 2. analyze the 
knowledge management process of Mahachulalongkornrajavidyalaya University and  
3. to propose a model of development of Buddhist knowledge management for the 
administration in the upper northern campus of Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University. 
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Research methodology was the mixed methods between qualitative and 
quantitative researches. The qualitative method collected data from 20 Key Informants 
purposefully selected with structured in-depth-interview form by face-to-face 
interviewing and also data were collected from 12 participants in focus group discussion. 
Data from both steps were analyzed by descriptive interpretation. 

The quantitative research collected data from 403 samples with 
questionnaires and analyzed data with descriptive statistics: frequency, percentile, mean 
and standard deviation and inferential statistics: pearson’s product moment correlation 
coefficient. Research findings were as follows: 
 1. General context of knowledge management development of the upper 
northern campuses of Mahachulalongkornrajavidyalaya University using swot analysis and 
deming quality circle: PDCA were that factors supporting the sufficiency and success of 
the knowledge management development was the participative administration and as 
for the approaches to the knowledge management development for learning, the 
university used 7 processes of the knowledge management as: 1) knowledge 
identification, 2) knowledge creation and finding, 3) knowledge systemization,                  
4) knowledge typologies and synthesizing, 5) knowledge assessment, 6) knowledge 
sharing and exchange and 7) learning. as for Buddhadhamma application for knowledge 
management development, the university applied many Buddhadhamma  principles to 
solve problems and to support the methods of knowledge management development 
of the university. 
 2. Opinions towards the knowledge management development of the 
university by overall were at mean value of 3.61, that was at high level. The opinions 
towards the organization administration for learning networks were at 3.58 also at high 
level. as for the relationship between factors and organization administration for learning 
organization development were that 4 factors had high relationship consecutively; 
knowledge learning, knowledge access, knowledge creation and findings and knowledge 
sharing and exchange. 

 3. A model of buddhist knowledge management of the upper northern 
campuses of Mahachulalongkornrajavidyalaya University were that the process of 
knowledge management should be emphasized in 4 outstanding areas:  
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1) knowledge creation and findings with Paratokosa and 4 Vuddhidhamma,  
2) knowledge access with Chakka 4, 3) knowledge sharing and exchange with 
kalayanamit7 and 4) knowledge learning process with tisikkha. these 4 factors were 
the important parts of knowledge management development of the upper 
northern campuses of Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
Keywords :  Development, Knowledge Management, Buddhist.  
 
1. บทน า 

โลกในยุคปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีหลายอย่างเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งได้ก่อ
ให้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้องค์กรในยุคปัจจุบันต้องมีการปรับเปลี่ยนตนเองให้สามารถก้าวทันสิ่งที่
เกิดขึ้น องค์กรที่มีความเฉลียวฉลาด สามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
เท่านั้นที่จะสามารถด ารงอยู่ได้ การน าแนวคิดเพ่ือพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมัยใหม่/ในการบริหาร
เพ่ือก้าวไปสู่ความส าเร็จขององค์กรรูปแบบหนึ่งที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการบริหาร คือ องค์กรแห่ง 
การเรียนรู้/(Learning/Organization)/ที่องค์กรทุกประเภททั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจ/และธุรกิจเอกชนได้
น าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการบริหารรูปแบบอ่ืนๆ/ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์/(Creative/Organization)  
การบริหารเชิงคุณภาพตลอดทั้งองค์กร/(Total Quality/Management)/ภายใต้องค์กรยุคใหม่ (Orrasa  
kaewsarathee, 2011)  
  ส าหรับการจัดการความรู้ในบริบทขององคก์ร หมายถึง กระบวนการของการสร้างความรู้  
การจัดเก็บและการสืบค้นความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการประยุกต์ความรู้ (M. Alavi, and 
D.E.Leidner,2001: 17-40) แตใ่นมุมมองของนักวิชาการไทยอธิบายว่าการจัดการความรู้  หมายถึง  
การยกระดับความรู้ขององค์กรเพ่ือสร้างผลประโยชน์จากต้นทุนทางปัญญา (Wichan  Panij,  
2006 : 68 )  และเป็นการจัดการเพ่ือเอ้ือให้เกิดความรู้ใหม่ด้วยความพยายามที่จะใช้ความรู้ที่มีอยู่
และประสบการณ์ของบุคคลในองค์กรอย่างเป็นระบบที่จะท าให้สามารถพัฒนานวัตกรรมที่ท าให้มี
ความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง การจัดการความรู้จึงเป็นการขยายแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ภาคธุรกิจ
และภาคการศึกษาควรจะน าไปใช้พัฒนาองค์กรและบุคลากรซึ่งจะท าให้คุณภาพการด าเนินงาน
โดยรวมขององค์กรเพิ่มยิ่งขึ้น (Woradach Chantason, 2003 : Abstract )  
 ในบริบทของสถาบันการศึกษา การจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์ที่น ามาปฏิบัติในองค์กรได้
เช่นเดียวกับธุรกิจต่างๆ โดยสถาบันการศึกษาถือได้ว่าเป็นแหล่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีที่สุด
โดยเรียนรู้ผ่านผู้ที่มีความรู้โดยตรงซึ่งไม่ใช่จากเอกสารหรือแผนงาน แต่เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างกันโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  Chinnawat Satsananan (2013)  ใน
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การนี้  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ มที่ 114 
ตอนที่ 51 ก ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ก าหนดเป็นมหาวิทยาลัยใน   ก ากับของรัฐมีฐานะเป็น
นิติบุคคลก าหนดสถานภาพและวัตถุประสงค์ (ตามมาตรา 6) ไว้ “ให้เป็นสถานศึกษาและวิจัยมี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิจัย ส่งเสริมและให้บริการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและ
คฤหัสถ์ รวมทั้งการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม” (Office of the President Mahachulalong- 
kornrajavidyalaya University, 2017: 9) 
 มหาวิทยาลัยวางแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้  ตามที่ปรากฏในคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
องคป์ระกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสูงสถาบันการ
เรียนรู้ อ้างอิงจากมาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ 
โดยมีกรอบแนวทางในการจัดการ ความรู้ (KM Focus Areas) ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย แต่ยัง
ไม่เพียงพอที่จะท าให้มหาวิทยาลัย บรรลุสู่พันธกิจและวิสัยทัศน์ตามที่ได้ตั้งไว้อย่างสมบูรณ์คณะ
ผู้บริหารจึงได้ด าเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง แต่ด้วยความที่
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรขนาดใหญ่มีบุคลากร และบุคคลที่เกี่ยวข้องมากมาย จึงท าให้ยังไม่ส าเร็จ
ตามท่ีคณะผู้บริหารมุ่งหวัง  
 จากประเด็นปัญหาดังที่กล่าวมา  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาค้นคว้าโดยเห็นว่าการ
จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในอดีตที่ผ่านมายังมีปัญหาและ
อุปสรรคต่อการบริหารงานที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างมากมาย  หากไม่มีการวางระบบและกระบวนการ
ที่ดี  อาจจะก่อให้เกิดความไม่สมบูรณ์แก่การบริหารงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้  ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจในศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์ถึงการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  เฉพาะวิทยาเขตภาคเหนือตอนบน  และได้ประยุกต์หลักการทางพระพุทธศาสนามา
บูรณาการกับหลักการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป   
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1  เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน 

2.2  เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน 
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2.3 เพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหารของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน 
 
3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการความรู้ เชิงพุทธเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย    
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน ” ครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Medthod  Reseach) ระหว่างระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในงานวิจัยเรื่องนี้
ประกอบด้วยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ในเขตภาคเหนือตอนบน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. ผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง 2. ผู้บริหารระดับต้น  
3. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการความรู้ 4. ผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและตัวแทนผู้ปฏิบัติงาน  
สายปฏิบัติการวิชาชีพ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) โดยก าหนดประชากรและ    
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในงานวิจัยเรื่องนี้ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง 
สถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน  

ในขณะที่การเก็บข้อมูลวิจัยเชิงประมาณมีประชากร (Population) ได้แก่ ผู้บริหาร
ระดับสูง และระดับกลาง  ผู้บริหารระดับต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและตัวแทน
ผู้ปฏิบัติงาน สายปฏิบัติการวิชาชีพ  ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งมีจ านวน 403 รูป/คน  

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key - Informants) ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ผู้บริหารระดับสูง  และระดับกลาง  ได้แก่รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
บริหาร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ ในวิทยาเขต /
วิทยาลัยสงฆ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน  จ านวน  20  
รูป / คนในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ก าหนดพื้นที่ศึกษาได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ทั้งสิ้น 7 แห่ง ได้แก่วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตพะเยา วิทยาเขตแพร่วิทยาลัย - สงฆ์ล าพูน 
วิทยาลัยสงฆ์ล าปาง  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย วิทยาลัยสงฆ์น่าน  
 
4.  ผลการวิจัย 

4.1 สภาพทั่วไปของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ในเขตภาคเหนือตอนบน จากผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน จ านวน 20 รูป/คน เกี่ยวกับ
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สภาพทั่วไปของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือ
ตอนบน พบว่า ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ต่อการจัดการเรื่องการพัฒนาการจัดการความรู้ในการบริหาร
องค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน  ใช้หลักการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ไปสู่การน าผลการด าเนินการด้านการพัฒนาการ
จัดการความรู้ในองค์กรในปีที่ผ่านๆมาไปสู่กระบวนการพัฒนาการจัดการความรู้ในการบริหาร
องค์กรโดยใช้หลักการบริหารด้วยวงจรควบคุมคุณภาพเดมมิง (PDCA) การน าผลการประเมินมา
พัฒนาแผนส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป ซึ่งปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการบริหารจัดการ
ความรู้ในองค์กร พบว่า บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดการด าเนินการที่ต่อเนื่อง 
บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือ การขาดทีมงานที่จะขับเคลื่อนการจัดการความรู้ให้สัมฤทธิผล และ
ระบบการบริหารจัดการไม่เอ้ือต่อการด าเนินการการจัดการความรู้ 

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความส าเร็จด้านการพัฒนาการจัดการ
ความรู้ในการบริหารองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน
นั้น ขึ้นอยู่กับหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 4 ประการ คือ การไว้วางใจกัน (Trust) ความยึด
มั่นผูกพัน (Commitment) การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Goals and objectives) 
และ ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (Autonomy) 

แนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ เพ่ือน าไปสู่ความเป็นเครือข่ายองค์กรแห่งการ
เรียนรู้นั้น มหาวิทยาลัยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge  Management) 7 ประการ 
คือ 1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) 2.การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 4.การ
ประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 5. การเข้าถึง
ความรู้ (Knowledge Access) 6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing)  
7. การเรียนรู้ (Learning) 

การน าหลักพุทธธรรมมาปรับใช้กับกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร  มีการ
ปรับใช้หลักธรรมมาบูรณาการกับการจัดการความรู้ที่หลากหลาย ยกตัวอย่างหลักธรรม คือ  
วุฒิธรรม 4   จักร 4  สัปปุริสธรรม 7 ปฏิสัมภิทา 4 กัลยาณมิตรธรรม  7 ปาปณิกธรรม  3  และ
ไตรสิกขา 3 เป็นต้น เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรค และสนับสนุนแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัย 

4.2 การวิเคราะห์กระบวนการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาการ
จัดการความรู้เชิงพุทธโดยรวม มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.61  ซึ่งแปลผล ระดับความคิดเห็นได้ว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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เมื่อพิจารณาในหัวข้อย่อย พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ การสร้างและ
แสวงหาความรู้ ค่าเฉลี่ย 3.69 การบ่งชี้ความรู้ ค่าเฉลี่ย 3.67 และการเข้าถึงความรู้ ค่าเฉลี่ย 3.60 
และเป็นที่น่าสังเกตว่า  ผู้ตอบสอบถามให้ความคิดเห็นด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ค่าเฉลี่ย 
3.52 ในล าดับต่ าที่สุดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยรวม มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.58  ซึ่งแปลผล ระดับความคิดเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาในหัวข้อย่อย พบว่า มี 1 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก  
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ มีการสอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปในกิจกรรมหรือการท างานขององค์กร 
ค่าเฉลี่ย 3.70 ผู้บริหารให้อิสระแก่บุคลากรในการก าหนดความรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์และการพัฒนางานของบุคลากร ค่าเฉลี่ย 3.66 และวิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์  
มีการจัดระบบการบริหารที่สนับสนุนให้บุคลากรมีการระดมสมองการค้นหาทางเลือกปฏิบัติที่ดีที่สุด
เพ่ือการพัฒนางาน ค่าเฉลี่ย 3.63 และเป็นที่น่าสังเกตว่า  ผู้ตอบสอบถามให้ความคิดเห็นด้านการ
สร้างหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้กับบุคลากรภายในค่าเฉลี่ย 3.47 ในล าดับต่ าที่สุด 

จากผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ปัจจัยของกระบวนการการจัดการความรู้ที่มีผลต่อ
การบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ในเขตภาคเหนือตอนบน พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการการ
จัดการความรู้ทั้ง 7 ด้าน กับการบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน มีความสัมพันธ์กันสูง และเมื่อน าตัวแปรมา
เข้าสู่การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี 
Stepwise พบว่า มีด้านที่สามารถพยากรณ์การบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้ 
จ านวน 4 ด้าน คือ การเรียนรู้ ( 7) การเข้าถึงความรู้ ( 5) การสร้างและแสวงหาความรู้ ( 2) และ 
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้การเรียนรู้ ( 6) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ได้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุณ ( ) เท่ากับ  0.947 มีอ านาจในการพยากรณ์  ( 2) เท่ากับ 0.897 
หรือสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 89.7  

4.3 รูปแบบการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน จากผลการเก็บข้อมูลจากสนทนากลุ่ม  
(Focus Group) โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) เป็นการ
คัดเลือกเฉพาะกลุ่มเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 12 รูป/คน พบว่า รูปแบบการ
พัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขต
ภาคเหนือตอนบน  พบว่า  การพัฒนาการจัดการความรู้มีกระบวนการ 4 ด้าน ที่โดดเด่น คือ  
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1) กระบวนการสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 
คือ การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก  รักษาความรู้เก่า  ก าจัดความรู้ที่ไม่ใช้แล้ว  
ประกอบด้วย ปรโตโฆสะและวุฒิธรรม 4 (Virtues Conducive to Growth) มีขั้นตอนและ
กระบวนการภายใน ดังนี้ อันดับแรก คือ การเกิดความสนใจใคร่รู้ที่จะเรียนรู้ (Learning) เทียบเคียง
กับหลักปรโตโฆสะ จากแหล่งเรียนรู้ 2 แหล่ง คือ ผู้รู้ เทียบเคียงกับหลัก สัปปุริสสังเสวะ ซึ่งเป็นผู้มี
ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit  Knowledge) และความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้ง  (Explicit  knowledge 
base) และท้ังที่มีอยู่ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร และองค์ความรู้  (Knowledge) เทียบเคียง
กับหลักสัทธัมมัสสวนะ คือ ความรู้ท่ีเกิดจากวัฒนธรรม (Culture  Knowledge) แล้วน าไปสู่การ
จัดสร้างหรือจัดท าแนวทางวิธีปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงาน หรือหลักการปฏิบัติงาน (Principle) ของ
องค์กรที่มีแบบแผนหรือแนวทางท่ีชัดเจน เทียบเคียงกับหลักธัมมานุธัมมปฏิปัตต ิ

2) กระบวนการการเข้าถึงความรู้ (Knowledge Organization) คือ การท าให้ผู้ใช้
ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก  เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( IT)  Web 
Board  บอร์ดประชาสัมพันธ์ ห้องประชุม เป็นต้น โดยใช้หลักจักร 4 (Virtues Wheeling One to 
Prosperity) ประกอบด้วย การจัดการแหล่งเรียนรู้ (Learning Center) เทียบเคียงกับหลัก 
ปฏิรูปเทสวาสะ การจัดสร้างชุมชน 3 ชุมชน คือ ชุมชนผู้มีความรู้ (Knowledge Community) 
เทียบเคียงกับหลักสัปปุริสูปสสยะ ชุมชนผู้มีคุณธรรม (Moral Community) เทียบเคียงกับ
หลักอัตตสัมมาปณิธิ และชุมชนผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ (Expert Community) 
เทียบเคียงกับหลักปุพเพกตปุญญตา 

3) กระบวนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้การเรียนรู้ (Knowledge Sharing) คือ การ
สร้างกิจกรรมหรือวิธีที่ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าได้หลายวิธี  โดยกรณีเป็น Explicit  
Knowledge จัดท าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit  
Knowledge จัดท าเป็นระบบ  ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม  ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้  ระบบพี่เลี้ยง  การสับเปลี่ยนงาน  การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้  เป็นต้น ในที่นี้ คือ 
การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices) (CoPs) ที่ประกอบด้วยหลักกัลยาณมิตร 7  

4) กระบวนการการเรียนรู้ (Learning) คือ การท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน 
เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้  การน าความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์
ใหม่  และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง ในที่นี้คือ การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) (LO) โดยการพัฒนาตนและองค์กรตามหลักไตรสิกขา 3 
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5.  อภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนาการจัดการความรู้มีกระบวนการ 4 ด้าน ที่โดดเด่น คือ 1) กระบวนการสร้างและ
แสวงหาความรู้   ด้วยหลักปรโตโฆสะและวุฒิธรรม 4    2) กระบวนการการเข้าถึงความรู้   
ด้วยหลักจักร 4  3) กระบวนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้   ด้วยหลักกัลยาณมิตร 7  และ  
4) กระบวนการการเรียนรู้ ตามหลักไตรสิกขา   ปัจจัยทั้ง 4 เป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนาการจัดการความ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ยในเขตภาคเหนือตอนบน  เช่น เดี ยวกับ  
Pannee Suapang and other (2009:2)  ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” ผลการวิจัยพบว่า  การน ารูปแบบการจัดการความรู้
ไปปฏิบัติจริง และประเมินผลการน ารูปแบบการจัดการความรู้ โดยใช้กรณีศึกษา: ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต พบว่าการพัฒนาเว็บไซต์ KM Portal โดย
น ารูปแบบการจัดการความรู้ซึ่งเป็น ผลของการวิจัยในระยะที่ 1 ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ส่วน 
คือ ภาวะผู้น า การสร้างแรงงาน ความรู้ การปฏิสัมพันธ์ความรู้ การสื่อสารความรู้และเทคโนโลยี 
การไว้ใจซึ่งกันและกัน และ พลังร่วม ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถเรียกดูได้ที่ http://www.dusit. 
ac.th/kmarit/ เป็นเว็บไซต์มีข้อมูล ที่เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ใช้ส าหรับกระบวนการจัดการความรู้ของ
ส านักวิทยบริการได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการบริการ
ความรู้ และเรียนรู้ มี 5 กลยุทธ์ คือ  
 1) พัฒนาแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Knowledge Management Plan to Learning Organization) 2) บูรณาการระบบย่อยทั้ง 5 
ด้าน โดยใช้การบริหารคุณภาพตามเกณฑ์ Thailand Quality Awards: TQA ซึ่งเป็นการบริหาร
คุณภาพ ทั่วทั้งองค์กร (Integration with TQA) 3) พัฒนา “อัตลักษณ์” (Corporate Identity) 
ของ มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความเข้มแข็งทางวิชาการและอัตลักษณ์ของ 
มหาวิทยาลัย (Corporate Identity) 4) สร้างและสังเคราะห์องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 
ปราชญ์ชาวบ้าน (Local wisdom) 5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเป็น 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (IT for LO) เช่นเดียวกันกับ Chalongrath Intree, (2007) ได้วิจัยเรื่องการ
พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีการจัดการความรู้ เป็น
เครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ที่ให้ความส าคัญของบุคลากรในองค์กร ผลการวิจัยด้านรูปแบบการ
จัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ ที่พัฒนาประกอบด้วย 3 ล าดับขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 เป็นขั้นตอน
เตรียมผู้บริหารและคณาจารย์ โดยการสร้างความตระหนักความเข้าใจและขอความร่วมมือ การ
ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมายการจัดการความรู้ และศึกษาบริบทสภาพการจัดการความรู้
ก่อนการพัฒนารูปแบบ ล าดับที่ 2 คือ ขั้นจัดท าแผนปฏิบัติการก าหนดวิสัยทัศน์ ตั้งกรรมการ 
พัฒนาศักยภาพของทีม แบ่งกลุ่มจัดการความรู้ และจัดตั้งศูนย์จัดการความรู้ และล าดับขั้นที่ 3 คือ 
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ขั้นปฏิบัติการจัดการความรู้ สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายความรู้ 3. จากการน ารูปแบบการจัดการ
ความรู้ที่พัฒนา โดยด าเนินการจัดการความรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วย การ
จ าแนกความรู้ การสร้างความรู้ใหม่ การแลกเปลี่ยนแบ่งบันความรู้ การน าความรู้ไปใช้ การเผยแพร่
ความรู้ การสร้างเครือข่ายความรู้ และการประเมินผลความรู้  ดังที่ NualLa-or Saengsuk, (2007) 
ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง” ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบ
การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรามค าแหงท่ีเหมาะสมในอนาคตควรด าเนินการใน 4 ด้าน ได้แก่
 1) ด้านการสร้างความรู้ ควรด าเนินการ โดยมุ่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้สร้างความรู้โดย
มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ด าเนินการ และมีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้สร้างความรู้โดยมีการลงมือ
ปฏิบัติจริง  2) ด้านการจัดเก็บความรู้มหาวิทยาลัยฯ ควรด าเนินการโดยการก าหนดให้มีระบบการ
เก็บรวบรวมความรู้ภายในมหาวิทยาลัยฯ และมีการก าหนดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับกา รสร้าง
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ 3) ด้านการกระจายความรู้มหาวิทยาลัยฯ ควรด าเนินการโดยก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการสืบค้นสารสนเทศทางความรู้จากฐานข้อมูลที่จัดเก็บไว้
ก าหนดข้อปฏิบัติในการกระจายข้อมูลสู่หน่วยงานต่าง ๆ และก าหนดวิธีการในการกระจายความสู่
หน่วยงานย่อย และ 4) ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้มหาวิทยาลัยฯ ควรด าเนินการโดยการน าความรู้
จากฐานข้อมูลออกไปใช้ และมีการใช้ระบบการสื่อสารเพ่ือการไหลของงานสู่หน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย  และการพัฒนาเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกให้เกิดขึ้นเป็นเครือข่ายและ
การจัดการความรู้เป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง   
 
6.  ข้อเสนอแนะ 
    6.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
     1) มหาวิทยาลัยควรก าหนดให้การจัดการความรู้(KM)เป็นหนึ่งในนโยบายของแต่ละ
หน่วยงาน โดยต้องก าหนดเป้าหมายและระยะเวลาที่ชัดเจน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลอย่าง
เป็นรูปธรรมและจริงจัง   

 2) มหาวิทยาลัยควรผลักดันให้ทุกหน่วยงานจัดท า KM จากงานประจ าอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยผนวกกับงาน KM เข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน 

  3) มหาวิทยาลัยควรมีการจัดตั้งหน่วยงานในการจัดการความรู้อย่างชัดเจนแยกออกมา
เป็นหน่วยงานเฉพาะ มีอิสระในการท างาน มีนโยบายของหน่วยงานที่ชัดเจน  

4) มหาวิทยาลัยควรสร้างทีมพ่ีเล้ียงลงไปให้ความช่วยเหลือหรือให้ค าแนะน าในการ
ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ (KM) กับหน่วยงานที่มีการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ไม่
เข้มแข็ง 
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   6.2  ข้อเสนอแนะเชิงเชิงปฏิบัติการ 
 1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในส่วนกลาง  ต้องมีส่วนช่วยส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดความรู้ให้เกิดข้ึนในส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึง   
 2) มหาวิทยาลัยต้องมีผู้บริหารเป็นผู้น าในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  การปรับเปลี่ยน

วัฒนธรรมในองค์กร  การปรับเปลี่ยนค่านิยม  การสร้างบรรยากาศ  กิจกรรมแห่งการจัดการเรียนรู้
ที่สร้างสรรค์โดยยึดหลักพระพุทธศาสนาเป็นหลัก 
 3) กระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยควรยึดถือหลักการของการมีส่วนร่วมเป็น
หลักให้สมาชิกในองค์กรมีส่วนเริ่มคิด วิเคราะห์ปัญหา ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา วางแผนเพ่ือ
ด าเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาด าเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหา และติดตามและประเมินผลกิจกรรมร่วมกัน   
 4) มหาวิทยาลัยควรมีระบบการจัดเก็บคลังความรู้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถให้บุคลากร
เข้าไปสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกแพร่หลาย 5) มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรต่างคณะ/สถาบันเพ่ือการเพ่ิมพูนความรู้และส่งเสริมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
จัดกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการอบรมสัมมนาทั้งบุคลากรภายในและภายนอกเพ่ือได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายให้เกิดเป็นเครือข่ายทั้งภายในมหาวิทยาลัยเดียวกันหรือต่างสถาบัน 
   7.3  ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยครั้งต่อไป 

    1) ควรศึกษาการพัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยในเขตพ้ืนที่ อ่ืน ๆ  
ของประเทศและในต่างประเทศ  

  2) ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  
  3) ควรศึกษากลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือประสิทธิผล

ของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย . 
  4) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการจัดการความรู้ของ

มหาวิทยาลัยที่มีสถานที่ตั้งทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 5) ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัยในระดับวิทยาลัยเขตและวิทยาลัยสงฆ์ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการองค์กรสื่อ
ภาครัฐ 2.เพื่อศึกษาองค์ประกอบและแนวพุทธของการบริหารจัดการองค์กรสื่อภาครัฐ และ 3. เพ่ือ
น าเสนอรูปแบบการบริหารจัด การองค์กรสื่อภาครัฐเพ่ือสังคมสันติตามแนวพุทธ การวิจัยในครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Infor Mants) จ านวน 28 รูป/
คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) พิจารณาถึงการได้ข้อมูลที่ครอบคลุมประเด็น
ส าคัญ และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) เครื่องมือการวิจัยแบบสัมภาษณ์
เชิงลึกวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ได้แก่ ด้านข้อมูล 
(Data) ด้านแนวคิดทฤษฎี (Theory) และด้านผู้วิจัย (Researcher) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สภาพการบริหารจัดการองค์กรสื่อภาครัฐ พบว่า 1) สื่อภาครัฐโดยการน านโยบายสื่อ
ไปปฏิบัติ อย่างรวดเร็วและมีทัศนคติที่ดีต่อประชาชน 2) การสื่อสารเพ่ือความมั่นคง โดยมีข้อมูล/
ข่าวสารให้ประชาชนยอมรับเชื่อถือได้ 3) การสื่อสารเพ่ือการสร้างสรรค์ โดยใช้ช่องทางส่ือเกิดการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม และ 4) สื่อเร่งด่วนที่มีผู้รับสารเลือกยืนอยู่กับความดีงาม และรายงาน
ข่าวสารอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นศูนย์กลางในการน าเสนอข่าวต่างๆ เป็นต้น 
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 2. องค์ประกอบและแนวพุทธของการบริหารจัดการองค์กรสื่อภาครัฐ พบว่า 1) ผู้ส่งสาร 
(Sender) ควรให้ข่าวสารข้อมูลที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน  2) ข้อมูล (Message)  
ควรกล่าววาจาถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย 3) ช่องทาง (Channel) ควรให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนในด้านประชาสัมพันธ์ 4) ผู้รับสาร (Receiver) ควรวางตนให้ถูกต้องสม่ าเสมอ รวมทั้ง
สังคมสันติตามแนวพุทธ ได้แก่ หลักสังคหวัตถุ 4 คือ ทาน (การให้) ปิยวาจา (การพูด จาดี)  
อัตถจริยา (การบ าเพ็ญประโยชน์)  และสมานัตตตา (การวางตนเป็นกลาง)   3. รูปแบบการบริหาร
จัดการองค์กรสื่อภาครัฐเพื่อสังคมสันติตามแนวพุทธ พบว่า 1) การน านโยบายสื่อไปปฏิบัติตามแนว
พุทธท าให้สังคมเกิดความสงบสุขได้ด้วยการให้สาระความรู้และตรวจสอบข้อมูลที่เป็นจริง  
2) การสื่อสารเพ่ือความมั่นคงตามแนวพุทธท าให้สังคมเกิดความสงบสุขได้ โดยการให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้อง และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและเป็นกลาง 3) การสื่อสารเพ่ือการสร้างสรรค์
ตามแนวพุทธต้องมีความรู้ในด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง  ท าให้
สังคมเกิดความสงบสุขได้ และ 4) สื่อเร่งด่วนตามแนวพุทธ ให้ความรู้ในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 
สังคมจึงเกิดความปรองดองและสันติสุข 
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการองค์การสื่อภาครัฐ, การสื่อสาร, แนวพุทธ 

 
 

ABSTRACT 
 Objectives of this research were to: 1. study general context of state mass 
media organization administration, 2. study components and Buddhist method used 
for state mass media organization administration and 3. To propose a model for 
state mass media organization administration for peace according to Buddhism. 
 Methodology was the qualitative method collecting data from document 
and 28 key informants, purposefully selected to get full coverage data with 
structured in-depth-interview script that passed the triangulation test: data, theories 
and researcher. Data were also collected from participants in Focus Group 
Discussion. 
 Research findings were as follows: 
 1. General context of state mass media organization administration was 
that; 1) the state mass organization implemented the media policy promptly with 
good attitude toward people, 2) communication for security with trustworthy data 
and information 3) creative communication using fairly competitive channel and 4) 
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expediting media for audiences who stand for good and fair play with fast, accurate 
news and being center for data and information. 
 2. Components and Buddhist method used by state mass media 
organization administration was found that;  1) sender should dispatch only good 
and useful information and news to the public, 2) message should be delivered 
using correct words and principles of Thai language usage, 3) channel should give 
data and information to public as the public relations, 4) receivers should place 
one selves appropriately and regularly and peaceful society according to Buddhism  
abides by Sanghahavattu 4: Dana, giving, Piyavacha, lovely speech, Attachariya, 
beneficial deeds and Samanattata, neutrality. 
 3. A model for state mass media organization administration for peace 
according to Buddhism was that; 1) implementation of mass media policy for 
peaceful society according Buddhism induced peaceful society by giving knowledge 
and information that can be checked and true, 2) communication for peaceful 
society according Buddhism created peace in society by giving correct data and 
information  fast and neutrally, 3) creative communication according Buddhism, 
senders must have knowledge of mass media and public relations and dispatch 
data and information regularly and continuously to create peaceful society and  
4) expediting media according to Buddhism yielded the communication knowledge 
to create a harmonious and peaceful society. 
Keywords: Organization Administration, State Mass Media, Buddhism. 
 

1. บทน า   

 ในปัจจุบันสื่อมวลชนมีบทบาทส าคัญในการเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างอิสระและ
สามารถเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างไม่มีการปิดกัน ข้อเท็จจริงหรือความจริงในเหตุการณ์
และมีความรวดเร็วในการน าพาข้อมูลข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายเป็นจ านวนมาก โดยที่ไม่มีการ
จ ากัดว่ากลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นจะเป็นใคร และสามารถสื่อสารได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว  
ท าให้ผู้รับสารที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถทราบถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง สะดวกในการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสาร โดยที่มีคนท าสื่อเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ออกมาทางสื่อทั่วไป อาจจะเป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ การขยายตัวของโครงสร้างธุรกิจของไทยมีอิทธิพลท าให้เกิดสื่อ
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สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตอบสนองความต้องการข่าวสารด้านธุรกิจอย่างมาก มีความส าคัญใน
การน าเสนอข้อมูลข่าวสารออกมาให้ประชาชนได้ทราบเนื้อหาหรือสิ่งที่สื่อมวลชนส่วนใหญ่น าเสนอ
ออกมานั้นก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกับประชาชนในสังคม เช่น ในเรื่องของ
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม หรือแม้แต่การน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับความบันเทิงต่างๆ ที่
เป็นเรื่องของคนในแวดวงของการสื่อสาร Kanchana Kaewthep, (2013: 33). 

สื่อที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่เป็นกลาง หรือช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาด
ออกไป สังเกตเห็นว่า ประเด็นในเรื่องของอิทธิพลของสื่อที่มีต่อสังคมหรือต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
รวมไปถึงประเด็นเรื่องราวในการท าหน้าที่ที่สมควรหรือไม่สมควรของสื่อ จึงเป็นสิ่งที่มีการถกเถียง 
หลายครั้งที่สื่อถูกกล่าวหาว่าได้กลายเป็นเครื่องมือหรือเหยื่อของแหล่งข่าว หรือบุคคลผู้ซึ่งได้
คัดเลือก หรือหยิบยกเรื่องราวของบุคคลมาเสนอโดยไม่รู้เท่าทัน ทั้งนี้สังคมไทยโดยรวมไม่มีระบบ
ป้องกันและควบคุมพฤติกรรมของคน ระบบกฎหมายและระบบลงโทษทางสังคมไม่สามารถท าให้คน
เกรงกลัวและหลาบจ า โดยเฉพาะบุคคลที่มีอิทธิพลในสังคมนั้นใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการหา
ประโยชน์ต่างๆ หรือเพ่ือใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง แม้สื่อจะพยายามบอกกล่าวว่า
การรายงานข่าวสารต่างๆ แต่หลายฝ่ายกลับมองว่าประเด็นทางการเมืองหรือสังคมที่ถูกหยิบยกมา
น าเสนอนั้นเป็นการใช้โดยกลุ่มบุคคลที่อยู่ในข่าวนั้นส่งเสริมหรือสร้างภาพข่าว กลับกลายเป็นว่าการ
รายงานข่าวที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยความจงใจของผู้มีอ านาจ Penkhae Prachonpanchanuk, (2008: 
2) และบูรณาการหลักการและวิธีการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาได้มีขยายขอบเขตไปสู่การ
ด าเนินการในมิตติ่างๆ เพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านความเชื่อ พิธีกรรม และการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาจิตใจและ
ปัญญา ดังที่ท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าวถึงความส าคัญของหลักพุทธธรรมไว้ 3 ประการ คือ  
1) หลักพุทธธรรม จะช่วยให้บุคคลและสังคมมีความรัก ความเมตตา และมีความสามัคคี สามารถ
ร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยกันได้ (Busakorn Watthanabut,2018) 

ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างหลักการ
สื่อสารและหลักพุทธศาสนาในการบริหารจัดการองค์กรสื่อภาครัฐเพ่ือสังคมสันติตามแนวพุทธใน
การน าเสนอสืบต่อไป 

 
2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการองค์กรสื่อภาครัฐ 
 2.2 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและแนวพุทธของการบริหารจัดการองค์กรสื่อภาครัฐ
 2.3 เพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรสื่อภาครัฐเพ่ือสังคมสันติตามแนวพุทธ 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการองค์กรสื่อภาครัฐเพ่ือสังคมสันติตามแนวพุทธ”  
มีขอบเขตพ้ืนที่ ดังนี้ 1) สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3, 2) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 
5, 3) สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7, 4) สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. (องค์กรสื่อสารมวลชน
แห่งประเทศไทย), 5) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11, 6) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส,  
7) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยผู้สัมภาษณ์สอบถามผู้ให้ข้อมูลตามแนว
ค าถามที่วางไว้เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญใน
องค์กรสื่อภาครัฐ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive random sampling) จากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน 28 รูป/คน แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มสื่อภาครัฐ
จ านวน 15 คน (2) กลุ่มสื่ออิสระ หรือนักวิชาการอิสระ จ านวน 13 รูป/คน 

2) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
ตรวจสอบ ยืนยันความถูกต้อง และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการองค์กรสื่อภาครัฐ ดังนั้นผู้วิจัย
จึงได้พิจารณาเลือกบุคคลประกอบด้วย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักสื่อสารมวลชน จ านวน 10 
รูป/ คน 
 รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) การสังเกต
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews)  
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสาร (Documentary Research)  
ที่เก่ียวข้องกับการสื่อสาร และแนวพุทธที่ปรากฏในข้อมูลชั้นปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎก และข้อมูล
ชั้นทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือ เอกสาร งานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ ฯลฯ ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(Triangulation) ได้แก่ การแสวงหาความเชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน ได้แก่  
ด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ด้านแนวคิดทฤษฎี (Theory) ด้านผู้วิจัย (Researcher)  
 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้  1) น าข้อมูลเชิง
เอกสาร (Documentary Research) ที่เก็บรวบรวมได้มาศึกษาพร้อมจัดระบบหมวดหมู่ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 2) น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) มาจัดหมวดหมู่ และสรุปสาระส าคัญตามประเด็นที่ก าหนดไว้ 3) น าข้อมูล
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ทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องโดยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสาม
เส้า (Methodological Triangulation) ได้แก่ การแสวงหาความเชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่งที่
แตกต่าง 

 

4. ผลการวิจัย 
 4.1 สภาพการบริหารจัดการองค์กรสื่อภาครัฐ 
 การสังเกตการบริหารจัดการองค์กรส่ือภาครัฐในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายมีประโยชน์ในการ
ปรับปรุงความรู้ความสามารถ ศักยภาพ สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม ให้สามารถด าเนินการ
ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามแนวพุทธ มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตนเพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 
 การน านโยบายสื่อไปปฏิบัติ ตามนโยบายของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่เน้นความคุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของประชาชนสูงสุด ป้องกันและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยคุกคามทางสื่อที่
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ สภาพสื่อสร้างสรรค์ต้อง
อาศัยการประชาสัมพันธ์ถึงจะประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์นั้นสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลต่อ
ความคิดของคนหมู่มากหากสื่อใส่ใจท าและท าอย่างต่อเนื่องย่อมจะเกิดกระแสผลักดันให้เกิดการ
แก้ไขอย่างยั่งยืน  
 4.2 องค์ประกอบและแนวพุทธของการบริหารจัดการองค์กรสื่อภาครัฐ 
 สื่อภาครัฐโดยการน านโยบายสื่อไปปฏิบัติ กับผู้ส่งสาร (Sender) ควรให้ข่าวสารข้อมูลที่
ดีและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนโดยให้ความรู้ในด้านต่างๆเช่น การน าเสนอรายการ“ศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน” คืนความสุขให้คนในชาติ ทุกคืนวันศุกร์ ซึ่งเป็นข่าวสารที่ดีกับ
ประชาชนและให้ความช่วยเหลือสังคมในเรื่องของนโยบาย แถลงการณ์ โทรทัศน์ วิทยุ และการให้
เวลากับสื่อมวลชนตามแนวพุทธในเรื่องสังคหวัตถุ 4 ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับสาร เพ่ือยึดเหนี่ยวจิตใจให้
สังคมเกิดความสันติได้คือ 1. ต้องให้สาระความรู้ 2. ต้องตรวจเช็คข้อมูลที่เป็นจริง 3. ต้องรอบคอบ 
4.  ต้องให้ รวดเร็ว  5 .  ต้องท าให้ถูกต้อง 6 .  ต้องซื่อสัตย์  7 มีความศรัทธาในองค์กรสื่ อ  
8. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพเป็นต้น 
 4.3 รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรสื่อภาครัฐเพื่อสังคมสันติตามแนวพุทธ 
 1) สื่อภาครัฐโดยการน านโยบายสื่อมาปฏิบัติ กับผู้ส่งสาร (Sender) ตามแนวพุทธใน
เรื่องสังคหวัตถุ 4 ที่เก่ียวข้องกับผู้รับสาร เพ่ือยึดเหนี่ยวจิตใจให้สังคมเกิดความสันติได้คือ 1.ให้สาระ
ความรู้ 2. ตรวจสอบข้อมูลที่เป็นจริง 3. รอบคอบ 4. ให้รวดเร็ว 5. ท าให้ถูกต้อง 6. ซื่อสัตย์ 7. มี
ความศรัทธาในองค์กรสื่อ 8.มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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 2) การสื่อสารเพื่อความมั่นคงตามแนวพุทธในเรื่องสังคหวัตถุ 4 ที่เก่ียวข้องกับข้อมูล เพ่ือ
ยึดเหนี่ยวจิตใจให้สังคมเกิดความสันติได้คือ 1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว 2. ให้ข้อมูล
ข่าวสารด้วยความเต็มใจ 3. รอบคอบในการปฏิบัติงาน 4. ให้ความชัดเจนต่อผู้รับสาร 5.ท าให้
ถูกต้องในการน าเสนอ 
 3) การสื่อสารเพ่ือการสร้างสรรค์ตามแนวพุทธในเร่ืองสังคหวัตถุ 4 ที่เกี่ยวกับช่องทาง 
เ พ่ือยึด เหนี่ ยวจิตใจให้สั งคมเกิดความสันติ ได้ คื อ  1 .  ต้ องมีความรู้ ในด้ านการสื่ อสาร  
2. ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 3. รอบคอบ 4.ให้รวดเร็ว 5. ท าให้ถูกต้อง 6. มีความซื่อสัตย์ 7.มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 4) สื่อเร่งด่วน ตามแนวพุทธในเรื่องสังคหวัตถุ 4 ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับสาร เพ่ือยึดเหนี่ยว
จิตใจให้สังคมเกิดความสันติได้คือ 1. บุคคลต้องมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร 2. เข้าใจ
ข่าวสารเป็นอย่างดี 3. รอบคอบ 4. ให้รวดเร็ว 5. ท าให้ถูกต้อง 
 
5. สรุปองค์ความรูจ้ากการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการองค์กรสื่อภาครัฐเพ่ือสังคมสันติตามแนวพุทธ” 
ท าให้ผู้วิจัยค้น พบองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ดังแสดงใน
แผนภาพดังนี้  
 

 

 

 

 

 

 
 

Praphansak : Peace Model 
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
 6.1. สภาพการบริหารจัดการองค์กรสื่อภาครัฐ 
 จากผลการวิจัย พบว่าสื่อภาครัฐโดยการน านโยบายสื่อไปปฏิบัติ สื่อเป็นผู้เผยแพร่ให้
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่ไม่บิดเบือนความจริงได้ เช่น นโยบายของ กสทช. และการ
แถลงการณ์ของภาครัฐ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Nithita siripongthaksin (2011) ได้วิจัยเรื่อง 
“การเมืองในนโยบายสื่อสาธารณะขององค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย” พบว่า องค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เกิดขึ้นจากการ
ผลักดันของกลุ่มนักวิชาการท่ีเป็นตัวแทนความคิดและอุดมการณ์ของกลุ่มประชาสังคม  
  จากผลการวิจัย พบว่าการสื่อสารเพ่ือความมั่นคง สื่อภาครัฐส่งข้อมูลข่าวสารที่เชื่อได้ 
มีความถูกต้องในเนื้อหาสาระต่างๆ เพื่อความความสงบเรียบร้อยของสังคมและบ้านเมือง ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของบ้านเมืองได้อย่างเหมาะสมและ
รวดเร็ ว ในการน า เสนอทางสื่ อ โทรทัศน์  สอดคล้องกับผลงานวิ จั ยของ  Warakkramol 
Changkramol (2007) ได้วิจัยเรื่อง “สื่อเพ่ือสันติภาพ : จริยธรรม การจัดการ และข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนา” พบว่า ผลการศึกษาบทบาทขององค์กรสื่อมวลชน โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
หนังสือพิมพ์กลุ่มตัวอย่างพบว่า โอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนาสื่อเพ่ือสันติภาพในบริบท
ของสังคมไทยนั้นจะต้องเริ่มจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพึงทบทวน ออกแบบ และรื้อสร้างใหม่  
โดยองค์กรสื่อต้องตระหนักถึงเป้าหมายและเจตจ านงที่มุ่งมั่นเป็นสื่อเพ่ือสันติภาพ จริยธรรมทาง
วิชาชีพ  
  จากผลการวิจัย พบว่าการสื่อสารเพ่ือการสร้างสรรค์ การสื่อสารเพ่ือการสร้างสรรค์ 
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการทั่วถึงทุกสื่อและเป็นธรรม มีความเป็น
ประชาธิปไตย สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Patchanee Cheychanya (2016) ได้วิจัยเรื่อง 
“ปัจจัยการสื่อสารเพื่อพยากรณ์ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอา เซียน ของประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้” พบว่า ปัจจัยการสื่อสารที่สามารถ
พยากรณ์ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประชาชนได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 และ.01 มีทั้งหมด 5 ตัวแปรตามล าดับความส าคัญ คือ คุณลักษณะของผู้ส่งสาร  
(ß=.416) สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการสื่อสาร (ß=.330) การสนับสนุนของสื่อ/กิจกรรม
ภายในชุมชน (ß=.134) การได้รับข่าวสารจากสื่อบุคคล (ß=.104) และการได้รับข่าวสารจากสื่อใหม่ 
(ß=.053) โดยตัวแปรคุณลักษณะของผู้ส่งสารเป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ได้มากท่ีสุด  

  จากผลการวิจัย พบว่าสื่อเร่งด่วน เป็นการผลิตสื่อตามนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร 
เพ่ือมุ่งพัฒนาคนต่อการด ารงชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ต้องมีการน าเสนอข่าวสารอย่างรวดเร็วและเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นกับสถานการณ์บ้านเมืองได้อิสระ และเป็น
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ประชาธิปไตยซ่ึงประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับ
บทความวิจัยของ Prakhru throngphan Piromphon (2013) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษากับการ
พัฒนาปัญญาของพลเมืองโลกการศึกษาในศตวรรษที่ 21” พบว่า โลกการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ยอมรับกันว่าเป็นการสร้างความสามารถและพัฒนาศักยภาพของคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
เพ่ือรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและให้มีทักษะชีวิตที่สามารถด ารงอยู่ในสังคม
บริโภคนิยมได้หลายประเทศได้เตรียมการเสริมศักยภาพของประชาชนทั้งในด้านทักษะ ความรู้ 
ทัศนคติ ค่านิยม โดยการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือเป็นปัจจัยส าหรับการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจและธ ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ 
 6.2. องค์ประกอบและแนวพุทธของการบริหารจัดการองค์กรสื่อภาครัฐ 
  จากผลการวิจัย พบว่าสื่อภาครัฐโดยการน านโยบายสื่อไปปฏิบัติสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ Chamnong Adiwattnasith, (2005) ได้วิจัยเรื่อง “สื่อสารมวลชนกับความมั่นคง
แห่งพระพุทธศาสนา” พบว่า สื่อสารมวลชนเป็นองค์กรธุรกิจมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารต่างๆ 
อย่างเต็มที่ ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย และภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
สื่อสารมวลชนทุกประเภทมีบทบาทและอิทธิพลสูงมากต่อบุคคลและสังคม โดยเฉพาะอิทธิพล
ทางด้านการเผยแพร่ ค่านิยม วัฒนธรรม และความเชื่อ แม้จะมีการก าหนดจรรยาบรรณของสื่อ แต่
ก็ถูกมองข้ามเพราะมีการแข่งขันสูง เพื่อผลก าไรและความอยู่รอดของตน จากผลการวิจัยดังกล่าวท า
ให้ทราบว่า สื่อสารมวลชนมีอิทธิพลและบทบาทสูงในสังคม ซึ่งสามารถมองได้ใน 2 ลักษณะทั้งใน
เชิงบวกและเชิงลบ 
  จากผลการวิจัย พบว่าการสื่อสารเพ่ือความมั่นคง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
Panatchaya Leelayouth, (2016). ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองเพ่ือสันติเชิงพุทธบูรณา
การ” พบว่า การสื่อสารทางการ เมืองตามแนวทางของพระพุทธเจ้านั้น พระพุทธเจ้าได้มีแนวทางใน
การเจรจาต่อรองโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อโน้มน้าวใจทั้ง 2 ฝ่ายให้เข้าใจในจุดแข็งของแต่ละด้าน ทรง
ใช้การสื่อสารจากความเป็นจริงที่สอดรับกับบริบท ทรงประนีประนอมไกล่เกลี่ยและทรงใช้
กระบวนการเข้าไปแทรกแซงการด าเนินการของคู่ขัดแย้ง เพ่ือลดข้อขัดแย้ง 
 จากผลการวิจัย พบว่าการสื่อสารเพ่ือการสร้างสรรค์ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
Siriwat Krongboon,  (2016) ได้วิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนอย่าง
ยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง”  พบว่า ข้อมูลการบริหารตามหลักสังคห
วัตถุ 4 คือ ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจของผู้อ่ืน โดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x = 3.98) เรียงจากมากไปหา
น้อย คือ อันดับหนึ่ง ปิยวาจาวาจาเป็นที่รัก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x = 4.11) อันดับสอง 
อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x  = 4.00) อันดับสาม คือ ทาน
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การให้  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x  = 3.92) ตามล าดับ 

 จากผลการวิจัย พบว่าสื่อเร่งด่วน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Artada Sudsenphom, 
(2014) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานตามแนว
พุทธ”ผลการวิจัย พบว่า กระทรวงพลังงานตามนโยบายขององค์กรต้องท าอย่างมีแบบแผนและเป็น
ระบบ ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ได้แก่ ด้านทาน ด้านปิยวาจา ด้านอัตถจริยา ด้านสมานัตตตา และ
องค์ประกอบ ด้านบรรยากาศ ด้านปฏิสัมพันธ์ ด้านการอบรม ด้านการปฏิบัติ ด้านกายภาพ ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านการบริหาร ด้านการจัดการ จึงท าให้องค์กรมีความเจริญยั่งยืน 

 6.3 รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรสื่อภาครัฐเพื่อสังคมสันติตามแนวพุทธ 
 รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรสื่อภาครัฐเพื่อสังคมสันติตามแนวพุทธพบว่า เกิดขึ้นจาก
การบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีการสื่อสารและแนวพุทธที่มีจุดมุ่งหมายท าให้
สังคมมีความรัก ความเข้าใจ ความสามัคคี ปรองดองกัน ละกิเลสได้ทั้งหมดเป็นการพัฒนาจิตใจเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เป็นกลาง เหมาะสมและดีงาม สื่อ
จะต้องใช้สติในการพูด การพิมพ์หรือการเสนอข้อความรวมทั้งภาพและเสียง ต้องตระหนักรู้ถึง
ผลกระทบต่อสังคมโดยยึดหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นส าคัญ และมีความยุติธรรมแบ่งปัน
ผลประโยชน์กันอย่างเสมอภาคจึงท าให้องค์กรสื่อภาครัฐเกิดความสันติสุข สันติภาพได้อย่าง
เหมาะสมถูกต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรสื่อภาครัฐเพ่ือสังคมสันติ  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ควรมีการศึกษาการบริหารจัดการองค์กรสื่อภาครัฐเพ่ือสังคมสันติตามแนวพุทธโดย
ใช้หลักธรรมหมวดอ่ืนๆ เช่น ศีล 5 และอิทธิบาท 4 เป็นต้น 
 7.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการองค์กรสื่อภาครัฐเพ่ือสังคมสันติตามแนว
พุทธในด้านการบริหารจัดการองค์กรสื่อต่างๆ ในยุคปัจจุบัน 
 7.3 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรสื่อภาครัฐเพ่ือสังคมสันติ
ตามแนวพุทธกับการบริหารจัดการองค์กรสื่อของภาคเอกชนมาวิจัยในเชิงอ่ืนๆ ต่อไป 
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วิเคราะห์คุณค่าเชิงมโนทัศน์ทางพุทธสุนทรียศาสตร์กับการหยั่งรู้ธรรม 
AN ANALYSIS ON THE BUDDHIST ASTHETICS CONCEPTUAL VALUE  

TOWARDS THE DOCTRINAL PENETRATION   
 

เยื้อง ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 
Yueng Pannengpetch 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์เชิงคุณค่ามโนทัศน์ทาง
พุทธสุนทรียศาสตร์กับการหยั่งรู้ธรรม” มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาคุณค่าเชิง
มโนทัศน์ทางสุนทรียศาสตร์ 2) เพ่ือศึกษามโนทัศน์สุนทรียศาสตร์ของพระพุทธศาสนา3) เพ่ือ
วิเคราะห์คุณค่าเชิงมโนทัศน์พุทธสุนทรียศาสตร์ต่อการหยั่งรู้ธรรมในพระพุทธศาสนา งานวิจัย
ชิ้นนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ 

จากผลการศึกษา พบว่า มโนทัศน์ทางสุนทรียศาสตร์โดยทั่วไปศึกษาเน้นการศึกษา
เรื่องความงามและความไม่งามในงานศิลปะและธรรมชาติ รวมถึงคุณค่าทางความรู้สึกที่เกิด
ขึ้นกับอารมณ์ของมนุษย์ ส่วนมโนทัศน์ทางพุทธสุนทรียศาสตร์ มุ่งเน้นการศึกษาในเรื่องความ
งามใน 2 มิติ คือ ความงามในมิติทางธรรมและความงามมิติทางโลก ประเภทของสุนทรียศาสตร์
ในพระพุทธศาสนา ที่พบในคัมภีร์พระไตรปิฎก กล่าวถึงทัศนคติที่มีต่อความงามและความไม่
งามในพระพุทธศาสนา สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ 1) สุนทรียศาสตร์เชิงวัตถุวิสัย คือ 
ประสบการณ์การรับรู้ทางสุนทรียะที่เกี่ยวข้องกับรูปธรรม เช่น ในธรรมชาติ ในกายมนุษย์ ใน
วัฒนธรรม และในศิลปะและ 2) สุนทรียศาสตร์เชิงจิตวิสัย คือ ประสบการณ์การรับรู้ทาง
สุนทรียะที่เกี่ยวข้องกับนามธรรม เช่น รูปสัมผัส สัททสัมผัส คันธสัมผัส รสสัมผัส กายสัมผัส 
และอารมณ์สัมผัส ในส่วนของเกณฑ์การตัดสินคุณค่าของพุทธสุนทรียศาสตร์ สามารถแยก
ออกเป็น 3 แบบ (1) เชิงสมภาวะ (2) เชิงเอกภาวะ และ (3) เชิงสัจภาวะ ในส่วนคุณค่าทาง

                                                           
Buddhist Studies, Faculty of Buddhism,Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 

Chiang Mai Campus. 
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สุนทรียศาสตร์ในพระพุทธศาสนานั้น สามารถแยกออกเป็น 3 แบบ คือ (1) เชิงศีลธรรม (2)  
เชิงศิลปะ และ (3) เชิงพุทธศิลป์  

คุณค่าทางพุทธสุนทรียศาสตร์เชิงนิเสธยังมีผลต่อการบรรลุธรรมของพระพุทธสาวก
และพระพุทธสาวิกา ซึ่งสามารถแยกลักษณะและประเภทของพุทธสุนทรียศาสตร์เชิงนิเสธ 
ออกเป็น 4 ประเภท 1) ลักษณะความไม่งามในศีล 2) ความไม่งามทางความประพฤติ 3) 
ลักษณะความไม่งามในความเห็น 4) ลักษณะความไม่งามในอาชีวะ   ในส่วนของหลักการ
พิจารณาพุทธสุนทรียศาสตร์เชิงนิเสธที่มีผลต่อการรู้ธรรม สามารถแยกการพิจารณาออกเป็น 7 
หลักการ (1) หลักการพิจารณาในกามฉันทะ (2) ปฏิกูลโดยอาหาร  (3) หลักเบญจขันธ์ (4) 
หลักปมาณิกา (5) หลักทวัตติงสาการหรืออาการ 32 (6) หลักอสุภกรรมฐาน และ (7) หลัก
อภิสมาจาร นอกจากนี้แล้วผู้วิจัยได้ยกกรณีตัวอย่างของพุทธสาวกและสาวิกาที่พิจารณาคุณค่า
ทางพุทธสุนทรียศาสตร์เชิงนิเสธยังมีผลต่อการบรรลุธรรมอีกด้วย และยังพบอีกว่า ไม่มีสาวก
หรือสาวิกาองค์ใดเลยที่พิจารณาแค่เพียงความงามเดียวแล้วบรรลุธรรม  
ค าส าคัญ: มโนทัศน์, สุนทรียศาสตร์, พระพุทธศาสนา, คุณค่า  
 

ABSTRACT 
This article is part of a research study entitled ―An Analysis on the 

Buddhist Æsthetics Conceptual Value towards the Doctrinal Penetration‖ 
consists of three objectives as (1), to investigate the Buddhist aesthetic 
conceptual value 2) to explore the Buddhist aesthetic concept and 3) to 
analyze on the Buddhist aesthetic conceptual value towards the doctrinal 
penetration. The research was conducted by the qualitative research method.  

The results revealed that the concept of aesthetics focus on a study 
of the beauty and ugliness in nature and arts including value that occurs with 
the human emotion. Regarding the concept of Buddhist aesthetics, it focuses on 
the beauty in two dimensions viz. the mundane and super mundane. According 
to the Buddhist attitude of beauty and ugliness in the Buddhist Canon, it has 
been described extensively and the concept of aesthetics divided into two 
types as (1) objective aesthetic and (2) subjective aesthetics. The objective 
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aesthetic is the perception of aesthetic experience that associated with material 
qualities viz. nature, human body, culture and arts. The subjective aesthetic is 
the perception aesthetic experience that associated with mentality or sense-
impression viz. eye-contact, ear-contact, nose-contact, tongue-contact, body-
contact and mind-contact. Regarding the value criteria on Buddhist aesthetics, it 
can be divided into three conditions as (1) correspondence, (2) unity or oneness 
and (3) truthfulness. In addition to the value of Buddhist aesthetics, it can be 
divided into three categories: (1) morality (2) and artistic (3) Buddhist art.   

However, the value of negative Buddhist aesthetic can be affected 
towards the doctrinal penetration of Buddha‖s disciples. The characteristic of 
negative Buddhist aesthetic divides into four categories: (1) the ugliness of 
morality, (2) the ugliness of behavior, (3) the ugliness of views and (4) the 
ugliness of livelihood. In addition, the ideas to be constantly reviewed on the 
ugliness can be divided into seven aspects viz. (1) the sensual desire, (2) the 
loathsomeness of food, (3) the Five Aggregates, (4) Pamanika: judge or take 
standard, (5) determining of the thirty two intuitive insight modes, (6) the 
contemplation on foulness or loathsomeness and (7) determining of the higher 
training in proper conduct. In addition, the researcher has raised the cases of 
the Buddha‖s disciple who have realized and entered the Stream-Enterer based 
on the negative value of Buddhist aesthetic. It also found that there was no 
disciple who have considered on the beauty alone and penetrated the 
Buddha‖s doctrine.   
Keywords: Concept, Aesthetics, Buddhism, Value  
 
  



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    79  
 

 

1. บทน า 
สุนทรียศาสตร์เป็นการศึกษาทางด้านปรัชญาเกี่ยวกับเรื่องของความงาม แต่ใน

ความเป็นจริง ยังศึกษาถึงความน่าเกลียดด้วย ทัศนะเกี่ยวกับ “ความน่าเกลียด” ถือได้ว่ามันมี
บทบาทส าคัญไม่น้อยในทฤษฎีสุนทรียภาพ “ความน่าเกลียด” จัดเป็นเรื่องที่น่าสนใจประเภท
หนึ่งที่บรรจุอยู่ในทฤษฎีสุนทรียภาพ เพราะ “ความน่าเกลียด” เป็นการระบุถึงคุณค่าเชิงลบ
หรือเชิงนิเสธของสุนทรียภาพ (Aesthetic Disvalue) (ค าว่า Disvalue ค านี้เกิดขึ้นมาใช้กันใน
ปี ค.ศ.1603 แปลว่า Undervalue: ดูเบา, มีคุณค่าน้อย: To Consider Of Little Value, มีค่า
ในเชิงนิเสธ A Negative Value) เช่นดังที่ความงามเป็นการระบุถึงคุณค่าสุนทรียภาพในเชิง
บวกหรือเชิงปฏิฐาน (Positive Value) ด้วยเหตุนี้ ทั้งความน่าเกลียดและความงามจึงเป็นขั้ว
ตรงข้ามทางด้านคุณค่าอันหนึ่งซึ่งอุปมาแล้วเหมือนกับ “ถูก” และ “ผิด” ในทางจริยธรรม หรือ 
“จริง” และ “ไม่จริง” (Truth And Falsehood) ในญานวิทยา ท่ามกลางวัตถุต่างๆ ที่มีการ
รับรู้ มีบางสิ่งบางอย่างอันเป็นคุณค่าเชิงสุนทรีย์ในเชิงลบหรือเชิงนิเสธ นี้มิได้หมายความว่าวัตถุ
สิ่งของเหล่านั้น ขาดเสียซึ่งอัตลักษณ์ต่างๆ เลยทีเดียว คุณสมบัติต่างๆ นั้นเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกัน
กับสิ่งซึ่งพบได้ในวัตถุท่ีมีความงาม (Jerome Stolnitz, 1967) 

อย่างไรก็ดี ในคัมภีร์พระไตรปิฎกโดยมากแล้วได้กล่าวถึงความงามในธรรม เช่น  
การกล่าวถึงความงามในแง่พระเกียรติศัพท์ด้านการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าว่า “ทรงแสดง
ธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลางและมีความงามในท่ีสุด” (Vin. (Thai) 
1/1/2.) ซึ่งความข้อนี้ปรากฏมีหลายแห่งในพระไตรปิฎก ดังที่ทรงตรัสบอกพระอรหันต์ 60 รูป 
ที่ส่งไปประกาศศาสนาในคราวแรกว่า “ภิกษุทั้งหลาย...จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มี
ความงามในท่ามกลาง และมีความงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์” (Vin. (Thai) 4/32/40.) 
นอกจากนั้นแล้ว ยังได้กล่าวถึงความงามในที่อ่ืนๆ เช่น ความไพเราะของเสียงดนตรี ดังที่สมัย
หนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ถ้ าอินทสาละที่ภูเขาเวทิยกะ ใกล้เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ 
ปัญจสิขะคันธรรพบุตรได้หยิบพิณขึ้นมาดีด พร้อมกับขับเพลงรัก บรรยายถึงความรักอันซาบซึ้ง
ที่มีต่อนางภัททาสุริยวัจฉสาเปรียบเทียบกับความซาบซึ้งในเข้าถึงอมตธรรมของพระพุทธเจ้า  
ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสชมถึงความไพเราะงดงามของดนตรี (Vin. (Thai) 10/344 – 
349/273 - 277.) ความงามรื่นรมย์ของเส้นทางตามธรรมชาติ เช่น พระกาฬุทายีเถระพรรณนา
หนทางการเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ (Bv. (Thai) 33/2/555 – 561.) พระเจ้าพิมพิสาร เมื่อคณะ
กุฎุมพีชาวกรุงราชคฤห์เสร็จธุระที่จ าเป็นในกรุงเวสาลีแล้วได้กราบทูลว่า ที่เมืองเวสาลี มีหญิง
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งามเมืองชื่ออัมพปาลี มีรูปงาม น่าดู น่าชม มีผิวพรรณผุดผ่องอย่างยิ่ง เธอช านาญการฟ้อนร า 
ขับร้องและประโคมดนตรี  คนทั้งหลายที่ต้องการจะพาเธอไปร่วมอภิรมย์ด้วย ต้องจ่ายค่าตัวถึง
คืนละ 50 กหาปณะ ก็เพราะนางอัมพปาลีนี่แหละที่ท าให้กรุงเวสาลีมีเสน่ห์และมีความงดงาม
เป็นพิเศษ จึงรับสั่งให้ว่า  “พนาย ถ้าเช่นนั้น พวกท่านจงหาเด็กสาวผู้มีความงามอย่างนั้นที่ควร
คัดเลือกให้เป็นหญิงงามเมือง” (Vin. (Thai) 5/327/180.) การกล่าวถึงความงามของ 
นางชนปทกัลยาณี นางงามในชนบท ซึ่งขยายความโดยพระอรรถกถาจารย์ว่า นางงามในชนบท  
หมายถึงหญิงที่งดงามกว่าหญิงอ่ืนในชนบท  เพราะประกอบด้วยความงาม  5  อย่าง คือ   
(1)  มีผิวพรรณงาม  (2)  มีเนื้องาม  (มีมือ  เท้า  และริมฝีปากแดงงาม)  (3)  มีเล็บงาม   
(4)  มีฟันงาม  (5)  มีวัยงาม  (แม้จะมีอายุ  120  ปี  ก็ยังงดงามเหมือนหญิงสาวอายุ  16  ปี  
(DA. (Thai) 1/426/314;  SA. (Thai) 3/386/301-302.) 

นอกจากนั้นแล้ว พระพุทธศาสนายังได้กล่าวถึงกระบวนการรับรู้ความงามและความ
ไม่งาม และมีกฎเกณฑ์ในการตัดสินความงามและความไม่งาม โดยได้กล่าวถึงสัทธรรม 7 
ประการ  ในข้อว่า พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ เป็นพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เป็นผู้ได้ฟัง
มากซึ่งธรรมเหล่านี้ ที่มีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง มีความงามในที่สุด พร้อม
ทั้งอรรถและพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์ บริบูรณ์ครบถ้วน ทรงจ าไว้ได้คล่องปาก ขึ้น
ใจ แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ (M. (Thai) 13/25/29.) ซึ่งกระบวนการรับรู้ความงามและความไม่งาม
ในพระพุทธศาสนานั้น ได้กล่าวถึงบุพภาคของการศึกษา นั่นคือ ปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ   
(M.  (Thai) 12/497/539; A. (Thai) 20/371/110.) ประกอบด้วย ปรโตโฆสะ หมายถึง  
สื่อทางความงามที่ดี ซึ่งจะได้จากกัลยาณมิตร ซึ่งในที่นี้หมายถึง สื่อที่ได้มาจากผู้สร้างสรรค์ที่ดี 
ต่อจากนั้น จึงน าไปสู่โยนิโสมนสิการ นั่นคือ การวิเคราะห์ของผู้รับรู้ความงามอย่างลึกซึ้งและมี
เหตุผล จนก่อให้เกิดปัญญารู้ชัดในสุนทรียภาพนั้น อันจะน าไปสู่ส านึกทางคุณค่าทางจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับความงามและไม่งามนั่นคือ สิ่งที่พระอรรถกถาจารย์ได้ขยายความว่า ธรรมมีความ
งามในเบื้องต้นหมายถึงศีล ธรรมมีความงามในท่ามกลางหมายถึงอริยมรรค และธรรมมีความ
งามในที่สุดหมายถึงพระนิพพาน (DA. (Thai) 190/159.) และการยกย่องความงามของพุทธ
บริษัท 4 เพราะมีศีล ความงามในบริษัทมี 4 อย่าง คือ 1. ภิกษุผู้มีศีล มีธรรมงาม จัดเป็นผู้งาม
ในบริษัท 2. ภิกษุณีผู้มีศีล มีธรรมงาม จัดเป็นผู้งามในบริษัท 3. อุบาสกผู้มีศีล มีธรรมงาม 
จัดเป็นผู้งามในบริษัท 4.อุบาสิกาผู้มีศีล มีธรรมงาม จัดเป็นผู้งามในบริษัท (Vin. (Thai) 
8/324/456.) ขยายความได้ว่า ศีลน าสุขมาให้ตราบเท่าชรา  หมายถึงศีล  5  ศีล  10  เป็นต้น  
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ย่อมเป็นเครื่องประดับท าให้เกิดความงาม และความสุขแก่คนทุกเพศทุกวัย  ไม่มีล้าสมัยไร้
ต าหนิ  ต่างจากเครื่องประดับภายนอกที่ท าให้งามเฉพาะเพศหรือวัย  ใครที่ใช้เครื่องประดับ
หรือเครื่องแต่งกายไม่เหมาะกับเพศหรือวัย ก็จะถูกต าหนิ และถูกสงสัยว่า เป็นบ้าเสียสติ   
(KhA. (Thai) 7/147.) นอกจากน้ัน ยังมีหลักธรรมในการพิจารณาความไม่งามตามหลักการ
พิจารณาอนุสติ 10 คือ อารมณ์ดีงามท่ีควรระลึกถึงเนืองๆ ในข้อว่า กายคตาสติ สติอันไปในกาย 
หรือระลึกถึงเกี่ยวกับร่างกาย คือ ก าหนดพิจารณากายนี้ให้เห็นว่าประกอบด้วยส่วนต่างๆ  
คือ อาการ 32 อันไม่สะอาด ไม่งาม น่าเกลียด เป็นทางรู้เท่าทันสภาวะของกายนี้ มิให้หลงใหล
มัวเมา (Kh. (Thai) 31/213/140; Dhs. (Thai) 34/191/77.) และอสุภะ 10 คือ สภาพอันไม่
งาม ซากศพในสภาพต่างๆ ซึ่งใช้เป็นอารมณ์แห่งสมถกรรมฐาน (Vism.1/226.) 

ด้วยเหตุที่กล่าวมาท้ังหมดนี้ จะเห็นได้ในเบื้องต้นว่า ลักษณะความงามที่ปรากฏใน
คัมภีร์พระไตรปิฎกมีสองลักษณะ คือ ลักษณะที่เป็นเชิงปฏิฐาน (positive) และลักษณะที่เป็น
เชิงนิเสธ (negative) การศึกษาพุทธสุนทรียศาสตร์ที่ผ่านมานั้น ส่วนใหญ่แล้วมักจะเน้นเรื่อง
ความงามท่ีเป็นเชิงปฏิฐาน แต่ในความเป็นจริงแล้วข้อมูลในในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงความงาม
ในเชิงนิเสธไว้ด้วยเช่นกรณีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงให้พระนันทะ ผู้กระสันอยากลาสิกขาเพ่ือ
ไปอยู่กับนางชนบทกัลยาณี และแสดงให้กับนางเขมาถึงเรื่องความไม่เที่ยงของความงาม เป็นต้น 
ในเรื่องความงามก็เช่นเดียวกัน พระพุทธเจ้าไม่ทรงปฏิเสธเรื่องความงาม แต่พระองค์ก็ไม่
สนับสนุนให้พระภิกษุไปเกี่ยวข้องกับความงามเช่นกัน ปรากฏในพระวินัยปิฎก แต่กระนั้นก็ทรง
มุ่งเน้นความงามที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกลักษณะของพระสงฆ์ดังปรากฏในหลักเสขิยวัตร เป็นต้น 
เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า ความงามในพุทธศาสนานั้น แสดงออกมาในเชิงปฏิฐานและเชิงนิเสธ 
ท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษามโนทัศน์ของพุทธสุนทรียศาส ตร์  การรับรู้ทาง
สุนทรียศาสตร์ของพระพุทธศาสนา และคุณค่าทางจริยธรรม รวมถึงมโนทัศน์เกี่ยวกับแนวคิด
เรื่องสุนทรียศาสตร์ในทางพระพุทธศาสนาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเป็นการศึกษา
เทียบเคียงแนวคิดเกี่ยวกับศิลปะในทัศนะของสุนทรียศาสตร์ ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการตีความมโนทัศน์ของวิทยาการความรู้ เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ใน
พระพุทธศาสนา 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษามโนทัศน์ทางสุนทรียศาสตร์ของพระพุทธศาสนา 
2.2 เพ่ือศึกษาการรับรู้ทางสุนทรียศาสตร์ของพระพุทธศาสนา 
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2.3 เพ่ือวิเคราะห์คุณค่าทางพุทธสุนทรียศาสตร์ในเชิงปฏิฐานและเชิงนิเสธต่อการ

บรรลุธรรมของพระพุทธสาวกและพระพุทธสาวิกา 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธี
การศึกษาจากเอกสาร ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้  

1. การรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสารต่างๆ ทั้งที่เป็นชั้นปฐมภูมิ ได้แก่ 
พระไตรปิฎก ส่วนทุติยภูมิ ได้แก่ อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา หนังสือ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ
งานวิจัยอื่นๆ เพ่ือศึกษามโนทัศน์เรื่องศิลปะในสุนทรียศาสตร์และพระพุทธศาสนา 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จาก
การศึกษาเอกสาร โดยจัดเป็นหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  

3. การสังเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาจะด าเนินการน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์แล้ว
ไปสังเคราะห์เรียบเรียง โดยมุ่งตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา 

4. สรุปผลการศึกษาและเสนอแนะ จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม เสนอให้บัณฑิตวิทยาลัย
ตรวจสอบความถูกต้อง เซ็นอนุมัติ เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงในการศึกษาวิจัยต่อไป 
 
4. ผลการวิจัย 

เมื่อกล่าวถึงค าว่า คุณค่า ในทางปรัชญานั้นจะหมายถึง คุณวิทยา หรือในต าราบาง
เล่มใช้ค าว่า อรรฆวิทยา ในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Axiology  เป็นการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับ
ค่านิยมหรือคุณค่า คุณค่านั้นเป็นนามธรรมซึ่งเกิดจากการประเมินข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สังคม ข้อเท็จจริงเป็นเพียงปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมที่สามารถ
รับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส ส่วนคุณค่านั้นมีลักษณะที่อาศัยข้อเท็จจริงว่าควรจะเป็นอย่างไร และ
ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น คุณค่าเกิดจากการประเมินไม่ใช่การวัด เพราะคุณค่าเป็นนามธรรม ดังนั้น 
คุณค่าจึงเป็นสิ่งที่ก าหนดเองไม่ได้ต้องมติของคนส่วนใหญ่ เป็นที่ยอมรับของคนส่วนมาก 
แบ่งย่อยเป็น 2 สาขา คือ ค่านิยมตามแนวจริยศาสตร์ และค่านิยมตามแนวสุนทรียศาสตร์ 
(Kamchorn Soonpongsri, 2013: 11) 
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สุนทรียศาสตร์ (Æsthetics) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความซาบซึ้งในคุณค่าของความ

งามที่สร้างสรรค์มาจากความรู้สึกภายในตัวของมนุษย์ ความรู้ในเรื่องสุนทรียศาสตร์เป็น
การศึกษาเพ่ือสร้างรสนิยม (Taste) ในการพิจารณาและเลือกเสพสิ่งที่ดี ที่งาม ตลอดจน
สามารถตัดสินค่าของความงามได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น การเรียนรู้สุนทรียศาสตร์เป็นการศึกษา
ในแง่ปรัชญาหรือทฤษฎี อาศัยการถกเถียงด้านเหตุผลในปัญหาทางสุนทรียศาสตร์ เช่น อะไรคือ
สิ่งสวยงาม เราตัดสินได้อย่างไรว่าอะไรงาม เป็นต้น ผู้ที่มีสุนทรียศาสตร์อาจไม่ใช่ผู้สร้างสรรค์
งานศิลปะหรือศิลปิน แต่เป็นผู้มองเห็นและรู้คุณค่าของศิลปะ ในขณะเดียวกัน ศิลปินถ้าไม่มี
ความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์แล้วก็อาจไม่สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะที่ดีเด่นได้ ซึ่งต่างจากศิลปิน
ผู้มีความรู้และเข้าใจในสุนทรียศาสตร์ก็จะช่วยส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะได้ไม่มากก็น้อย 
เพราะสุนทรียศาสตร์เป็นเรื่องการสอน การปลูกฝังให้คนมีความคิดเกี่ยวกับความงามที่มนุษย์
ทุกชาติทุกภาษาได้ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ศิลปะ และสร้างรสนิยมในความงามมา
ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ นอกจากนั้นแล้ว วิชาสุนทรียศาสตร์ยังครอบคลุมไปถึงฐานความรู้
ของการวิเคราะห์ วิจารณ์งานศิลปะด้วย ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า สุนทรียศาสตร์เปรียบเสมือน
มารดาของศิลปะและวิชาศิลปวิจารณ์ ศิลปินไม่อาจเป็นศิลปินที่ดี หรือนักศิลปวิจารณ์ที่ดีได้ ถ้า
ละเลยสุนทรียศาสตร์ หรือแม้แต่ผู้เสพศิลปะทั่วไป ถ้ามีความเข้าใจในสุนทรียศาสตร์แล้ว ก็จะ
ช่วยให้ซาบซึ้งงานศิลปะได้ดียิ่งขึ้น 

ในภาษาไทยค าว่า “สุนทรียศาสตร์” พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ ให้ความหมายค าว่า 
สุนทรียศาสตร์มาจากศัพท์ว่า สุนทร+ศาสตร์ วิชาที่ว่าด้วย ความซาบซึ้ง ในคุณค่าของสิ่งงดงาม 
ไพเราะ หรือรื่นรมย์ ไม่ว่าจะเป็นธรรมหรือในงานศิลปะ ส่วนใหญ่จะออกมาในลักษณะปรัชญา
หรือทฤษฎี ทั้งในเชิง จิตวิทยา จริยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวมไปถึงการวิจารณ์ศิลปะและรสนิยม
ความรู้สึกนี้เจริญได้ด้วยประสบการณ์หรือการศึกษา อบรม ฝึกฝน จนเป็นอุปนิสัยก่อเกิดเป็น
รสนิยม (taste) ซึ่งย่อมจะแตกต่างไปในแต่ละบุคคล (The Royal Institute, 2530: 6.) 

ส่วนค าว่า Aesthetics มาจากรากศัพท์ภาษากรีกโบราณ ค าว่า aisthetikos 
บางครั้งในภาษาอังกฤษอาจจะเขียนได้สองแบบ คือ Aesthetics และ Esthetics ตาม
ความหมายดั้งเดิมนั้น แปลว่า ความไวต่อความรู้สึก (sensitive) ความตื่นเต้น (sentient) หรือ
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความรู้สึกซึ่งจะได้มาจากค าภาษากรีกว่า aisthanomai แปลว่า ฉัน
รับรู้, ฉันรู้สึก, ฉันสัมผัสได้ (I perceive, feel, sense) (Nigel Wilson, 2010: 20.) ต่อมา  
ค าว่า aesthetics ได้รับการบัญญัติและให้ความหมายใหม่ โดยนักปรัชญาชาวเยอรมัน นามว่า 
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Alexander Gottlieb Baumgarten ในงานดุษฎีนิพนธ์เรื่อง Mediationesphilosophicae 
de nonnullisadpoemapertinentibus หรือ ข้อควรพิจารณาทางปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับบท
กวี ในปี ค.ศ. 1735และหลังจากนั้น ค านี้ยังถูกใช้ในงานของเขาชื่อ Aesthetica ใน ค.ศ.1750 
อีกด้วย (Paul Guyer, 2008 : 1079 – 1081.) 

ค านี้ถูกใช้อย่างแพร่หลาย ในภาษาอังกฤษโดยวิธีการแปลของ ค้านท์ (Emmanuel 
Kant) และถูกใช้ในความหมายแบบดั้งเดิมในเรื่องความรู้สึกที่ไม่วิปลาส ในเรื่องเงื่อนไขของการ
รับรู้ความรู้สึกทางประสาทสัมผัส ซึ่งเป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ค้านท์ พยายามที่จะน า
ความหมายเดิมของค านี้มาใช้ หลังจากที่ Alexander Gottlieb Baumgarten ได้น ามาใช้ใน
ภาษาเยอรมันในความหมายของการวิจารณ์เรื่องรสนิยม (criticism of taste) ในช่วงปี ค.ศ. 
1750 – 1760 แต่ความหมายที่ Baumgarten ได้นิยามไว้นั้น ได้รับความนิยมในช่วง ปี ค.ศ. 
1830 – 1840 (แม้จะมีข้อขัดแย้งทางวิชาการกันก็ตาม) และศัพท์นี้ได้ถูกใช้ในปรัชญากันอย่าง
แพร่หลาย ในปี ค.ศ. 1868 Water Peter ได้เคยใช้ ศัพท์นี้อธิบายการสนับสนุนกระบวนการที่
ชื่อว่า “Art for Art Sake” ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ต่อมาความหมายของค านี้ก็เลอะเลือน
ไป ค านี้ได้ถูกในฐานะของค าคุณศัพท์ ในปี ค.ศ. 1798 เพ่ืออธิบายการรับรู้ทางประสาทสัมผัส 
ในปี ค.ศ. 1821 ถูกใช้ในเพ่ือการอธิบายการชื่นชมสิ่งที่สวยงาม (Online Etymology 
Dictionary, 2017.) 

ดังนั้น เป้าหมายของสุนทรียศาสตร์นั้น อยู่ที่การวิเคราะห์หาคุณค่าของความงามที่
มีอิทธิพลต่อชีวิตของมวลมนุษย์นั่นเอง มันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของการประเทืองอารมณ์ หรือ 
ปัญญาเพียงอย่างเดียว ยิ่งกว่านี้ สุนทรียศาสตร์ ไม่ใช่เรื่องท่ีจะน าเข้าหาแต่สิ่งสวยงามที่สุด หรือ
ถูกต้องใจที่สุด เท่าที่กิเลส-ตัณหา ของมนุษย์ ต้องการเสียทั้งหมด อย่างน้อยสุนทรียศาสตร์ต้อง
สามารถเสริมสร้างให้มนุษย์ ได้มีโอกาสสัมผัสกับสิ่งที่เป็นสัจธรรมซึ่งปรากฏอยู่  (Boon Nilket, 
n.d. : 2.)  

