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ก าหนดการเผยแพร ่ปีละ 4 ฉบับ 
 ฉบับที ่1 มกราคม-มีนาคม  
 ฉบับที ่2 เมษายน-มิถุนายน  
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วัตถุประสงค ์
 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ 
การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคมและการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม 
 
ที่ปรึกษาวารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์ 
พระราชปริยัติกว,ี ศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระเทพปวรเมธ,ี รศ.ดร.               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระเมธีธรรมาจารย,์ รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระเทพเวท,ี รศ.ดร.    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระโสภณวชิราภรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผศ.ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ  อัจฉริยปญัญากุล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

บรรณาธิการ : 
 

รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : 
 

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ทีมบรรณาธิการ : 
 

พระปลัดระพิน พุทธฺิสาโร, ผศ.ดร. คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระมหาสุนันท์ สุนนโฺท, ผศ.ดร. คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระสมนึก  ธีรปญฺโ  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ผศ.ดร.ธิติวุฒ ิ หมั่นม ี คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
อ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ ์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
ศ.ดร.ประยงค์  แสนบุราณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รศ.ดร.ประเวศ  อินทองปาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รศ.พล.ท.ดร.วีระ วงศ์สรรค์ วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจักร 
รศ. ดร. พฤทธิ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รศ. ดร.สัญญา เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ผศ.ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธิ ์ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด 
ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 
พล.อ.ต.ดร.นภัทร์ แก้วนาค วิทยาลยัการทัพอากาศ 
ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
ผศ.ดร.วันชัย สุขตาม มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ 
 

กองจัดการ: 
  

ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
นายกรกต  ชาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ศิลปกรรม: 
  

อ.ดร.สุริยา  รักษาเมือง คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
อ.ดร.ประสิทธิ์  พุทธศาสน์ศรัทธา คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ส านักงาน : 
  

ส านักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์      
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนรวม
โซน B  ชั้น 5  เลขที่ 79 หมู่ 1 ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170  
 

จัดพิมพ์โดย : 
 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั เลขที่ 79 หมู่ 1 ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
13170 โทร. 035-248-000, ต่อ 8555,8556,5541. แฟ็กซ์. 035-248-000 ต่อ 8545 
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คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ : วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ARTICLE REVIEW BOARD : JOURNAL OF MCU SOCIAL SCIENCE REVIEW 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

Lecturers In-House Professional :  
Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

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. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร.  6. Dr. Phramaha Somboon  Vuddhikaro. 
7. ศาสตราจารย์ ดร.บญุทัน ดอกไธสง 7. Prof. Dr. Boonton Dockthaisong. 
8. ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์  อดิวฒันสิทธ์ิ 8. Prof. Dr. Chamnong  Adivadhanasit. 
9. ศาสตราจารย์ พลต ารวจโทหญงิ ดร.นัยนา เกิดวิชัย 9. Prof. Pol.Lt.Gen. Dr. Naiyana  Koetwichai. 
10. ศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท ดร.บรรจบ  บรรณรุจ ิ 10. Prof. (Special). Lt.Dr.BanJop  Banaruji. 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะน ี 11. Assoc. Prof.Dr. Aphinant   Chantanee. 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม  12. Assoc. Prof.Dr. Chartchai  Pitakthanakhom. 
13. รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติทศัน์  ผกาทอง   13. Assoc. Prof.Dr. Kittithat  Phakathong. 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ ์ บุญปู่  14. Assoc. Prof.Dr. Somsak  Bunpu. 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย  ศรีนอก  15. Assoc. Prof.Dr. Somchai  Sinok. 
16. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย 16. Assoc. Prof.Dr. SutthiPhong  Siwichai. 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.วรกฤต  เถื่อนช้าง 17. Assoc. Prof.Dr. Wonrakrit  Thueanchang. 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท 18. Assoc. Prof.Dr. Saman  Ngamsanit. 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช 19. Assoc.Prof. Dr. Tatchanan  Isaradej. 
20. รองศาสตราจารย์ ดร.โกนฏิฐ์  ศรีทอง 20. Assoc.Prof. Dr. Konit  Sithong. 
21. รองศาสตรจารย์ ดร.สรุินทร์  นิยมางกูร 21. Assoc.Prof. Dr. Surin   Nitamangkoon. 
22. รองศาสตราจารย์ อนุภมูิ  โซวเกษม 22. Assoc.Prof. Anuphum   Sowkasem. 
23. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศกัดิ์  สุขเหลือง 23. Assoc.Prof. Dr. Kiettisak  Suklueang. 
24. รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรพล ใจเย็น  24. Assoc.Prof. Dr. Pattarapol  Chaiyen. 
25. รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์ 25 Assoc.Prof. Dr.Toemsak  Thongin. 
26. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรต  บุญอ่อน 26. Assoc.Prof. Dr.Suphrot  Boonon. 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ  ท่ังโต 27. Asst.Prof. Dr. Phichet  Thangto. 
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ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

Lecturers In-House Professional :  
Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธติิวุฒิ  หมั่นมี 28. Asst.Prof. Dr.Thitiwut  Manmee. 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต  กระสังข์ 29. Asst.Prof. Dr. Anuwat  Krasang. 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณตี 30. Asst.Prof. Dr.Yuttana Praneet. 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิตย์  ศลิปชัย  31. Asst.Prof. Sathit  Sinlapachai. 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์  เมธีวรฉัตร 32. Asst.Prof. Anon  Methiworachat. 
33. อาจารย์ ดร.จฑุามาศ วารีแสงทิพย์ 33. Dr. Chuthamat  Warisaengthip. 
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คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ : วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  
ARTICLE REVIEW BOARD : JOURNAL OF MCU SOCIAL SCIENCE REVIEW 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก Outside Professional : 
1. พระเมธาวินัยรส, รองศาสตราจารย ์ดร. 
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บทบรรณาธิการ 
 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์นี้เป็นปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ประจ าเดือนตุลาคม – 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะกองบรรณาธิการได้พิจารณาบทความโดยเสนอบทความต่อ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) พิจารณาตรวจแก้ไขเพ่ือความสมบูรณ์
ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์โดยคัดเลือกและกลั่นกรองบทความให้เกิดความความสมบูรณ์
และมีคุณภาพมากที่สุด  ควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่ อีกทั้งเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทาง
วิชาการและเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเนื้อหาสาระ
ในเล่มประกอบด้วยนักวิชาการและเรื่องดังต่อไปนี้ 

พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร)  บทความเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์
ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการใน
จังหวัดนนทบุรี” พบว่า  พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทาง
สังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรีร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น 
สาธารณสุขจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้ค าปรึกษา การให้ก าลังใจ การดูแล
สุขภาพทั้งทางกายและทางใจแก่ประชาชนผ่านกิจกรรม“อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก 
เหล้า บุหรี่ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา” ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

พระเมธาวินัยรส (สุเทพ  ปสิวิโก) บทความเรื่อง “รูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรม
ส าหรับคนในพุทธศตวรรษที่ 26 เพื่อส่งเสริมความม่ันคงของพระพุทธศาสนา” พบว่า สภาพ
การเผยแผ่ พุทธธรรมส าหรับคนในพุทธศตวรรษที่  26 เ พ่ือส่ ง เสริมความมั่นคงของ
พระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 6 ด้าน พบว่า ด้าน
พระสงฆ์อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านวิธีการเผยแผ่ ด้านการใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ ด้านแผนงานและ
นโยบาย ด้านแผนงานและนโยบาย และด้านการสร้างเครือข่าย อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน  
ส่วนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนอยู่ในระดับปานกลาง 
 พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺ กาโม) บทความเรื่อง “การบริหารอ านาจ
ตามแนวพุทธในระบบการปกครองแบบธรรมรัฐ” พบว่า หลักการของธรรมรัฐ เป็นเครื่องมือ
ในการควบคุมตนเอง คือการควบคุมกาย วาจา และใจของตนเองให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องและ
พึงประสงค์ของสังคม และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง คือการเปลี่ยนแปลงหรือยกระดับ
ตนเองทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรม ให้มีความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับสิ่งที่สังคม
ประชาธิปไตยคาดหวัง 
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 พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญฺ าพโล บทความเรื่อง “กลไกการพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พบว่า เจ้าคณะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นหัวหน้าพระวินยาธิการประจ าจังหวัด ดูแลเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน
ของพระวินยาธิการเป็นอย่างดี มีการแต่งตั้งเจ้าคณะต าบลทุกต าบลในเขตปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นพระวินยาธิการ ท าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ของตนเอง และมีการประชุมกันทุกเดือน 
 พระครูสิทธิวชิรโสภิต (ประสิทธิ์ สมฺมาปญฺโ ) บทความเรื่อง “การพัฒนาบทบาท
ของพระสังฆาธิการในการอนุรักษ์พุทธสถานในจังหวัดก าแพงเพชร” พบว่า 1) ด้านการ
อนุรักษ์ รูปแบบอนุรักษ์ต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนในด้านความคิด หลักการที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การสงวนรักษา การบูรณะและการน าเสนอมรดกทางวัฒนธรรม  2) ด้านการฟ้ืนฟู ต้องมีการ
วางแผนงานเป็นข้ันตอนโดยนักวิชาการและสร้างกิจกรรมการเรียนรู้และการเป็นเครือข่าย 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญา และ 3) ด้านการพัฒนา ส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมซึ่งก่อให้เกิด
รายได้ต่อชุมชน ด าเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และการพัฒนาองค์
ความรู้แก่ชุมชนและเยาวชน 
 พระครูอนุกูลสุตกิจ (สุเทพ สุเทโว) บทความเรื่อง “การศึกษาแรงจูงใจของ
นักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี” พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของ
นักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ใช้หลักวงจร PDCA มีการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ 
และการปรับปรุงแก้ไข ต้องค านึงถึงว่าส านักเรียนแต่ละส านักมีความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนแตกต่างกัน มีการประชุมวางร่วมกันทุกส านักเรียนในจังหวัดให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ตั้งกองทุนการศึกษาสนับสนุนในด้านปัจจัยที่แน่นอนชัดเจน 
 พระครูปฐมธีรวัฒน์ (บัญชา เทียนทอง) บทความเรื่อง “นโยบายและแนวปฏิบัติ
ขององค์การชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” 
พบว่า เน้นเรื่องรายได้ผู้สูงอายุ การเป็นแหล่งกู้ยืม การเข้าถึงสิทธิและการคุ้มครองต่างๆของ
ผู้สูงอายุ และการส่งเสริมและร่วมสร้างกิจกรรมสันทนาการต่างๆระหว่างผู้สูงอายุกับครอบครัวและ
สังคม  มีการด าเนินการตามนโยบายที่ 8 น้อยมาก อาจเนื่องด้วยว่าเป็นนโยบายของการบริหาร
ระดับสูงที่เน้นการพัฒนาบุคคลากรผู้สูงอายุและบูรณาการแผนการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ 
ร่วมเข้ากับของรัฐบาลในระดับชาติ  

 



(12)    ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

 พระมหาสราวุธ  สราวุโธ  บทความเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค  15” พบว่า มีการประชุม
วางแผนเพ่ือก าหนดนโยบาย และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ตอนปลาย ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15  ที่ชัดเจน มีการน านโยบายที่ได้มาสู่การปฏิบัติ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า 
 ประเสริฐ  ปอนถิ่น บทความเรื่อง “กลไกการจัดการด้านสวัสดิการสังคมที่
เหมาะสมของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาผู้สูงอายุในต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่” พบว่า  1) ด้านการประกันสังคม ควรมีการปรับเพ่ิมเบี้ยยังชีพให้สูงขึ้น โดยพิจารณา
ตามความเหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน การตั้งกองทุนส าหรับผู้สูงอายุ 2) ด้านการช่วยเหลือ
สาธารณะ ควรมีการส ารวจประวัติผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้าน และควรมีอาสาสมัครประจ าชุมชน 
3) การบริการสังคม ควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพให้สม่ าเสมอและต่อเนื่อง การอบรมให้ความรู้
ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และการจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุได้แสดงบทบาทด้าน
ประเพณีวัฒนธรรม 
 เสาวนีย์  วิยะบุญ บทความเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพื่อ 
การจัดการสภาองค์กรชุมชนเข้มแข็งในจังหวัดระยอง” พบว่า  บริบททั่วไปของสภาชุมชนใน
จังหวัดระยองมีการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกไม่แน่นอน และคนในชุมชนพึงพอใจมากที่สุดกับการมี
ส่วนร่วมการเลือกตั้ง แต่ควรจะพัฒนาเรื่องการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว สภาองค์กรชุมชนจังหวัดระยอง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างธรรมนูญชุมชนด้วยคนในชุมชน และภาครัฐให้ความร่วมมือใน
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ยุภดี  แหยมสุขสวัสดิ์  บทความเรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน
จังหวัดระยอง” พบว่า บริบททั่วไปของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยองเหมาะส าหรับ
การพักผ่อนกับครอบครัว นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ชอบสวนผลไม้ ระยะเวลาที่เหมาะสม
ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรคือค้างคืน 1 คืน และช่วงเวลาที่เหมาะสมคือวันเสาร์ - อาทิตย์ 
แหล่งข้อมูลที่ส าคัญส าหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรคือสื่อออนไลน์จากที่ต่างๆ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยองโดยใช้ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดอยู่ในระดับมาก   
1) ด้านแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเรื่องการมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่ดีและความมีเอกลักษณ์ท่ีสะท้อนถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น 2) ด้านราคา นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่ให้ความส าคัญเรื่องราคาที่เหมาะสมและมีความคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ 



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    (13)  

 Yasumin Inkrungkao Article “Leadership Development for New 
Generation of Executives of  Mahachulalongkornrajavidyalaya University.” Results 
were showed as follows: Iddhipada 4 as a Buddhist principle, 3 qualifications, 
and 3 leadership characteristics, and 6 factors affecting the desirable leadership 
characteristics of new generation executives of Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University. These conpositions will link to 6 aspects of desirable leadership 
characteristics consisted of global vision, excellent management, responsibility, 
morality, thinking innovation, and international language. 

 รัฐรพี  พิพัฒน์ธนวงศ์ บทความเรื่อง “การพัฒนาปัญญามนุษย์เชิงบูรณาการแนว
พุทธ” พบว่า พหุปัญญาสามารถน ามาพัฒนาในกรอบของจิตช านาญการและจิตเคารพ เพ่ือพัฒนา
ความช านาญในศาสตร์ต่าง ๆ และจริยธรรมไปพร้อมกัน โดยเริ่มจากการสร้างสัมมาทิฏฐิให้มี
ความเห็นที่ถูกต้อง มีความเคารพในพระรัตนตรัยและศึกษาพระธรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถ
พิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งด้วยโยนิโสมนสิการ หมั่นเจริญสติตามหลักธรรมอนุสติ 10 และด าเนิน
ชีวิตด้วยความไม่ประมาท 

 ธีระ  เทิดพุทธธรรม  บทความเรื่อง “การวิเคราะห์องค์ประกอบของแนวปฏิบัติที่ดี
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ
ไทย” พบว่า องค์ประกอบของแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ระบบการรายงานและ
การควบคุมทางการบริหาร (2) การเปิดเผยข้อมูล (3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4) การ
ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน และ (5) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น โดยสามารถอธิบายความ
แปรปรวนสะสมได้ร้อยละ 64.171 

  จิรภัทร  เริ่มศรี  บทความเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมคราม
สกลนคร” พบว่า การสื่อสารการตลาดของกลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมครามสกลนคร มีการใช้สื่อ
ออนไลน์เป็นช่องทางในการน าเสนอและจ าหน่ายสินค้าผ้าย้อมครามสกลนคร โดยเนื้อหาที่ใช้ใน
การสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภค สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติ เพราะผ้าย้อมครามใช้ฝ้าย
เข็นมือเป็นเส้นใยหลักในการทอ สะท้อนถึงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนในชุมชน ท าให้
ภาพลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร ส่งผลต่อการรับรู้ทั้งด้านอารมณ์และความรู้สึกของผู้บริโภค
เป้าหมาย  



(14)    ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

 บุษกร  วัฒนบุตร  บทความเรื่อง “ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์โดยภาคเอกชน
เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21”  พบว่า การสร้าง
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืนที่จะต้องประกอบไปด้วย การ
สร้างวัฒนธรรมในการท างานที่เต็มไปด้วยความสนุก ก่อให้เกิดบรรยากาศในการท างานที่ทุก
หน่วยงานเคารพการมีภาวะผู้น า ด้วยการผ่านการสร้างการยอมรับในกลุ่มบุคคลผู้ปฏิบัติงาน 
สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์กร ภายใต้การท างานด้วยบรรยากาศของมิตรภาพ  
การรับผิดชอบต่อสังคม รวมไปถึงการรักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืน  ดังสมการ  3 Fs = Fun + 
Full + Friend 

 สารัช  ดีงาม  บทความเรื่อง “รูปแบบทางการตลาดเพื่อสร้างความคุ้มค่าของ
สนามกีฬา” พบว่า รูปแบบทางการตลาดของสนามกีฬาที่มีในปัจจุบันนั้น ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการทางด้านการตลาด และปัญหาการขาดการสร้างกิจกรรมในสนามกีฬาที่
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 รตา  อนุตตรังกูร  บทความเรื่อง “การรวมกลุ่มทางการเมืองในจังหวัดนครสวรรค์ 
กรณีศึกษาเครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่าเขาแม่กระทู้  บ้านธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ จังหวัด
นครสวรรค์” พบว่า ปัญหาการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่มุ่งเน้นให้คนขาดจิต
สาธารณะ สนใจแต่เรื่องการท ามาหากินของปัจเจกเอง จนละเลยประเด็นด้านการใช้และร่วมกัน
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไป 

 ค าใจ  ค าวิเศษ  บทความเรื่อง “การบริหารจัดการส่งเสริมการลงทุนนักลงทุนไทย
ของส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการลงทุนนักลงทุนไทยของส านักงาน
คณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียงล าดั บตาม
ความส าคัญ ได้แก่  คุณธรรม  ความรู้ ความมีเหตุผล  ความมีภูมิคุ้มกัน  และความพอประมาณ 

 พัชระ  ไม้หอม  บทความเรื่อง “การเสริมสร้างคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของคนไทย
ตามหลักพุทธธรรม” พบว่า  กระบวนการเสริมสร้างได้มาจากผลจากการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
กับทฤษฎีทางสังคมวิทยาและทางจิตวิทยาเป็นกระบวนธรรม 10 ขั้นตอน ได้แก่ 1) มีความตั้งใจจริง 
2) ปัญญา  3) ความเพียร 4) ลดละกิเลส    5) ช่วยเหลือกันและกัน 6) ปิยวาจา 7) จิตอาสา  8) 
แบ่งปัน 9) วินัย และ 10) ไม่เห็นแก่ตัว  และตัวชี้วัดพฤติกรรม สามารถน าไปติดตามและประเมินผล
ด้วยตนเอง                    



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    (15)  

 พงศ์ชัย สุขะหุต  บทความเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร” พบว่า รูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน ประชาชนควรมุ่งเน้นการท าเกษตรแบบ
พอเพียงโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดถือปราชญ์ชาวบ้านเป็นต้นแบบ มีศูนย์การ
เรียนรู้ 

 วิภวานี  เผือกบัวขาว  บทความเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เพื่อสร้างเส้นทางการเที่ยวเชื่อมโยงชายแดนไทย–เมียนมา : กรณีศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดมะริด” พบว่า สร้างเครือข่ายการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เพ่ือสร้างเส้นทางการเที่ยวเชื่อมโยงชายแดนไทย –เมียนมา มี 3 เครือข่าย ดังนี้ (1) 
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ธรรมาภิบาล: หลักความโปร่งใสของประชาชนในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” พบว่า 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมพัฒนาเชิงพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐที่
จัดให้กับประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางส่วนด้านการวิเคราะห์วางแผนในการ
พัฒนาพ้ืนที่ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ในประเด็นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองใน
ช่วย 5 ปีที่ผ่านมาประชาชนคิดว่าตนเองมีสิทธิเสรีภาพในการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างเต็มเปี่ยม 
แต่ขาดการมีสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มซึ่งกันและกัน 
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พระภิกษุและคู่สมรส” พบว่า เมื่อชายและหญิงตกลงปลงใจแต่งงานกันโดยจดทะเบียนสมรส 
เกิดผลให้คู่สมรสเป็นสามีภริยากันตามกฎหมาย หากการสมรสไม่สิ้นสุดลงด้วยความตายหรือ
การหย่า หรือการถูกเพิกถอนโดยศาล การสมรสย่อมยังมีผลตามกฎหมายอยู่ การที่สามีออกบวช
เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาก็ไม่ท าให้การสมรสสิ้นสุดลง 

 ศุภัทรา อ านวยสวัสดิ์  บทความเรื่อง “ธรรมวิชัย: ระบบการบริหารการปกครอง
ของพระเจ้าอโศกมหาราช” พบว่า  พระเจ้าอโศกมหาราชทรงท าสงครามท าลายล้างอย่าง
ยืดเยื้อกับแคว้นกาลิงคะ ปัจจุบันคือรัฐ โอริสสา ทรงเอาชนะแคว้นกาลิงคะ ซึ่งเป็นแคว้นสุดท้าย
ที่พระองค์ทรงพิชิตได้ เป็นสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด แต่ชัยชนะนั้นกลับสร้างความสลดสังเวช
พระทัยแก่พระองค์ ซึ่งท าให้พระองค์ได้รับสมัญญานามว่า จัณฑาโศกราช คือ พระเจ้าอโศกผู้
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ด้วยความปรารถนาดียิ่ง 
 

 

 
(รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 

บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 

โหดเหี้ยม แต่หลังจากที่พระองค์หันมานับถือวิถีแห่งสันติและเมตตาตามหลักพระพุทธศาสนา  
จึงทรงประกาศละเลิกสงครามวิชัยหันมาด าเนินนโยบายเดชานุภาพแบบ “ธรรมวิชัย” 
 คณะกองบรรณาธิการขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองบทความทุกท่านที่ได้ใช้
ความเพียรพยายามชี้แนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้องน่า
อ่านเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และท้ายสุดขอขอบคุณเจ้าของผลงานทางวิชาการและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ท าให้มีวารสารฉบับนี้มีคุณค่าทางวิชาการที่น าไปสู่การปฏิบัติและ
เผยแพร่ในวงกว้างและโปรดติดตามฉบับต่อไป 
 
 

 
 
 



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    (17)  

สารบัญ 
กองบรรณาธิการ (1) 
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ (5) 
บทบรรณาธิการ (10) 
สารบัญ   (17) 
บทความวิจัย :  
การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่าย 
ทางสังคมเพื่อลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 1  
 พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร)    
รูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมส าหรับคนในพุทธศตวรรษที่ 26  
เพื่อส่งเสริมความม่ันคงของพระพุทธศาสนา 17 
 พระเมธาวินัยรส (สุเทพ  ปสิวิโก) 
การบริหารอ านาจตามแนวพุทธในระบบการปกครองแบบธรรมรัฐ 34 
 พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺ กาโม) 
กลไกการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 49 
 พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญฺ าพโล 
การพัฒนาบทบาทของพระสังฆาธิการในการอนุรักษ์พุทธสถานในจังหวัดก าแพงเพชร 61 
 พระครูสิทธิวชิรโสภิต (ประสทิธิ์  สมฺมาปญฺโ ) 
การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 73 
 พระครูอนุกูลสุตกิจ (สุเทพ  สุเทโว)  
นโยบายและแนวปฏิบัติขององค์การชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาวะ 
ผู้สูงอายุอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 87 
 พระครูปฐมธีรวัฒน์ (บัญชา  เทียนทอง) 
การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 98 
 พระมหาสราวุธ   สราวโุธ  



(18)    ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

กลไกการจัดการด้านสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ:  
กรณีศึกษาผู้สูงอายุในต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 108 
 ประเสริฐ  ปอนถ่ิน 
การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพื่อการจัดการสภาองค์กรชุมชนเข้มแข็ง 
ในจังหวัดระยอง 124 
 เสาวนีย์  วิยะบุญ 
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง 136 
 ยุภดี  แหยมสุขสวัสดิ์  
Leadership Development for New Generation of Executives of  
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 145 
 Yasumin  Inkrungkao 
การพัฒนาปัญญามนุษย์เชิงบูรณาการแนวพุทธ 155 
 รัฐรพี  พิพัฒน์ธนวงศ์ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก ากับดูแล 
กิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย 168 
 ธีระ  เทิดพุทธธรรม 
กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร 178 
 จิรภัทร  เริ่มศร ี  
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์โดยภาคเอกชนเพื่อสร้างนวัตกรรม 
การเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 191 
 บุษกร  วัฒนบุตร 
รูปแบบทางการตลาดเพื่อสร้างความคุ้มค่าของสนามกีฬา 201 
 สารัช  ดีงาม   
การรวมกลุ่มทางการเมืองในจังหวัดนครสวรรค์ กรณีศึกษาเครือข่ายป่าชุมชน 
คนรักษ์ป่าเขาแม่กระทู้  บ้านธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 212 
 รตา  อนุตตรังกูร 
การบริหารจัดการส่งเสริมการลงทุนนักลงทุนไทยของส านักงาน 
คณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 226 
 ค าใจ  ค าวิเศษ 



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    (19)  

การเสริมสร้างคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของคนไทยตามหลักพุทธธรรม 240 
 พัชระ  ไม้หอม   
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในอ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 252 
 พงศ์ชัย   สุขะหุต 
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างเส้นทางการเที่ยว 
เชื่อมโยงชายแดนไทย–เมียนมา:กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดมะริด 265 
 วิภวานี  เผือกบัวขาว 
การพัฒนาชุมชนวิถีประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล: หลักความโปร่งใส 
ของประชาชนในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 278 
 ภูสิทธ์  ภูค าชะโนด 
 
บทความวิชาการ: 
บุคคลผู้มีสิทธิตามกฎหมายในทรัพย์สินของพระภิกษุและคู่สมรส 294
 วรพจน์  ถนอมกุล   
ธรรมวิชัย: ระบบการบริหารการปกครองของพระเจ้าอโศกมหาราช 306
 ศุภัทรา อ านวยสวัสดิ์   
 
BOOKS  REVIEWS:  
จากดินสู่ฟ้า นัยนา...ลาลับสู่สวรรค์สรรนิพนธ์ว่าด้วยผู้หญิง 
ที่ช่ือนัยนา เกิดวิชัย ครูต้นแบบและผู้สร้างแรงบันดาลใจ 319 
 พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว ์ทสฺสนีโย), และคณะ 
ภาคผนวก 340 
 ขั้นตอนการด าเนินงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 341 
 ค าแนะน าส าหรับผู้นิพนธ์บทความ 342
 ตัวอย่างรูปแบบวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ : บทความวิจัย 349 
 ตัวอย่างรูปแบบวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ : บทความวิชาการ 351 
 หนังสือขอเสนอบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 353 
 ใบสมัครสมาชิก 354 



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    1  

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคม 

เพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 
PARTICIPATION OF MONK IN HEALTH BEING PROMOTION AND SOCIAL 
NETWORK FOR REDUCE ALCOHOL SMOKING CESSATION ACCORDING 

BUDDHIST INTEGRATED IN NONTHABURI PROVINCE  
 

พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) พระมหานิกร านุตฺตโร 
Phra Udomsitthinayok (Kamphon Kunangkaro), PhramahaNikorn Tãnuttraro 

 
Received:  October 15, 2019 
Revised: November 09, 2019 

Accepted: December 27, 2019 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาลักษณะของวัดและหมู่บ้านต้นแบบในการ

เสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี   
2) เพ่ือพัฒนากิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหร่ีเชิงพุทธ
บูรณาการในจังหวัดนนทบุรี และ 3) เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาวะ
และเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี   เป็นการวิจัยแบบ
ผสมผสานเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research) โดยใช้
วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ผลการวิจัยพบว่า 

 1) พระสงฆ์ต้องมีการสร้างเครือข่ายกลไกการขับเคลื่อนการปูองกันและแก้ไข  การ
รณรงค์และปูองกัน เป็นการท างานร่วมกันขององค์กรภาคีและเครือข่ายภาคประชาชน ต้องมีการ 
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บูรณาการกระบวนการและรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาอันแท้จริงที่
เกิดข้ึนในชุมชนอย่างเหมาะสม 

 2) กิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธ
บูรณาการในจังหวัดนนทบุรี ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในการเสริมสร้างสุข
ภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรีในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
ทุกข้อ 

3) พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลด
เหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิเช่น สาธารณสุขจังหวัด 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้ค าปรึกษา การให้ก าลังใจ การดูแลสุขภาพทั้งทางกายและ
ทางใจ แก่ประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ติดเหล้า และบุหรี่ โดยผลที่ได้รับจากการรณรงค์ให้ประชาชน
ลด ละ เลิก เหล้า และบุหรี่ ผ่านกิจกรรม“อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เพ่ือถวาย
เป็นพุทธบูชา” นั้น ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ค าส าคัญ :  การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์, การส่งเสริมสุขภาวะ, เครือข่ายทางสังคม, เหล้าบุหรี่,  
       พุทธบูรณาการ 
 

 
ABSTRACT 

The Objectives of this research were 1) to study of temples characteristic 
and the Role Model of village for Health Being Promotion and Social Network for 
Reduce Alcohol Smoking Cessation according to Buddhist Integrated in Nonthaburi 
Province 2 )  to develop activities for Health Being Promotion and Social Network 
for Reduce Alcohol Smoking Cessation according to Buddhist Integrated in 
Nonthaburi Province and 3 ) to develop the suggestion policies for Health Being 
Promotion and Social Network for Reduce Alcohol Smoking Cessation according to 
Buddhist Integrated in Nonthaburi Province. The research was Mixed method 
research as Participation Action Research and was collected , analysis both 
quantitative and qualitative. 

The results of this research were as following ; 
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1) Monks must be set dynamic network that drive preventive and 
proactive for set campaign with participation of party in public that must be 
integrated in problems in community , process and the model of activities.  

2. The activities for Health Being Promotion and Social Network for 
Reduce Alcohol Smoking Cessation according to Buddhist Integrated in Nonthaburi 
Province found that people had opinion of the participation for this case were in 
middle level ( Average 3.43 ) , when consider each item found that all were in 
middle level too. 

3. The monks who participated in Health Being Promotion and Social 
Network for Reduce Alcohol Smoking Cessation according to Buddhist Integrated in 
Nonthaburi Province such as  Provincial public health , Local government 
organization for consultant , motivation both body and mind to people who 
Alcohol Smoking Cessation via activity that be called “ Pray in Buddhist Lent for 
reduce stop alcohol and smoking for Buddha” made them high quality of their life. 
Keywords: Participation,Health Being Promotion, Social Network, Reduce Alcohol  
          Smoking Cessation, Buddhist Integrated. 

 
1. บทน า 
    การพัฒนาองค์การ อย่างมีเปูาหมายและให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล นับเป็น
ความส าคัญและมีความจ าเป็นในยุคสมัยใหม่ ที่มีความจ าเป็นส าหรับแข่งขันในยุคดิจิตอล (Digital) 
ยุคเอไอ (AI) รวมเรียกยุค 4.0 (PhraSomnuek Therapanyo (Klabnom),2019) สุขภาวะทาง
สังคมในด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลอันเป็นค่านิยมพ้ืนฐานหรือเป็นระบบส าหรับการ
ยึดถือประพฤติปฏิบัติเพ่ือการอยู่ร่วมกันของสังคมเป็นปัจจัยส าคัญของความมั่นคงผาสุขของ
ประเทศชาติและประชาชนสังคม ประเทศใดผู้ปกครองและประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม การ
ปกครองมีธรรมาภิบาลสังคมประเทศนั้นจะเข้มแข็งประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในทางตรงกัน
ข้าม หากสังคมประเทศใดขาดเสียซึ่งคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล สังคมประเทศนั้นย่อม
อ่อนแอ แตกแยกและอาจถึงขั้นล่มสลายได้ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทยได้สะสมตัวมายาวนานและแผ่ขยายมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนปัญหาได้กระจายไปทั่วทุก
วงการและทุกระดับขององคาพยพท่ีประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ความขัดแย้งแตกแยกของ
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คนในชาติอย่างรุนแรงจนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องเข้ามาเพ่ือแก้ปัญหาการเมือง
และเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปครั้งใหญ่ สาเหตุหลักก็มาจากความบกพร่องความเสื่อมทางคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลของผู้คนและองค์กรที่เกี่ยวข้องดังนั้นการปฏิรูปประเทศจึงจ าเป็นต้องมี
การปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสังคมไทยทั้งระบบ สถานการณ์ปัญหาคุณธรรม
จริยธรรมของสังคมไทยที่ระดับกลางและฐานล่างของสังคม สถาบันครอบครัวโดยทั่ วไปมีความ
อ่อนแอลงไปมาก ชุมชนก็แตกสลายจากผลกระทบนโยบายการพัฒนาที่ขาดสมดุลเยาวชนชายหญิง
ทั่วประเทศอยู่ในภาวะสับสนทางความคิดและพฤติกรรม แยกผิดชอบชั่วดีไม่ออก มีปัญหายาเสพติด 
ปัญหาทางเพศ ความรุนแรง โรคเอดส์ ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ฯลฯ สังคมมีปัญหาความไม่มั่นคง 
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน คดีอาชญากรรมพุ่ง คนล้นคุก คนไข้ยาเสพติดล้นโรงพยาบาล คดี
ความมั่นคงเพ่ิมขึ้นอย่างน่าตกใจ ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยจึงนับว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่
ส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติต่อไป  

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน พบว่า คนไทยดื่มเหล้าจัดเป็นอันดับ 5 ของโลก เฉลี่ยคิดเป็น
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 13.59 ลิตรต่อคนต่อปี มูลค่าโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงปี 2539 – 

2544 เฉลี่ยสูงกว่าสองพันล้านต่อปี อัตราตายต่อปีจากอุบัติเหตุจราจร ของไทยนั้นสูงกว่าเพ่ือน โดย
ไทยตายเฉลี่ยปีละประมาณ 20 ต่อแสน ขณะที่ อินโดนีเซียประมาณ 15 ต่อแสน ศรีลังกาและ
อินเดียประมาณ 10 ต่อแสน และกลุ่มประเทศตะวันตก(อเมริกา ยุโรป) ประมาณ 5 ต่อแสน ในช่วง
เวลาเดียวกัน (2539–2544) ไทยสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 2.23% ของ GNP ประมาณ 70,000 ล้าน 
ในปี 2536 จากอุบัติเหตุจราจรอย่างเดียว หากนับความสูญเสียอ่ืนๆอันเป็นผลจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เช่น โรคตับ กระเพาะและการบาดเจ็บจากความรุนแรงที่แอลกอฮอล์มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ตัวเลขดังกล่าวจะสูงกว่าแสนล้านต่อปี สถานกรณ์เช่นนี้ยากต่อการแก้ไขยิ่งหนัก หากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่างเพิกเฉย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ หรือ สสส. ได้จัดกิจกรรม
ต่างๆมากมายเพ่ือรณรงค์ให้คนไทยได้ตระหนักและหันมาลดละเลิกอบายมุขอย่างเช่น เหล้า บุหรี่ 
และสิ่งเสพติด (Natthaphon Sanguansap, 2008) 

โครงการพักตับ ครบพรรษา เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยให้ประชาชนชาวไทยได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการลดละเลิกอบายมุข “เภสัชกรสงกรานต์” อธิบาย พร้อมแนะวิธีงด
เหล้าให้ตับได้พักครบพรรษา คือ 1. สร้างแรงจูงใจ หาเหตุผลเพ่ือจูงใจให้งดเหล้า เช่น งดเหล้าเพ่ือ
สุขภาพ ครอบครัว คนรัก หรือคนที่เคารพนับถือ หรืออาจจะหาแรงบันดาลใจ ไม่ว่าจะคุยกับคนที่
เคยติดเหล้าแล้วเลิกได้ส าเร็จ  2. ตั้งใจจริง ตั้งใจแน่วแน่เข้าพรรษานี้ต้องงดเหล้าได้ หรืออาจจะใช้
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การแสดงตนตั้งปณิธาน หรือการบอกกับคนใกล้ชิดและขอก าลังใจ ซึ่งผู้ที่ต้องการงดและเลิกเหล้า 
ต้องการก าลังใจจากคนรอบข้างเป็นอย่างมาก ยิ่งมีคนให้ก าลังใจ ก็จะยิ่งงดเหล้าได้ง่ายขึ้น 3. รู้จัก
ปฏิเสธให้เป็น ควรฝึกปฏิเสธให้มั่นเมื่อมีคนชวนดื่ม เช่น ช่วงนี้ไม่ดื่มงดเหล้าเข้าพรรษา ก าลังเลิก
เหล้า เพราะกลัวเป็นโรคตับแข็ง หรือหมอสั่งงดดื่ม เป็นต้น 4. หากิจกรรมท ายามว่าง  ผู้ที่จะงด
เหล้ากิจกรรมยามว่างต้องมี เพราะถ้าหากไม่มีก็จะนึกเหล้าตลอด ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ หา
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ท า เช่น ไปกินข้าว ดูหนัง ฟังเพลง ไปเข้าวัดท าบุญ ออกก าลังกาย และดูแล
ตัวเองด้วยอาหารที่ครบห้าหมู่ 5. หลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง ควรหลีกเลี่ยงในสภาวะแวดล้อมที่จะท าให้
อดใจไม่ไหวและต้องกลับไปดื่ม เช่น ผับ ร้านอาหาร เป็นต้น โดยอาจเปลี่ยนไปเข้าวัดท าบุญกับ
ครอบครัว ใช้ธรรมะเข้าช่วยให้งดเหล้าได้ (Tosapon Wongrabannam, 2008) 

จะเห็นได้ว่าทุกกิจกรรมที่เกิดข้ึนล้วนแล้วแต่มีพระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้น 
ทั้งนี้เป็นเพราะคนไทยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามาอย่างช้านาน จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าพระสงฆ์
จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับบโครงการเหล่านี้ในลักษณะใด ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา การมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการใน
จังหวัดนนทบุรี เพ่ือศึกษาลักษณะของวัดและหมู่บ้านต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาวะและ
เครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี และจัดกิจกรรมในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิ งพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี
ต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาลักษณะของวัดและหมู่บ้านต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทาง
สังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 
 2.2 เพ่ือพัฒนากิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิง
พุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 
 2.3 เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือ
ลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation 
Action Research) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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โดยใช้ระยะเวลา 10 เดือน (พฤศจิกายน 2561 ถึง กันยายน 2562) เพ่ือศึกษาลักษณะของวัดและ
หมู่บ้านต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหร่ีเชิงพุทธบูรณา
การในจังหวัดนนทบุรี , พัฒนากิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลด
เหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการใน จังหวัดนนทบุรีและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเสริมสร้าง
สุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี โดยมีวิธี
การศึกษาใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 

3.1 การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary study) เพ่ือค้นหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
ศึกษาลักษณะของวัดและหมู่บ้านต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลด
เหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี ใน 2 ด้านคือ  (1) บริบททั่วไปของวัดและชุมชน 
(ด้านกายภาพ)  (2) สถานการณ์เกี่ยวกับเหล้าและบุหรี่ภายในวัดและชุมชน จากเอกสารและ
รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3.2 การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Study) โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือระยะที่ 1 
เป็นการถอดบทเรียนวัดหรือชุมชนที่มีการด าเนินการในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทาง
สังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งคณะผู้วิจัยเลือกวัดบางอ้อยช้าง 
ต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดต้นแบบในการถอดบทเรียนในครั้งนี้ โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าอาวาส พระสงฆ์ ผู้น าชุมชน และ
ชาวบ้านรอบวัดบางอ้อยช้าง จ านวน 18 รูป/คน 

ระยะที่ 2 เป็นการจัดกิจกรรม “อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ 
เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา” ร่วมกับเครือข่าย ในขั้นตอนนี้คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรม 
“อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา” ร่วมกับเครือข่าย 
ประกอบด้วยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดบางอ้อยช้าง โรงเรียน
วัดบางอ้อยช้าง เทศบาลต าบลบางสีทอง ชุมชนต าบลบางสีทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บางสีทอง ลักษณะกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษหัวข้อ โทษและภัยของเหล้าและบุหรี่ 
บรรยายโดยพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหล้าและบุหรี่ 
บรรยายโดยต ารวจ ร่วมถึงกิจกรรมอธิษฐานบารมี ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา 
โดยเจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้าง 

ระยะที่ 3 เป็นการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่ต่างๆในจังหวัด ขั้นตอนนี้คณะผู้วิจัยได้
คัดเลือกวัดในจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 8 วัด คือ 1) วัดเชิงเลน 2) วัดโพธิ์เผือก 3) 
วัดอ่วมอ่อง 4) วัดโมลี 5) วัดชลประทาน 6) วัดโตนด 7) วัดบ่อ 8) วัดหงส์ทอง ซึ่งเป็นการน าเอา
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กิจกรรม “อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหร่ี เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา”ข้างต้นซึ่งถอด
บทเรียนมาจาดวัดบางอ้อยช้าง จังหวัดนนทบุรี มาด าเนินการยังวัดต่างๆ โดยมีเปูาหมายของการจัด
กิจกรรมคือจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม วัดละไม่น้อยกว่า 200 คน รวมทั้งสิ้น 1,600 คน 

ระยะที่ 4 เป็นการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ใน
ขั้นตอนนี้คณะผู้วิจัยได้ เชิญภาคีเครือข่ายจ านวน 6 แห่ง ประกอบด้วยคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดบางอ้อยช้าง โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง เทศบาลต าบล
บางสีทอง ชุมชนต าบลบางสีทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางสีทอง มาจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และ
กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะในการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ สร้างและพัฒนาเครือข่าย
การสร้างสุขภาวะเพ่ือการลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่และสุราในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และพัฒนานโยบายเพ่ือ
การรณรงค์งดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่และสุราในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 
  3.3 การศึกษาเชิงนโยบาย (Policy Study) เพ่ือน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 
โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-Informant) และน าเสนอในรูปแบบของรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ 
 
4. สรุปผลการวิจัย 

4.1. ลักษณะของวัดและหมู่บ้านต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทาง
สังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี มีอัตราการสูบบุรี่ใน
ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป น้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ (คิดเป็นร้อยละ 14.57 จาก
ประชากรทั้งจังหวัด) และมีอัตราการดื่มเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์ในประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป อยู่
อันดับที่ 27 ของประเทศ (คิดเป็นร้อยละ 26.7 จากประชากรทั้งจังหวัด) 
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Source: Office of the National Health Commission (NSO), Health Situation 
Report by National Health Indicators 2014, (Nonthaburi: Office of the National 

Health Commission (NSO), 2015), Page 28. 
 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลด
เหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี นั้นประกอบด้วย (1) การเทศนาหรือการแสดงธรรม 
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม (2) เข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพ่ืออบรมเป็นวิทยากรให้ความรู้
เกี่ยวกับปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน (3) ร่วมกับทางจังหวัดจัดกิจกรรม “งดเหล้า เข้าพรรษา” “เท
เหล้า เผาบุหรี่” โดยเอ้ือเฟ้ือสถานที่ภายในวัดเป็นที่จัดกิจกรรม (4) จัดนิทรรศการรณรงค์ให้เห็น
โทษภัยของปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน โดยท าบอร์ด ประชาสัมพันธ์ในศาลาวัด มุมใดมุมหนึ่งภายใน
วัดที่มีประชาชนผ่านไปมาสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  (5) การปูองกันปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน
ภายในวัด วัดใดที่มีสามเณรเป็นจ านวนมากเจ้าอาวาสก็ด าเนินการโดยให้สามเณรรุ่นพ่ีดูแลรุ่นน้อง  
คอยให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง (6) จัดอบรมพระสังฆาธิการและผู้บริหารโรงเรียน สถานศึกษาให้
ก าหนดมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน (7) ขอความเมตตาเจ้าคณะจังหวัด 
เจ้าคณะอ าเภอ ห้ามมิให้มีปัญหาเหล้า บุหรี่ เข้าไปในวัดโดยเด็ดขาด (8) พระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งที่ได้
มีส่วนเข้าร่วมการแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน การมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อาศัยความร่วมมือจาก
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน สามารถท าได้ในระดับหนึ่ง 

วิธีคิดและวิธีการที่ใช้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน ประกอบด้วย 
(1) พระสงฆ์ต้องร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงโทษภัย
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ของปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพราะพระสงฆ์ถือว่าเป็นผู้น าท้องถิ่น เป็นที่พ่ึงทาง
จิตใจ ดังนั้นจึงต้องพัฒนาชุมชนให้หลีกไกลจากปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน  (2) พระสงฆ์ควร
ตระหนักอยู่เสมอว่าถือเป็นบทบาทและหน้าที่ของชาวพุทธที่จะต้องรณรงค์ให้สังคมปลอดจาก
ปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน (3) การปฏิบัติตนแบบอย่างที่ดี เพราะพระสงฆ์ควรเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับสังคม คือต้องหลีกไกลจากปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนให้ได้  (4) การสร้างองค์ความรู้ พระสงฆ์
ได้ใช้วิธีการเพ่ือให้ตนเองเกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน
เสียก่อนโดยการเข้ารับการอบรมจากภาครัฐ ท าการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ที่ได้รับ จากนั้นจึง
ขยายผลองค์ความรู้นั้นไปสู่ประชาชน (5) การเปลี่ยนทัศนคติ คือพระสงฆ์พยายามเปลี่ยนทัศนคติ
ของประชาชนให้เห็นถึงโทษภัยของปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน (6) พระสงฆ์จะต้องเป็นแบบอย่างใน
การปฏิบัติตนแล้วค่อยไปอบรมสั่งสอนประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน (7) รัฐจะต้องมี
มาตรการที่ชัดเจน นั่นคือควรแก้ไขกฎหมายด้วยการเพ่ิมโทษให้หนักขึ้นและนาไปปฏิบัติให้ได้จริงๆ 
กับผู้กระทาความผิดตลอดถึงผู้ค้ารายใหญ่และรายย่อย (8) ต้องให้วัดเป็นแบบอย่างในการปลอด
ปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนอย่างถาวร การที่มีปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนเข้าไประบาดในวัดถือเป็น
เรื่องใหญ่ พระสงฆ์ต้องสอดส่องดูแลห้ามไม่ให้มีปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนเข้าไปจ าหน่ายภายในวัด 
ถึงแม้จะมีการจัดงานบุญประจาปีหรืองานบุญอ่ืนๆ ก็ตาม (9) แนะน าให้รู้จักการหาเวลาว่างด้วยการ
ประกอบอาชีพ มีงานท า มีรายได้ ให้อยู่ดีกินดี ไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน 
รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเป็นการแก้ไขหลังจากนาผู้ติดปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนไปบ าบัดแล้ว 
ถือเป็นการสร้างชีวิตใหม่เพ่ือส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ (10) สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก 
เยาวชน จัดโครงการต่อต้านปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนในโรงเรียนให้เห็นโทษภัยของปัญหาเหล้า 
บุหรี่ ในชุมชนว่าร้ายแรงเพียงใด  

4.2 กิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธ
บูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 

กิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธ
บูรณาการในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหร่ี เพ่ือถวายเป็น
พุทธบูชา จัดขึ้นที่วัดบางอ้อยช้าง ต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ระหว่าง
พฤศจิกายน 2561 ถึง กันยายน 2562 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือ (1) เพ่ือออกแบบกิจกรรมการ
รณรงค์ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนร่วมกับเครือข่าย (2) เพ่ือเชิญชวนให้ประชาชนอธิษฐานจิต
เข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา (3) เพ่ือประเมินผลความเสร็จในการเชิญ
ชวนให้ประชาชนอธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาวิธีการ
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ด าเนินกิจกรรม คือ (1) จัดประชุมกลุ่มย่อยกับเครือข่ายในการรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก 
เหล้า บุหรี่ ของจังหวัดนนทบุรี จ านวน 10 รูป/คน ณ วัดบางอ้อยช้าง ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
(2) ออกแบบแนวทางและกิจกรรมในการรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ ให้เข้ากับ
บริบทของชุมชน โดยผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ (3) 
เปิดตัวโครงการ “อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา” และเชิญ
ชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม (4) ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของโครงการระยะที่ 1 
หลังประชาชนเข้าร่วมโครงการไปแล้ว 1 เดือน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับประชาชนกลุ่มเปูาหมาย 
และเก็บข้อมูลเชิงส ารวจจากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน 200 คน (5) สรุป
ผลการวิจัย และจัดประชุมกลุ่มย่อยกับเครือข่ายเพ่ือขยายโครงการในระยะที่ 2 ไปยังวัดต่างๆ 
จ านวน 10 วัด (6) จัดกิจกรรม “อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เพ่ือถวายเป็นพุทธ
บูชา” และเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม (7) ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของ
โครงการระยะท่ี 2 หลังประชาชนเข้าร่วมโครงการไปแล้ว 1 เดือน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ประชาชนกลุ่มเปูาหมาย และเก็บข้อมูลเชิงส ารวจจากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
จ านวน 400 คน (8) จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม คือ 
(1) ประชาชนจังหวัดนนทบุรี จ านวน 2,200 คน สามารถลด ละ เลิก เหล้าบุหร่ี ได้ (2) ประชาชน
จังหวัดนนทบุรี จ านวน 2,200 คน มีคุณภาพชีวิตเพ่ิมมากขึ้น (3) วัดมีต้นแบบกิจกรรมในการ
รณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ (4) บ้าน วัด และชุมชน เกิดความตระหนักรู้ของโทษภัย
ของ เหล้า บุหรี่ และตื่นตัวในการลด ละ เลิก อย่างจริงจัง เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
ได้แก่ (1) เทศบาลต าบลบางสีทอง (2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางสีทอง (3) ศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุ (4) โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง (5) คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี และจากการสอบถามความ
คิดเห็นของประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมใน
การเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกข้อ 
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ภาพที่ 2 โครงการบวชใจ อธิษฐานบรมี งดเหล้าเข้าพรรษา 

ณ วัดบางอ้อยช้าง จังหวัดนนทบุรี 
 

4.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลด
เหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 

จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่วข้อง ในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี  
พบว่า 

1) ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยให้มี
การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดส าคัญรอรับ
นโยบายและให้สอดคล้องกับงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน  

2) ควรมีการใช้กลไกคณะกรรมการระดับจังหวัด  คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด 
คณะท างานระดับจังหวัด เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการและ
เชื่อมโยงกัน  
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3) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับควรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ความเชี่ยวชาญ  

4) ควรใช้การประชาสัมพันธ์ และการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation : 
IO) ในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือของประชาชน  

5) การท างานต้องได้รับความร่วมมือ/มีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนของสังคม  
6) เร่งรัดพัฒนาเพ่ือยกระดับศูนย์บริการให้ค าปรึกษาในการเลิกเหล้า  บุหรี่ แก่

ประชาชน 
7) เพ่ิมศักยภาพเครือข่ายและอาสาสมัครในระดับพ้ืนที่  เพ่ือประสานงานให้การ

ช่วยเหลือประชาชน  
8) ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการและการช่วยเหลือผู้ติดเหล้า บุหรี่ เพ่ือการแก้ไข

ปัญหาแบบบูรณาการและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
9. สนับสนุนให้องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรชุมชน และประชาชน รวมทั้งเด็ก เยาวชน 
ผู้ใหญ่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง
สุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี โดยผู้วิจัยจะ
กล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 

ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่าย
ทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนมีมุมมองต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือ
ลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการไม่มากนัก อาจเป็นเพราะด้วยว่า กลุ่มพระสงฆ์ที่ลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ยังมีอยู่จ านวนน้อย และภาพข่าวทางสื่อสารมวลชนที่น าเสนอข่าวพระสงฆ์ในทางลบ เช่น พระ
เมาเหล้า เป็นต้น ก็ล้วนส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนทั้งสิ้น ซึ่งเหตุผลดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Natiphan Srimanchan (2009) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของการรณรงค์ใน
โครงการ DNA (Drink No Alcohol) สายพันธุ์ใหม่ไร้แอลกอฮอล์ ผลการวิจัยพบว่า า นักเรียนส่วน
ใหญ่เกิดการรับรู้ในเรื่องของแอลกอฮอล์มากข้ึน แต่ยังไม่ถึงการเปลี่ยนแปลงระดับพฤติกรรม แต่ถ้าจะ
ให้มีการเปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมน่าจะต้องใช้เวลาและได้ซึมซับในเรื่องของแอลกอฮอล์จากการ
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รณรงค์อย่างต่อเนื่องให้มากขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phatthalee Leelarong (2018) ได้
ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาแบบจ าลองการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการสร้าง
เสริมสุขภาพในประเทศไทย : กรณีศึกษามาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” 
ผลการวิจัยพบว่า โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาที่ด าเนินการในระดับประเทศและระดับชุมชนมี
ความคุ้มค่าท้ังเพศชายและเพศหญิง โดยมีอัตราส่วนต้นทุนต่อประสิทธิผลส่วนเพ่ิมของการมีมาตรการ
ระดับชุมชนคือ 21,745 บาท ในเพศชายและ 36,037 บาท ในเพศหญิง และท่ีระดับความเต็มใจจ่ายที่ 
160,000 บาทต่อปีสุขภาวะพบว่าผู้ที่ดื่มระดับเสี่ยง ระดับอันตรายและแบบติดมีโอกาสที่จะมีความคุ้ม
ค่าประมาณร้อยละ 99 ในเพศชายและมากกว่าร้อยละ 80 ในเพศหญิง 

 
6. ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่าย
ทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี” ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยให้มี

การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดส าคัญรอรับ
นโยบายและให้สอดคล้องกับงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน  

2) ควรมีการใช้กลไกคณะกรรมการระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด 
คณะท างานระดับจังหวัด เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการและ
เชื่อมโยงกัน  

3) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับควรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ความเชี่ยวชาญ  

4) ควรใช้การประชาสัมพันธ์ และการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation : 
IO) ในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือของประชาชน  

5) การท างานต้องได้รับความร่วมมือ/มีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนของสังคม  
6) เร่งรัดพัฒนาเพ่ือยกระดับศูนย์บริการให้ค าปรึกษาในการเลิกเหล้า บุหรี่  แก่

ประชาชน 
7) เพ่ิมศักยภาพเครือข่ายและอาสาสมัครในระดับพ้ืนที่  เพ่ือประสานงานให้การ

ช่วยเหลือประชาชน  



14    ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

8) ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการและการช่วยเหลือผู้ติดเหล้า  บุหรี่ เพ่ือการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  

9) สนับสนุนให้องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรชุมชน และประชาชน รวมทั้ง
เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1) พระสงฆ์ต้องมีการสร้างเครือข่ายกลไกการขับเคลื่อนการปูองกันและแก้ไข  การ

รณรงค์และปูองกัน เป็นการทางานร่วมกันขององค์กรภาคีและเครือข่ายภาคประชาชน  
2) การด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนพระสงฆ์ต้องมีการ 

บูรณาการกระบวนการและรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาอันแท้จริงที่
เกิดข้ึนในชุมชนอย่างเหมาะสม  

3) พระสงฆ์ต้องมีการใช้วิปัสสนากรรมฐานในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของประชาชนที่ติด
สารเสพติด  

4) พระสงฆ์ต้องมีการใช้ยาสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยเหลือผู้ติดปัญหา
เหล้า บุหรี่ ในชุมชนในการถอนพิษยา  

5) พระสงฆ์ต้องรู้จักระดมคนในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
การพัฒนาของชุมชน ให้แต่ละทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหา
เหล้า บุหรี่ ในชุมชน  

6) พระสงฆ์ต้องแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ใน
ชุมชน ตลอดถึงภูมิธรรมที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการแสดงธรรมอยู่เสมอ 

7) พระสงฆ์ควรเข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพุทธธรรมบ าบัดปัญหาเหล้า บุหรี่ ใน
ชุมชน โครงการธรรมสัญจร หรือโครงการที่เก่ียวกับปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนที่หน่วยงานของรัฐได้
จัดขึ้น  

8) สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจในการด าเนินงานการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน แม้แต่การถวายหมาก พลู บุหรี่ แก่พระสงฆ์ก็ควรรณรงค์ให้งดอย่าง
จริงจัง ปรับเปลี่ยนแนวคิดของประชาชนถึงแม้จะเป็นประเพณี ค่านิยมที่เคยปฏิบัติแต่ต้องชี้แจงให้
เห็นถึงโทษภัยที่จะเกิดขึ้นแก่ร่างกาย สังคม และสิ่งแวดล้อม  

9) ใช้หลัก “ปรับทุกข์ ผูกมิตร สร้างหลัก ปักฐาน” คือต้องสร้างความคุ้นเคยกับทุก
คน ทุกฝุายทั้งผู้ค้า ผู้เสพ และหน่วยงานของรัฐ ประสานให้ทุกฝุายเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วหา
ทางออกร่วมกัน  
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10) หน่วยงานของรัฐ คือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ต้องจัดสรรงบประมาณ ใน
การด าเนินโครงการเกี่ยวกับปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เพราะถือเป็นกาลังใจ
ของผู้จัดกิจกรรม 

6.3 ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
ผลการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่าย

ทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี ” ผู้วิจัยขอเสนอแนะในส่วนที่
สามารถต่อยอดจากงานวิจัยฉบับนี้ดังนี้ 

1)  ขยายโครงการและกิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลด
เหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและ
เครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการ 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการเผยแผ่พุทธธรรมส าหรับคนในพุทธ
ศตวรรษท่ี 26 เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนา และ 2) เพ่ือพัฒนาและน าเสนอรูปแบบ
การเผยแผ่พุทธธรรมส าหรับคนในพุทธศตวรรษที่ 26 เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนา 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้เพ่ือการวิจัย ได้แก่ 1) พระสงฆ์นักเผยแผ่ จ านวน 4,997 รูป ก าหนดขนาดได้กลุ่มตัวอย่างได้ 
จ านวน 357 รูป และ 2) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 30 รูป น าเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนา
วิเคราะห์ข้อมูล 
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 ผลการวิจัย พบว่า  
 1) สภาพการเผยแผ่พุทธธรรมส าหรับคนในพุทธศตวรรษที่ 26 เพ่ือส่งเสริมความมั่นคง
ของพระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 6 ด้าน พบว่า ด้าน
พระสงฆ์อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านวิธีการเผยแผ่ ด้านการใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ ด้านแผนงานและ
นโยบาย ด้านแผนงานและนโยบาย และด้านการสร้างเครือข่าย อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน ส่วนด้าน
การส่งเสริมและสนับสนุนอยู่ในระดับปานกลาง 
 2) รูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมส าหรับคนในพุทธศตวรรษที่ 26 เพ่ือส่งเสริมความมั่นคง
ของพระพุทธศาสนา มีดังนี้ 2.1) ด้านการสร้างเครือข่าย สร้างเครือข่ายเชิงรุกผ่านหน่วยงานของรัฐ
และองค์กรเอกชนเพ่ือขับเคลื่อนการเผยแผ่พุทธธรรมโดยบูรณาการเชื่อมโยงกับสังคมและบุคคล
ต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งมีการสร้างเครือข่าย
โดยการปฏิบัติการเผยแผ่เชิงรุกในพ้ืนที่ผ่านปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชน และผู้น าชุมชนท้องถิ่น 2.2) 
ด้านวิธีการเผยแผ่ สร้างวิธีการและรูปแบบการเผยแผ่ด้วยกระบวนการที่หลากหลายเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับแนวคิด และเป้าหมายการเผยแผ่
ตามหลักพุทธโอวาท ทั้งนี้เพ่ือมุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอน
อย่างถูกต้อง 2.3) ด้านการใช้ส่ือวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น
เครื่องมือในการเผยแผ่พุทธธรรมผ่านสื่อมวลชน IT และสื่อชุมชน เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายทุก
กลุ่มเป้าหมายโดยสร้างรูปแบบและนวัตกรรมการสื่อสารที่ทันสมัยเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้เป็นสื่อ
อุปกรณ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ยูทูป เว็บไซต์ และไลน์ เป็นต้น 
2.4) ด้านพระสงฆ์ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่พุทธธรรมให้มีทักษะการเผยแผ่พุทธธรรมที่
สอดคล้องกับการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะขีด
ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่ให้ดียิ่งขึ้น 2.5) ด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุน  คณะสงฆ์และหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการเผยแผ่ พุทธธรรมทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมการสร้างธรรมทายาททุกระดับ 
รวมทั้งส่งเสริมให้วัดมีศักยภาพเพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรมการเผยแผ่ทาง
พระพุทธศาสนาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการเรียนรู้ของประชาชน และ 2.6) ด้านแผนงาน
และนโยบาย พัฒนารูปแบบที่มุ่งเน้นการน านโยบายการเผยแผ่สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในทุก ๆ 
ด้าน โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจัดท ายุทธศาสตร์
พระพุทธศาสนา 4.0 เพ่ือสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล 
ค าส าคัญ :  รูปแบบ,การเผยแผ่พุทธธรรม,ความมั่นคงของพระพุทธศาสนา  
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ABSTRACT 
   The aims of this research were as follows, 1) To study the Dhamma 
dissemination for people in 26th Buddhist century to promote the permanence of 
Buddhism and 2) To develop and present the model for Dhamma dissemination for 
people in 26th Buddhist century to promote the permanence of Buddhism The 
instruments for data collection were questionnaire, in-depth interview and focus 
group. The samples were composed of 1) Dissemination monks for 4,997 persons, 
sampling for 357 persons, and 2) scholar group for 30 persons, to present the 
finding by data descriptive analysis. 
 

    The results of research were found as follows:1) The state for Dhamma 
dissemination for Buddhist in 26th Buddhist century to promote the permanence of 
Buddhism by overview was at more level when classified in each aspect found that 
the aspect of monk was the highest mean, the aspect of dissemination, the aspect 
of media, the aspect of plan and policy and the aspect of networking all were at 
more level and the aspect of promotion was at moderate level. 2) The model for 
Dhamma dissemination for Buddhist in 26th Buddhist century to promote the 
permanence of Buddhism as following. 2.1) The aspect of networking, the make a 
networking by proactive through government organization and private units for 
moving Dhamma dissemination by integrations with society or personally in and out 
nations for knowledge changing and making networking together for proactive of 
local passing by local scholar, community and local. 2.2) The aspect of 
Dissemination methodology, the make method and form of dissemination with 
variety of procedures for accordance with necessary of multi-culture society and 
concepts and aims according to Buddha’s teaching to emphasize Buddhists have 
awareness in teaching principles as righteousness. 2.3) The aspect of media, to 
promote on technology, IT. to use in dissemination mass communication for insider 
people all purposes by making form or innovation as modernization to apply in 
Dhamma dissemination passing on online media i.e. face book, Youtube and line 
application etc. 2.4) The aspect of monk, to promote and develop personal who 
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disseminated Dhamma to have more skills in Dhamma dissemination which are 
accordance with learning in the 21st century by emphasized on characteristic 
development and high competency for more efficiency in working on dissemination 
as well as possible. 2.5) The aspect of promotion, in and out Sangha unit and 
government must promote Dhamma dissemination in country and out of country as 
appearance and to promote for all levels of Dhammatayat and promote temple in 
competency for learning and religious activities practice on Buddhist dissemination 
for responding of need for people’s learning. And 2.6) The aspect of planning and 
policy, to develop the models which are emphasized on running of policy to field 
work as appearance in all aspects with participation of all units under government 
or private and making the Buddhism strategy in 4.0 for accordance with national 
strategy for 20 years of government. 
Keywords: Model, Dhamma Dissemination, The Sustainable of Buddhism. 
 
1. บทน า 
 พระพุทธศาสนาได้อุบัติขึ้นเพ่ือประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์มาถึงพุทธศตวรรษที่ 26 แล้ว 
นับเป็นศาสนาที่มีอายุยั่งยืนยาวนาน ซึ่งปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้พระพุทธศาสนาด ารงอยู่จนถึง
ทุกวันนี้ คือการเผยแผ่สืบทอดศาสนธรรมของหมู่พุทธสาวกจากรุ่นสู่รุ่นจากดินแดนหนึ่งไปสู่อีก
ดินแดนหนึ่งโดยยึดเอาอุดมการณ์ในการเผยแผ่จากพุทธโอวาทในคราวส่งพระอรหันตสาวก 60 องค์ 
ออกเผยแผ่พระธรรมในท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นครั้งแรก ดังใจความว่า  “ภิกษุทั้งหลาย เราพ้นแล้วจาก
ทุกข์ท้ังปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของ
ทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมาก เพ่ือ
อนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์” (วิ.ม. (ไทย) 
4/32/40)  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงเป็นพันธกิจที่ส าคัญยิ่งต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา
เพราะการสร้างความเข้าใจในหลักพระธรรมวินัยให้แก่พุทธศาสนิกชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
เข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง ถ่องแท้ และสามารถเลือกน าหลักธรรมมาปรับใช้
ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตของตนได้อย่างเป็นสุขโดยมีศรัทธาความเชื่อมั่น
พร้อมที่จะท าหน้าที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 
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การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอดีตมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือเพ่ือประโยชน์สุขแก่เวไนยสัตว์
ทั้งหลาย และเพ่ือให้เวไนยสัตว์ทั้งหลายได้บรรลุมรรค ผล และนิพพาน แต่ในพุทธศตวรรษที่ 26 
เป้าหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะแตกต่างจากเป้าหมายในอดีตโดยการเผยแผ่ในปัจจุบันจะมี
เป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา
อย่างถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ตนและคนอ่ืน  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยัง
ส่งผลกระทบต่อการเผยแผ่พุทธธรรมของพระสงฆ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สอดคล้องกับรายงานการ
วิจัยของ Punnudda  Noppanawan (1990 : 103) พบว่า ปัญหาและอุปสรรคด้านพระสงฆ์และ
สถาบันสงฆ์ในฐานะผู้เผยแผ่ธรรมะ ขาดแคลนพระสงฆ์ที่มีความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะอย่าง
แท้จริง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการสื่อสารให้
หลากหลายมากยิ่งข้ึน เนื่องจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21 หรือพุทธศตวรรษที่ 26 
นี้ การใช้สื่อสารทางเทคโนโลยีจึงเป็นส่วนประกอบส าคัญที่ช่วยเข้ามาช่วยในการเผยแผ่ คือ 
Internet Facebook, Animation, Television เป็นต้น  

ดังนั้น จากสภาพการณ์ดังกล่าว จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหารูปแบบการเผยแผ่
พุทธธรรมที่หลากหลายเพ่ือให้ทันกับยุคสมัย รวมทั้งวิธีการเผยแผ่พุทธธรรมซึ่งเป็นหลักค าสอนใน
พระพุทธศาสนาก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมกับคนในยุคสมัยดังกล่าวเพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่ดี
ของการเผยแผ่ซึ่งมีผลสะท้อนออกมาเป็นความมั่นคงของพระพุทธศาสนา 

ผู้วิจัยในฐานะเป็นอาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่ง
มีหน้าที่รับผิดชอบบรรยายวิชาทางด้านการสอนพระพุทธศาสนาในยุคสมัยใหม่ และนอกจากนี้ยังมี
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ได้แก่ เป็นวิทยากรบรรยายหลักการเผยแผ่ให้แก่พระธรรมทูตของ
ส านักงานพระธรรมทูต และพระสังฆาธิการของคณะสงฆ์ธรรมยุติทั่วประเทศจึงมีความสนใจเป็น
อย่างยิ่งที่จะท าการวิจัยเรื่องนี้ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการใช้รูปแบบการเผยแผ่ที่เหมาะสมกับยุคสมัย 
ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ต่อการเผยแผ่และความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบไป 

 
2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการเผยแผ่พุทธธรรมส าหรับคนในพุทธศตวรรษท่ี 26 เพ่ือส่งเสริม
ความมั่นคงของพระพุทธศาสนา 

2.2 เพ่ือพัฒนาและน าเสนอรูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมส าหรับคนในพุทธศตวรรษที่ 26 
เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนา 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่าง

การวิจัยเชิง ปริมาณ (Quantitative Research) กับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ในปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (Current Problem) ที่ไม่สามารถหาค าตอบได้ในหนังสือเล่มใดเล่ม
หนึ่ง จึงต้องสอบถามประชาชนเป้าหมายซึ่งจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ น่าเชื่อถือ และทันสมัย ใน
การตอบโจทย์วิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ มีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย 
ดังนี้ 

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล   ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลสองประเภท ดังนี้ (1) ข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Source) คือ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลเบื้องต้นเป็นข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่
จริงและเป็นข้อมูลที่เกิดจากค าถามในการวิจัย ซ่ึงคณะผู้วิจัยรวบรวมค าตอบจากการสัมภาษณ์ การ
สนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 30 รูป และจากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มพระสงฆ์ซึ่งท า
หน้าที่เป็นพระธรรมทูตภายในประเทศ จ านวน 357 รูป  นับรวมพระไตรปิฎกด้วย (2) ข้อมูลทุติย
ภูมิ (Secondary Source) คือ ข้อมูลที่คณะผู้วิจัยเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากหอสมุดแห่งชาติ 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
เพ่ือส ารวจเอกสารงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง พิจารณาว่ามีงานวิจัย
หรือหนังสือเล่มใดที่ท าการศึกษาเรื่องในลักษณะนี้ไว้บ้าง 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณร่วมกัน จึงต้องมีการจัดระเบียบโครงสร้างและหาความหมายของข้อมูลที่
รวบรวมมาเป็นการค้นหาข้อความทั่วไปที่จะบอกความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ แล้วน าผลมาวิเคราะห์
ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ และใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลส่วนแรกเป็นเชิงบรรยาย(Descriptive) 
ส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ดังนั้น เมื่อเก็บข้อมูลด้วยวิธีการและ
เครื่องมือตามที่กล่าวไว้แล้ว คณะผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาเรียบเรียง บูรณาการ และหาความสัมพันธ์
ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยได้ท าการจัด
ระเบียบข้อมูลเพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห์ จากนั้นน าข้อมูลมาประมวลผลเพ่ือเสนอเป็นข้อ
ค้นพบ ต่อไป  
 

4. สรุปผลการวิจัย 
  4.1 สภาพการเผยแผ่พุทธธรรมส าหรับคนในพุทธศตวรรษที่ 26 เพ่ือส่งเสริมความมั่นคง
ของพระพุทธศาสนา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากแสดงให้เห็นว่าการเผยแผ่พุทธธรรมส าหรับคนใน
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พุทธศตวรรษที่ 26 ของคณะสงฆ์ไทยเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ได้
ด าเนินการเผยแผ่พุทธธรรมมาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพแต่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม
จากภาครัฐไมม่ากเท่าท่ีควร 
  4.2  ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการเผยแผ่ส าหรับคนในพุทธ
ศตวรรษที่ 26 เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนามีประเด็นที่พบ คือ 1) ด้านการสื่อสาร 
(1) ผู้ส่งสาร (Source) พระสงฆ์ควรใช้วิธีการหรือศิลปะในการเผยแผ่พุทธธรรมส าหรับคนในพุทธ
ศตวรรษที่ 26 โดยมุ่งเน้นสอนเพ่ือให้ผู้ฟังรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็น (2) สาร (Message) 
พระสงฆ์ควรตระเตรียมหัวข้อหรือหลักพุทธธรรมที่เป็นหลักการของพุทธศาสนาและมีความ
เหมาะสมต่อวิถีชีวิตและบริบทของแต่ละพ้ืนที่  (3) ช่องทาง (Channel) พระสงฆ์ควรก าหนด
ช่องทางของสื่อและวิธีการในการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้การเผยแผ่พุทธธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  (4) ผู้รับสาร (receiver) พระสงฆ์ควรเผยแผ่พุทธธรรมให้ประชาชนทั่วไป
สามารถน าหลักการและแนวคิดทางพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 2) ด้านการเรียนรู้ (1) ขั้นน า (orientation) พระสงฆ์ควรมีจุดมุ่งหมายและหลักการเพ่ือ
มุ่งส่งเสริมความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและปลูกฝังการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาให้มีความรู้
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพุทธศาสนา (2) ขั้นทบทวนความรู้เดิม (elicitation of the prior 
knowledge) พระสงฆ์ควรจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ฟังแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจเดิมที่มีอยู่เกี่ยวกับ
หลักธรรมทางพุทธศาสนา วิธีการให้ผู้ฟังแสดงออกท าได้โดยการสนทนา อภิปรายกลุ่ม  หรือเขียน
เพ่ือแสดงความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่ (3) ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด (turning restructuring of ideas) 
พระสงฆ์ควรปรับเปล่ียนความคิดของผู้ฟังเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน 
ยอมรับหลักการและแนวทางปฏิบัติใหม่ที่ถูกต้อง (4) ขั้นน าความคิดไปใช้ (application of ideas) 
พระสงฆ์ควรด าเนินการเผยแผ่พุทธธรรมเพ่ือให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสใช้แนวคิดหรือความรู้ความ
เข้าใจที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต (5) ขั้นทบทวน (review) พระสงฆ์ควร
ด าเนินการเพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ทบทวนว่า ความคิด ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนาของเขาได้
เปลี่ยนไปและส่งผลต่อการด าเนินชีวิตอย่างไรบ้าง จากนั้นจึงเผยแผ่พุทธธรรมให้แก่สาธารณชนเพ่ือ
ส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาต่อไป 3) ด้านการจูงใจ (1) ความต้องการ (needs) 
พระสงฆ์ควรส่งเสริมและสนับสนุนความต้องการขั้นพ้ืนฐานทางด้านจิตใจของพุทธศาสนิกชน โดยใน
การปฏิบัตินั้นจะต้องจัดกิจกรรมที่ท าให้ได้รับผลของการปฏิบัติด้วยตนเองสอดคล้องกับจริตของแต่
ละคน (2) แรงขับ (drive) พระสงฆ์ควรสร้างแรงจูงใจพุทธศาสนิกชนให้มีความเลื่อมใสศรัทธา 
พร้อมที่จะน าหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
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ประเทศชาติ (3) เป้าหมาย (goals) พระสงฆ์ควรก าหนด เป้าหมายเพ่ือน าความรู้ความจริงที่เป็นค า
สอนของพระพุทธศาสนาออกมาแสดงให้กับประชาชนทั่วไปหรือผู้อ่ืนได้รู้ เข้าใจ และน าไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องตามหลักธรรม  
  4.3 ผลการวิจัยเกี่ยวกับการน าเสนอรูปแบบการเผยแผ่ส าหรับคนในพุทธศตวรรษที่ 26 
เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนามีรูปแบบที่ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ที่พบ ดังนี้ 1) ด้าน
การสร้างเครือข่าย ควรมีการสร้างเครือข่ายเชิงรุกผ่านหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนในการ
ขับเคลื่อนการเผยแผ่พุทธธรรมโดยบูรณาการเชื่อมโยงกับสังคมและบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศซึ่งมีชื่อเสียงและมีบทบาทส าคัญในการเผยแผ่พุทธธรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันรวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายโดยการปฏิบัติการเผยแผ่เชิงรุกในพ้ืนที่ผ่านปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น า
ชุมชนท้องถิ่น และการบริการสาธารณะสงเคราะห์ในชุมชนท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมหลากหลายเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งในสังคมและองค์กรพุทธอย่างมั่นคงและยั่งยืน 2) ด้านวิธีการเผยแผ่ ควรสร้าง
รูปแบบการเผยแผ่และวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ รูปแบบผสมผสาน หมายถึง การน าเอาทั้งรูปแบบ
เชิงรับและรูปแบบเชิงรุกท่ีปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมาจัดผสมผสานกันเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ที่หลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับแนวคิด วิธีการ และเป้าหมายของการเผยแผ่
ตามหลักพุทธโอวาทโดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค า
สอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง สามารถน าหลักธรรมค าสอนมาประยุกต์ใช้กับการด าเนินชีวิต
ในปัจจุบันเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 3) ด้านการใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ ควรมีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่พุทธธรรมผ่านสื่อมวลชน IT และสื่อชุมชน สถานีวิทยุ
ชุมชน เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยสร้างรูปแบบและนวัตกรรมการสื่อสารที่
ทันสมัยเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้เป็นสื่ออุปกรณ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
เฟสบุ๊ค ยูทูป เว็บไซต์ และไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้พระสงฆ์ควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเป็นเครื่องมือในการก าหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมของประเทศไทย
ให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 4) ด้านพระสงฆ์ ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่พุทธ
ธรรมให้มีทักษะและวิธีการในการเผยแผ่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นพัฒนา
คุณลักษณะ (Characteristics)และสมรรถนะ (Competency) ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานทางพุทธศาสนา
ควรมีกระบวนการในการฝึกอบรม และพัฒนาพระสังฆาธิการในทุกระดับอย่างเป็นระบบ  
เพ่ือสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นนักเผยแผ่ที่มีความรู้ความสามารถ และมีปฏิปทาที่น่าเลื่อมใสเป็นที่
ยอมรับของประชาชนในสังคม 5) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน คณะสงฆ์และหน่วยงานภาครัฐ
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ควรสนับสนุน การเผยแผ่พุทธธรรมท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และ
ส่งเสริมการสร้างธรรมทายาททุกระดับเพ่ือให้เป็นบุคลากรทางศาสนาที่มคีวามรู้ความเข้าใจในศาสน
ธรรมที่แท้จริง ในการท าหน้าที่เป็นผู้ เผยแผ่พุทธธรรมอย่างกว้างขวาง รวมทั้งส่งเสริมให้วัดมี
ศักยภาพเพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักพุทธธรรมและการปฏิบัติกิจกรรมการเผยแผ่ ทาง
พระพุทธศาสนาตอบสนองต่อความต้องการในการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชน 6) ด้านแผนงาน
และนโยบาย ควรมีลักษณะและรูปแบบที่มุ่งเน้นการน านโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในทุก ๆ 
ด้าน โดยกระบวนการจัดท าแผนงานและนโยบายเกี่ยวกับการเผยแผ่พุทธธรรมจะต้องเกิดขึ้นจาก
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้เข้ามารับรู้
และเสนอให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทพ้ืนที่ของตนเอง นอกจากนี้ควรมียุทธศาสตร์
พระพุทธศาสนา 4.0 เพ่ือสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเน้นเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนและประสานระดับจังหวัด  โดยเฉพาะฝ่ายปกครองที่ต้องเร่งจัดโครงการพระพุทธศาสนา 
4.0     
  4.4) ผลการวิจัยเกี่ยวกับการเสนอแนะรูปแบบการเผยแผ่ส าหรับคนในพุทธศตวรรษที่ 26 
เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในแต่ละประเด็น พบว่า 1) ด้านการสร้างเครือข่าย 
สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรที่ดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยสงฆ์ร่วมกับองค์กร
คณะสงฆ์และหน่วยงานสนับสนุนแสวงหาแนวทางการจัดตั้งสถาบันหรือวิทยาลัยพระธรรมทูตสร้าง
เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบท่ีหลากหลายผ่านสื่อเทคโนโลยี  แลกเปลี่ยนข้อมูล
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นทั้ง
ในภาครัฐและเอกชน เพ่ือเป้าหมายในการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือก่อตั้งกองทุนเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้งานเผยแผ่เข้าถึงประชาชนและมีเครือข่ายการ
ท างานที่เข็มแข็ง จัดกิจกรรมหลากหลายเพ่ือสร้างเครือข่ายในสังคมไทยและสังคมโลก รวมทั้ง
องค์กรพุทธทั่วโลกให้เข้มแข็ง บูรณาการเชื่อมโยงกับสังคมและบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งมีชื่อเสียงและมีบทบาทส าคัญในการเผยแผ่พุทธธรรม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
โดยใช้รูปแบบพันธไมตรี “ALLIANCE MODEL” 2) ด้านวิธีการเผยแผ่ เข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมที่
ตนอยู่ มุ่งเน้นให้ชาวพุทธออกไปช่วยเหลือสังคม โดยพร้อมร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชุมชน จัดท าหลักสูตร
ที่เอ้ือต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ พัฒนายุทธวิธีการเผยแผเพ่ือโนมนาว
จิตใจของประชาชนใหเขาถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา เผยแผ่พุทธธรรมทางสื่อสังคมออนไลน์ใน
รูปแบบของ  E-learning หรือ Mobile-Learning เป็นเครือข่ายสังคมพระพุทธศาสนาที่มีการเรียน
ผ่านโทรศัพท์มือถือสามารถศึกษาได้ตลอดเวลา เผยแผ่พุทธธรรมเชิงรุกโดยการบูรณาการแบบมี
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ส่วนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันการศึกษา หมู่บ้าน ชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยผ่าน
กระบวนการบริหารจัดการของคนในท้องถิ่นที่ร่วมกันเป็นเจ้าของ  รวมทั้งน ามาบูรณาการกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการจัดโครงการต่างๆผ่านวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมและกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของชุมชน 3) ด้านการใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ สร้างรูปแบบและนวัตกรรมการสื่อสารที่ทันสมัย
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้เป็นสื่ออุปกรณ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค 
ยูทูป เว็บไซต์ และไลน์ เป็นต้น พัฒนา Course Ware หรือแอพพลิเคชันที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมะ 
ส าหรับแท็บเล็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่เผยแพร่ในทุกระดับชั้นการศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มี
ความสนใจสนับสนุนให้วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ มีเว็บไซต์ของวัด เพ่ือเป็นการสื่อสารสองทางกับ
ประชาชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้คนมีความใกล้ชิดธรรมะมากขึ้น  พัฒนารูปแบบการแปลหนังสือ
ธรรมะเป็นภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษแล้วน าขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หรือใน
รูปแบบ e-Book เพ่ือให้ผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะชาวต่างประเทศสามารถเข้ามาศึกษาได้และจัดท า
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูลดิจิทัลเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 4) ด้านพระสงฆ์ จัดตั้งสถาบันเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
โดยมีภารกิจเพ่ือเตรียมพระสงฆ์เข้าสู่ต าแหน่ง “พระสังฆาธิการ” ในการท าหน้าปกครองสงฆ์ 
บริหารวัด กิจการของคณะสงฆ์ ธ ารงรักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา  พัฒนาคุณลักษณะ 
(Characteristics) และสมรรถนะ (Competency) ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามพระธรรมวินัย ธ ารง
รักษา ตลอดจนเผยแผ่ค าสอนแก่ประชาชนทั่วไปได้อย่างเต็มความสามารถ  อบรมและพัฒนา
สมรรถนะพระสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมให้มีทักษะและขีดความสามารถที่หลากหลาย โดยจัดเป็น
วาระงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ผู้เผยแผ่พุทธธรรมให้มีทักษะและวิธีการในการเผยแผ่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
5) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน บูรณาการและวางกรอบภาระงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศให้เป็นเอกภาพ จัดต้ังคณะกรรมการบริหารกิจการพระ
ธรรมทูตเพ่ือดูแลเรื่องสวัสดิการ สวัสดิภาพ สุขภาพ การเดินทางไปเผยแผ่ การพิจารณาให้ความดี
ความชอบ สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างศาสนทายาทให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการเผยแผ่และสืบ
สานงานพระพุทธศาสนาให้เกิดความยั่งยืน เร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตและพัฒนาบุคลากร
ทางศาสนาและวิทยากรทางศาสนาให้มีความรู้ความเข้าใจศาสนธรรมอย่างท่องแท้และสามารถเผย
แผ่ศาสนธรรมที่แท้จริง และส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดสรรคลื่นความถี่และช่องทีวี
ของพระสงฆ์โดยตรง เพื่อเผยแผ่พุทธธรรมสู่สาธารณชนได้อย่างทั่วถึง 6) ด้านแผนงานและนโยบาย 
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ สร้างกลยุทธ์เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระหว่างพระธรรมทูตและ
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ชาวพุทธในต่างประเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพ่ือดูแลกิจการ
พระพุทธศาสนาในต่างแดน ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของการคงอยู่ของวัดในต่างประเทศด้วย
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัด การจัดกิจกรรม และการสร้างความเข้าใจระหว่างชาวพุทธ
และชาวศาสนาอ่ืน นอกจากนี้รัฐบาลควรน าแนวนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาเถร
สมาคมมาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยให้พระธรรมทูตเป็น
สื่อกลางน าวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ  
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

 5.1 สภาพการเผยแผ่พุทธธรรมส าหรับคนในพุทธศตวรรษที่ 26 พบว่า การเผยแผ่พุทธ
ธรรมส าหรับคนในพุทธศตวรรษที่ 26 เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะหรือปฏิปทาของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมนั้น จะยึดถือ
พระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบ คือ องค์คุณของกัลยาณมิตร 7 ประการ ได้แก่ (1) ปิโย คือ เป็นที่รัก เป็น
ที่พอใจ (2) ครุ คือ เป็นที่เคารพ (3) ภาวนีโย คือ เป็นที่ยกย่องทรงคุณความรู้และภูมิปัญญา (4)  
วตฺตา เป็นนักพูดชี้แจงให้เข้าใจ (5) วจนกฺขโม ผู้อดทนต่อถ้อยค าซักถาม (6) คมฺภีรญฺจ กถ  กตฺตา 
พูดโดยใช้ถ้อยค าลึกซึ้งอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจ (7) โน จฏฺฐาเน นิโยชเย ไม่ชักน าไปใน
เรื่องเหลวไหล เสื่อมเสีย หลักการพ้ืนฐานในการเผยแผ่ธรรมของพระสาวกนั้นต้องปฏิบัติตามแนว
พุทธจริยาที่ทรงเน้นข้อวัตรให้เป็นแบบอย่างในการสอนที่พระพุทธองค์ทรงใช้ได้ผลส าเร็จเสมอมา  

เน่ืองจากในปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปท าให้เกิดความเจริญทางเทคโนโลยี มีการ
สื่อสารสมัยใหม่ คือ สังคมออนไลน์ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ท าให้การเผยแผ่ธรรมะของ
พระสงฆ์ไทยต้องมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงไปทั้งรูปแบบและวิธีการ ดังที่ Phra Maha Wudhijaya 
Vajiramethi (2010) กล่าวว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีส่วนสนับสนุนการเผยแผ่หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาไปในทิศทางที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นดังเห็นได้จากการที่มีการใช้สื่อ
อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการสื่อสารเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตใน
ชีวิตประจ าวัน การสร้างเว็บไซต์เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและสามารถสืบค้นข้อมูลหรือแม้กระ
ทั้งการใช้เครือข่ายทางสังคมเป็นส่วนช่วยในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 
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5.2 รูปแบบการเผยแผ่ส าหรับคนในพุทธศตวรรษที่ 26 เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงของ
พระพุทธศาสนา รูปแบบการเผยแผ่ส าหรับคนในพุทธศตวรรษที่ 26 เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงของ
พระพุทธศาสนา สามารถอภิปรายผลแต่ละประเด็นได้ ดังนี้  