สุนทรียศาสตร์บ่อยครั้งได้รับการอธิบายว่าเป็นการศึกษาทางด้านปรัชญาเกี่ยวกับ
เรื่องของความงาม แต่ในความเป็นจริง ยังศึกษาถึงความน่าเกลียดด้วย ทัศนะเกี่ยวกับ “ความ
น่าเกลียด” ถือได้ว่ามันมีบทบาทส าคัญไม่น้อยในทฤษฎีสุนทรียภาพ “ความน่าเกลียด” จัดเป็น
เรื่องท่ีน่าสนใจประเภทหนึ่งที่บรรจุอยู่ในทฤษฎีสุนทรียภาพ เพราะ “ความน่าเกลียด” เป็นการ
ระบุถึง “คุณค่าเชิงลบหรือเชิงนิเสธของสุนทรียภาพ” (aesthetic disvalue) เช่นดังที่ความงาม
เป็นการระบุถึงคุณค่าสุนทรียภาพในเชิงบวกหรือเชิงปฏิฐาน (positive value) ด้วยเหตุนี้  
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ทั้งความน่าเกลียดและความงามจึงเป็นขั้วตรงข้ามทางด้านคุณค่าอันหนึ่งซึ่งอุปมาแล้ว
เหมือนกับ “ถูก” และ “ผิด” ในทางจริยธรรม หรือ “จริง” และ “ไม่จริง” (truth and 
falsehood) ในญานวิทยา ท่ามกลางวัตถุต่างๆ ที่มีการรับรู้ มีบางสิ่งบางอย่างอันเป็นคุณค่าเชิง
สุนทรีย์ในเชิงลบหรือเชิงนิเสธ นี้มิได้หมายความว่าวัตถุสิ่งของเหล่านั้น ขาดเสียซึ่งอัตลักษณ์
ต่างๆ เลยทีเดียว คุณสมบัติต่างๆ นั้นเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันกับสิ่งซึ่งพบได้ในวัตถุท่ีมีความงาม  

อย่างไรก็ตาม ในทางพระพุทธศาสนานั้นมีมโนทัศน์ (Concepts) เกี่ยวกับ
สุนทรียศาสตร์ (Æsthetics) แบ่งเป็นสองขั้วที่ส าคัญ คือ สุนทรียะเชิงปฏิฐาน (Positive 
Æsthetics) และสุนทรียะเชิงนิเสธ (Negative Æsthetics) นั่นคือ การกล่าวถึงความงามและ
ความไม่งาม ในฐานะที่เป็นความจริงของธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ตั้งอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ 
กล่าวคือ อนิจจัง ความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่ง ทุกขัง ความทนอยู่ได้ยากของสรรพสิ่ง และ
อนัตตา ความไม่มีตัวไม่มีตนของธรรมทั้งหลาย จะเห็นได้ว่า การจะเข้าถึงความงามนั้นต้อง
ประกอบด้วยสิ่งที่ถือว่าต้องเชื่อมโยงกันก็คือ ความจริง ความดี และความงาม อยู่เสมอ 
เพราะฉะนั้น ความจริงหรือสัจธรรม หมายถึงสภาวะที่เป็นของมันอย่างนั้น เรียกสภาวะนี้ว่ากฎ
ธรรมชาติหรือกฎธรรมดา ยกตัวอย่างเช่น ความไม่แน่นอน (อนิจจัง) ความคงอยู่ไม่ได้ (ทุกขัง) 
ได้แก่ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพรากจากของหวงแหน ความร้อน ความหิว 
เป็นต้น ซึ่งความจริงหรือสัจธรรมนี้ จะปรากฏแก่มนุษย์ได้ด้วยความรู้ หรือปัญญาซึ่งเป็นตัวท า
ให้มนุษย์สัมพันธ์กับสัจธรรมและเข้าถึงสัจธรรม นั่นแสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนานั้น มีมโน
ทัศน์เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับความจริงของธรรมชาติ ในเรื่องความงามที่อยู่
ภายใต้กฎไตรลักษณ์ด้วยเช่นกัน 

ความเข้าใจผิดที่ว่า พระพุทธศาสนามีแนวคิดแบบทุนนิยม ของนักปราชญ์ทั้ง
ชาวตะวันตกและตะวันออกจ านวนหน่ึงเกิดขึ้นเพราะมีความเห็นว่าพระพุทธศาสนา ขาดความ
รื่นรมย์ในความรู้สึกแห่งสุนทรียภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจกันอย่างผิดพลาด เพราะมีหลักฐาน
หลายแห่งในคัมภีร์ทางศาสนาที่ชี้ให้เห็นว่า พระพุทธศาสนามีมุมมองเฉพาะเกี่ยวกับความรู้สึก
แห่งสุนทรียภาพอยู่ เช่นกัน แต่อาจจะแตกต่างกันออกไปจากมุมมองของสุนทรียศาสตร์
โดยทั่วไป เราจึงต้องจะมาพิจารณาถึงสิ่งที่พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงสุนทรียศาสตร์เสียใหม่  
โดยได้น าเสนอ ความหมายค าว่า “สุนทร” หรือ “ความงาม” ออกเป็น 18 นัยยะ เพ่ือให้เข้าใจ
ความหมายของค าว่าความงามมากขึ้น (Somdet Phra Sangharaja Chao Kromma Luang 
Jinavorn Sirivaddhana, 1965: 196,) 



86    ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2561

 
 

พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงความงามใน 2 มิติ คือ ความงามในมิติทางธรรมและ
ความงามมิติทางโลก ความงามในมิติทางธรรม หมายถึง ความงามที่เป็นลักษณะของธรรม  
หรือความจริงอันเป็นผลจากคุณภาพ หรือคุณสมบัติของธรรมะ ความงามในมิติทางโลก แต่ใน
ที่นี้ ผู้วิจัยขอแบ่งประเภทของสุนทรียศาสตร์ในพระพุทธศาสนา โดยย้อนกลับไปวิเคราะห์ได้ใน
คัมภีร์พระไตรปิฎก ซึ่งเป็นหลักฐานแรกสุดของการกล่าวถึงทัศนคติที่มีต่อความงามและความไม่
งามในพระพุทธศาสนา สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ 1) สุนทรียศาสตร์เชิงวัตถุวิสัย คือ 
ประสบการณ์การรับรู้ทางสุนทรียะที่เก่ียวข้องกับรูปธรรม และ 2) สุนทรียศาสตร์เชิงจิตวิสัย คือ 
ประสบการณ์การรับรู้ทางสุนทรียะท่ีเกี่ยวข้องกับนามธรรม 

สุนทรียศาสตร์เชิงวัตถุวิสัย คือ ประสบการณ์การรับรู้ทางสุนทรียะที่เกี่ยวข้องกับ
รูปธรรม สามารถแบ่งเป็น 4 ประเภทที่มีความต่อเนื่องกัน คือ สุนทรียภาวะในธรรมชาติ 
สุนทรียภาวะในกายมนุษย์ สุนทรียภาวะในวัฒนธรรม และสุนทรียภาวะในศิลปะ โดยมีล าดับ
ความสัมพันธ์กัน ดังนี้ 
 
ธรรมชาติ ------------->  มนุษย์  ------------> วัฒนธรรม  ------------> ศิลปะ 

 
สุนทรียศาสตร์เชิงจิตวิสัย คือ ประสบการณ์การรับรู้ทางสุนทรียะที่เกี่ยวข้องกับ

นามธรรมสามารถแบ่งเป็น 6 ประเภท คือ สุนทรียภาวะในรูปสัมผัส สุนทรียภาวะในสัททสัมผัส 
สุนทรียภาวะในคันธสัมผัส สุนทรียภาวะในรสสัมผัส สุนทรียภาวะในกายสัมผัส และสุนทรีย
ภาวะในอารมณ์สัมผัส โดยมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดกระบวนการในสัมผัสที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง
กัน ดังนี้ 
 
ผัสสะ -------------> วิญญาณ ------------>  สัญญา------------> เวทนา ------------> สังขาร   
 

ในรายละเอียดผู้วิจัยจะไม่ขออธิบายแยกจากกัน เนื่องจากสุนทรียศาสตร์เชิงจิตวิสัย
เป็นอารมณ์การรับรู้ที่มีความต่อเนื่องเป็นอารมณ์เดียวกัน  

ค าว่า ผัสสะ (D. (Thai) 11/307/255; S.(Thai) 16/12/4.) ในทางพระพุทธศาสนา 
หมายถึง ความกระทบ ความประจวบกันแห่งอายตนะภายใน อายตนะภายนอก และวิญญาณ 
(Phra Brahma Gunabhorn (P.A. Payutto 2008: 271.) มีผัสสะสัมพันธ์กับค าว่า 
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“อายตนะ” (อายตนะ 6 (สิ่งที่เชื่อมต่อกันให้เกิดความรู้, แดนต่อหรือแดนเกิดแห่งความรู้ — 
sense-fields; sense-spheres) หมายถึง อายตนะท้ัง 6 ผัสสะ มี 6 ทาง คือ 

1) จักขุสัมผัส หมายถึง ความกระทบทางตา คือ ตา<--->รูป<--->จักขุวิญญาณ  
2) โสตสัมผัส หมายถึง ความกระทบทางหู คือ หู<--->เสียง<--->โสตวิญญาณ  
3) ฆานสัมผัส หมายถึง ความกระทบทางจมูก คือ จมูก<--->กลิ่น<--->ฆาน

วิญญาณ  
4) ชิวหาสัมผัส หมายถึง ความกระทบทางลิ้น คือ ลิ้น<--->รส<--->ชิวหาวิญญาณ  
5) กายสัมผัส หมายถึง ความกระทบทางกาย คือ กาย<--->โผฏฐัพพะ<--->กาย

วิญญาณ 
6) มโนสัมผัส หมายถึง ความกระทบทางใจ คือ ใจ<--->ธรรมารมณ์ (สิ่งที่ใจนึกคิด) 

<--->มโนวิญญาณ  
เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ในพระพุทธศาสนา สามารถแบ่งออกเป็น 3 

ประการ คือ 1) เกณฑ์ตัดสินคุณค่าพุทธสุนทรียศาสตร์เชิงสมภาวะ คือ เกณฑ์การตัดสิน
สุนทรียะของสิ่งที่มีความงามเสมอกัน และ 2) เกณฑ์ตัดสินคุณค่าพุทธสุนทรียศาสตร์เชิงเอก
ภาวะ คือ เกณฑ์การตัดสินสุนทรียะของสิ่งที่มีความงามเป็นหนึ่งเดียวกัน และ 3) เกณฑ์ตัดสิน
คุณค่าพุทธสุนทรียศาสตร์เชิงสัจภาวะ คือ เกณฑ์การตัดสินสุนทรียะของสิ่งที่มีความงามจริงแท้ 
โดยมีล าดับความสัมพันธ์ที่เก่ียวเนื่องกัน ดังนี้ 
 
สมภาวะ ------------->  เอกภาวะ ------------> สัจภาวะ  ------------> พุทธสุนทรียศาสตร์ 
เสมอกัน -------------> หนึ่งเดียว -------------> จริงแท ้ -------------> พุทธสุนทรียธาตุ 

 
เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์น าไปสู่กระบวนการรับรู้พุทธสุนทรียธาตุที่

ก่อให้เกิดประสบการณ์ทั้งความงามเชิงโลกียธรรมและความงามเชิงโลกุตรธรรม เป็นคุณค่าที่
ก่อให้เกิดความงาม 3 ด้าน คือ คุณค่าในเชิงศีลธรรม เชิงศิลปะ และเชิงพุทธศิลป์ 

ส่วนคุณค่าทางพุทธสุนทรียศาสตร์เชิงปฏิฐานและเชิงนิเสธมีผลต่อการบรรลุธรรม
ของพระพุทธสาวกและพระพุทธสาวิกา ใน 2 ประเด็น คือ 

ประเด็นแรก ในเรื่องคุณค่า (Value) หรือลักษณะที่ควรจะเป็น หรือควรจะมีของสิ่ง
นั้น ๆ หรือการกระท านั้น ๆ คุณค่านั้นมีลักษณะเป็นนามธรรม ซึ่งแบ่งเป็น 5 ประเด็น คือ  
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1) วัตถุ 2 ) ความเพลิดเพลิน 3 ) เหตุผล 4 ) การแสดงออก และ  5 ) อุบัติการณ์ใหม่  
ส่วนประเภทของคุณค่าทางสุนทรียะนั้นสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบอัตวิสัย 
(Subjective) และภววิสัย (Objective) กล่าวคือ คุณค่าเชิงสุนทรีย์ (Aesthetic Value) 
แบบอัตวิสัย มีทัศนะว่า คุณค่าของความงามนั้นขึ้นอยู่กับผู้ชม และแบบภววิสัย มีทัศนะว่า
ความงามเป็นคุณสมบัติของวัตถุ ส่วนปัจจัยที่ก่อให้เกิดคุณค่าของความงาม สามารถแบ่งได้เป็น 
4 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยที่ท าให้เกิดความงามทางรูปกาย 2) ปัจจัยที่ท าให้เกิดความงามทางวาจา 
3) ปัจจัยที่ท าให้เกิดความงามทางพฤติกรรม 4) ปัจจัยที่ท าให้เกิดความงามทางจิต 

ประเด็นที่สอง กล่าวถึงเรื่องพุทธสุนทรียศาสตร์เชิงนิเสธ ว่าด้วยเรื่องความหมาย
เรื่องความไม่งามที่ปรากฏในพุทธศาสนา ลักษณะและประเภทของพุทธสุนทรียศาสตร์เชิงนิเสธ 
จุดมุ่งหมายของพุทธสุนทรียศาสตร์เชิงนิเสธ จุดมุ่งหมายของความไม่งามเชิงการปฏิบัติ 
จุดมุ่งหมายของความไม่งามเชิงพุทธศิลป์ หลักการพิจารณาพุทธสุนทรียศาสตร์เชิงนิเสธ โดย
แยกออกเป็น หลักการพิจารณาในกามฉันทะ การละกามฉันทะด้วยการพิจาณาสิ่งไม่งาม 
วิธีการท าให้กามฉันทะนิวรณ์เบาบางลง หลักการพิจารณาในความเป็นปฏิกูล โดยอาหาร  
10 หลักการพิจารณาในหลักเบญจขันธ์ หลักการพิจารณาในหลักปมาณิกา หลักการพิจารณาใน
หลักทวัตติงสาการหรืออาการ 32 หลักการพิจารณาในหลักอสุภกรรมฐาน หลักการพิจารณาใน
หลักอภิสมาจาร หลักการพิจารณาความไม่งามเพ่ือการบรรลุธรรม และกรณีตัวอย่างสาวกที่
พิจารณาพุทธสุนทรียศาสตร์เชิงนิเสธ ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า ไม่พบว่ามีสาวกหรือสาวิกาองค์ใดเลย
พิจารณาความงามเพียงส่วนเดียวแล้วบรรลุมรรคผล จะพบจากกรณีที่พิจารณาความงามไปสู่
ความไม่งาม  หมายถึงพิจารณา ความงามตามหลักของสามัญลักษณะ คือ มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ 
และดับไป ตามสภาพความเป็นจริง ส่วนการชื่นความงามน้ัน ไม่พบว่าไม่การชื่นชมความงาม
ทางกายมากเท่าไรนัก พบเพียงพระสูตรคือ สุชาตสูตร เมื่อพระพุทธเจ้าชมว่า พระสุชาตมีความ
งามทางร่างกาย แต่สุดท้ายก็ทรงชื่นชมการที่พระสุชาตเถระมีความรู้แจ้งในธรรมมากว่า 
นอกจากนี้ยังพบว่า การชื่นชมความนั้นเป็นไปแบบการชื่นชมความงามในธรรมชาติเสียมากกว่า 
แต่ทั้งนี้ก็มิได้หมายความว่า มโนทัศน์ทางพุทธสุนทรียะจะไม่มีเสียเลย มีหลายหลายเหตุการณ์ที่
พระพุทธเจ้าทรงชื่นชมความงาม เช่น ในเสียงดนตรี ในการสวดสวดสรภัญญะ เป็นต้น 

พุทธสุนทรียศาสตร์นี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดการหยั่งรู้ธรรม ซึ่งเป็นกระบวนการ
บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนา มีความหมายตรงกับภาษาบาลีว่า 
“ญาณ” คือ ความหยั่งรู้, ปรีชาหยั่งรู้ เป็นไวพจน์ค าหนึ่งของค าว่า “ปัญญา” คือ ความรู้ชัด  



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    89  
 

 
คือ หยั่งรู้ในเหตุผล เข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง แต่ค าว่า “ญาณ” มักใช้ใน
ความหมายที่จ าเพาะกว่า คือเป็นปัญญาที่ท างานออกผลมาเป็นเรื่องๆ มองเห็นสิ่งนั้นๆ หรือ
เรื่องนั้นๆ ตามสภาวะจริง ดังที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) กล่าวถึงความรู้ทางมโน
ทวารว่า คือ ความหยั่งรู้ หรือปรีชาพิเศษต่างๆ ที่ผุดโพลงขึ้นในใจสว่างชัดทั่วตลอด เช่น 
มองเห็นอาการที่สัมพันธ์กันของบางสิ่งแล้ว เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้ง มองเห็นกฎแห่ง
ความสัมพันธ์นั้น ได้แก่ ความรู้ที่เรียกว่า ญาณ เช่น อภิญญา เป็นต้น (Phra Brahma 
Gunabhorn (P.A. Payutto), 2012: 42.) 

ความหมายและลักษณะของค าว่า “ตรัสรู้” หรือ “โพธิญาณ” ดังกล่าวนี้ หากจะ
มองในกรอบของญาณวิทยา (epistemology) ตะวันตก พระพุทธศาสนาอาจจะจัดอยู่ในกลุ่ม
เดียวกันกับส านักปรัชญาที่เรียกว่า “อัชฌัตติกญาณนิยม” (intuitionism) กล่าวคือ เป็นพวกที่
เชื่อว่าการหยั่งรู้โดยตรงเป็นบ่อเกิดที่ส าคัญที่สุดของความรู้ ความรู้แบบอัชฌัตติกญาณ 
(intuition) นี้เป็นความรู้จากภายใน กล่าวคือ เป็นความรู้แจ้งชัดด้วยการที่จิตเข้าไปสัมผัสหรือ
แทงทะลุกับสิ่งที่รู้นั้นโดยตรง แต่อย่างไรก็ตามประเด็นปัญหาว่าจริงๆ แล้วญาณวิทยาของพุทธ
ปรัชญาเป็นแบบใดนั้น ก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ของเหล่านักวิชาการตามการตีความที่
แตกต่างกันออกไป บ้างก็ว่าเป็นแบบประสบการณ์นิยม (empiricism) เช่น ทัศนะของชยาติ 
ลเลเก (K.N. Jayatilleke) และลักษณ์วัต ปาละรัตน์ บ้างก็ว่าเป็นแบบปฏิบัตินิยม 
(pragmatism) เช่นทัศนะของ เดวิด คลุปหานะ (David Kalupahana) (Kalupahana, David 
J., 1992.) (เป็นหนังสือที่ตีความว่าญาณวิทยาของพุทธปรัชญามีแนวโน้มเป็นแบบปฏิบัตินิยม) 

กระบวนการหยั่งรู้ในทางพุทธสุนทรียศาสตร์นั้น ไม่ใช่เพียงการเข้าถึงโดยการรับรู้ใน
เชิงประจักษ์ด้วยประสาทสัมผัส (Empirical) เท่านั้น แต่เป็นการเข้าถึงในลักษณะที่เป็นการหยั่ง
รู้ได้เอง (Intuition) เป็นความรู้โดยตรง (การหยั่งรู้) ไม่จ าเป็นต้องอาศัยเหตุผลอ่ืนมาเกี่ยวข้อง 
(Intuitive Knowledge) เพ่ือใช้ประกอบการอธิบายถึงการเข้าถึงพุทธสุนทรียภาพ สามารถแบ่ง
ได้เป็น 2 แนวทาง คือ กระบวนการหยั่งรู้ ในระดับปุถุชน และกระบวนการหยั่งรู้ในระดับ
อริยบุคคล 

กระบวนการหยั่งรู้ในระดับปุถุชนนั้น เป็นกระบวนหยั่งรู้ธรรมโดยการพิจารณาหลัก
อารมณ์กรรมฐาน 40 ซึ่งข้ึนอยู่กับจริตของแต่ละบุคคล สามารถแสดงเป็นตารางแสดงได้ดังนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบการหยั่งรู้ธรรม (Rupert Gethin, 2004 : 17-37.) 
 

ประเภทกรรมฐาน 
 

จริต/ พื้นเพของจิต 
อุปนิสัย 

Temperament 

 
ระดับความตั้งม่ันของจิต 
Level of concentration 

อนุสติ  6 
พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ 
สีลานุสติ จาคานุสติ เทวตานุสติ 

สัทธาจริต อุปจารสมาธิ 

อุปสมานุสติ พุทธิจริต หรือ ญาณจริต อุปจารสมาธิ 
มรณสติ พุทธิจริต หรือ ญาณจริต อุปจารสมาธิ 
อาหาเรปฏิกูลสัญญา พุทธิจริต หรือ ญาณจริต อุปจารสมาธิ 
จตุธาตุววัฏฐาน พุทธิจริต หรือ ญาณจริต อุปจารสมาธิ 
ทวัตติงสาการ ราคะจริต ปฐมฌาน 
อสุภะ 10 
อุทธุมาตกะ ซากศพที่เน่าพองขึ้น
อืด 
วินีลกะ ซากศพที่มีสีเขียวคล้้าคละ
ด้วยสีต่างๆ 
วิปุพพกะ ซากศพที่มีน้้าเหลืองไหล
เยิ้มอยู่ตามที่ท่ีแตกปริออก 
วิจฉิททกะ ซากศพที่ขาดจากกัน
เป็น 2 ท่อน 
วิกขายิตกะ ซากศพที่ถูกสัตว์จิกทึ้ง
กัดกินแล้ว 
วิ ก ขิ ต ต ก ะ  ซ า ก ศ พที่ ก ร ะ จุ ย
กระจาย มือเท้าศีรษะ 
หตวิกขิตตกะ ซากศพที่ถูกสับฟัน
บั่นเป็นท่อนๆ กระจายออกไปหลุด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคะจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปฐมฌาน 
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ออกไปข้างๆ 
โลหิตกะ ซากศพที่มีโลหิตไหลอาบ
เรี่ยราดอยู่ 
ปุฬุวกะ ซากศพที่มีหนอนคลาคล่้า
เต็มไปหมด 
อัฏฐิกะ ซากศพที่ยังเหลืออยู่แต่ร่าง
กระดูกหรือกระดูกท่อน 
เมตตา กรุณา มุทิตา โทสะ ปฐมฌาน - ตติยฌาน 
ธาตุกัมมัฏฐาน 4 จตุธาตุววัฏฐาน 
ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ 
วาโยธาตุ 

จริต 6 ทั้งหมด ปฐมฌาน - จตุตถฌาน 

วรรณกสิณ 4 
นีลกสิณ กสิณคือสีเขียวคราม 
ปีตกสิณ กสิณคือสีเหลือง 
โลหิตกสิณ กสิณคือสีแดง 
โอทาตกสิณ กสิณคือสีขาว 

โทสจริต ปฐมฌาน - จตุตถฌาน 

อานาปานสติ โมหจริต / วิตกจริต ปฐมฌาน - จตุตถฌาน 
อุเบกขา โทสจริต จตุตถฌาน 
อรูปฌาน 4 จริต 6 ทั้งหมด จตุตถฌาน 
 

 ส่วนกระบวนการหยั่งรู้ในระดับอริยบุคคลนั้น คือ การหยั่งรู้ใน “วิโมกข์” แปลว่า 
ความหลุดพ้น หมายถึงภาวะที่จิตหลุดพ้นจากธรรมที่เป็นปรปักษ์ทั้งหลาย เพราะจิตนั้นยินดียิ่ง
ในอารมณ์ที่ก าลังก าหนด จึงน้อมดิ่งเข้าไปอยู่ในอารมณ์นั้น ในเวลานั้นจิตปราศจากบาปอกุศล
ธรรมทั้งหลาย จึงเรียกว่าความหลุดพ้น แต่ก็เป็นเพียงความหลุดพ้นด้วยก าลังสมาธิในฌาน
สมาบัติ และเป็นไปชั่วคราวตราบเท่าที่มีอยู่ในฌานสมาบัติเหล่านั้น ไม่ใช่วิมุตติที่เป็นความหลุด
พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวง ซึ่งเป็นไวพจน์ของนิพพาน (Phra Brahma Gunabhorn 
(P.A. Payutto), 2012: 411.) วิโมกข์ 8 (D.(Thai) 10/129/75-76.) วิโมกข์ 8 นี้ มี
ความสัมพันธ์กับทักขิไณยบุคคล 7  โดยท่านแสดงตามล าดับจากขั้นต่ าขึ้นไปหาขั้นสูง คือ พระ
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เสขะ หรือสอุปาทิเสสบุคคล 5 กลุ่ม และพระอเสขะ หรือ อนุปาทิเสสบุคคล 2 กลุ่ม แสดงเป็น
ล าดับขั้นได้ ดังนี้ 
 
วิโมกข ์ สมาบัติ 8   ทักขิไณยบุคคล 7 ทักขิไณยบุคคล 8 
1 รูปฌาน 4   กสิณ (ภายใน) 
2     กสิณ (ภายนอก) 
3     วรรณกสิณ (ความงามของสี)  
     อัปปมัญญา (ความงามภายในใจ)   
 อรูปฌาน 4 
4 อากาสานัญจายตนะ 
5 วิญญาณัญจายตนะ 
6 อากิญจัญญายตนะ 
7 เนวสัญญานาสัญญายตนะ 
 นิโรธสมาบัติ 
8 สัญญาเวทยิตนิโรธ  

สัทธานุสารี   โสดาปัตติมรรค 
ธัมมานุสารี   โสดาปัตติผล 
สัทธาวิมุต    สกทาคามิมรรค 
ทิฏฐิปปัตตะ   สกทาคามิผล 

         อนาคามมิรรค 
     กายสักขี    อนาคามิผล 
         อรหัตตมรรค 

ปัญญาวิมุติ     
  

     อุภโตภาควิมุต   อรหัตตผล 
(Converted: Phra Prom Khunaporn (Buddhist Prayer, Amitabha, ed., 32nd Edition, 
Bangkok: The Prayudy Fund for the Praise, 2012, p. 414). 
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ในพระไตรปิฎกมีบันทึกเหตุการณ์การหยั่งรู้ การตรัสรู้ หรือการรู้แจ้งของบุคคล

ต่างๆ ไว้ด้วยกันมากมาย ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นขั้นเป็นตอนให้มองเห็นได้ชัดเจนว่าการบรรลุ
ธรรมในกรณีนั้นๆ เป็นผลจากการฝึกฝนตนเองด้วยความตั้งอกตั้งใจอย่างยากล าบากของผู้
ปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตามในบรรดาเหตุการณ์เหล่านั้นมีอยู่จ านวนหนึ่งซึ่งดูคล้ายกับว่าจะเป็นการ
บรรลุธรรมที่เกิดขึ้นอย่างบังเอิญและง่ายดาย การบรรลุธรรมในกรณีเช่นนี้จึ งมีลักษณะพิเศษที่
น่าสนใจ และมักจะมีการอ้างอิงถึงอยู่เสมอ ซึ่งพุทธสาวกกลุ่มนี้มีวิถีชีวิตอยู่ในโลกียสุข คือ กาม
สุขัลลิกานุโยค ส่วนใหญ่เป็นวรรณะกษัตริย์ วรรณะแพศย์ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มพราหมณ์ที่
ยังประพฤติครองเรือนอยู่ ได้แก่ ปุโรหิต บุตรพราหมณ์ หรือเป็นผู้ประกอบอาชีพเป็นคณาจารย์ 
ถือเป็นกลุ่มปัญญาชนของสังคม ได้รับการศึกษาเรียนรู้จบไตรเพท เป็นผู้ที่มีปัญญา แต่ยัง
ประพฤติครองเรือนอยู่ก่อนบวช โดยได้รับการฟังธรรมเทศนามีชื่อว่าอนุปุพพิกถาเป็นเบื้องต้น 
ท าให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาออกบวช โดยพ้ืนฐานที่คล้ายคลึงกัน  คือ พุทธสาวกกลุ่มนี้ส่วน
ใหญ่เคยได้รับการบ ารุงบ าเรอทางวัตถุอย่างบริบูรณ์และได้รับการเรียนรู้ในศิลปวิทยาการแขนง
ต่างๆ ในครั้งพุทธกาล นี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการศึกษาพุทธสุนทรียศาสตร์ได้อย่างดี 
 
5. ข้อเสนอแนะ 

5.1 ควรมีการศึกษาพุทธสุนทรียศาสตร์ในแง่ของการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน
พุทธศิลปะอย่างจริง เนื่องจากว่ามโนทัศน์ทางด้านพุทธศิลปะในประเทศไทยนั้น เน้นแต่เพียง
เรื่องความงามในงานจิตรกรรมและประติมากรรม เท่านั้น ซึ่งยังขาดในเรื่องศิลปะที่สื่อศิลปะที่
ส านึกในทางศีลธรรม เช่น ปฎิมากรรมที่สื่อในเรื่องความไม่งาม ซึ่งเป็นผลมาจากการท าชั่ว เป็น
ต้น    

5.2 ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ผลงานด้านพุทธศิลป์ท่ีปรากฏในศาสนสถานและงาน
ศิลปะของศิลปิน โดยใช้แนวคิดทางด้านพระพุทธศาสนามาปรับประยุกต์ใช้ 

5.3 ควรมีการศึกษาวิเคราะห์พุทธสุนทรียศสตร์ในบริบทของวิชาจิตวิทยา 
(Psychological Buddhist Aesthetics) ด้วยการทดลองในเชิงวิทยาศาสตร์ ด้วยสมติฐานที่ว่า 
ความงามและความไม่งามนั้น มีผลต่อค าส านึกทางศีลธรรมอย่างไร  
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ศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของจักกวัตติสูตร 
AN  ANALYTICAL  STUDY  OF  THE  IMPORTANCE 

OF  THE  CAKKAVATTI  SUTTA 
 

พระมหาชัยพร  อมรปญฺโ  (ฤทธิ์กระจ่าง)  พระมหาสุรศักดิ์  ปจฺจนฺตเสโน   
พระมหาสุขสันติ์  สุขวฑฺฒโน 

Phamaha Chaiyaporn  Amarapañño (Ritkrachang), Phramaha  Surasak Puccantaseno, 
Phramaha Sooksan Sukhawattano 

      
บทคัดย่อ 

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาโครงสร้างเนื้อหาของจักกวัตติ
สูตร 2)  เพ่ือศึกษาหลักธรรมที่ปรากฏในจักกวัตติสูตร และ 3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของ
จักกวัตติสูตร โดยศึกษาข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ผลการศึกษาพบว่า 
จักกวัตติสูตรเป็นพระสูตรว่าด้วยเรื่องพระเจ้าจักรพรรดิ  พระสูตรนี้ พระผู้มีพระภาค

ทรงแสดง  แก่ภิกษุและชาวเมืองมาตุลาขณะประทับอยู่ท่ีเมืองมาตุลา แคว้นมคธ  โดยแบ่งโครงสร้าง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ  1) ภาคอุทเทศ เป็นบทเริ่มต้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสอนให้ภิกษุ
ทั้งหลายพึ่งธรรม พึ่งตนเอง โดย   การเจริญสติปัฏฐาน 4  2) ภาคนิทเทส เป็นบทที่อธิบายเนื้อเรื่อง
ที่พระองค์ทรงสาธกนิทานทั้งในอดีตและอนาคตมาเป็นบุคลาธิษฐานเพื่อสอนพระภิกษุ และท้ายของ
ภาคนิทเทสตรัสถึงพระศรีอริยเมตไตรย และ 3) ภาคนิคมน์ เป็นการบทสรุปในการตรัสพระสูตรนี้ 
ว่าผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ โภคะ และพละ เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว พระสูตรนี้มี
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วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) แสดงวิธีบรรลุเปูาหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาด้วยการท าตนให้เป็นที่พ่ึง 
และ 2) วิธีการปกครองโดยใช้หลักจักรวรรดิวัตร 12 ประการ เพ่ือใช้แก้ปัญหาของสังคมใน 3 ระดับ
คือ (1) ระดับปัจเจกบุคคล (2) ระดับสังคมครอบครัว และ (3) ระดับสังคมโดยรวม  

ส่วนหลักธรรมในจักกวัตติสูตร ได้แก่ (1) สติปัฏฐาน ธรรมอันเป็นที่พ่ึง (2) จักรวรรดิ
วัตร  วัตรปฏิบัติของนักปกครอง (3) ศีล หลักควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ (4) กรรม ผลของการกระท า  
(5) อิทธิบาท ธรรมที่ท าให้อายุยืน  (6) คุณเครื่องความเป็นสมณะ  ธรรมที่ท าให้มีวรรณะ  (7) ฌาน  
ธรรมที่ท าให้มีความสุข    (8) อัปปมัญญา ธรรมที่ท าให้มีโภคะ และ (9) วิมุตติ ธรรมอันเป็นเครื่อง
เพ่ิมก าลังให้ภิกษุผู้บ าเพ็ญเพียร ซึ่งหลักธรรมทั้ง 9 ประการดังกล่าวนั้น เป็นเสมือนองค์ประกอบที่
ช่วยส่งเสริม สนับสนุนกันและกันให้เข้าถึงจุดหมายสูงสุดทั้งที่เป็นโลกิยะคือความเป็นพระเจ้า
จักรพรรดิราช และจุดหมายสูงสุดที่เป็นโลกุตตระ    คือพระนิพพาน 

จากการศึกษาความส าคัญของจักกวัตติสูตรนั้น พบว่า จักกวัตติสูตรนั้น ต้องการเสนอ
หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิธีการพ่ึงตนเองโดยใช้สติปัฏฐาน 4  เป็นเคร่ืองน า และการใช้
ระบบการปกครองแบบธรรมาธิปไตยคือถือธรรมเป็นใหญ่ อาศัยหลักธรรมให้ความคุ้มครองอันเป็น
ธรรมแก่มนุษย์และสัตว์ ท าคนไม่มีทรัพย์ให้มีทรัพย์ และส่งเสริมศีลธรรม โดยทรงยึดหลักกุศล
กรรมบถ  10  และยกหลักศีล 5 มาใช้ในระบบการปกครอง ท าให้ประชาชนตั้งตนไว้ชอบ  มีการ
ด ารงชีพด้วยความเกื้อหนุนกัน ให้มีกระบวนการคบหาสัตบุรุษ คือจัดระบบการศึกษาที่ดี  และการ
ท าให้ประชาชนได้มีโอกาสท าความดี  
ค าส าคัญ : จักกวัตติสูตร, การศึกษาวิเคราะห์, ความส าคัญ  

 
ABSTRACT 

 This Paper has 3 objectives namely:-   1) to study the structure of 
contents of the Cakkavattisutta, 2) to study Dhammas of the Buddha in 
Cakkavattisutta, and 3) to analyze the importance of the Cakkavattisutta. This thesis 
is of qualitative approach of study; the sources of the study had been collected 
from Tipitaka and the related documents of this study. 

The results of the study were as follows: 
Cakkavattisutta is related to the emperor; The Buddha preached this 

Sutta to monks and people in Matula City while he was staying at Matula City of 
Magadha State. This Sutta has been divided into three sections. They are: I) 
Prologue:  It is the introductory content of the Sutta which the Buddha advised 
monks to refuge Dhamma and themselves with the four foundation of mindfulness 
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(4 Satipatthanas), Ii) Exposition: it is the explanatory section of the Sutta. In this 
section, the Buddha had brought the stories both in the previous and in the future 
as the personification to teach monks, and in the last story of this section, The 
Buddha mentioned to the next Buddha (Sri Ariya Mettaiya Buddha) and, Iii) 
conclusion:- it is the summarized section of the sutta; it shows that one who 
follows dhammas would obtain long life, beautiful skin, happiness, affluence, and 
strength. in summing up, this sutta intends to show: i) the way to attain the 
ultimate goal of buddhism emphasizing in dhamma and themselves, and ii) the way 
to govern state with 12 universal monarch (12 cakkatvattivatras) for problem-
resolution of the society in three levels, viz., individual, family, and society as a 
whole. 

Dhammas of the Buddha in Cakkavattisutta consist of: 1) foundations of 
mindfulness (Satipatthanas), 2) the duties of the administrators (Cakkatvattivatras), 
3) the moral codes that control one’s behavior (Sila), 4) Kamma and its results,   5) 
Dhamma that makes ones long lived (Itthipãda), 6) the state of being ascetic, 7) 
Absorption (Jhãna)--Dhamma that makes ones happy 8) the unbounded states 
(Appamaññã)—Dhamma that provides one’s wealth), and 9) the deliverance 
(Vimutti)—Dhamma that provides strength to ascetics who have exertion. these 
nine dhammas are as the components that supplement and support each other till 
reaching the ultimate goals both worldly and Supramundane one, that is to say, the 
ultimate goal of worldly life is to becoming the emperor, whereas the 
Supramundane goal is called Nibbãna.  

from the importance of the Cakkavattisutta as mentioned above, it was 
found that this sutta would like to present the principles aiming at developing the 
quality of life with self-refuge having four foundation of mindfulness as the leading 
role; in addition, this Sutta would also like to show the system of the good 
governance or the righteous governance by way of Dhamma—giving protection to 
men and animal righteously by giving materials to poor people, and promoting of 
morality by applying  five precepts to be the system of administration of the state. 
this system aims at advising people to set themselves in the right course— people 
live life with helping each other; there has also to be the method of associating 
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with good man, that is to say, education system would be well established in order 
to give opportunities to people to do good. 
Keywords : Cakkavattisutta , Analytical Study, Importance. 
 
1. บทน า 
 พระไตรปิฎกจึงถือว่าเป็นคัมภีร์ส าคัญของพระพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าพระไตรปิฎก
แต่เดิมเป็นภาษาบาลี เป็นภาษาท่ีพระสงฆ์ผู้เป็นพุทธสาวกได้ท าการสังคายนารวบรวมไว้ เป็นภาษา
ที่รองรับพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า (Surapon Suyaprom,2016)  ในการศึกษา
พระพุทธศาสนาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งนั้น จะต้องมีความเข้าใจถึงหลักค าสอนและหลักการ
ปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งหลักค าสอนนั้นมีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคัมภีร์หลัก
ของพระพุทธศาสนาที่ได้รวบรวมค าสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดเป็นหมู่  โดยคัมภีร์
พระไตรปิฎกนั้นได้แบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ (1) พระวินัยปิฎก ได้แก่ ประมวลระเบียบข้อบังคับ
ของบรรพชิตที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ส าหรับภิกษุและภิกษุณี (2) พระสุตตันตปิฎก ได้แก่ 
ประมวลพระสูตรหรือค าสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยักเยื้องไปให้เหมาะสมกับบุคคลสถานที่
เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยมีเรื่องราวประกอบ (3) พระอภิธรรมปิฎก ได้แก่ประมวลค าสอนที่เป็นเนื้อหา
หรือหลักวิชาการล้วน ๆ ไม่เกี่ยวข้องด้วยบุคคลหรือเหตุการณ์ไม่มีเรื่องราวประกอบในพระไตรปิฎก
นั้น ถ้าจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของพระธรรมเทศนาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในโอกาสที่
แตกต่างกันไป จะปรากฏในพระสุตตันตปิฎกได้แบ่งเป็น 5 นิกาย ได้แก่  ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สัง
ยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย  

พระสุตตันตปิฎกเป็นคัมภีร์ส าคัญของพระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นปิฎกหนึ่งในจ านวน
สามปิฎกที่มีความลุ่มลึกเพราะภาษาบาลีที่ใช้บันทึก ลุ่มลึกเพราะความหมายแห่งภาษาบาลี ลุ่มลึก
ด้วยพุทธวิธีเทศนาสื่อความหมาย และลุ่มลึกเพราะการตีความ เหมือนกับความลุ่มลึกในสีทันดร
มหาสมุทร ผู้มีปัญหาน้อยเข้าใจไม่ได้ หาที่พ่ึงจากค าสอนไม่ได้ น าสารประโยชน์จากค าสอนไป
ประยุกต์ไม่ได้ เหมือนกระต่ายตกลงในมหาสมุทร ลอยเคว้งไม่มีที่ให้หยั่งเท้า ในที่สุดจะจมน้ าตาย 
แม้ว่าค าสอนมีความลุ่มลึกเข้าใจได้ยากเหมือนความลุ่มลึกในมหาสมุทรจนกลายเป็นอุปสรรคอย่าง
หนึ่งของการศึกษา แต่ชาวพุทธยังคงมุ่งมั่นเพ่ือจะเรียนรู้คัมภีร์ เพราะทราบดีว่าคัมภีร์เป็ น
องค์ประกอบส าคัญในพระพุทธศาสนา คัมภีร์เป็นแหล่งแสดงหลักการและวิธีการ มีไว้ตรวจสอบค า 
สอนที่มีความลุ่มลึกนั้นว่าเป็นอย่างไรกันแน่ จะน ามาประยุกต์กับชีวิตในสังคมได้อย่างไร  
(Samtitthiphon Netnimit, 2007 : 3) 
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จักกวัตติสูตร เป็นสูตรว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิ (Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University,1996, 11/80-110 : 59-82; 20/14 : 154-156) ทีพ่ระพุทธองค์ได้ทรงตรัสกับพระภิกษุ
ทั้งหลายให้พึ่งตนเอง พึ่งธรรม มีธรรมเป็นเกาะปูองกัน แล้วเรียนรู้ธรรมจนบรรลุธรรม จักกวัตติสูตร 
เป็นพระสูตรที่มีความส าคัญพระสูตรหนึ่ง เป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่าอยู่ในประเภทร้อยกรอง (Royal 
Institute, 2013 : 976-977) ของพระธรรมวินัย เป็นคัมภีร์ที่ดี เรียบเรียงด้วยถ้อยค าที่เป็นระเบียบ 
ตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์ (Royal Institute, 2013: 347) และมีความสัมพันธ์ทางด้านสังคมใน
สมัยพระพุทธเจ้า จักกวัตติสูตรนั้นแบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 ส่วน (Mahachulalongkorn 
rajavidyalaya University,1996,19/ 376-470 : 210-281) คือ (1) ภาคอุทเทศ  (2) ภาคนิทเทส 
และ (3) ภาคนิคมน์ โดยแบ่งดังนี้ 

1) ภาคอุทเทศ เป็นบทเริ่มต้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายพ่ึง
ธรรม ไม่พ่ึงสิ่งอ่ืน โดยวิธีการในการพึ่งตนเองคือ การเจริญสติปัฏฐาน 4   

2) ภาคนิทเทส เป็นบทที่อธิบายเนื้อเรื่องที่พระองค์ทรงสาธกนิทานท้ังในอดีตและ
อนาคตมาเป็นบคุลาธิษฐาน เพ่ือสอนพระภิกษุทั้งหลาย และท้ายของภาคนิทเทส พระองค์ยังตรัสถึง
พระพุทธเจ้าองค์ต่อไป พระนามว่า พระศรีอริยเมตไตรย อธิบายถึงเรื่องการสอนธรรมและการ
บริหารคณะสงฆ์ว่าเป็นแบบอย่างเดียวกันกับพระองค์ 

3) ภาคนิคมน์ เป็นการอธิบายบทสรุปในการตรัสพระสูตรนี้ว่า พระองค์สอนให้พ่ึง
ตนพ่ึงธรรม โดยการเจริญสติปัฏฐาน 4 และประพฤติธรรมอันเป็นโคจร ซึ่งสืบเนื่องมาจากบิดา 
(พระองค์เอง) ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ โภคะ และพละ  

ผู้วิจัยเห็นว่า จักกวัตติสูตร เป็นองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดมาจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
ที่เก่ียวกับสังคมวิทยา การเมืองการปกครอง เศรษฐศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
สังคมให้มีความสงบสุขแบบยั่งยืน ดังนั้น การที่จะบริหารเศรษฐกิจ การปกครอง และพัฒนาชีวิต
ของคนสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนได้นั้น จะต้องอาศัยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาเป็น
แนวคิดเพ่ือประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของ
จักกวัตติสูตรโดยละเอียด โดยตั้งประเด็นปัญหาที่ต้องการทราบดังนี้คือ ศึกษาโครงสร้าง เนื้อหาใน
จักกวัตติสูตร ศึกษาหลักธรรมที่ปรากฏในจักกวัตติสูตร และศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของ 
จักกวัตติสูตร โดยน าแนวคิดต่าง ๆ ในพระสูตรเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้กับสังคม เพ่ือให้ได้
ค าตอบและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยเชื่อมั่นว่าผลจากการศึกษาวิจัยที่ได้จะก่อ
ประโยชน์ทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี อันจะเป็นส่วนเสริมงานการศึกษาค้นคว้าและความรู้ความ
เข้าใจหลักธรรม ค าสอนที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสร้างงานทาง
วิชาการเพ่ือการค้นคว้าพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือศึกษาโครงสร้างเนื้อหาของจักกวัตติสูตร 
2.2 เพ่ือศึกษาหลักธรรมที่ปรากฏในจักกวัตติสูตร 
2.3 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของจักกวัตติสูตร 
 

3. วิธีด าเนินการ 
การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยแบบศึกษาเชิงวิเคราะห์ (Critical Study Research) โดย

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งมีล าดับขั้นตอนดังนี้  
1. ศึกษาข้อมูลชั้นปฐมภูมิจากเอกสาร เช่น พระไตรปิฎก และคัมภีร์อรรถกถาที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีต้องการจะศึกษา 
2. ศึกษาข้อมูลชั้นทุติยภูมิจากเอกสารและรายงานการวิจัยเช่น ข้อเขียนที่เป็น

ผลงานทางวิชาการของท่านผู้รู้ในทางพระพุทธศาสนา 
3. น าข้อมูลจากแหล่งทั้งสองข้างต้น มาวิเคราะห์ แล้วน าเสนอในรูปการพรรณนา

เชิงวิเคราะห์ (Analytical Description) ประกอบกับทรรศนะแนวความคิดเห็นของผู้วิจัย 
4. สรุปผลของการศึกษาวิจัยและน าเสนอข้อมูลที่ได้มา 

 
4. สรุปผลการวิจัย 

บทความน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาโครงสร้าง เนื้อหา คุณค่าของจักกวัตติสูตรโดยละเอียด 
พร้อมทั้งได้ศึกษาหลักธรรมที่ปรากฏในจักกวัตติสูตร และได้วิเคราะห์ความส าคัญของจักกวัตติสูตรใน
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการปกครอง เศรษฐกิจ เป็นต้น โดยการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาข้อมูลจาก
คัมภีร์ส าคัญในทางพุทธศาสนาฝุายเถรวาท ได้แก่ พระไตรปิฎก อรรถกถา ปกรณ์วิเสส หนังสือ ต ารา 
เอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น คัมภีร์วิสุทธิมรรค เป็นต้น น ามาเรียบเรียง บรรยายเชิง
พรรณนา สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 
4.1 โครงสร้างเนื้อหาของจักกวัตติสูตร 
จักกวัตติสูตร เป็นพระสูตรขนาดยาว ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค 

ในขณะที่ท าสังคายนาครั้งที่ 1 ที่ถ้ าสัตตบรรณคูหา โดยมีพระมหากัสสปะเป็นประธาน พระอุบาลี
เป็นผู้วิสัชนาพระวินัย พระอานนท์เป็นผู้วิสัชนาพระสูตร ในที่นั้น พระอานนท์กล่าวว่า ท่านได้ฟังมา
อย่างนี้ว่า  สมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เมืองมาตุลาในแคว้นมคธ ได้ตรัสแก่เหล่าภิกษุว่า  
“เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พ่ึง อย่ามีสิ่งอ่ืนเป็นที่พ่ึง จงมีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่
พ่ึง อย่ามีสิ่งอ่ืนเป็นที่พ่ึงอยู่ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียร มี
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สัมปชัญญะ มีสติก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้” (Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University,1996, 11/80 :59-60)  และพระองค์ได้ตรัสให้เจริญ   สติปัฏฐาน 4 (Mahachula- 
longkornrajavidyalaya University,1996, 19/376-470 : 210-281) และการเจริญสติปัฏฐาน 4 
เท่ากับพึ่งตนและพ่ึงธรรมไปพร้อมกัน 

พระสูตรนี้แม้ตามความหมาย จะหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยหลักปฏิบัติของพระเจ้า
จักรพรรดิเท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาสาระที่ปรากฏในพระสูตรแล้ว พบว่ามีความส าคัญใน 3 สถานะ 
ได้แก่  (1) เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยหลักการปฏิบัติแห่งความสามารถในการบรรลุถึงการพ่ึงตนเองอย่าง
แท้จริง (2) เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยหลักการบริหารการปกครองรัฐส าหรับพระเจ้าจักรพรรดิ
พระมหากษัตริย์ หรือคณะผู้บริหารประเทศ ได้แก่ หลักจักกวัตติวัตร 12 ประการ  และ (3) เป็น
พระสูตรที่ว่าด้วยความเจริญและความเสื่อมของคน     ของสังคม หรือของประเทศ ตามแนวคิด 
หลักการ หรือทรรศนะของพระพุทธศาสนา โดยแบ่งโครงสร้างของพระสูตรออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) 
ภาคอุทเทศ เป็นบทเริ่มต้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายพ่ึงธรรม ไม่พ่ึงสิ่งอ่ืน 
โดยวิธีการในการพ่ึงตนเองคือ การเจริญสติปัฏฐาน 4  (2) ภาคนิทเทส เป็นบทที่อธิบายเนื้อเรื่องที่
พระองค์ทรงสาธกนิทานทั้งในอดีตและอนาคตมาเป็นบุคลาธิษฐานเพ่ือสอนพระภิกษุ และท้ายของ
ภาคนิทเทสตรัสถึงพระศรีอริยเมตไตรย อธิบายถึงเรื่องการสอนธรรมและการบริหารคณะสงฆ์ว่า
เป็นแบบอย่างเดียวกันกับพระองค์ และ (3) ภาคนิคมน์ เป็นการอธิบายบทสรุปในการตรัสพระสูตร
นี้ ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ โภคะ และพละ  

เมื่อว่าโดยสาระส าคัญของจักกวัตติสูตรน้ัน จะกล่าวถึงการที่ผู้จะเป็นพระราชาหรือ
กษัตริย์ จะต้องประพฤติวัตรโดยการเดินตามรอยพ่อ (พระบิดา) ด้วยจักกวัตติวัตร 5 จะไม่เสื่อมจาก
โลก หรือพระภิกษุสงฆ์เดินตามรอยพระพุทธองค์ด้วยสติปัฏฐาน 4 ก็จะไม่เสื่อมจากธรรม ปกครอง
ภายนอกพึงใช้จักกวัตติวัตร 5 ประการ ปกครองภายในพึงใช้สติปัฏฐาน 4 นั่นเอง อันที่จริงแล้วจักก
วัตติสูตรที่พระองค์ตรัสที่เมืองมาตุลานั้น เกิดขึ้นเพราะอัธยาศัยของพระองค์เอง พระองค์ทรงตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลายมา แล้วตรัสกับภิกษุท้ังหลายเอง  ไม่มีผู้ใดทูลถาม หรือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเลย 
แต่พระองค์ทรงตรัสขึ้นมาเองในการอบรมสั่งสอนภิกษุทั้งหลายในขณะนั้น ฉะนั้น จักกวัตติสูตรนี้ ก็
มีบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) พระพุทธเจ้า ทรงเป็นผู้ตรัสพระสูตรนี้ 2) พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย และ
สรรพสัตว์ ได้แก่ เทวดา พระราชา ชาวเมืองมาตุลา ผู้สดับฟังพระสูตร และ 3) บุคคลที่ถูกปรารภถึง
ในเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าทรงยกตัวอย่างเป็นเหตุการณ์ในอดีต เช่น พระเจ้าจักรพรรดิ พระศรีอริย
เมตไตย เป็นต้น ฉะนั้น จะเห็นได้ว่า การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้ามีพระประสงค์หรือเปูาหมายที่
จะแนะน าที่พ่ึงที่แท้จริงอันเหมาะสมกับเพศภาวะ โดยเน้นไปที่ 2 กลุ่มบุคคล ได้แก่ 1) กลุ่มภิกษุ 
ทรงเน้นให้ท าที่พ่ึงแก่ตนเองด้วยหลักของสติปัฏฐาน 4 และ 2) ฆราวาส ทรงแสดงหลักการสร้างที่
พ่ึงแก่ตนด้วยหลักการปกครองตน และการปกครองคนอ่ืนด้วยภาวะผู้น าตามหลักจักกวัตติธรรม  
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และเมื่อพระผู้มีพระภาคแสดงธรรมจบลง พระสงฆ์ทั้งหมดจ านวน 20,000 รูปได้บรรลุธรรมขั้น
สูงสุดคือพระอรหัตผล ส่วนสรรพสัตว์ที่เหลือจ านวน 84,000 ได้บรรลุธรรมถัดลงมาตามล าดับ 
แล้วแต่วาสนาบารมีที่สั่งสมมาตั้งแต่สกทาคามิผล จนถึงโสดาปัตติผล ไม่มีผู้ใดที่ว่างเว้นจากมรรคผล
ทางพระพุทธศาสนาเลย 

นอกจากการนั้น จักกวัตติสูตรยังมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพระสูตรอ่ืน ๆ มากมาย 
อาทิเช่น อัคคัญญสูตร  มหาปทานสูตร  สารันททสูตร มหาสุทัสสนสูตร  กูฏทันตสูตร  สังคีติสูตร  
ธัมมราชาสูตร ลักขณสูตร และสิงคาลกสูตร ซึ่งพระสูตรเหล่านั้นจะเน้นไปที่การอยู่ร่วมกันในสังคม 
ซึ่งประกอบด้วยผู้น า และผู้อยู่ร่วมในสังคม ซึ่งต่างก็ต้องอาศัยหลักธรรมของการอยู่ร่วมกัน เช่น 
ธรรมของความเป็นผู้น า ได้แก่ จักกวัตติธรรม ธัมมราชา และธรรมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม 
เช่น อปริหานิยธรรม เป็นต้น ซึ่งหลักธรรมเหล่านี้ ย่อมหนุนให้สังคมเจริญรุ่งเรือง เป็นสังคมแห่ง
สันติสุข แต่เมื่อขาดธรรมเหล่านี้แล้ว สังคมย่อมหวั่นไหว ก่อให้เกิดความร้าวรานทางสังคม ก่อการ
ทะเลาะวิวาท ส่งผลให้เกิดเป็นวิบากกรรมด้วย เมื่อกล่าวโดยถึงคุณค่าโดยสรุปแล้วมี 2 ประการ คือ 
1) คุณค่าในการบรรลุเปูาหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาด้วยการท าตนให้เป็นที่พ่ึง และ 2) 
คุณค่าในการปกครองโดยใช้หลักจักรวรรดิวัตร 12 ประการ เพ่ือใช้แก้ปัญหาของสังคมใน 3 ระดับ
คือ (1) ระดับปัจเจกบุคคล (2) ระดับสังคมครอบครัว และ (3) ระดับสังคมโดยรวม 

 
4.2 หลักธรรมที่ปรากฏในจักกวัตติสูตร 
ในจักกวัตติสูตรดังกล่าวได้กล่าวถึงหลักกุศลธรรม อันเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัส

เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ได้แก่ สติปัฏฐาน จักรวรรดิวัตร ศีล กรรม  อิทธิบาท คุณเครื่องความเป็น
สมณะ ฌาน อัปปมัญญา และวิมุตติ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1) สติปัฏฐาน 4 สติปัฏฐานมีหลักการและสาระส าคัญอยู่ที่การตั้งสติก าหนดกาย  
เวทนา จิตและธรรมให้เห็นตามความเป็นจริง ไม่ให้ความรู้สึกที่เป็นตัวตน เรา เขา เข้าไปเกี่ยวข้อง
โดยอาศัยองค์ธรรมส าคัญคือความเพียรถูกต้อง ความมีสติและสัมปชัญญะเป็นเครื่องช่วยเพ่ือ
จุดประสงค์หลักคือก าจัดอภิชฌา โทมนัส และเพ่ือบรรลุถึงนิพพานอันเป็นภาวะที่อิสระจากทุกข์  
ซึ่งการที่จะปฏิบัติให้ได้ผลจริงต้องอาศัยระยะเวลาอันสมควรแก่เหตุปัจจัย เมื่อผู้ใดสามารถปฏิบัติได้ 
ย่อมชื่อว่าได้สร้างที่พ่ึงอันส าคัญแก่ตนเอง  
 2) จักรวรรดิวัตร หรือจักรวรรดิธรรม หมายถึง วัตรของพระเจ้าจักรพรรดิ, พระจริยา
ที่พระจักรพรรดิพึงทรงบ าเพ็ญสม่ าเสมอ พระราชาหรือผู้ปกครองจะต้องประพฤติตนให้เป็นที่เคารพ
เชื่อถือของประชาชน เป็นการสอนผู้ปกครองให้มีความพร้อมเพ่ือท างานอันเป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวมไม่ว่าในเมืองหรือชนบท และการพัฒนาเศรษฐกิจของราษฎรให้พ่ึงตนเองได้ ผู้บริหาร
ประเทศหรือผู้ปกครองจะต้องตั้งตนอยู่ในธรรมเป็นที่พ่ึงของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย รวมถึงการใช้
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อ านาจทางการเมืองคือไม่เบียดเบียนผู้อื่น จะต้องเข้าไปหาสมณะหรือนักบวช หรือผู้ที่มีปัญญาฉลาด 
นักปราชญ์ที่มีคุณธรรมในการแก้ปัญหาบ้านเมือง แล้วปรึกษากับผู้รู้ว่าสิ่งไหนควรท าไม่ควรท าเพ่ือ
การบริหารประเทศและพัฒนาการเมืองให้เป็นไปในแนวทางที่สร้างสรรค์เพ่ือความผาสุกของคนใน
ชาติ  

3) ศีล ผู้รักษาศีลให้ดีในเบื้องต้นเสียอย่างหนึ่งแล้วคุณธรรมความดีในเบื้องสูงจะเกิดขึ้น
สืบเนื่องติดตามมาเอง ศีลมีประโยชน์และอานิสงส์สืบเนื่องโดยล าดับขั้นตอน ยังประโยชน์ไม่เดือดร้อน 
มีความชื่นบาน มีความอ่ิมเอิบใจ เกิดความสงบ มีความสุข มีความตั้งใจมั่น มีความรู้ความเห็นตามความ 
เป็นจริง เกิดความเบื่อหน่ายคายก าหนัด มีความหลุดพ้น บรรลุอริยมรรคน าไปสู่มรรค ผล นิพพาน ศีล
ทั้งหลายที่เป็นกุศล ย่อมบริบูรณ์เพ่ือความเป็นพระอรหันต์ด้วยประการทั้งปวง 

4) กรรม กรรมเป็นการกระท าของบุคคลคนนั้น แต่กรรมจะหนักหนาสักเพียงใดก็
ขึ้นอยู่กับเจตนาที่ตนเองได้ตั้งใจไว้ กรรมน าให้เป็นเกิดใหม่อย่างแน่นอนในภพภูมิต่าง ๆ ใน 31 ภพ
ภูมิ กรรมดีก็จะน าไปสู่สุคติภูมิ ได้แก่ มนุษย์ เทวดา พรหม พระอรหันต์ เป็นต้น กรรมชั่วก็จะ
น าไปสู่อบายภูมิ 4 ได้แก่ นรก สัตว์เดรัจฉาน เปรต และอสุรกาย บุคคลที่ท ากรรมชั่วไว้มาก ๆ ละ
จากโลกนี้ไปแล้วยังไปเกิดในสวรรค์ไม่ได้เพราะเหตุแห่งการท ากรรมชั่ว แต่ส าหรับบุคคลผู้มี
สัมมาทิฏฐิ เพราะจิตได้อาศัยกุศลก็จะน าไปสู่กรรมดี ผู้มีสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์จะไม่ตกนรกอีกแล้ว ไม่
ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม ผลของกรรมจะท าหน้าที่ของตนเองทั้งนั้นและจะน าไปสู่ชาติต่อ ๆ ไป  

5) อิทธิบาท ธรรมให้ถึงความส าเร็จ พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติอิทธิบาท 4 
ประการนี้เพ่ือเพ่ิมพูนความส าเร็จ  เพ่ือให้ช านาญในเรื่องความส าเร็จ  เพ่ือพลิกแพลงให้เกิด
ความส าเร็จ เมื่อภิกษุเจริญ  อิทธิบาท 4 ประการเหล่านี้เสมอ ๆ แล้ว  อกุศลบาปธรรมที่ยังไม่เกิดก็
ไม่เกิด  อกุศลบาปธรรมที่เกิดข้ึนแล้วย่อมเสื่อมไป กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น กุศลธรรมที่เกิดขึ้น
แล้วก็เจริญยิ่งขึ้น  จิตก็จะเป็นสมาธิ เรียกว่า ฉันทสมาธิ  คือ สมาธิอาศัยความพอใจเกิดขึ้น วิริย
สมาธิ คือ สมาธิที่อาศัยความเพียรเกิดขึ้น จิตตสมาธิ คือ สมาธิที่อาศัยจิตฝักใฝุเกิดขึ้น วิมังสาสมาธิ 
คือ สมาธิที่อาศัยวิมังสาเกิดขึ้น และปธานสังขาร คือ การประกอบความเพียรอันให้ส าเร็จกิจที่
ประสงค ์

6) คุณเครื่องความเป็นสมณะ เป็นเสมือนอาภรณ์เครื่องประดับพระภิกษุสงฆ์ให้เป็น  
ผู้องอาจ มีสง่าราศี ที่เรียกว่า มีวรรณะผุดผ่องด้วยรัศมีแห่งธรรม ได้แก่ เป็นผู้ทรงศีล เป็นผู้ส ารวม
ระวังในพระปาติโมกข์ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร เป็นผู้เห็นภัยในสงสาร และเป็นผู้ใคร่ใน
การศึกษา  

7) ฌาน ผู้ปฏิบัติสมถกรรมฐานจนจิตตั้งมั่นแล้ว ก็ท าจิตให้น้อมจิตไปเพ่ืออาสวักขย
ญาณ ก็จะบรรลุถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดได้ การบ าเพ็ญสมาธิท าให้จิตใจสงบแน่วแน่ จนเข้าถึงภาวะที่
เรียกว่า ฌานหรือสมาบัติข้ันต่าง ๆ ท าให้จิตใจมีความพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติการต่าง ๆ อย่างที่เรียกว่า
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จิตนุ่มนวล ควรแก่การงาน โน้มไปใช้ในกิจที่ประสงค์อย่างดีที่สุด ในสภาพจิตเช่นนี้เหมาะสมอย่างยิ่ง
ที่จะก้าวไปสู่การใช้ปัญญา เพ่ือบรรลุพระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา 

8) อัปปมัญญา การเจริญเมตตามีประโยชน์กว้างขวาง ทั้งเป็นก าลังเกื้อหนุนให้
กรุณา มุทิตา อุเบกขา เกิดข้ึนได้ง่าย ยังช่วยท าให้การสร้างบารมีต่าง ๆ ส าเร็จลงได้อย่างสะดวก 
ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ปรารถนาสัมโพธิญาณทั้งหลาย จึงมีการเจริญเมตตาโดยค านึงถึงตนว่าจะต้องสร้าง
บารมี 30 ทัศ  ด้วยอานุภาพแห่งอัปปมัญญานี้ ย่อมเป็นภาวนาที่จะท ากัลยาณธรรม อันมีทานบารมี 
เป็นต้น ให้บริบูรณ์ กล่าวคือ บ าเพ็ญบารมีด้วยการให้ทาน อันเป็นเหตุแห่งความสุขแก่สัตว์ทุกถ้วน
หน้า เว้นการท าร้ายเขา ด้วยสมาทานศีล เสพเนกขัมมะ ละความเบียดเบียนสัตว์ด้วยกามคุณ
อารมณ์ ช าระปัญญา ให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว เพ่ือประโยชน์แก่ความไม่งมงายในสิ่งที่เป็นประโยชน์และ
มิใช่ประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลาย ท าความเพียรเป็นนิตย์ เพ่ือประโยชน์สุขแก่สัตว์ทั้งหลาย ระงับโทสะ
มีประการต่าง ๆ ด้วยอ านาจของขันติ ไม่ท าปฏิญญาที่ท าไว้ให้คลาดเคลื่อนไปด้วยอ านาจแห่งสัจจะ 
เป็นผู้มีความตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหว เพ่ือประโยชน์สุขของสัตว์ ด้วยอ านาจอธิษฐาน อุปการะแก่สัตว์
ทั้งหลายก่อน  ด้วยอ านาจเมตตา และมิได้หวังผลตอบแทนด้วยอุเบกขา 

9) วิมุตติ ได้แก่ เจโตวิมุตติ และปัญญาวิมุตติ เป็นธรรมที่เป็นที่พ่ึงอันสูงสุดของ
พระภิกษุ เพราะเป็นเหตุแห่งการพ้นจากกิเลสอาสวะอันเป็นเปูาหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา 
อันนับว่าเป็นที่พ่ึงที่ควรแสวงหา ดังนั้น จึงชื่อว่า เป็นท าท่ีเพ่ิมก าลังให้แก่พระภิกษุ 

สรุปแล้ว หลักธรรมที่ปรากฏในจักกวัตติสูตร ได้แก่ (1) สติปัฏฐาน ธรรมอันเป็นที่พ่ึง              
(2) จักรวรรดิวัตร  วัตรปฏิบัติของนักปกครอง (3) ศีล หลักควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ (4) กรรม  
ผลของการกระท า (5) อิทธิบาท ธรรมที่ท าให้อายุยืน (6) คุณเครื่องความเป็นสมณะ ธรรมที่ท าให้มี
วรรณะ (7) ฌาน ธรรมที่ท าให้มีความสุข  (8) อัปปมัญญา ธรรมที่ท าให้มีโภคะ และ (9) วิมุตติ 
ธรรมอันเป็นเครื่องเพ่ิมก าลังให้ภิกษุผู้ บ าเพ็ญเพียร ซึ่งหลักธรรมทั้ง 9 ประการดังกล่าวนั้น  
เป็นเสมือนองค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนกันและกันให้เข้าถึงจุดหมายสูงสุดทั้งที่เป็นโลกิยะ
คือความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช และจุดหมายสูงสุดที่เป็นโลกุตตระคือพระนิพพาน 
 
 4.3 วิเคราะห์ความส าคัญของจักกวัตติสูตร 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของจักกวัตติสูตร พบว่า จักกวัตติสูตรเป็นพระสูตร 
ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้เป็นกุศโลบายสั่งสอนภิกษุ และบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนได้
รู้จักการพ่ึงตนเอง และการพ่ึงธรรมะให้เกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อ่ืนได้ สรุปจากประเด็นศึกษาได้
ดังนี้ 
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4.3.1 ความส าคัญของจักกวัตติสูตรในด้านการพัฒนาชีวิต  
การพัฒนาชีวิตตามหลักของพระพุทธศาสนาตามที่ปรากฏในจักกวัตติสูตรนั้นก่อให้เกิด

ประโยชน์ 3 ประการคือ   
1) ท าให้บุคคลเป็นคนดีของสังคม เป็นผู้มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย แต่อยู่ในกรอบ

วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของสังคม พระพุทธเจ้าสอนให้บุคคลงดเว้นกายทุจริต วจีทุจริต และ
ประพฤติแต่กายสุจริต วจีสุจริต อันเป็นไปตามหลักของศีล เรียกว่า กายภาวนา กายภาวนานี้ เป็น
วิธีการพัฒนาบุคคลด้านพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายและวาจา เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคม ให้บุคคล
แสดงออกเฉพาะพฤติกรรมในด้านดีเท่านั้น  

2) ท าให้บุคคลมีจิตใจ และอารมณ์ม่ันคง เป็นผู้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่คนอ่ืนเป็นคนที่
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม พระพุทธเจ้าสอนให้บุคคลงดเว้นความโลภ ความพยาบาท  แล้วให้
ประพฤติแต่มโนสุจริต ไม่มีความโลภ ไม่มีความพยาบาท หรือมีจิตใจเสียสละ และยินดีให้อภัย ตาม
มโนสุจริต เป็นการพัฒนาจิตใจตามหลักของสมาธิที่เรียกว่า จิตภาวนา   

3) ท าให้บุคคลได้รู้  และเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามความเป็ นจริง เป็น
สัมมาทิฏฐิ ละมโนทุจริต ปฏิบัติตามมโนสุจริตเป็นการพัฒนาบุคคล ตามหลักปัญญา เรียกว่า 
ปัญญาภาวนา การปฏิบัติข้อนี้เป็นการพัฒนาบุคคลให้เข้าใจชีวิตอย่างแจ่มแจ้ง จนถึงสัมมาญาณ
และบรรลุสัมมาวิมุติ (ความหลุดพ้นจากกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง) ซึ่งถือเป็นปัญญาภาวนาเช่นกัน 

4.3.2 ความส าคัญของจักกวัตติสูตรในด้านการเมืองการปกครอง 
การเมืองการปกครอง หมายถึง การปกครองเพ่ือการศึกษา เป็นการปกครองที่ท าให้เกิด

ความสงบเรียบร้อยโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องเชื่อมประสานเพ่ือสร้างสังคมให้
สงบสุข โดยนัยหมายก็คือการดูแลบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ประชาราษฎร์ที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตรัฐ
โดยหลักธรรมาภิบาล ในจักกวัตติสูตร ที่แสดงถึงหลักการปกครองโดยธรรม 5 ประเด็นด้วยกัน 
ได้แก่  

 1) ความส าคัญของผู้ปกครอง ผู้น านั้นมีความส าคัญในการปกครอง ก าหนดบทบาท
ของรัฐ โดยการวางกติกามารยาททางสังคม เพ่ือให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข แต่ทั้งนี้ก็อยู่ที่
ประชาชนในรัฐเป็นผู้เลือก  โดยพิจารณาที่ลักษณะบุคคลเป็นส าคัญ และในการปกครองบ้านเมือง
นั้น ผู้น าเป็นผู้ขับเคลื่อนบริหารประเทศให้ด าเนินไปได้  

 2) คุณลักษณะของผู้ปกครอง ผู้ปกครองต้องประพฤติอยู่ในข้อวัตรที่เป็นธรรม ท าให้รัฐ
ที่อยู่ในปกครองเกิดความสงบสุข ซึ่งสรุปคุณลักษณะของผู้ปกครองตามหลักของพระพุทธศาสนา  
(1) เป็นผู้ทรงธรรม  (2) มีความยุติธรรม  (3) มีความรอบรู้  

 3) หน้าที่ของผู้ปกครอง  หน้าที่ของผู้ปกครองในคัมภีร์พระพุทธศาสนาคือการสร้าง
ความมั่งคั่งแก่ราชอาณาจักร  การที่จะสร้างความมั่งคั่งแก่ราชอาณาจักรได้นั้นต้องเกิดแต่การสร้าง
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ความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ในสังคมใด  หน้าที่หลักของผู้ปกครองคือ บ าบัดทุกข์
บ ารุงสุขให้แก่ผู้ใต้ปกครองอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ด้วยหลักการ 5 ประการ คือ (1)  ถือธรรม
เป็นใหญ่ (2) ให้ความคุ้มครองโดยธรรม     (3) ปูองกันอธรรม (4) ปันทรัพย์เฉลี่ยให้แก่ชนผู้ไร้ทรัพย์ 
และ (5) มีที่ปรึกษาท่ีทรงความรู้และคุณธรรม  

4) บทบาทของผู้ปกครอง ผู้ปกครองต้องคิดวิธีการที่จะสร้างประโยชน์สุขให้เกิด
ประชารัฐ โดยด ารงตนด้วยบทบาท 3 ประการ คือ ต้องมีจิตส านึกสาธารณะ  ต้องรับฟังเสียงของ
ประชาชน  และต้องประชาสัมพันธ์สิ่งที่ถูกต้องแก่สังคม   

5) หลักการปกครอง การปกครองจ าเป็นต้องมีหลักการ เพราะต้องเกี่ยวข้องกับคน
หมู่มากเพ่ือให้การปกครองนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุจุดประสงค์ตามที่ได้หวังไว้ 
หลักการปกครองมี 2 ประการคือ หลักกฎหมาย อันเป็นระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับ ซึ่ง
ยอมรับด้วยกัน และหลักศีลธรรม เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจ าวันของผู้ปกครอง และจะต้อง
ยึดเป็นข้อปฏิบัติในการปกครองเป็นส าคัญ  ได้แก่ (1) หลักทศพิธราชธรรม (2) ราชสังคหวัตถุ 4  
(3) อปริหานิยธรรม 7 (4) สัปปุริสธรรม 7  (5) หลักการทูต 8  

4.3.3 ความส าคัญของจักกวัตติสูตรในด้านเศรษฐกิจ 
เมื่อกล่าวโดยภาพรวมแล้ว ระบบเศรษฐกิจในทางพระพุทธศาสนามี 3 คือ การผลิต  

การจ าหน่ายจ่ายแจก  และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ในฐานะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์
ชีวิตของมนุษย์ให้เข้าถึงเปูาหมายคือความสุข  4  ประการ  ได้แก่ สุขอันเกิดแต่การมีทรัพย์ สุขเกิด
แต่การใช้สอยทรัพย์ สุขอันเกิดจากการไม่มีหนี้ และสุขอันเกิดจากการท างานที่ไม่มีโทษ  แต่ที่เกิด
ปัญหาทางเศรษฐกิจขึ้นในจักกวัตติสูตร ก็เพราะการบริหารปกครองประเทศที่ไม่มีความเป็นธรรม
ของพระมหากษัตริย์หรือคณะผู้ปกครอง ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในสังคมมีความแตกต่างระหว่าง
คนจนกับคนรวย ท าให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา และการแก้ปัญหาอย่างผิดวิธีนั่นเอง  ดังนั้น 
พระสูตรจึงได้เสนอหลักการที่ผู้ปกครองพึงปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจไว้  3 ประการ
ด้วยกัน คือ 1) พระราชาต้องพระราชทานพันธุ์พืช และอาหารแก่พลเมืองผู้ขะมักเขม้นในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเลี้ยงปศุสัตว์ 2) พระราชาจะต้องพระราชทานทุนทรัพย์ให้แก่
พลเมือง ผู้ที่ขะมักเขม้นในพาณิชยกรรม 3) พระราชาต้องพระราชทานอาหารและเงินเดือนแก่
ข้าราชการที่ขยันขันแข็งในการท างาน 
 4.3.4 ความส าคัญของจักกวัตติสูตรในด้านการศึกษา 

การศึกษานั้นคือการฝึกฝนอบรมพัฒนาคนให้เกิดความดีงาม ความเจริญทางด้านจิตใจ
เป็นส่วนส าคัญ พระพุทธศาสนามีทัศนะว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษานั้นเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของ
มนุษย์ให้สามารถดับทุกข์และพ้นไปจากทุกข์ได้ นั่นก็คือการก าจัดราคะ โทสะ โมหะ ซึ่งเป็นสาเหตุ
หลักของความทุกข์ท้ังปวงในชีวิตมนุษย์ ส่วนการศึกษาในจักกวัตติสูตร คือ การเข้าไปถามปัญหากับ
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สมณพราหมณ์นั้น เพราะการจัดการศึกษามีเปูาหมายเพ่ือให้เกิดคุณธรรมโดยเฉพาะเมตตาเมื่อคนมี
เมตตาแล้วการให้ทานเป็นต้นย่อมเกิดข้ึนได้ง่าย   

4.3.5 ความส าคัญของจักกวัตติสูตรในด้านหลักจริยธรรม  
ค าสอนของศาสนา ปรัชญาและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม เป็นแนวทาง

ประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือการบรรลุถึงสภาพชีวิตอันทรงคุณค่าที่พึงประสงค์ เหตุที่จริยธรรมอิงศาสนา
เนื่องจากค าสอนทางศาสนาช่วยสร้างระบบจริยธรรมให้สังคม และได้หยั่งรากลึกอยู่บนวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี  แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ 1) หลักจริยธรรมขั้นพ้ืนฐาน เป็นหลักการของ
การท าความดีของมนุษย์ 2) หลักจริยธรรมขั้นกลาง เป็นหลักของการประพฤติปฏิบัติที่เพ่ิมความ
เพียรทางใจมใิห้บุคคลปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมให้สูงขึ้น และ 3) หลักจริยธรรมขั้น
สูง เป็นหลักจริยธรรมที่ผู้ปฏิบัติตามแล้วจะท าให้ห่างไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง หลักจริยธรรม
ขั้นสูงสุดคือมรรคมีองค์ 8 นั้น เมื่อย่นย่อลงแล้วเหลือ 3 คือ ศีล สมาธิ และปัญญาซึ่งเป็นการ
ประมวลเอาหลักจริยธรรมค าส่ังสอนในพระพุทธศาสนาทั้งหมดมารวมกันไว้หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ไตรสิกขา จากการศึกษาจักกวัตติสูตร พบคุณลักษณะของจริยธรรม 5 ประการ  คือ 1) มีความ
เพียรความพยายามประกอบความดี 2) ละอายต่อการปฏิบัติชั่ว 3) มีความซื่อสัตย์สุจริต   
4) ยุติธรรมและมีเมตตากรุณา และ 5) การสร้างความเข้าใจต่อกัน  

สรุปแล้ว จักกวัตติสูตรแบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ภาคอุทเทศ เป็นบทเริ่มต้น
ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายพ่ึงธรรม พ่ึงตนเอง โดยการเจริญสติปัฏฐาน 4   
2) ภาคนิทเทส เป็นบทอธิบายนิทานทั้งในอดีตและอนาคตมาเป็นบุคลาธิษฐานเพ่ือสอนพระภิกษุ 
และ 3) ภาคนิคมน์ เป็นบทสรุปว่าผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ โภคะ และพละ  
เมื่อกล่าวถึงเนื้อความโดยสรุปแล้ว จักกวัตติสูตรนั้น ต้องการเสนอหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย
วิถีการพึ่งตนเองโดยใช้สติปัฏฐาน 4  เป็นเครื่องน า และการใช้ระบบการปกครองแบบธรรมาธิปไตย
คือถือธรรมเป็นใหญ่ อาศัยหลักธรรมให้ความคุ้มครองอันเป็นธรรมแก่มนุษย์และสัตว์ ท าคนไม่มี
ทรัพย์ให้มีทรัพย์ และส่งเสริมศีลธรรม โดยทรงยึดหลักกุศลกรรมบถ  10  และยกหลักศีล 5 มาใช้
ในระบบการปกครอง ท าให้ประชาชนตั้งตนไว้ชอบ  มีการด ารงชีพด้วยความเกื้อหนุนกันให้มี
กระบวนการคบหาสัตบุรุษคือจัดระบบการศึกษาท่ีดี  และการท าให้ประชาชนได้มีโอกาสท าความดี  
 
5. ข้อเสนอแนะ 

บทความนี้  เป็นการน าเสนอเนื้อหาโดยการค้นคว้าจากเอกสารเป็นต้นว่าคัมภีร์
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และมุมมองทางวิชาการต่าง ๆ เท่าน้ัน  ยังมีเนื้อหาในส่วนที่ยังไม่ได้
กล่าวถึงในประเด็นของหลักธรรมที่นอกเหนือจากนี้ ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอแนวทางเพ่ือการท าวิจัย
ส าหรับเป็นการต่อยอด หรือเป็นแนวความคิดในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไป ดังนี้ 
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5.1 การศึกษาหลักธรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจักกวัตติสูตรที่ไม่ได้อ้างไว้ในผลงานวิจัยนี้ 
แต่ยังมีปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 

5.2 การศึกษาเปรียบเทียบจักรที่ปรากฏในจักกวัตติสูตรกับจักรที่ปรากฏในคัมภีร์ทาง
ศาสนาอื่น เช่น ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นต้น ว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร 

5.3 การศึกษาวิ เคราะห์คุณค่ าและประโยชน์ทางการ เ มืองในจักกวัตติสูตร 
 ว่ามีอิทธิพลต่อการเมืองการปกครองไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันมากน้อยเพียงไร 
 
References 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1996). Thai Volume of Tipitaka of 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Bangkok : Mahachulalongkorn- 
 rajavidyalaya University Press 
Phramaha Yutthana Siriwan. (2011). The Concept of The Socially Engaged Buddhism 

in Cakkavatti Sutta. A Substance Composes Degree of Doctor. Graduate 
School: Mahachulalongkornrajavidyalaya University Press. [in Thai] 

Royal Institute. (2013). Dictionary of Royal Institute B.C. 2011. Bangkok : Royal 
Institute. [in Thai]. 

Samtitthiphon Netnimit. (2007).Social Dimension in Suttanta Pitaka. Bangkok: 
Chivabhiwatara Press. [in Thai] 

Surapon Suyaprom. (2016). The Model of Leadership According to Buddhism of 
Administrators in Buddhist University of Thailand. Journal of MCU Social 
Science Review, 5 (1), 1-16. 

 



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    109  

รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม 

COMMUNICATION MANAGEMENT MODEL FOR BUDDHISM 
PROPAGATION DEVELOPMENT OF BUDDHIST MONKS  

IN NAKHON PATHOM PROVINCE 
 

พระมหาณรงค์  มหาปญฺโ  พระสุธีวีรบัณฑิต อภินันท์ จันตะนี 
Phramaha Narong  Mahãpañño, Phrasutivirabandit, Apinant Chantanee 

 
บทคัดย่อ  

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการ
สื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม 2) เพ่ือศึกษาทฤษฎี
การจัดการการส่ือสารและหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 3) เพ่ือเสนอ
รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม 
ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเก็บ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 19 รูป/คน ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่
มีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ การวิจัยเชิงปริมาณก าหนดกลุ่มตัวอย่างจาก
พระสงฆ์ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมจ านวน 359 รูป เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบประมาณค่า 
5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัยพบว่า             
  1. สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่
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พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม พระสงฆ์ทุกระดับให้ความส าคัญกับการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาโดยมีความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีการตั้งคณะท างานมีหน้าที่ใน
การก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานก าหนดกลยุทธ์ต่างๆที่ชัดเจน มีกลยุทธ์ในการท างานเชิงรุกและ
เชิงรับ ในส่วนของปัญหาอุปสรรคสาเหตุมาจากการจัดการการสื่อสารท้ัง 4 ด้าน คือ ผู้ส่งสารขาด
การตรวจสอบขีดความสามารถของบุคลากร ด้านสารที่พระสงฆ์ใช้เป็นวิชาการทางธรรมมากเกินไป 
ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อพระสงฆ์ยังขาดความช านาญในการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ด้านผู้รับสาร
ประชาชนไม่มีเวลาเข้าวัด   

2. ทฤษฎีการจัดการการสื่อสารและหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ได้แก่ ทฤษฎีการจัดการการสื่อสารประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) ผู้ส่งสาร 2) สาร 3) 
ช่องทางสื่อสาร/สื่อ 4) ผู้รับสาร บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม ได้แก่ หลักภาวนา 4 คือ 1) กาย
ภาวนา 2) ศีลภาวนา 3) จิตภาวนา 4) ปัญญาภาวนา การประยุกต์ใช้จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 3 .  รูปแบบการจัดการการ
สื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม 1) ผู้ส่งสาร ต้อง
ฝึกฝนจริยวัตรให้งดงามเคร่งครัดในศีลบริบูรณ์ในศีลฝึกฝนก ากับจิตใจให้สงบมีพลังจิตที่ เข้มแข็งคิด
อย่างแยบคายแก้ปัญหาได้คิดพัฒนาประยุกต์สร้างสรรค์ได้2) สาร เผยแผ่หลักภาวนา 4 ให้
ประชาชนน าไปประพฤติปฏิบัติส่งเสริมความเคร่งครัดในกฎระเบียบวินัยกฎหมายสามารถพัฒนา
ฝึกฝนจิตใจตนเองใช้หลักภาวนา 4 สอนให้คนใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 3) ช่องทางสื่อสาร/สื่อ 
ใช้สื่อที่สามารถสื่อภาพลักษณ์ภาวนา 4 ประยุกต์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติให้เข้าถึงภาวนา 4 สร้าง
ความสนใจต่อหลักภาวนา 4 สร้างความเข้าใจหลักภาวนา 4 และการปฏิบัติตาม 4) ผู้รับสาร สอน
ให้เข้าใจเข้าถึงกระบวนการฝึกฝนภาวนา 4 เผยแผ่ภาวนา 4 ให้ตรงกับจริต เผยแผ่ภาวนา 4 ตาม
ระดับกลุ่มอายุกลุ่มอาชีพ พิจารณาความพร้อมของผู้รับเนื้อหาของภาวนา 4    
ค าส าคัญ  รูปแบบการจัดการการสื่อสาร, การเผยแผ่พระพุทธศาสนา, พระสงฆ์ 

 
 

ABSTRACT 
Objectives of this research were; 1) to study general context and problems 

of communication management for Buddhism propagation development of 
Buddhist monks in Nakhon Pathom Province, 2) to study theories and Buddhist 
principles for Buddhism propagation, and 3) to propose a communication 
management model for Buddhism propagation of Buddhist monks in  
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Nakhon Pathom Province. Methodology was mixed methods research: qualitative 
research collected data from 19 key informants with structuredin-depth-interview 
and data were analyzed data by descriptive interpretation; the quantitative research 
collected data with 5 level-rating-scale questionnaires with reliability score at  
0.95 from 359 samples who were monks in Nakhon Pathom Province and analyzed 
data with statistics of frequency, percentage, mean and standard deviation.  
 Research findings were as follows:  

 1.General context and problems of communication management for 
Buddhism propagation development of Buddhist monks in Nakhon Pathom 
Province were that Buddhist monks at all levels paid attention to the importance of 
Buddhism propagation, participating with state and private agencies in setting up a 
clear and pro-active  steps, tactics  and process of operation. The problems came 
from   4 areas of communication: senders lacked communication capacity; 
message,  the contents the monks used to preach were too various; channel; 
Buddhist monks still lacked the competence to use to the fullest; receives, people 
did not have time to go to monasteries. 2.Communication theory and 
Buddhadhamma for Buddhism propagation development composed of 4 
components: 1) sender,  2) message, 3) channel and 4)receivers.The appropriate 
Buddhist principle to integrate with communication theory is Bhãvanã 4 :1)Kãya-
bhãvanã, 2)Sila-bhãvanã, 3)Citta-bhãvanã and 4) Paññã- bhãvanã.  This 
communication theory and Buddhism principles when well integrated, would help 
the Buddhism dissemination be more progressive and effective. 3.Form of 
communication management for Buddhist monks development in Nakhon Pathom 
Province was that: 1) Sender, the practice of religious practice in the sacrament of 
discipleship to have calm mind, strong psychic ability, approximated thought to 
solve problems and creativity, 2)Message; Bhãvanã  
4 dissemination for people to practice in rules and regulations, laws and orders  
conformity, being able to  train themselves with Bhãvanã 4 in order to live their 
lives with mindfulness, 3)Channel; Using media that can convey the image of 
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Bhãvanã 4.Applying  appropriate methods to enhance Bhãvanã 4 and practice along 
with Bhãvanã 4. 4) Receiver; being taught to understand the process of Bhãvanã 4 
practice, Bhãvanã 4 dissemination suitable for receivers’ attributes according to age 
groups, occupational groups considering their readiness to undertake Bhãvanã 4. 
Keywords  Communication Management Model, Buddhism Propagation,  

 Buddhist Monks. 
 
1. บทน า 
  การจัดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมีผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสื่อสาร
ทั้งหลายทั้งที่พระพุทธเจ้าทรงท าการสื่อสารเองหรือที่ได้ส่งพระสาวกไปท าการสื่อสารกับผู้รับสาร
ทั้งหลายน้ันก็เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมากเพ่ือเปล่ียนแปลงสังคมให้เป็นไปในทางดีงามเกิ ด
ประโยชน์สุข ในปัจจุบันพระสงฆ์ผู้ที่ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องเข้าใจวิธีการด าเนินการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาและองค์ประกอบของการส่ือสาร 4 ส่วน เริ่มตั้งแต่ตัวพระสงฆ์เอง พระธรรม  
สื่อคือบุคคล ธรรมชาติ กลวิธี และพุทธศาสนิกชน จึงจะสามารถสื่อสารเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการสื่อสารตะวันตกท่ีกล่าวว่า การจัดการสื่อสาร
ต้องประกอบไปด้วยสิ่งส าคัญ 4 ประการ คือ 1. ผู้ส่งสาร 2. สาร 3. ช่องทางสื่อสาร/สื่อ 4. ผู้รับสาร 
(Berlo David K., 1960 : 72)             
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในปัจจุบันนั้นมีลักษณะต่างรูปต่างท าการเผย
แผ่ไปตามความคุ้นเคย ขาดความรู้ทักษะในการเผยแผ่ศาสนธรรม ไม่เข้าใจพุทธธรรมอย่างลึกซึ้ง 
และไม่เข้าใจสภาพสังคมปัจจุบัน จึงสื่อสารกับประชาชนไม่ได้ท าให้การเผยแผ่ธรรมกระท าได้ใน
ขอบเขตจ ากัดส่งผลท าให้ผู้คนเหินห่างและไม่ให้ความส าคัญต่อพระพุทธศาสนา ผลส ารวจความ
คิดเห็นเรื่อง "ศาสนาและการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาของคนไทย" ปี 2553 พบว่า คนไทยที่นับถือ
ศาสนาพุทธร้อยละ 79 ในทุกวัยเห็นด้วยกับค ากล่าวที่ว่า "ทุกวันนี้ คนไทยค่อนข้างจะห่างไกลจาก
ศาสนาและการปฏิบัติธรรม" โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเป็นคร้ังคราว 
ส่วนอีกร้อยละ 13 ระบุว่าเข้าร่วมนานๆครั้ง           
   จากสถิติผู้วิจัยเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้การเผยแผ่พระพุทธะศาสนาไม่
บรรลุผลนั้นที่ส าคัญมาจากการจัดการการสื่อสาร ได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางสื่อสาร และผู้รับสาร  
ปัญหาและอุปสรรคที่มาจากด้านผู้ส่งสาร เช่น ผู้ส่งสารมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้รับสาร ขาดความรู้ ความ
เข้าใจในข่าวสารไม่พียงพอ การใช้ภาษาในการส่งสารไม่เหมาะสมกับผู้รับสาร หรือรีบเร่งจนเกินไป 
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เป็นต้น ด้านสาร เช่น ข่าวสารนั้นสั้นหรือน้อยเกินไปจนไม่สามารถแปลความหมายได้ ข่าวสารนั้น
ยากเกินความสามรถของผู้สื่อสาร ข่าวสารมีภาษาหรือใช้ศัพท์เทคนิคเกินความสามารถ ข่าวสารมี
ความก ากวมหรือมีหลายความหมาย หรือข่าวสารนั้นไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน เป็นต้น ด้าน
ช่องทางสื่อสาร เช่นการใช้สื่อไม่เหมาะสมกับสารที่ต้องการน าเสนอ การใช้สื่อที่ไม่มีประสิทธิภาพที่ดี 
และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมกับระดับของการสื่อสาร เป็นต้น ด้านผู้รับสาร เช่น ผู้รับสารมี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ส่งสาร ขาดความสามารถและความช านาญในการรับข่าวสาร หรือข่าวสารมีมาก
เกินความสามารถท่ีจะรับได้ เป็นต้น     

การจัดการการสื่อสารจึงมีความส าคัญต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนามากเพราะหาก
พระสงฆ์ขาดความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารตลอดจนไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ความคิดหรือท าให้
เกิดความเข้าใจระหว่างกันได้ย่อมจะท าให้เกิดปัญหาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามมา พระสงฆ์
ผู้ท าหน้าที่ในการสื่อสาระแห่งพุทธธรรมจึงควรเข้าใจถึงองค์ประกอบและกระบวนการของ 
การจัดการสื่อสารเพื่อน าไปพัฒนาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น  

ดังนั้น ด้วยตระหนักถึงความส าคัญและปัญหาอุปสรรคของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ปัจจุบันดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหารูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาอันจะเป็นแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ในจังหวัดนครปฐม โดยการน าหลักการจัดการสื่อสารที่มีความครอบคลุมในด้าน 1. ผู้ส่งสาร 
(Sender)  2 .สาร (Message)  3 .  ช่องทางสื่อสาร/สื่อ (Channel)  4 .  ผู้ รับสาร (Receiver)  
มาปรับปรุงผสมผสานประยุกต์ใช้กับหลักภาวนา 4 ก าหนดเป็นรูปแบบที่เหมาะสมอันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการ เผยแผ่พระพุทธศาสนายั งผลให้พระพุทธศาสนามั่ นคงด ารงอยู่ คู่ กับ 
สังคมไทยตลอดไป  

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย                   

 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม         
 2.2 เพ่ือศึกษาทฤษฎีการจัดการการสื่อสารและหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

 2.3 เพ่ือเสนอรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง“รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม” ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) จากเอกสาร ต ารา และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้ด าเนินการติดตามเก็บรวมรวมข้อมูล
จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 19 รูป/คน และ 
สนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาความ ส่วนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม จ านวน 359 ชุด จากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, Taro., 1967: 398) วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย      
 
4. ผลการวิจัย 

 4.1 สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม พระสงฆ์ทุกระดับให้ความส าคัญกับการเผยแผ่  
พุทธศาสนาโดยมีความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีการตั้งคณะท างานมี
หน้าที่ในการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานก าหนดกลยุทธ์ต่างๆที่ชัดเจน มีกลยุทธ์ในการท างานเชิง
รุกและเชิงรับ พระสงฆ์ในฐานะผู้ส่งสารปัจจุบันมีการเผยแผ่กันหลายรูปแบบหลายแนวทางบางรูป
ใช้วิธีการเผยแผ่เชิงรุกน าหลักธรรมะไปสู่ประชาชน บางรูปเผยแผ่เชิงรับโดยการแสดงธรรมชี้แจง
หลักธรรมให้รู้จักความดีความชั่ว บาปบุญ คุณและโทษในวันธรรมะสวนะหรือว่า ในพิธีบ าเพ็ญกุศล
ทั่วไป การเทศน์การบรรยายยังคงใช้ภาษาเก่าตามจารีตประเพณี ในส่วนของปัญหาอุปสรรคสาเหตุ
มาจากการจัดการการสื่อสารทั้ง 4 ด้าน คือ ผู้ส่งสารขาดการตรวจสอบขีดความสามารถของ
บุคลากรว่ามีมากน้อยเพียงใด มีความเหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบหรือไม่ บางรูปอาจจะมี
สภาพร่างกายไม่เหมาะสมกับเผยแผ่ เช่น มีอาการเจ็บป่วยส่งผลให้ไม่สามารถน าเอาความรู้ที่มีอยู่
ในทางพระพุทธศาสนามาผ่านกระบวนการการสื่อสารเพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเต็มศักยภาพ
พระสงฆ์ท่ีมีศิลปะในการเผยแผ่พุทธธรรมได้เป็นอย่างดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพมีน้อย ส่วนใหญ่
ไม่เข้าใจพุทธธรรมอย่างลึกซึ้งอธิบายธรรมะตามความคิดเห็นของตนเองและไม่ปรับให้เข้าสภาพ
สังคมปัจจุบันจึงสื่อสารกับประชาชนไม่ได้ ความสัมพันธ์ระหว่างพระกับประชาชนจึงเป็นเพียง
พิธีกรรมเป็นส่วนใหญ่ ด้านสารพระสงฆ์ใช้เป็นวิชาการทางธรรมมากเกินไปขาดการบูรณากิจกรรม
นันทนาการให้เกิดความสนุกสนานเพื่อท าให้ประชาชนได้ผ่อนคลาย สนุกสนานพร้อมทั้งสอนธรรมะ
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สอดแทรกคุณธรรมไปด้วย เนื้อหาหลักธรรมที่น าไปเผยแผ่ไม่กระชับแต่ยืดยาวในบางครั้งพระสงฆ์
เองก็ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะส่งสารอย่างสมบูรณ์หรือรีบเร่งจนเกินไปจนผู้ฟังจับใจความไม่ได้เกิด
ความเบื่อหน่าย ไม่น าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผ่ในยุคปัจจุบัน
หากน ามาปรับใช้ให้ถูกกับกาลเทศะย่อมท าให้ประชาชนเข้าถึงหลักธรรมน าไปปฏิบัติง่าย  
ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อพระสงฆ์ยังขาดความช านาญในการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสื่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เช่น วิทยุ  โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์  หรือว่าสื่อวีดีทัศน์ในการประกอบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาพระสงฆ์ยังมีความช านาญและน ามาใช้น้อยขาดการประยุกต์ใช้สื่อธรรมชาติวัตถุ
สิ่งของที่อยู่รอบตัว ต้นไม้ใบหญ้า วิวทิวทัศน์ สัตว์เล็กสัตว์น้อย และวัตถุจ าลอง เช่น วงล้อธรรมจักร 
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังในการเผยแผ่ สถานที่ปฏิบัติธรรมมีน้อยบางแห่งคับแคบ ไม่ปลอดโปร่ง 
แสงสว่างไม่เพียงพอ ห้องนอน ห้องน้ าไม่เพียงพอ ด้านผู้รับสารประชาชนไม่มีเวลาเข้าวัด ไม่ค่อยมี
เวลาไปปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ หรือศึกษาพระธรรมค าสอนที่วัดเหมือนสมัยอดีตที่ผ่านมาเนื่องจาก
ท างานต้องเร่งรีบทั้งในด้านการงานและชีวิตส่วนตัวมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อพระสงฆ์ผู้เผยแผ่จึงท าให้ขาด
การฟังอย่างตั้งใจเนื่องจากมีอคติต่อเรื่องหรือต่อบุคคลที่ถ่ายทอดขาดความร่วมมือจากชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมน้อย     
 4.2  ทฤษฎีการจัดการการสื่ อสารและหลัก พุทธธรรมเ พ่ือพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ได้แก่ ทฤษฎีการจัดการการสื่อสารประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) ผู้ส่งสาร  
2) สาร 3) ช่องทางสื่อสาร/สื่อ 4) ผู้รับสาร บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม ได้แก่ หลักภาวนา 4   คือ
1) กายภาวนา 2 ศีลภาวนา 3) จิตภาวนา 4) ปัญญาภาวนา การประยุกต์ใช้จะช่วยส่งเสริม
พัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
 ผู้ส่งสารตามหลักภาวนา 4   ผู้เผยแผ่ต้องฝึกฝนจริยวัตรให้งดงามมีความสุภาพอ่อนโยน
ให้ความส าคัญในการวางตัวและกิริยามารยาทที่สมควรแก่สมณสารูป มีกายสงบเรียบร้อยไม่ว่าจะ
ยืน จะเดิน นั่ง นอน เป็นที่น่าเลื่อมใสท าตนเองให้เป็นตัวอย่างที่ดี มีทักษะและเทคนิคในการแสดง
ธรรมในการเทศนาและบรรยายธรรมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสร้างบรรยากาศหรือความสัมพันธ์เป็น
กัลยาณมิตรเป็นกันเองกับทุกคน ตั้งตนอยู่บนพ้ืนฐานความความเป็นผู้มีศีลธรรมเคร่งครัดในศีล
บริบูรณ์ในศีล ต้องเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีคือรู้และเข้าใจหลักธรรมถูกต้องและปฏิบัติตามหลักธรรม
นั้นด้วย มีศีลาจารวัตรงดงามหรือมีปฏิปทาน่าเลื่อมใสเคร่งครัดปฏิบัติธรรมวินัย เผยแผ่ตามหลัก
สัมมาวาจาไม่พูดค าเท็จไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดค าหยาบ และไม่พูดเพ้อเจ้อ เคร่งครัดในเร่ืองเวลาใน
การเผยแผ่โดยพูดตรงเวลาและจบให้ทันเวลาที่ก าหนด ต้องฝึกฝนก ากับจิตใจให้สงบมีพลังจิตมีความ
รับผิดชอบมีความสนใจเอาใจใส่ตั้งใจจริงมีจิตใจเสียสละ ไม่หวังลาภสักการะ ไม่มีจิตใจ  
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คับแคบเห็นแก่ตัว ปราศจากอคติ เพียรพยายามอดทนรับผิดชอบในงานที่ท า รักษาอารมณ์สงบ
จิตใจ ไม่พูดค าหยาบนินทาผู้อ่ืน พูดอ้อมค้อม พูดวกวนให้เกิดความสับสน และไม่พูดแต่เร่ืองของ
ตัวเองทีไม่มีสาระมีจิตใจเยือกเย็นไม่เครียดหรือหงุดหงิดกับปัญหาที่เกิดขึ้นขณะท างานจนท าให้การ
ท างานเผยแผ่ขาดประสิทธิผลต้องคิดอย่างแยบคายแก้ปัญหาได้คิดพัฒนาประยุกต์สร้างสรรค์ได้มี
ปฏิภาณไหวพริบแสดงธรรมอย่างมีเหตุผลเพ่ือให้ผู้ฟังตรองตามแล้วเห็นจริงได้ ต้องมีความสามารถ
ช านาญทั้งศาสตร์และศิลปะอีกท้ังความรู้วิทยาการสื่อสารยุคใหม่หลักการสื่อสารเข้าใจองค์ประกอบ
ในการสื่อสาร เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้และพัฒนาตนฝึกฝนปรับปรุงตนเอง มีความรอบรู้ในเนื้อหาที่สอน 
ยึดการสอนตามแนวทางท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนเป็นหลักเพ่ือก่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ฟัง
ได้และสามารถปฏิบัติตาม  
 สรุปตามหลักภาวนา  4 ต้องน าหลักภาวนา 4 ซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาการฝึกอบรม
การท าให้เกิดขึ้นหรือการเจริญอันเป็นรากฐานของการพัฒนาคนมาเผยแผ่ ภาวนา 4 ไม่จ าเป็นต้อง
เริ่มจากเรื่องแรกก่อนอาจท าสลับกันไปเหมือนกับเป็นกงล้อที่เกื้อกูลกันถ้าปัญญาดีภาวนาอ่ืนๆจะดี
ขึ้นตามหมุนเป็นลูกโซ่ ต้องน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี เนื้อหาสาระพุทธธรรมที่ได้
น าเสนอนั้นต้องเป็นเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวส่งเสริมหลักคุณธรรม การรู้รักสามัคคี หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามบริบทแวดล้อมในขณะที่ท าการเผยแผ่เพ่ือที่การถ่ายทอดไม่ซ้ า
จ าเจจนไม่อยากน าไปปฏิบัติ สาระธรรมต้องส่งเสริมความเคร่งครัดในกฎระเบียบวินัยกฎหมายที่ใช้
ในสังคมมีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักพระไตรปิฎกไม่ขัดแย้งกับหลักพระธรรมวินัยที่ทรงแสดงไว้
ยึดตามแนวหลักพระวินัยและหลักค าสอนเป็นหลัก ช่วยสร้างแบบแผนอันดีงามของสังคม ระเบียบ
วินัย มารยาทที่ดีงาม ความประพฤติดีงาม และการหาเลี้ยงชีพในทางสุจริต ส่งเสริมในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้อยู่ในศีล ปัจจุบันควรเน้นให้เห็นอานิสงส์และใช้หลักการสอนในเรื่องของ
ศีลไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก สารต้องช่วยให้สามารถพัฒนาฝึกฝนจิตใจตนเองอยู่เสมอๆ ต่อเนื่ อง 
ก่อให้เกิดความเบิกบานใจความสุขสามารถโน้มน้าวจิตใจให้ผู้รับสารสามารถตรึกตรองเห็น
ความส าคัญของการประพฤติธรรม การอธิบายหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนาต้องอธิบาย
หลักธรรมขั้นพ้ืนฐานจากง่ายๆฟังสบายรื่นหู เน้นหลักธรรมที่ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาให้จิตใจสงบ  
ใจนิ่ง มีความระลึกได้ และรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่เกิดการประมาทตัดสินใจได้ด้วยเหตุผล เนื้อหา
หลักธรรมที่น ามาใช้ต้องเป็นที่สนใจพัฒนาจิตใจให้มีความสามัคคีปรองดอง ใช้หลักภาวนา 4 สอนให้
คนใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิตและในหน้าที่การงานมีปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตได้ไม่ทุกข์   
ใช้หลักธรรมการสอนโดยเน้นปัญญาในการพ้นจากทุกข์ต่างๆ เนื้อหาธรรมะเน้นให้เกิดปัญญาความรู้
ความเข้าใจในสิ่งที่สอนเป็นส าคัญ เนื้อหาต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับผู้รับสารหรือผู้เข้าอบรม 
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ช่องทางสื่อสาร/สื่อตามหลักภาวนา 4 
 การใช้สื่อเพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องใช้สื่อที่เป็นทั้งภาพและเสียงอย่างหลากหลาย
รูปแบบเพ่ือสื่อถึงภาพลักษณ์ภาวนา 4 พัฒนาประยุกต์สื่อที่ใช้ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือความ
เหมาะสมกับสาระธรรมที่ต้องการน าเสนอสร้างความหลากหลายเพ่ิมความน่าสนใจ เลือกจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางโดยเน้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางปฏิบัติ
ตามหลักภาวนา 4 ได้ จัดให้มีกิจกรรมตามหลักภาวนา 4 ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกับ
องค์กรหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้มีการท างานร่วมกัน การจัดกิจกรรมจะได้ผลหรือให้
ประโยชน์ต้องเลือกใช้หลักภาวนา 4 ให้เหมาะกับเวลา สถานที่ และบุคคล และต้องสามารถสืบสาน
หลักธรรมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย สื่อต้องประยุกต์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติให้เข้าถึงภาวนา 4 
มองเห็นได้ชัดเจนถูกต้องสามารถค้นหาและเข้าใจธรรมะได้ตามสภาพจิตใจซึ่งจะน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากความทุกข์ท่ีเกิดข้ึนสามารถสื่อความหมายได้อย่างรวดเร็วมีการจัดล าดับเนื้อหาเป็น
ล าดับ มีระเบียบไม่สับสนใช้ภาษาที่เรียบง่ายไม่เป็นทางการและใช้ภาษาบาลีสันสกฤตแต่น้อยหรือ
เท่าที่จ าเป็นให้เหมาะสมแก่ผู้ฟังตามโอกาส ต้องช่วยเทียบเคียงกับตัวอย่างที่เป็นของจริงให้มีความ
น่าสนใจน่าติดตามและง่ายต่อการเข้าใจเนื้อหาสื่ออุปกรณ์ที่น าเสนอหลักภาวนา 4 ต้องสามารถ
สร้างความสนใจแก่ผู้รับสารได้สามารถช่วยส่งเสริมให้สื่อสาระธรรมน่าสนใจและช่วยสร้าง  
ความเข้าใจยังประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น น าสื่อวีดิทัศน์ภาพยนตร์เรื่องสั้นซึ่งเป็น
ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงมาประยุกต์ใช้เป็นตัวอย่างประกอบกับการบรรยายภาวนา 4  น าสื่อ
ภาพนิ่ง สื่อเพาเวอร์พอยท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสมัยใหม่มาประกอบเพ่ือท าให้มีความสนใจ
และช่วยสร้างความเข้าใจในเนื้อหาสาระของภาวนา 4 สื่อต้องสามารถสร้างความเข้าใจถึงหลัก
ภาวนา 4 และการปฏิบัติตามหลักภาวนา 4 ช่วยให้ผู้ฟังมีปัญญาได้รู้และเข้าใจถึงความหมายและ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาและปฏิบัติธรรม เลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมที่ให้ประสบการณ์ตรง
กับผู้รับโดยการให้ลงมือปฏิบัติจริงใช้การสื่อสารระบบสองทางติดต่อสื่อสารกับผู้รับสารจะได้มีการ
ตอบสนองและมีปฏิกิริยาป้อนกลับจากผู้รับสารใช้สื่อที่สามารถส่งเสริมความเข้าใจให้ประชาชนได้
คิดอย่างเป็นระบบเกิดปัญญาภูมิรู้ภูมิธรรม   
 ผู้รับสารตามหลักภาวนา 4 ต้องใช้วิธีการสอนให้ประชาชนเข้าใจเข้าถึงกระบวนการ
ฝึกฝนภาวนา 4 ทั้งกาย ศีล จิต ธรรมซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและ
สังคมส่วนรวม สอนให้เหมาะกับความแตกต่างระหว่างบุคคลค านึงถึงความพร้อมของแต่ละบุคคล 
ต้องมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะทางบุคลิกภาพของผู้รับสารจะท าให้สามารถเลือกวิธีการสื่อสารที่
เหมาะกับผู้รับสารได้ มีทักษะการสื่อสารที่ดีเข้าใจการใช้ภาษาทั้งภาษากาย ภาษาพูด เข้าใจและรู้
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กระบวนการส่ือสาร เนื้อหาภาวนา 4 ทั้งด้านกาย ด้านศีล ด้านจิต ด้านปัญญา ต้องจัดวิธีการที่จะ
น าไปเผยแผ่ถ่ายทอดให้ตรงกับจริตของกลุ่มผู้รับการเผยแผ่ ต้องชักจูงส่งเสริมผู้รับสารให้ปฏิบัติตาม
หลักของศีลให้ได้เล็งเห็นความส าคัญของศีล ต้องมีการวางตนและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมมี
มารยาทอ่อนโยนสุภาพยึดมั่นในศีลซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยส ารวมระวังทางกายวาจาใจเคารพ
ในธรรมและมีความรับผิดชอบ การเผยแผ่โดยเน้นที่หลักภาวนา 4 เพ่ือให้ผู้รับสารเข้าถึงจะต้อง
เข้าใจถึงความต้องการในระดับต่างๆตามระดับกลุ่มอายุกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกันของผู้รับสาร มีวุฒิ
ภาวะด้านอารมณ์ ความคิด และสติปัญญา สามารถน าหลักธรรมมาประยุกต์แก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง พิจารณาผู้รับสารว่ามีความพร้อมทางใจคือมีจิตใจพร้อมที่จะรับฟัง มีทัศนคติและ
กระบวนการคิดที่ถูกต้องผ่านกระบวนการคิดท่ีถูกต้องเปี่ยมด้วยเหตุผลในการพิจารณาตามความ
เป็นจริง ผู้ส่งสารต้องพิจารณาความพร้อมของผู้รับเนื้อหาของภาวนา 4 ว่าควรจะได้เรียนอะไรและ
เรียนได้แค่ไหนเพียงไร ต้องรู้ระดับเชาวน์ปัญญาของผู้รับสารจะมีส่วนช่วยให้ผู้ส่งสารเข้าใจและรู้ว่า
ควรจะเลือกเนื้อหาของภาวนา 4 ต้องใช้ปัญญาเลือกเฟ้นเนื้อหาของภาวนา 4 ให้เหมาะสมกับบุคคล
และกลุ่มบุคคล ผู้ส่งสารที่รู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลจะท าให้เลือกวิธีการส่งสารและเลือกเนื้อหา
ของสารมาสื่อสารได้เหมาะกับบุคคลและเหมาะกับโอกาสในแต่ละครั้ง 
 4.3 รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม 1. ผู้ส่งสาร ต้องฝึกฝนจริยวัตรให้งดงามเคร่งครัดในศีลบริบูรณ์ในศีลฝึกฝนก ากับ
จิตใจให้สงบมีพลังจิตที่เข้มแข็งคิดอย่างแยบคายแก้ปัญหาได้คิดพัฒนาประยุกต์สร้างสรรค์ได้ มี
ปฏิภาณไหวพริบแสดงธรรมอย่างมีเหตุผลเพ่ือให้ผู้ฟังตรองตามแล้วเห็นจริงได้  2. สาร เผยแผ่หลัก
ภาวนา 4 ให้ประชาชนน าไปประพฤติปฏิบัติส่งเสริมความเคร่งครัดในกฎระเบียบวินัยกฎหมาย
สามารถพัฒนาฝึกฝนจิตใจตนเองใช้หลักภาวนา 4 สอนให้คนใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 3. 
ช่องทางสื่อสาร/สื่อ ใช้สื่อที่สามารถสื่อภาพลักษณ์ภาวนา 4 ประยุกต์ให้เหมาะสมกับเหมาะสมการ
ปฏิบัติให้เข้าถึงภาวนา 4 สร้างความสนใจต่อหลักภาวนา 4 สร้างความเข้าใจหลักภาวนา 4 และการ
ปฏิบัติตาม 4. ผู้รับสาร สอนให้เข้าใจเข้าถึงกระบวนการฝึกฝนภาวนา 4 เผยแผ่ภาวนา 4 ให้ตรงกับ
จริต เผยแผ่ภาวนา 4 ตามระดับกลุ่มอายุกลุ่มอาชีพ พิจารณาความพร้อมของผู้รับเนื้อหาของ 
ภาวนา 4    
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5. อภิปรายผลการวิจัย             
  การอภิปรายผลการวิจัยเรื่อง“รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม”โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญและน่าสนใจ
และน ามาอภิปรายผล ดังนี้             
  5.1 รูปแบบผู้ส่งสาร พบว่า ผู้เผยแผ่ต้องฝึกฝนจริยวัตรให้งดงามมีความสุภาพอ่อนโยน
ให้ความส าคัญในการวางตัวและกิริยามารยาทที่สมควรแก่สมณสารูปเพ่ือโน้มน้าวใจให้คล้อยตาม
หรือปฏิบัติตาม ตั้งตนอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นผู้มีศีลธรรมเคร่งครัดในศีลบริบูรณ์ในศีลในการเผยแผ่
แนะน าในเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์ไม่แนะน าในเรื่องที่ไม่ดี ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง 
ฝึกฝนก ากับจิตใจให้สงบมีพลังจิตที่เข้มแข็งจนเป็นทักษะมีความรับผิดชอบมีความสนใจเอาใจใส่
ตั้งใจจริงมีจิตใจเสียสละ คิดอย่างแยบคายแก้ปัญหาได้คิดพัฒนาประยุกต์สร้างสรรค์ได้มีปฏิภาณไหว
พริบแสดงธรรมอย่างมีเหตุผลเพ่ือให้ผู้ฟังตรองตามแล้วเห็นจริงได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Suphangpim Klaythanee (2014) ที่ได้วิจัยเรื่อง“การพัฒนาภาวะผู้น าในการสื่อสารตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าในการสื่อสารตามรูปแบบ 
การสังเคราะห์ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ 1) ความสามารถในการส่งสารประกอบด้วยผู้ส่งสารที่ดี 
มีบุคลิกภาพที่ดี ความสุภาพ ความมีมารยาทในการสื่อสาร มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
2) ความสามารถในการรับสารประกอบด้วยมีโลกทัศน์กว้างไกล รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม มีความบริสุทธิ์ใจ ยอมรับสิ่งที่เป็นจริง และ 3) ความสามารถในการตอบสนองประกอบด้วย 
มีน้ าใจเสียสละเพ่ือส่วนรวม สื่อสารได้กับทุกระดับไม่เลือกปฏิบัติ และสุดท้ายการสื่อสารสามารถ
น าไปปฏิบัติได ้

5.2 รูปแบบสาร พบว่า ต้องน าหลักภาวนา 4 ซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาการฝึกอบรมการ
ท าให้เกิดขึ้นหรือการเจริญอันเป็นรากฐานของการพัฒนาคนมาเผยแผ่แก่ประชาชนให้น าไป
ประพฤติปฏิบัติ ภาวนา 4 ไม่จ าเป็นต้องเริ่มจากเรื่องแรกก่อนอาจท าสลับกันไปเหมือนกับเป็นกงล้อ
ที่เก้ือกูลกันถ้าปัญญาดีภาวนาอื่นๆจะดีขึ้นตามหมุนเป็นลูกโซ่ สาระธรรมต้องส่งเสริมความเคร่งครัด
ในกฎระเบียบวินัยกฎหมายที่ใช้ในสังคม มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักพระไตรปิฎกไม่ขัดแย้งกับ
หลักพระธรรมวินัย ต้องช่วยให้สามารถพัฒนาฝึกฝนจิตใจตนเองอยู่เสมอๆ ต่อเนื่องใช้หลักภาวนา 4 
สอนให้คนใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิตและในหน้าท่ีการงานมีปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตได้ไม่ทุกข์
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phramaha Taruti Rungchaiwithun (2014) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการ
พัฒนาพระสังฆาธิการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์” ผลการวิจัยพบว่า ด้านการเผย
แผ่ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมคือ ภาวนา 4 ที่ถือว่า
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เป็นหลักธรรมส าหรับการพัฒนา ฝึกอบรมมนุษย์ให้มีความสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข 

5.3 รูปแบบช่องทางสื่อสาร/สื่อ พบว่า ใช้สื่อที่เป็นทั้งภาพและเสียงอย่างหลากหลาย
รูปแบบเพื่อสื่อถึงภาพลักษณ์ภาวนา 4 สื่อต้องประยุกต์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติให้เข้าถึงภาวนา 4 
มองเห็นได้ชัดเจนถูกต้องสามารถค้นหาและเข้าใจธรรมะได้ตามสภาพจิตใจซึ่งจะน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากความทุกข์ที่เกิดขึ้น สื่ออุปกรณ์ที่น าเสนอหลักภาวนา 4 ต้องสามารถสร้าง 
ความสนใจแก่ผู้รับสารได้ สามารถสร้างความเข้าใจถึงหลักภาวนา 4 และการปฏิบัติตามหลักภาวนา 
4 ช่วยให้ผู้ฟังมีปัญญาได้รู้และเข้าใจถึงความหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษาและปฏิบัติธรรม
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kullaporn Hongthong (2010) ได้วิจัยเรื่อง“การวิจัยเพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์” ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผล
ต่อการรับรู้และการจูงใจให้นักเรียนสนใจการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ทั้ง 4 ประเภท คือ สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ และสื่ออ่ืนๆ 

5.4 รูปแบบผู้รับสาร พบว่า ใช้วิธีการสอนให้ประชาชนเข้าใจเข้าถึงกระบวนการฝึกฝน
ภาวนา 4 ทั้งกาย ศีล จิต ธรรมซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม
ส่วนรวมจัดวิธีการที่จะน าไปเผยแผ่ถ่ายทอดให้ตรงกับจริตของกลุ่มผู้รับการเผยแผ่ การเผยแผ่โดย
เน้นที่หลักภาวนา 4 เพ่ือให้ผู้รับสารเข้าถึงจะต้องเข้าใจถึงความต้องการในระดับต่างๆตามระดับ
กลุ่มอายุกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกันของผู้รับสาร ต้องใช้ปัญญาพิจารณาความพร้อมของผู้รับเนื้อหา
ของภาวนา 4 ว่าควรจะได้เรียนอะไรและเรียนได้แค่ไหนเพียงไรหรือว่าสิ่งที่ต้องการให้เขารู้นั้น  
ควรให้เขาเรียนได้หรือยังสอดคล้องกับงานวิจัยของTatsanee Jenwithisuk (2011) ได้วิจัยเรื่อง 
“การส่ือสารเชิงพุทธกับการเปลี่ยนแปลงสังคม” ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารที่มีผลมากใน 
การส่งผลกระทบกระเทือนถึงสังคมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สังคมคือการสื่อสารมวลชน ส่วนการสื่อสารกับตนเองและการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนทั้งในระดับปัจเจก
และระดับสังคมเป็นการสื่อสารที่มี อิทธิพลและสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยการ
เปลี่ยนแปลงมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของสังคมเป็นส าคัญทั้งในระดับปัจเจก
และระดับสังคมในลักษณะการร่วมกันเป็นสังคมโดยรวม       
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6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย           
  1) คณะสงฆ์ควรประชุมปรึกษาหารือกันเพ่ือก าหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์โดยก าหนดเป็นนโยบายร่วมกัน       
  2) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมการเผยแผ่ทั้งเชิงรุก
และเชิงรับแก่พระสงฆ์               
  3) ก าหนดมาตราการในการสร้างแรงจูงใจแก่พระสงฆ์ท่ีได้อุทิศเสียสละตนในพัฒนาการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา               
  4) จัดท าการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
เพ่ือน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม           
 6.2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ           
  1) พัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ      
  2) อบรมพัฒนาพระสงฆ์ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยให้พัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น            
  3) สร้างเครือข่ายองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับจังหวัดเพ่ือการปฏิบัติการร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ               
  4) จัดประชุมสัมมนาและพัฒนาเทคนิคการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ทันสมัย  
 6.3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป          
  1) ควรเปลี่ยนกลุ่มประชากรในการท าวิจัยเป็นกลุ่มประชากรในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนเพ่ือให้เกิด
ความหลากหลายด้านข้อมูล              
   2) ควรศึกษาความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบทบาท
ในอีกแง่มุมหนึ่ง                 
 3) ควรศึกษาปัญหาอุปสรรคการจัดการการส่ือสารในเชิงลึกเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ   4) ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์จีนนิกายและคณะสงฆ์อนัมนิกายในเชิงเปรียบเทียบ 
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ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวตลาดน ้าเชิง 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยขององค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวให้ความส้าคัญในการมาท่องเที่ยวที่ตลาดน้้าสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และ ศึกษา
องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ที่ท้าให้เกิดการพัฒนาตลาดอย่างยั่งยืนของตลาดน้้าสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี การด้าเนินงานวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการแจก
แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่ท้าให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาตลาด
สามชุก จ้านวนประชากรซึ่งไม่สามารถระบุจ้านวนที่แน่นอน จึงใช้สูตรของคอแครน ( W.G. 
Cochran,1977) ท้าให้ได้กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 384 คน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึกกับ คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก เจ้าของร้านค้าที่เป็นเจ้าของกิจการเองในตลาดสามชุก 
และนักท่องเที่ยว จ้านวน 15 คน เพื่อการวิเคราะห์การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวตลาดสามชุก 
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวประกอบด้วย ทรัพยากรการท่องเที่ยว ความปลอดภัย โครงสร้าง
พ้ืนฐาน สิ่งอ้านวยความสะดวก สินค้าที่ระลึก และการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลการ
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วิเคราะห์ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อสินค้าที่ระลึกในตลาดมากที่สุด รองลงมาได้แก่
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ส่วนคา่เฉลี่ยน้อยสุดคือสิ่งอ้านวยความสะดวก  
 2. การวิเคราะห์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลาดสามชุกมีลักษณะที่เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ซึ่งเกิด
จากชุมชนในตลาดมีลักษณะที่เหมือนกันคือเป็นคนไทยเชื้อสายจีน และมีอาชีพค้าขาย ในช่วงพ.ศ.
2543 ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขวิกฤติที่เกิดจากเดิมเป็นตลาดซบเซาให้กลายเป็นตลาดที่มี
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวทุกวัน การบริหารตลาดอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเอง กรรมการ
เข้ามาด้าเนินการด้วยจิตอาสาและไม่มีผลตอบแทน ท้าให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหาร วิ ธีที่
คณะกรรมการใช้ในการด้าเนินการคือการขอความร่วมมือและเปิดโอกาสให้ร้านค้ามีส่วนร่วมในทุก
กิจกรรมที่ตลาดจัดขึ้น จึงท้าให้เกิดความสมดุลทั้ง 3 ด้าน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยด้าน
เศรษฐกิจคนในชุมชนมีรายได้จากนักท่องเที่ยว ด้านสังคมมีความเข้าใจและเกื้อกูลกั น ทั้งมี
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในการดูแลทรัพยากรหลักคืออาคารของตลาด เช่น ถ้าใครจะปรับปรุง
อาคารร้านค้า ต้องอยู่ในรูปแบบเดิม และแม้แต่สีของอาคารก็ถูกก้าหนดไว้ ทั้งนี้เพราะตลาดสามชุก
ได้รับรางวัลโครงการอนุรักษ์ชุมชนสามชุกและตลาดเก่าร้อยปี ด้านสิ่งแวดล้อมมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ท้า
ให้ได้ยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนประกอบด้วย 1. การรักษาอาคารและตลาดให้อยู่ในรูปแบบตลาดเก่าที่
มีชีวิตเข้าใจและเกื้อกูลกัน ทั้งมีกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในการดูแลทรัพยากรหลักคืออาคารของ
ตลาด เช่น ถ้าใครจะปรับปรุงอาคารร้านค้า ต้องอยู่ในรูปแบบเดิม และแม้ แต่สีของอาคารก็ถูก
ก้าหนดไว้ ทั้งน้ีเพราะตลาดสามชุกได้รับรางวัลโครงการอนุรักษ์ชุมชนสามชุกและตลาดเก่าร้อยปี 
ด้านสิ่งแวดล้อมมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ท้าให้ได้ยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนประกอบด้วย 1. การรักษาอาคาร
และตลาดให้อยู่ในรูปแบบตลาดเก่าท่ีมีชีวิต 2. การจัดการด้านบริหารด้วยหลักธรรมภิบาล 3. มีการ
สร้างเครือข่ายของตลาดสามชุกไปสู่เครือข่ายของชุมชนในบริเวณใกล้เคียงกันและสร้างเครือข่ายกับ
ตลาดเก่าริมน้้าต่างๆ  
ค้าส้าคัญ ยุทธศาสตร์, การพัฒนาอย่างยั่งยืน, การท่องเที่ยวตลาดน้้าเชิงวัฒนธรรม 
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ABSTRACT 
   The objectives of this research are aimed at: studying key factors 

emphasized by tourists at Sam Chuk Floating Market in Suphan Buri Province; and 
studying factors of strategies for sustainable development of Sam Chuk Floating 
Market in Suphan Buri Province. The research was conducted in two parts: 1) 
quantitative method in which a questionnaire on key factors attracting tourists to 
Sam Chuk Floating Market was distributed to tourists. As the number of research 
population was not exactly specified, the researcher applied Cochran’s formula 
(W.G. Cochran,1977) to obtain a group of 384 samples; and 2) qualitative method in 
which the researcher conducted an in-depth interview with 15 samples including 
the Sam Chuk Market Development Board, shop owners in Sam Chuk Market and 
tourists to analyze sustainable development.  
 Research findings were that:  
 1. The level of satisfaction of tourists towards tourist attraction factors of 
Sam Chuk Floating Market including tourism resources, safety, infrastructures, 
facilities, souvenirs and public relations and advertisement. The analytical result 
found that tourists had the highest satisfaction in the market’s souvenirs, followed 
by tourism resources, and they had the lowest satisfaction in facilities.   
 2. Following an analysis on sustainable development, Sam Chuk Market 
had a strong community which consisted of Thai-Chinese residents working as 
merchants. In 2000, the community participated in turning the sluggish market into 
a popular tourist site that attracted tourists every day. The market was managed by 
the community-elected board and each director voluntarily worked for the market 
without any compensation, leading to the market’s good governance. The board’s 
key management factors were to ask for community participation and give all shops 
an opportunity to participate in all market activities. Therefore, the market had a 
well-balanced management in all 3 aspects, namely, economy, society and 
environment. In terms of economy, the local people generated income from 
tourism, and in terms of society, they had more understanding and generosity. In 
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addition, there were stringent rules and regulations on maintenance of the main 
resource that was market buildings. For example, anyone who desired to renovate 
his/her shop shall keep the same traditional style, even the building colors because 
Sam Chuk Market was awarded Sam Chuk Community and 100-Year Old Market 
Conservation Project. In terms of environment, the market had desirable 
environment and created sustainable strategies including: 1. maintaining buildings 
and market in an active traditional market; 2. management based on good 
governance; and 3. expanding Sam Chuk Market network to nearby communities 
and other old traditional floating markets.   
Keywords: Strategic, Sustainable Development, Cultural Tourism Floating Market. 
 
 
1. บทน้า 
 ในเมืองไทยนั้นมีตลาดเก่าอยู่หลายแห่งที่เป็นทั้งตลาดบนบก หรือตลาดทางน้้า ตลาด
เหล่านี้ได้สูญหายไป บางแห่งถูกรื้อและแทนที่ด้วยตึกอาคารพาณิชย์คอนกรีตเพ่ือสร้างผลตอบแทน
ทางธุรกิจที่ดีกว่า (Phukrirk Buasorn,2011: 1) ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีอุดม
สมบูรณ์ ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมก้าลังได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวและมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น (National Tourism Development Plan, 2011: 9) 
ดังนั้นนักท่องเที่ยวในปัจจุบันจึงนิยมที่จะได้สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวในอดีตเพ่ิมขึ้นเช่นการเดินทางไป
ท่องเที่ยวตลาดเก่า ภายในตลาดเก่าท้าให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนและการค้าขายใน
อดีต การท่องเที่ยวที่มีองค์ประกอบของชุมชนมาเกี่ยวข้อง ท้าให้ชุมชนมีทางเลือกในการจัดการ  
ว่าจะเป็นชุมชนที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือจะต้องการเป็นชุมชนในรูปแบบที่อยู่อาศัย  ดังนั้นชุมชน
ใดที่ต้องการเป็นแหล่งท่องเที่ยวจ้าเป็นที่จะต้องให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก้าหนด
ทิศทางของการท่องเที่ยว บนฐานคิดที่ว่าชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากร และเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากการท่องเที่ยว โดยการน้าเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเ ป็น
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชุมชนมาใช้เป็นต้นทุนหรือ
ปัจจัยในการจัดการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มี
ความรู้ความสามารถในการด้าเนินงาน ตั้งแต่การตัดสินใจ การวางแผน การด้าเนินงาน  การสรุป
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บทเรียน โดยเน้นให้เกิดความยั่งยืนสู่คนรุ่นลูกรุ่นหลานและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น ตลอดจน
ค้านึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเป็นส้าคัญ 
 สามชุกเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีพัฒนาการมากกว่า 100 ปี การก่อตัวของตลาดสามชุกมี
วิวัฒนาการมาจากชุมชนริมน้้าขนาดเล็ก และกลายมาเป็นตลาดประจ้าอ้าเภอ ตลาดสามชุกจึงเป็น
ตลาดริมน้้าที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเดิมเคยเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าทาง
เกษตร อีกทั้งเป็นจุดพักของพ่อค้าในการล่องเรือขึ้นลงกรุงเทพฯ (Arunee Jampanil, 2017: 14)  
เนื่องจากในอดีตประชาชนนิยมเดินทางและขนส่งทางน้้า ท้าให้เกิดตลาดริมน้้าเพ่ือท้าหน้าที่เป็นที่
พักเรือ ตลอดจนขนถ่ายสินค้า ตลาดสามชุกก็เหมือนตลาดเก่าทั่วไปที่เริ่มซบเซา เพราะความเจริญ
ได้เปลี่ยนจากการเดินทางโดยเรือมาเป็นการเดินทางโดยรถยนต์ เพราะประเทศมีการพัฒนาโดย
ก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างจังหวัด ท้าให้การเดินทางบนบกมีความสะดวกและรวดเร็ว ความเจริญจึง
ขยายออกมาตามแนวถนน รวมทั้งส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ก็โยกย้ายมาตั้งในบริเวณริมถนนหลัก 
ท้าให้ตลาดสามชุกกลายเป็นตลาดที่ซบเซา ไม่มีพ่อค้าทางเรือมาแวะ แต่ตลาดสามชุกก็ยังคงเป็น
ตลาดเก่าที่บริการเฉพาะคนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง  
 ในปีพ.ศ.2554 กรมธนารักษ์ได้รื้นโครงการที่จะก่อสร้างอาคารพาณิชย์ที่เป็นตึกแถวใหม่
แทนอาคารไม้เก่าของตลาดบริเวณซอย 1 และซอย 2 ซึ่งเป็นที่ดินของกรมธนารักษ์ เนื่องจาก
สถาปัตยกรรมของอาคารร้านค้าเป็นอาคารไม้เก่าแก่ที่มีลักษณะเด่น สวยงามอีกทั้งมีอายุมากกว่า  
100 ปี ประกอบกับเกิดการเปลี่ยนแปลงของนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวแบบย้อนยุค จึงท้าให้
เกิดการรวมตัวของชุมชนในตลาด ร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการด้าเนินโครงการปรับปรุงตลาดสามชุก
เชิงอนุรักษ์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือปรับปรุงฟ้ืนฟูตลาดสามชุกให้
สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย คณะกรรมการประกอบด้วยพ่อค้า นักธุรกิจ นายธนาคาร 
พยาบาล ครู ข้าราชการบ้านาญ และตัวแทนชุมชน ช่วยกันสร้างให้สามชุกตลาดร้อยปีกลับมามีชีวิต
อีกครั้ง ท้าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวตั้งแต่ปีพ.ศ.2547 ตลาดสามชุกกลายเป็นแหล่ งดู
งานของตลาดน้้าอื่นๆ ตลาดสามชุกได้รับรางวัล“อนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ้าปี 2548 
ประเภทองค์กร”จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และที่โด่งดังเป็นข่าวใหญ่ คือ
รางวัล“อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ประจ้าปี 2552 ประเภทดี (Award of 
Merit)” จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ( UNESCO) 
(สัมภาษณ์: กฤตยา เสริมสุข) 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
ตลาดเก่าที่มีวัฒนธรรม วิถีชีวิต สถาปัตยกรรม และมีความพร้อมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการ
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มีส่วนร่วมของชุมชน โดยศึกษาถึงตลาดที่มีความสมดุลย์ของการพัฒนาและเป็นตลาดที่จะสามารถ
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ค้านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากรและการบริหารจัดการของ
ตลาดน้้าสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีอย่างยั่งยืน 
 
2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย   

2.1 ศึกษาระดับปัจจัยขององค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวให้ความส้าคัญ
ในการมาท่องเที่ยวที่ตลาดน้้าสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  

2.2 ศึกษาองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ที่ท้าให้เกิดการพัฒนาตลาดอย่างยั่งยืนของตลาดน้้า
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
3. วิธีด้าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ โดยใช้ระเบียบวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและ
การวิจัยเชิงคุณภาพ  

1. การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
1.1 โดยใช้แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวตลาดสามชุก ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

เพ่ือศึกษาถึงองค์ประกอบที่ส้าคัญของแหล่งท่องเที่ยวที่ท้าให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา ประกอบด้วย
ทรัพยากร ความปลอดภัย โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ้านวยความสะดวก สินค้าที่ระลึก และการ
ประชาสัมพันธ์ 
 1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยคณะผู้วิจัยพบว่าประชากรที่มาท่องเที่ยวมาจาก
หลายพ้ืนที่ หรือบางครั้งขับรถผ่านมา จ้านวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจึงมีจ้านวนไม่แน่นอน  
กลุ่มตัวอย่างคณะผู้วิจัยจึงใช้สูตรแบบไม่ทราบจ้านวนที่แน่นอนของนักท่องเที่ยว โดยใช้สูตร คอแครน 
(W.G. Cochran:1977) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยก้าหนดค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 
ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 384 คน  

2 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย 
2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการส้ารวจ สังเกต การสัมภาษณ์ 

จากภาคสนาม  
2.2 ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ให้บริการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่  ผู้น้าชุมชน 

ผู้ประกอบการในตลาด ชุมชนล้อมรอบตลาดที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก
เชิงอนุรักษ ์ หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง จ้านวน 15 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ
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สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth-Interview) ผู้ศึกษาได้ก้าหนดแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการศึกษาไว้ 
ด้วยแบบสอบถามแบบกึ่งโครงสร้าง ทั้งน้าเสนอผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาเสนอ
ให้คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ โดยการจัดการสนทนากลุ่ม ทั้งวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของตลาดสามชุก เพ่ือหายุทธศาสตร์ที่มีการพัฒนาตลาดอย่างยั่งยืน
ของตลาดสามชุก 

 
4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 ระดับปัจจัยขององค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวให้ความส้าคัญ
ในการมาท่องเที่ยวที่ตลาดน ้าสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างของนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 66.60  มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 20-34 ปี มีจ้านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 41.60 
ส้าหรับการศึกษาพบว่ามีระดับปริญญาตรี จ้านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 46.50 การประกอบ
อาชีพกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน/นักศึกษามีจ้านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.80 ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่้ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.40  ส่วนผล
การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ตลาดสามชุก  
จังหวัดสุพรรณบุรี จากตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อ
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ตลาดสามชุก  

            

ความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเที่ยว  S.D. 

ระดับความพึง
พอใจ 

1. ด้านทรัพยากรท่องเที่ยว 3.89 0.63 มาก 
2. ด้านความปลอดภัย 3.88 0.63 มาก 
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3.88 0.61 มาก 
4. ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก 3.68 0.77 มาก 
5. ด้านสินค้าท่ีระลึก 4.12 0.63 มาก 
6. ด้านการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 3.88 0.71 มาก 

รวม 3.88 0.64 มาก 
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 จากตารางพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวตลาด
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.88, S.D = 0.64) จ้าแนกแต่ละ
องค์ประกอบ ได้ดังนี้ องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ องค์ประกอบที่ 5. ด้านสินค้าที่ระลึก อยู่ใน
ระดับมาก ( X =4.12, S.D = 0.63) รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 1. ด้านทรัพยากรท่องเที่ยว อยู่ใน
ระดับมาก ( X =3.89, S.D = 0.63) และอันดับที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ องค์ประกอบที่ 4 . ด้านสิ่ง
อ้านวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก ( X =3.68, S.D = 0.77)  
 

 4.2 องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ที่ท้าให้เกิดการพัฒนาตลาดอย่างยั่งยืนของตลาดน ้า
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

การวิเคราะห์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดสามชุก ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ 
1. ด้านบุคลากร ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตลาดสามชุกมีความเข้าใจในอัตลักษณ์ของตนเอง 

เนื่องจากเจ้าของร้านค้าในตลาดสามชุกส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนและมีอาชีพค้าขาย  
ด้านวัฒนธรรมจะเห็นได้จากการสร้างศาลเจ้า“เจี๊ยปึงเถ่ากง”หรือ“ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง”ขึ้นในพ.ศ.
2439 ด้วยความเชื่อที่ว่าให้ตลาดสามชุกเป็นพ้ืนที่แห่งการลงหลักปักฐานอย่างมั่นคงถาวรในการ
ด้ารงความเป็นชุมชนการค้าของคนจีน ท้าให้คนในชุมชนมีความรู้จักกันอย่าง และมีการเกื้อกูล 
ซึ่งกันและกัน 

2. ด้านความเข้มแข็งของชุมชน ตลาดสามชุกเป็นย่านการค้าที่ส้าคัญแห่งหนึ่งของลุ่มน้้า  
ท่าจีนที่มีการค้าขายกันมาหลายชั่วอายุคน ซึ่งเกิดจากในอดีตอาศัยการคมนาคมทางน้้าเป็นหลัก 
ต่อมาการคมนาคมทางบกสะดวกและรวดเร็วกว่าทางน้้า ท้าให้ประชาชนหันมาใช้ทางรถยนต์
มากกว่าทางเรือ ส่งผลให้ตลาดสามชุกซบเซาแบบไม่น่าเชื่อ ในแต่ละวันจะมีลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าใน
ตลาดน้อยมาก ดังนั้นวัยแรงงานจึงย้ายออกไปท้ามาหากินที่ อ่ืน เหลือแต่ผู้สูงวัยและอาคาร
บ้านเรือนก็เก่า จนกระทั่งกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินบริเวณซอย1และซอย2 เห็นความเสื่อม
โทรมและเกรงว่าจะเกิดอัคคีภัย จึงมีโครงการสร้างอาคารพาณิชย์ขึ้น แต่ชาวบ้านบางส่วนยังไม่
พร้อม ก็รวมตัวคัดค้าน กรมธนารักษ์จึงชลอโครงการมาตลอด ส่งผลให้ชาวบ้านไม่ซ่อมแซม
บ้านเรือนเพราะกลัวจะถูกรื้อ และยังพบว่าถ้าสร้างตึกใหม่แล้วขายของไม่ดี ร้านค้าจะเอาเงินที่ไหน
ส่ง ในที่สุดที่ประชุมมีมติให้อนุรักษ์ตลาดสามชุกไว้ ท่านนายกเทศมนตรี  (พงษ์วิน ชัยวิรัตน์) จึงได้
จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกขึ้นเป็นครั้งแรก โดยระดมคนที่มีประสบการณ์และ
ความส้าเร็จในอาชีพที่มีความผูกพันกับตลาดสามชุกเข้ามาเป็นกรรมการ ซึ่งมีนักวิชาการ นักธุรกิจ 
ที่หลากหลายมาเป็นกรรมการ ส้าหรับงานแรกคือจัดงาน“อร่อยดีที่สามชุก”ภายหลังมีกิจกรรมอย่าง
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ต่อเนื่อง คนในชุมชนได้ร่วมกันท้าความสะอาดร้านค้าและทางเดิน การปรับปรุงตลาดให้กลับมาน่า
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะการปรับปรุงบ้านขุนจ้านงจีนารักษ์ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ การท้ากิจกรรมต่างๆให้
นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวตลาดสามชุก โดยเฉพาะด้านสถาปัตยกรรมที่มีร้านค้าแบบห้องแถว
โบราณ มีร้านขายอาหารที่อร่อยอาทิเช่นข้าวห่อใบบัว หมี่กรอบ บะหมี่ เป็นต้น ท้าให้ในปัจจุบันมี
นักท่องเทีย่วมาเท่ียวตลาดสามชุกทุกวัน ร้านค้าสามารถอยู่ได้และมีรายได้ที่ดี ชุมชนในตลาดมีความ
ร่วมมือ และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างจริงจัง 

3. การบริหารองค์กร เกิดจากการร่วมมือในช่วงแรกคือเทศบาลสามชุกซึ่งมีนายพงษ์วิน  
ชัยวิรัตน์เป็นนายกเทศมนตรีในตอนนั้นได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกดังได้กล่าวมาแล้ว 
ต่อมามูลนิธิชุมชนไทซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนหรือNGO ได้เข้ามาเข้ามาช่วยการจัดประชุมและ
จัดตั้งกองทุนในโครงการ “เมืองน้าร่องในโครงการปฏิบัติการณ์ชุมชนและเมืองน่าอยู่” ท้าให้ตลาด
สามชุกเป็น 1 ใน 12 เมือง ที่ได้รับการสนับสนุนจากส้านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
ด้านกระบวนการพบว่าการอนุรักษ์ตลาดสามชุกควรจะท้าอย่างไร ท้าเมื่อไร แล้วใครจะท้า ท้าให้
เกิดความคิดเห็นอย่างกว้างขวางของคนในชุมชน เช่นการจัดระเบียบ ท้าความสะอาดตลาด 
ปรับปรุงบ้านซอย 1 และการปรับปรุงบ้านขุนจ้านงจีนารักษ์เป็นพิพิธภัณฑ์ การวางแผนการท้างาน
และการด้าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง ชุมชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมและการฟ้ืนฟูประเพณี
วัฒนธรรม ถือได้ว่าเป็นการรวมคนในชุมชน ปรากฎว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่ละชุมชนก็เริ่มรู้จักกัน
และมีพลังช่วยกันท้างาน เพ่ือความยั่งยืนของชุมชน เพราะเป็นงานจิตอาสา  

4. การมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน จากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
ส้าคัญต่อความเข้มแข็งของชุมชนและต่อความยั่งยืน ตลาดสามชุกมีขนาดไม่ใหญ่มาก จึงท้าให้
สามารถติดต่อประสานงานได้ง่าย อีกทั้งคณะกรรมการก็มีความเข้มแข็ง สามารถน้าพาคนในชุมชน
มาเข้าร่วมกิจกรรมได้ในจ้านวนมาก การมีส่วนร่วมหมายถึงการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท้างาน  
และร่วมบ้ารุงรักษา อีกท้ังร่วมสมทบด้านวัตถุและการเงิน  

5. ความสมดุลทั้ง 3 ด้าน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยด้านเศรษฐกิจคนในชุมชนมี
รายได้จากนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้นท้าให้ทุกคนมีรายได้ที่ดี ส่วนบริเวณใกล้เคียงก็เกิดการจ้างงาน
มากขึ้น มีการผลิตสินค้าส่งมาขายในตลาด จึงท้าให้เป็นบริเวณที่มีเศรษฐกิจดี ด้านสังคมมีความ
เข้าใจและเกื้อกูลกัน ทั้งมีกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในการดูแลทรัพยากรหลักคืออาคารของตลาด 
เช่นถ้าใครจะปรับปรุงอาคารร้านค้า ต้องอยู่ในรูปแบบเดิม และแม้แต่สีของอาคารก็ถูกก้าหนดไว้ 
ทั้งน้ีเพราะตลาดสามชุกได้รับรางวัลโครงการอนุรักษ์ชุมชนสามชุกและตลาดเก่าร้อยปี ด้าน
สิ่งแวดล้อมมีสิ่งแวดล้อมท่ีดีเพราะมีการดูแลเรื่องความสะอาด ทั้งบริเวณรอบๆ ตลาด และท่าเรือ 
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6. ยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนของตลาดสามชุกประกอบด้วย 
  6.1 การรักษาอาคารและตลาดให้อยู่ในรูปแบบตลาดเก่าที่มีชีวิตเนื่องจากตลาดสามชุก
เข้าใจถึงอัตลักษณ์ของตน ในการพัฒนาว่าควรเป็นตลาดท่ีมีอาหารท่ีอร่อย สะอาด และมีวิถีชีวิต
ของชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก ท้าให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ และมาท่องเที่ยวตลอด 
พบว่านักท่องเที่ยวจะต้องการมาทานอาหาร และซื้อของฝาก ตลอดจนการได้ชมวิถีชีวิตในอดีต ด้วย
บรรยากาศของอาคารร้านที่เก่าแต่น่าสนใจ 
 6.2 การจัดการด้านบริหารด้วยหลักธรรมภิบาล คณะกรรมการที่บริหารตลาดสามชุกจะ
ท้าด้วยจิตอาสา โดยทุกคนยินดีที่จะเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ช่วยกันบริหารแบบมีส่วน
ร่วม ทั้งทางการเงิน และการวางแผนร่วมกัน จึงท้าให้ตลาดสามชุกสามารถตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวได้อย่างดี นักท่องเที่ยวจึงเดินทางมากันอย่างสม่้าเสมอ 
 6.3 มีการสร้างเครือข่ายของตลาดสามชุกไปสู่เครือข่ายของชุมชนในบริเวณใกล้เคียงกัน
และสร้างเครือข่ายกับตลาดเก่าริมน้้าต่างๆ  จากที่ตลาดสามชุกได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประจ้า อีกทั้งเป็นต้นแบบของตลาดริมน้้าแห่งอ่ืนๆ ที่ต้องการจะปรับตัวมาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเหมือนตลาดสามชุก ซึ่งบางแห่งก็ประสบความส้าเร็จ บางแห่งก็ยังไม่ประสบ
ความส้าเร็จ  
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 ในเรื่องยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้้าตลาดสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี จากการแจกแบบสอบถามหาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อองค์ประกอบ
ของแหล่งท่องเที่ยว ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จ้าแนกแต่ละองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว
พบว่า  นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากทุก
องค์ประกอบ สอดคล้องกับงานวิจัย  Samaporn Kongcharoenkay (2005)  ศึกษาวิจัยเรื่อง
พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้เข้ามาท่องเที่ยวที่มีผลต่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนใน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยู่ในระดับมาก  
 ด้านบุคลากร เจ้าของร้านค้ามคีวามเข้าใจในอัตลักษณ์ของตนเองมาก เพราะอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความเหมือนกันทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ จนเกิดความยอมรับซึ่งกันและ
กัน สอดคล้องกับงานวิจัย Niramon Khomwham (2014) ที่พบว่าอัตลักษณ์ของชุมชนแสดงถึง
ตัวตนที่เกิดจากวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่และการยอมรับของชุมชน  
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 ความเข้มแข็งของชุมชนของตลาดสามชุก พบว่าเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งด้วยการมีผู้น้า
ชุมชนที่เข้มแข็ง สมาชิกมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมการ
พัฒนาตลาดสามชุกและเจ้าของร้านค้าที่ช่วยกันบริจาคเงินและแรงงานในการพัฒนาตลาดให้ดีขึ้ น 
ด้วยความรู้สึกที่รักในชุมชน มีความเป็นเจ้าของชุมชน สอดคล้องกับหนังสือของ Tanakorn 
Sungkep (2012) ท่ีได้อธิบายว่าความเข้มแข็งประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีความตระหนักในบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ จริงใจ เสียสละ รักท้องถิ่น และต้องมีผู้น้าที่เข้มแข็ง  
 การบริหารองค์กรการรวมตัวของคณะกรรมการ ที่เกิดจากจิตอาสา เข้ามาช่วยบริหารโดย
ไม่มีผลตอบแทน คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ ไม่ใช่นิติบุคล ไม่ใช่องค์กรตาม
กฏหมาย แต่เป็นการรวมตัวเพ่ือบริหารตลาดสามชุก ท้าให้มีประสิทธิภาพ ทั้งมีการพัฒนา
กฎระเบียบ ของการซ่อมแซมร้านค้าให้ถูกแบบกับอาคารสถาปัตยกรรมแบบโบราณ โดยมีโครงสร้าง
ไม้ทั้งหมด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Niramon Khomwham (2014)  ที่อธิบายถึงความส้าคัญของ
แบบแผนอาคารสถาปัตยกรรมแบบโบราณที่ชุมชนตลาดโบราณบางพลี ว่ามีความส้าคัญเพราะมี  
อัตลักษณ์ที่โดดเด่น สร้างความพึงพอใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวและสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Aukladep Chotipong (2016) ที่วิจัยเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ส่งผลต่อประสิทธิผลการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางของไทย ที่พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมจัดเป็นกระบวนการบริหารจัดการแนวใหม่ 
โดยการยอมรับและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ  
ร่วมด้าเนินการ มีลักษณะของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   
 ส่วนการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งตลาดสามชุกมีกิจกรรมตลอดทั้งปี  
และได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของร้านค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือความร่วมมือด้านอ่ืนๆ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phramaha Boonlert  Inthapanno (2016) ได้วิจัยเรื่องสันติวิถีเริ่มต้น
ที่ชุมชน:กรณีศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสันติสุขภาคเหนือของประเทศไทย ที่พบว่าการ
สร้างความสมานฉันท์ภายในชุมชนในรูปแบบการมีส่วนร่วม ช่วยให้เกิดความรัก ความสามัคคี  
ความร่วมมือ ร่วมใจในชุมชนและสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และก้ากับกติกาของ
ชุมชน  
 ความสมดุลทั้ง 3 ด้าน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมส้าหรับตลาดสามชุกพบว่ามีความ
สมดุลทั้ง 3 ด้าน และมีการพัฒนาไปสู่ทิศทางที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Patcharinporn 
Bhuapisit,Et Al ( 2013) ที่พบว่าศักยภาพการบริหารจัดการตลาดน้้าอย่างยั่งยืน ควรพิจารณาจาก
ปัจจัยโอกาสที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการตลาดน้้าวัดตะเคียนอย่างยั่งยืนได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจที่ดี 
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ชุมชนรอบๆตลาดน้้า บ้านเรือนริมคลองบางคูเวียงมีสิ่งแวดล้อมที่ดี และสังคมน่าอยู่จึงเกิดความ
ยั่งยืน  
 
6. ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยสรุปข้อเสนอแนะของยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวตลาด
สามชุก โดยแบ่งเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ และข้อเสนอแนะใน
การวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

6.1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย องค์ประกอบที่ส้าคัญส่งผลต่อนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมา 
คือความพอใจในพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตของตลาดสามชุก ได้แก่ อาหารที่อร่อย สถานที่มีเอกลักษณ์ด้าน
สถาปัตยกรรมแบบโบราณ และมีสินค้ามากมาย ท้าให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ นอกจากนี้ ยังมี
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีหลักธรรมภิบาลของคณะกรรมการตลาดสามชุก
ด้วยการสร้างความมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน 

6.2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ตลาดสามชุกเป็นตัวอย่างที่ดีของยุทธศาสตร์ที่มีความ
ยั่งยืน ที่ส้าคัญคือคนในชุมชนมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความส้าคัญของอัตลักษณ์ของชุมชน  
อันได้แก่อาคารร้านค้าที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบโบราณ ที่คนรุ่นใหม่ต้องการมาชมบรรยากาศ 
คุณภาพของสินค้าที่อร่อย มีความสะอาด และราคายุติธรรม ความสะอาดของพ้ืนที่ที่สมาชิกช่วยกัน
ดูแล ท้าให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอย่างสม่้าเสมอ 

6.3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  ควรศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ (1) การน้า
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับตลาดสามชุก (2) ควรศึกษาถึงตลาดน้้า ในบริเวณใกล้เคียงหรือ
แหล่งท่องเที่ยวอย่างอ่ืน เพ่ือน้ามาสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวตลาดน้้า หรือ แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ  
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 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัทกลุ่ม
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท างานที่มีผลต่อระดับ
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท และน าเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานบริษัทกลุ่มสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ระเบียบวิจัยเป็นแบบผสานวิธีเชิงคุณภาพและปริมาณ กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานบริษัทกลุ่ม
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จ านวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติพรรณา การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ 
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation)  
  ผลการวิจัยพบว่าระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความ
ผูกพันและความภาคภูมิใจต่อองค์กร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X  = 3.52) รองลงมาคือการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน,ความปลอดภัยและสุขลักษณะ ( X  = 3.50) และน้อยที่สุดคือ
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท างานภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ด้านความ
หลากหลายของงาน, แรงจูงใจในการท างาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X =3.58)  รองลงมาคือด้านความมี
อิสระในการท างาน ( X =3.56)  และน้อยที่สุดคือการมีโอกาสรับรู้ผลการปฏิบัติงาน ( X =3.38)  
การเปรียบเทียบระดับการศึกษาและการได้รับโอกาสในการปฏิบัติงานที่ท้าทายความรู้ความสามารถ 
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พบว่าพนักงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือ ปวช. และพนักงานที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรื
อปวส. มีการได้รับโอกาสในการปฏิบัติงานที่ท้าทายความรู้ความสามารถที่ต่างกัน (Sig. = 0.032) และ
พนักงานที่มีการศึกษาปริญญาตรี มีการได้รับโอกาสในการปฏิบัติงานที่ท้าทายความรู้ความสามารถท่ี
ต่างกัน (Sig=0.000) ขณะที่พนักงานที่จบระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. และพนักงานมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ได้รับโอกาสในการปฏิบัติงานที่ท้าทายความรู้ความสามารถที่ต่างกัน (Sig.=0.015) รูปแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัทพบว่าด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
พนักงานได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกับงาน ตลอดจนครอบครัวของพนักงาน 
ด้านความมั่นคงและโอกาสความก้าวหน้าในงาน พนักงานได้รับการท าสัญญาจ้างแบบถาวร เพ่ือความ
มั่นคงต่อการท างานและการได้รับสวัสดิการเท่าเทียมพนักงานประจ า สนับสนุนกิจกรรมของเส้นทางสาย
อาชีพ ความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ บริษัทเน้นความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงาน ข้อปฏิบัติงาน
และมาตรฐานการท างาน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและกายที่ดี มีสวัสดิการด้านสุขภาพ ความมี
ระเบียบกฎเกณฑ์ในการท างาน บริษัทต้องก าหนดนโยบายการปรับทัศนคติของพนักงาน สร้างพนักงาน
ให้เป็นคนเก่งและคนดีของบริษัท  
ค าส าคัญ  : คุณภาพชีวิตการท างาน, พนักงาน,  บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
 

ABSTRACT 
This research aims to study the quality of working life of employees of Rojana 

Industrial Group, PhraNakhon Si Ayutthaya Province and analysis of factors related to 
work affecting the quality of working life of employees of Rojana Industrial Group, 
PhraNakhon Si Ayutthaya Province, and to present a model for improving the quality of 
working life of employees in Rojana Industrial Group, PhraNakhon Si Ayutthaya Province.  

Methodology was the mixed methods between qualitative and quantitative 
research. The samplings were Rojana industrial employees 400 people in Ayutthaya 
Province. The instruments used in this research were questionnaires and in-depth 
interviews. Data were analyzed by means of frequency, mean and standard deviation, 
One-Way ANOVA Analysis and Pearson Correlation (Pearson Correlation). 

The results showed that the totally quality of working life of employees was 
high level, Engagement Its mean was 3.52  Development of operational knowledge 
Secondly, adequate and fair remuneration Its mean was 3.50 and the smallest is 
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the rewarding and fair. The balance between life and work, factors related to 
overall work performance was high level were the variety of tasks. The greatest 
sharing of knowledge in working together was the motivation to work was higher Its 
mean was 3.58 In terms of good relationships with colleagues Its mean was 3.56 
and the least is the chance to recognize the performance. Reporting results and 
performance recommendations if there is an error Its mean was 3.38. The results of 
comparative analysis, educational attainment, and challenging job opportunities 
found that knowledge can be found that employees with high school / vocational 
education and staff with education / diplomas. There were different job 
opportunities, different skill competencies (Sig = 0.032), and employees with 
undergraduate education. There are different opportunities for performance 
challenges (Sig = 0.000). At the end of the Diploma / Diploma, and staff are level 
with a bachelor's degree. There were different job opportunities, different skill 
competencies (Sig = 0.015). The model for development of the quality of working 
life of the employees was found to be the most rewarding and fair, secondly, 
security and career advancement opportunities. Safety and hygiene Minimal in 
terms of rules and regulations in the work. By way of developing employee training, 
positive thinking. In practice Performance standards from external and internal 
trainers. Health promotion activities and there is harmony and other benefits to 
motivation. And the appropriate compensation for the job. 
Keywords: Quality of Working Life, Staff, Rojana Industrial Company. 
 