1) ด้านการสร้างเครือข่าย  พระสงฆ์และองค์กรทางศาสนาควรมีการสร้างเครือข่ายการ
ขับเคลื่อนการเผยแผ่พุทธธรรม โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับสังคมและบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและนอก
ประเทศผู้มีชื่อเสียงและมีบทบาทส าคัญในการเผยแผ่พุทธธรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับ
เครือข่ายโดยปฏิบัติการเผยแผ่เชิงรุกในพ้ืนที่โดยผ่านปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชนท้องถิ่น และการ
บริการสาธารณะสงเคราะห์ในชุมชน โดยมีกิจกรรมหลากหลายเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กร
พุทธ ถ้าพระสงฆ์และองค์กรทางพระพุทธศาสนามีบทบาทที่เด่นชัดสามารถด าเนินการในรูปแบบที่
เหมาะสมได้ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคล ชุมชน และสังคมอย่างกว้างขวาง ซึ่งถ้า
หากพิจารณาถึงพระสงฆ์และองค์กรทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยในปัจจุบันที่มีจ านวน 
35,000 กว่าวัด/องค์กรทั่วประเทศ มีพระสงฆ์ (ทั้งพระภิกษุ–สามเณร) ประมาณ 300,000 รูปแล้ว
จะเห็นได้ว่า วัดและพระสงฆ์มีความใกล้ชิดกับชุมชนหรือผู้คนจ านวนมาก การพัฒนาพระสงฆ์  
วัดและองค์กรทางพระพุทธศาสนาที่เก่ียวข้องจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง อันจะน ามาซึ่งกระบวนการ
การพัฒนาสังคมที่หลากหลาย 

การท างานของพระสงฆ์และองค์กรพุทธ จึงเป็นการท างานในรูปแบบเครือข่ายที่มีศูนย์
ประสานกลาง ภายใต้เครือข่ายอาจมีการเชื่อมโยงกันทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตั้งแต่การ
เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคลต่อปัจเจกบุคคล การเชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคลกับกลุ่ม การ
เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม หรือแม้กระทั่งการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายต่อเครือข่าย ซึ่ง
กลายเป็นเครือข่ายย่อยภายใต้เครือข่ายใหญ่ บทบาทของพระสงฆ์และองค์กรพุทธนับว่าเป็นสิ่ง
ส าคัญต่อการท างานร่วมกันของภาคีองค์กรพุทธทั่วโลก จึงควรมีรูปแบบการสร้างเครือข่ายที่มีระบบ
ที่ชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้ รวมทั้งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อันจะท าให้การท างานร่วมกัน
เป็นเครือข่ายบรรลุเป้าหมายเพื่อด ารงไว้ซึ่งความเข้มแข็งของพระพุทธศาสนา สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Phra Daonue Bootsitha (2014) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การสร้างเครือข่ายและการจัดการเครือข่าย
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของชุมชนบ้านพบธรรมน าสุข  อ าเภอทุ่งเสลียม จังหวัดสุโขทัย 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสร้างเครือข่ายที่มีระบบมี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1) การสร้างความเป็น
องค์การเครือข่ายและการท าให้เกิดความมั่นคง ประกอบด้วย (1) จัดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกใน
เครือข่าย (2) สร้างความรู้สึกร่วมในการท างานร่วมกัน (3) จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และ (4) 
จัดระบบข้อมูลข่าวสารในการติดต่อข่าวสารและ ขั้นที่ 2) การรักษาความต่อเนืองของการเป็น
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องค์การเครือข่าย ประกอบด้วย (1) มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนือง (2) สร้างความเสมอภาค
และเท่าเทียม (3) รักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน (4) การให้ความช่วยเหลือกันระหว่างเพ่ือน
สมาชิก แต่อย่างไรก็ดีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการท างานร่วมกัน และวางเป้าหมายในการ
ท างานเพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จ าเป็นต้องใช้แนวทางการสร้าง
เครือข่าย อันเป็นการรวมกลุ่มองค์กรเพ่ือวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยน การจัดกิจกรรมหรือการ
พัฒนาระหว่างองค์กร สมาชิกต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันมาก่อนหน้าที่จะท าความตกลงเป็น
องค์กรเครือข่ายโดยการสร้างเครือข่ายจะเป็นเครื่องมือหรือยุทธศาสตร์ในการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม
เพ่ือให้การประสานผลประโยชน์เป็นไปอย่างเท่าเทียม และเกิดความร่วมมือกันในการท ากิจกรรม
ด้วยวิธีการอันหลากหลายแต่มีเป้าหมายเป็นหนึ่งเดียวกันทัง้ในระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ 
 2) ด้านวิธีการเผยแผ่  พระสงฆ์ควรสร้างรูปแบบการเผยแผ่และวิธีการที่หลากหลาย 
ได้แก่ รูปแบบผสมผสาน หมายถึงการน าเอาทั้งรูปแบบเชิงรับและรูปแบบเชิงรุกที่ปฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบันมาจัดผสมผสานกัน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม 
ส่วนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ไทยในปัจจุบัน ถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความ
เจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนา ดังนั้น พระสงฆ์ผู้เป็นนักเผยแผ่ย่อมต้องตระหนักถึง 
บทบาทหน้าที่หลัก ย่อมจะต้องศึกษาให้เข้าใจถึง การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การน าธรรมะไปสู่ 
ประชาชนที่เป็นพุทธบริษัท เพ่ือให้เขาเหล่านั้น ปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติ อันก่อให้เกิดความสงบสุข 
แก่ตนเองและแก่สังคมโดยทั่วไป พระสงฆ ์ผู้ท าหน้าที่ดังกล่าวนี้เรียกว่า “พระนักเทศน์, พระนักเผย
แผ่, พระธรรมจาริก” โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ รูปแบบและวิธีการเทศนาต้องมีการ ประยุกต์
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพ่ือให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปได้อย่างสะดวกและเป็น
ที่ยอมรับของประชาชน  พระนักเผยแผ่ของประเทศไทยในปัจจุบัน มีการใช้วิธีการเผยแผ่ที่แตกต่าง
กันออกไปตาม ความถนัดของแต่ละท่าน เช่น กรณีของหลวงพ่อพุทธทาส เน้นการเผยแผ่หลักพุทธ
ธรรมที่ลึกซึ้ง ชี้จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาเป็นส าคัญ บางรูปเน้นการเผยแผ่พุทธธรรมอัน
เป็นหลักคิดและแสดงธรรมจนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก เช่น พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 
บางรูปเน้นการเผยแผ่หลักธรรมที่เป็นวิชาการ เช่น พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) บางรูป
เน้นการเผยแผ่หลักพุทธธรรมที่เข้าใจง่าย เป็นหลักธรรมที่เป็น พ้ืนฐานของศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรมในสังคม เช่น พระราชธรรมนิเทศ (พะยอม กลฺยาโณ) หรือบางรูปเน้นการเผยแผ่หลักธรรม
ที่ง่าย ๆ ต่อการด าเนินชีวิตผ่านทางสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต การเผยแผ่
ธรรมโดยการท ากิจกรรมสังคมสงเคราะห์ เช่น หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ าพุ และการเผยแผ่
ด้วยการประยุกต์ใช้หลักธรรมกับธรรมชาติ เช่น พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เป็นต้น จะเห็นได้ว่า 
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ลักษณะการเผยแผ่นั้นจะเน้นไปที่ตัวปัจเจกบุคล เป็นส่วนใหญ่ ท าให้องค์กรปกครองทางคณะสงฆ์ 
อาจถูกลดบทบาทความส าคัญลงไป ดังนั้น พระสงฆ์นักเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงต้องเผยแผ่
หลักธรรมค าสอนแบบเชิงรุกโดยการประยุกต์หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธสาสนาให้ทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน และให้ทันสมัยอยู่ทุกเมื่อจนเป็นที่ยอมรับว่า  นั่นเป็นการเผยแผ่เชิงรุกอย่าง
แท้จริง 
 3) ด้านการใช้ส่ือวัสดุอุปกรณ์ พระสงฆ์ควรมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น
เครื่องมือในการเผยแผ่พุทธธรรมผ่านสื่อมวลชนเพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายทุกกลุ่มเป้าหมาย โดย
สร้างรูปแบบและนวัตกรรมการสื่อสารที่ทันสมัยเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้เป็นสื่ออุปกรณ์ในการเผยแผ่
พุทธธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ยูทูป เว็บไซต์ และไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากการเผย
แผ่พุทธธรรมและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ให้กับพุทธศาสนิกชน 
นักเรียน นักศึกษา และเด็กไทยในยุคนี้ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน การสื่อสารมีการพัฒนาไปถึงระดับ
เครือข่ายทั่วโลก (Internet) การส่งข้อมูลทั่วโลกอย่างไร้พรมแดน เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
อินเทอร์เน็ต จะเป็นปัจจัยส าคัญของการ ศึกษาในอนาคต มนุษย์ในโลกปัจจุบันจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้
ต้องการพ่ึงพาเทคโนโลยีในการด าเนินชีวิต แม้ค าสอนทางศาสนาบางอย่างก็พยายามตีความและ
อธิบายด้วยเทคโนโลยีเพ่ือให้เชื่อมโยงกับโลกแห่งวิทยาศาสตร์ 

การเชื่อมโยงด้านสารสนเทศเป็นส่ิงส าคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนา
ตนเอง ท าให้เข้าถึงแหล่งความรู้ที่ต้องการได้มากขึ้น เป็นระบบการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง ไม่จ ากัดเวลา 
สถานที่ และเข้าถึงผู้คนได้มากที่สุด และเมื่อเป็นเช่นนี้ พระสงฆ์จึงควรน าเทคโนโลยีมาใช้เป็น
เครื่องมือนี้ให้เกิดประโยชน์ ในการเผยแผ่พุทธศาสนา เพราะหากจะใช้วิธีการเผยแผ่พุทธศาสนา
แบบเดิมอาจเข้าไม่ถึงสังคมยุคใหม่หรือคนรุ่นใหม่เพราะสังคมสมัยปัจจุบัน ประชาชนไม่ค่อยมีเวลา
ไปปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ หรือศึกษาพระธรรมค าสอนที่วัดเหมือนสมัยอดีตที่ผ่านมา การเผยแผ่พระ
ธรรมค าสอนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถ ท าให้เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
และกว้างขวางมากที่สุด ไม่จ ากัดเวลา และสถานที่ ผู้ใช้อยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษา
พระธรรมค าสอนได้ตลอดเวลา เรื่องนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Phrakrukhositsangpitak   
(Pravet  Thathan)  (2017) ได้ศึกษากลยุทธ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยใน
สังคมปัจจุบัน พบว่า การใช้วิธีการแบบสื่อสมัยใหม่ประยุกต์พุทธวิธีการเผยแผ่ให้เป็นการเผยแผ่
แบบเชิงรุก คือ การเข้าใจและเข้าถึงด้วยการใช้สื่อออนไลน์ที่ทันสมัย การเผยแผ่ที่ประยุกต์เข้ากับ
สังคมที่มีความหลากหลายแตกต่างกันได้ หลักค าสอนก็ต้องสามารถเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ โดย
ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม แต่ต้องประยุกต์ให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีการเผยแผ่ค าสอนผ่าน
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สื่อสั งคม  ออนไลน์ มีระบบเครือข่ายของคณะสงฆ์ไทยและจะกลายเป็นเครือข่ายสังคม
พระพุทธศาสนาออนไลน์ที่สามารถศึกษาได้ทุกหนทุกแห่งและตลอดเวลาเป็นรูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน ให้มั่นคงเจริญรุ่งเรือง 
 4) ด้านพระสงฆ์  หน่วยงานทางพุทธศาสนาควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่พุทธ
ธรรมให้มีทักษะและวิธีการในการเผยแผ่ โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณลักษณะ (Characteristics) และ
สมรรถนะ (Competency) ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านการเผยแผ่ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานทางพุทธศาสนาควรมีกระบวนการในการฝึกอบรม
และพัฒนาพระสังฆาธิการในทุกระดับอย่างเป็นระบบ เพ่ือสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นนักเผยแผ่ที่มี
ความรู้ความสามารถ และมีปฏิปทาที่น่าเลื่อมใสเป็นที่ยอมรับของประชาชนในสังคม  ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ (Thawatchai Jhinsongteerapanich (2017) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา
สมรรถนะด้านการเผยแผ่ของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ผลการศึกษาวิจัยพบว่า บทบาทหน้าที่
เกี่ยวกับการเผยแผ่ของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส มี 4 ประการคือ หน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรม หน้าที่ในการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์ในวัด หน้าที่เป็นธุระจัดการศึ กษาและอบรม 
หน้าที่อานวยความสะดวกในการบาเพ็ญ 

5) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน  คณะสงฆ์และหน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนการเผยแผ่
พุทธธรรมทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมการสร้างธรรม
ทายาททุกระดับเพื่อให้เป็นบุคลากรทางศาสนาที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสนธรรมท่ีแท้จริง ในการ
ท าหน้าที่เป็นผู้เผยแผ่พุทธธรรมอย่างกว้างขวาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Sukusar Nuntong, 
2017) ที่ได้ศึกษาแนวทางการอุปถัมภ์ ส่งเสริม และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พบว่า สภาพการ
อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาในประวัติพระพุทธศาสนาได้ด าเนินการโดยคณะสงฆ์ ผู้มี
อ านาจทางการปกครองและผู้มีอ านาจทางการเงินตลอดจนประชาชนทั่วไปโดยประพฤติปฏิบัติ
เกื้อกูลต่อพระพุทธศาสนา 

6) ด้านแผนงานและนโยบาย การจัดท าแผนและนโยบายควรมีลักษณะและรูปแบบที่
มุ่งเน้นการน านโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในทุก ๆ ด้าน โดยกระบวนการจัดท าแผนงานและ
นโยบายเกี่ยวกับการเผยแผ่พุทธธรรมจะต้องเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้เข้ามารับรู้และเสนอให้สอดคล้องกับความต้องการและ
บริบทพ้ืนที่ของตนเอง นอกจากนี้ควรมียุทธศาสตร์พระพุทธศาสนา 4.0 เพ่ือสอดรับกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเน้นเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนและประสานระดับจังหวัดโดยเฉพาะ
ฝ่ายปกครองที่ต้องเร่งจัดโครงการพระพุทธศาสนา 4.0 เนื่องจากยุทธศาสตร์การเผยแผ่
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พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ไทยปัจจุบันมีเป้าหมายเพ่ือเผยแผ่หลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยได้ทราบและน าไปประพฤติปฏิบัติ  รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรมให้อยู่ในจิตใจของพุทธศาสนิกชน มุ่งเน้นให้ตระหนักถึงความเป็นชาวพุทธ
สร้างความเชื่อมั่น และสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นกับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมุ่งเน้น
ประโยชน์สุขแก่ชนหมู่มาก 

   
6. ข้อเสนอแนะ 

จาการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมส าหรับคนในพุทธศตวรรษที่ 26 เพ่ือ
ส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนา” ผู้วิจัยขอน าเสนอข้อเสนอแนะ ดังนี้   

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) มหาเถรสมาคมควรสร้างระบบเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในแต่

ละประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่กันและกัน 
2) รัฐบาลควรจัดให้มีกองทุนเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมงบประมาณในการเผยแผ่พุทธ

ศาสนาทั้งในประเทศและภายนอกประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ    
3) พระสงฆ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศควรร่วมกันจัดท าหลักสูตรที่เอ้ือต่อการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในแต่ละประเทศเพ่ือให้การปฏิบัติงานของพระสงฆ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น 

4) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรก าหนดนโยบายและแผนแม่บทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่ 

6.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
   จากผลการวิจัยควรมีการน าประเด็นที่เป็นข้อค้นพบส าคัญไปศึกษาวิจัยต่อเนื่องดังนี้ 
  1) ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบในเชิงคุณภาพเพ่ือค้นหาแนวทางหรือปั จจัย 
ความส าเร็จของรูปแบบเครือข่ายในองค์กรพุทธโลกอ่ืน ๆ ที่มีเครือข่าย  
 2)  ควรศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการสื่อสารพุทธธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ
พระสงฆ์ในสังคมไทยกับสังคมตะวันตก 
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          2 หลักการของธรรมรัฐ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง คือการเปลี่ยนแปลงหรือ
ยกระดับตนเองท้ังด้านจิตใจและพฤติกรรม ให้มีความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับสิ่งที่สังคม 
ประชาธิปไตยคาดหวัง 
          3 หลักการของธรรมรัฐ เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบภายใน คือวิธีการให้คนเราคิด
พิจารณาทบทวนและไตร่ตรองตรวจสอบพฤติกรรมต่างๆของตนเองทั้งในอดีตและปัจจุบันตาม
กรอบของหลักธรรมรัฐ เพ่ือให้ความถูกต้องความดีงามเกิดกับชีวิตของตนเองและมีความ
ผิดพลาดน้อยลง 
          4 หลักการของธรรมรัฐ เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบภายนอก คือวิธีการพิจารณา
ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบจากภายนอกอาจจะเป็นบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนตามกรอบหรือตาม
มาตรฐานของธรรมรัฐ เพ่ือให้ผู้ปกครองและผู้ที่ถูกปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้แสดง
ความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองท า 
ค าส าคัญ:  แนวพุทธ,  การบริหารอ านาจ, การปกครองแบบธรรมรัฐ 

 
 

ABSTRACT 
          The study of the administration of authority in the Buddhist system of the 
state has four objectives: 1) to study the use of political power in politics, 2) to study 
the Buddhist way of administration. 4) to propose an alternative way to organize the 
administration for the peace of the citizen. 
          The application of tools to develop democracy in Thai society can be 
applied in four ways. 
          1. the principles of the state It is a tool to control yourself. It is the control 
of the body, the verbal and the mind in the right way and the desire of the society. 
          2. the principles of the state It is a tool for self improvement. It is a change 
or elevation of mind and behavior. To be appropriate and consistent with what the 
democratic society expects. 
          3. the principles of the state It is an internal audit tool. It is a way for 
people to think, review, and reflect on their own past and present behavior in the 
framework of state principles. To make goodness come to life with lesser mistakes. 
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          4. the principles of the state It is an external monitoring tool. The method 
of examination by an external auditor may be another person or entity in accordance 
with the framework or in accordance with the standards of the state. For parents and 
democracies to show responsibility for what they do. 
Keywords:  Buddhist, administrative,  Powers  in a state fair  
 
 
1.  บทน า 
         จากการที่ประเทศไทยเข้าสู่ยุคปฏิรูปการศึกษาโดยก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการโดย
ส านักงาน เลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ขึ้น 
ซึ่งยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี  มี
คุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย จากประเด็นดังกล่าวนี้พระธรรมปิฎกมีมุมมองที่ชี้ ให้ เห็นว่า การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย จ าเป็นต้องอาศัยการศึกษา เพ่ือท าให้คนมีคุณภาพ เพราะคุณภาพของ
ประชาธิปไตยข้ึนอยู่กับคุณภาพของประชาชน และในเวลาที่มองประชาธิปไตยก็อย่ามองแค่การ
ปกครอง อย่ามองแค่ว่านี่เราเป็นประชาธิปไตยแล้ว ประชาชนได้ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองแล้วก็หยุด
แค่นั้น โดยนึกว่านี่เราเก่งเราได้เป็นใหญ่แล้ว สิ่งที่ส าคัญก็คือต้องมองว่า เราปกครองเพ่ืออะไร 
เราควรจะมองไปให้ถึงจุดหมายของการปกครอง การปกครองนั้นก็คือการที่มาร่วมกันจัดสรร
สังคมเพ่ือสร้างสรรค์สังคมให้เจริญมั่นคง มีสันติสุขและให้แต่ละคนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพ
เพ่ือให้ชีวิตเจริญงอกงามบรรลุประโยชน์สุขที่สูงประเสริฐ และมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมกัน
ต่อไปอีกนี่แหละเป็นจุดหมายของการปกครอง ที่ให้ความส าคัญต่อการศึกษาอย่างยิ่ง โดยเน้นว่า 
การปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น จะต้องอาศัยการศึกษาอย่างน้อย ก็เป็นการน าเอาการศึกษา
มาช่วยเตรียมคนให้พร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการปกครองของสังคมประชาธิปไตย 
นี่คือสาระที่ส าคัญที่สุด คือ การเตรียมคนให้พร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม ในสังคมประชาธิปไตย 
หรือในกระบวนการประชาธิปไตยท้ังหมด ถ้าไม่เตรียมการคนอย่างนี้ กระบวนการประชาธิปไตย 
ก็จะกลายเป็นกระบวนการที่ล้มเหลว เพราะว่าบุคคลที่เป็นส่วนร่วมซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวน
นั้น ไม่มีคุณภาพไม่มีความพร้อม 
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         หลักธรรมาภิบาล หรืออาจเรียกได้ว่า“การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ และ
บรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซึ่งเรารู้จักกันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึงการบริหารการ
ปกครองที่เป็นธรรมนั้น ไม่ใช่แนวความคิดใหม่ ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ ที่เป็น
วัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมวลมนุษย์เป็นพันๆ ปี ซึ่งเป็นหลักการ เพ่ือการอยู่
ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชน์ และคลี่คลาย
ปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน การมีกระแสการบริหารรัฐกิจแนว
ใหม่ที่ให้ความส าคัญกับหลักการของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การให้ความส าคัญกับ
ประชาชน การมุ่งให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี ตามแนวคิดของการบริหารแนวใหม่จึงเกิดขึ้น 
การบริหารรัฐกิจแนวใหม่ เป็นการรวมกลุ่มของแนวคิดและการปฏิบัติเป็นหลักการ ที่ใช้การ
ด าเนิน งานแบบเอกชนและธุรกิจในภาคราชการ หรือท าราชการให้เหมือนธุรกิจแต่ไม่ใช่ให้เป็น
องค์กรทางธุรกิจ นักทฤษฎีที่ศึกษาเรื่องของการเป็นพลเมือง เรื่องของชุมชนประชาสังคม
มานุษยวิทยา องค์การและการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ เป็นผู้ที่ได้มีส่วนในการผลักดันให้เกิดการ
อภิปรายกันถึงหลักการบริหารแนวใหม่ๆข้ึนซึ่งอาจมีหลักการหลากหลายแตกต่างกันออกไป 
         ธรรมรัฐ (GOOD GOVERNANCE) เป็นแนวความคิดของธนาคารโลก (World Bank) ที่
น ามาใช้ในการก าหนดนโยบายการ ให้เงินกู้กับประเทศในซีกโลกใต้ ตั้งแต่ในช่วงทศวรรษ 1980 
เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องความไร้ประสิทธิภาพ และการคอรัปชั่น ในประเทศที่ก าลังพัฒนา 
โดยเฉพาะประเทศในแถบลาตินอเมริกาและแอฟริกา ที่มีปัญหาในการบริหารงาน จนท าให้เกิด
ปัญหาเนื่องจากกู้เงินจากธนาคารโลกไปแล้ว ไม่สามารถหาเงินมาช าระคืนได้ และธนาคารโลกได้
อธิบายความหมาย ของ Good Governance ว่า คือ ลักษณะและวิถีทางของการที่อ านาจได้ถูก
ใช้ไปในการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือการพัฒนา ซึ่งในทัศนะ
ของธนาคารโลก Good Governance คือ การใช้อ านาจทางการเมือง เพ่ือจัดการงานของ
บ้านเมืองด้วยบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ระบบที่ยุติธรรมและกระบวนการทางกฎหมาย
ที่เป็นอิสระ เพ่ือให้การด าเนินการต่างเป็นไปตามสัญญามีฝ่ายบริหารที่โปร่งใส มีระบบราชการที่
เคารพสิทธิของพลเมือง มีฝ่ายนิติบัญญัติที่มีความรับผิดชอบและมีสื่อมวลชนที่เป็นเสรี  (Asian 
Development Bank, Governance Sound Development Manage -ment, 1955) ใน
ส่วนของประ เทศไทยมีการตกลงโดยคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคม 2542 ให้ใช้ค าว่า ระบบ
การบริหารและการจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล (Good Governance) คณะกรรมการ
บัญญัติศัพท์รัฐศาสตร์ของราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติว่า“วิธีการปกครองที่ดี”แต่นักวิชาการ
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บางท่านใช้ค าว่า“ธรรมรัฐแห่งชาติ”  ซ่ึงไม่ตรงกับความหมายในภาษาอังกฤษเพราะ“ธรรมรัฐ”
แปลว่า“รัฐที่มีธรรม” และทางส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ได้ใช้ค าว่า “การบริการกิจการและสังคมที่ดี” ขณะที่ทางคณะกรรมการพัฒนาระบบงานใช้ค าว่า 
“การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ดังปรากฏในพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
         อย่างไรก็ตาม Good Governance เมื่อมาอยู่ในบริบทแบบไทยๆ ก็ถูกแปลความและ
ตีความ อธิบายแตกต่างกันไป เช่นคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดย ชัยวัฒน์ สถา
อานันท์ ได้แปลค าว่า Good Governance ว่า “ธรรมรัฐ” อันหมายถึงรัฐที่มีการบริหาร
บ้านเมืองด้วยความเป็นธรรม ส่วนสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) แปล Good 
Governance ว่า ธรรมาภิบาลอันหมายถึงการบริหารที่เป็นธรรม ต่อมาภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแปล Good Governance ว่า สุประศาสการ 
หมายถึง การปกครองที่ดีและ ธีรยุทธ บุญมี แปล Good Gover nance ว่า “ธรรมรัฐ” 
หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ สังคม เอกชนและประชาชนที่จะท าให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยุติธรรม นอกจากนี้ยังมีค าที่ใช้เรียกแทนอีกหลายอย่างที่
นักวิชาการได้บัญญัติขึ้นคือ สุประศาสนการ โดยศ.ดร.ติณ ปรัชญพฤทธิ์ ธรรมราษฎร์โดย อมรา 
พงศาพิชญ์ การก ากับดูแลที่ดีโดย วรภัทร โตธนะเกษมและพูลนิจ ปิยะอนันต์ ประชารัฐโดย 
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รัฐาภิบาลโดย ชัยอนันต์ สมุทวณิช  หลายคนได้ตั้งข้อ
สังเกตุว่าเหตุใดท าไมต้องมีธรรมรัฐ ก็สามารถตอบได้ว่าในสถานการณ์โลกยุคโลกาภิวัตน์
ก่อให้เกิดประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม ระบบเศรษฐกิจก็เป็นแบบเสรีนิยม ทุนนิยมข้ามชาติ ซึ่ง
ปัจจุบันโลกาภิวัตน์ชัดเจนยิ่งขึ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ 2 ประการคือ 
         1. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็วขึ้นและการที่สามารถท าธุรกรรม
ทางการเงินโดยการซื้อขายและโอนเงินกันทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง 
         2. การเปิดเสรีทั่วโลกการพังทลายของระบบสังคมนิยมและการพังทลายของลัทธิ
ชาตินิยมต่างๆ ท าให้ทุนนิยมข้ามชาติเข้ามากลืนทุนนิยมในท้องถิ่นได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยมีการกีดกัน
น้อยลงเนื่องจากรัฐจะถูกแทนที่ด้วยบรรษัทลงทุนข้ามชาติที่จะขยับขึ้นมาเป็นตัวแสดงที่โดดเด่น
บนเวทีโลกแทนเพราะผลพวงของระบบทุนนิยมโลกได้บั่นทอนอ านาจรัฐซึ่งเป็นหัวใจในการด ารง
อยู่ของรัฐโดยมีการผันแปรในลักษณะต่างๆ  
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         ค าว่า ธรรมรัฐทางเศรษฐกิจคือ ข้อเสนอต่าง ๆ ที่รัฐต่าง ๆ ต้องยอมขึ้นต่อระเบียบโลก
ใหม่ (New World Order) และสถาบันเศรษฐกิจระดับโลก เช่น World bank ,IMF,WTO, และ 
GATT ผู้ก าหนดเหนือ New World Order คือที่ประชุมของกลุ่มประเทศ G7 และกฎกติกา
ระหว่างประเทศ เช่น กฎของWTO, GATT รวมทั้งกฎกติกาของเขตเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
เช่น NAFTA และของ EU และค าว่า ธรรมรัฐทางการเมือง คือระบบบริหารและการจัดการที่ขึ้น
ต่อ Rule of Law หัวใจของ Law คือ ระเบียบโลกใหม่นั่นเอง ดังนั้นรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ แต่ละ
รัฐซึ่งเคยถือว่า เป็นกฎหมายสูงสุด ก็จะไม่มีความสูงสุดอีกต่อไป สิ่งที่สูงสุดคือระบบระเบียบโลก
ใหม่ ที่ประเทศมหาอ านาจต่าง ๆ เป็นผู้ก าหนด รูปแบบของรัฐที่ดีและเป็นที่ต้องการของ
ประชาชน ได้มีการถกเถียงกันมานานทั้งในบรรดาปราชญ์ทางตะวันตกและตะวัน ออก  ใน
ตะวันตกนั้นเพลโต (Plato) ชื่นชมราชาปราชญ์ (Philosopher King) ว่าเป็นผู้ปกครองที่ดีที่สุด
เพราะเพียบพร้อมด้วยปัญญา (wisdom) ส่วนอริสโตเติล (Aristotle) ผู้เป็นศิษย์มีความเห็นต่าง
จากครู คือ ดูการปกครองที่จุดมุ่งหมายของการปกครองและสรุปว่าการปกครองจะโดยรูปแบบ
คนๆ เดียวปก ครองหรือหมู่คณะปกครองหรือประชาชนส่วนใหญ่ปกครองจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับ
จุดมุ่งหมายของผู้ปกครองและหลักที่ใช้ในการปกครอง คนๆเดียวปกครองและท าเพ่ือคนทั้งหมด
ของสังคมโดยธรรม เรียก ว่า ราชาธิปไตย (Royalty) แต่ถ้าคนๆเดียวปกครองและท าเพ่ือคนบาง
กลุ่มก็เรียกว่า ทรราชย์ (Tyranny) ถ้าคนที่เป็นหมู่คณะปกครองเพ่ือคนทั้งหมดโดยธรรมก็
เรียกว่า อมาตยาธิปไตย (Aristocracy) แต่ถ้าท าเพ่ือคนบางกลุ่มบางพวกโดยไม่เป็นธรรมก็
เรียกว่า อภิชนาธิปไตย (Oligarchy) ถ้าคนส่วนใหญ่มาปกครองและท าเพ่ือคนทั้งหมดโดยธรรมก็
เรียกว่า ประชาธรรมาธิปไตย (constitutional govern ment) แต่ถ้าคนส่วนใหญ่ปกครองเพ่ือ
คนส่วนใหญ่แต่ละเลยคนส่วนน้อย อริสโตเติลเรียกว่า ประชาธิปไตย (democracy) จะเห็นได้ว่า
อริสโตเติลดูจ านวนผู้ปกครองกับวัตถุประสงค์ที่ผู้ปกครองกระท าและหลักการที่ผู้ปกครองใช้ 
รูปแบบที่ดูจะดีที่สุดคือ ประชาธรรมาธิปไตย คือคนส่วนใหญ่ เพ่ือคนทั้งหมดไม่ใช่เพ่ือคนส่วน
ใหญ่แต่ข่มเหงคนส่วนน้อยและรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดคือ ทรราชย์  ว่ากันตามความคิดของ
ปราชญ์ตะวันตกคนส าคัญของโลก 2 ท่าน  
         ตามคติทางพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธองค์เคยรับสั่งไว้ใน อัคคัญสูตร ถึงก าเนิดการ
ปกครองและ วรรณะต่างๆ โดยสรุปก็คือ การปกครองเกิดจากความขัดแย้งอันเกิดจากการแย่ง
ชิงทรัพยากร ธรรมชาติโดยความโลภของมนุษย์ จึงต้องมีการเลือกหัวหน้าขึ้นเรียกว่า “มหาชน
สมมุต”ิ และเมื่อเลือกให้มาแบ่งเขตสาลีเกษตรจึงได้เรียกว่า "กษัตริย์" และเพราะท าความสุขใจ
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ให้ประชาชนจึงเรียกว่า "ราชา" และวรรณะอีก 3 คือ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ก็เกิดจากการสมมุติ
ตามๆกันมา ทั้ง 4 วรรณะนี้ผู้ใดประกอบกรรมเลวก็ย่อมไปทุคติ ผู้ใดประกอบกรรมดีก็ย่อมไป
สุคติ และทรงสรุปว่า “กษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่ชนผู้ถือโคตร ท่านผู้ถึงพร้อมถึงวิชาและ
จรณะเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์” ดังนี้ พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าใครยึด
วรรณะอย่างพราหมณ์ก็ต้องถือว่ากษัตริย์ดีที่สุด แต่พระองค์ไม่ทรงเห็นด้วย โดยพระองค์ได้
สรรเสริญผู้ประพฤติธรรมโดยเฉพาะผู้มีวิชชาและจรณะอย่างพระพุทธองค์และพระอริยเจ้านั้น
แลประเสริฐกว่ากษัตริย์เป็นไหนๆ อย่างไรก็ตามถ้ากษัตริย์ประพฤติธรรมด้วยนั้นแหละจึงจะดี
ที่สุดใน จักกวัตติสูตร หรือพระสูตรว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงรับสั่งถึงความ
ดี-ชั่วของพระจักรพรรดิและประชาชน โดยเฉพาะเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิมีธรรมก็จะเกิดรัตนะทั้ง 
7 ขึ้นคือ จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว แก้วมณี นางแก้ว ขุนคลังแก้ว ขุนพลแก้ว เช่นพระเจ้าทัลห
เนมิทรงประพฤติธรรมแล้วจึงเกิดแก้ว 7 ประการ แผ่นดินก็มีความสุขประชาชนปราศจากความ
ยากจน ความคิดร้าย ความรุนแรง กษัตริย์ทั้ง 7 พระองค์ต่อจากพระเจ้าทัลหเนมิก็ประพฤติ
ธรรมบ้านเมืองก็ร่มเย็นเรื่อยมา แต่พอมาถึงกษัตริย์องค์ที่ 8 ก็ไม่ประพฤติธรรม ดังนั้นเมื่อ
พระมหากษัตริย์ไม่ได้ทรงธรรม จักรแก้ว ซึ่งเกิดขึ้นก่อนก็จะไม่เกิดที่ส าคัญก็คือเมื่อพระราชา
ไม่ให้ทรัพย์แก่ผู้ไร้ทรัพย์ความยากจนก็แผ่ขยาย การลักทรัพย์ก็ตามมา การพูดปด การท าร้ายกัน
ฆ่าฟันกันก็ตามมาอายุของมนุษย์ก็จะลดลงเรื่อยๆจนถึงกลียุค  
         ธรรมรัฐจึงไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มีสอนอยู่ในหลักศาสนาต่างๆอยู่แล้ว แต่มิได้เรียกอย่างที่
เรียกกันในปัจจุบันนี้ ในพุทธศาสนามีการสอนเรื่อง ธรรมรัฐมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วแต่มิได้
เรียกโดยศัพท์นี้เท่านั้น โดยหากเราพิจารณาค าสอนของพระพุทธเจ้า จะเห็นว่าเป็นหลักธรรมที่
สอดคล้องกับเรื่องของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่และมีการน ามาใช้ในการบริหารงานอย่าง
ต่อเนื่อง แม้กระทั่งในศาสนาอ่ืนๆก็คิดว่ามิได้แตกต่างกันมากนัก มีค าสอนมากมายที่ระบุชัดเจน
ถึงหลักการการบริหารจัดการที่ดี อาทิการเป็นคนสมบูรณ์แบบ หรือ ideal person นั้นจะน าหมู่
ชนและสังคมไปสู่สันติสุขและสวัสดี โดยประกอบไปด้วยคุณสมบัติ 7 ประการ ตามหลักสัปปุริส
ธรรม อย่างไรก็ตามบัดนี้พระพุทธศาสนาที่เคยรุ่งเรืองได้ล่วงเลยมาแล้วกว่า 2559 ปี หลายสิ่ง
หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามกฎไตรลักษณ์ แต่พระธรรมของพระพุทธองค์ก็ยังคงอยู่ และมี
ความส าคัญเสมอมาสามารถน ามาปรับประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยได้ ดังความตอนหนึ่งที่พระพุทธ
องค์ได้ตรัสไว้ว่า “เราไม่ขัดแย้งกับโลก แต่โลกขัดแย้งกับเรา ผู้กล่าวเป็นธรรมไม่ขัดแย้งกับใครใน
โลก สิ่งที่บัณฑิตสมมุติว่าไม่มีในโลก แม้เราก็บอกว่าสิ่งนั้นไม่มี สิ่งใดที่บัณฑิตสมมุติว่ามีในโลก 
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แม้เราก็บอกว่าสิ่งนั้นมี อุบล ปทุม บุณฑริก เกิดในน้ า เจริญในน้ า เติบโตพ้นน้ า ตั้งอยู่ในน้ าแต่ไม่
ติดน้ า แม้ฉันใด ตถาคตเกิดในโลก เติบโตในโลก ครอบง าโลก โลกฉาบทาไม่ได้ ฉันนั้น
เหมือนกัน” พุทธด ารัสข้างต้นตีความได้ว่า ค าว่า“ตถาคต”หมายถึง“ธรรม”หรือ“ธรรม”
หมายถึง“ตถาคต”ดังพุทธพจน์ว่า“ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นตถาคต” ดังนั้น พระธรรมของ
พระองค์หากรู้จักประยุกต์ใช้ย่อมสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในโลกได้อย่างแท้จริง มีเพียงกิเลสของ
มนุษย์เท่านั้นที่เห็นว่าธรรมะของพระพุทธองค์ล้าสมัย เพราะพระพุทธศาสนาทั้งที่เป็นส่วนพระ
ธรรมคือค าสอน และพระวินัยคือค าสั่งมีคุณค่าต่อการปกครองทั้งในด้านการปกครองตนเองการ
ปกครองหมู่คณะและการปกครองประเทศเมื่อมองในแง่รัฐศาสตร์ ก็คือหลักแห่งการบริหารและ
การปกครองกายและใจ ซึ่งเมื่อน าปฏิบัติตามแล้วจะท าให้ชีวิตด าเนินไปในแนวทางที่ถูก ต้อง
และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและสังคม พระพุทธศาสนาถือว่าการปกครองไม่ว่าระบบใด 
ขอ ให้ผู้ปกครองเป็นผู้ประพฤติธรรมเป็นอันยอมรับได้ในตัวรูปแบบการปกครอง มีความเป็นไป
ได้น้อยมากที่อัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตยจะน าไปสู่ความถูกต้องดีงามได้อย่างสมบูรณ์เพราะ
การปกครองเต็มไปด้วยอ านาจ ซึ่งเป็นสิ่งยั่วยวนใจคนให้เปลี่ยนนิสัยไปในทางมีความโลภความ
โกรธและความหลงขาดการตรวจ สอบมากยิ่งขึ้น และเป็นที่ยอมรับกันในบรรดานักรัฐศาสตร์
ทั้งหลายว่า บรรดาสิ่งยั่วยวนทั้งหลายนั้น อ านาจย่อมยั่วใจได้มากที่สุดและรวดเร็ว อ านาจ
สามารถเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยและท าให้การพิจารณาไม่เที่ยงแท้ ท าให้คนซึ่งมีความเมตตากรุณา
กลายเป็นคนโหดร้าย ดังค าว่า “อ านาจมักท าลายตัวเอง และอ านาจสูงสุดท าลายตัวเองอย่าง
ที่สุด 
         ดังนั้น ทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนในชาติคงต้องหันมาให้ความส าคัญใน
การศึกษาประเด็นนี้ให้เข้าใจชัดเจนเพ่ือน าไปสู่การด าเนินงานอย่างถูกต้อง เพราะการที่จะสร้าง
กลไกธรรมรัฐที่ดีนั้นมีความหมายที่ล้ าลึกและมีปัจจัยที่มากกว่าการปรับปรุงหรือปฏิรูประบบ
ราชการให้สามารถด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างที่เราเคยถือปฏิบัติมา 
จะต้องมีการด าเนินงานด้านนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ เพ่ือหาค าตอบ
ว่า ส าหรับสังคมไทยการพัฒนาในส่วนที่เรียกว่า “กลไกประชารัฐที่ดี” ตามความหมายสากลที่
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางนี้จะเหมาะสมกับสังคมไทยมากน้อยเพียงใด ในปัจจุบันประเทศได้
ด าเนินการอะไรไปแล้วบ้าง มีส่วนใดบ้างที่ยังไม่สมบูรณ์ มีส่วนใดบ้างที่ต้องแก้ไข ใครบ้างที่ควร
ร่วมรับผิดชอบและควรด าเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดการยอมรับเข้าใจ และถือปฏิบัติกันในสังคม 
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         จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารอ านาจตาม
แนวพุทธในระบบการปกครองแบบธรรมรัฐ”เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารเชิงอ านาจ โดยใช้
หลักการตามแนวพุทธที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกและคัมภีร์รวมไปถึงเอกสารงานวิชาการ
ต่างๆ เพ่ือเสนอรูปแบบการปกครองบ้านเมืองที่ดีในล าดับต่อไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
         2.1  เพ่ือศึกษาการใช้อ านาจในการปกครองตามทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ 
         2.2  เพ่ือศึกษาพุทธวิธีในการบริหาร 
         2.3  เพ่ือศึกษาพุทธผู้น าอ านาจการปกครองแบบธรรมรัฐ 
         2.4  เพ่ือเสนอทางเลือกในการจัดระบบการปกครองเพ่ือความสันติสุขของพลเมือง 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
         การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารอ านาจตามแนวพุทธในระบบการปกครองแบบธรรมรัฐ” 
คร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบศึกษาเชิงวิเคราะห์ (Critical Study Research) โดยคณะผู้วิจัยใช้
ระเบียบวิจัยจากการค้นคว้าข้อมูลทางเอกสาร (Documentary research) มีรายละเอียด ดังนี้ 
         3.1 ศึกษาข้อมูลชั้นปฐมภูมิจากเอกสาร เช่น พระไตรปิฎก และคัมภีร์อรรถกถาที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีต้องการจะศึกษา 
         3.2  ศึกษาข้อมูลชั้นทุติยภูมิจากเอกสารและรายงานการวิจัย เช่น ข้อเขียนที่เป็นผลงาน
ทางวิชาการของท่านผู้รู้ในทางพระพุทธศาสนา 
         3.3  น าข้อมูลจากแหล่งทั้งสองข้างต้นมาสังเคราะห์เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารตามแนวรัฐศาสตร์ พุทธวิธีในการบริหารอ านาจตามแนวพุทธ พุทธผู้น าอ านาจของ
ผู้ปกครอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วน าเสนอในรูปแบบการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 
(Analytical Des cription) 
         3.4  สรุปผลของการศึกษาวิจัยและน าเสนอข้อมูลที่ได้มาก าหนดแนวทางการปฏิบัติที่
น าไปสู่การส่งเสริมรูปแบบการบริหารแบบธรรมรัฐ เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทย
เพ่ือการส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข 
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4. สรุปผลการวิจัย 
          การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารอ านาจตามแนวพุทธในระบบการปกครองแบบธรรม
รัฐ”นั้น ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ 4 ประการ ได้แก่ 1) เพ่ือศึกษาการใช้อ านาจในการปกครอง
ตามทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ 2) เพ่ือศึกษาพุทธวิธีในการบริหาร 3) เพ่ือศึกษาพุทธผู้น าอ านาจการ
ปกครองแบบธรรมรัฐ และ 4) เพ่ือเสนอทางเลือกในการจัดระบบการปกครองเพ่ือความสันติสุข
ของพลเมือง  การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบศึกษาเชิงวิเคราะห์ (Critical Study Research) 
โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางเอกสาร (Documentary Research) จากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษา
บาลีและภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมทั้งอรรถกถา ฎีกา และรวมถึงต ารา 
เอกสาร วิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยต่างๆของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา สามารถสรุป
ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ 
         สรุปผลการวิจัย การบริหารอ านาจการเมืองการปกครอง หมายถึง วิธีการดูแลบริหารรัฐ
ในด้านต่างๆ ในทัศนะของนักวิชาการ หมายถึง การดูแลจัดการให้มนุษย์อยู่กันอย่างเป็นธรรม
และเป็นระเบียบ ในทัศนะของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา หมายถึงการปกครองเพ่ือ
การศึกษา เป็นการปกครองที่ท าให้เกิดความสงบเรียบร้อยจากการปกครองและความหมายโดย
สรุปคือ การปกครองดูแลแผ่นดินที่เป็นอาณาเขตรัฐของตนรวมถึงการดูแลบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข
ให้แก่ประชาราษฎร์ที่อาศัยอยู่ภายในแผ่นดิน ซึ่งมี 3 บริบท คือ (1) ทางการเมือง (2) ทางสังคม 
และ (3) ทางเศรษฐกิจ  

5. อภิปรายผลการวิจัย 
          จากที่ได้ท าการศึกษาวิจัยมาท าให้ทราบว่า “การปกครองแบบธรรมรัฐ” ในฐานะที่
เป็นหลักธรรมค าสอนประการหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาคือ
พระไตรปิฎกและอรรถกถานั้น ท าให้ทราบว่า “ธรรมรัฐ” เป็นการปกครองโดยหลักธรรมที่
พระราชาและผู้น าการปกครองจะต้องยึดถือเป็นข้อปฏิบัติ ให้เหมาะสมกับการเป็นอยู่ในสมัยนั้น 
ได้แก่ หลักทศพิธราชธรรม 10 จักรวรรดิวัตร 12 ราชสังคหวัตถุ 4 อคติ 4 ประการ ใช้ส าหรับ
ชนชั้นผู้น าและหลักธรรมที่ประพฤติร่วมกัน ทั้งชนชั้นผู้ปกครอง 
 รูปแบบการบริหารการปกครองในคัมภีร์พระพุทธศาสนานั้นแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 
         (1) การบริหารรัฐกิจแบบราชาธิปไตย ค าว่า“ราชาธิปไตย” หมายถึง การปกครอง
โดยมีพระราชาเป็นใหญ่ เป็นการปกครองโดยบุคคลคนเดียว จัดเป็นรูปแบบการปกครองท่ีมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะเป็นทั้งผู้ออกกฎหมายและเป็นผู้ใช้กฎหมายจึงมีความคล่องตัว และ
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ทรงไว้ซึ่งอ านาจสูงสุด พระราชามีอ านาจแบบอัตตาธิปไตย และธรรมาธิปไตย ซึ่งมีหลักการคือ
ศูนย์รวมอ านาจการปกครองอยู่ที่พระราชา ส่งผลคือน าความผาสุขมาสู่ประชาชนหรือน าความ
เดือดร้อนมาสู่ประชาชนหากพระราชาผู้ปกครองใช้อ านาจที่ไม่เป็นธรรม 
          (2) การบริหารการปกครองแบบสามัคคีธรรม ค าว่า “สามัคคีธรรม” แปลว่า 
หลักการปกครองที่ชอบธรรม หมายถึง การปกครองที่พร้อมเพรียงอย่างชอบธรรม เป็นการ
ปกครองโดยการรวมหลายรัฐแล้วเลือกผู้น าขึ้นมาคณะหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่บริหารประเทศ มีการ
สับเปลี่ยนกันตามแต่ประชาชนจะเลือกเข้ามา หรือเรียกว่า “ประชาธิปไตย” พระราชามิได้มี
อ านาจสิทธิ์ขาดอย่างระบบราชาธิปไตย พระราชามี อ านาจในแบบโลกาธิปไตย และ 
ธรรมาธิปไตย โดยมีหลักการปกครอง 3 ประเด็น คือ 1) มีสิทธิที่จะกระท าการใดๆ ที่ไม่ขัดต่อ
สิทธิของผู้อ่ืนหรือขัดต่อศีลธรรม มีเสรีภาพที่จะกระท าการใดๆ ได้ตามที่ตนปรารถนาโดยไม่มี
อุปสรรคขัดขวาง 2) มีความเสมอภาคตามกฏของ”ไตรลักษณ์ “ และทางสังคม เช่นชนชั้น เพศ 
และ 3) ภราดรภาพ คือความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ 
          จากการศึกษาวิจัยท าให้ทราบว่า “ธรรมรัฐ” ก็เป็นเพียงคุณสมบัติหรือจริยธรรม
ประการหนึ่งที่ผู้ปกครองหรือผู้น าควรมีหรือควรประพฤติปฏิบัติ มิได้เป็นระบอบการปกครองแต่
อย่างใด อีกทั้งจากหลักฐานต่างๆที่ปรากฏในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนายังท าให้ทราบว่า
พระพุทธศาสนาไม่ได้ให้ความส าคัญกับระบอบการปกครองว่าจะเป็นระบอบการปกครอง
รูปแบบใด เน่ืองจากพระพุทธศาสนาให้ความส าคัญกับเร่ืองการประพฤติปฏิบัติตนของบุคคล
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือไม่ก็ตามการที่การปกครองแบบธรรมรัฐซึ่งเป็นรูปแบบการ
น าเอาหลักธรรมค าสอนที่ส าคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนามาตีความและอธิบายโดยนักคิด
หรือนักวิชาการต่างๆที่มีทัศนะหลากหลายแตกต่างกันไปนั้น ท าให้ทราบถึงทัศนะของนักคิดหรือ
นักวิชาการท่ีมีต่อหลักธรรมรัฐ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ (1) กลุ่มที่มีทัศนะว่าธรรม
รัฐเป็นระบอบการปกครอง (2) กลุ่มที่มีทัศนะว่าธรรมรัฐเป็นหลักการ และ (3) กลุ่มที่มีทัศนะว่า
ธรรมรัฐเป็นทั้งระบอบการปกครองและหลักการ การตีความและการอธิบายโดยนักคิดหรือ
นักวิชาการแต่ละกลุ่มดังกล่าวขึ้นอยู่กับมุมมอง วิธีการตีความ และการอธิบายเชิงประยุกต์ของ
แต่ละบุคคลว่าจะให้ “ธรรมรัฐ” ในพระพุทธศาสนาครอบคลุมไปถึงเรื่องใด 
          อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาการปกครองแบบธรรมรัฐ ซึ่งประกอบด้วยหลักธรรมค า
สอนประการหนึ่งที่ส าคัญในพระพุทธศาสนา โดยการศึกษาค้นคว้าหาหลักฐานจากคัมภีร์ต่างๆ 
ในพระพุทธศาสนาคือพระไตรปิฎกและอรรถกถา และน ากรอบแนวคิดเรื่องระบอบการปกครอง
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ในทางรัฐศาสตร์มาพิจารณา ท าให้ทราบว่าธรรมรัฐมีความเป็นหลักการมากกว่าเป็นระบอบการ
ปกครองเนื่องจากในคัมภีร์พระพุทธ ศาสนาไม่มีหลักฐานใดๆ ที่แสดงว่าพระพุทธองค์ทรงสร้าง
ระบอบการปกครองที่เรียกว่า “ระบอบธรรมรัฐ” ขึ้นมา มีแต่เพียงทรงแสดงธรรมในฐานะที่เป็น
เหตุปรารภหรือเป็นสิ่งจูงใจเพ่ือให้เกิดการตัดสินใจในการประพฤติปฏิบัติ และธรรมรัฐเป็น
หลักการของผู้ปกครองเท่านั้นในทางรัฐศาสตร์ความเป็นระบอบการปกครองนั้นจะต้องมี
องค์ประกอบ 6 ประการ ได้แก่ 
          (1)  มีจุดหมายปลายทาง คือเป้าหมายทางการเมืองการปกครองของระบอบการ
ปกครองนั้นๆ เป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ส่วนรวม 
          (2)  มีองค์กร คือกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่รวมตัวกันเพ่ือท าหน้าที่และมีความรับผิดชอบใน
การใช้อ านาจทางการเมืองการปกครอง เพ่ือให้บรรลุจุดหมายปลายทางของระบอบการปกครอง 

 (3)  มีกระบวนการในการใช้อ านาจตามขั้นตอนและวิธีการที่ได้ก าหนดขึ้น 
 (4)  มีหลักการส าคัญที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดตั้งองค์กรต่างๆทาง

การเมืองการปกครองหรือการด าเนินการตามกระบวนการ 
 (5)  มีอุดมการณ์ คือความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณค่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่

มีอยู่ในระบอบการปกครองต่างๆ 
 (6)  มีรูปแบบแห่งโครงสร้าง คือการก าหนดสถานภาพ ต าแหน่งที่ตั้งขององค์กรทาง

การเมืองต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทางการเมืองดังกล่าวในลักษณะหรือแนวทาง
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ อุดมการณ์ และสามารถ
ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดขึ้นได้ เพ่ือให้สามารถบรรลุถึงจุดหมายปลายทางท่ีต้องการ 
          องค์ประกอบทั้ง 6 ประการนี้ ท าให้เราเห็นว่า “ธรรมรัฐ” แม้จะมีนักคิดหรือ
นักวิชาการพยายามตีความและอธิบายว่าเป็นระบอบการปกครอง แต่เมื่อพิจารณาจาก
องค์ประกอบทั้ง 6 ประการดังกล่าว จึงไม่สามารถบอกได้ว่าธรรมรัฐเป็นระบอบการปกครอง
เนื่องจากขาดองค์ประกอบต่างๆ อีกหลายประการที่นักคิดหรือนักวิชาการต่างๆ ยังไม่ได้อธิบาย 
          รายละเอียดให้เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพียงการตีความและอธิบายโดยให้
บุคคลต่างๆน าหลักการของธรรมรัฐไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้เป็นระบอบการปกครองหรือเป็น
จุดมุ่งหมายของระบอบการปกครองต่างๆเท่าน้ัน หรือหากจะมีการอธิบายให้เห็นรายละเอียด
ของความเป็นระบอบการปกครอง ก็จะกลายเป็นการตีความและการอธิบายที่ขัดแย้งกับ
หลักฐานต่างๆ ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธ ศาสนา ด้วยเหตุนี้ธรรมรัฐจึงเป็นได้เพียงหลักการ
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ที่ดีที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาหรือส่งเสริมระบอบการปกครองต่างๆ ในฐานะที่เป็น
หลักธรรมประการหนึ่งที่บุคคลในระบอบการปกครองต่างๆ ควรประพฤติปฏิบัติ ดังนั้นการกล่าว
ว่าธรรมรัฐเป็นระบอบการปกครองจึงเป็นเพียงการตีความและอธิบายในเชิงประยุกต์เพ่ือให้เข้า
กับแนวคิดทางการเมืองการปกครองต่างๆ เท่านั้น 
          ส่วนหลักธรรมรัฐในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย เราจะเห็น
ได้ว่าในสังคมไทยมีปัญหาหลักๆ อยู่ 3 ด้านด้วยกันคือ ด้านพลเมือง ด้านการเมือง และด้าน
ระบบราชการ ซึ่งปัญหาทั้ง 3 ด้านส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย
สาเหตุส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหาดังกล่าวก็คือการขาดจริยธรรมของบุคคลในระดับต่างๆ จึงต้อง
หาแนวทางพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย โดยการน าหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาคือ 
“หลักธรรมรัฐ” มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทยสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ได้ 4 แนวทาง ได้แก่ 
          (1)  หลักการของธรรมรัฐ เป็นเครื่องมือในการควบคุมตนเอง คือการควบคุมกาย 
วาจา และใจของตนเองให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องและพึงประสงค์ของสังคม กล่าวคือการที่บุคคล
สามารถควบคุมตนเองให้ท าในสิ่งที่ควรท าและไม่ท าในสิ่งที่ไม่ควรท าได้ 
          (2) หลักการของธรรมรัฐ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง คือการเปลี่ยนแปลงหรือ
ยกระดับตนเองทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรม ให้มีความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับสิ่งที่สังคม
ประชาธิปไตยคาดหวัง 
          (3)  หลักการของธรรมรัฐ เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบภายใน คือวิธีการให้คนเรา
คิดพิจารณาทบทวนและไตร่ตรองตรวจสอบพฤติกรรมต่างๆของตนเองท้ังในอดีตและปัจจุบัน
ตามกรอบของหลักธรรมรัฐ เพ่ือให้ความถูกต้องความดีงามเกิดกับชีวิตของตนเองและมีความ
ผิดพลาดน้อยลง 
          (4)  หลักการของธรรมรัฐ เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบภายนอก คือวิธีการ
พิจารณาตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบจากภายนอกอาจจะเป็นบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนตามกรอบ
หรือตามมาตรฐานของธรรมรัฐ เพ่ือให้ผู้ปกครองและผู้ที่ถูกปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้
แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองท า 
          หากสามารถปฏิบัติตามแนวทางการประยุกต์ใช้หลักการของธรรมรัฐในฐานะเป็น
เครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทยทั้ง 4 แนวทางนี้ได้ ปัญหาจริยธรรมของบุคคลต่างๆ ก็
จะได้รับการแก้ไข ซึ่งจะส่งผลให้ปัญหาของระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทยพลอยได้รับการ
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แก้ไขและพัฒนาไปด้วยเราจะเห็นได้ว่า “ธรรมรัฐ” เป็นหลักธรรมค าสอนประการหนึ่งใน
พระพุทธศาสนาที่มีคุณค่าทั้งต่อปัจเจกบุคคลในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและต่อการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย แต่คุณค่าของธรรมรัฐจะเกิดขึ้นได้นั้น กลไกส าคัญอยู่
ที่แต่ละบุคคลในสังคมยึดเอาหลักธรรมเป็นหลักการในการตัดสินใจทางการ เมืองการปกครอง 
แล้วแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาทางกายและวาจาได้อย่างถูกต้องดีงาม แล้วคุณค่าของระบอบ
ประชาธิปไตย ในฐานะที่เป็นระบอบการปกครองที่สังคมไทยน ามาใช้ก็จะแสดงผลออกมาได้
อย่างถูกต้องดีงามตามไปด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นนอกจากธรรมรัฐจะเป็นเคร่ืองมือสนับสนุน
และขับเคลื่อนให้ประชาธิปไตยในสังคมไทยได้พัฒนาไปในแนวทางที่ถูกต้องดีงามยิ่งขึ้นแล้ว  
ธรรมรัฐยังเป็นทั้ง พ้ืนฐานที่ส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นเครื่องชี้วัด
ความเป็นระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทยได้อีกด้วย โดยดูจากการมีหรือไม่มีหลักธรรมของ
บุคคลต่างๆ ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมไทยนั่นเอง 

6. ข้อเสนอแนะ 
         การศึกษาวิจัย “การบริหารอ านาจตามแนวพุทธในระบบการปกครองแบบธรรมรัฐ”นั้น 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 2 ประเด็น คือ ข้อเสนอแนะในแง่นโยบายการน าไปใช้ และเพ่ือการวิจัย
ต่อไป ดังนี้ 

         6.1 ข้อเสนอแนะในแง่นโยบายการน าไปใช้ 
          1) ร่วมกันผลักดันในเชิงนโยบายแห่งรัฐเพ่ือให้บรรจุเรื่องการส่งเสริมศีลธรรมและ
จริยธรรมควบคู่กับการพัฒนาการด้านเศรษฐกิจของชาติ และให้เป็นวาระแห่งชาติ (National 
Agenda)  
          2) ให้มีคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือจัดท าแผนงาน แผนงบประมาณ ทั้งระยะสั้น ระยะ
ยาว พร้อมทั้งให้มีอ านาจติดตามการปฏิบัติงาน การประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
          3) บรรจุให้เป็นหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ โดยปรับหลักสูตรทั้งเนื้อหาและรูปแบบ
ให้เหมาะสมในแต่ละระดับการศึกษา เพ่ือหวังให้เกิดประสิทธิผล (out come) มากกว่าสอบให้
ผ่านตามหลักสูตร (out put) 

         6.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
          1) การศึกษาวิจัยธรรมรัฐเพ่ือสังเคราะห์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เหมาะสม
กับเยาวชนไทยและสังคมไทย 
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          2) การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการบริหารการปกครองแบบธรรมรัฐแก่
นักการ เมืองไทย 
          3)  การศึกษาวิจัยเรื่องหลักธรรมในธรรมรัฐที่เหมาะสมเป็นแนวทางการส่งเสริมเผย
แผ่ในสถาบันอุดมศึกษา 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1. ศึกษาสภาพทั่วไปในปฏิบัติงานของพระวินยาธิ
การ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
พระวินยาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3. น าเสนอกลไกการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของพระวินยาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ระหว่างวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ จากการวิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  จ านวน  18  รูป
หรือคน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอรรถาธิบายและพรรณนาความ  แล้วจึงสร้ าง
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รูปแบบเบื้องต้น ก่อนน าเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 12 รูปหรือคน ยืนยันรูปแบบอีกคร้ังหนึ่งในการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ และวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จ านวน  181  ชุด กับกลุ่ม
ตัวอย่างคือพระวินยาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าความสัมพันธ์สหสัมประสิทธิ์ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา พบว่า เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นหัวหน้าพระวินยาธิการประจ า
จังหวัด ดูแลเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการเป็นอย่างดี  มีการแต่งตั้งเจ้าคณะต าบล
ทุกต าบลในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นพระวินยาธิการ ท าหน้าที่ดูแล
ความเรียบร้อยในเขตปกครองคณะสงฆ์ของตนเอง และมีการประชุมกันทุกเดือน ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน คือ ยังขาดงบประมาณสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการ 
อาทิเช่น ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 2.  ปัจจัยที่ส่งผลกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า พระวินยาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.44 , S.D. = 0.557) เพ่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
การปฏิบัติงานของพระวินยาธิการมีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอ่ืนๆ คือ ด้านสมรรถนะในการท างาน  
ด้านคุณลักษณะพ้ืนฐาน และ ด้านปัจจัยในการท างาน ตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
พบว่า การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลในการท างาน ปัจจัยด้านคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน และ ปัจจัยด้านประเภทของสมรรถนะในการท างาน กับการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า ค่า Significant Level มีค่า
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.005 นั่นคือ ปัจจัยที่ส่งผลในการท างาน ปัจจัยด้านคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
และ ปัจจัยด้านประเภทของสมรรถนะในการท างาน กับการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการมี
ความสัมพันธ์กัน 

 3.  กลไกการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการประกอบด้วย 5 
กลไก คือ (1) ศึกษาจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานให้เป็นระบบ ฐานข้อมูลจ านวนพระภิกษุ
สามเณรในจังหวัด ฐานข้อมูลพระวินยาธิการในจังหวัด (2) จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพด้วยการ
ส่งพระวินยาธิการไปศึกษาหลักสูตรพระวินยาธิการ, นิติศาสตรบัณฑิต (3) พัฒนาขีดความสามารถ
ตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล ส่งเสริมให้พระวินยาธิการมีศีลาจารวัตรเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดี 2. 
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สมาธิ พระวินยาธิการต้องนิ่ง ไม่เอนเอียงตามอคติ และ 3. ปัญญา พระวินยาธิการต้องแสวงหา
ความรู้อยู่ตลอดเวลา ต้องแม่นพระธรรมวินัย และกฎหมาย (4) การให้ค าปรึกษาด้วยการจัดตั้ง
ส านักงานพระวินยาธิการกลาง และมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ และ (5) การติดตามและประเมินผล 
มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานเจ้าคณะผู้ปกครองทราบ 

ค าส าคัญ :  กลไก, การพัฒนาศักยภาพ, การปฏิบัติงาน, พระวินยาธิการ 
 
 

ABSTRACT 
Objectives of this research were to: 1. Study the general working 

condition of Phrawinayathikarn, monk police in Ayutthaya Province, 2. Study the 
factors affecting Phrawinayathikarn. Monk Police, Potentials development driving 
mechanism in Ayutthaya and  3. Propose Driving Mechanism for Operational 
Potential and Capacity Development of Phravinayatikarn, Monk Police in Ayuthaya 
Province 

Methodology was the mixed methods: The qualitative research 
collected data from 18 key informants, purposefully selected from experts with in-
depth-interview script by face-to-face in-depth-interviewing, analyzed data by 
descriptive interpretation. Then the finding was conceptualized as a model and 
submitted to 12 participants for focus group discussion. The quantitative research 
collected data with questionnaires  from 181 samples who were Phravinayatikarn, 
monk police, by stratified sampling technique, analyzed data by frequency, 
percentile, mean, standard deviation and correlation coefficient.  

Findings were as follows: 
1. The general working condition of Phrawinayathikarn, monk police, in 

Ayuthaya Province were that the Provincial Chief Administrative monk who is 
Phravinayatikarn, take care and pay attention to welfares of Phravinayatikarn,. He 
appointed all Sub-District Chief Administrative monks the Phravinayatikarn to look 
after orderliness in their constituencies, and holding regular meeting every month. 
Problems and obstacles were lacking of supporting budget for Phranvinayatikarn 
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operation such as the expenses for transportation and coordination with other 
related agencies.    

2.  The factors affecting  Driving Mechanism for Operational Potential 
and Capacity Development of Phravinayatikarn, Monk Police in Ayuthaya Province 
were that  Phrawinayathikarn’  operational potentials and capacity in Ayutthaya 
were at  middle  level ( ̅= 3.44 , S.D. = 0.547) , Each aspects: working procedure 
that had the highest  mean were working potentials for working  and basic 
characteristics and working factors respectively.  

The results of hypothesis test were found that the factors comparison 
that affected working condition, basic characteristics and potentials capacity and 
working by Phrawinayathikarn  in Ayutthaya with Pearson's correlation coefficient  
were at  Significant Level at  0.000 that was less than 0.005 then the factors that 
effected basic characteristics and potentials capacity were related. 

3. Driving Mechanism for Operational Potential and Capacity 
Development of Phravinayatikarn, Monk Police in Ayuthaya Province Consisted of 5 
types of mechanism as follows ; 1. Systemize data base in the department. 2. Set 
potentials and capacity development plan 3. Development for potentials and 
capacity 4. Consulting and 5. Evaluation. 
Keywords: Driving Mechanism, Operational Potential Development,   
      Phravinayatikarn, Monk Police  

 
1. บทน า 

"พระวินยาธิการ" เป็นค าใหม่ที่ใช้เรียกพระภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดให้มี
หน้าที่ช่วยเหลือด้านการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัด โดยเฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
ด้านการปฏิบัติวินัยของพระภิกษุสามเณร หรือภาษาปากว่า ต ารวจพระ หมายถึง พระภิกษุชาวไทย
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระวินัย  หน้าที่ของพระวินยาธิการ คือ ตรวจตรา แนะน า ตักเตือน และ
ชี้แจงระเบียบปฏิบัติแก่พระภิกษุสามเณรในจังหวัดหรือที่เข้ามาในจังหวัด บรรดาที่ประพฤติไม่
เรียบร้อย และหากไม่ปฏิบัติตามหรือพบการกระท าความผิดก็มีอ านาจจับกุมตัวส่งเจ้าคณะ
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ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แต่ไม่มีอ านาจในการให้สละ
สมณเพศ 

ทั้งนี้ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9 ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอสาราม 
ได้อธิบายความหมายของค าว่า วินยาธิการ (วิ-นะ-ยา-ทิ-กาน/ (วินย + อธิ + การ, แปล "เจ้าการ
พระวินัย") หรือภาษาปากว่า ต ารวจพระ หมายถึง พระภิกษุชาวไทยผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระ
วินัย เรียกเต็มว่า "พระวินยาธิการ" หน้าที่ของพระวินยาธิการ คือ ตรวจตรา แนะน า ตักเตือน และ
ชี้แจงระเบียบปฏิบัติแก่พระภิกษุสามเณรในจังหวัดหรือที่เข้ามาในจังหวัด บรรดาที่ประพฤติไม่
เรียบร้อย และหากไม่ปฏิบัติตามหรือพบการกระท าความผิดก็มีอ านาจจับกุมตัวส่งเจ้าคณะ
ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ แต่ไม่มีอ านาจในการให้สละ
สมณเพศ  (The protection of Buddhism, 2011) 

จากปัญหาที่พบตามสื่อต่างๆ จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันพบพระภิกษุสงฆ์กระท าผิดพระ
ธรรมวินัยจ านวนมาก เช่น การบิณฑบาตขาดความส ารวม , ท าการเรี่ยไรโดยไม่ได้รับอนุญาต, ปัก
กลดในย่านชุมชน, พักค้างแรมตามบ้านเรือน, นุ่งห่มจีวรไม่เรียบร้อย ขณะบิณฑบาต และเที่ยวเตร่
เร่ร่อนเป็นต้น พระวินยาธิการจึงมีบทบาทส าคัญในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมดังกล่าวควบคู่กับ
คณะสงฆ์ แต่เน่ืองจากยังไม่มีกฎหมายรองรับ รวมถึงอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจนท าให้การพัฒนา
ศักยภาพของพระวินยาธิการมีปัญหา เพราะพระวินยาธิการ ถือว่าเป็นก าลังส าคัญส่วนหนึ่งของการ
ปกครองสงฆ์ ที่คอยช่วยเหลือเจ้าคณะพระสังฆาธิการท าหน้าที่คอยตรวจตรา แนะน า ดูแล แก้ไข 
ให้พระภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ก าจัดคนพาล อภิบาลคนดี ท าหน้าที่ปกป้อง
คุ้มครองพระพุทธศาสนามิให้เกิดความเสียหายโดยรวม  

ดังนั้น การไม่มีกลไกใดมาขับเคลื่อนศักยภาพและขีดความสามรถของพระวินยาธิการ 
ก็จะไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของพระสงฆ์นอกรีตให้หมดไปจากประเทศไทยได้ จึงจ าเป็นต้อง
ศึกษาเรื่องกลไกการขับเคลื่อนศักยภาพของพระวินยาธิการ เพ่ือหาแนวทางและพัฒนาพระวินยาธิ
การให้มีประสิทธิภาพในการปกครองคณะสงฆ์และเรียกศรัทธาของพุทธศาสนิกชนให้กลับมาด้วย 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพระ

วินยาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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2.3 เพ่ือน าเสนอกลไกการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1 รูปแบบการวิจัย  ในการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี  ระหว่างการวิจัยเชิง
ปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ 

3.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก  (1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิง
ปริมาณ ได้แก่ พระวินยาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 330 รูป เพ่ือสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกลไกการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาว่าอยู่ในระดับใด  (2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้ท าการ
สุ่มมาจากประชากรจ านวน 330 รูป โดยค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 181 รูป 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย พระวินยาธิการ ข้าราชการ นักวิชาการด้านการ
บริหารจัดการและด้านพระพุทธศาสนา จ านวน 18 ท่าน 

ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยได้
คัดเลือกจากเจ้าคณะผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญด้านคณะสงฆ์ ซึ่งมีความช านาญและมีความรู้ ความ
เข้าใจในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น
อย่างดี จ านวนทั้งสิ้น 12 รูป/คน 

3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1) แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง 

(Structure In-depth Interview)  
 2) แบบการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion Form) เป็นไปใน

ลักษณะของการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 3) แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับกลไกการพัฒนาศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) การสัมภาษณ์ (Interview) การวิจัยครั้งนี้ใช้ทั้งการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ 

(Semi-formal interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( Informal interview) 
ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรทั้งหมด ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัย
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จะสนทนาสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผล
และขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล่องถ่ายรูปเพ่ือใช้อ้างอิงใน
การสัมภาษณ์ รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หาก
ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ที่จะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียงเลย  

 2) การสนทนากลุ่มเฉพาะ ด าเนินการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ โดยที่คณะผู้วิจัยเป็น
ผู้ด าเนินรายการของกิจกรรม ขณะสนทนากลุ่มเฉพาะ มีการบันทึกการด าเนินกิจกรรมด้วยเครื่อง
บันทึก (Recorder) และภาพ (Camera) 

 3)  งานวิจัยเชิงปริมาณ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดังนี้  (1) จัดเตรียมเครื่องมือ
ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยให้แบบสอบถาม (Questionnaire) ตรงตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการแจกแบบสอบถาม  (2) ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จ านวนอย่างน้อย 5 ท่าน เช่น ด้าน
พระพุทธศาสนา ด้านการจัดการเชิงพุทธ เป็นต้น ในการตรวจเคร่ืองมือการวิจัยว่ามีความเที่ยงตรง
และสามารถใช้ในการเก็บข้อมูลได้หรือไม่  (3) ติดต่อขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงพระวินยาธิการระดับสูง และเวียนหนังสือขอความอนุเคราะห์
ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้าแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)  (4) น าส่งหนังสือขอ
อนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยก าหนดวันที่
จะไปขอแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ด้วยตนเอง (5) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของ
แบบสอบถาม (Questionnaire) แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล  

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก

การศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการ
พรรณนา 

2) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัย
น าข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องแล้ว ท าการ
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

 
4. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญในกลไกการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 
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 4.1 ศึกษาสภาพทั่วไปในปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ใน
การปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจุดแข็งคือ 1. เจ้าคณะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นหัวหน้าพระวินยาธิการประจ าจังหวัด ดูแลเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงานของ
พระวินยาธิการเป็นอย่างดี 2. นโยบายของเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการแต่งตั้งเจ้าคณะ
ต าบลทุกต าบลในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นพระวินยาธิการ ท าหน้าที่
ดูแลความเรียบร้อยในเขตปกครองคณะสงฆ์ของตนเอง และมีการประชุมกันทุกเดือน  3. มีการ
ท างานกันเป็นทีมระหว่างหัวหน้าพระวินยาธิการประจ าจังหวัด หัวหน้าพระวินยาธิการประจ า
อ าเภอ พระวินยาธิการประจ าต าบล ผู้ช่วยพระวินยาธิการ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถานีต ารวจภูธร และประชาชน  นโยบายของเจ้าคณะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีการแต่งตั้งเจ้าคณะต าบลทุกต าบลในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นพระวินยาธิการ ท าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในเขตปกครองคณะสงฆ์ของ
ตนเอง โดยมีเจ้าคณะอ าเภอแต่ลละอ าเภอเป็นที่ปรึกษาในเขตอ าเภอของตน และแต่งตั้งให้
เลขานุการเจ้าคณะต าบลทุกต าบลเป็นผู้ช่วยพระวินยาธิการด้วย ในการปฏิบัติงานของ  
พระวินยาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจุดอ่อนคือ 1. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพระวินยาธิการ อาทิเช่น ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น 2. ขาดระบบในการตรวจสอบพระภิกษุสามเณรผู้กระท าความผิด หรือผู้ถูกสงสัย
ว่าจะกระท าความผิด 3. ขาดส านักงานของพระวินยาธิการระดับอ าเภอ และระดับต าบล ในการ
ปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโอกาสคือ ประเทศไทยเป็นดินแดน
พระพุทธศาสนา ประชาชนให้การสนับสุนนกิจกรรมของคณะสงฆ์ เป็นอย่ างดี  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยในอดีตที่ เจริญรุ่ งเรืองเป็นอย่างมาก   
มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมโบราณสถานโบราณวัตถุจ านวนมาก  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเศรษฐกิจที่ดี มีการคมนาคมสะดวก มีส านักงานส านัก
นายกรัฐมนตรี และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คอบก ากับดูแล มีการส่งเสริมให้ข้าราชการ
เข้าวัดเพ่ิมมากขึ้น มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถเผยแผ่ข้อมูลทางด้านศาสนาได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง มีการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และมีการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน
เพ่ิมมากข้ึน ในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีภัยคุกคามคือ 1. การ
เสนอข่าวสารด้านลบ ที่ขาดการพิจารณา การน าเสนอข่าวเพียงด้านเดียว  ความเห็นแก่ตัวของคน
เพ่ิมมากขึ้น  2. แรงกดดันจากสังคมและชุมชนรอบวัด  การไม่เข้าใจวัฒนธรรมของคณะสงฆ์  การ
ขาดความร่วมมือและการรสร้างความเข้าใจระหว่างวัดและชุมชน  3. ในส่วนของกลุ่มพระสงฆ์เอง
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พบว่า ก่อนบวชตัวพระสงฆ์เองมีปัญหาหลักๆคือ ไม่ตั้งใจบวช  และมีประวัติกระท าผิดมาก่อนบวช 
เมื่อเข้าสู่กระบวนการบวชกลับพบว่าคณะสงฆ์เองขาดกระบวนการในการคัดกรองผู้บวชที่เคร่งครัด
และมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้ที่ขอบวชจ านวนไม่น้อยมีปัญหามาก่อนบวชทั้งสิ้น  

4.2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิ
การ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระวินยาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการใน
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.44 , S.D. = 0.557) เพ่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการมีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอ่ืนๆ คือ ด้านสมรรถนะในการท างาน  
ด้านคุณลักษณะพ้ืนฐาน และ ด้านปัจจัยในการท างาน ตามล าดับ 

การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการท างาน กับการ
ปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า 
ค่า Significant Level มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.005 นั่นคือ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการ
ท างาน กับการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการมีความสัมพันธ์กัน 

โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า 0.941 ซ่ึงแสดงว่า 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการท างาน กับการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการมีความสัมพันธ์กัน และมี
ความสัมพันธ์กันในระดับมาก 

การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณลักษณะพ้ืนฐานกับการปฏิบัติงาน
ของพระวินยาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า ค่า 
Significant Level มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.005 นั่นคือ ปัจจัยด้านคุณลักษณะพ้ืนฐาน กับ
การปฏิบัติงานของพระวินยาธิการมีความสัมพันธ์กัน 

โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า 0.867 ซึ่งแสดงว่า 
ปัจจัยด้านคุณลักษณะพ้ืนฐาน กับการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการมีความสัมพันธ์กัน และมี
ความสัมพันธ์กันในระดับมาก 

การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประเภทของสมรรถนะในการท างาน
กับการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson 
พบว่า ค่า Significant Level มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.005 นั่นคือ ปัจจัยด้านประเภทของ
สมรรถนะในการท างาน กับการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการมีความสัมพันธ์กัน 

โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า 0.940 ซึ่งแสดงว่า 
ปัจจัยด้านประเภทของสมรรถนะในการท างานกับการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการมีความสัมพันธ์
กัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก 
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4.3 กลไกการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ งานของพระวินยาธิการ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 กลไกการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการประกอบด้วย  6 กลไก 
คือ (1) การเปิดตัวโครงการ กลไกส าคัญในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ
ก็คือ การจัดท าเป็นโครงการ มีกิจกรรม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ควรท าอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
(2) ศึกษารวบรวมข้อมูลปัจจุบันของหน่วยงาน คระสงฆ์ควรส ารวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง (3) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบขีดความสามารถ  สิ่งที่คณะสงฆ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท าก็คือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับพระวินยาธิการที่หอประชุมสงฆ์
วัดพนัญเชิงวรวิหาร มีการนิมนต์พระวินยาธิการทั่วทั้งจังหวัดมาประชุมร่วมกัน ได้เชิญเจ้าคณะพระ
สังฆาธิการระดับสูง เช่น เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด พระเถระชั้นผู้ใหญ่ รวมถึง
ข้าราชการที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ มาอบรมถวายความรู้แก่พระวินยาธิการ 
ซึ่งได้ผลเป็นอย่างด ีพระวินยาธิการได้ความรู้และประสบการณ์ในการท างานเป็นอย่างดี ดังนั้นคณะ
สงฆ์ระดับอ าเภอจึงควรมีการอบรมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (4) การให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบ
ขีดความสามารถ เมื่อพระวินยาธิการมีปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ก็สามารถขอน าชี้แนะจาก
เจ้าคณะพระสังฆาธิการในการแนะน าแนวทางการปฏิบัติงานตามล าดับชั้น  ช่วยให้พระวินยาธิการ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มก าลังความสามารถ มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี  (5) 
การรวบรวมและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือต้องมีการปรับปรุงทุกปี เพ่ือให้ทันสมัยและใช้งานได้
จริง สุดท้ายคือ (6) การสื่อสารและการประเมินขีดความสามารถ ขั้นตอนนี้จะเน้นการสร้างความ
เข้าใจให้แก่พระวินยาธิการในการปฏิบัติงาน และการประเมินผลงานของพระวินยาธิการอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

กลไกการ พัฒนาศั กยภาพในการปฏิบัติ ง านของพระวิ นยาธิ การ  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ กลไกใน
การศึกษาจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานให้เป็นระบบ ฐานข้อมูลจ านวนพระภิกษุสามเณรใน
จังหวัด ฐานข้อมูลพระวินยาธิ การในจังหวัด สอดคล้องกับงานวิ จัยของ  Phrakhru 
Sunthornvacharakit (Boontham Thammamiko) Phrakhru Sunthornvacharakit 
(Boontham Thammamiko) (2016) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี” ผลการวิจัยพบว่า  กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์
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จังหวัดเพชรบุรี คือ การใช้กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณค่าเพ่ือเป็นการรักษา
บุคลากรที่มีค่าให้คณะสงฆ์รู้จักคุณค่าของกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์น าเอาไปประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันเป็นกลยุทธ์การวางแผนงานต่างๆที่เก่ียวกับงานด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมด 
ถือว่าเป็นงานที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นแม่แบบที่มีคุณภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณะสงฆ์ 
เพ่ือเตรียมบุคคลให้เหมาะสมกับงานและเวลา รวมทั้งพัฒนาก าลังคนให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมายยังสามารถประเมินกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันและความต้องการ   ในอนาคต 
พร้อมวิธีการเพ่ือให้เกิดความสมดุลกันระหว่างทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันกับทรัพยากรมนุษย์ ใน
อนาคตการพยากรณ์ความต้องการเพ่ือให้สอดคล้องกับต าแหน่งที่ว่างในอนาคต ซึ่งจ าเป็นต้องให้มี
ความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้วย 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเรื่อง “กลไกการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการอย่างสม่ าเสมอ 
 2) คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรตั้งส านักงานพระวินยาธิการ และมี

เจ้าหน้าที่อ านวยการ รวมถึงให้ค าปรึกษาแก่พระวินยาธิการเป็นรายกรณี 
6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1) พระวินยาธิการควรพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา อาทิเช่น ศึกษาต่อในหลักสูตร

ต่างๆอย่างต่เนื่อง แม่นย าในพระธรรมวินัย เป็นต้น 
 2) พระวินยาธิการควรหม่ันออกตรวจตราความเรียบร้อยในเขตปกครองคณะสงฆ์

ของตนอย่างสม่ าเสมอ และรายงานความเรียบร้อยให้เจ้าคณะผู้ปกครองทราบ 
6.3 ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
ผลการวิจัยเรื่อง “กลไกการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยขอเสนอแนะในส่วนที่สามารถต่อยอดจากงานวิจัยฉบับนี้ดังนี้ 
 1) ควรศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิ

การให้ลึกซึ้งมายิ่งขึ้น ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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2) ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ
ของแต่ละจังหวัด เพ่ือหาความแตกต่างของผลการพัฒนา 
 
References 
Bardo. J. W.. & Hartman. J. J. (1982). Urban society: A systematic introduction. New 

York : F. E. Peacock.  
Beatrice Heuser. (2010). The Evolution of Strategy: Thinking War from Antiquity to 

the Present. Cambridge University Press.  
John M. Bryson.(1993). Strategic Planning for Public Service and Non-Profit 

Organizations. Oxford : Pergamom Press 
Keeves. P. J. (1988). Educational Research Methodology and Measurement : An 

international handbook Oxford. England : Pergamon Press,  
Lee J. Cronbach. (1971). Essentials of Psychological Testing. 4th ed.. New York : 

Harper & Row. 
Phrakhru Sunthornvacharakit Boontham Thammamiko. (2016). Human Resource 

Management Strategy of the Sangha Province of Phetchaburi (Doctor of 
Thesis). Graduate School: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.  

Robbins. S. P. and Coulter. M. (2007). Management. 9th ed.. London : Prentice- Hall. 
Smith. R. H.. and Others. (1980).  Measurement : Making Organization Perform. New 

York : Macmillan. 
The Protection of Buddhism. (2011). the Manual of the Pravinyathikan Operation 

Center Bangkok Buddhist Monk. Nakhon Pathom: National Buddhism 
Office.  

Wheelen. T. L. & Hunger. D. L..(2000). Strategic Management and Business Policy.  
New York : Addison-Wesley Publishing. 

 



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    61  

การพัฒนาบทบาทของพระสังฆาธิการในการอนุรักษ์พุทธสถาน 
ในจังหวัดก าแพงเพชร 

ROLE DEVELOPMENT OF SANGHA ADMINISTRATORS TOWARDS 
BUDDHIST PLACE CONSERVATION IN KAMPAENGPHET PROVINC 

 
พระครูสิทธิวชิรโสภิต (ประสทิธิ์ สมฺมาปญฺโ ) พระมหาสุนันท์  สุนนฺโท  สุรพล สุยะพรม   

Phrakhru Sitthiwachirasophit (Prasit Sammapanyo), Phramaha Sunan Sunanto, 
Surapon Suyaprom, 

 
Received:  October 04, 2019 
Revised: November 10, 2019 

Accepted: December 27, 2019 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้วัตถุประสงค์  คือ  1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาบทบาทของ 
พระสังฆาธิการในการอนุรักษ์พุทธสถานในจังหวัดก าแพงเพชร  2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไป
และปัญหาการพัฒนาบทบาทของพระสังฆาธิการในการอนุรักษ์พุทธสถานในจังหวัดก าแพงเพชร  
3) เพ่ือน าเสนอการพัฒนาบทบาทของพระสังฆาธิการในการอนุรักษ์พุทธสถาน ในจังหวัด
ก าแพงเพชร 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method  Research) ระหว่างการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Analysis) 
กับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน 25 
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รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน 12 รูปคน การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้ท าการสุ่มมาจากพระสังฆาธิการและคณะกรรมการวัดในพ้ืนที่จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 382 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สภาพทั่วไปและปัญหาการพัฒนาบทบาทของพระสังฆาธิการในการอนุรักษ์พุทธ
สถาน ในจังหวัดก าแพงเพชรพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า 1) 
ด้านการดูแลรักษา มีการด าเนินการรักษาท าความสะอาดโดยรอบโบราณสถานภายในวัดเป็นประจ า 
ตรวจสอบความเสียหายและความเส่ือมโทรมของโบราณสถานในวัดอย่างต่อเนื่อง 2) ด้านการ
ปกปูองคุ้มครอง มีการปูองกัน  ส ารวจไม่ให้มีสิ่งบดบังทัศนียภาพของโบราณสถาน และ มีการ
ปูองกันไม่ให้มีการบุกรุกท าลายหรือขุดหาโบราณวัตถุในเขตโบราณสถาน 3) ด้านการเสริมความ
มั่นคง พิจารณาถึงคุณค่าโบราณสถานไม่ให้เสื่อมลง ซ่อมแซมโบราณสถานส่วนที่ช ารุด ให้เลือก
วัสดุที่เหมาะสมและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และ 4) ด้านการใช้ประโยชน์ มีการเปิดเป็นสถานที่เพ่ือ
บริการค้นคว้าวิจัยวัดที่มีโบราณสถาน วัดมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนในเชิงวิชาการทางด้าน
ประวัติศาสตร์โบราณคดีและการอนุรักษ์เบื้องต้นของโบราณสถานนั้น รวมถึงมีการจัดการเผยแพร่
เอกสารประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานแก่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนและการใช้
ประโยชน์โบราณสถานต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อโบราณสถาน มีการก าหนดพ้ืนที่ใช้ประโยชน์
ให้ชัดเจน และไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของโบราณสถาน 
 2. องค์ประกอบการพัฒนาบทบาทของพระสังฆาธิการในการอนุรักษ์พุทธสถาน ใน
จังหวัดก าแพงเพชร พบว่าพบว่า 1) ด้านการดูแลรักษา มีการด าเนินการรักษาท าความสะอาด
โดยรอบพุทธสถานภายในวัดเป็นประจ า ตรวจสอบความเสียหายและความเสื่อมโทรมของพุทธ
สถานในวัดอย่างต่อเนื่อง 2) ด้านการปกปูองคุ้มครอง มีการปูองกัน  ส ารวจไม่ให้มีสิ่งบดบัง
ทัศนียภาพของพุทธสถาน และ มีการปูองกันไม่ให้มีการบุกรุกท าลายหรือขุดหาโบราณวัตถุและใน
เขตพุทธสถาน 3) ด้านการเสริมความมั่นคง พิจารณาถึงคุณค่าพุทธสถานไม่ให้เสื่อมลง ซ่อมแซม
พุทธสถานส่วนที่ช ารุด ให้เลือกวัสดุที่เหมาะสมและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และ 4) ด้านการใช้ประโยชน์ 
มีการเปิดเป็นสถานที่เพ่ือบริการค้นคว้าวิจัยวัดที่มีพุทธสถาน วัดมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนในเชิง
วิชาการทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและการอนุรักษ์เบื้องต้นของพุทธสถานนั้น รวมถึงมีการ
จัดการเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการอนุรักษ์พุทธสถานแก่พระสงฆ์และ
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พุทธศาสนิกชนและการใช้ประโยชน์พุทธสถานต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อพุทธสถาน มีการ
ก าหนดพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน และไม่เปลี่ยนแปลงบทบาทของพุทธสถาน ในการอนุรักษ์
โบราณสถาน กรมศิลปากรเป็นหน่วยงานในการก าหนดกรอบและวิธีการ หรือแนวทางในการ
ด าเนินการอนุรักษ์โบราณสถานอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการด าเนินการของทุกฝุายซึ่ง
ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติของกรมศิลปากรในการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดได้มี
การส ารวจโบราณสถานอย่างเป็นระบบ มีการบันทึกที่มา รูปพรรณสัณฐาน เพ่ือให้การส ารวจ
โบราณสถานเป็นไปอย่างมีมาตรฐานเดียวกัน 
 3. การพัฒนาบทบาทของพระสังฆาธิการในการอนุรักษ์พุทธสถาน ในจังหวัด
ก าแพงเพชร พบว่า 1) ด้านการอนุรักษ์ รูปแบบอนุรักษ์ต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนในด้าน
ความคิด หลักการที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสงวนรักษา การบูรณะและการน าเสนอมรดกทาง
วัฒนธรรม 2) ด้านการฟ้ืนฟู ต้องมกีารวางแผนงานเป็นขั้นตอนโดยนักวิชาการและสร้างกิจกรรม
การเรียนรู้และการเป็นเครือข่ายเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญา และ 3) ด้านการพัฒนา 
ส่ง เสริมสินค้าหัตถกรรมซึ่ งก่อให้ เกิดรายได้ต่อชุมชน ด าเนินการอนุรักษ์และพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และการพัฒนาองค์ความรู้แก่ชุมชนและเยาวชน  
ค าส าคัญ : การพัฒนา,  พระสังฆาธิการ,  การอนุรักษ์พุทธสถาน 

 
 

ABSTRACT 
The objectives of research paper were (1) to study the factors of 

model development to the role development of Sangha administrators towards 
Buddhist place conservation in Kampaengphet province, (2) to analyze the 
general state and problems of model development to the role development of 
Sangha administrators towards Buddhist place conservation in Kampaengphet 
province, and (3) to propose the model development of role development of 
Sangha administrators towards Buddhist place conservation in Kampaengphet 
province.  