1. บทน า 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของก าลังคนให้สามารถปฏิบัติอย่างเต็มศักยภาพเพ่ือประโยชน์ของ
องค์กรและสังคม ดังนั้น  องค์กรจ าเป็นต้องเล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาองค์กรคู่กับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรภายในทุกแผนกด้วย คุณภาพชีวิตส่งผลต่อองค์กร  
3 ประการ คือ ช่วยเพ่ิมผลผลิตขององค์กรประการที่สองช่วยเพ่ิมขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน 
เป็นแรงจูงใจให้แก่พวกเขาในการท างาน คุณภาพชีวิตการท างานจะช่วยปรับปรุงศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานด้วย (Huse, E.F.,  and Cummings ,1985 : 198-199) ซึ่งในการท างานจะเน้นไปที่ไป
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ที่การสร้างความสบายใจสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย โดยเฉพาะพยายามสร้างให้คนท างาน
มีความสุขกับงาน (Cascio, 2003 : 27-28) ส่งผลในการท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีซึ่งส่งผลไปสู่การมีแรงจูงใจในการท างานมากขึ้นและช่วย
เพ่ิมผลผลิตได้มากขึ้น หากการท างานพบปัญหา อาทิการขาดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  
การขาดความมั่นคงในหน้าที่การงาน ไม่มีเวลาส่วนตัวกับครอบครัว  มีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความ
ยุติธรรมและขาดความเชื่อมั่นในตัวผู้บังคับบัญชา ปัญหาเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการพิจารณาแก้ไขจะ 
บั่นทอนจิตใจและมีผลถึงระบบการท างาน   

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัทกลุ่มสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือ 1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานปัจจุบัน
เป็นอย่างไร   2) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท างานที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานบริษัท 3) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัทกลุ่ม
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเป็นกลไกส าคัญอย่างมากและมีคุณค่าต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างหนึ่งของบริษัทด ารงให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี  ส่งผลต่อการสร้าง
แรงจูงใจ การสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงานเพ่ือจักได้ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแก่หน่วยงานต่อไป 
 

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัทกลุ่มสวนอุตสาหกรรม

โรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีเกี่ยวข้องกับการท างานต่อระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานบริษัทกลุ่มสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัทกลุ่มสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย   
          รูปแบบการวิจัย  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบผสานวิธี ได้แก่การวิจัยเชิงปริมาณและการ
วิจัยเชิงคุณภาพ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  คือพนักงานบริษัทกลุ่มสวนอุตสาหกรรมโรจนะ   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์   
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ยานยนต์ ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน  21,448 คน (รายชื่อ
ผู้ประกอบการ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ, 2015 : 12-24) และกลุ่มตัวอย่างได้จากสูตรของทาโร่ ยา
มาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05  ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 393 
ตัวอย่าง เพ่ือความสมบูรณ์ของงานวิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง  ส่วนผู้ให้
ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก  ได้แก่พนักงานบริษัทและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 30 คน ใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่แบบสอบถาม ประกอบด้วย 4  ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1  
เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2  เป็นความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการท างาน  เป็นมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ ส่วนที่  3  เป็นความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพชีวิต
การท างาน  8  ด้าน  เป็นมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  ส่วนที่  4  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อ่ืน ๆ ซึ่งผ่านการตรวจคุณภาพโดยการหาความเท่ียงตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ซึ่งมีค่า
ความเชื่อมั่นทางสถิติเท่ากับ .935  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  ประกอบด้วย  5 ส่วน
ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานบริษัทกลุ่มสวนอุตสาหกรรมโรจนะ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ส่วนที่ 3  
วิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท  ส่วนที่ 4  รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การท างานของพนักงานบริษัทกลุ่มสวนอุตสาหกรรมโรจนะ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ส่วนที่  5  
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ดังนี้ ข้อมูลปัจจัย
ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยแจกแจงความถี่ Frequency) และค านวณค่าร้อยละ 
(Percentage)  

1. ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท างาน  และความคิดเห็นที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตการท างาน  8  ด้านวิเคราะห์โดยค านวณค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)   

2. ท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA Analysis of Variance) 
และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson  Correlation) โดยก าหนด
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05  
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3. น าข้อมูลจากแบบสอบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์หาความสมบูรณ์ของแบบสอบถามโดย
การแจกแจงหาความถี่และเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก พร้อมทั้งน าเสนอผลการวิจัย
ด้วยการวิเคราะห์ ตีความ สังเคราะห์และน ามาสรุปรายงานผลการศึกษาต่อไป  

 
4. สรุปผลการวิจัย  
 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ์ดังนี้ 

 4.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.25 
มีอายุระหว่าง  31-40 ปี จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ  45.75 การศึกษามัธยมปลายหรือ ปวช.
จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 รายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาทจ านวน 145 คน  
คิดเป็นร้อยละ 36.25  ต าแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ  65.25  
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1-5 ปี จ านวน  160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 

4.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.51)  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านมีความหลากหลายของงานและแรงจูงใจในการท างานมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X =3.58) รองลงมาคือความมีอิสระในการท างาน (X  =3.56)  และน้อยที่สุดคือ
การมีโอกาสรับรู้ผลการปฏิบัติงาน (X =3.38)   

4.3 คุณภาพชีวิตการท างาน  8  ด้าน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =3.42) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีด้านความผูกพันและความภาคภูมิใจต่อองค์กรมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X
=3.52) รองลงมาคือการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ( X =3.50) ความปลอดภัย
และสุขลักษณะ  (X =3.50) ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  (X = 3.15)   

4.4 การเปรียบเทียบระดับการศึกษากับการได้รับโอกาสในการปฏิบัติงานที่ท้าทายความรู้
ความสามารถพบว่าพนักงานที่มีการศึกษามัธยมปลายหรือปวช. และพนักงานที่มีการศึกษา
อนุปริญญาหรือปวส. มีระดับการได้รับโอกาสในการปฏิบัติงานที่ท้าทายความรู้ความสามารถที่
ต่างกัน (Sig=0.032) และพนักงานที่มีการศึกษาปริญญาตรี มีระดับการได้รับโอกาสในการ
ปฏิบัติงานที่ท้าทายความรู้ความสามารถที่ต่างกัน (Sig=0.000) ขณะที่พนักงานที่จบระดับ
อนุปริญญาหรือปวส. และพนักงานมีระดับมีการศึกษาปริญญาตรี มีระดับการได้รับโอกาสในการ
ปฏิบัติงานที่ท้าทายความรู้ความสามารถที่ต่างกัน (Sig=0.05)  

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าสภาพทั่วไปและความต้องการด้านคุณภาพชีวิตการท างาน
ของพนักงานบริษัท 3 อันดับแรก คือความต้องการด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
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ของพนักงาน รวมถึงค่าครองชีพ การมีระเบียบในการให้รางวัลหรือเบี้ยขยัน ด้านสวัสดิการที่
เหมาะสม เช่นการคุ้มครองชีวิต  การรักษาพยาบาลมากที่สุด ต้องการให้ก าหนดลักษณะงานใน
ระเบียบการปฏิบัติงาน  มีผังโครงสร้างการบริหารและการท างานชัดเจนกับพนักงานแต่ละระดับ 
ก าหนดระยะเวลาการจ้าง  รวมทั้งการลงโทษที่ยุติธรรม  รองลงมา และน้อยที่สุดคือด้านความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการท างาน  
 วิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน ควรเน้นไปในลักษณะดังต่อไปนี้   

 1. ลักษณะกิจกรรมโดยการฝึกอบรม ดังนี้  
   1.1 การอบรมตามหน้าที่ต าแหน่งงาน ข้อปฏิบัติและมาตรฐานการท างาน การฝึกอบรม

ด้านฝีมือแรงงานการปฏิบัติจริงให้มากขึ้น เพ่ือพัฒนาความรู้ของพนักงานและพัฒนาทักษะ  
ความช านาญพิเศษให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง  

    1.2 การอบรมในการสร้างจิตส านึกในการท าหน้าที่ของตนเองด้านการบริหารจัดการคน 
และปรับทัศนคติของบุคลให้เปลี่ยนความคิดในด้านอัตตา ความต้องการของชีวิตว่าต้องการ
อะไรบ้างที่จ าเป็น 
     1.3 เน้นการพัฒนาทักษะทางอารมณ์ สังคม และจิตใจของพนักงานความคิดเชิงบวก/
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน /การท างานแบบมีส่วนร่วมในองค์กรเพ่ือลดความเครียดในการ
ระหว่างการท างาน  
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี โดยมี
สวัสดิการ การคุ้มครองด้านสุขภาพพนักงาน เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพร่างกายและ
จิตใจ กิจกรรมด้านความสุขของพนักงาน  
 3. ควรมีการส่งเสริมและการสนับสนุนในด้านการศึกษา ให้มีการศึกษาที่สูงขึ้นและ
พัฒนาเรื่องภาษาต่างประเทศกับพนักงานในบริษัท รวมทั้งการส่งไปศึกษาดูงานในต่างประเทศอย่าง
ทั่วถึง 
 4. การสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี ในระหว่างการท างาน ควรเน้นไปด้าน 
มนุษยสัมพันธ์ เพ่ิมความสามารถในการยอมรับระหว่างกัน ได้แก่การพูดคุยกับหัวหน้างาน กิจกรรม
การแสดงออกทางด้านความคิดของพนักงานและกลุ่ม การให้อิสระในการท างาน เพ่ือสร้างความคิด
สร้างสรรค์ในขอบเขตของความเหมาะสมและถูกต้องของคนในบริษัท 
 5. ด้านสถานที่ท างานและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และสภาพความเป็นอยู่ในบริษัท
ควรสะดวกสบาย พ้ืนที่การท างานสะอาด การพัฒนาคุณภาพทางสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อมที่ดีใน
การท างาน ท าให้พนักงานไม่รู้สึกกดดันระหว่างเวลาปฏิบัติงาน  
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    รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัทกลุ่มสวนอุตสาหกรรม
โรจนะ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ควรให้ความส าคัญตามล าดับดังนี้ 1. ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยุติธรรมโดยการขึ้นค่าตอบแทนประจ าปี เพ่ิมด้านสวัสดิการ เช่นค่าอาหาร ค่ากะ ค่าครองชีพ 
ค่ารักษาพยาบาล  เป็นต้น 2. ความมั่นคงและโอกาสความก้าวหน้าในงาน เนื่องจากปัจจุบันบาง
บริษัทมีการน าระบบของบริษัทจ้างเหมา (Subcontract) หรือลูกจ้างรายวันมาใช้ ส่งผลต่อการไม่
ปรับให้เป็นพนักงานประจ ากระทบต่อโอกาสด้านความก้าวหน้าในการท างาน 3. ความปลอดภัย
และถูกสุขลักษณะ ควรมีสิ่งที่ปลอดภัยแก่พนักงานในการท างานและถูกสุขลักษณะระหว่างการ
ปฏิบัติในหน้าที่  4. ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน เนื่องด้วยสภาพอากาศร้อน 
ควรมีการหาวิธีลดความร้อนของสถานที่ท างาน เช่น เพ่ิมฉนวนกันความร้อนของหลังคา  ความ
สะดวกสบายเป็นกันเอง บางบริษัทสวดมนต์ก่อนการท างาน เป็นต้น  5. ด้านการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ควรจัดการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการท างานให้ได้มาตรฐาน
การท างาน เพ่ือการแข่งขันกับบริษัทอ่ืน ๆ 6. ความผูกพันและภูมิใจต่อองค์กร พนักงานควรมีสิทธิ
ในการเป็นส่วนตัว โดยการให้เกียรติและยอมรับนับถือในสังคม  7. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ท างาน  ควรท างานแบบพอเพียง หากรู้จักคิด วิเคราะห์ใช้เงินแบบพอเพียง รู้จักแบ่งปันสังคมบ้าง 
ไม่ควรท างานหนักจนมีปัญหาด้านสุขภาพ ชีวิตไม่มีความสุข ก่อให้เกิดโรคร้ายเครียดต่อการท างาน 
8. ความมีระเบียบกฎเกณฑ์ในการท างาน  ควรที่จะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใน  การท างานให้เป็น
ระบบ  เพ่ือน ามาเป็นนโยบายการพัฒนาซึ่งปรับทัศนคติของพนักงาน อบรมให้เป็นคนเก่งในหน้าที่
และบทบาทของตนเอง เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

5.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท างานคือการมีโอกาสรับรู้ผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็น
ปัจจัยที่เก่ียวกับการท างานที่หน่วยงานควรต้องความส าคัญเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการส าหรับผู้
ที่มีความรู้ความกระตือรือร้นในการท างาน และมีความรักในการท างานและการพัฒนาทักษะมาก
ขึ้น หากวัฒนธรรมองค์การในบริษัทไม่เปิดโอกาสให้รับรู้ผลการปฏิบัติงาน ย่อมเกิดผลดี เนื่องจาก
สิ่งนี้เป็นส่วนช่วยสร้างแรงจูงใจให้พนักงานท างานอย่างมีความจงรักภักดี  ควรที่น ามาหารือกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องดูแลคุ้มครองพนักงานด้วย หากผลการปฏิบัติงานดีย่อมส่งผลต่อรายได้
และมีทัศนคติในการท างานที่ดีขึ้นเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีตามมาด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Papavadee Montriwat (2011) ในการจูงใจและการสร้างขวัญก าลังใจพบว่า ตัวแบบลักษณะงาน 
5 ประการได้แก่ ความหลากหลายของงาน ความเป็นหนึ่งเดียวกับงาน ความส าคัญของงาน ความมี
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อิสระในการท างาน การมีโอกาสในการรับรู้ผลการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อสภาวะทางจิตวิทยาบุคคล
โดยบุคคลจะรู้สึกได้ว่างานนั้นมีความหมายรู้สึกว่าตนรับผิดชอบผลของงาน รวมทั้งได้รับรู้ผลที่
เกิดข้ึนจากงานที่ท าอันส่งผลต่อแรงจูงใจในระดับสูง สร้างผลงานที่มีคุณภาพ มีความพึงพอใจสูง 

5.2 การเปรียบเทียบระดับการศึกษาและการได้รับโอกาสในการปฏิบัติงานที่ท้าทายความรู้
ความสามารถ พบว่าพนักงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือ ปวช. และการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือปวส. มีการได้รับโอกาสในการปฏิบัติงานที่ท้าทายความรู้ความสามารถที่ต่างกัน (Sig. = 0.032) 
รองลงมาคือพนักงานที่จบระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. และระดับการศึกษาปริญญาตรี ได้รับโอกาสใน
การปฏิบัติงานที่ท้าทายความรู้ความสามารถที่ต่างกัน (Sig. = 0.015) และต่ าที่สุดคือพนักงานที่มี
การศึกษาปริญญาตรี มีการได้รับโอกาสในการปฏิบัติงานที่ท้าทายความรู้ความสามารถที่ต่างกัน  
(Sig.= 0.000) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

ทั้งนี้ผลจากการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะพบว่าการศึกษาของพนักงานในแต่ละระดับจะได้รับ
หน้าที่ในความรับผิดชอบของการท างานที่ต่างกันตามคุณวุฒิการศึกษาที่จบจากสาขาที่ตรงกับต าแหน่ง
งาน ประสิทธิผลคุณภาพของผลงานย่อมแตกต่างกันไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย Piyawan  
Prusawan and Kanchanat Ruangwarakorn (2013) ได้วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนักงานบริษัทกรณีศึกษาบริษัทควอลิตี้ เทรดดิ้ง จ ากัด พบว่าพนักงานที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคลต่างกันจะมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานแตกต่างกันคือระดับ
การศึกษาและอัตราเงินเดือนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Chonnakan Muanthap and Janchalee Maphut (2008) ได้วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการด้าน
ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานส่วนประสบการณ์การท างานและเงินเดือนประจ ามีผล
ต่อคุณภาพชีวิตการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) 

5.3 คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัทกลุ่มสวนอุตสาหกรรมโรจนะ พบว่า  
ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมมีความคิดเห็นน้อยที่สุด ซึ่งน่าจะเป็นเพราะอัตราเงินเดือนที่
พนักงานได้รับยังไม่มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของงาน  ความยุติธรรม
ของสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในปัจจุบันสูงขึ้น  ไม่สอดคล้องกับรายได้สุทธิกับสภาพ
เศรษฐกิจ และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกให้ความส าคัญกับด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
เนื่องจากค่าตอบแทนที่ได้รับเห็นว่าควรต้องมีความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ การเลื่อนขึ้นของ
ค่าตอบแทนประจ าปี อยากให้ผู้บริหารค านวณจากรายได้แต่ละวันมาเป็นที่ตั้ง รวมทั้งด้านสวัสดิการ 
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อ่ืน ๆ เช่น ค่าอาหาร ค่ากะ ค่าครองชีพ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Sirinthon SaeChua (2010) ได้วิจัยเรื่องความสุขในการท างานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ : 
กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสื่อและกลุ่มงานสร้างสรรค์เพ่ือการใช้งาน พบว่าความสุขใน
การท างานของบุคลากรด้าน การจ่ายค่าตอบแทนความมั่นคงในงานความสมดุลในชีวิตการท างานและ
ปริมาณยังมีในระดับที่ค่อนข้างน้อย  

เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยอื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Laddawan Gotawin and 
Wiratchawan Suwanmanee (2010) ได้วิจัยเรื่องเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร
สายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พบว่าด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ
เพียงพอมีผลกระทบต่อคุณภาพชี วิ ตการท างานมากที่ สุ ด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิ จั ยของ 
Ramkhamheangh Univrsity Trang Campus (2008) ได้วิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานของ
ลูกจ้างชั่วคราวรายปี กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่าด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม ระดับคุณภาพชีวิตที่อยู่ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Issaraporn 
Rattanakhod (2551) ได้วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตการท างาน
กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี พบว่าอยู่ในระดับปานกลางในด้านรายได้และผลตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Teeraphat Khattiyala (2012) ได้วิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานกับ
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก อ าเภอเมืองล าพูน พบว่าคุณภาพ
ชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร ที่มีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับน้อย คือ
ค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอต่อรายจ่ายประจ าต้องการให้หน่วยงานจัดสวัสดิการเพ่ิมขึ้นและพิจารณาขั้น
เงินเดือนอย่างยุติธรรม   

5.4 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน มีความคิดเห็นรองลงมาอันดับที่สอง ทั้งนี้
เนื่องจากพนักงานต้องการจะมีเวลาให้กับครอบครัวอย่างเพียงพอ มีโอกาสร่วมกิจกรรมพบปะ
สังสรรค์กับเพ่ือน ๆ  เวลาของการพักผ่อนในแต่ละวันอย่างเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานได้เสร็จ
ทันเวลาอย่างมีคุณภาพ  รวมทั้งมีช่วงเวลาส าหรับการผ่อนคลายในระหว่างการท างานที่เหมาะสม  
จากการสัมภาษณ์พบว่าการท างานควรมีการท างานแบบพอเพียง ไม่ควรท างานหนักจนมีปัญหาด้าน
สุขภาพชีวิต ก่อให้เกิดโรคร้ายเครียดต่อการท างาน หากรู้จักคิด วิเคราะห์ใช้เงินแบบพอเพียง รู้จัก
แบ่งปันสังคมบ้าง ก็จะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้ตนเองและการท างาน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Kangwan Yodwisitsak (2014) ได้วิจัยเรื่องการสร้างความผูกพันของพนักงานโดยแนวคิด
องค์การแห่งความสุขในกลุ่มคน Gen-Y พบว่าผู้บริหารจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการสร้าง
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ความผูกพันของบุคลากร ซึ่งประกอบด้วยการสร้างความสุข 8 ประการ ได้แก่ ความสุขทางกาย 
น้ าใจงาม ทางสายกลาง การพัฒนาทางสมอง ศาสนาและศีลธรรม ปลอดหนี้ การสร้างความสุขจาก
การมีครอบครัวที่ดี และความสุขที่เกิดจากสังคม  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Suwanna 
Suethanuwong and Somjai Puttapitakpo (2013) ได้วิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของ
พยาบาลไทยในลอสแองเจลิสหรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้านความสมดุลย์ของชีวิต  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jiraporn Rahothan (2013)  
ได้วิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตคนท างานในภาคตะวันออก : จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด 
พบว่าภาพรวมส่วนใหญ่คุณภาพชีวิตคนท างานในภาคอุตสาหกรรมและบริการไม่แตกต่างกันมากนัก 
โดยในด้านครอบครัวและสภาพแวดล้อมและการพักอาศัย คนท างานส่วนใหญ่จะยังอยู่กับครอบครัว 
ความสัมพันธ์กับคนในสังคมก็อยู่ในระดับดี ส าหรับด้านการท างาน พบว่าส่วนใหญ่มีการท างานทั้ง
จ านวนวันต่อสัปดาห์ จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อวันตามที่กฎหมายก าหนดและมีการท างานล่วงเวลาบ้าง 
1 ใน 4 ของคนท างานพอใจต่อสวัสดิการที่ได้รับในระดับมาก  
 5.5 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัทกลุ่มสวนอุตสาหกรรม- 
โรจนะ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรเน้นในเรื่องด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม โดยการขึ้น
ค่าตอบแทนประจ าปี เพ่ิมด้านสวัสดิการอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกับงานตลอดจนครอบคลุมถึงสมาชิกใน
ครอบครัวของพนักงาน เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการด ารงชีพในสังคม สอดคล้องกับแนวคิดของ 
UNESCO (1978) กล่าวว่าพ้ืนฐานคุณภาพชีวิตของประชากรดูได้จากรายได้ครอบครัวที่เพียงพอแก่ 
การยังชีพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wanthana Naowan (2016) ได้วิจัยเรื่องคุณภาพชีวิต 
การท างานของบุคลากรสายสนับสนุน กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่า
ด้านความม่ันคงและโอกาสความก้าวหน้าในงาน ควรได้รับการท าสัญญาแบบถาวร เพ่ือความมั่นคงกับ
งาน สนับสนุนกิจกรรมของเส้นทางสายอาชีพ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีนโยบายน าระบบบริษัทจ้างเหมา  
หรือลูกจ้างรายวันมาใช้ จึงไม่ปรับให้เป็นพนักงานประจ ากระทบต่อโอกาสด้านความก้าวหน้าในการ
ท างาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ramkhamheangh Univrsity Trang Campus (2008) ได้วิจัย
เรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานของลูกจ้างชั่วคราวรายปี กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า
คุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงและโอกาสความก้าวหน้ามีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด แสดงให้เห็นว่าลูกจ้าง
ชั่วคราวรายปีมีความรู้สึกว่าหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่นั้นยังให้ความส าคัญน้อย  
 ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวมีความส าคัญมากส าหรับชีวิตของคนท างาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Matthana Morakul (2012) ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่าด้านโอกาสที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าในความมั่นคงในงาน การ
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ได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถในการเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ต าแหน่งที่สูง
ขึ้นอยู่ในระดับคะแนนที่มากที่สุดมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมข้อนี้  มุมมองสุดท้ายคือด้านความมีระเบียบ
กฎเกณฑ์ในการท างาน  บริษัทควรมีนโยบายการปรับทัศนคติของพนักงาน อบรมให้เป็นคนเก่งและคนดี
ของบริษัท หน้าที่และบทบาทของตนเองและพัฒนาระบบการท างานให้เป็นมาตรฐานสากล เพ่ือผลผลิต
ที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากลเทียบเคียงผลผลิตกับนานาประเทศต่อไป สอดคล้องกับแนวคิด Huse, 
Cummings (1985) กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการท างานในการมีระบบที่ดีมีความยุติธรรม ระบบงานวิธี
ปฏิบัติงานและแผนงานที่ชัดเจนน ามาเพ่ือให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังมีช่องทาง
ร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นได้ตามสมควร ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการปฏิบัติใน
การท างาน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1) ค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมแต่ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้น ควรปรับฐานเงินเดือน

หรือจัดสวัสดิการ รวมทั้งสมาชิกของพนักงานให้สูงขึ้นตามสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป 
2) ด้านความมั่นคงและโอกาสความก้าวหน้าในงาน ควรปรับให้เป็นพนักงานประจ าเพ่ือ

สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานอย่างมีคุณภาพ 
3) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  ควรปรับสภาพการท างานแบบพอเพียงใช้

ชีวิตตามพระราชด าริอยู่แบบพอเพียง ไม่ควรท างานหนักจนมีปัญหาด้านสุขภาพชีวิตไม่มีความสุข 
ก่อให้เกิดโรคร้ายเครียดต่อการท างานหรืออ่ืน ๆ ตามมา 

6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
1) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น ควรเก็บข้อมูลจากอุตสาหกรรมภาคอ่ืนเพ่ือท าการศึกษา

และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกัน 
2)  การวิจัยครั้งน้ี อาจมีปัจจัยอ่ืนๆ อีกหลายปัจจัยท่ีผู้วิจัยไม่ได้รวมไว้ในแบบสอบถามน้ี  

ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ ส าหรับปัจจัยอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือให้ครอบคลุมและน าไปสู่
งานวิจัยที่มีคุณภาพขึ้นต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือ 1) ศึกษาแนวคิดแบบธรรมาธิปไตย  2 )  ศึกษา
องค์ประกอบของธรรมาธิปไตย 3) เสนอธรรมาธิปไตยอุดมคติเพื่อการสร้างความสมดุลแห่ง
อ านาจในการปกครองรัฐ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า 1)ธรรมาธิปไตย
คือการถือธรรมเป็นใหญ่ ยึดถือความถูกต้องชอบธรรมเป็นใหญ่ ใช้สนับสนุนการปกครอง  
2) องค์ประกอบของธรรมาธิปไตยประกอบด้วย 2.1) ธรรมฐิติ  2.2) ธรรมนิติ 2.3) ธรรมมติ 
และ 3) ธรรมาธิปไตยในอุดมคติ  ได้แก่ 3.1) ผู้ปกครองรัฐจะต้องยึดมั่นตั้งมั่นในธรรม ยึดเอา
ความถูกต้องชอบธรรมเป็นใหญ่ในการสร้างความสมดุลแห่งอ านาจในการปกครองรัฐ  3.2) 
ต้องสร้างระบบและกฎหมายในการปกครองรัฐที่ชอบธรรม 3.3) มีมติที่เป็นธรรม 
ค าส าคัญ : ธรรมาธิปไตย, อุดมคติ, ความสมดุลแห่งอ านาจ, การปกครองรัฐ 

 
ABSTRACT 

The objectives of this search were 1) to study the concept of 
Dhammadhipateyya, 2) to study the factor of Dhammadhipateyya and 3) to 
propose The Dhammadhipateyya : The Ideal of Creating Balance for State 
Sovereignty. The methodology of this research was documentary research. The 
findings were as follows; 
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1) Dhammadhipateyya was the supremacy of the law of truth and 
righteousness. It’s principles that use to support the governance. 

2) The factors of Dhammadhipateyya were; 1) Dhammathiti, 2) Dhammaniti 
and 3) Dhammamati. 

3) The ideal Dhammadhipateyya were; 3.1) State governors must hold firmly 
in the righteousness to create the balance for state sovereignty, 3.2) State governors 
must establish a righteousness system and laws and 3.3) State governors must have 
a rightful resolution. 
Keywords: Dhammadhipateyya, ideal, balance for state sovereignty. 
 
1. บทน า 
 การปกครองคือส่วนส าคัญในการจัดระเบียบทางสังคมเพ่ือให้มนุษยชาติได้อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข การปกครองมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
การปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งการปกครองนั้นจะเกี่ยวข้องกับอ านาจหลัก 3 ประการได้แก่ 
อ านาจบริหาร อ านาจนิติบัญญัติ และอ านาจตุลาการ ในระบบการปกรองที่ชอบธรรม อ านาจทั้ง 3 
จะแยกจากกัน เพ่ือความสมดุลแห่งอ านาจ เพราะหากอ านาจนิติบัญญัติและอ านาจบริหารรวมอยู่
ในคนคนเดียวจะมีการออกกฎหมายและบังคับใช้เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ตนและกดขี่ผู้อ่ืน หาก
อ านาจนิติบัญญัติและอ านาจตุลาการอยู่ในคนคนเดียวกันผู้พิพากษาจะเป็นผู้ออกฎหมายและตัดสิน
โดยไม่ชอบธรรม เนื่องจากตนเป็นผู้ออกระเบียบมาเพ่ือตัดสินผู้อ่ืน แต่ถ้าเมื่อใดอ านาจตุลาการและ
อ านาจบริหารอยู่ในคนคนเดียวกัน ผู้พิพากษาจะมีอ านาจเหนือใครใด ๆ สามารถตัดสินผู้อ่ืนซึ่งเป็น
ปฏิปักษ์ต่อตนได้ง่ายดาย ดังนั้นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงแยกอ านาจทั้ง 3 ออก
จากกันอย่างส้ินเชิงเพ่ือเกิดความสมดุลแห่งอ านาจ ให้อ านาจหนึ่งคานอ านาจหนึ่ง  (Surapon 
Suyaprom,2017). 
 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะแยกอ านาจทั้ง 3 ออกจากกันอย่างเด็ดขาด ในความเป็นจริง ก็ยัง
เกิดการแทรกแซงอ านาจเพ่ือเอ้ือต่อประโยชน์ตน โดยขาดจรรยาบรรณ ไม่ค านึงถึงผลเสียต่อมวล
มนุษย์ การกระท าเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารขาดหลักธรรมาธิปไตยอันเป็นแม่แบบในการ
ปกครอง ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เกิดความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม และความเลื่อมล้ าทาง
สังคม เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน จนเป็นปมแห่งความขัดแย้ง ซึ่งเป็นที่มาของการถดถอยด้าน
การพัฒนา ขยายวงกว้างออกไปจากภูมิภาคสู่ระดับชาติและนานาชาติ 
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 ด้วยเหตุผลดังกล่าวมา สังคมไทยจึงมองว่าระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็น
ระบอบที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการปกครอง เพราะต่างก็คาดหวังถึงคุณค่าของระบอบประชาธิปไตย 
ซึ่งนั่นก็คือความเสมอภาค จะเกิดขึ้นในสังคมไทย แต่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น อาจจะกล่าว
แบบนิยายก็ได้ว่าสวรรค์ไม่ได้เข้าข้างเรา ซึ่งนั่นก็หมายความว่า ระบอบการปกครองในอุดมคติของ
ไทยไม่ได้เป็นอย่างที่ควรจะเป็น จะเห็นได้ว่าประเทศไทยประสบปัญหาจากการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมายังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ซึ่งในสังคมไทยทุกภาคส่วนจะต้อง
ช่วยกันระดมความคิด ให้สังคมไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ตามบริบทของสังคมไทย  
 ในฐานะที่สังคมไทยส่วนใหญ่เป็นสังคมพุทธ ประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนาอยู่สังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งบริบทของประชาธิปไตยในประเทศไทยก็ควรจะ
มีพระพุทธศาสนาเป็นส่วนส าคัญ แต่ที่ผ่านมาก็มิได้เป็นดังที่หวัง กล่าวคือ ในระบอบประชาธิปไตย
ในสังคมไทยมิได้น าเอาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการปกครองเข้ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม จึงก่อให้เกิด
ปัญหาตามมามากมายหลายประการ ดังที่ปรากฏในสังคมไทย อ านาจอธิปไตยในการปกครองก็เกิด
ความเหลื่อมล้ ากัน เกิดการแทรกแซงอ านาจ ท าให้ระบอบการปกครองในอุดมคติไม่ได้เป็นไปอย่าง
ที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชน ปัญหาการซื้อเสียงขายสิทธิ์ ปัญหา
การทุจริตคอรัปชั่น หรือการฉ้อราษฎร์บังหลวงของข้าราชการและนักการเมือง ปัญหาการปฏิวัติ
รัฐประหาร เป็นต้น  ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัย ซึ่งก็ไม่ใช่การแสวงหาระบอบการ
ปกครองใหม่ แต่เป็นการค้นหาหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง เพ่ือใช้ในการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย เพ่ือให้เป็นระบอบการปกครองที่สมบูรณ์แบบ และเหมาะสมที่สุดกับสภาพ
สังคมไทย ซึ่งหลักที่เป็นค าส าคัญท่ีผู้วิจัยจะถือเป็นหลักในการค้นคว้าวิจัยก็คือ “ธรรมาธิปไตย” 
 “ธรรมาธิปไตย” เป็นหลักธรรมที่ส าคัญในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งนักวิชาการต่าง ๆ  
ก็จะน ามากล่าวถึงกันอยู่ เสมอ ด้วยมุมมองที่ หลากหลายแตกต่างกันออกไป ทั้ ง ในทาง
พระพุทธศาสนาและด้านการเมืองการปกครอง เนื่องจากเป็นหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่
ส าคัญ ที่ใช้ในการปกครองตั้งแต่สมัยพุทธกาล แม้แต่ในปัจจุบันก็ยังคงใช้ได้ ซึ่งหลักธรรมาธิปไตยนี้
หากน ามาศึกษาวิเคราะห์แล้ว และน ามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ก็จะน าไปสู่การปกครองที่ชอบ
ธรรม ซึ่งจะน าไปสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยด้วยธรรมาธิปไตย เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
แบบ ซึ่งเป็นระบอบการปกครองในอุดมคติได้  
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2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดแบบธรรมาธิปไตย 
 2.2 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของธรรมาธิปไตย 
 2.3 เพ่ือเสนอธรรมาธิปไตยอุดมคติเพื ่อการสร้างความสมดุลแห่งอ านาจในการ
ปกครองรัฐ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ธรรมาธิปไตย : อุดมคติเพ่ือการสร้างความสมดุลแห่งอ านาจใน
การปกครองรัฐ” เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิ เคราะห์ เ นื้อหาประกอบบริบท ผู้ วิ จั ยได้ก าหนดขอบเขตของเนื้อหาซึ่ งประกอบด้วย  
1) หลักธรรมาธิปไตย 2) องค์ประกอบของหลักธรรมาธิปไตยที่เกี่ยวกับการสร้างความสมดุลแห่ง
อ านาจในการปกครองรัฐ 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 แนวคิด ธรรมาธิปไตย (อ่านว่า ท ามาทิปะไต ท ามาทิบปะไต) หมายความว่า การถือ
ธรรมเป็นใหญ่ การถือความถูกต้องเป็นหลัก (Royal Academy, 2003)  มีธรรมเป็นใหญ่ หรือจะ
หมายความว่าการถือธรรมเป็นใหญ่ เป็นหลักในการบริหารจัดการ  ซึ่งมาจากศัพท์ว่า ธรรม + 
อธิปไตย ความหมายในที่นี้ คือแนวคิดใช้ธรรมะเป็นส าคัญไม่ว่าจะเป็นระบอบ หรือตัวผู้บริหาร  
ก็จ าเป็นต้องมีธรรมน าการบริหารจัดการ ทั้งสิ้น 
 นอกจากน้ันธรรมาธิปไตยก็ยังปรากฏในความหมายอ่ืน ๆ อีกว่า เป็นการถือเอาความ
ถูกต้องขอธรรมชาติเป็นใหญ่ หรือมุ่งถึงกฎเกณฑ์ของธรรมชาติว่า ธรรมาธิปไตยตามหลักของ
พระพุทธศาสนา ซึ่งเอาธรรมหรือพระธรรมเป็นหลัก เอาความจริง เอาความถูกต้องตามธรรมหรือ
ตามกฎเกณฑ์อันลึกซึ้งของธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งเจ้าเรียกได้อย่างหนึ่งว่าพระเจ้า หรือจะมุ่งตีความ
ถึงความดี ก็น่าจะหมายถึงความยุติธรรม ตามค าที่ว่า  ธรรมาธิปไตยนี้ มักลึกซึ้งถึงความดีงามความ
จริง ความยุติธรรม เรียกสั้น ๆ ว่า ความดีก็แล้วกัน (Buddhathatphikkhu, 1988 : 177-181) 
 นอกจากนั้นธรมาธิปไตยก็ยังหมายถึง ความมีธรรมเป็นใหญ่ ถือธรรมเป็นใหญ่ กระท า
ด้วยความปรารถนาถูกต้อง เ ป็นจริ ง สมควรตามธรรมเป็นประมาณ  (Phradhampidok  
(P.A. Payutto), 2000) อีกความหมายหนึ่งคือ การยึดถือหลักการเหตุผล หลักความจริง  
ความถูกต้อง ความเป็นธรรมเป็นประมาณในการบริหารจัดการต่าง ๆ คือจะท าอะไรก็ยึดหลักธรรม
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เป็ นหลั ก  ละ เว้ นการยึดถื อตนและกระแส เสี ย งส่ วน ใหญ่ที่ ไ ม่ ถู กธ รรม  ไม่ เป็ นธรรม 
(Phradhammakittivong (Thongdee Suratecho), 2005) ให้ความส าคัญแก่ธรรม หากเป็นการ
บริหารก็เป็นการบริหารโดยใช้ธรรมเป็นมาตรวัด ความถูกความความผิดของใครก็ตาม น าเอาธรรม
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 ก็จะกลายเป็น ธัมมิกประชาธิปไตย หรือประชาธิปไตยในครรลองของธรรมะ  
(V. Vachiramethi, 2008) 
 สรุปความว่า ธรรมาธิปไตยคือ กระบวนการในการตัดสินใจที่ถูกต้องชอบธรรม  
การบริหารจัดการแบบเป็นธรรม การปกครองแบบเป็นธรรม เที่ยงธรรม โดยนัยแล้วหมายเอาระบบ
ของการปกครองที่ชอบธรรม ถูกต้อง เที่ยงธรรม อีกนัยหนึ่งหมายเอาผู้ปกครองที่ท าหน้าที่ในการ
ปกครองซึ่งประกอบด้วยคุณธรรม มีความเป็นธรรมาธิปไตย กล่าวคือ มีคุณธรรมในจิตใจ เป็นคนที่
ยึดถือเอาความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นใหญ่ในการปกครองนั่นเอง ดังนั้น ธรรมาธิปไตยจึงไม่ใช่
ระบอบการปกครอง แต่เป็นหลักส าหรับผู้ปกครองในการปกครองซึ่งต่างกับที่เข้าใจผิดกันโดยทั่วไป
ว่า ธรรมาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองหนึ่งซึ่งเทียบได้กับประชาธิปไตย อภิชนาธิปไตย สังคม
นิยม เป็นต้น ซึ่งเป็นระบอบการปกครองระบอบหนึ่งโดยสมบูรณ์ อาจกล่าวได้ว่า ธรรมาธิปไตยเป็น
หลักควบคุมระบอบการปกครอง กล่าวคือ ระบอบการปกครองทุกชนิดได้รับการออกแบบมาอย่างดี 
และระบอบการปกครองก็เหมือนกฎหมายย่อมไม่อาจบังคับควบคุมได้ทุกกระเบียดนิ้ว คนไม่ดีจึงใช้
กฎหมายเพ่ือผลประโยชน์ตน หรือคนโง่อาจใช้กฎหมายไปในทางเสียหายได้  ดังนั้นการปกครองทุก
ระบอบอาจท าลายผู้อยู่ในระบอบนั้นได้ หากปกครองเลวหรือชั่วผู้ปกครองจะพ้นจากความเลวหรือ
ความโง่ได้ หากใช้ท าซื้อเอาความถูกต้องยุติธรรมเป็นหลักในการปกครอง คือใช้ธรรมาธิปไตย ในแง่
นี้ธรรมาธิปไตยเป็นหลักในการปฏิบัติงานของผู้ใช้อ านาจ เป็นหลักที่ผู้ใต้ปกครองใช้ในการตรวจสอบ
ผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้ปกครองใช้อ านาจอยู่ในกรอบเหตุผลและความดีงาม 
 4.2 องค์ประกอบธรรมาธิปไตยปรากฏใน 2 ลักษณะ คือ โดยตรง และโดยอ้อม ปรากฏ
โดยตรงคือ พระพุทธเจ้าตรัสถึงธรรมาธิปไตยโดยตรงว่า “นี้เรียกว่าธรรมาธิปไตย” นี้ชื่อว่าโดยตรง 
เช่นที่ปรากฏในอังคุตตรนิกาย ติกนิบาต โดยธรรมาธิปไตย เป็นหนึ่งในอธิปไตย 3 ประการ ส่วนโดย
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อ้อม วิเคราะห์จากความหมายของธรรมาธิปไตย ซึ่ งหมายถึงการถือธรรมเป็นใหญ่ ยึดเอาธรรม 
ความถูกต้องชอบธรรม เป็นใหญ่ ในการด ารงชีวิต ในการปฏิบัติ หรือในการบริหาร ซึ่งก็หมายความ
ว่าหากผู้ใดเป็นผู้ทรงธรรม ปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรม ถือธรรมเป็นใหญ่ ผู้นั้นมีธรรมาธิปไตย 
นั่นเอง เช่นที่ปรากฏในจักกวัตติสูตร อีกประการหนึ่งสามารถสรุปได้อีก 2 นัย คือ นัยแรกเป็น
คุณสมบัติของบุคคล ที่ประกอบธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ใช้ชีวิตอยู่ด้วยธรรม นัยที่สอง 
เป็นหลักของการปกครอง เป็นให้เป็นการบริหารบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้เกิดความดีงามแก่สังคม เมื่อ
สรุปองค์ประกอบของธรรมาธิปไตย พบว่ามีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ 
  4.2.1) ธรรมฐิติ ตั้งมั่นอยู่ในธรรม ผู้ปกครองรัฐจะต้องตั้งมั่นในธรรม ปกครอง
ประเทศ บริหารประเทศ 
  4.2.2) ธรรมนิติ ระบบที่เป็นธรรม ผู้เข้าสู่ต าแหน่งการปกครองจะต้องเข้ามา
ด้วยระบบที่เป็นธรรม บัญญัติกฎหมายที่ชอบธรรมเป็นกลางไม่เอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  4.2.3) ธรรมมติ มติที่เป็นธรรม กล่าวคือการตัดสินใจหรือการลงมือท างานหรือ
สิ่งอื่นใดท่ีจะส่งผลกระทบต่อสังคม ต้องอาศัยมติของสังคมท่ีชอบธรรมได้แก่ความเห็นของประชาชน
เป็นหลัก เพื่อรักษา มิตรภาพ  ภารดรภาพ  สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 4.3 ธรรมาธิปไตยอุดมคติเพื่อการสร้างความสมดุลแห่งอ านาจในการปกครองรัฐ  
เป็นธรรมาธิปไตยที่เน้นการบริหารแบบใช้ธรรมเป็นฐานในการปกครองรัฐ ซึ่งประกอบด้วย
รายละเอียดคือ 
  4.3.1) ผู ้ปกครองรัฐจะต้องยึดมั่นตั้งมั่นในธรรม ยึดเอาความถูกต้องชอบ
ธรรมธรรมเป็นใหญ่ในการใช้อ านาจปกครองรัฐ ซึ่งหมายถึงการใช้อ านาจการบริหารประเทศที่
ชอบธรรม 
  4.3.2) ผู ้ปกครองจะต้องเข้าสู่อ านาจของการปกครองรัฐด้วยระบบที่เป็น
ธรรมถูกต้องชอบธรรม และสร้างระบบและกฎหมายในการปกครองรัฐที่ชอบธรรม ไม่เอื้อ
ประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหน ึ่ง ซ่ึงหมายถึงการใช้อ านาจนิติบัญญัติที่ชอบธรรม 
  4.3.3) มีมติที่เป็นธรรม ผู้ปกครองรัฐจะต้องมีความเท่ียงธรรมตัดสินใจในอันจะ
ท าหรือไม่ท าการใดๆ ต้องอาศัยมติของสังคมท่ีชอบธรรมได้แก่ความเห็นของประชาชนเป็นหลัก เพ่ือ
รักษา มิตรภาพ  ภารดรภาพ  สิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งหมายถึงการใช้อ านาจตุลาการที่ชอบ
ธรรม 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 
 ธรรมาธิปไตยคือ กระบวนการในการตัดสินใจที่ถูกต้องชอบธรรม การบริหารจัดการ
แบบเป็นธรรม การปกครองแบบเป็นธรรม เที่ยงธรรม เพราะหมายเอาระบบของการปกครองที่ชอบ
ธรรม ถูกต้อง เที่ยงธรรม และหมายเอาผู้ปกครองที่ท าหน้าที่ในการปกครองซึ่งประกอบด้วย
คุณธรรม มีความเป็นธรรมาธิปไตย มีคุณธรรมในจิตใจ เป็นคนที่ยึดถือเอาความถูกต้องเที่ยงธรรม
เป็นใหญ่ในการปกครองนั่นเอง โดยนัยที่กล่าวมา มีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ได้
น าเสนอว่า  หลักธรรมาภิบาล เป็นหลักการบริหารที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมที่ให้ความส าคัญกับ
ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  เป็นการวาง
หลักในการใช้ทรัพยากรทางการบริหารอย่างคุ้มค่า โปร่งใส (Boonton Dokthaisong, Suriya 
Raksamueng and Pravej Maharatsakul, 2017 ) เมื่อมองลึกลงไปแล้ว หลักธรรมาภิบาลก็ไม่ได้
มีความแตกต่างจากธรรมาธิปไตยแต่อย่างใด  เพราะหลักธรรมาภิบาลมีคามสอดคล้องกับหลักพุทธ
ธรรมทุกประการ ดังจะได้สรุปให้เห็นอย่างชัดเจนต่อไปนี้ 
 1) ธรรมฐิติ ผู้ปกครองรัฐจะต้องยึดมั่นตั้งมั่นในธรรม ยึดเอาความถูกต้องชอบธรรม
ธรรมเป็นใหญ่ในการใช้อ านาจปกครองรัฐ ซึ่งหมายถึงการใช้อ านาจการบริหารประเทศที่ชอบ
ธรรม ตรงกับหลักธรรมาภิบาลคือ หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
 2) ธรรมนิติ ผู้ปกครองจะต้องเข้าสู่อ านาจของการปกครองรัฐด้วยระบบที่เป็นธรรม
ถูกต้องชอบธรรม และสร้างระบบและกฎหมายในการปกครองรัฐที่ชอบธรรม ไม่เอื้อประโยชน์
ต่อฝ่ายใดฝ่ายหน ึ่ง ซ่ึงหมายถึงการใช้อ านาจนิติบัญญัติที่ชอบธรรม ตรงกับหลักธรรมาภิบาลคือ 
หลักนิติธรรม 
 3) ธรรมมติ มีมติที่เป็นธรรม ผู้ปกครองรัฐจะต้องมีความเที่ยงธรรมตัดสินใจในอันจะ
ท าหรือไม่ท าการใดๆ ต้องอาศัยมติของสังคมท่ีชอบธรรมได้แก่ความเห็นของประชาชนเป็นหลัก เพ่ือ
รักษา มิตรภาพ  ภารดรภาพ  สิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งหมายถึงการใช้อ านาจตุลาการที่ชอบ
ธรรม ตรงกับหลักธรรมาภิบาลคือ หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า 
 ดังนั้น เมื่อผู้บริหารประเทศรัฐ หรือองค์กร ด ารงตนอยู่ในหลักธรรมาธิปไตยในอุดมคติ
แล้วก็ถือว่าได้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลไปในตัว เนื่องจากหลักธรรมาธิปไตยในอุดมคติมี
ความหมายครอบคลุมถึงหลักธรรมาภิบาลทุกประการ ซึ่งเมื่อผู้บริหารได้บริหารประเทศ รัฐหรือ
องค์กรตามหลักธรรมาธิปไตยที่ได้แสดงไว้แล้วนี้จะสามารถสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง เกิดความสมดุลแห่งอ านาจในการปกครองรัฐต่อไป 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1. ควรมีนโยบายผลักดันให้มีการน าเอาหลักธรรมาธิปไตยไปปรับใช้ในการบริหารงาน
ภาครัฐทุกองค์กร เพ่ือให้เกิดความสมดุลแห่งอ านาจในการปกครองรัฐ 
 6.2. งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงเอกสารล้วน ดังนั้นข้อมูลที่ได้จึงมาจากเอกสารแหล่ง
เดียว ควรมีการศึกษาในแบบผสานวิธี เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากแห่งอ่ืน เช่นการสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม
เฉพาะ เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 6.3. ควรมีการศึกษาเรื่อง ธรรมาธิปไตยในชีวิตประจ าวัน เพ่ือน าผลการวิจัยมาปรับ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ 
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การรับรู้ของประชาชนในการน านโยบายการป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัต ิในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
PERCEPTION OF PEOPLE IN THE IMPLEMENTATION OF 

THE POLICY TO PREVENT AND REDUCE ROAD ACCIDENTS. 
IN PRACHUAP KHIRI KHAN PROVINCE 

 
ชลิต  บุญเทศ  ปภาวดี มนตรีวัต 

Chalit  boonthes, Papavadee  Montriwat  
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการน านโยบายการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) เปรียบเทียบการรับรู้ของ
ประชาชนเกี่ยวกับการน านโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและประเภทยานพาหนะ 3) เสนอแนะแนวทางการ
ส่งเสริมการบังคับใช้นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์แบบผสมผสานของการวิจัยเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ การด าเนินการวิจัยเชิงส ารวจ ประชากร ประกอบด้วย ประชาชนผู้ใช้ยานพาหนะที่มี
ใบอนุญาตขับขี่และเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้บังคับใช้กฎหมาย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน 400 คน 
ค านวณด้วยวิธีของ Taro Yamane และเจ้าหน้าที่ต ารวจ 15 คน จากอ าเภอหัวหินอ าเภอปราณบุรี
และอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามชั้นภูมิ เครื่องมือคือแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test  
และ One-way ANOVA ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัย พบดังนี้  1) การรับรู้ของประชาชนในการน านโยบายการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการสื่อสาร   
2) เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ของประชาชน พบว่า ผู้ที่มีความแตกต่างด้านอายุ ระดับการศึกษา 
ประเภทใบขับข่ี ประสบการณ์ในการขับขี่ และประเภทยานพาหนะ  มีการรับรู้การน านโยบายไป
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ปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขณะที่ผู้มีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้ไม่
แตกต่างกัน  3) การส่งเสริมการบังคับใช้นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ที่ส าคัญได้แก่ ด้านความชัดเจนของนโยบาย ต้องก าหนดบทลงโทษเพ่ือป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงบนถนนมีความชัดเจนและออกแบบถนนในเขตเมืองที่ปลอดภัย โดยเฉพาะจุดที่เป็น
พ้ืนทางข้ามหรือทางแยก ด้านการสื่อสารนโยบาย ต้องการปรับปรุงซ่อมแซมถนนส่งเสริมความ
ปลอดภัยในการสัญจร มีแผนการจัดการความเสี่ยงของนักเรียนโดยการวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัย
เสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในโรงเรียนมีความชัดเจนเข้าใจง่าย ด้านการบังคับใช้กฎหมาย  
มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจรอย่างเคร่งครัด และมีการก าหนดมาตรการใน 
การก ากับควบคุมดูแลรถโดยสารสาธารณะ  
ค าส าคัญ : การรับรู้ของประชาชน, การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
 

ABSTRACT 
 This research objectives were to 1) study the people perception on the 
implementation of the policy to prevent and reduce road accidents in Prachuap 
Khiri Khan Province  2)  compare the people perception on  the implementation of 
the policy, classified by personal factors and type of vehicles used   
3) recommend the appropriate approach to enhance the enforcement of the policy 
to prevent and reduce road accidents in Prachuap Khiri Khan Province. 
        this was a mixed research of quality and quantity. population consisted of 
licensed drivers and the policemen who enforced the law involved. samples were 
400 drivers obtained via Yamane calculation, with the application of accidental 
random sampling,  and 15 policemen from Huahin, Pranburi, and Muang Pruachuap 
Khiri Khan Districts, purposive and stratification random sampling were applied.  
instrument used were questionnaire and interview. statistical tools employed were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t- test, one way anova, and 
content analysis. 
  Research findings were as follows; 1) the people perception on the 
implementation of the policy to prevent and reduce road accidents in Prachuap 
Khiri  Khan Province was at  high level, with the highest mean on communication 2) 
when compared the people perception, differences were found among those with 
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differences in ages, education level, types of driving licenses, driving experiences 
and type of vehicles used at 0.05 level of statistical significance, while no difference 
was found between those with different genders  3) promote the enforcement of 
policies to prevent and reduce road accidents. in Prachuap Khiri Khan Province 
important policy clarity criminal penalties should be imposed to prevent road 
safety behaviors and road safety in urban areas. the point is basically the crossing 
or intersection. policy communication need to improve road repair, promote safety 
in roaming. there is a risk management plan for students by analyzing the causes 
and risk factors of road accidents in schools. law enforcement  there is a strict 
enforcement of traffic laws, and there are measures for supervision of public bus 
control. 
Keywords: Perception Of People, Reduce Road Accidents. 

 
1. บทน า 
 ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาส าคัญของทุกประเทศซึ่งท าให้เกิดความสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินของประชากรโลกเป็นจ านวนมาก ส าหรับประเทศไทยการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจรก็นับเป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี รัฐบาล
จึงให้ความส าคัญในมาตรการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุ  เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนเพ่ือ
เป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัย ลดปัจจัยเส่ียงจากอุบัติเหตุทางถนนและวางแผนรณรงค์และ  
การประชาสัมพันธ์สร้างวินัยจราจรอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ส าหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนจริงจังและต่อเนื่อง 
 ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติใช้แผนแม่บทความ
ปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556 -2559 เป็นกรอบแนวทางในการบูรณาการการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย 
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและสอดคล้องกับแนวทางสากล ด้านการจัดการความปลอดภัย จึงน าบทสรุป
การร่วมด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชุมศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558-2559 จะเป็นแผนปฏิบัติการส าคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ อันจะน าไปสู่การลดอัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์และนักท่องเที่ยว ส่งผลไปสู่การลดความสูญเสียในภาพรวมในระดับประเทศ จากที่
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กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลและการรับรู้ของประชาชนในการน า
นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือน าเสนอ
แนวทางเสริมสร้างความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ อันจะส่งผลต่อการลดลงของอุบัติเหตุ
ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายต่อไป 

 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 2.1  ศึกษาการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการน านโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 2.2 เปรียบเทียบการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการน านโยบายการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและประเภท
ยานพาหนะ  
 2.3 เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการบังคับใช้นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
            3.1.1 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้  ประกอบด้วย ประชาชนผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้บังคับใช้นโยบาย   
            3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
    1) ประชาชนผู้ปฏิบัติตามนโยบาย  ได้แก่ ผู้ใช้ยานพาหนะที่มีใบอนุญาตขับขี่ 
จ านวน 400 คน โดยค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร Taro Yamane หลังจากนั้นก าหนดขนาด
ตัวอย่างตามสัดส่วน โดยอ าเภอหัวหิน จ านวน  161 คน  อ าเภอปราณบุรี จ านวน  110 คน และ
อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 129 คน สุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
            2) เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรผู้บังคับใช้นโยบาย จ านวน 15 คน จากอ าเภอ
หัวหิน อ าเภอปราณบุรี และอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอละ 5 คน สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
ตามชั้นภูมิเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  แบ่ง ออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 
             ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะค าถามแบบเลือกตอบ 
            ตอนที่ 2  การประเมินการรับรู้ของประชาชนในการน านโยบายการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะค าถามปลายเปิด 
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             ตอนที่ 3  ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบาย ลักษณะ
ค าถามแบบปลายเปิด 
 3.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยในช่วงก าหนดระยะเวลาที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลระหว่าง  เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 รวมเป็น
ระยะเวลา 5 เดือน 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนอุบติเหตุที่เกิดขึ้นที่อ าเภอหัวหิน อ าเภอปราณบุรี และอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ในช่วงปี 
2558 และ 2559 จาก ส านักงานสถิติแห่งชาติ   เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจก
แบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างซึ่งประกอบด้วย ประชาชนใน 3 อ าเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ได้แก่ อ าเภอหัวหิน อ าเภอปราณบุรี และอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 400 คน และได้รับ
แบบสอบถามคืนมา จ านวน 400 ฉบับ  
 ข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับใช้นโยบายรวบรวมด้วยตนเอง โดยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ต ารวจ
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอหัวหิน สถานีต ารวจภูธรอ าเภอปราณบุรี และสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แห่งละ 5 ราย รวม 15 ราย ใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 

 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
            1) การตรวจสอบด้านการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) และการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลเอกสารด้านต่างๆ ใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลาย ๆ ท่านที่มีความแตกต่างในด้าน อาชีพ อายุและบทบาทหน้าที่ แบบ
สัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา รวบรวมค าตอบและวิเคราะห์สรุปเป็นหมวดหมู่   ข้อมูลจ านวน
อุบัติเหตุเทียบเคียงกับเป้าหมาย  
        2) การตรวจสอบด้านวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลหลายๆ  
วิธี ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory observation)  การตรวจสอบข้อมูล  การให้ผู้ให้ข้อมูลทบทวนข้อมูลและ 
การตีความของผู้วิจัย การตรวจสอบความถูกต้องของผลการศึกษาด้วยวิธีการสร้างแบบสอบถาม 
(Check List) การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและใช้สถิติในการ
วิเคราะห์  สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมาน  (Inferential Statistics) ได้แก่ t-test และ One-way Anova  
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5. สรุปผลการวิจัย 
  5.1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1  เพ่ือศึกษาการรับรู้ของประชาชนในการเกี่ยวกับการน า
นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อย
ละ 58.3  มีอายุระหว่าง 35-44 ปี จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 มีการศึกษาระดับมัธยม
ปลาย/ปวช.และปริญญาตรี มากที่สุดจ านวนประเภทละ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 และ ใช้
รถจักรยานยนต์มากที่สุดจ านวน 153 คน ส่วน คิดเป็นร้อยละ 38.3 ส่วนใหญ่ถือครองใบขับขี่
ระยะเวลา 5 ปี จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 และมีประสบการณ์ในการขับขี่ 9 ปีขึ้นไป
จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 
   ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้ของประชาชนในการน านโยบายการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาพรวม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .527 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านการสื่อสาร
นโยบาย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบดังนี้  
 1) ด้านความชัดเจนของนโยบาย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.37 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .522 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่บทลงโทษเพ่ือป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงบน
ถนนมีความชัดเจน ค่าเฉลี่ย 2.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .596 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ 
การออกแบบถนนในเขตเมืองที่ปลอดภัย โดยเฉพาะจุดที่เป็นพ้ืนทางข้ามหรือทางแยกค่าเฉลี่ย 2.17 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .698 

 2) ด้านการสื่อสารนโยบาย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.65 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .500 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การปรับปรุงซ่อมแซมถนนส่งเสริม 
ความปลอดภัยในการสัญจร ค่าเฉล่ีย 2.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .675 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ได้แก่แผนการจัดการความเสี่ยงของนักเรียนโดยการวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในโรงเรียนมีความชัดเจนเข้าใจง่าย ค่าเฉลี่ย 2.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .568 
 3) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 2.56 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .472 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การจราจรอย่างเคร่งครัด ค่าเฉลี่ย 2.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .658 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ได้แก่ การก าหนดมาตรการในการก ากับควบคุมดูแลรถโดยสารสาธารณะ ค่าเฉลี่ย 2.16  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .595 

5.2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้ของประชาชนในการเกี่ยวกับการน า
นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลและประเภทยานพาหนะ 
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 เพศ เพศต่างกัน มีการรับรู้ในการน านโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไป
ปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่แตกต่างกัน 
 อายุ  อายุต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับการน านโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกัน 
 ประเภทของใบขับขี่ ผู้ที่ถือใบขับข่ีต่างประเภทกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับการน านโยบาย 
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกัน 
 ประสบการณ์ในการขับขี่รถ ประสบการณ์ในการขับขี่รถต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับการ
น านโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกัน 
 ยานพาหนะที่ใช้ต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับการน านโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกัน 

 
5.3 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัญหาการบังคับใช้หรือการ
ปฏิบัติตามนโยบาย ผลการสัมภาษณ์พิจารณาตามรายอ าเภอเป็นดังนี้ 
 (1) อ าเภอหัวหิน  จ านวนนักท่องเที่ยวมาก ส่งผลให้จ านวนรถมีมาก เส้นทางจราจร
จ ากัด ไม่สะดวกในการจัดระเบียบ ผู้มีผ่าผืนกฎจราจรมากโดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ ซึ่งมีสาเหตุมาจากไม่ทราบเส้นทาง จุดเสี่ยงหรือทางเลี่ยงต่าง ๆ เส้นจราจรไม่
ชัดเจนมีการปรับปรุงเส้นช่องทางจราจรใหม่แต่ยังคงสามารถใช้เส้นเดิมท าให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน  
ถนนคับแคบนักท่องเที่ยวไม่มีที่จอดรถจึงมักจอดรถตามจุดต่าง ๆ บนถนนท าให้กีดขวางเส้นทาง
จราจร ปัญหาด้านบุคลากรที่มีไม่เพียงพอเพ่ือตอบสนองความต้องการ  เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงาน
ของรัฐไม่สามารถที่จะตอบสนองได้ในทุกมิติที่ประชาชนหรือผู้ใช้รถใช้ถนนต้องการได้ ท าให้มีทั้ง
ปัญหาการจราจร และอุบัติเหตุ 

 (2) อ าเภอปราณบุรี เป็นเส้นทางที่มีรถจ านวนมากหลากหลายประเภทเพราะเป็น
เส้นทางผ่านลงไปสู่ภาคใต้ ส่งผลให้เกิดปัญหาอย่างมากทั้งเรื่องอุบัติเหตุและการเสื่อมโทรมของผิว
จราจร ซึ่งเป็นผลมาจากมีรถบรรทุกใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมเป็นจ านวนมาก เมื่อพ้ืนผิวถนนช ารุด
จึงท าให้จุดดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย  มีการซ่อมแซมถนนที่ช ารุดอยู่ตลอดเส้นทางแต่ก็ท าให้
พ้ืนผิวการจราจรมีน้อยลงในขณะที่จ านวนรถเพ่ิมมากข้ึน  นอกจากนั้นยังมี ปริมาณรถแน่นหนาและ
หลากหลายประเภท โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลท าให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายยิ่งไปกว่านั้น 
ผู้ขับขี่ยังไม่เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด แม้จะมีการวางมาตรการ
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นแล้วก็ตาม  เจ้าหน้าที่ต้องท างานหนักในการกวดขันให้ผู้ขับขี่มี
วินัยและตระหนักถึงความปลอดภัย  
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    (3) อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเส้นทางระยะยาวก่อให้เกิด
อุบติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากระยะถนนเพชรเกษม ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นระยะทางยาวสาเหตุ
จากอุบัติ เหตุกว่า 50 เปอร์ เซ็นต์  มาจากการหลับใน ขับรถเร็ว และเมาสุรา โดยเฉพาะ
รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกกันน็อก การจราจรขาดความชัดเจนในช่องทางการวิ่งระหว่างเลน
ถนนและการเปลี่ยนพ้ืนสภาพผิวถนน ที่มีรอยประหรือเป็นหลุมเป็นบ่อการจอดรถริมถนนเป็น
อันตรายต่อรถจักรยานยนต์ เพราะถนนแคบเปิดประตูรถจะท าให้รถจักรยานยนต์เสียหลักได้ขาด 
การประชาสัมพันธ์เรื่องรายละเอียด ความเข้าใจของประชาชนหรือผู้ใช้รถใช้ถนนยังไม่เข้าใจ
เพียงพอ กฎหมายมีความหละหลวมไม่รัดกุมมีอัตราโทษที่ไม่รุนแรง การเห็นแก่พวกเห็นแก่สวนตัว
มากกว่าส่วนรวม 
 
 6. อภิปรายผลการวิจัย 

  การวิจัยศึกษาเรื่อง  การรับรู้ของประชาชนในการน านโยบายการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
     6.1 การรับรู้นโยบาย ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้ของประชาชนในการน านโยบาย
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้าน
การสื่อสารนโยบาย  ซึ่งตามแนวคิดของ  Van Meter & Van Horn,1975) การสื่อสารนโยบายมี
ความส าคัญยิ่งต่อการบรรลุผลของนโยบาย  โดยการสื่อข้อความ หมายถึง การสื่อสารให้ผู้น าไป
ปฏิบัติทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องกระท า ซึ่งจากผลการศึกษาในครั้งนี้ แม้ว่าจะการ
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และสร้างจิตส านึกการขับขี่ด้วยความ
ปลอดภัยแต่ก็พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ายังขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึง
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการจราจรจราจร นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Sumalee Boonrueang (2017) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีการก าหนด
นโยบายการจัดการความรู้ ก าหนดเป้าหมายที่ตอบสนองวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยชัดเจน และสร้าง
ทีมงานจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ท าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการความรู้ของหน่วยงาน สามารถ
น านโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยไปสู่แผนปฏิบัติการบริหารจัดการความรู้ในส่วนงาน 
และติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของส่วนงาน มหาวิทยาลัยมีการส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับนโยบายใหม่ๆ ของหน่วยงานก่อนปฏิบัติงานเสมอ พร้อมกับจัดโครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้  

 6.2 การเปรียบเทียบการรับรู้  ผลการศึกษา พบว่า ผู้ที่มีอายุ  ระดับการศึกษา 
ยานพาหนะที่ใช้ ประเภทใบขับขี่ และประสบการณ์ในการขับขี่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกันใน
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การรับรู้เกี่ยวกับนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เมื่อเทียบเคียงกับวรรณกรรมที่ศึกษา พบว่า เป็นไปตามที่สมัย จิตหมวด (อ้างในบัณฑิต เผ่าวัฒนา 
2548) ว่า สติปัญญา ความรู้หรือประสบการณ์เดิม ส่งผลต่อการรับรู้ของบุคคล  นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Manoon jaicheu (2017) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์และ
คุณภาพบริการของลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสาคร : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรม 
จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า การรับรู้คุณภาพการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด
สมุทรสาคร : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร มีความพึงพอใจในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.54 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.27 มีความพึงพอใจสูงสุด ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ 
รองลงมา ด้านการตอบสนองต่อการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ และ ระดับปาน
กลาง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และการรับรู้ภาพลักษณ์ของลูกค้าการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  3.89 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.38 ในรายด้าน มีความพึงพอใจสูงสุด ด้านพนักงานรองลงมา ด้านองค์กร ด้านการ
บริการ และ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

   6.3 การบังคับใช้นโยบาย ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาการบังคับใช้เพ่ือให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายการป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนมีสาเหตุจากตัวบุคคลผู้ขับขี่ยานยนต์ 
นอกเหนือจาก สภาพทางกายภาพของเส้นทาง จิตส านึกของผู้ปฏิบัตินโยบายมาตรการการบังคับใช้
เพ่ือให้มีการปฏิบัติ งบประมาณเพ่ือจัดหาอุปกรณ์และจ านวนบุคลากรที่ดูแลก ากับการบังคับใช้ เมื่อ
เทียบเคียงกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า สอดคล้องกับ Krittaphong Rojrungsotthorn (2006) ซึ่ง
ศึกษาเรื่อง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจรของผู้ขับขี่ยวดยานในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
จังหวัดชลบุรี และพบว่า สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ขับขี่อยู่ในระดับมาก โดยเกิดจาก
ความประมาทของผู้ขับขี่มีมากที่สุด เมื่อเทียบเคียงกับวรรณกรรมที่ศึกษา พบว่า ด้านสภาพทาง
กายภาพของเส้นทางการจราจรเป็นไปตามข้อสรุปของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกี่ยวกับ
การป้องกันอุบัติเหตุโดยการส่งเสริมสภาพถนนที่ปลอดภัยด้วยการออกแบบถนนให้ได้มาตรฐาน 
การออกแบบทางเชื่อมทางแยก ลักษณะผิวถนนที่มีการต้านทานการลื่นสภาพแสงสว่างและการ
ออกแบบเครื่องหมายจราจรที่เข้าใจง่ายสังเกตเห็นได้ชัดเจน 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัยเชิงนโยบาย 
 1) ควรมีหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการประสานงานและควบคุมกฎหมาย สถานีต ารวจต้องมี
การด าเนินการตาม กฎหมายจราจรอย่างจริงจังและเคร่งครัด  
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 2) ควรมีนโยบายและแผนงานในการให้มีการเรียนรู้เรื่องกฎหมายจราจร เป็นประจ าทุกปี 
เรื่องหมวกนิภัย การรัดเข็มขัดนิรภัย เครื่องหมายจราจรและการปฏิบัติตามกฎจราจร 
 3) ควรมีการประชาสัมพันธ์ในการป้องกันอุบัติเหตุแก่เยาวชน เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิด
ความตระหนักในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร  
         7.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยเชิงปฏิบัติ 

1) ในการท างานควรหาเทคนิควิธีการท างานที่สะดวก รวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น  
เพ่ือส่งเสริมการบริการที่รวดเร็ว เพื่อการแก้ปัญหาจราจรการแก้ปัญหาช่วง เวลาเร่งด่วนและควรน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในระบบการจราจร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการแก่ประชาชน  
 2) ควรมีอัตราก าลังที่เพียงพอแก่ความต้องการเพ่ือให้สามารถรองรับงาน  ที่เพ่ิมขึ้น  
และประชากรเพ่ิมข้ึน รวมทั้งปริมาณยานพาหนะที่เพ่ิมข้ึน 

3) ควรเพ่ิมงบประมาณสนับสนุนโครงการควรสรรหาหรือเปิดรับบริจาคจาก  หน่วยงาน
เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้การสนับสนุนโครงการเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสรรหา
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยการติดตั้ง ระบบการจราจรที่ทันสมัยเพ่ิมขึ้นและจุดบริการเส้นทางแยก 
ที่มีปัญหาและมีความต้องการเร่งด่วน เพ่ือลดปัญหา และควรกวดขันวินัยจราจร  

7.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรมีการประสานงานที่ดีให้เป็นระบบมีหน่วยงานกลางที่คอยให้การประสานงานกับ

ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ภาระหน้าที่และการด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น 
โดยมีผู้ประสานงานผู้ไกล่เกลี่ยและศูนย์กลางคอยควบคุมดูแลการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
จราจรและประชาชน 

 2) ควรสร้างขวัญก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยจัดให้มีระบบสวัสดิการที่ดีพอ 
เหมาะสมและหลากหลาย เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

 3) ควรก าหนดให้กระจายความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างกว้างขวางพร้อมกับอบรม
เก่ียวกับเครื่องหมายจราจรที่พบบ่อย ๆ ในชีวิตประจ าวันให้ประชาชนและเยาวชนได้เข้าใจ  
และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การใช้ เครื่องเสียงที่ดังเกินไปจะท าให้การได้ยินเสียงเตือนจาก
ภายนอกรถลดลง เมื่อผู้ขับขี่ไม่ได้ยินเสียงจากภายนอกรถอุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นได้ง่าย  

4) ควรมีความชัดเจนในช่องทางการวิ่งระหว่างเลนถนน และการเปลี่ยนพ้ืนสภาพผิวถนน 
ที่มี รอยประหรือเป็นหลุมเป็นบ่อ และการจอดรถริมถนนอันตรายต่อรถจักรยานยนต์  
เพราะถนนแคบเปิดประตูรถจะท าให้รถจักรยานยนต์เสียหลักได้ 
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ปัจจัยการตลาดและปัจจัยสังคมวัฒนธรรมทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าที่พัก
อาศัยของพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
MARKETING FACTORS AND SOCIO-CULTURAL FACTORS AFFECTING THE 
DECISION MAKING BEHAVIOR FOR RENT OF EMPLOYEES IN BANGPA-IN 

INDUSTRIAL IN PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE 
 

สถาพร  ไกรสังเกตุ เกียรติชัย เวษฏาพันธุ์  
Sathaporn Kraisungkate,  Kiatichai Vesdapunt 

 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีจุดประสงค์ (1) ส ารวจปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม พฤติกรรมในการเลือกเช่าที่พักอาศัยของพนักงานบริษัทใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วน
บุคคลกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ พักอาศัย ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (3) วิเคราะห์อิทธิพลปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่า
ที่พักอาศัยของพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (4) วิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าที่ พักอาศัยของพนักงานบริษัทในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา คือพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินที่เช่า
หอพัก จ านวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย  ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square test) และสมการถดถอยโลจิสติก (Binary 
Logistic Regression)  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 (1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง  31-35 ปี สถานภาพ
สมรส มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และจ านวนที่มาอาศัยร่วมกัน  1-2 คน ส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ ซึ่งมีความส าคัญมากที่สุด ได้แก่ ด้านลักษณะกายภาพที่ให้บริการ  ที่ตั้งและ
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ช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีความส าคัญ
มากที่สุดได้แก่ บทบาททางสังคม และครอบครัว  
 (2) ปัจจัยส่วนบุคคลนั้น จะเป็นกลุ่มวัยกลางคนที่มีอายุระหว่าง  31-35 ปี มีรายได้ต่อ
เดือน 20,001-30,000 บาท มีสถานภาพสมรส จ านวนที่มาอาศัยร่วมกัน  1-2 คน ซึ่งกลุ่มผู้เช่านั้น
ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมตัดสินใจเลือกเช่าที่ พักอาศัยให้กับครอบครัว ที่ต้องการความ
สะดวกสบายในการเดินทาง และด้านต่างๆ เช่น การช าระเงินกับเจ้ากิจการ  ซึ่งมีราคาไม่สูงมาก  
 (3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านที่ตั้งและช่องทางจัด
จ าหน่าย บุคลากรการให้บริการ และกระบวนการให้บริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าที่พัก
อาศัยในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  
 (4) ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ด้านวัฒนธรรมย่อย และบทบาททางสังคม มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัยในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

ค าส าคัญ : ส่วนประสมการตลาด, ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม, พฤติกรรมในการเลือกเช่าที่พัก
 อาศัย,การตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัย 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were; (1) to survey personal factors, service 
marketing mix, socio-cultural factors and apartment for rent behavior of employees 
in Bangpa-in Industrial Estate at Phra Nakhon Si Ayutthaya province, (2) to analyze 
the relation between  the personal factors and apartment for rent decision making 
behavior of employees  in Bangpa-in Industrial Estate at Phra Nakhon Si Ayutthaya 
province,  (3) to analyze the influence of the marketing mix, affecting apartment for 
rent decisions of employees in Bangpa-in Industrial Estate in Phra Nakhon Si 
Ayutthaya province, (4) to analyze the influence of socio-cultural factors, affecting 
apartment for rent decision making of employees in Bangpa-in Industrial Estate at 
Phra Nakhon Si Ayutthaya province. The samples were 400 rented apartment of 
employees, using the multi-stage sampling in Bangpa-in Industrial Estate. Data were 
collected by questionnaires of frequency, percentage, mean, standard deviation, 
Chi-square test and binary logistic regression. 
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 The results of the study were as follows:  
 (1) Most of the respondents were male, Thai, age between 31-35 years old, 
married, the average monthly income were 20,001-30,000 baht/month, live 
together of 1-2 persons. The most important were physical aspects of the service 
marketing mix. i.e. process, physical characteristics, place, social and cultural factors 
which were very important i.e. social role and family,  
 (2) Personal factors were middle-age between 31-35 years old, married, the 
average monthly income of  20,001-30,000 baht/month, live together with 1-2 
persons which paid attention to the behavior of rent choosing for the family and 
need for travel convenience and aspects such as payment to the business which 
was not very high,  
 (3) Service marketing mix factors were product, place, people and process, 
affected apartment for rent decision making of employees in Bangpa-in Industrial 
Estate,   
 (4) Socio-cultural factors were subculture and social role, affected 
apartment for rent decision making of employees in Bangpa-in Industrial Estate. 
Keywords:     Service Marketing Mix, Socio-Cultural Factors, Renting Behavior,  
  Decision of Rental Apartment of Employees. 
 
1. บทน า 
 เนื่องจากด้วยราคาท่ีอยู่อาศัยและที่ดินท่ีสูงขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถในการ
ซื้อเป็นเจ้าของได้ จึงนิยมเช่าที่อยู่อาศัยมากกว่า ซึ่งจะเห็นได้ว่า ธุรกิจหอพักยังมีแนวโน้มเติบโตอีก
ในอนาคต เพราะประชากรมีการเพ่ิมจ านวนมากขึ้นและมีความต้องการหาที่อยู่อาศัยซึ่งต้องการ
สะดวกในการเดินทางและใกล้แหล่งชุมชน แหล่งการค้า ส านักงาน สถานศึกษา หรือโรงงาน  
กลุ่มลูกค้าธุรกิจหอพักส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้ระดับล่างกลุ่มต่างๆ ทั้งคนท างานในส านักงาน และ
พนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จึงเป็นธุรกิจที่ดึงดูดผู้สนใจลงทุนมากขึ้นและเป็น
ธุรกิจที่ไม่ซับซ้อนและมีการเจริญเติบโตที่เร็ว จึงท าให้การเลือกที่พักอาศัยนั้นเป็นสิ่งที่ตัดสินใน  
ได้ยาก และมีการจ้างงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินนั้น มีการพนักงานสัญชาติไทยร้อยละ 87.8 
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พนักงานสัญชาติลาวร้อยละ 5.2 พนักงานสัญชาติพม่าร้อยละ 4 และพนักงานสัญชาติกัมพูชา 
ร้อยละ 3 ซึ่งประชากรที่ท างานในนิคมอุตสาหกรรมนั้นต้องการที่พักอาศัยมากขึ้น 

 
 

ภาพ 1.1 ประชากรประมาณการของพนักงานบริษัทใน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่มา จาก แผนพัฒนา 3 ปี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ2558-2560), 2558,  
ค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม 2558, จาก http://www.ayutthaya.go.th/Strategic/4/57-60.pdf 
 
 ปัจจุบันหอพักมีการเจริญเติบโตที่สูงขึ้น เพ่ือรองรับพนักงานที่จะเข้ามาท างานในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน จึงส่งผลให้การประกอบธุรกิจหอพักเริ่มเกิดการอ่ิมตัว และมีการแข่งขันที่
สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหา ในการแย่งพนักงานที่จะเข้ามาพักอาศัย ทั้งภายในนิคมโดยมีทั้งภาครัฐ
เป็นผู้ดูแล 1 ราย  ภาคเอกชน และเป็นธุรกิจส่วนตัวรวม 5 ราย ภายนอกนิคมอุตสาหกรรมบางปะ
อินจะเป็นการประกอบธุรกิจส่วนตัว 30 ราย เช่น การจัดโปรโมชั่นต่างๆ เพ่ือดึงดูดใจลูกค้า   
แต่ผู้ประกอบการด้านธุรกิจหอพักส่วนใหญ่ทั้งภายใน และภายนอกนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  
ยังไม่มีประสบการณ์ทางด้านกลยุทธ์การตลาด และธุรกิจหอพักในปัจจุบันยังไม่สามารถตอบโจทย์
ให้กับผู้ที่มาพักอาศัยได้ เช่น การมีห้องเปล่าๆ ที่ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาอาศัย 
รูปแบบหอพักที่ไม่แตกต่างกันทั้งขนาดรูปร่างของหอพัก และราคาของแต่ละหอพักที่แตกต่างกัน
มาก เป็นต้น ท าให้พนักงานที่จะเข้ามาพักอาศัยนั้นตัดสินใจได้ยากที่จะเลือกเข้าใช้บริการหอพักใน 
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ผู้ประกอบการบางรายสามารถน า
ข้อมูลนี้ไปใช้ได้เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่จะเข้ามาพักอาศัยใน หอพักที่นิคมอุตสาหกรรม
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บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษา ปัจจัย
การตลาดและปัจจัยสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัยของพนักงานบริษัท
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยผลที่ได้รับจากการวิจัยช่วยเพ่ิม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินใจเช่าหอพัก ตลอดจนทราบถึงสภาพปัญหาและความต้องการ
ของผู้ที่มาพักอาศัย หอพักภายใน และภายนอกนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เพ่ือน ามาเป็นแนวทาง
ปรับกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือเข้าสู่การแข่งขันทางการตลาด อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการปรับปรุง
หอพัก เพ่ือที่จะรักษาผลก าไรให้คงอยู่ 
 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยการตลาดและปัจจัยสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
เช่าที่พักอาศัยของพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่ง
สามารถก าหนดปัญหาการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ผู้เช่าหอพักส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการเลือกเช่าหอพักที่เปลี่ยนแปลงไปมาก จึงท าให้ผู้
เช่านั้น ต้องค านึงถึงปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งเหตุผล หรือความต้องการของผู้เช่าแต่ละคนย่อมแตกต่าง
กัน และส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเลือกเช่าที่พักอาศัยมีความแตกต่างกัน เนื่องจากมีการขยายตัว
ของหอพักท่ีเพ่ิมมากขั้น 
 2. ในปัจจุบันธุรกิจหอพักมีการแข่งขันท่ีสูงขึ้น และผู้ประกอบการด้านธุรกิจหอพักส่วนใหญ่
ทั้งภายใน และภายนอกนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ยังไม่มีประสบการณ์ทางด้านกลยุทธ์การตลาด 
และธุรกิจหอพัก และปัจจุบันยังไม่สามารถตอบโจทย์ให้กับผู้ที่มาพักอาศัย 
 ความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการศึกษา ปัจจัยการตลาดและปัจจัยสังคม
วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัยของพนักงานบริษัทในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้ทราบถึงคุณลักษณะความแตกต่าง รวมถึง
อิทธิพลของแต่ละปัจจัยและองค์ประกอบตัวแปรต่าง ๆ โดยวิเคราะห์อิทธิพลส่วนประสมการตลาด 
ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ที่มีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัยของพนักงานบริษัทใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซ่ึงงานวิจัยทั่วไปมุ่งเน้นศึกษาด้านส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัย ดังนั้นผลการศึกษาของงานวิจัยนี้จะท าให้ทราบว่า ผู้บริโภคให้
ความส าคัญในการเลือกเช่าที่พักมากขึ้นทั้งในด้าน ส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์  
ด้านที่ตั้งและช่องทางจัดจ าหน่าย บุคลากรการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจมากขึ้นในการเลือกเช่าที่พักอาศัย รองลงมาคือ ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม การตัดสิน
ในด้านนี้ยังเป็นการตัดสินใจค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลา เพราะการอาศัยร่วมกับผู้อ่ืนนั้น จะต้องมีการ
ปรับตัวให้กับสถานที่ใหม่ ผู้คนใหม่ๆ ที่พบเจอ ได้แก่ วัฒนธรรมพ้ืนฐาน วัฒนธรรมย่อย และชนชั้น
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ทางสังคม อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูลนี้ไปใช้ได้เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของผู้
ที่จะเข้ามาพักอาศัยในหอพัก หรือเป็นแนวทางในการปรับปรุงหอพัก เพ่ือที่จะรักษาผลก าไรให้คง
อยู่ 
  
2. วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 2.1 เพ่ือส ารวจปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรม พฤติกรรมในการเลือกเช่าที่พักอาศัยของพนักงานบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ
เลือกเช่าที่พักอาศัยของพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 2.2 เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมตัดสินใจเลือกที่พักอาศัย 
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 2.3 เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
เช่าที่พักอาศัยของพนักงานบริษัทใน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
 2.4 เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัยของพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Cochran (1977, p. 285) และผู้วิจัยได้ขยาย
ขนาดตัวอย่างจาก 384.16 คน เป็น 400 คน โดย โดยก าหนดตัวอย่างผู้ที่ใช้บริการเช่าหอพักใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเป็นพนักงานไทย และพนักงาน
ต่างชาติที่พักอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ทั้งหมด 100 คน พนักงานไทยที่พักอยู่
ภายนอกนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 300 คน และหาคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถามเพ่ือหาค่า
ความเที่ยงตรง (validity) ผู้วิจัยน าแบบ สอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้นพร้อมแบบปริมาณไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3ท่านตรวจสอบค่า IOC ของแบบสอบถาม โดยข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6-
1.00 ไว้ใช้ได้ ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC น้อยกว่า 0.6 พิจารณาปรับปรุงหรือตัดออก 
 
4. สรุปผลการวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยการตลาดและปัจจัยสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกเช่าที่ พักอาศัยของพนักงานบริษัทใน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยนี้ประกอบด้วยผลข้อมูลวิเคราะห์แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
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 ตอนที่ 1 การส ารวจข้อมูลเบื้องต้นและสถิติเชิงพรรณนา มีรายละเอียดดังนี้  
  1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างโดยการส ารวจเชิงพรรณนา น าเสนอข้อมูล
เป็นจ านวน และ ร้อยละ พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 31-35 ปี 
สถานภาพสมรส รายได้ 20,001 – 30,000 บาท ต่อเดือน จ านวนที่มาอาศัยร่วมกัน 1-2 คน 
  1.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการของกลุ่มตัวอย่าง โดยการส ารวจเชิงพรรณนา 
น าเสนอข้อมูลเป็น ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีระดับ
ความส าคัญมากในแต่ละด้าน ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ าหน่าย ลักษณะทางกายภาพ 
บุคลากรที่ให้บริการ และด้านกายภาพ 
  1.3 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่าง โดยการส ารวจเชิงพรรณนา 
น าเสนอข้อมูลเป็น ค่าเฉลี่ยประชากร ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมที่
มีระดับความส าคัญมากในแต่ละด้าน ได้แก่  ครอบครัว และสังคม 
  1.4 พฤติกรรมในการเลือกเช่าที่พักอาศัยของกลุ่มตัวอย่าง โดยการส ารวจเชิง
พรรณนา น าเสนอข้อมูลเป็นจ านวน และ ร้อยละ พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่  งบประมาณในการเช่า
หอพักต่อเดือน อยู่ที่ 2,501 – 3,000 บาท ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยของของหอพักที่ท่านต้องการอยู่ที่ 
3.50 x 4.60 เมตร ด้านท าเลที่ตั้งของหอพัก คือ ใกล้กับสถานที่ท างาน เหตุผลส าคัญที่สุดในการ
เลือกหอพักของท่าน คือ ใกล้ที่ท างาน ระยะเวลาการเช่าหอพักในปัจจุบัน คือ 2 – 3 ปี เงื่อนไขใน
การช าระเงินค่าเช่า คือ ช าระกับเจ้าของกิจการ มีสิ่งอ านวยความสะดวกในหอพัก คือ พอใจในเรื่อง
ของสิ่งอ านวยความสะดวกในหอพัก 
  1.5 การตัดสินใจการเลือกเช่าที่พักอาศัยของกลุ่มตัวอย่าง โดยการส ารวจเชิง
พรรณนา น าเสนอข้อมูลเป็นจ านวน และ ร้อยละ ตัดสินใจเช่าหอพักของโครงการภายในหรือ
ภายนอกนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เช่าภายนอก  
 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร มีรายละเอียดดังนี้  
  2.1 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล กับพฤติกรรมของในการเลือกเช่าที่พัก
อาศัยของพนักงานบริษัทใน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน มีความสัมพันธ์ ด้านประเภทของที่ตั้ง  มี
ความสัมพันธ์กับ สัญชาติ และอายุ ด้านงบประมาณ มีความสัมพันธ์กับ เพศ อายุ และรายได้ ด้าน
งบประมาณการเช่ามีความสัมพันธ์กับ เพศ อายุ   และรายได้ ด้านเหตุผลของการเช่า มี
ความสัมพันธ์กับ สัญชาติ อายุ รายได้ และสมาชิกอาศัยร่วมกัน ด้านขนาดพ้ืนที่มีความสัมพันธ์กับ 
สัญชาติ ด้านเงื่อนไขการช าระ มีความสัมพันธ์กับ รายได้ ด้านระยะเวลาการเช่ามีความสัมพันธ์กับ 
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เพศ อายุ สถานภาพ และสมาชิกที่อาศัยร่วมกัน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมีความสัมพันธ์กับ 
รายได้ และสมาชิกที่อาศัยร่วมกัน ซึ่งปัจจัยด้าน อายุ และรายได้มีค่าน้ าหนักมากท่ีสุด 
  2.2 อิทธิพลส่วนประสมทางการตลาด ต่อการตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัย ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอิทธิพลนึกถึงเป็นอันดับแรก ผลของอิทธิพล
ส่วนประสมทางการตลาด ในด้านการตัดสินใจเช่า ได้แก่ ที่ตั้งและช่องทางจัดจ าหน่าย และบุคลากร
ที่ให้บริการ ในด้านการตัดสินใจเลือกท่ีพักอาศัย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ มีน้ าหนักมากท่ีสุด  
  2.3 อิทธิพลปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมต่อการตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัย
ของพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอิทธิพลนึกถึงเป็น
อันดับแรก ผลของอิทธิพลปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ในด้านการตัดสินใจเช่า ได้แก่ 
วัฒนธรรมพ้ืนฐาน และชนชั้นทางสังคม ด้านการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัย ได้แก่ วัฒนธรรมย่อย  
มีน้ าหนักมากที่สุด 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง ปัจจัยการตลาดและปัจจัยสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่า
ท่ีพักอาศัยของพนักงานบริษัทใน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผู้วิจัยได้
ข้อค้นพบดังนี้   
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง  31-35 ปี สถานภาพสมรส  
มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และจ านวนที่มาอาศัยร่วมกัน  1-2 คน ซึ่งเป็นพนักงานที่
พักอาศัยอยู่หอพัก ภายในและภายนอกนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยตัดสินใจเลือกเช่าที่พัก
อาศัยให้ใกล้กับสถานที่ท างาน มีขนาดพ้ืนที่ใช้สอย 3.50 x 4.60 เมตร มีความพอใจกับสิ่งอ านวย
ความสะดวกในหอพัก และช าระเงินกับเจ้าของกิจการ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล เพศ 
สัญชาติ อายุ สถานภาพสมรส มีรายได้ต่อเดือน และจ านวนที่มาอาศัยร่วมกัน  มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัย เนื่องจากการตัดสินใจ ขึ้นอยู่กับรายได้ต่อเดือนของ
ผู้บริโภคที่เป็นตัวแปรส าคัญของการเลือกหอพัก และอายุของผู้บริโภคเป็นส่วนหนึ่งของการเลือก
หอพักท่ีท าให้มีความสะดวกสบาย   
 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศมีความสัมพันธ์ ในการเลือกประเภทที่ตั้งของ
หอพัก และระยะเวลาการเช่าหอพัก สัญชาติมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกประเภทที่ตั้ง เหตุผลการ
เช่า ขนาดพื้นท่ีของหอพัก ซึ่งการย้ายเข้ามาในหอพักชาวต่างชาติ จะท าการตัดสินใจในการเลือกเช่า
หอพักได้ยาก  อายุมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกประเภทที่ตั้ง งบประมาณการเช่า เหตุผลของการเช่า 
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ระยะเวลาการเช่า ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส าคัญมาก เพราะว่า เมื่ออายุที่เพ่ิมขึ้น จะเริ่มมีการตัดสินใจใน
ด้านต่างก่อน เช่น ย้ายหอพัก หรือเลือกเช่าหอพัก  สถานภาพมีความสัมพันธ์ในเรื่องของระยะเวลา
การเช่า เช่น การย้ายหอให้ใกล้กับสถานที่ท างาน หรือเพ่ือความสะดวกสบายให้กับครอบครัวได้มาก
ข้ึน รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับงบประมาณการเช่า เหตุผลของการเช่า เงื่อนไขในการช าระ 
สิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งรายได้ของพนักงานที่ท างานนั้นไม่เท่ากัน จึงต้องดูจากค่าเช่า รวมถึง
เหตุผลต่างๆ ก่อนที่จะท าการตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัย หรือท าการเปรียบราคา สิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ทั้งภายใน ภายนอกของหอพักนั้นๆ และสมาชิกที่อาศัยร่วมกันมีความสัมพันธ์ ในเรื่อง
ของเหตุผลของการเช่า ระยะเวลาการเช่า สิ่งอ านวยความสะดวก เมื่อสมาชิกครอบครัวเพ่ิมขึ้น
ส่งผลให้ อาจจะมีการย้ายหอพัก จึงท าให้ต้องมีผลต่อการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การย้ายหอพัก
เพ่ือความสะดวกสบายในการเดินทาง ซ่ึงส่งผลถึงระยะเวลาการเช่าหอพักต่างๆ และผู้บริโภค
ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกภายในหอพัก  ซึ่งปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัย เนื่องจากเพศชายต้องดูแลครอบครัว จึงต้องการความสะดวกสบาย
ให้กับครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง  31-35 ปี มีสถานภาพสมรส จ านวนที่มาอาศัยร่วมกัน  
1-2 คนและ เป็นสัญชาติไทย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้บริโภคเป็นผู้ที่มีสถานภาพสมรส และมีสมาชิก
ที่อาศัยร่วมกัน 1-2 คน และรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท โดยกลุ่มผู้บริโภคนั้นให้
ความส าคัญกับพฤติกรรมตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัยให้กับครอบครัวได้สะดวกสบาย มีราคาไม่สูง
มาก และปัจจัยส่วนบุคคลที่ผลต่อพฤติกรรมการเลือกเช่าที่พักอาศัยมากที่สุด คือ อายุ ระหว่าง  
31-35 ปี และรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มวัยกลางคน และมี
ฐานะการเงินอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยสอดคล้องกับทฤษฎีประชากรศาสตร์ Schiffman 
and Kanuk (2003, p. 264 ) กล่าวว่า ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
ซึ่งทั่วไปใช้เป็นลักษณะพ้ืนฐานที่นักการตลาดน ามาพิจารณาส าหรับการแบ่งส่วนการตลาด 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส  จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา/อาชีพ และ
รายได้ตอ่เดือน ซึ่งปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเช่าที่พัก
อาศัยที่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Omagwa (2015) ขนาดของครอบครัวและ
ระดับการใช้จ่ายครัวเรือนมีนัยส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกท่ีพักอาศัย 
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ให้ระดับความส าคัญมากที่สุดโดย
แบ่งเป็นค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญมาก
ที่สุด อยู่ในระดับความส าคัญมาก ในด้านมีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในหอพัก (ที่นอน ตู้เย็น  
ตู้เสื้อผ้า โทรทัศน์) ด้านราคา พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุด อยู่ในระดับความส าคัญปาน
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กลางในด้านของราคาเหมาะสมกับท าเลที่ตั้ง ด้านที่ตั้งและช่องทางการจัดจ าหน่าย  พบว่าผู้บริโภค
ให้ความส าคัญมากที่สุด อยู่ในระดับมากในด้านของการติดต่อสื่อสารที่สะดวกทั้งทาง อินเตอร์เน็ต 
และ โทรศัพท์ ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุด อยู่ในระดับ
ความส าคัญน้อยในด้านของการจัดโปรโมชั่นให้กับผู้เช่า เช่น มีส่วนลดให้กับผู้ที่จ่ายตรงเวลา มี
ส่วนลดให้ผู้ที่เช่า ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุด อยู่ ในระดับ
ความส าคัญมากในด้านความพร้อมในการแก้ไขปัญหา ด้านบุคลากรที่ให้บริการ  พบว่าผู้บริโภคให้
ความส าคัญมากที่สุด อยู่ในความส าคัญระดับมาก ในด้านพนักงานแต่งกายที่สะอาด ด้านกายภาพที่
ให้บริการ พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุด อยู่ในระดับความส าคัญมากในด้านมีสิ่ งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ( เช่น เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ร้านซักรีดใต้หอพัก อินเตอร์เน็ต ฯลฯ)   
 ผลการส ารวจปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ผู้วิจัยพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญ
มากต่อการตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัย มีดังต่อไปนี้ ผลิตภัณฑ์ ที่ตั้งและช่องทางจัดจ าหน่าย 
ลักษณะทางกายภาพ และบุคลลากรที่ให้บริการ และพบว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินเช่าที่พักอาศัย 
ขึ้นอยู่กับด้านที่ตั้งและช่องทางจัดจ าหน่าย และกระบวนการให้บริการ  และยังพบว่าการตัดสินใจ
เลือกเช่าที่พักอาศัย ขึ้นอยู่กับด้านผลิตภัณฑ์ และบุคลากรการให้บริการ ซึ่งผู้บริโภคให้ความส าคัญ
มากต่อการตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัย และส่วนปัจจัยที่มีผลท าให้ผู้บริโภคนึกถึงเป็นอันดับแรกใน
การเช่าที่พักอาศัย คือที่ตั้งและช่องทางจัดจ าหน่าย เช่น ใกล้สถานที่ท างาน สภาพแวดล้อมใกล้กับ
หอพัก ฯลฯ และส่วนปัจจัยที่มีผลท าให้ผู้บริโภคนึกถึงเป็นอันดับแรกในการเลือกเช่าที่พักอาศัย คือ
ผลิตภัณฑ์ เช่น มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในหอพัก (ที่นอน ตู้เย็น ตู้เสื้อผ้า โทรทัศน์) มีพ้ืนที่จอด
รถบริเวณหอพัก ฯลฯ สอดคล้องกับแนวคิด Lovelock and Wirtz (2011, p. 108) เครื่องมือหรือ
ปัจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ที่ธุรกิจต้องใช้ร่วมกัน เพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างความ
พึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือเพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิด ความต้องการสินค้าและ
บริการของตน  
 อย่างไรก็ตามส่วนประสมทางการตลาดบริการปัจจุบันนั้น ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่า
หอพัก หรือการย้ายหอพัก แต่ในปัจจุบันนั้นธุรกิจหอพักมีการเจริญเติบโตมากขึ้น และมีคุณภาพสูง 
ซึ่งมีท าเลที่ตั้งที่ดี ราคาไม่สูง มีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมมากขึ้น ซึ่งรวมถึงบุคลากรที่อยู่ในหอพัก
ต่างๆ มีเพ่ิมมากข้ึนในบางหอพัก หรือมีบุคลากรที่ให้บริการแค่คนเดียว แต่การบริการนั้นอาจจะไม่
ดีตามไปด้วยเนื่องจากการดูแล การบริการอาจจะไม่ทั่วถึง หรือไม่สามารถแก้ไขข้อเรียกร้องของ
ผู้บริโภค การพูดแนะน าหอพักนั้นอาจจะไม่สามารถชักจูงได้ แต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน 
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และก าลังสร้างครอบครัว จึงต้องการความมั่นคงให้กับตัวเอง และต้องการอยู่หอพักเดิม เพราะ 
อาจจะใกล้ที่ท างาน เดินทางสะดวก เป็นต้น จึงส่งผลให้ผู้บริโภคนั้นเช่าหอพักเดิม  
 ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ให้ระดับความส าคัญมากที่สุดโดย
แบ่งเป็นค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านวัฒนธรรมพ้ืนฐานพบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญ
มากที่สุด อยู่ในระดับความส าคัญปานกลางในด้านต้องการอยู่ในสังคมที่มีวัฒนธรรมพ้ืนฐานที่
คล้ายกัน (เช่น อาหาร การแต่งตัว ฯลฯ) วัฒนธรรม ด้านวัฒนธรรมพ้ืนย่อย พบว่าผู้บริโภคให้
ความส าคัญมากที่สุด อยู่ในระดับความส าคัญปานกลางในด้านต้องการอยู่ในชุมชนที่มีความ
คล้ายคลึง ด้านศาสนา ด้านครอบครัว พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุด อยู่ในระดับ
ความส าคัญมากในด้านการเช่าอยู่แบบเป็นครอบครัวภายในหอพัก  ด้านชนชั้นทางสังคม  พบว่า
ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากท่ีสุด อยู่ในระดับความส าคัญมากในด้านการมีบทบาททางสังคมที่ดี 
 ผลการส ารวจปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่าการตัดสินใจเช่าที่พักอาศัย 
ขึ้นอยู่กับด้านชนชั้นทางสังคม ผลการวิจัยอีกอย่างหนึ่งพบว่าการตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัย ขึ้นอยู่
กับด้านวัฒนธรรมย่อย เช่น ศาสนา เชื้อชาติ และการด าเนินชีวิต ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับทฤษฎี 
ทฤษฎีปัจจัยทางสังคม Becker,  Bryman and Ferguson (2012, pp. 3-7) ได้อธิบายถึงลักษณะ
ทางสังคมว่า เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินในซื้อ และ
ทฤษฎีปัจจัยทางวัฒนธรรม Kornblum (2011, pp. 80-85) ได้อธิบายถึง ปัจจัยวัฒนธรรมว่าเป็น
เคร่ืองผูกพันบุคคลในกลุ่มไว้ด้วยกันบุคคลจะเรียนรู้วัฒนธรรมของตนเองภายใต้กระบวนการทาง  
สังคม วัฒนธรรมเป็นสิ่งก าหนดความต้องการและพฤติกรรมของบุคคล  นอกจากนี้ในแต่ละ
วัฒนธรรมยังประกอบไปด้วยวัฒนธรรมกลุ่มย่อยหรือขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นที่ยึดถือปฏิบัติ
กันในคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและยังเก่ียวข้องไปถึงชั้นทางสังคมภายในสังคมนั้น ๆ อีกด้วย  
 อย่างไรก็ตามในปัจจุบันปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม  โดยภาพรวมยังไม่สามารถตอบ
โจทย์ให้กับผู้บริโภคในหลายด้าน เพราะว่า  วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน ระหว่างประชากรไทย  
กับชาวต่างชาติที่เข้ามาท างานภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน หรือ ระหว่างประชากรไทยด้วย
กันเอง ยังมีปัญหาในหลายๆ ด้าน เช่น ภาษาการพูด ศาสนา การรับประทานอาหารของ
ชาวต่างชาติ ฯลฯ ปัจจัยด้านครอบครัว และสังคม ในหลายๆ ด้านนั้นยังไม่พบค าตอบที่แน่ชัด  
ที่ผู้บริโภคต้องการในหอพักต่างๆ เช่น ความเป็นส่วนตัวให้กับครอบครัว และบทบาทต่างๆ ในสังคม
ปัจจุบัน    
 นอกจากผู้บริโภคยังได้ให้ความส าคัญกับปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมมากขึ้น และ มี
อิทธิพลทางลบสูง หากผู้ประกอบการไม่เอาใจใส่ผู้บริโภคในการเลือกเช่าที่พักอาศัย มีผลท าให้
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ผู้บริโภคไม่เลือกเช่าที่พักอาศัย  ส่วนประสมทางการตลาดบริการนั้นมีอิทธิพลทางบวกมาก ดังนั้น
ผู้บริโภคจึงตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัยได้ง่ายขึ้นหากผู้ประกอบการน าไปใช้ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 จากงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยการตลาดและปัจจัยสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกเช่าที่ พักอาศัยของพนักงานบริษัทใน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยครั้งนี้พบข้อมูลที่สามารถน ามาเป็นแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
วางกลยุทธ์ดังนี้ 
 6.1.  ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ สัญชาติ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน และ
สมาชิกที่อาศัยร่วมกัน เป็นปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณาในการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การน าเสนอ
หอพักจะต้องแบ่งกลุ่มของพนักงานตามความแตกต่างด้านพฤติกรรมการเลือกเช่าที่พักอาศัย ได้แก่ 
ประเภทของห้องพักท่ีเลือก งบประมาณการเช่า เหตุผลของการเช่า ขนาดพ้ืนที่  เงื่อนไขการช าระ 
ระยะเวลาการเช่า สิ่งอ านวยความสะดวก และเนื่องจากอายุ จะเป็นตัวก าหนดในการเลือกหอพักที่
แตกต่างกัน และขึ้นอยู่กับรายได้ต่อเดือนของพนักงานที่มีรายได้ที่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยทั้งสองนี้
ผู้ประกอบการควรปรับกลยุทธ์โดยเปลี่ยนรูปแบบหอพักใหม่ เพราะว่าอายุที่แตกต่างกัน ย่อมมี
รายได้ที่แตกต่างกันในการเลือกเช่าหอพัก ทั้งภายในและภายนอกนิคมอุตสาหกรรม  มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ  
 6.2.  ผู้ประกอบการควรค านึงถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการเพ่ือเพ่ิมลูกค้า หรือรักษา
ลูกค้าเก่าเอาไว้ได้แก่ ที่ตั้งและช่องทางจัดจ าหน่าย  เช่น ความสะดวกในการเดินทาง มีการ
ติดต่อสื่อสารที่สะดวกทั้งทาง อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ รองลงมาด้านบุคลากรที่ให้บริการ เช่น 
พนักงานแต่งกายที่สะอาด หรือพนักงานสามารถแก้ไขส่วนต่างๆ ของที่ห้องพักได้ (เช่น แก้ไขข้อ
เรียกร้องของผู้ที่บริการหอพักได้) และด้าน กระบวนการให้บริการ เช่น มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ (เช่น เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ร้านซักรีดใต้หอพัก อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ) และมีร้านสะดวกซื้อ
ใต้หอพัก ซึ่งส่วนประสมทางการตลาดบริการเป็นปัจจัยทางการตลาดที่ส าคัญที่ท าให้มีอิทธิต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคที่จะเลือกเช่าหอพักนั้นๆ และส่วนประสมทางการตลาดบริการ
อีกด้านที่ส าคัญมากซึ่งอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ คือด้านผลิตภัณฑ์  เช่น มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกภายในหอพัก (ที่นอน ตู้เย็น ตู้เสื้อผ้า โทรทัศน์) มีพ้ืนที่จอดรถบริเวณหอพัก  ซึ่งส่วน
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ประสมทางการตลาดบริการนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อธุรกิจหอพักที่จะท าให้ธุรกิจมีผู้บริโภคเลือกเช่า
หอพัก 
 6.3. ปัจจัยสังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัย โดยผู้บริโภค
ให้ความส าคัญที่แสดงถึงบรรยากาศภายในหอพัก ประกอบกับบทบาทสังคมที่รอบ  ๆ หอพัก  
ซึ่งประกอบไปด้วย ชนชั้นทางสังคม เช่น ต้องการมีบทบาททางสังคมที่ดี ต้องการสถานภาพทาง
สังคมที่ดี รองลงมาคือวัฒนธรรมย่อย เช่น ต้องการอยู่ในชุมชนที่มีความคล้ายคลึง ด้านศาสนา 
ต้องการอยู่ในชุมชนที่มีความคล้ายคลึง ด้านเชื้อชาติ 
 6.4. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคหลังจากตัดสินใจเลือกเช่าที่พัก
อาศัยใน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผน
และก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด หรือ ศึกษาเชิงปริมาณ ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดย
จ ากัดกลุ่มเป้าหมายทางด้านธุรกิจหอพัก และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความ
น่าเชื่อถือมากขึ้น  
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดภาพอนาคตตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในการจัดการ
เรียนการสอนเน้นทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กลุ่ม
ตัวอย่างของการวิจัยมี 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญส าหรับคัดเลือกตัวบ่งชี้โดยใช้เทคนิคเดลฟาย 
จ านวน 17 คน กลุ่มผู้บริหารและครู จ านวน 116 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาฉันทามติของการคัดเลือกตัวบ่งชี้โดยใช้มัธยฐาน และพิสัยระหว่างควอไทล์ 
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ีอหาตัวบ่งชี้รวมโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ หมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธ
กอนอล ด้วยวิธีแวริแมกซ์ โดยวิเคราะห์แยก 3 ด้านคือ ด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการและด้านปัจจัย  
 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบส าคัญเกี่ยวกับตัวบ่งชี้รวมที่เหมาะสมส าหรับการวัด
ความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนเน้นทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้านผู้เรียนมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบคุณธรรมและสมาชิกที่ดี
ของสังคม ทักษะในการท างานและรู้จักตนเอง มีความรู้และทักษะในการแสวงหาความรู้ มีจิตส านึก
ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และมีสุขลักษณะ ด้านกระบวนการมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การบริหารงานขององค์กร
และความสัมพันธ์กับชุมชนด้านปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหาร ด้านปัจจัย มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบผู้บริหาร ความรู้ความเข้าใจของครูและสื่อ การสนับสนุนจากชุมชนและอาคารสถานที่ 
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและคุณธรรมของครู และห้องปฏิบัติการและห้องเรียน 
                                                        
  Teacher, Bunditpatanasilpa Institute. 
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ค าส าคัญ :  ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ, การจัดการเรียนการสอน, คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และ
 เทคโนโลยี 
 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research were to the scenario of Indicators  for 
measuring the achievement management of the focusing on Mathematics, Sciences, 
and  Technology  in Bunditpatanasilpa Institute. The two groups of samples 
consisted of 17 experts who helped screening the indicators through Delphi 
Techniques, 116 institution administrators and teachers. The data were collected by 
questionnaires, and analyzed to get consensus in the selection of indicators by 
using median and inter quartile range. Data from second group of samples were 
analyzed by SPSS-X program which included analysis of variance and factor 
analysis. Major results of the study could be summarized as follow :About output, 
there were five main factors which relevant to the measuring  achievement 
management of the focusing on Mathematics, Sciences, and  Technology  in 
Bunditpatanasilpa Institute: namely morality and good citizen, working skill and 
personal mastery, knowledge existence and searching skill, social consciousness, 
and health. About process, there were four main factors; namely teaching 
approach, facility, organizational administration and community relation. About 
input, there were five main factors; namely administrator, teacher and leaning 
media, support by community and placement, teaching approach and morality and 
laboratory. 
Keywords :  Measuring Indicators, Achievement Management of The Focusing,  
   Mathematics Sciences, ฟnd Technology.  
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1. บทน า 
 การจัดการศึกษานับเป็นรากฐานที่ส าคัญท่ีสุดประการหนึ่งที่จะช่วยให้คนได้พัฒนาตนเอง
ในด้านต่างๆ ตลอดช่วงชีวิตของแต่ละบุคคล โดยหลักการและความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
มิใช่เพียงเพ่ือสร้างความเจริญงอกงามทางปัญญา ความคิด จิตใจและคุณธรรมนั้น แต่ยังเพ่ือให้คน
ด ารงอยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืน รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม มีความ
สมดุลระหว่างการพ่ึงพาอาศัยกันกับการพ่ึงพาตนเอง และประการส าคัญต้องก้าวทันความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ โดยเฉพาะในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ สภาพเศรษฐกิจ สั งคมและ
เทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ และระบบการ
สื่อสารเข้ามามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคนเราอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ (Ministry of Education.   
2012) จากการการจัดการศึกษาพบว่าการจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ยังไม่สามารถผลักดันให้เป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีใน
ภูมิภาคได้ ดังนั้นหากคาดว่าโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตจะมีต่อไปอย่างต่อเนื่องแล้ว
ต้องพยายามแก้ไขของข้อจ ากัดในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพมนุษย์และการพัฒนา
เทคโนโลยี ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถือ การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาส่งเสริมวิชาการ เน้นความส าคัญทั้ ง
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา 
ในเรื่อง ความรู้และทักษะด้านการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้
ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการอย่างสมดุลยั่งยืน เน้นให้เกิดการเรียนการสอน
ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่จ าเป็นสร้างบทบาทในการพัฒนาคือการ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีฐานในการพัฒนาความพร้อมของก าลังคน ด้านการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม (Sukon Sintapanont, Wararat Wannarert, and Pannee Sindipanont. 2009) ก าหนด
นโยบายการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ไว้เป็นนโยบายหลักประการหนึ่ง  
มีมาตรการให้การสนับสนุนอย่างชัดเจนในหลักสูตร ผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  การศึกษาทั่วไปด้านการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีความสนใจในการก าหนด ภาพอนาคตตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในการ
จัดการเรียนการสอนเน้นทางด้านด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
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ในการประเมินผลการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การศึกษา
ทั่วไปด้านการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีการศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับผู้บริหาร ครู ผู้สอน ผู้ปกครองของนักเรียน
และนักเรียนในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  เ พ่ือก าหนดกรอบชี้วัดรวมโดยน ารูปแบบการประเมินระบบผู้เชี่ยวชาญ 
(Connoisseurship Model) ใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ในการหาฉันทามติ 
(Consensus) ของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบตัวชี้วัดดังกล่าว แล้วน ามาสร้างตัวแปรใหม่ในรูปของตัว
แปรประกอบ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) อันจะท าให้ได้ตัวชี้วัดเหมาะสม
ส าหรับการวัดความส าเร็จในการด าเนินงาน ของการจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป (Suriporn Anuchananan, 2002) 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือก าหนดภาพอนาคตตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนเน้นทางด้าน
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่คัดเลือกตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมส าหรับการวัดความส าเร็จในการด าเนินงาน
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่จัดการเรียนการสอนทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ด้วยเทคนิคเดลฟาย โดยพิจารณาเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive 
Sampling) จ านวน 17 คน 
  กลุ่มท่ี 2 กลุ่มที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการก าหนดตัว
บ่งชี้วัดความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนเน้นทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยใช้ตัวบ่งชี้ผ่านการคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มที่ 1 แล้วมาสร้างเป็น
ข้อความในแบบสอบถาม โดยประชากรในกลุ่มนี้คือผู้บริหาร/ครูสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่จัดการ
เรียนการสอนทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดังนั้นผู้วิจัยจึงพิจารณาเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย จึงใช้ 
ผู้บริหาร/ครูในกลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 13 แห่ง เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างมีขนาดมากกว่าจ านวน
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ข้อความที่เป็นตัวบ่งชี้ในแบบสอบถาม เพ่ือความเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิค 
Factor Analysis  ซึ่งจะท าให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น  
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 2 ชุด 
   ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามเพ่ือคัดเลือกตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในการจัดการเรียนการ
สอนเน้นทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยใช้เทคนิค
เดลฟาย จ านวน  3 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสามถามปลายปิด จ านวน 1 ฉบับ และแบบสอบถาม
ปลายปิดชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 2 ฉบับ 
   ชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิด ใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม
ที่ 2 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความส าคัญของตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในการจัดการ
เรียนการสอนเน้นทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
   1. ผู้วิจัยท าหนังสือขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ถึงผู้เชี่ยวชาญทั้ง 
17 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิคเดลฟาย โดยใช้แบบสอบถามรอบที่ 
1, 2 และ 3  น าหนังสือที่ได้ ติดต่อขอความร่วมมือด้วยตนเองทั้งทางโทรศัพท์และพบด้วยตนเอง 
อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิ จัย วิธีด าเนินการวิจัย และระยะเวลาที่ระบุไว้ในแบบสอบถามให้
ผู้ตอบส่งแบบสอบถามคืนภายใน 2 สัปดาห์ 
   2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิคเดลฟายรอบที่ 1 , 2 และ 3 ผู้วิจัยใช้วิธีการส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ และส่งแบบสอบถามด้วยตนเองส าหรับผู้เชี่ยวชาญบางท่าน 
   3. กรณีท่ีผู้เชี่ยวชาญไม่ตอบแบบสอบถามกลับตามระยะเวลาที่ก าหนด ผู้วิจัยใช้วิธีการ
ติดตามด้วยตนเอง ติดตามทางโทรทัศน์และทางหนังสือแจ้งให้ทราบ ด้วยการใช้ถ้อยค า ภาษาที่
สุภาพเพ่ือขอความกรุณาในการตอบแบบสอบถาม โดยเว้นระยะการติดตามห่างจากการส่ง
แบบสอบถาม 3 สัปดาห์ ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผลการส่งแบบสอบถามผู้วิจัยได้รับกลับ15 ฉบับใน
รอบท่ี 1 และ 2 ของเทคนิคเดลฟาย และไดรับกลับคืน 14 ฉบับ ในรอบท่ี 3 ของเทคนิคเดลฟาย 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1. การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการพิจารณาคัดเลือกตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในการจัดการ
เรียนการสอนเน้นทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยใช้
เทคนิคเดลฟาย 
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    ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบค าตอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน กับค าตอบของ
กลุ่ม โดยค านวณหาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Rang) เกณฑ์ที่
ผู้วิจัยใช้ในการพิจารณาคัดเลือกตัวบ่งชี้ คือ 
    1. ตัวบ่งชี้ดังกล่าวต้องได้รับฉันทามติ (ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญสอดคล้องกัน)  คือ
ระหว่าง ควอไทล์ที่ 3 และ 1 มีค่าไม่เกิน 1.50 และ 
    2. ตัวบ่งชี้ดังกล่าวมีระดับความส าคัญมากถึงส าคัญอย่างยิ่ง ในความส าคัญของตัวบ่งชี้ 
(ค่ามัธยฐานตั้งแต่ 4.00 ขึ้นไป)   
    3. ตัวบ่งชี้ดังกล่าวมีระดับความเป็นไปได้ถึงมากถึงมากที่สุด ในความเป็นไปได้ในการ
เก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ (ค่ามัธยฐานตั้งแต่ 4.00 ขึ้นไป) 
  2. การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) เพ่ือทดสอบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยในแต่ละมาตรฐานของ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มผู้บริหาร/ครู โดยถ้าท าการ
ทดสอบแล้วพบว่ามีความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยที่ระดับนัยส าคัญ .05 จะน าเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นผู้บริหาร/ครู มาท าการวิเคราะห์ขั้นตอนต่อไปนี้ แต่ถ้าไม่มีความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยที่
ระดับนัยส าคัญ .05   จะใช้ทุกกลุ่มตัวอย่างมาท าการวิเคราะห์ขั้นตอนต่อไป 
  3. การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับพิจารณาคัดเลือกตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในการจัดการเรียน
การสอนเน้นทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบ หมุนแกนแบบออโธกอนอล (Orthogonal) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) 
โดยท าการวิเคราะห์แยก 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัย  ด้านกระบวนการและด้านผู้เรียน เพ่ือพิจารณา
เฉพาะตัวแปรที่มีน้ าหนักสูงเท่านั้น เป็นวิธีลดจ านวนตัวแปรลงโดยยึดหลักเกณฑ์ของตัวบ่งชี้เดี่ยวที่
รวมในแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 
   3.1  ตัวบ่งชี้เดี่ยว  ซึ่งเป็นตัวแปรแต่ละตัวในองค์ประกอบจะต้องมีค่าน้ าหนักบน
องค์ประกอบ (Factor loading) ไม่น้อยกว่า .45 
   3.2  องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ จะต้องมีตัวบ่งชี้เดี่ยวที่บรรยายองค์ประกอบ
นั้นๆ ตั้งแต่ 3 ตัวบ่งชี้ขึ้นไป และองค์ประกอบมีไอเกนมากกว่า 1 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 จากการพิจารณาคัดเลือกตัวบ่งชี้ท่ีเหมาะสมส าหรับการวัดความส าเร็จในการด าเนินงาน
ของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนเน้นทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี โดยใช้เทคนิค
เดฟฟลาย   พบว่า   รอบที่ 1  สังเคราะห์ได้ตัวบ่งชี้จ าแนกตามมาตรฐานด้านต่างๆ  ได้  3 ด้าน  



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    189  

ได้แก่  มาตรฐานด้านปัจจัย  9 มาตรฐาน  48  ตัวบ่งชี้  มาตรฐานด้านกระบวนการ  6 มาตรฐาน  
37  ตัวบ่งชี้  และมาตรฐานด้านผู้เรียน  (ผลผลิต)  12 มาตรฐาน  58 ตัวบ่งชี้  ฉันทามติของ
ผู้เชี่ยวชาญ  รอบที่  2  และ 3  ได้ตัวบ่งชี้จ าแนกตามมาตรฐานด้านต่างๆ  ได้  3  ด้าน  ได้แก่  
มาตรฐานด้านปัจจัย 9 มาตรฐาน  40  ตัวบ่งชี้  มาตรฐานด้านกระบวนการ  6  มาตรฐาน  32 ตัว
บ่งชี้   และมาตรฐานด้านผู้ เรียน  (ผลผลิต)  12  มาตรฐาน  37  ตัวบ่งชี้   ด้านผู้ เรียน  
ด้านกระบวนการและด้านปัจจัยมีตัวบ่งชี้ที่ไม่ได้รับทามติ  8, 5 และ 21 ตัวบ่งชี้ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความส าคัญของตัวบ่งชี้
ที่ เหมาะสมส าหรับการวัดความส าเร็จฯ  จ านวน  116  คน  ประกอบด้วยผู้บริหาร/ครู   
โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (64.44%)  เป็นเพศหญิง  ซึ่งมีอายุระหว่าง 40-49 ปี   
(37.97%) มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี  (76.94%)  มีต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบันผู้สอน 
(53.97%)  เมื่อพิจารณาด้านประสบการณ์การท างานในสถาบันลักษณะดังกล่าว  พบว่า  ส่วนใหญ่ 
(64.53%)  มีประสบการณ์และกรณีที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่  (64.53%) เคย/ปฏิบัติหน้าที่งาน
สอน 
 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Varinace)  พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่แตกต่าง
กันมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมส าหรับการวัดความส าเร็จฯ  แตกต่างกันในมาตรฐานต่างๆ  
รวม  26 มาตรฐาน  จากทั้งหมด  27  มาตรฐาน  ยกเว้นมาตรฐานที่  7  เพียงมาตรฐานเดี่ยวที่ทุก
กลุ่มมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ามาตรฐานดังกล่าวมีความเหมาะสมส าหรับการวัดความส าเร็จฯ  
ที่ระดับความเชื่อมั่น  95% จากการวิเคราะห์องค์ประกอบความเหมาะสมส าหรับการวัดความ 
ส าเร็จฯ จ าแนกเป็นด้าน 3 ด้าน  คือ  ด้านผู้เรียน  ด้านกระบวนการ  และด้านปัจจัย  มีข้อค้นพบ  
 1) ด้านผู้เรียน  ได้องค์ประกอบที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1 อยู่ 5 องค์ประกอบมีค่าตั้งแต่  
1.027  ถึง  17.546  มีความแปรปรวนทั้ง 5  องค์ประกอบ  เท่ากับ  65.42 % ของความ
แปรปรวนทั้งหมด 
  1.1) องค์ประกอบคุณธรรมและสมาชิกที่ดีต่อสังคม  ประกอบด้วย  10  ตัวแปร  ได้แก่   
มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่เอาสิ่งของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถาบันอย่าง
เคร่งครัดและสม่ าเสมอปฏิบัติตามระเบียบและหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถืออย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและส่งงานตามเวลาที่ก าหนด  ปฏิบัติ
ตนอย่างมีสัมมาคารวะ  เคารพพ่อแม่  ผู้ที่โอกาสมากกว่าและอาวุโสน้อยกว่าอย่างรู้กาลเทศะ รักษา
และใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสมและเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน 
ช่วยเหลือผู้อ่ืนหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ  ตามก าลังความสามารถอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และ
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ปฏิบัติอย่างเต็มก าลังความสามารถ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองหรือสังคมและมีเจตคติที่ดีคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและมีจิตวิญญาณ
ของความเป็นนักวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายความแปรปรวนได้มากท่ีสุด (47.421%) 
 1.2 )  องค์ประกอบทักษะในการท างานและรู้จักตนเอง  ประกอบด้วย 9 ตัวแปร  ได้แก่  
ร่างเริงแจ่มใส  มีน้ าใจ  ช่วยเหลือเพ่ือน  ครู และบุคคลทั่วไปมีกิริยามารยาทการแต่งกายการใช้
ค าพูดถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะและให้เกียนรติผู้อ่ืนควบคุมตนเองได้  และแสดงออกทาง
อารมณ์อย่างเหมาะสมรู้จักดูแลสุขภาพให้แข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดี  และป้องกงันตนเองไม่ให้เกิด
อุบัติภัยมีความมั่นใจ  เป็นตัวของตนเอง  และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ขยัน  อดทน รอบคอบ 
เต็มใจในกรปฏิบัติงาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง น าเสนอผลงานและยอมรับฟังค า
วิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืนรู้จัก เข้าใจ  ท้องถิ่น  รักและร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนตมโอกาส และมี
ความมั่นใจเป็นตัวของตัวเอง และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถอธิบายความแปรปรวนได้
ร้อยละ 6.772  หรือคิดเป็นร้อยละ  54.194 ของความแปรปรวนทั้งหมด 
 1.3) องค์ประกอบความรู้และทักษะในการแสวงหาความรู้  ประกอบด้วย  9  ตัวแปร  
ได้แก่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์  สังคมศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาได้อย่างเข้าใจถูกต้อง
และเหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะสามารถฟัง  อ่านสารต่างๆ  ได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และ
สามารถวิเคราะห์  ประเมิน และตัดสินใจได้เรียนรู้และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  จากแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกสถาบันอย่างต่อเนื่องสามารถตั้งค าถาม  หาค าตอบ  หาวิธีการด้วยตนเองโดย
ใช้หลักเหตุผลและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบวิเคราะห์ความเหมือน  ความแตกต่าง
ของข้อมูล ประสบการณ์  ได้อย่างมีเหตุผลและสามารถสรุปประเด็นจากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ได้อย่างถูกต้องด้วยตนเองเรียนรู้และปฏิบัติงานโยใช้ทักษะกระบวนการได้อย่าง
เหมาะสมและสนใจศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์และมี  
เจตคติที่ดีต่อการศึกษาและประกอบอาชีพสุจริตในสาขาดังกล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนได้
ร้อยละ 4.877  หรือคิดเป็นร้อยละ 59.071  ของความแปรปรวนทั้งหมด   
 1.4) องค์ประกอบมีจิตส านึกท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมประกอบด้วย  5  ตัวแปร  ได้แก่
รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตะหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคมที่เ กดการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมไม่ท าลายธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น าความรู้หรือ
ร่วมกิจกรรมแก้ไข  ปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่สถาบัน/สังคม จัดขึ้นอย่างเต็มก าลัง
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ความสามารถ ร่วมกิจกรรมในการพัฒนาสถานศึกษาแท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ  และปฏิบัติอย่าง
เต็มก าลังความสามารถและสามารถคาดการณ์และวางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ 
สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 3.581  หรือคิดเป็นร้อยละ  62.652  ของความแปรปรวน
ทั้งหมด 
 1.5)  องค์ประกอบมีสุขลักษณะ  ประกอบด้วย 4  ตัวแปร  ได้แก่  มีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ น้ าหนัก และส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรีและกีฬาตามความสนใจ  ความถนัด  ความสามารถและมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ  2.775  
หรือคิดเปน็ร้อยละ  65.427 ของความแปรปรวนทั้งหมด  
   2.  ด้านกระบวนการ  ได้องค์ประกอบที่มีค่าไอเกนมากกว่า  1  อยู่  4  องค์ประกอบ   
มีค่าตั้งแต่  1.027  ถึง  17.972  มีความแปรปรวนทั้ง  4  องค์ประกอบเท่ากับ 69.903% ของ
ความแปรปรวนทั้งหมด   
   2.1)  องค์ประกอบการจัดกิจกรรมกรเรียนการสอน ประกอบด้วย 11  ตัวแปร  ได้แก่  
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / กิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสุนทรียภาพอย่างครบถ้วน
ทั้งด้านดนตรี ศิลปะ  และกีฬา (PRO607) จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย การท างานและความ
รับผิดชอบต่อกลุ่ม  เช่น  การจัดสถานการณ์การเลือกตั้งในสถาบัน  ห้องเรียนมีการประเมินการ
พัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการที่หลากหลายและตรงกับสภาพจริงอย่างต่อเนื่องมี
การจัดกิจกรรมเพื่อฝึกและส่งเสริมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  คุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน
มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และสื่อที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่สื่อนวัตกรรม
ทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเช่น  การประกวดผลงาน  
การแข่งขันโครงงานมีจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการักษาสมบัติของสถาบัน ท ากิจกรรมที่
สร้างชื่อเสียงให้สถาบันมีความรักสถานศึกษา และมีความกระตือรือร้นในการเรียนมีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน/กิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีการท างานที่เป็นทีมจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน/ จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้  แสวงหาค าตอบ  สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง  ได้ปฏิบัติจรอง  และน าเสนอผลการเรียนรู้ เช่น  การสร้างแจงจูงใจและมีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน / กิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  และคิดสร้างสรรค์  
โดยใช้เทคนิคต่างๆ  เช่น  การตั้งค าถาม  การอภิปราย  สร้างกรณีตัวอย่าง  การใช้สื่อ สามารถ
อธิบายความแปรปรวนทั้งหมด  (56.162 %)  
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  2.2)  องค์ประกอบที่เ อ้ือต่อการเรียนรู้   ประกอบด้วย 10  ตัวแปร  ได้แก่  มีครู  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกับคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีอย่าง
เเพียงพอจัดครูปฏิบัติการสอนตรงตามความสามารถ   ความถนัด  ความรู้  ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาที่สอนมีการบูรณราการการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมและสังคม ส่งเสริมให้ครู / บุคลากรได้ศึกษา
ต่อ  รับการอบรม  ร่วมสัมมนาหรือร่วมการบรรยายอภิปรายทางวิชาการที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สอน
หรือสายงานที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการจัดการเรียนการสอน
ที่บูรณาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืนๆ  มีระบบดูแล ป้องกัน  ผู้เรียนและ
สถานศึกษาให้ปลอดสารพิษ  สิ่งเสพติด  อบายมุขและอาชญากรรม มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด   
ถูกสุขอนามัย  เป็นระเบียบ และปลอดภัย มีมุม  อุปกรณ์  สื่อและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดความอยากเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมและเเพียงพอ มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีสะดวก มีสถานที่ออกก าลังกายที่หลากหลาย
ประเภทและเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน และมีการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกบความต้องการของผู้เรียน บริบทของสถาบันและท้องถิ่น สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนได้ร้อยละ  6.670  หรือคิดเป็นร้อยละ  62.833  ของความแปรปรวนทั้งหมด 
  2.3)   องค์ประกอบการบริหารงานองค์กร  ประกอบด้วย  8  ตัวแปร  ได้แก่  มีการ
ปฏิบัติตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและส าเร็จตามเป้าหมายตรงตามเวลาที่ก าหนด  (PRO014)   
มีการนิเทศ  ติดตาม  เก็บรวบรวมข้อมูล  ประเมินผล  ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการ
กระจายอ านาจการบริหารงานให้ บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม  จัดบุคลากรปฏิบัติงานตาม
ความสามารถและส่งเสริมการท างานเป็นทีม มีวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน  
และการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกัน มีการน าข้อมูล  สารสนเทศ  และผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุง  พัฒนางานและการตัดสินใจ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่คบถ้วนถูกต้อง  ตรงกับความต้องการและทันต่อการใช้งานมีการบันทึกการ
ปฏิบัติงาน  บันทึกและรายงานลการประเมินแก่บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการแบ่ง
สายงานและมอบหมายงานที่ชัดเจนตามลักษณะงานและโครงสร้างการระบบบริหารของสถาบัน
สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ  3.861 หรือคิดเป็นร้อยละ  66.693  ของความแปรปรวน
ทั้งหมด   
 2.4)  องค์ประกอบความสัมพันธ์กับชุมชน ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ ร่วมกิจกรรม / 
งานประเพณีต่างๆ ของชุมชนตมความเหมาะสม ประชาสัมพันธ์และน าเสนอกิจกรรมด้าน
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คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีของสถานศึกษาแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง แล ะแจ้ง
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจและเห็นความส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการบริหาร  การจัดการ
ศึกษาที่เน้นทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีแก่บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน
อย่างต่อเนื่องสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ  3.209  หรือคิดเป็นร้อยละ  69.903  ของ
ความแปรปรวนทั้งหมด 
 3. ด้านปัจจัย  ได้องค์ประกอบที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1 อยู่  5 องค์ประกอบ  มีค่าตั้งแต่ 
1.054  ถึง  22.975 มีความแปรปรวนทั้ง  5 องค์ประกอบ  เท่ากับ  73.065 %   ของความ
แปรปรวนทั้งหมด 
  3.1)  องค์ประกอบผู้บริหาร  ประกอบด้วย 8 ตัวแปร  ได้แก่  มี ความเป็นผู้น ามี
ความสามารถในการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ  ในสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาการ  
บริหารงานหั้นกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างต่อเนื่องมีวิสัยทั ศน์ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรู้เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการศึกษา
พร้อมทั้งน ามาพัฒนาและริเริ่มงานใหม่ๆ  ที่ทันสมัยเหมาะสมกับบริบทของสถาบันให้ความร่วมมือ
และช่วยเหลือในหน่วยงาน / กิจกรรมต่างๆ  ของชุมชน  สั งคม  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั บความหมาย  
นโยบาย  จุดมุ่งหมายหลักสูตรและธรรมชาติของวิชาที่ใช้ในการจัดการศึกษาที่เน้นทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีบุคลากรภายในแลละภายนอกสถนศึกษามีความพึงพอใจและ
เชื่อถือต่อการบริหารงานให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย  วางแผนงาน  ด าเนินงาน
ก าหนดวันเวลาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ให้ผู้อ่ืนได้แสดงความคิดเห็นรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น  ยอมรับข้อตกลงของเสียงข้างมากตามหลักประชาธิปไตย  เปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถ
เป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดีได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และทุ่มเทอุทิศตนและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาอย่างเต็มเวลาและต่อเนื่องสามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้มากที่สุด  
(54.436%)   
  3.2)  องค์ประกอบครู  หลักสูตรและสื่อ  ประกอบด้วย  11  ตัวแปร  ได้แก่มีเทคนิค
วิธีการจัดการเป็นการสอนที่ตอบสนองผู้ เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอย่างถูกต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวจิตวิทยาเด็ก  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ได้ สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขสถานการณ์โดยใช้หลักเหตุผล  (วิจัยในชั้นเรียน) เพ่ือ
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พัฒนาผู้เรียนและกระบวนกรเรียนการสอนแสวงหาความรู้  ติดตามข่าวสาร  เหตุการณ์บ้านเมือง  
เศรษฐกิจสังคม  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอยู่เสมอ  ทั้งจากเอกสาร สื่อ การร่วมประชุม อบรม
สัมมนาทางวิชาการเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาเนื้อหาละกิจกรรมการเรียนการสอนมีข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีรวมทั้ง ด้านอ่ืนๆและสามารถติดต่อ
ประสานงานขอความร่วมมือได้มีสื่อการเรียนการอนที่สร้างสรรค์ทันสมัย  หลากหลายและอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์  พร้อมที่จะน าไปใช้และเหมาสมกับการเรียนรู้มีแหล่งข้อมูลสารสนเทศ  แหล่งบริการ
การเรียนรู้  และส่งเสริมการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองมีความถนัด / เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ปฏิบัติการสอน  และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย
จัดท าเอกสารและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ตามโอกาส และมีหลักสูตรเนื้อหาของหลักสูตรและ
เอกสารประกอบและเผยแพร่องค์ความรู้ตามโอกาส สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 
5.899  หรือคิดเป็นร้อยละ  63.336  ขอความแปรปรวนทั้งหมด 
  3.3)  องค์ปรกอบการสนับสนุนจากชุมชนและอาคารสถานที่ประกอบด้วย  8 ตัวแปร 
ได้แก่ ร่วมประชุมและรับทราบเรื่องราวต่างๆ ของสถาบัน เช่น การบริหารงานสถาบันร่วม
ประเมินผลการด าเนินงาน  เพ่ือติดตามตรวจสอบและให้ความคิดเห็นปรับปรุงสถานที่ตั้งของ
สถาบันมีการคมนาคมและการจัดสาธารณูปโภคที่สะดวก ร่วมบริจาคเงิน  พัสดุ  ครุภัณฑ์  หรือ
ปัจจัยอ่ืน  เพ่ือช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมของผู้เรียนตามก าลังความสามารถ มีอาคารเรียนเป็น
อาคารถาวร  สร้างถูกสุขลักษณะและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี เชื่อมโยงระดมทรัพยากรต่างๆ 
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เช่น บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือวิทยากรใหม่ ๆ 
เพ่ือช่วยเหลือสถาบันให้สามารถบริหารงานได้ มีความรักความเข้าใจ เอาใจใส่ในการอบรมสั่งสอน
บุตรหลานให้ข้อมูลที่แท้จริงของผู้เรียนกับทางสถาบันและให้ความร่วมมือในการร่วมวิเคราะห์หา
สาเหตุหรือแก้ปัญหา  ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้เต็มตามศักยภาพเข้าใจและเห็นความส าคัญในการจัด
การศึกษาที่เน้นทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยีมาใช้
ในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของสถาบันและชุมชน ท้องถิ่นสามารถอธิบายความ
แปรปรวนได้ร้อยละ  4.034  หรือคิดเป็นร้อยละ  67.370  ของความแปรปรวนทั้งหมด         
  3.4)  องค์ประกอบความสามารถในการจัดการสอนของครู  ประกอบด้วย 9 ตัวแปร 
ได้แก่ จัดท าแผนการเรียนการสอนที่ครบคลุมจุดประสงค์ของหลักสูตร  มีโครงสร้างครบถ้วนและมี
วัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งด้านจิตพิสัย ทักษะพิสัย  พุทธพิสัย (INP041)  น าผล
การวัดและประมวลผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน  การจัดการเรียนการสอน  และผู้เรียน
ได้รับการประเมินผลที่ยุติธรรมโปร่งใส  ได้มาตรฐานการศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอน
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สอดคล้องและเหมาะสมเนื้อหา  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ (บูรณาการ) 
สามารถประเมินหลักสูตรที่ใช้สอน  และน าผลการประเมินไปปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรให้ดีขึ้น  
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพและน าไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และมีการประเมินตามสภาพจริง  มีความตระหนักและ
ความส าคัญของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและที่ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู วางตน
เหมาะสมกับวิชาชีพครูและเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความประพฤติบุคลิกภาพทั้งในและนอก
สถานศึกษา และมีความเอ้ืออาทรควบคุมอารมณ์ตนองได้  รับฟังความคิดเห็นที่แปลกใหม่หรือไม่
สอดคล้องกับตน  ให้ค าแนะน าหรือแนวทางแก้ปัญหาแก่ผู้เรียนโดยใช้หลักเหตุผล สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนได้ร้อยละ  3.061  หรือคิดเป็นร้อยละ  70.431  ของความแปรปรวนทั้งหมด 
  3.5)  องค์ประกอบห้องปฏิบัติการและห้องเรียนประกอบด้วย 4 ตัวแปร  ได้แก่   
มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์  ทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนรู้  
(INP081)  มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีที่เเพียงพอ  สร้างสรรค์ทันสมัย  
และเหมาะสมกับการเรียนรู้ มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ทางคณิตศาสตร์ที่เเพียงพอสร้างสรรค์
ทันสมัย  และเหมาะสมกับการเรียนรู้ และห้องเรียนที่สะอาดอากาศถ่ายเทได้ดี  มีแสงสว่าง
เหมาะสม  ห่างไกลจากเสียงรบกวน สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ  2.635  หรือคิดเป็น
ร้อยละ  73.065  ของความแปรปรวนทั้งหมด 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการวิจัยเรื่อง  ภาพอนาคตตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนเน้น
ทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่าตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ที่
ได้หลังจากการวิเคราะห์องค์ประกอบแล้วมีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของการวิจัย  มีบางตัว
บ่งชี้ที่ไม่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของการวิจัย  และมีประเด็นที่น่าสังเกตบางประการจากข้อ
ค้นพบของการวิจัย  ซึ่งผู้วิจัยจะน าเสนอในประเด็นต่างๆ  ดังนี้ 
 ประเด็นแรกจากผลการคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่ เหมาะสมส าหรับการวัดความส าเร็จฯ  
ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในเทคนิคเดฟฟลายพบว่า  มีบางมาตรฐานที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า
นอกจากตัวบ่งชี้เดิมขอมาตรฐานการศึกษา  ระดับอุดมศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  ที่ใช้ในการประเมินแล้ว  ควรเพ่ิมตัวบ่งชี้เฉพาะที่เหมาะสม
ส าหรับการวัดความส าเร็จฯ  ของสถาบันลักษณะดังกล่าว  ซึ่งตัวบ่งชี้ที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าควรเพ่ิม
ได้แก่  มาตรฐานที่ 1  เพ่ิมตัวบ่งชี้  ผู้เรียนมีเจตคติทีดีต่อคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
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มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิทยาศาสตร์มาตรฐานท่ี 2 เพ่ิมตัวบ่งชี้ที่ว่าผู้เรียนยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนมาตรฐานที่ 10  เพ่ิมตัวบ่งชี้ที่ว่าผู้เรียนควบคุมตนเองได้และแสดงออกทางอารมณ์
อย่างเหมาะสม  มาตรฐานที่ 15 เพ่ิมตัวบ่งชี้ที่ว่าสถานศึกษามีครู  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถ
ให้ค าแนะน าเก่ียวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอย่างเเพียงพอ   
 มาตรฐานที่ 17  เพ่ิมตัวบ่งชี้ที่ว่าสถานศึกษามีการจัดการเป็นการสอนที่บูรณาการ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ  ทั้งเนื้อหาและกระบวนการ  มาตรฐานที่ 20   
เพ่ิมตัวบ่งชี้ที่ว่า  ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย  นโยบาย  จุดมุ่งหมายหลักสูตร
และธรรมชาติของวิชาที่ใช้ในการจัดการศึกษาที่เน้นทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
มาตรฐานที่ 21  เพ่ิมตัวบ่งชี้ที่ว่าครูมีความตะหนักและความส าคัญของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูมาตรฐานที่ 23 เพิ่มตัวบ่งชี้ที่ว่าครูจัดท าเอกสารและเผยแพร่
องค์ความรู้ใหม่ตามโอกาส  
 มาตรฐานที่ 24 เพ่ิมตัวบ่งชี้ที่ว่า 1) ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง   2)  ครูมีเทคนิควิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ  3) ครูมีความรู้ความเข้าใจกับจิตวิทยาเด็ก  เพ่ือจะได้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีได้  มาตรฐานที่ 25  เพ่ิมตัว
บ่งชี้ที่ว่า1)  สถานศึกษามีแหล่งข้อมูลสารสนเทศ  แหล่งบริการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทั้งภายในสถาบัน  ชุมชน  ท้องถิ่นที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง   2)  
สถานศึกษามีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้ง
ด้านอื่นๆ  และสามารถติดต่อประสานงานของความร่วมมือได้    
 มาตรฐานที่ 27 เพ่ิมตัวบ่งชี้ที่ว่า  1)  ชุมชน / ผู้ปกครองร่วมประชุมและรับทราบ
เรื่องราวต่างๆ ของสถาบัน เช่น การบริหารงานของสถาบัน ร่วมประเมินผลการด าเนินงาน  เพ่ือ
ติดตามตรวจสอบและให้ความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงงาน  2)  ชุมชน /  ผู้ปกครองร่วมบริจาคเงิน วัสดุ 
ครุภัณฑ์ หรือปัจจัยอื่น  เพื่อช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมของผู้เรียนตามก าลังความสามารถ  และ3) 
ชุมชน /  ผู้ปกครองเชื่อมโยงและระดมทรัพยากรต่างๆ เกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี เช่น  บุคลากร  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือวิทยาการใหม่ๆ  เพ่ือช่วยเหลือสถาบันให้
สามารถบริหารงานได้อย่างเข้มแข็ง  รวมตัวบ่งชี้ที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าเป็นตัวบ่งชี้เฉพาะที่ควรเพ่ิม
ทั้งหมด 16 ตัวบ่งชี้ สอดคล้องกับ Walaipun Ajareewattana and Suwimon tirakanan  
(2016) ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามีจ านวน 16 องค์ประกอบ
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ประกอบด้วย ความสุภาพ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติตนให้ เหมาะสม ความเมตตา
กรุณา ความกตัญญูกตเวที ความสามัคคี ความมีน้ าใจ ความประหยัด ความมีระเบียบวินัย ความ
ขยันหมั่นเพียร การพึ่งตนเอง ความเป็นกัลยาณมิตร การรู้จักใช้เงิน การรู้จักประมาณตน และความ
มีสัมมาคารวะ ทั้ง 16 องคป์ระกอบนี้ อธิบายความแปรปรวนในเรื่องท่ีศึกษาได้ร้อยละ 59.81 
 เม่ือพิจารณาผลการคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมส าหรับการวัดความส าเร็จฯ  ทั้ง 3 ด้าน
ของผู้เชี่ยวชาญแล้ว สะท้อนให้เห็นว่ามาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้อาจไม่เเพียงพอในการประเมินความส าเร็จของสถาบันที่จัดการ
เรียนการสอนเน้นทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพราะ สถาบันดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
พิเศษในการจัดตั้ง  คือ  เป็นสถาบันระดับมัธยมศึกษาที่ฝึกทักษะ  ความรู้  ความสามารถของ
นักเรียนทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพ่ือเป็นการเตรียมบุคลากรไว้รองรับโครงการ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีของประเทศ  และส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดีมีความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีได้พัฒนาความรู้ในด้านนี้อย่างเข้มข้น  น าไปสู่การแก้ปัญหาและปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมให้ได้ผลอย่างแท้จริง  อีกทั้งยังเป็นสถาบันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง
อาคารเรียนอาคารประกอบตลอดจนวัสดุครุภัณฑ์เป็นจ านวนมาก  และได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ
จาหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  คณะวิทยาศาสตร์ขงมหาวิทยาลัย
ต่างๆ  อีกทั้งการรับนักเรียนยังมีการคัดเลือกทั้งด้านความรู้  ทักษะ  และความถนัดเฉพาะด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอีกด้วยดังนั้นจึงควรมีตัวบ่งชี้ดังกล่าวข้างต้นเพ่ิมมาตรฐานเดิม
ที่มีในการประเมินอยู่แล้วเพ่ือควบคุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และปัจจัยที่สถาบันได้รับ 
(Zhangchot punthuwed. 2009) 
 ประเด็นที่สอง  จากผลการคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมส าหรับการวัดความส าเร็จฯ  ตาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในเทคนิคเดฟฟลาย พบว่า  มีตัวบ่งชี้บางมาตรฐานที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า
ตัวบ่งชี้เดิมของมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินผลคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ใช้ในการประเมิน  ไม่เหมาะสมส าหรับการวัดความส าเร็จฯ  
ของสถาบันลักษณะดังกล่าว  ซึ่งตัวบ่งชี้ที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าควรตัด  ได้แก่มาตรฐานที่ตัดตัวบ่งชี้ที่ว่า
ผู้เรียนใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  มาตรฐานที่ 4  ตัดตัวบ่งชี้ที่ว่า  ผู้เรียนสามารถจ าแนก
ข้อมูลเปรียบเทียบและมีความคิดรวบยอด  มาตรฐานที่ 7  ตัดตัวบ่งชี้ที่ว่า  1) ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจภูมิปัญญาไทยโดยเฉาะภูมิปัญญาของท้องถิ่นและน ามาใช้ได้ 2)  ผู้เรียนชื่นชมและสืบสาน
ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย  มาตรฐานที่  9  ตัดตัวบ่งชี้ที่ว่า   
1)  ผู้เรียนสามารถท างานตามล าดับขั้นตอนละผลงานมีประสิทธิภาพ 2) ผู้เรียนสามารถท างานเป็น
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ทีมมาตรฐานที่ 11 ตัดตัวบ่งชี้ที่ว่า  ผู้เรียนไม่เสพสิ่งเสพติดและปลอดจากสิ่งมอมเมาและไม่แสวงหา
ผลประโยชน์มาตรฐานที่ 14 ตัดตัวบ่งชี้ที่ว่า  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
การศึกษามาตรฐานที่  16  ตัดตัวบ่งชี้ที่ว่า  สถานศึกษาส่งเสริมการท างานเป็นทีมมาตรฐานที่  22  
ตัดตัวบ่งชี้ที่ว่าครูรู้เป้าหมายของหลักสูตรและเป้าหมายการจัดการศึกษาและมาตรฐานที่  24 ตัด 
ตัวบ่งชี้ที่ว่ามีจ านวนครูตามเกณฑ์รวมตัวบ่งชี้ที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่ควรตัดทั้งหมด 11 ตัว
บ่งชี้ (Office of the Higher Education Commission. 2010) 
 เม่ือพิจารณาผลการคัดเลือกตัวบ่งชี้ท่ีเหมาะสมส าหรับการวัดความส าเร็จฯ  ทั้ง 3 ด้าน
ของผู้เชี่ยวชาญแล้ว  ซึ่งมีตัวบ่งชี้บางตัวของมาตรฐานการศึกษา  เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้  แต่ผู้เชี่ยวชาญเห็นควรตัด  ทั้งผู้เชี่ยวชาญให้เหตุผลไว้   
3  ประเด็น  คือประเด็นแรก  คือ  ประเด็นตัวบ่งชี้ที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสม
ส าหรับการวัดความส าเร็จฯ  แต่เมื่อมีการประเมินจริงตัวบ่งชี้ดังกล่าวไม่สามารถที่จะประเมินจาก
ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้หรือไม่ประเมินได้น้อยซึ่งผลการประเมินที่ได้อาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพจริง  
ตัวบ่งชี้ดังกล่าว  ได้แก่ 1)  ผู้เรียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่า 2)  ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจภูมิปัญญาไทยโดยเพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นและน ามาใช้ได้  3)  ผู้เรียนชื่นชมและ
สืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย  และ 4)  ผู้เรียนไม่เสพสิ่ง
เสพติดและปลอดจากสิ่งมอมเมา  และไม่แสวงหาผลประโยชน์     
 ประเด็นที่ 2  คือ  ประเด็นตัวบ่งชี้ที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าตัวบ่งชี้ดังกล่าวมีความ
ซ้ าซ้อนกับตัวบ่งชี้ในมาตรฐานอ่ืน  ซึ่งจะเป็นการประเมินในเรื่องเดียวกัน  ตัวบ่งชี้ดังกล่าว  ได้แก่  
1)  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาเป็นตัวบ่งชี้ที่น่าจะได้รับการ
ประเมินแล้วในมาตรฐานที่ 27 และ 2)  มีจ านวนครูตามเกณฑ์  เป็นตัวบ่งชี้ที่น่าจะได้รับการ
ประเมินแล้วในมาตรฐานที่  15 ที่ก าหนดให้มีครู  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่สามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอย่างเพียงพอ  ประเด็นที่  3  คือ  ประเด็นที่ตัวบ่งชี้ที่
ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่ผ่านการประเมินจากตัวบ่งชี้อ่ืนในมาตรฐานเดียวกันแล้ว  ซึ่งตัวบ่งชี่
ดังกล่าวได้แก่  1)  ผู้เรียนสามารถจ าแนกข้อมูลเปรียบเทียบและมีความคิดรวบยอด  2)  ผู้เรียน
สามารถท างานตามล าดับขั้นตอนแผลงานมีประสิทธิภาพ  3) ผู้เรียนสามารถท างานเป็นทีม   
4)  สถานศึกษาส่งเสริมการท างานเป็นทีม  และ 5) ที่ว่าครูรู้เป้าหมายของหลักสูตรและเป้าหมาย
การจัดการศึกษา (Pitoon sinlarat. 2012)  ก าหนดให้คุณลักษณะของบัณฑิตตามปรัชญากลุ่ม
เทคโนโลยีนิยมที่เน้นความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าและพัฒนางาน
ให้เกิดความก้าวหน้า หรือจากการที่หลักสูตรได้จัดบุคลากรให้การสนับสนุนและเตรียมสื่อวัสดุ
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อุปกรณ์ไว้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว จึงเป็นเหตุให้การก าหนดตัวบ่งชี้นี้ไม่สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (Liao, T. 
J. 2009) ที่ศึกษาเรื่องโปรแกรมปฏิบัติการทางศิลปะที่สร้างภาพลักษณ์ของชุมชนศิลปะ : การ
เรียนรู้เชิงปฏิบัติการผ่านโปรแกรมหลักสูตรศิลปะในวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัย พบว่า การ
พัฒนาหลักสูตรศิลปะด้วยชุมชนวัฒนธรรมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษากับชุมชนวัฒนธรรม วิธีการสอนด้วยการเรียนรู้ เชิงปฏิบัติการเป็นการบูรณาการหลักสูตร
ศิลปะที่สนับสนุนให้นักศึกษาเกิดการปฏิบัติจริงและปฏิรูปศิลปะนักศึกษาจะเกิดความเข้าใจผ่าน
กระบวนการเรียนรู้และการแสดงออกด้วยวิธีการที่หลากหลายจากสื่อที่สร้างขึ้น ส่วนประเด็นของ
การประเมินผลหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ที่ส าคัญต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นกรรมการสอบ (Samart boonrat, 2016)  
  
6. ข้อเสนอแนะ 
  1) กรณีท่ีสถาบันที่จัดการเรียนการสอนเน้นทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยียัง
ได้รับการประเมินโดยใช้มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  ให้ใช้เกณฑ์ / มาตรฐาน  การประเมินดังกล่าวเป็นหลัก  และอาจน าตัวบ่งชี้ที่ได้เพ่ิมเติมที่
เป็นตัวบ่งชี้เฉพาะส าหรับสถาบันลักษณะนี้ทั้ง  16  ตัวบ่งชี้  มาประเมินเพิ่มเติม 
  2) กรณีที่สถาบันที่จัดการเรียนการสอนเน้นทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สามารถสร้างเกณฑ์การประเมินสถาบันได้  หรือต้องการประเมินตนเองเพ่ือการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพเท่ากับเป็นการสร้างกลไกลการควบคุมคุณภาพภายในสถานศึกษา  ให้บรรลุตาม
เป้าหมายของสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  ก็สามารถน าข้อค้นพบในการวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางในการประเมินได้ 
  3) ควรมีการพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความส าเร็จในการด าเนินงานของสถาบันลักษณะนี้ต่อไป 
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ตีนโรงตีนศาลที่ดี : รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาในการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจ าเลย 
ตามกระบวนการยุติธรรมภาคอีสาน 

GOOD COURT LEGAL AID: USING WISDOM TO PROVIDE ASSISTANCE 
TO THE ACCUSED AND DEFENDANT IN ISAN JUDICIAL PROCESS 

 
เชวงศักดิ์ พลลาภ  โฆษิต แพงสร้อย เทอดชัย พันธะไชย 

Chawengsak  Pollarp, Kosit Pangsoi,  Therdchai Panthachai 
  

บทคัดย่อ 
บทความนี้ มีความมุ่งหมาย 3 ประการ คือ เพื่อศึกษาความเป็นมาของตีนโรงตีนศาลใน

การช่วยเหลือผู้ต้องหาและจ าเลยในกระบวนการยุติธรรมภาคอีสาน เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน
และปัญหาของตีนโรงตีนศาลในการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจ าเลยในกระบวนการยุติธรรมภาค
อีสาน เพ่ือศึกษารูปแบบการใช้ภูมิปัญญาของตีนโรงตีนศาลที่ดีในการช่วยเหลือผู้ต้องหาและ
จ าเลยในกระบวนการยุติธรรมภาคอีสาน โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ใช้
วิธีเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วยกลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป จ านวน 93 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และ
แบบบันทึกผลการสนทนากลุ่ม แล้วน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธี
พรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ความเป็นมาของตีนโรงตีนศาลในการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจ าเลยในกระบวนการ
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บริเวณศาล ด้วยวิธีการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจ าเลยเขียนค าร้อง  
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ค าแถลง จัดเอกสารที่ใช้ประกอบค าร้อง ช่วยหาหลักทรัพย์ และอ่ืนๆตามกระบวนการยุติธรรม 
โดยมีค่าตอบแทนตามความพอใจของผู้ใช้บริการ อาชีพตีนโรงตีนศาลมีมายาวนานคู่กันกับศาล 
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

2. สภาพปัจจุบันและปัญหาของตีนโรงตีนศาล ในการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจ าเลย 
พบว่า คดีความในศาลจังหวัดแต่ละแห่งเพ่ิมมากขึ้น การยื่นค าร้องขอให้ปล่อยผู้ต้องหาและ
จ าเลยชั่วคราว ส่วนใหญ่ขาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะคดียาเสพติดซึ่งมีความเสี่ยงสูง หาหลักทรัพย์
และคนค้ าประกันยาก เคยมีผู้ต้องหาหลบหนีหลังจากประกันตัว ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายใน
การติดตาม แต่ตีนโรงตีนศาลยังกล้าเสี่ยง เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาและจ าเลย 

3. รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาของตีนโรงตีนศาลที่ดีในการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจ าเลยใน
กระบวนการยุติธรรมภาคอีสาน พบว่า มี 3 รูปแบบ คือ  1)  ตีนโรงตีนศาลเข้าไปแนะน าตัวเอง
กับผู้ต้องหาและจ าเลย เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจ  2) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน เข้ามาพบ
ตีนโรงตีนศาล เนื่องจาก ต้องการความช่วยเหลือ  3) การแนะน าระบบเครือข่าย ประกอบด้วย 
ต ารวจ เจ้าหน้าที่ศาล และทนายความ ซึ่งบุคคลดังกล่าว ประกอบอาชีพอยู่คู่กันมายาวนาน 
อาจกล่าวได้ว่า แยกกันไม่ออก ท างานร่วมกันแบบส่งต่อ หรือเรียกว่า “เครือข่าย” 
ค าส าคัญ : ตีนโรงตีนศาล, ผู้ต้องหา, จ าเลย, รูปแบบการใช้ภูมิปัญญา, กระบวนการยุติธรรม 

 
 

ABSTRACT 
This research has 3 objectives which are; study the history of court legal 

aid in providing assistance to the accused or defendant in Isan judicial process, 
study the current situation and problem of court legal aid in providing assistance 
to the accused or defendant in Isan judicial process and study the method of 
wisdom utilization by a court legal aid in providing assistance to the accused or 
defendant in Isan judicial process. The study utilized qualitative research. The 
sample group was chosen by purposive sampling and consisting of 93 
knowledgeable persons, practitioners and general information providers. The 
tools used to collect data were participatory observation form, in depth 
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interview and focus group discussion. The data was analyzed and presented as a 
descriptive analysis research. 

Findings were as follows: 
1. For the history of court legal aid in providing assistance to the accused 

or defendant in Isan judicial process, it was found that the “court legal aid” is 
the name that people call a person who works in the court area to assist the 
accused or defendant to fill a petition, write a statement, prepare supporting 
documents for a petition, help find security for bail and etc. in accordance with 
the judicial process and receives compensation in accordance to the satisfaction 
of the people who use the service. This profession has long existed alongside 
the court room from the past until present.   

2. For the current situation and problem, it was found that the cases in 
each provincial court have greatly increased and the petition for temporary 
release mostly lacks security for the bail especially in drug case which is high risk 
and is difficult to find security and guarantor. There were alleged offenders who 
absconded after they were bailed. To track these people require both time and 
expense but the court legal aid still would take a chance and providing 
assistance to these alleged offenders and defendants.   
          3. For the method of wisdom utilization by a good court legal aid in 
providing assistance to the accused or defendant in Isan judicial process, it was 
found that there are 3 methods as follows: 1) the court legal aid approaches the 
alleged offender or defendant and introduce himself to create confidence, 2) 
the  alleged offender or defendant approaches a court legal aid for assistance 
and 3) introduction of network system consisting of police, court official and 
lawyer who have long been working alongside each other, are inseparable and 
work in subsequent or namely as a “network”.   
Keywords: Court Legal Aid, Alleged Offender, Defendant, Method of Wisdom 
   Utilization, Judicial Process. 
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1. บทน า  
 ตีนโรงตีนศาลเป็นภาษาที่ชาวอีสานในอดีต ใช้เรียกบุคคลที่ใช้วิธีการด ารงชีวิตโดยใช้
สถานที่ในบริเวณศาลติดต่อกับผู้ที่มาด าเนินธุรกรรมกับศาล โดยช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ศาล ทนายความหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจ าเลยตามกระบวนการยุติธรรม
ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ในอดีตคดีความที่มาสู่ศาลมีไม่มากนัก อาทิ กรณีที่มีการขัดแย้ง เช่น 
กรณีแบ่งปันมรดก ลักทรัพย์ หย่าร้าง และปัญหาอ่ืนๆ จะแจ้งความที่ศาลผู้ใหญ่บ้าน  เพ่ือให้
ผู้ใหญ่บ้านมีหมายเรียกคู่กรณีมาตกลงกัน โดยมีผู้อาวุโสทั้งสองฝ่าย ตุลาการในหมู่บ้าน และ
บุคคลที่เคยบวชเรียนอ่านออกเขียนได้มีความรู้เรื่องกฎหมายบ้างและเป็นที่ยอมรับของคนใน
หมู่บ้าน เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมาช่วยไกล่เกลี่ย ประนีประนอมจนทั้งสองฝ่ายตกลงหรือยอม
ความกัน ซึ่งอาจจะมีการปรับไหมกันบ้างตามความเหมาะสมกรณียอมความกันไม่ได้จึงจะมีการ
ส่งต่อไปยังศาลฎีกาหรือศาลจังหวัดเพ่ือด าเนินคดีต่อไป 
 ปัจจุบันการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอีสาน นับวันจะมีความคิดที่ขัดแย้งกันมากขึ้น 
ด้วยเหตุว่าจ านวนประชากรเพ่ิมมากขึ้น ความคิดหลากหลายทั้งเหมือนและแตกต่างกัน  ส่งผล
ให้มีคดีความมาสู่ศาลมากขึ้น แต่ชาวบ้านทั่วไปยังขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหากมีคดีความมา
สู่ศาล ยังต้องขอความช่วยเหลือจากตีนโรงตีนศาล ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับ ขั้นตอนการ
ยื่นค าร้องขอประกันให้ปล่อย และสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีความเดือดร้อนมาสู่ศาลโดย
ช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศาล ช่วยเขียนค าร้อง ค าแถลง  และยังช่วยหาหลักทรัพย์  
ช่วยประกันตัวผู้ต้องหา แนะน าทนายความ ต ารวจ และช่วยบริการอ่ืนๆ  ทั้งนี้ บนพ้ืนฐานของ
กระบวนการยุติธรรม 
 ตีนโรงตีนศาลจากอดีตจนปัจจุบันที่ประกอบอาชีพอยู่ในบริเวณศาล ยังเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ที่มีความเดือดร้อนมาสู่ศาล ซึ่งต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะหลักทรัพย์เพ่ือใช้เป็น
หลักประกันในการยื่นค าร้องขอให้ปล่อยผู้ต้องหาและจ าเลยชั่วคราว 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพ่ือศึกษาความเป็นมาของตีนโรงตีนศาลในการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจ าเลยใน
กระบวนการยุติธรรมภาคอีสาน 
  2.2  เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของตีนโรงตีนศาล ในการช่วยเหลือผู้ต้องหา
และจ าเลยในกระบวนการยุติธรรมภาคอีสาน 
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 3.  เพ่ือศึกษารูปแบบการใช้ภูมิปัญญาของตีนโรงตีนศาลที่ดี ในการช่วยเหลือผู้ต้องหา
และจ าเลยในกระบวนการยุติธรรมภาคอีสาน 
 
3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้เครื่องมือแบบสังเกต   
แบบสัมภาษณ์  และการสนทนากลุ่ม พ้ืนที่ที่ท าการวิจัย 3 แห่ง ได้แก่ ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด  
ศาลจังหวัดมหาสารคาม และศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 93 คน ประกอบด้วย 
กลุ่มผู้รู้ จ านวน 18 คน กลุ่มผู้ปฏิบัติ จ านวน 51 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป จ านวน 21 คน  
ซ่ึงผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามล าดับความมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ และสรุปความมุ่งหมายด้วย
วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 ความเป็นมาของตีนโรงตีนศาลในการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจ าเลยใน
กระบวนการยุติธรรมภาคอีสาน  
  “ตีนโรงตีนศาล”มีมานานจากอดีต เป็นอาชีพที่คอยช่วยเหลือบุคคลทั่วไปที่ได้รับ
ความเดือดร้อนมาสู่ศาลเพราะชาวอีสานในชนบทส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้  
ขาดความรู้ด้านกฎหมายกลัวศาล หากมีคดีความมาสู่ศาล หรือชาวบ้านเรียกบุคคลนั้นว่า “ตีน
โรงตีนศาล”เพ่ือช่วยในการติดต่อศาล เขียนค าร้อง น าแถลง ประกันให้ปล่อยผู้ต้องหาและจ าเลย
ชั่วคราว หรือให้ช่วยด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมจนคดีความสิ้นสุด จากอดีตจนถึง
ปัจจุบันยังมีผู้ประกอบอาชีพ ตีนโรงตีนศาล ประจ าอยู่บริเวณศาลจังหวัดทุกแห่งในภาคอีสาน 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ต้องหาและจ าเลย 
 4.2 สภาพปัจจุบันและปัญหาของตีนโรงตีนศาลในการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจ าเลยใน
กระบวนการยุติธรรมภาคอีสาน พบว่า การขอประกันผู้ต้องหาและจ าเลยจะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบที่ศาลก าหนดโดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศาล เพ่ือขอค าแนะน าเกี่ยวกับการ
ยื่นค าร้องขอให้ปล่อยผู้ต้องหาและจ าเลยชั่วคราว ผู้มีสิทธิ์ยื่นค าร้องขอประกัน ได้แก่ ผู้ต้องหา 
จ าเลย มีสิทธิ์ยื่นประกันตัวเองได้ โดยยื่นหลักทรัพย์ประกันตนเองตามระเบียบที่ศาลก าหนด 
และผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาและจ าเลย เช่น บุพการี ผู้สืบสันดาน 
สามีภรรยา ญาติพ่ีน้อง ผู้บังคับบัญชา นายจ้าง บุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือน
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ญาติพ่ีน้อง หรือมีความสัมพันธ์ทางอ่ืนที่ศาลเห็นสมควร ทั้งนี้การอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวใช้ได้
เฉพาะในชั้นนั้น เมื่อชั้นของการด าเนินคดีเปลี่ยนไป การยื่นค าร้องขอให้ปล่อยชั่ วคราวต้องยื่น
ใหม ่(Natpakit Puekpong, 2016) : Interview  
 หลักทรัพย์ที่ต้องใช้ยื่นขอประกัน ปัจจุบันศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลจังหวัด
มหาสารคาม และศาลจังหวัดกาฬสินธุ์  อนุญาตให้ใช้เงินสดและหลักทรัพย์อ่ืน ได้แก่ที่ดินที่มี
โฉนดหรือหนังสือรับรองการท าโฉนด (น.ส.3 หรือ น.ส.3ก) พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน  
เงินฝากธนาคาร โดยมีหนังสือค้ าประกันหรือหนังสือรับรองธนาคาร และบุคคลผู้มีต าแหน่ง
ข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ สมาชิกรัฐสภา ผู้บริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจพนักงาน
ของรัฐประเภทอ่ืนๆ ลูกจ้างของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้ บริหารภาคการเมืองและ 
นายความ 
 หลักฐานที่ใช้ประกอบค าร้องขอประกัน  ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน บัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ร้องขอประกัน  
(อาจใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้ร้องขอประกันกรณีผู้ร้องขอประกันมี
คู่สมรสต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ ใบส าคัญการสมรส บัตรประจ าตัวประชาชนของคู่สมรส 
หนังสือยินยอมของคู่สมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล ในกรณีชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ ไม่
ตรงกัน ชื่อที่ปรากฏในเอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต้องมีหนังสือรับรองว่า เป็นบุคคลคน
เดียวกัน และหนังสือเดินทาง (Passport) กรณีผู้ต้องหาหรือจ าเลยเป็นชาวต่างประเทศต้องน า
หนังสือเดินทางมาแสดงด้วย (Chaiyuth Watcharanon, 2005) 
 หน้าที่ของนายประกัน พบว่า เมื่อนายประกันได้ยื่นค าขอประกัน และพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาล มีค าสั่งอนุญาตหรือปล่อยผู้ต้องหาหรือจ าเลยแล้ว  
นายประกันมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 1) ต้องน าผู้ต้องหามามอบให้แก่พนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการหรือศาลตามนัด หากมีเหตุขัดข้องไม่สามารถมาตามนัดได้ ต้องติดต่อก่อนวันนัด
เพ่ือขอเลื่อนพร้อมเหตุขัดข้อง 2) หากผิดสัญญานายประกันต้องรับผิดชอบชดใช้ตามจ านวนที่
ระบุไว้ในสัญญาประกัน 3) หากผู้ประกันตายก่อนผิดสัญญาประกัน สัญญาประกันก็ระงับความ
รับผิดชอบตามสัญญาประกัน ไม่ตกทอดไปยังทายาท 
 ปัญหาการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจ าเลย พบว่า ตีนโรงตีนศาลมีจ านวนน้อย ผู้ต้องหา
และจ าเลยที่มีคดีมาสู่ศาลมากขึ้น ส่วนใหญ่ขาดหลักทรัพย์  โดยเฉพาะคดียาเสพติด  
หาหลักทรัพย์และคนค้ าประกันยาก ประกอบกับเป็นคดีที่มีความเสี่ยงต่อการที่ผู้ต้องหาหลบหนี
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หลังประกัน ซึ่งตีนโรงตีนศาลต้องใช้ภูมิปัญญาหลายรูปแบบตามความเชื่อ เพ่ือป้องกันไม่ให้มี
ปัญหาเกิดขึ้น หลังประกันตัวผู้ต้องหาและจ าเลยชั่วคราว   
 4.3 รูปแบบของตีนโรงตีนศาลในการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจ าเลยในกระบวนการ
ยุติธรรมภาคอีสาน ได้แก่ 1) การเข้าไปแนะน าตนเอง ให้ผู้ต้องหา จ าเลยและญาติรู้ 2) ผู้ต้องหา
และจ าเลย เข้าไปขอความช่วยเหลือจากตีนโรงตีนศาล โดยไม่มีใครแนะน า 3) แบบเครือข่าย 
ได้แก่ ตีนโรงตีนศาล ต ารวจ ทนายความ เจ้าหน้าที่ศาล ซึ่งผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว ต่างพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกัน ท างานแบบส่งต่อ แนะน า หมุนเวียน เอ้ือประโยชน์ต่อกัน 
 
5.  อภิปรายผลการวิจัย 
 5.1 ความเป็นมาของตีนโรงตีนศาล ในการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจ าเลย ใน
กระบวนการยุติธรรมภาคอีสาน  กล่าวคือ ในอดีตชาวอีสานที่อ่านออกเขียนได้มีน้อย ขาด
ความรู้ด้านกฎหมาย กลัวศาล หากมีคดีความมาสู่ศาล จะต้องมีคนน าพา โดยอาศัยผู้มีความรู้ 
เคยบวชเรียน พออ่านออกเขียนได้ เพ่ือไปช่วยด าเนินการติดต่อราชการที่ศาล ช่วยเขียนค าร้อง 
ค าแถลง และอ่ืนๆ ตามกระบวนการยุติธรรม สอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม โดย 
(Bronislaw Malinowski, ค.ศ.1884-1942) ได้เสนอแนวคิดหลักของทฤษฎี คือ “การท าหน้าที่
สนองความต้องการ ต่อความจ าเป็นของปัจเจกบุคคล” ได้แก่ ความจ าเป็นพ้ืนฐาน ความ
ต้องการด้านสังคม ความต้องการสงบทางใจมีความรู้ด้านกฎหมาย ศาสนา ต้องการมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม ด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สอดคล้องกับ 
(Jutharat Euaumnuay, 1998:68-69) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ทิศทางการวางแผนก าลังคน เพ่ือ
รองรับการอ านวยความยุติธรรมในทศวรรษหน้า พบว่า ความต้องการด้านอ านวยความยุติธรรม
ยังคงเพ่ิมขึ้นทั่วประเทศ โดยที่ อนาคต มีความต้องการในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม เป็น
ประการส าคัญท่ีสุด 
 5.2 สภาพปัจจุบันและปัญหาของตีนโรงตีนศาลในการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจ าเลยใน
กระบวนการยุติธรรมภาคอีสาน ปัจจุบันพบว่า คดียาเสพติดเกิดขึ้นมาก ผู้ต้องหาและจ าเลย 
ประสบปัญหาการหาบุคคลและหลักทรัพย์ เพ่ือน ามาค้ าประกันให้ปล่อยผู้ต้องหาและจ าเลย
ชั่วคราวหายาก เพราะเป็นคดีท่ีมีความเสี่ยงสูง แต่ตีนโรงตีนศาลกล้าเสี่ยงให้ความช่วยเหลือด้าน
หลักทรัพย์ คิดค่าบริการราคาย่อมปกติเหมือนคดีทั่วไป เพ่ือป้องกันผู้ต้องหาหลบหนี โดยใช้ภูมิ
ปัญญาด้านความเชื่อ สอดคล้องกับ ทฤษฎีสัมพันธ์สัญลักษณ์ โดย (William James, 1842-
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1910) ได้วิเคราะห์ว่า สัญลักษณ์ท าให้บุคคลคิดค านึงเกี่ยวกับบุคคลอ่ืน หรือสิ่งของใดๆ แม้ว่า
คน หรือสิ่งของนั้น จะไม่อยู่ในขณะนั้นก็ตามและยังสอดคล้องกับ (Somchai Wannalu, 
2008:387-388) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของชาวอีสาน ในการระงับข้อพิพาท 
คือ ผู้อาวุโส ตุลาการหมู่บ้าน และตีนโรงตีนศาล วิธีการระงับข้อพิพาท โดยการไกล่เกลี่ย 
ประนีประนอม การประกอบพิธีกรรมสาปแช่ง หรือการอธิฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อที่
สืบต่อกันมายาวนาน 
 5.3 รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาของตีนโรงตีนศาลที่ดีในการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจ าเลย
ในกระบวนการยุติธรรมภาคอีสาน ปัจจุบันนิยมใช้ 3 รูปแบบ คือ 1)ตีนโรงตีนศาลเข้าแนะน า
ตัวเองกับผู้ต้องหา จ าเลยหรือญาติ เพ่ือให้รู้ว่าตัวเองเป็นใคร 2)ผู้ต้องหา จ าเลยหรือญาติ เข้าไป
พบตีนโรงตีนศาลเพราะเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ 3)แบบเครือข่าย ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ศาล ต ารวจ ทนายความ และตีนโรงตีนศาล ซึ่งบุคคลดังกล่าวท างานร่วมกัน เอ้ือ
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้บนพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรม สอดคล้องกับ ทฤษฎีกฎหมาย
บ้านเมือง โดยส านักกฎหมายบ้านเมือง กล่าวคือ กฎหมายบ้านเมืองเป็นกฎหมายที่ได้บัญญัติขึ้น
โดยรัฐ เพ่ือใช้บังคับอยู่ในบ้านเมืองเท่านั้น มีความสมบูรณ์ในตัวเอง ไม่มีกฎหมายอ่ืนใด
เหนือกว่า สอดคล้องกับ (Orathai Kokpol, 2011. 96-97) ได้ศึกษาโครงการน าร่องเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการขยายบทบาทและภารกิจงานยุติธรรมสู่ท้องถิ่น พบว่า มี 4 อย่างคือ  
1) การป้องกันเฝ้าระวังการกระท าความผิด 2)ให้ความรู้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับกฎหมาย  
3) การจัดการความขัดแย้งและไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท 4)การแก้ไขฟ้ืนฟูและพัฒนา
พฤตินิสัยผู้กระท าผิด ทั้งนี้การด าเนินการต้องเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ โดยท างานร่วมกันระหว่าง
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เอ้ือประโยชน์ต่ อ
ความต้องการของประชาชน 
 ตีนโรงตีนศาลที่ดี มีรูปแบบการใช้ภูมิปัญญาในการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจ าเลยตาม
กระบวนการยุติธรรมภาคอีสาน โดยการเข้าไปแนะน าตัวเองกับผู้ต้องหา และจ าเลย  
เพ่ือช่วยเหลือด้วยความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ยุติธรรม และให้บริการด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  

6.  ข้อเสนอแนะ 
 6.1  ข้อเสนอแนะเพ่ือการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  จากผลการศึกษางานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า หน่วยงานหรือสถาบัน 
เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมควรให้การสนับสนุนผู้ประกอบอาชีพตีนโรงตีนศาล เพราะเป็น
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อาชีพที่ช่วยเหลือผู้ต้องหาและจ าเลยที่ต้องการประกันให้ปล่อยชั่วคราว แต่ขาดหลักทรัพย์
หรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมต้องการค าแนะน าเบื้องต้น และศาลจังหวัดควร
จัดการอบรมให้ความรู้ตีนโรงตีนศาลหรือนายประกันเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านใน
การช่วยเหลือผู้ต้องหาและจ าเลย เพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย และ
เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ให้ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม 
 6.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการท างานวิจัยครั้งต่อไป 
   ควรสนับสนุนให้ท าวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของชาวไทย
แต่ละภาค ที่น ามาใช้ในกระบวนการยุติธรรม เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง ความเหมือน และ
เพ่ือส่งเสริมการน ามาใช้อย่างถูกต้องตามกระบวนการยุติธรรม และควรส่งเสริมให้ท าวิจัย
สถานศึกษาที่มีการจัดท าหลักสูตรความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน การไกล่เกลี่ย 
ประนีประนอม และการพิจารณาคดีความในชุมชนเกี่ยวกับครอบครัว เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการยุติธรรมของสังคมภาคอีสานและสังคมไทย 
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บทบาทของกรมประมงในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมง 
THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF FISHERIES IN SOLVING 

PROBLEM OF HUMAN TRAFFICKING IN FISHERY WORKERS 
  

ศักดิ์ดา โชตะยากฤต เอกพร รักความสุข  ศรุดา สมพอง 
Sakda Chotayakrit, Ekeporn Rakkwamsuk, Saruda Sompong 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) บทบาทกรมประมงในการแก้ปัญหาการค้า
มนุษย์ 2) องค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อบทบาทกรมประมงในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์  
3) มาตรการและแนวทางในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของกรมประมง   

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีประสบการณ์ในกิจการประมงจ านวน 27 คนและการสนทนา
กลุ่ม   การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาในรูปของการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis)   

ผลการวิจัยพบว่า 
1) แรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลเป็นแหล่งที่มีปัญหาการค้ามนุษย์ 2) วิธีการแก้ไข

ปัญหาการค้ามนุษย์ของรัฐบาลไทยขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบังคับใช้กฎและ
กฎหมาย ไม่สามารถจะปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศได้  จึงท าให้ไทยถูก
สหรัฐอเมริกาจัดประเทศไทยผิดกฎหมายการคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ให้อยู่ในระดับ Tier 3 และ
มีการท าประมง   ที่ผิดกฎหมายจึงได้รับใบเหลืองจากสหภาพยุโรป 3) กฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าว ไม่มีสภาพบังคับได้จริงที่จะท าให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับ
การประมงระหว่างประเทศ 4) ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นผลมาจากการขาดการบูรณาการหน้าที่ของ
หน่วยงานรัฐ ที่เกี่ยวข้อง และ5) ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นผลสืบเนื่องมาจากความโลภทางเศรษฐกิจ
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ที่ผู้ประกอบการต้องการลดต้นทุนในการประกอบการ จึงมีการกระท าผิดกฎหมายในทะเล ยากที่
เจ้าหน้าที่จะติดตามตรวจสอบ 

 ข้อเสนอที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ดังนี้ 1) ก าหนดนโยบายในการบริหาร
จัดการ ติดตาม ควบคุมเพ่ือแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย   
2) การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน  รัฐบาลควรให้เอกชนผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาแรงงานประมง 3) จัดกระบวนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคประมงเป็นแบบ
บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 4) ก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ภาคประมงทะเลในระยะยาว และ 5) พัฒนาความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการถึง
ผลกระทบจากการท าประมงผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ที่น ามาซึ่งความสูญเสียภาพพจน์และ
ความเชื่อมั่นในรัฐบาลไทย  
ค าส าคัญ : บทบาท การค้ามนุษย์ แรงงานประมง แรงงานต่างด้าว ประมงผิดกฎหมาย 

 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study 1) the role of the 

department of fishery in solving the human trafficking problems 2) the important 
factors influencing the role of the department of fishery in solving the human 
trafficking problems 3) the means and method in solving the human trafficking 
problems of the department of fishery.  