The research methodology was the mixed-method research  by using 
the main qualitative research and  the documentary research and in-depth 
interview from 25 key informants  and focus group with 12 persons  that used 
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the quantitative research  by having 382 sampling group of Sangha administrators 
and temple committee board in Kampaengphet province. The tools for the data 
collection were the questionnaire, frequency, percentage, mean and standard 
deviation : S.D.). 

The findings of this research were as following: 
1. The general state and problems of role development of Sangha 

administrators towards Buddhist place conservation in Kampaengphet province 
in overall was at high level. When considered in each aspect , found that 1) The 
maintenance aspect : had the cleaning conservation around archaeological sites 
within temple regularly, examined the ruin and break down of archaeological 
sites within temple continuously. 2) The protection aspect : had the protection 
and surveyed the trees blocked the scenario of ancient places and had the 
protection from  ruin destroyers or antiquities stealers in the archaeological sites. 
3)  The security support aspect : had the consideration of the archaeological 
sites value and reconstructed the ruin parts by choosing the proper material and 
consulted with the specialist. 4)  The usefulness aspect : had the opening the 
place for ancient temple research service and temple had the duty to support 
the academic way about archeology history and primarily conservation for 
archaeological sites including  had the information document to promote the 
archaeological sites conservation of monks and Buddhists and the usefulness of 
archaeological sites considered the impacts of archaeological sites, and set up 
the clearly usefulness area and no changing the model of archaeological sites 

2. The factors of model development of the role development of 
Sangha administrators towards Buddhist place conservation in Kampaengphet 
province, found that 1) The maintenance aspect : have the cleaning 
conservation around archaeological sites within temple regularly, examine the 
ruin and break down of archaeological sites within temple continuously. 2) The 
protection aspect : have the protection and survey the trees block the beautiful 
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scenario of archaeological sites and have the protection from  ruin destroyers or 
antiquities stealers in the archaeological sites. 3)  The security support aspect : 
have the consideration of the archaeological sites value and reconstruct the ruin 
parts by choosing the proper materials and consult with the specialists. 4)  The 
usefulness aspect : have the opening the place like ancient temple as research 
service and temple have the duty to support the academic way about 
archeology history and primarily conservation for archaeological sites including  
have the information document to promote the archaeological sites 
conservation of monks and Buddhists and the usefulness of archaeological sites 
consider the impacts of archaeological sites, and set up the clearly usefulness 
area and no changing the role of Buddhist place for archaeological sites 
conservation that the Fine Arts Department has the duty to set up the rule and 
method, and have the guidelines for the archaeological sites conservation 
clearly for using as the norm that every one will practice along the Act. of the 
Fine Arts Department for archaeological sites conservation of temples have the 
archaeological sites survey systematically, have the record, shapes for 
archaeological sites surveying has the same standard. 

3. The development guidelines of model development to the role 
development of Sangha administrators towards Buddhist place conservation in 
Kampaengphet province, found that 1) The maintenance aspect : should have 
the model of conservation and must understand clearly of the concept, 
principle of right conservation, reconstruction and to present the cultural 
heritage. 2) The rehabilitation aspect : must plan step by step through 
academicians and create the learning activity and network for local wisdom 
development.  3) The development aspect : to promote the handicraft products 
that increase the income of community and to conserve and develop the 
appropriate environment and the knowledge to community and youths. 
Keywords: Development, Sangha, Buddhist Place  Conservation. 
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1. บทน า 
ประเทศไทยเป็นชาติที่มีประวัติศาสตร์ สืบเนื่องมาหลายร้อยปี นับตั้งแต่แผ่นดินล้านนา

ไทย กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน ส าหรับพุทธสถาน
มรดกโลกของไทยส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่ในสภาพของจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม 
อยู่ภายในวัดเนื่องจากสมัยก่อนผู้มีอ านาจหรือกษัตริย์จะให้ความเคารพศรัทธาต่อสถาบันศาสนา
อย่างสูง จึงมีการสรรค์สร้างศิลปกรรมอย่างล้ าเลิศขึ้นในวัดที่ตนศรัทธา เช่น การสร้างโบสถ์ 
วิหาร เจดีย์ กุฏิพระพุทธรูป ฯลฯ งานศิลปกรรมจึงมีปรากฏขึ้นในวัดมากมาย ซึ่งศิลปกรรม
เหล่านี้ล้วนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของชาติ (Department of Fine Arts, 1995) 
 บทบาทหน้าที่ของพระสังฆาธิการตามที่กฎหมายก าหนดในการดูแลศิลปวัฒนธรรม
นั้นมีขอบเขตที่กว้างขวางมาก ก่อนอื่นต้องพิจารณาเสียก่อนว่าบทบาทหน้าที่ของพระสังฆาธิการ
จะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายใดบ้าง หากได้มีการศึกษาอย่างแท้จริงจะเห็นได้ว่ากฎหมายที่
เกี่ยวข้องนั้นความจริงมีอยู่มากมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ในเวลานี้อย่างน้อยก็มีถึง 2 ฉบับ 
ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์และกฎหมายว่าด้วยโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอ่ืนๆ อีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง แต่ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยพุทธสถานมรดกโลก โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ซึ่งในปัจจุบันมีการแก้ไข ปรับปรุงใหม่ เรียกชื่อเต็มๆ ว่า “พระราชบัญญัติพุทธสถาน
มรดกโลก โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติพุทธสถานมรดกโลก โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2535” หรืออาจจะเรียกสั้นๆ ย่อๆ ว่า “พระราชบัญญัติพุทธสถานมรดกโลก 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504” “หรือพระราชบัญญัติพุทธ
สถานมรดกโลก พ.ศ. 2504” ก็เป็นที่เข้าใจกัน (Department of Fine Arts, 2012)  
 ดังนั้นการพัฒนาของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์พุทธสถานในจังหวัดก าแพงเพชรของวัด
ซึ่งมี พระสังฆาธิการเป็นผู้ดูแลเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง ในการอนุรักษ์วัดและพุทธสถานมรดกโลก 
ต่าง ๆ ในจังหวัดก าแพงเพชรเป็นแหล่งที่ชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจ ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้
อยู่ในพื้นท่ีจังหวัดก าแพงเพชร ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญจากประเด็นดังกล่าว จึงได้ศึกษาค้นคว้า
หาข้อมูลต่างๆ มาประกอบ เพ่ือศึกษาการพัฒนาของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์พุทธสถาน ใน
จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้วัฒนธรรมประเพณีของชาติไทย ได้เป็นที่รู้จัก
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แพร่หลายไปทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นข้อมูลและหลักฐานเพ่ือประกอบการศึกษา ส าหรับผู้ที่จะต้อง
การศึกษาในงานด้านนี้ เพ่ืออนุรักษ์มรดกอันมีคุณค่าของชาติสืบต่อไปอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1  เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการอนุรักษ์พุทธสถานในจังหวัดก าแพงเพชร 
 2.2 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของบทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์พุทธสถาน 
ในจังหวัดก าแพงเพชร 
 2.3 เพ่ือน าเสนอการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์พุทธสถาน ในจังหวัด
ก าแพงเพชร 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 รูปแบบการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method 
Research) ระหว่างงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In 
depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) และงานวิจัยเชิง 
ปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) 
 3.2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พระสังฆาธิการและคณะกรรมการวัด จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 683 รูป/คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมาจากการเปิดตารางส าเร็จรูป
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (Thanin  Silpcharu,2009) ได้จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 683 รูป/คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  
 3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ก) เชิงคุณภ าพ (Qualitative  Research) แบบสัมภาษณ์ 
เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structure In-depth Interview) เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
บทบาทของพระสังฆาธิการในการอนุรักษ์พุทธสถาน ในจังหวัดก าแพงเพชร แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) เพ่ือยืนยันรูปแบบการพัฒนาบทบาทของพระสังฆาธิการในการอนุรักษ์
พุทธสถาน ในจังหวัดก าแพงเพชร ข) เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยศึกษา จากเอกสาร หนังสือ 
ตารา วารสาร ส่ิงพิมพ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็นศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาท
ของพระสังฆาธิการในการอนุรักษ์พุทธสถาน ในจังหวัดก าแพงเพชร  
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4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 สภาพทั่วไปในการอนุรักษ์พุทธสถานในจังหวัดก าแพงเพชร   1) ด้านการดูแล
รักษา พบว่า พระสังฆาธิการและคณะกรรมการวัดที่มีต่อการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการใน
การอนุรักษ์พุทธสถานในจังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีการ
ด าเนินการตรวจสอบความเสียหายและความเสื่อมโทรมของพุทธสถานในวัดอย่างต่อเนื่อง มีการ
ท าลายวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมพุทธสถานภายในวัดเป็นประจ า และมีการจัดเจ้าหน้าที่เพ่ือดูแลรักษาท า
ความสะอาดโดยรอบพุทธสถานภายในวัดเป็นประจ า 2)  ด้านการปกปูองคุ้มครอง พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีการปูองกันและหมั่นส ารวจไม่ให้มีสิ่งบดบังทัศนียภาพของ
พุทธสถาน มีการปูองกันไม่ให้มีการบุกรุกท าลายหรือขุดหาโบราณวัตถุและในเขตพุทธสถานและ
บริเวณโดยรอบควบคุมดูแลไม่ให้มีสิ่งกีดขวางเส้นทางการสัญจรที่อาจจะน ามาซึ่งความไม่สะดวก
ปลอดภัย 3) ด้านการเสริมความมั่นคง พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งการ
ด าเนินการใด ๆ ต้องท าความเข้าใจให้ถ่องแท้ก่อนถึงเหตุผลความจ าเป็น และไม่กระท าโดย
พลการ และต้องพิจารณาถึงคุณค่าพุทธสถานไม่ให้เสื่อมลง 4) ด้านการใช้ประโยชน์ พบว่า 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เปิดเป็นสถานที่เพ่ือบริการค้นคว้าวิจัยวัดที่มีพุทธสถาน วัด
มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนในเชิงวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและการอนุรักษ์
เบื้องต้นของพุทธสถานนั้น  
 4.2 ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของบทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์พุทธสถาน ใน
จังหวัดก าแพงเพชร  ผลการวิเคราะห์ พบว่า 1)  การตรวจสอบพุทธสถาน เป็นขั้นตอนในการ
ส ารวจพุทธสถานในขั้นตอนนี้เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลจากการส ารวจพุทธสถาน
แล้ว ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่หรือนักวิชาการ หรือนักโบราณคดี หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพุทธสถาน
ออกไปยังพุทธสถานทุกแหล่ง เพ่ือการตรวจสอบพุทธสถานในขั้นรายละเอียด   2) การศึกษา
พุทธสถาน ขั้นตอนนี้นับได้ว่าเป็นชั้นตอนที่ด าเนินการได้ล าบากยากเย็นกว่าขั้นตอนอ่ืนๆเพราะ
พุทธสถานในแต่ละท้องถิ่นและในประเทศไทยมีมาก จึงยากที่จะรักษาได้อย่างทั่วถึงทุกแห่งใน
เวลาเดียวกัน จึงควรจะจัดล าดับความส าคัญ ความเร่งด่วนและความจ าเป็นการรักษาพุทธสถาน
เหล่านั้น แล้วด าเนินการไปตามล าดับ จึงได้มีการก าหนดให้มีการรักษาพุทธสถานใน 3 ลักษณะ 
คือ (1) การรักษาสภาพ ในชั้นนี้ต้องด าเนินการให้พุทธสถานได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพ
เดิม ไม่ให้ถูกท าลายเสียหายมากไปกว่าที่ค้นพบในครั้ง   (2) การปรับปรุงสภาพ ในขั้นนี้เป็นการ
รักษาดูแลให้พุทธสถานที่ช ารุดทรุดโทรมอยู่มีสภาพที่ดีข้ึน  (3) การบูรณปฏิสังขรณ์ เป็นขั้นตอน
ที่เน้นการรักษาพุทธสถานให้มีความมั่นคงขึ้น ยุติการพังทลายแต่ให้รักษาบทบาททางศิลปะและ
สภาพเดียวกันที่ได้ค้นพบในครั้งแรก ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมใด ๆ ในพุทธสถาน 
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 4.3 การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์พุทธสถาน ในจังหวัดก าแพงเพชร
บทบาทการอนุรักษ์พุทธสถาน คือ (1) การรักษาด้วยการเก็บเป็นที่เป็นทางมีทะเบียนบัญชี มี
กุญแจติดปูองกันขโมย มีคนดูและเฝูารักษา ติดลูกกรงเหล็กเสริมความมั่นคง  ติดไฟฟูาให้แสง
สว่างอย่างพอเพียง  (2) บทบาทการฟ้ืนฟูพุทธสถาน คือ ความส าคัญของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ศิลปะพ้ืนบ้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่จ าเป็นต้องสงวนรักษาและต้องอาศัยการมี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม (3) บทบาทการ
พัฒนาพุทธสถาน คือ ความส าคัญต่อประวัติศาสตร์ของชาติเป็นอย่างมาก เนื่องจากแสดงถึง
ประวัติความเป็นมาของชาติ อันก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษ ในการ
สร้างสรรค์ประเทศชาติ ท าให้เกิดความรักชาติ ภูมิใจในความเป็นไทย ก่อให้เกิดความรักสามัคคี
ในชาติ  
 
5. อภิปรายผลการวิจัย  
 5.1 สภาพทั่วไปในการอนุรักษ์พุทธสถานในจังหวัดก าแพงเพชร   พบว่า พระสังฆาธิ
การและคณะกรรมการวัดที่มีต่อการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการในการอนุรักษ์พุทธสถานใน
จังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน  มีการด าเนินการตรวจสอบ
ความเสียหายและความเสื่อมโทรมของพุทธสถานในวัดอย่างต่อเนื่อง มีการท าลายวัชพืชที่ขึ้นปก
คลุมพุทธสถานภายในวัดเป็นประจ า และมีการจัดเจ้าหน้าที่เพ่ือดูแลรักษาท าความสะอาดโดยรอบ
พุทธสถานภายในวัดเป็นประจ า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย Sunee Thongjan et al,(2013) เรื่อง 
“ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการ พุทธสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 
: ศึกษากรณีเกาะเมืองจังหวัดก าแพงเพชร” ผลการศึกษาพบว่า การอนุรักษ์แหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรมเป็นการจัดการ ที่ซับซ้อนซึ่งต้องอาศัยความช านาญในหลักการและแนวทางสากลใน
การอนุรักษ์ นักอนุรักษ์จึงต้องได้รับการฝึกฝนอบรมอย่างเข้มงวดในเรื่องวิธีการและขั้นตอนที่
ถูกต้องเหมาะสม การวางโครงการอนุรักษ์ในแต่ละโครงการจึงควรได้รับการศึกษาและ
ประเมินผลโดยละเอียดถึงวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ คุณค่าของแหล่งมรดก และการ
ประเมินผลทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการวางบทบาทของวิธีการอนุรักษ์ วัตถุประสงค์ ที่ส าคัญ
ที่สุดในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกคือการพยายามคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของพุทธสถานนั้นๆ  จึง
จ าเป็นที่จะต้องสร้างขั้นตอนซึ่งมีลักษณะเฉพาะในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกนั้นขึ้นมา  โดย
ล าดับแรกต้องสร้างพ้ืนฐานการปกปูองและการรักษาคุณค่าของทรัพยากรทางวัฒนธรรม เพ่ือให้
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมนั้นได้รับการพิจารณาข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก  
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 5.2 องค์ประกอบบทบาทการอนุรักษ์พุทธสถานของวัดในจังหวัดก าแพงเพชร ในการ
อนุรักษ์พุทธสถาน กรมศิลปากรเป็นหน่วยงานในการก าหนดกรอบและวิธีการ หรือแนวทางใน
การด าเนินการอนุรักษ์พุทธสถานอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการด าเนินการของทุกฝุาย
ซึ่งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติของกรมศิลปากรในการอนุรักษ์พุทธสถานของวัดได้มี
การส ารวจพุทธสถานอย่างเป็นระบบ มีการบันทึกที่มา รูปพรรรสัณฐาน เพ่ือให้การส ารวจพุทธ
สถานเป็นไปอย่างมีมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Somporn Turee. (2009) 
เรื่อง “เอกลักษณ์ บทบาท และสี ของจิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดสงขลา” ผลการศึกษาพบว่า 
จากการเสื่อมสภาพของจิตรกรรมฝาผนังท าให้ความสวยงามขาดหายไป เนื้อเรื่องลบเลื่อนไปท า
ให้การวิเคราะห์ข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนการบันทึกข้อมูลเอกสารมีน้อย  ผู้ให้ข้อมูลมีความ
คลาดเคลื่อนท าให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาต้องท าครบวงจรคือ
อนุรักษ ์พ้ืนฟ ูส่งเสริมและพัฒนา ให้เห็นคุณค่าอย่างแท้จริงเพ่ือน ามาซึ่งความภาคภูมิใจของคน
ในท้องถิ่น 
 5.3 การพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการในการอนุรักษ์พุทธสถานในจังหวัดก าแพงเพชร 
บทบาทการอนุรักษ์พุทธสถานของวัดในจังหวัดก าแพงเพชร มี 3 ด้าน คือ   1) ด้านการอนุรักษ์ 
บทบาทอนุรักษ์ต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนในด้านความคิด หลักการที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสงวน
รักษา การบูรณะและการน าเสนอมรดกทางวัฒนธรรม 2) ด้านการฟ้ืนฟูการฟ้ืนฟู ต้องมีการ
วางแผนงานเป็นขั้นตอนโดยนักวิชาการและสร้างกิจกรรมการเรียนรู้และการเป็นเครือข่ายเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญา และ 3) ด้านการพัฒนา ส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมซ่ึงก่อให้เกิดรายได้
ต่อชุมชน ด าเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และการพัฒนาองค์ความรู้
แก่ชุมชนและเยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sarthit Krittalack, (2008) เรื่อง
“การศึกษาบทบาทการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาพุทธสถาน ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน” ผลการศึกษาพบว่า เครือข่ายที่มีส่วนช่วยให้การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนาพุทธ
สถานในชุมชนประสบความส าเร็จ คือ ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในชุมชน ครู นักเรียน พระสงฆ์ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การเอกชน
ที่มีความสนใจทางด้านการอนุรักษ์พุทธสถาน บทบาทการอนุรักษ์พุทธสถาน คือ การบ ารุงรักษา
ให้พุทธสถานคงสภาพเดิม ให้มากที่สุดโดยคนในชุมชน ด้วยความสมัครใจ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ไม่ทิ้งสิ่งแวดล้อม ไม่ขัดต่อการด ารงชีวิต หาพันธมิตรช่วยท า ด้วยวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก ท าได้ทุกวัน  
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6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) วัดควรมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดว่าสิ่งใดคือปัญหาของพุทธสถาน เพ่ือวางแผนหา
แนวทางปูองกันพุทธสถานร่วมกับหน่วยงานราชการต่อไป 
  2) วัดควรมีบทบาทส าคัญในการจัดกิจกรรม และหาแนวร่วมจากประชาชนและ
หน่วยงานราชการในการอนุรักษ์พุทธสถานอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 
  3) วัดควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์พุทธสถาน เช่น การบริจาคทรัพย์ในการ
บูรณปฏิสังขรณ์ หรือร่วมอนุรักษ์พุทธสถานด้วยตนเอง 
  6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
   1) วัดจะต้องเห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วมตัดสินใจที่เด็ดขาดว่าสิ่งใดคือปัญหา
ของพุทธสถาน เพ่ือวางแผนหาแนวทางปูองกันพุทธสถานร่วมกับหน่วยงานราชการต่อไป 
   2) วัดจะต้องเข้าไปมีบทบาทส าคัญในการจัดกิจกรรม และหาแนวร่วมจาก
ประชาชนและหน่วยงานราชการในการอนุรักษ์พุทธสถานอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 
   3) วัดจะต้องเสียสละก าลังกายก าลังทรัพย์เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์
พุทธสถาน หรือเชิญชวนประชาชนให้มาร่วมในการบริจาคทรัพย์เพ่ือบูรณปฏิสังขรณ์ หรือร่วม
อนุรักษ์พุทธสถานให้อยู่คู่ประเทศไทยต่อไป 
 6.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ในงานวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเร่ือง ติดตามผล ประเมินผลในการดูแลอนุรักษ์
พุทธสถานของพระสังฆาธิการในจังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือที่จะได้ทราบแนวทาง และผลการ 
ปฏิบัติของพระสังฆาธิการต่อการอนุรักษ์พุทธสถานของพระสังฆาธิการในจังหวัดก าแพงเพชร 
อันจะน าไปสู่การปรับปรุงระบบการบริหารการอนุรักษ์พุทธสถานของพระสังฆาธิการ จังหวัด
ก าแพงเพชร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2) ในงานวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรในการอนุรักษ์
พุทธสถานในจังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือที่จะได้ทราบความคิดเห็นของบุคลากรว่าเป็นอย่างไร เพ่ือ
พัฒนาการอนุรักษ์พุทธสถาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  3) ในงานวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์พุทธสถานกับประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พุทธสถาน  เพ่ือจะได้ทราบความสัมพันธ์
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ระหว่างการมีส่วนร่วมกับประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พุทธสถาน และน าผลการวิจัยที่ได้น าไป
พัฒนาการอนุรักษ์พุทธสถานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

  บทความนี้มีวัตถุประสงค์ คือ  1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของนักเรียน       
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 3. เพ่ือน าเสนอแนวทางการศึกษาแรงจูงใจของ
นักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธีโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักและสนับสนุน
ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณตามล าดับ การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 18 รูป/คน ได้แก่ พระสังฆาธิการ โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) และสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 13 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาการวิจัยเชิงปริมาณ 
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(Quantitative Research) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
0.907 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระสงฆ์ จ านวน 370 รูป วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติค่าความถี่ (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพทั่วไปของสภาพทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนก

บาลีด้วยการวิเคราะห์ SWOT Analysis  ด้านจุดแข็ง ปัจจุบันมีส านักเรียนที่มีความพร้อมทั้งใน
ด้านนักเรียนครูผู้สอนสถานที่พักตลอดจนทุกอุดหนุน สร้างมหาเปรียญปีละหลายสิบรูป ด้าน
จุดอ่อน ขาดนักเรียน และครูที่มีความช านาญหลายส านักเรียนที่เคยมีชื่อเสียงต้องปิดตัวลง
เพราะขาดบุคลากรและนักเรียนรวมถึงการขาดการสนับสนุน ด้านโอกาส เจ้าส านักที่มีก าลัง
ความสามารถโดยเฉพาะด้านการเงิน/คน/มีการจัดการที่ดี ท าให้การเรียนการสอนยังมีอยู่ถ้ามี
การสนับสนุนจากหลายภาคส่วนส านักเรียนที่ปิดตัวลงก็อาจจะกลับฟ้ืนตัวขึ้นมาได้ ด้านอุปสรรค 
ขาดบุคลากร คือ นักเรียน ขาดทุนสนับสนุน ซึ่งทั้งสองส่วนเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าเคลื่อน
การศึกษาในส่วนนี้ ความคิดเห็นต่อการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน
จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( = 3.95) และตามหลักอิทธิบาท 4  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( = 4.05) 

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ใช้หลักวงจร 
PDCA    มีการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข ต้องค านึงถึงว่าส านัก
เรียนแต่ละส านักมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกัน มีการประชุมวางร่วมกัน
ทุกส านักเรียนในจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งกองทุนการศึกษาสนับสนุนในด้านปัจจัย
ที่แน่นอนชัดเจน  เจ้าส านักจะต้องให้ความส าคัญปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย
ในทุกกระบวนการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานหาเมื่อเกิดข้อบกพร่องต้องรีบแก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนาให้การท างานขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.น าเสนอแนวทางการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน
จังหวัดชลบุรี แนวทางการสร้างแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ใน 4 ด้าน 1) 
ความตั้งใจ   2) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง 3) ความตั้งใจ 4) ความพึงพอใจ และเชื่อมโยงไปยัง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ตามวงจร PDCA ร่วมกัน 1) การ
วางแผน 2) การปฏิบัติ  3) การตรวจสอบ 4) การปรับปรุงแก้ไข เชื่อมโยงกับหลักพุทธธรรมอิทธิ
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บาท 4 ร่วมกัน 1) ฉันทะ  2) วิริยะ 3) จิตตะ 4) วิมังสา ที่น ามาใช้ในการสร้างแรงจูงใจให้กับ
นักเรียนโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการมองเห็นประโยชน์ของการศึกษาร่วมกันช่วยเหลือเกื้อกูล
สนับสนุนปัจจัยในทุกด้าน สร้างความเชื่อมั่นว่าการศึกษาไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามจะสามารถพัฒนา
ชีวิตของตนให้ดีขึ้นได้ 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ, นักเรียน, พระปริยัติธรรมแผนกบาลี 

 
 

ABSTRACT 
This article has a purpose. were to: 1. study the general context of the 

teaching and learning of Pali Buddhist Scriptures in Chonburi Province 2. study 
the factors affecting of the motivation education of the Prapariyattitham 
Students in Chonburi Province 3. propose the guidelines  of the Motivation 
Education of Prapariyattitham Students in Chonburi Province 

Methodology was the mixed methods: The qualitative research  
collected data from 18 key informants from senior Sangha, purposefully selected 
by in-depth-interviewing and from 13 participants in Focus Group Discussion and 
analyzed data by descriptive interpretation. The quantitative research, the 
researcher has created the questionnaires with confidence value equivalent to 
0.907  and collected data from 370 samples who were monks and analyzed 
data with statistics; frequency, percentage, mean and standard deviation: S.D. 

Findings were as follow. 
1. Study the general context of the teaching and learning of Pali 

Buddhist Scriptures in Chonburi Province with SWOT Analysis as: Strength; at 
present, there is a school that is ready for students, teachers, accommodation 
and all subsidies. Each year, the school created Pali graduadte up to 12 monks. 
Weakness; Lack of students and skilled teachers, many schools with good 
reputation have to close because of lack of staff and students, including lack of 
support. Opportunity; The schools that have capability, especially in finance / 
people and good management Makes teaching and learning available. If there is 
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support from many sectors, the closed schools may to recover, Threat; Lack of 
personnel and students who are important factors to move education in this 
section. Opinions on the study of the motivation education of Prapariyattitham 
Students in Chonburi Province by overall were at high level (X=3.95) and 
management according to the Ithibath 4 was also in the high level(X=4.05). 

2. Factors affecting of the motivation education of the 
Prapariyattitham Students The PDCA cycle principle. Planning Doing Checking 
and Action. must be taken into account that each school is equipped with 
different teaching arrangements. There must be a meeting to put together all 
the schools in the province in the same direction, set up fund to support 
education in certain factors clearly.The School master must give priority to work 
with all relevant personnel in every process, check the operation, find out when 
the defect occurs, have to hurry to fix, improve and develop the work to be 
driven efficiently. 

3. Propose the guidelines of the motivation education of the 
Prapariyattitham Students in Chonburi Province guidelines of the Motivation 
Education of the Students Prapariyattitham in 4 aspects: 1) Attention) 2) 
Relevance) 3) Confidence       4) Satisfaction, integrating with the PDCA cycle 
principle. Planning,  Doing, Checking  and Action. Also integrating with Buddha 
principles, Itthapadha 4, 1) Chantha, aspiration, 2) Viriya , effort, 3) Jitta, 
attention, and 4) Vimangsa, examination, which is used to create incentives for 
students, based on seeing the benefits of education together and helping 
support the factors in all aspects to ensure that education, regardless of any 
form, can improve their lives. 
Keywords: The Motivation, Students,  The Prapariyattitham. 
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1. บทน า 
การจัดการศึกษาที่เป็นหลักส าคัญของพระสงฆ์ไทยที่ส าคัญมี 2 แบบ คือ แผนก

ธรรม และแผนกบาลี การศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งสองแบบนี้ เป็นการศึกษาและการสอน
สนามหลวงที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตมาเป็นล าดับจนถึง
รัชกาลปัจจุบัน    โดยการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเป็นการศึกษาที่คงคุณลักษณ์ และอัต
ลักษณ์เฉพาะตัวส าหรับพระภิกษุสามเณร เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้พระภิกษุสามเณรได้
ศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลี ซึ่งเป็นภาษาที่จารึกคัมภีร์พระไตรปิฎก (กองทุนการศึกษา ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ,2553) เป็นภาษาท่ีรักษาพุทธพจน์อันเป็นหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า
โดยตรง ซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าตามท่ีพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ “โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม   
จ วิสิโต ปญฺ ตฺโต โส โว มจฺจเยน สตฺถา” แปลว่าอานนท์ธรรมและวินัยใด ที่เราแสดงแล้วบัญญัติ
แล้ว ธรรมและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาเป็นตัวแทน ของเธอทั้งหลายในกาลล่วงไปแห่งเรา  (กอง
ทุนการศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2553) 

แรงจูงใจเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ส่ งเสริมให้กิจกรรมต่างๆ เดินไปอย่างมี
ประสิทธิผลและกิจกรรมทางด้านการท างานหรือการศึกษาโดยแรงจูงใจจะท าให้เกิดพลังมีความ
มานะบากบั่นมีจิตใจจดจ่ออยู่กับการท างานและแรงจูงใจนั้นนับได้ว่ามีบทบาทส าคัญต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่ตั้งใจเรียนสูงมักจะประสบความส าเร็จในการเรียนรู้  (เกษตร
ชัย และหีน, 2550) มีความปรารถนาที่จะท าให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี พยายาม
เอาชนะอุปสรรคมีความพยายามที่จะท าให้สัมฤทธิ์ผลได้มาตรฐานดีเยี่ยมกว่าคนอ่ืนๆ ทั้งนี้ใน
ด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ในทางการเรียน ซึ่งผู้มีแรงจูงใจสูงนั้นมีความ
ต้องการที่จะกระท าสิ่งต่างๆ ให้บรรลุเปูาหมายและเป็นสิ่งกระตุ้นบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้นท าในสิ่งที่ปรารถนาให้ประสบความส าเร็จตามที่คาดหวังมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จใน
การเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการเรียน  ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนมีความสนใจที่จะท าการเรียนภาษาบาลีให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในระดับชั้นของตนเอง อันจะส่งผลดีให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและแก่คณะสงฆ์ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา “การศึกษาแรงจูงใจ
ของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี” เพ่ือให้ได้ข้อมูลในปัจจุบันเกี่ยวกับความ
พร้อมในการจัดการศึกษา สภาพการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
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ต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ เพ่ือน าเสนอผลการวิจัยที่ได้มาใช้เป็นแนวทางให้แก่ส านักเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีที่สนใจน าไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
และบาลีให้มีคุณภาพ  และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อผู้เรียนให้ประสบ
ความส าเร็จมากยิ่งข้ึน  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1  เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี         
ในจังหวัดชลบุรี 
 2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี           
ในจังหวัดชลบุรี 

2.3  เพ่ือน าเสนอแนวทางการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี       
ในจังหวัดชลบุรี 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 รูปแบบการวิจัย การวิจัยเรื่อง “การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) 
ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
 3.2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสาร (Documentary research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants)   ในการวิจัยในครั้งนี้ มี คือ พระสังฆาธิการระดับผู้บริหาร 
(เจ้าส านักเรียน หรืออาจารย์ใหญ่)   จ านวน 18 รูป/คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) และสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 10 รูป/คน การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม
เพ่ือเก็บ รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร ได้แก่ พระภิกษุในพ้ืนที่เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
ชลบุรี จ านวนทั้งสิ้น 370 รูป 
 3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เครื่องมือส าหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้ในการเก็บ
ข้อมูล ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ (In-dept Interview)  แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) โดยแบ่งรายละเอียดในการสร้าง เครื่องมือ และพัฒนาเครื่องมือจากการได
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือจะไดน าแนวคิดและทฤษฎีมา
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สร้างเครื่องมือในการเก็บขอ้มูลภาคสนาม เ ค รื่ อ ง มื อ ส า ห รั บ ง า น วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม าณ เ ป็ น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบของการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี เพ่ือใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดย
แบ่งออกเป็น 3 ตอน   ได้แก่ ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม    ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในพ้ืนที่เขต
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ที่มีต่อการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ในจังหวัดชลบุรี  ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียน   
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี  ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended 
Question) 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์
แบบอุปนัย (Analytic induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ 
จากนั้นน ามาตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ 
โดยท าไปพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งนี้เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็นต่างๆ ได้ลึกซึ้ง  ข้อมูล
การสนทนากลุ่มเฉพาะข้อมูลจากการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยใช้วิธีการตีความหมาย และ
แปลความหมายในรูปของการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาด้วยเทคนิคกระบวนการวิภาษวิธี  (Dialectics 
Process : DP) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  (Quantitative Analysis)  
เป็นหลักโดยการด าเนินการขั้นแรก คือ น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ จ านวน 370 ชุด 
น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบส ารวจ (Editing) แล้วด าเนินการลงรหัสตามคู่มือการลง
รหัส (Code Book) หลังจากนั้นได้มีการตรวจสอบแบบส ารวจเพ่ือความถูกต้องอีก 1 ครั้ง แล้ว
จึงด าเนินการถ่ายรหัสทั้งหลายลงในแบบฟอร์มถ่ายข้อมูล (Transfer Sheet) บรรจุข้อมูลลงใน
คอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพ่ือหา
ค่าทางสถิติ  
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 สภาพทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัด
ชลบุรี พบว่า จุดแข็ง (Strengths)  คือ จังหวัดชลบุรีในอดีตเคยมีส านักเรียนบาลีทั้งระดับ
จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล หลายวัด ส านักเรียนที่มีความพร้อมทั้งในด้านนักเรียนครูผู้สอนสถานที่พัก
ตลอดจนทุกอุดหนุนในด้านต่างๆท าให้ผู้เรียนผู้สอนไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ผู้เรียนจึงมีหน้าที่เรียน
และสอบให้ได้เพียงอย่างเดียว จุดอ่อน (Weaknesses) คือ ส านักเรียนบาลีในปัจจุบัน ขาด
บุคลากรและนักเรียน รวมถึงการขาดการสนับสนุนปัจจัยด้านงบประมาณอย่างต่อเนื่องในการ
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พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โอกาส (Opportunities) คือ พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นตั้งแต่
แม่กองบาลีเป็นต้นร่วมกันจัดการศึกษาบาลีให้เป็นระบบในทุกภาคส่วน ปัจจุบันก็ยังมีส านัก
เรียนที่ สามารถยืนหยัดให้มีการเรียนการสอนมาตลอดถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาพที่ทรงตัวก็อยู่ก็ดี  
อุปสรรค (Threats) คือ ขาดบุคลากร คือ นักเรียน  การสอนบาลีในจังหวัดชลบุรีเด็กในตัวเมือง
ที่มีทุนทรัพย์จะไม่เข้ามาบวช นโยบายคณะสงฆ์ภาค 13 ต้องการให้ทุกต าบลมีนักเรียนบาลี  
(1 ต าบล 1 มหา) แต่ในความเป็นจริงก็ยังมีหลายต าบลไม่สามารถปฏิบัติตามได้ 
 4.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 
พบว่า  1) การวางแผน (Plan)  ผู้บริหารต้องมีการวางแผนทุกระดับชั้นและต้องสรรหาบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถมาช่วย เจ้าส านักและครูผู้สอนต้องมีการเตรียมการจัดท าแผนการเรียน
การสอนมีอุปกรณ์การเรียนบาลีที่พร้อมต่อความต้องการของนักเรียน การจัดการเรียนการสอน
บาลีส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าขาดเปูาหมายที่ชัดเจน หากส านักเรียนไม่มีการวาง
แผนการเรียนการสอนจะไม่มีเปูาหมายและทิศทางที่ชัดเจนท าให้การบริหารการเรียนการสอน
จะประสบความส าเร็จได้ยาก  2) การปฏิบัติ (Do) การปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด 
ส านักเรียนแต่ละส านักในจังหวัดชลบุรีปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานของแม่กองบาลีสนามหลวง 
มีการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบแต่ขาดขั้นตอนในการปฏิบัติมุ่งเพียงวัดผลการสอบเท่านั้น  
การเรียนบาลีส่วนใหญ่จะด าเนินการภายในส านักของตนเอง ส่วนใหญ่จะเป็นการแข่งขัน
มากกว่ าที่ จะประสานความร่ วมมือเ พ่ือ พัฒนาให้ก้ าวหน้ ากว่ าที่ เป็นอยู่ ในปัจจุบัน   
3) การตรวจสอบ (Check) ครูผู้สอนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตรวจสอบนักเรียนทุกขั้นตอน
ของการเรียน ทักษะ ไอคิว ของผู้เรียนต่างกัน ท าให้รู้ข้อบกพร่องในการจัดการเรียนการสอน  
ท าให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานเพ่ือจะน ามาเป็นข้อมูลในการแก้ไข
ปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 3) การปรับปรุงแก้ไข (Action) การปรับปรุงแก้ไขท าให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ใหม่เพราะปัญหาจะเกิดขึ้นเสมอในขณะปฏิบัติงานท าให้ลดปัญหาสร้างความสมดุลให้
เกิดขึ้น ในการเรียนการสอนบาลีมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขทั้งหลักสูตร/วิชาการ/การวัดผล/การ
ประเมิน ปัจจุบันวิชาบาลีมีการปรับปรุงแก้ไขในการสอบคือให้โอกาสนักเรียนได้สอบซ่อมได้ใน
ระดับเปรียญธรรมประโยค 1-2 ถึงเปรียญธรรม 5 ประโยคซึ่งถือว่าดี แต่ในด้านข้อสอบน่าจะมี
การออกข้อสอบแบบปรนัยบ้าง การแก้ไขเนื้อหาวิธีการสอนขึ้นอยู่กับเจ้าส านักและผู้สอนเท่านั้น 
ส่วนใหญ่วิธีการสอนหรือตารางการสอนยังใช้รูปแบบเดิมซ้ าๆ ทุกปี โดยเฉพาะด้านหลักสูตรแทบ
จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงท าให้การเรียนการสอนไม่ก้าวหน้า 
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 4.3 แนวทางการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัด
ชลบุรี พบว่า 1) ความเชื่อมั่น (Attention) ความตั้งใจท าให้ความใฝุใจอยากเรียนรู้เป็นแรงจูงใจ
ของนักเรียนเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย มองเห็นว่าจะสามารถศึกษาเล่าเรียนจนประสบความส าเร็จ
ได้เพ่ือให้การเรียนการสอนขับเคลื่อนไปได้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆ ครูผู้สอนที่มีความรู้และทักษะ
สามารถให้ความเชื่อมั่นกับนักเรียนท าให้เกิดความตั้งใจเรียนในวิชาที่ตนเองเรียน เอาใจใส่ช่วย
ให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน ให้ความเชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถเรียนและสอบผ่านสร้าง
ชื่อเสียงให้กับส านักวัดของตนสมดังที่ทุกคนคาดหวังไว้  
 2) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง (Relevance) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องท าให้เกิดการพัฒนา
ระหว่างเจ้าส านักเรียน/ครูผู้สอน/นักเรียน ท าให้การเรียนการสอนเป็นระบบ การบริหารจัดการ
ทั้งในด้านการวางแผน/การปฏิบัติ/การตรวจสอบ/การปรับปรุง จะช่วยลดปัญหาจึงมีความ
จ าเป็นต่อหลักสูตรการสอนท าให้การปฏิบัติมีความเชื่อมโยงไม่ขาดสาย ผู้สอนต้องดูแลผู้เรียนทั้ง
ในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนเพื่อให้เกิดความรู้สึกห่วงใย เจ้าส านักและครูผู้สอนต้องคอยหมั่น
ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนท าให้รู้สึกอบอุ่นมีก าลังใจที่จะเรียนให้ส าเร็จ  ขอค าปรึกษาจากผู้สอนช่วย
แนะน าปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้สมบูรณ์ 

3) ความมั่นใจ (Confidence) ความมั่นใจเป็นแรงกระตุ้นที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นเพ่ือ
ช่วยให้การเรียนบรรลุเปูาประสงค์ เป็นหัวใจส าคัญเพราะคนที่เรียนแล้วจะประสบความส าเร็จ
จะก่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน ไม่ว่าจะใช้เวลามากน้อยเพียงใดต้องประสบ
ความส าเร็จ การแนะน าแนวทางในการเรียนให้กับผู้เรียนเกิดความมั่นใจท าให้เกิดความอุตสาหะ
ที่จะฝุาฟันเพ่ือให้เรียนส าเร็จดังที่ตั้งใจไว้ สามารถพัฒนาต่อความรู้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ผู้อ่ืน เกิดความมั่นใจว่าเมื่อผู้ อ่ืนสามารถเรียนจนส าเร็จได้ ตนเองก็สามารถเรียนส าเร็จได้
เหมือนกัน 

4) ความพึงพอใจ (Satisfaction) ความพึงพอใจท าให้เกิดความใฝุเรียนรู้ในภาษา
บาลี ถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในอนาคตอยากประสบความส าเร็จดังคนอ่ืนหรือ
ครูบาอาจารย์ของตน เป็นแรงกระตุ้นให้การเรียนมีประสิทธิภาพ เป็นคุณลักษณะที่จะก้าวล่วง
อุปสรรคปัญหาเกิดความริยะอุตสาหะเพ่ือให้สิ่งที่ตนตั้งใจไว้ส าเร็จ เจ้าส านักเรียนต้องให้ครูพอใจ
ในการสอนให้นักเรียนพอใจในการเรียนให้เกิดศรัทธาในการเรียนไม่ทอดทิ้งและช่วยให้ข้ามพ้น
ปัญหาต่างๆ การวางแผน การปฏิบัติ มีการตรวจสอบและปรับปรุงให้วิชาการที่เรียนมีคุณภาพ 
ท าให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียน ท าให้เกิดความใฝุรู้ เกิดความพึงพอใจแล้วจะไม่รู้สึก
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เบื่อหน่ายในวิชาที่ตนเองเรียนนักเรียนต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนผู้สอนต้องอธิบายเนื้อหาให้
เข้าใจได้ง่าย  
 
5. อภิปรายผลการวิจัย  
 5.1 สภาพทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัด
ชลบุรี พบว่า จังหวัดชลบุรีในอดีตเคยมีส านักเรียนบาลีทั้งระดับจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล หลายวัด 
ส านักเรียนที่มีความพร้อมทั้งในด้านนักเรียนครูผู้สอนสถานที่พักตลอดจนทุกอุดหนุนในด้าน
ต่างๆท าให้ผู้เรียนผู้สอนไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ผู้เรียนจึงมีหน้าที่เรียนและสอบให้ได้เพียงอย่าง
เดียว พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นตั้งแต่แม่กองบาลีเป็นต้นร่วมกันจัดการศึกษาบาลีให้เป็นระบบ
ในทุกภาคส่วน ปัจจุบันก็ยังมีส านักเรียนที่ สามารถยืนหยัดให้มีการเรียนการสอนมาตลอด
ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาพที่ทรงตัวก็อยู่ก็ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phramaha Arnon 
Cayanando (Legdee), (2015) ได้วิจัยเรื่อง ”การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี : 
ปัญหาแนวโน้มและกลยุทธ์การพัฒนา” ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาการบริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีทั่วไป ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาในลักษณะที่คล้ายคลึงกันในหลายๆ ด้าน 
เช่น ปัญหาเกิดจากมาตรฐานการเรียนการสอนสถานที่เรียน ครูผู้สอน ตลอดจนงบประมาณเป็น
ต้น ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในทั้ง 7 ด้านโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 5.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี
ผู้บริหารต้องมีการวางแผนทุกระดับชั้นและต้องสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาช่วย 
เจ้าส านักและครูผู้สอนต้องมีการเตรียมการจัดท าแผนการเรียนการสอนมีอุปกรณ์การเรียนบาลีที่
พร้อมต่อความต้องการของนักเรียน   ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chatchai   
Thamkhonburi, (2013) ได้วิจัยเรื่อง  “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน” ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ต้อง
อาศัยหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 3 ประเด็น คือ การให้การศึกษา การฝึกอบรม แล้ว
น ามาบูรณาการกับหลักพุทธศาสนา คือ หลักไตรสิกขาที่ประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา เพ่ือให้
การด าเนินงานของ โรงเรียนรางวัลพระราชทานประสบความส า เร็จทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย  
1) คุณภาพนักเรียน 2) การ บริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 3) การบริหารการจัดการ 4) 
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ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 5) บุคลากรและการบริหารงาน
บุคลากร 6) ความดีเด่นของสถานศึกษา 

5.3 แนวทางการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัด
ชลบุร ีใน 4 ด้าน 

1) ความเชื่อมั่น (Attention)  พบว่า การจัดท าแผนการเรียนครอบคลุมทันสมัยตรง
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หนังสือแบบเรียนได้รับการปรับปรุงให้เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน
แต่ละระดับชั้น มีการก าหนดแผนการเรียนไว้ท าให้เกิดผลส าเร็จหรือบรรลุเปูาหมาย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Banchayuth Nakmoodjalin, (2013)  ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนา
ศาสนาทายาทที่พึงประสงค์ใน พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า สภาพการพัฒนาศาสน
ทายาทในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัด ขอนแก่น เป็นการพัฒนาในลักษณะการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นการศึกษารูปแบบพิเศษมี 3 แผนก คือ แผนกธรรม แผนกบาลี และ
แผนกสามัญศึกษา ส่วนการบริหารจัดการให้เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสในการพัฒนาศาสนทายาท
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต้องให้ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะด้านวิชาการและการศึกษาเชิง
พุทธโดยบูรณาการเข้ากับทฤษฎีไตรสิกขาของพระพุทธเจ้า ทฤษฎีแรงจูงใจและทฤษฎี
บุคลิกภาพของนักจิตวิทยาสมัยใหม่  

2) ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง (Relevance)  พบว่า แรงจูงใจในการเรียนบาลีเพราะ
ได้รับการชักชวนจากเพ่ือนและได้รับการอุปถัมภ์ในเรื่องทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธา เพ่ือ
สร้างความเลื่อมใสศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Pitchayapa Yuenyaw,  
(2009) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 
1. ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษาประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ
ได้แก่  1) การจัดการองค์การ 2) การติดต่อสื่อสาร 3) ความเชียวชาญในวิชาชีพ 4) การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์  5) การบริหารความเปลี่ยนแปลง 6) จรรยาบรรณวิชาชีพ 7) การบริหารที่ดี  

3) ความมั่นใจ (Confidence)  พบว่า แรงจูงใจในการเรียนบาลีเพราะเชื่อว่าเป็น
การสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างเกียรติประวัติให้กับตนเอง นักเรียนเชื่อว่าการเรียนบาลีเป็น
เพ่ิมวิทยฐานะให้กับตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Thanoo Srithong and others, 
(2006) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนก
บาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 11 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการผลิตส านักเรียนไดผลิต
พระสงฆ์ที่มีความรูความเข้าใจในหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา  มีความสามารถในการอ่าน 
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และการแปลความหมายภาษาบาลีเป็นอย่างดี ปัจจัยด้านผลกระทบ  คณะสงฆ์และชุมชนมี
ความพึงพอใจการสนองงานของพระสงฆ์ที่ส าเร็จการศึกษาจากส านักเรียนแผนกธรรมและบาลี  

4) ความพึงพอใจ (Satisfactions)  พบว่า ส านักเรียนมีห้องพักเพียงพอเป็นส่วนตัวมี
สิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพักตามสมควร มีการสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน
และให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน มีสื่อการเรียนการสอนหลากหลายและการเรียนการ
สอนเอ้ือต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีทุนสนับสนุนของทางวัดเมื่อมีนักเรียนสอบผ่าน สนับสนุน
เงินทุนหรือยานพาหนะในการเดินทางไปศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phra Maha Amnat  
Pawatthano. (Phanpanya), (2014)  ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษา
พระปริยัติธรรม” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นต่อ
การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือการ
วางแผนการ จัดการองค์กร การอ านวยการ และการควบคุมเป็นต้น ส่วนด้านการบริหารบุคคล
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  ส านักเรียนขาดแคลนนักเรียนทุกชั้นประโยค 
ตั้งแต่ประโยค ๑-๒ จนถึงประโยค ป.ธ. ๙ และขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนทุกชั้นประโยค
เช่นเดียวกัน 

 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) คณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรก าหนดส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีต้นแบบประจ าจังหวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากรที่เป็น
รูปธรรม  
 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการช่วยเหลือส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีเพ่ือแสวงหาความร่วมมือ และด าเนินงานร่วมกัน โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือ
พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเป็นการขับเคล่ือนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง
จังหวัด 
 3) คณะสงฆ์ และหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ควรประสานความร่วมมือกันจัดตั้งกองทุนสนับสนุนให้กับ
ส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเพ่ือใช้ในการจัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการ
เรียนการสอนให้กับส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่ยังขาดแคลนทุนสนับสนุน   
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 6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1) คณะสงฆ์ควรจัดท ารูปแบบการการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพ่ือให้ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้ส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีพัฒนา
ครูผู้สอนของตนให้มีความรู้ทั้งเนื้อหาการสอนและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือจะได้แนะน าสั่ง
สอนให้กับนักเรียน 
 3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควนชรจัดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเพ่ือให้มี
ประสบการณ์ในการสอน ควรมีงบประมาณสนับสนุนให้แก่วัดที่เป็นส านักเรียนให้มากยิ่งข้ึน 
 6.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเพ่ือ
เป็นแนวทางน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่สนใจต่อไป  
 2) ควรศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีโดย
ใช้หลักพุทธธรรมในหมวดอ่ืนๆ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณก็ได้ 
 3) ควรศึกษาเกี่ยวกับระบบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค 13 
และสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี แนวทางการพัฒนาทั้งระยะสั้น
และระยะยาว  
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติขององค์การชุมชน
และองค์กรเทศบาลในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รวมทั้งการรับรู้
และความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชนพ้ืนที่ตัวอย่างที่มีต่อนโยบายและแนวปฏิบัติขององค์การชุมชน
และองค์กรเทศบาลในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุเหล่านี้ ผู้ให้ข้อมูลมี 109  คน เป็นเจ้าหน้าที่ของ
องค์กรชุมชนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  

1. กิจกรรมและบริการต่างๆที่มีของชุมชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และเก็บข้อมูลสุขภาวะ
ผู้สูงอายุของชุมชนในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน  แต่มีการปฏิบัติงานน้อยมากในนโยบายที่ 9 เร่ืองการสร้างรายได้
แก่ผู้สูงอายุ และนโยบายที่ 10 เรื่องการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และการประเมินผลหน่วยงาน รวมทั้ง
ไม่มีการด าเนินงานตามนโยบายที่ 8 ซึ่งเน้นการบูรณาการแผนงานของรัฐและหน่วยงานในระดับชาติ  
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2. เน้นเรื่องรายได้ผู้สูงอายุ การเป็นแหล่งกู้ยืม การเข้าถึงสิทธิและการคุ้มครองต่างๆของ
ผู้สูงอายุ และการส่งเสริมและร่วมสร้างกิจกรรมสันทนาการต่างๆระหว่างผู้สูงอายุกับครอบครัวและ
สังคม แต่ผลพบว่ามีการด าเนินงานน้อยมากในนโยบายที่ 10  และไม่มีการด าเนินงานในนโยบายที่ 8 
ด้วยเหตุผลเดียวกับกลุ่ม (อสม.) 

3. มีการด าเนินการตามนโยบายที่ 8 น้อยมาก อาจเนื่องด้วยว่าเป็นนโยบายของการบริหาร
ระดับสูงที่เน้นการพัฒนาบุคคลากรผู้สูงอายุและบูรณาการแผนการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ร่วม
เข้ากับของรัฐบาลในระดับชาติ  

4.  กลุ่มผู้สูงอายุมีการรับรู้ถึงนโยบายที่ 1-7 และ 9 แต่ผู้สูงอายุมีการรับรู้น้อยมากถึงการ
ด าเนินงานตามนโยบายที่ 2 ในเรื่องรายได้ สุขภาพ ระบบคุ้มครองทางสังคม การเงินการคลัง และ
นโยบายที่ 3. ที่เน้นการให้มีผู้ดูแล คุ้มครองผู้สูงวัยเพื่อให้อยู่กับครอบครัว รวมทั้งผู้สูงอายุในชุมชน
เทศบาลเมืองไร่ขิงไม่มีการรับรู้ถึงนโยบายที่ 8 ที่เน้นการบูรณาการระดับชาติ และนโยบายที่ 10. ที่เน้น
การวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ ประเมินผลงานหน่วยงานต่างๆ และสร้างฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุ ซึ่งผลที่ได้
นี้สอดคล้องกับผลของนโยบายและแนวการด าเนินงานขององค์กรกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 ข้างต้น นอกจากนั้น
ผลของความต้องการของผู้สูงอายุก็เป็นในทิศทางเดียวกัน  
ค าส าคัญ : นโยบายและแนวปฏิบัติ, การเสริมสร้างสุขภาวะ, ผู้สูงอายุ 
 

 
ABSTRACT 

The aims of this research are to study policies and practices of the community 
organizations (Village health volunteer (VHV), Women's development fund (Women's 
role)), and the local government officials in Raikhing municipal (Municipal) in enhancing 
the health of the elderly in Sam Phran District, Nakhon Pathom Province; including the 
perception and needs of the elderly in the sample community. One hundred and nine 
people are data contributors; 31 VHV’s staffs, 24 Women's role staffs, 21 Municipal 
officers,  and 33 seniors who are resident in the municipality.  Research tool is an 
structured open-ended interview /questionnaire of ten policies synthesized from 1. The 
"Thai Elderly"  Declaration 1999. 2. The National Elderly Plan No. 2 (2002-2564), 1st 
Edition, 2009. 3. The National Elderly Health Plan, Vol. 2. Government Policy 2002 - 2564  
and 4. Government Policy for the elderly. Results show that  
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1. The Village health volunteer (VHV) group operates under policies 1-7, 
focusing on health care. health services, the accessibility to the needs of life, aging 
activities and services provided by community and related networks; including doing the 
data-base of the elderly community health. However, there is very little practice in policy 
9 on revenue generation for elderly, and policy 10 that focuses on research. develop 
knowledge, evaluate the work of various agencies. Also, there is no operation of policy 8, 
as it is a policy of senior management that focuses on the development of the elderly 
people and integrates the work plans of the various agencies into their own. National 
government  

2. The operations of Women's development fund (Women's role) group are 
found in policy-based 1-7 and 9, which focus on earning and loaning system for the 
elderly.  aging’s accessibility to the rights and protection system, and promoting  
recreational activities between the elderly and family/society. However, the results show 
that there is very little implementation in policy 10 and no operation on policy 8 for the 
same reasons as mentioned in the VHV group. 

3. The local government officials in Raikhing municipal (Municipal) group 
operates on policies 1-7 and 9-10, with sub-divisions acting on each issue to coordinate 
the implementation of the assigned policies to achieve the goals and efficiency. 
However, the results show that there is very little implementation in policy 8, for the 
same reasons as mentioned in the VHV group. 

4. Elderly people in Raikhing community, Sam Phran District, Nakhon Pathom 
Province, are aware of the policies 1-7 and 9, but the elderly are less aware of the 
implementation of the policy 2 – emphasizing on income, health, finance, social 
protection systems;  and policy. 3 - focusing  on providing caregivers. protection of the 
elderly to stay with the family. Moreover, the elderly in the Raiking municipality, there is 
no awareness of policy 8 and policy 10 which are the works of the government 
operators. These results are consistent with the performance of the three sample 
organizations above . The results of the Raiking aging needs are also the same as their 
perception. 
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1. บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปในสัดส่วน 10%  
หรืออายุ 65 ปีขึ้นไปเกิน 7% ของจ านวนประชากรทั้งหมด (Office of the National Economic and 
Social Development Board, 2013: 11-15) องค์กรสหประชาชาติคาดว่าในอีก 17 ปี/ปีค.ศ. 2050/
พ.ศ. 2576 ประเทศไทยจะกลายเป็น  “สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Aged Society)” โดยจ านวน
ผู้สูงอายุคิดเป็น 21% ของประชากรทั้งหมด ในขณะที่ประชากรเด็กอายุต่ ากว่า 14 ปีก็จะลดลงเหลือ
เพียง 15% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งจะท าให้โครงสร้างประชากรของไทยเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน ผลคือ 
ค่าใช้จ่ายในเรื่องสวัสดิการและสุขภาพทั้งของครอบครัวและของรัฐจะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมาก แต่รายรับจะ
คงที่หรือลดลงเนื่องจากประสบการณ์ ความรู้ต่างๆ ที่ผู้สูงอายุสั่งสมมาตลอดช่วงอายุจะผกผันกับสภาพ
กายและใจ นั่นคือ จากการที่เคยอยู่ได้อย่างอิสระก็ต้องเปลี่ยนไปสู่การพ่ึงพิง จากรายงานการประเมิน
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉ.2 โดยวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (College of Population Studies, Chulalongkorn University, 
2011: 23) พบว่า การเตรียมพร้อมเพ่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุนั้นมีเพียง 34.2% จากเป้าหมาย 50% โดย
ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์มีเพียง 18..7% จากเป้าหมาย 30%  และเป็นสมาชิกชมรม
และร่วมกิจกรรมเพียง 23.7% จากเป้าหมาย 25% ส่วนผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะทุพพลภาพได้รับการเยี่ยม
บ้าน 29.9% จากเป้าหมาย 80% และผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพประจ าปีมีเพียง 
46.79% จากเป้าหมาย 50% ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าความสามารถในการด าเนินกิจกรรมของชีวิตของ
ผู้สูงอายุจะลดลง ท าให้เกิดความต้องการให้สังคมต้องดูแลในระยะยาวโดยเฉพาะเมื่ออายุเพ่ิมมากขึ้น  
 รัฐบาลไทยก็ได้ตระหนักถึงในเรื่องนี้จึงได้มีพระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือ
มุ่งคุ้มครองส่งเสริมและสนับสนุนต่อสิทธิและประโยชน์ของผู้สูงอายุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
พระราชบัญญัตินี้ครอบคลุมทั้งการบริหารและการให้บริการ โดยมีการก าหนดให้มีองค์กรที่ท าหน้าที่ใน
การก ากับด้านนโยบายคือ คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) โดยจัดให้มีกองทุนผู้สูงอายุและการ
ให้สิทธิแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งในด้านสิทธิของผู้สูงอายุนั้น มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 : 
42 ได้ก าหนดสิทธิของผู้สูงอายุที่จะได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนในด้านต่างๆ ซึ่งได้แก่ 
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ข้อมูลข่าวสาร การประกอบอาชีพ การพัฒนาตนเอง การมีส่วน
ร่วมทางสังคม การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในอาคารสถานที่ยานพาหนะ การยกเว้นค่า
เข้าชมสถานที่ของรัฐ ซึ่งสิทธิต่างๆ ที่กล่าวมาเป็นสิทธิที่มุ่งพัฒนาด้านกายและใจของผู้สูงอายุ  
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 ดังกล่าวข้างต้นที่แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลมีการวางแผนนโยบายเรื่องต่างๆให้ครอบคลุมงาน
ทั้งหมดที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุเพ่ือให้เกิดสุขภาวะและคุณภาพชีวิตให้ดีแก่ผู้สูงอายุของไทยที่เป็นเรื่องส าคัญ
ของชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ก าลังมาถึง อย่างไรก็ตามระบบการจัดการดูแลบริการผู้สูงอายุของ
หน่วยงานรัฐต่างๆยังไม่สามารถแสดงถึงการมีประสิทธิภาพในการรายงานหรือการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ (Community Organization Development Institute, 2016: 31) 
ดังนั้นในการที่จะวางนโยบายหรือแผน/ยุทธศาสตร์เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาให้ชัดเจนและตรงตาม
สภาพความเป็นจริงก็ไม่สามารถที่จะกระท าได้ จึงท าให้งานด้านผู้สูงอายุยังพบปัญหาจากการเรียกร้อง 
อุทธรณ์มากมายจากสิ่งต่างๆ หรือแม้แต่จากเจ้าหน้าที่หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนที่ท างานเกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุโดยตรง ซึ่งมีผลการศึกษา พบว่า ปญหาใหญในผู้สูงอายุไทยขณะนี้คือ สภาวะจิตใจทุกขจากการ
ถูกทอดทิ้งใหอยูตามล าพัง รวมไปถึงปัญหาเศรษฐกิจที่ไมคงที่ท าให้ผูสูงวัยปรับตัวไมทัน และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่ท าให้การด าเนินชีวิตเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสภาพร่างกายที่เสื่อมถอยลงไปซึ่งเปนปัญ
หาวงกว้างต้องการความรวมมือจากสังคมรอบข้างเช่น หน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะองค์กรส่วนท้องถิ่นและ
องค์กรเครือข่ายต่างๆที่ผู้สูงอายุเหล่านี้อาศัยอยู่ที่ต้องช่วยกันสร้างมาตรการร่วมกับภาครัฐเพ่ือให้ผู้สูงวัย
ได้มคีุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก่อนจะจากโลกนี้ไป (Noppawan Jongwatana, 1999 : 61) 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพ่ือศึกษานโยบายและแนวทางในการปฏิบัติขององค์การชุมชนในการเสริมสร้างสุข
ภาวะผู้สูงอายุ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 2.2 เพ่ือศึกษานโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเทศบาลเมืองไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 2.3 เพ่ือศึกษาการรับรู้และความต้องการของผู้สูงอายุต่อนโยบายและแนวทางปฏิบัติใน
เรื่องการเสริมสร้างสุขภาวะขององค์กรชุมชนและองค์กรเทศบาลเมืองไร่ขิง 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 รูปแบบการวิจัย  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการศึกษาถึงนโยบาย และแนวทางปฏิบัติ
ขององค์กรชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 3.2  ประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ประชากรศึกษาจะอยู่ในจังหวัดนครปฐม ที่มีเขต
ปกครอง 7 อ าเภอ ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 117 แห่ง ในการวิจัยครั้งนี้ได้ท าการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย ได้อ าเภอสามพรานเป็นพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 
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แห่ง ท าการสุ่มอย่างง่ายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเทศบาลเมืองไร่ขิงเป็นพ้ืนที่ตัวอย่างในการ
วิจัยครั้งนี้ โดยท าการสุ่มอย่างง่ายในองค์กรชุมชนที่ท างานด้านผู้สูงอายุอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองไร่ขิง
นี้ได้ 2 องค์กรชุมชนคือ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และกลุ่มกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี อ าเภอสามพราน เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยนี้ ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวนทั้งหมด 
109  คน ประกอบด้วยดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1  ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและปฏิบัติการณ์ของ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่ท างานในพ้ืนที่เทศบาลเมืองไร่ขิง จ านวน 31 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญคือ บุคคลที่ไปท างาน ณ วันที่ไปเก็บข้อมูลจะเป็นผู้ให้ข้อมูลของการวิจัยนี้ 
 กลุ่มที่ 2 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและปฏิบัติการณ์กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
อ าเภอสามพราน ที่ท างานในพ้ืนที่เทศบาลเมืองไร่ขิง จ านวน 24 คน ซึ่งท าการสุ่มแบบบังเอิญคือ บุคคล
ที่ไปท างาน ณ วันที่ไปเก็บข้อมูลจะเป็นผู้ให้ข้อมูลของการวิจัยนี้ 
 กลุ่มที่ 3 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและปฏิบัติการณ์ของเทศบาลเมืองไร่ขิงที่ดูแล
เกี่ยวกับเรื่องนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุในอ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม จ านวน 21 คน ซึ่งจะมีทั้งหมด 5 กลุ่มปฏิบัติงานคือ ฝ่ายบริหารเทศบาล กองสวัสดิการสังคม 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองวิชาการ และกองพัฒนาสังคม โดยใช้การสุ่มแบบบังเอิญคือ บุคคล
ที่ไปท างาน ณ วันที่ไปเก็บข้อมูลจะเป็นผู้ให้ข้อมูลของการวิจัยนี้ 
 กลุ่มที่ 4 ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนเทศบาลเมืองไร่ขิงที่มาร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ ณ วันที่ไปเก็บ
ข้อมูลเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยใช้การสุ่มแบบบังเอิญได้จ านวน 33 คน เป็นกลุ่มผู้ติดสังคมคือ ผู้ที่ท า
กิจกรรมอยู่กับชมรมผู้สูงอายุไร่ขิงจ านวน 25 คน เป็นกลุ่มผู้ติดบ้านจ านวน 5 คน และกลุ่มผู้ติดเตียง
จ านวน 3 คน   
  3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างปลายเปิดของนโยบาย และ
แนวทางปฏิบัติขององค์กรในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ที่สร้างจากการสังเคราะห์โครงสร้างและ
เนื้อหาตามนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุของแนวคิด 4 แนว ดังนี้คือ 
  1) หลักปฏิญญา”ผู้สูงอายุไทย”พุทธศักราช 2542 มีสาระส าคัญ 9 ข้อ  
  2) แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552  
ซึ่งมียุทธศาสตร์ตามนโยบายของแผน 5 ยุทธศาสตร์ 
   1. แผนสุขภาวะผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 – 2564 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข
ได้สร้างยุทธศาสตร์ตามแผนนี้ 3 ยุทธศาสตร์ 
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   2. นโยบายของรัฐบาลคสช.ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ คือ นโยบายด้านที่ 3 การลดความ
เหลื่อมล ้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ข้อที่ 3 และข้อที่ 4 
   โดยน ามาสังเคราะห์รวมเป็นนิยามของแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์เอกสารข้อมูล วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ท าให้ได้นโยบาย 10 ข้อที่ถูกน ามาสร้างเป็นค าถามเชิง
โครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ในงานวิจัยนี้ โดยสร้างเป็น 2 แบบคือ แบบที่ 1 เพ่ือสัมภาษณ์ / สอบถาม
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ 1-3 แบบที่ 2 เพ่ือสัมภาษณ์ / สอบถามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
 3.4 การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 1) ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเชิงเนื้อหา แบบสัมภาษณ์ทั้ง 2 ฉบับนี้จะได้รับการตรวจ
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเชิงเนื้อหาจากผู้เชียวชาญ 5 ท่าน ซึ่งปรับแก้จนได้ผลว่า “ผ่าน” จาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดจึงน าไปใช้ โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางสาธารณสุขด้านผู้สูงอายุ 2 
ท่าน ทางรัฐศาสตร์ 1 ท่าน ทางสังคมศาสตร์ 2 ท่าน 
 2) ความเป็นปรนัย นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปที่เป็นผู้สูงอายุทั้งหมด 25 คนจะถูก
สุ่มแบบบังเอิญมาท าการสัมภาษณ์หรือให้ท าแบบสอบถาม เพ่ือหาความเป็นปรนัยของแบบทั้งหมด ซึ่ง
ผลก็ได้ว่า “ผ่าน” ทั้งหมด  
 3) น าเครื่องมือไปอบรมความรู้ความเข้าใจและวิธีใช้ให้กับเจ้าหน้าที่วิจัยที่เป็นผู้เก็บรวบรวม
ข้อมูล และมีการหาค่าความเชื่อมั่นในการเก็บข้อมูลด้วยการทดสอบหาค่า intercorrelation ของผู้เก็บ
ข้อมูล 2 คนซึ่งค่าที่ได้ต้องไม่ต่ ากว่า 0.98 จึงจะถือว่ามีความเชื่อมั่นในการเก็บข้อมูลได้ 
 3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1)  ลงพ้ืนที่ท าการติดต่อและดูสภาพกลุ่มผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งท าการนัดหมายการสัมภาษณ์ 
 2) ท าการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผล 
 3) จัดท ารายงานผลการศึกษา เพ่ือน าไปน าเสนอต่อชุมชน/เผยแพร่ต่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
จะเป็นข้อมูลในการใช้งานต่อไปทั้งในการปฏิบัติงานและทางวิชาการต่อไป 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลมีการวางแผนนโยบายในเร่ืองต่างๆหลากหลาย
เพ่ือให้ครอบคลุมงานทั้งหมดที่เกี่ยวพันกับผู้สูงอายุเพ่ือให้เกิดสุขภาวะที่ดีและเหมาะสมซึ่งจะเป็น
การสร้างและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีแก่ผู้สูงอายุของไทยที่เป็นเรื่องส าคัญของชาติทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตที่ก าลังมาถึง แต่อย่างไรก็ตามระบบการจัดการดูแลบริการ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์แก่
ผู้สูงอายุของหน่วยงานรัฐต่างๆยังไม่สามารถแสดงถึงการมีประสิทธิภาพในการการด าเนินงานตาม
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เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้โดยผลของการรับรู้ผู้สูงอายุจะเป็นข้อมูลยืนยันได้อย่างดี ดังนั้นในการที่จะวาง
นโยบายหรือแผนหรือยุทธศาสตร์เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาให้ชัดเจนและตรงตามสภาพความ
เป็นจริงก็ไม่สามารถที่จะกระท าได้ จึงท าให้งานด้านผู้สูงอายุยังพบว่ามีปัญหาจากการเรียกร้อง 
อุทธรณ์จากสื่อต่างๆผู้สูงอายุหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนที่ท างานเกี่ยวข้อง
โดยตรง ปัญหาเหล่านี้ต้องการความร่วมมือจากครอบครัวและสังคมรอบข้างโดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สูงอายุเหล่านี้อาศัยอยู่ต้องช่วยกันสร้างมาตรการร่วมกับภาครัฐเพ่ือให้ผู้สูง
วัยเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนก่อนจะจากโลกนี้ไป  นอกจากนั้นในประเทศไทยนั้นมีงานวิจัยหลาย
ชิ้นเกี่ยวกับผู้สูงอายุแต่ดูเหมือนยังไม่เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงและสภาพที่แท้จริงของผู้สูงอายุใน
แต่ละประเภทและชนิด ยิ่งกว่านั้นในปัจจุบันมีผู้สูงอายุมากขึ้นทุกปีแต่จ านวนผู้ดูแลยังไม่เพียงพอ 
และมีงานวิจัยส่วนหนึ่งมองผู้สูงอายุเป็นภาระไม่ได้มองผู้สูงอายุในเชิงสัมพันธ์กับสังคม จึงไม่ได้
ศึกษาสังคมผู้สูงวัยหรือสังคมผู้สูงอายุ ท าให้ขาดข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลง
แต่ละความต้องการที่จะเกิดขึ้นในสังคมสูงวัยที่มีผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักเพ่ือการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านผู้สูงอายุ ต้อง
สังเคราะห์ข้อมูลในองค์ความรู้เชิงวิชาการหรือการปรับปรุงข้อมูล  ความรู้จากการวิจัยยังขาดสภาพ
ที่ตรงกับความจริงที่จะเข้าใจถึงความต้องการและสภาวะที่เป็นอยู่และก าลังจะเป็นของผู้สูงอายุและ
การท างานขององค์กรเพ่ือผู้สูงอายุต่างๆ  รวมทั้งการสื่อสารในปัจจุบันเป็นเรื่องส าคัญที่จะเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและเข้าใจนโยบายของรัฐหรือหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนสูงวัยได้รับและสามารถใช้
สิทธิและสวัสดิการต่างๆที่สร้างขึ้นมาเพ่ือท าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่
จะเพ่ิมมากข้ึนด้วย 
 ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่านโยบายที่ 8 เป็นนโยบายที่องค์การชุมชนทั้ง 2 องค์กร (อส
ม. และบทบาทสตรี) ไม่ได้ด าเนินงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเทศบาลเมืองไร่ขิงก็
ด าเนินงานตามนโยบายนี้น้อยมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองไร่ขิงที่ไม่มี
การรับรู้ถึงการด าเนินงานในนโยบายนี้  โดยนโยบายที่ 8 เป็นเร่ืองที่รัฐต้องมีส่วนร่วมขององค์กร
ภาคเอกชน ประชาชนสถาบันสังคม ในการก าหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
งานและบุคลากรด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ รวมทั้งประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ซึ่งได้มาจากแผนปฏิญาญผู้สูงอายุไทยว่ารัฐโดย
การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชนสถาบันสังคม ต้องก าหนดนโยบายและแผนหลัก
ด้านผู้สูงอายุส่งเสริมและประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องให้บรรลุผลตาม
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เป้าหมาย และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการบริหารจัดการ
เพ่ือการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 
 1)  มาตรการการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ อย่างบูรณาการ
ระดับชาติ 
 2)  มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 
ซึ่งนโยบายเหล่านี้จะไม่มีอยู่ในหน้าที่หลักขององค์กรชุมชนทั้งสองแห่งและเป็นนโยบายระดับบริหาร
ส่วนกลางจึงท าให้มีการด าเนินงานน้อยมากในฝ่ายปฏิบัติการขององค์กรเทศบาลเมืองไร่ขิง และไม่มี
การรับรู้ถึงการด าเนินการในนโยบายเหล่าน้ีของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองไร่ขิง เช่น ในการ
บริหารจัดการปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการดูแลผู้สูงอายุใน
สังคมไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ด าเนินงาน จึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อจ ากัดใน
การจ้างบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกฎหมายท้องถิ่นได้ก าหนดให้งบประมาณส าหรับ
จ้างบุคลากรต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของรายได้ท้องถิ่น 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย  
 ผลการด าเนินการตามนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุโดยองค์กรชุมชน (อสม. 
และ บทบาทสตรี) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเทศบาลเมืองไร่ขิง และการรับรู้ถึงการด าเนินงาน
ตามนโยบายของผู้สูงอายุชุมชนไร่ขิง สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 5.1 ผลการด าเนินงานตามนโยบายที่ 1 (จาก 4 แนวคิด) นโยบายที่ 4. (จาก 3 แนวคิด 
ยกเว้นแผน คสช.) นโยบายที่ 5. (จาก 3 แนวคิดยกเว้นแผน คสช.) นโยบายที่ 6. (จาก 3 แนวคิดยกเว้น 
แผน คสช.) และนโยบายที่ 7. (จาก 3 แนวคิดยกเว้นแผน คสช.) นั้น ผลพบว่า กลุ่มองค์กรชุมชนทั้ง 2 
กลุ่ม คือ อสม. และ บทบาทสตรี และกลุ่มเทศบาลเมืองไร่ขิงต่างก็ ด าเนินงาน ตามนโยบายเหล่านี้ 
รวมทั้งผู้สูงอายูในเขตเทศบาลไร่ขิงนี้ ก็รับรู้และมีความต้องการในการด าเนินงานตามนโยบายนี้ 
 5.2 ผลการด าเนินงานตามนโยบายที่ 2 (จาก 4 แนวคิด) นโยบายที่ 3. (จาก 3 แนวคิด 
ยกเว้น แผน คสช.) ผลพบว่า ทั้งกลุ่มองค์กรชุมชนคือ อสม.และ บทบาทสตรี และกลุ่มเทศบาลเมืองไร่
ขิงต่างก็ ด าเนินงาน ตามนโยบายเหล่านี้ แต่ผู้สูงอายูในเขตเทศบาลไร่ขิงนี้รับรู้และมีความต้องการถึง
การด าเนินงานตามนโยบายนี้น้อยมาก 
 5.3 ผลการด าเนินงานตามนโยบายที่ 8 (จาก 2 แนวคิด ยกเว้นแผนสธ./สุขภาวะ และ คสช.) 
ผลพบว่า กลุ่มเทศบาลเมืองไร่ขิงด าเนินงานตามนโยบายนี้น้อยมาก และกลุ่มองค์กรชุมชนทั้ง 2 กลุ่ม คือ 



96    ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

อสม. และ บทบาทสตรีนั้น ไม่มีการด าเนินงาน ตามนโยบายนี้ รวมทั้งไม่มีการรับรู้และความต้องการใน
การด าเนินงานตามนโยบายนี้ของผู้สูงอายูในเขตเทศบาลไร่ขิง 
 5.4 ผลการด าเนินงานตามนโยบายที่ 9. (จาก 2 แนวคิดยกเว้นแผนสธ./สุขภาวะ และ คสช.) 
ผลพบว่า กลุ่มองค์กรชุมชน คือ อสม. ด าเนินงานตามนโยบายนี้ น้อยมาก แต่กลุ่มองค์กรชุมชนบทบาท
สตรีและกลุ่มเทศบาลเมืองไร่ขิงนั้น มีการด าเนินงาน ตามนโยบายนี้ รวมทั้งมีการรับรู้และความต้องการ
ในการด าเนินงานตามนโยบายนี้ของผู้สูงอายูในเขตเทศบาลไร่ขิง 
 5.5 ผลการด าเนินงานตามนโยบายที่ 10. (จาก 1 แนวคิดคือ แผนผู้สูงอายุ) ผลพบว่า กลุ่ม
เทศบาลเมืองไร่ขิง มีการด าเนินงาน ตามนโยบายนี้ แต่กลุ่มองค์กรชุมชนทั้ง 2 กลุ่ม คือ อสม. และ 
บทบาทสตรีนั้นมีการด าเนินงานน้อยมากตามนโยบายนี้ รวมทั้งไม่มีการรับรู้และความต้องการในการ
ด าเนินงานตามนโยบายนี้ของผู้สูงอายูในเขตเทศบาลไร่ขิง 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ควรแก้ไขปัญหา ปรับปรุง พัฒนาเรื่องการสื่อสารนี้ควรจัดเป็นนโยบายหลักอันดับแรก
ของทุกองค์กรที่จะต้องปฏิบัติและควรมีการร่วมมือกันกับเครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้องเช่น ซึ่งผลการวิจัย
พบว่าการร่วมมือกันระหว่างเครือข่าย หน่วยงานต่างๆพบว่า ยังด าเนินตามนโยบายของหน่วยงานของ
ตน การมาร่วมมือก็จะเป็นลักษณะเฉพาะกิจไม่ได้ด าเนินงานร่วมกันในแบบองค์รวม เช่น การส่งเสริม
สุขภาพ  การป้องกันและการบ าบัดฟ้ืนฟู  การดูแลแบบผสมผสาน ทุกหน่วยงานควรประชุมร่วมกัน
วางแผนร่วมกันบูรณาการให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีแบบองค์รวม หรือมีสุขภาวะที่ดีในทุกด้านเป็นการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีนั่นเอง 
 6.2 ควรมีการก าหนดกลไกการขับเคลื่อนด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ และการแก้ไขปัญหา 
ยิ่งกว่านั้นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุบางคนมีบทบาทเป็นอาสาสมัครและสมาชิกหลายกลุ่มประเภท จึงท าให้
สับสนในบทบาทการท าหน้าที่ของตนเองด้วย 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์1.เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 152.เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค 15และ3.เพ่ือน าเสนอการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี โดยใช้ระเบียบการวิจัยเชิง
คุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ที่เป็นผู้บริหาร
โครงการพระสอนศีลธรรม และผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 18 รูปหรือคน และการสนทนากลุ่ม
เฉพาะกับผู้เชี่ยวชาญจ านวน12รูปหรือคนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเชิง
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พรรณนาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการแจก
แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.988  กับพระสอนศีลธรรมในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค 15จ านวน 253 รูป สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพทั่วไปในการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 พบว่า มีการประชุมวางแผนเพ่ือก าหนดนโยบาย และท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15
ทีช่ัดเจน มีการน านโยบายที่ได้มาสู่การปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็น
ประจ า มีการสนับสนุนให้พระสอนศีลธรรมมีความรับผิดชอบในการถ่ายทอดหลักพุทธธรรม 
ส่งเสริมงบประมาณในการจัดกิจกรรมมีการประเมินผลทั้งการเรียนการสอนและกิจกรรมวิถีพุทธทั้ง
ครูและนักเรียน มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือปรับปรุงกิจกรรมโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ให้มีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15  นั้น พบว่า ปัจจัยด้านประเภทของ
ศักยภาพในการท างานกับการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีความสัมพันธ์กัน และมี
ความสัมพันธ์กันในระดับมาก (r = 0.940, p-value= 0.000) และ ปัจจัยด้านภาวนา 4กับการ
พัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก 
(r = 0.941, p-value= 0.000) 

3. การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 15  มี 5ขั้น  คือ 1) การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ด้านเนื้อหาการสอนได้แก่  การจัดท า
ปฏิทินปฏิบัติงาน ในรอบปีการศึกษา การพัฒนาผู้สอนให้ใช้วิธีการที่เหมาะสมกับผู้เรียน จะท าให้
การเรียนของผู้เรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล2) การพัฒนาศักยภาพพระ
สอนศีลธรรม ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ด้านวิธีการสอน
ได้แก่ การก าหนดห้องเรียน ชั้นเรียน ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องน้ า หนังสือเรียน ต าราเรียน สมุด 
ดินสอ ปากกา กระดาษ กระดานเขียน โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี โปรเจคเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ สื่อการ
สอน ไฟฟ้า น าประปา เป็นต้น 3) การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ด้านการใช้สื่อการสอน ได้แก่ การน าหลักธรรมเข้ามา
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ประยุกต์กับการสอน จัดการเรียนรู้โดยมี สื่อ วีซีดี คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอน จัดการเรียนรู้โดยน า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันประยุกต์ใช้ในการสอน4)การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ได้แก่ การพัฒนากิจกรรมในการจัดการการเรียนการสอนขั้นปฏิบัติ เป็นกิจกรรมหลักของการ
เรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 5) การพัฒนาศักยภาพพระ
สอนศีลธรรม ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ด้านการวัดผล
และประเมินผลได้แก่ การเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ค าแนะน าในด้านทักษะเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจให้พระสอนศีลธรรมในด้านการวัดผลและประเมินผลจากแฟ้มงานสะสม 
ค าส าคัญ: การพัฒนาศักยภาพ, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 
 
 

ABSTRACT 
Objectives of this research were: 1. to study the general condition of 

Potentials Development of Ethics and Morality Teaching monks in Secondary 
School at Sangha Administrative Region 15, 2. to study factors affecting Potentials 
Development of Ethics and Morality Teaching monks in Secondary School at 
Sangha Administrative Region 15and 3. to propose the model of Potentials 
Development of Ethics and Morality Teaching monks in Secondary School at 
Sangha Administrative Region 15. 

Methodology was the mixed methods: The qualitative research 
collected data from document and 18 key informants by In-depth-interviewing and 
also from 12 participants in focus group discussion. Data were systematically 
classified and analyzed by descriptive interpretation. The quantitative research 
collected data from 253 samples by questionnaires with Reliability value at 0.988 
and analyzed data with Frequency ,Percentage , Average, Standard Deviation , 
Pearson ' s Correlations Coefficient. 

Findings of this research were as follows: 
1. The general condition of Potentials Development of Ethics and 

Morality Teaching monks in Secondary School at Sangha Administrative Region 15 
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indicated that there were meetings to formulate a clear policy and understanding 
of the procedure of potentials development of ethics and morality teaching monks 
in Secondary School at Sangha Administrative Region 15. The policy was 
implemented for students development continuously, supporting the ethics and 
morality teaching monks to disseminate Buddhadhamma with responsibility with 
budget allocation for activities There were learning and teaching and Buddhism 
supporting activities evaluations. There was budgetary support to improve activities 
of the Secondary Schools at the Region 15 for more efficiency  

2. The factors that were  correlated with potentials development of 
ethics and morality teaching monks  in Secondary Schools at Sangha Administrative 
Region 15were  that the factor in work potentials of ethics and morality teaching 
monks were correlated at high level (r = 0.940 , p-value= 0.000) and Bhavana 4 and 
potentials development of ethics and morality teaching monks  in Secondary 
School were also correlated in high level  (r = 0.941, p-value= 0.000). 

3. The Potentials Development of Ethics and Morality Teaching monks  
in Secondary School at Sangha Administrative Region 15 were of 5 concepts as 
follows: 1) Potentials Development of Ethics and Morality Teaching monks  in 
Secondary School at Sangha Administrative Region 15 in lesson contents;  annual 
instructions schedule, teachers development to suit the learners would make the 
learning activities more effective and efficient, 2) teaching aspect; the availability of 
classrooms, class, library, meeting rooms, toilets, textbooks, notebooks, pencils, 
pens, paper, writing boards, table,  cabinets, chairs, teaching aids projectors, 
computers,  teaching media, electricity, water supply, et cetera, 3) teaching media 
usage; application of Dhamma principles in teaching techniques, teaching with 
media, VCD, computer assisted instruction, CAI, integrated with current affairs, 4) 
learning and teaching activities; developing learning and teaching activities at the 
hand-on level for the main activity so that students will learn in line with the 
learning objectives, 5) assessment and evaluation; experts and resource persons 



102    ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

 
 

should be invited to help the ethics and morality teaching monks to have 
knowledge and skill in assessment and evaluation from the work files.  
Keywords : Potentials Development, Ethics and Morality Teaching monks. 
1. บทน า 

การด าเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีความคาดหวังว่าจะเป็น
โครงการที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องการใช้โครงการนี้ให้เข้าไปมีส่วนผลักดันสร้างความ
เปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ด้วยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน มี
พระที่จะน าหลักธรรมค าสอนผ่านกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับ คือ ผู้เรียนจะได้รับการปลูกฝังในเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมจากพระภิกษุสงฆ์โดยตรง และผลจากการวิจัยของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พบว่า เป็นโครงการที่ดี มีผลท าให้เด็กปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นไปในทางที่ดีขึ้นอย่าง
ชัดเจน เป็นการลงทุนในโครงการที่คุ้มทุนมาก เพราะในภาพรวมพระสามารถตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลได้ดี 

 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 
2.2เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย  ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 
2.3เพ่ือน าเสนอการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลาย  ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1 รูปแบบการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิง
ปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ 

3.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก  1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิง
ปริมาณได้แก่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน ภาค 15จ านวน 631 รูป 
2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้ท าการสุ่มมาจากประชากรจ านวน 631รูป 
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โดยค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 181 รูป 3)  ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค 15 จ านวน 18 ท่าน 3)  ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion)ผู้วิจัยได้คัดเลือกจากเจ้าคณะผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญด้านคณะสงฆ์ ซึ่งมีความ
ช านาญและมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 เป็นอย่างดี จ านวนทั้งสิ้น 12 รูป/คน 
 3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แบบสัมภาษณ์ (InterviewForm) เป็นแบบสัมภาษณ์
เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structure In-depth Interview)  2) แบบการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion Form) เป็นไปในลักษณะของการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
3) แบบสอบถาม (Questionnaire)เกี่ยวกับกลไกการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15  

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  1) การสัมภาษณ์ (Interview) การวิจัยครั้งนี้ใช้ทั้งการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi-formal interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(Informal interview) ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรทั้งหมด ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ 
ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้ งวัตถุประสงค์ของการ
สัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล่อง
ถ่ายรูปเพื่อใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บ
ไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ที่จะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียง
เลย  2) การสนทนากลุ่มเฉพาะด าเนินการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ โดยที่คณะผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนิน
รายการของกิจกรรมขณะสนทนากลุ่มเฉพาะ มีการบันทึกการด าเนินกิจกรรมด้วยเครื่องบันทึก 
(Recorder) และภาพ (Camera) 

3) งานวิจัยเชิงปริมาณ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดังนี้  (1) จัดเตรียมเครื่องมือตาม
จ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยให้แบบสอบถาม (Questionnaire) ตรงตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
แจกแบบสอบถาม  (2) ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆจ านวนอย่างน้อย5ท่านเช่นด้านพระพุทธศาสนา 
ด้านการจัดการเชิงพุทธเป็นต้นในการตรวจเครื่องมือการวิจัยว่ามีความเที่ยงตรงและสามารถใช้ใน
การเก็บข้อมูลได้หรือไม่  (3) ติดต่อขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุญาตและขอ
ความร่วมมือถึงพระวินยาธิการระดับสูง และเวียนหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร หัวหน้า
หน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้าแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)  (4) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอ
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ความร่วมมือถึงผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยก าหนดวันที่จะไปขอแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) ด้วยตนเอง (5) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม 
(Questionnaire) แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  1)  การวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา  2) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของ
งานวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยน าข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์
และความถูกต้องแล้ว ท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

 
4. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญในกลไกการพัฒนาศักยภาพพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15  ตามวัตถุประสงค์ใน
การวิจัยดังนี้ 

4.1 สภาพทั่วไปเกี่ยวกับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 15  มีการก าหนดกลุ่มงานที่มีความสอดคล้องกัน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 
เริ่มต้นตั้งแต่ 1) วางแผน คือ จัดให้มีการประชุมวางแผนเพ่ือก าหนดนโยบาย และท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับกับการด าเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ให้มี
ความชัดเจน 2) ด าเนินการ น านโยบายที่ได้มาสู่การปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นประจ า สนับสนุนให้ครูรับผิดชอบในการถ่ายทอดหลักพุทธธรรม ส่งเสริม
งบประมาณในการจัดกิจกรรมโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 153) 
ตรวจสอบประเมินผล ให้มีการประเมินผลทั้งการเรียนการสอนและกิจกรรมวิถีพุทธทั้งครูและ
นักเรียน และ 4) แก้ไขปรับปรุง โดยการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือปรับปรุงกิจกรรมโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ให้มีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน 

4.2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15  การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวนา 4 
กับการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนโดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson ค่า 
Significant Level มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.005 นั่นคือ ปัจจัยด้านภาวนา 4กับการพัฒนา
ศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีความสัมพันธ์กัน โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
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(r) แล้วพบว่ามีค่า 0.941 ซ่ึงแสดงว่า ปัจจัยด้านภาวนา 4กับการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนมีความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก 

4.3 การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 15   มี 5 ขั้น  คือ 1) การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ด้านเนื้อหาการสอนได้แก่  การจัดท า
ปฏิทินปฏิบัติงาน ในรอบปีการศึกษา การพัฒนาผู้สอนให้ใช้วิธีการที่เหมาะสมกับผู้เรียน จะท าให้
การเรียนของผู้เรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล2) การพัฒนาศักยภาพพระ
สอนศีลธรรม ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ด้านวิธีการสอน
ได้แก่ การก าหนดห้องเรียน ชั้นเรียน ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องน้ า หนังสือเรียน ต าราเรียน  
สมุด ดินสอ ปากกา กระดาษ กระดานเขียน โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี โปรเจคเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์  
สื่อการสอน ไฟฟ้า น าประปา เป็นต้น 3) การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ด้านการใช้สื่อการสอน ได้แก่ การน า
หลักธรรมเข้ามาประยุกต์กับการสอน จัดการเรียนรู้โดยมี สื่อ วีซีดี คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอน 
จัดการเรียนรู้โดยน าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันประยุกต์ใช้ในการสอน4)การพัฒนาศักยภาพพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ การพัฒนากิจกรรมในการจัดการการเรียนการสอนขั้นปฏิบัติ เป็น
กิจกรรมหลักของการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 5) การ
พัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 
15 ด้านการวัดผลและประเมินผลได้แก่ การเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ค าแนะน าในด้าน
ทักษะเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้พระสอนศีลธรรมในด้านการวัดผลและประเมินผลจากแฟ้มงาน
สะสม 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 15  ด้านวิธีการสอนพบว่าก าหนดห้องเรียน ชั้นเรียน ห้องสมุด ห้องประชุม 
ห้องน้ า หนังสือเรียน ต าราเรียน สมุด ดินสอ ปากกา กระดาษ กระดานเขียน โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี 
โปรเจคเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ ส่ือการสอน ไฟฟ้า น าประปา เป็นต้นแสดงให้เห็นว่าคณะสงฆ์
จ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในทุกๆด้านเพ่ือเพ่ิมศักยภาพพระสอน
ศีลธรรมในการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Krisada  Saelee 2016  
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ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร”
ผลการวิจัยพบว่าพระธรรมวิทยากรมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
โดยมีบทบาทส าคัญ 9 ด้าน คือ1. ด้านการให้ค าปรึกษา2. ด้านการสนทนาธรรม3. ด้านการอบรม
เยาวชน4. ด้านการจัดกิจกรรมทาง5. ด้านการร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการ6. ด้านการ
จัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม7. ด้านการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน
8. ด้านการจัดค่ายคุณธรรม9. ด้านการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษาและมีการ
น าเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือ หลักไตรสิกขา หลักอริยสัจ 4 หลักอิทธิบาท 4 และ
หลักภาวนา 4 มาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วย 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   1) โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต้องมีหลักสูตรที่ชัดเจนและเหมาะสมกับยุค
สมัย พร้อมทั้งการจัดอบรมให้แก่พระสอนศีลธรรมก่อนจะออกปฏิบัติงานในแต่ละปีการศึกษา 
เพ่ือให้การปฏิบัติการสอนในโรงเรียนนั้นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
  2) โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต้องให้การนิเทศติดตาม ประสานงาน และ
คอยช่วยเหลือสนับสนุนพระสอนศีลธรรมในการสอนศีลธรรมในโรงเรียนของแต่ละรูปโดยเฉพาะการ
จัดผู้ดูแลรับผิดชอบในแต่ละส่วนที่ใกล้ชิดมากที่สุด เพ่ือให้พระสอนศีลธรรมสามารถปรึกษาหารือได้
ในเวลาที่มีปัญหาในการสอน 

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1) โครงการพระสอนศีลธรรมต้องให้พระสอนศีลธรรมเข้ารับการอบรมก่อนจะออก

ปฏิบัติงานในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือให้การปฏิบัติการสอนในโรงเรียนนั้นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
  2) โครงการพระสอนศีลธรรมต้องมีการติดตามประเมินผล ประสานงาน และคอย
ช่วยเหลือสนับสนุนพระสอนศีลธรรมรูปอ่ืนๆโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่าย 
เพ่ือให้พระสอนศีลธรรมรูปอื่นๆสามารถปรึกษาหารือได้ในเวลาที่มีปัญหาในการเรียนการสอน 
  3) โครงการพระสอนศีลธรรมต้องให้พระสอนศีลธรรมมีการพัฒนาศักยภาพตนเอง
เสมอ เพ่ือท าหน้าที่ในการสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้มีคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับของสถานศึกษา 
 6.3 ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

 1) ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15โดยการสังเกตการณ์ และสัมภาษณ์  
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  2) ควรศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคอ่ืนเพ่ือเปรียบเทียบผล   
  3) ควรศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์โครงการวิจัย 1) เพ่ือศึกษารูปแบบ และวิธีการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลสุเทพ 2) เพ่ือศึกษาทราบความคิดเห็นของผู้สูงอายุ ด้านการจัด
สวัสดิการสังคมที่ตนได้รับ 3) เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่
เหมาะสม และบังเกิดประโยชน์สุข โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ได้แก่ การสัมภาษณ์
เจาะลึก การใช้แบบสอบถาม และการใช้เทคนิค SWOT กับกลุ่มตัวอย่างของเทศบาลต าบลสุเทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 117 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ
ประจ าส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้สูงอายุ ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 ผลการศึกษารูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลสุเทพ 
พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุ มีจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุ 4 รูปแบบ คือ การประกันสังคม (Social 
Security) การช่วยเหลือสาธารณะ (Public Assistance) การบริการสังคม (Social Service) และ
                                                           
 

 Master of Social Work, Department of Studies In Social Work, University of Mysore, 
Manasagangotri, Mysore, India. 
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การช่วยเหลือเกื้อกูลของภาคประชาชน (The Assistance of People Sector) นอกจากนี้จาก
การศึกษาพบว่า การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุยังมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ เช่น เบี้ยยัง
ชีพไม่เพียงพอ กองทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากจนหรือพิการ กองทุนชุมชน โครงการให้ความ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม การจัดตั้งศูนย์อบรมหรือโรงเรียนผู้สูงอายุประจ า
หมู่บ้าน การมีงานท าและการมีรายได้ การจัดกิจกรรมด้านนันทนาการ ความเข้มแข็งของชมรม
ผู้สูงอายุ การประชุมของชมรมผู้สูงอายุ การมีส่วนร่วมของชมรมผู้สูงอายุ การส ารวจประวัติ
ผู้สูงอายุ การตรวจรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น  การดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยตนเองไม่ได้ อาสาสมัคร
สวัสดิการสังคมในหมู่บ้าน ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีเหตุปัจจัยมาจาก 1) ขาดการบูรณาการและขาดความ
ต่อเนื่องในการด าเนินงานด้านสวัสดิการผู้สูงอายุมีการแยกส่วนกันท างานระหว่างงานด้านสุขภาพ
กับงานด้านสังคม และมีการรวมศูนย์ในการให้ความช่วยเหลือ ควรมีการกระจายความรับผิดชอบ
ให้หน่วยงานในท้องถิ่นเข้าร่วมแสดงบทบาทให้มากขึ้น 2) ขาดการน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่าง
แท้จริง 3) ความไม่พร้อมของงบประมาณและการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน
ด้านผู้สูงอายุโดยตรง และ 4) สวัสดิการสังคม เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ ที่รัฐจัดให้กับผู้สูงอายุยังไม่
เพียงพอกับความต้องการของผู้สูงอายุ ไม่สามารถตอบสนองปัญหาได้อย่างแท้จริงและไม่
ครอบคลุมผู้สูงอายุได้ท้ังหมด  

ผลการศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสม พบว่า 1) ด้านการ
ประกันสังคม ควรมีการปรับเพ่ิมเบ้ียยังชีพให้สูงขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับค่าใช้จ่าย
ในปัจจุบัน การตั้งกองทุนส าหรับผู้สูงอายุ 2) ด้านการช่วยเหลือสาธารณะ ควรมีการส ารวจประวัติ
ผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้าน และควรมีอาสาสมัครประจ าชุมชน 3) การบริการสังคม ควรจัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพให้สม่ าเสมอและต่อเนื่อง การอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และการจัด
กิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุได้แสดงบทบาทด้านประเพณีวัฒนธรรม และ 4) การช่วยเหลือ
จากภาคประชาชน ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ และสนับสนุน
ชมรมผู้สูงอายุมีความเข้มแข็ง โดยการบูรณาการจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน เพ่ือรองรับจ านวนผู้สูงอายุที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้เพ่ือมุ่ง เน้นให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นผู้มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 
ค าส าคัญ : กลไกการจัดการ  สวัสดิการ ผู้สูงอายุ 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is, 1) to study the form and management of 

social welfare for elderly people in Suthep Sub-district municipality 2) to study 
and know the opinion of older people for social welfare management they 
received 3) to provide guidelines for an appropriated social welfare management 
for older people and brings happy benefits  

The research tools being used in this study are both qualitative and 
quantitative consisting of in-depth interviewing, questionnaires and SWOT analysis 
with the 117 samples including executives, local officials, committees of senior 
club, and older people in Suthep sub-district, Muang district, Chiang Mai province. 
 The study found that there were 4 forms of social welfare for older 
people:- (1) Social Security, (2) Public Assistance, (3) Social Service and (4) The 
Assistance of People Sector.  The research also found that there were various 
problems and obstacles in management of the project like   insufficient 
allowance, lack of fund to help the poor older or handicapped people, 
community fund, the project to helping older people who experienced the social 
problems,   to found the training center or school for older people in the 
community,  jobs and income, recreation activities, strengthening of elderly 
people club, elderly people meeting, participation of older people, exploring 
biographies of older people, first aid training, care for elderly people who can’t 
care for themselves,   volunteers for social welfare in community.  These 
problems and obstacles arose from 1) lack of integration and stability in the 
process of social welfare for elderly people, separately performance in the health 
care and social welfare, as well as the centralization of the helping.  It should be 
more decentralized for local organizations to participate in decision-making. 2) 
Lack of bringing policy to be really materialized 4) inadequate budgets and well 
educated personnel in social welfare for elderly people and 4) insufficient 
allowance given by the government which does not meet their needs and not 
cover to all elderly people.  
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The results of this research showed that 1) in terms of Social Security, 
subsistence allowance should be increased in order to meet the present 
expenditures. The funds for elderly people also should be raised.   (2) As for 
Public Assistance we found that exploring biographies of older people and 
volunteers in a community should be established.  (3) Moreover Social Service, 
consistency and continuity for health checking should be done. Health training for 
elderly people and cultural recreation activities also should be established. (4) 
Finally The Assistance of People Sector, we found that the government should 
support the older people to take part in any group activities continually and 
strengthen elderly people club. This can be possible by integration from various 
factions both government and private sectors in order to   prepare for surging 
numbers of aging people in the future to come. This will enhance the quality of 
life of older people who are valuable and desirable for society as well as the 
nation. 
Keywords: The Appropriate Management System, Welfare, Elderly 
 
 
1. บทน า 

การเปลี่ยนแปลงของประชากรในศตวรรษที่ 21 แสดงให้เห็นชัดเจนถึงการเพ่ิมจ านวน
ประชากรสูงอายุ อันเป็นผลจากการลดลงของอัตราเกิด จากการลดลงของประชากรวัยหนุ่มสาว 
ร่วมกับพัฒนาการเทคโนโลยีทางการแพทย์ การรักษาโรค และการขจัดติดเชื้อต่าง ๆ ตลอดจนการ
ดูแลด้านโภชนาการและความสะอาดด้านสุขาภิบาลที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น อายุขัยเฉลี่ยของ
ประชากรเพ่ิมมากขึ้นจากจ านวนประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้มีข้อสังเกตถึงลักษณะการ
เพ่ิมของประชากรผู้สูงอายุคือ ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วการเพ่ิมจ านวนประชากรจะเป็นลักษณะ
แบบค่อยเป็นค่อยไป ในขณะที่ประเทศก าลังพัฒนา การเพ่ิมจ านวนประชากรผู้สูงอายุจะเป็นไป
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย พบว่า ประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกจะมีจ านวนการเพ่ิม
ประชากรผู้สูงอายุมากกว่าประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันตก และพบการเพ่ิมขึ้นอย่างช้า ๆ ในกลุ่ม
ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากจ านวนประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกที่มีอยู่ร้อยละ 5 ในปี 
พ.ศ. 2513 คาดว่าจะเป็นร้อยละ 10 ในปี พ.ศ. 2593 โดยองค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าในปี 
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พ.ศ.2568 ในกลุ่มประชากรจ านวนทุก 7 คน จะพบผู้สูงอายุ 1 คน จากการเพ่ิมขึ้นของประชากร
ผู้สูงอายุทั่วโลก พบประเด็นสาเหตุส าคัญและน าไปสู่ปัญหาทางสุขภาพ คือ ปัญหาความยากจนและ
การมีรายได้น้อย ซึ่งส่งผลให้ความพึงพอใจในชีวิตลดลง การรับการตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน 
ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย และการรับบริการทางการแพทย์ลดลง  มีผลต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ
ในที่สุด ในประเทศกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น องค์การสหประชาชาติ ได้ก าหนดให้
ประเทศบังคลาเทศ ภูฐาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เมียนมาร์ เนปาล และศรี
ลังกา เป็นกลุ่มประเทศรายได้น้อย (Low-income Countries) และประเทศอินโดนีเซีย มัลดีฟ 
และไทยเป็นประเทศรายได้น้อยระดับกลาง (Lower-middle Countries) นอกจากปัญหาความ
ยากจนที่เป็นสาเหตุการเกิดปัญหาทางสุขภาพแล้ว   ยังพบว่า ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและ
มีการพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ส่งผลให้ภาวการณ์เจ็บป่วยของผู้สูงอายุเปลี่ยนจาก
การเจ็บป่วยแบบเฉียบพลันเป็นการเจ็บป่วยแบบเรื้อรัง (Institute of Geriatric Medicine, 2005)  

ประเทศไทยได้ด าเนินนโยบายประชากร และประสบผลส าเร็จมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 เป็นต้นมา ท าให้อัตราเจริญพันธุ์ลดลงอยู่ต่ ากว่าระดับทดแทนประกอบกับ
ความก้าวหน้าทางด้านระบบสาธารณสุข ท าให้คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น ส่งผลให้โครงสร้างประชากร
ไทยในปัจจุบัน แตกต่างไปจากในอดีตค่อนข้างมาก กล่าวคือ  

1. ประชากรวัยเด็ก (0-14 ปี) มีสัดส่วนลดลงอย่างรวดเร็วจากร้อยละ 45.2 ในปี 2513 
เป็นร้อยละ 24.3 ในปี 2543 คาดว่าช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ในปี 2550 เป็น ร้อยละ 22.3 จะ
ลดลงเป็นร้อยละ 21.0 เมื่อสิ้นแผนพัฒนาฯ ในปี 2554 

2. ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) ยังคงมีสัดส่วนสูงเนื่องจากประชากรกลุ่มนี้เกิดในช่วง
ที่ประเทศไทยยังมีอัตราเจริญพันธุ์สูง โดยเพ่ิมจากร้อยละ 49.8 ในปี 2513 เป็นร้อยละ 66.3 ในปี 
2543 และยังคงเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงร้อยละ 67.1  หลังจากนั้น จะลดลงเป็นร้อยละ 67.0 
ในปี 2554 

3. ประชากรวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีสัดส่วนสูงขึ้นจากร้อยละ 5.0 ในปี 2513 เป็นร้อย
ละ 9.5 ในปี 2543 และจะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นร้อยละ 11.7 ในปี 2554 (Office of the 
National Economic and Social Development Board, 2005) 

ภาวะประชากรผู้สูงอายุ เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีการลดลง
ของอัตราการเกิดและอัตราการตาย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสามารถแสดงให้เห็น
โดยง่าย จากการเปล่ียนแปลงของลักษณะปิรามิดของประชากร (Population pyramid) ใน
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ระยะเวลาต่าง ๆ โดยจากลักษณะโครงสร้างที่มีรูปร่างปิรามิดชัดเจนในปี พ.ศ. 2503 ไปเป็น
ลักษณะระฆังคว่ าในปี พ.ศ. 2543 และรูปแจกันในปี พ.ศ. 2563 

เนื่องจากการจะเข้าสู่ความเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ภาครัฐได้เตรียมความพร้อมใน
หลายด้าน เช่น ด้านนโยบายของประเทศ รัฐบาลได้จัดท านโยบายและแผนที่จะรองรับสังคม
ผู้สูงอายุอย่างชัดเจน ทั้งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีการก าหนดแผนประชากร (พ.ศ.2555 – 2559) อย่างเป็นรูปธรรม มี
วิสัยทัศน์ชัดเจน ที่จะพัฒนาคุณภาพ ประชากรในสังคมสูงวัยว่า “ประชากรไทยทุกคนเกิดมามี
คุณภาพ ได้รับการพัฒนา ทุกช่วงวัย ให้สามารถเป็นพลัง ในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ มีหลัก ประกันที่มั่นคง พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุที่มีการจัดสวัสดิ การอย่างยั่งยืน โดย
ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม” (Wiphawan Prajoabmoa, 2012) 

สวัสดิการสังคมโดยเฉพาะเบี้ยยังชีพที่ผู้สูงอายุได้รับเป็นประจ ารายเดือน เป็นจ านวนที่
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีค่าครองชีพสูงขึ้นทุกปีหรือไม่ ผู้สูงอายุควรได้รับเบี้ยยังชีพ
มากน้อยเพียงใด และสวัสดิการสังคมด้านอ่ืนๆ ที่ควรจัดให้มีขึ้นเพ่ือเสริมสร้างชีวิตจิตใจให้ผู้สูงอายุ
มีอายุยืนยาวต่อไป ไม่เป็นภาระกับบุตรหลานและกับสังคมระดับชุมชน จึงเป็นประเด็นส าคัญในการ
วิจัยให้ได้ข้อมูลและแนวทางที่เป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนกลไกการจัดการด้านสวัสดิการสังคมของ
ผู้สูงอายุให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เป็นประโยชน์และมีคุณค่าส าหรับสังคมสืบไป 
 ด้วยเหตุที่ผู้วิจัยได้ทราบถึงลักษณะทางเศรษฐกิจ และสังคมของต าบลสุเทพที่มีความ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พร้อมๆ กับการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และความเหลี่ยมล้ า
ทางด้านเศรษฐกิจของประชากรที่มีมากขึ้นตามไปด้วย ตลอดถึงการเกิดขึ้นของชุมชนผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมที่อพยพเข้ามาหางานท าในเขตเทศบาล และในเมืองเชียงใหม่ เช่น ชุมชนชาวเขา ซึ่งตั้งอยู่
หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย และคนต่างด้าวที่เข้ามาพักอาศัยในเขตชุมชน และส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มคนที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจดี ซึ่งเข้ามาซื้อพ้ืนที่ปลูกบ้านพักขนาดใหญ่ หรูหรา ท าให้ชุมชนมีความ
หลากหลายของคนหลายกลุ่มชนชั้น และหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย
ของประชากรในพ้ืนที่ และการพัฒนาเป็นชุมชนเมืองที่มีความเป็นปัจเจกชนสูง  จึงได้เลือกพ้ืนที่
ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษารูปแบบ และวิธีการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลสุเทพ 
2.2 เพ่ือศึกษาทราบความคิดเห็นของผู้สูงอายุ ด้านการจัดสวัสดิการสังคมที่ตนได้รับ 
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2.3 เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและบังเกิด
ประโยชน์สุข  

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
  3.1 รูปแลลการวิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ได้แก่ การสัมภาษณ์
เจาะลึก การใช้แบบสอบถาม และการใช้เทคนิค SWOT กับกลุ่มตัวอย่างของเทศบาลต าบลสุเทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 117 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ
ประจ าส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้สูงอายุ 
 3.2 การวิจัยเชิงเอกสาร (Document Research)  การก าหนดระเบียบวิธีการวิจัย โดย
ใช้กระบวนการวิจัยเชิงเอกสาร (Document Research) โดยเริ่มต้นจากการศึกษาดังนี้ (1) 
กฎหมายว่าด้วยการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  
และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ได้ให้ความคุ้มครอง ส่งเสริม และการสนับสนุนต่อสิทธิ
ประโยชน์ของผู้สูงอายุ   (2) ปัญหาของผู้สูงอายุซึ่งว่าด้วยปัญหาด้านสังคมที่ผู้สูงอายุไม่มีญาติพ่ีน้อง
มาดูแลปัญหาด้านเศรษฐกิจ คือค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ และปัญหาด้านกายภาพ
ของที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเป็นต้น  (3) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุว่าด้วย
ความหมายของผู้สูงอายุ ทฤษฎีที่ว่าด้วยบทบาทของผู้สูงอายุในสังคม ว่าด้วยกิจกรรมของผู้สูงอายุที่
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสังคม และทฤษฎีว่าด้วยความทันสมัย คือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ท าให้เกิดผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ด้านสถานภาพ บทบาทของผู้สูงอายุ 
เป็นต้น  (4) แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการว่าด้วยความต้องการหรือความจ าเป็นขั้น
พ้ืนฐานของมนุษย์ ซึ่งมีความจ าเป็นหลายระดับผู้สูงอายุก็มีความต้องการที่จะได้รับการเลี้ยงดู หรือ
ความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานเหมือนกัน (5) การจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ นโยบาย และมาตรการของผู้สูงอายุด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านสวัสดิการสุขภาพอนามัย ด้านสาธารณูปโภค ด้านที่พักอาศัย หรือด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ (6) แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมว่าด้วยการที่ประชาชนจะมีทั้ง
สิทธิและหน้าที่ที่จะเข้าร่วมในการแก้ปัญหาทางสุขภาพของเขา มีความรับผิดชอบมากขึ้นที่จะ
ส ารวจตรวจสอบความจ าเป็นเรื่องสุขภาพอนามัย การระดมทรัพยากรท้องถิ่นและเสนอแนะ
ทางแก้ไขใหม่ๆ เช่นเดียวกับการก่อตั้งและด ารงรักษาองค์การต่างๆ ในท้องถิ่น 
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัย ได้ติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารเทศบาล จ านวน 5 คน ข้าราชการประจ าส่วนท้องถิ่น จ านวน 10 คน 
คณะกรรมการผู้สูงอายุ จ านวน 35 คน สมาชิกผู้สูงอายุ จ านวน 82 คน  

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้บริหารเทศบาล จ านวน 5 คน ข้าราชการประจ า
ส่วนท้องถิ่น จ านวน 10 คน คณะกรรมการผู้สูงอายุ จ านวน 35 คน สมาชิกผู้สูงอายุ จ านวน 82 คน 
ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 117 ชุด 
 
4. สรุปผลผลการวิจัย 
 4.1 รูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

1) การประกันสังคม (Social Security) พบว่า ยังไม่มีการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของ
ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุไม่เพียงพอควรเพ่ิมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เพียงพอ และการจัดตั้ง
กองทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากจนหรือพิการ ควรศึกษาหาวิธีการจัดเก็บภาษีหรือเงินออมส าหรับ
เป็นเบี้ยของสูงอายุ 

2) การช่วยเหลือสาธารณะ (Public Assistance) พบว่า ยังไม่มีโครงการให้ความ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา การทารุณกรรม การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
การได้รับค าปรึกษาในทางคดี และการถูกทอดทิ้ง การสนับสนุนการจัดการงานศพผู้สูงอายุที่มีฐานะ
ยากจน และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัย อาหารและ
เครื่องนุ่งห่ม การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ และการช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะ 

3) การบริการสังคม (Social Service) 1) ด้านการศึกษา พบว่า ยังไม่มีศูนย์อบรมหรือ
โรงเรียนส าหรับผู้สูงอายุในการให้ความรู้  หรือจัดกิจกรรมกับผู้สูงอายุ 2) ด้านการมีงานท าและการ
มีรายได้ พบว่า ที่ผ่านมาทางเทศบาลต าบลสุเทพเคยท าการฝึกอบรมการผลิตไม้กวาด ดอกไม้จันทน์ 
ของที่ระลึก แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจากขาดความต่อเนื่อง และขาดงบประมาณสนับสนุน 
3) ด้านนันทนาการ พบว่า ในรอบปี ทั้ง 15 หมู่บ้าน ไม่ค่อยมีการจัดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม เช่น 
กิจกรรมออกก าลังกาย มีเพียงบางกลุ่มที่ไปท ากิจกรรมออกก าลังกาย ส่วนใหญ่จะจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา กิจกรรมรดน้ าด าหัวในวันสงกรานต์ เป็น  

4) การช่วยเหลือเกื้อกูลของภาคประชาชน 1) ด้านความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ 
พบว่า จากการประเมินร้อยละ 80 ส่วนอีกร้อยละ 20 ยังไม่เข้มแข็ง เนื่องจากชมรมบางแห่งยังไม่มี
การจัดตั้งชมรมอย่างไม่เป็นรูปร่างสมบูรณ์ 2) ด้านการประชุมของชมรมผู้สูงอายุ พบว่า ทุกหมู่บ้าน
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ส่วนมากมีการประชุมของชมรม แต่สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งมีจ านวนไม่มาก เนื่องจาก
ผู้สูงอายุบางท่านมีปัญหาด้านสุขภาพ บางส่วนก็ไม่ให้ความสนใจในเรื่องประชุม บางส่วนก็ไม่เป็น
สมาชิกของชมรม 3) ด้านการมีส่วนร่วมของชมรมผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการท าแผน
หรือโครงการน้อยมาก เนื่องมาจากชมรมบางแห่งยังขาดแกนน า ที่จะด าเนินการ การประชุมของแต่
ละชุมชนการเข้าร่วมประชุมของผู้สูงอายุก็มีส่วนร่วมน้อย 
 4.2 ความคิดเห็นของผู้สูงอายุด้านการจัดสวัสดิการสังคมที่ตนได้รับ 

 1) ด้านการประกันสังคม ดังนี้ 1) ด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ พบว่า ควรเพ่ิมเติมเป็น
เดือนละ 1,000 บาทขึ้นไป ส าหรับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม ควรเพ่ิมโดยค านวณจาก
ค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน 2) ด้านการตั้งกองทุนคนชรา พบว่า ควรมีการจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ เพ่ือเก็บ
ออมเงินไว้ใช้ยามจ าเป็น เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐและประชากรวัยท างานในอนาคตใน
การเลี้ยงดูผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่มีงานท า 3) ด้านการจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม 
พบว่า ควรมีการจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม เพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุยากจน 
พิการ ที่เดือดร้อน   

 2) ด้านการช่วยเหลือสาธารณะ ดังนี้  1) ด้านการส ารวจประวัติผู้สูงอายุ พบว่า ควรมี
การส ารวจ และบันทึกประวัติ รายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ รายได้ ความเชี่ยวชาญด้าน
ต่างๆ เพ่ือใช้ในการวางแผนในการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุในหมู่บ้าน 2 ) กองทุนชุมชน 
พบว่า ผู้สูงอายุได้การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน เพราะเห็นความส าคัญในด้านการ
บริหารการเงิน และเป็นพ้ืนที่แลกเปลี่ยนพบปะ รวมไปถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อเจ็บไข้
ป่วยหรือตาย 3) ด้านการดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยตนเองไม่ได้ พบว่า ในรอบปีที่ผ่านมาทางชมรมผู้สูงอายุ
ในชุมชนมีการไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในโรงพยาบาล ในชุมชน น าสิ่งของไปให้บ้าง แต่ก็ไม่
มาก เนื่องจากทางชมรมไม่มีทุน และไม่สามารถช่วยเหลือได้มากนัก 4 ) ด้านอาสาสมัครสวัสดิการ
สังคมในหมู่บ้าน พบว่า ควรมีการริเริ่มให้มีอาสาสมัครสวัสดิการสังคมในหมู่บ้านคอยช่วยเหลือ และ
ประสานงานผู้สูงอายุในชุมชน เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในด้านสวัสดิการสังคม เช่น 
การประกันสังคม การช่วยเหลือสาธารณะ  

 3) การบริการสังคม ดังนี้ 1) ด้านสุขภาพอนามัย พบว่า มีการบริการทางการแพทย์ 
และการสาธารณสุข โดยโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและบริการรถรับส่งโรงพยาบาลเวลา
เจ็บป่วยตลอด 24 ชั่วโมง 2) ด้านการดูแลสุขภาพ พบว่า ในด้านสุขภาพอนามัย ผู้สูงอายุเข้าไปรับ
รักษาด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุที่หน่วยบริการสุขภาพ ร้อยละ 76.9 ออกก าลังกายโดยการ
เดิน/วิ่ง ร้อยละ 51.3 รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ ร้อยละ 80.3 ส่วนใหญ่รับประทานอาหาร เช่น 



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    117  

 
 

ผัก ผลไม้ และปลา เป็นประจ า ร้อยละ 86.3 ดื่ม น้ าสมุนไพร ร้อยละ 45.3 สามารถหลับนอนเป็น
ปกติ ร้อยละ 92.3 3) ด้านการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุต้องการให้มีการศึกษาอบรมด้านสุขภาพ การ
ป้องกันรักษาสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ 4) ด้านที่อยู่อาศัย พบว่า ส่วนใหญ่มีบ้านเป็นของตนเอง อาศัย
อยู่บ้านเช่า 4) ด้านนันทนาการ พบว่า ในรอบปีที่ผ่านมา มีกิจกรรมร่วมกลุ่มของผู้สูงอายุ เช่น การ
เล่นวู๊ดบอล (Wood Ball) แต่มีปัญหาที่ส าคัญคือไม่สามารถที่จะรวมกลุ่มกันได้มากนัก เนื่องจาก
สมาชิกไม่ค่อยให้ความสนใจในการตั้งกลุ่ม ขาดสิ่งดึงดูดในการท ากิจกรรม 5 ) ด้านประเพณี
วัฒนธรรม พบว่า ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมประเพณีทางประเพณีและศาสนา เช่น วันสงกรานต์ วันลอย
กระทง วันมาฆะบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา มีการจัดกิจกรรมนันทนาการ และจัดสถานที่
ออกก าลังกาย เป็นต้น 6) ด้านเศรษฐกิจ พบว่า มีรายได้ต่อเดือนเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 64.1 ส่วน
ใหญ่ได้รับเบี้ยยังชีพ คิดเป็นร้อยละ 91.5  

 4) การช่วยเหลือจากภาคประชาชน ดังน้ี 1) ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม พบว่า 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เข้าร่วมทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 51.3 2) ด้านข้อมูลส่วนตัว พบว่า ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ
มีอายุระหว่าง 60 – 65 ปี  คิดเป็นร้อยละ  49.6 ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ได้รับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 4 และ 7 จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 3) ด้านการประชุมของชมรม พบว่า 
ในรอบปีที่ผ่านมามีการประชุมประมาณ 4 – 5 ครั้ง ต่อปี ส่วนใหญ่จะประชุมกันเกี่ยวกับวันส าคัญ 
และประเพณี ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพ่ือปรึกษาหารือกัน ในการเข้าร่วมในพิธีนั้นตาม
เทศกาล โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการประชุม  
 4.3 แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสม 

 1) ด้านการประกันสังคม พบว่า ด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ควรให้เบี้ยยังชีพ 
10,000 บาทต่อเดือน และตั้งกองทุนคนชราขึ้นเพ่ือช่วยเหลือในยามชรา และช่วยเหลือผู้สูงอายุที่
ประสบปัญหาทางสังคม ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติสุข  

 2) ด้านการช่วยเหลือสาธารณะ พบว่า ทางเทศบาลควรส ารวจประวัติผู้สูงอายุในแต่ละ
หมู่บ้านให้ชัดเจน และสามารถเข้าถึงได้อย่างงสะดวก และควรตั้งกองทุนชุมชนเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในแต่ละชุมชนขึ้น ส่วนผู้สูงอายุที่ช่วยตนเองไม่ได้ ชุมชนแต่ละชุมชนควรช่วยกันดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชนของตน และควรมีอาสาสมัครประจ าของแต่ละชุมชน เพ่ือคอยช่วยเหลือภาครัฐ 
เทศบาลในด้านข้อมูล ข่าวสารในชุมชน ตลอดถึงการท าโครงการต่างๆ ตามความต้องการของ
ผู้สูงอายุในชุมชน 

 3) การบริการสังคม พบว่า ด้านการดูแลสุขภาพ ควรจัดให้มีการตรวจรักษาให้บ่อยขึ้น 
และมีรถบริการรับส่ง และเทศบาลควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุบ่อยขึ้น 
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และควรดูแลที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ และช่วยซ่อมที่อยู่อาศัย ควรมีโครงการด้านนันทนาการให้แก่
ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีบทบาทด้านการเข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรมให้มากข้ึน  

 4) การช่วยเหลือจากภาคประชาชน พบว่า  ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เทศบาลควร
กระตุ้นให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มให้มากขึ้น และสนับสนุนชมรมให้มีความเข้มแข็งขึ้น และ
กระตุ้นให้สมาชิกเห็นความส าคัญของการรวมกลุ่ม และเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอ 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษา “กลไกการจัดการด้านสวัสดิการสังคมที่ เหมาะสมของผู้สูงอายุ : 
กรณีศึกษา ผู้สูงอายุในต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่” ผู้วิจัยได้น าผลการวิจัย
มาอภิปราย ดังต่อไปนี้  
 5.1. รูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  เนื่องจากการจัดสวัสดิการสังคมของ
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นการจัดสวัสดิการของภาครัฐ เช่น การให้เบี้ยยังชีพ การให้การบริการพิเศษ
ทางการแพทย์ ท าให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับการบริการที่ไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง เพราะงบประมาณ
และบุคลากรภาครัฐมีจ ากัด มีการบริหารงานเชิงรับมากกว่าเชิงรุก ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุ
ในชุมชนได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล หรือกลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ขาด
ผู้ดูแล   ดังนั้น ควรมีการจัดรูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุใน 4 รูปแบบ คือ  

 1) ด้านการประกันสังคม จากผลการศึกษาของ  (Napaporn  Chayowan, 1988) 
พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักประสบปัญหาเกี่ยวกับการเงิน (ร้อยละ 39) รองลงมาคือปัญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพ (ร้อยละ 34) และปัญหาสุขภาพจิต (ร้อยละ13) โดยเฉพาะผู้สูงอายุในชนบทมีปัญหาทาง
การเงินมากกว่าผู้สูงอายุในเมืองโดยผู้สูงอายุร้อยละ 48 มีรายได้ส่วนใหญ่จากบุตร ร้อยละ 28 มา
จากการท างานของตนเอง ร้อยละ 8 มาจากเงินออม และร้อยละ 2 มาจากเงินบ านาญ ดังนั้น 
องค์กรภาคท้องถิ่น ควรมีบทบาทหน้าที่หลักในการให้บริการด้านหลักประกันทางสังคม เพ่ือ
แก้ปัญหารายได้ของผู้สูงอายุที่ไม่มีงานท า (Office of the National Economic and Social 
Development Board, 2010) โดยการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนส าหรับผู้สูงอายุหรือประชากร
ในวัยแรงงาน ส่งเสริมการออมในระดับชุมชน เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชนให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

 2) การช่วยเหลือสาธารณะ ควรเป็นการสงเคราะห์แบบให้เปล่าแก่ผู้สูงอายุที่มีความ
ต้องการความช่วยเหลือจริง โดยมีกระบวนการในการส ารวจและคัดเลือกที่ถูกต้อง เช่น การแต่งตั้ง
คณะกรรมการในชุมชนเข้าร่วมพิจารณาในการคัดเลือก ซึ่ งจากการศึกษาของ (Nalinee 
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Lochingchairit, 2006) พบว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพ่ือจ่ายเบี้ยยัง
ชีพได้อย่างทั่วถึง มีผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมอีกเป็นจ านวนมากที่ยังไม่ได้เบี้ยยังชีพ และยัง
พบว่า คณะกรรมการคัดเลือกผู้สูงอายุไม่ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกมีการใช้ระบบอุปถัมภ์ ส่งผลให้ผู้สูงอายุอีกจ านวนหนึ่งที่ยากล าบาก 
ไม่ได้รับการพิจารณา เนื่องจากขาดการพิจารณาถึงบริบทอย่างรอบด้าน ขาดการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ท าให้กระบวนการขาดความโปร่งใสและเป็นธรรม  

 3) การบริการสังคม (Social Service) ควรพัฒนาระบบการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย
แก่ผู้สูงอายุให้เพิ่มขึ้น การจัดตั้งศูนย์อบรมหรือโรงเรียนผู้สูงอายุประจ าหมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ศูนย์การเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาวิชาชีพในการหารายได้เสริม 
สอดคล้องกับงานศึกษาของ พรพรม ไขชัยภูมิ และภรณี ศิริโชติ (2554) พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
ต้องการให้มีบริการเพ่ิมขึ้น เช่น บริการการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจ าปี และบริการช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลและบริการยานพาหนะในการเดินทางไปรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ต้องการให้เทศบาลจัดบริการสอนหนังสือแก่ผู้สูงอายุ เผยแพร่ข่าวสารตามสิทธิ
ของผู้สูงอายุ และต้องการให้เทศบาลจัดทัศนศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ  การจัดกิจกรรมให้
ผู้สูงอายุถ่ายทอดความรู้และทักษะแก่คนรุ่นหลัง การให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา
และประเพณีทางสังคม ซึ่งจะเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ 

 4) การช่วยเหลือของประชาชน พบว่า ผู้สูงอายุยังมีส่วนร่วมในชมรมผู้สูงอายุไม่มากนัก 
เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจสิทธิของตนเอง เช่นเดียวกับงานศึกษาของ (Sudarat 
Sudsomboon, 2014) พบว่า เป็นผลมาจากการจัดบริการที่ภาคประชาชนไม่มีส่วนร่วมท าให้ไม่ได้
รับความร่วมมือประเด็นส าคัญ ผู้สูงอายุเองก็ขาดการรับรู้และความเข้าใจในสิทธิของผู้สูงอายุตาม
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 การบูรณาการ และขาดความต่อเน่ืองในงานสวัสดิการผู้สูงอายุ 
มีการด าเนินงานแยกส่วนไม่มีลักษณะบูรณาการ และมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องอ านาจสั่งการ กลไก
การขับเคลื่อนขาดความต่อเนื่องทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติ จึงเป็นผลให้ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 5.2 ความคิดเห็นของผู้สูงอายุด้านการจัดสวัสดิการสังคมที่ตนได้รับ 

 1) ปัจจัยด้านประกันสังคม ซึ่งมีองค์ประกอบด้วยปัจจัยย่อย 3 ปัจจัย ประกอบด้วย  
ปัจจัยด้านการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ ปัจจัยด้านการตั้งกองทุนคนชรา และปัจจัยด้านการจัดตั้ง
กองทุนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม พบว่า ทุกตัวแปรสามารถมีผลต่อกลไกการจัดการด้าน
สวัสดิการสังคมที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (Morakot Singhakachen. 
1999) พบว่า เกณฑ์จ านวนเงินที่ให้ผู้สูงอายุไม่เหมาะสม การได้รับเงินส่วนใหญ่ระยะเวลาไม่แน่นอน 



120    ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

 
 

ไม่มีโครงสร้างบุคลากรมารองรับกับปริมาณงาน และส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถก ากับดูแลหรือคิด
ตามข้อมูลในพ้ืนที่ให้เป็นปัจจุบันได้ การแก้ไขรายชื่อผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับกรอบที่ตั้งไว้มี
การด าเนินงานที่น้อยมากหรือบางแห่งอาจไม่แก้ไขเลย และการติดตามผลการด าเนินงานประปัญหา
ค่อนข้างมาก การคัดเลือกผู้สูงอายุให้ได้รับเบี้ยยังชีพให้ความส าคัญกับคุณสมบัติของการมีอายุ 60 
ปีขึ้นไปมากที่สุด  และงานศึกษาของ (Sasiphat Yodphet, 2011) พบว่า ลักษณะของบริการเป็น
การให้ความช่วยเหลือทางด้านวัตถุหรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าการให้บริการเพ่ือพัฒนา  
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายจะเป็นการให้บริการกับผู้สูงอายุที่สมบูรณ์และต่อเนื่อง 
สามารถสนองต่อปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม 

 2)  ปัจจัยด้านการช่วยเหลือสาธารณะ ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย 5 ปัจจัย ประกอบด้วย 
ปัจจัยด้านการส ารวจประวัติผู้สูงอายุ ปัจจัยด้านกองทุนชุมชน ปัจจัยด้านด้านการดูแลผู้สูงอายุที่
ช่วยตนเองไม่ได้ และปัจจัยด้านด้านอาสาสมัครสวัสดิการสังคมในหมู่บ้าน พบว่า ทุกตัวแปรสามารถ
มีผลต่อกลไกการจัดการด้านสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
(Pornprom Chaipum and Pornnee Sirichot, 2011) พบว่า มีการด าเนินการจัดตั้งกองทุน
ฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน ซึ่งประชาชนด าเนินการกันเอง ปัจจุบันมีกองทุนศพละ 12,000 บาท 
ซึ่งเก็บจากสมาชิกศพละ 10 บาท ในส่วนของเทศบาลต าบลโนนไทยไม่มีบริการฌาปนกิจสงเคราะห์
ให้แก่ผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ต้องการให้ทางเทศบาลจัดงานศพให้แก่ผู้สูงอายุ ในกรณีที่ไม่มี
ญาติพ่ีน้อง และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด
ได้รับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 

 3) ปัจจัยด้านการบริการสังคม ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย 7 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ด้านสุขภาพอนามัย ปัจจัยด้านการดูแลสุขภาพ ปัจจัยด้านการศึกษา ปัจจัยด้านด้านที่อยู่อาศัย 
ปัจจัยด้านด้านนันทนาการ ปัจจัยด้านด้านประเพณีวัฒนธรรม และปัจจัยด้านด้านเศรษฐกิจ  พบว่า 
ทุกตัวแปรสามารถมีผลต่อกลไกการจัดการด้านสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ  สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ (Pornprom Chaipum and Pornnee Sirichot, 2011) พบว่า เทศบาล
ต าบลโนนไทยมีการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข โดยโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าและบริการรถรับส่งโรงพยาบาลเวลาเจ็บป่วยตลอด 24 ชั่วโมง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการ
ให้มีบริการเพ่ิมขึ้น คือบริการการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจ าปี และบริการช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลและบริการยานพาหนะในการเดินทางไปรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข   
ด้านการอ านวยความสะดวก และความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุ ในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ
หรือบริการสาธารณะอ่ืน พบว่า ยังไม่เพียงพอกับความต้องการและจ านวนของผู้สูงอายุในชุมชน 
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ต้องการให้จัดสวัสดิการทางด้านที่อยู่อาศัย จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ส าหรับผู้สูงอายุ จัดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน และต้องการให้มีบริการตรวจติดตามที่พัก
อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ จัดให้มีบริการอ านวยความสะดวก และความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุใน
อาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือบริการสาธารณะอ่ืนๆ อาทิ ทางเดิน ทางเท้าห้องน้ า เป็นต้น และ
ปัจจัยด้านการศึกษา พบว่า ประชาชนไม่ทราบรายละเอียดการจัดบริการการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุ
ที่จัดให้โดยศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอโนนไทย จึงไม่ได้ใช้บริการของดังกล่าว กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ ต้องการให้เทศบาลจัดบริการสอนหนังสือแก่ผู้สูงอายุ จัดเผยแพร่ข่าวสารตามสิทธิ
ของผู้สูงอายุ จัดให้ผู้สูงอายุถ่ายทอดความรู้และทักษะแก่คนรุ่นหลัง และต้องการให้เทศบาลจัดทัศน
ศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและจัดให้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา 

 4) ปัจจัยด้านการช่วยเหลือจากภาคประชาชน ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย 3 ปัจจัย 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ปัจจัยด้านด้านข้อมูลส่วนตัว และปัจจัยด้านการ
ประชุมของชมรม สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (Pornprom Chaipum and Pornnee Sirichot, 
2011) พบว่า ผู้สูงอายุได้รับทราบถึงการส่งเสริม และสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุให้มีกิจกรรมทางสังคม
ภายในชุมชนร่วมกัน ผู้สูงอายุได้มีการก าหนดการพัฒนาตนเอง โดยการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
และจัดสถานที่ออกก าลังกาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ต้องการให้มีเครือข่ายผู้สูงอายุช่วยเหลือซึ่งกัน  
และกันในชุมชนและกับชุมชนใกล้เคียง ต้องการให้เทศบาลจัดกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้สูงอายุใน
งานวันส าคัญต่างๆ และจัดเจ้าหน้าที่คอยแนะน าส่งเสริมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุด้านการ
รวมกลุ่มกิจกรรมทางสังคม  
 5.3 แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสม  

  จากข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวทางที่เหมาะสมส าหรับกลไกการ
จัดการด้านสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาผู้สูงอายุในต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  เทศบาลควรให้ความส าคัญ 4 ปัจจัย ดังต่อไปนี้ ปัจจัยด้านการ
ประกันสังคม ปัจจัยด้านการช่วยเหลือสาธารณะ ปัจจัยด้านการบริการสังคม ปัจจัยด้านการ
ช่วยเหลือจากภาคประชาชน สอดคล้องกับ (Jirawattana Klaharn, 2015) ได้ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพ พบว่า ควรมุ่งเน้นไปที่ความต้องการรับ
สวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่มีความต้องการอยู่ในระดับมาก จ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
สุขภาพ ด้านที่พักอาศัยอาหารและเครื่องนุ่งห่ม ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ด้านการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ และด้านการสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณี ซึ่งควรประกอบด้วยปัจจัย
ต่างๆ ที่สัมพันธ์กันหลากหลายปัจจัยในลักษณะการดูแลเป็นเครือข่าย เป็นสิ่งที่ช่วยให้การดูแล
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ผู้สูงอายุสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน ซึ่งรวมถึงตัวผู้สูงอายุเองด้วย 
อันจะท าให้บริการสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ 
ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 
 
6. ข้อเสนอแนะ  
 6.1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

  1) การท าฐานข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนหรือความต้องการของผู้สูงอายุแต่ละคนใน
ทุกหมู่บ้าน  

  2) การจัดประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้านเป็นเนืองนิตย์ เพ่ือสะท้อน
ปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุ  

  3) การให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุตามขั้นอายุอาจจะไม่เหมาะสม และจ านวนเงินที่ได้รับ
แต่ละเดือน  

   
 6.2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
  1) เร่งรัดการส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุทุกคนทุกหมู่บ้านเป็นข้อมูลรายละเอียดรายบุคคล 

เกี่ยวกับ ประวัติ อายุ เพศ การศึกษา สถานภาพ ที่อยู่อาศัย อาชีพ ประวัติความเจ็บป่วยฯลฯ  
  2) เร่งจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ หรือ ศูนย์สวัสดิการสังคม หรือศูนย์พัฒนาศักยภาพ 

ผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน  
  3) การจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจเป็นสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุที่ทุกหมู่บ้าน  
 6.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 ควรจะท าการศึกษาในประเด็นที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้กลไกการจัดการด้านสวัสดิการสังคมที่

เหมาะสมของผู้สูงอายุในชุมชน ให้มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น การท าวิจัยครั้งต่อไปควรจะศึกษาเชิง
ทดลอง การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ และประชาชนในชุมชนควรมีบทบาทอย่างไรในการช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในชุมชน 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1. เพ่ือศึกษาบริบททั่วไปของสภาองค์กร
ชุมชนจังหวัดระยอง 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการสภาองค์กรชุมชนเข้มแข็งจังหวัด
ระยอง และ 3. เพ่ือเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมสนับสนุนการจัดการสภา
องค์กรชุมชนเข้มแข็งในจังหวัดระยอง   
 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญจ านวน 20 คน และการสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องสภาองค์กร
ชุมชน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงและวิเคราะห์โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
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การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือประชาชนในจังหวัดระยอง จ านวน 400 คน 
ซึ่งสุ่มโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ จากประชากรจ านวน 700,223 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.980 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. บริบททั่วไปของสภาชุมชนในจังหวัดระยองมีการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกไม่
แน่นอน และคนในชุมชนพึงพอใจมากที่สุดกับการมีส่วนร่วมการเลือกตั้ง แต่ควรจะพัฒนาเรื่อง
การแก้ปัญหาที่รวดเร็ว สภาองค์กรชุมชนจังหวัดระยองส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้าง
ธรรมนูญชุมชนด้วยคนในชุมชน และภาครัฐให้ความร่วมมือในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
เกิดขึ้นของผู้น าตามธรรมชาติที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่มาจากความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่ เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านคือผู้ถ่ายทอดความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์สู่คนในชุมชน เช่น วิถีชีวิต, วัฒนธรรมการท าอาหาร, การ
ถนอมอาหาร, หรือการรักษาโรค ยาสมุนไพร เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพที่เคยปฏิบัติ
ตามกันมาในอดีต ปัญหาในชุมชนคือ คนในชุมชนให้ความส าคัญกับความรู้สมัยใหม่ ละเลยต่อ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาแต่อดีตซึ่งค่อยๆจางหายไปจากสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน  
 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการสภาชุมชนเข้มแข็งโดยทฤษฎี POSDCoRB อยู่ใน
ระดับมาก 1) ด้านการวางแผน มีการวางแผนระยะสั้น ระยะยาว เชิงรุก และเชิงรับ 2) ด้านการ
จัดการ ก าหนดหลักการบริหารและมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน 3) ด้านการบริหารบุคลากร 
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทัศนคติที่ดี 4) ด้านการสั่งการ มี
ความเหมาะสม ยุติธรรม และสนับสนุนซึ่งกันและกัน 5) ด้านความร่วมมือ สร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมซึ่งกันและกัน 6) ด้านการรายงาน มีการบันทึกอย่างสม่ าเสมอและมีความซื่อสัตย์ และ 
7) ด้านงบประมาณ ใช้จ่ายอย่างเพียงพอ คุ้มค่า และตรวจสอบได้  
 3. การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการสนับสนุนการจัดการสภาองค์กรชุมชน
เข้มแข็งในจังหวัดระยองอยู่ในระดับมากที่สุด จ าแนกตามรายด้านคือ  1) ด้านการวางแผน 
หมั่นประชุมอย่างสม่ าเสมอ พร้อมเพรียง ก าหนดกฎระเบียบอย่างมีเหตุผล และเคารพผู้รู้ 2) 
ด้านการจัดการ ก าหนดกฎเกณฑ์อย่างมีเหตุผล และเคารพในบทบาทของสตรี 3) ด้านการ
บริหารบุคลากร เคารพผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และให้โอกาสสตรีเพศ 4) ด้านการสั่งการ 



126    ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

ก าหนดกฎเกณฑ์อย่างมี เหตุผล ส่ งเสริมและรักษาวัฒนธรรมที่ดี  ตลอดจนปกป้อง
พระพุทธศาสนา 5) ด้านความร่วมมือ หมั่นประชุมอย่างสม่ าเสมอ พร้อมเพรียง ตลอดจน
ส่งเสริมและรักษาไว้ซ่ึงวัฒนธรรมที่ดี 6) ด้านการรายงาน รายงานอย่างซื่อสัตย์ตามกฎระเบียบ
ที่ก าหนดไว้ 7) ด้านงบประมาณ คุ้มค่า เหมาะสม เป็นการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ภายใต้ประเพณีดั้งเดิมซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชุมชนมายาวนาน 
ค าส าคัญ : สภาชุมชน, การจัดการความเข้มแข็ง, อปริหานิยธรรม 
 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were 1. to study the general 
contexts of Rayong Community Council, 2. to study the factors affecting 
Rayong community council strengthening management, and 3. to propose 
the application of Aparihãniyadhamma supporting community council 
strengthening management in Rayong province.   

Methodology was mixed method. The qualitative research was 
conducted by in-depth interviewing 20 keys informants and focus group 
discussion with 12 specialists who were the expert in community council 
which selected by purposive samplings and analyzed by using analytic 
induction technique. The quantitative research was conducted by the 
samples of 400 respondents who are the people in Rayong province 
selected by Taro Yamane’s formula from the population 700,223 people. 
The tool used for data collection was questionnaire at reliability level all of 
copy is 0.980. Statistics used to analyze data were frequency, percentage, 
mean, and standard deviation. 

The research findings were as followings: 
1. The general contexts of community council in Rayong province 

was indefinite organized the activities for community members and the 
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people most satisfy the community council to participate in election but 
should be improved the problem solving quickly. The community council 
promotes the participation in the creation of the charter community by 
local people and the public sector collaborate to study local wisdom. The 
happening of natural leader who doesn’t from election but acquire from 
the knowledge, abilities and experience to be recognized by the people. 
Village philosophers was communicated the knowledge, abilities and 
experience to the local people, such as the way of life, cooking culture, 
food preservation, or herbal medicine, to guideline for take care their health 
follow past. The problem is the people focus on modern knowledge but 
ignore the local wisdom in the past fade away the environment and the 
lifestyle of the people. 

2. The factors affecting the community council strengthening 
management by POSDCoRB theory in high level. 1) planning have the short-
plan, long-plan, proactive-plan, and receiving-plan, 2) organizing have the 
administrative discipline and clearly chain of command, 3) staffing have 
recruit and select the good staffs who have knowledgeable, ability, and 
good attitude, 4) directing have suitable, fairness, and supporting together, 5) 
co-ordinating create the networking for participation, 6) reporting have 
regularly record and honest, and 7) budgeting have enough, worth, and 
auditable. 

3. The Application of Aparihãniyadhamma to support the 
community council strengthening management in Rayong province in 
highest level. Classified by section is 1) planning must meeting regularly, all 
together, define and the rules reasonably, and respect the knower, 2) 
organizing must define the suitable role and respect the womenfolk, 3) 
staffing must respect the knower and the womenfolk, 4) directing must 
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define the rules reasonably, promote and maintain a good culture, and 
protection the religion, 5) co-ordinating must meeting regularly, all together, 
promote and maintain a good culture, 6) reporting must honest report 
follow as rules, and 7) budgeting must worth, suitable and lead to apply of 
Buddhists methods with local tradition. 
Keywords: Community Council, Strengthening Management,    
 Aparihãniyadhamma 
 
1. INTRODUCTION 
 The community council was a platform which public participation in 
the exchange of knowledge and define community development guidelines for 
local people by local people who representative of institutions such as schools, 
health centers, savings groups, housewives’ group, mills group, forest 
conservation group and other development activities. There were informal 
community leaders, such as the village headman and philosophers to join the 
discussion forum to solve the problems of the local community together. It was 
a self-management system of the local community from the past. 
 "Community Council" had the concept of strengthening community 
that means the grouping of people in the urban or rural join together by learning 
to manage and solve the problems together until to change or develop the 
economic, social, cultural and environmental within the community as well as 
the impact which respectively effect to the outside of the community that better 
than past. The important of community strengthening was the grouping of 
people and managing for appeared the social capital which was the most 
important lead to the power to solve the problem of community.   
 The people in the community had a good spirit of quality and virtue, 
resulting in local confidence and self-esteem. The key elements of a strong 
community that can measure the strength of civil society are: "Community 
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protection the religion, 5) co-ordinating must meeting regularly, all together, 
promote and maintain a good culture, 6) reporting must honest report 
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 Aparihãniyadhamma 
 
1. INTRODUCTION 
 The community council was a platform which public participation in 
the exchange of knowledge and define community development guidelines for 
local people by local people who representative of institutions such as schools, 
health centers, savings groups, housewives’ group, mills group, forest 
conservation group and other development activities. There were informal 
community leaders, such as the village headman and philosophers to join the 
discussion forum to solve the problems of the local community together. It was 
a self-management system of the local community from the past. 
 "Community Council" had the concept of strengthening community 
that means the grouping of people in the urban or rural join together by learning 
to manage and solve the problems together until to change or develop the 
economic, social, cultural and environmental within the community as well as 
the impact which respectively effect to the outside of the community that better 
than past. The important of community strengthening was the grouping of 
people and managing for appeared the social capital which was the most 
important lead to the power to solve the problem of community.   
 The people in the community had a good spirit of quality and virtue, 
resulting in local confidence and self-esteem. The key elements of a strong 
community that can measure the strength of civil society are: "Community 



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    129  

Learning Process" to build awareness of what is happening. Everyone had the 
roles in the community and shared responsibilities which called "self-
management" and lead to the "Community Constitution"  
  Institutional Buddhism has been the most important supportive pillar 
for Thai society in history. Buddhism provides help with mental issues and is a 
factor in the behavioral development of all Thai Buddhists. institutional 
Buddhism also offers solutions to a variety of social problems in Thailand. 95% of 
Thai people are Buddhists and these people lead their daily lives according to 
the principles of Buddhism. as a result, Buddhism is a core foundation of Thai 
culture, Thai identity and Thai heritage. The participation of the people according 
to the Buddhist way. The Aparihãniyadhamma taught in Dharma, this is the path 
that leads to prosperity and no effect in the way degeneration.  
 Therefore, the researcher is interested in studying. “Application of 
Aparihãniyadhamma for Community Council Strengthening Management in 
Rayong Province”, the principle of participation is combined with the principles of 
Buddhist morality. In this study, it is expected that the results of this research will 
be useful in developing solutions to the problems that arise. It leads to a strong 
community. It is the foundation of the principles of Buddhism to develop society 
for sustainable prosperity 
 
2. OBJECTIVES OF THE RESEARCH 
 2.1 To study the general concept of Rayong Community Council. 
 2.2 To study the factors affecting Rayong community council 
strengthening management. 
 2.3 To propose the application of Aparihãniyadhamma supporting 
community council strengthening management in Rayong province. 
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3. RESEARCH METHODOLOGY 
 The researcher used mixed methods. Qualitative method was 
collected by In-depth Interview the 20 key informants and focus group discussion 
with 12 specialists. Quantitative method was collected data by questionnaires 
400 sets from non-probability sampling and was analyzed by descriptive and 
inferential statistics. 
 Qualitative method, in-depth interview from purposive sampling 20 
key informants and 12 focus group discussion with specialists from 
community council in Rayong Province. After collecting data, classified as 
issues and compile specific issues related to research objectives. Finally, analyze 
interviews of the key informants according to research objectives by content 
analysis technique with context clues. 
 Quantitative method, the population used in the research study is 
the people who live in the (1) Muang district (2) Bankai district (3) Banchang 
district (4) Pluak Daeng district (5) Khao Chamao district (6) Wangchan district 
(7) Klaeng district (8) Nikom Pattana district (8 districts in Rayong Province) 
total people are 700,223 people. Selecting a sample for estimation of 
percentage of interesting issues by By Taro Yamane’s formula was 400 
people. Using stratified sampling for reduce of sampling error for a given 
sample size. Proportional stratified sampling is the sampling method that 
divides the population into strata. Analyzed the questionnaire by descriptive 
statistics for describe the general characteristics of the sample and to 
describe the participation of people in the principles of 
Aparihãniyadhamma. The statistics used are Frequency, Percentage, Mean, 
Standard Deviation. 
  
4. CONCLUSIONS  
 4.1 The registration for established of the Rayong Community 
Council is an indication of the right to comply with the law. The community 
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council in Rayong province promotes the participation in the creation of the 
charter community by local people and the public sector collaborate to 
study local wisdom. The happening of natural leader does not come from 
election but acquire from the knowledge, abilities and experience to be 
recognized by the people. Village philosophers was communicated the 
knowledge, abilities and experience of them to the local people, such as 
the way of life, cooking culture, food preservation, or herbal medicine, as a 
guideline for take care their health follow past guideline. The problem in 
community is the people focus on modern knowledge but ignore local 
knowledge or local wisdom in the past fade away the environment and the 
lifestyle of the people. The local wisdom should be sought from the village 
philosophers by praise for inherit the body of knowledge to be with the 
local. 

4.2  In planning section in high level ( = 3.94, S.D. = 0.67) and 
mostly of sample think that community council provided opportunities for 
people in the community to support their plans for success in high level ( = 
4.02, S.D. = 0.59). In organizing section in high level ( = 3.98, S.D. = 0.63) and 
mostly of sample think that community council provided the opportunity 
for official staff exchanged ideas with people in community for 
development their community in high level ( = 4.06, S.D. = 0.59). In staffing 
section in high level ( = 3.89, S.D. = 0.68) and mostly of sample think that 
community council had an appropriate management format for committee 
in high level ( = 3.97, S.D. = 0.68). In directing section in high level ( = 
3.82, S.D. = 0.77) and mostly of sample think that community council 
monitored the performance by used appropriate criteria to evaluate it in 
high level ( = 3.85, S.D. = 0.79). In coordinating section in high level ( = 
4.00, S.D. = 0.73) and mostly of people think that community council had 
the wide network of coordinators to support the success working in high 
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level ( = 4.07, S.D. = 0.71). In reporting section in high level ( = 3.90, S.D. = 
0.75) and mostly of people think that community council encouraged 
practitioners to systematically collect data and continuously analyze data it 
in high level ( = 3.93, S.D. = 0.76). In budgeting section in high level ( = 
3.97, S.D. = 0.72) and mostly of people think that community council had 
an internal audit system for checked procurement, operation and other 
supplies in high level ( = 4.01, S.D. = 0.71).  

4.3  In section of meeting often and regularly in the highest level 
( = 4.43, S.D. = 0.72) and mostly of sample think that the definition of good 
roles community should be jointly resolution from meeting in the highest 
level ( = 4.49, S.D. = 0.68). In section of meeting all together in the highest 
level (  =4.40, S.D. = 0.73) and mostly of sample think that the people 
believed that all of people who participate in the meeting often might join 
in with the community council in the highest level ( = 4.49, S.D. = 0.68). In 
section of not define and abolish the rules unreasonably in the highest level 
(  =4.22, S.D. = 0.68) and mostly of sample think that their community 
council set up the rules and regulations in accordance with the opinion of 
the people who attended the meeting in the highest level (  = 4.26, S.D. = 
0.65). In section of respect the knower in the highest level (  = 4.32, S.D. = 
0.64) and mostly of sample think that the community council had regularly 
listened the advice of senior or consultants who expertise in any subjects in 
the highest level ( = 4.34, S.D. = 0.61). In section of respecting the 
womenfolk in the highest level ( = 4.39, S.D. = 0.61) and mostly of sample 
think that the community council allocates positions within the organization 
for women and men in a reasonable ratio in the highest level ( = 4.43, S.D. 
= 0.61). In section of promote and maintain a good culture in high level ( ̅= 
4.19, S.D. = 0.59) and mostly of sample think that the community council 
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support the beliefs of local people which are beneficial to develop the 
quality of life in the highest level = 4.21, S.D. = 0.57). In section of 
protection and support religion in the highest level (  = 4.25, S.D. = 0.56) 
and mostly of sample think that the community council promoted 
Buddhism by cultivating awareness and participate of youth and people 
with activities and tradition of Buddhism days in the highest level (  =6, S.D. 
= 0.54). 

5. DISCUSSIONS  
 The community council opened the opportunity for community 
members to participate in election the community council committee and 
attend the meeting which the people satisfied in activity of open the 
opportunity to participate because it shows the equity. Attend the meeting 
of people, they can comment all of about their community for effect the 
fact of problems and join the solution that in according with the research of 
Salinthip Chiengthong (2013) studied the subject. "The role of the 
Community Council in enhancing the democratic learning of community 
members” found that Community council in the sub-district is play an 
active role in enhancing the learning process of democratic processes for 
community members. Since the people is set the goal of development 
together. Define how to the collaboration works for understanding and 
creating democracy in the area. By disseminating knowledge related to the 
democratic process through the process of sharing learning, thinking, 
proposing ways to develop and solve problems of the community 
 The POSDCoRB theory can applied with management of 
community council in Rayong province, in according with the research of 
Pojchanart Intaramanon studied about Participation and sustainable 
development has found that people's participation in defining problems, 
needs, directions, choices, and solutions of problems to self-development 
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of community. It uses the process that requires many factors to support. 
Especially, the local organizations must to understand the community and 
give the opportunity the community come in participation and the 
academics should act as a link to the community to develop themselves as 
proactive and receptive 
 The application of Aparihãniyadhamma supporting community 
council strengthening management in Rayong province, in according with 
the research of Permanent Secretary Surapong Thitayano (Kaewko) (2012) 
has studied subject "Analysis of Local Government Administrative 
Organization in the Principles of Moral Aparihaniya Dhamma: A Case Study of 
Kham Yai Sub-district, Mueng Ubon Ratchathani, Ubon Ratchathani Province" 
found that Kham Yai Local Goverment is applied the Aparihaniya Dhamma 
follow as: 1) Regular meetings are held at 4 times a year, and when there is 
an urgent problem, they can be meeting again for to increase the efficiency 
of work and brainstorm for solutions. 2) Doing the social activities together, 
especially followed by the agenda set after the meeting. 3) Respect the 
rules and regulations. 4) Respect the people with knowledge, ability, 
morality, and the elderly. 5) Protection of the rights of children and women 
from abusive or violent abuses and sexual abuse. 6) Pagodas are an 
important symbol of Buddhism that repaired and treatment. 7) Promote 
person to good practices and protect and safeguard 
 
6. SUGGESTIONS  
 6.1 There should be study in participatory action research with 
qualitative research for acquire the body of knowledge to solve the problems in 
community. 
 6.2 There should be study the guideline of training and develop the 
knowledge, skills and attitude for the staffs in community council including 
evaluate the applying of knowledge which they passed training. 
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 6.3 There should be study the effective and efficiency problem solving 
of community council after received the comments of people in community. 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1. เพ่ือศึกษาบริบททั่วไปของการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัด
ระยอง และ 3. เพ่ือเสนอวิธีการทางพระพุทธศาสนาในการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรในจังหวัดระยอง 

ระเบียบวิธีการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงคุณภาพรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 21 คน และสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจ านวน 12 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงและวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ
นักท่องเที่ยวชาวไทยจ านวน 400 คน โดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ค านวน
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางส าเร็จรูปของทาโร่ยามาเน่ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
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ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.969 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 
ความถี่, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. บริบททั่วไปของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยองเหมาะส าหรับการพักผ่อน

กับครอบครัว นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ชอบสวนผลไม้ ระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรคือค้างคืน 1 คืน และช่วงเวลาที่เหมาะสมคือวันเสาร์-อาทิตย์ แหล่งข้อมูลที่
ส าคัญส าหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรคือสื่อออนไลน์จากที่ต่างๆ  

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยองโดยใช้ทฤษฎีส่วนประสม
การตลาดอยู่ในระดับมาก 1) ด้านแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเรื่องการมี
ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีและความมีเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น 2) ด้านราคา 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเรื่องราคาที่เหมาะสมและมีความคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้ รับ 3) 
ด้านสถานที่ตั้ง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเรื่องการค้นหาเส้นทางผ่าน GPS และการมีป้าย
บอกทางที่ชัดเจนตลอดเส้นทาง และ 4) ด้านการบริการ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเรื่อง
การดูแลเอาใจใส่นักท่องเที่ยวที่ดีและให้บริการอย่างรวดเร็ว 

3. วิธีการทางพระพุทธศาสนาในการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตาม
หลักสัปปุริสธรรมเพ่ือคุณภาพชีวิตของชุมชนในจังหวัดระยอง คือ 1) ธัมมัญญุตา (รู้จักเหตุ) แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรวางแผนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการก าหนดบทบาทในการ
ท างานของแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม 2) อัตถัญญุตา (รู้จักผล) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทราบ
เกี่ยวกับผลดีหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี และน ามามาวางแผนเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 3) อัตตัญญุตา (รู้จักตน) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ด าเนินกิจการ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชนและเหมาะสมกับความรู้ของผู้ประกอบการ ซึ่งน าไปสู่การ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 4) มัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ) โดยภาพรวม แหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรมีการด าเนินกิจการได้อย่างเหมาะสมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5) กาลัญญุตา 
(รู้จักกาล) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเปิดให้บริการตรงเวลา และให้บริการอย่างเหมาะสมกับ
กาละเทศะ 6) ปริสัญญุตา (รู้จักชุมชน) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ด าเนินกิจการสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมชุมชน และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 7) ปุคคลัญญุตา (รู้จักบุคคล) แหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวและบุคคลอ่ืนๆอยู่ในระดับที่พึงพอใจ และสามารถสรรหาบุคลากรที่ดี
เข้ามาปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
ค าส าคัญ : การจัดการ, การท่องเที่ยวเชิงเกษตร, การท่องเที่ยว, นักท่องเที่ยว 
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ABSTRACT 
Objectives of this research were 1. to study general contexts of Agro- 

tourism in Rayong province, 2. to study the factors affecting the Agro-tourism in 
Rayong province, and 3. to propose the Buddhist method supporting Agro-tourism 
management in Rayong province. 

Methodology was mixed method. The qualitative research was 
conducted by in-depth interviewing 21 keys informants and focus group discussion 
with 12 specialists who were the expert in Agro-tourism which selected by 
purposive samplings and analyzed by using analytic induction technique. The 
quantitative research was conducted from the samples of 400 respondents who are 
the Thai tourists by accidental sampling. The sample size was derived from the the 
Taro Yamane Table. The tool used for data collection was questionnaire at 
reliability level all of copy is 0.969. Statistics used to analyze data were frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. 

Findings were as followings: 
1. The general contexts of Agro- tourism in Rayong province was suitable 

for relaxion with family. Mostly of Thai tourists were favorite the orchard. The 
suitable duration for Agro-tourism was overnight one night and most appropriate 
time on Saturday – Sunday. The important information sources for Agro-tourism was 
others online media. 

2. The factors affecting the Agro-tourism in Rayong province by Marketing 
Mix Theory in high level. 1) Agro-tourism attraction, mostly tourists focus on the 
good security and had unique and reflected local culture, 2) price, mostly tourists 
focus on charged reasonable fee and worthy with benefits, 3) location most tourists 
focus on finding directions via GPS and had the clearly signs along the way, and 4) 
service, most tourists focus on good take care the tourists and quick service. 

3. Buddhist methods to support the Agro-tourism management base on 
Sappurisa Dhamma for community life quality in Rayong province were 1) 
Dhammaññutā (Knowing the Cause), Agro-tourism attractions planned the Agro-
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tourism management and defined the role of each staffs were suitable, 2) 
Atthaññutā (Knowing the Purpose), Agro-tourism attractions knows that the 
happening of anything what effect good or bad with the tourists and led to plan for 
achieve the objectives of organization, 3) Attaññutā (Knowing yourself), Agro-tourism 
attraction are take action according with environment community, community 
culture, and suitable for the entrepreneur's knowledge and abilities which led to 
achieve the objectives of organization, 4) Mattaññutā (Knowing how to be 
temperate), Agro-tourism attractions take action appropriately overview base on the 
Sufficiency Economy Philosophy, 5) Kālaññutā (Knowing the Proper time), Agro-
tourism attractions opened service on time and provided service with the tourist in 
appropriate circumstance, 6) Parisaññutā (Knowing the community), Agro-tourism 
attractions take action according with culture community and created the benefits 
to community, and 7) Puggalaññutā (Knowing the individual), Agro-tourism 
attractions practiced with any people in satisfied level and recruited the staffs for 
working suitable. 
Keywords: Management, Agro-tourism, Tourism, Tourists 
 
 
1. INTRODUCTION 
 Agro-tourism is the one of travel type. It refers to the journey on the agrarian 
area, agro-forestry, farmland, herb garden, livestock farm and animal husbandry. Maybe 
visit to enjoy or add the new experiences such as visiting the sunflower field, feeding 
sheep, milking cow, etc. 
 Agriculture is an important and dynamic part of Thailand’s economy and way 
of life, and contributes significantly to the country’s unique identity. Thailand has a 
variety of attractions and the natural resources available, including traditional and folk 
culture that is unique, which is something to attract tourists both Thailand and foreigners. 
Moreover, agricultural products, including vegetables, fruit, with good taste and 
reputation of each province is a key factor in Agro-tourism business. As a result, income 
distribution to the business sector in the community, such as accommodation, transport, 
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food. It also helps solve the problem of farmers due to productivity changes according to 
the weather, price volatility, as well as productivity is rising production costs. 
 Special features of the Agro-tourism provide opportunities for visitors to 
experience the lifestyle community such as fruit picking and eating fresh fruit in orchards, 
taste the local cuisine, learn the ways of life and the well-being of farmers, which are 
activities that impact on the community by making the organic growers will help foster 
the conservation and rehabilitation of biodiversity contributes to sustainable agriculture. 
In addition to responding to treatment, rehabilitation, as well as income and then also 
need to conserve nature too.       
 Rayong is the one of eastern provinces of Thailand. It has many famous travel 
places such as beach, local restaurant and garden. Agro-tourism combines agriculture 
and visit inside the garden and focuses on the interaction between the tourists and 
nature.  
 Rayong province has the natural resources that are suitable for Agro-tourism, 
but must increase the management of resource for create the systematic and 
sustainable development to lift the quality of life community through cooperation from 
all sectors.      
 For the reason above, I think the Rayong province is the center of Agro-tourism 
because it is an important economic province, rich nature resource and tradition of 
farmer community. Therefore, I used the Rayong province as a research unit in this study. 
 
2. OBJECTIVES OF THE RESEARCH 
 2.1  To study general contexts of Agro- tourism in Rayong province. 
 2.2 To study the factors affecting the Agro-tourism in Rayong province. 
 2.3 To propose the Buddhist method supporting Agro-tourism 
management in Rayong province.        
 
3. RESEARCH METHODOLOGY 
 This research used mixed methods. Qualitative method was collected 
data by in-depth interview from the 21 key informants and 12 specialists for focus 
group discussion. The 21 key informants, purposefully selected from the local Agro 
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– tourism entrepreneurs, community leaders, stakeholder. The reason chose this 
group because they were responsible persons, entrepreneurs, and community 
leaders in Agro-tourism both directly and indirectly. After conclusion field data, 
researcher used this data to focus group discussion with 12 specialists. The 
researcher selected the specialists who expertise in Agro-tourism. 
 Research tool by structured in-depth interview and discussion topic for 
focus group discussion. The in-depth interview data and focus group discussion 
were analyzed by descriptive interpretation. 
 Quantitative method, the population used in the research study is the 
number of Thai tourists who visited at Agro – tourism place in Rayong Province 
which the exact population cannot be identified. 
 The sample derived from the population of Thai tourists who visited at 
Agro–tourism place in Rayong Province where the researcher defined and the exact 
population cannot be defined. Research use the Taro Yamane Table (1973) follow 
as below, by non-probability sampling that the given error is 0.05. The sample size 
is 400 people. 
 
4. CONCLUSIONS  
 4.1   Activities for Agro-tourism in Rayong province suitable for relaxing 
mostly had 232 people (58.0%). Types of Agro-tourism that the tourists most 
favorite orchard had 171 people (42.8). The suitable duration for Agro tourism was 
overnight 1 night had 225 people (56.3%). Mostly samples think that A person or 
group who suitable with activities of Agro-tourism was family had 259 people 
(64.8%). Mostly samples think that the most appropriate time to go to journey of 
Agro-tourism was Saturday – Sunday had 242 people (60.5%). Important information 
sources for Agro-tourism which the tourists got it was the others online media had 
166 people (41.5%). Suggestions for the general contexts of Agro-tourism in Rayong 
province were the Agro-tourism of Rayong province where silvan and good view but 
it not as prominent as the sea or island. It should increase the advertising of Agro-
tourism through the online media. 
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4.2   Factor of attraction found that the overall of average in high level 
(  = 3.97, S.D. = 0.55). Factor of price found that the overall of average in high level 
(  = 4.12, S.D. = 0.53). Factor of location found that the overall of average in high 
level (  = 3.88, S.D. = 0.51). Factor of service found that the overall of average in 
the highest level (  = 4.38, S.D. = 0.48). Suggestions for the factors affecting the 
Agro-tourism in Rayong province were most of the Agro-tourism attractions provided 
very good service but there are also problems of the fruits and some agricultural 
products were not enough with demand of tourists. 

4.3 Dhammaññutā (Knowing the Cause) found that the overall of 
average in high level (  = 4.17, S.D. = 0.37). Atthaññutā (Knowing the Purpose) 
found that the overall of average in high level (  = 4.16, S.D. = 0.49). Attaññutā 
(Knowing yourself) found that the overall of average in the highest level (  = 4.79, 
S.D. = 0.39). Mattaññutā (Knowing how to be temperate) found that the overall of 
average in the highest level (  = 4.40, S.D. = 0.50). Kālaññutā (Knowing the Proper 
time) found that the overall of average in the highest level (  = 4.36, S.D. = 0.56). 
Parisaññutā (Knowing the community) found that the overall of average in the 
highest level (  = 4.67, S.D. = 0.45). Puggalaññutā (Knowing the individual) found 
that the overall of average in the highest level (  = 4.56, S.D. = 0.49). Suggestions 
for Agro-tourism management in Rayong province base on Sappurisa Dhamma with 
modern science Agro-tourism attractions uses the knowledge of organic agricultural 
or the agriculture base on New Theory of Sufficiency Economy Philosophy which 
good represented to local culture but it also lacked the knowledge of 
management, marketing and information technology which supported the Agro-
tourism such as homestay, car service, event promote marketing, online marketing, 
etc. 
 
5. DISCUSSIONS 
 The Subdistrict Administration Organization plan the long-planning to create 
collaboration of all sector viz public sector, private sector, and civil sector. Takan 
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Monastery has supported the place to build a floating market where will be the 
Agro-tourism place. IRPC Public Company Limited supports the innovative of 
fertilizer spray machine for the agricultural sector. Then, continue by the public 
sector and cooperate with villagers according with Phrakru Sriworawinit who study 
the topic research is “Community Participation in The Buddhist Archaeological 
Management in Phayao Province” result that the participation of the community in 
management is characterized by having a group of people who related the people 
in community viz the local government sector and government organizations (1) 
having the participation of the temple and the people in community, (2) having the 
participation of the community and the local government, (3) having the 
participation of the local government and government organizations, (4) having the 
participation of the community and government organizations, and (5) having the 
participation of communities and educational institutions. 
 Each community creates identity of local community which is the strength 
point. Public sector supports the budget and provide the specialist to train the 
knowledge such as accounting, marketing, management, administration. Encourage 
villagers emphasize the Agro-tourism in their own gardens for sustainability, focus 
on being a good host and good service mind. Create the teamwork and cooperation 
from all sectors to promote the Agro-tourism according with Teerawatt Sankom 
who study topic research is“A Strategy for Sustainable Cultural Tourism 
Development in Accordance with Buddhism of Local Administrative   Organizations 
in Loei Province” result that Loei Province has a strength in the cultural tourism 
resources, which is unique and outstanding to the local area and gained the 
support or promotion of cultural tourism from concerned government agencies 
including budget support, public relations, and academia. In addition, the 
community has a harmonious social and cultural pattern. Therefore, it is possible to 
develop sustainable cultural tourism by adopting the principles of Buddhism in 
order to develop sustainable cultural tourism. 
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6. RECOMMENDATIONS 
  6.1 There should be defining the policies for promote Agro-tourism which 
accordance with the strength point of each community. 
 6.2 There should be defining the policies for staff who responsible the Agro-
tourism. 
 6.3 There should be defining the policies by collaborate with the education 
sector to design the Agro-tourism program. 
 6.4 There should be defining the policies for activities or services that 
support the Agro-tourism.     
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ABSTRACT 

 This research is objective to study the desirable leadership characteristics, 
the factors affecting the desirable leadership characteristics and, to propose the 
model for leadership development for new generation of executives of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Mixed methods research applying equal 
and parallel qualitative and quantitative methods was used for research design. 
Content analysis and analytical induction were used for analyzing qualitative data 
and quantitative data were analyzed by descriptive statistics and multiple 
regression analysis with a computer program. Results were showed as follows: 
Iddhipada 4 as a Buddhist principle, 3 qualifications, and 3 leadership 
characteristics, and 6 factors affecting the desirable leadership characteristics of 
new generation executives of Mahachulalongkornrajavidyalaya University. These 
conpositions will link to 6 aspects of desirable leadership characteristics consisted 
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of global vision, excellent management, responsibility, morality, thinking innovation, 
and international language.  
Keywords: Leadership development, new generation, executives of     
   Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
         
1. INTRODUCTION 

The above problems that, making organizations in Thailand for began to 
realize and pay attention to the development of leadership. That, the succession of 
various levels of organizational management. The personnel are in the potential 
group especially with the new generation of personnel “The concept of a new 
generation of leaders of unique characteristics” (Weerawat Pannitamai, 2001) 
should have the following as:    

 1) High potential by combining  
 2) The skill is evident 
 3) A lot of experiences 
 4) The successful on a young age 
 5) The new generation leader's personality has unique characteristics 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University is a higher education institution. 

Which, has the same situation as other organizations under the influence and 
effects of change, along with the pressure from various external environmental 
aspects. That, leads to the need for university adjustment to be able to support 
and maintain. Including, the role for development various missions can be 
continued. But, at the same time, the significant changes which is born within the 
university. That is the retirement condition of various levels of organizational 
management. Which, tend to cause problems related to gaps and continuity of the 
organization for executives.  Therefore, Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
needs to learn and develop the system and process of leadership development for 
new generation personnel.  
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2. RESEARCH OBJECTIVE  
2.1 To study the desirable leadership characteristics of new generation 

executives  of Mahachulalongkornrajavidyalaya University  
2.2 To study factors affecting the desirable leadership characteristics of new 

generation executives of Mahachulalongkornrajavidyalaya University  
2.3 To propose the model for leadership development for new generation 

of executives of Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
 

3. RESEARCH METHODOLOGY 
 This research is a kind of mixed methods research applying equal and 
parallel qualitative and quantitative methods was used for research design. 
Qualitative data was collected from 17 key informants by in-depth interview. The 
developed model was examined by focus group discussion with 12 respondents. 
Quantitative data were collected from 305 samples who were the new generation 
of the executives of Mahachulalongkornrajavidyalaya University by a stratified 
random sampling. Content analysis and analytical induction were used for analyzing 
qualitative data and quantitative data were analyzed by descriptive statistics and 
multiple regression analysis with a computer program and focusgroup discussion 
then synthesized as a body of knowledge. 
 