This research was the qualitative method was employed by using 
documents and in-depth interviewing of 27 key informants and the focus group 
discussion was used. The data were analyzed by descriptive analysis. 

The findings of this research as follows:  
1) The migrant workers in Thai-Sea-Fishery boats were employed some 

illegal human trafficking 2) the method of solving illegal human trafficking of the 
Thai government was lacked of efficiency and effectiveness in the application of 
laws and regulations that didn’t able to conform to the laws of international 
standard. Thailand had received the 3-tier status from United of America which was 
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classified as the worst case and receiving the yellow status from the law of 
European standard. 3) the Application of laws and regulations in case of illegal 
human trafficking were not really enforced, according to international law-set. This 
case had brought about the tremendous impacts to entrepreneurs and the Thai 
government 4) the worst situation had occurred, due to the lacking of integration of 
many departments involved, as too many cooks spoiled the foods  and 5) the 
problems of illegal human trafficking were caused by economic greed, so the 
entrepreneurs needed to have a cost deduction of entrepreneurs cost, therefore, 
they employed the illegal acts in the Sea which was faraway from the authority to 
follow.  

Recommendations were as follows: 1) policy formulation to deal with 
illegal human trafficking to solve the root of problems of the fishery workers to 
manage, monitor, control and to follow up, in line with the rules of laws 2) the 
sustainable solution of illegal human trafficking to solve the problems of fishery 
workers, which the government had to give the opportunity for the entrepreneurs 
to collaborate as a joint-committee to oversee the migrant workers in fishery boats 
at Sea 3) the migrant workers management should be a center of one stop services 
4) policy formulation and strategic plan for migrant workers in fishery must be 
advanced in planning in the long term  and 5) to develop and understand the 
impacts of illegal consequences of fishery and human trafficking  that had brought 
about the loosing  the image of trust and confidence of the Thai government. 
Keywords: Role, Human Trafficking, Fishery Workers, Immigrant Workers, Illegal    
  Fishery. 
  



214    ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2561

   

1. บทน า 
การประมงเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญของไทย และด้วยความเชี่ยวชาญในการท าประมง

อยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก จึงเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ารายใหญ่ของโลก และเป็นแหล่งที่มีความ
ต้องการแรงงานต่างด้าวจ านวนมาก  ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนไทยไม่นิยมท างานประมงซึ่งเป็นงาน
หนัก สกปรก เสี่ยงอันตราย และต้องออกทะเลหาปลาหลายเดือนในน่านน้ าของประเทศอินโดนีเชีย  
เมียนม่าร์ อินเดีย ติมอร์ ศรีลังกา หรือ ในน่านน้ าของประเทศแถบแอฟริกา เช่น โซมาเลีย เป็นต้น 
สภาพอุตสาหกรรมประมงของไทยใช้แรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานเป็นหลัก โดยเฉพาะแรงงานจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน เมียนม่าร์ กัมพูชาและลาว มีการคาดว่าแรงงานประมาณ 200,000 คน ท างาน
บนเรือประมงที่ไปจับปลานอกน่านน้ าไทยและในงานประมงต่อเนื่อง เช่นในโรงงาน การปอกกุ้ง        
คัดแยกชนิด ขนาด และการท าความสะอาดอาหารทะเล ต้องการแรงงานต่างด้าวสูงเช่นกัน แรงงาน
ต่างด้าวเหล่านี้ส่วนใหญ่หลบหนีมาจากวิกฤตทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในประเทศพม่า 
รวมทั้งแรงงานต่างด้าวที่หนีความยากจนเรื้อรังจากกัมพูชาและลาว  

ผู้ประกอบการชอบจ้างแรงงานต่างด้าว เนื่องจากควบคุมง่ายและเต็มใจที่จะท างานหนัก 
(National Human Rights Commission, 2005) สามารถจ้างต่ ากว่าค่าแรงขั้นต่ าตามที่กฎหมาย
ก าหนด โดยมองว่าหากจ้างตามค่าแรงขั้นต่ า อุตสาหกรรมการประมงจะไม่สามารถแข่งขันในตลาด
การค้าได้  แม้ว่าผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาครมองว่าการแจ้งแรงงานประมงในราคาค่าแรง 
ขั้นต่ ายังพอท าก าไรได้ (Pearson,2005) การศึกษาพบว่ามีหลักฐานพอสมควรที่ชี้ว่า มีการปฏิบัติต่อ
แรงงานต่างด้าวในภาคประมงต่ ากว่ามาตรฐานระหว่างประเทศ ทั้งการค้ามนุษย์และการบังคับ
แรงงาน สภาพการท างานที่ย่ าแย่ มูลนิธิรักษ์ไทย (Raks Thai Foundation,2003) ระบุว่าประมาณ
สองในสามของลูกเรือประมงเป็นแรงงานต่างด้าวไม่ได้จดทะเบียน ถูกเอารัดเอาเปรียบ ตกอยู่ใน
เงื่อนไขการท างานที่ถูกกดขี่ และด้วยความเป็นคนต่างด้าวจึงไม่มีหนทางมากนักที่จะปรับปรุงแก้ไข
อะไร ๆ ให้ดีขึ้นได้  กฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย ก็ไม่ได้ครอบคลุมถึงแรงงานที่ท างานบน
เรือประมงทะเลที่ออกไปจับสัตว์น้ านอกน่านน้ าไทย ลูกเรือประมงถูกล่อลวงจากขบวนการค้ามนุษย์
ข้ามชาติและถูกบังคับให้ท างานในเรือประมง (Robertson, 2010) ผลจากการส ารวจท่าเรือเดิน
ทะเลพบว่า มีปัญหาของการค้ามนุษย์อย่างรุนแรงอยู่ใน 4 จังหวัดคือ สงขลา ชลบุรี สมุทรสาคร 
และสมุทรปราการ (Wannapa Khaopa, 2010) ซ่ึงตรงกันในรายงานขององค์กรภาคเอกชนท้องถิ่น 
และรายงานขององค์กรนานาชาติท่ีเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ (United Nations, 2011; online) 
รายงานการวิจัยของSu Phang  Chanthawanit (2016) รวมทั้งรายงานขององค์การแรงงาน
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ระหว่างประเทศ (International Labour Organization; ILO )ระบุว่า ร้อยละ 45 ของแรงงาน
ประมงต้องท างานมากกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน 

ประเทศไทยก าลังเผชิญหน้ากับวิกฤติปัญหาการค้ามนุษย์ ส่งผลกระทบต่อการท าประมง
ของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะผลิตภัณฑ์จากทะเลไม่สามารถออกไปยังต่างประเทศได้        
เดือนมิถุนายน 2557 ส านักงานเพ่ือการติดตามและการต่อสู้กับการค้ามนุษย์กระทรวงต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา (U.S. State Department's Office to Monitor and Combat Trafficking in 
Persons) รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจ าปี 2557 ไทยเป็น 1 ใน 4 ประเทศที่ถูกลดระดับ
ความพยายามตอบสนองต่อการค้ามนุษย์ลงไปอยู่กลุ่มที่ 3 หรือ Tier 3  ที่มีสถานการณ์ค้ามนุษย์
ระดับเลวร้ายที่สุด เป็นกลุ่มประเทศที่ด าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ าตามกฎหมายด้าน
การค้ามนุษย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยส าคัญที่จะแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย ์ผลที่ตามอาจท าให้ประเทศไทยสูญเสียความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในด้าน
ต่างๆ รวมทั้งการเผชิญหน้ากับการถูกสหรัฐอเมริกาคัดค้านความช่วยเหลือจากสถาบันส าคัญ
ระหว่างประเทศ อาทิ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (WORLD BANK) 
รวมถึงความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ระหว่างประเทศ ต่อมาในเดือนเมษายน 
2558 คณะกรรมาธิการยุโรปด้านประมงและทะเลสหภาพยุโรป (EU) ได้ให้ใบเหลืองยื่นค าขาดให้
รัฐบาลไทยเร่งแก้ไขและปฏิรูปมาตรการเพ่ือกวาดล้างการท าประมงที่ท าประมงผิดกฎหมาย ขาด
การรายงานและไร้การควบคุม หรือ IUU Fishing (Illegal Unreported and Unregulated) 
อย่างเคร่งครัด โดยจะต้องมีความคืบหน้าอย่างชัดเจน มิเช่นนั้นทาง EU จะระงับการน าเข้าสินค้า
อาหารทะเลจากผู้ประกอบการของไทย  ซึ่งไทยเป็นประเทศส่งออกสินค้าอาหารทะเลรายใหญ่ที่สุด
ของ EU ดังนั้นหากมีมาตรการคว่ าบาตรเกิดขึ้นจริงผู้ประกอบการจะได้รับผลกระทบหนักมาก  
สภาพดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมประมงไทยกับตลาด
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป  ไทยจึงได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน และไร้การควบคุม รวมทั้งปัญหาการค้ามนุษย์มีความคืบหน้าไประดับหนึ่ง   แม้ว่าจะ
ใช้อ านาจเบ็ดเสร็จตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวมีการสั่งโยกย้ายเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ที่ปล่อย
ปละละเลย แต่ไม่เพียงพอยังต้องมมีาตรการแก้ไข ป้องกันในระยะยาว    

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์การบริหารจัดการแรงงานต่าง
ด้าวของภาครัฐในแรงงานประมง โดยมุ่งศึกษาประเด็นบทบาทของกรมประมงในการแก้ปัญหา
การค้ามนุษย์ในแรงงานประมงว่าควรจะเป็นอย่างไร และเพ่ือให้ผลการศึกษาได้สะท้อนสภาพปัญหา
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ที่แท้จริง ผู้วิจัยจึงเลือกจังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นท่ีส าหรับการศึกษาในภาคปฏิบัติครั้งนี้ ทั้งนี้ เพราะ
จังหวัดสมุทรสาครเป็นพ้ืนที่ที่มีอุตสาหกรรมการประมงที่ใหญ่ที่สุด  และสามารถเป็นตัวแทนพ้ืนที่
ของประเทศไทยในด้านนี้ได้เป็นอย่างดี ซ่ึงหากสามารถแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมงใน
จังหวัดสมุทรสาครได้ ก็จะสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมงทั้งหมดของ
ประเทศได้อย่างแน่นอน อีกท้ังผู้วิจัยมีความเชื่อมั่นว่าผลการวิจัยครั้งนี้จะสามารถสร้างข้อเสนอแนะ
และมาตรการ รวมทั้งแนวทางในการจัดระบบแรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิผล เพ่ือสร้างดุลยภาพต่อ
ระบบเศรษฐกิจ ความมั่นคงและสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของประเทศไทย 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาบทบาทกรมประมงในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์   
2.2 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบที่ส าคัญต่อบทบาทกรมประมงในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์  
2.3 เพ่ือศึกษาผลและวางแนวทางในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของกรมประมง 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาข้อมูลจาก

เอกสาร (Documentary Study) การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
และสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลตามเนื้อหา 
(Content Analysis) แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ ในรูปของการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis) 

  3.1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เป็นผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวข้องในการใช้แรงงานและจัดการแรงงานประมงทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการ
ประมงของจังหวัดสมุทรสาคร โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มจ านวน 27 คน (Dukes,1984 :197-203) ดังนี้ 

 1) ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐในส่วนกลาง จ านวน 4 คน ประกอบด้วย อธิบดีกรมประมง 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง ผู้อ านวยการกองกองตรวจการประมง 
และผู้อ านวยการกองกองบริหารจัดการเรือประมงและการท าประมง 

 2) ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐในจังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 7 คน โดยผู้วิจัยจะท าการ
คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย ประมงจังหวัด แรงงาน
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จังหวัด จัดหางานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ผู้บัญชาการต ารวจน้ า  

 3) ผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 6 คน โดยผู้วิจัยจะท า
การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย ประธานหอการค้า
จังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด นายกสมาคมการประมงจังหวัด ผู้บริหารมูลนิธิรักษ์ไทย 
ผู้บริหารมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Right Promotion Network ; 
LPN) และผู้บริหารบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     1) แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) เพ่ือสัมภาษณ์เชิงลึกที่เป็น

ทางการ (Formal In-Depth Interview) กับกลุ่มผู้บริหารระดับสูงภาครัฐในส่วนกลาง กับกลุ่ม
ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐในจังหวัดสมุทรสาคร   

     2) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi Structured Interview) เพ่ือการสัมภาษณ์
เชิงลึกที่เป็นไม่เป็นทางการ (Informal In-Depth Interview) กับกลุ่มผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชน
ในจังหวัดสมุทรสาคร   

3.3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะเกี่ยวกับ
บทบาทของกรมประมงในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมง ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)  โดยเป็นกลุ่มผู้ประกอบการเรือประมงในจังหวัดสมุทรสาคร  
เพ่ือการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ประกอบการเรือประมงในจังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 10 คน 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารตามเนื้อหา (Content 

Analysis) แล้วน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
 2) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ ถอดรหัสข้อมูล

และลดทอนขนาดข้อมูล แล้วใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) โดยการน า
ข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ เรียบเรียงและจ าแนกตามประเด็นอย่างเป็น
ระบบ จากนั้นจึงน ามาตีความประกอบกับการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้ (Ekaphon  Rakkhwamsuk,2016) 
จากนั้นอภิปรายผลตามแนวคิด ทฤษฎี เพ่ือสร้างข้อสรุป และข้อเสนอแนะ 
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 3) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และเสวนากลุ่ม ท าการวิเคราะห์และจัดกลุ่มข้อมูลตาม
เหตุปัจจัย กระบวนการและผลลัพธ์ ภายใต้กรอบแนวคิดการวิจัย ข้อมูลใดที่ไม่อาจจัดเข้ากลุ่ม
ดังกล่าวได้ และเห็นว่าเป็นประเด็นส าคัญที่มีผลต่อการวิจัย ผู้ วิจัยพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วน ามาเป็น
ข้อมูลในส่วนของข้อเสนอแนะต่อไป 
 
4. สรุปผลการวิจัย 

4.1 บทบาทกรมประมงในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์   
ประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับแรงงานในภาคการประมงของไทย  จะเป็นแรงงานต่างด้าว

เกือบทั้งหมด เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับแรงงานในภาคการประมง คนทั่วไปจะเข้าใจว่าเป็นความ
รับผิดชอบของกรมประมง แท้ที่จริงเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
มนุษย์ กระทรวงแรงงาน และส านักงานต ารวจแห่งชาติ การท างานของกรมประมงจึงเป็นเพียงการ
สนับสนุนหน่วยงานอ่ืนที่มีหน้าที่โดยตรง ท าให้การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวในภาคประมงไม่มี
ประสิทธิผล เกิดปัญหาสะสมจนกลายเป็นปัญหาระดับชาติและนานาชาติที่ท าให้ไทย   ถูกประณาม
ว่าเป็นแหล่งการค้ามนุษย์แหล่งใหญ่ในภาคกิจการประมง รัฐบาลจึงมีมาตรการแก้ปัญหานี้อย่าง
จริงจังโดยการออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2558 ตั้งศูนย์บัญชาการป้องกัน
และบรรเทาปัญหาการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)ให้มีอ านาจควบคุม สั่งการและก ากับดูแล 
บัญชาการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวท าหน้าที่อย่างจริงจัง การสั่งงานเจ้าหน้าที่
ของกรมประมงเองไม่สามารถสั่งการโดยตรงจะต้องสั่งการทางอ้อม ท าให้งานล่าช้า การศึกษาพบว่า
วิธีการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในลักษณะรวมศูนย์อาจได้ผลชั่วคราวระยะสั้น 

วิธีการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของรัฐบาลไทยขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บังคับใช้กฎและกฎหมาย ไม่สามารถจะปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศได้ จึงท าให้
ไทยถูกสหรัฐอเมริกาจัดประเทศไทยมีการกระท าผิดกฎหมายการคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ให้อยู่
ในระดับ Tier 3 เป็นกลุ่มประเทศที่มีการค้ามนุษย์ระดับเลวร้ายที่สุด และมีการท าประมงที่ผิด
กฎหมายจึงได้รับใบเหลืองจากสหภาพยุโรป     

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวมีสภาพบังคับได้จริงที่จะ
ด าเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการประมงระหว่างประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องการ
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมีโทษต่ า สภาพบังคับหย่อนยาน ท าให้ผู้ประกอบการและแรงงาน   
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ต่างด้าว กล้าที่จะหลีกเลี่ยงและละเมิด รัฐบาลจึงออกพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ 23 มิถุนายน 2560 ให้โทษหนักขึ้น 

4.2 องค์ประกอบที่ส าคัญต่อบทบาทกรมประมงในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์  
องค์ประกอบพ้ืนฐานที่ก าหนดบทบาทหน้าที่ของกรมประมงเป็นกฎหมายระดับ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการประมงว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย ว่าด้วยการจัด
ระเบียบกิจการแพปลา ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ
กฎกระทรวงของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 โดยเจตนารวมของกฎหมาย
ดังกล่าวก าหนดให้กรมประมงมีหน้าที่ในการศึกษา วิจัย และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์
น้ า ควบคุมการประมง การผลิตสัตว์น้ าและสินค้าประมงให้มีปริมาณเพียงพอต่อ การบริโภคภายใน
อย่างถูกสุขอนามัย และสามารถส่งออกแข่งขันในตลาดโลกได้ การอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการป้องกันมิให้ท าการประมงผิดกฎหมาย ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานประมงและความมั่นคงของชาติ 

4.3 ผลและวางแนวทางในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของกรมประมง 
ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นผลมาจากการขาดการบูรณาการหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ   

ที่เกี่ยวข้องการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์มีหลายหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และพบว่าการบริหาร
จัดการยังไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะท างานแบบบูรณาการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายจึงต้องมีหน่วยงาน
ที่มีอ านาจเบ็ดเสร็จมาควบคุม สั่งการ ในรูปแบบของการด าเนินการศูนย์บัญชาการกลาง ดังเช่ นที่
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ใช้มาตรา 44 ออกค าสั่งที่ 10/2558 เรื่องการแก้ไข
ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 
โดย ให้จัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย” (ศปมผ.) เป็นศูนย์เฉพาะ
กิจขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี เพ่ือบัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย โดยให้มี
อ านาจ ควบคุม   สั่งการ ก ากับดูแล และประสานการปฏิบัติการทั้งปวงของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ส านักงานต ารวจแห่งชาติและ
ส่วนราชการอ่ืน  ที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย  

ข้อเสนอที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการ 
ติดตาม ควบคุมเพ่ือแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย  การแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน  รัฐบาลควรให้เอกชนผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
แรงงานประมง  จัดกระบวนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคประมงเป็นแบบบริการ
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เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 4) ก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวภาค
ประมงทะเลในระยะยาว และ 5) พัฒนาความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการถึงผลกระทบ
จากการท าประมงผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ที่น ามาซึ่งความสูญเสียภาพพจน์และความเชื่อมั่น
ในรัฐบาลไทย 

 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง บทบาทของกรมประมงในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมง 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

5.1 บทบาทกรมประมงในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกกฎกระทรวง กรมประมง พ.ศ. 2559 ก าหนดให้กรม

ประมงมีบทบาทหน้าที่เพ่ิมจากหน้าที่พ้ืนฐานของกรม โดยให้มีหน้าที่ตรวจสอบ และประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมแรงงานบนเรือประมงให้เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้อง
กับกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ มีส่วนงานของกรมประมงที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 3 กองได้แก่ (1) กอง
ตรวจการประมง (2 ) กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ และ(3) กองบริหารจัดการ
เรือประมงและการท าการประมง จากการศึกษาพบว่างานบริหารงานแรงงานต่างด้าวไม่ใช่บทบาท
หน้าที่หลักของกรม อย่างไรก็ดี ประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับแรงงานในภาคการประมงของไทย   
จะเป็นแรงงานต่างด้าวเกือบทั้งหมด เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับแรงงานในภาคการประมง คนทั่วไปจะ
เข้าใจว่าเป็นความรับผิดชอบของกรมประมง แท้ที่จริงเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และส านักงานต ารวจแห่งชาติ การท างานของกรม
ประมงจึงเป็นเพียงการสนับสนุนหน่วยงานอ่ืนที่มีหน้าที่โดยตรง ท าให้การแก้ไขปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวในภาคประมงไม่มีประสิทธิผล เกิดปัญหาสะสมจนกลายเป็นปัญหาระดับชาติและนานาชาติที่
ท าให้ไทย  ถูกประณามว่าเป็นแหล่งการค้ามนุษย์แหล่งใหญ่ในภาคกิจการประมง รัฐบาลจึงมี
มาตรการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังโดยการออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2558 
ตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและบรรเทาปัญหาการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)ให้มีอ านาจควบคุม สั่ง
การและก ากับดูแล บัญชาการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวท าหน้าที่อย่างจริงจัง  
การสั่งงานเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเองไม่สามารถสั่งการโดยตรงจะต้องสั่งการทางอ้อม ท าให้งาน
ล่าช้า การศึกษาพบว่าวิธีการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในลักษณะรวมศูนย์อาจได้ผลชั่วคราว
ระยะสั้น จึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ โจนาธาน บอสตัน (Boston,1996) ที่เห็นว่าสาระส าคัญใน
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การจัดการภาครัฐแนวใหม่ต้องให้ความส าคัญกับการมอบอ านาจการควบคุมของหน่วยงานกลางไป
ให้หน่วยงานปฏิบัติ และเพ่ือให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีอิสระและมีความคล่องตัวในการ
ด าเนินงาน ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการท างานขององค์การภาครัฐ  การอาศัยค าสั่ง คสช. เป็นการ
แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ที่เป็นสภาพบังคับของอ านาจเบ็ดเสร็จ มิได้มาจากส านึกและความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่และเอกชนผู้ประกอบการ วิธีการดังกล่าวมิใช่เป็นลักษณะของการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ตามแนวคิดของเดวิด ออสบอร์นและเทด แกเบลอร์ (Osborne & Gaebler,1992:50-59) ที่
อธิบายว่าการบริหารภาครัฐแนวใหม่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการใช้อ านาจ คือระบบราชการต้องมี
การกระจายอ านาจจากบนลงล่าง โดยเน้นให้ข้าราชการระดับปฏิบัติงานหลักมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและท างานเป็นกลุ่มคณะและเสนอให้ส่วนราชการท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงมากกว่าให้ระบบ
ราชการลงมอืท าซึ่งเป็นลักษณะของการให้บริการสาธารณะแนวใหม่  

5.2 องค์ประกอบที่ส าคัญต่อบทบาทกรมประมงในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ 
องค์ประกอบพ้ืนฐานที่ก าหนดบทบาทหน้าที่ของกรมประมงเป็นกฎหมายระดับ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการประมงว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย ว่าด้วยการจัด
ระเบียบกิจการแพปลา ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ
กฎกระทรวงของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 โดยเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ดังกล่าวก าหนดให้กรมประมงมีหน้าที่ในการศึกษา วิจัย และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์
น้ า ควบคุมการประมง การผลิตสัตว์น้ าและสินค้าประมงให้มีปริมาณเพียงพอต่อ การบริโภคภายใน
อย่างถูกสุขอนามัย และสามารถส่งออกแข่งขันในตลาดโลกได้ การอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการป้องกันมิให้ท าการประมงผิดกฎหมาย ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานประมงและความม่ันคงของชาติ แม้กรมประมงมีกฎหมายก าหนดบทบาท
หน้าที่หลายฉบับ  แต่ไม่สามารถที่จะจัดการกับการประมงผิดกฎหมาย การขาดการรายงานและไร้
การควบคุมจนสหภาพยุโรปให้ใบเหลืองที่เห็นว่าการท าประมงไทยไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ IUU 
และพบว่าการใช้แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ าตามกฎหมาย
ของสหรัฐอเมริกาท่ีเห็นว่าการประมงไทยเป็นแหล่งการค้ามนุษย์ที่เลวร้ายที่สุดจึงจัดไทยอยู่ในระดับ 
Tier 3 การจ้างงานในกิจการประมงไทยขัดกับหลักการสิทธิมนุษยชนที่ไม่ให้ความส าคัญกับคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ตามแนวคิดของจอห์น ล็อค (John Lock,2175-2247) และขัดกับสิทธิในการมี
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และขัดกับสิทธิมนุษยชนแบบความยุติธรรมทางสังคม  (Wichai   
Si rat,2011) จะพบว่าบทบาทหน้าที่ของกรมประมงขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ภายใน
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ได้แก่กฎหมายและแรงจูงใจในการท างาน ภายนอกได้แก่แรงงานต่างด้าว กฎกติการะหว่างประเทศ 
ภาวะทางเศรษฐกิจ เหล่านี้คือปัจจัยแวดล้อมที่รัฐบาลน ามาพิจารณาในการก าหนดนโยบายแก้ไข
ปัญหาการประมงผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ สอดคล้องกับความเห็นของ Mayuri  Anuman 
Ratchathon (2004) ที่กล่าวว่าองค์ประกอบในการก าหนดนโยบายสาธารณะจะต้องพิจารณา
ปัจจัยแวดล้อม หนึ่งในนโยบายรัฐบาลคือการออกฎหมายให้อ านาจกรมประมงมีส่วนในการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Anuson  Inbut (2010) ศึกษาแนวทางการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พบว่าแนวทางการในการปราบปรามการค้ามนุษย์ภาคประมง
ทะเลประกอบด้วยการบังคับใช้กฎหมาย ผ่อนผันและขยายเวลาให้แรงงานต่างด้าวได้ขึ้นทะเบียน
แรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย และปรับปรุงกฎหมายให้มีการคุ้มครองแรงงานภาคการประมงทุก
คน  

5.3 ผลและวางแนวทางในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของกรมประมง 
การแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ รัฐบาลใช้มาตรการทาง

กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายโดยอาศัยอ านาจพิเศษของ คสช. สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ    
Su Khontha Ra  Chantharupparakha (2008) ศึกษาวิจัยเรื่องผลกระทบจากการใช้แรงงานต่าง
ด้าวในกิจการประมงทะเล พบว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาและป้องกันผลกระทบที่จากการใช้
แรงงานต่างด้าวในเรื่องประมงคือก าหนดมาตรการลงโทษอย่างเข้มงวด จ้างแรงงานที่ถูกกฎหมาย 
ให้ความเป็นธรรม   ในการจ่ายค่าแรง ควบคุมการขึ้นทะเบียนคนต่างด้าว ต ารวจมีมาตรการจับกุม
เด็ดขาด นโยบายควบคุมแรงงานต่างด้าวต้องชัดเจน ปรากฏว่าได้ผล (1) การด าเนินนโยบายของ
รัฐบาลรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง หลังจากที่สหรัฐอเมริกาจัดไทยอยู่ในกลุ่มประเทศ 
Tier 3 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีสถานการณ์ค้ามนุษย์ที่เลวร้ายที่สุด และสหภาพยุโรปให้ใบเหลือง 
ปรากฏว่าได้ผลดีปัญหาการประมงผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์เบาบางลง ไทยไม่ถูกคว่ าบาตรทาง
เศรษฐกิจ ผลที่เกิดตามมาท าให้ประเทศคู่ค้าน าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงชะลอการบังคับที่เข้มข้นขึ้น 
และสหรัฐอเมริกาลดระดับจาก Tier 3 เป็น Tier 2 (Watch List)  (2) สามารถป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรทางการประมงที่เกิดจากการท าประมงผิดกฎหมาย (3) รัฐบาลสามารถจดทะเบียน
เรือประมงได้ส าเร็จ เป็นการชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานรัฐมีการท างานอย่างบูรณาการ 
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6. ข้อเสนอแนะ  
 การวิจัยเรื่อง บทบาทของกรมประมงในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมง 

ผู้วิจัยขอเสนอแนะไว้เพ่ือน าไปสู่ผลในทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการ ติดตาม ควบคุมเพ่ือแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ในแรงงานประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย    
 2) ก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวภาคประมงทะเล

ในระยะยาว       
 3) ควรมีการปรับปรุงนโยบายการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

เพ่ือแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยที่ยังขาดนโยบายชัดเจนในภาพรวม และภาระหน้าที่ยังมี
การทับซ้อน  

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1) การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน รัฐบาลควรให้เอกชนผู้ประกอบการ มีส่วน

ร่วมในการแก้ไขปัญหาแรงงานประมง    
 2) จัดกระบวนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคประมงเป็นแบบบริการ

เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว       
 3) พัฒนาความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการถึงผลกระทบจากการท าประมง

ผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ที่น ามาซึ่งความสูญเสียภาพพจน์และความเชื่อมั่นในรัฐบาลไทย  
  4) ภาครัฐต้องแก้ไขความโปร่งใสของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและควรมีบทลงโทษ
ที่รุนแรงส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ละเว้นการปฏิบัติในทุกกรณ ี  

 5) รัฐบาลต้องบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ควรก าหนด
นโยบายที่ชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ ในการจับกุม การลงโทษ  

6.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาการค้ามนุษย์ในแรงงานต่างด้าว ที่เกี่ยวกับภาคการประมงทั้งระบบ

ของไทย   
 2) ควรมีการศึกษาการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ในภาคการประมงโดยใช้วิธีการ

วิจัยแบบมีส่วนร่วมภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าผลการวิจัยมาพัฒนาระบบการบริหาร
แรงงานต่างด้าวต่อไป 
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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 

 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการปฏิบัติการภายใต้การจัดการ
โซ่อุปทานที่มีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุนของธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทยแยก
ตามขนาด และ (2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทานที่มีต่อ
ความสามารถในการแข่งขันทางอ้อมโดยผ่านการด าเนินกลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขันด้าน
ต้นทุนของธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทยแยกตามขนาด  
 กรอบแนวคิดในการวิจัยได้จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับความสามารถใน
การแข่งขัน  ความได้เปรียบในการแข่งขัน และการปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่ อุปทาน      
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  ข้อมูลส าหรับการศึกษา ได้จากแบบสอบถาม จ านวน          
170 ฉบับ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารของธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทย สถิติที่ใช้ใน 
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัย และวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
 ผลการวิจัยพบว่าธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทยทุกขนาด การปฏิบัติการภายใต้การ
จัดการโซ่อุปทานมีอิทธิพลทางตรงต่อความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุน แต่มีเพียงกิจการ
ขนาดเล็กเท่านั้นที่การปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทานมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสามารถใน
การแข่งขันผ่านการด าเนินกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบต้นทุน 
ค าส าคัญ: การปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทาน ; ความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุน; 

ความสามารถในการแข่งขัน  
                                                           

 Department of Economics, Faculty of Management Science, Rajabhat Nakhonsawan 
University. 
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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 methodologies. 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 techniques 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 
โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารของไทยสามารถส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคทั่วโลกได้กว่า 
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200 ประเทศ คิดเป็นมูลค่าเฉล่ียมากกว่าปีละ 800,000 ล้านบาท โดยในปี 2558 ประเทศไทย
สามารถส่งออกอาหารได้ถึง 897,529 ล้านบาท ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 356,743 ล้านบาท  
ท าให้ประเทศไทยเกินดุลการค้าอาหารมูลค่า 540,786 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมอาหาร
สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก แม้ว่าอุตสาหกรรมอาหารของไทยจะมีแนวโน้มการ
เติบโตด้านการส่งออกในระดับท่ีดี แต่ก็ยังพบว่าผู้ประกอบการยังประสบปัญหาที่ต้องเร่งพัฒนา โดย
ในปี 2558 มูลค่าการส่งออกหดตัวลงร้อยละ 1.9 ส่วนการน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับปี 
2557 การขยายตัวของการน าเข้าท าให้มูลค่าเกินดุลการค้าอาหารของประเทศไทยในปี 2558  
มีมูลค่าลดลง 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
ประกอบด้วยทักษะความช านาญที่เหนือกว่า และหรือทรัพยากรโดยมีเป้าหมายคือผลการ
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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. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทานที่มีต่อความ
ได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุนของธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทยแยกตามขนาด 
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 2.2 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทานที่มีต่อความสามารถ
ในการแข่งขันทางอ้อมโดยผ่านการด าเนินกลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุนของธุรกิจ
ส่งออกอาหารในประเทศไทยแยกตามขนาด 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยข้อค าถามที่
ใช้ได้ประยุกต์จากการทบทวนวรรณกรรมของ พัชราภา  สิงห์ธนสาร (2558) ซึ่งผู้วิจัยสามารถ
ก 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 
 การปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันด้าน
ต้นทุน และความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกอาหารของประเทศไทยแยกตามขนาดซึ่ง
ประกอบด้วย การปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทาน (ความเป็นหุ้นส่วนกับผู้จัดหาวัตถุดิบ  
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การแบ่งปันข้อมูล คุณภาพของข้อมูล และการยืดเวลาจัดส่งสินค้า) 
ความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุน และความสามารถในการแข่งขัน (ความเร็วในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ คุณภาพ มุมมองของลูกค้า และมูลค่าการส่งออก) และทดสอบรูปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นรวมถึงค่าอิทธิพลที่มีต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกอาหารของ
ประเทศไทย โดยในงานวิจัยนี้แบ่งขนาดของกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543 ได้ก าหนดขนาดของธุรกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อมหรือขนาดเล็กจากสินทรัพย์ทุนจดทะเบียนส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรม 
(ผลิต) ไว้ว่าขนาดเล็กมีสินทรัพย์ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 50 ล้านบาท และขนาดกลางมีสินทรัพย์ทุน
จดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท ส าหรับกิจการที่มีขนาดสินทรัพย์ทุน จดทะเบียนเกินกว่าค าจ ากัด
ความขนาดกลาง ถือเป็นกิจการขนาดใหญ่ เมื่อมีการควบคุมขนาดของกิจการแล้ว ความสัมพันธ์
ระหว่างการปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทาน กับความได้เปรียบด้านต้นทุน  และ
ความสามารถในการแข่งขันของแต่ละขนาดกิจการเป็นอย่างไร โดยมีกรอบแนวคิดความสัมพันธ์ดังนี้ 



230    ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2561 
 

 
 

แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดโดยมีการควบคุมขนาดของกิจการ 
 

 ก าหนดขอบเขตด้านประชากร โดยศึกษาเฉพาะอุตสาหกรรมส่งออกอาหารที่ประกอบ
กิจการอยู่ในประเทศไทย โดยมีผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือผู้บริหารธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทย ซึ่งได้
น าข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนและรายชื่อธุรกิจส่งออกอาหารมาจากบัญชีรายชื่อผู้ส่งออกสินค้าประเภท
อาหารของกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ปี 2554 จ านวนทั้งสิ้น 2,446 บริษัท  
การค านวณขนาดของตัวอย่างใช้เป็นสัดส่วนของจ านวนตัวแปร สามารถใช้ขนาดตัวอย่างจ านวน 15 
เท่าของจ านวนตัวแปร (Hair, Anderson and Tatham, 1998)  
 การวิเคราะห์ครั้งนี้มีตัวแปรสังเกตได้ 10 ตัวแปร จึงประมาณค่าและค านวณขนาด
ตัวอย่างได้เท่ากับ 150 ตัวอย่าง (10x15) จากการศึกษางานวิจัยที่ด าเนินการวิจัยมีอัตราการตอบ
กลับเฉลี่ย 30.25% ดังนั้นผู้วิจัยจึงด าเนินการกระจายแบบสอบถามไปยังกลุ่มประชากรในแต่ละ
ขนาดคือขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ หรือ (3x496) เท่ากับ 1,488 ฉบับ ถูกส่งคืนจ านวน 182 
ฉบับ เนื่องจากกิจการย้ายที่อยู่โดยมิได้แจ้งที่อยู่ใหม่ เลิกกิจการ ส่วนแบบสอบถามที่ได้รับการตอบ
กลับมี จ านวน 186 ฉบับ ได้ท าการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า มีแบบสอบถามที่มีข้อความไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ จ านวน 16 ฉบับ จึงไม่น ารวมในการวิเคราะห์ แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์สามารถ
น ามาใช้ในการวิเคราะห์ได้ รวมจ านวนทั้งสิ้น 170 ฉบับ สรุปอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามได้
ร้อยละ 14.24 หรือ 14.24% 

  การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ได้ประยุกต์จาก พัชราภา  สิงห์ธนสาร 
(2558) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ ความตรงเนื้อหา (Content Validity) ความตรงเชิงโครงสร้าง 
(Construct Validity) และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยการหาค่าอ านาจจ าแนก
(Discrimination) และการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยมีล าดับดังต่อไปนี้ 

การปฏิบัติการภายใต้การจัดการ 
โซ่อุปทาน 

ความสามารถในการแข่งขนั 
ความเร็วในการพัฒนาผลติภณัฑ ์

มูลค่าการส่งออกสินค้า 

ความได้เปรียบ 
ด้านต้นทุน 

 

ความเป็นหุ้นส่วนกับผู้จดัหาวัตถดุบิ 

การสร้างความสมัพันธ์กับลูกค้า 

การแบ่งปันข้อมูล 

คุณภาพของข้อมูล 

การยืดเวลาจดัส่งสินค้า 

มุมมองของลูกค้าท่ีมีต่อกิจการ 

การเพิ่มจ านวนสินค้าท่ีมีคณุภาพ 
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 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
ประเทศไทยจ านวน 30 ราย ผลการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกของข้อค าถามรายข้อ ค่า Corrected  
Item Total Correlation อยู่ระหว่าง 0.43 ถึง 0.96 แสดงว่ามีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05  
 3) การวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของเครื่องมือ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา อยู่ระหว่าง 
0.78-0.97 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
Analysis) วิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) และวิเคราะห์
เส้นทางความสัมพันธ์ (path analysis) ของตัวแปรด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 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 านวณหาค่า
สัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟานั้น มีค่าอยู่ระหว่าง 0.70 ถึง 0.94 ซึ่งแสดงว่าตัวชี้วัดทุกตัวของทุก
ปัจจัยมีความเที่ยงตรงในการวัดตัวแปร  
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 4.2 การตรวจสอบการแจกแจงปกติของตัวชี้วัดที่ใช้ในการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง พบว่าการแจกแจงของตัวแปรเป็นการแจกแจงปกติ โดยมีค่าความเบ้สูงสุด เท่ากับ -1.15 
และค่าความโด่งสูงสุด เท่ากับ 2.17 
 4.3 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันโมเดลวัดของทุกตัวแปรมีความสอดคล้องกลมกลืนของ
โมเดลตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่า Chi-square หารด้วยค่าองศาอิสระ (χ2/df) มีค่า
น้อยกว่า 2.00 ค่ารากที่สองของค่าเฉล่ียความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) 
มีค่าน้อยกว่า 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 ้  
  4.4 ผลการทดสอบตามวัตถุประสงค ์เป็นดังนี้ 
 

ตาราง 1 ชื่อตัวแปรและอักษรย่อในการวิเคราะห์ 
ชื่อตัวแปรภาษาไทย ชื่อตัวแปรภาษาอังกฤษ อักษรย่อ 

การปฏิบัติการด้านความเป็นหุ้นสว่นกับผู้จัดหาวตัถุดิบ  partnership with suppliers SUPP 
การปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า  customer relationship CUSsc 
การปฏิบัติการด้านการแบ่งปันข้อมูล  information sharing IS 
การปฏิบัติการด้านคุณภาพของข้อมูล  information quality IQ 
การปฏิบัติการด้านการยืดเวลาจัดส่งสินค้า  postponement POST 
ความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุน  cost advantage COST1 
ความได้เปรียบในการแข่งขันด้านคุณค่า  differentiate advantage DIFF1 
ความเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  speed of new product development SPEED 
คุณภาพ  quality QUAL 
มุมมองของลูกค้า  customer perspective CUScom 
มูลค่าการส่งออก  sales SALE 
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แผนภาพ 2 การปฏิบัติการที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกอาหารขนาดเล็ก 
 

จากผลการทดสอบข้างต้นสรุปได้ว่ารูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของกิจการขนาดเล็ก
เป็นไปตามสมมติฐานคือการปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทาน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
การด าเนินกลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุนขององค์กร และมี อิทธิพลทางอ้อมต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทยผ่านการด าเนินกลยุทธ์ความ
ได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุน และการด าเนินกลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุนก็
มีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทย 

     
 
แผนภาพ 3 การปฏิบัติการที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกอาหารขนาดกลาง 

 

จากผลการทดสอบข้างต้นสรุปได้ว่ารูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของกิจการขนาดกลาง
เป็นไปตามสมมติฐานโดยการปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทาน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการ
ด าเนินกลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุนขององค์กร แต่ไม่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทย ในขณะที่การด าเนิน
กลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุนไม่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
ส่งออกอาหารในประเทศไทย 
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แผนภาพ 4 การปฏิบัติการที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกอาหารขนาดใหญ่ 
  
 จากผลการทดสอบข้างต้นสรุปได้ว่ากิจการขนาดใหญ่มีรูปแบบความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างคือการปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทาน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการด าเนิน             
กลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุนขององค์กร แต่ไม่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม
ต่อความสามารถในการแข่งขัน และการด าเนินกลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุนก็ไม่มี
อิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทยเช่นเดียวกัน 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
 ข้อค้นพบของงานวิจัยที่น ามาอภิปรายผลนี้เป็นผลของการวิจัยเชิงปริมาณที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ โดยน าเสนอการอภิปรายตามล าดับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่  1 ผลการวิจัยพบว่าการปฏิบัติการภายใต้การจัดการ                 
โซ่อุปทานประกอบด้วย (1) การพัฒนาและการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจส่งออกอาหารกับ           
ผู้จัดหาวัตถุดิบ (2) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธุรกิจส่งออกอาหารกับลูกค้าในต่างประเทศ 
(3) การแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางการค้าระหว่างธุรกิจส่งออกอาหารกับผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องใน          
โซ่อุปทาน (4) ข้อมูลที่มีคุณภาพดีท าการแบ่งปันกันระหว่างธุรกิจส่งออกอาหารกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในโซ่อุปทาน และ (5) การยืดเวลาจัดส่งสินค้าโดยยังคงสามารถสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้เช่นเดิมของธุรกิจส่งออกอาหาร มีผลกระทบต่อการด าเนินกลยุทธ์แบบสร้างความได้เปรียบ
ด้านต้นทุนของธุรกิจส่งออกอาหารในทุกขนาดกิจการ   
  ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตท่ีกล่าวว่า กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทาน ช่วยลด
ต้นทุน ปรับปรุงศักยภาพการผลิต สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กร  (Bowersox 
and Morash, 1989; Morris and Calantone, 1991; Lee and Billington, 1992)   
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  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 าเป็นต่อการปรับปรุงคุณภาพทั้งหมด (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   
 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ผลการวิจัยพบว่าการปฏิบัติการภายใต้การจัดการ               
โซ่อุปทานประกอบด้วย (1) การพัฒนาและการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจส่งออกอาหารกับ           
ผู้จัดหาวัตถุดิบ (2) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธุรกิจส่งออกอาหารกับลูกค้าในต่างประเทศ 
(3) การแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางการค้าระหว่างธุรกิจส่งออกอาหารกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโซ่
อุปทาน (4) ข้อมูลที่มีคุณภาพดีท าการแบ่งปันกันระหว่างธุรกิจส่งออกอาหารกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
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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) การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (3) การแบ่งปันข้อมูล (4) คุณภาพของข้อมูล และ  
(5) การยืดเวลาจัดส่งสินค้า มีความสัมพันธ์ทางตรงกับผลการด าเนินงานของกิจการ Balsmeier 
and Voisin (1996); Noble (1997); Stuart (1997); De Toni and Nassimbeni (1999); 
Monczka et al. (1998) และทางอ้อมโดยผ่านความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งต่างจากผลการวิจัย
นี้ตรงที่การปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทานทั้ง 5 ด้านไม่มีความสัมพันธ์ทางตรงกับผลการ
ด าเนินงานของกิจการ มีแต่ความสัมพันธ์ทางอ้อมผ่านความได้เปรียบในการแข่งขัน  

อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมที่ Li, et al. (2006) ศึกษาคืออุตสาหกรรมหนัก (เฟอร์นิเจอร์ 
ยางและพลาสติก เหล็ก เครื่องจักร และอิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งการจะแข่งขันกับโซ่อุปทานอ่ืนๆ ที่เสนอ
สายผลิตภัณฑ์คล้ายกันนั้น  หน่วยธุรกิจจะต้องแน่ใจว่าผู้จัดหาวัตถุดิบนั้นมีคุณภาพสูง การท าการค้า
หรือมีการสมาคมกันในระยะยาว และก่อให้เกิดการวางแผนและความพยายามในการแก้ปัญหา
ร่วมกัน (Gunasekaran, Patel, and Tirtiroglu, 2001) การแบ่งปันผลประโยชน์ท่ามกลางกลุ่ม
ต่างๆ และน าไปสู่การใช้กลยุทธ์ด้านต่างๆร่วมกัน เช่น ด้านเทคโนโลยี ด้านสินค้า และด้านการตลาด 
กลยุทธ์ความเป็นหุ้นส่วนกับผู้จัดหาวัตถุดิบช่วยให้องค์กรต่างๆสามารถท างานให้มีประสิทธิผลมาก
ขึ้น แต่ในงานวิจัยนี้ศึกษาอุตสาหกรรมอาหารซึ่งจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่ใช้ไม่ซับซ้อนเหมือนกับ
เทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนัก อีกทั้งวัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นแรก หรือสินค้าขั้นปฐม
ภูมิ ซึ่งสามารถทดแทนกันได้สมบูรณ์ ต่างจากในอุตสาหกรรมหนักซึ่งวัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้น
กลาง ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามผู้ผลิต การจัดการด้านอุปทานจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อคุณภาพ 
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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 และสิ่งเหล่านี้จะท าให้
องค์กรนั้นมีความได้เปรียบด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีงานวิจัยหลายชิ้นที่สรุปว่าองค์กรขนาดใหญ่มี
ความได้เปรียบเหนือกว่าองค์กรขนาดเล็กในเรื่องของทรัพยากรทั้งในด้านของเงินทุนสนับสนุน  โดย
เน้นไปที่ความได้เปรียบในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการตลาดและการส่งเสริม
การขาย การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีต่างๆ (Technological Resources) ด้านของการพัฒนา
บุคลากรและการมีพนักงานที่มีประสิทธิภาพ (HR Development) การมีผู้ช านาญการ (Specialist) 
ที่มากกว่าซึ่งส่งผลดีต่อการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ ในทางตรงกันข้ามมีงานวิจัยจ านวนหนึ่งที่กล่าว
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ว่าองค์กรขนาดเล็กมีข้อได้เปรียบเหนือกว่าองค์กรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในด้านของการบริหารและ
ลักษณะภายในองค์กรที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า มีความใกล้ชิดลูกค้ามากกว่า มีการแบ่งชั้นของการ
บริหารที่น้อยกว่า (Low Hierarchies) และน ามาซึ่งผลการประกอบการที่ดี โดยสรุปแล้วธุรกิจ
ส่งออกอาหารขนาดเล็กเท่านั้นที่การปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทานมีความสัมพันธ์ทางอ้อม
กับความสามารถในการแข่งขันโดยผ่านการด าเนินกลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุน 
ซึ่งอาจเกิดจากการที่ธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทยยิ่งมีขนาดกิจการใหญ่ ยิ่งต้องใช้เงินลงทุน
มาก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่ากิจการขนาดเล็ก 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งน้ีไม่ครอบคลุมตัวแปรท่ีเกี่ยวกับปัจจัยภายนอก เช่น นโยบายของรัฐบาล 
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของตลาดส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดที่เป็นตลาดส่งออกหลักและตลาดที่
มีศักยภาพสูงในอาหารแต่ละประเภท  รวมถึงปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน โดยอัตรา
แลกเปลี่ยนนั้นมีผลกระทบต่อต้นทุนของสินค้า โดยภาพรวมแล้วปัจจัยดังกล่าวข้างต้นนั้น อาจมีผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทย นอกจากนี้การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา
เชิงส ารวจและการศึกษาทางสถิติท่ีไม่ใช่เป็นการศึกษาเชิงทดลอง อาจเป็นไปได้ว่าจะไม่ครอบคลุมประเด็นที่
ส าคัญได้ทั้งหมด 
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ความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นต่อ
การพัฒนาไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ตอนบน (พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง) 
THE AVAILABILITY OF COMMUNITY-BASED CULTURAL LEARNING 

RESOURCES UNDER THE   SUPERVISION OF THE LOCAL GOVERNMENTS TO 
THE DEVELOPMENT OF CREATIVE TOURISM MANAGEMENT IN THE UPPER 
CENTRAL PROVINCIAL CLUSTER  (PHRANAKHON SI AYUTTHAYA AND ANG 

THONG PROVINCES) 
 

ชมุพล พืชพันธ์ไพศาล ประพันธ์ แสงทองดี 
Chumpol Phuechphanphisan, Praphan Saengthongdee 

 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาสถานภาพของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ชุมชน 2) เพ่ือศึกษาบทบาท หน้าที่ และความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 3) เพ่ือศึกษาศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ชุมชนเพ่ือพัฒนาไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ 4) เพ่ือศึกษาแนวทางเสริมสร้าง
ความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือพัฒนาไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ้ืนที่ศึกษาได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 
อ่างทอง รวมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่ศึกษา 6 แห่ง วิธีด าเนินการวิจัย ใช้การส ารวจสภาพพ้ืนที่
และวิจัยเชิงปฏิบัติการ รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การจัดสนทนากลุ่ม การสังเกต 
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ด าเนินงานในแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมชุมชน และประชาชนในชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน และการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 1. สถานภาพของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนอยู่ในระดับปาน
กลางถึงระดับดี โดยมีพิพิธภัณฑ์หัตถกรรมอรัญญิกมีคะแนนประเมินสูงที่สุด (74 คะแนน) อยู่ใน
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ระดับดี 2. บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
และเทศบาลต าบลอรัญญิก แสดงบทบาทต่อแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนมากที่สุดคิดเป็นร้อย
ละ 85.71 รองลงมือคือ องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียงร้อยละ 78.57 ด้านความพร้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวพบว่า 
เทศบาลต าบลอรัญญิก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย =3.750)อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเจ้าฉ่า (ค่าเฉลี่ย=2.812) อยู่ในระดับปานกลาง 3. ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรม พบว่า พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมอรัญญิกมีศักยภาพในล าดับแรก รองลงมือ คือ 
พิพิธภัณฑ์จักสานเครื่องใช้ไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า 4. แนวทางเสริมสร้างความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมชุมชนไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยรวมทั้ง 6 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนควรร่วมมือกัน จัดให้มีศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว ท าการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายรูปแบบ ขยายพ้ืนที่รองรับที่จอดรถ จัดให้มีที่พัก
แบบโฮมสเตย์ พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
ซึ่งทุกแห่งมีพ้ืนฐานด้านวัฒนธรรมที่พร้อมพัฒนาได้ 
ค าส าคัญ: แหล่งเรียนรู้, วัฒนธรรมชุมชน, การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

 
 

ABSTRACT 
 the purposes of the study are to examine 1) the position of community-
based cultural learning resources; 2) the local governments in terms of their roles 
and readiness in supervising cultural learning resources for community tourism; 3) 
the potential of community-based cultural learning resources for the development 
of creative tourism management; and 4) the approach to strengthen community-
based cultural learning resources for the development of creative tourism 
management under the supervision of the local governments. the areas of study, 
covering 6 cultural learning resources, are in Phranakhon Si Ayutthaya and Ang 
Thong provinces. The research methodology is conducted through a field survey 
and an action research. the data are collected from interviews, focus groups, and 
observations. The research subjects are local government officials, people 
responsible for cultural learning resources in the communities, and the 
communities in general. basic statistics and content analysis are used to analyze 
the data.  
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 The research results are as follows: 1. the position of these community-
based cultural learning resources was in the moderate to high level. , the sub-
district municipality of Tambon Aranyik is found to have the highest rating (74 
points). 2. in terms of the roles of the local governments in supervising cultural 
learning resources for community tourism, the sub-district administrative 
organization of Tambon Klong Wua and the sub-district municipality of Tambon 
Aranyik were ranked highest (85.71%), followed by the sub-district administrative 
organization of Tambon Sam Pa Neang (78.57%). in terms of the readiness of 
community-based cultural learning resources for the development of creative 
tourism management, the sub-district municipality of Tambon Aranyik is found to 
have the highest potential ( 3.750 in average), followed by the sub-district 
administrative organization of Tambon Bang Jao Chaa (2.812 in average).  
3. in terms of the potential of cultural learning resources, the handicraft museum of 
Baan Aranyik was found to gain the highest potential, followed by the Bamboo-
Woven Craft Museum of Bang Jao Chaa. 4. in terms of the approach to strengthen 
the community-based cultural learning resources for the development of creative 
tourism management under the supervision of the 6 local governments, the 
cooperation between the local governments and the communities are required in 
establishing tourist centers, providing various forms of promotion, extending the 
parking areas, providing homestay-styled residences, and empowering the 
communities for the creative tourism services.  
Keywords:  Learning Center, Community Culture, Creative Tourism. 
 
 

1. บทน า 
จากยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพยั่งยืนที่

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11  (พ.ศ.  2555-2559)  ได้ชี้ให้เห็นความส าคัญ
และที่มาบนฐานการวิเคราะห์จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจาก การพัฒนาของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่  10  (พ.ศ. 2550-2554)  และฉบับก่อนหน้านั้น  กล่าวได้ว่าการปรับ
โครงสร้างภาคบริการมีความส าคัญไม่น้อยกว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร  ทั้งนี้เพราะขีด
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการมีศักยภาพสูงขึ้น  โดยมีแนวโน้มเข้าสู่ธุรกิจเชิง



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    245  

สร้างสรรค์  อันเป็นผลจากการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างนวัตกรรมให้กับธุรกิจ ส่งเสริม
การใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่อาศัยความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม   
รวมทั้งเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้สามารถรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและกระแสความต้องการ
ของตลาดโลก ซึ่งได้แก่ ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ 
ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเน้นการ
ฟ้ืนฟูและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เช่น การท่องเที่ยว
เชิงศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน บริหารจัดการท่องเที่ยว ให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีคุณภาพและเพียงพอ บูรณาการการท่องเที่ยวให้
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสาขาการผลิตและบริการอ่ืนๆ (National 
Economic and Social Development Plan No.11 (2012-2015), 2011 : 73-74)) 

วัฒนธรรมไทย คือสินค้าชั้นเอกของการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ที่เป็นหัวเรื่องที่องค์การ
บริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 
มีนาคม พ.ศ. 2556 (ออนไลน์) มีเนื้อหาโดยสรุปคือ การท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
นับว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ซึ่งแสดงว่า การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว
จ าเป็นต้องมีกระบวนการจัดการวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว (Creative Tourism and Cultural 
Development) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการสื่อความหมายของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้
สามารถถ่ายทอดคุณค่าและมีความหมายทางสัญลักษณ์ อันบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่ต่างกัน
ออกไป โดยวัฒนธรรมสามารถสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวในขณะเดียวกันการท่องเที่ ยวก็ถูก
น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ 

จากแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดและเอ้ือประโยชน์
ต่อกันอย่างชัดเจนของวัฒนธรรมดั้งเดิมดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา “ความพร้อมของแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง)” เพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและกระแสสังคมโลกได้อย่างเท่าทันและล้ า
หน้า (Keep Calm and Fast Forward to the Future) 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2 .1  เ พ่ื อศึกษาสถานภาพของแห ล่ ง เ รี ยน รู้ทางวัฒนธรรมชุ มชน  จั งหวั ด

พระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง) 
2.2 เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าท่ี และความพร้อมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว 
2.3 เพ่ือศึกษาศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชน เพ่ือพัฒนาไปสู่การ

จัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
2.4 เพ่ือศึกษาแนวทางเสริมสร้างความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชน 

เพ่ือพัฒนาไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัย ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 

24 คน และจากการสนทนากลุ่มจ านวน 8 คน ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจาก
แบบสอบถามเชิงประเมินเพ่ือศึกษาสถานภาพของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เป็นแบบเลือกตอบว่า 
ใช่ และ ไม่ใช่  จ านวน 5 ด้าน ด้านละ 10 ข้อ ประกอบด้วย ด้านความรู้และสิ่งของจัดแสดง ด้าน
กระบวนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาผู้เรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม และด้านการแสวงหาความร่วมมือจากชุมชนในท้องถิ่นและการสร้างเครือข่ายเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ประเมินตนเองโดยผู้ด าเนินการในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชน เป็นแบบ
ของส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 

 

4. ผลการวิจัย 
4.1 สถานภาพของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชน  โดยภาพรวมมีสถานภาพการ

ด าเนินงานในลักษณะแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในระดับปานกลางถึงระดับดี โดยมีพิพิธภัณฑ์
หัตถกรรมอรัญญิกมีคะแนนประเมินสูงที่สุด (74 คะแนน) อยู่ในระดับดี รองลงมาคือพิพิธภัณฑ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นบ้านแพรก และพิพิธภัณฑ์จักสานเครื่องใช้ไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า (72 คะแนนเท่ากัน)  
อยู่ในระดับดี  

4.2 บทบาท หน้าที่ และความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมชุมชน พบว่า ด้านการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ มีเทศบาลต าบลอรัญญิก และ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัวมีการด าเนินงานสูงที่สุด (ร้อยละ 85.71) รองลงมาคือองค์การ
บริหารส่วนต าบลส าพะเนียง (ร้อยละ 78.57) ด้านการมีเจ้าหน้าที่ดูแลงานการท่องเที่ยวของชุมชน 
ส่วนใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีเจ้าหน้าที่โดยตรง (ร้อยละ 66.67)  ความเกี่ยวข้องกับ
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กิจกรรมของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม พบว่าเทศบาลต าบลอรัญญิกและองค์การบริหารส่วนต าบล
บางเจ้าฉ่ามีการด าเนินงานสูงที่สุด (ร้อยละ 77.78)  ในด้านนโยบาย องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองวัวด าเนินงานสูงที่สุด(ร้อยละ71.43) จุดแข็งของพ้ืนที่  เทศบาลต าบลอรัญญิก และองค์ก าร
บริหารส่วนต าบลส าพะเนียงมีสูงที่สุด(ร้อยละ57.14) ด้านจุดอ่อนของพ้ืนที่ พบว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 แห่งมีจุดอ่อนเท่ากัน (ร้อยละ 42.86) ยกเว้นองค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่มมี
จุดอ่อนน้อยที่สุด (ร้อยละ 28.57) 

 ด้านความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมชุมชนไปสู่การจัดการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  พบว่า โดยรวมมีความพร้อมในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.739)โดยมี เทศบาลต าบลอรัญญิกมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.750) อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลบางเจ้าฉ่า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.812) 
อยู่ในระดับปานกลาง 

 ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการ พบว่าความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว 
เทศบาลต าบลอรัญญิกมีความพร้อมมากท่ีสุด เพราะมีความสะดวกในการเดินทาง มีป้ายบอกทาง
อย่างเพียงพอ และมีการขยายกิกรรมรองรับการท่องเที่ยวตามแนวทางที่ได้รับการส่งเสริมจาก
หน่วยงานภายนอกยกระดับเป็นย่านธุรกิจสร้างสรรค์  และการออกแบบจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์
หัตถกรรมอรัญญิก รวมถึงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ การจัดบ้านพักเป็นโฮมสเตย์ การจัดจุดหรือ
ฐานสาธิตการตีมีดที่สามารถปรับเป็นการจัดประสบการณ์ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้   
และอยู่ในระหว่างจัดพื้นท่ีริมแม่น้ าป่าสักเป็นตลาดน้ า เป็นต้น 

4.3 ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือพัฒนาไปสู่การจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พบว่า พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมอรัญญิกมีศักยภาพเป็นล าดับแรก รองลงมาคือ
พิพิธภัณฑ์จักสานเครื่องใช้ไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า  โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านผักตบชวาไม้ตรามีศักยภาพ
เป็นล าดับท้าย ทั้งนี้ผู้ด าเนินงานในแหล่งเรียนรู้ทุกแหล่งให้การยอมรับการจัดล าดับศักยภาพร่วมกัน 
ด้วยเหตุผลตามหลักการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และความพร้อมให้การสนับสนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.4  แนวทางเสริมสร้างความพร้อมของแหล่งเรียนทางวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือพัฒนาไปสู่
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นการเสนอโดยภาพรวม   
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนควรร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพ่ือจัดให้มี ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว ขยายพ้ืนที่จอดรถให้กว้างขวางขึ้น จัดให้มีที่พักแบบโฮมสเตย์  พัฒนาบุคลากรและ
ชุมชนให้มีความพร้อมในการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และท าการประชาสัมพันธ์
หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งระดับชุมชน และระดับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 
 5.1 สถานภาพของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนโดยรวมมีสถานภาพการ

ด าเนินงานอยู่ระหว่างระดับปานกลางถึงระดับดี ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะว่าแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ชุมชนที่วิจัยครั้งนี้ มีบางแหล่งที่ยังมีลักษณะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ยังไม่มีการจัดแสดงสินค้า
วัฒนธรรมโดยตรง โดยมีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนพิพิธภัณฑ์หัตถกรรมอรัญญิกมีคะแนน
ประเมินสูงที่สุด อยู่ในระดับดี รองลงมาคือพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านแพรก และพิพิธภัณฑ์
จักสานเครื่องใช้ไม้ไผ่บางเจ้าฉ่าอยู่ในระดับดี ซึ่งทั้งสามแห่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสบการณ์มาเป็น
เวลากว่า 10 ปี เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และมีการเผยแพร่ข้อมูลโดยหน่วยงานภาครัฐมาระยะหนึ่ง
แล้วจึงมีสถานภาพที่สอดคล้องกับหลักการจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชน แต่ยั งต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 
 5.2 บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
ด้านการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่  เทศบาลต าบลอรัญญิกมีบทบาทสูงเป็นล าดับแรก ด้านการ
จัดเจ้าหน้าดูแลแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ (4 แหล่ง) 
ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลโดยตรง ด้านกิจกรรมร่วมกับแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชน เทศบาลต าบล
อรัญญิกและองค์การบริหารส่วนต าบลบางเจ้าฉ่ามีบทบาทสูงเป็นล าดับแรก ด้านนโยบายการ
ท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัวมีบทบาทสูงเป็นล าดับแรก ซึ่งจะเห็นได้ว่าองค์กร
ท้องถิ่นมีการด าเนินงานคล้ายคลึงกัน เพราะมีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องถือปฏิบัติ
เช่นเดียวกัน ที่แตกต่างกันเล็กน้อยอาจเป็นเพราะระดับหรือขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ไม่เท่าเทียมกัน สอดคล้อง Pranee tanprayoon and Lamyong Plangklang (2014)   
ได้กล่าวถึงบทบาทขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆ  ที่มีต่อการท่องเที่ยวไว้ ในข้อที่ 2 ว่า 
พัฒนา  ปรับปรุง  ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว  โบราณสถาน  โบราณวัตถุในเขตพ้ืนที่ให้มีความสวยงาม  
เป็นระเบียบเรียบร้อย  เพ่ือสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยว  และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้
มีความสวยงาม  เป็นระเบียบเรียบร้อย  เหมาะส าหรับศูนย์กลางการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 5.3 ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมชุมชนไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยภาพรวมมีความพร้อมในระดับปานกลาง  แต่
มีเทศบาลต าบลอรัญญิกมีค่าเฉลี่ยความพร้อมสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะเทศบาล
อรัญญิกมีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมมาช้านาน จึงเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวและผู้
เดินทางมาศกึษาดูงานจ านวนมาก ชุมชนจึงมีความพร้อมด้วยการสนับสนุนจากองค์ส่วนท้องถิ่นที่มี
ขนาดใหญ่กว่าแหล่งอ่ืนๆ ของการวิจัยครั้งนี้ และศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนใน
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การพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมอรัญญิกมีศักยภาพสูงเป็นล าดับ
แรก รองลงมาคือพิพิธภัณฑ์จักสานเครื่องใช้ไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า  ซึ่งทั้งสองแห่งมีประสบการณ์การจัด
ท่องเที่ยวมาระยะหนึ่งแล้วจึงมีศักยภาพสูงกว่าแหล่งอ่ืนๆ สอดคล้องกับ Kanok Wan Chu Chan 
(2009 : 1-3) ศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ทางทรัพยากรวัฒนธรรมโดยผู้น าชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว 
ชุมชนบ้านผาหมอน ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า จุดเด่นที่พบคือศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยว เป็นการรวมทุนทางกายภาพ ทุนทางสังคม รวมท้ัง ทุนทางจิตวิญญาณ มาปรับใช้ในการ
ท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม แต่ยังพบแนวโน้มของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ภายในชุมชนเอง คือ 
วิธีการจัดการความรู้ฝังลึก และกระบวนการในการสืบทอดความรู้ทางทรัพยากรวัฒนธรรมภายใน
ชุมชน 
 5.4 แนวทางเสริมสร้างความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือพัฒนา
ไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยภาพรวม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและชุมชนควรร่วมมือกัน จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  ปรับปรุงหรือขยายที่จอดรถให้
เหมาะสมและเพียงพอ  จัดให้มีที่พักแบบโฮมสเตย์  พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการให้บริการ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  และท าการประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ พร้อมกับแสวงหาความ
ร่วมมือกับเครือข่ายทุกระดับอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ Chakapong Phaetlakfa (2012) ท าวิจัย
เรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชน
ลาดพร้าว พบว่า การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ โดยข้อ
บ่งชี้ของการบรรลุผลเชิงปริมาณคือ การได้แผนปฏิบัติการพัฒนาและเกิดกิจกรรมทั้งกิจกรรม
ศิลปศึกษาและกิจกรรมทางวัฒนธรรม จากการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ ได้แก่ พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางบวกของชุมชน คือ การเกิดการมีส่วนร่วมในการ
ท าแผนปฏิบัติการ ความเป็นระบบในการท างานพัฒนาร่วมกัน และศักยภาพในการท างานร่วมกัน
ของคนในชุมชนพัฒนาให้มีเครือข่ายความร่วมมือมากขึ้น นอกจากนี้การพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนลาดพร้าว ยังส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ของสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เด็ก เยาวชน และผู้เข้าร่วม
โครงการ คือ ท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและ เจตคติ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีขึ้น
ท าให้ระบบความสัมพันธ์ในชุมชนพัฒนาไปในทางบวกและท าให้เกิดจิตส านึกสาธารณะในการ
ท างานให้ชุมชนโดยองค์รวมมากขึ้น 
6. ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัย สรุปข้อเสนอแนะความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน (พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง) ดังนี้ 
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ผลการวิจัยในภาพรวม แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนทั้ง 6 แห่ง มีศักยภาพและ
ความพร้อมในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในระดับใกล้เคียงกัน เพราะมีวัฒนธรรมที่
เป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่สามารถน ามาเป็นสื่อในการจัดประสบการณ์ตรงแก่นักท่องเที่ยวได้ 
ประกอบกับมีทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
น ามาจัดเป็นกิจกรรมรูปแบบที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยว ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการสนับสนุนตามอ านาจหน้าที่อยู่แล้ว  เมื่อได้รับความ
ร่วมมือจากชุมชนก็จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นได้ ซึ่งในส่วนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีแนวทางเสริมสร้าง เช่น การเสริมสร้างความพร้อมของบุคลากรในองค์กรและในชุมชน
ไปพร้อม ๆ กัน จะท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นผลดีต่อ
การพัฒนาชุมชน การเสริมสร้างความพร้อมด้านการจัดหารายได้ การจัดแผนงาน และงบประมาณ
สนับสนุนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ตลอดจนการเสริมสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
  ส าหรับการวิจัยในโอกาสต่อไป เนื่องจากแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในปัจจุบันมี
จ านวนมากเกือบทุกชุมชนของประเทศ แต่มักไม่ค่อยแหล่งงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานที่
เพียงพอ เช่นเดียวกับแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่ศึกษาครั้งนี้แม้จะมีอาคารสถานที่ แต่ขาด
ผู้รับผิดชอบดูแลโดยตรง ดังนั้นควรมีการวิจัยเพ่ือหาแนวทางพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ชุมชนให้มีอาคารสถานที่ พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก การจัดนิทรรศการที่ทันสมัยน่าสนใจ มี
บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจงานวัฒนธรรม และการเชื่อมโยงกิจกรรมอ่ืนๆ ในท้องถิ่นเพ่ือเผยแพร่
วัฒนธรรมหลายรูปแบบ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในชุมชน 
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สืบสานต านานประวัติศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษโดยผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนกับสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

INHERITING SISAKET MYTH THROUGH PARTICIPATORY RESEARCH OF 
COMMUNITY AND PRIMARY SCHOOLS 

 

พัชรา  ปราชญ์เวทย์ 
Patchara  Pratwe 

 

บทคัดย่อ 
          บทความนี้มี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษารวบรวมต านานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัด 
ศรีสะเกษ 2) เพ่ือสร้างชุดความรู้ต านานประวัติศาสตร์ท้องถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ  โดยใช้กระบวน  
การศึกษา 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาสภาพบริบทพ้ืนฐาน 2) จัดประชุมเสวนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ก าหนดโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 4) จัดประชุมเพ่ือน าเสนอผลงานและ
ติดตามผลงาน 5) ตรวจสอบความถูกต้องของประวัติศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญ 6) ปรับปรุง 7) เผยแพร่
ผลงานโดยการจัดนิทรรศการ ประชากรประกอบด้วย ครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 
จาก 22 โรงเรียน เป็นครูโรงเรียนละ 2 คน นักเรียนโรงเรียนละ 10 คน และผู้เชี่ยวชาญ 15 คน 
รวมทั้งสิ้น 279 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยได้แก่   แบบสังเกต  
และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา  
             ผลการศึกษาพบว่า 1) ต านานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษ โดยผ่าน
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับสถานศึกษาระดับประถมศึกษา มี 22 เรื่อง  
2) ชุดความรู้ต านานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ มี 22 เรื่อง โดยแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
ที่เห็นอาจเป็นหลักฐานที่ชี้บ่งถึงการด าเนินชีวิต ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมของคนในสมัย
นั้นด้วยมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลท าให้เกิดหลักฐานชิ้นนั้น มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.53 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0. 52 รองลงมาคือ สภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของข้อมูล
ถูกต้องตรงกับความรู้จริง และชี้ให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริง ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ในอดีต มีระดับความคิดเห็นมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.47 และค่าเบี่ยงเบน

                                                        
 Associate Professor, Faculty of Humanities and Social Sciences Srisaket Rajabhat 

University. 
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มาตรฐาน 0. 64 และน้อยที่สุดคือ แหล่งของข้อมูลชั้นต้นหรือข้อมูลปฐมภูมิ (Primary sources) 
เป็นแหล่งของได้จากหลักฐานเดิม หรือหลักฐานที่เป็นต้นตอที่บันทึกโดยตรงหรือเป็นข้อมูลที่ได้จาก
ค าบอกเล่า การบันทึก หรือรายงานของคนที่มีส่วนร่วมหรือเป็นพยานในเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์นั้น เป็นไปอย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล ซึ่งสามารถน าผลที่ได้มาใช้ในการอธิบายสภาพ
ความเป็นจริงในอดีตได้  และเป็นรากฐานวัฒนธรรมเป็นภูมิปัญญาของคนในสังคมที่ น่าภาคภูมิใจ
ควรค่าแก่การศึกษา และอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป 
ค าส าคัญ :  สืบสานต านาน, ประวัติศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ, กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของ
 ชุมชน, สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
 