4. RESEARCH RESULTS 
 4.1 The desirable leadership characteristics of new generation executives of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University  
  1) By in-depth interview as follows; (1) particular characteristics.    Full of 
basic knowledge and communication skill with foreign language.   Good knowledge, 
education, experience and information technology.  Perform good vision with value 
integrated with knowledge  Excellent at management skills. Having human relations 
to all, having skills of communication, life skill, problem solving and compromise. 
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Full of precepts, concentration, wisdom and loyalty to the organization.  
Understand organizational context, focus on development, sustainable 
development of innovation, and realize to external effect. 
   (2) Unique Characteristics To have the ability of language and 
communication.  Good role of model with morality and ethics.  Ready to learn, 
working as a team and accept the change.  Expert at academic and English 
language. Positive thinking, transfer the vision and building social network. Excellent, 
good, high quality and hardworking. Teamwork and brave to make the decision. 
   (3)  Core competencies  Loving organization and having creativity.  Being 
a good executive and full of knowledge.  Develop skill of process thinking to initiate 
and create the organization.  Working as a team.   Respect the idea of staff and 
colleague.  Encourage and help to solve the problem.  Having systematic thinking 
and vision, building collaborative network. and adjust to the change. Having good 
attitude for the achievement.  Full of knowledge, human relations, loyalty, honest, 
teamwork and brave. 
  2) By Survey research as follows; The samples from 305 samples who 
were the new generation of the executives of Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University were 50.00 percent of male and 26.00 percent of monks. The highest 
group of age was 30-44 years old which showed 51.70 percent and the next group 
was 45-59 years old of 24.70 percent. The highest position was supporting staff 
which showed 37.70 percent and the next group was 35.00 percent of lecturers. 
Most of their job was teaching which showed 37.70 percent and 26.00 percent of 
support teaching. The highest samples were from main campus (Wangnoi) which 
showed 42.70 percent and the next group came from Buddhist College (16 places) 
showed 22.00 percent. Most of their experience was working 5-10 years in MCU 
which showed 42.30 percent and 40.00 percent for the one who worked less than 5 
years. 
   The overall result of structure of Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University was at high level (x  =3.78) and all aspects showed at high level. The first 
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3 highest levels were 1) having a position within a clearly command line (x  =3.84), 
2) staff is assigned duty following job description (x  =3.81), and 3) working process is 
set systematically in your division, and the scope of work is set and related to job 
description (x  =3.76). 
   The overall result of regulation of Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University was at high level (x  =3.79) and all aspects showed at high level. The first 
3 highest levels were 1) know about the regulation of the university and practice 
and follow the regulation of the university (x  =3.84), 2) university has clearly criteria 
for job assessment with fairness and provides staff the opportunity of sustainable 
development (x  =3.79), and 3) having satisfaction on the regulation of the university 
(x  =3.71). 
 
 4.2 The factors affecting the desirable leadership characteristics of new 
generation executives of Mahachulalongkornrajavidyalaya University  
  1) By in-depth interview as follows;  (1) External Environment The quickly 
change of environment is the factor that executive should learn and try to explore 
new body of knowledge. They should have clear vision and communication in the 
organization, understand the target, having responsibility, setting leadership and 
executive curriculum, and planning job description. Which is related to economic 
and cultural management, including the competency to determine the policy and 
development plan. and cultural, technology and world’s change are important 
factors, so leaders has to ready for improve themselves and have the capacity to 
solve the problem in any situation.   (2) Internal Environment (man, place, 
organizational culture)  MCU Student and staff have to take responsibility for their 
actions, punctual and being the good role model for social.    The staff’s abilities 
have to improve with standards and checked by professional standard agency. 
Which are the sufficient of the building and the standard of management. Internal 
environment such as the building, infrastructure, human resource management are 
acceptable. Organizational cultures are influence to university improvement and 
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the opportunity to improve leadership with morality to be the good role model for 
the social.   (3) Expectation The purpose of MCU is center of learning Buddhism, to 
study in Buddhism field is only in MCU. Good education management, languages, 
information technology and coordination, acceptable from both of internal and 
external.  Knowledge in specific subjects, expert in Buddhism, focus on good 
governance.   Always creative, not focus only daily work, assign proper work to 
others and have time to make an improving plan.  Professional executives should 
lead team to create new things, encourage staff to have leadership skill, have the 
purpose to develop and improve the employees in the future.  Emphasize on 
transparency organization University should have the standard employees selection 
that employ people who has skill match with each job.      
 2) By used survey research (a multiple regression analysis)  as follows; The 
analysis result had also shown that these 10 independent variables had very high 
correlation of r = .797 and these independent variables accounting the variation in 
desirable leadership characteristics = 63.60 percent which correlated to research 
hypothesis.The value of F showed at significance sig = .000 means at least 1 
independent variable  effects to dependent variable at a significance level of .01 or 
.05 and the regression equation showed as below:  
 The Equation of Unstandardized Coefficients   
 Desirable Leadership Characteristics (Y) = .976+.059X11 +.071X15+.147X21 
                                                                          +.100X22+.092X23+.106X24 
   The constant value = .976 means that one who had X11=0, X15 =0, 
X21=0, X22=0, X23=0, X24=0, the score of desirable leadership characteristics will 
be  .976. 
   X11 = .059 means while the value of the university has shown unity of 
command line increase 1 level, the score of desirable leadership characteristics will 
increase .059 and other independent variables were constant. This means that the 
university has shown unity of command line effects to desirable leadership 
characteristics at a significance level of .05. 
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   X15 = .071 means while the value of the scope of work that related to 
job description increase 1 level, the score of desirable leadership characteristics will 
increase .071  and other independent variables were constant. This means that the 
scope of work that related to job description effects to desirable leadership 
characteristics at a significance level of .05. 
   X21 = .147 means while the value of knowing about the regulation of 
the university increase 1 level, the score of desirable leadership characteristics will 
increase .147  and other independent variables were constant. This means that 
knowing about the regulation of the university effects to desirable leadership 
characteristics at a significance level of .01. 
   X22 = .100 means while the value of having satisfaction on the 
regulation of the university increase 1 level, the score of desirable leadership 
characteristics will increase .100 and other independent variables were constant. 
This means that having satisfaction on the regulation of the university effects to 
desirable leadership characteristics at a significance level of .01. 
   X23 = .092 means while the value of practice and follow the regulation 
of the university increase 1 level, the score of desirable leadership characteristics 
will increase .092 and other independent variables were constant. This means that 
practice and follow the regulation of the university effects to desirable leadership 
characteristics at a significance level of .01. 
   X24 = .106 means while the value of university has clearly criteria for job 
assessment with fairness increase 1 level, the score of desirable leadership 
characteristics will increase .106 and other independent variables were constant. 
This means that university has clearly criteria for job assessment with fairness 
effects to desirable leadership characteristics at a significance level of .01.
 Inaddition, result can be analyzed and presented in standardized 
coefficients as below: 
 The Equation of Standardized Coefficients   
  Desirable Leadership Characteristics (Z) = .098Z11 +.107Z15+.219Z21 
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         +.149Z22+.118Z23+.169Z24 
 
 4.3 The model for leadership development of new generation executives of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University  Three characteristics for leadership 
development for new generation of executives consisted of 1) particular 
characteristics, 2) unique characteristics, and 3) core competencies. 
 Six factors affecting the desirable leadership characteristics  of new 
generation executives of Mahachulalongkornrajavidyalaya University that 
appropriate for training of leadership development  were 6 independent variables 
as a predictor variable in the regression equation consisted of 1) the university has 
shown unity of command line, 2) the scope of work is set and related to job 
description, 3) know about the regulation of the university, 4) having satisfaction on 
the regulation of the university , 5) practice and follow the regulation of the 
university, 6) university has clearly criteria for job assessment with fairness. 
  In Addition, the key informants from focusgroups discussion to propose the 
Iddhipada 4 (Four Successful Paths), The three qualifications for being the criteria of 
the new generation of executives , Six desirable leadership characteristics for New 
Generation of Executives of MCU. 
 Iddhipada 4 (Four Successful Paths) that means path of accomplishment or 
basis for success. The four paths are described by the following: 1) Chanda means 
the aspiration or will to nobly do a particular thing usually in addition develop 
better, 2) Viriya means the exertion, perseverance, or effort to nobly keep doing on 
a particular thing, 3) Citta means the dedication, active thought, or thoughtfulness, 
4) Vimamsa means the investigation, examination, reasoning, or testing.   
 Three qualifications for being the criteria of the new generation of 
executives which consisted of 1) the qualification of self-management for 
executives, 2) The qualification of man management for executives, and 3) the 
qualification of organization management for executives. 
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 Six desirable leadership characteristics for New Generation of Executives of 
MCU which consisted of 1) Global vision, 2) Excellent management, 3) 
Responsibility, 4) Morality, 5) Thinking innovation, and 6) International Language. 
 
5. DISCUSSION 
 Research discussion are written and related to results and were divided into 
aspect was discussed about leadership development for the new generation in core 
competencies consisted of loving organization and having creativity, being a good 
executive and full of knowledge, develop skill of process thinking to initiate and 
create the organization, working as a team, respect the idea of staff and colleague, 
encourage and help to solve the problem, having systematic thinking and vision, 
building collaborative network, and adjust to the change, having good attitude for 
the achievement, full of knowledge, human relations, loyalty, honest, teamwork 
and brave. The main focus on this aspect was teamwork which related to the 
research of Seokhwa Yun (2007)  called “Leadership and teamwork: the effects of 
leadership and job satisfaction on team citizenship”.  This study examined how 
leadership related to citizenship behavior within teams. Leadership was 
hypothesized to influence team organizational citizenship behavior either directly 
or indirectly through job satisfaction. Longitudinal data were collected in three 
waves. Results indicate that both empowering and transformational leadership 
related positively to team organizational citizenship behavior through job 
satisfaction, and leadership was mediated by job satisfaction. It was also related to 
a dynamic environment, many organizations find the use of teams efficient and 
productive (LePine, Erez, & Johnson, 2002). Therefore, working as a team, respect 
the idea of staff and colleague, and building collaborative network were the part of 
teamwork and should be encouraged and set for the program of leadership 
development for the new generation of executives in 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
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6. SUGGESTION 
 6.1 Organization should be prepare a strategic plan for personnel 
development to become the new generation of executive of MCU. 
 6.2 The components of the developed model can use for leadership 
development of new generation executives of MCU especially ten factors for 
training to initiate ideology, build teamwork including brave to create and change. 
 6.3 This research has developed factors affecting the desirable leadership 
characteristics of new generation executives of Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University that appropriate for training of leadership development. These factors 
can use for experimental research design in order to train new generation of 
executives. 
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บทคัดย่อ  
 บทความเรื่องการพัฒนาปัญญามนุษย์เชิงบูรณาการแนวพุทธ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อ
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาปัญญามนุษย์ 2) เพ่ือศึกษาการพัฒนาปัญญามนุษย์ในพระพุทธ 
ศาสนาเถรวาท 3) เพ่ือบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาปัญญามนุษย์ด้วยพุทธธรรม และ 4) เพ่ือ
เสนอ “รูปแบบการพัฒนาปัญญามนุษย์เชิงบูรณาการแนวพุทธ” ในการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเอกสาร และท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
interview) จากนั้นท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือยืนยันผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยพบว่า พหุปัญญาสามารถน ามาพัฒนาในกรอบของจิตช านาญการและจิตเคารพ 
เพ่ือพัฒนาความช านาญในศาสตร์ต่าง ๆ และจริยธรรมไปพร้อมกัน โดยน าพุทธธรรม 7 ขั้นตอนมา
พัฒนาพหุปัญญากลุ่มทักษะการเรียนรู้ 6 ด้านให้เกิดความช านาญการ และน าพหุปัญญาที่เกี่ยวกับ
มนุษยสัมพันธ์และการด าเนินชีวิต 4 ด้านมาบูรณาการกับหลักธรรมเพ่ือสร้างจิตเคารพ โดยเริ่มจากการ
สร้างสัมมาทิฏฐิให้มีความเห็นที่ถูกต้อง มีความเคารพในพระรัตนตรัยและศึกษาพระธรรมอย่างต่อเนื่อง 
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สามารถพิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งด้วยโยนิโสมนสิการ หมั่นเจริญสติตามหลักธรรมอนุสติ 10 และ
ด าเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท เมื่อปฏิบัติดังนี้จะสามารถปฏิสันถารกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้จะ
มีหลักธรรมอินทรีย์ 5 เป็นตัวชี้วัดและสร้างความสมดุลให้การพัฒนาปัญญาด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 
ความช านาญในศาสตร์ต่าง ๆ พร้อมด้วยคุณธรรมจะท าให้บุคคลสามารถสังเคราะห์และสร้างสรรค์สิ่งที่
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ กล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาปัญญาตามรูปแบบองค์ความรู้
ใหม่ BWD Model  
ค าส าคัญ : การพัฒนาปัญญา, ทฤษฎีพหุปัญญา, จิต 5 ลักษณะ, บูรณาการด้วยพุทธธรรม  

 
ABSTRACT 

 The objectives of the study on the Integrated Development of Human Wisdom 
in Buddhist Approach were 1) to study the concepts and theories of the development of 
human’s wisdom, 2) to study the development of human’s wisdom in Theravada 
Buddhism; 3) to integrate theories of human’s wisdom development with the Buddhist 
principles of wisdom, and 4) to propose new approaches about “the Integrated Wisdom 
Development in Buddhism”. Practically, the study was done through qualitative research 
using documentary methodology and in-depth interview. Finally, the discussion of the 
focus group was conducted to confirm the results of the study.  
 The research found that multiples intelligence could be applied to the 
development of disciplined mind and respectful mind to simultaneously develop skills 
in various sciences and moral. This would be done by applying the seven steps of 
dhamma to the development of six intelligences involving in learning skill to produce 
disciplined mind, and four intelligences relating to human relationship and living with 
integration of the Dhamma Principles which produce the respectful mind. The process to 
achieve respectful mind starts with observing the Right View, paying respect to the Triple 
Gems, studying Dhamma continually, being able to deeply reflect any worldly 
occurrence or nature with Yonisomanasikāra, practicing Anussati 10, and living life of no 
carelessness. One who applies such processes must be able to practice mindful 
hospitality appropriately. The five controlling faculties are used to measure and balance 
the development of sustainable wisdom. Attainment of proficiency and morality 
observation enable an individual, whose wisdom is developed through modern BWD 
Model, to contribute to self and society.  



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    157  

Keywords: Wisdom Development, Multiple Intelligences, Five Minds, Integration with     
    Buddha Dhamma 
.  
1. บทน า 

การพัฒนาปัญญาเป็นเรื่องท่ีมนุษย์ให้ความส าคัญมาหลายยุคสมัย จวบจนปัจจุบันได้มี
แนวคิดและทฤษฎีสร้างเสริมและพัฒนาปัญญาเกิดขึ้นมากมาย (Tisana Khammanee, 2012) 
ส าหรับประเทศไทยได้มีนโยบายในการพัฒนาการเรียนรู้และสติปัญญามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวทาง
การศึกษายุคศตวรรษที่ 21 ก าหนดไว้ว่า ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมโลกได้อย่างสันติ (Ministry of Education, 2008) แต่ปัญหาที่พบคือ ระบบการศึกษาไทยยัง
มิได้มุ่งฝึกฝนให้เด็กเกิดทักษะดังกล่าวอย่างจริงจัง เด็กไทยมีปัญหาด้านการอ่านและการเขียน ขาด
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์  และขาดทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งครูยังไม่สามารถกระตุ้นผู้เรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา
และตัดสินใจได้ (Channarong Pornrungroj, 2015) และการเรียนรู้ในโรงเรียนเน้นการจ ามากกว่า
ปัญญา หากยังเน้นความรู้ขั้นท่องจ าและหยุดอยู่แค่นี้ก็ไปไม่ถึงปัญญา (Phrarajavoramuni, 2000) 
อีกประการหนึ่ง การปลูกฝังศีลธรรมก็มีความส าคัญมาก เพราะมนุษย์อาจใช้ความสามารถไปในทาง
ที่ผิด เช่น การก่ออาชญากรรมบนโลกไซเบอร์ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ท าลายล้างองค์กรธุรกิจรวมถึง
ผู้บริโภค (Symantec, 2014) การสร้างอาวุธที่ร้ายแรง การกอบโกยผลประโยชน์จากธรรมชาติ เป็นต้น 
ดังนั้น กระบวนการพัฒนาปัญญามนุษยท์ี่ดีควรพัฒนาทั้งความรู้และคุณธรรมควบคู่กัน  

กระบวนการพัฒนาปัญญาตามทฤษฎีตะวันตกนั้นมี 4 ขั้นตอนเรียกว่า DIKW โดยเริ่มจาก
ข้อมูล (Data) ข่าวสาร (Information) ความรู้ (Knowledge) และปัญญา (Wisdom) ซึ่งภายหลังมีการ
กล่าวถึงขั้นตอนส าคัญระหว่างความรู้และปัญญา คือ สติปัญญาหรือบางแห่งเรียกว่าเชาวน์ปัญญา 
(Intelligence) เป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญที่ท าให้ความรู้ (Knowledge) ได้รับการกลั่นกรองเป็นปัญญา 
(Wisdom) รวมเป็น 5 ขั้นตอน คือ DIKIW (Richard MacEwan, 2008) ผู้วิจัยจึงเลือกทฤษฎีการ
พัฒนาปัญญาที่สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าวและมีผลงานวิจัยรองรับจ านวนมาก คือ ทฤษฎีพหุปัญญา 
(Multiple Intelligences) มาพัฒนาร่วมกับจิต 5 ลักษณะซึ่งศาสตราจารย์ฮาวเวิร์ด การ์ดเนอร์กล่าวว่า 
เป็นคุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนควรมีเพ่ือให้สามารถอยู่รอดในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงในยุค
ศตวรรษที่ 21 (Howard Gardner, 2011) และน ามาบูรณาการร่วมกับการพัฒนาปัญญาในพระพุทธ 
ศาสนาเถรวาท เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาปัญญาที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่สนใจน าไปปฏิบัติ
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาปัญญามนุษย์ 
 2.2 เพ่ือศึกษาการพัฒนาปัญญามนุษย์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 2.3 เพ่ือบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาปัญญามนุษย์ด้วยการพัฒนาปัญญามนุษย์ใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท 
 2.4 เพ่ือเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “รูปแบบการพัฒนาปัญญา
มนุษย์เชิงบูรณาการแนวพุทธ” 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเอกสาร 
และท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากนั้นท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือ
ยืนยันผลการวิจัย มีวิธีด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีของการ์ดเนอร์ และการพัฒนาปัญญาใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท จากเอกสารปฐมภูมิ (Primary Sources) ได้แก่ พระไตรปิฎก และข้อมูลทุติย
ภูมิ (Secondary sources) ได้แก่ ต ารา วารสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ และเอกสารต่าง ๆ 
 3.2 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและการ
พัฒนาสติปัญญา จ านวน 4 รูป/คน และนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา จ านวน 4 รูป/คน  
 3.3 การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพ่ือยืนยันผลที่ได้จากการวิจัยเอกสาร
และการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้ร่วมกันสนทนากลุ่มเป็นอาจารย์และนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา ศาสนาและปรัชญา และด้านการศึกษา จ านวน 12 รูป/คน 
 3.4 สรุปผลและได้รูปแบบการพัฒนาปัญญามนุษย์เชิงบูรณาการแนวพุทธ และแนวทางใน
การน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาต่อไป 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาปัญญามนุษย์ ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple 
Intelligences) ของศาสตราจารย์ ฮาวเวิร์ด การ์ดเนอร์มาใช้ในงานวิจัยนี้ ซึ่งการ์ดเนอร์เสนอทฤษฎีพหุ
ปัญญาไว้ 10 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านดนตรี ด้านการ
เคลื่อนไหวร่างกาย ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความเข้าใจตนเอง ด้านความเข้าใจธรรมชาติ การด ารงชีวิต 
และด้านการสอน (Howard Gardner: 1983, 1999, and 2011) โดยมีฐานคิดว่ามนุษย์แต่ละคนจะมี
พหุปัญญาครบทุกด้าน แต่จะมีความโดดเด่นในแต่ละด้านที่ไม่เหมือนกัน ท าให้แต่บุคคลมีทักษะความ 
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สามารถ และบุคลิกภาพที่แตกต่างกันออกไป การพัฒนาพหุปัญญาแบบองค์รวมอย่างเหมาะสมจะท าให้
มนุษย์มีทักษะด้านที่โดดเด่นอยู่แล้วดียิ่งขึ้นและมีสติปัญญาด้านอ่ืน ๆ ที่พัฒนาขึ้นด้วย   
 จากนั้น เพ่ือให้การพัฒนาปัญญามีความเหมาะสมกับมนุษย์ในยุคปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงน า
แนวคิดจิต 5 ลักษณะซึ่งการ์ดเนอร์แบ่งเป็นจิตที่เกี่ยวข้องกับการรู้คิด 3 ลักษณะ คือ จิตช านาญการ 
(Disciplined Mind) จิตสังเคราะห์ (Synthesizing Mind) จิตสร้างสรรค์ (Creative Mind) และจิตอีก
สองลักษณะที่เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ คือ จิตรู้เคารพ (Respectful Mind) จิตรู้จริยธรรม (Ethical 
Mind) (Howard Gardner: 2011) การ์ดเนอร์อธิบายถึงลักษณะของจิตทั้ง 5 ว่า จิตช านาญการ คือ 
ความช านาญในความรู้สาขาต่าง ๆ จิตสร้างสรรค์ คือ การคิดสร้างสรรค์ จิ ตสังเคราะห์ คือ การ
สังเคราะห์ จิตเคารพ คือ ความเคารพต่อบุคคลอื่น ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ และจิตจริยธรรม คือ 
การรู้จักบทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน (Howard Gardner: 2011) จะเห็น
ว่า การ์ดเนอร์นิยามจิตทั้ง 5 ลักษณะว่าเป็นทักษะ 5 อย่างที่มนุษย์ควรมี ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าพหุปัญญา
มาสังเคราะห์เข้าด้วยกันกับจิต 5 ลักษณะได้ผลการวิจัยดังนี้ 
 จากการวิจัยเอกสารและความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และยืนยันผล
ด้วยการสนทนากลุ่มพบว่า พหุปัญญา 10 ด้านสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเพ่ือความเหมาะสมในการ
สร้างรูปแบบการพัฒนาปัญญา คือ 1) พหุปัญญาในกลุ่มทักษะพ้ืนฐานการเรียนรู้และศิลปะ 6 ด้าน คือ 
ด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านดนตรี ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย และด้าน
การสอน น ามาพัฒนาในกรอบของจิตช านาญการ และ 2) พหุปัญญากลุ่มที่มีลักษณะเชิงนามธรรม 
เกี่ยวกับธรรมชาติและการด าเนินชีวิตจ านวน 4 ด้านได้แก่ ด้านความเข้าใจตนเอง ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
ด้านธรรมชาติ และด้านการด าเนินชีวิต โดยน ามาพัฒนาในกรอบของจิตเคารพ ซึ่งพหุปัญญาทั้ง 4 ด้าน
นี้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาจิตใจให้มีมิติความเป็นมนุษย์ รู้จักการใช้ชีวิต และมีส่วนอย่างมากในการ
สนับสนุนให้เกิดความช านาญในพัฒนาพหุปัญญา 6 ด้านแรก ตัวอย่างเช่น การพัฒนาปัญญาด้วย
รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่ม ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ที่อาศัยสติปัญญาด้านการเข้าใจตนเองและมนุษย
สัมพันธ์ เพราะผู้เรียนจะต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เรียนรู้ในเทคนิควิธีการที่แต่ละคนมีและ
แลกเปลี่ยนมุมมองที่น่าสนใจซึ่งกันและกัน ได้ฝึกการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือ
น าไปสู่การหาข้อสรุปที่ดีที่สุด นอกจากนี้ การใช้พหุปัญญาแบบองค์รวมยังสามารถกระตุ้นให้มนุษย์ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ได้อีกด้วย เช่น การสร้างรถยนต์ต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ยานยนต์ร่วมกับ
การออกแบบการใช้งานในส่วนต่าง ๆ ให้ใช้งานง่ายและสวยงาม ซึ่งใช้สติปัญญาหลายด้านพร้อมกัน อาทิ 
ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านธรรมชาติ เป็นต้น 
 จึงกล่าวได้ว่า การพัฒนาพหุปัญญาแบบองค์รวมร่วมกับจิต 5 ลักษณะดังกล่าว นอกจากจะ
เกิดความช านาญในสิ่งที่ศึกษาแล้ว จะพัฒนาการคิดสังเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และความเคารพต่อ
ผู้อ่ืนให้มากขึ้นตามล าดับ ในที่สุดจะสามารถสร้างงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ ซึ่งเป็น
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การแสดงออกของจิตจริยธรรมตามแนวคิดของการ์ดเนอร์ สามารถสรุปแผนภาพการพัฒนาพหุปัญญาใน
กรอบของจิต 5 ลักษณะได้ดังภาพต่อไปนี้ 
 

 4.2 การพัฒนาปัญญามนุษย์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ในงานวิจัยนี้น าหลักธรรมปัญญา 3 
คือ สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา ภาวนามยปัญญามาเป็นกระบวนการพัฒนาปัญญา และน าหลักธรรม 
4 หมวดมาใช้ร่วมด้วยเพ่ือให้เห็นขั้นตอนการพัฒนาปัญญาที่ชัดเจน ประกอบด้วย 1) พหูสูต 5 2) ปัจจัย 
7 ประการที่เป็นเหตุแห่งความแตกฉานในปฏิสัมภิทา (ขุ.ป. 31/8/559-561.) 3) โยนิโสมนสิการ 10 และ 
4) อนุสติ 10 โดยมีหลักธรรมอินทรีย์ 5 เป็นตัวชี้วัดและสร้างสมดุลให้การพัฒนาปัญญาด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถจัดกลุ่มหลักธรรมทั้ง 4 หมวดลงในกรอบของปัญญา 3 เพ่ือให้เหมาะสมในการน าไปใช้
ได้ดังภาพด้านล่าง 
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* หมวดธรรมวิปัสสนาภูมิ 6 ไม่ได้น ามาใช้ในงานวิจัยนี้ แต่ระบุไว้เพ่ือความสมบูรณ์ของกระบวนการ 
พัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนา 
 อนึ่ง ข้อที่ 7) พระอรหันปฏิสัมภิทา (อเสกฺขปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต) ซึ่งอยู่ในส่วนภาวนามยปัญญา
นั้น กรณีนี้หมายถึง ผู้ที่เป็นพระอเสขบุคคลแล้วจะเป็นผู้ที่มีปฏิสัมภิทาแตกฉานกว่าเสขบุคคล เมื่อน ามา
ประยุกต์ใช้จะอธิบายได้ว่า ปัญญาของผู้ที่เจริญสมถวิปัสสนาย่อมมีความเฉียบคม เมื่อจิตยิ่งปราศจาก
ความมัวหมองแห่งกิเลสมากเท่าใด ปัญญายิ่งเฉียบแหลมมากเท่านั้น ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า จิตที่ผ่อง
ใสไม่ขุ่นมัวย่อมมองเห็นประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อ่ืน หรือท าให้แจ้งซึ่งญาณทัสสนะอันประเสริฐได้ 
ประดุจห้วงน้ าใสสะอาดย่อมมองเห็นหอยโข่ง หอยกาบ และฝูงปลาในห้วงน้ านั้น (องฺ.เอก. 20/46/8-9) 
จึงกล่าวได้ว่าจิตที่ผ่องใสนี้เป็นสภาวะที่เหมาะแก่การพัฒนาปัญญาให้เจริญยิ่งขึ้นไปได้ ซึ่งเป็นเหตุผลที่
ผู้วิจัยน าอนุสติ 10 มาจัดไว้ในส่วนของภาวนามยปัญญาเพ่ือช าระจิตผ่องใสอยู่เสมอ และน าพระอรหันต์
ปฏิสัมภิทา (อเสกฺขปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต) ในหมวดธรรมปัจจัย 7 ประการที่เป็นเหตุแห่งความแตกฉานใน
ปฏิสัมภิทามาจัดไว้ในส่วนนี้ด้วย เพ่ือสะท้อนให้เห็นความส าคัญของสภาวะจิตที่ไม่ขุ่นมัว ดังเช่นสภาวะ
ของพระอเสขะผู้มีปฏิสัมภิทาแตกฉานเพราะจิตอันปราศจากกิเลส  
 ส่วนบทบาทในการเป็นตัวชี้วัดและสร้างสมดุลให้การพัฒนาปัญญาด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง  
ของหลักธรรมอินทรีย์ 5 คือ ศรัทธา: แสดงออกถึงความสนใจและมุ่งมั่นศึกษาเรียนรู้ วิริยะ: มีวินัยใน
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สติ: รู้ว่าก าลังศึกษาประเด็นอะไร เข้าใจภาพกว้างและความเชื่อมโยงของ
ประเด็นต่าง ๆ สมาธิ: มีความจดจ่อกับสิ่งที่เรียนและเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง ปัญญา: สามารถน าความรู้มา
สร้างสรรค์เป็นผลงานได้และแก้ไขปัญหาได้ดี 
 4.3 การบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาปัญญาของการ์ดเนอร์ด้วยพุทธธรรม จาก
การวิจัยพบว่า ผลการวิจัยที่เกี่ยวกับทฤษฎีพหุปัญญาท้ังในและต่างประเทศระบุว่าพหุปัญญาสามารถ
น ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาความรู้ ในศาสตร์ต่าง ๆ เช่น ภาษา 
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ เป็นต้น แต่ยังขาดขั้นตอนการปฏิบัติกลาง ๆ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิด
ความช านาญในศาสตร์ท่ีต้องการศึกษาได้ ผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางการพัฒนาพหุปัญญาในกรอบของจิต
ช านาญการด้วยพุทธธรรม 7 ขั้นตอน ตัวอย่างการฝึกภาษาให้ช านาญด้วยพุทธธรรม 7 ข้ันตอน จะเริ่ม
จากศึกษาให้มาก (พหุสฺสุตา) โดยศึกษาจากครูผู้รู้ แล้วศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเองให้มาก จากนั้นจดจ าให้
แม่นย า (ธตา) ในหลักการต่าง ๆ เช่น การเขียนตัวอักษร การประกอบค า การออกเสียง ค าศัพท์ การ
สนทนา หลักไวยากรณ์ เป็นต้น โดยฝึกฝนด้วยวิธีพหุปัญญาที่หลากหลาย เช่น การวาดโครงสร้าง
ไวยากรณ์เป็นแผนภาพ การฟังเพลงในภาษาน้ัน การเล่นเกมอักษรไขว้เพ่ือจดจ าศัพท์ เป็นต้น จากนั้น
ควรท่องออกเสียงบ่อย ๆ ให้คล่องแคล่ว (วจสา ปริจิตา) โดยหมั่นฝึกพูดและใช้งานในชีวิตประจ าวันให้
มาก ในขณะเดียวกันควรพิจารณาท าความเข้าใจให้มาก (ปจฺจเวกฺขณาพหุลา) เพราะการท่องได้คล่อง
และไม่ให้ลืมนั้นต้องหมั่นพิจารณาความหมาย ความสัมพันธ์ของค าต่าง ๆ ในประโยคด้วย เมื่อผ่านการ
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ฝึกฝนทั้ง 4 ขั้นตอนแรกให้มากพอจนเกิดความช านาญในระดับหนึ่ง จะสามารถนึกเห็นขั้นตอนและ
รายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน (มนสานุเปกฺขิตา) หากท่องอะไรที่มีความยาวหรือซับซ้อนมาก จะ
มองเห็นภาพทุกส่วนและนึกได้ทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องท่องไล่มาแต่แรก และสามารถใช้ภาษาได้เป็น
ธรรมชาติมากขึ้น เมื่อฝึกฝนมากเข้าจะเข้าใจทุกประเด็นได้ทะลุปรุโปร่ง (ทิฏฺฐิยา สุปฏิวิทฺธา) ที่ส าคัญ
ต้องหมั่นสังเกตการใช้ภาษาในสถานการณ์และบริบทท่ีแตกต่างกัน เพราะการหมั่นสังเกตจะท าให้เกิด
ความแตกฉานในภาษามากขึ้น นอกจากน้ี ควรหาโอกาสแสดงผลงานและอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น 
(เทสนาพหุลา) และฟังมุมมองการใช้ภาษาที่กว้างขวางขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญ และท าให้เกิดไหวพริบ
ปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอีกด้วย เมื่อผ่านการฝึกฝนทั้ง 7 ขั้นตอนแล้วจะรู้ข้อบกพร่องของ
ตนเอง ควรศึกษาเพ่ิมเติมให้มาก แล้วฝึกฝนต่อไปเรื่อย ๆ ตามวงจรดังกล่าว จะเกิดความแตกฉานใน
ภาษามากขึ้นไปเป็นล าดับ 
 ส่วนการพัฒนาพหุปัญญาในกรอบของจิตเคารพ ซึ่งประกอบด้วยพหุปัญญา 4 ด้าน คือ การ
เข้าใจตนเอง มนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติ และการด าเนินชีวิต ซึ่งผู้วิจัยเริ่มจาการสร้างสัมมาทิฏฐิให้มี
ความเห็นที่ถูกต้องเป็นฐานก่อน โดยเลือกสัมมาทิฏฐิ 10 ซึ่งเป็นระดับโลกิยะ เหมาะส าหรับการน ามา
บูรณาการร่วมกับการพัฒนาจิตเคารพของการ์ดเนอร์ จากนั้นจะน าหลักธรรมโยนิโสมนสิการ 10 คารวะ 
6 อนุสติ 10 วิหารพหุลา และปจฺเวกฺขณาพหุลามาใช้ให้เหมาะสมดังภาพด้านล่าง   

  จากภาพสามารถอธิบายการพัฒนาจิตเคารพดังนี้คือ เมื่อมีสัมมาทิฏฐิเป็นฐานแล้ว ควรหมั่น
เจริญสติตามหลักอนุสติ 10 เพื่อให้มีสติรู้เท่าทันการคิด การพูด และการกระท าของตนเองอยู่เสมอ 
ความมีสตินี้จะสนับสนุนการท างานของสติปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง เพราะคนที่มีสติปัญญาด้านนี้
โดดเด่น จะชอบพิจารณาความคิดและการกระท าของตนเอง คิดวางแผนการท างานต่าง ๆ ด้วยตนเอง
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น และความมีสตินี้จะสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักธรรมคารวะ 6 คือ 
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เป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระรัตนตรัย มีความเพียรในการศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอ เป็นผู้ไม่ประมาทในการด าเนิน
ชีวิต โดยใช้ร่วมกับหลักธรรมวิหารพหุลาและปจฺจเวกฺขณาพหุลา เพ่ือให้มนุษย์ใช้สติในการด าเนินชีวิต
มากขึ้นและรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า คือ ใช้ปัจจัย 4 ตามความจ าเป็น มิใช่ใช้เพ่ือสนองตัณหาของ
ตนและพวกพ้องโดยไม่ค านึงถึงผู้อ่ืน ตระหนักรู้ในความส าคัญของธรรมชาติ ไม่ท าลายและกอบโกย
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อปฏิบัติดังนี้จะส่งผลให้มีสติปัญญาด้านการด ารงชีวิตที่ดี คือ รู้จัก
ใช้ชีวิตและมองโลกตามความเป็นจริง มีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสาร บุคคลเช่นนี้เมื่อปฏิสันถารกับผู้อ่ืน
ย่อมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเคารพในความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน จึงกล่าวได้ว่าเป็นมีผู้จิตเคารพตาม
แนวพระพุทธศาสนา 
 
5. องค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาปัญญามนุษย์เชิงบูรณาการแนวพุทธ 
 จากผลการวิจัยข้างต้น ได้องค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาปัญญามนุษย์เชิงบูรณาการแนวพุทธ
โดยเริ่มจากการสร้างความเห็นถูก คือ สร้างสัมมาทิฏฐิ (Right View: R) เป็นฐานก่อน จากนั้นจะพัฒนา
สติปัญญา (Intelligences: I) ด้านพ้ืนฐานการเรียนรู้และศิลปะด้วยพหุปัญญา 6 ด้าน ซึ่งจะสามารถ
พัฒนาเป็นความรู้ความช านาญในสิ่งที่ตนเองมีความถนัดได้ตามกระบวนการพัฒนาจิตช านาญการ ใน
ขณะเดียวกันก็พัฒนาพหุปัญญา 4 ด้านในกรอบของจิตเคารพเพ่ือเพ่ิมพูนคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจ
อย่างต่อเนื่อง (Ethic: E) ซึ่งพหุปัญญาทั้ง 10 ด้านจะได้รับการพัฒนาร่วมกันในเชิงบูรณาการ
กระบวนการข้างต้นนี้จะได้รับการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักธรรมอินทรีย์ 5 (Controlling 
Faculty: C) เป็นตัวชี้วัดการพัฒนาปัญญาว่ามีความก้าวหน้าอย่างสม่ าเสมอหรือไม่ และเป็นตัวปรับ
สมดุลให้เกิดการพัฒนาปัญญาที่สอดคล้องกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บุคคลนั้นเป็นผู้มีความรู้
ความช านาญที่หลากหลายสามารถสังเคราะห์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีสติ
ในการด าเนินชีวิต ใช้ปัญญาสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป กล่าวได้ว่า เป็นมนุษย์ที่มี
ปัญญาตามแนวทางพระพุทธศาสนา (Wisdom: W) สามารถสรุปรูปแบบการพัฒนาปัญญาเชิงบูรณาการ
แนวพุทธ (Buddhist Wisdom Development: BWD Model) ด้วยสัญลักษณ์ใบโพธิ์ เพ่ือบ่งบอกถึง
ความเป็นผู้มีปัญญา เป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่เสมอ โดยมีพลวัตของอินทรีย์ 5 ที่ท าหน้าที่เป็นตัวชี้วัดและสร้าง
สมดุลในกระบวนการพัฒนาปัญญาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องจนบรรลุเป้าหมาย สามารถสรุปได้ดังภาพนี้ 
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R = Right View: สัมมาทิฏฐิ 
I  = Intelligences: ความช านาญในศาสตร์ต่าง ๆ  
E = Ethic: จริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท  
W = Wisdom: ปัญญาตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
C = Controlling Faculty: หลักธรรมอินทรีย์ 5 เป็น

ตัวชี้วัดและสร้างความสมดุลในการพัฒนาปัญญาให้
ต่อเนื่อง  

BWD Model 
 
6. แนวการใช้ BWD Model  
 การน า BWD Model มาใช้ในการพัฒนาปัญญาจะเรียงล าดับจาก R I E W และมี C เป็น
ตัวชี้วัดเพ่ือกระตุ้นให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปอย่างเหมาะสม จะเสนอแนวทางการน าไปใช้พัฒนา
ปัญญาในปัจเจกบุคคลและการพัฒนาครูในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้  
 6.1 การพัฒนาปัญญาแบบปัจเจกบุคคล สามารถน ารูปแบบการพัฒนาปัญญาในบุคคล 3 
ช่วงวัยคือ เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ส าหรับวัยเด็กจะมีกระบวนการพัฒนาปัญญาที่อาศัยการสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น การเล่น การเลียนแบบจากบุคคลรอบข้าง ดังนั้น บุคคล
ในครอบครัวจะมีส่วนอย่างมากในการสร้างสัมมาทิฏฐิ 10 (R) โดยพ่อแม่ควรท าให้ดูเป็นตัวอย่าง 
เมื่อเด็กเจริญวัยขึ้นควรพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ (I) และปลูกฝังจริยธรรม (E) ให้
เหมาะสมตามช่วงวัย หากเด็กมีพัฒนาการทางปัญญาสมวัยหรือดีกว่าเด็กในวัยเดียวกัน กล่าวได้ว่า
เป็นแสดงออกของปัญญา (W) ที่เหมาะสม และการพัฒนาปัญญานี้จะด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ตัวชี้วัดเพ่ือปรับให้เด็กมีพัฒนาการทางปัญญาที่เหมาะสมและตรงกับเป้าหมายในการพัฒนาปัญญา
อย่างต่อเนื่อง (C) 
 การใช้โมเดลเพ่ือพัฒนาปัญญาในผู้ใหญ่จะสามารถพัฒนาทั้งความช านาญในงานและศาสตร์
ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้  ด้วยการใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาความช านาญ 7 ขั้นตอน (I) ร่วมกับ
การศึกษาและท าความเข้าใจสัมมาทิฏฐิ (R) อันเป็นปัญญาที่ก าหนดแนวทางในการด าเนินชีวิต และ
พัฒนาพหุปัญญาด้านต่าง ๆ ตามกรอบของจิตเคารพในเวลาเดียวกัน เพ่ือพัฒนาจริยธรรม (E) ให้ดี
ยิ่งขึ้นไป หากปฏิบัติดังนี้อย่างต่อเนื่องโดยน าตัวชี้วัดในการพัฒนาปัญญา คือ หลักธรรมอินทรีย์ 5 (C) 
มาพิจารณาให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาปัญญาของแต่ละบุคคล จะท าให้มีพัฒนาการของปัญญา (W) 
มากขึ้นเป็นล าดับ 
 ส าหรับผู้สูงอายุ การด าเนินชีวิตที่ผ่านมาจะมีส่วนอย่างมากในความเข้าใจเรื่องสัมมาทิฏฐิ (R) 
สามารถพัฒนาได้โดยการท ากิจกรรมกลุ่มด้วยพหุปัญญาทั้งในกรอบของจิตช านาญการ (I) และจิตเคารพ 
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(E) ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น มีกิจกรรมร้องเพลง จัดดอกไม้ ท างานศิลปะ จะช่วยกระตุ้นให้สมองมีการ
ตื่นตัว กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น ชะลออาการความจ าเสื่อม มีความสุขจากการพบปะเพ่ือนในวัยเดียวกัน 
และจัดกิจกรรมร่วมกันไปกับการพัฒนาพหุปัญญาในกลุ่มจิตเคารพ เช่น การท ากิจกรรมงานบุญที่วัด 
สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้สวดมนต์ ฟังธรรม ท าทาน รักษาศีล เจริญภาวนามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การฟังธรรมจากพระภิกษุจะท าให้มีความเข้าใจสัมมาทิฏฐิดียิ่งขึ้น ส าหรับผู้ที่มีพ้ืนความเข้าใจเรื่อง
สัมมาทิฏฐิมาดีแล้วจะยิ่งพัฒนาจริยธรรม (Ethic) ได้อย่างรวดเร็วขึ้น เมื่อปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง (C) จะมี
พัฒนาการทางปัญญา (W) ที่ดีขึ้น คือ รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและปล่อยวางในเรื่องต่าง ๆ ได้มากขึ้น 
 6.2 การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 จากผลการวิจัยบ่งชี้ว่าครูควรมีคุณสมบัติ 3 ประการ
คือ ความช านาญในศาสตร์ที่ตนเองสอน มีคุณธรรม และสามารถสอนด้วยพหุปัญญาผสมผสานกับ
การสอนศีลธรรมได้ คุณสมบัติ 3 ประการนี้ สามารถพัฒนาด้วย BWD Model กล่าวคือ เริ่มจาก
สัมมาทิฏฐิ (R) หากครเูป็นผู้มีพื้นฐานความเข้าใจสัมมาทิฏฐิ 10 ประการมาเป็นอย่างดี มักจะมีจริยธรรม 
(E) ที่ดีด้วย จะสามารถพัฒนาตนให้เป็นผู้ที่มีปัญญา (W) คือมีทั้งความรู้และคุณธรรมให้ดียิ่งขึ้นไปได้ง่าย 
แต่ถ้าครูยังขาดสัมมาทิฏฐิ จะต้องใช้กระบวนการพัฒนาให้เกิดสัมมาทิฏฐิในวัยผู้ใหญ่โดยปลูกฝังผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การบวชตามประเพณี ให้ความรู้ผ่านสถานศึกษา ในขณะเดียวกันก็พัฒนาความ
ช านาญในสาขาวิชาที่สอนให้แตกฉานมากขึ้นไปอีก (I) โดยใช้พุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาให้เกิดความ
ช านาญ 7 ขั้นตอน เมื่อมีความช านาญแล้วจะต่อยอดการคิดสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ได้ดีขึ้น เมื่อ
ท าดังนี้ ความช านาญในสาขาที่สอน และคุณธรรมจะค่อย ๆ เพ่ิมพูนขึ้น โดยใช้หลักธรรมอินทรีย์ 5 
(C) มาสร้างสมดุลให้การพัฒนาปัญญาด าเนินไปจนบรรลุเป้าหมาย   
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1. นโยบายเพื่อส่งเสริมให้พัฒนาปัญญาแบบปัจเจกบุคคล กระบวนการพัฒนาปัญญานี้
ควรน าไปเผยแพร่ให้ประชาชนที่สนใจได้น าไปใช้อย่างเป็นระบบ 
 2. นโยบายทางการศึกษา สามารถน ามาใช้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนได้ 2 ส่วนใหญ่ ๆ 
คือ 1) น ามาใช้ในการสอนนักเรียนและนักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้และความประพฤติที่ดีงาม โดย
ปรับให้เข้ากับการศึกษาแต่ละระดับอย่างเหมาะสม 2) การน ามาใช้เป็นหลักสูตรพัฒนาครูให้มีความ
ช านาญในการสอนและมีคุณธรรม เป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนได้ 
 3. นโยบายในการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาเชิงบูรณาการแนวพุทธให้แก่สังคม โดย
สร้างทัศนคติให้แก่ประชาชนในประเทศว่า การศึกษาที่ดีนั้นจะต้องพัฒนามนุษย์ควบคู่กันทั้งความรู้
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ความสามารถและคุณธรรม โดยออกแบบหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาปัญญาเชิงบูรณาการแนวพุทธ
อย่างเป็นระบบ เมื่อทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทุกครัวเรือนเห็นความส าคัญและ
มีเป้าหมายเดียวกันแล้ว จะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 7.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
  1. การวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักธรรม 7 ประการเพ่ือพัฒนาให้เกิดความช านาญเฉพาะ
ด้านด้วยวิธีการสอนแบบพหุปัญญา 

  2. การพัฒนาสัมมาทิฏฐิ 10 ในวัยผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาสัมมาทิฏฐิใน
หลักสูตรการพัฒนาครู 
  3. การพัฒนาพหุปัญญา 4 ด้านในกรอบของจิตเคารพเพ่ือพัฒนาคุณธรรมในผู้ใหญ่ 
งานวิจัยนี้สามารถวิจัยร่วมกับฝ่ายบุคคลขององค์กรภาครัฐ เอกชนที่ต้องรับพนักงานเข้ามาท างาน
จ านวนมาก 
 
 

References 
Channarong Pornrungroj, Ten Problems with the Thai Education System, Matichon 

Online, 26 June 2015, ttp://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1435302805. 
Howard Gardner. (1983). Frame of mind. New York: Basic book. 
Howard Gardner. (1999). Intelligence Reframed. New York: Basic book.  
Howard Gardner. (2011). Multiple Intelligences Theory and Five Minds Theory for Success  
 in Globalization. The 4th Annual Congress for Teacher Professional 
 Development. 
Howard Gardner. (2011). 21st Century Skills: Rethinking How Students Learn. Bangkok:  
 Openworlds publishing house. 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1996). The Tipitaka in Thai Version belonging  

to Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Bangkok: Mahachulalongkorn- 
rajavidyalaya University.  

Ministry of Education. (2008). The Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008). 
No. OBEC 293/2551. 



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    167  

Phrarajavoramuni (Prayoon Dhammacitto). (2000). The learning process in Buddhism. 
Bangkok: Kurusapa Printing Ladphrao. 

Richard MacEwan. (2008). Reading between the Lines: Knowledge for Natural Resource 
Management. Landscape analysis and visualization. 

Symantec Corporation. (2014). Internet Security Threat Report 2014: Volume 19. 
(Published April 2014). 

Tisana Khammanee. (2012). Pedagogy. Bangkok: Chulalongkorn University Press. 



168    ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

การวิเคราะห์องค์ประกอบของแนวปฏิบัติทีด่ีตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ส าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย 

AN ANALYSIS OF THE COMPONENTS OF RECOMMENDED BEST PRACTICE 
UNDER THE PRINCIPLE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE FOR LISTED 

COMPANIES IN THE STOCK MARKET IN THAILAND 
 

ธีระ  เทิดพุทธธรรม สุรีย์ กาญจนวงศ์ ไพศาล จันทรังษี 
Theera  Therdbhuthadham, Suree Kanjanawong, Phaisarn Jantarungsri 

 
Received:  October 15, 2019 
Revised: November 03, 2019 

Accepted: December 27, 2019 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการวิเคราะห์องค์ประกอบของแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี มี
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.929 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน จ านวน 126 คน น า
ข้อมูลท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ด้วยวิธีการสกัดองค์ประกอบหลัก และหมุนแกน
องค์ประกอบตั้งฉากด้วยวิธีการแวร์ริแมกซ์ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของแนวปฏิบัติที่ดีตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย มี 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ระบบการรายงานและการควบคุมทางการบริหาร (2) การเปิดเผยข้อมูล (3) 
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4) การตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน และ (5) การปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้น โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ร้อยละ 64.171  
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ABSTRACT 

 The purpose of this research was to analyze components. The research 
instrument was a questionnaire covering recommended best practice under the 
Principle of Good Corporate Governance. The reliability was 0.929. One hundred 
and twenty six samples were selected from executives of listed companies in the 
stock market in Thailand. Exploratory Factor Analysis was used for data analysis 
including Principle Components Analysis and Orthogonal Rotation by Varimax 
Orthogonal Rotation. Research findings revealed that the components of 
recommended best practice under the Principle of Good Corporate Governance for 
listed companies in the stock market in Thailand comprised of 5 components 
including (1) reporting and management control system; (2) disclosure; (3) 
treatment to stakeholder; (4) internal audit and internal control and (5) treatment 
to shareholders. The cumulative variance was 64.171%. 
Keyword: Good Corporate Governance, Exploratory Factor Analysis, Listed      
      Companies in the Stock Market 
 
1. บทน า 
 Good governance  หรือธรรมาภิบาล ได้รับความสนใจและมีการใช้ในวงวิชาการอย่าง
จริงจังเป็นทางการครั้งแรก รายงานธนาคารโลกว่าด้วยปัญหาการพัฒนาของกลุ่มประเทศในอนุ
ภูมิภาคซาฮาราในแอฟริกา ซึ่งตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2532 ได้กล่าวถึงจุดอ่อนของการพัฒนาในอนุ
ภูมิภาคนี้ คือการขาดธรรมาภิบาล (Good governance) และต่อมาก็มีการขานรับอย่างรวดเร็วว่า
เป็นปัญหาของชาติอ่ืนๆ ทั่วไป มิใช่เป็นปัญหาเฉพาะในแอฟริกาเท่านั้น (Rachaya Pakdeejit, 
2014: 8) แต่เกิดขึ้นในองค์กรธุรกิจทั่วทุกภูมิภาค เช่น กรณีอ้ือฉาวของบริษัทพลังงานเอ็นรอน 
(Enron Corporation) และบริษัทโทรคมนาคมเวิร์ล คอม (World Com) ในสหรัฐอเมริกา  
(Jan Williams, et al., 2008: 27) การเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงการ
ล้มละลายของสถาบันการเงิน ตลอดจนภาคธุรกิจทั้งในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอ่ืนๆ ทั่วโลก 
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(Chaveewan Shoosanuk and Ampon Shoosanuk, 2012: 3) ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจาก
พฤติกรรมการบริหารองค์กรที่ผิดพลาดและกลายเป็นแรงผลักดันให้องค์กรต่างๆ ต้องบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักการของ Good Governance (Neil Cowan, 2004: 6) 

ส าหรับประเทศไทย หลังจากเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ธรรมาภิบาล
กลายเป็นปัจจัยส าคัญที่มีการกล่าวถึงกันมากในการบริหารจัดการองค์กร และเป็นที่เชื่อกันว่าหาก
ประเทศไทยมีการน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือแม้แต่ภาคประชาชน จะท าให้ประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ ดี 
ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง (King Prajadhipok’s Institute, 
2012: 15) นอกจากนี้ภาคธุรกิจเอกชนได้ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีหรือบรรษัท- 
ภิบาลมากข้ึน เพราะเชื่อว่าการก ากับดูแลกิจการน าไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยื น (Bandid 
Nijathaworn, 2017: 217) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจด
ทะเบียน รวมทั้งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ได้เสนอหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในขั้นเริ่มแรก และก าหนดให้บริษัทจด
ทะเบียนทุกบริษัทต้องเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียน
สามารถน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ ดี ไปปฏิบัติ ได้อย่ า ง เป็นรูปธรรม  (Rachadatip 
Uppathampracha, 2015: 69 - 79) 

ปี พ.ศ. 2549 มีการปรับปรุงหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน  
โดยเทียบเคียงกับหลักการก ากับดูแลกิจการขององค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ หรือ OECD 2004 ซึ่งได้รับความสนใจและกลายมาเป็นมาตรฐานสากลส าหรับก าหนด
นโยบายของทุกประเทศ เพราะจะท าให้คณะกรรมการ และคณะผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอันเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยให้ระบบการติดตาม
และประเมินผลงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ยังช่วยยกระดับความมั่นใจในการลงทุน
ของนักลงทุนซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานในระบบเศรษฐกิจตลาดเสรี และ
สามารถช่วยลดต้นทุนในการด าเนินงานของบริษัท รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้บริษัทใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม อันเป็นปัจจัยที่ท าให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างมั่นคง  (Thai Institute of 
Directors, 2006: 14) ต่อมา ปี พ.ศ. 2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ท าการปรับปรุง
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนอีกครั้ง โดยเป็นการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ส่วนของแนวปฏิบัติที่ดีของทั้ง 5 หมวด ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ซึ่งเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่ใช้วัดระดับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนส าหรับประเทศในกลุ่ม 
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ASEAN โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 5 หมวด ตามหลักการก ากับดูแลกิจการของ OECD 2004 ได้แก่ 
(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (2) การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น (3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ (5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพ่ือรองรับการ
เปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และเพ่ือให้
ตลาดทุนอาเซียนมีความเชื่อมโยงกัน (Sillapaporn Srijunpetch, 2013: 1 - 2) พร้อมสร้างความ
น่าเชื่อถือในสินค้าตลาดทุนของอาเซียนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (The Securities and 
Exchange Commission, Thailand, 2013: 18) 
 ปัจจุบันการก ากับดูแลกิจการที่ดีได้ถูกน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของกิจการ
ทั่วภูมิภาคเอเซีย (Jitipol Puksamatanan, 2013: 1) และได้รับการศึกษามาอย่างต่อเนื่องในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมา  แต่ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเก่ียวกับกลไกในการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่มีต่อผลการ
ด าเนินงาน ขณะที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการก ากับดูแลกิจการที่ดียังมีอยู่จ ากัด 
เนื่องมาจากหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงความแตกต่างของหลักเกณฑ์ของการก ากับดูแลกิจการที่ดีของนานา
ประเทศ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญในการศึกษาองค์ประกอบของแนวปฏิบัติที่ดีตามการ
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือค้นหาโครงสร้างตัว
แปรของแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารองค์กรต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบของแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) จ านวน 
495 บริษัท ซึ่งไม่รวมบริษัทจดทะเบียนประเภทกองทุน บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และบริษัท
ที่จดทะเบียนเข้ามาใหม่ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2560   

กลุ่มตัวอย่าง ขนาดตัวอย่างได้จากการค านวณ โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro 
Yamane) ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 221 คน (1 คน ต่อ 
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1 บริษัท) การคัดเลือกตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) โดยการ
แบ่งกลุ่มบริษัทจดทะเบียนตามหมวดอุตสาหกรรมที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก าหนดไว้
จ านวน 8 หมวดอุตสาหกรรม จากนั้นด าเนินการหาสัดส่วน (Proportional) ของกลุ่มตัวอย่างของ
แต่ละหมวดอุตสาหกรรม และคัดเลือกตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยการสุ่มแบบง่าย 
(Sample Random Sampling) โดยใช้วิธีการจับฉลาก 
 เครื่องมือการวิจัย ได้แก่  แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลทั่ว ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ความคิดเห็นต่อแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของ
แบบสอบถาม ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index: CVI) เท่ากับ 0.83 ค่า
ความเชื่อมั่นแสดงด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach’s 
Coefficient) เท่ากับ 0.929 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการส่งไปรษณีย์ โดยใช้ระยะเวลาระหว่าง พฤศจิกายน ถึง 
ธันวาคม 2560 ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมาจ านวน 126 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 57.01 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) จาก
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 70 คน (ร้อยละ 
55.60) มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 49.5 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 84 คน (ร้อยละ 
66.70) มีต าแหน่งผู้บริหารฝ่ายการเงิน จ านวน 31 คน (ร้อยละ 24.60) มีประสบการณ์ทางการ
บริหารเฉลี่ย 10.65 ปี และอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมประเภทอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 
จ านวน 30 บริษัท (ร้อยละ 23.80)  
 ผลการทดสอบความเหมาะสมของชุดตัวแปรที่ท าการศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) พบว่ามีค่า 0.820 แสดงว่าชุดของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษามีความเหมาะสม 
และค่าสถิติทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่า มีการแจกแจง
โดยประมาณแบบ Chi-Square = 1,976.171 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.000 แสดงว่า ตัวแปร
ต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน สามารถใช้ Factor Analysis วิเคราะห์ต่อไปได้  
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ตารางที่ 1 แสดงการวัดค่า KMO และการทดสอบ Bartlett’s test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.820 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1976.171 

df 325 
Sig. 0.000 

  
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ด้วยวิธีการสกัดองค์ประกอบหลัก (Principal 
component analysis) และหมุนแกนองค์ประกอบตั้งฉากด้วยวิธีการ Varimax โดยพิจารณา
องค์ประกอบที่มีค่าไอเกน (Eigen values) มากกว่าหรือเท่ากับ 1 และมีตัวแปรที่สามารถอธิบาย
องค์ประกอบนั้นตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป โดยตัวแปรแต่ละตัวแปรต้องมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
มากกว่า 0.5 (Joseph F. Hair, Jr. et al., 2006: 128)  
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนองค์ประกอบ ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน และผลรวมสะสมความ
แปรปรวนรวม 

องค์ประกอบ ค่าไอเกน (Eigen 
values) 

% of Variance Cumulative % of 
Variance 

1 9.913 38.126 38.126 
2 2.063 7.829 45.956 
3 1.793 6.896 52.851 
4 1.660 6.385 59.236 
5 1.283 4.935 64.171 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ตัวแปรที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ สามารถจัดองค์ประกอบได้จ านวน 

5 องค์ประกอบ ที่มีค่าไอเกนเกิน 1 แสดงว่าแต่ละองค์ประกอบสามารถอธิบายความผันแปรของตัว
แปรได้ทั้งหมด ซึ่งทั้ง 5 องค์ประกอบสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 
64.171 โดยที่องค์ประกอบที่ 1 อธิบายได้สูงสุดร้อยละ 38.126 รองลงมาได้แก่องค์ประกอบที่ 2 
อธิบายได้ร้อยละ 7.829 องค์ประกอบที่ 3 อธิบายได้ร้อยละ 6.896 องค์ประกอบที่ 4 อธิบายได้ร้อย
ละ 6.385 และองค์ประกอบที่ 5 อธิบายได้น้อยที่สุดร้อยละ 4.935  
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เมื่อได้องค์ประกอบทั้ง 5 แล้ว จึงท าการตั้งชื่อองค์ประกอบเพ่ือสื่อความหมายให้สอดคล้อง
กับตัวแปรของแต่ละองค์ประกอบเพื่อความเหมาะสมในการน าไปใช้ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ระบบการรายงานและการควบคุมทางการบริหาร มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบตั้งแต่ 0.538 - 0.763 ประกอบด้วยตัวแปร 10 ตัวแปร ได้แก่ (1.1) บริษัทมีรายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
ในรายงานประจ าปี  (1.2) บริษัทมีการรายงานผลการปฏิบัติการด้านนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและ
สังคม ผ่านทางเว็บไซต์หรือรายงานประจ าปี (1.3) คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการก ากับดูแล
กิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบายเป็นประจ า (1.4) คณะกรรมการจัดให้มี
นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และมีการทบทวนระบบหรือประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (1.5) คณะกรรมการจัดให้มีระบบการ
ดูแลให้การด าเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน (1.6) คณะกรรมการ
จัดให้มีการท าจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุก
คนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการด าเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณอย่างจริงจัง (1.7) คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
ทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณของบริษัท (1.8) บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล
จรรยาบรรณส าหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัท (1.9) บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน รายงานฐานะทางการเงิน และผล
การด าเนินงาน ทั้งปีปัจจุบันและของปีก่อนหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และ (1.10) บริษัทมีการ
เปิดเผยข้อมูลนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  

องค์ประกอบที่ 2 การเปิดเผยข้อมูล มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.644 - 0.852 
ประกอบด้วยตัวแปร 5 ตัวแปร ได้แก่ (2.1) บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (2.2) บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล
โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และนิติบุคคลเฉพาะกิจ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท (2.3) บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระ
การด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (2.4) บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล
โครงสร้างการถือหุ้นทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และ (2.5) บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล
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นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัท 

องค์ประกอบที่ 3 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.610 - 
0.750 ประกอบด้วยตัวแปร 5 ตัวแปร ได้แก่ (3.1) บริษัทมีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและ
กระบวนการด าเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส (3.2) บริษัทมีการอธิบายขั้นตอนและวิธีปฏิบัติใน
การคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้รับเหมา โดยยึดถึงข้อตกลงทางธุรกิจ ระยะเวลาในการช าระเงิน (3.3) บริษัท
มีโครงการหรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่
ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (3.4) 
บริษัทมีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย ผ่าน
ทางเว็ปไซต์หรือผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ และ (3.5) บริษัทมีการก าหนดนโยบายและการแถลง
นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน 

องค์ประกอบที่ 4 การตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 
0.610 - 0.757 ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่ (4.1) บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องต่อ
นักลงทุนและเพียงพอต่อการตัดสินใจ (4.2) คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส และ 
(4.3) คณะกรรมการจัดให้มีระบบการติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบายและ
แผนที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  องค์ประกอบที่ 5 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.686 - 0.773 ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่ (5.1) บริษัทได้
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการและขั้นตอนต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี (5.2) บริษัท
มีการเปิดเผยข้อมูลของหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
และ (5.3) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานต่อกรรมการ
ทุกคนในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
 แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 จาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบ สามารถแบ่งองค์ประกอบได้ 5 กลุ่ม ได้แก่ ระบบการรายงานและการ
ควบคุมทางการบริหาร การเปิดเผยข้อมูล การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การตรวจสอบภายใน
และควบคุมภายใน และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
 ในจ านวนทั้งหมด 5 องค์ประกอบ ระบบการรายงานและการควบคุมการบริหาร  
เป็นองค์ประกอบที่อธิบายแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีได้มากที่สุด แสดงให้เห็น
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ถึงบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ที่เป็นกลไกหลักในการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงาน
ของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ าปี รายงานผลการปฏิบัติการด้านนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและ
สังคม ผ่านทางเว็บไซต์หรือรายงานประจ าปี ทั้งนี้เพราะ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการที่มีต่อ
เรื่องผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทเป็นเรื่องที่ส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจจากผู้
ถือหุ้น (Duanpen Chansirisri, 2009: 177 – 182) สอดคล้องกับ Sillapaporn Srijunpetch 
(2010: 18 – 23) ที่ระบุว่า การจัดให้มีระบบควบคุมและตรวจสอบที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จะ
ท าให้องค์กรด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล
ว่ารายงานทางการเงินของกิจการมีความเชื่อถือได้  และกิจการปฏิบัติตามระเบียบกติกาของ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด อันเป็นการป้องกัน ความเสี่ยงทางด้านการด าเนินงานที่เป็นระบบ  
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนในครั้งนี้ พบว่า องค์ประกอบด้านระบบการรายงานและการควบคุม
การบริหาร เป็นองค์ประกอบที่สามารถอธิบายถึงแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ส าหรับบริษัทจดทะเบียนได้มากที่สุด ในองค์ประกอบนี้คณะกรรมการบริษัท คือ ผู้ที่มีบทบาทมาก
ที่สุดที่ต้องรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท การบริหารความเสี่ยง 
การักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ดังนั้นการน าผลการวิจัยไปใช้
ในการบริหารองค์กรจึงต้องให้ความส าคัญกับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท ที่ต้อง
คัดเลือกผู้ที่มีความรู้ด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง การด าเนินกิจการของบริษัทที่ควบคู่ไปกับ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้ที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณในการบริหารองค์กรเชิงธุรกิจ 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาสภาพการสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร 

(2) เพ่ือก าหนดแผนกลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี 
(Mix Method Research) ระหว่างวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ น าข้อมูลมาวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) แล้วก าหนดแผนกลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมคราม
สกลนครด้วย TOWS MATRIX Analysis และระดมความคิดเห็น (Focus Group) โดยผู้เชี่ยวชาญ
เพ่ือตรวจสอบแผนกลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร  

ผลการวิจัยพบว่า  
1. การสื่อสารการตลาดของกลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมครามสกลนคร มีการใช้สื่อออนไลน์เป็น

ช่องทางในการน าเสนอและจ าหน่ายสินค้าผ้าย้อมครามสกลนคร โดยเนื้อหาที่ใช้ในการสื่อสารไปยัง
กลุ่มผู้บริโภค สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติ เพราะผ้าย้อมครามใช้ฝ้ายเข็นมือเป็นเส้นใยหลัก
ในการทอ สะท้อนถึงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนในชุมชน ท าให้ภาพลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร 
ส่งผลต่อการรับรู้ทั้งด้านอารมณแ์ละความรู้สึกของผู้บริโภคเป้าหมาย   

2. กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร ประกอบด้วย  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้อัตลักษณ์บนความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ 

ประกอบด้วย (1) การค้นหาอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามของกลุ่มชาติพันธุ์ในสกลนคร (2) กระบวนการ
                                                           
  Doctor of Communication Arts Program in Marketing Communication, University of the 
Thai Chamber of Commerce. 
  University of the Thai Chamber of Commerce. 
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ผลิตผ้าย้อมคราม (3) การสืบทอดและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาผ้าย้อมคราม  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมด้วยอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร ประกอบด้วย (1) การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าย้อม
ครามสกลนคร (2) การเชื่อมโยงพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
สื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร ประกอบด้วย (1) การสื่อสารการตลาดออนไลน์ (2) การจัด
กิจกรรมทางการตลาด (3) การสื่อสารภูมิปัญญาผ่านการเล่าเรื่อง  
ค าส าคัญ: กลยุทธ์การสื่อสาร, อัตลักษณ์ตราสินค้า, ผ้าย้อมคราม 

 
 

ABSTRACT 
This research has objectives (1) to study the state of identity 

communication, indigo dyed in Sakon Nakhon (2) to determine the plan for identity 
communication strategic indigo dyed in Sakon Nakhon It is a mixed research 
Between qualitative research and quantitative research Bring information SWOT 
Analysis Then formulate a plan for identity communication strategic indigo dyed in 
Sakon Nakhon with TOWS MATRIX Analysis and Focus Group By experts to check 
the plan for identity communication strategic indigo dyed in Sakon Nakhon 

The research found that 
1. Marketing Communication of Indigo Dyed Fabric in Sakon Nakhon 

Manufacturer  Use online media as a channel to present and distribute products. By 
the content used in communicating to the consumer group There is a reflection of 
nature. Indigo dyed fabric is used for hand woven cotton. Reflecting the way of life 
and culture of the people in the community Affects the perception of both 
emotions and feelings. 

2. Identity Communication Strategy of Indigo Dyed Fabric in Sakon Nakhon 
Strategy 1 Strengthening the identity on the diversity of ethnic groups 

consisting of (1) Identification of indigo dyed of ethnic groups in Sakon Nakhon  
(2) Indigo dyed process (3) Inheritance and creation of indigo dyeing wisdom.  
Strategy 2 Creating value-added with the identity of Indigo Dyed Fabric in Sakon 
Nakhon consists of (1) Design of Indigo Dyed Fabric Products (2) Linking the area to 
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cultural tourism. Strategy 3 Identity communication indigo dyed fabric in Sakon 
Nakhon consists of (1) Online marketing communication (2) Marketing management 
(3) Communication of wisdom through storytelling 
Keywords: Communication Strategy, Identity Indigo Dyed Fabric. 
 
1. บทน า 

ผ้าย้อมคราม เป็นภูมิปัญญาที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของคนในแต่ละท้องถิ่น  และ
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศทั่วโลกที่ยังมีภูมิปัญญาผ้าย้อมครามนี้เหลืออยู่  แต่มีการสืบทอดใน
บางพ้ืนที่เท่านั้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งพ้ืนที่ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่ง
ผลิตผ้าย้อมครามที่ส าคัญของประเทศ คือ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร และ
จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งผลิตครามที่ดีที่สุดของประเทศไทย  และมี
จ านวนกลุ่มย้อมครามเหลืออยู่เป็นจ านวนมาก คือ จังหวัดสกลนคร (Sutisa  Songleknok, 2014: 
3) เป็นภูมิปัญญาที่มีการรื้อฟ้ืนและสืบทอดให้กับชนรุ่นหลัง เป็นผลิตภัณฑ์ที่น าเส้นฝ้ายมามัดหมี่ให้
เกิดลวดลาย แล้วน าไปย้อมสีครามธรรมชาติ เป็นเทคนิคที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละกลุ่ม ในอดีต
ใช้ฝ้ายเป็นเส้นใยหลัก แต่ปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ท าให้กลุ่มผู้ผลิตใช้เส้นใย
ประดิษฐ์มาผสมเทคนิคใหม่ ๆ ให้เกิดความทันสมัยตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค ถึงแม้ว่า
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาจะมีจุดแข็งอยู่หลายประการ แต่ยังคงมีปัญหาด้านการออกแบบสื่อที่
จะท าการสื่อสาร ขาดความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือที่จะสื่อสาร และขาดความต่อเนื่องในการ
สื่อสาร โดยส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบการส่ือสารการตลาดในรูปแบบเดิม ๆ เช่น แผ่นพับ การออกร้าน
แสดงสินค้า ถึงแม้บางกลุ่มจะเพ่ิมช่องทางการสื่อสารการตลาดเพ่ือกระจายสินค้า แต่ยังพบปัญหา
เรื่องรูปแบบการสื่อสารที่ยังไม่สามารถสื่อสารไปยังผู้บริโภคเป้าหมายได้ เพราะยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในทักษะการสื่อสาร และการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่ไม่สอดคล้องต่อกลุ่มเป้าหมาย 
(Warinsi  Yaothani, 2015: 98) 

 จากการศึกษาการสื่อสารการตลาดผ้าย้อมครามสกลนคร พบว่า ยังไม่มีหน่วยงานใด
พัฒนาในส่วนของแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ส่วนใหญ่พัฒนาในเรื่องของการบริหารจัดการ 
หรือการพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน ซึ่งกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเป็นอีกกลวิธีหนึ่งที่มีบทบาทใน
การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกให้กับลูกค้า สร้างความแตกต่างให้กับสินค้า จึงท าให้สนใจศึกษา  
กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาดของ
ผู้ผลิตผ้าย้อมครามสกลนคร ผู้ประกอบการผ้าย้อมครามสกลนคร และหน่วยงานที่ส่งเสริมผ้าย้อม
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ครามสกลนครให้มีประสิทธิภาพ อันจะท าให้ตราสินค้าผ้าย้อมครามสกลนครมีความแข็งแกร่ง  
เกิดความยั่งยืนในวิถีเศรษฐกิจ มีการก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด และการพัฒนารูปแบบ
สินค้าที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค เพ่ืออนุรักษ์และสืบทอดผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของกลุ่มผ้าย้อมครามสกลนครให้คงอยู่ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาสภาพการสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร 
2.2 เพื่อพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย  เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mix Method Research)  

การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ผลิตผ้าย้อมครามสกลนคร 
ใน 7 อ าเภอ โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวนไม่น้อยกว่า 16 คน การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก ใช้วิธีการสุ่ม
แบบสะดวก จากหัวหน้ากลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมครามในแต่ละอ าเภอ ที่ยินดีให้สัมภาษณ์เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยนี้  ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดเลือกผู้ประกอบการผ้าย้อมครามสกลนคร ที่
ลงทะเบียนกับส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2561 จ านวนทั้งสิ้น 
320 กลุ่ม ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดยการเปิดตารางส าเร็จรูปของ เครจซี่ 
และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970: 608 – 609) ที่ความเชื่อมั่น 95 ความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ที่ + 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 175 ตัวอย่าง จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 320 กลุ่ม ใช้วิธีการการสุ่มแบบสะดวก ในการก าหนดชื่อกลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมครามสกลนคร
และผู้ประกอบการผ้าย้อมครามสกลนคร  

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และก าหนดให้ผู้เข้าร่วมการสนทนา

กลุ่มเป็นตัวแทนจากแต่ละกลุ่มอย่างน้อยกลุ่มละ 4 คน รวมจ านวนผู้ให้ข้อมูลหลักในกิจกรรมนี้ ไม่
น้อยกว่า 16 คน เลือกด้วยวิธีการสุ่มแบบสะดวกจากผู้ที่มีคุณสมบัติและสามารถมาร่วมกิจกรรมได้ 

การวิจัยเชิงปริมาณ  ใช้แบบสอบถามเพ่ือศึกษาสภาพการสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมคราม
สกลนคร เพื่อยืนยันข้อค้นพบที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก เป็นเครื่องมือการวิจัย
ที่ใช้เก็บข้อมูลจากสมาชิกในกลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมครามสกลนคร และผู้ประกอบการผ้าย้อมคราม
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สกลนคร ประกอบด้วย อัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร และการสื่อสารการตลาดผ้าย้อมคราม
สกลนคร  

3.3 การเก็บรวมรวบข้อมูล 
การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง ก าหนดให้กลุ่มตัวอย่างมา

จาก 4 กลุ่ม คือ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าย้อม
ครามสกลนคร กลุ่มผลิตผ้าย้อมครามสกลนคร และผู้ประกอบการผ้าย้อมครามสกลนคร มาร่วมให้
ข้อมูลในกิจกรรมที่จัดขึ้น เพ่ือวิพากษ์ร่างแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ้าย้อมครามสกลนคร 

การวิจัยเชิงปริมาณ การรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม เพ่ือยืนยันผลการศึกษาอัต
ลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนครที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในข้อ 1 ผู้วิจัยน า
ผลการวิเคราะห์อัตลักษณ์ที่ได้มาสร้างเป็นข้อค าถามในแบบสอบถามเพ่ือศึกษาสภาพการสื่อสารอัต
ลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร เพ่ือน าไปสอบถามจากตัวแทนจากกลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมครามสกลนคร 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลเชิงคุณภาพ น าข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก มาถอดเทป

เนื้อหาค าสัมภาษณ์ พิมพ์เป็นเอกสารแบบค าต่อค า เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง โดยแบ่งข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์มาก าหนดตามหัวเรื่องท่ีศึกษา ก าหนดประเด็นที่ค้นพบในการบันทึกการสนทนา และ
ท าการจัดหมวดหมู่ประเด็นย่อย (Sub - Category) เรียบเรียงหมวดหมู่ในประเด็นต่าง ๆ ที่สามารถ
แสดงให้เห็นสภาพการสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร ตามกรอบการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ก าหนดไว้ 

ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้รวบรวมจากแบบสอบถามมาให้รหัสข้อมูล (Coding data) 
จากนั้นท าการบันทึกข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และได้ท าการวิเคราะห์ 
โดยใช้วิธีการแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ใช้การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยให้น้ าหนัก
ความส าคัญให้คะแนนข้อค าถามในเชิงบวก โดยได้รวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่ของ
แบบสอบถามเพ่ือหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
4. สรุปผลการวิจัย 

 4.1 สภาพการสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร  พบว่า 1) การสื่อสารการตลาดผ้า
ย้อมครามสกลนคร มีเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ คือ สื่อออนไลน์ เช่น 
เฟซบุ๊ค รองลงมาคือ การตลาดเชิงกิจกรรม เช่น การจัดแสดงสินค้าตามหน่วยงาน และสื่อดั้งเดิม 
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์น้อยที่สุด โดยกลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมครามครามสกลนคร ได้ร่วมงาน
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แสดงสินค้า โดยพัฒนาชุมชนจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดสกลนคร   
มีกิจกรรมทางการตลาดตลอดทั้งปี แต่ละกลุ่มจะหมุนเวียนตามโควต้าในแต่ละรอบ แต่กลุ่มผ้าย้อม
ครามเพ่ิมข้ึน ท าให้โควต้าออกแสดงสินค้าไม่ทั่วถึง ท าให้หน่วยงานภาครัฐ ได้เข้ามาส่งเสริมให้ใช้สื่อ
ออนไลน์ เป็นช่องทางในการน าเสนอและจ าหน่ายสินค้า แต่บางกลุ่มยังขาดประสบการณ์ในการใช้
สื่อออนไลน์ และขาดความต่อเนื่องในการใช้งาน“กลุ่มเราน าผ้าครามออกแสดงตามงานหน่วยงาน 
และงานโอทอป แล้วก็ช่วงนี้ทางกลุ่มเรามีการใช้เฟซบุ๊คด้วย” (ผู้ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 1) 

2) เนื้อหาที่ใช่ในการสื่อสาร การสื่อสารส่วนใหญ่จะน าเสนอให้เห็นถึงความเป็น
ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ เช่น สีครามธรรมชาติ สีจากเปลือกไม้ รองลงมาคือ เส้นใยที่ใช้ในการทอ 
เช่น ฝ้ายเข็นมือ และเทคนิคการมัดหมี่ให้เกิดลวดลายน้อยที่สุด โดยกลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมคราม
สกลนคร จะน าเสนอให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ เช่น ผ้าฝ้ายย้อมครามธรรมชาติ 
คุณสมบัติของผ้าย้อมคราม การสร้างความแตกต่างด้วยเทคนิคการถักทอหรือลวดลาย กระบวนการ
ผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม หรือผ้าย้อมครามธรรมชาติสีไม่ตก เป็นต้น เป็นการสื่อสารด้วยผลิตภัณฑ์ไป
ยังผู้บริโภคผ่านสีครามธรรมชาติ เส้นใย ลวดลาย และกรรมวิธีกระบวนการผลิต แต่ยังขาดทักษะใน
การสร้างและเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้สอดคล้องกันของผลิตภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการโน้มน้าวใจ ส่วนใหญ่
จะบอกลูกค้าได้เพียงแต่ว่าเป็นสินค้าที่สร้างจากธรรมชาติ  “เราเน้นความเป็นธรรมชาติเพราะ
ธรรมชาติคือ จิตวิญญาณของเรา เพราะความรู้สึกภายในใจคิดว่าธรรมชาติมันดีอยู่แล้ว” (ผู้ให้ข้อมูล
หลักคนที่ 2) 

3) อัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร พบว่า  (1) ด้านผลิตภัณฑ์  พบว่า ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อม
ครามสกลนคร มีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดี ท าให้สวมใส่สบาย และไม่ท าให้เกิดกลิ่นอับชื้นมาก
ที่สุด รองลงมาคือ เป็นผลิตภัณฑ์ท ามือ (Hand made) และน้อยที่สุดคือ เทคนิคการมัดหมี่ให้เกิด
ลวดลาย ที่สามารถสื่อสารอัตลักษณ์แต่ละชุมชนได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฝ้ายเข็นมือเป็นเส้นใยหลักใน
การทอ แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ท าให้น าฝ้ายโรงงานมาย้อมด้วยสีคราม
ธรรมชาติตามวิธีการดั้งเดิม  (2) ด้านองค์กร  พบว่า ผ้าย้อมครามสกลนคร สะท้อนให้เห็นถึงองค์กร
ที่มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่มากที่สุด รองลงมาคือ องค์กรที่มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ใส่ใจ
ผู้บริโภค และน้อยที่สุดคือ องค์กรที่ด าเนินงานสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน สะท้อน
ให้เห็นถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความซื่อสัตย์ ช่วยกันส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ ไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม  (3) ด้านบุคคล พบว่า บุคคลที่ใช้ผ้าย้อมครามสกลนคร เป็นคนที่ใส่ใจ
วัฒนธรรมท้องถิ่นมากที่สุด รองลงมาคือ เป็นคนยึดมั่นในอุดมการณ์ มองเห็นถึงคุณค่าทางจิตใจ 
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และน้อยที่สุดคือ เป็นคนเข้มแข็ง และอดทน (4) ด้านสัญลักษณ์ พบว่า ผ้าย้อมครามสกลนคร 
สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติ และความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นมากท่ีสุด  

4.2 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร  การพัฒนาแผนกล
ยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตอนที่ 1 มาวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคผ้าย้อมครามสกลนคร ทั้งที่เป็นปัจจัยภายใน (จุดแข็ง จุดอ่อน) 
และปัจจัยภายนอก (โอกาส อุปสรรค) (SWOT Analysis) เพ่ือให้เกิดแนวทางที่เป็นรูปธรรมจึงได้
วิเคราะห์ศักยภาพการสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนครด้วย TOWS Matrix เพ่ือน ามาก าหนด
กลยุทธ์เชิงรุก เชิงรับ เชิงป้องกัน และเชิงแก้ไข และจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือวิพากษ์
แผนกลยุทธ์การสื่ อสาร อัตลักษณ์ผ้ าย้อมครามสกลนคร ประกอบด้ วยนักวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานที่ส่งเสริมผ้าย้อมครามสกลนคร ผู้ผลิตผ้าย้อมครามสกลนคร  และ
ผู้ประกอบการผ้าย้อมครามสกลนคร จากนั้นน าข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาพัฒนาแผนกลยุทธ์
การสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนครได้ ดังนี้  

 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้อัตลักษณ์บนความหลากหลายของกลุ่มชาติ
พันธุ์ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้   กลยุทธ์ที่ 1.1 การค้นหาอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามของกลุ่มชาติ
พันธุ์  (1) กิจกรรมระดมสมอง 6 กลุ่มชาติพันธุ์ เพ่ือค้นหาอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร  (2) 
โครงการอบรม การพัฒนาอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลนคร (3) โครงการ
จัดท าสื่อ วิถีชีวิตผ้าย้อมครามของ 6 กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลนคร 

กลยุทธ์ที่ 1.2 การผลิตผ้าย้อมคราม (1) กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการ
ปลูกฝ้ายตามภูมิปัญญาดั้งเดิม (2) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของการใช้สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (3) โครงการอบรม กระบวนการย้อมผ้าครามแบบธรรมชาติ และผลกระทบจากการ
ใช้สารเคมีในการย้อมผ้าคราม 

กลยุทธ์ที่ 1.3 การสืบทอดและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาผ้าย้อมคราม  (1) โครงการการจัดท า
หลักสูตรผ้าย้อมครามธรรมชาติ ของสถาบันการศึกษาในจังหวัดสกลนคร (2) โครงการจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้ เพ่ือน าเสนอวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของการท าผ้าย้อมคราม ผ่านกิจกรรมของ
แต่ละกลุ่มทั้ง Online และ Offline (3) โครงการอบรมให้กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ได้เข้าใจถึงวัฒนธรรม 
วิถีชีวิต และคุณค่าภูมิปัญญา เพ่ือน าไปสู่การสืบทอดองค์ความรู้อย่างยั่งยืน 

  2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร กลยุทธ์ที่ 2.1 
การออกแบบผ้าย้อมคราม (1) การจัดกิจกรรมระดมสมอง พิจารณารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็น 
อัตลักษณ์เฉพาะกลุ่ม(2) การศึกษาความต้องการผู้บริโภคต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม  (3) 
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โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ เทคนิคออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค   
กลยุทธ์ที่ 2.2 การเชื่อมโยงพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  (1) โครงการจัดตั้งศูนย์ให้ข้อมูล
การจัดการท่องเที่ยวทั้งแบบ 1 วัน และแบบพักค้างคืน (2) จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กลุ่มผ้าทอของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเชื่อมโยงให้เห็นถึงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของ
ชุมชน 

 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร กลยุทธ์ที่ 3.1 การสื่อสาร
การตลาด (1) การจัดท าระบบสารสนเทศผ้าย้อมครามสกลนคร แบบ Online และ Offline (2) 
โครงการอบรม ทักษะการน าเสนอสินค้าแบบ Online และ Offline (3) โครงการพัฒนาช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้าแบบ e - commerce ด้วยอุปกรณ์พกพา Mobil device เพ่ือสร้างอาชีพ 
และรายได้  (4) โครงการอบรม ทักษะการจ าหน่ายสินค้าผ่าน mobile marketing ของกลุ่มผู้ผลิต
ผ้าย้อมคราม กลยุทธ์ที่ 3.2 การสื่อสารภูมิปัญญาผ่านการเล่าเรื่อง  (1) จัดกิจกรรมระดมสมองเพ่ือ
รวบรวมภูมิปัญญาผ้าย้อมครามของกลุ่มชาติพันธุ์  (2) จัดท าวีดิทัศน์ชุด คุณค่าภูมิปัญญาสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

5.1 สภาพการสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร 
 1)  การสื่อสารการตลาดผ้าย้อมครามสกลนคร เครื่องมือสื่อสารการตลาด หลายกลุ่มได้มี

การใช้สื่อออนไลน์ มาเป็นช่องทางในการน าเสนอและจ าหน่ายสินค้า โดยช่องทางการขายออนไลน์
ผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นช่องทางการจ าหน่ายที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพราะเข้าถึงง่าย ใช้
งานง่าย ไม่เสียค่าใช้จ่าย ท าให้ผู้ผลิตไม่ต้องลงทุนเพ่ิม (Chiranan Charoenrat,2016) ส่วนเนื้อหา
ที่ใช้ในการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภค มีการสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ผ้า
ย้อมคราม เช่น ย้อมเส้นใยด้วยสีครามธรรมชาติ และการใช้ฝ้ายเข็นมือธรรมชาติ เป็นการสื่อสาร
ผ่านผลิตภัณฑ์ เป็นการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ความหมาย และอารมณ์ ความรู้สึก ผ่านการบอก
เล่า สิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตน เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม เช่น การ
ออกแบบ เฉดสี ลักษณะเส้นใยที่ใช้ ตามทัศนะคติของลูกค้า (Sutisa  Songleknok, 2014)   

2) อัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร 
2.1) ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผ้าย้อมครามสกลนคร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฝ้ายเข็นมือเป็นเส้น

ใยหลักในการทอ แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ท าให้ผู้ผลิตน าฝ้ายโรงงานมาใช้ โดย
ประวัติศาสตร์การย้อมผ้าครามของไทย เส้นใยที่นิยมน ามาย้อมสีครามธรรมชาติคือ ฝ้ายเข็นมือ แต่
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ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความทันสมัยมากขึ้น ผนวกกับความต้องการของลูกค้า ท าให้ผู้ผลิตผ้าย้อม
ครามบางส่วนหันมาใช้ฝ้ายโรงงาน ซึ่งเป็นฝ้ายแท้ที่ผ่านกระบวนการผลิตของโรงงาน ชาวบ้าน
เรียกว่า ฝ้ายซีกวง (Anurat Saithong, Poowadon  Sritares,2015) 

2.2) ด้านองค์กร พบว่า ผ้าย้อมครามสกลนครสะท้อนถึงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนใน
ชุมชน ช่วยกันส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ เป็นหัตถกรรมท้องถิ่น เป็นภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม (สุภาพรรณ พาบุ และคณะ, 2556) มีความขยัน สื่อสัตย์ ประหยัด อดทน และมีสติ 
ด าเนินชีวิตอย่างสมดุลมีเหตุมีผล มีคุณธรรมเข้าใจในคุณค่าของผ้าย้อมคราม รักษาจิตวิญญาณของ
ผู้ผลิตและชุมชน (อนุรัตน์ สายทอง และคณะ, 2554) เพราะผ้าย้อมครามเปรียบเสมือนวิถีชีวิตของ
แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ในสกลนคร ที่มีการสืบทอดภูมิปัญญาต่อกันมา และปัจจุบันผ้าย้อมคราม
กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของสกลนคร ถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวและเรื่องเล่าต่าง ๆ 
จากรุ่นสู่รุ่น วิถีชีวิตมีความผูกพันกับธรรมชาติรอบข้าง ทั้งสิ่งมีชีวิต ไม่มีชีวิต ท าให้การผลิตผ้าย้อม
ครามต้องใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม สะท้อนให้เห็นถึงองค์กรที่มีการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ที่เน้นการพัฒนาคนให้มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม น าไปสู่การพัฒนาผ้าย้อมครามที่มี
คุณค่าต่อชุมชน  (Danai Chatiphod, 2015) 

2.3) ด้านบุคคล พบว่า อดีตบุคคลท่ีใช้ผ้าย้อมครามเป็นชาวบ้านในชุมชน แต่ปัจจุบัน
บุคคลที่ใช้ผ้าย้อมครามเป็นกลุ่มคนท างาน ชอบสะสมผ้าพ้ืนเมือง และเป็นคนใส่ใจวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ท าให้ผ้าย้อมครามเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม เป็นทางเลือกที่ส าคัญของผู้บริโภคที่นิยมผ้า
ย้อมสีธรรมชาติตามกระแสรักสุขภาพ ท าให้ผ้าย้อมครามได้รับความนิยม จึงมีราคาค่อนข้างสูง 
(Nimnual Chantaroon and Saowaluk Kosolkittiamporn,2017) นอกจากนี้สีครามอ่อน ยัง
เปรียบเสมือนผู้หญิงที่มีความอ่อนโยน ส่วนสีครามเข้มเปรียบเสมือนผู้ชายที่มีความเข้มแข็ง เพราะ
ผ้าย้อมครามเปรียบเสมือนมนุษย์ และมนุษย์แต่ละคนถูกสร้างขึ้นมาให้มีอัตลักษณ์ที่ต่างกันไป ตรา
สินค้าท่ีประสบความส าเร็จต้องเป็นตราสินค้าที่มีชีวิต สะท้อนตัวตนและจิตวิญญาณท่ีชัดเจน  

2.4) ด้านสัญลักษณ์ พบว่า การผลิตผ้าย้อมครามของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ มีเส้นฝ้ายสี
ขาวที่เปรียบเสมือนการน าเอาหลักธรรมะมาสอดแทรกลงไปในผืนผ้า สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของ
ชุมชนที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยแต่ละกลุ่มจะมีความเชื่อเกี่ยวกับการย้อมผ้าครามแตกต่าง
กัน เพราะครามมันคือชีวิต เป็นจิตวิญญาณของคนย้อมผ้าคราม ที่น ามาท าจังหวะของสี และเส้นใย 
การทอผ้าต้องมีสมาธิและใจเย็น เพราะเป็นศาสตร์และศิลป์ ซึ่งหมายความถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ 
ขนมธรรมเนียมและพิธีกรรมที่สืบทอดกันมามีการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ไปตามยุคสมัย ทั้งรูปแบบ การ
ย้อมสี และลวดลาย มีการออกแบบให้เหมาะสมกับยุคสมัย นอกจากนี้ผ้าทอยังสะท้อนให้เห็นถึงวิถี
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ชีวิต รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่เกิดจนตาย (Wattana 
Jutawipha, 2012) โดยการสืบทอดภูมิปัญญา เป็นลักษณะของการบอกเล่า ถ่ายทอดผ่านเรื่องราว
และเรื่องเล่าต่าง ๆ จากรุ่นสู่รุ่น (Sutisa  Songleknok, 2014) แต่ยังไม่มีการบันทึกที่เป็นระบบ 
บุคคลที่มีองค์ความรู้และเชี่ยวชาญด้านการทอผ้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ  หากบุคคลเหล่านั้น
เสียชีวิต ความรู้นั้นก็อาจเกิดการสูญหายไปด้วย (Siraporn Kuljittiwirach,2013)  

 
5.2 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร 

กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนครที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย การสร้าง
ความเข้มแข็งให้อัตลักษณ์บนความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยอัตลักษณ์
ผ้าย้อมครามสกลนคร และการสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร โดยในกลยุทธ์ที่ 1.1 การ
ค้นหาอัตลักษณ์บนความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ กลยุทธ์ที่ 1.3 การสืบทอดและสร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญาผ้าย้อมคราม กลยุทธ์ที่ 2.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามสกลนคร และกลยุทธ์ที่ 3.2 
การจัดกิจกรรมทางการตลาด ได้มาจากการจับคู่ระหว่างจุดแข็งภายใน (S) กับอุปสรรค (T) เป็นกล
ยุทธ์ที่น าจุดแข็งของผ้าย้อมครามสกลนครหาทางหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบจากอุปสรรคหรือภัย
คุกคามจากภายนอก ความเหมือนของผ้าย้อมครามสกลนครที่อยู่บนความหลากหลายของกลุ่มชาติ
พันธุ์ ท าให้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องน ากลยุทธ์เชิงป้องกันเข้ามา เพ่ือให้แต่ละกลุ่มมีความรู้ เข้าใจ และ
ตระหนักถึงคุณค่าอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร เพ่ือน าสิ่งที่เป็นข้อแตกต่างแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์
นั้นมาสร้างความแตกต่างบนความหลากหลาย โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ ทันสมัย 
และเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย  

 กลยุทธ์ที่ 1.2 กระบวนการผลิตผ้าย้อมครามสกลนคร กลยุทธ์ที่ 2.2  การเชื่อมโยงพ้ืนที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ 3.1 การสื่อสารการตลาด และกลยุทธ์ที่ 3.2 การสื่อสาร
ภูมิปัญญาผ่านการเล่าเรื่อง เป็นกลยุทธ์ที่ผู้ผลิตผ้าย้อมครามสกลนครน าจุดแข็งภายใน (S) และ
โอกาสจากภายนอก (O) เมื่อกลุ่มผ้าย้อมครามสกลนครประสบกับสิ่ งกีดขวางภายนอก พยายาม
หลีกเลี่ยงและมุ่งเข้าหาโอกาสที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มให้มากที่สุด ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่เป็นจุดแข็งภายในของกลุ่มผ้าย้อมคราม ให้มีความคุ้มค่าต่อ
ราคา เพ่ือส่งผลต่อคุณค่าทางจิตใจให้เกิดขึ้นต่อผู้บริโภคเป้าหมาย และพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีให้กับกลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมครามสกลนคร เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด และเพ่ิมศักยภาพใน
การจ าหน่ายสินค้า พร้อมทั้งให้กลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมครามสกลนครสามารถเชื่อมโยงสินค้าจากเรื่องเล่า
ของภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้ผู้บริโภครับรู้ และจดจ า หากมี
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การน ากลยุทธ์เชิงรุกไปพัฒนา และการขยายช่องทางการสื่อสารการตลาดแล้ว ย่อมส่งผลให้ผู้ผลิต
ในชุมชนน าจุดแข็งของชุมชนมาใช้พัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านทักษะกระบวนการผลิตผ้าย้อมคราม
สกลนครที่เป็นธรรมชาติ และการจัดองค์ความรู้ให้อยู่ในรูปแบบเอกสาร และการเล่าเรื่องที่สะท้อน
ถึงภูมิปัญญาที่เป็นตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์บนสื่อออนไลน์หรือสื่อที่สามารถเข้าถึงง่าย  

 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1) เนื่องจากอัตลักษณ์ที่ส าคัญของผ้าย้อมคราม คือ ฝ้ายเข็นมือธรรมชาติ แต่ฝ้ายไม่

เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ท าให้ผู้ผลิตต้องน าฝ้ายโรงงานมาใช้เป็นวัตถุดิบ  ส านักงาน
เกษตรจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องส่งเสริมให้ชุมชนมีการเพาะปลูกฝ้ายธรรมชาติเพ่ิมขึ้น 

2) การผลิตผ้าย้อมครามตามภูมิปัญญาดั้งเดิมต้องใช้ระยะเวลา ประจวบกับมีกลุ่มนายทุน
เข้ามาส่งเสริมให้ผู้ผลิตผ้าย้อมครามบางกลุ่มน าสีเคมีเข้ามาใช้ เพ่ือความรวดเร็วและทันต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมให้ผู้ผลิตใช้กระบวนการย้อม
ครามแบบธรรมชาติ เพ่ือป้องกันการใช้สารเคมีเข้ามาเป็นส่วนผสมตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า  

3) การสืบทอดภูมิปัญญาจะมีลักษณะการถ่ายทอดภายในครอบครัว หรือเครือญาติ ท าให้
ขาดบุคคลที่เข้ามาสืบทอดภูมิปัญญา ซึ่งบุคคลที่มีองค์ความรู้และเชี่ยวชาญด้านการทอผ้าส่วนใหญ่
จะเป็นผู้สูงอายุ ท าให้ภูมิปัญญาการทอผ้าและเทคนิคบางอย่างหายไป ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด หรือสถาบันการศึกษาในจังหวัดสกลนคร ควรมีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือเชื่อมโยง
การจัดท าหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความ
เชี่ยวชาญการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับนวัตกรรมสมัยใหม่ เป็นการ
ส่งเสริมให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น และน ามาซึ่งความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม  

4) หน่วยงานในจังหวัดสกลนคร ควรน ากลยุทธ์ที่ได้จากผลการวิจัยในคร้ังนี้  ไปใช้จริงกับ
พ้ืนที่ของกลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมครามสกลนคร เพ่ือสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้เห็นถึง
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชุมชนผ้าย้อมคราม เพ่ือเชื่อมเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  

5) หน่วยงานภายในสกลนคร ควรมีการพัฒนาช่องทางทั้งในรูปของ Online และ 
Offline ควบคู่กับในการสร้าง content marketing และขยายช่องทางด้วยการท าธุรกิจแบบ e - 
commerce ผ่านอุปกรณ์พกพา Mobile device เพ่ือเพ่ิมช่องทางการสื่อสารการตลาดที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลนคร เพ่ือสะท้อนให้เห็น

ถึงอัตลักษณ์ของชุมชน เทคนิคการสร้างลวดลายเฉพาะของกลุ่ม รวมถึงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวที่
สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน 

2) ควรศึกษาและพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ้าย้อมครามสกลนครผ่านช่องทาง 
ต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในแต่ละช่องทางว่ามีความแตกต่างกัน  เพ่ือ
เป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองลูกค้าอย่างแท้จริง  

3) หน่วยงานในจังหวัดสกลนครควรบูรณาการและสนับสนุนให้มีการน าไปกลยุทธ์ไปสู่การ
ขับเคลื่อนได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่มีการวิจัยละพัฒนา เป็นหน่วยงานที่มีองค์
ความรู้และน าไปสู่การถ่ายทอดแก่ชุมชน เพ่ือน าให้การพัฒนาเกิดผลทางการปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
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บทคัดย่อ  

              บทความนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของศักยภาพใน
ทรัพยากรมนุษย์โดยภาคเอกชน  2) เพ่ือศึกษาบทบาท คุณลักษณะที่เป็นปัจจัยในการสร้าง
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ต่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 3) 
เพ่ือสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 ของทรัพยากร
มนุษย์โดยภาคเอกชน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่ง
โครงสร้าง จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 24 คน เพ่ือส าหรับการหาลักษณะร่วม และ
ข้อสรุปร่วม เพ่ือหาความเป็นไปได้ของการสร้างตัวแบบศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์โดย
ภาคเอกชน เพ่ือสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 และการ
สร้างกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยน ารูปแบบกลับไปใช้ปฏิบัติการ   
             ผลการวิจัยพบว่า 
               1. สภาพทั่วไปของศักยภาพในทรัพยากรมนุษย์โดยภาคเอกชน พบว่าจุดแข็งที่
ต้องพัฒนามาก ได้แก่ การสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม , จุดอ่อนที่ต้องพัฒนามาก
                                                           

 Faculty of Liberal Arts, North Bangkok University. 
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ที่สุด ได้แก่ การไม่มีระบบการบริหารความรู้ , โอกาสที่ได้แก่ การเติบโตของตลาด และ
อุปสรรค ได้แก่ การเข้าสังคมสูงผู้อายุ 
            2. บทบาท คุณลักษณะที่เป็นปัจจัยในการสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ต่อ
การเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 พบว่า บทบาทที่เป็นปัจจัยในการสร้าง
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมการปรับทัศนคติและการ
สื่อสารในองค์กร   ซึ่งมีปริมาณถึงร้อยละ 87.50  
 3. นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 ของทรัพยากร
มนุษย์โดยภาคเอกชน พบว่า การสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมอย่างยั่งยืนที่จะต้องประกอบไปด้วย การสร้างวัฒนธรรมในการท างานที่เต็มไป
ด้วยความสนุก ก่อให้เกิดบรรยากาศในการท างานที่ทุกหน่วยงานเคารพการมีภาวะผู้น า 
ด้วยการผ่านการสร้างการยอมรับในกลุ่มบุคคลผู้ปฏิบัติงาน สามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์ขององค์กร ภายใต้การท างานด้วยบรรยากาศของมิตรภาพ การรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมไปถึงการรักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืน  ดังสมการ  3 Fs = Fun + Full + 
Friend  
ค าส าคัญ : ศักยภาพ,ทรัพยากรมนุษย์,นวัตกรรม,ศตวรรษที่ 21 

 
 

ABSTRACT  
 The objectives of this research were 1) to study generality of the 
human resource potential in private sector. 2) to study roles, characteristics that 
were factors for  human resource potential by organization for build learning 
innovation to sustainable development in 21st century 3) to build learning 
innovation to sustainable development in 21st century. The research was 
qualitative research that was used in-depth interview technique with semi -
structured from 24 key informants for common characteristics and joint 
conclusion for build learning innovation to sustainable development in 21st 
century, moreover will be set action research for the prototype of practice.  
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    The results of this research were as following; 
               1. The generality of the Human Resource potential in private sector  
found that  strengths was the environmental of participation, weaknesses 
was no system in knowledge management, opportunities was market growth 
and the last threats was aged society. 
            2. The roles, characteristics that were factors for human resource 
potential by organization for build learning innovation to sustainable 
development in 21st century found that  the roles that were factors for  
build human resource potential were participation management  for adjust 
attitude and communication in organization as 87.50 %. 
 3. The innovation to sustainable development in 21st century of 
human resource potential in private sector found that building the  human 
resource development process for innovation to sustainable development 
were funny organization culture that made good environment in workplace. 
The leadership was respected from all department that could gotten in 
organization objectives with friendship, social responsibility and environment 
sustainable as equation; 3 Fs = Fun + Full + Friend 
Keywords: Potential, Human Resource, Innovation , 21st Century 
 
1. บทน า  

ทรัพยากรมนุษย์เป็นก าลังส าคัญที่มีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ได้ตั้งไว้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่องค์กร 
สังคม ไปถึงการพัฒนาประเทศ และวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีก็คือการให้
การศึกษาแก่ บุคคลในทุกรูปแบบโดยไม่จ ากัดเฉพาะการศึกษาในโรงเรียนหรือ 
มหาวิทยาลัยเท่านั้น และอีกวิธีการหนึ่งที่หน่วยงานหรือองค์กร มักใช้ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ วิชาการด้านต่าง ๆ ให้กับบุคลากร (Arporn  
Phuvittayaphan, 2008: 25) การวิเคราะห์ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์โดยภาคเอกชน 
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จะเป็นการเสริมสร้างแนวทางต้นแบบของทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพโดยใช้นวัตกรรมการ
เรียนรู้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนา (Nissada Vechjanont, 2011: 30) โดยผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในการชี้ให้เห็นถึงแนวความคิดและวิธีการในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรเพ่ือเป็นตัวแบบในการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ต่อการเรียนรู้สู่การ
พัฒนาอยา่งยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 มีการด าเนินชีวิตที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์ มีความสุขทั้งกาย
และใจ อันจะน าไปสู่การสร้างเป็นนโยบายพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของศักยภาพในทรัพยากรมนุษย์โดยภาคเอกชน 
             2.2 เพ่ือศึกษาบทบาท คุณลักษณะที่เป็นปัจจัยในการสร้างศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ต่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในศตวรรษท่ี 21 
 2.3 เพ่ือสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 ของ
ทรัพยากรมนุษย์โดยภาคเอกชน 
   
3. วิธีด าเนินการวิจัย  

ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่ง
โครงสร้าง จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 24 คน เพ่ือส าหรับการหาลักษณะร่วม และ
ข้อสรุปร่วม เพ่ือหาความเป็นไปได้ของการสร้างตัวแบบศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
 
4. สรุปผลการวิจัย   
 4.1 สภาพทั่วไปของศักยภาพในทรัพยากรมนุษย์โดยภาคเอกชน   
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกุญแจส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพการของบุคคล 
ผลการวิจัยพบว่าจุดแข็งของศักยภาพในทรัพยากรมนุษย์โดยภาคเอกชนที่ต้องการการ
พัฒนามากเป็นการสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม  โดยที่บุคคลในองค์กรร่วมกันเพ่ือ
จัดการงานให้บรรลุ เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ผลส าเร็จ  โดยขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ข้อจ ากัดขององค์กรในแต่ละ
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กระบวนการของการด าเนินการบริหารเป็นเกณฑ์ ในขณะที่จุดอ่อนที่ต้องพัฒนามากที่สุด 
เป็นการสร้างระบบการบริหารความรู้ที่เป็นกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ที่เปรียบเสมือน
สินทรัพย์ ที่มีอยู่ในองค์กร ความรู้ที่กระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร และน ามาพัฒนา
ให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กร สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ ซึ่ง
จะส่งผลให้บุคลากรและองค์กรมีการได้เปรียบทางการแข่งขัน ส าหรับโอกาส ได้แก่ การ
เติบโตของตลาด เป็นอัตราการขยายตัวของตลาดสินค้าทั้งตลาดโดยรวมทั่วโลกโดย
พิจารณาสินค้า/บริการ หรือธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูง ในขณะที่อุปสรรค ได้แก่ การเข้า
สังคมสูงผู้อาย ุโดยประเทศไทยได้เข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2548  
  4.2  บทบาท คุณลักษณะที่เป็นปัจจัยในการสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ต่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21  
  บทบาทที่ เป็นปัจจัยในการสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ จะต้องมี
ความสามารถในการพัฒนาบุคลากร ผ่านการประสานงานภายในองค์กร และการบริหาร
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ดังนั้นคุณลักษณะที่ส าคัญที่ทางบริษัทมองของทรัพยากร
มนุษย์ที่จะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างยั่งยืน ต้องมีการปลูกฝังทัศนคติซึ่ง
คิดเป็นการคิดเชิงบวกอันเป็นทัศนคติที่จะก่อผลให้เป็นคนดีและคนเก่ง ด้วยการสร้าง
ความสามารถในการสื่อสาร รวมถึงการสร้างมีความรักในการเรียนรู้ มีความคิดวิเคราะห์ 
แยะแยะ และสังเคราะห์ความรู้และมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นอย่างดี ความพร้อมในการ
เรียน การพยายามผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ในฐานะ “ทุนมนุษย์” ที่มีทักษะความรู้  
มีความสามารถในการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ มีความคิดสร้างสรรค์ ต่อการสร้าง
ผลผลิตที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน หรือสังคม ใหม่ๆ สอดคล้องกับการ
ด ารงชีวิตที่ดีและมีคุณภาพท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของวิทยาการและ
เทคโนโลยียุคใหม่ 

4.3  สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ การพัฒนาอย่างยั่ งยืนในศตวรรษที่  21 
ของทรัพยากรมนุษย์โดยภาคเอกชน  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในฐานะปัจจัยการผลิต เป็นกลไกผลักดันการเติบโต
ทางเศรษฐกิจเชิงปริมาณ แต่มากไปกว่านั้นการพัฒนา ‘ทรัพยากรมนุษย์’ แต่การเรียนรู้สู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องพัฒนาทักษะทั้ง 10 ประการที่เป็น Soft Skill การสร้างความ
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เข้าใจแบบลึก, ความฉลาดทางสังคม,ความคิดแปลกใหม่และความคิดประยุกต์, ร่วมงานกับ
คนต่างวัฒนธรรมที่หลากหลายได้,ความคิดเชิงประมวลผล หรือการคิดเชิงระบบ , เข้าใจ
และตามทันโลกยุคสื่อดิจิตอล,มีทักษะความสามารถหลายด้าน, การคิดออกแบบสร้างสรรค์
งาน, การจัดการบริหารการรับรู้ และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดยต้องอาศัยระยะเวลาใน
การกล่อมเกลาบ่มเพาะ และเรียนรู้จากการท างาน การสื่อสารทั้งจากภายในและภายนอก
องค์กร  ซึ่งมีผลต่อชีวิตการท างาน ต้องมีการพัฒนาเพ่ิมขึ้น หรือหากทักษะใดที่แข็งแล้ว  
ก็ท าให้เกิดการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบางทักษะ ต้องลงมือท าและเรียนรู้จากความ
ล้มเหลว หรือความส าเร็จ แล้วถอดรหัสออกมาเป็นแบบแผนการเรียนรู้ และแผนนวัตกรรม
การเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 ของทรัพยากรมนุษย์โดยภาคเอกชน 
 4.4  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย    
 นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์โดยภาคเอกชนเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ต้องเป็นบุคคลที่สามารถคิดและท าสิ่งใหม่ขึ้นมาใช้ในงาน ผ่านกระบวนการบริหารจัดการ
โดยสิ่งใหม่นั้นสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจน เพ่ือน าไปแก้ไขปัญหางานทางด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได ้ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุป  
เป็นสมการ   3 Fs = Fun + Full + Friend  

ในสมการนี้จะเป็นการสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เ พ่ือสร้าง
นวัตกรรมอย่างยั่งยืนที่จะต้องประกอบไปด้วย การสร้างวัฒนธรรมในการท างานที่เต็มไป
ด้วยความสนุก ( Fun ) ก่อให้เกิดบรรยากาศในการท างานที่ทุกหน่วยงานเคารพการมีภาวะ
ผู้น า ด้วยการผ่านการสร้างการยอมรับในกลุ่มบุคคลผู้ปฏิบัติงาน เข้าสู่กระบวนการ
ปฏิบัติงานด้วยความสมบูรณ์ สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์กร ภายใต้การท างาน
ด้วยบรรยากาศของมิตรภาพ การรับผิดชอบต่อสังคม รวมไปถึงการรักษาสภาพแวดล้อมให้
ยั่งยืน  สามารถอธิบายได้ด้วยแผนภาพดังนี้ 
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แผนภาพที่ 1.1 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์โดยภาคเอกชน
เพ่ือสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 
ที่มา : ผู้วิจัย (2562)  
 
5. อภิปรายผลการวิจัย  
 จากการศึกษาในเรื่องของศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์โดยภาคเอกชนเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยจะแบ่งการอภิปราย
ผลการวิจัยไว้ดังนี้ 
 5.1 สภาพทั่วไปของศักยภาพในทรัพยากรมนุษย์โดยภาคเอกชน 
 ทรัพยากรมนุษย์ มีศักยภาพในตนเอง มีความคิดที่แต่ละคนแตกต่างกันทั้งในด้าน
ความรู้ ด้านทักษะและทัศนคติ รวมถึงการมีความสามารถในการปฏิบัติงานหรือผลที่ได้จาก
การปฏิบัติงานก็แตกต่างกัน  โดยขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในการน า
ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ  
ซึ่งสอดคล้องกับ Aphonrat  Thongnopphakhun (2003) ได้ท าการศึกษาการวิเคราะห์
ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร ในองค์การด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาผู้ปฏิบัติงานใน

 

 

 

 

 

 

 

 

Fun 

สนุกการท างาน 

ด้วยสัมพันธภาพ  

การสร้างการยอมรับ 

 การสร้างสภาพแวดล้อม
ในการท างาน  

และภาวะผู้น า  
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เต็มไปด้วยสาระ 

การตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐาน ด้วยการ

พัฒนาความรู้
ความสามารถ 

ผ่านกระบวนการบริหาร
จัดการ  
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มิตรภาพ 

การสร้างวัฒนธรรม
องค์กร  

ความรับผิดชอบต่อ
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สิ่งแวดล้อม 
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กรมควบคุมมลพิษในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาใน
ทุกๆ ด้าน ด้วยการให้การศึกษาแก่บุคคลในทุกรูปแบบ โดยไม่จ ากัดเฉพาะการศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนเท่านั้น และไม่จ ากัดในเรื่องของเวลา สถานที่ เพศ วัย หรือ โอกาสใดๆ  
  5.2  บทบาท คุณลักษณะที่เป็นปัจจัยในการสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ต่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 

 ปัจจัยที่ส่งเสริมในการสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายตามเป้าประสงค์ที่องค์กรก าหนดไว้ ผ่านการใช้ศักยภาพอย่างสมบูรณ์ของคนใน
องค์กร  โดยคนในองค์กรใช้ความรู้ และความสามารถที่มีอยู่ในตนเองในการที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบงานให้ตนเอง โดยสรุปความรู้ด้วยภาษาของตนเองได้
และมนุษยสัมพันธ์ต้องดี รวมถึงการสร้างมีความรักในการเรียนรู้ มีความคิดวิเคราะห์  
แยะแยะ และสังเคราะห์ความรู้และมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นอย่างดี ความพร้อมในการ
เรียน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ Busakorn 
Watthanabut (2011) ได้ศึกษาเรื่อง การน าพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) และตัวแบบ 
KSM เพ่ือสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรมหาชนพบว่าในการสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์
ในองค์กรเอกชนในมิติของความมุ่งมั่น การท างานหนัก การมองอนาคตเด่นชัด ความรับผิดชอบ 
การประสานงาน การมีจิตนวัตกรรม ความช านาญ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความมี
ระเบียบวินัย และการจัดการที่ดี ทันกาล มีก าไร  ความมุ่งมั่น การท างานหนัก การมอง
อนาคตเด่นชัด ความรับผิดชอบ การประสานงาน การมีจิตนวัตกรรม ความช านาญ ความ
ซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความมีระเบียบวินัย และการจัดการที่ดี สูงจะมีแนวโน้มส่งผลให้การ
พัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรศึกษาสูงขึ้นด้วย จะก่อให้เกิดการสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ของแต่
ละองค์กร เ พ่ือที่จะผลักดันให้องค์กรเกิดการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
จนก่อให้เกิดลักษณะของบุคลากรที่เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
 5.3 สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 ของ
ทรัพยากรมนุษย์โดยภาคเอกชน 
 การสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือก่อให้เกิดความยั่งยืน ต้อง
เกิดจากการปรับตัวอย่างทันที ต่อเนื่องของทุก ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การบูรณาการใช้เทคโนโลยีผสานกระบวนการคิดด้วยความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
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การก าหนดและส่งเสริมองค์กรเป้าหมายในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ Surawut Yunyaluk. 
(2007)  ที่ได้ศึกษา การพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลขององค์การข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาข้ึนพื้นฐานและน ามาจัดท าเป็นตัวแบบสมรรถนะ 
(Competency Model) ซึ่งประกอบไปด้วย สมรรถนะ 2 ส่วน คือ 1) สมรรถนะหลัก 
(Core Competency และ 2) สมรรถนะในงาน (functional competency)  
 
6. ข้อเสนอแนะ  
 6.1 องค์กรต่าง ๆ ควรพิจารณาการพัฒนาทุนมนุษย์ในแต่ละบุคคลตาม
รายละเอียดของความต้องการทางสังคมในยุคปัจจุบัน โดยสร้างกิจกรรมการบริหารจัดการ 
การพัฒนา การเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้องค์กรเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
 6.2 องค์การภาคเอกชนควรมีตัวแบบการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดย
แต่ละแม่แบบของการบริหารและพัฒนาศักยภาพต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการพัฒนาด้วย
นวัตกรรมโดยการส่งเสริมระบบการจัดการความรู้ และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการจัดกิจกรรมที่สนามกีฬาด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน

และความคุ้มค่าของสนามกีฬาในปัจจุบัน  2) เพื่อพัฒนารูปแบบทางการตลาด ที่สามารถสร้างความ
คุ้มค่าให้กับสนามกีฬา  และ 3) เพ่ือเสนอโครงการในการจัดการสนามกีฬา เพ่ือสร้างความคุ้มค่า
ให้กับสนามกีฬา  โดยวิธีวิจัยแบบผสานวิธีและมีกลุ่มตัวอย่าง 2 ประเภทคือ 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้บริการสนามกีฬา นักการตลาดและนักธุรกิจ จ านวน 21 คน  2) การ
วิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้บริการสนามกีฬา จ านวน 532 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์สถิติ
บรรยาย เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย วิเคราะห์สถิติ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ผลการวิจัยที่
ส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1. รูปแบบทางการตลาดของสนามกีฬาที่มีในปัจจุบันนั้น ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการทางด้านการตลาด และปัญหาการขาดการสร้างกิจกรรมในสนามกีฬาที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 

2. รูปแบบทางการตลาดของสนามกีฬา จะมีการส ารวจกลุ่มลูกค้าความต้องการของ
ผู้ใช้บริการเพื่อน ามาสร้างกิจกรรม โดยจะมีแนวคิดในการสร้างกิจกรรมภาครัฐเพ่ือสร้างความคุ้มค่า
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ทางด้านสังคมและกิจกรรมภาคเอกชนที่สร้างความคุ้มค่าทางด้านการเงินโดยใช้  พระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกรรมของรัฐหรือPPPเข้ามาเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงการใช้การสื่อสารเข้ามาเป็นสื่อให้ผู้ใช้บริการรับข่าวสารอย่างครบถ้วน เพ่ือสร้างความคุ้มค่า
ให้กับสนามกีฬา 

3.  โครงการและกิจกรรมจะสร้างให้เกิดความคุ้มค่าใน 2 ส่วนคือ 1) กิจกรรมภาครัฐ เป็น
กิจกรรมที่สร้างความคุ้มค่าทางด้านสังคม 2) กิจกรรมภาคเอกชน เป็นกิจกรรมที่สร้างให้เกิดรายได้
ในรูปของมูลค่าทางด้านการเงิน 
ค าส าคัญ: สนามกีฬา, รูปแบบทางการตลาด, ความคุ้มค่า 
 
 

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

arranged at the stadiums and the worthy use of the stadiums, 2) to develop the 
marketing model that can create the worthy use of the stadiums and 3) to propose 
the project regarding the managing of the stadiums in order to create the worthy 
use of the stadiums. Mixed methodology was utilized as the guiding model for the 
data collection, analysis and interpretation process for this research. The research 
instruments were interview forms and questionnaires. For quantitative procedure, 
depth-interview with the 21 administrators of the public stadiums, the businessmen 
and marketing personnel were conducted and for quantitative procedure, 532 the 
stadium service users were asked to do the questionnaires. The qualitative data 
were analyzed by using content analysis. The quantitative data were analyzed by 
computer programs. Descriptive statistic was analyzed by using percentage and 
mean. Statistic was analyzed by using exploratory factor analysis. The research 
results were as follows:  

 1. The present marketing model of the stadium lacked of the cognition 
and understanding about marketing management and serious problems of lacking 
of creating activities which strongly relate to the stadium service users. 
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 2. About the marketing model of the stadium, there was the survey about 
the needs of the stadium service users in order to create some interesting activities. 
The concept of the governmental activities was for creating the worthiness of 
society, and the private activities were for creating the worthiness of value under 
the act of Public-Private Partnership or PPP as the connection between two of 
them. Moreover, the communication was used to create the worthy use of the 
stadium as the media for the clients to completely receive all the news.  

 3. This project and all the activities created the worthiness in 2 sections;  
1) the governmental activities which promoted the worthiness of society and 2) the 
private activities which promoted the worthiness of value. 
Keywords: Sports Stadium, Marketing model, Value  
 
1.บทน า 

 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 รัฐบาลมีนโยบายด้านการส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพและการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่าการรักษา การกระจายทรัพยากร
สาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น  ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพโดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนา
ลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ าใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีก
ทั้งยังส่งเสริมการพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียง
ให้แก่ประเทศชาติ เพราะกีฬานอกจากจะสร้างให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีและสร้างให้เกิดสุข
ภาวะที่ดีแล้ว ยังสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือหรือสื่อในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ในหลาย ๆ 
มิติ ได้แก่ 1) มิติกีฬาเพ่ือสุขภาพ เป็นมิติของการส่งเสริมกีฬาที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการ
สนับสนุนจากภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานในเอกชนทุก ๆ ระดับ สนับสนุนให้
เกิดการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน สนับสนุนส่งเสริมและผลักดันให้ประชาชนมีกิจกรรมการออก
ก าลังกายให้เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน ซึ่งในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน เช่น การ
กีฬาแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
2)  มิติกีฬาความเป็นเลิศ เป็นมิติกีฬาอีกด้านหนึ่งที่มีความส าคัญมากก่อนที่จะก้าวย่างไปสู่การเป็น
มืออาชีพ เพราะมิตินี้จะสร้างพ้ืนฐานด้านการมีน้ าใจนักกีฬา การรู้แพ้ รู้ชน รู้อภัย ให้แก่เด็กและ
เยาวชน เพ่ือพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจ นอกจากนี้ยังสร้างความ
ภาคภูมิใจในความส าเร็จในการแข่งขันกีฬาทั้งตนเองและของคนทั้งชาติในทุก  ๆระดับอีกด้วย  
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ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษารูปแบบทางการตลาดในปัจจุบันที่สนามกีฬากลางประจ าจังหวัด
ต่าง ๆ ได้ให้บริการแก่ชุมชนว่ามีแนวคิดและการให้บริการด้านการออกก าลังกายและ การรณรงค์
เกี่ยวกับการให้บริการด้านการออกก าลังกายอย่างไร เพ่ือให้การบริหารจัดการพ้ืนที่และสนามกีฬา
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการแก่ชุมชนได้อย่างแท้จริง  
เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนจนกลายเป็นค่านิยมด้านการออกก าลังกายของชุมชนในแต่ละจังหวัด
ต่อไป 

 
2. วัตถปุระสงค์การวิจัย   
 2.1  เพ่ือศึกษาการจัดกิจกรรมที่สนามด าเนินการอยู่ในปัจจุบันและความคุ้มค่าของสนาม
กีฬาในปัจจุบัน  
 2.2  เพ่ือพัฒนารูปแบบทางการตลาด ที่สามารถสร้างความคุ้มค่าให้กับสนามกีฬา 
 2.3.  เพ่ือเสนอโครงการในการจัดการสนามกีฬา เพื่อสร้างความคุ้มค่าให้กับสนามกีฬา 
  
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยใช้แบบผสานวิธีและมีกลุ่มตัวอย่าง 2 ประเภทคือ 1) การวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้บริการสนามกีฬา นักการตลาดและนักธุรกิจ จ านวน 21  
คน  2) การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้บริการสนามกีฬา จ านวน 532 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิ เคราะห์
เนื้อหา วิเคราะห์สถิติบรรยาย เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย วิเคราะห์สถิติ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส ารวจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1 ข้ันตอนการวิจัย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัย  ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ก าหนดแนวทาง  การวิจัย เพ่ือให้ได้  กรอบแนวคิดการวิจัย รูปแบบการวิจัยที่จะศึกษา ขั้นตอนที่ 2 
การสร้างเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล และผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
เพ่ือให้ได้ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ที่ผ่านกระบวนการวิจัยทางสถิติแล้ว  ขั้นตอนที่ 3 การ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ สอบถามผู้ใช้บริการสนามกีฬา การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้บริการสนาม
กีฬา นักการตลาดและนักธุรกิจ น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เพ่ือให้ได้ร่างรูปแบบทางการตลาดเพ่ือ
สร้างความคุ้มค่าของสนามกีฬา และโครงการท่ีจ าใช้สร้างความคุ้มค่าของสนามกีฬา  ขั้นตอนที่ 4 
น าเสนอรูปแบบทางการตลาดเพ่ือสร้างความคุ้มค่าของสนามกีฬา และ วิพากษ์ เพ่ือวิเคราะห์จาก
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ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ได้รูปแบบทางการตลาดเพ่ือสร้างความคุ้มค่าของสนามกีฬา และโครงการที่จะ
ใช้ความคุ้มค่าของสนามกีฬา 
 3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  เพ่ือความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ (Reliability and 
Credibility) ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะผู้ที่มี
คุณสมบัติตามข้อก าหนดแต่ละกลุ่มซึ่งตรงตามต าแหน่งหน้าที่หรือเกี่ยวข้องดังนี้  
 1) ผู้บริหารสนามกีฬา หรือ กรรมการที่มีหน้าที่ดูแลแผนการพัฒนาการสนามกีฬา 
ผู้จัดการดา้นการตลาดของสนามกีฬาที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการตลาด  
 2) ผู้ใช้บริการในสนามกีฬา จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (stratified random 
sampling) จากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ร้อยละ ตามเกณฑ์ของบุญเรียง ขจรศิลป์ 
ประชากรหลักร้อยขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ควรมีอย่างน้อยร้อยละ 25 ของผู้ใช้บริการในแต่ละสนาม 
สนามกีฬาในประเทศไทย 15 แห่ง  ที่ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) จากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามเกณฑ์ของบุญเรียง ขจรศิลป์ ประชากรหลัก
ร้อยขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ควรมีอย่างน้อยร้อยละ 25 โดยจ าแนกตามศูนย์การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย 5 ภาค  
 3) ธุรกิจนักการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดสาขาการตลาดในระดับประเทศ  
3.1) นักธุรกิจนักการตลาดที่เกี่ยวกับการกีฬาได้แก่ ผู้บริหาร หรือกรรมการบริหาร ผู้จัดการด้าน
การตลาด ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการตลาด จ านวน 3 คน  3.2) นักธุรกิจนักการตลาดที่ไม่เกี่ยว
ของกับการกีฬา ได้แก่ ผู้บริหาร หรือกรรมการบริหาร ผู้จัดการด้านการตลาดที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในด้านการตลาด จ านวน 3 คน  3.3) ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์ที่สอน เกี่ยวกับการจัดการสนาม 
ผู้บริหารสนามกีฬาผู้บริหารที่ไม่เก่ียวกับสนามกีฬา และ ผู้เชียวชาญในการจัดกิจกรรม 
 
4. สรุปผลการวิจัย 

4.1 การจัดกิจกรรมที่สนามด าเนินการอยู่ในปัจจุบันและความคุ้มค่าของสนามกีฬาใน
ปัจจุบัน จากการส ารวจพบว่าผู้ที่มาใช้บริการสนามกีฬาส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง 
จะเห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้เข้ามาใช้บริการสนามกีฬาโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 30-40 ปี 
จากผลส ารวจพบว่ากีฬาที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจมากที่สุดคือการวิ่ง/การเดิน เพราะเป็นกิจกรรม
ที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์สามารถออกได้ทุกที่และไม่หนักจนเกินไป ด้านผลิตภัณฑ์ สิ่งที่ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจมากที่สุดคือความสะอาดของสถานที่ที่ใช้ เพราะสถานที่ที่สะอาดเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะดึงดูด
ให้คนเข้ามาใช้บริการ นอกจากนี้สนามกีฬาส่วนใหญ่ไม่ได้มีการเก็บค่าบริการสถานที่กับผู้ใช้บริการ
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เป็นอีกจุดหนึ่งที่ท าให้ผู้ใช้บริการสนามกีฬามีความพึงพอใจเกี่ยวกับทางด้านราคาของสนามกีฬา  
ด้านบุคคล ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยมากเพราะบุคลากรเองขาดความเข้าใจ
ความรู้ความช านาญในการสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นกิจกรรมระยะยาวที่ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
ท้าทายหรือความแปลกใหม่ในการออกก าลังกาย จึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเร่งพัฒนาเพ่ือให้เกิด
จุดเด่นในด้านนี้มากยิ่งขึ้น  

 1) สนามกีฬาในปัจจุบันจะมีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในแต่ละปี
จะมีการส ารวจแค่ความพึงพอใจเพียงอย่างเดียว ส่วนกลุ่มผู้ใช้บริการ หรือความต้องการของ
ผู้ใช้บริการนั้นส่วนใหญ่ไม่มีการส ารวจอย่างเป็นทางการจึงไม่สามารถรู้ความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้ใช้บริการได้ซึ่งตรงกันข้ามกับแนวคิดของนักการตลาดและนักธุรกิจได้ให้ข้อมูลไว้ว่าการท าการ
ส ารวจทั้งกลุ่มผู้ใช้บริการ ความต้องการของผู้ใช้บริการ และความพึงพอใจ ทั้งสามด้านนี้เป็นสิ่ง
ส าคัญมากในการสร้างกิจกรรม 

  2) การจัดกิจกรรมของสนามกีฬาโดยส่วนใหญ่เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
เนื่องจากมีคู่ค้าทางธุรกิจเป็นสโมสรฟุตบอลจึงมีการส่งเสริมทางด้านฟุตบอลเป็นหลัก และมีการ
ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพในช่วงเวลาเย็นในของทุก ๆวัน โดยขอเสนอแนะของนักการตลาดและนัก
ธุรกิจมองว่าการที่ใช้สนามกีฬาในการสร้างกิจกรรม ไม่มีความจ าเป็นต้องจัดการแข่งขันกีฬาเพียง
อย่างเดียว ยังสามารถด าเนินการเพื่อสร้างความคุ้มค่าได้จากหลายส่วน  

 3) ในแต่ละปีสนามกีฬาสามารถสร้างรายได้อะไรได้บ้าง ที่สามาถน ามาใช้ในการจัดการ
ดูแลสนาม และเพียงพอต่อรายจ่ายหรือไม่ และคิดว่ามีความคุ้มค่าอย่างไร ทั้งในแง่ทางด้านสังคม 
หรือในรูปรายรับรายจ่าย ในแต่ละปีสนามกีฬาในเร่ืองทางด้านการเงินเร่ืองรายรับและรายจ่าย
ชัดเจนมากว่าค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับอย่างชัดเจน แต่ในด้านการบริการสังคมทางสนามกีฬาส่วน
ใหญ่มีการบริการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการให้บริการในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน   
 4.2 รูปแบบทางการตลาด ที่สามารถสร้างความคุ้มค่าให้กับสนามกีฬา 
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- PPP (Public Private Partnership ) ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนใน

กิจกรรมของรัฐ พ.ศ 2556 ซึ่งมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 
เป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือจัดท าโครงการ โครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการ
สาธารณะที่เป็นหน้าที่ของรัฐ โดยรัฐมอบหมายหน้าที่ให้ภาคเอกชนด าเนินการจัดท าโครงการ
ดังกล่าวแทน ผ่านสัญญาร่วมลงทุน โดยมีการเสนอโครงการให้เอกชนร่วมงาน และมีการก ากับดูแล
และติดตามผลการด าเนินโครงการ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือที่ได้ผลประโยชน์ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

- กิจกรรมภาครัฐ เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากนโยบายตามแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 
หรือเป็นกิจกรรมที่เกิดจากแผนยุทธศาสตร์หรือสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดต่าง ๆ โดย
กิจกรรมที่เกิดข้ึนอาจจะสร้างรายได้ในรูปมูลค่าทางการเงินหรือมูลค่าทางด้านสังคม 

- กิจกรรมภาคเอกชน เป็นกิจกรรมที่ภาครัฐไม่สามารถด าเนินการได้ ทั้งในเรื่องทุนทรัพย์ 
หรือ บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม รวมถึงเป็นกิจกรรมที่เน้นสร้างคู่ค้าทางธุรกิจ
ที่เก่ียวเนื่องกับภาคเอกชน 

ปัญหาสนามกฬีา 

ไม่มีกิจกรรม 

จัดให้มีกิจกรรม 

กิจกรรม
ภาครัฐ 

ความคุ้มค่าของสนามกีฬา 

PPP 
กิจกรรม
ภาคเอกช
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- ความคุ้มค่าของสนามกีฬา เป็นการที่สร้างให้เกิดรายได้ท้ังในด้านของการเงินและทางด้าน
สังคม 
 4.3 โครงการในการจัดการสนามกีฬาเพ่ือสร้างความคุ้มค่าให้กับสนามกีฬา 
 1) ตัวอย่างโครงการในการจัดกิจกรรมที่สร้างรายได้จากภาครัฐ เพ่ือสร้างความคุ้มค่า
ให้กับสนามกีฬา  จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายประจ าจังหวัดเป็นโครงการที่ใช้พ้ืนที่สนาม
กีฬาในการจัดกิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดเพ่ือสร้างรายได้จากเงินงบประมาณ
ในการน ามาบ ารุงสนามกีฬา เช่น การจัดอบรมกิจกรรมต่าง ๆ จัดงานแสดงสินค้าเป็นต้น ที่สามารถ
ใช้พ้ืนที่ในบริเวณสนามกีฬาในการจัดงานได้อย่างเต็มรูปแบบ ประมาณการรายรับที่ได้ 20,000 
บาท  โครงการคลินิกสุขภาพ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ภาครัฐส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้หรือบริการ
ประชาชน ซึ่งในภายใน 1 เดือนจะมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพให้แก่ประชาชน รวมไปถึงการจัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต การตรวจสุขภาพให้กับ
ประชาชน เป็นต้น ประมาณการรายรับที่ได้ 360,000 บาท 

2) ตัวอย่างโครงการในการจัดกิจกรรมที่สร้างรายได้จากภาคเอกชน เพ่ือสร้างความคุ้มค่า
ให้กับสนามกีฬา ให้เช่าสถานที่จอดรถ เปิดให้เช่าสถานที่จอดรถเมื่อมีการจัดกิจกรรมอ่ืน  
ที่นอกเหนือจากกิจกรรมที่จัดในสนามกีฬา ประมาณการรายรับที่ได้ 10,000 บาท  จ าหน่ายเสื้อผ้า
และอุปกรณ์ทางการกีฬา จัดให้หน่วยงานเอกชนเข้ามาเช่าสถานที่เพ่ือจัดจ าหน่ายเสื้อผ้าและ
อุปกรณ์ทางการกีฬา ประมาณการรายรับที่ได้ 100,000 บาท  จัดกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ 
ที่สอดคล้องกับปฏิทินกิจกรรมในจังหวัดอยุธยา อาทิเช่น กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมสงกรานต์ 
กิจกรรมลอยกระทง ฯลฯ โดยใช้พ้ืนที่รอบนอกสนามกีฬา โดยอ้างอิงจากแผนการด าเนินกิจกรรมใน
จังหวัดอยุธยาในแต่ละปี  มาวางแผนในการจัดการการสถานที่โดยรอบสนามกีฬาให้เกิดมูลค่า 
ประมาณการรายรับที่ได ้10,000 บาท 
 
5. อภิปรายผลงานวิจัย 
 5.1 การจัดกิจกรรมที่สนามด าเนินการอยู่ในปัจจุบันและความคุ้มค่าของสนามกีฬาใน
ปัจจุบัน ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุดคือความสะอาดของสถานที่ ๆ  ใช้เพราะสถานที่  
ที่สะอาดเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยดึงดูดให้คนเข้ามาใช้บริการ รวมไปถึงการมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ใช้บริการสนามกีฬา จุดบริการรับฝากของต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Chanaritchai (2012) ศึกษาการบริหารจัดการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พบว่า
การศึกษาความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการสนามกีฬาด้านความสะอาด สภาพของสนามและสถานที่
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ต่าง ๆภายในสนามกีฬามีความพร้อมใช้งานตลอดเวลาอยู่ในระดับความพึงพอใจที่มากที่สุด ในด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมที่มีความ
เหมาะสมกับสถานที่มาก เนื่องจากสนามกีฬาในทุกจังหวัดได้ถูกออกแบบเพ่ือใช้ในการออกก าลัง
กายอย่างมีมาตรฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Supasak Panthap (2012) ได้ศึกษาปัจจัยในการ
ก าหนดการตัดสินใจเลือกส่งเสริมการขายทางด้านราคาในรูปแบบต่าง ๆของผู้ใช้บริการธุรกิจสนาม
ฟุตบอลให้เช่าในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี พบว่าผู้ใช้บริการให้ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลางโดยท าเลที่ตัง
ของธุรกิจสนามฟุตบอลให้เช่าอยู่ติดถนนใหญ่ ถือว่าเป็นปัจจัยที่จะท าให้ได้เปรียบทางธุรกิจฯที่อยู่ใน
ซอยลึก จากความสะดวกในการเดินทางและง่ายต่อการพบเห็น ในสนามกีฬาไม่มีการจัดกิจกรรมให้
ผู้ใช้บริการมากเท่าที่ควร โดยส่วนใหญ่สนามกีฬาเพียงแค่ให้สถานที่กับผู้ใช้บริการได้ออกก าลังกาย
แต่ขาดการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ การส่ือสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้บริการ  
ได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสาร ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในสนามกีฬา เช่น Line  Facebook อยู่ใน
ระดับน้อย สอดคล้องกับแบบสัมภาษณ์ที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูล  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
Supasak Panthap, (2012) ได้ศึกษาปัจจัยในการก าหนดการตัดสินใจเลือกส่งเสริมการขาย
ทางด้านราคาในรูปแบบต่าง ๆของผู้ใช้บริการธุรกิจสนามฟุตบอลให้เช่าในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี  พบว่า
ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญอยู่ในระดับที่น้อย โดยการส่งเสริมการตลาดในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะใน
ส่วนของการจัดการแข่งขันฟุตบอลภายในสนามของธุรกิจฯเท่านั้น  

สนามกีฬาในปัจจุบันจะมีการส ารวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในแต่ละปีจะมีการ
ส ารวจแค่ความพึงพอใจเพียงอย่างเดียว ส่วนกลุ่มผู้ใช้บริการ หรือความต้องการของผู้ใช้บริการนั้น
ส่วนใหญ่ไม่มีการส ารวจอย่างเป็นทางการจึงไม่สามารถรู้ความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการได้ซึ่ง
ตรงกันข้ามกับแนวคิดของนักการตลาดและนักธุรกิจได้ให้ข้อมูลไว้ว่าการท าการส ารวจทั้งกลุ่ม
ผู้ใช้บริการ ความต้องการของผู้ใช้บริการ และความพึงพอใจ ทั้งสามด้านนี้เป็นสิ่งส าคัญมากในการ
สร้างกิจกรรมและการก าหนดแผนการในการบริหารจัดการสนามกีฬาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
สอดคล้องกับ Kotler (1997) ได้ให้ความหมายของการตลาดไว้ว่า เป็นกระบวนการทางสังคมและ
การรบริหารซึ่งบุคคลและกลุ่มบุคคลได้รับสิ่งที่สนองความจ าเป็นและความต้องการของเขาจาก การ
สร้าง การเสนอ การแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ากับบุคคลอ่ืน และท าความเข้าใจความต้องการ
ของลูกค้าด้วยการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้าที่ประกอบด้วยการใช้บริการ หรือ
การท าธุรกรรมในอดีต ข้อมูลส่วนบุคคล ความชอบหรือความสนใจ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร   
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5.2 รูปแบบทางการตลาด ที่สามารถสร้างความคุ้มค่าให้กับสนามกีฬา การพัฒนารูปแบบ
ทางการตลาด ที่สามารถสร้างความคุ้มค่าให้กับสนามกีฬา เป็นขั้นตอนที่ได้จากสังเคราะห์
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้ให้บริการสนามกีฬา นักการตลาด และนักธุรกิจ เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้   การไม่มีกิจกรรม และการจัดให้เกิดกิจกรรม 
เมื่อรับทราบถึงปัญหาที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เนื่องจากขาดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปล่อยให้สนามไม่เกิดการ
ใช้งาน และการแก้ปัญหาให้ตรงจุดคือการสร้างกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการใช้งานในสนามกีฬาและให้
เ กิ ด ค ว า ม คุ้ ม ค่ า ทั้ ง ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ แ ล ะคุ ณ ค่ า ท า ง สั ง ค ม ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ  ( Atchana 
Changkasem,22012). การค้นความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจต่อ
การบริการรับจัดงานของจิตต์อารี สปอร์ต คอมเพล็กซ์ จังหวัดล าปาง ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าธุรกิจของจิตต์อารีสปอร์ตคอมเพล็กซ์ 
172 ราย โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดในปัจจัยย่อยแต่ละด้านของส่วนประสมทาง
การตลาด ดังนี้คือด้านผลิตภัณฑ์ คือมีการให้บริการแบบครบวงจร ด้านราคาคือใบเสนอราคาการ
จัดงานมีความชัดเจน  

5.3 เสนอโครงการในการจัดการสนามกีฬา เพื่อสร้างความคุ้มค่าให้กับสนามกีฬา การสร้าง
โครงการในการจัดกิจกรรมในสนามกีฬาที่ทันสมัยในปัจจุบันนอกจากได้ใช้งานในการจัดกิจกรรม
ทางด้านกีฬาแล้วยังได้ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ เพ่ือเป็นแหล่งความบันเทิง อีกด้วย หากพูดตาม
ความจริงในเชิงการค้าแล้วสนามกีฬาจ าเป็นต้องแสวงหารายได้ให้ได้มากที่สุดด้วยเช่นกัน เพระผู้ชม
และแขกทั้งหลายต้องมีค่าใช้จ่ายช่วงที่เข้ามาใช้สนามกีฬา โดยการเสนอโครงการในการจัดกิจกรรม
ในสนามกีฬาเพ่ือสร้างความคุ้มค่าให้กับสนามกีฬาจะมีหลักการที่นอกเหนือจากการจัดการแข่งขัน
กีฬารวมถึงทางด้านกีฬา โดยสอดคล้องงานวิจัยของ Rattachat Thassanai (2016) การบริหาร
และพัฒนากีฬาฟุตบอลมีความต่อเนื่องและสามารถตอบสนองต่อปัญหาได้รวดเร็วกว่าภาคราชการ 
การลงทุนขนาดใหญ่และก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน การสร้างสนามฟุตบอลสนามแข่งรถขนาด
ใหญ่ระดับมาตรฐานโลก และการสร้างสนามกีฬาประเภทต่าง ๆตลอดจนช้อปปิ้งมอลใน   บริเวณ
ใกล้เคียงกันของทีมงานบุรีรัมย์ยูไนเต็ด เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ของภาคเอกชนที่ต้องการดึงดูดคน
เข้ามาชมการแข่งขันฟุตบอลและเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งไม่เคยมีหน่วยงานใดของทั้ง
ภาครัฐและเอกชนท าได้มากก่อนในจังหวัดบุรีรัมย์และประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการก าหนด
เป้าหมายอย่างชัดเจนจากผู้บริหารทีมว่าบุรีรัมย์จะต้องเป็นเมืองกีฬาและต้องเมืองสุขภาพในอนาคต
ระยะยาว โดยได้ท าการสื่อสารให้ประชาชนในจังหวัดได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ   
  



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    211  

6.ข้อเสนอแนะ 
6.1 ควรมีการศึกษาเพ่ือสร้าง Sport City ตามแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติเพ่ือให้ในแต่ละ

จังหวัดที่มีสนามกีฬาเกิดการพัฒนากีฬาในจังหวัดนั้น อย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการสร้าง Sport 
tourism เพ่ือสร้างแรงดึงดูดให้มีการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่เพ่ิมมากขึ้น 

6.2 ควรมีการศึกษาต้นแบบการจัดการสนามกีฬาท่ีประสบความส าเร็จ โดยศึกษาวิธีการ
และรูปแบบการจัดการเพ่ือสร้างเป็นแนวทางในการจัดท าองค์ประกอบในการจัดการสนามกีฬาที่
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 
Reference 
Sports Authority of Thailand Ministry of Tourism and Sports. (2012). Plan Making 

Guide Strategy of The National Sports Development Plan No. 5, 2012-2016. 
Bangkok : Office of The Welfare Promotion Commission for Teachers and 
Education Personnel Press.  

Chanaritchai et al. (2012).  Stadium Management, Phrae Provincial Administrative 
Organization. Bangkok : Naresuan University. 

Chiwan Charoensuk. (2004). Marketing Adaptation Strategies of Traditional Thai 
Retailers. College. Bangkok : Sriprathum university. Marketing Management. 

Chuchai Phiphatisithi, Chai Kittikunaporn and Chanesh Kthipyaphas. (2007). Project 
Feasibility Analysis Guide Case Studies of Private investment Projects and 
Real Estate Projects. Bangkok : P Printing Group. 

Supasak Panthab. (2012).  Factors in determining the Sales Promotion Decision in 
Different forms of Users of the Football Field Rental Business in The 
Thonburi Area (Master of Thesis). Bangkok: Thammasat University. 

Kotler, P. 2004. Ten Deadly Marketing Sins: Signs and Solutions. New Jersey: John 
 Wiley & Sons.  



212    ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

การรวมกลุ่มทางการเมืองในจังหวัดนครสวรรค์ กรณีศึกษา เครือข่ายป่าชุมชนคน
รักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 

POLITICAL COLLECTIVE IN NAKHON SAWAN PROVINCE : FOREST 
NETWORK COMMUNITY AT BAN THAN MAYOM, MAE WONG DISTRICT 

OF NAKHON SAWAN PROVINCE 
 

รตา  อนุตตรังกูร นันทิยา สัตยวาที 

Rata  Anuttaranggoon, Nuntiya Sattayawatee 
 

Received:  March 03, 2018 
Revised: October 30, 2019 

Accepted: December 27, 2019 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาการรวมตัวของเครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า 

เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และ 2) เพ่ือศึกษากิจกรรมของ
เครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดย
มองผ่านแนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management) และทฤษฎีกลุ่ม
ผลประโยชน์ (Interest Groups) ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research)  ตามรูปแบบการวิจัยทางสั งคมศาสตร์  โดยการใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร 
(Documentary Approach) สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการสังเกตแบบไม่
มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) กับผู้ก่อตั้งและสมาชิกของเครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์
ป่า เขาแม่กระทู้ จ านวน 6 คน โดยผลการวิจัยคร้ังน้ี น าเสนอในรูปแบบการเขียนเชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) ร่วมกับการอธิบายความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ 

                                                           

 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Sawan Rajabhat University. 
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 ผลการวิจัยพบว่าสาเหตุการรวมตัวของเครือข่ายนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 มาจาก 3 ปัจจัย 
คือ 1) ปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณภูเขาแม่กระทู้ (โดยเฉพาะทรัพยากรป่า
ไม้และทรัพยากรน้ า) ที่เป็นผลพวงมาจากปัจจัยที่ 2 และ 3 และการขาดจิตส านึกในการรักษาและ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติแลพสิ่งแวดล้อมร่วมกันในชุมชน 2) ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
ในท าการเกษตร (ที่เป็นผลพวงมาจากปัจจัยที่ 3) เมื่อทุกคนต้องการพ้ืนที่ทางการเกษตรมากขึ้น 
พ้ืนที่ที่จะถูกบุกรุกเป็นที่แรก จึงหนีไม่พ้นพื้นที่ป่า เพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของที่ชัดเจน (ตามความคิด
ของคนทั่วไป) และก่อให้เกิดความขัดแย้งในการจัดการที่ดินน้อยกว่าการไปบุกรุกพ้ืนที่ของเอกชน
หรือปัจเจกอ่ืน ๆ และ 3) ปัญหาการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่มุ่งเน้นให้คนขาดจิต
สาธารณะ สนใจแต่เรื่องการท ามาหากินของปัจเจกเอง จนละเลยประเด็นด้านการใช้และร่วมกัน
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไป โดยมีการด าเนินกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม คือ กิจกรรม
ประปาภูเขาและการปลูกป่า, กิจกรรมกลุ่มโรงเรียนชาวนา หมู่บ้านธารมะยม, กิจกรรมส่งเสริม
อาชีพและรายได้ให้แก่ครัวเรือนและชุมชน, กิจกรรมด้านการเป็นแหล่งความรู้ให้แก่บุคคลภายนอก 
และกิจกรรมทางด้านดนตรีและศิลปะ 
ค าส าคัญ : กลุ่มทางการเมือง, กิจกรรมของกลุ่ม, การจัดการสิ่งแวดล้อม 
 
 

ABSTRACT 
This article examines the Political Collective in Nakhon Sawan Province Case 

Study of Forest Network Community at Ban Than Mayom, Mae Wong District of 
Nakhon Sawan Province. The purpose of this study are Aggregation and Group 
Activity of Forest Network Community at Ban Than Mayom. This research is a 
Qualitative Research which focuses on description and analysis information 
collected by using Environmental Management Concept and Interest Groups. The 
use of documentary approaches, in-depth interviews and non-participant 
observation. The target groups of this research are Leaders and members of the 
group of 6. 
 The research has found that the cause of this network since 2539 B.E. is 
from three factors: 1) the environmental degradation problem in the mountain area 
Maekratoo. 2) Forest and water resources intrusion, and lack of conscience in the 
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management and maintenance of natural resources and the environment in the 
community. To increase the area for farming. The area that will be invaded is the 
first. It is not in the forest. Because no one owns a clear. And the conflict in land 
management is less than the intrusion of private or other private areas and 3) the 
problems of economic development of the country. The focus is on the lack of 
public mind. But the subject of the individual's livelihood. To neglect the issues of 
using and sharing the resources and environment. There are five main activities: 
Mountain plumbing activities and Reforestation, Farmer School Activities of Than 
Mayom Village, career and income promotion activities for households and 
communities, activities as a source of knowledge to outsiders. And music and art 
activities. 
Keywords: Political Collective, Group Activity, Environmental Management 
 
1. บทน า 
 กลุ่มผลประโยชน์สมัยใหม่เกิดขึ้นราวศตวรรษที่ 19 เป็นผลพวงมาจากการปฏิวัติ
วิทยาศาสตร์และการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป ที่มีการน าเทคโนโลยีแบบใหม่มาใช้ในขั้นตอนการ
ผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมแทนแรงงานมนุษย์ เช่น เครื่องจักรกล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่
ทันสมัย เป็นต้น ทิศทางการผลิตเปล่ียนแปลงไปจากเดิม (เปลี่ยนจากการผลิตแบบยังชีพเป็นการ
ผลิตเพ่ือเกร็งก าไร) แรงงานจึงถูกกดค่าแรงจากกลุ่มนายทุน และแรงงานบางส่วนไม่มีงานท า 
แรงงานต้องจึงรวมตัวกันเพ่ือเรียกร้องและรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองเอาไว้ (Chumphon 
Nimphanit 2009 : 82-83) การปฏิวัติอุตสาหกรรมยังส่งผลให้เกิดการขยายตัวของความเป็นเมือง 
(Urbanization) ไปสู่พ้ืนที่ในชนบทอีกด้วย เกิดปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ชนบทบางแห่ง เพ่ือน าพ้ืนที่
ดังกล่าวหรือทรัพยากรที่มีในพ้ืนที่มาเป็นปัจจัยในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจที่แบบทุนนิยม กลุ่มนายทุนจึงมีอ านาจในการกดดันหรือเข้าไปมี
อิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายสาธารณะของรัฐบาลได้มากกว่ากลุ่มแรงงาน ดังนั้น กลุ่มแรงงานจึง
ต้องมีการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกกลุ่มเป็นเครื่องมือในการช่วยกดดันให้รัฐบาลหันมา
สนใจผลประโยชน์ของกลุ่มแรงงานให้มากขึ้น (ซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างชนชั้นในสังคม) ปัญหาที่
เกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างชนชั้นถูกสั่งสมมากขึ้น เกิดปัญหาทางสังคมในรูปแบบใหม่ที่ก้าว
ข้ามความขัดแย้งทางชนชั้นแบบในอดีต (Chairat Charoensin-o-larn, 1999 : 117) ที่มีต้นก าเนิด
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มาจากการพัฒนาทั้งทางการเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น ปัญหาอาชญากรรม การค้ามนุษย์ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ท าให้การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลท าได้ไม่ทั่วถึงหรือครบทุกประเด็น
ภายในสังคม การรวมตัวของกลุ่มผลประโยชน์สมัยใหม่จึงเกิดขึ้นในเกือบทุกสังคม 

 สังคมที่มีลักษณะเป็นสังคมพหุนิยม (Pluralistic Society) มีระบบเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม (Capitalism) และมีระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย ตัวชี้วัดประการหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึง
ความเป็นประชาธิปไตยนั้น คือ การรวมตัวของกลุ่มผลประโยชน์ ( Interest Groups) ที่มีอยู่อย่าง
หลากหลายในสังคมนั้น ๆ เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางศาสนา กลุ่มลัทธิทางการเมือง เป็นต้น ซึ่งเป็น
การรวมตัวของประชาชนที่มีวัตถุประสงค์ ค่านิยม กฎระเบียบ และทัศนคติร่วมกัน กระท าการ
เรียกร้องหรือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองจากกลุ่มอ่ืน ๆ หรือเพ่ือเรียกร้องหรือรักษา
ผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองจากรัฐบาล โดยกลุ่มผลประโยชน์สามารถเคลื่อนไหวหรือด าเนิน
กิจกรรมทั้งในพ้ืนที่ทางการเมืองและพ้ืนที่ทางสังคมและวัฒนธรรมได้ (Prapart Pintobtamg, 
2009 : 167-168) เพ่ือเข้าไปมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายสาธารณะของรัฐบาลในขั้นตอนต่าง ๆ 
แต่ในบางครั้งการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มก็ไม่ประสบความส าเร็จตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ เนื่องจากระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยมีกลุ่มผลประโยชน์ที่มีความหลากหลาย 
รัฐบาลจึงอาจละเลยผลประโยชน์ของบางกลุ่มไป ซึ่งกลุ่มผลประโยชน์สามารถด าเนินกิจกรรม
บางอย่างได้เอง โดยไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากรัฐบาล ด้วยการระดมทรัพยากรภายในกลุ่ม ทั้ง
ทรัพยากรบุคคล เงิน และวัสดุอุปกรณ์ อาจผนวกกับการขอความร่วมมือกับบริษัทเอกชน 
มหาวิทยาลัย องค์กรอิสระ ฯลฯ ที่เป็นทรัพยากรภายนอกกลุ่ม มาเป็นเครื่องมือในการเรียกร้องหรือ
รักษาผลประโยชน์ของกลุ่มเอาไว้ 

 ประเทศไทยซึ่งมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดังที่
กล่าวไว้ข้างต้น ท าให้ประเทศไทยมีทั้งกลุ่มผลประโยชน์ทั้งแนวเก่าและแนวใหม่ด าเนินกิจกรรมทั้ง
ในพ้ืนที่ทางการเมืองและพ้ืนที่ทางสังคมและวัฒนธรรมเช่นกัน ที่ซึ่งผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการ
รวมตัวและการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มทางการเมืองที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์แนวใหม่ ในจั งหวัด
นครสวรรค์ โดยเลือกศึกษาผ่านกลุ่มเครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม 
อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวมีการรวมตัวกันของประชาชนหลาย
หมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์จากเขาแม่กระทู้ร่วมกัน ทั้งการใช้ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรป่าไม้ ห รือ
ทรัพยากรที่ดิน ฯลฯ 

 จากเหตุการณ์ในอดีต เมื่อปี พ.ศ.2539 บริเวณเขาแม่กระทู้และพ้ืนที่ป่าใกล้เคียง มักเกิด
ไฟป่าอยู่เป็นประจ า ไม่ว่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่เกิดขึ้นโดยน้ ามือของมนุษย์
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นั้น จนท าให้หุบเขาตรงนี้ได้รับฉายาว่า “ภูเขามังกรไฟ (Suwit Philuk, 2014 : Online)” เนื่องจาก
เกิดไฟป่าอยู่เป็นประจ าทุกปี ประชาชนในชุมชนจึงเอาเหตุการณ์ในครั้งนี้ มาพลิกวิกฤตให้เป็น
โอกาส ด้วยการริเริ่มและร่วมกันดูแลรักษาและฟ้ืนฟูผืนป่าเขาแม่กระทู้อย่างจริงจัง โดยน าประเด็น
นี้เข้าไปร่วมกับโครงการปลูกป่าของบริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) จ ากัด (มหาชน)
ร่วมกันท าแนวกันไฟป่า และร่วมกันสร้างทีมงานเฝ้าระวังการเผาจากกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ให้เข้ามาสู่
เขาแม่กระทู้  

 เม่ือกิจกรรมนี้ผ่านไปไม่นาน ทางผู้น าชุมชนและประชาชนภายในชุมชนก็ร่วมกันเขียน
โครงการขอทุนจาก SIF (Social Investment Fund) หรือกองทุนเพ่ือการลงทุนทางสังคม  
มาด าเนินการจัดท าประปาภูเขา แสดงให้เห็นว่าชุมชนที่อยู่บริเวณเขาแม่กระทู้เริ่มมีการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้เป็นล าดับเริ่มแรก ต่อมาเมื่อป่าไม้ได้รับการฟ้ืนฟูในระดับหนึ่ง ทางชุมชนได้มีการ
จัดการทรัพยากรน้ าเป็นเรื่องถัดไป โดยในช่วงปี พ.ศ.2543 การใช้ประปาภูเขายังไม่มีเป็นที่นิยมมาก
นัก และมีการใช้ประปาภูเขาเพียงครึ่งปีเท่านั้น อีกครึ่งปีจะไม่มีการใช้น้ าประปาจากภูเขา เนื่องจาก
เป็นฤดูแล้ง น้ าบนภูเขาไม่เพียงพอแก่การท าน้ าประปา ทางปราชญ์ชาวบ้านและพระสงฆ์ในชุมชน
จึงมีการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาประปาภูเขาอย่างต่อเน่ือง ร่วมกับสถานศึกษา
ภายในท้องถิ่นและภายนอกท้องถิ่น และข้อมูลจากนักวิชาการอิสระ รวมไปถึงข้อมูลในโลกออนไลน์ 
ท าการศึกษาและปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนเอง และยังได้มีการน าเมล็ดพันธุ์พืช
ต่าง ๆ เข้าไปปลูกบนภูเขา เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอีกทางหนึ่ง จนท าให้น้ าบนภูเขามี
มากพอที่จะท าประปาภูเขาใช้ได้ตลอดทั้งปี (Worraluck Sriyai, 2012 : Online) พร้อมทั้งมีการ
พัฒนาติดมิเตอร์น้ า มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้น้ า อัตราอยู่ที่ยูนิตละ 3 บาท และน าเงิน
ค่าธรรมเนียมที่เก็บได้มาบ ารุงและซ่อมแซมฝายชะลอน้ า ถังเก็บน้ า ถังเก็บตะกอน และอุปกรณ์อ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าน้ าประปาภูเขา เมื่อมีเงินเหลือก็จะน าเงินส่วนนี้เข้ามาบริหารจัดการ และยัง
สามารถน าไปพัฒนาชุมชนในด้านอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย เช่น น าเงินไปจ้างครูมาสอนภายในโรงเรียนของ
ชุมชน เพราะไม่ต้องการให้ บุตรหลานออกไปเรียนภายนอกชุมชน เป็นต้น ( Rungrong 
Phetcharaburanin, 2012  เป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนโดย
ไม่พ่ึงพารัฐบาล ทั้งนี้ ยังมีการส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนที่เข้าศึกษาในโรงเรียนชาวนา เพ่ือ
ท าการศึกษาเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่น และท าการทดลองปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ น าผลผลิตที่
ได้ส่งออกขายสู่ท้องตลาด เพ่ือน าเงินที่ได้มากระจายสู่ชุมชนและรักษาพันธุ์ข้าวท้องถิ่นเอาไว้ โดยมี
การน าเยาวชนภายในชุมชนมาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชนอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิต
สาธารณะและรู้จักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอาไว้ให้ดีที่สุด 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาการรวมตัวของเครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม 
อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 

2.2 เพ่ือศึกษากิจกรรมของเครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม 
อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพตามรูปแบบการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยการ
ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร, การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบกึ่งโครงสร้าง และการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม กับกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง  (Key Informant) คือ ผู้ก่อตั้ง 1 คน และสมาชิก
ของเครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ 5 คน (รวมทั้งหมด 6 คน) โดยผลการวิจัยครั้งนี้ 
น าเสนอในรูปแบบการเขียนเชิงพรรณนาร่วมกับการอธิบายความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ผ่าน
แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมและทฤษฎีกลุ่มผลประโยชน์เป็นหลัก 

 
4. ผลการวิจัยการวิจัย 
 4.1 การรวมตัวของเครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อ าเภอแม่
วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ จากการที่คุณณรงค์ แรงกสิกร ซึ่งเป็นประธานของเครือข่ายป่าชุมชนคน
รักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ใช้ชีวิตอยู่ในพ้ืนที่นี้มา
ตั้งแต่สมัยวัยเด็ก จึงเห็นความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่นี้มาตั้งแต่ก่อนจะเกิดปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า
บริเวณเขาแม่กระทู้ จึงได้น าตัวเองและพรรคพวกประมาณ 3-4 คน เข้าไปสู่การเป็นผู้ริเริ่มแนวคิด
การฟ้ืนป่าบริเวณบ้านธารมะยม หมู่ที่ 10 ต าบลวังซ่าน อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (Narong 
Rangkasikorn, 2012) ตั้งอยู่บนเชิงเขาแม่กระทู้ซึ่งเป็น 1 ในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง ในช่วง 20 กว่าปี
ที่ผ่านมา มีการบุกรุกป่าภาคเหนือตอนล่างอย่างรุนแรงและกว้างขวาง ต้นใหญ่จ านวนมากบนเขา
แม่กระทู้ถูกท าลายจากการตัดเพ่ือน าไปขายในเชิงเศรษฐกิจ ผนวกกับการแผ้วถางป่าเพ่ือที่อยู่อาศัย
และการท าการเกษตรของคนในชุมชนภายในและภายนอกพ้ืนที่ ท าให้ภูเขาที่เคยเป็นแหล่งอุดม
สมบูรณ์ เขียวชอุ่ม มีสัตว์ป่าปละพืชพรรณนานาชนิด ได้กลายเป็นสภาพภูเขาหัวโล้นและเกิดไฟป่า
อย่างรุนแรง โดยเขาแม่กระทู้มีพ้ืนที่ทั้งหมด 45,000 ไร่ ถูกเผาท าลายไปกว่า 15,000 ไร่ น้ าที่เคย
ซึมออกมาจากรากไม้บนภูเขาก็ได้เหือดหายไปด้วย (Prasong Phophrarot, 2017)  
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 จากเหตุการณใ์นอดีต เมื่อปี พ.ศ.2539 บริเวณเขาแม่กระทู้และพ้ืนที่ป่าใกล้เคียง มักเกิด
ไฟป่าอยู่เป็นประจ า ไม่ว่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่เกิดขึ้นโดยน้ ามือของมนุษย์
นั้น จนท าให้หุบเขาตรงนี้ได้รับฉายาว่า “ภูเขามังกรไฟ ” เนื่องจากเกิดไฟป่าอยู่เป็นประจ าทุกปี 
ประชาชนในชุมชนจึงเอาเหตุการณ์ในครั้งนี้ มาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ด้วยการริเริ่มและร่วมกัน
ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูผืนป่าเขาแม่กระทู้อย่างจริงจัง โดยน าประเด็นนี้เข้าไปร่วมกับโครงการปลูกป่า
ของบริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) จ ากัด (มหาชน) และและสถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย ให้การสนับสนุนจัดตั้งเครือข่ายชาวบ้านดูแลรักษาป่า จึงเริ่มมีด าเนินกิจกรรมการปลูกต้นไม้ 
รณรงค์ให้หยุดเผาป่า ให้องค์ความรู้และปลูกจิตส านึกในการรักษาพ้ืนที่ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
จนกระทั่งในปี พ.ศ.2543 ป่าไม้ได้รับการดูแลและฟ้ืนฟูจากคนภายในชุมชนและภายนอกชุมชน 
(Narong Rangkasikorn, 2014) เช่น ความร่วมมือจากกรมป่าไม้ ในการขอสนับสนุนกล้าไม้พันธุ์
ต่าง ๆ เพื่อน ามาปลูกภายในพ้ืนที่เขาแม่กระทู้ การร่วมแรงร่วมใจกันของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง 
ๆ และคนในชุมชน ร่วมกันลงมือท าฝายชะลอน้ าบนภูเขาแม่กระทู้ การร่วมกันจัดท าแนวกันไฟป่า 
และร่วมกันสร้างทีมงานเฝ้าระวังการเผาจากกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ให้ลุกลามมาสู่เขาแม่กระทู้ เป็นต้น 
(Daatfah Tharee, 2017) 

 เหตุการณ์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สาเหตุการรวมตัวของ “เครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า 
เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์” มาจาก 3 ปัจจัย คือ การบุกรุก
ท าลายป่าโดยคนในชุมชนและนอกชุมชนในช่วงเวลาที่รัฐบาลให้การสนับสนุนการค้าไม้ทาง
เศรษฐกิจเป็นหลัก ผนวกกับการต้องการพ้ืนที่ในการประกอบอาชีพเพ่ิมมากขึ้น จึงท าให้ภูเขาแม่
กระทู้ถูกท าลายให้เสื่อมโทรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริเวณเขาแม่กระทู้ที่เคยอุดม
สมบูรณ์ ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากปัจจัยภายใน คือ คนในชุมชนต้องการพ้ืนที่ในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพ่ิมมากขึ้น ที่เป็นผลพวงมาจากปัจจัยภายนอก คือ การพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ ท าให้มนุษย์แสวงหาเงินมากกว่าการมีจิตส านึกในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนของตนเอง 
 หลังจากการรวมตัวของเครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อ าเภอ
แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ในประมาณปี พ.ศ.2539 คนในชุมชนเริ่มตระหนักได้ถึงผลเสียจากการ
ตัดไม้ ท าลายป่า จนท าให้ไม่มีทรัพยากรน้ าในช่วงฤดูแล้ง ท าให้กลุ่มเริ่มเคลื่อนไหวและด าเนิน
กิจกรรมภายใต้เป้าหมายที่วางไว้ คือ 1) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ความรู้ความเข้าใจในการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นให้ยั่งยืนและเหมาะสมกับครอบครัว เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่
ครอบครัวและชุมชน 2) การแปรรูปและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากข้าว ไผ่ และทรัพยากรอ่ืน ๆ 
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ในท้องถิ่นที่หลากหลาย น าไปสู่การออกจ าหน่ายเพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดในระดับต่าง ๆ และ 3) 
ร่วมกันส่งเสริมด้วยการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาร่วมกับชุมชน โดยร่วมท ากิจกรรมบริการสังคม
กับชุมชนในการปลูกป่า เฝ้าระวังไฟป่า เรียนรู้โรงเรียนชาวนา และร่วมกิจกรรมเรียนรู้ตามฤดูกาล
ชุมชนเพ่ือกระตุ้นและให้ก าลังใจ (Forest Network Community at Ban Than Mayom, n.d.)  
  