ABSTRACT 
 This study aimed at 1) collecting local legends of Sisaket 2) creating 
learning materials relating to Sisaket legends by using the following procedures 1) 
studying fundamental information 2) focus group meeting 3) setting up academic 
forum 4) arranging conferences to follow up the task 5) checking reliability of 
information by experts 6) adjusting according to recommendation 7) arranging the 
exhibition. The participants of the study included grade 4-6 teachers and students 
from 22 schools, 2 teachers and 10 students from each. Purposive sampling was 
used to select 279 participants. Instruments used were observation form, and 
questionnaire. Data analyzed statistically to find out percentage, mean, standard of 
deviation and content analysis.  
            The results revealed that 1) participatory research between community 
and primary schools showed 22 legends 2) these 22 legends could trace back to 
living style, beliefs, tradition and culture of people in the past through ranked the 
highest level of agreement at 4.53, with standard of deviation 0.52. Ranked the 
second was the demonstration of changes in the past, with high level of agreement 
at 4.47 with the standard of deviation 0. 64. Primary sources received from the 
ancient evidence such as field note, reports from people attended the events 
ranked the lowest. The usefulness was that the results could be used to explain 
the truth in the past and became the cultural wisdom which should be preserved.  
Keywords :  Continue Long Time, Inheriting Sisaket Myth, Participatory Research of 
  Community, Primary Schools. 
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1. บทน า 
 จังหวัดศรีสะเกษเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างพ่ึงพาอาศัยและต่างก็สืบสานความเป็นอัตลักษณ์ของตนเองไว้อย่างลงตัว
อย่างไรก็ดี ท่ามกลางกระแสแห่งการพัฒนาที่มุ่งเน้นความเป็นโลกเดียวกัน (world wide web) 
การเข้าถึงข้อมูลมหาศาล อย่างง่ายดายผ่านเทคโนโลยี ท าให้เกิดการพัฒนาและการซึมซับ
วัฒนธรรมในลักษณะข้ามวัฒนธรรม (Cross Cultural) อย่างไม่รู้ตัว ดังนั้นเยาวชนรุ่นใหม่ที่คุ้นเคย
กับวัฒนธรรมนานาชาติ จึงขาดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของความเป็นตัวตน หรือขาดการซึมซับ
วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของท้องถิ่นซึ่งนับว่าเป็นรากฐานของการพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติที่อย่าง
ม่ันคงของประเทศความส าคัญของการศึกษาความเป็นตัวตนของท้องถิ่น  (Tipaporn Trisaban. 
2014) ปรากฏชัดเจนจากนโยบายบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาลข้อ 2.3 นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิตในส่วนของนโยบายด้านการศึกษา ข้อ 1) ที่กล่าวว่า “เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
การปฏิ รูประบบความรู้ของสังคมไทย อันประกอบด้วย การย กระดับองค์ความรู้ ให้ ได้
มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการต าราแห่งชาติที่บรรจุความรู้ที่ก้าวหน้าและได้มาตรฐาน ทั้งที่เป็น
สากล และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
และภาษาถิ่น จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้รองรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทยเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลผ่านการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและ
นานาชาติ…”  
 การศึกษา และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจ 
ในอัตลักษณ์ของตน (Pantip Ramsut, 1997) แล้วยังสามารถสร้างเกราะป้องกันปัญหาสังคมที่อาจ
เกิดขึ้นกับเด็ก และเยาวชนได้เนื่องจากในประเทศที่มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม มีการจัดการ
เรียนรู้ที่ดี ทั้งในระดับครอบครัว และระบบสถาบันการศึกษา เด็กและเยาวชนมักจะมีความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ และรับมือแรงปะทะทางวัฒนธรรมได้อย่างมั่นคงในแวดวงการศึกษา
ไทยเองก็มี ความพยายามที่จะปฏิรูปการเรียนรู้ในระดับโรงเรียน อาทิ ความพยายามในการจัดท า
หลักสูตร และการเรียนการสอนทางด้านประวัติศาสตร์ ความริเริ่มในการให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้าร่วม
ในการจัดการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนในพ้ืนที่ของตนมากขึ้น โดยคาดหวังว่า นักเรียนจะได้เรียนรู้
เรื่องใกล้ตัว มองเห็นเรื่องราวและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับท้องถิ่นของตน กระทั่งเกิดส านึกรัก
และผูกพันในแผ่นดินถิ่นเกิด รวมทั้งช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและคนจากรุ่นสู่รุ่น 
และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning) จะช่วย
สร้างโอกาสให้ครูนักเรียน และชุมชน มีโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถตั้งค าถาม 
จัดระเบียบข้อมูล ค้นหาค าอธิบาย สรุปและเชื่อมโยงเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากอดีต 
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ปัจจุบัน และมองเห็นแนวโน้มในอนาคต ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นี้ สามารถน าไปปรับใช้ได้กับทุกกลุ่ม
สาระวิชาได้เป็นอย่างดี  เพราะสาระส าคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  คือ  การศึกษาประวัติศาสตร์
สังคม ( Social  History)  ของท้องถิ่น  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าความเข้าใจอย่างใกล้ชิดและลึกซึ้ง
ต่อกระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นและสัมพันธ์กับคน โดยมองว่า อดีตเป็นอย่างไร 
ปัจจุบันเป็นเช่นไร และอะไรที่ท าให้เป็นเช่นนั้น โดยที่อดีตอาจเป็นการย้อนหลังเพียงความทรงจ า
ของคนในช่วง 100 ปีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนับเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ค้นหาเพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูก
ก าหนดเอาไว้แล้วโดยกรอบประวัติศาสตร์ชาติ แต่เป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตและใกล้ชิดกับผู้คน
จ านวนมาก เป็นประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วย การต่อสู้ จินตนาการและมีเรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบัน
และอนาคตท่ีก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์  อัตลักษณ์ หรือความเป็นตัวตนของท้องถิ่น
ตนภายใต้กระแสการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการพัฒนาให้ประชาชนรู้จักคิดและมีพลังทาง
ปัญญาเพ่ือเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลก (Sangchit Tisang, 2017) ซึ่งนับว่าเป็น
การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาหลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ใช้
จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนก็ยังไม่สามารถตอบสนองใน เรื่อง การสืบทอดความรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น โรงเรียนน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อยนอกจากนี้ การจัดการศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นยังมีปัญหาในเรื่อง การถ่ายทอดและปลูกฝังให้ผู้เรียนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ 
มีความรักและความเป็นเจ้าของ ความรู้สึกภาคภูมิใจ ในการรู้จักตนเอง เช่น ประเพณี  ครู  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์  ความเป็นมา ต านาน ที่ดีงามของชุมชนตนเองทั้ง ๆ ที่ในแต่ละ
ชุมชนท้องถิ่นมีความเป็นมา ทั้งด้านประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประวัติความเป็นมาชุมชน บุคคล
ส าคัญที่เป็นต้นแบบที่ดีและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับ
ท้องถิ่นได้ (Uthai Dusakkasem. 2012) 
        จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง สืบสานต านานประวัติศาสตร์
จังหวัดศรีสะเกษโดยผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา  เพ่ือสนับสนุนให้เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษได้มี
โอกาสเรียนการวิจัยโดยใช้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นเครื่องมือ  มีครูเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ 
และมีคณะนักวิจัยเป็นผู้หนุนเสริมและเติมกระบวนการให้เกิดความสมบูรณ์ โดยคาดหวังว่า 
กระบวนการเรียนรู้นี้จะช่วยร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม และเป็นเครื่องมือส าคัญในการส่งเสริมให้
นักเรียน ครู และชุมชนได้ร่วมกันรื้อฟ้ืนสร้าง และสืบทอดประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่สร้างความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 2.1  เพ่ือศึกษารวบรวมต านานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษ 
           2.2  เพ่ือสร้างชุดความรู้ต านานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ  
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัแบบผสานการวิจัยแบบมีส่วนร่วม Participatory 
Research) กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) รวมทั้งวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Quanlitative Research) เข้าด้วยกันโดยผู้วิจัยได้ปรับและก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยไว้  7  
ขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาบริบทและเอกสารเกี่ยวข้อง 2) จัดประชุมเสวนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (รายงานความก้าวหน้า) 5) ตรวจสอบ
ความถูกต้องของประวัติศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญ 6) ปรับปรุง 7) สรุปผลและเผยแพร่ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาภาคสนาม ซึ่งจะรวบรวมข้อมูล
จากการส ารวจที่เกี่ยวกับบริบทพ้ืนฐานและข้อมูลต านานประวัติศาสตร์ ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้
การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูลในสนาม ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อม ๆ กันคือ หลังจากรวบรวมข้อมูลเสร็จในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยจดบันทึกข้อมูล
อย่างละเอียดพร้อมจัดหมวดหมู่ตามประเด็นที่ต้องการศึกษา และท าการวิเคราะห์เบื้องต้นเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลในสนามครั้งต่อ ๆ ไปด้วย รวมทั้งใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ภาพรวม พร้อมตรวจสอบความครบถ้วนข้อมูล โดยตรวจสอบว่าข้อมูลที่รวบรวมมา มีข้อมูล
เพียงพอตามประเด็นค าถามการวิจัยหรือไม่ ถ้าข้อมูลไม่ตรงกันจะท าการตรวจสอบอีกครั้งว่าข้อมูลที่
เป็นจริงเป็นอย่างไร ส าหรับการตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า
(Triangulation) ดังนี้ 
    1.  การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) โดยตรวจสอบว่าข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมนั้นถูกต้องหรือไม่ คือ การตรวจสอบแหล่งข้อมูลในเรื่อง แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ 
และแหล่งบุคคล โดยการตรวจสอบว่าถ้าเวลาต่างกัน เช่น ข้อมูลที่เก็บได้ในช่วงเช้าหรือเย็น สถานที่
ต่างกัน เช่น ข้อมูลที่เก็บได้จากร้านกาแฟหรือกุฏิเจ้าอาวาส บุคคลผู้ให้ข้อมูลต่างกัน เช่น ผู้ให้ข้อมูล
เป็นผู้น าที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ชาวบ้านทั่วไป จะได้ข้อมูลที่เหมือนเดิมหรือไม่ ถ้าได้
ข้อมูลตรงกันหลังจากการตรวจสอบสามเส้าแล้ว ข้อมูลนั้นสามารถน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้ 
    2.  การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีวิทยา (Methodological Triangulation) โดย
ตรวจสอบว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานั้น ถ้าใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างกัน จะได้ข้อมูลที่
เหมือนเดิมหรือไม่  เช่น ถ้าเก็บรวบรวมข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์ การสอบถามและข้อมูลที่ได้จาก
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การศึกษาเอกสารตรงกัน ก็สามารถน าข้อมูลนั้นวิเคราะห์ต่อไปได้ ภายหลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้ว 
จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา  (Content Analysis) โดยผู้วิจัยมีการวิเคราะห์
ข้อมูลพร้อมๆกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและด าเนินการต่อเนื่องถึงหลังเก็บข้อมูลสิ้นสุดลง และการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  แล้วได้เสนอภาพการศึกษาของชุมชนแก่ผู้น า แกนน าของชุมชน เพ่ือแสดง  
ความคิดเห็น และเสนอแนะส าหรับเป็นข้อมูลแก่ผู้ วิจัย ในการปรับ รายละเอียดต่าง ๆ   
การด าเนินการในข้ันตอนนี้ถือเป็นการสนทนา (Dialogue) แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ซึ่ง
ช่วยในการตรวจสอบข้อมูลของชุมชน ในรายงานการวิจัยให้ถูกต้องตามความเป็น 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 การศึกษาต านานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษ โดยผ่าน
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับสถานศึกษาระดับประถมศึกษานั้นมี 22 เร่ืองได้แก่  
1) โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม (ศิริราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง เล่าขานต านานวัดโพธิ์ชัยศรี อ าเภอยางชุม
น้อย จังหวัดศรีสะเกษ 2) โรงเรียนบ้านละเอาะ อ าเภอน้ าเกลี้ยง เรื่อง การศึกษาประวัติความ
เป็นมาของชนเผ่ากุยบ้านละเอาะ อ าเภอน้ าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ  3) โรงเรียนกระแซง  
(คุรุราษฎร์นุกูล) อ าเภอพยุห์ เรื่อง สืบค้นประวัติวัดกระแซง และ วัฒนธรรมชุมชน 4) โรงเรียนบ้าน
หนองถ่ม อ าเภอกันทรารมย์ เรื่อง สืบสานต านานพระอริยะสงฆ์ 5 แผ่นดินวัดบ้านจาน อ าเภอ
กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ กรณีศึกษา หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล 5) โรงเรียนบ้านดินด าเหล่าเสนไต้ 
อ าเภอ โนนคูณ หัวข้อวิจัย การศึกษาประวัติความเป็นมาของอ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ 6) 
โรงเรียนบ้านจอก (ประชาสามัคคี) อ าเภอศรีรัตนะ  หัวข้อวิจัย การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนต าบล
ศรีแก้ว อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ  
 7) โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) อ าเภอขุนหาญ  หัวข้อวิจัยการศึกษาต านานหลวง
พ่อตาตน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขุนหาญ วัดบ้านส าโรงเกียรติ อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  
8) โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ อ าเภอกันทลักษ์ หัวข้อวิจัยการศึกษาประวัติศาสตร์ผามอดีแดง   
9) โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) อ าเภอเบญจลักษ์ หัวข้อวิจัย ประวัติความ
เป็นมาของบ้านหนองงูเหลือม อ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 10) โรงเรียนบ้านเหล็ก อ าเภอ 
ปรางค์กู่  หัวข้อวิจัย การศึกษาประเพณีหวัวบุญเบิกฟ้า ต าบลกู่ อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 
11) โรงเรียนบ้านวัดปะอาง อ าเภอไพรบึง หัวข้อวิจัย  หลวงพ่อมุมเทพเจ้าแห่งชนเผ่าเยอ  
 12) โรงเรียนบ้านตะเคียนราม อ าเภอภูสิงห์ หัวข้อวิจัย  การศึกษาประวัติหลวงปู่สาย   
วัดบ้านตะเคียนราม  ต าบลตะเคียนราม  อ าเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ 13) โรงเรียนบ้านหนอง
หัวหมู อ าเภออุทุมพร-พิสัย หัวข้อวิจัย การศึกษาประวัติศาสตร์ปราสาทหินสระก าแพงใหญ่เพ่ือการ
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อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น 14) โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฏร์นุกูล) อ าเภอราษีไศล 
หัวข้อวิจัย ศึกษาต านานเล่าขานกู่แก้วสี่ทิศอายุ 1200ปี 15) โรงเรียนบ้านอีสร้อย อ าเภอ ห้วยทับ
ทัน หัวข้อวิจัยมาเที่ยวชมปราสาทวัดปราสาทกันเถอะ 16) โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์ (โรงเรียน
บ้านปลาซิว)อ าเภอ เมืองจันทร์ หัวข้อวิจัยแนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในอ าเภอเมือง
จันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 17) โรงเรียนบ้านหนองหงอก อ าเภอ  โพธิ์ศรีสุวรรณ หัวข้อวิจัย สืบสาน
ต านานชุมชนบ้านหนองกองสู่ต าบลต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศอ าเภอโพธิ์ศรี
สุวรรณ 18) โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู อ าเภอ บึงบูรพ์ หัวข้อวิจัยเล่าขานต านานประวัติบ้านหนอง
คู  19) โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก อ าเภอศิลาลาด หัวข้อวิ จัย หนองบัวดงกับวิถีชีวิต  
20)โรงเรียนบ้านหนอง-ครก อ าเภอเมือง หัวข้อวิจัย การศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดมหาพุ
ธารามวัดคู่บ้านคู่เมือง อ าเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ 21) โรงเรียนบ้านสระบางสามัคคี อ าเภอขุขันธ์   
หัวข้อวิจัย การศึกษาประวัติศาสตร์ปราสาทตาเล็ง อ าเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ  22) รงเรียน
บ้านโพนดวน อ าเภอวังหิน หัวข้อวิจัย ประวัติความเป็นมาของบ้านดวนใหญ่ อ าเภอวังหิน จังหวัด
ศรีสะเกษ และ ประเมินความถูกต้อง และ ความเป็นไปได้ของต านานประวัติศาสตร์เมืองศรีสะเกษ
โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 15 คน พบว่า การประเมินการวิพากษ์มากที่สุดคือ แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เห็นอาจ
เป็นหลักฐานที่ชี้บ่งถึงการด าเนินชีวิตความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมของคนในสมัยนั้นด้วยมี
สภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลท าให้เกิดหลักฐานชิ้นนั้นมี ( X =4.53)อยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมาคือ 
สภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของข้อมูลถูกต้องตรงกับความรู้จริง และชี้ให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริง 
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ในอดีต ( X =4.47)อยู่ระดับมาก น้อย
ที่สุดคือ แหล่งของข้อมูลชั้นต้นหรือข้อมูลปฐมภูมิ (Primary sources) เป็นแหล่งของได้จาก
หลักฐานเดิมหรือหลักฐานที่เป็นต้นตอ ที่บันทึกโดยตรง หรือ เป็นข้อมูลที่ได้จากค าบอกเล่าการ
บันทึกหรือรายงานของคนที่มีส่วนร่วมหรือเป็นพยานในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นั้น แหล่งของ
ข้อมูลชั้นต้น เหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการสรุปผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล และสามารถ
น าผลที่ได้มาใช้ในการอธิบายสภาพความเป็นจริงในอดีต หรือบันทึกเหตุการณ์ในอดีตในรูปใหม่ที่มี
ระบบและมีความเป็นปรนัยยิ่งขึ้น ( X =4.40) อยู่ในระดับมาก และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดนิทรรศการรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  ด้านเนื้อหาการแสดง
ถึงคุณภาพเนื้อหา ความรู้ ความเข้าใจได้เป็นอย่างดีมีค่าเฉลี่ย 4.71 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 
กับ ด้านความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.07 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.25
รองลงมามีค่าเฉลี่ยมาก คือ ความเป็นมืออาชีพของการจัดนิทรรศการและ   การแสดงงาน   
มีค่าเฉลี่ย 4.21 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.73 สามารถน าสิ่งที่ได้รับจากโครงการน าไปถ่ายทอด
และน าไปประยุกต์ใช้ได้มีค่าเฉลี่ย 4.06 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0. 24 และ ด้านสถานที่จัดแสดง
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งานการประชาสัมพันธ์และบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ย 4.02 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.17
ตามล าดับ 
 4.2 ชุดความรู้ต านานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ  มี 22 เรื่องได้แก่  
1) เล่าขานต านานวัดโพธิ์ชัยศรี อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ  2) ความเป็นมาของชนเผ่ากุย 
ต าบลบ้านละเอาะ อ าเภอน้ าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 3) วัดกระแซงและวัฒนธรรมชุมชน ต.ต าแย 
อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 4) ต านานหลวงปู่หมุนพระอริยะสงฆ์ 5 แผ่นดินวัดบ้านจาน อ าเภอกันทรารมย์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 5) ประวัติอ าเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ  
 6) ประวัติศาสตร์ชุมชนต าบลศรีแก้ว อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 7) ต านาน
หลวงพ่อตาตน  วัดบ้านส าโรงเกียรติ อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  8) ต านานผามออีแดง   
9) ประวัติบ้านหนองงูเหลือม อ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 10) ประเพณีหวัวบุญเบิกฟ้า 
ต าบลกู่ อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 11) หลวงพ่อมุมเทพเจ้าแห่งชนเผ่าเยอ 12) หลวงปู่สาย  
วัดบ้านตะเคียนราม  ต าบลตะเคียนราม อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 13) ปราสาทหินสระก าแพงใหญ่ 14) ต านานเล่าขานกู่แก้วสี่ทิศ 15) ปราสาทบ้าน
ปราสาท อ าเภอ ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 16) แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัด
ศรีสะเกษ 17) ต านานชุมชนบ้านหนองกองสู่ต าบลต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ
อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 18) ต านานบ้านหนองคู  19) หนองบัวดงกับวิถีชีวิต 20) ประวัติวัดมหาพุ
ธาราม อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 21) ประวัติปราสาทตาเล็ง อ าเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ 
22) ประวัติบ้านดวนใหญ่ อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ  
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาต านานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษ โดยผ่านกระบวนการวิจัย
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับสถานศึกษาระดับประถมศึกษา พบว่า ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
เป็นการศึกษาเรื่องราวของท้องถิ่นนับจากจุดเล็กไปหาจุดใหญ่ คือมองจากข้างในเข้าไปสัมพันธ์กับ
ข้างนอกเพราะ ชุมชนเป็นจุดหนึ่งในท้องถิ่นมีกลุ่มชนที่อยู่รวมกันมีความสัมพันธ์ในทางสังคมและ
วัฒนธรรม แต่ ท้องถิ่นอยู่ร่วมกันและมีรูปแบบวัฒนธรรมใกล้เคียงกันมีความสัมพันธ์กั นทาง
เศรษฐกิจ  สังคมระบบความเชื่อ พิธีกรรมและการเมือง  การปกครอง จนกล่าวได้ว่าท าให้ผู้คนใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ มีอะไรหลายๆ  อย่างร่วมกันและคล้ายคลึงกันจนมีจิตส านึกว่าเป็นคนถิ่นเดียวกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับ Kanokrat Kittiwiwat  (22011 : 4-5) ได้ประเมินและสังเคราะห์องค์ความรู้ทางด้าน
วัฒนธรรม โดยท าการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ซึ่งเป็นงานศึกษาภายใต้ชุดโครงการวิจัย
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลาง พบว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นการศึกษาของ
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ประชาชนธรรมดา ให้ความส าคัญกับชาวบ้านสามัญชนภายใต้กรอบการอธิบายที่หลากหลาย  
ไม่จ าเป็นต้องผูกโยงกับประวัติศาสตร์ชาติเสมอไปกรอบการศึกษาแบบนี้แตกต่างจากประวัติศาสตร์
กระแสหลักอย่างชัดเจน งานศึกษากลุ่มนี้พยายามชี้ให้เห็นว่าการให้ความส าคัญกับเหลียวหลังแล
หน้างานวิจัยด้านวัฒนธรรมกับการพัฒนา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาของรัฐ รัฐต้องให้ความส าคัญกับคนท้องถิ่นมากขึ้น นอกจากนี้ยัง
พบว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยในการอธิบายการพัฒนาภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิมเพ่ือน ามาแก้ไขปัญหาการ
ด าเนินชีวิต ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และชุมชน เนื่องจากเป็นเสมือนกระบวนการเรียนรู้ผ่านการ
ผสมผสานที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ท าให้คนในพ้ืนที่รู้สึกว่าตนเองมีบทบาทและมีส่วนร่วม ไม่จ าเป็นต้อง
พ่ึงพาภายนอกมากนัก ซึ่งสอดคล้องกับ Chutima Khambhunchoo (2010: 174-175)  
ศึกษาการพัฒนายุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดล าปางโดย พบว่าการเรียนรู้ท้องถิ่นในจังหวัด
ล าปาง มีการจัดการเรียนรู้ทั้งในการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
โดยจัดการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีเครือข่ายการเรียนรู้ท้องถิ่น
ระหว่างนักเรียน ครู โรงเรียน ชุมชน และมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น ชุมชนมีทั้งต้นทุน เครือข่ายและ
กลไกสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านองค์ความรู้ท้องถิ่นมีการสืบทอด ถ่ายทอดโดยชุมชนท้องถิ่น  
ด้านกระบวนการเรียนรู้  มีองค์ความรู้ของ การเรียนรู้แบบวิจัยด้านเครือข่ายความร่วมมือ  
มีเครือข่ายการเรียนรู้และการวิจัยร่วมกันของครู นักเรียน ชุมชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงาน 
องค์กรในท้องถิ่น เกิดพ้ืนที่การเรียนรู้ และห้องเรียนชุมชนในพ้ืนที่สาธารณะ พลังเครือข่าย กับการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ท า ให้เกิดโครงการยุววิจัย รวม 71 โครงการย่อย ใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 24 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 77.42 ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 31 
โรงเรียนในจังหวัดล าปางที่สังกัดส า นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 โดยน าเสนอใน
ลักษณะของประเด็นที่มีความคล้องจองกัน คือ “บ้านแก่เมืองเก่า เค้าเหง้าฮีตฮอยปาเวณีอยู่ดีกิน
ม่วน” มีการพัฒนาหลักสูตร และได้ “สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นชุดที่1-10” ได้น า ผลการวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (Nawaworn Kobbutrikul, 2016) 
 ประการส าคัญการจัดบริการวิชาการให้แก่นักเรียน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นที่เกิด
จากกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาท า ให้เกิดผลเชิง
ประจักษ์ด้านการเรียนรู้เพ่ือถิ่นฐานบ้านเกิดร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ นักเรียน ครู และ
ชุมชนซึ่งน ามาซึ่งการสร้างชุดความรู้ต านานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ สอดคล้องกับ 
Supattra Akka Manang (2011) ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือส่งเสริมจิตส านึกในการอนุรักษ์ท้องถิ่น และการด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย
พบว่า 1) ผลการศึกษาสภาพความต้องการจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือส่งเสริมจิต ส านึกในการอนุรักษ์ท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
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สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการ
จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยการ มีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2553 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ( ̅= 4.86) และการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ สังกัดกอง
การศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2553 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ น้อย
ที่สุด ( ̅= 1.21) ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 2) ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน โดยใช้องค์ประกอบ 8 ประการคือ หลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์เป้าหมายวิธีการ
ด าเนินการ การประเมินผล การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ประโยชน์ที่ได้รับจากการให้ผู้เรียน
เป็นผู้แสวงหา และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียนและผู้สอนจากนั้น
ตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่สร้างขึ้น  
3) ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ สังกัดกองการศึกษาเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด   
4) ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีความเห็นสอดคล้องกันว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่สร้างขึ้น พบว่า มีความเหมาะสมความเป็นไป
ได้ ความถูกต้องครอบคลุม และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ  Jariya 
Mahaisanan et al., (2016) ผลการวิจัยพบว่า  
 1) การกระจายอ านาจยังไม่มีอิสระเพียงพอ ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วม คือ ด้าน
การวางแผน ขาดการมีส่วนร่วม ด้านการจัดองค์กร เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารของ
ผู้บริหาร ด้านการสั่งการ ต้องมีความโปร่งใสในการออกค าสั่ง ด้านการประสานงาน ต้องเป็นหน้าที่
ของผู้บริหาร และด้านการควบคุม ต้องพ่ึงพาประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ส่วนปัญหา
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถเข้าถึงประชาชน 
  2) การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหลักพุทธธรรม ดังนี้“ด้านการรู้จักผล” การเป็นผู้น าในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น “ด้านการรู้จักตน” ปรับองค์กรให้มีคุณธรรม และ “ด้านการรู้จักชุมชน” โดยการให้
สงเคราะห์บุคลากรด้วยหลักสัมมาปฏิบัติตามล าดับ  
 3) การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามองค์
ความรู้ที่ได้“LIGPT Model” ดังนี้ L= Learning เพ่ิมการเรียนรู้ ค้นปัญหา/สาเหตุความต้องการ
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ขององค์กร/ท้องถิ่น และศักยภาพของพนักงาน I = Importance ให้ความส าคัญกับภารกิจ G= 
Goal ก าหนดเป้าหมาย การท างาน อย่างมีสาเหตุ รู้ผล P= Participation สร้างการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาบทบาทการบริหารทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร T=Transparentcy มีความ
โปร่งใส ประชาชนตรวจสอบได้ ซึ่งสรุปตรงกับ Anuchit Singsuwan (2010 : 174-175)  
ว่าการศึกษาประวัติศาสตร์โดยการมีส่วนร่วมนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการปรับเปลี่ยนแนวคิด
การพัฒนาของรัฐ และคนในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังพบว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยในการอธิบายการ
พัฒนาภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิมเพ่ือน ามาแก้ไขปัญหาการด าเนินชีวิต ของชุมชน เนื่องจากเป็นเสมือน
กระบวนการเรียนรู้ผ่าน  การผสมผสานที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นๆ 
 
6. ข้อเสนอแนะ  
 6.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 
  1) ควรได้ใช้แนวทางการสืบสานจากการวิจัยนี้เป็นแนวทางส าหรับสืบสานต านาน
ประวัติศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ 
  2) สภาวัฒนธรรม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใช้
ผลการวิจัยนี้เป็นสารสนเทศในการสนับสนุนส่งเสริม  
 6.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ศึกษาตัวชี้วัดความส าเร็จของความร่วมมือในการสืบสานต านานประวัติศาสตร์
ของจังหวัดศรีสะเกษ 
  2) ศึกษาปัจจัยความร่วมมือของชุมชนที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการสืบสานต านาน
ประวัติศาสตร์ของจังหวัดศรีสะเกษ 
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แบบจ าลองความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ในประเทศไทย 
THE COMPETITIVE ADVANTAGE MODEL OF  

TRANSPORTATION AND LOGISTICS BUSINESS 
 

จันทร์เพ็ญ   วรรณารักษ์   วชิิต อู่อ้น  กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล 

Junphen Wannarak, Vichit Uon, kanyarat teerathanachaiyakun 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาปัจจัยเหตุของความได้เปรียบในการแข่งขัน และ
ผลการด าเนินงานทางธุรกิจ (2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเหตุความได้เปรียบในการแข่งขันที่มีต่อ
ผลการด าเนินงานทางธุรกิจ (3) เพ่ือสร้างแบบจ าลองความได้เปรียบในการแข่งขัน ของธุรกิจขนส่ ง
และโลจิสติกส์ ในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกกับสมาคมขนส่งโลจิ
สติกส์ไทย จ านวน 220 แห่ง ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage-
Sampling) ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ประกอบการแห่งละ 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูล จ านวน 440 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 และได้รับแบบสอบถามกลับคืน
จานวน 396 ฉบับ คิดเป็นอัตราการตอบกลับคืน (Response Rate) ร้อยละ 90 วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) 
ผลการวิจัย พบว่า (1) ปัจจัยเหตุ ประกอบด้วย ระบบการท างาน ทุนมนุษย์ เครือข่ายทางธุรกิจ 
ความสามารถทางเทคโนโลยี และองค์กรแห่งนวัตกรรม (2) ปัจจัยเหตุ ทั้ง 5 มีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการด าเนินงานทางธุรกิจ และ (3) 
แบบจ าลอง ADVL Model สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความกลมกลืน
ทั้ง 6 ดัชนีที่ผ่านเกณฑ์การยอมรับ คือค่าดัชนี 2/df = 0.94, CFI = 1.00, GFI = 0.98, AGFI = 0.95, 
RMSEA = 0.000 และ SRMR = 0.0098 และแบบจ าลอง ADVL Model ประกอบด้วย 7
องค์ประกอบหลัก และ 19 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ (1) ระบบการท างาน มี 4 องค์ประกอบ (2) ทุน
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มนุษย์ มี 3 องค์ประกอบ (3) เครือข่ายทางธุรกิจ มี 3 องค์ประกอบ (4) ความสามารถทางเทคโนโลยี 
มี 3 องค์ประกอบ (5) องค์กรแห่งนวัตกรรม มี 2 องค์ประกอบ (6) ความได้เปรียบในการแข่งขัน มี 2 
องค์ประกอบ และ (7) ผลการด าเนินงานทางธุรกิจ มี 2 องค์ประกอบ  
ค าส าคัญ: แบบจ าลองความได้เปรียบในการแข่งขัน, ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ADVL model. 
 

ABTRACT 
 This research aims: (1) to study the factors that influence competitive 
advantage, business performance. (2) To study the influence of competitive advantage 
on business performance. (3) To model the competitive advantage model of 
transport business and logistics in Thailand. The sample of this research is drawn 
from 200 institutes. The sources of data are 2 executives of each Institute. The total 
number of people who provided data is 440. Using a multi-stage random sampling 
method, data was collected by a questionnaire during the period of August 2017. In 
total 396 questionnaires were returned, representing a response rate of 90%.  The data 
was analyzed using technical analysis, structural equation model. The results of the 
research showed that: (1) Factors affecting consist of working system, human 
capital, business networking, technology capability and innovative organization. (2) 
All of five factors has a direct positive influence on the competitive advantage and 
indirect positive influence on business performance. (3) ADVL model simulations are 
consistent with empirical data based on a harmonized index of 6 indexes of accepted 
criteria. The index is: 2/df = 0.94, CFI = 1.00, GFI = 0.98, AGFI = 0.95, RMSEA = 
0.000 และ SRMR = 0.0098. The ADVL model which includes seven core elements and 
19 sub-elements as follows: (1) Working system has four components. (2) There are 
two components: in-human capital. (3) Business networking has three components. 
(4) Technology capability has three components. (5) Innovative organization has two 
components. (6) Competitive advantage has two components. Finally (7) Business 
performance has two components. 
Keywords:  Competitive Advantage Model, Transport Business and Logistics,  
  ADVL Model. 
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1.บทน า 
     กระแสโลกาภิวัฒน์ศตวรรษที่ 21 ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลทาง
เทคโนโลยี และทางเศรษฐกิจ องค์กรต่าง ๆ เริ่มตระหนักและตื่นตัวกับสิ่งที่เผชิญอยู่ ต่างสรรหาวิธีที่
การที่จะด ารงอยู่ ท่ามกลางการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงพยายามสร้างจุดเด่น 
และ สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันจากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี (Marquardt, M. J.,2005) 
หรืออาจกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีสามารถรับมือ กับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจได้  
หากแต่ประโยชน์เหล่านั้นจะสามารถเกิดได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ หรือเป็นเพียงแค่ช่วงระยะเวลา
หนึ่ง ดังนั้นเพื่อความเจริญเติบโต อย่างต่อเนื่อง (Sustainable Growth) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development) จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับสิ่งที่สามารถสร้างข้อได้เปรียบเชิงการ
แข่งขันด้วยตัวเองได้   
 เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 นั้น ธุรกิจ
อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทยจึงต้องมีความพร้อมเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมระดับสูง ได้ควบรวมกิจการกับบริษัทต่างชาติ เพ่ือน าระบบโลจิ
สติกส์การกระจายสินค้า และ บุคลากรเดิมที่มีความรู้ของบริษัทต่างชาติ มาเพ่ิมประสิทธิภาพให้
บริษัทของตนแข็งแกร่งมากขึ้นเพราะภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริการโลจิสติกส์ได้เปิดเสรี
ให้ต่างชาติถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 70 ส่งผลท าให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์จากต่างประเทศเข้ามาแข่งขัน
มากขึ้น (Kriangsak  Charoenwongsak, 2016) ขณะที่ บริษัทขนาดกลางและบริษัทขนาดเล็ก ซึ่ง
มีความพร้อมน้อยกว่าบริษัทขนาดใหญ่ จึงต้องมุ่งแสวงหากลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือน ามา ใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจของตนเองเพ่ือให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันเช่นกัน (Krekkla Sonthimas,2014) ดังนั้น
บริษัทต่าง ๆ ที่ด าเนินธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์หลายบริษัท  จึงมีการน าเทคโนโลยี มาใช้ในการ
ท างานมากขึ้น มีการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจมากขึ้น และสิ่งส าคัญคือ มีการพัฒนาบุคลากรของ
ตนเองเพ่ือเพ่ิมความได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้นด้วยเช่นกัน “การขนส่งและโลจิสติกส์” ได้สร้าง 
ปรากฏการณ์และมีบทบาทต่อธุรกิจอย่างมากมาย ในฐานะที่การขนส่งและโลจิสติกส์ช่วยสนับสนุน 
และ สร้างคุณค่า (Value Creation) ให้กับบริษัท และช่วยในการปรับปรุงความสามารถในการสร้าง
ผลก าไร (Profitability)  
 ดังนั้นหากองค์กรมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ จะท าให้กระบวนการในการค้นหา 
สร้าง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ แบ่งปัน และใช้ความรู้ ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพ่ือช่วยให้
องค์กรสามารถท าให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ที่ต้องการได้ทันเวลาและความต้องการ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและ
เพ่ิมโอกาสในการแข่งขันขององค์กร และสามารถน าความรู้ที่มีมาต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรม
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องค์กรใหม่ ๆ (Senge, P. M.,2013) อย่างต่อเนื่อง ก็จะส่งผลให้องค์กรสามารถสร้างและรักษา
ความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานขององค์กร ได้อย่าง
ยั่งยืน 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพ่ือศึกษาระดับของปัจจัยเหตุ ความได้เปรียบในการแข่งขัน และผลการด าเนินงาน
ทางธุรกิจ ของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ในประเทศไทย 
     2.2 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเหตุ ของความได้เปรียบในการแข่งขัน ต่อผลการด าเนินงาน
ทางธุรกิจ ของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ในประเทศไทย 
     2.3 เพ่ือสร้างแบบจ าลองความได้เปรียบในการแข่งขัน ของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์  
ในประเทศไทย 
 
3.วิธีการด าเนินการวิจัย 
     3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

 ประชากรการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย ที่
เป็นสมาชิกกับสมาคมขนส่งโลจิสติกส์ไทย จ านวน 520 แห่ง (Department of Industrial 
Promotion,2017) ผู้วิจัยใช้วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามกฎแห่งความชัดเจน (Rule of Thump) 
ขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสมในงานที่มีการวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์เส้นทาง และโมเดล
สมการโครงสร้าง การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนด 20 เท่าของตัวแปรสังเกต จ านวน 22 ตัวแปร ดังนั้น
ขนาดตัวอย่างที่มีความเหมาะสมและเพียงพอจึงควรมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 440 แห่ง 

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      ผู้วิจัยด าเนินการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และ ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาแบบจ าลอง ความได้เปรียบ ในการแข่งขัน 
และผลการด าเนินงานทางธุรกิจ ของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยก าหนดขั้นตอน
และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ การ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ เอกสารการประชุม รายงานการวิ เคราะห์ บทความวิจัย 
วิทยานิพนธ์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 
ได้แก่การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ใดยการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก 
ผู้ประกอบการขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย นายกสมาคมขนส่งและโลจิสติกส์ไทย 
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ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล เป็นต้น  ในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การแจกแบบสอบถาม ทางไปรษณีย์ (Mail Survey) ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืน ครบทั้ง
จ านวน 440 ฉบับ จากการตรวจสอบพบว่า มีแบบสอบถามจ านวน 396 ฉบับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90 
ของแบบสอบถามทั้ง 440 ฉบับ ที่มีความสมบูรณ์สามารถน าไปวิเคราะห์ข้อมูลได้ ซึ่งมีความ
เหมาะสม (Anderson and Gerbing, 1988)  
 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การด าเนินงานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันทฤษฎี Confirmatory 
Factor Analysis (CFA) โดยแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating scale) 1 ถึง 5 จากระดับ
น้อยสุดไประดับมากที่สุด  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติคือการวิเคราะห์สมการ
โครงสร้าง Structural Equation Modeling (SEM) 
 
4. สรุปผลการศึกษา 
     4.1 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
      ปัจจัยเหตุ ประกอบด้วย ระบบการท างาน มีค่าเฉลี่ย 3.49 (S.D.= 0.67) ทุนมนุษย์ มี
ค่าเฉลี่ย 3.42 (S.D.= 0.70) เครือข่ายทางธุรกิจ มีค่าเฉลี่ย 3.46 (S.D.= 0.69) ความสามารถทาง
เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย 3.45 (S.D.= 0.73) และองค์กรแห่งนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ย 3.49 (S.D.= 0.66) 
ปัจจัยเหตุ ทั้ง 5 มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ผลการด าเนินงานทางธุรกิจ และแบบจ าลอง ADVL Model ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก และ 
19 องค์ประกอบย่อย ดังนี้  
 (1) ระบบการท างาน มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ระบบบริหารจัดการวางแผนควบคุม 
(sysn1) ระบบการวางแผนควบคุมคุณภาพข้อมูล (sysn2) ระบบบริหารจัดการ ควบคุมคุณภาพ 
(sysn3) ระบบฐานข้อมูล การวางแผน (sysn4)  
 (2) ทุนมนุษย์ มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ทุนทางปัญญาและอารมณ์ (capn1) ทุนทาง
สังคมและอารมณ์ (capn2) ทุนทางอารมณ์และปัญญา (capn3)  
 (3) เครือข่ายทางธุรกิจ มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ พันธมิตร ทางธุรกิจร่วมค้า (netn1) คู่
ค้าพันธมิตรร่วมค้า (netn2) กิจการร่วมคู่ค้า (netn3)  
 (4) ความสามารถทางเทคโนโลยี มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การจัดหาดัดแปลงและท า
ในการด าเนินการ (tecn1) การใช้เทคโนโลยีที่จัดหามาใช้ในด าเนินการ (tecn2) การท านวัตกรรมและ
ดัดแปลงเทคโนโลยี ให้เหมาะสม (tecn3)  (5) องค์กรแห่งนวัตกรรม มี 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
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กลยุทธ์และวิสัยทัศน์โครงสร้างวัฒนธรรมองค์กร (orgn1) โครงสร้างวัฒนธรรมขององค์กร (orgn2) (6) 
ความได้เปรียบในการแข่งขัน มี 2 องคป์ระกอบย่อย ได้แก่ ความได้เปรียบในด้านต้นทุนความแตกต่าง
ที่รวดเร็ว (advn1) ความได้เปรียบในการตอบสนองที่รวดเร็ว ด้านต้นทุน (advn2) และ (7) ผลการ
ด าเนินงานทางธุรกิจ มี 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ผลการด าเนินงานไม่ใช่การเงิน (pern2) ผลการ
ด าเนินงานด้านการเงิน (pern1)  
   4.2 ค่าดัชนีชี้วัด 
     จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับที่ 2 ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง
ของแบบจ าลอง ADVL Model ด้วยโปรแกรม LISREL V:8.72 พบว่า แบบจ าลอง ADVL Model 
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความกลมกลืนทั้ง 6 ดัชนีที่ผ่านเกณฑ์การ
ยอมรับ ซึ่งพิจารณาได้จากค่าดัชนี 2/df = 0.94, CFI = 1.00, GFI = 0.98, AGFI = 0.95, 
RMSEA = 0.000 และ SRMR = 0.0098 ดังตารางที่ 1 และภาพประกอบที่ 1  
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืน 
 

ค่าดัชนี เกณฑ์ ค่าดัชนีที่วัดได้ ผลการพิจารณา 
2 /df (91.26/97)  < 2.00 0.94 ผ่านเกณฑ์ 

CFI  ≥ 0.95 1.00  ผ่านเกณฑ์ 
GFI  ≥ 0.95 0.98 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI ≥ 0.90 0.95 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA < 0.05  0.000 ผ่านเกณฑ์ 
SRMR < 0.05 0.0098 ผ่านเกณฑ์ 
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ภาพประกอบที่ 1 ADVL Model (Advantage Logistics Model) 

 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
     ผู้วิจัยอภิปรายผลจากข้อค้นพบของการวิจัยดังนี้   

5.1 ระบบการท างาน (SYS) มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ระบบบริหารจัดการ วางแผน
ควบคุม (sysn1) ระบบการวางแผนควบคุมคุณภาพข้อมูล (sysn2) ระบบบริหารจัดการควบคุมคุณภาพ 
(sysn3) ระบบฐานข้อมูลการวางแผน (sysn4) มีอิทธิพลทางตรงต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน 
(ADV) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.15 สอดคล้องกับ 
Benghozi and Chamaret (2010), Alter & Sarkar. (2011). และ Gittell, J. H., Seidner, 
R., & Wimbush, J.(2010). ที่กล่าวสรุปไว้ว่า ระบบการท างานไว้ว่า ระบบการท างานที่มี
ประสิทธิภาพสูง สามารถปรับปรุง เสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่าง
กันเป็นแนวทาง ที่คาดว่าจะเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการท างานที่โดดเด่นด้วยการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
ที่อาจท าให้องค์กร มีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน 
     5.2 ทุนมนุษย์ (CAP) มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ทุนทางปัญญาและอารมณ์ (capn1) 
ทุนทางสังคมและอารมณ์ (capn2) ทุนทางอารมณ์และปัญญา (capn3) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ความได้เปรียบในการแข่งขัน (ADV) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .01 โดยมีขนาดอิทธิพล
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ทางตรงเท่ากับ 0.32 สอดคล้องกับ Marvel, Davis & Sproul.(2016). และ Mahoney, J. T. 
(2015). ที่สรุปไว้ว่า ทุนมนุษย์เป็นสินทรัพย์ชนิดหนึ่ง และเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ( Intangible) 
ตามปกติแล้วไม่สามารถวัดเทียบค่าทางธุรกิจ แต่ก็สามารถแปรสภาพให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่
สามารถวัดเทียบคุณค่า ออกมาได้ สามารถวัดได้ และก็สามารถจัดการได้  การจัดการในทุนมนุษย์ 
คือ การลงทุนในตัวบุคคล เพ่ิมศักยภาพบุคคลเพ่ือไปเพ่ิมคุณค่าผลผลิตในรูปของการสร้าง คุณค่าและ
การฝึกอบรม เป็นการลงทุน ทรัพย์ที่ส าคัญท่ีสุด 
     5.3 เครือข่ายทางธุรกิจ มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ พันธมิตรทางธุรกิจร่วมค้า 
(netn1) คู่ค้าพันธมิตรร่วมค้า (netn2) กิจการร่วมคู่ค้า (netn3) มีอิทธิพลทางตรงต่อความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน (ADV) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรง
เท่ากับ 0.16 สอดคล้องกับ Lin, D. (2012) Schoonjans, S. (2013). และ Degerstedt, L. (2015) 
ที่กล่าวสรุปไว้ว่า การร่วมมือ ความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนในรูปแบบต่างๆระหว่าง
ผู้ประกอบการด้วยกันเองความร่วมมือหรือ ความเป็นกลุ่มก้อนที่เกิดขึ้นจะท าให้เกิดเป็นพลังของ
กลุ่มและพลังนี้จะช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายได้  
     5.4 ความสามารถทางเทคโนโลยี มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การจัดหาดัดแปลง และท า
ในการด าเนินการ (tecn1) การใช้เทคโนโลยีที่จัดหา และใช้ด าเนินการ (tecn2) การท านวัตกรรม
และดัดแปลงเทคโนโลยีให้เหมาะสม (tecn3) มีอิทธิพลทางตรงต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน 
(ADV) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.12 สอดคล้องกับ 
Sharif, M.N.(1995). Mithas, S., Tafti, A., and Mitchell, W. (2013). และ Arun R.(2015).ที่
กล่าวสรุปไว้ว่า ความสามารถทางเทคโนโลยีเป็นการด าเนิน กิจกรรมทางด้านเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิด
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ชนิดใหม่ กระบวนการผลิตใหม่โดยรวมถึงการใช้เทคโนโลยี ที่ก่อให้เกิดการ
ปรับปรุงอย่างมากในคุณลักษณะส าคัญของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตของผู้ผลิตสินค้าและ
บริการ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม 
 
     5.5 องค์กรแห่งนวัตกรรม มี 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ กลยุทธ์และวิสัยทัศน์โครงสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร (orgn1) โครงสร้างวัฒนธรรมขององค์กร (orgn2) มีอิทธิพลทางตรงต่อความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน (ADV) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรง
เท่ากับ 0.26 สอดคล้องกับ กีรติ ยศยิ่งยง. (2552). Lockwood, T., & Walton,T. (2013). และ 
Jonathan, O. A., Seun, A. A., & James, O. O. (2016).ที่กล่าวสรุป ไว้ว่า การเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม คือ ความสามารถในการนวัตกรรมใหม่ เพ่ือการอยู่รอดและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
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องค์กร เพ่ือสร้างต าแหน่งความได้เปรียบท่านกลางสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจ รูปแบบ
ใหม่ๆ และสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันให้กับองค์กรได้ 
     5.6 ความได้เปรียบในการแข่งขัน มี 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ความได้เปรียบในด้าน
ต้นทุนความแตกต่างที่รวดเร็ว (advn1) ความได้เปรียบในการตอบสนองที่รวดเร็วด้านต้นทุน (advn2) 
มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงานทางธุรกิจ (PER)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
ขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 1.00 สอดคล้องกับ Porter, M. E. (1990). Liu, Y., & Liang, L. 
(2015).และ Schilke, O. (2014).ที่กล่าวสรุปไว้ว่า กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
องค์ประกอบส าคัญ คือ ความได้เปรียบในด้านต้นทุน (Cost Leadership) ความได้เปรียบในการ
สร้างความแตกต่าง (Differentiation) และความได้เปรียบในการตอบสนองที่รวดเร็ว (Quick 
Response) คือปัจจัยของ ความเปรียบในการแข่งขันทางการค้าที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
องค์กร นอกจากนี้ ผลการด าเนินงานทางธุรกิจ (PER) ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจาก ระบบการท างาน 
(SYS) ทุนมนุษย์ (CAP) เครือข่ายทางธุรกิจ (NET) ความสามารถทางเทคโนโลยี (TEC) องค์กรแห่ง
นวัตกรรม (ORG) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.15, 0.33, 0.16, 0.12 และ 0.26 ตามล าดับ ซึ่งเป็น
ค่าอิทธิพลที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความได้เปรียบในการแข่งขัน (ADV) ได้รับอิทธิพล
ทางตรงจาก ระบบการท างาน (SYS) ทุนมนุษย์ (CAP) เครือข่ายทางธุรกิจ (NET) ความสามารถทาง
เทคโนโลยี (TEC) องค์กรแห่งนวัตกรรม (ORG) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.15, 0.32, 
0.16, 0.12 และ 0.26 ตามล าดับ ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับ .01 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 ความได้เปรียบในการแข่งขันที่มีอิทธิพลและท าให้ผลการด าเนินงานของธุรกิจขนส่ง
และโลจิสติกส์ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน ตาม ADVL MODEL  ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบคือ 
ความได้เปรียบด้านต้นทุน และความได้เปรียบด้านความรวดเร็ว ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความ
ได้เปรียบดังกล่าว ได้แก่ 1) ระบบการท างาน ซ่ึงประกอบด้วย ระบบการบริหารจัดการวางแผน
ควบคุม ระบบการวางแผนควบคุมคุณภาพข้อมูล ระบบบริหารจัดการคุณภาพ และระบบการ
วางแผนฐานข้อมูล 2) ทุนมนุษย์  ประกอบด้วยทุนทางปัญญา  ทุนทางสังคม และทุนทางอารมณ์ 3) 
เครือข่ายทางธุรกิจ ประกอบด้วย พันธมิตรร่วมค้า กิจการร่วมค้า และ พันธมิตรคู่ค้า 4) 
ความสามารถทางเทคโนโลยี ประกอบด้วย การจัดหาและดัดแปลงเทคโนโลยีเพ่ือการด าเนินการ 
นวัตกรรมและการดัดแปลงเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยี่เพ่ือการด าเนินการ 5) องค์กรแห่ง
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นวัตกรรม ประกอบด้วย กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ ของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร  และ โครงสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
     จากผลการศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับการน า
ผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 
 7.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
  ผลการด าเนินงานทางธุรกิจของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่หรือ
ร้อยละ 80 จะเป็นธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 5 ล้านบาท ทั้งผลการด าเนินงานทางการเงิน 
และผลการด าเนินงานที่ไม่ไช่การเงินสามารถเพ่ิมขี้นได้ด้วยปัจจัยหลักๆ 5 ปัจจัยได้แก่  
 1) ระบบการท างานควร เปลี่ยนการท างานโดยระบบครอบครัว ให้เป็นระบบที่มีการ
บริหารจัดการและวางแผนควบคุมคุณภาพ บริหารจัดการบนฐานข้อมูลที่มีการวางแผนเป็นอย่างดี  
 2) ทุนมนุษย์ ผู้ประกอบการควรใส่ใจพัฒนาขีดความสามารถของคนในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่องจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะสะสมไว้ และน ามาใช้ในการแก้ปัญหาร่วมกันซึ่งเป็นทุนใน
สังคมท่ีต้องใช้เวลาพอสมควร นอกจากนี้ ควรมีนโยบายการบริหารจัดการ EQ ซึ่งจะช่วยให้
พนักงานมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3) เครือข่ายทางธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ควรให้ความร่วมมือกัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบการอ่ืน ทั้งด้านการผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับคู่ค้า  
 4) ความสามารถทางเทคโนโลยี ความสามารถในการเสาะหา และจัดหาเทคโนโลยี 
เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินการ มีความสามารถในการดัดแปลงให้เหมาะสมกับ
รูปแบบการปฏิบัติงาน รวมถึงก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ จะสามารถสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขนัได้   
 5) องค์กรแห่งนวัตกรรม ผู้ประกอบการควรมีการส ารวจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้ง
ภายในภายนอกเพ่ือน ามาก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ร่วมกันของทุกฝ่าย ก าหนดโครงสร้าง
องค์กรให้มีความยืดหยุ่น และมีวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการพ้ืนฐานของบุคลากร 
เป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติสืบต่อกันไป  
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 7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม  (Questionnaire) 
กับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกกับสมาคมขนส่งโลจิสติกส์ไทย เท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่จะน าผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้จะต้องค านึงถึงข้อจ ากัดดังกล่าวนี้ด้วย อย่างไรก็ตามการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูล ทุติยภูมิ (Secondary 
Sources) จากวรรณกรรมต่างประเทศ เป็นส่วนใหญ่ เพ่ือให้ได้รับความรู้พ้ืนฐานในการวิจัย และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยเพ่ือน ามาใช้ศึกษา 
แบบจ าลองความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ในประเทศไทย ดังนั้นการน า
กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ไปประยุกต์ใช้ จะต้องค านึงถึง ข้อจ ากัดดังกล่าวนี้
ด้วย 
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ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนารูปแบบการแสดง 
หมอล าหมู่เชิงธุรกิจ  

THE PROBLEMS EFFECTING SOCIO - ECONOMIC FROM THE DEVELOPMENT OF 
DEVELOPMENT OF MOR-LAM BUSINESS MODEL 

 
ศิริชัย  ทัพขวา   สมคิด  สุขเอิบ 

Sirichai   Tupkhwa,   Somkhit  Suk-erb 
 

บทคัดย่อ 
              บทความเรื่อง ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนารูปแบบการแสดงหมอ
ล าหมู่เชิงธุรกิจ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา 1) ศึกษาผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนาการพัฒนารูปแบบการแสดงหมอล าหมู่เชิงธุรกิจ 2) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางการพัฒนาและผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาการพัฒนารูปแบบการ
แสดงหมอล าหมู่เชิงธุรกิจ น าเสนอผลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัย 
โดยการพรรณนาวิเคราะห์ 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนาการพัฒนา
รูปแบบการแสดงหมอล าหมู่เชิงธุรกิจ มีการบริหารจัดการรายได้ที่ทันสมัย น าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์เข้ากับการบริหารรายได้ของวงมีการบันทึกข้อมูลรายรับ รายจ่าย ในแต่ละงาน และที่
ส าคัญมีการบันทึกการแสดงแล้วเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดียเพ่ือสร้างรายได้3) ความสัมพันธ์
ระหว่างแนวทางการพัฒนาและผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาการพัฒนารูปแบบการแสดงหมอล าหมู่
เชิงธุรกิจ ต้องประยุกต์วัฒนธรรมการแสดงที่มีอยู่เดิมเข้ากับสมัยใหม่มากขึ้นเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งแปลก
ใหม่ให้แก่ผู้ชม  ปรับเวที ชุดการแสดง อุปกรณ์ประกอบฉากให้เข้ากับเนื้อเรื่องที่แสดงและง่ายต่อ
การเก็บรักษารวมไปถึงการขนย้ายไปยังสถานที่ต่างๆ  วรรณกรรมค ากลอนเน้นการน าวรรณกรรม
ค ากลอนพ้ืนบ้านอีสานมาใช้ การพัฒนาแบบท่าเต้นต้องเข้าใจหลักของวัฒนธรรมร่วมสมัยและมีการ
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พลิกแพลงได้อยู่ตลอดเวลาให้เข้ากับสถานการณ์  การบริหารจัดการวง มีการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ชัดเจน  แนวทางในการพัฒนาดังกล่าวนี้เป็นการแนะน าจากผู้วิจัยที่น าปัญหาที่แต่ละ
คณะพบเจอนั้นมาหาแนวทางแก้ไขในเบื้องต้น แต่ในทางปฏิบัติแล้วนั้นผู้บริหารหัวหน้าคณะหมอล า
คงมีทางออกในการแก้ปัญหาที่ดีอยู่แล้วด้วยความที่มีประสบการณ์ในการท าคณะหมอล ามานาน 
 ค าส าคัญ : การพัฒนา, รูปแบบการแสดง, หมอล าหมู่ ,เชิงธุรกิจ 
 
 

ABSTRACT 
    The aim of the study was to investigate understanding of the development 
of Mo Lam Moo business (Northeastern -style singers). The research was 
determined 1) to study the background of northeastern-style singers, 2) to survey 
the condition of the format of the performance, and 3) to dissertation of the 
guidelines to develop the model of Mo Lam Moo performance. The target group 
consists of 7 groups of Esan style band in Khon Khean, Kalasin, Mahasarakham, 
Nokhon Phanom district. 
         Research findings were as follows: 1) the history of Northeastern-style singers 
hos long. It is developed from reading about Esan literature, then put the melody 
to make harmonious,  2) the issue of display format comes from lacking of 
systematic management due to the members of the Mo Lam Moo band has no 
experiences and expertise in singing and dancing. Furthermore, sickness from 
continuous working made them tired and unable to develop the new style of 
playing.  Besides, the show equipment and nature disaster caused the band greatly, 
3) the way to update the northeastern style singers depend on applying the former 
style with modern style to create the new and innovative to the audiences. The 
new stage, modern costume, the props to the scene that easy to kept including the 
transportation to places.    Poetry literature focus in the folk verse of Esan. The 
story of playing should reflect life style and tradition of Esan people.  The dancing 
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style must be modern relied on dancer teacher.  The management of the budget 
should relied on information to save the expenditure and revenue.  
  The way to promote the show should rely to the social media by 
recording audio and video recording for gaining more advantages.The disquistion 
suggest that the leader is the most important in force of development since they 
have a long experience in workplace. 
Keywords: Development, Style of The Show, Molum Group, Business. 
 
1. บทน า 
  ในสังคมโลกาภิวัตน์นี้ หมอล า เป็นรูปแบบวัฒนธรรมทางภาคอีสานของประเทศไทย 
สามารถแบ่งออกได้หลายอย่าง ตามลักษณะท านองของการล า เช่น ล าเต้ย ล ากลอน ล าเรื่อง ล า
เรื่องต่อกลอนล าเพลิน ล าซิ่ง ค าว่า “หมอล า” มาจากค า 2 ค ามารวมกัน ได้แก่ “หมอ” หมายถึง ผู้
มีความช านาญ และ “ล า” หมายถึง การบรรยายเรื่องราวต่างๆ ด้วยท านองอันไพเราะ ดังนั้น หมอ
ล าจึงหมายถึง ผู้ที่มีความช านาญในการบรรยายเรื่องราวต่างๆ ด้วยท านองเพลง  ความ
เจริญก้าวหน้าของหมอล าเหมือนกับความเจริญก้าวหน้าของสิ่งอ่ืนๆ เริ่มแรกเกิดจากผู้เฒ่าผู้แก่เล่า
นิทานหรือวรรณคดีที่เกี่ยวกับจารีตประเพณีและศีลธรรม โดยเรียกลูกหลานมาฟังกันมาก ซึ่งจะนั่ง
เล่าก็คงไม่เหมาะ จึงต้องยืนขึ้นเล่าครั้น  ผู้เล่าเพียงแต่เล่า ไม่ออกท่าทางคงไม่สนุก ผู้เล่าจึง
จ าเป็นต้องยกไม้ยกมือแสดงท่าทางเป็นพระเอก นางเอก ตัวโกง ตัวตลก นักรบ เสนา เป็นต้น และ
เพ่ิมความน่าตื่นเต้นด้วยส าเนียงสั้นยาว ใช้เสียงสูงต่ าประกอบ และหาเครื่องดนตรีประกอบเช่น ซอ 
ปี่ แคน เพ่ือให้เกิดความสนุกครึกครื้น ผู้แสดงมีเพียงแต่ผู้ชายอย่างเดียวดูไม่มีรสชาติเผ็ดมัน จึง
จ าเป็นต้องหาผู้หญิงมาแสดงประกอบ จึงถือเป็นการล าแบบสมบูรณ์ เมื่อผู้หญิงมาเกี่ยวข้อง  เรื่อง
ต่างๆ ก็ตามมา เช่น เรื่องเกี้ยวพาราสี เรื่องชิงดีชิงเด่น ยาด  (แย่ง) สามี ภรรยา เรื่องตลกโปกฮา
ตามแต่ท้องเรื่องที่เล่านั้น  
  เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป วิวัฒนาการของหมอล าหมู่เป็นการล าที่มีผู้แสดงครบหรือ
เกือบจะครบตามจ านวนตัวละครในเรื่องที่ด าเนินการแสดง มีอุปกรณ์ประกอบ ทั้งฉาก เสื้อผ้า
สมจริงสมจัง และยังมีเครื่องดนตรีประกอบ แต่เดิมที่มีหลักๆ คือพิณ (ซุง หรือ ซึง) แคน กลอง การ
ล าจะมี 2 แนวทางคือ ล าเวียง และล ากลอน ต่อมาเมื่อดนตรีลูกทุ่งมีอิทธิพลมากขึ้น จึงเกิดวัฒนา
การของหมอล าหมู่อีกครั้งหนึ่ง โดยได้ประยุกต์กลายเป็น ล าเพลิน ซึ่งมีจังหวะที่เร้าใจชวนให้
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สนุกสนาน ก่อนการล าเรื่องในช่วงหัวค่ าจะมีการน าเอารูปแบบของ วงดนตรีลูกทุ่งมาใช้เรียกคนดู 
กล่าวคือ จะมีนักร้องมาร้องเพลงลูกทุ่งหรือบางคณะหมอล า ได้น าเพลงสตริงที่ก าลังฮิตในขณะนั้น
มาขับร้อง มีหางเครื่องหรือแดนซ์เซอร์เต้นประกอบ น าเอาเครื่องดนตรีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เช่น 
กีต้าร์ คีย์บอร์ด แซ็กโซโฟน ทรัมเปต และกลองชุด เป็นต้น โดยน ามาผสมผสานเข้ากับเครื่องดนตรี
เดิมได้แก่ พิณ แคน ท าให้ได้รสชาติของดนตรีที่แปลกออกไป ยุคนี้นับว่าหมอล าเฟ่ืองฟูมากที่สุด 
คณะหมอล าดังๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม อุบลราชธานี อุดรธานี หมอ
ล าหมู่สามารถแบ่งตามท านองของบทกลอนล าได้อีกซึ่งแต่ละท านองจะออกเสียงสูงต่ าไม่เหมือนกัน 
ได้แก่ ท านองขอนแก่น ท านองกาฬสินธุ์ ท านองสารคาม ท านองอุบล เป็นต้น  หมอล าเป็นองค์วิชา
ความรู้อย่างหนึ่ง ท าให้เราเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมได้ การแสดงหมอล าไม่ใช่แค่การอนุรักษ์ แต่
ยังอธิบายความหมายและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในวงชาวบ้านซึ่งเป็นมูลชั้นต้นอย่างดี ในเมื่อ
วัฒนธรรมอีสานได้มีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นเราควรที่จะอนุรักษ์ไว้ วัฒนธรรมทุกสิ่งทุก
อย่างที่เป็นของไทยก็คือเอกลักษณ์ของชาติไทยและที่คนไทยเรามีความมั่นคงอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะ
เรามีเอกลักษณ์ มีวัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชีวิตของเรา 
 หมอล าหมู่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงและโดดเด่นที่สุดของภาคอีสานเป็นศิลปะการแสดงที่
ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับกลุ่มนักแสดง  ปัจจุบันธุรกิจ
มีการแข่งขันกันสูง ตามกระแสโลกาภิวัฒน์และระบบทุนนิยมท าให้หมอล าหมู่ มีการพัฒนาให้เข้ากับ
ยุคสมัย มีการเปลี่ยนแปลงไปตามค่านิยม จึงท าให้หมอล าหมู่  ได้มีการพัฒนารูปแบบให้เข้ากับยุค
สมัย  เดิมทีหมอล าหมู่เป็นศิลปะการอนุรักษ์วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ปัจจุบันกลายเป็นศิลปะการแสดง
ร่วมสมัย การบริหารจัดการท าให้ศิลปะการแสดงหมอล าหมู่กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่สามารถ
ขายได้ หมอล าจึงต้องมีการประยุกต์บทบาทของตนเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดย
ค านึงจากกลุ่มผู้ฟังเป็นหลักตลอดจนด้านเศรษฐกิจ การบริหารจัดการภายในวงหากไม่ปรับปรุงและ
ขาดหลักบริหารที่ดีแล้ว ย่อมไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ ดังจะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีหมอล าหลาย
คณะต้องเลิกการละเล่นและปิดวงไปโดยปริยาย เพราะไม่มีคนจ้างหรือไม่มีกลุ่มผู้ฟังที่นิยมชมชอบ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้ตระหนักถึง ปัญหาของหมอล าหมู่ได้มีการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงเรื่อยมาไม่ดีเท่าที่ควร อีกทั้งยังมีวงหมอล าหมู่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมในสังคม และยังมี
บางวงที่ไม่ประสบผลส าเร็จ แม้ว่าจะมีการบริหารจัดการ แต่ก็อาจจะยังไม่ถูกใจผู้ชม จนต้องปิด
กิจการไปที่สุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการ  ที่จะศึกษาความเป็นมา สภาพปัจจุบัน รูปแบบการแสดง 
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และแนวทางการพัฒนารูปแบบการแสดงหมอล าหมู่เชิงธุรกิจ เพ่ือที่จะได้มีการพัฒนา สืบทอดหมอ
ล าหมู่อยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป   
 
2. ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 2.1 ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนาการพัฒนารูปแบบการแสดง
หมอล าหมู่เชิงธุรกิจ  
 2.2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางการพัฒนาและผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาการ
พัฒนารูปแบบการแสดงหมอล าหมู่เชิงธุรกิจ  
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย  
 วิธีในการวิจัยผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพทางวัฒนธรรม  (Cultural  Qualitative  
Research)  โดยการเก็บข้อมูลจากเอกสาร  (Document)  และเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม  
(Filed  Study)  โดยการส ารวจการสังเกต  การสัมภาษณ์  การสนทนากลุ่ม  การประชุมปฏิบัติการ
และน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ 
 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีวิจัย การเลือกพ้ืนที่ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่วิจัย 3 จังหวัด คือ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และ 
มหาสารคามโดยเลือกศึกษาจากคณะหมอล าหมู่  3  ท านองคือท านองขอนแก่นเลือกคณะรัตนศิลป์
อินตาไทยราษฎร์ และคณะหนูภารวิเศษศิลป์ ท านองกาฬสินธุ์ - สารคามเลือกคณะศิลปินภูไท และ
คณะเพชรแพรวา ท านองล าเพลินเลือกคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง  และคณะบัวริมบึง  ผู้วิจัย
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพทางวัฒนธรรม  ประมวลผลให้ตรงตามความมุ่งหมายที่
วางไว้ข้อมูลและน าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive  Analysis)   
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 จากการลงพ้ืนที่ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการแสดงหมอล าหมู่เชิงธุรกิจ ผู้วิจัย
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็น  ดังนี้   
 4.1 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนารูปแบบการแสดงหมอล าหมู่เชิง
ธุรกิจ   ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนาหมอล าหมู่ในภาคอีสาน เกิดการปรับปรุง
แต่ละด้านในการพัฒนาคณะหมอล าหมู่แบบใหม่ในเชิงธุรกิจ ดังนี้   
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  1)  ด้านการแสดงและเครื่องแบบการแสดง มีการปรับเปลี่ ยนประยุกต์วัฒนธรรมการ
แสดง ที่มีอยู่เดิมเข้ากับสมัยใหม่มากขึ้น เพ่ือตอบรับกลุ่มผู้ชมวัยรุ่นอีสานสมัยใหม่ เครื่องแบบการ
แสดงเน้นการประยุกต์วัฒนธรรมใหม่และวัฒนธรรมเก่าให้เป็นวัฒนธรรมร่วมสมัย เพ่ือสร้างสรรค์สิ่ง
แปลกใหม่ให้แก่ผู้ชม   
  2)  ด้านการจัดเวที แสง สี เสียง มีการเวทีให้เข้ากับผ้าฉากแต่ละฉากที่แสดง ฉากแต่ละ
ฉากให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่แสดง ทั้งนี้การสร้างเวทีนั้นก็คงขึ้นอยู่กับศิลปินหมอล าจะจัดหาตาม
ความเหมาะสม และเวทีควรจะไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปพ้ืนที่พอเหมาะกับการแสดง  ทั้งดนตรี   
หางเครื่อง หมอล า ในด้านแสง  สี  เสียง  ส าหรับแสงสว่างที่ใช้บนเวที  ออกงานแต่ละครั้งควร
ค านึงถึงต้นทุนเพราะเม่ือลงทุนไปมากหากเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง หรือสภาพอากาศแปรปรวน  
 3) ด้านวรรณกรรมค ากลอน ผู้ประพันธ์บทกลอนและศิลปินนักแสดงน าวรรณกรรมค า
กลอนพ้ืนบ้านอีสานมาใช้แสดง เรื่องที่น ามาแสดงควรสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตาม
จารีตประเพณีสื่อถึงผู้ชมผู้ฟังเกิดความสมัครสมานสามัคคีมีความเมตตากรุณาในสังคม 
  4) ด้านดนตรีและท านองล า มีการบูรณาการระหว่างเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านอีสานและ
เครื่องดนตรีสากล และแบ่งเครื่องดนตรีที่ใช้เล่นประกอบล าและเครื่องดนตรีที่ใช้เล่นประกอบการ
ร้องเพลง ในการแสดงแต่ละฉาก เพ่ือสร้างอารมณ์สุนทรีแก่ผู้ฟัง ในเรื่ องของท านองล าควรอนุรักษ์
ท านองดัง้เดมิไว้ในการขับร้องและพัฒนาท านองดั้งเดิมให้มีความร่วมสมัยตามกาลเวลา  
 5) ด้านพัฒนาการแสดงหางเครื่อง พัฒนาแบบท่าเต้นร่วมสมัยและทันสมัยนิยมมีความ
เป็นวัฒนธรรมร่วมสมัย มีการแปรแถวผสมในท่าเต้น  
 6) ด้านบริหารจัดการวง มีการแบ่งหน้าที่ในวง เพื่อให้ในวงมีการแบ่งอ านาจหน้าที่บริหาร
จัดการแต่ละฝุายอย่างมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการควบคุม เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวง  
  7) ด้านการบริหารรายได้ มีการบริหารจัดการรายได้ที่ทันสมัย ควรน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์เข้ากับการบริหารรายได้ของวง ควรมีการบันทึกข้อมูลรายรับ รายจ่าย ในแต่
ละงานงาน ต่อเดือน ต่อปี บันทึกข้อมูลตารางงานประจ าเดือน ประจ าปี  ลงในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือสะดวกในการบริหารจัดการ ซึ่งปลอดภัยกว่าการเก็บข้อมูลแบบเก่า  ควรมีการ
บันทึกภาพและเสียงของการแสดงในแต่ละที่เพ่ือน ามาเผยแพร่ผ่านซีดี ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย 
เช่น  ยูทูป เพ่ือประชาสัมพันธ์วง ซึ่งช่วยขยายฐานแฟนคลับ ขยายตลาดเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมจาก
ยอดคนดู และจากแผ่นซีดี    
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  8) ด้านอื่นๆ ในการพัฒนาเพื่อสร้างความเหมาะสมในด้านการแต่งตัวของหมอล าหมู่และ
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัตถุที่ทรงคุณค่าให้อยู่คู่สังคมอีสานอย่างสง่างามควรจะสร้างสรรค์และ
น าไปใช้ให้เหมาะสมกับการแสดง ในด้านวัสดุที่ใช้ท า  ควรจะเป็นวัสดุที่ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย  
 5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางการพัฒนาและผลกระทบท่ีมีต่อการพัฒนาการพัฒนา
รูปแบบการแสดงหมอล าหมู่เชิงธุรกิจ ของหมอล าทั้ง 6 คณะ ดังนี้ 
    1) ด้านรูปแบบการแสดงและเครื่องแบบการแสดง ผู้แสดงปัจจุบันใช้ผู้แสดงจ านวน
มากประมาณ  100-200  คน ผู้ที่จะมาเป็นหมอล าได้นั้นจะต้องเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมซึ่งผ่านการ
ฝึกฝนมาพอสมควร 
    2) ด้านการจัดเวที แสง สี เสียง ในการแสดง เวทีที่คณะล าเรื่องต่อกลอนนิยมใช้ในการ
แสดงปัจจุบัน  เป็นเวทีมาตรฐานเรียกว่าเวทีลอย  ซึ่งเหมะสมในการขนย้ายและประกอบได้ง่าย  
ส่วนโครงเวทีท าด้วยเหล็กหลาย ๆ ชิ้นส่วนประกอบกัน  พื้นเวทีปูด้วยไม้     
    3) ด้านการแสดงหางเครื่อง หางเครื่องในคณะล าเรื่องต่อกลอนคณะปัจจุบัน โดยทั่วไป
แล้วแต่ละจะมีหางเครื่องประมาณ  50-100   คน  ถ้าเป็นล าเรื่องต่อกลอนคณะใหญ่ ๆ จะมีหาง
เครื่อง  80  คนขึ้นไป หางเครื่องจะมีทั้งชายและหญิง  จังหวะท่าเต้นของหางเครื่องนั้นจะมีผู้
ฝึกสอนท่าเต้นให้   
    4) ด้านการบริหารจัดการวงในปัจจุบันในวงจะมีการแบ่งหน้าที่ในวงได้แก่ หัวหน้า
คณะมีหน้าที่รับงานแสดง ดูแลค่าใช้จ่ายของวงทั้งหมดในวง   หัวหน้าฝุายอาหาร  มีหน้าที่จัดหา
อาหาร หัวหน้าฝุายนักดนตรี ดูแลการฝึกซ้อม การแกะเพลงเล่นเพลง ดูแลแก้ซ่อมแซมเครื่องดนตรี 
หัวหน้านักร้อง   หมอล า  ท าหน้าที่ฝึกซ้อมนักแสดงให้เกิดทักษะ หัวหน้าฝุายหางเครื่อง  ควบคุม
การฝึกซ้อมให้เข้าจังหวะดนตรี ฝึกซ้อมท่าเต้นให้หลากหลายและเข้ากับสมัยนิยม  ท่าเต้นควรจะ
สอดคล้องและสื่อถึงวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสาน 
   5) ด้านการบริหารรายได้ ในด้านการบริหารจัดการรายได้ รายได้ส่วนใหญ่จะมาจาก
การรับงานต่าง ๆ จากผู้จ้าง ทั้งในจังหวัง จังหวัดใกล้เคียง และภูมิภาคอ่ืน ๆ ซึ่งมีการคิวจ้างงานยาว
ตลอดทั้งปี  ซึ่งงานแต่ละที่ผู้จ้างให้ค่าตอบแทนแตกต่างกันไป ในการรับงานยังเป็นการติดต่อรับงาน
ผ่านโทรศัพท์ช่องทางเดียวเท่านั้น   
    6) ด้านอ่ืนๆ ปัญหาการเดินทางไปแสดงในงานต่างๆ จะเกิดอุบัติเหตุรถเสีย ยางแตก 
ติดด่าน   ถนนช ารุด ผู้ขับรถไม่รู้จักทาง มีปัญหาในการอ่านแผนที่เดินทาง ท าให้การเดินทางล่าช้า
กว่าก าหนด ปัญหาการเจ็บปุวยของสมาชิกที่ท าหน้าที่ส าคัญ ขาดระเบียบวินัยในด้านระยะเวลา 
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เครื่องดนตรีช ารุด เกิดพายุฝนระหว่างการแสดงหรือเหตุทะเลาะวิวาทกันในระหว่างมีการแสดง  
ท าให้การแสดงต้องยกเลิกไป หรืออยู่ในช่วงไว้อาลัย ท าให้วงต้องหยุดรับงาน  
 
5. อภิปรายผล 
  จากข้อสรุปผลการวิจัยข้างต้น  ท าให้ผู้วิจัยมองเห็นประเด็นที่สามารถน ามาอภิปราย
ผลการวิจัย  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการน าผลการวิจัยไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  ดังนี้ 
 5.1 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนาการพัฒนารูปแบบการแสดงหมอล า
หมู่เชิงธุรกิจ การจัดรูปแบบการแสดงหน้าเวทีต้องค านึงถึงความต้องการของผู้ชมมีหลากหลาย  
มีความเป็นมืออาชีพ การแสดงต้องอยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดของการอนุรักษ์ และการสร้างสรรค์ที่มา
จากความเป็นอีสานและความเป็นไทยเพ่ือสร้างความแตกต่างสร้างคุณค่า พัฒนาการแสดงให้
ทันสมัยกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางสังคม สอดคล้องกับการศึกษาของ (Ubonloet,S., 2007, 
pp. 147) 
 5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางการพัฒนาและผลกระทบท่ีมีต่อการพัฒนาการพัฒนา
รูปแบบการแสดงหมอล าหมู่เชิงธุรกิจ 
    เนื่องจากค่านิยมของผู้คนเปลี่ยน คณะหมอล าที่ท าการวิจัยต่างเห็นด้วยจะมีการ
ปรับตัวให้ตรงตามความนิยมของผู้ชมผู้ฟัง รูปแบบการแสดง เครื่องแบบการแสดง การจัดเวที แสง 
สี เสียง ในการแสดง การแสดงหางเครื่อง การบริหารจัดการวง การบริหารรายได้ วิธีการปรับจะ
เป็นการลอกเลียนแบบ ผลท าให้คณะหมอล าที่ทุนน้อยต้องยุบวงไปจ านวนมาก  ซึ่งนับวันจะเพ่ิม
มากขึ้นมีผู้จ้างน้อยลง จึงต้องมีการปรับวิธีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับทุนของเจ้าภาพ  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
   การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการแสดงหมอล าหมู่เชิงธุรกิจ  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ซึ่งการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกันมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1) ควรน าข้อมูลไปสร้างเป็นแบบเรียนเพ่ือใช้ในหลักสูตรท้องถิ่น เนื่องจากงานวิจัยได้
ศึกษาลักษณะเด่นของล าเรื่องต่อกลอนทั้ง 6  คณะซึ่งครอบคลุมพื้นที่ท่ัวภาคอีสาน ข้อมูลสะท้อนให้
เห็นลักษณะเด่นในด้านการแสดง เครื่องแต่งกาย หางเครื่อง เนื้อเรื่องท านอง  ดนตรีประกอบ  เวที 
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แสง สี เสียง ด้านการบริหารจัดการวง ด้านการบริหารรายได้ เนื้อหาดังกล่าวสามรถน าไปสร้างชุด
การสอนตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐาน ขั้นกลางและขั้นสูง ซึ่งอาจพัฒนาเป็นอาชีพได้ศิลปินหมอล าหมู่ได้ 
 6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการหรือเจ้าของหมอล า   
ในประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ในเรื่องของการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ทั้งรูปแบบการแสดง ท านอง แสงสีแสง และรูปแบบทางธุรกิจของธุรกิจหมอล าที่เหมาะสม 
 2) ควรศึกษาวิจัยเรื่องปัญหาการพัฒนาการแสดงหมอล าแต่ละประเภท ในภาคอีสาน 
เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาอุปสรรคในแต่ละพ้ืนที่ซึ่งจะได้ทราบปัญหา และแนวทางแก้ไขรูปแบบการ
แสดง เครื่องแบบการแสดง การจัดเวที แสง สี เสียง ในการแสดง การแสดงหางเครื่อง การบริหาร
จัดการวง การบริหารรายได้ 
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ย้อนทางแบบไทย : การศึกษาภาพสะท้อนเอกลักษณ์ไทย ด้วยถ้อยค าและส านวน 
THE REVERSE OF THAI STYLE : A STUDY OF REFLECTIVE PICTURE OF 

THAI IDENTITY BY VOCABURARIES AND IDIOMS 
 

ชลอ  รอดลอย 
Chalor  Rodloy 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาถ้อยค าและส านวนที่ส ะท้อนเอกลักษณ์ด้าน
พระพุทธศาสนา 2) ศึกษาถ้อยค าและส านวนที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณี 
3) ศึกษาถ้อยค าและส านวนที่สะท้อนเอกลักษณ์ด้านศิลปกรรม 4) ศึกษาถ้อยค าส านวนไทยที่
สะท้อนเอกลักษณ์ด้านการเกษตร 

วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบการพรรณนาวิเคราะห์ประชากร ได้แก่ เอกสาร  
ต ารา  แบบเรียน  พจนานุกรม  สารานุกรม  เลือกเฉพาะค าศัพท์และส านวน ที่สะท้อนเอกลักษณ์
ทางด้านพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปกรรม และด้านการเกษตร  

ผลปรากฏดังนี้  ภาพสะท้อนเอกลักษณ์ไทย  ทางด้านพระพุทธศาสนา มีถ้อยค าและ
ส านวนมาก เช่น วันธรรมสวนะ  บรรพชา  และอุปสมบท  ส านวน เช่น ปิดทองหลังพระ   สอน
หนังสือพระสังฆราช และ ชั่วช่างชีดีช่างสงฆ์ เป็นต้น  ภาพสะท้อนเอกลักษณ์ไทยทางด้าน
ขนบธรรมเนียม เช่น  สินสอด ทองหมั้น  และ สงกรานต์  ส านวน  เช่น  ข้าวใหม่ปลามัน  เข้าตาม
ตรอกออกตามประตู  และขนทรายเข้าวัด  เป็นต้น  ภาพสะท้อนเอกลักษณ์ทางด้านศิลปกรรม  เช่น  
เบญจรงค์  เรือนแก้ว และ ไม้สิบสอง  ส านวน เช่น  เป็นปี่เป็นขลุ่ย  และ ร าไม่ดีโทษปี่โทษกลอง  
เป็นต้น   และภาพสะท้อนเอกลักษณ์ไทยทางด้านการเกษตร เช่น  ข้าวเจ้า  ข้าวเหนียว  และข้าวตู  
ส านวน  เช่น  ข้าวแดงแกงร้อน  ข้าวเหลือเกลืออ่ิม  และข้าวนอกนา   เป็นต้น   
ค าส าคัญ : ย้อนทางแบบไทย, เอกลักษณ์ไทย, ถ้อยค า, ส านวน 
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ABSTRACT 
           This research aims; 1) to study words and idioms reflecting the Buddhism  
identity  2) to study the words and idioms that reflect the traditions 3) to study the 
words and idioms that shows Thai arts identity 4) to study the words and idioms 
that reflect   agricultural identity 

This research is qualitative methods to study descriptive analysis. The 
population is a document example Document Textbook Lexitron Dietionary 
Encyclopedia Select Vocabulary  and Thai idioms that reflect  religion, tradition, 
Thai arts and the agriculture identity 

Result that Thai identity in Buddhism have plenty of words and idioms such 
as Won Thammasawana Bunpacha and Uposombot Idioms such as 
Pidthonghangpha, Sonhungsueprasungkarad and Chuchangchedeechangsung ect. 
Reflecting identity of tradition the words such as Sinsod Thongman and Songkran 
the idioms such as  Khaomai Plaman  Khotamtrok-Oaktampratu Khontraykhowad 
ect. The identity the fine arts such as  Bunchcharong, Ruenkaw and Maisipsong The 
Idioms such as  Klukkletemong Penpepenkhue and Raumaidethospethoskhong ect.  
And the reflect   from  agricultural identity such as  Khachue  Khanheaw and 
Khawtu Idioms such as  Khaodangklangron. Khaohewklieium  and  Khaonongna ect. 
Keywords : Reverse of Thai Style,  Thai Identity,  Vocabulary,  Idioms. 
 