 4.2 กิจกรรมของเครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อ าเภอแม่
วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ในเครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์ ยังประกอบไปด้วยกลุ่มผลประโยชน์ย่อย ๆ อีก 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์ 
(กองทุนหมู่บ้าน), กลุ่มน้ าส้มควันไม้, กลุ่มดนตรีพ้ืนบ้าน และกลุ่มโรงเรียนชาวนา โดยทุกกลุ่มย่อย
เหล่าน้ีมีคนในชุมชนเป็นสมาชิกเกือบครบท้ังชุมชน การก าหนดขอบเขตภาระงานของแต่ ละกลุ่ม
ย่อยก็จะแตกต่างกันไปตามภารกิจ แต่จะมีหัวหน้าหลักในการปฏิบัติงานหรือการด าเนินกิจกรรมนั้น 
ต้องอยู่ภายใต้กลุ่มใหญ่ที่ชื่อว่า “เครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อ าเภอ
แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์” เป็นหลัก โดยผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร วีดิทัศน์ สื่อ
ออนไลน์ และการลงพ้ืนที่ส ารวจ ท าให้ทราบว่าเครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธาร
มะยม อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ มีการด าเนินกิจกรรมอะไรบ้าง คณะผู้วิจัยขอน าเสนอการ
ด าเนินกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายนี้ 5 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมประปาภูเขาและการปลูกป่า ,  
2) กิจกรรมกลุ่มโรงเรียนชาวนา หมู่บ้านธารมะยม , 3) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่
ครัวเรือนและชุมชน, 4) กิจกรรมด้านการเป็นแหล่งความรู้ให้แก่บุคคลภายนอก และ 5) กิจกรรม
ทางด้านดนตรีและศิลปะ  โดยทั้ง 5 กิจกรรม มีความเชื่อมโยงกันทุกประเด็น ถึงแม้ว่าบางกิจกรรม
จะมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน แต่แท้จริงแล้วทุกกิจกรรมมันแฝงไปด้วยเรื่องการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีมาจากการกระตุ้นจิตส านึกของคนในชุมชน น ามาสู่การลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ได้โดยชุมชนเอง ลดการพ่ึงพาภาครัฐ การด าเนินชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพ่ือการ
ด าเนินของคนในชุมชนที่เน้นเรื่องการยั่งยืนเป็นหลัก 
 จากการวิเคราะห์ของคณะผู้วิจัย ในเรื่องของจุดแข็งที่ท าให้เครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า 
เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม คงอยู่และมีความเข้มแข็ง วิเคราะห์ได้ 3 ประเด็น ดังนี้ 

 1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้คนในชุมชนรู้คุณค่าของสิ่งที่ตนมีอยู่  
เดินตามรอยพ่อหลวง (รัชกาลที่ 9) และตัวชุมชนเองยังคงมีความชนบทสูง มีทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่สามารถน าออกมาใช้ได้ และความเจริญเติบโตของชุมชนยังไม่ก้าวกระโดดแบบ
ชุมชนเมือง จึงท าให้การปลูกฝังและลงมือปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผลมากในชุมชนบ้านธารมะยม โดยอาศัยเครือข่ายเป็นที่กระจายความรู้ในส่วนนี้ให้แก่
คนในชุมชน  

 2) พันธมิตรหรือกลุ่มผลประโยชน์จากภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ เป็นการ
ประสานงานของผู้น าและสมาชิกภายในเครือข่ายฯ ที่สามารถดึงพันธมิตรหรือกลุ่มผลประโยชน์จาก
ภายนอกให้เข้ามาสนับสนุนทั้งอุปกรณ์ เงินงบประมาณ รวมไปถึงการให้ความรู้จากพันธมิตร
ทั้งหลาย โดยผู้น าของเครือข่ายฯ จะน าข้อมูล วิธีคิด หรือขั้นตอนการท างาน ในส่วนนี้มาปรับปรุง
แก้ไข เพ่ือน ามาใช้ตามบริบทของชุมชนของตนเอง เพ่ือก่อให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่คนใน
ชุมชนให้ได้มากที่สุด  

 3) องค์ความรู้และการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่งของผู้น าเครือข่ายฯ ถึงแม้ว่าผู้น าของ
เครือข่ายฯ นี้จะเป็นผู้สูงอายุและมีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม แต่ด้วย “ความกลัว” ที่น าไปสู่ 
“ความกล้า ” ที่จะเปลี่ยนระบบความคิดแบบเดิม ที่มุ่งเน้นการด ารงชีวิตที่อิงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจเป็นหลัก (โดยไม่สนใจความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นในชุมชน) ไปเป็นระบบความคิดแบบใหม่ 
ที่มุ่งเน้นการด ารงชีวิตที่อิงเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นไปอย่างยั่งยืน เพ่ืออนาคต
ของลูกหลานในชุมชน ผู้น าเครือข่ายฯ จึงท าเป็นตัวอย่างให้แก่คนในชุมชนได้เห็นก่อน เพ่ือให้คน
ทั่วไปได้รู้ว่า “ต้องกล้าเปลี่ยนความคิด เพ่ือการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน” 

 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

การรวมตัวของเครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์ แนวคิดริเริ่มการรวมกลุ่มจากจิตส านึกในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวคิดของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่กล่าวไปข้างต้น โดยเครือข่ายนี้มี
เป้าหมายร่วมกัน คือ “การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างเป็นระบบ เพ่ือการอนุรักษ์และ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Narong Rangkasikorn, 2017)” จากองค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ของวรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ และคณะ นั้น ผู้ศึกษาจึงน าองค์ประกอบดังกล่าว
มาวิเคราะห์ที่ผูกโยงกับองค์ประกอบหรือปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของกลุ่มผลประโยชน์ของ
จุมพล หนิมพานิช ผ่านเครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ ได้ดังนี้ 

5.1 การเชื่อมโยงกฎหมายกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในประเด็นนี้ทางเครือข่ายฯ ได้มีการจัดตั้ง
กลุ่มข้ึนมาอย่างเป็นทางการ โดยการอาศัยพระราชบัญญัติป่าชุมชน เหตุผลส าคัญของการจัดให้มีป่า
ชุมชนก็เพ่ืออาศัยพลังของคนในชุมชนท้องถิ่น ที่อยู่ใกล้ป่านั้น ๆ ฟ้ืนฟู ดูแลพ้ืนที่ป่า ให้เป็นป่า
ธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นพ้ืนที่ที่มีประโยชน์ต่อการรักษาระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า และความชุ่มชื้น
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ตลอดจนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Rataya Chandratheiyn, 2011) โดยชุมชนจะ
ได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็นการเอ้ือให้ประชาชน โดยเฉพาะคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน  
การจัดการและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช 
2540 จากปัจจัยข้างต้นจึงท าให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มทางการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์แบบ
ใหม่ขึ้น ภายใต้การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ใช้ชื่อว่า 
“เครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์” 

5.2 ผู้น าเข้มแข็งและเสียสละ (ภาวะผู้น า) เมื่อกล่าวถึงผู้น าของเครือข่ายฯ พบว่า ผู้น าหลัก
ของกลุ่ม คือ คุณณรงค์ แรงกสิกร, คุณประสงค์ โพธิ์พระรส, คุณสุวิทย์ จันทร์ศรีรักษา และคุณ
ดาดฟ้า ถารี ซึ่งผู้น าทุกคนมีความรู้และความสามารถเฉพาะด้านไม่เหมือนกัน แต่ทุกคนมีเป้าหมาย
เดียวกัน คือ “ต้องการฟ้ืนฟูและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน เพ่ือบุตร
หลานในอนาคต” แต่ละคนจึงน าความรู้และความสามารถที่ตนเองมีออกมาคิดและน าไปสู่การ
ปฏิบัติในกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรมที่เครือข่ายฯ ด าเนินการมาตลอด ตั้งแต่มีการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.
2539  

5.3 การมีนโยบาย/โครงการที่เหมาะสมมาสนับสนุน จากเหตุการณ์ในอดีต เมื่อปี พ.ศ.
2539 บริเวณเขาแม่กระทู้และพ้ืนที่ป่าใกล้เคียง มักเกิดไฟป่าอยู่เป็นประจ า ไม่ว่าจะเป็นไฟป่าที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่เกิดขึ้นโดยน้ ามือของมนุษย์นั้น จนได้รับฉายาว่า “ภูเขามังกรไฟ” 
ผู้น าและสมาชิกของเครือข่ายฯ จึงได้พลิกวิกฤติช่วงนี้ให้เป็นโอกาส ในการน าประเด็นปัญหานี้เป็น
กระตุ้นจิตส านึกของคนในชุมชน ให้หันมาดูแล ฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน ช่วงแรกจึงได้รับการสนับสนุนจาก ปตท. และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นหลัก ผลส าเร็จ
จากการด าเนินกิจกรรมประปาภูเขาและการปลูกป่า น าไปสู่การขยายความร่วมมือและการพัฒนา
ให้เกิดกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เครือข่ายฯ ได้ด าเนินการท าไป มาจากความร่วมมือทั้งคนในชุมชนและ
ภายนอกชุมชน ทั้งในระดับปัจเจกไปจนถึงระดับภาคีเครือข่ายภายนอกชุมชน 

5.4 การมีภาคี/เครือข่ายที่เข้มแข็ง (ขนาดและความสามัคคีของกลุ่ม) เนื่องจากการรวมตัว
ของเครือข่ายฯ นี้ มาจากปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม สมาชิกของเครือข่ายฯ  
จึงเป็นคนในชุมชนที่ถูกกระตุ้นความรู้และจิตส านึกในการดูแล ฟ้ืนฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ผ่าน 5 กิจกรรมหลัก จนท าให้เครือข่ายฯ นี้กลายเป็นกลุ่มและพ้ืนที่
ตัวอย่างของขบวนการคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์ ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าโดย
ชุมชน ช่วยลดการพ่ึงพาจากภาครัฐ จึงท าให้เครือข่ายฯ มีภาคีที่มีความมั่นคงและมีความรู้
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ความสามารถในเรื่องต่าง ๆ สามารถขอความร่วมมือทั้งด้านความรู้ วิทยากร ทุน หรือทรัพยากรอ่ืน 
ที่ทางเครือข่ายฯ ต้องการได้เสมอ 

5.5 การสร้างความยั่งยืน โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในประเด็นนี้เหล่าผู้น าของเครือ  
ข่ายฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการครู (ที่เกษียณอายุราชการแล้ว) ใช้ความรู้ความสามารถทั้งของ
ตนเองและเหล่าลูกศิษย์ในการคิด วิเคราะห์ ทดลอง และหาข้อมูลเพ่ิมเติมผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
สืบค้นจาก อิน เตอร์ เน็ ต  ผลิ ต เครื่ อ ง พ่นปุ๋ ย เอง  (ลดการ พ่ึ งพา เทคโน โลยี ร าคาแพง )  
(Suwit Chansrilucksa, 2017) เป็นต้น เพ่ือการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน 

5.6 การปลูกจิตส านึกที่ถูกต้อง ทางผู้น าเครือข่ายฯ ใช้แนวคิด “ความกลัว” ที่น าไปสู่ 
“ความกล้า” ไปผูกโยงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปลูกและกระตุ้นจิตส านึกให้แก่ใน
ชุมชน ให้ดูแล ฟ้ืนฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน โดยในช่วงแรกยัง
ไม่ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเท่าท่ีควร กลุ่มผู้น าจึงลงมือปฏิบัติให้คนในชุมชนให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนระบบความคิด จนท าให้คนในชุมชนเร่ิมท าตาม กล้าที่จะเปลี่ยนระบบ
ความคิดแบบเดิม น าไปสู่การด าเนินกิจกรรมท้ัง 5 กิจกรรม 

5.7 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เครือข่ายฯ มีการด าเนินกิจกรรมกลุ่มโรงเรียน
ชาวนา หมู่บ้านธารมะยม และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ครัวเรือนและชุมชน โดยทุก
กิจกรรมต้องผูกโยงแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นหลัก จึงท าให้เกิด
แนวคิดและการลงมือปฏิบัติที่ดีขึ้นจากเดิม เช่น การท าบัญชีครัวเรือน การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ 
ด้วยการปลูกพืชผลที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และพยากรณ์อากาศ เพ่ือน าผลผลิตที่ได้ออกจ าหน่ายแก่
ท้องตลาด ซึ่งเป็นผลผลิตที่ยึดแนวคิดเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก ปลอดภัยทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค 
ท าให้คนในชุมชนมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

5.8 การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น (สถานภาพทางสังคมของกลุ่ม) ถึงแม้ว่าสมาชิกของ
เครือข่ายฯ จะเป็นคนในชุมชนเท่านั้น แต่ด้วยความรู้และความสามารถของเหล่าผู้น าของเครือข่ายฯ 
จึงสามารถเข้าไปมีบทบาทในการเมืองท้องถิ่นได้ในบางกรณี เช่น การขอความร่วมมือในการปลูก
หญ้าแฝกบริเวณริมคลองสาธารณะในพ้ืนที่อ าเภอแม่วงก์ การขอความร่วมมือให้ผู้น าของเครือข่ายฯ 
ออกให้ความรู้ในเรื่องการปลูกข้าวอินทรีย์ โดยความร่วมมือเหล่านี้มาจากการเชิญของหน่วยงาน
ภาครัฐในท้องถิ่น เป็นต้น เป็นการแสดงตัวตนและจุดยืนของเครือข่ายฯ ต่อการด ารงอยู่ในท้องถิ่น 
  จากการวิเคราะห์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า “เครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ 
บ้านธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์” นั้นเป็นการก่อตัวของกลุ่มผลประโยชน์แบบใหม่ 
ที่ไม่ได้มีการรวมตัวมาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่ เป็นการรวมตัวกันภายใต้
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วัตถุประสงค์ ทัศนคติ และผลประโยชน์ร่วมกัน คือ  “การฟ้ืนฟู ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนอย่างยั่งยืน” ไม่กระจุกตัวแค่อาชีพใดอาชีพหนึ่งเหมือนการรวมตัวของกลุ่มผลประโยชน์
แบบเก่า 
6. ข้อเสนอแนะ 
  ข้อดี 1. กลุ่มผู้น าของเครือข่ายฯ มีความเป็นจิตอาสา มีความเสียสละทั้งแรงกายและ
แรงใจในการพัฒนาบ้ าน เกิดของตนเอง  โดยใช้ประเด็นปัญหาความเสื่ อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน มาเป็นตัวกระตุ้นจิตส านึกของคนในชุมชน โดยผูก
โยงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก 
   2. สมาชิกของเครือข่ายฯ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชัดเจน เวลา
ด าเนินกิจกรรมจึงมีสมาชิกที่มาเป็นประจ า เป็นกลุ่มที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่กิจกรรมที่จัดต้องอาศัย
ความสามัคคีของสมาชิกกลุ่มเป็นอย่างมาก (Kanyanee Witthummanon, 2017)  
   3. ทางเครือข่ายฯ จะน าความรู้ ความสามารถ หรือทรัพยากรที่สมาชิกมี (ที่ถือว่าเป็น
จุดเด่นของแต่ละบุคคล) ออกมาร่วมกันคิดและลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นความรู้ 
ความสามารถที่ยืดหยุ่นและถ่ายทอดให้แก่สมาชิกหรือบุคคลภายนอกได้ เสมอ  (Prasong 
Phophrarot, 2017)  
   4. ทางผู้น าของเครือข่ายฯ มีพันธมิตรหรือกลุ่มผลประโยชน์จากภายนอกที่มีความรู้
ความสามารถให้เข้ามาสนับสนุนทั้งอุปกรณ์ เงินงบประมาณ รวมไปถึงการให้ความรู้จากพันธมิตร
ทั้งหลาย โดยผู้น าของเครือข่ายฯ จะน าข้อมูล วิธีคิด หรือขั้นตอนการท างาน ในส่วนนี้มาปรับปรุง
แก้ไข เพ่ือน ามาใช้ตามบริบทของชุมชนของตนเอง เพ่ือก่อให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่คนใน
ชุมชนให้ได้มากที่สุด 
   5. มีการจัดประชุม เพ่ือปรึกษาหารือถึงแนวทางการแก้ไขและการพัฒนาชุมชนและ
บริเวณใกล้เคียงเป็นประจ าทุกปีอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม ถือเป็นวัน
สิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านธารมะยม แสดงให้เห็นสายสัมพันธ์อันแนบแน่นของสมาชิกในเครือข่ายฯ 
และพันธมิตรภายนอกที่พ้ืนที่ที่มีทัศนคติหรือมุมมองที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  ข้อเสีย 1. เครือข่ายฯ มักเป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกชุมชนมากกว่าคนในชุมชน เพราะ
ได้รับการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้เป็นกลุ่มและพ้ืนที่ตัวอย่างในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าจากพันธมิตรที่มีชื่อเสียง คือ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร (Narong Rangkasikorn, 2012) จึงท าให้ใน
บางครั้งการประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนและชุมชนข้างเคียงไม่โดดเด่นเท่าที่ควร (ความส าคัญและ
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การแสดงจุดยืนภายในชุมชนและชุมชนข้างเคียงจึงอาจถูกละเลยไปบางครั้ง การต่อรอง
ผลประโยชน์กับอ านาจทางการเมืองท้องถิ่นจึงเป็นไปด้วยความยากล าบาก) 
   2. จิตส านึกเรื่องการเป็นจิตอาสาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นสิ่งที่ท าได้ยาก ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร การสร้างและการกระตุ้นจิตส านึ กในประเด็น
ดังกล่าวจึงเกิดได้ในระยะสั้น ๆ  
   3. ในชุมชนมีกลุ่มเยาวชนไม่มากนัก จึงเป็นข้อกังวลของทางผู้น าเครือข่ายฯ ต่ออนาคต
ของชุมชนว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป เพราะเยาวชนส่วนใหญ่เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนและท างานใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นจ านวนมาก ความต่อเนื่องของหลักคิดและกิจกรรมของ
เครือข่ายฯ อาจสะดุดลงได้ ถ้ากลุ่มเยาวชนเหล่านี้ไม่มาสานต่อแนวคิดและกิจกรรมของเครือข่ายฯ 
เบื้องต้นทางเหล่าผู้น าจึงให้บุตรหลานของตนเองกลับมาด าเนินชีวิตอยู่ในชุมชน (ซึ่งเป็นบุตรหลานที่
มีความสมัครใจที่จะกลับมาอยู่ในชุมชน ไม่มีการบีบบังคับแต่อย่างใด ) เพ่ือรับแนวคิดและการ
ด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายฯ ที่เป็นไปตามเป้าหมายในการรวมตัว และเป็นตัวอย่างให้แก่คนใน
ชุมชนได้ปฏิบัติตาม 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  ในการศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งต่อไปในอนาคต ควรมีการศึกษาและ
ติดตามประเด็นเรื่องข้อเสีย/จุดอ่อนที่ทางเหล่าผู้น าของเครือข่ายฯ เป็นกังวลอย่างมาก (ที่ผู้ศึกษาได้
กล่าวไปข้างต้น) มาศึกษาว่าเป็นอย่างไร เพ่ือส่งเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายฯ และให้
ความส าคัญกับการศึกษาในกลุ่มเยาวชนเป็นพิเศษ เพราะกลุ่มนี้ต้องเข้ามาเป็นสมาชิกและเป็นผู้น า
ของเครือข่ายฯ ในอนาคต โดยใช้กรณีศึกษาเดิม คือ เครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ 
บ้านธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์  
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้ครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed method)  คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative  research)  และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยแบ่งเป็น 3 
ขั้นตอนดังนี้   ขั้นตอนที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ   ศึกษาการบริหารจัดการภาครัฐของ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการทบทวน
วรรณกรรม  และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องโดยตรงจ านวน 21 คนโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ   ขั้นตอนที่ 2 เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ  ศึกษาการบริหารจัดการภาครัฐของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศึกษารูปแบบการศึกษาการบริหารจัดการภาครัฐของคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 245 คน น าข้อมูลมา
วิเคราะห์และทางสถิติและใช้วิธีบรรยายแบบความเรียง สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และขั้นตอนที่ 3  เป็นการประชุมสนทนากลุ่ม  (Focus group discussion) 
                                                           
  Doctor of Philosophy Program in Public Management College Of Commerce,  Burapa  
University. 
  Burapa  University. 
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จ านวน 10 คน เพ่ือท าการตรวจประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐของ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  ผลการศึกษา พบว่า 1) สภาพบริบทการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการลงทุนนักลงทุน
ไทยของส านักงานคณะกรรม การส่งเสริมการลงทุน  พบว่า  มีการด าเนินงานบริหารจัดการได้ดีใน
ระดับหนึ่ง  เพียงแต่ว่า จะต้องปรับภาพลักษณ์และมุมมองของผู้ให้บริการให้เห็นถึงขั้นตอนการ
ด าเนินการที่ชัดเจน และการเข้าถึงการให้บริการที่สะดวกและง่าย  2) รูปแบบการบริหารจัดการ
เพ่ือส่งเสริมการลงทุนนักลงทุนไทยของส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนโดยใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เรียงล าดับตามความส าคัญ ได้แก่  คุณธรรม  ความรู้ ความมีเหตุผล  ความมี
ภูมิคุ้มกัน  และความพอประมาณ โดยมีปัจจัย 6 ประการ ได้แก่ การพ่ึงตนเองได้  การอยู่บน
พ้ืนฐานความเป็นจริง  ประโยชน์ของประเทศชาติที่ได้รับ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  การสร้าง
เครือข่าย  และความยั่งยืน   ในส่วนการบริหารจัดการในด้านต่างๆ เรียงล าดับตามความส าคัญ 
ได้แก่ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)  การพัฒนาองค์การ (Organization 
Development)  การการบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถสูง  (Talent Management) 
การน าองค์กร (Leadership)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  (Evaluation)   งบประมาณเชิง
ยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ   (Strategic Budgeting)  และการสร้างเครือข่าย (Networking)  
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการส่งเสริมการลงทุน,  นักลงทุนไทย,  ส านักงานคณะกรรมการการ     
   ส่งเสริมการลงทุน, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ABSTRACT 
 This research study aims to propose an efficiency administration model for 
promoting Thai investor of office of the board of investment according to the 
sufficiency economy philosophy.  This mixed method research study has been 
conducted through 3 main stages governed by both qualitative and quantitative 
method. At first stages, literatures related to study the administration for promoting 
Thai investor of office of the board of investment and study the sufficiency 
economy philosophy and the qualitative research collected data from 21 key 
informants, purposefully selected from experts, using the structured in-depth-
interview questions to collect data and analyzing data by descriptive interpretation.  
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After that a study of the administration for promoting Thai investor of office of the 
board of investment according to the sufficiency economy philosophy by the 
quantitative research collected data with questionnaires from 245 samples was 
conducted at the second stage. Data analysis use descriptive essay and descriptive 
statistics, analyzing data by descriptive statistics are percentage, mean and standard 
deviation.  Finally a focus group discussion with 10 participants was conducted to 
evaluation appropriateness of the individual development plan.   
 Findings were as follows: (1) The context of administration for promoting 
Thai investor of office of the board of investment was the administration is well 
done in appropriate level but has to improve image and point of view of service 
providers to show the clear operating step and access to easy and convenient 
service. (2) Priority ranking of the efficiency and sustainability administration model 
for promoting Thai investor of office of the board of investment according to the 
sufficiency economy philosophy were as follows: Virtue , Cognition , Rational , 
Immunity and Tolerable including with 6 factors were Self-reliance, Being based on 
fact , Benefits to the nation, Resource usage in worth , Networking and Sustainable. 
Priority ranking for administration in various fields were as follows Strategic Planning, 
Organization Development, Talent Management,  Leadership ,  Evaluation,  Strategic 
Budgeting and Networking.. 
Keywords:  The Administration for Promoting , Thai Investor, Office of The Board of 
   Investment, The Sufficiency Economy Philosophy 
 
 
1.บทน า 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  เป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลที่กระตุ้นให้เกิด
การลงทุนในประเทศไทย   การส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยเริ่มต้นมานานกว่า 50 ปีแล้ว   
ปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 โดยมีรัฐมนตรีเศรษฐกิจ  ข้าราชการ
ระดับสูง ตัวแทนจากองค์กรเอกชนชั้นน า และนักวิชาการ เป็นคณะกรรมการและที่ปรึกษา  
ส่วนงานประจ าทางด้านดูแลกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนต่างๆ เป็นหน้าที่ของส านัก งาน
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คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ปัจจุบันประธานคณะกรรมการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนหรือบีโอไอ ท าหน้าที่บริหารงานการส่งเสริมการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีมาตรการสิทธิประโยชน์และการบริการเพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่นักลงทุนเป็นมาตรการชักจูง โดยมีการบริการ ดังนี้ 1) บริการชี้แนะลู่ทางการลงทุน 2) บริการ
ข้อมูลแนะน าการส่งเสริมการลงทุน 3) การอนุญาตให้น าเข้าช่างฝีมือและผู้ช านาญการต่างประเทศ
เข้ามาท างาน 4) บริการหาผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศ 5) บริการอ านวยความสะดวกให้กับนักลงทุนใน
ภูมิภาค และ 6) บริการศูนย์ข้อมูลการลงทุน แบ่งเป็น (6.1) ข้อมูลเศรษฐกิจทั่วไป (6.2) ข้อมูล
สาธารณูปโภค (6.3) การบริการเพ่ือการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ ทั้งนี้  ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนยังส่งเสริมโครงการต่าง ๆ ดังนี้ สร้ างเสริมประสิทธิภาพทาง
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีแก่ประเทศไทย ใช้ทรัพยากรภายในประเทศ ก่อให้เกิดโอกาสการสร้าง
งาน พัฒนาอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน ท ารายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ 
ก่อให้ เกิด พัฒนาการทาง เศรษฐกิจ ในส่ วนภูมิภาค พัฒนาโครงสร้ าง พ้ืนฐาน อนุรั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม (Office of the Board of Investment, 2014) 

 นอกจากนี้ยังออกนโยบายส่งเสริมการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนทั่ว
ประเทศ เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงฐานการผลิตหลักของประเทศกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมโอกาส
ทางเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้  เพ่ือแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและสินค้าเกษตร
ลักลอบจากประเทศเพ่ือนบ้าน กระตุ้นการจ้างงานและเพ่ิมรายได้ในชุมชน  ยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนให้ดีขึ้น กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้เกิด
เขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่ระยะที่ 1 ขึ้นใน 5 จังหวัด  ตาก มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา ตราด  และ
พ้ืนที่ระยะที่ 2  หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี   โดยการก าหนดเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแต่ละแหล่งจะพิจารณาจากศักยภาพ โอกาส ความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน ปัจจัยทางการ
ผลิต  ลักษณะและมูลค่าการค้าชายแดน แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ประเทศพ้ืนบ้าน ซึ่งเหล่านี้ล้วน
เป็นการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการการส่งเสริมการลงทุนใช้หลักความมี
เหตุผล ความพอเหมาะพอประมาณและใช้ความรู้และคุณธรรมในการบริหารจัดการ  

ในปี พ.ศ. 2560  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศเป้าหมายมูลค่าการ
ขอรับการลงทุนปี 2560  มูลค่า 600,000 ล้านบาท  มูลค่าลงทุนจริง  641,980  ล้านบาท   
โดยเน้นให้การส่งเสริมการลงทุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย  ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ  อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  อุตสาหกรรม
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หุ่นยนต์  อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร   นอกจากการให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม
ตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) แก่กิจการที่มีความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส านักงานส่งเสริมการลงทุนยังได้จัดตั้งศูนย์
บุคคลากรทักษะสูง (Strategic talent center -STC) และเปิดให้บริการหน่วยสมาร์ทวีซ่า (Smart 
Visa) เพ่ือดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร นักลงทุน ผู้ประกอบการในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป้าหมาย
จากต่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมให้กิจการที่ตั้งในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและได้สรุปประเด็นส าคัญของปัญหาไว้  3 ประการ คือ 

 1.  ปัญหาการบริหารจัดการส่งเสริมการลงทุน  ปัจจุบันการบริหารจัดการได้เกิดแนวทาง
ใหม่ ๆ ขึ้นมา  ท าให้การบริหารจัดการส่งเสริมการลงทุนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องต่อการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก
ปัจจุบัน   โดยเฉพาะการบริหารจัดการส่งเสริมการลงทุนนักลงทุนไทยที่เป็น SMEs ยังไม่ตอบโจทย์
เท่าท่ีควร  2.  ปัญหาทางด้านการตลาด  แม้ว่าจะมีการเปิดสาขาต่างประเทศหลายประเทศ เพ่ือชัก
จูงการลงทุนนักลงทุนจากต่างประเทศมาลงทุนในไทย  และเพ่ือส่งเสริมการลงทุนนักลงทุนไทยใน
ต่างประเทศ  แต่เนื่องจากยังขาดระบบการติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการอย่างจริงจัง   
 3. ปัญหาการให้บริการ  การให้บริการของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนยัง
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร   เนื่องจากจ านวนข้าราชการมีน้อยท าให้การออกให้บริการต่างๆ ยังไม่
ทั่ วถึ งประกอบกับนักลงทุนไทยไม่สามารถเข้าถึงประโยชน์ของการส่ง เสริมการลงทุน   
 ดังนั้น จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าว คือ  ผู้วิจัยได้เห็นถึงปัญหาของการบริหาร
จัดการของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ที่จ าเป็นต้องปรับให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม
ปัจจุบัน  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงรูปแบบการบริหารจัดการการส่งเสริมการลงทุนของ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง  5 ด้าน 
ได้แก่  ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล    ความมีภูมิคุ้มกัน  ความรู้  และ คุณธรรม มาใช้เป็น 
หลักและการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ มาบริหารจัดการส่งเสริมการลงทุนของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และเป็นหลักแนวคิดของนักลงทุนไทย  เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจ
อุตสาหกรรม  ที่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อ
ผู้ประกอบการต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการลงทุนนักลงทุนไทยของส านักงาน

คณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเนื้อหาที่ครอบคลุม สภาพบริบท
การบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการลงทุนนักลงทุนไทยของส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการ
ลงทุนในปัจจุบัน  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการส่งเสริมการลงทุนนักลงทุนไทย  
และยุทธศาสตร์ของการบริหารจัดการส่งเสริมการลงทุนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง  ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ
และข้อมูลที่ได้จากการทอดแบบสอบถาม   
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  1) วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ   ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเชิง
คุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth interview)ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) 
จ านวน  21 คน  2)  วิธีวิจัยเชิงปริมาณ   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือจ านวนนักลงทุน
ไทยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในปี พ.ศ. 2559 
จ านวน  699  คนกลุ่มตัวอย่าง  คือ นักลงทุนไทย จ านวน 245 คน ในการตอบแบบสอบถาม 3) 
การสนทนากลุ่ม  ประชากร ได้แก่ 1) ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2) นักวิชาการ  3) ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ และ 4) ผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนที่เป็นนัก
ลงทุนไทยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวม 10 คน 
 3.3  ขอบเขตด้านพ้ืนที่  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย คือ เขต
เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่4 ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประกอบด้วย  8 จังหวัด
ภาคตะวันออก ได้แก่  ชลบุรี  ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และ
ฉะเชิงเทรา 
 3.4  ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตช่วงเวลาไว้ 
ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2559- เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 ผลการวิเคราะห์การศึกษาการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิในด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษา พบว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งที่ส าคัญที่สุดเป็นอันดับแรก
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ของ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ คุณธรรม  อันดับสองได้แก่ความรู้   และอันดับสาม คือ  
ความมีเหตุผล  อันดับสี่คือ ความมีภูมิคุ้มกัน และ อันดับห้าคือความพอประมาณ บน ปัจจัยพ้ืนฐาน 
6 ประการ คือ   1) พ่ึงพาตนเองได้  2) อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง  3) ใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า  4) ประเทศชาติต้องได้ประโยชน์  5) ความสุข  และ 6) มีความยั่งยืน   
 4.2 ผลการวิเคราะห์การศึกษาการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการส่งเสริมการลงทุนนักลงทุนไทยของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ผลการศึกษาพบว่า สภาพบริบทการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการลงทุนนักลงทุนไทยของส านักงาน
คณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบันเรียงล าดับตามความส าคัญคือ 1) มีการให้สิทธิ
ประโยชน์ทางการลงทุน  2)  ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 3) บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจ 4) การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง และยังไม่สามารถท าให้เกิดความเข้าใจในการขอรับ
การส่งเสริมการลงทุน  5)  นักลงทุนชาวไทยยังเข้าไม่ถึงและไม่เข้าใจในสิทธิประโยชน์ทางการลงทุน   
และ  6) สนับสนุนปัจจัยทางธุรกิจ  
 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ส่งเสริมการลงทุนนักลงทุนไทยของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในด้านต่างๆ ในปัจจุบัน  พบว่า  การบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ส่งเสริมการลงทุนนักลงทุนไทยของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีความเหมาะสม  
โดยเรียงล าดับความส าคัญในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ส่งเสริมการลงทุนนักลงทุนไทยของ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในด้านต่างๆ ดังนี้ เป็นอันดับแรกคือการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์( Strategic Planning) อันดับที่ 2 คือ การพัฒนาองค์การ (Organization Development)  
อันดับที่ 3 คือการบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถสูง (Talent Management)  อันดับที่ 4 
คือการน าองค์กร (Leadership) อันดับที่ 5 คือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation)  อันดับ
ที่ 6 คืองบประมาณเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ   (Strategic Budgeting) และอันดับที่ 7 คือการ
สร้างเครือข่าย (Networking)    
 ยุทธศาสตร์ของการบริหารจัดการส่งเสริมการลงทุนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ผลการศึกษา พบว่า  ยุทธศาสตร์ของการบริหารจัดการส่งเสริมการลงทุนของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ต้องสามารถยกระดับผู้ประกอบการโดยการพัฒนาองค์ความรู้และ
ความสามารถ สร้างองค์กรที่มีการท างานแบบยืดหยุ่น สร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรเพ่ือรองรับ
นโยบายในการท างานได้ นอกจากน้ีทาง BOI ควรลดปัญหาข้อจ ากัดด้านทรัพยากร และเพ่ิมขีด
ความสามารถด้านเงินทุน ส่วนที่เห็นพ้องกันมากที่สุดของผลการศึกษา พบว่าเป็นเรื่องของการ
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ยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการ พร้อมทั้งการท างานโดยปรับให้องค์กรเป็นองค์กรที่มี
ความยืดหยุ่น และต้องสร้างภาพลักษณ์เพ่ือชักชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนตามบริบทของบีโอไอ 
 การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพ่ือ
ส่งเสริมการลงทุนนักลงทุนไทยของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ผลการศึกษา พบว่า  
การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการลงทุนให้นัก
ลงทุนไทยของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กรได้จริง โดยเรียงล าดับความส าคัญคือ 1)คุณธรรม 2)ความรู้  3) ความมีเหตุผล  4)ความมี
ภูมิคุ้มกัน  และ5) ความพอประมาณ  ส่วนปัจจัยของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จะใช้ในการ
บริหารจัดการเรียงล าดับความส าคัญ ได้แก่ 1)ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 2) ประเทศชาติต้องได้
ประโยชน์ 3) การพ่ึงพาตนเองได้  4) อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง  5)  ความสุขและยั่งยืน และ  
6) การสร้างเครือข่าย   
 4.3 ผลการวิเคราะห์การศึกษานักลงทุนไทยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเขตเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4  ข้อมูลทั่วไปของนักลงทุนไทยที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเขตเศรษฐกิจการลงทุน
ภาคที่ 4  ผลการศึกษาพบว่าส่วนมาก  เป็นชายจ านวนมากกว่าหญิง , อายุระหว่าง 51-60 ปี , 
ระดับการศึกษา ปริญญาโท , ต าแหน่งผู้บริหารและ  รายได้ต่อเดือนมากกว่า 60,000 บาท  
 การบริหารจัดการส่งเสริมการลงทุนนักลงทุนไทย ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 ผลการศึกษาพบว่า  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ส่งเสริมการลงทุนนักลงทุนไทย
ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีความเหมาะสม   เรียงล าดับความส าคัญในการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ส่งเสริมการลงทุนนักลงทุนไทยของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ในด้านต่างๆ ดังนี้  อันดับแรก คือการวางแผนเชิงกลยุทธ์( Strategic Planning) อันดับ
ที่ 2 คือ การพัฒนาองค์การ (Organization Development)  อันดับที่ 3 คือการบริหารจัดการ
บุคลากรที่มีความสามารถสูง  (Talent Management) อันดับที่ 4 คือการน าองค์กร (Leadership)   
อันดับที่ 5 คือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation) อันดับที่ 6 คืองบประมาณเชิง
ยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ (Strategic Budgeting) และอันดับที่ 7 คือการสร้างเครือข่าย 
Networking)    
  การบริหารจัดการส่งเสริมการลงทุนนักลงทุนไทย ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เรียงล าดับความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง  ผลการศึกษาพบว่า อันดับแรกคือ คุณธรรม   อันดับที่ 2 คือ ความรู้   อันดับที่ 3 คือ 
ความมีเหตุผล  อันดับที่ 4 คือ ความมีภูมิคุ้มกัน  และ อันดับที่ 5 คือ ความพอประมาณ  
 4.4 ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเห็นด้วยกับ
รูปแบบการบริหารจัดการส่งเสริมการลงทุนนักลงทุนไทย ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามหลัก 
3 ห่วง 2 เงื่อนไข ,ปัจจัยพ้ืนฐานทั้ง 6 ด้านที่พบจากผลการศึกษา และการน าการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ทั้ง 7 ด้าน มาใช้ในการบริหารจัดการส่งเสริมการลงทุนนักลงทุนไทย ของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะ เพ่ือให้รูปแบบการบริหารจัดการส่งเสริม
การลงทุนนักลงทุนไทย ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยใช้ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความสมบูรณ์มากข้ึน 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
  จากการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการส่งเสริมการลงทุนนักลงทุนไทยของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 5.1  การบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการลงทุนนักลงทุนไทยของส านักงานคณะกรรม  
การส่งเสริมการลงทุน  พบว่า  มีการด าเนินงานบริหารจัดการได้ดีในระดับหนึ่ง  เพียงแต่ว่า จะต้อง
ปรับภาพลักษณ์และมุมมองของผู้ให้บริการให้เห็นถึงขั้นตอนการด าเนินการที่ชัดเจน และการเข้าถึง
การให้บริการที่สะดวกและง่าย  นอกจากนั้นควรสร้างภาพลักษณ์ที่ท าให้ผู้ประกอบการมองเห็นว่า 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้ความส าคัญในการส่งเสริมการลงทุนให้กับคนไทย
มากกว่าคนต่างชาติ  โดยควรเข้าถึงความต้องการของผู้ประกอบการไทย และเข้าใจสภาพการ
ด าเนินธุรกิจ   นอกจากนี้ ยังพบว่า ล าดับความส าคัญ ของสภาพบริบท การบริหารจัดการ เพ่ือ
ส่งเสริมการลงทุนนักลงทุนไทย ของคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน มีดังนี้ 1) มีการให้สิทธิ
ประโยชน์ทางการลงทุน  2) ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 3) บุคลากรขาดความเข้าใจ   
4) นักลงทุนชาวไทย ยังเข้าไม่ถึง และไม่เข้าใจในสิทธิประโยชน์ทางการลงทุน 5) การประชาสัมพันธ์
ยังไม่ทั่วถึง และไม่สามารถท าให้เกิดความเข้าใจ ในการขอรับ การส่งเสริมการลงทุน  และ  
6)  สนับสนุนปัจจัยทางธุรกิจ  สอดคล้องกับ บริบททางเศรษฐกิจและสังคมของไทยเพ่ือผลักดันให้
ประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle income Trap) และตั้งเป้าหมายที่จะ
ยกระดับรายได้ของประชาชนให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงโดยมีนโยบาย  “ประเทศไทย 
4.0” หรือที่เน้นการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สอดคล้อง



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    235  

กับงานวิจัยของ HolgerGorg and David Greenaway (2003) ศึกษาเรื่อง “Much Ado About 
Nothing? Do Domestic Firms Really Benefit from Foreign Direct Investment?”พบว่า
โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ปัจจัยแวดล้อมในตลาดแรงงาน โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
สื่อสารเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและนโยบายการค้าของประเทศผู้รับการลงทุน มีความส าคัญกว่า
นโยบายที่ท าเพ่ือดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะ ดังนั้น ประเทศไทยควรรักษาเสถียรภาพทางด้านต่าง ๆ 
ของประเทศควบคู่ไปกับการดึงดูดการลงทุน พร้อมทั้งหามาตรการเกี่ยวกับการรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากผู้มาลงทุน จึงจะท าให้การลงทุนจากต่างชาติเป็นประโยชน์ต่ อคนไทยมากที่สุด 
 5.2  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไขกล่าวคือ 3 ห่วง 
ได้แก่ ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  ความมีภูมิคุ้มกัน พร้อมกับ 2 เงื่อนไข คือ ความรู้ และ
คุณธรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงตรัสไว้ความว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็น
ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว 
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไป ในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ความพอเพียงหมายถึงคว าม
พอประมาณความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการ
มีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ 
ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์และการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความ
รอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้าน
วัตถุ สังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  สอดคล้องกับ Somphon  
Thepsittha (2003) กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริมีความมุ่งหมายเพ่ือให้
สามารถพ่ึงตนเองได้ พ้นจากความยากจน ให้พอมีพอกินและมีสัมมาอาชีพมีชีวิตที่เรียบง่าย 
ประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย ยึดทางสายกลาง รู้จักพอ พอดีและพอใจ เน้นให้คนมีคุณธรรม ในด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียร มีสติ ไม่ประมาท 
 5.3 จากการวิจัยพบว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ประกอบด้วย ปัจจัยพ้ืนฐาน 6 ประการ ได้แก่  1) การพ่ึงพาตนเองได้  2) อยู่บนพ้ืนฐานของความ
เป็นจริง  3) ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 4) ประเทศชาติต้องได้ประโยชน์  5) การสร้างเครือข่าย  และ 
6) ความสุขและความยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงให้หลักการพ่ึงพา
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ตนเองโดยมีหลักการที่ส าคัญ 5 ประการคือ 1) ด้านจิตใจ ท าตนให้เป็นที่พ่ึงตนเอง มีจิตส านึกที่ดี 
สร้างสรรค์ให้ตนเองและชาติโดยรวม มีจิตใจเอ้ืออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง 2) ด้านสังคม แต่ละองค์กรต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายที่แข็งแรง เป็น
อิสระ 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ใช้และจัดการอย่างฉลาด พร้อมทั้งหาทางเพ่ิม
มูลค่า โดยให้ยึดอยู่บนหลักการของความยั่งยืน 4)  ด้านเทคโนโลยีจากสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่มีทั้งดีและไม่ดีต้องแยกแยะบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา
ชาวบ้านและ เลือกใช้เฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการ และสภาพแวดล้อม และควรพัฒนา
เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง 5) ด้านเศรษฐกิจ แต่เดิมนักพัฒนามักมุ่งที่การเพ่ิมรายได้ และ
ไม่มีการมุ่งที่การลดรายจ่าย ในเวลาเช่นนี้จะต้องปรับทิศทางใหม่ คือ จะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อน เป็น
ส าคัญ และยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้ สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ Kucerova (2013) กล่าวว่า 
การตัดสินใจบนพ้ืนฐานของความเป็นจริง (Factual Approach to Decision Making)เป็นการ
ตัดสินใจที่ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารงานต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงที่ได้
จากข้อมูลที่ถูกต้องและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นระบบ   ต้องมีข้อมูล/ ข้อเท็จจริงสนับสนุน  และ
สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ Sonthaya  Phonsi  (2007) ให้ความหมายของเครือข่ายว่า หมายถึง
ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยง ระหว่างสมาชิกซึ่งอาจจะเป็นบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อกลุ่ม กลุ่มต่อกลุ่ม 
เครือข่ายต่อเครือข่าย กลายเป็นเครือข่ายย่อยภายใต้เครือข่ายใหญ่ในการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
ไม่ได้เป็นเพียงการรวมตัว กัน โดยทั่วไปแต่มีเป้าหมายในการท ากิจกรรมร่วมกัน ทั้งที่เป็นครั้งคราว
หรืออาจเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจึงเป็นการเชื่อมโยงคนที่มีความสนใจร่วมกัน พบปะสังสรรค์และ
พัฒนาไปสู่การลงมือ ร่วมกัน ท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยเป้าหมายและจุดประสงค์เดียวกันและ
สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ Chanwit  Wasanthanarat  (2013) กล่าวว่าการน าองค์กรสมัยใหม่มี
แนวโน้มเป็นการน าองค์กรแบบองค์รวม(Holistic Management) มากยิ่งขึ้น และเน้นการเติบโต
อย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) การมีคุณธรรมในการด า เนินธุรกิจ เน้นการเพ่ิมผลผลิต (High 
Performance Organization) ขณะเดียวกันก็เน้นการปรับตัว (Adaptive Organization) เป็น
องค์กรที่พนักงาน ชุมชน และภาคส่วนมีความสุข (Living Organization) 
 4. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในด้านต่างๆ  โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  จากการวิจัยพบว่าประกอบด้วย   1) การวางแผนเชิงกลยุทธ์เชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Planning)  2) การพัฒนาองค์การ (Organization Development)  3) การบริหารจัดการบุคลากร
ที่มีความสามารถสูง   (Talent Management)  4) การน าองค์กร ( Leadership)  5) การสร้าง
เครือข่าย (Networking)  6) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation)  และ 7)  งบประมาณ
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เชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ (Strategic Budgeting)โดยที่  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
เป็นการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการ
และการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือ
วิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพการค านึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่
กะทัดรัดและแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะการให้
ความส าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการ
ให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ สอดคล้องกับ  Hood, Christopher (1991) 
กล่าวว่า การจัดการภาครัฐแนวใหม่ มีหลักส าคัญ 7ประการ คือ1) จัดการโดยนักวิชาชีพที่ช านาญ
การ (Hands-on professional management) หมายถึง ให้ผู้จัดการมืออาชีพได้จัดการด้วยตัวเอง 
ด้วยความช านาญ โปร่งใส และมีความสามารถในการใช้ดุลพินิจ 2) มีมาตรฐานและการวัดผลงานที่
ชัดเจน (Explicit standards and measures of performance) 3) เน้นการควบคุมผลผลิตที่มาก
ขึ้น (Greater emphasis on output controls) การใช้ทรัพยากรต้องเป็นไปตามผลงานที่วัดได้ 
เน้นผลส าเร็จมากกว่าระเบียบวิธี 4) แยกหน่วยงานภาครัฐออกเป็นหน่วยย่อยๆ (Shift to 
disaggregation of units in the public sector)   5) เปลี่ยนภาครัฐให้แข่งขันกันมากขึ้น (Shift 
to greater competition in the public sector) เป็นการเปลี่ยนวิธีท างานไปเป็นการจ้างเหมา
และประมูล 6) เน้นการจัดการตามแบบภาคเอกชน (Stress on private sector styles of 
management practice) เปลี่ยนวิธีการแบบข้าราชการไปเป็นการยืดหยุ่นในการจ้างและให้รางวัล 
และ 7) เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและประหยัด (Stress on greater discipline and 
parsimony in resource use)  และสอดคล้องกับ Unthong, P.& Ekachaiphaibul, S. (2016) 
กล่าวว่า ความยั่งยืนในการบริหารจัดการองค์กร มีปัจจัย 4 ประการคือ 1) องค์กรควรก าหนด
ทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรเห็นภาพเดียวกัน  2) ระบบการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร ต้องสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมี
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน  3) องค์กรควรมีเครื่องมือช่วยในการติดตามเเละประเมินผลตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้อยู่เสมอ  และ 4) องค์กรต้องมีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอยู่เสมอ เพ่ือให้องค์กร
สามารถตอบสนองความคาดหวังในประเด็นต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนควรเน้นเรื่องคุณธรรมเป็นหลักในการ
ก าหนดนโยบาย   
  2)  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนควรมีนโยบายเชิงรุกท่ีน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงมาเป็นหลักในการน าไปปฏิบัติ 
  3) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ควรมีนโยบายในการบริหารจัดการโดยใช้
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ทั้ง 7 ด้านมาบริหารจัดการเพื่อเสริมประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น 
  4) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนควรมีนโยบายที่สามารถปรับตัวเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจใหม่ 
  5) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนควรมีนโยบายให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไทย รวมทั้งประเทศเพ่ือนบ้าน จากปัจจัยส าคัญ 3 
ประการคือ  1) Regionalization 2) Urbanization  และ 3) Digitalization  
 7.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 
  1. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนควรมีการวางแผนเปลี่ยนผ่านทั้งทางด้าน
บุคลากร   กระบวนการผลิตภัณฑ์  และเทคโนโลยี  เพ่ือยกระดับการด าเนินงาน รองรับยุคดิจิทัล 
  2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนควรปรับปรุงแพลตฟอร์มการท าธุรกรรม
ในการขอการส่งเสริมการลงทุนให้ดีที่สุดเพ่ือมอบประสบการณ์ทางการลงทุนที่ดีที่สุดให้แก่
ผู้รับบริการ 
  3) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนควรเน้นย้ าถึงความส าคัญของการเป็น
องค์กรที่ห่วงใยต่อบุคลากร  
 4) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนควรยึดผู้รับบริการและนักลงทุนไทยเป็น
ศูนย์กลางมากข้ึน  
  5) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนควรเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์ใหม่และสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนไทยให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง 
 7.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป  
  1) ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญ 3  ประการ  คือ1) Regionalization2) 
Urbanization และ 3) Digitalization มีผลอย่างไรต่อการบริหารจัดการส่งเสริมการลงทุนนักลงทุน
ไทยของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
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 2) ควรมีการวิจัยเรื่องตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริหารจัดการ (KPM) ในแต่ละด้าน 
เพ่ือน าไปปรับการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและแม่นย าขึ้น เพ่ือท าเป็นมาตรฐานในการบริหาร
จัดการของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนต่อไป 
 3) ควรพิจารณาปัจจัยที่ส่งเสริมประสิทธิภาพของบุคลากรต่อการบริหารจัดการของ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 4) ควรวิจัยเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่และสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนไทยที่ตรงกับความต้องการ
ที่แท้จริง  
 5) ควรท าการวิจัยเรื่องวิธีการพิจารณาขอส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนไทยโดยใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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บทคัดย่อ  
 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์  ดั งนี้  1) เพ่ือศึกษาคุณสมบัติที่ พึงประสงค์ของคนไทย                      
2) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่เสริมสร้างคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของคนไทย และ 3) เพ่ือศึกษา                     
การเสริมสร้างคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของคนไทยตามหลักพุทธธรรม วิทยานิพนธ์นี้ได้ด าเนินการวิจัย    
เชิงคุณภาพแบบเอกสาร (Documentary Qualitative Research) โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยเริ่มจากการ
วิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารวิชาการ วิเคราะห์หลักพุทธธรรมจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาและยืนยัน
ผลการวิจัยด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม การศาสนา และ
การศึกษา จ านวน 9 รูป/คน   
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1. คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของคนไทยมี 9 ประการ คือ 1) ขยัน 2) ประหยัด 3) ซื่อสัตย์              
4) มีวินัย 5) สุภาพ 6) สะอาด 7) สามัคคี 8) มีน้ าใจ  และ  9) กตัญญู  2. หลักพุทธธรรมที่เสริมสร้าง
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของคนไทย ได้แก่ ฆราวาสธรรม  และสาราณียธรรม  3. กระบวนการเสริมสร้าง
ได้มาจากผลจากการบูรณาการหลักพุทธธรรม กับทฤษฎีทางสังคมวิทยาและทางจิตวิทยา                    
เป็นกระบวนธรรม 10 ขั้นตอน ได้แก่ 1) มีความตั้งใจจริง 2) ปัญญา  3) ความเพียร 4) ลดละกิเลส                    
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5) ช่วยเหลือกันและกัน 6) ปิยวาจา 7) จิตอาสา  8) แบ่งปัน 9) วินัย และ 10) ไม่เห็นแก่ตัว และ                   
4. ตัวชี้วัดพฤติกรรม สามารถน าไปติดตามและประเมินผลด้วยตนเอง                   
ค าส าคัญ : คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของคนไทย, การเสริมสร้าง, หลักพุทธธรรม 
 
 

ABSTRACT  
   The objectives of this research are as follows: 1) To study the requirement 
qualifications of Thai people. 2) To study Buddhadhamma for Reinforcement of 
requirement qualifications of Thai people. 3) To study on reinforcement of requirement 
qualifications of Thai people according to Buddhadhamma. This research is qualitative. 
To study the content of academic documents and analysis Buddhadhamma of Tripitaka 
and commentary. In-depth interviews 9 experts in Social, Religion, and Education had 
been done. 
 The results indicated as follows: 
 1. The requirement qualifications of Thai people have 9 aspects:                        
1) Diligent 2) Save 3) Honest 4) discipline 5) politely 6) Clean 7) Harmonious                  
8) Generous and 9.) Grateful. 2. Buddhadhamma that suitable to requirement 
qualifications of Thai people with include Gharavasa-dhamma and Saraniya-
dhamma. 3. The procedure is made from the result of the integration 
Buddhadhamma, sociological and psychological theories and receives the Dhamma 
procedure are 10 steps: 1) Have real concentrate 2) Wisdom 3) Attempt   4) Reduce 
defilement 5) To help another one 6) commemoration speech 7) Public Mind 8) To 
share somethings 9) Discipline and 10) Unselfish and 4. Indicators of behavior that 
can be monitored manually.  
Keywords:  Requirement qualifications of Thai people, Method for Reinforcement,     
    Buddhadhamma 
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1. บทน า 
 ในปัจจุบันสังคมไทยอยู่ในภาวะวิกฤต เพราะความไม่สมดุลของการพัฒนาที่ท าให้เกิด              
การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน (Non Sustainable development Glow) ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุ                  
ที่ท าให้คนตกเป็นทาสของวัตถุนิยม (Materialism) และบริโภคนิยม (Consumerism) คนมีความเห็นแก่
ตัวมากขึ้น เห็นแก่ผู้อ่ืนน้อยลง ค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาประเทศไทยในระยะ 
35 ปีผ่านมา แม้เศรษฐกิจจะเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น แต่ปัญหาสังคมก็มี
มากขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้น เช่น ปัญหามลภาวะเป็นพิษ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความไม่ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาเยาวชน  ปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาความ
เสื่อมโทรมในด้านศีลธรรม จริยธรรม และค่านิยม มนุษย์มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมน้อยลง ความเจริญของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ยุคเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดน มีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมากมายรวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่ก็เป็นความเจริญรุ่งเรือง
ทางด้านวัตถุ ซึ่งสวนทางกับความเจริญด้านจิตใจที่ตกต่ าลง หาได้เจริญรุ่งเรืองไปตามความเจริญ
ของโลกไม่ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันผู้มีชื่อเสียงของโลก ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่อง
วิทยาศาสตร์และศาสนาว่า "วิทยาศาสตร์ที่ปราศจากศาสนาเป็นความพิการ ศาสนาที่ปราศจาก
วิทยาศาสตร์เป็นการตาบอด" ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เพ่ิมมากขึ้นได้
สวนทางกับความสนใจในเรื่องศาสนาซึ่งลดน้อยลง ศาสนาถูกละเลยเพราะบางคนยังมีทัศนคติที่ผิด
และไม่ดีต่อศาสนา เห็นว่าศาสนาเป็นยาเสพติด เป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาประเทศ บางคนก็
นับถือศาสนาด้วยความเชื่อที่งมงาย ด้วยความคลั่งศาสนา ไม่ใช่ด้วยความเคร่งศาสนา ปราศจาก
เหตุผลและปัญญาตามหลักวิทยาศาสตร์ จึงท าให้สังคมของเราในปัจจุบันเป็นสังคมที่พิการ และหาก
ไม่มีศาสนาก็จะกลายเป็นสังคมที่ตาบอด การนับถือศาสนา  อย่างงมงายปราศจากเหตุผลและ
ปัญญาท าให้ค่านิยมบางอย่างได้เปลี่ยนแปลงไป ในอดีตสังคม เคยยกย่องคนที่มีคุณธรรม คนที่
ประพฤติผิดศีลธรรม ทุจริต คดโกง จะถูกประณามและไม่มีใครอยาก   คบหาด้วย แต่ในปัจจุบันสังคม
กลับยกย่อง คนที่มีเงิน คนที่มีต าแหน่งสูง มีอ านาจวาสนา มีชื่อเสียง แม้ว่าคนเหล่านั้นจะประพฤติผิด
ศีลธรรม มีฐานะดีข้ึนโดยการทุจริต จากสภาพการณ์เช่นนี้  จะเห็นได้ว่าสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่ภาวะ
วิกฤตแล้ว จากสังคมที่เคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ  ก็กลับกลายเป็นขาดแคลน ซึ่ง
หลายหน่วยงานพยายามแก้ไขปัญหา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของตน แต่ก็ยังไม่สามารถ
ท าให้ปัญหาลดลงและหมดไปได้ เพราะว่าการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด และขาดความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการหาแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง (Sobha  Chupikulchai, 
2019)  
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 ทั้งนีเ้พ่ือให้การด าเนินการประสบความส าเร็จสามารถน าไปสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จนั้น ทุกฝุายจะต้องมีความตั้งใจและ  ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ผู้ใหญ่ควร
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน พ่อแม่ต้องดูแลเอาใจใส่ลูกอย่างใกล้ชิด ครูต้องมีจิตส านึกและวิญญาณของ
ความเป็นครูเพ่ิมขึ้น ภาครัฐและเอกชน องค์การศาสนา และสื่อมวลชน ต้องตื่นตัว กระตือรือร้น 
และผนึกก าลังเพ่ือการพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าอย่างมั่นคงอย่างน้อยที่สุดทุกคนควรท างานให้เต็ม
ก าลัง เต็มความสามารถ และเต็มเวลา ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “สถานการณ์
คุณธรรมของสังคมไทย” พบว่า ประเด็นความรุนแรงของปัญหาวิกฤติ  ด้านคุณธรรมในสังคมไทยใน
ภาพรวมมีความรุนแรงอยู่ในระดับปานกลางและควรได้รับการแก้ปัญหา คือ ปัญหาคนรุ่นใหม่ไม่
ค่อยมีสัมมาคาราวะไม่เคารพผู้ใหญ่  ปัญหาพฤติกรรม วัตถุนิยม บริโภคนิยม ไม่มีความพอเพียง  
ปัญหาขาดระเบียบวินัย ไม่เคารพกติกา กฎหมาย ขาดจิตส านึกสาธารณะ ขาดความรับผิดชอบต่อ
สังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม ปัญหาความซื่อสัตย์สุจริตและการทุจริตคอร์รัปชัน 
ส าหรับคุณธรรมที่ควรได้รับการส่งเสริม คือ การด าเนินชีวิตด้วยความพอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริต 
ยึดมั่นในความถูกต้องต่อหน้าที่และบุคคลทั่วไป ความกตัญญูกตเวที ความมีสัมมาคารวะ การมีจิต
อาสา และมีน้ าใจในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม  ด้านหลักคุณธรรมที่ควรยึดถือร่วมกันของคนใน
ระดับชุมชน/ท้องถิ่น ควรยึดหลักความสามัคคีของประชาชน  ความมีน้ าใจ/เอ้ือเฟ้ือต่อกัน และเห็น
ว่าควรยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ควรท าตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ควรเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลานและสังคม และควรมีการช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  จากผล
การส ารวจดังกล่าวสะท้อนปัญหาสังคมและความต้องการของประชากรส่วนใหญ่ที่สอดคล้องกันในทุก
พ้ืนที่  จึงควรเริ่มต้นปฏิรูปคุณภาพของคนไทยอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะมีปัญหาแทรกซ้อนเพ่ิมขึ้นอีกจน
แก้ไขได้ยากยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางในการปฏิรูปต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อม ทัศนคติ ค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และสถานการณ์ของโลก ซึ่งมีกระแส  โลกาภิวัตน์เป็นปัจจัยที่ส าคัญมาก 
รวมทั้งประชาคมโลกและองค์การระหว่างประเทศที่คอยจับจ้องสังเกตการณ์อยู่ตลอดเวลา (Moral 
Center, Public Organization, 2016) 

 ดังนั้น การปฏิรูปสังคมไทย จึงต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นคนของโลก  ในอนาคต ก้าวทันและ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทั้งด้านทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ใน
การเสริมสร้างคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรมซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการ
ด าเนินชีวิตนั้น อาจหมายถึงความจ าเป็นต้องปรับทิ้งพันธนาการจากอดีต เพ่ือให้เกิดรากฐานใหม่ที่มี
ความตระหนักในความเป็นคนไทย รักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อย่างถูกต้อง น าหลัก
พุทธธรรมมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างจริงจัง รวมถึงต้องมีโลกทัศน์    ที่กว้างไกล มีความคิด
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สร้างสรรค์ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนที่อาจมีความเห็นแตกต่างกันไป  เป็นธรรมดา มีทักษะใน
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม เช่น สามารถใช้ภาษาอ่ืน ๆ  (Multilingual skill) และใช้เทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคม เป็นต้น    

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการเสริมสร้างคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของคน
ไทยเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ก าลังทวีความรุนแรงในสังคมไทย  โดยการน าหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับ               
การพัฒนามนุษย์มาบูรณาการกับทฤษฎีการเสริมสร้าง โดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ สร้างความ
ตระหนักส านึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย
พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบัน
ครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา ชุมชน สังคมและสื่อมวลชน เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น 
คนดีมีความรู้ และอยู่ดีมีสุข  

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย  
 2.1 เพ่ือศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของคนไทย 
 2.2 เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่เสริมสร้างคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของคนไทย 
 2.3 เพ่ือศึกษาการเสริมสร้างคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของคนไทยตามหลักพุทธธรรม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย   

ในการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เริ่มจากการศึกษาเอกสาร
เกี่ยวกับคุณสมบัติของคนดีตามหลักพระพุทธศาสนา คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ศึกษาหลักพุทธธรรม                 
ที่เสริมสร้างได้แก่ ฆราวาสธรรม 4 และสาราณียธรรม 6 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและ                       
ทางจิตวิทยา จากเอกสารปฐมภูมิ (Primary Sources) ได้แก่ พระไตรปิฎก และข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary sources) ได้แก่ คัมภีร์ชั้นต่าง ๆ ต ารา วารสารวิชาการ ยืนยันความถูกต้องของผล
การศึกษาด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม ด้านการศาสนา และ                    
ด้านการศึกษา จ านวน 9 รูป/คน   
 
4. สรุปผลการวิจัย   
  ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ที่เป็นคุณสมบัติพ้ืนฐาน                 
ของคนไทยมี 9 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ และ
กตัญญู หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการเสริมสร้างคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของคนไทย ได้แก่                     
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ฆราวาสธรรม และสาราณียธรรม ซึ่ งเป็นหลักธรรมเกี่ยวกับการควบคุมความประพฤติ                    
ของคนช่วยเสริมสร้างคนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม หลักทฤษฎีที่น ามาเป็นกระบวนการเสริมสร้าง
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ คือ ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและทางจิตวิทยา เมื่อได้น าทั้ง 3 หลักมาผสานกัน
ได้เป็นกระบวนธรรมเพ่ือการเสริมสร้างคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 10 ขั้นตอน ประกอบด้วย                      
1. มีความตั้งใจจริง  2. ปัญญา  3. ความเพียร 4. ลดละกิเลส  5. ช่วยเหลือกันและกัน 6. ปิยวาจา               
7. จิตอาสา  8. แบ่งปัน 9. วินัย และ 10. ไม่เห็นแก่ตัว กระบวนการเสริมสร้างคุณสมบัติต้องเริ่มต้น
ที่ครอบครัว ตั้งแต่ก่อนเด็กจะเกิด พ่อแม่ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานะ สุขภาพ และ
ฐานะ เพ่ือสร้างคนที่ดีมีคุณภาพตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยที่มีความพร้อมที่จะศึกษาในโรงเรียน                          
ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสถาบันการศึกษาต้องด าเนินการต่อไป สถาบันการศึกษา                 
เป็นสถาบันหลักในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบที่ชัดเจนเพ่ือให้เด็กนักเรียน 
ทุกคนที่มาจากครอบครัวที่แตกต่างกันจะถูกหล่อหลอม ขัดเกลาให้เหมือนกันด้วยการให้ความรู้ 
อบรมความประพฤติและระเบียบวินัย มีกิจกรรมเพ่ือการเสริมสร้างทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินชีวิต ทั้ งนี้ครูควรใช้หลักพุทธธรรมเข้ามาเสริมสร้างด้านจิตใจที่ถือว่ามีส่วนส าคัญ                          
อย่างมาก เพราะหากใช้วิธีการบังคับตามหลักทางสังคมวิทยาเพียงอย่างเดียว เด็กก็จะคิดไม่เป็น                 
ขาดความรับผิดชอบ เมื่อไม่มีผู้ที่คอยควบคุมให้เป็นไปตามกฎระเบียบ เด็กก็จะประพฤติตามใจ
ตนเอง ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามได้เช่นเดียวกัน ต่อมาเมื่อส าเร็จการศึกษาอยู่ในวัย
ท างานคนจะต้องได้รับการเสริมสร้างคุณสมบัติเฉพาะงานขึ้นอีกเพ่ือให้มีการท างานร่วมกันอย่างมี
เปูาหมายเดียวกัน  ในการด ารงชีวิตการประพฤติปฏิบัติของคนจะถูกก าหนดโดยสังคมนั้น ๆ ซึ่งคน
ต้องยอมรับปฏิบัติตามมิฉะนั้นจะถูกปฏิเสธจากสังคม ซึ่งในแต่ละสังคมจะมีความหลากหลายและ                 
มีปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปกติ ปัญหาต่างๆ มีสาเหตุมาจากความประพฤติของคน ทั้งนี้สังคมจึงต้อง
ก าหนดคุณสมบัติพ้ืนฐานของคนที่ควรมีให้เหมือนและเท่ากัน ซึ่งจะท าให้สังคมนั้นมีความสงบสุข 
แต่เนื่องจากสังคมมีพัฒนาการ จึงท าให้มีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดี ซึ่งเกิดจากหลายปัจจั ยด้วยกัน 
ดังจะเห็นได้ว่าคุณสมบัติของคนในสังคมปัจจุบันได้พร่องลงไปสืบเนื่องมาจากค่านิยมและทัศนคติ
ต่างๆ ดังที่ได้มีนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ส ารวจและให้ความเห็นถึงอุปนิสัย                   
ของคนไทยไว้หลายประการ ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ถ้าข้อเสียที่มีไม่ได้ถูกก าจัดออกไปก็จะท าให้
ยากต่อการพัฒนา และเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้คนไทยยังยึดติดอยู่กับความคิดเดิมๆ ที่เป็นการขัดขวาง
การพัฒนา จึงท าให้คนไทยตั้งรับไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีที่ท าให้โลกไร้พรมแดน คนติดต่อถึงกันได้สะดวกรวดเร็วผสมกับอุปนิสัย
ของคนไทยที่ชอบของส าเร็จรูป ไม่ชอบคิด ไม่ชอบท างานที่ท้าทาย ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่าง
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ง่ายๆ ว่าการลอกเลียนแบบประเทศท่ีเจริญแล้ว จะท าให้ประเทศพัฒนาเหมือนกันได้ ซึ่งในความ
เป็นจริงบางสิ่งบางอย่างต้องควรมีการไตร่ตรองให้รอบคอบน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต                
ของเรา เพราะแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันทั้งด้านร่างกาย สภาพแวดล้อมของสังคม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและลักษณะภูมิประเทศ หากเราไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
เช่นนี้ก็ท าให้เกิดปัญหาตามมา ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมให้พร้อมก่อนเพ่ือไม่ให้ไหลไปตามกระแส
สถานการณ์ของโลก คนไทยจึงต้องคิดอย่างไทย ท าอย่างไทย และควรน าอดีตมาเป็นบทเรียน แก้ไข
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน จึงจะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 สภาพคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของคนไทยพร่องไป เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาเศรษฐกิจมากกว่าการพัฒนาคน ซึ่งผลของการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจมีปัญหา   
ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ซึ่งมีสาเหตุที่ส าคัญมาจากคนไทยมีคุณภาพต่ า ทั้งด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ขาดทักษะการท างาน ขาดวินัย ขาดจิตอาสา เห็นแก่ตัว ไม่มีความพอเพียง มีค่านิยมที่
เปลี่ยนไปในด้านลบ ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแตฉ่บับที่ 8 (พ.ศ.2540) เป็น
ต้นมา ได้ปรับเปลี่ยนจากการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก มาเป็นให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลมากขึ้น แต่ผลที่ปรากฏในปัจจุบัน ยังไม่ได้ส่งผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไป              
อย่างมั่นคงแข็งแรง รัฐบาลจึงได้วางแผนการพัฒนาระยะยาวขึ้น โดยจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ                
20 ปี (Gazette, 2018))  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ หนึ่งในนั้นคือ รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจัง โดยยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา มีหลักการที่ส าคัญคือ “คนไทย  ในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี   ในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
หลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม 
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ  การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การ
เป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ  โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 
 ดังนั้น เ พ่ือให้การพัฒนาคนไทยมีคุณภาพสูงขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                   
จ าเป็นต้องมีปัจจัยประกอบหลายด้าน คุณสมบัติพ้ืนฐานจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้าง
ความสุขในการด าเนินชีวิตในอนาคตโดยยึดแนวทางคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ และเพ่ือความ
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เหมาะสมกับสถานการณ์ผู้สูงอายุที่เพ่ิมมากขึ้นจึงเห็นควรเพ่ิม “กตัญญู” รวมเป็นคุณสมบัติ                
ที่พึงประสงค์ของคนไทยจึงมี 9 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี      
มีน้ าใจ และกตัญญู คุณสมบัติพ้ืนฐานดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างเพราะว่าคุณสมบัติ                
ได้พร่องลงไปจนเกิดเป็นปัญหาสังคมที่มีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจาก
สาเหตุปัจจัยอุปนิสัยดั่งเดิมของคนไทย เทคโนโลยีการสื่อสาร สภาพการด าเนินชีวิตของคนไทย                  
ในปัจจุบัน และผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ ท าให้ค่านิยมและทัศนคติของคนไทยเปลี่ยนไป  ซึ่งส่งผล
กระทบต่อคุณสมบัติที่พึงประสงค์โดยตรง ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขสถานการณ์ของปัญหาสังคม
ไม่ให้รุนแรงมากกว่าที่เป็นอยู่ จึงควรมีการเสริมสร้างคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของคนไทย  โดยการน า
หลักพุทธธรรมที่เป็นรากฐานของคุณธรรม  จริยธรรมเพ่ือการพัฒนาให้คนเป็นคนดี ร่วมกับ
กระบวนการทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาน ามาบูรณาการกัน ซึ่งผู้วิจัยได้สังเคราะห์แล้ว                    
ได้เป็นกระบวนธรรม 10 ขั้นตอน ประกอบด้วย ความตั้งใจจริง ปัญญา ความเพียร ลดละกิเลส 
ช่วยเหลือกันและกัน ปิยวาจา จิตอาสา แบ่งปัน มีวินัย และไม่เห็นแก่ตัว น าไปเป็นกระบวนการ
เสริมสร้างคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของคนไทย แล้วก าหนดหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดเพ่ือติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือท าให้คนไทยมีคุณภาพดีขึ้น มีความพร้อมที่จะเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย (Gazette, 2018) “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 ในกระบวนการเสริมสร้างคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของคนไทยตามหลักพุทธธรรม ผู้วิจัย            
ได้น าแนวทางหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดคุณสมบัติที่พึงประสงค์แต่ละด้านจากหนังสือสมบัติของผู้ดี 
(เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี, พ.ศ.2504) และนักวิชาการอีกหลายท่านมาเป็นแนวทางการวัด
และประเมินผลการเสริมสร้างคุณสมบัติที่พึงประสงค์ โดยได้ก าหนดตัวชี้วัดคุณสมบัติที่พึงประสงค์   
9 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านขยัน  จะแสดงพฤติกรรมให้ปรากฏด้วยการกระท า ทางกาย มีการท างานอยู่ใน
ระเบียบแบบแผน เป็นผู้ที่ตั้งใจท างานเต็มความสามารถ อย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่องที่ถูกต้อง เป็นผู้ที่
เป็นคนสู้งาน มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรคและพยายามแก้ไขเพ่ือให้งานส าเร็จ  
เป็นคนตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ไม่เป็นผู้เกียจคร้าน เมื่อมีเวลาว่างก็มักใช้ไปในการทบทวน
ฝึกฝนสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือท ากิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน  ทางวาจา คือ พูดสิ่งใดย่อมให้
เป็นที่เชื่อถือได้ เป็นคนรักษาค ามั่นสัญญา ทางความคิด ตั้งจิตใจมั่นในการปฏิบัติงาน รักงานที่ท า 
ตั้งใจท าหน้าที่อย่างจริงจังไม่ทิ้งงาน รักษาความสัตย์ ไม่หวังพ่ึงผู้อ่ืน รู้จักแบ่งเวลา รักษาความเป็น
ระเบียบ แบบแผนข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันใดที่ได้ตั้งไว้บัญญัติไว้ มีมานะในการท างาน 
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ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก เป็นผู้ท าอะไรท าจริง ไม่เป็นผู้ดึงดันในที่ผิด และมีความปรารถนาดี              
มีพฤติกรรมเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย การลงมือท างานทันทีที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องให้
ผู้อื่นมาบังคับ 
   2. ด้านประหยัด จะแสดงพฤติกรรมให้ปรากฏด้วยการกระท าทางกาย วาจา และใจ คือ               
ใช้จ่ายเป็น เป็นนักอนุรักษ์พลังงาน เป็นนักวางแผน มีความอดทนต่อความอยาก  ประกอบอาหารเอง
และน าไปรับประทานที่ท างาน เป็นคนช่างเลือก มีความละเอียดรอบคอบ ท างบรายรับ-รายจ่าย 
ประจ าวัน เลือกสิ่งของที่จ าเป็นและพอเพียง ไม่ ไปในสถานที่มีสิ่งที่ยั่วยวน รักความสะอาด                        
มีความเป็นระเบียบ รักสุขภาพ  เป็นนักกีฬา และดูแลห่วงใยตัวเอง  

3. ด้านซื่อสัตย์ จะแสดงพฤติกรรมให้ปรากฏด้วยการกระท าทางกาย คือ เป็นผู้ที่มีซื่อสัตย์
ต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความเป็นธรรม ไม่มีอคติ มีมารยาทดี ไม่สอดรู้สอดเห็น ไม่หยิบฉวยของผู้อ่ืน                 
ไม่แอบ ไม่ขอ ไม่อยากรู้เรื่องส่วนตัวของผู้อ่ืน ไม่ถือวิสาสะล่วงเกินผู้อ่ืน ไม่เข้าไปแทรกในวงสนทนา 
ไม่ลอบแอบฟังคนพูด ไมล่ักลอบดูเรื่องลับ ไม่สอดส่ายสายตาดูว่าเขาเขียนอะไร  หลีกออกไปถ้าเห็น
เขาจะพูดเรื่องส่วนตัวกัน เคาะประตูหรือกล่าววาจาให้เขารู้ตัวก่อนเข้าห้องผู้ อ่ืน ทางวาจา คือ                     
ไม่ไต่ถามธุระส่วนตัวหรือการในบ้านของเขาที่ ไม่ ได้ เกี่ยวข้องแก่ตน   ไม่ถามรายได้ผู้ อ่ืน                     
ไม่น าความลับของผู้ อ่ืนไปขยายต่อ ไม่กล่าวให้ร้ายผู้ อ่ืน ไม่พูดสับปลับกลับกลอกตลบตะแลง                       
ไม่ใช้ค าสบถติดปาก ไม่ใช้ถ้อยค ามุสา ทางความคิด คือ ไมห่น้าไหว้หลังหลอก รักษาความไว้วางใจ ไม่
คิดทุจริต และมีความยุติธรรม  

4. ด้านมีวินัย จะแสดงพฤติกรรมให้ปรากฏด้วยการกระท า  ทางกาย คือ ปฏิบัติตน                   
ในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา ครอบครัวสังคมและประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตาม
อย่างเต็มใจ มีความตั้งใจในการปฏิบัติที่ถูกต้องตามวินัยในสังคม เช่น การแต่งกายที่ถูกต้องตาม
ระเบียบ เข้าแถวรับบริการตามล าดับ ประพฤติตนตามแบบแผนระเบียบข้อบังคับและข้อปฏิบัติ                  
ที่ถูกต้องดีงามอย่างสม่ าเสมอด้วยตนเองทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อ่ืน โดยไม่หวั่นไหวตามสิ่งยั่วยุ
ภายนอกหรือความต้องการอ่ืนที่จะมาเบี่ยงเบนแบบแผนพฤติกรรม ทางวาจา คอยสอน ตักเตือน                
ผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เคารพกฎระเบียบด้วยความเมตตา บอกหรือเตือนเมื่อเห็นว่าผู้อ่ืนจะกระท า
ความผิดหรือละเมิดกฎระเบียบโดยรู้เท่าไม่ถึงการย้ าเตือนอยู่เสมอเพ่ือสร้างจิตส านึก ทางความคิด มี
ความรับผิดชอบ เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน มีลักษณะมุ่งสร้างอนาคต มีความเป็นผู้น า  มีความตรงต่อ
เวลา รู้จักกาลเทศะ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความอดทนขยันหมั่นเพียร มีจิตใจเข้มแข็งไม่ยอมแพ้
ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น รู้จักเสียสละและมีความเห็นอก เห็นใจผู้อ่ืน ยอมรับในการกระท าของตน และ
ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง    
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5. ด้านสุภาพ จะแสดงพฤติกรรมให้ปรากฏด้วยการกระท า  ทางกาย  คือ ไม่ใช้กิริยา                
ข้ามผู้อ่ืน ต้องขอโทษก่อนท า ไม่หยอกกันฐานเพ่ือน  ไม่เสียดสีกระทบกระทั่งกายบุคคล ไม่ลุก นั่ง 
เดินให้พรวดพราด  ไม่ส่งเสือกไส ผลัก โยนของให้ผู้อ่ืน  ไม่เดินผ่านหน้าหรือยืนบังตาผู้อ่ืน ไม่ท าเสียง
ดังรบกวน นั่งอย่างสุภาพต่อหน้าผู้ใหญ่  ไม่เดินขึ้นหน้าผู้ใหญ่ ไม่หันหลังให้ผู้ใหญ่ ควรสละที่นั่งให้เด็ก 
สตรี และผู้สูงอายุ ไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ไม่สวมหมวก รองเท้าในเขตห้าม ผู้น้อยย่อมเคารพผู้ใหญ่
ก่อน ผู้ชายย่อมเคารพผู้หญิงก่อน ผู้ลาย่อมเป็นผู้เคารพก่อน  ผู้เห็นก่อนย่อมเคารพก่อน ผู้ใดเคารพ   
ตนก่อนควรตอบเขาทุกคนไม่เฉยเสีย ไม่ไปนั่งนานเกินสมควรในบ้านของผู้อ่ืน ไม่แสดงกิริยารื่นเริง                
เมื่อเขามีทุกข์ ไม่แสดงกิริยาโศกเศร้าเหี่ยวแห้งในที่ประชุมรื่นเริง เจ้าของบ้านที่ดี ย่อมต้องต้อนรับ
แขกและเชื้อเชิญแขกไม่เพิกเฉย ไม่ท ากิริยามึนตึงต่อแขก  ไม่ให้แขกคอยนาน ไม่ใช้กิริยาบุ้ยใบ้หรือ
กระซิบกระซาบกับผู้ใดในเวลาเมื่ออยู่เฉพาะหน้าผู้หนึ่ง ไม่ดุดันผู้คนต่อหน้าแขก ไม่จ้องหน้าผู้อ่ืน 
ต้องรับต้องส่งแขกเมื่อไปมา มีกิริยาอันผึ่งผายองอาจ  นั่งหรือยืนอยู่ในที่สมควรแก่ฐานะตน และ                 
มีความแกล้วกล้า ทางวาจา คือ ไม่สนทนากันในห้องประชุม ห้องเรียน ไม่สอดหรือแย่งพูด                   
ไม่พูดเสียงดังเกินควร ไม่ตวาดหรือพูดจากระโชกกระชาก ไม่ใช้วาจาอันหักหาญดึงดัน ไม่ใช้ถ้อยค า
อันหยาบคาย พูดจาชัดถ้อยชัดค า  ไม่พูดจาล้อเลียนหลอกลวงผู้ใหญ่ ไม่กล่าวร้ายญาติมิตรของผู้ฟัง 
ไม่กล่าววาจาติเตียนสิ่งเคารพ หรือที่เคารพของผู้อ่ืน ต้องขออนุญาตทุกครั้ง เมื่อเรามีความจ าเป็น    
จะล่วงเกินผู้อ่ืนต้องขอกล่าวโทษเสมอ ผู้รับการกระท าจากผู้ใดต้องขอบคุณเสมอ ไม่ติเตียนสิ่งของ                
ที่เขาแต่งตั้งไว้ในบ้านที่ตนไปสู่  ไม่กล่าวถึงรูปกายบุคคลอ่ืนโดยตรง ไม่พูดให้เพ่ือนเก้อกระดาก                 
ไม่พูดเปรียบเปรยเกาะแกะสตรีกลางที่ประชุม  ไม่พูดเรื่องร้าย   ที่ท าให้ผู้อ่ืนตกใจ ไม่ทักถึงสิ่งอัน                
น่าอายน่ากระดากโดยเปิดเผย ไม่กล่าวถึงอัปมงคลในการมงคล  ไม่บันดาลโทสะให้เสียกิริยา                   
ทางความคิด คือ ไม่ฟูุงซ่านก าเริบหยิ่งโยโส รู้จักเกรงใจคน รู้จักงามรู้จักดี เข้าได้ทุกสังคม เป็นผู้มีใจ
กว้างขวาง มไีหวพริบ และรู้เท่าทันการณ์ 

6. ด้านสะอาด จะแสดงพฤติกรรมให้ปรากฏด้วยการกระท า ทางกาย คือ แต่งกายสะอาด 
เรียบร้อย แต่งตัวในที่มิดชิด  ไม่ล้วง แคะ แกะ เการ่างกายในที่ชุมชน การขับถ่ายเป็นที่เป็นทาง                   
ไม่หาวเรอให้ปรากฏในที่ชุมชน ไม่จามด้วยเสียงอันดังและโดยไม่ปูองก าบัง ไม่บ้วนขากด้วยเสียง                 
อันดังหรือให้เปรอะเปื้อนเป็นที่รังเกียจ  ไม่ลุกลนเลอะเทอะมูมมามในการบริโภค ไม่ถูกต้องหรือ
หยิบยื่นสิ่งที่ผู้อ่ืนจะบริโภคด้วยมือตน ไม่ล่วงล้ าข้ามหยิบของบริโภคผ่านหน้าผู้อ่ืน ไม่ละลาบละล้วง
เอาของผู้อ่ืนมาในการบริโภค ใช้ช้อนกลางตักอาหาร ไม่พูดจาตรงหน้าผู้อ่ืนให้ใกล้ชิดเกินสมควร                  
ไม่ท าร้ายผู้อ่ืน  ไม่ข่มเหงผู้อ่อนแอกว่า ไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน เจ็บอาย  ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เสพสุรา
จนถึงเมาและติด ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน  ไม่ลักขโมย ไม่ประพฤติผิด                 
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ในกาม ทางวาจา คือ ไม่ทะเลาะวิวาท  ไม่นินทาว่าร้ายกันและกัน ไม่พูดส่อเสียดยุยง ไม่ประจบ
สอพลอ ไม่กล่าวถึงสิ่งโสโครกพึงรังเกียจในท่ามกลางประชุมชน  ไม่กล่าวถึงสิ่งที่ควรปิดบัง                  
ในท่ามกลางประชุมชน ทางใจ ไม่คิดร้ายต่อผู้อ่ืน ไม่คิดแก้แค้น ไม่คิดท าลายผู้อ่ืนด้วยประโยชน์ตน 
มีความเหนี่ยวรั้งใจตนเอง มีความละอายแก่บาป การแสดงความคิดเห็นแต่ในความบริสุทธิ์สะอาด
อันมีอยู่ในใจของตนเอง ควรตั้งความคิดเห็นนั้นในทางท่ีชอบที่ควร ย่อมพึงใจที่จะรักษาความสะอาด 
ความสะอาดมีอยู่ 3 ทาง คือสะอาดกาย สะอาดวาจา และสะอาดใจ สะอาดภายนอก ได้แก่                 
ความสะอาดของร่างกาย เครื่องใช้บ้านเรือน และความเป็นอยู่  กับสะอาดภายใน ได้แก่              
ความสะอาดในจิตใจ   

7. ด้านสามัคคี จะแสดงพฤติกรรมให้ปรากฏด้วยการกระท า ทางกาย คือ ไม่ท าเฉพาะ  
สิ่งที่เป็นประโยชน์เฉพาะตนเองแต่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืน และสังคม ต้องช่วยเหลือผู้อ่ืนเท่า                  
ที่จะพึงมีโอกาสและตามความสามารถ ไม่ช่วยโดยหวังผลตอบแทน  ไม่แซงผู้มาก่อน ให้ทาน บริจาค 
แบ่งปันอย่างมีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และรู้จักประมาณ ยืมสิ่งของผู้อ่ืนต้องไม่ลืมส่งคืน ทางวาจา คือ 
ไม่กล่าวให้ร้ายผู้อ่ืน ไม่พูดเพ่ือประโยชน์ของตนเองฝุายเดียว ไม่แย่งหรือแยกผู้ใดเพ่ือมาพูดกับตน  
ไม่สนทนาแต่เรื่องของตนฝุายเดียว ไมจ่้องแต่พูดธุระของตน ไม่ติเตียนของที่เขาให้ ไม่สอบถามราคา
ของที่เขาให้ตน  ไม่พูดแสดงราคาของที่ให้แกผู่้อื่น ไม่ใช้วาจาโอ้อวดตนและลบหลู่ ดูหมิ่น ทางใจ คือ 
ยอมรับฟังความเห็นต่ า ง  ไม่คิ ดว่ าผู้ มี ความเห็นไม่ตรงกับตนเป็นศั ตรู  ไม่คิ ด เอาแต่ ได้                       
ไม่ตั้งใจปรารถนาของรักเพ่ือน ไม่ปรารถนาการยืมเงินทองซึ่งกันและกัน ไม่หวังแต่จะพ่ึงอาศัยผู้อ่ืน 
ไมป่ัดความรับผิดชอบให้ผู้อ่ืน รู้คุณท่ีผู้อื่นได้ท าแล้วแก่ตน และไม่มีใจริษยา  

8. ด้านมีน้ าใจ จะแสดงพฤติกรรมให้ปรากฏด้วยการกระท า ทางกาย คือ เป็นผู้ให้และ               
ผู้อาสาช่วยเหลือผู้ อ่ืนเสมอ รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตนเพ่ือท าประโยชน์ส่วนรวม                      
ลงมือปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นโดยไม่หวังผลตอบแทนช่วย 
เมื่อเห็นเขาท าผิดพลาดก็ไม่ซ้ าเติม ต้องช่วยแก้ไขหรือช่วยให้หายผิด หรือช่วยท าให้ร้ายกลายเป็นดี 
เก็บของได้ต้องส่งคืนเจ้าของ เป็นพลเมืองดี ทางวาจา  คือ  ไม่เยาะเย้ยถากถาง ไม่ข่มขู่ พูดปลอบใจ 
พูดให้ก าลังใจ ไม่พูดเท็จ โกหก หลอกลวง ไม่ติฉินนินทาให้ร้ายผู้ อ่ืน แจ้งหรือบอกในสิ่งที่                  
เป็นประโยชน์ กล่าวขอโทษเมื่อรู้สึกผิด หรือกล่าวขอบคุณเมื่อเขาท าสิ่งใดให้แก่เรา ทางใจ คือ เข้าใจ 
เห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกายสติปัญญา   มีเมตตาปราณี                 
มีความกรุณา โอบอ้อมอารี ไม่คิดซ้ าเติมผู้แพ้ หรือผู้ที่ล้มเหลว ไม่คิดท าร้ายผู้อ่ืน ไม่คิดเบียดเบียน 
ไม่คิดท าในสิ่งที่จะท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนและ ไม่คิดอาฆาตผูกพยาบาท  
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9. ด้านกตัญญู จะแสดงพฤติกรรมให้ปรากฏด้วยการกระท า ทางกาย  คือ มีความเคารพ
ย าเกรงบิดามารดาและอาจารย์ มีความนับถือนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ มีความอ่อนโยนต่อผู้น้อย                     
เลี้ยงดูตอบแทนบิดามารดา ต้องสนองคุณครูอาจารย์ สงเคราะห์เพ่ือนบ้านหรือเพ่ือนฝูง ทางวาจา 
คือ กล่าววาจาที่สุภาพ แสดงความอ่อนน้อม นับถือ ไม่ล่วงเกินลบหลู่ดูหมิ่นพูดยกย่อง สรรเสริญคุณ
ความดีของท่านให้ปรากฏ ทางใจ คิดถึงบุญคุณท่านและคิดตอบแทนบุญคุณตลอดเวลา                      
มีความศรัทธาและปฏิบัติตามค าสอนของศาสนา มีความรักชาติยอมสละชีพตนเองเพ่ือรักษาความ
เป็นเอกราชของชาติไว้ เทิดทูนจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ รักษาสภาพแวดล้อม และ
ธรรมชาติ รักษาสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้ทั้งของตนเองและสมบัติสาธารณะ มีเมตตากรุณาและ                  
ให้ทานสัตว์ตามสมควร 
6. ข้อเสนอแนะ  
 

 6 . 1  ควรมีการศึกษาการ เสริมสร้ า งคุณสมบัติที่ พึ งประสงค์ของคนไทยด้ วย                       
หลักพุทธธรรม ในประเด็นรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความพอเพียง ความมุ่งมั่นในการท างาน และ                  
รักความเป็นไทย  
 6.2 ควรมีการศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการส่งเสริ มความเข้มแข็ง                   
ด้านจิตใจในการด าเนินชีวิตภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์   
 6 .3  ควรมีการศึกษาการใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร                           
เพ่ือการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้ เป็นวิจั ยแบบผสมเชิ งคุณภาพและเชิ งปริมาณ วัตถุประสงค์  
(1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 
อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร (2) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ (3) เพ่ือหารูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ 20 คน กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ จ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาที่ใช้ใน
การจัดกลุ่มของข้อมูล ผลการวิจัย (1) พฤติกรรม ในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชน มีระดับการแสดงความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกรายด้าน 
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พบว่า ด้านอาหาร อยู่ในระดับมากที่สุด (2) แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และนโยบายของผู้น า ได้แก่ (1) การกระท ากิจกรรมลงทุน (2) การใช้จ่าย (3) การจัดท าบัญชี
ครัวเรือน (4) การรู้จักแสวงหาความรู้ (5) การลงทุน (6) มีความซื่อสัตย์สุจริต (7) การรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ (8) การกระท ากิจกรรมร่วมกัน (9) การรู้ จักประหยัด และ  
(10) การรู้จักคิด วางแผน วิเคราะห์ (3) รูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชน ประชาชนควรมุ่งเน้นการท าเกษตรแบบพอเพียง โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดถือปราชญ์ชาวบ้านเป็นต้นแบบ มีศูนย์การเรียนรู้  
ค าส าคัญ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ความพอเพียง, มีเหตุผล, มีภูมิคุ้มกัน, ความรู้, คุณธรรม 
 
 

ABSTRACT 
This particular research is a mixed methods research of qualitative and 

quantitative research method. The research is aimed for 1) studying lifestyle 
behavior based on the philosophy of sufficiency economy of the people living in 
Kho Wang district, Yasothon province, 2) studying the way to develop economy 
based on the philosophy of sufficiency economy, and  
3) searching for a sustainable development model based on the philosophy of 
sufficiency economy. The informants for the qualitative data include  
20 persons. The sample size includes 400 people. The qualitative analysis 
includes content analysis and data categorization. The results revealed that 1) 
the overall value of lifestyle behavior based on the sufficiency economy 
philosophy of the people living in Kho Wang district, Yasothon province is at the 
high level. When consider each dimension separately, it was found that food 
dimension is at the high level. 2) The way to develop the economy based on 
sufficiency economy philosophy, it was found that people have knowledge and 
understanding toward philosophy of sufficiency economy and the leaders’ 
policies including (1) investment activities, (2) a careful daily expenses, (3) a 
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preparation of household accounts, (4) knowledge seeking,  
(5) investment, (6) honesty, (7) make good use of free time, (8) carry out 
activities together, (9) know how to save money, and (10) know how to think, 
plan, and analyze. 3) The sustainable development model based on sufficiency 
economy philosophy, it was found that people should focus on sufficiency 
agriculture by holding on the philosophy of sufficiency economy.  
Keywords:  Principles of the philosophy of sufficiency economy, Moderation, 

Reasonableness, Self-immunity, Knowledge, Morality 
 
1. บทน า 

ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร เมื่อครั้งยังทรงครองสิริราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ 9 คือ องค์ความรู้ที่ว่า
ด้วยเรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยครอบคลุมในทุกมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 
แ ล ะสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  เ ป็ น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะย ก ร ะดั บ คุ ณ ภ า พชี วิ ต ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ แ ล ะ 
ด้านจิตใจของประชาชนคนไทยเป็นส าคัญ โดยมีมิติการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ภาครัฐบาล 
ได้น้ อมน าหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอ เ พียงมาใช้ ในการ พัฒนาประเทศชาติ  ภายใต้ 
กรอบแนวคิดการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก ยึดความพอดีหรือทางสายกลาง หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงใน
การด าเนินงาน สร้างภูมิคุ้มกัน ภายใต้การมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยใช้ 4 ป. คือ โปร่งใส 
เป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ เป็นตัวก ากับเพ่ือน าไปสู่ความสมานฉันท์ ก่อให้เกิด 
“สังคมอยู่ดีมีสุข” ซ่ึงได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยึดหลักการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม “ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ทั้งนี้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระมหากษัตริย์ไทย มีความโดดเด่นด้านการด าเนินชีวิตอย่างสมดุล ยึด
หลัก 3 ประการ คือ ความพอเพียง มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน พร้อมด้วยเงื่อนไข 2 เงื่อนไข คือ 
ความรู้คู่คุณธรรม โดยสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับของสังคม นับตั้งแต่ระดับปัจ เจกจนถึง
ระดับประเทศ (Prasopchoke Mongsawad and Niramonh Ariya-apakamol, 2012 : 123) 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงใช้พระปรีชาสามารถ รวมทั้ง
เทคนิคต่าง ๆ ในลักษณะของสหวิทยาการ ซึ่ง ณ ปัจจุบันรู้จักกันในศาสตร์ของการบูรณาการ 
(Ministry of Foreign Affairs, 2017 : p. 8) โดยมุ่งให้เกิดความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 
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เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยมีพ้ืนที่และชุมชนเป็นตัวตั้ง โดยมียุทธศาสตร์สร้างชุมชนเข้มแข็ง 
ซึ่งเป็นฐานรากความมั่นคงของประเทศ มีแนวคิดและมุมมองที่ให้เห็นความส าคัญกับภาวะความ
สมดุลที่เกิดจากทุกองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง พอดี มีความสมดุล การพัฒนาต้องอยู่
ภายใต้หลักดุลยธรรม คือ การกระท าท่ีน าไปสู่ความสมดุลของการอยู่ร่วมกัน ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นใน
ทุกระดับ  