1. บทน า  

ประเทศไทยเป็นชาติที่มีเอกลักษณ์ไทยอย่างเด่นชัดมานานแล้ว  ดังที่ Praphasi   
Siha amphai (1991 : 10-11) กล่าวไว้ว่า  เอกลักษณ์ของไทย คือลักษณะของสิ่งทั้งหลายหรือ
พฤติกรรมทั้งมวลในชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับฝังลึกอยู่ในกระบวนการชีวิตและจิตใจของคนไทย โดยมี
วัฒนธรรมประจ าชาติเป็นสิ่งพ้ืนฐาน  เอกลักษณ์ไทย จึงเป็นผลอันสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมไทย
นั่นเอง  Chamnong  Thongprasoet  (2004 : 12) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า วัฒนธรรมเป็นเคร่ือง
แสดงถึงบุคลิกลักษณะของชาติ และสืบต่ออายุของชาติ  ประเทศใดชาติใดถ้าไร้เสียซึ่งวัฒนธรรม
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เป็นของตนเอง แม้จะมีก าลังอ านาจเพียงใดก็ตามในที่สุดก็จะถูกกลืนชาติ  เพราะจะต้องรับเอา
วัฒนธรรมของผู้อื่นมาใช้เป็นของตน ในที่สุดก็จะสูญเสียบุคลิกภาพของตนและชาติตนเอง 

วัฒนธรรมไทยนั้นครอบคลุมถึงสิ่งต่างๆ ในวิถีชีวิตของคนไทย ดังที่ Praphasi   
Siha Amphai (1991 : 7) กล่าวถึงลักษณะของวัฒนธรรมประกอบด้วย ได้แก่ ภาษา  ศาสนา  
ความเชื่อ  ประเพณี  ศิลปกรรมแขนงต่างๆ เช่น คีตศิลป์และนาฏศิลป์  วรรณศิลป์  กิจกรรม  
ประติมากรรม เพลงพ้ืนบ้าน  เพลงกล่อมเด็ก  การแต่งกาย  บ้านเรือน  อาหาร  มารยาทแบบไทยๆ
และสิ่งอ่ืนๆ ที่ปฏิบัติกันอยู่ในชีวิตประจ าวัน  

เรื่องวัฒนธรรมนั้นเรามีส่ิงที่ท าให้วัฒนธรรมและความเป็นชาติรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ได้อย่างที่ปรากฏอย่างชัดเจนก็คือ ภาษาประจ าชาติหรือภาษาไทยนั่นเอง ดังที่  Phraya-
anumanaratchathon (1981 : 12) ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของภาษาไทยไว้ว่า 
หากจะพิจารณาให้ดีแล้วจะเห็นว่าภาษาไทยมีคุณลักษณะหลายประการ เช่นแสดงให้เห็นถึงความ
เจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ  ส่วนศีลธรรมอันดี
ของประชาชนนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของประชาชนผู้ปฏิบัติตามค าสอนของศาสนา ที่ตนนับถือว่า
เคร่งครัดเพียงใด 

ความส าคัญของภาษาไทยมีความส าคัญต่อสังคมไทยหลายประการ เพราะคนไทยต้องใช้
ภาษาไทยเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การที่จะสื่อสารให้ได้ผลดีนั้น  ผู้ใช้ภาษาควรค านึงถึงสิ่งที่เป็น
พ้ืนฐานน าไปสู่ความหมายได้อย่างชัดเจนก็คือค า  การใช้ค า และส านวน  ความหมายของค า 
ตลอดจนส านวน เพ่ือจะรู้ความหมายที่ถูกต้อง รู้ความเป็นมาของภาษาไทยได้อย่างดี  

ด้านภาษาไทย ถ้อยค า และส านวน เป็นเสมือนกระจกสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต ความรู้สึกและ
จิตใจ ตลอดจนโบราณสถาน โบราณวัตถุ ในด้านต่างๆ เช่น ด้านพระพุทธศาสนา  ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีไทย ศิลปกรรม  และ ด้านการเกษตร ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาในครั้งนี้ 

 

2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย  
 2.1 เพ่ือศึกษาถ้อยค าและส านวน ที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางด้านพระพุทธศาสนา 
 2.2 เพ่ือศึกษาถ้อยค าและส านวน ที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณี 
 2.3 เพ่ือศึกษาถ้อยค าและส านวน ที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางด้านศิลปกรรม 
 2.4 เพ่ือศึกษาถ้อยค าและส านวน ที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางด้านการเกษตร  
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3. วิธีด าเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิธีวิจัยแบบพรรณนา

วิเคราะห์ (Descriptive Analysis)  
ประชากร ประกอบด้วย เอกสาร  ต ารา  และหนังสือที่ส าคัญได้แก่ หนังสือภาษาของเรา 

ของ Chamnong  Thongprasoet  (1985) หนังสือพ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย ของ ณรงค์  เส็งประชา 
(2539) หนังสือวัฒนธรรมเกี่ยวกับภาษา และวรรณคดี ของ Praphasi  Sihaamphai (1991) 
หนังสือพจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสนาชุดค าวัด ของ Phratham Kittiwong (Thongdi  
Sura techo) (2005) หนังสือส านวนไทยของวิจิตรมาตรา (Saga  Kanchanakphan) (2002) 
หนังสือพ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย ของภารดี มหาขันธ์ (2532)  หนังสือวัฒนธรรมเบื้องต้นของพระยา
อนุมานราชธน (2524) และหนังสือวัฒนธรรมและประเพณีไทยของ Anon  Aphaphirom (1976) 

 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ความหมายของถ้อยค าและส านวนไทยที่สะท้อน
เอกลักษณ์ไทยด้านพระพุทธศาสนาด้านขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ด้านศิลปกรรมและด้าน
การเกษตร  วิเคราะห์ความหมายของถ้อยค า และส านวนไทย โดยใช้เกณฑ์จากหนังสือกลุ่ม
ประชากรที่ส าคัญ และหนังสือค าวัดของ Phratham kittiwong  (Thongdi  Suratecho) (2005) 
ตรวจสอบความหมายที่ถูกต้องแยกตามภาพสะท้อนด้านพระพุทธศาสนา  ด้านขนบธรรมเนียม
ประเพณี ด้านศิลปกรรม และ ด้านการเกษตร  การวิจัยครั้งนี้ได้สรุปอภิปรายผล โดยจัดท าเป็นแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ 
 

4. สรุปผลการวิจัย   
 ค าศัพท์ที่พบบ่อย ได้แก่ค าว่า วันธรรมสวนะ หมายถึง เป็นวันฟังธรรมตามปกติ หรือบาง
ทีเรียกว่า วันพระ คือวันประชุมถือศีลฟังธรรมในพระพุทธศาสนา เดือนหนึ่งมี 4 วัน คือ ขึ้น 8 ค่ า 
ขึ้น 15 ค่ า แรม 8 ค่ า แรม 15 ค่ า ถ้าเดือนขาดก็เป็นแรม 14 ค่ า Phratham kittiwong  (Thongdi  
Suratecho) (2005) ค าว่า บรรพชา หมายถึง การบวชเป็นนักบวช เดิมใช้ หมายถึง การบวชทั่วไป
ว่า บรรพชา  เช่น   เจ้าชาย สิทธัตถะ เสด็จออกบรรพชา สาวกบรรพชา และ เรียกนักบวชเช่นนี้ว่า 
บรรพชิต ในปัจจุบันค าว่าบรรพชา เรียกว่าบวชเป็นสามเณร และเรียกการบวชเป็นพระภิกษุว่า 
อุปสมบท ความจริงการบวชเป็นพระภิกษุนั้น จะต้องผ่านขั้นตอนการเป็นสามเณรก่อน แล้วจึง
อุปสมบท ดังนั้น จึงเรียกรวมกันไปว่า บรรพชา อุปสมบท (Phratham kittiwong  (Thongdi  
Suratecho), 2005) 
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 ส านวน เช่น ปิดทองหลังพระ หมายความว่า ท าความดีแต่ไม่ได้รับการยกย่อง เพราะไม่มี
ใครเห็นคุณค่า มาจากการปิดทองค าเปลวที่พระพุทธรูป คนส่วนมากถือกันว่าปิดทองที่องค์พระทาง
ด้านหน้าส าคัญกว่าปิดทองด้านหลัง เพราะคนทั่วไปย่อมมองเห็นองค์พระพุทธรูปด้านหน้าด้านเดียว 
ใครปิดหลังแม้จะเป็นการกระท าอย่างเดียวกัน ก็ถือว่าไม่ดี ไม่มีหน้ามีตา เหมือนปิดข้างหน้า  
เท่ากับท าดีเสียเปล่า ไม่ได้หน้าได้ตา  ดังนั้น ใครที่ท าอะไร แม้นจะท าดีและส าคัญ แต่เมื่อไหร่ไม่มี
ใครเห็นว่าดีว่าส าคัญ ก็พูดเป็นส านวนว่า “ปิดทองหลังพระ”  

 

 4.1 ค าศัพท์ และส านวนไทยที่สะท้อนด้านขนบธรรมเนียมประเพณี 
 ค าศัพท์ที่แสดงเอกลักษณ์ เกี่ยวกับประเพณีการแต่งงาน  ค าว่า สินสอด หมายถึง 
ทรัพย์สิน ซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา หรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง เ พ่ือแสดงความมั่นหมายว่าจะ
แต่งงานด้วย  ทองหม้ัน  หมายถึง มอบสิ่งของให้ฝ่ายหญิงเพ่ือแสดงความมั่นหมายว่าจะแต่งงาน
ด้วย ประเพณีขึ้นปีใหม่ไทย   เช่น ค าว่า สงกรานต์ มาจาก ภาษาสันสกฤตว่า ส -กรานต  แปลว่า  
ก้าวขึ้น  ย่างขึ้น หรือ ก้าวขึ้น  การเคลื่อนที่ หรือย้ายที่ คือ พระอาทิตย์ย่างขึ้นสู่ราศีใหม่ หมายถึง 
วันขึ้นปีใหม่ ซึ่งตกอยู่ในวันที่ 13, 14, 15  เมษายน ของทุกปี แต่วันสงกรานต์นั้นคือวันที่ 13 
เมษายน  เรียกวันมหาสงกรานต์ วันที่ 14 เป็นวันเนาว์ และวันที่ 15 เป็นวันเถลิงศกใหม่  
 ส านวนเกี่ยวกับประเพณี เช่น ข้าวใหม่ปลามัน มีที่มาจากเรื่องเกี่ยวกับข้าว จ าแนกออก
ได้เป็นสองพวก พวกหนึ่งเป็นข้าวค้างปี คือ ข้าวที่เก็บเกี่ยวในปีที่แล้ว เรียกว่า ข้าวเก่า  อีกพวกเป็น
ข้าวที่เก็บเกี่ยวในระยะใหม่ ข้าวใหม่ถือกันว่าดีกว่าข้าวเก่า ปลานั้นเป็นอาหารคู่กับข้าว ฤดูที่
ประหลาดอยู่ในระยะตั้งแต่น้ าลด คือเดือนอ้ายเดือนยี่ ไปจนถึงเดือนสี่เดือนห้า  ระยะปลามีมันมาก
ตรงกับฤดูเกี่ยวข้าวใหม่ เราจึงเอาทั้งข้าวทั้งปลาซึ่งเป็นอาหารส าคัญมาพูดรวมกันว่า “ข้าวใหม่ปลา
มัน” และใช้เป็นส านวน หมายถึง อะไรๆที่เป็นของใหม่ก าลังดี เช่น สามีภรรยาที่เพ่ิงแต่งงานกัน
ใหม่ๆ ประเพณีในที่นี้ก็คือการแต่งงานนั่นเอง  
  

 4.2 ค าศัพท์และส านวนที่สะท้อนด้านศิลปกรรมไทย  
 ศัพท์ เช่น ค าว่า เบญจรงค์  มาจากภาษาบาลีสันสกฤต (ป.ปญฺจ,ส.ปญฺจน + ป.ส.รงค)  

หมายความว่า แม่สีทั้ง 5 คือ ด า แดง ขาว เขียว เหลือง  ถ้วยชามที่เขียนด้วยลวดลายสีทั้ง 5 
เรียกว่า ถ้วยเบญจรงค์ เรือนแก้ว มาจากค าไทย หมายความว่า ลวดลายเป็นซุ้มประดับรอบเศียร
พระพุทธรูป ค าว่า ไม้สิบสอง หมายถึง เจดีย์ ฐาน หรือ เสา รูปสี่เหลี่ยมที่ท ามุม 90 องศา ลึกเข้าไป
เหลี่ยมละ 3 มุม ทั้ง 4 เหลี่ยม รวม 12 มุม เรียกว่า ย่อมุมไม้สิบสอง 
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ส านวน เช่น คลุกคลีตีโมง  ความหมาย อยู่ร่วมกัน สนิทสนม คลุกคลี พัวพันกัน เป็นปี่เป็น
ขลุ่ย หมายความว่า พูดหรือท าอะไรถูกคอกัน กลมเกลียวไปด้วยกันเป็นอย่างดี มีมูลมาจากการเล่น
ปี่พาทย์  ในวงปี่พาทย์มีคนเป่าปี่เป็นคนน า เครื่องอ่ืนตามกลมกลืนกัน  ใครพูดหรือท าอะไรน าขึ้น 
คนอ่ืนตามกลมเกลียวกันไป เป็นต้น 
 

 4.3 เอกลักษณ์ไทยทางด้านการเกษตร  
 ค าศัพท์ เช่น ข้าวเจ้า หมายถึง   ข้าวที่มีเนื้อเมล็ดใส ใช้หุงเป็นอาหาร เป็นข้าวที่คนไทย
ส่วนมากกินเป็นประจ า เจ้า  ภาษาไทยใหญ่ หมายถึง ร่วน ซุย ข้าวตู หมายถึง ข้าวคั่วแล้วต าเป็น
ผง เคล้ากับน้ าตาลและมะพร้าว  
 ส านวน เช่น ข้าวแดงแกงร้อน มีค าว่าข้าวซึ่งเป็นธัญญาหารที่ส าคัญของประเทศไทย  
หมายถึง บุญคุณ คือ เมื่อกินข้าวแดงและแกงร้อน ซึ่งมุ่งถึง  อาหารที่กินกับข้าวของผู้ใดนั้นก็มี
บุญคุณ  ใครที่กินข้าวแดงแกงร้อนของผู้ใดก็คิดถึงบุญคุณของผู้เป็นเจ้าของข้าวแดงแกงร้อนนั้น  
ส านวน “ข้าวแดงแกงร้อน” มุ่งหมายถึงให้คิดถึงบุญคุณ ข้าวเหลือเกลืออ่ิม ความหมาย  บ้านเมือง
บริบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหาร ส านวนนี้ปรากฏในพิธีอาษลยุช  คือการแข่งเรือเสี่ยงทาย กฎฑลเทียร
บาลกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า สมรรถไชยไกรสรมุขนั้น เป็นเรือเสี่ยงทาย ถ้าสามารถไชยแพ้ไซร้ เข้าเหลือ
เกลืออ่ิม สุขเกษมเปรมประชา  ถ้าสมรรถไชยชนะไซร้  จะมียุคที่ใช้ข้าวและเกลือเป็นอาหารที่ส าคัญ 
และเกลือเป็นของคู่กับข้าว ข้าวนอกนา หมายถึงบุคคลที่ไม่ได้เกิดในถิ่นนั้น ๆ หรือเป็นบุคคลที่ถูก
ผู้อื่นจัดว่าไม่ได้เป็นพวกพ้อง เป็นบุคคลภายนอก สังคมไม่เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม 
 จากการศึกษาย้อนทางอย่างไทย : การศึกษาภาพสะท้อนเอกลักษณ์ด้วยถ้อยค าและ
ส านวน ผลของการวิจัยพบดังนี้  1) ย้อนทางแบบไทย : ภาพสะท้อนเอกลักษณ์ไทยทางด้าน
พระพุทธศาสนา พบว่า ถ้อยค าหรือค าศัพท์และส านวนไทย สะท้อนวิถีชีวิตคนไทยที่มีความสัมพันธ์
ทางด้านพระพุทธศาสนา  ดังเช่น  วันธรรมสวนะ บรรพชา  อุปสมบท  ส านวน เช่น ปิดทองหลัง
พระ  ตัดหางปล่อยวัด  ชายสามโบสถ์ เป็นต้น 2) ย้อนทางแบบไทย : ภาพสะท้อนเอกลักษณ์ไทย
ทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณี พบว่า ถ้อยค าหรือค าศัพท์และส านวนไทย สะท้อนวิถีชีวิตคนไทย
ที่มีความสัมพันธ์กับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยมาก  ดังเช่น   สินสอด ทองหมั้น  สงกรานต์ 
ส านวน เช่น  ข้าวใหม่ปลามัน   ขนทรายเข้าวัด  ปล่อยนกปล่อยปลา เป็นต้น 3) ย้อนทางแบบไทย 
: ภาพสะท้อนเอกลักษณ์ไทยทางด้านศิลปกรรมไทย พบว่าถ้อยค าหรือค าศัพท์และส านวนไทย 
สะท้อนวิถีชีวิตคนไทยที่มีความสัมพันธ์กับศิลปกรรมไทย เช่น เรือนแก้ว เบญจรงค์ ชุกชี ส านวน 
เช่น เป็นปี่เป็นขลุ่ย คลุกคลีตีโมง บ้านเมืองมีขื่อมีแป เป็นต้น ย้อนทางแบบไทย : ภาพสะท้อน
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เอกลักษณ์ไทยทางด้านการเกษตร พบว่า ถ้อยค าหรือค าศัพท์และส านวนไทย สะท้อนวิถีชีวิตคน
ไทยที่มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมเรื่องข้าวไทย เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวตู ส านวน เช่น ข้าว
เหลือเกลืออ่ิม  ข้าวแดงแกงร้อน  ในน้ ามีปลาในนามีข้าว เป็นต้น  
 

5. อภิปรายผลการวิจัย  
 ผู้วิจัย มีความเห็นว่า  ย้อนทางอย่างไทย :  การศึกษาภาพสะท้อนเอกลักษณ์ไทย ด้วย
ถ้อยค าและส านวนนั้นท าให้ทราบว่า  ถ้อยค าและส านวนไทย มีความส าคัญกับภาษาไทยเป็นอย่าง
มาก  และเป็นเสมือนกระจกสะท้อนภาพในสังคมไทยหลายๆ ด้าน เช่น ภาพสะท้อนเอกลักษณ์ไทย
ทางด้านพระพุทธ ศาสนา  ซ่ึงสอดคล้องกับ Chamnong  Thongprasoet  (1985) กล่าวไว้ว่า 
ภาษาไทยของเรามีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก  ภาพสะท้อนเอกลักษณ์ไทย
ทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณี  สอดคล้องกับ Praphasi  Sihaamphai (1991) ได้เสนอไว้ว่าคน
ไทยส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชน   ประเพณีไทยจึงมีพิธีกรรมทางศาสนา เป็นส าคัญให้คนไทยชุมนุม
กัน วัดไทยเป็นศูนย์รวมกิจกรรม ท าให้วัฒนธรรมคงอยู่ได้  ประเพณีจึงเป็นน้ าหล่อเลี้ยงพระศาสนา
ให้เติบโตงอกงามตลอดมา และสิ่งที่ประเพณียึดถือปฏิบัติก็มีถ้อยค าและส านวนเป็นสื่อกลาง
ตลอดเวลา ภาพสะท้อนเอกลักษณ์ไทยทางด้านศิลปกรรม  สอดคล้องกับ Praphasi  Sihaamphai 
(1991)  กล่าวไว้ว่า ผลงานที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาจากสติปัญญา ใช้ฝีมือ หรือศิลปะความรู้  
ความช านาญ ประกอบขึ้นมาเพ่ือจรรโลงใจ และก่อให้เกิดความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิต  
แบ่งออกได้เป็นแขนงต่างๆ  แต่ก็ต้องมีภาษาไทยเข้าไปเกี่ ยวข้องด้วย อาทิ การตั้งชื่อต่างๆ  
และสะท้อนออกมาเป็นถ้อยค า ส านวนไทย  เป็นต้น  เอกลักษณ์ไทยทางด้านการเกษตร สอดคล้อง
กับ Phatphong  Loetthatsanawanit  (2014: 3) ได้เสนอไว้ว่า  การศึกษาเรื่องข้าว พุทธศาสนา 
และการเมืองการปกครอง ได้สะท้อนวัฒนธรรมต่างๆ มากมาย  โดยมีภาษาเป็นสื่อกลางในการ
ถ่ายทอดและจรรโลงวัฒนธรรมให้ธ ารงอยู่คู่สังคม  โดยเฉพาะเรื่องข้าวในสังคมไทย  
 ภาษาเป็นเครื่องสะท้อนวัฒนธรรมไทย ทั้งในอดีตและปัจจุบันทุกแง่ทุกมุม  วัฒนธรรม
ของไทยถือก าเนิดในสังคมเกษตรกรรม  โดยมีพุทธศาสนาเป็นหลักส าคัญในการด าเนินชีวิต   
 และจะต้องมีขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ โดยสะท้อนออกมาทางด้าน
ภาษาไทย และสิ่งส าคัญของภาษาไทยก็คือ ถ้อยค าหรือค าศัพท์และส านวนที่เป็นร่องรอยความคิด
จากวิถีไทยทั้งสิ้น  
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6. ข้อเสนอแนะ  
 6.1 ควรท าการศึกษาวิจัยเรื่องเอกลักษณ์ไทยด้านอื่นจากถ้อยค าและส านวนไทย เพ่ือ
ความหลากหลายของงานวิจัย 

 6.2 ควรรักษาภาษาทีเ่ป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดและจรรโลงวัฒนธรรมให้ธ ารงอยู่คู่
สังคม 
 6.3 ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบอนุรักษ์ถ้อยค าหรือค าศัพท์และส านวนไทยอย่างชัดเจน 
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บทคัดย่อ  
 แอนิมอลฟาร์ม วรรณกรรมเรื่องเยี่ยมที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นหนังสือที่ดีที่สุดแห่ง
ศตวรรษที่ 20 ถูกแปลในภาคภาษาไทยจํานวนหลายครั้ง โดยฉบับที่นํามาเป็น Books 
Review ก็เป็นการแปลอีกครั้งในช่วงพุทธศักราช  
 หนังสือที่ถูกแต่งโดย จอร์จ ออเวล ที่สะท้อนแนวคิดวัฒนธรรมทางการเมือง ใน
ประเทศรัสเซีย ผ่านสถานการณ์บรรดาสัตว์ต่าง ๆ ที่ปรากฏใน Animal Farm ที่ต่อสู้
ปฏิวัติกับคนที่เป็นเจ้าของฟาร์ม พร้อมนําไปสู่การปฏิวัติและพัฒนา แต่ทุกอย่างเกิดขึ้น
ภายใต้ “...การคอรัปชั่น เบี่ยงประเด็น พวกพ้อง ชนชั้น ผู้ปกครอง ผู้ถูกปกครอง ข่ม
ขวัญ เสแสร้ง สร้างภาพ กดขี่ หลอกลวง ข่มขู่ หลอกใช้ เอารัดเอาเปรียบ ปั่นกระแส ปั้น
เรื่อง แปลงสาร สาดโคลน ใส่ความ อุ้มฆ่า และตัดตอน ลับลวงพราง...” ซึ่งทั้งหมดเป็น
เรื่องเล่าผ่านบรรดาสัตว์นานาชนิดใน Animal Farm 
ค าส าคัญ : การปฏิวัติชั้นทางสังคมสู่เสรีนิยม,ความเสมอภาค,ความสงบสุข 
 
บทน า 

คําโปรยปกหนังสือ “สุดยอดวรรณกรรมคลาสสิกของโลก 1 ในหนังสือที่ดีที่สุด
ในรอบศตวรรษ” ที่ปรากฏในหน้าหนังสือ แอนิมอล ฟาร์ม-Animal Farm วรรณกรรม
เรื่องเยี่ยมที่ถูกตีพิมพ์เผยแผ่ในนานาประเทศ ที่ถูกนับว่าเป็นวรรณกรรมเรื่องเยี่ยมแห่งยุค
ทีเดียว นิตยสารไทม์ยังเลือกเป็นหนังสือ 1 ใน 100 นวนิยายภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด 
(ระหว่าง พ.ศ. 2466-2548/1923-2005)  และยังติดอันดับที่ 31 ของนวนิยายที่ดีที่สุดของ
ห้องสมุดในศตวรรษที่ 20 (Modern Book of Best 20th Century Novels) ทั้งยังได้รับ
รางวัลฮูโก้ย้อนหลังในปี 1996 และเป็นหนังสือที่มีความสําคัญยิ่งของโลกตะวันตก  
(the Great Books of the Western World selection) ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนาน
เพียงใด สรรพสัตว์ในแอนิมอล ฟาร์ม ยังคงเป็นกระจกเงาที่มองเห็นตัวเราเองผ่านพวกมัน 
อย่างน้อยมันทําให้รับรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของชนชั้นผู้ปกครอง และจุดประกายจิตวิญญาณ
เสรีให้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่า   หลายแห่งในโลกนี้ยังมีการปฏิวัติของหมู การปกครองของหมู 
อํานาจเผด็จการของหมู หรือบางแห่งผู้คนก็ยังใฝ่ฝันถึงสังคมแห่งอุดมคติที่มีแต่เสรีภาพ 
ความเสมอภาค ความสงบสุข ซึ่งไม่ต่างจากสรรพสัตว์ทั้งหลายในแอนิมอล ฟาร์ม แห่งนี้   



296    ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2561

นอกจากนี้ยังมีคําโปรยในหนังสือที่สะท้อนว่าหนังสือนี้ น่าจะอ่านดังประโยคที่ว่า “...1 ใน 
1001 หนังสือที่ห้ามพลาดในชาตินี้  (1001 Books You Must Read Before You Die)..” 

ดังนั้นในการแนะนําหนังสือนี้ จะได้ทําเรื่องของสัตว์ที่ปรากฏใน Animal Farm 
มาสะท้อนคิดวัฒนธรรมการเมือง และโลกทัศน์ว่าด้วยเรื่องของชั้นทางสังคม ที่เป็นการ
สะท้อนวัฒนธรรมการเมืองในประเทศรัสเซีย ตามพ้ืนเรื่องในการนํามาเขียนของผู้เขี ยน 
จอร์จ ออเวล ที่ว่าด้วยเรื่องของโครงสร้างและชั้นทางสังคมตามกรอบของการนํา เสนอใน
ความเป็นความเรื่องนิยายว่าด้วยสัตว์ในฟาร์มแห่งหนึ่ง แต่สะท้อนคิดในเรื่องความแตกต่าง
สู่การปลดปล่อยตัวเองสู่ความเป็นอิสระอันปราศจากการปกครอง และการครอบครองที่
เกิดข้ึนในเวลานั้น  

 
 

แผนภาพที่ 1: หนังสือ Animal Farm ฉบับแรก ที่ถูกพิมพ์เผยแผ่ครั้งแรกใน ค.ศ.
1945/2492  

และฉบับที่ตีพิมพ์ใน  (ภาพ : ออนไลน์)  
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ฉากหลังหนังสือ Animal Farm  
 Animal Farm ออร์เวลล์เขียนขึ้น ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2486 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2487 ในขณะที่สหราชอาณาจักรกําลังเป็นพันธมิตรกับสหภาพโซเวียตใน
สงครามโลกครั้งที่สอง และชาวอังกฤษส่วนใหญ่ต่างยกย่องโจเซฟ สตาลิน (Joseph 
Stalin,1878-1953) แต่ตัวออร์เวลล์กลับมีทัศนะตรงกันข้าม งานเขียนของเขาถูกปฏิเสธ
จากหลาย ๆ สํานักพิมพ์ แต่ภายหลังได้รับความนิยมเนื่องจากความสัมพันธ์ของทั้งสอง
ประเทศที่เปล่ียนแปลงไปในช่วงสงครามเย็น (The Cold War,1947–1991) ผลงานอมตะ
ของ จอร์จ ออร์เวลล์ ยังคงล้อเลียนสังคมเผด็จการได้อย่างเผ็ดร้อน ตราบที่สังคมมนุษย์ทั่ว
ทุกมุมโลกยังคงมีความอยุติธรรมอันเกิดจากการกดขี่โดยอภิสิทธิ์ชน  "โจมตีฝ่ายขวา แต่ก็
ไม่ได้ยกย่องฝ่ายซ้าย" เป็นทัศนะของจอร์จ  ออร์เวลที่ปรากฏในหนังสือ Why I 
Write (1947) จอร์จ ออร์เวล (1903-1950) เป็นนักประพันธ์ชาวอังกฤษที่เติบโตมาใน
ครอบครัวชนชั้นกลางถึงล่าง  ผ่านประสบการณ์ชีวิตท่ีหลากหลาย เช่น เรียนในโรงเรียน
ของชนชั้นสูง เป็นตํารวจไปประจําการอยู่ในพม่า ใช้ชีวิตแบบคนพเนจร ทํางานใช้แรงงาน 
สอนหนังสือ เป็นนักข่าว  เปลี่ยนงานไปมา แต่ข้อดีคือทําให้ได้สัมผัสกับคนที่หลากหลาย
รวมทั้งการกดขี่ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน  

นวนิยายเรื่อง Animal Farm (1945) เขียนขึ้นในช่วงที่จอร์จ  ออร์เวล เป็นนักข่าว 
โดยแนวการเขียนนวนิยายเป็นแบบเสียดสีการเมืองเผด็จการแบบสหภาพรัสเซียในช่วงเวลา
นั้น ที่มีรูปแบบกดขี่ชนชั้นกรรมาชีพ และตลอดยุคสงครามเย็น (The Cold War,1947–
1991) ความกลัวต่อเผด็จการคอมมิวนิสต์ กับการเผชิญหน้ากับฝ่ายเสรี ทําให้นวนิยายแอนิ
มอลฟาร์มนี้ เป็นหนังสือบังคับอ่านของนักเรียนในหลายๆ ประเทศ  นอกจากนี้ แอนิมัล
ฟาร์ม ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยในหลาย ๆ ครั้ง ต่างช่วงเวลากัน อาทิ ฟาร์ม
เดรัจฉาน แปลโดย ม.ล. นิภา ภานุมาศ (พ.ศ. 2502)   สัตวรัฐ แปลโดย อุทุมพร ปาณินทร์ 
สํานักพิมพ์แพร่พิทยา (พ.ศ. 2515)   การเมืองของสัตว์ แปลโดย วิเชียร อติชาตการ 
สํานักพิมพ์เคล็ดไทย (พ.ศ. 2518)  แอนนิมอล ฟาร์ม แปลโดย ศุภรางค์ เผ่าพันเลิด 
สํานักพิมพ์แพร่พิทยา (พ.ศ. 2518)  ฟาร์มสัตว์ แปลโดย สายธาร สํานักพิมพ์ประพันธ์
สาส์น (พ.ศ. 2520)  รัฐสัตว์ แปลโดย เกียรติขจร ไชยแสงสุขกุล สํานักพิมพ์มติชน (พ.ศ. 
2544)  แอนิมอล ฟาร์ม แปลโดย พันเอก ดร. ชัยพฤกษ์ ปิลกศิริ สํานักพิมพ์กู๊ดมอร์นิ่ ง 
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(พ.ศ. 2549)  แอนิมอล ฟาร์ม สงครามกบฏของสรรพสัตว์ แปลโดย บัญชา สุวรรณานนท์ 
สํานักหนังสือไต้ฝุ่น (พ.ศ. 2555) และฉบับของสํานักพิมพ์มติชน แปลโดย เกียรติขจร ไชย
แสงสุขกุล  ในส่วนที่นํามาเป็น Books Reviews ในเล่มนี้ (2560) ที่สะท้อนว่าเป็นหนังสือ
ที่ได้รับความนิยมและถูกถ่ายทอดแปลซ้ําในภาคภาษาไทยและภาษาต่างประเทศจํานวน
มาก  

  
แผนภาพที่ 2: หนังสือ Animal Farm ที่ถูกแปลในภาษาไทยในช่วงเวลาที่ต่างกัน 

ฟาร์มเดียรัจฉานและสงครามกบฏของสรรพสัตว์ (ภาพ : ออนไลน์)  

 มีคําถามชวนคิดว่าทําไม  Animal Farm ยังได้รับความนิยมและถูกแปลซ้ําใน
ภาษาต่าง ๆ รวมทั้งภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง สาระสําคัญของหนังสือดังที่ปรากฏในท้ายเล่ม
ของผู้แปลสะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งก็คือ “...ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด สรรพ
สัตว์ใน แอนิมอล ฟาร์ม ยังคงเป็นกระจกเงาที่มองเห็นตัวเราเองผ่านพวกมัน อย่างน้อย
มันท าให้รับรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของชนชั้นผู้ปกครอง และจุดประกายจิตวิญญาณเสรีให้
คนรุ่นแล้วรุ่นเล่า หลายแห่งของโลกนี้ยังมีการปฏิวัติของหมู หรือบางแห่งผู้คนก็ยัง
ใฝ่ฝันถึงสังคมแห่งอุดมคติที่มีแต่เสรีภาพ ความเสมอภาค ความสงบสุข ซึ่งไม่ต่างจาก
สรรพสัตว์ทั้งหลายในแอนิมอล ฟาร์ม แห่งนี้...” (เพชร ภาษพิรัช,2560) คงนับเป็น
บทสรุปของหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของ “ปฏิวัติ-เสรีนิยม-ความเท่าเที่ยม-ความสงบสุข” 
เป็นแน่แท้ หรือจะเป็นอย่างอ่ืน ?  
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หนังสือ Animal Farm นวนิยายเล่าเรื่องอย่างไร ?  
 Animal Farm เล่าเรื่องราวของ "แมนเนอร์ฟาร์ม" เจ้าของคือนายโจนส์ โดย
บรรดาสัตว์ในฟาร์ม  อาท ิหมู ม้า แกะ ไก่ หมา ลา คืนหนึ่ง หมูเฒ่าที่สัตว์ทุกตัวนับถือ หมู
เมเจอร์ ได้สร้างขวัญและปลุกอุดมการณ์ของสมาชิกสัตว์ว่า มนุษย์บริโภคโดยไม่ผลิต ทั้งยัง
เอาเปรียบกดขี่พวกเราหมู่สัตว์ให้ทํางานแลกกับอาหารส่วนแบ่งเพียงน้อยนิด กอบโกย
ผลิตผลไปแต่ผู้เดียว “...มนุษย์เป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่บริโภคโดยไม่เคยคิดจะผลิต มนุษย์
ไม่เคยให้นม ไม่เคยออกไข่ อ่อนแอเกินกว่าจะจูงคันไถ ไม่สามารถวิ่งเร็วจนจับกระต่ายได้
ทัน แต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังเป็นเจ้านายของสัตว์ทั้งหลายอยู่ดี...” (หน้า 9) การปลุกระดม
ได้ผล สัตว์ทั้งหมดเห็นพ้องต้องการจึงนําไปสู่การปฏิวัติ  “...ถ้าก าจัดมนุษย์ออกไป...
รากเหง้าความหิวโหยและการถูกใช้แรงงานจนเกินก าลังก็จะพลอยถูกก าจัดออกไปด้วย...” 
(หน้า 9) เฒ่าเมเจอร์ กล่าว ก่อนจะตายจากไปด้วยความชรา “...เมเจอร์ก็เสียชีวิตอย่าง
สงบ มันตายขณะกําลังหลับสนิท ศพถูกฝังไว้ท้ายสวนผลไม้...” (หน้า 19) สัตว์ทุกตัวซึมซับ
อุดมการณ์เหล่านั้น และต่างมีเป้าหมายของการปฏิวัติตรงกันคือ เพ่ืออิสรภาพ “...สิ่งที่ข้า
จะบอกพวกเจ้าก็คือเราจะต้องปฏิวัติ...” (หน้า 11) 

เมื่อสัตว์ในฟาร์มได้รวมพลังกัน ขับไล่มนุษย์ผู้เป็นเจ้าของฟาร์มออกไปได้สําเร็จ 
สมาชิกสัตว์เริ่มปกครองกันเองภายใต้ชื่อใหม่ ที่ว่า “แอนิมอล ฟาร์ม-Animal Farm” มวล
สัตว์ไม่ตกเป็นทาสของมนุษย์เหมือนในอดีตที่ผ่านมา สมาชิกสัตว์เหล่านั้นยังคงทํางานหนัก 
แต่เป็นการทํางานโดยสัตว์เพ่ือสัตว์ในการดูแลของ “นโปเลียน” หมูผู้นําผู้ดูแลสัตว์อย่าง
อาจหาญและเป็นธรรม …อย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่มันกล่าวอ้าง ทว่าความเป็นจริงจะเป็นเช่นไร 
เมื่ออํานาจมหาศาลตกอยู่ในมือของสิ่งมีชีวิตหนึ่งเดียว ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตาม   
  ชนชั้น ผู้ปกครอง ผู้ถูกปกครอง 

หมู เป็นที่ยอมรับนับถือว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลาย  (หน้า 19) 
ในบรรดาสรรพสัตว์ที่มีอยู่ ได้จัดระบบความคิดตามคําสอนของหมูเฒ่าเมเจอร์ออกมา
เป็น "ลัทธิสัตว์นิยม-อะไรก็ตามที่เดินด้วยสองเท้าถือว่าเป็นศัตรูของเราทั้งสิ้น และอะไรก็
ตามที่เดินด้วยสี่เท้าหรือมีปาก เราถือว่าเป็นเพ่ือน…สัตว์ทุกตัวล้วนเป็นพ่ีน้องกัน" (หน้า 
13) หมูเหล่านี้ ได้แก่ 
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นโปเลียน  -  เป็นตัวของตัวเอง ไม่ค่อยพูด เป็นที่รู้กันว่าชอบทําอะไรตามใจ 
  ตัวเอง  (หน้า 20) 
สโนว์บอล  -  มีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งยังเป็นหมูที่คล่องแคล่ว  ช่างพูดและ

มีหัวใจทางประดิษฐ์คิดค้น 
สควีลเลอร์  - หมูแก้มยุ้ย ดวงตาวิบวับ เคลื่อนไหวแคล่วคล่องว่องไวและร้อง 

เสียงแหลม มีทักษะในการเบี่ยงประเด็น พูดขาวให้เป็นดํา ดํา
เป็นขาว มีวาทศิลป์ในการพูด (หน้า 20) 

แนวคิดแบบสัตว์นิยมก่อร่างขึ้น แต่ก็เกิดคําถามที่ท้าทายสวนทางกับจิตวิญญาณ
ของสัตว์นิยม สัตว์บางตัวพูดถึง ความภักดีต่อ "เจ้านาย-มิสเตอร์โจนส์เป็นคนเลี้ยงดูให้
อาหารแก่พวกเรา ถ้าไม่มีเขาพวกเราก็คงอดตายกันหมด"  (หน้า 21) โดยเฉพาะม้ามอลลี่ที่
ถามว่า “...หลังจากปฏิวัติแล้วยังจะมีน้ าตาลให้กินอีกหรือเปล่าละ ?...” (หน้า 21) และ “...
แล้วข้ายังได้รับอนุญาตให้ผูกริบบิ้นไว้ที่แผงคออีกหรือเปล่า...” (หน้า 22) 

คําตอบที่มอลลี่ได้ก็คือ สัตว์ไม่มีเครื่องมือสําหรับทําน้ําตาลก้อน และน้ําตาลก้อน
จะไม่ใช่สิ่งจําเป็นอีกต่อไป “...จะไม่มีการท าน้ าตาลในฟาร์มนี้...เจ้าไม่จ าเป็นต้องกินน้ าตาล
...” (หน้า 21) เพราะสัตว์จะได้ครอบครองข้าวโอ้ตและฟางทั้งหมด “...จะต้องกินข้าวโอ๊ต
กับฟางตามประสาม้าเท่านั้น...” (หน้า 21-22) และริบบิ้นเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นทาส 
“...ไอ้ริบบิ้นที่เจ้าแสนภาคภูมิใจน่ะ มันคือเครื่องหมายของความเป็นทาส...” (หน้า 22)  

ม้ามอลลี่เห็นด้วย แต่ไมก่็ไม่ค่อยจะได้เชื่อถืออะไรนัก 
การปฏิวัติก็สําเร็จ “...การปฏิวัตินั้นบรรลุผลทั้งเร็วกว่าและง่ายกว่าที่พวกสัตว์

คาดคิดได้...” (หน้า 23) นายโจนส์ถูกเหล่าสัตว์ขับไล่ออกไป แมนเนอร์ฟาร์มถูกเปลี่ยนชื่อ
เป็นแอนิมอล ฟาร์ม (หน้า 30) โดยพวกหมูสรุปหลักการแนวคิดแบบลัทธิสัตว์นิยม ออกมา
เป็นบัญญัติ 7 ประการ คือ 

1.สิ่งใดก็ตามเคลื่อนไหวด้วยสองขาให้ถือเป็นศัตรู 
2.สิ่งใดที่เคลื่อนไหวด้วยสี่ขาหรือมีปีกให้ถือว่าเป็นมิตร 
3.สัตว์จะต้องไม่สวมเสื้อผ้า 
4.สัตว์ต้องไม่นอนบนเตียง 
5.สัตว์ต้องไม่ดื่มเครื่องดองของเมา 
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6.สัตว์จะต้องไม่ฆ่าสัตว์อ่ืนด้วยกัน 
7.สัตว์ทั้งหลายล้วนมีความเท่าเทียม  (หน้า 31) 
สัตว์ทุกตัวต้องเรียนวิธีอ่านและเขียน แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่สามารถอ่านและเขียนได้

คล่องแคล่ว บัญญัติเจ็ดประการจึงถูกย่อลงสั้นๆ เหลือคติพจน์ที่ว่า "สี่ขาดี สองขาเลว" 
ภายในฟาร์มเปลี่ยนระบบการปกครองใหม่ สโนว์บอลประกาศว่า "เก็บเกี่ยว....ได้

เร็วกว่าที่โจนส์กับคนงานของพวกเขาท าด้วย" (หน้า 32) ส่วนนโปเลียนรับหน้าที่ดูแล
ผลผลิตที่ได้จากการเก็บเก่ียว และยังแอบเอาลูกหมาที่เพ่ิงคลอดไปเลี้ยงเอาไว้เอง 9 ตัว 

สัตว์ทุกตัวขยันขันแข็งในการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะม้าบ็อกเซอร์ ที่พูดอยู่เสมอ
ว่า "...ข้าจะท างานให้หนักขึ้น..." (หน้า 37) 

พวกพ้อง 
หมู ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุด ทําหน้าที่ในการควบคุมสัตว์ 

อ่ืน ๆ ไปโดยปริยาย   สโนว์บอล ซึ่งพูดเก่ง มักได้ชัยชนะจากเสียงส่วนใหญ่หลังมีการ
อภิปราย ส่วนนโปเลียน เชี่ยวชาญในการหาเสียงระหว่างพักการประชุม  จะได้รับการ
สนับสนุนโดยเสียงโหวตจากพวกแกะ  พวกแกะเหล่านี้ ชอบร้องประสานเสียงกันว่า"สี่ขาดี 
สองขาเลว"   (หน้า 60)  

การคอรัปชั่น เบียดบัง เอาเปรียบ เบี่ยงประเด็น 
ในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผย  ในเบื้องต้นข้อตกลงกําหนดว่า ผลได้ ผลผลิตต้อง

ได้รับการแบ่งอย่างเป็นธรรม แบ่งปันเท่า ๆ กันแก่ สมาชิกสัตว์ทั้งหมด แต่น้ํานมและแอป
เปิ้ล ถูกส่งไปยังห้องพวกหม ู

การสื่อสารทางการเมืองและชวนเชื่อจึงเกิดขึ้น สควีลเลอร์ ต้องออกมาสื่อสาร 
เพ่ือกลบกระแสลดความสงสัย  กับสัตว์ทุกตัวว่า อย่าคิดว่าพวกหมูเอาเปรียบ และทําในสิ่ง
ที่เป็นอภิสิทธิ์ หมู ไม่ได้แอปเปิ้ลและชอบนมน่ะ แต่พวกเราเป็นหมูที่ต้องใช้สมอง  ต้อง
รักษาสุขภาพ เพราะคงไม่มีใครอยากให้นายโจนส์กลับมาใช่ไหม ? 

เพียงแคอ้่างชื่อที่ถูกกําจัดไป อย่างนายโจนส์ สัตว์ทุกตัวประหนึ่งว่ายอมรับ หัวหด
ว่า  แอปเปิ้ลและน้ํานม  จะสงวนไว้เหมาะสําหรับผู้ปกครอง ใช้สมอง และเพ่ือพวกหมู
เท่านั้น 
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 ขูข่วัญ คุกคาม หลอกลวง 
  ความขัดแย้งครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อสโนว์บอลเสนอในที่ประชุมว่า  แอนิมอลฟาร์ม 
ควรจะสร้างกังหันลมเพ่ือสร้างพลังงานไฟฟ้าทดแทนแรงงานสัตว์และให้พลังงานแก่เครื่อง
ทําความอบอุ่นในหน้าหนาว แต่นั่นต้องใช้แรงงานสร้าง 1 ปี ซึ่งหลังจากมีกังหันลมแล้ว 
สัตว์ทุกตัวจะสบายขึ้น และทํางานน้อยลงเหลือเพียง 3 วันต่อสัปดาห์ 
  เมื่อสโนว์บอลอภิปราย นโปเลียนนิ่งเงียบไม่เสนอแผนการใดๆ แต่มักพูดว่า สิ่งที่ส
โนว์บอลทําจะต้องล้มเหลว 
  บรรดาสัตว์ต่ าง พูดกันว่ า  "สนับสนุนสโน ว์บอล  สามวันต่อสัปดาห์ " , 
"สนับสนุนนโปเลียน อาหารเต็มราง" 
  ลา เบนจามิน เป็นตัวเดียวที่ดูนิ่งเฉย ไม่อยู่ฝ่ายใด มันไม่เชื่อว่าจะมีอาหารสมบูรณ์
กว่าเดิม ไม่เชื่อว่ากังหันลมจะลดเวลาทํางานได้ ไม่ว่าทางไหน ชีวิตก็ต้องดําเนินอย่างเคย 
คือ ทุกข์ยากลําเค็ญ 
  เบนจามินไม่ค่อยคุยกับใคร ดูเหมือนจะมีแต่บ็อกเซอร์ ผู้ซึ่งพูดเสมอว่าข้าจะ
ทํางานให้หนักข้ึน เพียงตัวเดียวที่เบนจามินนับถือ 
  เมื่อถึงวันลงคะแนนเสียงเรื่องสร้างกังหันลม สโนว์บอลก็ลุกขึ้นอภิปรายด้วยคําพูด
สวยหรู นโปเลียนอภิปรายกลับโดยใช้เวลาไม่ถึง 30 วินาทีด้วยน้ําเสียงอันแผ่วเบาว่า กังหัน
ลมเป็นเรื่องเหลวไหล 
  แล้วนโปเลียนก็ยืนขึ้น เรียกหมาทั้ง 9 ตัวที่แอบเลี้ยงเอาไว้ ออกมาไล่งับสโนว์บอล 
จนสโนว์บอลต้องหนีออกไปจากแอนิมอลฟาร์ม ไม่ได้กลับมาอีกเลย 
  เสแสร้ง สร้างภาพ กดขี ่หลอกลวง 
 เม่ือสโนว์บอลจากไป นโปเลียนประกาศยกเลิกการประชุมทุกวันอาทิตย์ ยกให้
ปัญหาทุกอย่างเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในฟาร์มเป็นหน้าที่คณะกรรมการหมูคณะพิเศษ  ที่
มีนโปเลียนเป็นประธาน 
  สควีลเลอร์ก็ออกมาทําหน้าที่อีกครั้ง โดยการบอกว่า คงไม่มีใครคิดหรอกนะว่า 
การเป็นผู้นําเป็นเรื่องสนุกสนาน ในทางตรงกันข้าม มันเป็นความรับผิดชอบที่ลึกซึ้งและ
หนักอ้ึง 
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  "ไม่มีสหายตัวไหนที่จะมีความเชื่ออย่างหนักแน่นกว่าสหายนโปเลียนอีกแล้วที่ว่า 
สัตว์ทุกตัวมีความเสมอภาคกัน สหายนโปเลียนจะมีความสุขมากหากพวกเจ้าจะสามารถ
ตัดสินใจเรื่องราวต่างๆ ด้วยตัวพวกเจ้าเอง แต่เพราะบางครั้งพวกเจ้าอาจจะตัดสินใจ
ผิดพลาด" 
  "ความกล้าหาญยังเป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอ ความภักดีและความเชื่อฟังเป็นเรื่องที่
สําคัญมากกว่า การก้าวเดินที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจทําให้ศัตรูมีชัยเหนือเรา  แน่นอน 
คงไม่มีใครอยากให้นายโจนส์กลับมา" 

ข่มขู ่หลอกใช้ เอารัดเอาเปรียบ 
 และแล้ว โครงการสร้างกังหันลมก็ดําเนินต่อไป กําหนดแล้วเสร็จภายใน 2 ปี และ
สัตว์ทุกตัวจะได้รับส่วนแบ่งอาหารที่ลดลง 

คําพูดของสควีลเลอร์อาจจะไม่ได้ทําให้สัตว์ทุกตัวเข้าใจได้ แต่เสียงขู่ของสุนัขก็ทํา
ให้สัตว์ทุกตัวยอมรับไปโดยปริยาย 

แล้วพวกหมู ก็ย้ายจากเล้าไปอยู่ในบ้าน 
โคลเวอร์ ม้าอีกตัวซึ่งรู้สึกได้ว่าตัวเองไม่สบายใจต่อการเปลี่ยนแปลงก็อึดอัด  มัน

อ่านหนังสือไม่แตก แต่ก็พอจําได้ว่า การนอนบนเตียงผิดเพ้ียนไปจากบัญญัติ 7 ประการ
กล่าวไว้ ได้แต่รําพึงกับเบนจามิน ซึ่งดูไม่เห็นด้วยและไม่แยแสกับอะไรเลย เหล่าสัตว์มา
ค้นพบภายหลังว่า  บัญญัติถูกแก้เป็น 

"สัตว์จะไม่นอนบนเตียง พร้อมสิ่งปกคลุม" 
แอนิมอลฟาร์ม เริ่มค้าขายแลกเปลี่ยนกับมนุษย์ ไข่ถูกนําไปขาย มันผิดความรู้สึก

ของแม่ไก่ ที่ถือว่าการพรากไข่ไปถือเป็นการฆาตกรรม ไก่จึงต่อต้านด้วยการปีนไปที่จันทัน
แล้วออกทิ้งไข่ลงบนพ้ืน ผลที่แม่ไก่ได้รับคือ ถูกลงโทษไม่ให้รับส่วนแบ่งอาหาร ทําให้แม่
ไก ่5 ตัวต้องตายไป 

ปั้นเรื่อง แปลงสาร สาดโคลน ใส่ความ อุ้มฆ่า และตัดตอน    
ตลอดเวลาในแอนิมอลฟาร์ม แม้สโนว์บอลจะจากไปแล้ว แต่มีข่าวลือเสมอๆ ว่า 

สิ่งที่ผิดปกติล้วนเป็นฝีมือของสโนว์บอล สโนว์บอลกลายเป็นอิทธิพลมืดที่ครอบงําให้ทั้ง
ฟาร์มอยู่ภายใต้ความหวาดกลัว มีการปล่อยข่าวว่าสโนว์บอลกําลังวางแผนล้มล้างแอนิมอล
ฟาร์ม 
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สัตว์หลายตัวในแอนิมอลฟาร์ม ถูกฆ่าตายอย่างโหดร้าย เพียงเพราะรับสารภาพว่า 
ฝันถึงสโนว์บอล 

เวลานี้ บัญญัติ 7 ประการ ได้ถูกทําให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น 
สัตว์จะต้องไม่ฆ่าสัตว์ด้วยกันเอง โดยไร้เหตุผล 
สัตว์จะต้องไม่ดื่มเหล้า มากเกินไป 
โปรยยาหอม - ลวงให้หลง 

  เวลาผ่านไป ยุคของนายโจนส์หายไปจากความทรงจําแล้ว เหล่าสัตว์รู้แต่ว่าชีวิต
ปัจจุบันนั้น ลําเค็ญ พวกมันหิวและหนาว  สิ่งที่ทําให้มันยังอยู่ได้ก็คือ ศักดิ์ศรีในความรู้สึก
ของพวกมัน แต่ก่อนพวกมันเป็นทาส แต่เดี๋ยวนี้เป็นอิสระ เป็นชีวิตที่มีศักดิ์ศรีมากกว่าที่เคย
มีมาก่อน  อกเซอร์ ผู้มีคติประจําใจว่า ข้าจะทํางานให้หนักขึ้น ก็ทํางานจนล้มป่วยลงไป 
นโปเลียนแสดงความเป็นห่วงจึงบอกว่าจะพาไปโรงพยาบาล แต่แท้จริงแล้ว ส่งไปโรงฆ่า
สัตว์ ได้เงินมาซื้อเหล้าให้กลุ่มท่านผู้นําในฟาร์ม 
  สควีลเลอร์จะคอยบอกสถิติตัวเลขของผลผลิตให้เหล่าสัตว์รับรู้เสมอว่า มีปริมาณ
อาหารที่เพ่ิมขึ้นจากยุคก่อนอย่างไร ซึ่งพวกสัตว์ก็ได้แต่รับรู้ แต่ไม่เคยรู้ว่า ผลผลิตนั้น
หายไปไหน และเม่ือเทียบกับยุคของนายโจนส์ มีผลผลิตเท่าไร 
  ท้ายที่สุด เหล่าหมูก็ลุกขึ้นยืนด้วยขาหลังสองขา พวกแกะที่เคยพร่ําร้องว่า สี่ขาดี 
สองขาเลว ก็เปลี่ยนมาร้องว่า "สี่ขาดี สองขาดีกว่า" 
  บัญญัติได้ถูกทําให้ชัดเจนเพิ่มข้ึน ว่า 
  "สัตว์ทุกตัวมีความเท่าเทียมกัน แต่สัตว์บางตัวมีความเท่าเทียมมากกว่าสัตว์
อ่ืนๆ" 

ฉากสุดท้ายของแอนิมอลฟาร์ม เป็นฉากที่มนุษย์เข้ามาในแอนิมอลฟาร์มตามคํา
เชิญของท่านผู้นํานโปเลียน เพ่ือยืนยันว่า สัตว์และมนุษย์มีความเท่าเทียมกัน และแสดงให้
มนุษย์ดูเป็นตัวอย่างว่า ที่แอนิมอลฟาร์มนี้ สัตว์ชั้นต่ําทํางานได้มากกว่า ขณะที่รับอาหาร
น้อยสุด จนเป็นที่เลื่องลือไปว่า แอนนิมอลฟาร์มมีการปันส่วนที่ต่ํา และเวลาทํางานยาวขึ้น  
เดาแทนใจหลายคนว่า  ขณะที่ ได้ อ่านหรือดู เรื่องแอนิมอลฟาร์ม  คงอดไม่ได้ที่จะ
เปรียบเทียบตัวละครต่างๆ ว่าเป็นดั่งใครในเวทีการเมือง 
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  บุคลิกของตัวละครต่างๆ  ในนามของ “สรรพสัตว์” ที่ปรากฏใน Animal Farm 
พบเห็นได้กับทุกยุคสมัย ม้างครั้งอาจไม่ชัดเจนนัก หรือกระทั่งตายตัว แต่ก็มีความลื่นไหล  
พัฒนาการที่ซับซ้อนแยบยลแบบมีมิติขึ้นอีกด้วย คิดตามจอร์จ  ออร์เวล เขาเองคงมิได้คิด
จะให้หนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องมือในการต่อต้านระบบใดๆ เมื่อศึกษาแนวคิดบทบาทผ่านตัว
เขา เขาเองยึดมั่นในแนวคิดแบบสังคมนิยมประชาธิปไตยที่ไม่มีระบบชนชั้น ไม่เชื่อใน รัฐ 
และไม่เชื่อในทุนนิยม เรื่องเล่าผ่าน Animal Farm ไม่ใช่การหนีจากระบอบการปกครองใด 
ๆ หรือแบบใด แต่เป็นเพียงการหนีจาการกดขี่ของมนุษย์ที่กระทําต่อมนุษย์ด้วยกัน ผ่าน
เรื่องเล่าจากสัตว์  และชี้ให้เห็นถึงโครงสร้างอํานาจอันอยุติธรรมที่ต่อสู้กันระหว่าง
ผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง 
  ออร์เวลผู้แต่งนวนิยาย ไม่ได้เสนอทางออกใดๆ ให้แก่เหล่าสัตว์ แต่อีกนัยหนึ่ง
คล้ายกับว่าเขาต้องการบอกว่า การปฏิวัติไม่ได้นําไปสู่เป้ายหมายของการการปลดปล่อย
ที ่"ยั่งยืน" และทั้งนี้ทั้งนั้นมันทําให้เราเห็นเชิงประจักษ์ว่า บางเรื่อง เป็นประหนึ่งถูกฉายซ้ํา
วนกลับไปมาประหนึ่งเป็น “กงล้อแห่งประวัติศาสตร์” ดังที่มีคําถามชวนคิดเกิดขึ้นผ่าน
หนังสือวรรณกรรมดังกล่าวที่ว่า คุณคือใครในแอนิมอลฟาร์ม 

หมูนโปเลียน      -  ไม่ค่อยพูด เป็นตัวของตัวเอง 
หมูสโนว์บอล     -   มีความคล่องแคล่ว สร้างสรรค์ 
หมูสควีลเลอร์   -   ปราดเปรื่องในการพูด ถนัดเบี่ยงประเด็น ทําดําให้เป็นขาว 
ม้ามอลลี่           -   "หลังจากปฏิวัติแล้วยังจะมีน้ําตาลให้กินอีกหรือเปล่า" (น.21) 
ม้าบ็อกเซอร์       -   "ข้าจะทํางานให้หนักข้ึน" 
พวกแกะ    -    ประสานเสียงกันว่า "สี่ขาดี สองขาเลว" ชอบพูดในสิ่งท่ีท่าน 

ผู้นําชอบฟังซึ่งทําให้บรรยากาศดี (น.79) 
ลา เบนจามิน      -   นิ่งเฉย ไม่อยู่ฝ่ายใด ไม่เช่ือว่าจะมีอาหารสมบูรณ์ ไม่เช่ือว่าจะ 

เหนื่อยน้อยลง ชีวิตก็ต้องดําเนินอย่างเคย คือ ทุกข์ยากลําเค็ญ 
ม้าโคลเวอร์        -  ผู้ซึ่งรู้สึกไม่สบายใจเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงอันไม่ชอบมาพากล 

 

 พร้อมกับประโยคชวนคิดก่อนจบของหนังสือที่สะท้อนคิดผ่านภาพเปรียบเทียบ
จําลองมนุษย์ผ่านสัตว์ และจําลองสัตว์ให้เป็นประหนี่ง โลกของการแข่งขัน แก่งแย่ง  
การดําเนินไปสู่เป้าหมาย และการทําแบบกล่าวอ้าง เพ่ือให้ได้สิ่งที่ต้องการไปสู่เป้าหมาย 
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พร้อมทั้งการทําโดยเข้าใจ และเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง ความโกลาหลใน
การต่อสู้แย่งชิง เป็นภาพมิติของการเมืองว่าด้วยเรื่องของผลประโยชน์ทุกอย่างเป็นเพียงคํา
กล่าวอ้าง  “...การคอรัปชั่น เบี่ยงประเด็น พวกพ้อง ชนชั้น ผู้ปกครอง ผู้ถูกปกครอง   
ข่มขวัญ เสแสร้ง สร้างภาพ กดขี่ หลอกลวง ข่มขู่ หลอกใช้ เอารัดเอาเปรียบ ปั่นกระแส 
ปั้นเรื่อง แปลงสาร สาดโคลน ใส่ความ อุ้มฆ่า และตัดตอน ลับลวงพราง...” ภาพสะท้อน
เหล่านี้เป็นประหนึ่งภาพจําลองเหตุการณ์ว่าด้วยการเมืองและการจัดสรรค์ผลประโยชน์
ผ่านเรื่องเล่าของสรรพสัตว์ดังประโยคส่งท้ายของหนังสือที่ว่า “....มันเกิดอะไรขึ้นกับ
หน้าตาของพวกหมูเปล่านั้น พวกสัตว์โลกทั้งหลายที่อยู่นอกหน้าต่าง เลื่อนสายตาจาก
พวกหมูไปยังพวกมนุษย์ และจากมนุษย์ไปยังพวกหมู กลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้น แต่
สุดท้ายแล้ว มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะชี้ชัดลงไปว่า ตัวไหนเป็นหมู ตัวไหนเป็นมนุษย์ !...” 
(หน้า 168) 
 
สรุป    
 หนังสือสะท้อนแนวคิดเรื่อง “การปลดปล่อย-ปฏิวัติ-เสรีภาพ” ซึ่งเป็นเรื่องการ
ปลดปล่อยทางภายภาพที่สะท้อนคิดในเรื่อง สมาชิกในสังคมที่ต้องอยู่รวมกัน แนวทางที่
เกิดขึ้นคือการปลดปล่อยตัวเองสู่แนวทางการต่อสู้และดิ้นรน  รวมทั้งสะท้อนคิดในเรื่อง
ความสามัคคี เป็นเครื่องมือหรือกลไกหนึ่งในนํามาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  รวมไปถึง
แนวคิด “บทบาทและหน้าที่” ของชนชั้นในสังคม ในบทความเร่ือง “แอนนิมอล ฟาร์ม
ของ จอร์จ ออร์เวล : ความบกพร่องของแผนสร้างกังหันลมในฟาร์มพึ่งตนเอง-George 
Orwell’s Animal Farm: The Weaknesses of the Windmill Plan in a Self-
Sufficient Farm” ของคมเดือน โพธิสุวรรณ (Khomduen Phothisuwan,2017 : 
238-253) หรือในงานของ Khomduen Phothisuwan, Prapaipan Aimchoo  (2016 
48-62) เรื่อง “Knowledge: A Sufficiency Economy Condition  Obstructed in 
George Orwell’s Animal Farm”ที่ให้นําหนักเรื่องอันเป็นแก่นแกนที่ถอดความคิดของ
ผู้เขียนที่มุ่งไปในเรื่องความเสมอภาค การไม่เอาเปรียบ การปฏิบัติกันอย่างเท่าเทียม
ภายใต้แนวคิด “สมดุล” ทางเศรษฐกิจ และการพ่ึงพาตนเอง คล้ายพุทธพจน์ของ
พระพุทธเจ้าที่ว่า “หมวดตน”  อาทิ “อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ-ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” เป็น
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การสะท้อนความเป็นปัจเจกชนที่จะพัฒนาได้ ทั้งกาย จิต ความ ปัญญา ที่จะนําไปสู่
อิสรภาพทางจิตวิญญาณ แนวคิดในเรื่อง “สังฆะ” ที่สะท้อนคุณค่าทางเศรษฐกิจ คือความ
สมดุลเท่าเทียมกันภายใต้ “สังฆทาน” สิ่งอันพึงได้เหล่านี้ปรากฏในงาน  Animal Farm 
ของ George Orwell’s ที่ถูกถ่ายทอดมาสู่ภาษาไทยด้วยเช่นกัน  Animal Farm เป็นภาพ
สะท้อนความจริง และความเหลื่อมล้ําในสังคม ที่ยังคงเป็นฉากปรากฏจริงอยู่ในสังคม
ปัจจุบันในทุกสถานที่และทุกแห่งทั่วโลก การเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษา ความเหลื่อม
ล้ําทางศาสนา ความไม่สมดุลในการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่จะยังเป็นปัญหา
ต่อสังคมในองค์รวมด้วยเช่นกัน ความเท่าเทียมเป็นความหวังของคนในทุกสังคม ชนชั้นทาง
สังคมยังเป็นปรากฏการณ์ที่ก่อให้เกิดทางเลือก และการดําเนินชีวิตที่เป็นจริง รวมทั้ง
ก่อให้เกิดพลังในการเสริมสร้าง เสริมต่อและขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้  
 
บันทึกขอบคุณ 
 พระมหาพลกิตติ์  ภูริปญฺโญ นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธ
จิตวิทยา มอบหนังสือที่อ่านแล้วประทับใจ แก่กองบรรณาธิการได้นําเสนอในแบบ Books 
Reviews  
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ขั้นตอนการด าเนินงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการแก้ไข 

ผ่านไม่มกีารแก้ไข 

ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข 

ผ่านโดยมีการแก้ไข 

มีการแก้ไข 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ประกาศรับบทความ 

รับบทความ Online 

กองบรรณาธกิารตรวจเนื้อหา 
และรูปแบบ 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่พิจารณาอ่าน
บทความ  

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ 30 วนั 

กองบรรณาธกิารสรุปรวบรวมข้อคดิเห็นจากผู้ทรงคุณวฒุิ 
เพื่อส่งคนืผู้เขียนปรับแก้ไข 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขตามผู้ทรงวุฒิ 

ตรวจทานบทความที่ได้รับการปรับแก้แล้ว 

ส่งกองบรรณาธิการตรวจคุณภาพ
บทความครั้งสุดท้าย 

กองบรรณาธกิารแจ้งยืนยันรับบทความตีพมิพ์ให้ 
ผู้เขียนบทความทราบ 

จดัรูปแบบและส่งโรงพิมพ ์

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น 

แจ้งผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

ออกแบบตอบรับ 

ส่งวารสารให้แก่สมาชกิ 

เผยแพร่วารสารสู่สาธารณะ 

- Web 
- OJS 
-ThaiJO 
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ค าแนะน าส าหรับผู้นิพนธ์บทความ 
 
1. 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  
 

2. ประเภทของบทความวารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
2.1 บทความพิเศษ (Special Articles) ได้แก่ บทความทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหา

ความรู้วิชาการอย่างเข้มข้น  และผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการในวงการวิชาการ/วิชาชีพ 

2.2 บทความวิชาการ (Article) ได้แก่ บทความที่เสนอเนื้อหาความรู้ วิชาการ มีกลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นนิสิต นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไป 

2.3 บทความวิจัย (Research Article) ได้แก่ รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็น
ประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน 

2.4 บทความปริทรรศน์ (Review Article) ได้แก่ บทความที่รวบรวมความรู้จากต ารา หนังสือ 
และวารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกัน 

2.5 ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่ บทความทบทวนความรู้ เรื่องแปล ย่อความจากวารสาร
ต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะน าเครื่องมือใหม่ ต าราหรือหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ  หรือ
ข่าวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 

3. การส่งบทความต้นฉบับ 
การส่งบทความต้นฉบับ  ต้องส่งผ่านระบบเว็บไซต์เท่านั้น โดยแนบไฟล์ (Word) ของบทความ

ต้นฉบับส่งมาที่  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jssr/index พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 
- หนังสือขอเสนอบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์   
- ใบสมัครสมาชิกวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (กรณีต้องการสมัครเป็นสมาชิก) 

ดูรายละเอียดขั้นตอนการส่งบทความต้นฉบับเพิ่มเติมที่  เอกสารประกอบการใช้ระบบ Thai Journals 
Online 2   หน้า 84 – 105  Url:  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jssr/index 
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4. รูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับบทความ 
4.1 การตั้งค่าหน้ากระดาษ  
กระดาษให้ใช้กระดาษสีขาว ไม่มีลายเส้นบรรทัด  ขนาดกระดาษ B5 (JIS) และพิมพ์หน้าเดียว 

เว้นที่ว่างริมขอบกระดาษ ดังนี้ 
 ขอบด้านบน  1  นิ้ว (2.54 ซม.)  ขอบด้านล่าง 1  นิ้ว (2.54 ซม.)  
 ขอบด้านซ้าย 1  นิ้ว (2.54 ซม.)  ขอบด้านขวา 1  นิ้ว (2.54 ซม.)  
การย่อหน้าให้เว้นระยะไปจากแนวปกติ 8 ตัวอักษรโดยเริ่มพิมพ์ที่ตัวอักษรที่ 9  ไม่ต้องใส่

หมายเลขหน้าก ากับ บทความยาวเกิน 8 – 12 หน้ากระดาษพิมพ์ โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง  
4.2 ตัวอักษร และขนาดอักษร (Font) 
บทความต้นฉบับพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบอักษร (Font) ชนิดไทยสาร

บรรณ (TH Sarabun PSK)  ตลอดเอกสาร โดยมีระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึ่งช่อง (Double Spacing) 
ตลอดเอกสาร  ขนาด (Font size) และรูปแบบตัวอักษร (Font style) ดังนี้ 
 - ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ขนาด 18 points. ตัวพิมพ์หนา (Bold)  
 - ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 17 points. ตัวพิมพ์หนา (Bold) 
 - ชื่อผู้นิพนธ์บทความ (ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 points. ตัวพิมพ์ธรรมดา 
(Normal) 
 - หัวข้อหลัก ขนาด 18 points. ตัวพิมพ์หนา (Bold) 
 - เนื้อหาในบทความ  ขนาด 16 points. ตัวพิมพ์ธรรมดา (Normal) 
 
5. ส่วนประกอบของการเขียนบทความ 
 5.1 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 (;) 

 5.2 ส่วนเน้ือหา ควรประกอบด้วย 
-  บทน า (Introduction) เป็นส่วนกล่าวน าโดยอาศัยการปริทรรศน์ (Review) ข้อมูลจาก

รายงานวิจัย ความรู้ และหลักฐานต่างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา  และกล่าวถึง
เหตุผลหรือความส าคัญของปัญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมติฐานของการศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาให้ชัดเจน 

-  วิธีด าเนินการวิจัย (Methods) กล่าวถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา และวิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  รวมทั้งสถิติที่น ามาใช้
วิเคราะห์ข้อมูล 

- สรุปผลการศึกษา (Results) เป็นการแสดงผลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ในข้อ 4.2 ควร
จ าแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา  โดยการบรรยายในเนื้อเรื่องและ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม 

- การอภิปรายผลการวิจัย (Discussion) เป็นการน าข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ของผู้นิพนธ์ 
น ามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู้อ่ืน เพื่อให้มีความเข้าใจหรือเกิดความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
นั้น รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ๆ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  ที่ได้จาก
การศึกษาคร้ังนี้ เพื่อเป็นแนวทางที่จะน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์  

- ข้อเสนอแนะ  (Suggestion) เป็นการแนะแนวการน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
โดยให้แยกออกเป็นหัวข้อย่อยๆให้ชัดเจน 
 - เอกสารอ้างอิง (References)  การอ้างอิงต้องให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบของวารสาร  
 
 5.3 รูปแบบการเอกสารอ้างอิง (References)  
 รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมใช้แบบ APA (American Psychological. Association) 
Special Articles โดยการเขียนอ้างอิงผู้นิพนธ์ต้องเขียนอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด (กรณีภาษาไทย
ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด) ซึ่งผู้นิพนธ์บทความต้องตรวจสอบและรับผิดชอบต่อความถูกต้องของ
เอกสารการอ้างอิงทั้งหมด หากการอ้างอิง (APA) ไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงวุฒิจนกว่า
การอ้างอิงเอกสารจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง 
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5.3.1) การอ้างอิงในเนื้อหาบทความ 
 การอ้างอิงในเนื้อหา ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยระบุชื่อผู้เขียน ปีที่พิมพ์ และเลขหน้า
เอกสารไว้ข้างหลังของข้อความที่ต้องการอ้างอิง ดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้แต่งคนเดียวหรือผู้แต่งเป็นหน่วยงาน ระบุชื่อและชื่อสกุลตามล าดับ เครื่องหมายจุลภาค  
ปีที่พิมพ์ และหน้าที่น ามาอ้างอิง โดยไม่ต้องมีค าน าหน้านาม ยกเว้นฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์
และนามแฝง ให้ระบุไว้หน้าชื่อไม่ต้องกลับข้อความ ส่วนชาวต่างประเทศ ให้ระบุชื่อสกุลเท่านั้น 
 
   
 

 2. ผู้แต่ง 2 คน ระบุชื่อและชื่อสกุลของผู้แต่งทั้ง 2 คน โดยใช้ค าว่า “and” หรือ “&”  
เชื่อมระหว่างชื่อสกุลของผู้แต่ง ระหว่างค าดังกล่าวให้เว้นระยะด้านหน้าและด้านหลัง 1 ระยะ ส่วนชาว
ต่างประเทศ ให้ระบุชื่อสกุลเท่านั้น 

 

 
  
 
3.  ผู้แต่ง 3 คน   ระบุเฉพาะชื่อและชื่อสกุลของผู้แต่งทุกคน  ชื่อผู้แต่งแต่ละคนให้คั่นด้วย

เครื่องหมายจุลภาค “,” หน้าผู้แต่งคนสุดท้ายต้องคั่น “and” ระหว่างค าดังกล่าวให้เว้นระยะด้านหน้าและ
ด้านหลัง 1 ระยะ  และให้ใช้เคร่ืองหมายอัฒภาค (;) คั่นกลางระหว่างเอกสารท่ีน ามาอ้างอิงมากกว่า 1 
เอกสาร ส่วนชาวต่างประเทศ ให้ระบุชื่อสกุลเท่านั้น 

 
 
  
  
 

4.  ผู้แต่งมากกว่า 3 คน ขึ้นไป ระบุชื่อสกุลคนแรก เว้น 1 ระยะ แล้วตามด้วย “and others” 
หรือ “et al.”  

  
 
 

ตัวอย่างภาษาไทย :  (รัฐพล  เย็นใจมา, 2561: 16) แปลเป็น (Ratthaphon  Yenjaima, 2018:16). 
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ : (Keown, 2003) 
 

ตัวอย่างภาษาไทย :  (รัฐพล  เย็นใจมา และ ประเสริฐ  ธลิาว,2561: 16) แปลเปน็ 
        (Ratthaphon Yenjaima and Prasert  Thilao, 2018 : 16) 
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ :  (Hersey & Blanchard, 2000) 

ตัวอย่างภาษาไทย : (รัฐพล  เย็นใจมา,ประเสริฐ  ธิลาว,และกรกต ชาบัณฑิต,2561:16)  แปลเป็น
 (Ratthaphon Yenjaima, Prasert  Thilao, and Korakoth Chabandit,2018: 16) 
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ :  (Keown, 2003 : 4; Hersey & Blanchard, 2000) 

ตัวอย่างภาษาไทย : (Yenjaima et al. 2018 : 16) 
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ : (Kaiser et al., 2008) 
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5. ให้เรียงล าดับการอ้างอิงชื่อผูแ้ต่ง 
 

5.3.2) การอ้างอิงท้ายบทความ (References) 
 การอ้างอิงท้ายบทความ ให้ระบุเอกสารที่ใช้อ้างอิงไว้ท้ายบทความ โดยเรียงตามล าดับตัวอักษรใช้
รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามระบบ APA Style 
  1. คัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือส าคัญพิมพ์เป็นชุด  
  ผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. ชื่อชุดหนังสือและล าดับที่ (ถ้ามี). ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามีมากกว่า 1 ครั้ง) จ านวน
เล่ม (ถ้ามีหลายเล่ม). สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์,ปีที่พิมพ์. 
 
 
 

 
 
  

 2.  หนังสือทั่วไป 
   ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง /ครั้งที่พิมพ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). /สถานที่พิมพ์:///
ส านักพิมพ์.   
 
 

 
 

 3. วิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/รายงานการวิจัย 
 ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีพมิพ์)./ชือ่วิทยานพินธ์./(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต /// หรือ

วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา).  
 
 
 
 
  

  

ตัวอย่าง: Chapin, F.S. (1997). Social participation and social intelligence (3rded). 
New York : Longman. 
 

ตัวอย่าง:  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณ-
ราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
แปลเป็น  Mahachulalongkorn University. (1996). Thai Tipitakas. Bangkok: MCU Press. 

ตัวอย่าง: Sirima Monmai. (2011). Educational Administration for Children's Rights 
in Secondary Schools under the UN Convention on the Rights of the Child 
(Doctor of Philosophy thesis). Graduate School: Silpakorn University. 
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 4.  วารสาร    
 ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่ (ฉบับที่),/เลขหน้าที่ปรากฏ.  
 
 
 
 
 
 5.  เว็บไซต์ 
 ชื่อผู้เขียน. (ปีที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต).  ชื่อเรื่อง.  สืบค้นเมื่อวัน เดือน ปี, จากเว็บไซต์: 

///URL Address.   
 
 
 
 
 

6. สัมภาษณ์ 
ชื่อผู้ที่ได้รับการสัมภาณ์.//(ปี).//ต าแหน่ง./สัมภาษณ์.วัน เดือน. 
 
 
 

 
 
6. ส่วนภาพประกอบ (Figure) และส่วนตาราง (Table)  

ภาพประกอบและตารางควรมีเท่าที่จ าเป็น โดยพิมพ์หน้าละ 1 ภาพ หรือ 1 ตาราง ส าหรับ  
ค าบรรยายภาพและตารางให้พิมพ์เหนือภาพหรือตาราง  ส่วนค าอธิบายเพิ่มเติมให้ใส่ใต้ภาพหรือตาราง  
 
7. การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร 

ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความ  
ที่วารสารก าหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทความนี้
ให้กับกองบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของวารสารจะท าให้การพิจารณา

ตัวอย่าง: Surapol Suyaporm. (2017 April - June). A Model of Human Resource 
Development in Accodance With The Sangha Development in Petchaboon 
Province. Journal of MCU Social Science Revier. 6(2),276. 

 

ตัวอย่าง :  Ratthaphon Yenjaima. (2018). Conflict In Society : Theory And Solution. 
Retrieved May 29, 2018, from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jssr/ 
article/view/132734. 

ตัวอย่าง :  Ratthaphon Yenjaima. (2018). Faculty of Graduate, Studies Faculty of 
Social Sciences. Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 29 May . 
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ตีพิมพ์มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะ
ได้แก้ไขให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของวารสาร 
 
8. การพิจารณาและคัดเลือกบทความ 
 บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกล่ันกรองบทความวารสาร  
(Peer Review) จ านวน 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง และได้รับความเห็นชอบจาก
กองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์  โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือ
ข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Double – Blind Peer 
Review ) 

9. ลิขสิทธิ์ 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์

บทความให้แก่วารสารฯ  พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้อง
ยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้น ได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
เพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากมีการใช้ภาพหรือตารางหรือเนื้อหาอ่ืนๆ ของผู้นิพนธ์อื่นที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพ์อื่น
มาแล้ว ผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อ
บรรณาธิการ ก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์ หากไม่เป็นไปตามข้อก าหนดเบื้องต้น ทางวารสารจะถอด
บทความของท่านออกโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น 
10. การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก 

การติดต่อโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเป็นสมาชิกวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
กรุณาติดต่อ “วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์” ส านักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย  เลขที่ 79 หมู่ 1  
ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท์. 038-248-000 ต่อ 8203  
 https://www.tci-thaijo.org/index.php/jssr/index / E-mail : journal.mcu.soc@gmail.com 

1) อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 2) นายกรกรต  ชาบัณฑิต 
11. อัตราค่าวารสาร 

ก าหนดออกวารสารปีละ 4  ฉบับ จ าหน่ายราคาฉบับละ 199 บาท ไม่รวมค่าส่ง  
12. อัตราค่าสมาชิก 

ปีละ 300 บาท 
  



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    317  

ตัวอย่างรูปแบบวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ : บทความวิจัย 
 

ชื่อเรื่อง  (ภาษาไทย)  (18 pt) 
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ตวัพิมพ์ใหญ่ (17 pt) 

 
ชื่อผู้แต่ง (ภาษาไทย, 1) ชื่อผู้แต่ง (ภาษาไทย, 2)  ชื่อผูแ้ต่ง (ภาษาไทย,3)  (16 pt) 
ชื่อผู้แต่ง (ภาษาอังกฤษ 1), ชื่อผู้แต่ง (ภาษาอังกฤษ,2) ชื่อผู้แต่ง (ภาษาอังกฤษ,3)  (16 pt) 

 
 

บทคัดย่อ (16 pt) 
....................ความยาวไม่เกิน  500  ตัวอักษร. (16 pt) ....................................................................................  
.................................................................................................................................................................................. 
ค าส าคัญ : ............................................................................................................................................................  

 
ABSTRACT (16 pt) 

............................................................................................................................. ................................. 

.................................................................................................................................................................................. 
Keywords:. (16 pt)...........................................................................................................................................  
 
1. บทน า (18 pt) 
...................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย (18 pt) 
 2.1  (16 pt)....................................................................................................................................... 
 2.2 (16 pt)....................................................................................................................................... 
 2.3 (16 pt)....................................................................................................................................... 
                                                           

 หน่วยงานทีส่ังกดั, (ภาษาอังกฤษ) (14 pt) 
 หน่วยงานที่สังกดั, (ภาษาอังกฤษ)  (14 pt) 
 หน่วยงานทีส่ังกดั, (ภาษาอังกฤษ)  (14 pt) 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย (18 pt)  
............................................................................................................................. ................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 
4. สรุปผลการวิจัย  (18 pt) 
 4.1   (16 pt)..................................................................................................................................... 
 4.2   (16 pt)..................................................................................................................................... 
 4.3   (16 pt)..................................................................................................................................... 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย (18 pt) 
................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................. ................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
 
6. ข้อเสนอแนะ (18 pt) 
 6.1 .................................................................................................................................................. 
 6.2 .................................................................................................................................................. 
 6.3 .................................................................................................................................................. 
 
References  (ภาษาอังกฤษ) (18 pt) 
................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................. ................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
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ตัวอย่างรูปแบบวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ : บทความวิชาการ 
 

ชื่อเรื่อง  (ภาษาไทย)  (18 pt) 
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ตวัพิมพ์ใหญ่ (17 pt) 

 
ชื่อผู้แต่ง (ภาษาไทย, 1) ชื่อผู้แต่ง (ภาษาไทย, 2)  ชื่อผูแ้ต่ง (ภาษาไทย,3)  (16 pt) 
ชื่อผู้แต่ง (ภาษาอังกฤษ 1), ชื่อผู้แต่ง (ภาษาอังกฤษ,2) ชื่อผู้แต่ง (ภาษาอังกฤษ,3)  (16 pt) 

 
 

บทคัดย่อ (16 pt) 
....................ความยาวไม่เกิน  500  ตัวอักษร. (16 pt) ....................................................................................  
.................................................................................................................................................................................. 
ค าส าคัญ : ............................................................................................................................................................  

 
ABSTRACT (16 pt) 

............................................................................................................................. ................................. 

.................................................................................................................................................................................. 
Keywords:. (16 pt)...........................................................................................................................................  
 
1. บทน า (18 pt) 
...................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................. 
2. หัวข้อหลัก (01) (18 pt) 
............................................................................................................................. ................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
  

                                                           
 หน่วยงานทีส่ังกดั, (ภาษาอังกฤษ) (14 pt) 
 หน่วยงานที่สังกดั, (ภาษาอังกฤษ)  (14 pt) 
 หน่วยงานทีส่ังกดั, (ภาษาอังกฤษ)  (14 pt) 
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3. หัวข้อหลัก (02) (18 pt) 
............................................................................................................................. ................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
4. หัวข้อหลักอ่ืนๆ (03) (18 pt) 
............................................................................................................................. ................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
5. ข้อเสนอแนะ (18 pt) 
 5.1   (16 pt).................................................................................................................................... 
 5.2   (16 pt).................................................................................................................................... 
 5.3 . (16 pt).................................................................................................................................... 
References  (ภาษาอังกฤษ) (18 pt) 
................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................................................................................................. 
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หนังสือขอเสนอบทความเพ่ือลงตีพิมพในวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน 
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ในวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน ซ่ึงดําเนินการโดยคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
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(   ) บทความนี้ไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดมากอน 
(   ) บทความนี้ไมไดคัดลอกหรือดัดแปลงมาจากของผูใดท้ังสิ้น   
ท้ังนี้  ขาพเจาไดชําระคาธรรมเนียมขอตีพิมพบทความลงในวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน   

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

ติดใจเอาความใดๆ ท้ังสิ้น จะยอมรับการพิจารณาของคณะกองบรรณาธิการถือวาเปนท่ีสุด 
 
 

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

ผูนิพนธบทความ 
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ใบสมัครสมาชิก 
 
 

 
กราบนมัสการ/เรียน บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
 
 ข้าพเจ้า (ชื่อภาษาไทย)............................................................................ 
 (ชื่อภาษาอังกฤษ)...................................................................................... 
ที่อยู่ (ที่สามารถตดิต่อได้)................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
E – Mail.............................................................................................................................................. 
เบอร์โทรศัพท์.........................................................โทรสาร................................................................ 
มีความประสงค์จะขอรับสมัครเป็นสมาชิกวารสาร มจร สังคมศาสตรป์ริทรรศน์ 
  ( )  สมาชกิประเภทรายป ี๑,๐๐๐ บาท (จ านวน ๔ เล่ม) 
  ( )  เล่มละ ๒๕๐ บาท 
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าไดส้่ง 
  ( ) เงินสด 
  ( ) ธนาณัติ (สั่งจ่าย.....................................................) 
  ( ) ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ 
  ( ) แคชเชียร์เช็ค ในนาม.............................................................................. 
โปรดน าส่งวารสาร วารสาร มจร สงัคมศาสตรป์ริทรรศน์ 
  สถานที่ติดต่อ  ที่บ้าน    ที่ท างาน 
  เลขที่.................ถนน......................................หมู่ที่...........ต าบล/แขวง.................... 
  อ าเภอ/เขต............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์....................... 
  โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่............................................. 
  โทรสาร.......................................................E-Mail...................................................  
  
 
 ลงชื่อ....................................................... 
       (                                        ) 
 
 
(ส าหรับเจ้าหนา้ที่) 
ค่าบ ารุงปี พ.ศ................................................................. เลขที่ใบเสร็จ................................................................... 
ลงวันที่............เดือน.......................พ.ศ.......................... ลงบัญชีแล้ว..................................................................... 

ปริทรรศน์

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