จังหวัดยโสธรได้รับนโยบายการขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริและการขยายผลสู่
การปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ได้มีโครงการศูนย์เรียนรู้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ณ อ าเภอค้อวัง โดยมีที่ตั้งของศูนย์ ณ บ้านศิริพัฒนาหมู่ที่ 10 
ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร เป็นศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชด าริในระดับ
อ าเภอเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตและถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านข้างเคียงและเพ่ือเป็นการ
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตให้ราษฎรในหมู่บ้าน เพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถให้พึ่งตนเองอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการแปรผัน
ของเศรษฐกิจ โดยอาศัยความพอประมาณ ความมีเหตุผลและสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ เพ่ือลดรายจ่าย และสามารถน าไปขายหรือแลกเปลี่ยนใน
ระหว่างหมู่บ้าน เพ่ือเพ่ิมรายได้ของราษฎรในหมู่บ้าน (Data center Amphoe Kho Wang, 
Yasothon Province, 2010) 

ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตของประชาชนด้านเศรษฐกิจ ซึ่ง
ก่อให้เกิดรูปแบบที่สามารถน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติให้เกิด
ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชน อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 

2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอ
ค้อวัง จังหวัดยโสธร 

2.3 เพ่ือหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอค้อ
วัง จังหวัดยโสธร 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (mixed methods research) คือ เป็นการวิจัยแบบ

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผสมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพได้เก็บจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับ
บุคคลผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) ด้วยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured 
Interview) จ านวน 20 คน ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด  

3.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก และกลุ่มตัวอย่าง  
1) การวิจัยเชิงคุณภาพ  บุคคลผู้ ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้าราชการ  

ผู้น าท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน รวม 20 คน  
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   

2) การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป 
ในอ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้สูตรของ (Yamane, 1973) 
จ านวน 400 คน การสุ่มตัวอย่างแบบไม่เป็นไปตามความน่าจะเป็น (non probability sampling) 
ด้วยการสุ่ มตั วอย่ างแบบบัง เ อิญ (Accidental Sampling) การวิ เคราะห์ข้ อมูล 
เชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาที่ใช้ในการจัดกลุ่มของ

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการจัดกลุ่ มสนทนา รวมถึงใช้การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม 
(Kanlaya Vanichbuncha, 2011)   

2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ เชิงพรรณนา 
เพ่ือยืนยันถึงรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอค้อวัง 
จังหวัดยโสธร 
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4. สรุปผลการวิจัย 
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในอ าเภอ 

ค้อวัง จังหวัดยโสธร ได้ผลการศึกษา ดังนี้  
4.1 พฤติกรรมในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 

อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร พบว่า ระดับการแสดงความคิดเห็นภาพรวมทั้งหมดทุกด้าน 
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (เท่ากับ 4.109 และ SD เท่ากับ 0.705) เมื่อแยกรายด้าน พบว่า  
ด้านอาหาร เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (เท่ากับ 4.229 และ SD เท่ากับ 0.712) ด้านการแต่งกาย เฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก (เท่ากับ 4.196 และ SD เท่ากับ 0.726) ด้านบ้านเรือนที่พักอาศัย  
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (เท่ากับ 4.167 และ SD เท่ากับ 0.692) ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ เฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก (เท่ากับ 4.141 และ SD เท่ากับ 0.691)  และด้านเศรษฐกิจและ 
การใช้จ่าย เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (เท่ากับ 3.813 และ SD เท่ากับ 0.703)  

4.2 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 
อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และนโยบายของผู้น า ได้แก่ (1) การกระท ากิจกรรมลงทุนต้องค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนและ
วางแผน (2) การใช้จ่ายใดๆ ต้องค าถึงความจ าเป็นต่อการด ารงชีพและไม่สุรุ่ยสุร่าย (3) การจัดท า
บัญชีครัวเรือน หรือการจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย เป็นการวางแผนที่ดีของตนเองและครอบครัว
ต่อการด ารงชีพในปัจจุบันและอนาคต (4) การรู้จักแสวงหาความรู้จากหลายแหล่งที่มาของข้อมูล
ข่าวสารเป็นการสร้างความรอบรู้และความรอบคอบก่อนตัดสินใจในการกระท าการเป็นเงื่อนไข
ด้านความรู้ (5) การลงทุนในกิจการงานต้องท าไม่เกินตัวเกินความสามารถของตน (6) การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้มีความซื่อสัตย์สุจริตในชีวิตเสมอเป็นเงื่อนไขด้านคุณธรรม (7) การรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและชุมชน (8) การกระท ากิจกรรมร่วมกันในชุมชนหรือสังคม 
ไม่ควรเอาเปรียบผู้อ่ืนและเพ่ือนร่วมงาน (9) การรู้จักประหยัด มัธยัสถ์เป็นหลักพ้ืนฐานส าคัญของ
ความพอประมาณ และ (10) การรู้จักคิด วางแผน วิเคราะห์ สังเคราะห์ว่าเรื่องใดควรท าไม่ควรท า 

4.3 รูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน อ าเภอ
ค้ อ วั ง  จั ง ห วั ด ย โ ส ธ ร  พบว่ า  ป ร ะช าช นคว ร มุ่ ง เ น้ น ก า ร ท า เ ก ษตรแ บบพอ เ พี ย ง  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ความรู้ 
และคุณธรรม การยึดถือปราชญ์ชาวบ้านเป็นต้นแบบ มีศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชน การสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกลุ่มชุมชน องค์กรและภาคประชาชน โดยมี
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หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน ในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาตนเอง การพ่ึงตนเอง 
แ ล ะ ก า ร อ อ ม  โ ด ย ก า ร อ อ ม เ งิ น  อ อ ม ค ว า ม สุ ข  อ อ ม กั ล ย า ณ มิ ต ร  แ ล ะ 
ออมสิ่งแวดล้อม จากการสัมมนากลุ่มประชาชน ผู้น าชุมชน นักวิชาการ ข้าราชการ ในอ าเภอค้อวัง 
จั งหวัดยโสธร  สามารถจัดท า เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจพอเ พียง อย่ างยั่ งยืน 
ในอ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ตามภาพท่ี 1 

 

 
 
ภาพที่ 1 รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย  

5.1 พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 
อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร พบว่า ระดับการแสดงความคิดเห็นภาพรวมทั้งหมดทุกด้าน 
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เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (เท่ากับ 4.109 และ SD เท่ากับ 0.705) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Sucheera Tanavut (2016) เรื่อง การศึกษาขั้นตอน รูปแบบ วิธีการน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติจริงในการพัฒนาธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการด าเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจ ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติจิตใจ มิติวัฒนธรรม และมิติการเรียนรู้  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Chutinan Thongkhum (2012) เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในเขตอ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ผล
การศึกษาพบว่า ความรู้ เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนอยู่ในระดับมาก 
ครัวเรือนในเขตอ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก เมื่อพิจารณารายคุณลักษณะพบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก คือ ความพอประมาณ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Rungkarn Yodkhong (2013)  
เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ตามเงื่อนไขคุณธรรมพ้ืนฐาน พบว่า นักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามเงื่อนไขคุณธรรมพ้ืนฐานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ระดับชั้นปีต่างกัน มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามเงื่อนไขคุณธรรมพ้ืนฐานโดยรวมไม่แตกต่างกัน และนักศึกษาที่เรียนในสาขางานต่างกัน มี
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามเงื่อนไขคุณธรรมพ้ืนฐานโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

5.2 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 
อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และนโยบายของผู้น า ได้แก่ (1) การกระท ากิจกรรมลงทุนต้องค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนและ
วางแผน (2) การใช้จ่ายใดๆ ต้องค าถึงความจ าเป็นต่อการด ารงชีพและไม่สุรุ่ยสุร่าย (3) การจัดท า
บัญชีครัวเรือน หรือการจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย เป็นการวางแผนที่ดีของตนเองและครอบครัว
ต่อการด ารงชีพในปัจจุบันและอนาคต (4) การรู้จักแสวงหาความรู้จากหลายแหล่งที่มาของข้อมูล
ข่าวสารเป็นการสร้างความรอบรู้และความรอบคอบก่อนตัดสินใจในการกระท าการเป็นเงื่อนไข
ด้านความรู้ (5) การลงทุนในกิจการงานต้องท าไม่เกินตัวเกินความสามารถของตน (6) การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้มีความซื่อสัตย์สุจริตในชีวิตเสมอเป็นเงื่อนไขด้านคุณธรรม (7) การรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและชุมชน (8) การกระท ากิจกรรมร่วมกันในชุมชนหรือสังคม 
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ไม่ควรเอาเปรียบผู้อ่ืนและเพ่ือนร่วมงาน (9) การรู้จักประหยัด มัธยัสถ์เป็นหลักพ้ืนฐานส าคัญของ
ความพอประมาณ และ (10) การรู้จักคิด วางแผน วิเคราะห์ สังเคราะห์ว่าเรื่องใดควรท า ไม่ควร
ท า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phusit Khantikul (2012) เรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยเฉพาะเรื่องการใช้จ่ายใด ๆ ก็ต้องค านึงถึงความจ าเป็นต่อการด ารงชีพและไม่สุรุ่ยสุร่าย 
การลงทุนก็ต้องค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนรู้จักวางแผน และต้องไม่ท าเกินตัวเกิน
ความสามารถของตน ส่วนการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการใช้และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการประหยัด เช่น ปิดเครื่องใช้ไฟฟูา
เสมอเมื่อออกจากบ้านหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ ส่วนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับเห็นด้วยกับค าว่า “พอ” 
ที่เป็นการพัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง ซึ่งจะประยุกต์ใช้กับตนและ
สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักธรรมทางศาสนาอยู่
เสมอ ทั้ งนี้ผู้น าชุมชนและประชาชนจะเน้นย้ า เกี่ยวกับเศรษฐกิจในค าว่า "ประหยัด ”  
เป็นค าหลัก และส่วนใหญ่จะพอใจในสิ่งที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน เพียงด ารงตนอย่างไม่ฟุุมเฟือย  
ใช้สิ่งของให้คุ้มค่า และใช้ชีวิตอย่างมีสติ สมาธิ ปัญญา เดินทางสายกลางเท่านี้ก็เพียงพอ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Visutta Chusriwart (2016) เรื่อง การด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเ พียง  บ้ านหั ว อ่าว  ต าบลบางช้ าง  อ า เภอส ามพราน จั งหวัดนครปฐม มีจ านวน  
5 ด้าน ดังนี้  1) การลดรายจ่าย มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก โดยพบว่า สมาชิก  
ในชุมชนได้ผลิตสมุนไพรไล่แมลง และน้ ายาล้างจาน สบู่ แชมพู ใช้เองในครัวเรือน 2) การเพ่ิม
รายได้  สมาชิกในชุมชนมีการจัดตั้ งกลุ่ มอาชีพ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  
ร้านค้าชุมชน เป็นต้น เพ่ือกระจายผลผลิตไปยังสถานที่จ าหน่ายที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือขยายตลาด  
ท าให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 3) การออม ในภาพรวมมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี
มาก เนื่องจากสมาชิกในชุมชนมีการวางแผนการใช้จ่ายและปลูกฝังการเก็บออมเพ่ืออนาคต  
4) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพบว่า มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากชุมชน  
มีการรณรงค์ ให้สมาชิกในชุมชนใช้วัสดุธรรมชาติ  ซึ่ ง ไม่ส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม  
5) การเ อ้ือเ ฟ้ือเผื่อแผ่  พบว่ า  มีผลการด า เนินงานอยู่ ในระดับมาก สมาชิกในชุมชน 
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มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งเป็นค่านิยมพ้ืนฐานของคนไทยในชนบทมาช้านาน (U-tantada and 
others, 2016 : pp. 84-94) 

5.3 รูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 
อ า เภอค้อวั ง  จั งหวัดยโสธร พบว่าประชาชนควร มุ่ง เน้นการท า เกษตรแบบพอเพียง  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ความรู้ 
และคุณธรรม ยึดถือปราชญ์ชาวบ้านเป็นต้นแบบ มีศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน การสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกลุ่มชุมชน องค์กรและภาคประชาชน โดยมี
หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน ในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาตนเอง การพ่ึงตนเอง 
และการออม โดยการออมเงิน ออมความสุข ออมกัลยาณมิตร และออมสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Sirinard Buasorn (2016) เรื่อง รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองของ
บ้านคุ้มเหนือ ต าบลหัวช้าง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า รูปแบบการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของบ้านคุ้มเหนือ พบว่า โครงการที่ชุมชนจะน าไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน ดังนี้ 1) การทัศนะศึกษาดูงานจากชุมชนต้นแบบ 2) การเลี้ยงกบ 3) การเลี้ยง
ปลาดุก 4) การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 5) การเพาะเห็ดนางฟูา 6) การเลี้ยงเป็ด และ 7) การ
เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Thawatchai Peangpinit and Teerasak 
Lamom (2011) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน พบว่า รูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานคือ เน้นเกษตรพอเพียงสร้างหลักสูตรการ
เรียนรู้ขยายผลหลักสูตร สร้างต้นแบบเกษตรหรือปราชญ์รุ่นใหม่ ขยายเครือข่ายพหุภาคี 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  หน่วยงานภายนอกสนับสนุน มุ่งสู่การพ่ึงตนเองและพ่ึ งพากันเอง การ
ประเมินผลรูปแบบ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุ
ภาคีภาคอีสานโดยรวมอยู่ในระดับดีทุกด้าน แนวทางการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานประกอบด้วย  
ด้านหลักสูตรการเรียนรู้เน้นเกษตรประณีต สร้างประสบการณ์ตรง มุ่งสู่การพ่ึงตนเองและพ่ึงพา
กัน เ อ ง  ด้ านวิ ทย ากรกระบวนการ  เ ส ริ มทั กษะการถ่ า ยทอดความ รู้  เ ส ริ มทั กษะ 
การประเมินผล ด้านกลุ่มเปูาหมาย เน้นผู้สนใจ สร้างครอบครัวเกษตร สร้างผู้น าเกษตร  
ด้านกระบวนการ เน้นปรับเปลี่ยนแนวคิด เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านการประเมินผลวิทยากร
กระบวนการตรวจเยี่ยม เน้นการท าจริง เน้นความสุข และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sucheera 
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Tanavut (2016) เรื่อง การศึกษาขั้นตอน รูปแบบ วิธีการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติจริงในการพัฒนาธุรกิจ พบว่า มิติปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า พฤติกรรมการ
ด า เนิ นกิ จกรรมทางธุ รกิ จ ของกลุ่ มตั วอย่ า ง  ครอบคลุ มทั้ งมิ ติ เ ศรษฐกิ จ  มิ ติ สั งคม  
มิติจิตใจ มิติวัฒนธรรม และท่ีแสดงออกได้อย่างชัดเจนเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งมิติ ได้แก่ มิติการเรียนรู้ 

 
6. ข้อเสนอแนะ  

6.1 ข้อเสนอแนะ 
1) จากผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การศึกษารูปแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในอ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ประชาชนในพ้ืนที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับมาก เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตแก่ผู้น า
ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเชิญวิทยากรผู้ทรงวุฒิ ปราชญ์ชุมชนและผู้มีประสบการณ์ 
รวมทั้งผู้ที่ประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมาบรรยายให้ความรู้อย่างสม่ าเสมอ 

2) รัฐควรส่งเสริมาบทบาทผู้น าชุมชน นักวิชาการ และนักการเมืองท้องถิ่น  
ในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในอ าเภอ จังหวัดของตน โดยน ารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
เชิงบูรณการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพ่ือไปปรับใช้พ้ืนที่
อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต 

ของประชาชนในประเด็นอ่ืน ๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนวัฒนธรรม
ท้องถิ่นท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เ พ่ือประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
เพ่ือสร้างเส้นทางการเที่ยวเชื่อมโยงชายแดนไทย –เมียนมา : กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ
จังหวัดมะริด 2) เพ่ือสร้างเส้นทางการเที่ยวเชื่อมโยงชายแดนไทย – เมียนมา : กรณีศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดมะริด และ 3) เพ่ือสร้างเครือข่ายการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
เพ่ือสร้างเส้นทางการเที่ยวเชื่อมโยงชายแดนไทย–เมียนมา  : กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ
จังหวัดมะริดการวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึ่งได้ท า
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับประชาชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
จ านวน 9 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือสร้าง
เส้นทางการเที่ยวเชื่อมโยงชายแดนไทย –เมียนมา : กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัด
มะริด พบว่า (1) มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงระหว่างประเทศไทย ในสมัยอยุธยากับสหภาพ
เมียนมา  (2)  มสีถาปัตยกรรมในแหล่งท่องเที่ยว เช่น วัด เจดีย์ สิ่งปลูกสร้าง มีความผสมผสาน ทั้งใน
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รูปแบบของไทย เมียนมา อินเดีย เปอร์เซีย (3) เป็นเส้นทางสายไหมทางทะเล เป็นเมืองท่าที่ส าคัญ 
ตั้งแต่สมัยอยุธยา (4) มีศิลปวัฒนธรรม การแสดงของชาวเมียนมาที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์
ท้องถิ่นดั้งเดิม (5) มีวิถีชีวิตของชาวไทย - เมียนมา ที่ถ่ายทอดออกมาจากการด าเนินชีวิต บริเวณที่
ราบลุ่มแม่น้ ากุยบุรี - ตะนาวศรี ตลอดสองฝั่งแม่น้ า และ (6) ประวัติศาสตร์ของไทย ที่ถูกจารึกไว้ใน
ดินแดนเมียนมา ทั้งในเมืองประจวบคีรีขันธ์และเมืองมะริด 2) สร้างเส้นทางการเที่ยวเชื่อมโยง
ชายแดนไทย – เมียนมา : กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดมะริด  พบว่า ทั้งสอง
ประเทศมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามเส้นทางท่องเที่ยว ประจวบคีรีขันธ์ – หมู่บ้านมูด่อง – 
ตะนาวศรี – มะริด ตั้งแต่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธ์ ข้ามชายแดนไทยไปถึง
จังหวัดมะริด สาธารณรัฐเมียนมา และ 3) สร้างเครือข่ายการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือ
สร้างเส้นทางการเที่ยวเชื่อมโยงชายแดนไทย –เมียนมา มี 3 เครือข่าย ดังนี้ (1) เครือข่ายความ
ร่วมมือเชิงพ้ืนที่ (2) เครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารจัดการและ (3) เครือข่ายความร่วมมือ
แบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ 
ค าส าคัญ :  รูปแบบ, การพัฒนาศักยภาพ, การท่องเที่ยว, การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
 
 

ABSTRACT 
 The objectives of the study “Cultural Tourism Potential Development for 
Creating Touring Route Connection along Thai-Myanmar Boarder: A Case Study of 
Prachuap Khiri Khan Province and Myeik City” were to: 1) evaluate cultural tourism 
potential for creating touring route connection along Thai-Myanmar boarder: A case 
study of Prachuap Khiri Khan Province and Myeik City,  2) create touring route 
connection along Thai-Myanmar Boarder: A case study of Prachuap Khiri Khan 
Province and Myeik City, and 3) create networks for cultural tourism potential 
development for creating touring route connection along Thai-Myanmar boarder: A 
case study of Prachuap Khiri Khan Province and Myeik City. The qualitative research 
approaches were employed in this study. For qualitative study, the in-depth interview 
was used for collecting data from 9 key informants consisting of people, tourism 
entrepreneurs, and government officials. 
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The research results were as follows: 1) The evaluation of cultural 
tourism potential for creating touring route connection along Thai-Myanmar 
boarder: A case study of Prachuap Khiri Khan Province and Myeik City revealed that: 
(1) there were historical tourism destinations connecting Thailand and Myanmar in 
the Ayuthaya Period, (2) there were such architectures in tourism destinations as 
temples, pagodas, buildings, which were mixed with Thai, Burmese, Indian, and 
Persian styles, (3) it was the sea silk road and an important port since Ayuthaya 
Period, (4) there were art, culture, and performance of Burmese people that were 
still conserved as a traditional local identity, (5) there was Thai-Myanmar way of life 
transferred from the living of people in Kui Buri river plain - Taninthary along the 
river banks, and (6)there was Thai history recorded in Myanmar both in Prachuap 
Khiri Khan Province and Myeik City. 2) The creation of touring route connection along 
Thai-Myanmar Boarder: A case study of Prachuap Khiri Khan Province and Myeik City 
revealed that two countries had cultural tourism destinations along the touring route of 
Prachuap Khiri Khan – Mudong Village – Taninthary – Myeik, from immigration checkpoint 
at Dan Sing Khon across Thai border to Myeik City of Myanmar. And 3)  There were 3 
networks for cultural tourism potential development for creating touring route connection 
along Thai-Myanmar boarder as follows: (1) area-based cooperation network, (2) 
management cooperation network, and (3) structural-functional cooperation network. 
Keywords: Potential development, cultural tourism, touring route, Thai-Myanmar boarder 
 
 

1. บทน า 
จากกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่กล่าวถึงการพัฒนาว่า  

“การพัฒนาไม่ใช่การสร้างสิ่งใหม่เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการรักษาสิ่งดีๆ ที่มีอยู่แล้วให้คงอยู่ด้วย
การพัฒนานอกจากการสร้างสิ่งใหม่แล้ว ยังมีการรักษาความเจริญที่มีอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นภาระ
ส าคัญเหมือนกันทุกคนจะละเลยมิได้” จากกระแสพระราชด ารัสดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่
ยั่งยืน มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนน้อมน าไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาองค์กรของตนรวมถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวน าไปพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึง 
ดูดนักท่องเที่ยวนานาชาติ โดยมีการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่เป็นจุดขาย ควบคู่ไปกับ
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การคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อม วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมในแหล่งท่องเที่ยวและสนองความต้องการของชุมชนทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต สามารถสื่อผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นด้านความเชื่อ 
ความศรัทธาในวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น (Ismail, R. 2008) ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายประเภท เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น 
(Manoon Mookpadit. 2008) 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงมีความส าคัญต่อมิติเศรษฐกิจและมิติด้านสังคมวัฒนธรรม 
ประเทศต่างๆ จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ
ของตนอย่างมหาศาล โดยน าวัฒนธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของประเทศ เช่น ประเทศเกาหลี 
ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานอิสระที่สนับสนุนภาคเอกชนในการส่งออกสินค้าวัฒนธรรมซึ่งเราจะเห็นโฆษณา 
การท่องเที่ยวของเกาหลีที่เน้นการสัมผัสวัฒนธรรมและเทคโนโลยี รวมถึงการโฆษณาแฝงในภาพยนตร์ซี
รี่ต่างๆ ของเกาหลี ในขณะที่ประเทศสิงค์โปรก็พยายามใช้ความหลากหลายของเชื้อชาติ เป็นจุดขาย
ในการท่องเที่ยวเช่นกัน ภายใต้แนวคิดที่ว่า Uniquely Singapore โดยมีการฟ้ืนฟูแหล่งวัฒนธรรม
ดังเดิมของคนสิงค์โปรเชื้อชาติจีน อินเดีย และมลายูในประเทศให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับประเทศ
มาเลเซียการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะเน้นความเป็นมุสลิม ส าหรับนักท่องเที่ยวที่อยากเข้ามาสัมผัสมิติ
ต่างๆ ของชาวมุสลิม (Krairoek  Pinkaeo, 2013) นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้เล็งเห็นความส าคัญของ
วัฒนธรรมเช่นกัน โดยระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555- 
พ.ศ. 2559)  ให้ความส าคัญของวัฒนธรรมและประเพณีเนื่องจากวัฒนธรรมเป็นกลไกในการสร้างความ
สามัคคีในสังคม และต้นทุนทางวัฒนธรรมสามารถน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์สะท้อนให้เห็นทุนทางวัฒนธรรมมีมิติในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่การท่องเที่ยว 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย มีพ้ืนที่อาณาเขตชายแดน
ติดต่อกับจังหวัดมะริด ของสหภาพเมียนมา มีประวัติศาสตร์การเดินทัพที่พม่าใช้เป็นเส้นทางเดินทัพ
มาตีประเทศไทยบริเวณด่านสิงขร ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเป็นสถานที่ส่งเสริมการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว รวมถึงตลาดการค้าชายแดนที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและก าลังได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องช่วยเอ้ือประโยชน์ต่อการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมามูลค่า
การค้าชายแดนไทย – สหภาพเมียนมา ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีค่าเฉลี่ยปีละ 350-400 ล้านบาท/ปี 
แต่หลังจากที่เปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรอย่างเป็นทางการแล้ว ตัวเลขมูลค่าการค้าและการ
ท่องเที่ยวจะเพ่ิมสูงขึ้นอาจถึงปีละกว่า 4,000 ล้านบาท (ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 2558) ซึ่งจะส่งผลให้
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดมะริด ได้ประโยชน์ในการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน 
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โดยเฉพาะเส้นทางท่องเที่ยวจากอ่าวไทยกับทะเลอันดามันที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ท าให้
เกิดการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและสหภาพเมียนมาเพ่ิมขึ้น 

ขณะเดียวกันทั้งสองประเทศร่วมกันเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษ (ด่านสิงขร) และในอนาคตจะ
เปิดเป็นด่านถาวรจึงเป็นโอกาสอันดีต่อการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน แต่ด้วยข้อจ ากัดทางด้าน
เส้นทาง การท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศยังไม่เป็นที่ทราบของนักท่องเที่ยว และขาดการ
ประชาสัมพันธ์และการสร้างศักยภาพของผู้ให้บริการเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต คณะผู้วิจัยจึง
เล็งเห็นความส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศ จึงต้องการ
ศึกษา การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ชายแดนไทย –เมียนมา  : กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดมะริด เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนไทย-เมียนมาให้กับหน่วยงานงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดย
สร้างจุดขาย สร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือสร้างเส้นทางการเที่ยว
เชื่อมโยงชายแดนไทย-เมียนมา  
 2.2 เพ่ือสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือสร้างเส้นทางการเที่ยวเชื่อมโยงชายแดน
ไทย-เมียนมา   
 2.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือสร้างเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงชายแดนไทย-เมียนมา 
 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
               3.1 รูปแบบการวิจัย ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จากนั้นน าผลที่ได้มาวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) ในการน าเสนอเป็นข้อความพรรณนา 
       3.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามและประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เพ่ือสร้างเส้นทางการเที่ยวเชื่อมโยงชายแดนไทย–เมียนมา : กรณีศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดมะริด ประกอบด้วย 1) การศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร ต ารา บทความ 
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วารสาร สิ่งพิมพ์ งานวิจัย แนวคิดทฤษฎีรวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ในชายแดนไทย–เมียนมา : กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดมะริด 2) ลง
พ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามที่ก าหนดไว้และ 3) น าข้อมูล
จากการวิเคราะห์เอกสารและเก็บข้อมูลมาสังเคราะห์และวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เพ่ือสร้างเส้นทางการเที่ยวเชื่อมโยงชายแดนไทย–เมียนมา : กรณีศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดมะริด   

ขั ้นตอนที ่ 2 จัดเวทีร่วมกับผู้ เกี่ยวข้องเพ่ือน าข้อมูลจากการประเมินศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือสร้างเส้นทางการเที่ยวเชื่อมโยงชายแดนไทย–เมียนมา : กรณีศึกษา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดมะริด และข้อมูลความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม เพ่ือสร้างเส้นทางการเที่ยวเชื่อมโยงชายแดนไทย–เมียนมา มาท าการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ เพ่ือสร้างเส้นทางการเที่ยวเชื่อมโยงชายแดนไทย–เมียนมา : กรณีศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดมะริด ประกอบด้วย 1) ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ความต้องการของนักท่องเที่ยว ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 2) ด าเนินการประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือสร้างเส้นทางการเที่ยว
เชื่อมโยงชายแดนไทย–เมียนมา : กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดมะริด และข้อมูล
ความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือสร้างเส้นทางการเที่ยวเชื่อมโยง
ชายแดนไทย–เมียนมาและ 3) ด าเนินการสร้างเส้นทางการเที่ยวเชื่อมโยงชายแดนไทย–เมียนมา : 
กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดมะริดและ 4) เตรียมติดต่อประสานงานและสถานที่ใน
การจัดเวทีประชุมแบบสนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด  

ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือ
สร้างเส้นทางการเที่ยวเชื่อมโยงชายแดนไทย–เมียนมา : กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
จังหวัดมะริด ประกอบด้วย 1) ด าเนินการประชุมแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมระดมความคิดและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเส้นทางการเที่ยว
เชื่อมโยงชายแดนไทย – เมียนมา : กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดมะริด 2) สรุป
และวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มกับชุมชนตามรายเส้นทางการเที่ยว เชื่อมโยงชายแดนไทย–
เมียนมา : กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดมะริด เพ่ือด าเนินการสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือสร้างเส้นทางการเที่ยวเชื่อมโยงชายแดนไทย–เมียนมา : 
กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดมะริดและ 3) สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ตาม
วัตถุประสงค์และข้ันตอนของการวิจัยพร้อมจัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์  
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3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้กระท า
อย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการวิจัย ตั้งแต่ก่อนการสัมภาษณ์ การเก็บข้อข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยจะยึดหลักการตามแนวคิดของมิลเลส และฮิวบีแมน (Miles and 
Huberman, 1984) แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การลดทอนข้อมูล (Data reduction) ผู้วิจัยได้
เรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากการศึกษา เอกสาร บทสรุปที่ได้วิเคราะห์จากการบันทึกเสียงที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เจาะลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่มีความเกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือสร้างเส้นทางการเที่ยวเชื่อมโยงชายแดนไทย–เมียนมา : กรณีศึกษา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดมะริด 2) การจัดระเบียบข้อมูล (Data display) ผู้วิจัยได้น า
ข้อมูลที่ได้จากการลดทอนข้อมูลแล้วมาจัดเป็นหมวดหมู่ โดยจ าแนกตามการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือสร้างเส้นทางการเที่ยวเชื่อมโยงชายแดนไทย–เมียนมา : กรณีศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดมะริดและ 3) การหาข้อสรุปและการตีความ  (Conclusion 
interpretation) ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้า โดยพิจารณาความ
สอดคล้อง และความแตกต่างของข้อมูลที่ได้จากการจัดระเบียบข้อมูล แล้วมาหาข้อสรุป และ
ตีความในรูปแบบการพรรณนาตามกรอบแนวคิดที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว

เชื่อมโยงชายแดนไทย–เมียนมา : กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดมะริด จากการลง
พ้ืนที่ส ารวจ พบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ 1) วัดด่านสิงขร พบว่า วัดจะมีศาลาซึ่ง
ประดิษฐานหลวงพ่อหินกอง ซึ่งจากค าบอกเล่าของนายบุญสม เผือกผุด และชาวบ้านเล่าว่าวัดด่าน
สิงขรเป็นสถานที่ชาวบ้านชาวไทยและชาวพม่า เข้ามาสักการบูชา และท ากิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา ฯลฯ และจะมีชาวพม่าเข้ามาท า
กิจกรรมเกี่ยวกับการสานสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยกับชาวพม่า ในวันสงกรานต์ของทุกปี 2) เขาคัน
หอก (เมืองลับแล) ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงชนบท ปข. 1039 หมู่ 6 ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากการลงพ้ืนที่ส ารวจพื้นที่เขาคันหอกหรือเรียกอีกชื่อว่า
เมืองลับแล มีลักษณะเป็นแนวหินที่มีขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เป็นพ้ืนที่รกร้าง  
ไม่มีผู้คนอยู่อาศัย และสามารถข้ึนไปบนหินเพื่อชมวิวทิวทัศน์สามารถมองได้ไกลเห็นจนถึงแนวทะเล 
นอกจากนี้ยังมีการเล่าว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีทหารญี่ปุ่นได้ท าการขน ทองค า เสบียง
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อาหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ โดยใช้รถยนต์ขับเข้าไปเก็บไว้ในบริเวณถ้ าจากนั้นคนที่อยู่นอกถ้ าได้ท าการ
ระเบิดปิดปากถ้ า ท าให้คนที่อยู่ในถ้ าเสียชีวิตพร้อมกับสิ่งของที่อยู่ในถ้ า เมื่อมีบุคคลภายนอกเข้าไป
ส ารวจก็จะเจ็บป่วยและเสียชีวิตลงซึ่งไม่ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต จึงท าให้ชาวบ้านไม่กล้าที่จะ
เข้าไปท ากิจกรรมในบริเวณดังกล่าว 3) ตลาดด่านสิงขร ตั้งอยู่ที่ ม. 6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.
ประจวบฯ ตลาดชายแดนด่านสิงขร บริเวณพรมแดนไทย เมียนมา ที่เป็นทั้งจุดผ่อนปรนทางการค้า 
และได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เชื่อมต่อระหว่างฝั่งไทยที่ ต.คลอง
วาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ กับฝั่งเมียนมา ที่หมู่บ้านมู่ดอง เมืองมะริดตลาดชายแดนสิงขร เปิด
ท าการทุกวันและจะมีบรรยากาศคึกคักมากเป็นพิเศษในวันเสาร์ เพราะมีการผ่อนผันให้ชาวเมียนมา
น าสินค้าเกษตรต่างๆ ประเภทผัก ผลไม้ ดอกไม้สดๆ ข้ามฝั่งเข้ามาวางขายได้ ส าหรับภายในพ้ืนที่
ตลาด มีการแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ   อย่างเป็นหมวดหมู่ เช่น โซนเฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากไม้ มีทั้งโต๊ะไม้ 
เก้าอ้ีไม้ขนาดใหญ่เล็ก ไม้แกะสลักแฮนด์เมดให้เลือกซื้อหลากหลายรูปแบบ 4)  ศาลเจ้าพ่อหินกอง 
ศาลเจ้าพ่อหินกองเป็นศาลไทยและพม่าตั้งหันหลังชนกันเลยจุดตรวจ ตชด.ไทย ไปประมาณ 200 
ร้อยเมตร เข้าสู่พื้นท่ีซึ่งทั้งฝ่ายไทยกับพม่าตกลงให้เป็นเขต “No man's land” มีศาลเจ้าที่ไทยและ
เมียนมา 2 หลัง ตั้งหันหลังชนกันอยู่ มีเรื่องราวบอกเล่าจากผู้สร้างศาลที่ยังมีชีวิต อดีตผู้ใหญ่บ้าน
สิงขร ช่วงปี 2539 – 2556 คุณฉะอ้อน วิไลรัตน์ เล่าว่าศาลนี้ชื่อ "ศาลเจ้าพ่อหินกอง" ทั้งสองศาลนี้มี
ข้อแตกต่างกันอย่างชัดเจน ศาลไทย หลังคาทรงแหลมแบบบ้านไทย ส่วนของพม่าหลังคาเป็นชั้นๆ ลด
ระดับพ้ืนที่ในบริเวณศาลดูเก่าเสื่อมโทรมบ้าง ในขณะที่ทั้งสองประเทศก าลังพัฒนาไปข้างหน้า แต่
ทว่าพืน้ที่ตรงนี้ และยาวขึ้นไปอีกจนถึงด่านมู่ด่อง ยังบอกไม่ได้ว่า ใครควรเป็นเจ้าของจึงเป็นพ้ืนที่ ๆ 
กฎหมายของทั้งสองประเทศ 

ส่วนการประเมินศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงชายแดนไทย–เมียนมา : กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดมะริด จุดเด่นของ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเมียนมาที่มีสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้าชม 1) หมู่บ้านมูด่อง เป็น
หมู่บ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกับชายแดน เป็นหมู่บ้านเล็กๆ บริเวณชายแดน ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน 
นับตามสะพานที่เคยสร้างไว้ในอดีต ประกอบด้วย หมู่บ้านสะพาน 1 เป็นเขตพ้ืนที่ชุมชน มีคนอาศัย
อยู่หนาแน่น หมู่บ้านสะพาน 3 เป็นที่อยู่ของชุมชนกะเหรี่ยงในเมียนมา มีประวัติการสู้รบกับรัฐบาล
เมียนมาในอดีต หมู่บ้านสะพาน 4 พ้ืนที่ส่วนมากเป็นของบริษัท พีพีที ซึ่งเป็นโรงงานปาล์มน้ ามันและที่
พักคนงานของบริษัทพีพีที และหมู่บ้านสะพาน 2 หมู่บ้านสะพาน 5 หมู่บ้านสะพาน 6 หมู่บ้าน
สะพาน 7 หมู่บ้านสะพาน 8 หมู่บ้านสะพาน 9  มีน้ าตกมีคนอาศัยอยู่ เป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีหมู่บ้านและ
ประชากรอาศัยอยู่ เป็นสวนปาล์มของนายทุน มีแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ที่มีสามารถดึงดูดใจ
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นักท่องเที่ยว ได้เข้าชม ประกอบด้วย 1) หอนาฬิกาประจ าหมู่บ้าน สร้างจากไม้ทานาคาขนาดใหญ่  
เป็นไม้ท้องถิ่นของเมียนมา ทั้งต้นน ามาสร้างเป็นฐานนาฬิกาด้วยรูปทรงที่สวยงาม หอนาฬิกาแห่งนี้
เป็นสัญลักษณ์ประจ าหมู่บ้าน 2) วัดเจดีย์ทอง เป็นวัดเก่าแก่ ได้รับการบูรณะ และสร้างเจดีย์ทองไว้ให้
ชุมชนสักการะบูชา กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมคือสักการะเจดีย์ และโยนเหรียญลงในบาตรครุฑ อธิ
ฐานจิต หากเหรียญตกลงในบาตรจะสมปรารถนาตามที่อธิษฐานไว้ 3) วิถีชีวิตชุมชนเมียนมาบริเวณ
ตะเข็บชายแดน อาทิ ตลาดพ้ืนเมือง มีสินค้าพ้ืนเมือง อาหารพ้ืนเมือง สินค้า ของที่ระลึก และ
เฟอร์นิเจอร์จ าหน่าย 4) ศิลปวัฒนธรรม การแสดงของชุมชนชาวมูด่อง ที่สอดคล้องกับความเชื่อทาง
ศาสนาที่นับถือ ในงานประจ าปี งานประเพณียกช่อฟ้า ประเพณีสงกรานต์ 5) เหมืองแร่ดีบุก ที่เกิดจาก
การสัมปทานเหมืองแร่ของบริษัทอิตาเลี่ยนไทย ซึ่งในปัจจุบันหมดเขตสัมปทาน กลายเป็นเหมืองร้าง 
มีน้ าขังอยู่ ด้วยความที่บริเวณนี้ยังคงหลงเหลือแร่อยู่บ้าง จึงท าให้น้ ากลายเป็นสีมรกต 2 ) หมู่บ้าน
สิงขร และชุมชนไทยพลัดถิ่น ในสมัยอยุธยาหมู่บ้านสิงขร เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย เป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทยสยามที่ถูกกวาดต้อนและอพยพมาอยู่ตั้งแต่หลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ประชากรใน
หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงตั้งหลักปักฐานอยู่หมู่บ้านแห่งนี้ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารร่วมกับภาษาเมียนมา 
มีประเพณีวัฒนธรรมที่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นไทย ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง 
นอกจากนี้ยังมีศิลปะ การละเล่น และการแสดงมีลักษณะคล้ายศิลปะการละเล่นในภาคใต้ของ
ประเทศไทย ได้แก่ หนังตะลุง มโนราห์ ซ่ึงการแสดงหนังตะลุง แสดงให้เห็นถึงการด าเนินชีวิตของ
ชาวบ้านสิงขร โดยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนไทยพลัดถิ่นที่ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในการเป็นพลเมืองเมียนมา
จัดการแสดงในงานมหรสพ งานรื่นเริง 3) เมืองตะนาวศรี ตามหลักศิลาจารึกบันทึกไว้ว่าเมืองตะนาว
ศรีเคยเป็นดินแดนของอาณาจักรไทยทางฝั่งตะวันตกในอดีต จากการสัมภาษณ์ คุณสมเดียรติ  
เอ่าจิมะ พบว่า เดิมเมืองตะนาวศรีเป็นเมืองค้าขายทางน้ าในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในอดีตเป็น เมือง
พระยามหานครที่ต้องเข้ามาถือน้ าพิพัฒน์สัตยา คณะผู้วิจัยพบหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
โดยมีร่องรอยก าแพงเมืองเก่าและสถาปัตยกรรมการสร้างบ้านเรือนแบบไทย เมืองตะนาวศรีเป็น
เมืองที่ระบุถึงการด ารงอยู่ของ  ชาวไทยในอดีตและคณะราชทูตจากเปอร์เซีย จากการส ารวจและ
สัมภาษณ์ พบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชายแดนไทยเมียนมา ในตะนาวศรีและมะริด  
และ 4) จังหวัดมะริดเป็นเมืองท่าที่ส าคัญของไทยในอดีต มีหลักฐานทางโบราณคดีและบันทึกของ
ชาวตะวันตกที่บ่งบอกถึงเมืองมะริดเป็นเส้นทางสายไหม เส้นทางการค้า การเดินเรือที่ส าคัญ
ระหว่างกรุงศรีอยุธยา กับนานาประเทศ อาทิ ประเทศอินเดีย จีน และเปอร์เชีย เป็นระยะเวลา
ยาวนานจนถึงต้นรัตนโกสินทร์  หลักฐานชิ้นส าคัญหลายชิ้นถูกถ่ายทอดสู่งานศิลปะ และ
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สถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง ต านาน เรื่องเล่า รวมถึงจิตรกรรมในโบสถ์หรือวิหารที่หลงเหลืออยู่ใน
ปัจจุบัน จึงท าให้เมืองมะริดเป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่น่าค้นหาอีกแห่งหนึ่ง 

4.2 เพ่ือสร้างเส้นทางการท่องเท่ียวเชื่อมโยงชายแดนไทย – เมียนมา : กรณีศึกษา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดมะริด จากการวิเคราะห์แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมพบว่า 
แหล่งท่องเที่ยวที่กล่าวมาข้างต้น มีศักยภาพและความดึงดูดใจนักท่องเที่ยว สามารถน ามาสร้าง
เส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชายแดนไทย – เมียนมา : กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ
จังหวัดมะริด สามารถสร้างเส้นทางการเที่ยวเชื่อมโยงชายแดนไทย – เมียนมา : กรณีศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดมะริด พบว่า ทั้งสองประเทศมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตาม
เส้นทางท่องเที่ยว ประจวบคีรีขันธ์ – หมู่บ้านมูด่อง – ตะนาวศรี – มะริด ตั้งแต่ด่านตรวจคนเข้า
เมือง ด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธ์ ข้ามชายแดนไทยไปถึงจังหวัดมะริด สาธารณรัฐ  เมียนมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือสร้างเส้นทางการเที่ยว

เชื่อมโยงชายแดนไทย –เมียนมา : กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดมะริด จากการ
สัมภาษณ์และสังเกต พบว่า มีการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือสร้าง
เส้นทางการเที่ยวเชื่อมโยงชายแดนไทย –เมียนมา : กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดมะริด 
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เกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
และความต้องการบางอย่างร่วมกัน ร่วมกันด าเนินกิจกรรมบางอย่างโดยที่สมาชิกขององค์กร  
ระหว่างคนในองค์กร และระหว่างองค์กรนั้นกับองค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะเห็นว่าการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารประสบการณ์ แล้วพัฒนาไปสู่การวางแผนร่วมกัน ด าเนินกิจกรรม
บางอย่างรวมกัน ท าให้ด้านหนึ่งหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อน อีกด้านหนึ่งท าให้กิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น มีเครือข่าย 3 ลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ 1) เครือข่ายความร่วมมือเชิงพ้ืนที่ 2) เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการบริหารจัดการและ 3) เครือข่ายความร่วมมือแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ 

 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

 ตอนที่ 1 ผลการประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือสร้างเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงชายแดนไทย –เมียนมา : กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดมะริด 

จากการวิเคราะห์ ผลการประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือสร้าง
เส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชายแดนไทย –เมียนมา : กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ
จังหวัดมะริด พบว่า  แหล่งท่องเที่ยวที่กล่าวมาข้างต้น มีศักยภาพและความดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 
ทั้งทางด้านความงาม ประวัติความเป็นมาท่ีน่าสนใจ วัฒนธรรมประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงอารย
ธรรมท้องถิ่นที่มีลักษณะเด่น ในพ้ืนที่ที่ท าวิจัยโดยสรุปการประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เพ่ือสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชายแดนไทย –เมียนมา : กรณีศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดมะริดทีนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ดังนี้ 1) มีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงระหว่างประเทศไทย ในสมัยอยุธยากับสหภาพเมียนมา 2) สถาปัตยกรรมในแหล่ง
ท่องเที่ยว ได้แก่ วัด เจดีย์ สิ่งปลูกสร้าง มีความผสมผสาน ทั้งในรูปแบบของไทย เมียนมา อินเดีย 
เปอร์ เซีย  3)  เป็น เส้นทางสายไหมทางทะเล เป็น เมื องท่าที่ ส าคัญ ตั้ งแต่สมัยอยุ ธยา  
4) ศิลปวัฒนธรรม การแสดงของชาวไทย – เมียนมาที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นดั้งเดิม  
5) วิถีชีวิตของชาวไทย - เมียนมา ที่ถ่ายทอดออกมาจากการด าเนินชีวิต บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ า
ตะนาวศรีตลอดสองฝั่งแม่น้ า จากเมืองตะนาวศรี สู่เมืองมะริด สะท้อนให้เห็นความเป็นชาวไทย – 
เมียนมาอย่างแท้จริงและ 6) ประวัติศาสตร์ของไทย ที่ถูกจารึกไว้ในดินแดนเมียนมา ทั้งในเมืองไทย
บริเวณด่านสิงขร และตะนาวศรีและเมืองมะริด สหภาพเมียนมา ซึ่งสอดคล้องกับ Tourism 
Authority of Thailand (2002)  ซึ่งแบ่งประเภทของการท่องเที่ยวได้ 12 ประเภท ดังนี้ 1) แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2) แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ 3) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  4) 
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 5) แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือนันทนาการ 6) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
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7) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ าพุร้อนธรรมชาติ 8) แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด 9) แหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทน้ าตก 10) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 11) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
ประเภทเกาะ และ 12) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทแก่ง  

ตอนที่ 2 เพ่ือสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชายแดนไทย – เมียนมา : 
กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดมะริด  

จากการวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพบว่า ทั้งสองประเทศมีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามเส้นทางท่องเท่ียวประจวบคีรีขันธ์ – หมู่บ้านมูด่อง – ตะนาวศรี – 
มะริด ตั้งแต่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธ์ ข้ามชายแดนไทยไปถึงจังหวัดมะริด 
สาธารณรัฐเมียนมาซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเซอร์โตและปีเตอร์ (Certo and Peter, 1991) กล่าวว่า
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategy Process) มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ คือ 1) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม คือ การพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อนภายในองค์การและปัจจัยภายนอกท่ีเป็นโอกาสและ
อุปสรรคต่อองค์การ  ซึ่งเป็นเงื่อนไขต่อความส าเร็จขององค์การ การก าหนดทิศทางขององค์การ คือ  
การน าพันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์การมาพิจารณาโดยเน้นประโยชน์ที่จะได้รับ 2) การก าหนดกล
ยุทธ์ คือ การพิจารณาออกแบบและเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพ่ือน าไปปฏิบัติแล้วท าให้องค์การบรรลุ
วัตถุประสงค์ 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ คือ การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ โดยค านึงถึงโครงสร้างองค์การ
และวัฒนธรรมองค์การ เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ 4) การควบคุมกลยุทธ์ คือ การติดตามผลการปฏิบัติงาน 
และ 5) การประเมินผลกระบวนการด าเนินการ  

ตอนที่ 3 เพ่ือสร้างเครือข่ายการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือสร้างเส้นทางการ
เที่ยวเชื่อมโยงชายแดนไทย –เมียนมา : กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดมะริด พบว่ามี
เครือข่าย 3 ลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ 1) เครือข่ายความร่วมมือเชิงพ้ืนที่ 2) เครือข่ายความร่วมมือด้าน
การบริหารจัดการ และ 3) เครือข่ายความร่วมมือแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ทั้งนี้เพราะว่า เครือข่าย
อาจเป็นเครือข่ายแบบผสมผสานระหว่างสมาชิกที่แตกต่างกันในสถานภาพ เช่น เป็นผู้น าชุมชน 
ข้าราชการ นักธุรกิจ นักวิชาการ แต่เมื่อทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันก็สามารถเป็นเครือข่ายได้  ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ อดัม บูลกีย์ (Adam Burke, 1999 : 76-79) กล่าวว่า การที่เครือข่ายด ารงอยู่
ได้ก็ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพ่ือเป็นศูนย์รวมของการสนับสนุน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์จากการมีประสบการณ์แตกต่างกัน เพ่ือเป็นช่องทางส าหรับแหล่งทุน เครือข่ายเป็น
เวทีในการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน ๆ หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่าย
ด้วยเป้าหมาย 2 ประการ  คือ 1) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุนการเสริมสร้างอ านาจแก่
ประชาชน 2) เพ่ือเป็นช่องทางส าหรับการให้บริการแก่ประชาชน 
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6. ข้อเสนอแนะ 
               6.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ควรตระหนักและ
เห็นคุณค่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเน้นให้คนในชุมชนที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน  
             6.2  ควรมีการศึกษาแบบเจาะลึกด้านกิจกรรมเกี่ยวกับท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือสร้าง
เส้นทางการเที่ยวเชื่อมโยงชายแดนไทย–เมียนมา ในภูมิภาคอ่ืนๆ และในระดับประเทศ ตลอดจน
ประเทศกลุ่มอาเซียนต่อไป  
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ 
กิจกรรมทางการเมือง วิถีประชาธิปไตยแบบไทยและการศึกษาทัศนคติของประชาชนในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล : ความโปร่งใสในชุมชนเพ่ือ
การพัฒนาวิถีประชาธิปไตย โดยท าการเก็บข้อมูลจากประชาชนใน 46 ชุมชน จ านวน 400 กลุ่ม
ตัวอย่างในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และอาศัยอยู่นอกชุมชน จ านวน 60 กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น
กลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ 460 คน รวมถึงท าการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน จ านวน 46 คน
 ผลการวิจัยว่า  
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมพัฒนาเชิงพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของ
หน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางส่วนด้านการวิเคราะห์วางแผน
ในการพัฒนาพ้ืนที่ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ในประเด็นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
ในช่วย 5 ปีที่ผ่านมาประชาชนคิดว่าตนเองมีสิทธิเสรีภาพในการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างเต็มเปี่ยม 
แต่ขาดการมีสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มกันซึ่งมีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มจะมีทหารและเจ้าหน้ารัฐ
เข้ามาเฝ้าสังเกตการณ์ร่วมด้วยเสมอ ทั้งนี้ประชาชนมีทัศนคติต่อกิจกรรมทางการเมืองและวิถีทาง
การเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทยอย่างชัดเจนในมิติความจริงที่ว่าประชาชนให้
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ความส าคัญกับการมีความเชื่อมั่น และชื่นชมในระบอบการปกครองที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
สถาบันสูงสุดที่จะสามารถแก้ปัญหาของชาติให้มั่นคงยั่งยืน และมีความเหมาะสมต่อการปกครองใน
ประเทศไทย อยู่ในระดับจริงหรือระดับมากที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมามีความคิดเห็นว่า การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือระบบอุปถัมภ์นั้นยังเป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติกันอยู่ในสังคมไทย อยู่ในระดับ
จริงเช่นเดียวกัน พร้อมกันนั้นประชาชนเชื่อมั่นในหลักธรรมาภิบาลด้านความโปร่งใสที่สุดในเรื่อง
ที่ว่าเมื่อมีกิจกรรมที่ขอความร่วมมือจากองค์กรภาคเอกชน หรือภาครัฐ วิชาการจากภายนอก ผู้น า
และคณะกรรมการชุมชนได้มีการประกาศเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้และเปิดโอกาสให้เข้า
ร่วมอย่างทั่วถึงกันในชุมชน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อวิถีประชาธิปไตย ได้แก่ เพศ รายได้ต่อเดือน และ
การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน, วิถีประชาธิปไตย, หลักความโปร่งใส, ชุมชนเมือง 

 
 

ABSTRACT  
 This research aims to explore the public participation in the area 
development activities, political activities and public activities organized by the 
governmental agencies for the citizens. It also studies the public attitudes on the 
public and private sectors’ operations, and analyzes each community in order to 
select model communities and develop the communities based on good 
governance: transparency in all communities. The data was collected from 400 
samples residing in 46 communities located in Dusit district, Bangkok and 60 
samples outside the communities; therefore, there were 460 samples used as the 
unit of analysis in total. Moreover, there were interviews with 46 community 
leaders.  
 The results of this research were as following; 
 The public participation in the area development activities and public 
activities conducted by governmental agencies for the citizens was overall rated at 
moderate level. In terms of the analytical planning for area development, there 
was the least amount of public participation.  Regarding the participation in political 
activities over the past five years, the samples believed that they had freedom and 
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rights to living to the full extent, but they did not have freedom of assembly; during 
assembly activities, there were always soldiers and governmental officers observing 
them. Nonetheless, the samples had clear attitudes towards political activities and 
Thai democratic governance due to the fact that the samples gave importance to 
the confidence and admiration in constitutional democracy and believed that it 
could sustainably solve the country’s problems and suit Thailand’s governance at 
true or high level, with the highest mean. Next, the statement in which the 
patronage system or interdependency is still a common practice in Thai society was 
rated at true level as well. Simultaneously, the samples were confident in the 
transparency-related good governance the most when the activities involved the 
collaboration with private organizations or external publicly academic sector. 
Community leaders and committees had shared information with the public and 
allowed the inclusive participation in the communities. As for the factors affecting 
the democratic way of life such as gender, income and being a member of a social 
group. 
Keywords:  Public Participation, Way of Democratic, Good Governance: 

Transparency, Urban Community. 
 

1. บทน า 
ประเทศไทยนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองปี พ.ศ. 2475 จนปัจจุบัน มีรัฐธรรมนูญ

ถึง 18 ฉบับ หากพิจารณาระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยไทยภายในระยะเวลา 82 ปีที่ผ่านมา เห็น
ได้ว่า พัฒนาการทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชะงักงันในขั้นตอนการ
พัฒนาไปสู่การสร้างระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ค าว่า “กระบวนการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง” โดยหลักแล้วจะอยู่ภายใต้บทบาทของชนชั้นน าเป็นส าคัญ ในขณะที่ประชาชนมีบทบาทหลัก 
เพียงการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแต่เพียงอย่างเดียว ส่งผลให้การพัฒนาวัฒนธรรมการเมืองแบบ 
ประชาธิปไตยในภาคประชาชนเป็นไปอย่างเชื่องช้า บทบาทในการส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองแบบ 
ประชาธิปไตยท่ีจะท าให้ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในฐานะความเป็นพลเมืองนั้นไม่
เคย เกิดข้ึนจริงจังและเป็นรูปธรรม ในสภาพความเป็นจริงประชาชนมีฐานะและแสดงบทบาทแค่ผู้ดู
ชม มากกว่า ที่เข้ามามีบทบาทในฐานะพลเมือง ประเด็นนี้ คือ ดัชนีชี้วัดความล้มเหลวของการ
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พัฒนาประชาธิปไตยไทย และการสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยในประเทศไทย 
(Office of Political Development Council King Prajadhipok's Institute, 2011: 52-53) 
กรณีศึกษา: หลักการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในเหตุการณ์ส าคัญที่ส่งผลถึงการเรียกร้อง 
ประชาธิปไตย คือเมื่อเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 จึงท าให้กระแสประชาธิปไตยกลับมาเฟ่ือง
ฟูใน สังคมไทยอีกครั้ง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญที่ท าให้ประชาชนชาวไทยตื่นตัวในการเข้ามามี
ส่วนร่วม ทางการเมืองมากขึ้น จนในที่สุดกระแสประชาธิปไตยของโลกได้มีอิทธิพลเข้ามาขับเคลื่อน
ให้การมีส่วนร่วม ทางการเมืองของประชาชนได้พัฒนาไปสู่การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ
องค์กรภาคประชาชน จนมี ความรู้สึกประหนึ่งว่า “การเมืองเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องรับผิดชอบ
ร่วมกัน การใช้อ านาจทางการเมืองล้วน มีผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนทั้งสิ้น” (Sombat 
Thamrongthanyawong, 2006: 562-563)  

นอกจากนี้การที่ รัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดบทบาทของประชาชนเกี่ยวกับ
การเมืองก็เป็นสาเหตุส าคัญที่ซึ่ง สะท้อนเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน
ตามมาตรา 63 บุคคลย่อมมีเสรีภาพใน การชุมชนโดยสงบและปราศจากอาวุธ มาตรา 65 บุคคล
ย่อมมีเสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งพรรค การเมืองเพ่ือสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของ
ประชาชนแลเพื่อด าเนินกิจกรรมทางการเมืองให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์นั้นตามวิถีทางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (Royal Thai Government Gazette, 
2007: 17-18) เมื่อประชาชนได้รับการยอมรับในการแสดงออกทางการเมืองอย่างเป็น ทางการจึง
ท าให้ประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพหมานครซึ่งเป็นเขตที่มีสถาบันทางการเมืองที่ส าคัญของ 
ประเทศตั้งอยู่มากมาย เช่น รัฐสภา ท าเนียบรัฐบาล พรรคการเมือง รวมถึงกรมกองของหน่วย
ราชการต่าง ๆ ซึ่งมีผลกระทบทางการเมืองโดยตรงต่อประชาชนแต่กลับ พบว่า เมื่อการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการจังหวัด กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา สถิติของผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต พบว่าเขตท่ีมีผู้มาใช้สิทธิน้อยที่สุด คือ เขตดุสิต มี
ผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้น 38,869 คน จากจ านวนผู้มีสิทธิ 84,610 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 45.94 (Phusit 
Phukamchanoad, 2010: 1) และ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556 พบว่า ประชาชนเขตดุสิตมาใช้
สิทธิน้อยที่สุดเช่นเดิม ผู้มีสิทธิ 81,260 คนผู้มาใช้สิทธิ 46,194 คน คิดเป็นร้อยละ 56.85 ในการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อปีพ.ศ.2556 จึงเกิดค าถามว่าท าไมประชาชนจึงมีส่วนร่วม
ทางการเมืองต่ า สะท้อนค่านิยมประชาธิปไตยในภาคประชาชน น้อยตามไปด้วย ซึ่งขัดแย้งกับ
บริบทเชิงพ้ืนที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่ แต่สิ่งที่ส าคัญเบื้องต้นในมิติการเมืองที่สะท้อนให้เห็นชัดเจน
ที่สุดและถูกต้องตามกฎหมายคือ การออกไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง กลับได้รับการตอบรับที่น้อย ซึ่งส่งผล
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กระทบต่อการสร้างค่านิยมด้านอ่ืน ๆ ไปด้วย ดังนั้น ข้าราชการ และประชาชน ต้องหันกลับมาให้
ความส าคัญกับหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือ “หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี” ที่มีหลักพ้ืนฐาน 6 ประการ  ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก ความโปร่งใส หลักความมี
ส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า นอกจากนี้ยังมีการระบุเพ่ิมเติมไว้ว่า 9 
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไว้มีหลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลัก
ความโปร่งใส (Transparency) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักความเสมอภาค (Equity) (Office of the 
Public Sector Development Commission, 2009: 4; Department of Local Administration 
Ministry of the Interior, 2012: 2-3; Arithat Kaewkosaba, 2017: 4) นอกจากนี้ การพัฒนาชุมชน
วิถีประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาลจ าเป็นต้องเริ่ม ทั้งภาครัฐและประชาชนไปพร้อม ๆ กัน และ
มุ่งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงลงไปเพ่ือสร้างค่านิยม ประชาธิปไตย และประชารัฐ ได้แก่ หลักความ
โปร่งใส ส าหรับภาครัฐที่มีต่อองค์กรและ ประชาชน และหลักการมีส่วนร่วม ประชาชนมีผลต่อรัฐ
และท้องถิ่น  ซึ่งค าว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชน” เป็นสิ่งที่มีความส าคัญและเป็นเสมือน
พฤติกรรมฐานรากของการพัฒนาสังคม เป็นบันไดขั้นแรกของการสร้างชาติ สร้างรัฐให้มั่นคงได้ การ
มีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นรากฐานให้กับรัฐ ราชการ เอกชน ประชาชน ต่อการคิดพัฒนา ต่อ
การสร้างชุมชนและสังคม การมีส่วนร่วมมักสะท้อนพฤติกรรมหลายอย่างที่เด่นชัด เช่น ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การต่างพ่ึงพากัน การสนทนาปฏิสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจับมือร่วม
ท างาน การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมท าการแก้ไขปรับปรุง การมี
ความเป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวเหนี่ยวแน่น ซึ่งแทบทุกค าสะท้อนถึงคนกับคน คนกับหน่วยงาน คน
กับรัฐ การพัฒนาชุมชนพ้ืนที่หนึ่งใด จ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นแกนหลัก
ส าคัญของการพัฒนา ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (Phusit Phukamchanoad, 2018: 1) พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ทรงเป็นนักประชาธิปไตย จึงทรงน า“ประชา
พิจารณ์” มาใช้ในการบริหารเพ่ือเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ได้มา
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องค านึงถึงความคิดเห็นของประชาชนหรือความ
ต้องการของสาธารณชน (Office of the National Economic and Social Development Board, 
2011: 18) ดังพระราชด ารัสความตอนหนึ่งว่า 
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“...ส าคัญที่สุดจะต้องหัดท าใจให้กว้างขวางหนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น แม้กระทั่ง
ความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืนอย่างฉลาดเพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้นแท้จริงคือ  การระดม
สติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายมาอ านวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความส าเร็จที่
สมบูรณ์นั่นเอง...” 
 ดังนั้นลักษณะของการมีส่วนร่วมก่อความพฤติกรรมที่หยั่งรากของความสามัคคีของ
ประชาชนให้มั่นคง เมื่อคนสามัคคีกันย่อมสร้างความส าเร็จตรงตามเป้าหมายที่ต้องการอย่าง
สมบูรณ์ ซึ่งพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนมักสะท้อนออกเบื้องต้น ได้แก่ การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล (Cohen, J. & Uphoff, N., 1980: 213) ส่วนความโปร่งใสนั้นได้มีเกณฑ์เกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้จ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติ
หน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 6) คุณภาพการด าเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
9) การเปิดเผยข้อมูล 10) การป้องกันการทุจริต (Moral and transparency assessment center of 
government agencies, 2018: 8) ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมุ่งวิจัยที่ประชาชนรายชุมชนในพ้ืนที่เขตดุสิต
ที่เป็นพ้ืนที่เขตบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเป็นพ้ืนที่ที่มีประเด็นการมีส่วนร่วม
ในทางการเมืองที่ต่าง ๆ (การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง) โดยผู้วิจัยให้ความส าคัญกับ ประชาชนและชุมชนอัน
เป็นฐานรากส าคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนา การสร้างค่านิยมประชาธิปไตย การ ปลูกฝังจาก
ครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน กลุ่มการเมืองในชุมชน ปลูกฝังความซี่อสัตย์สุจริตให้กับนักเรียน เยาวชน 
สร้างวัฒนธรรมความดี สร้างต้นแบบชุมชนวิถีประชาธิปไตยท่ีดี ย่อมน าไปสู่การสร้างความมั่นคงที่ดี 
ให้กับท้ังภาครัฐ และประชาชนดีตามไปด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่  กิจกรรมทางการเมือง วิถี
ประชาธิปไตยและกิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชน 
 2.2 เพ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชนในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐและภาค
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล: ความโปร่งใสต่อการท างานของหน่วยงานและผู้น าในชุมชนเขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 รูปแบบการวิจัย  

การวิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed methods research) คือ เป็นการวิจัย
แบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผสมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การ
เก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่ 46 ชุมชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
 3.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 กรณีการวิจัยที่ เป็นเชิงปริมาณผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
(Questionnaires) จากประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งหมด 
81,260 คน ผู้วิจัยได้ก าหนดเลือกขนาดของกลุ่ม ตัวอย่าง จ านวน 400 คน ในการวิจัยครั้งนี้มีการ
เก็บข้อมูลผู้ที่อาศัยอยู่นอกชุมชน จ านวน 60 กลุ่มตัวอย่าง แบบสอบถามที่สมบูรณ์เก็บกับกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 460 ชุด ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพได้เก็บจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เป็นผู้น าชุมชน หรือประธานกรรมการ
ชุมชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 46 ชุมชน ซึ่งผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบ เจาะจง 
เฉพาะผู้น าชุมชน จ านวน 46 คน 
 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส า เร็จรูปทางสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมานหรืออ้างอิง ( Inferential Statistics) และหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
เป็นแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนาประกอบบริบทเชิงโครงสร้าง 
 
4. สรุปผลการวิจัย  
 4.1   ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามให้ความสนใจในการตอบแบบสอบถามเป็น
เพศหญิง (ร้อยละ 53.0) มีอายุตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 72.4) มีสถานภาพสมรสแล้ว (ร้อยละ 
50.4) มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.(ป.6-ม.6) 
(ร้อยละ 60.5) ส่วนในระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 23.4) มีอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 
23.7) และมีอาชีพค้าขาย (ร้อยละ 20.0) เป็นส่วนใหญ่ มีรายรายได้ไม่เกิน 10 ,000 บาท (ร้อยละ 
57.8) ในกิจกรรมทางสังคมส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม (ร้อยละ 57.6) โดยสังกัดกลุ่มทาง
สังคมที่ประชาชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกในปัจจุบันในชุมชนเมืองที่เป็นกลุ่มอาชีพชุมชนเมือง (ร้อยละ 
13.3) รองลงมาสมาชิกกองทุนชุมชนและชุมชนเมือง (ร้อยละ 9.8) มีเพ่ือนบ้านที่สนิทสนมคุ้นเคย
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กันเกือบทุกคนในชุมชนเมือง (ร้อยละ 86.9) การพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและขอความ
ช่วยเหลือกับเพ่ือนบ้านที่สนิทสนมคุ้ยเคยกันภายในชุมชนเมืองนาน ๆ ครั้งมากที่สุด (ร้อยละ 32.8) 
ไม่แตกต่างกับอีกหลายคนที่พูดุคุย พบปะกันแทบทุกวัน (ร้อยละ 31.5) การมีบทบาทในครอบครัว
ในสถานะเป็นเพียงสมาชิกในครอบครัว (ร้อยละ 42.9) พ่อ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในครอบครัว (ร้อย
ละ 28.3) พร้อมทั้งมีความผู้เป็นอาศัย/สมาชิกของบ้าน (ร้อยละ 47.9) รองลงมามีความเป็นเจ้าของ
บ้าน (ร้อยละ 28.8) และส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของชุมชนหรือลูกบ้าน (ร้อยละ 86.4) 
 4.2   ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชน 46 ชุมชนและพ้ืนที่นอกชุมชนในเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ บทบาทในทางประชาธิปไตย ในช่วง 5 
ปีที่ท่านและครอบครัวปฏิบัติ หรือได้รับผลกระทบจริง ๆ โดยตรง ประชาชนยังคงคิดว่าตนเองมีสิทธิ
เสรีภาพในการด ารงชีวิตประจ าวัน (ร้อยละ 56.3) รองลงมา 3 ล าดับ ได้แก่ การมีสิทธิเสรีภาพใน
การประกอบอาชีพ (ร้อยละ 50.7) การไปเลือกตั้ งกรรมการกองทุน กรรมการอาชีพ กรรมการ
ชุมชน สข. สก. สส. สว. หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพ (ร้อยละ 50.0) ความมีสิทธิเสรีภาพในพูด พบปะ 
เสวนา จับกลุ่มพูดคุยกันได้ตามปกติ (ร้อยละ 39.6) และบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกาย (ร้อยละ 35.7) 

 4.3   วิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทย โดยประชาชนในชุมชน
เขตดุสิต กรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมือง พ.ศ. 2562 
หมายความถึงการเลือกตั้งที่จะเกิดในปี พ.ศ. 2562 นั้นประชาชนจะไปใช้สิทธิเสรีภาพในการพัฒนา
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นการสอบถคามความคิดเห็นของประชาชนจ านวน 
460 คนจากผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลเมื่อ ตุลาคม 2561 - 
กุมภาพันธ์ 2562 มีผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่า ต้องไปเลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่น 
หรือ ส.ส. หรือ ส.ว. (ร้อยละ 59.3) โดยการแสดงตนเป็นผู้สนใจทางการเมือง เช่น ร่วมพูดคุยเรื่อง
การเมือง (ร้อยละ 19.3) ร่วมการประชุม ฟังการหาเสียง แนะน าตัว หรือการชุมนุมทางการเมือง 
(ร้อยละ 17.8) และพยายามพูดเชิญชวนให้ผู้อ่ืนไปเลือกผู้ที่ตนสนับสนุน (ร้อยละ 10.7) แต่ยังพบว่า 
ประชาชนไม่สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมใดเลย (ร้อยละ 33.5) เมื่อพิจารณาภาพรวมวิถีทางการเมือง
การปกครองประชาธิปไตยแบบไทย ประชาชนมีความคิดเห็นกับวิถีทางการเมืองการปกครอง
ประชาธิปไตยแบบไทยในภาพรวมพบว่า ระดับความคิดเห็นทางการเมืองในส่วนวิถีทางการเมืองการ
ปกครองประชาธิปไตยแบบไทยของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ในระดับมี
ส่วนจริง (ค่าเฉลี่ย 3.34) โดยมีรายด้านพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองในส่วนวิถีทาง
การเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทยของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในระดับ
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จริงมาก 6 ด้าน เรียงค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ วัฒนธรรมทางการเมือง (ค่าเฉลี่ย 3.57) 
สภาพแวดล้อมทางการเมือง และค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (ค่าเฉลี่ย 3.56) 
อุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (ค่าเฉลี่ย 3.50) พฤติกรรมทางการเมือง (ค่าเฉลี่ย 3.49) 
และการพัฒนาทางการเมือง (ค่าเฉลี่ย 3.41) ซึ่งด้านที่น่าสนใจและมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ระดับความ
คิดเห็นทางการเมืองในมิติวัฒนธรรมทางการเมืองในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับจริง (ค่าเฉลี่ย 3.57) โดยมีรายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองในมิติวัฒนธรรม
ทางการเมืองในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในประเด็นที่ว่า การมีความเชื่อมั่น และชื่นชมในระบอบ
การปกครองที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันสูงสุดที่จะสามารถแก้ปัญหาของชาติให้มั่นคง
ยั่งยืน และมีความเหมาะสมต่อการปกครองในประเทศไทย อยู่ในระดับจริงที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
(ค่าเฉลี่ย 3.85) รองลงมามีความคิดเห็นว่า การช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือระบบอุปถัมภ์นั้นยังเป็น
พฤติกรรมที่ปฏิบัติกันอยู่ในสังคมไทย อยู่ในระดับจริง เช่นกัน (ค่าเฉลี่ย 3.74) 
 4.4   การเปรียบเทียบความแตกต่างของวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบ
ไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน พ.ศ. 2561-2562 พบผลวิจัยดังนี้ 
   4.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบ
ไทย จ าแนกตามเพศ พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวิถีทางการเมืองการปกครอง
ประชาธิปไตยแบบไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน พ.ศ. 2561 และก่อนการเลือกตั้ง 2562 เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 
ประชาชนที่เป็นผู้ชาย (ค่าเฉลี่ย 3.39) มีความคิดเห็นในวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตย
แบบไทยในสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าเพศหญิง (ค่าเฉลี่ย 3.29) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.036 
   4.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบ
ไทย จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของวิถีทางการเมืองการ
ปกครองประชาธิปไตยแบบไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน พ.ศ. 2561 และก่อนการเลือกตั้ง 2562 เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยใช้วิธีการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 
ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทยใน
สถานการณ์ปัจจุบันแตกต่างกัน โดยผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไปมีความคิดเห็นตามความ
จริงในวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทยมากกว่าผู้มีมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 
20,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.002 



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    287  

   4.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบ
ไทย จ าแนกตามสมาชิกกลุ่มทางสังคม พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของวิถีทางการเมือง
การปกครองประชาธิปไตยแบบไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน พ.ศ. 2561 และก่อนการเลือกตั้ง 2562 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสมาชิกกลุ่มทางสังคม โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนที่สังกัดสมาชิกกลุ่มทางสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.38) มีความคิดเห็นในวิถีทาง
การเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทยในสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าผู้ที่ไม่สังกัดกลุ่มทาง
สังคมใด ๆ เลย (ค่าเฉลี่ย 3.24) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

4.4 หลักธรรมาภิบาล: ความโปร่งใส (Transparency) พบว่า ค่าร้อยละของคะแนน
ของระดับความโปร่งใสที่ประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้แสดงความคิดเห็นและสังเกต
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง สัมผัสจริงในชุมชน ณ ปัจจุบันโดยมีค่าร้อยละสูงสุดแต่ละข้อไว้ดังนี้ 

1) หน่วยงานรัฐที่พัฒนาชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่ของท่านมีกลไกร้องเรียนจาก
ประชาชนได้โดยตรง (ไม่ค่อยมีความโปร่งใสมีคะแนน 4-5 คะแนน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6) 

2) หน่วยงานรัฐที่พัฒนาชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่ของท่านมีการวางระบบแบบ
แผนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง (ไม่ค่ อยมีความโปร่งใสมี
คะแนน 4-5 คะแนน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9) 

3) หน่วยงานรัฐในพ้ืนที่ของท่านมีกระบวนการเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชน ผู้น าชุมชน
เข้าร่วมในการคิด วางแผน ลงมือปฏิบัติและร่วมรับประโยชน์ในการพัฒนาพ้ืนที่ของท่าน (มีความ
โปร่งใสบ้างมีคะแนน 6-7 คะแนน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3) 

4) หน่วยงานรัฐในพ้ืนที่ของท่านมีการให้ประชาชนร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการท างาน
และยื่นข้อเสนอเพ่ือตรวจสอบการทุจริตในพ้ืนที่ได้โดยตรง (มีความโปร่งใสบ้างมีคะแนน 6-7 
คะแนน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8) 

5) ชุมชนท่านมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการบริหารจัดการเรื่อง คน 
งบประมาณ ผลประโยชน์ที่เป็นของส่วนรวม (มีความโปร่งใสบ้างมีคะแนน 6-7 คะแนน 149 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.5) 

6) ชุมชนได้มีการตรวจสอบการท างานจากภาคประชาชนในชุมชนด้วยกันเองใน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กลุ่มอาชีพของชุมชน กลุ่มผู้น าชุมชนอย่างทั่วถึง โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ (มีความโปร่งใสบ้างมีคะแนน 6-7 คะแนน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5) 
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7) ผู้น าชุมชน กลุ่มอาชีพของชุมชนมีการเปิดเผย ประกาศข้อมูลให้ประโยชน์ได้รับ
รู้อยู่เป็นระยะเวลาที่ก าหนดของชุมชน (มีความโปร่งใสบ้างมีคะแนน 6-7 คะแนน 160 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.8) 

8) เงินช่วยเหลือจากภายนอกเข้ามาที่ชุมชน ผู้น าชุมชนได้แจ้งให้ประชาคม หรือ
ภาคประชาชนได้รับรู้อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ (มีความโปร่งใสบ้างมีคะแนน 6-7 คะแนน 141 
คน คิดเป็นร้อยละ 30.7) 

9) เมื่อมีกิจกรรมที่ขอความร่วมมือจากองค์กรภาคเอกชน หรือภาครัฐ วิชาการ
จากภายนอก ผู้น าและคณะกรรมการชุมชนได้มีการประกาศเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้และ
เปิดโอกาสให้เข้าร่วมอย่างท่ัวถึง (มีความโปร่งใสบ้างมีคะแนน 6-7 คะแนน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.1) 

10) การท างานพัฒนาในชุมชนมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่และภาค
ประชาชนซึ่งสามารถสอบถามข้อมูล แนวทาง งบประมาณ จ านวนคน ระยะเวลา ผลที่เกิดขึ้นได้
จากผู้น าและหน่วยงานรัฐในท้องถิ่นโดยตรงได้อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างทั่วถึง  (มีความ
โปร่งใสบ้างมีคะแนน 6-7 คะแนน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8) 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 การมี ส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ ของประชาชนทั้ ง 46 ชุมชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร โดยวิถีคนเมืองใหญ่ตามภาวะการณ์ชุมชนที่เกิดขึ้นเฉพาะในเขตดุสิตมีอยู่ลักษณะ
หลายรูปแบบทั้งชุมชนแออัด ชุมชนในตลาด ชุมชนแบบบวร ชุมชนทหาร ชุมชนใกล้วัง ชุมชนเคหะ 
ชุมชนเก่าแก่ไม่เป็นทางการ ชุมชนริมน้ าที่อยู่ในพ้ืนที่เอกชน พ้ืนที่หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ผู้คนที่อาศัย
อยู่จึงมีวิถีการท างาน การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป และที่ส าคัญมักเป็นชุมชนแบบมีวิถีชีวิตชั่วคราว 
กล่าวคนที่อยู่ในพ้ืนที่ชุมชนเมืองเป็นคนมีงานท า มีหน้าที่ น้อยมากที่จะอยู่เฉย ๆ เพราะค่าครองชีพสูง
ทุกคนต้องท ามาหากินช่วยกัน จึงมีอาชีพที่หลากหลาย คนก็มาจากหลายภูมิล าเนา มีวัฒนธรรมที่
แตกต่างกนัออกไป ผู้น าและประชาชนโดยทั่วไปมีหลายชุมชนที่ต้องออกไปท างานนอกชุมชน ต าแหน่งที่
ได้รับจึงเป็นเพราะความน่าเชื่อถือ หรือมีอาวุโส มีคุณวุฒิเท่านั้น การทุ่มเทจริง ๆ ยังไม่เกิดขึ้นตาม
ต าแหน่งที่ได้รับ และอีกหลายชุมชนที่ผู้น ามีความทุ่มเทมีเวลาให้กับชุมชนและการพัฒนาชุมชนร่วมกับ
หน่วยงานรัฐในท้องถิ่น หรือองค์กรที่เข้ามาพัฒนา ดังนั้นโดยส่วนใหญ่คนที่ท างานให้กับชุมชนจะมีอายุ
อยู่ในช่วง 50 ปีขึ้นไป และมักเป็นเพศชายเป็นส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 10 ปี และมีรายได้
พอเพียงไม่มากนัก การศึกษาอยู่ระดับไม่เกิน ม.6 หรือ ปวช. ปวส. ประมาณนี้ ที่ส าคัญมีการสังกัดกลุ่ม
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สมาชิกทางสังคมอย่างแน่นอน เช่น กลุ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม อสม. เป็น
ต้นเพราะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สอดคล้องกับการวิจัยของภูสิทธ์ ภูค าชะ
โนด ในประเด็นการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (Phusit 
Phukamchanoad, 2009: 127-128)  พบว่า คณะกรรมการชุมชนในเขตดุสิตเมื่อ 10 ปีที่แล้ว มีกลุ่ม
สมาชิกที่สังกัดที่มากที่สุด คือ เป็นสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.กทม.) สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นสมาชิกคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์  เป็นต้น นอกจากนี้กลุ่มที่เกิดขึ้น
ใหม่ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2561- ก่อนการเลือกตั้ง 2562) คือกลุ่มจิตอาสา หรือกลุ่มจิตสาธารณะ ซึ่งการเป็น
สมาชิกกลุ่มมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างมากซึ่งจะมากกว่าคนที่ไม่เป็นสมาชิก
กลุ่มนั่นเอง ซึ่งในการวิจัยเมื่อ 10 ปีที่ยังบ่งชี้ชัดเจนเช่นเดียวกันว่า กรรมการที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม
และกรรมการที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านการค้นหาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน, ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน และด้านการลงทุน
ปฏิบัติการพัฒนาชุมชน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการติดตาม
ประเมินผลในการพัฒนาชุมชน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Phusit 
Phukamchanoad, 2009: 133, Thanawith Kangkang, 2003: 75-82) ส่วนระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และส่วนร่วมกับหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชนอยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่งลดลงจากเมื่อ 10 ปีที่แล้วเนื่องจากสภาวะการณ์ทางการเมืองและการบริหารที่อยู่ภายใต้
แนวคิดของรัฐบาล คสช. (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ) จึงท าการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนไม่เต็มที่
เท่าที่ควร เพราะเกิดภาวะความกลัว เกรงจะผิดกฎหมายซึ่งการท ากิจกรรมกลุ่มอาชีพ พัฒนาองค์ความรู้
ทางวิชาการ วิชาชีพที่มีการรวมกันเกิน 10 คนมักจะมีทหารหน่วยใกล้เคียงมาถ่ายรูปไว้ กระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนจึงท าได้ไม่เต็มที่ จึงท าให้การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางค่อยไปทางน้อยมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรทัย พระทัด ได้วิเคราะห์ผลวิจัยว่า การด าเนินงานและการมีส่วร่วม
ของประชาชนที่ผ่านมาต่อการด าเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนป้อมมหากาฬ ประชาชน
ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์เพราะ
ประชาชนคิดว่าเป็นเรื่องของกรุงเทพมหานครที่ต้องด าเนินการ ซึ่งตอนแรกชาวบ้านคิดว่า จะมีการ
พัฒนาควบคู่ไปกับการด ารงชีวิตและวิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยไม่คิดว่าจะมีการรื้อย้ายแต่อย่างใด
นั่นเอง (Orathai Pratad, 2015: 68)  ยังมีลักษณะการพัฒนาแบบพอเพียงที่เป็นไปตามงานวิจัยของ
พรรณิลัย นิติโรจน์ ได้วิเคราะห์ผลวิจัยว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการปฏิบัติการ การ
ด าเนินการตามแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นคัดเลือกแกน
น าชุมชน อบรมวิทยาการกระบวนการ ขั้นตอนการจัดเวทีเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ การส ารวจข้อมูล 
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และวิเคราะห์ข้อมูล จึงถึงการน าเสนอแผนชุมชนต่อส านักงานเขตเป็นแบบพอเพียงอยู่ระดับปานกลาง
ด้วยนั่นเอง (Pannilai Nitirochana, 2014) ส่วนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพ้ืนที่เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่าประชาชนขาดความเชื่อมั่น เชื่อใจต่อตัวผู้สมัครหรือผู้แทนของประชาชน มี
ลักษณะสร้างวัฒนธรรมผลประโยชน์ หรือเอาผลประโยชน์มาล่อใจให้เข้าร่วมฟัง ร่วมท า ร่วมออกไปใช้
สิทธิ์ ความเป็นพรรคเป็นพวก กลุ่มใครกลุ่มมันทั้งระดับผู้น าชุมชนและประชาชน ยังไม่เป็นอันหนึ่ง
เดียวกัน ยังขาดแรงจูงใจที่ส าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่ว่า การเลือกตั้งจะได้
คนดีไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ได้คนเสียสละเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในช่วงเวลา 5 ปีที่
ผ่านมา (2557-2561) การแสดงออกทางการเมืองในทุกประเด็นที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวทางกลุ่ม
สังคมจะเล็กหรือกลางหรือใหญ่ คนเดียวก็ไม่ได้ เพราะอยู่ในช่วงรักษาความสงบความปลอดภัยเสมือน
หนึ่งอยู่ในภาวะวิกฤติทางการเมืองอย่างรุนแรง ในความเป็นจริงในพ้ืนที่เขตดุสิต ไม่มีภาวะแบบนั้น 
เพราะประชาชนทุกคนล้วนมีหน้าที่การงาน ต้องท ามาหากินอยู่ทุกวัน การมีส่วนร่วมที่เคยน้อยอยู่แล้ว
กับน้อยลงไปเหมือนเป็นภาวะปกติของชีวิต และจริง ๆ แทบไม่ได้กระทบต่อวิถีชีวิตประชาธิปไตยของ
ประชาชนเลย การมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกมิติจึงมีกิจกรรมไม่มากนัก ท าให้วิถีทางการเมืองการ
ปกครองประชาธิปไตยแบบไทย ๆ อยู่ในระดับกลางไปหาน้อยเหมือนแต่ก่อนมาเช่นเดิม ซึ่งยังมีความ
คิดเห็นว่าวิถีการเมืองในมิติวัฒนธรรมทางการเมือง สภาพแวดล้อมทางการเมือง และค่านิยมพ้ืนฐานทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย อุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย พฤติกรรมทางการเมือง และ
การพัฒนาทางการเมือง มีภาวะการเมืองที่ไร้อิสระทางการเมืองจริงกับพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้กับที่
ประชาชนได้แสดงออกและเข้าใจสัมผัสได้ในวิถีปัจจุบัน ที่ประชาชนเข้าใจการเมือง พฤติกรรมของ
นักการเมืองที่ผลิตซ้ า ๆ จนท าให้รู้สึกเบื่อหน่ายการเมืองจนหลีกเลี่ยงการพูดถึงการเมือง ติดตาม
ข่าวสารทางสื่อก็พอ “เบื่อหน่าย ท ามาหากินดีกว่า” และสุภาพสตรีให้ความส าคัญและมีส่วนร่วม
ทางการเมืองไม่มากนัก ซึ่งในงานวิจัยของณัฐรินทร์ เฉลิมฤทธิวัฒน์ ได้วิเคราะห์ผลวิจัยว่า สตรีมีส่วน
ร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นอยูในระดับน้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา สตรีมีส่วนร่วม
ทางการเมืองระดับท้องถิ่นด้านการเลือกตั้ง ด้านการแสดงความคิดเห็น ด้านการจัดตั้งและรวมกลุ่ม
ผลประโยชน์และด้านการแสดงออกของประชาชน อยูในระดับน้อยทุกด้าน  (Nattarin 
Chaloemritthiwat, 2016) และในการวิจัยเชิงพ้ืนที่เขตดุสิต (Phusit Phukamchanoad, 2010: 330-
331) ได้อภิปรายผลไว้ว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับต่ า ประชาชนไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง เท่านั้น คือพฤติกรรม
ที่เห็นชัดเจน เช่น การเลือกตั้งระดับชาติ(ส.ส.) และ(ส.ว.) รวมถึงการไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน(กรรมการชุมชนสมาชิกสภาเขตดุสิต(ส.ข.) สมาชิก สภากรุงเทพมหานคร(ส.ก.) และผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร) นั่นเป็นเพราะว่า ประชาชนเบื่อ จึงขอใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่าน
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กฎหมายรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศก็พอ ท าง่ายไม่ซับซ้อน เป็นทางการที่สุดและใช้
เวลาน้อย ขอใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับท างาน มีอาชีพรับจ้าง ค้าขาย รับราชการเป็นหลัก จึงไม่ค่อยมีเวลา
ให้กับกิจกรรมการเมืองอ่ืน ๆ และสอดคล้องกับแนวคิดทางการเมืองของพิชาย รัตนดิเล็ก ณ ภูเก็ต ที่
กล่าวถึงการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นการแสดงออกในลักษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ที่แทบ
ไม่ต้องลงทุน ด้านแรงงานหรือก าลังทรัพย์แต่การที่คนไม่ออกไปใช้สิทธินั้นอาจเกิดจากความเบื่อหน่าย
ต่อสถานการณ์ บ้านเมือง ซึ่งเต็มไปด้วยความขัดแย้ง แย่งชิงผลประโยชน์และแตกแยกกันเองของ
นักการเมือง จึงไม่อยากเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง (Pichai Rattanadilok Na Phuket, 1998: 143) 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 หน่วยงานภาครัฐต้องใช้ช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้การรับข้อมูลข่าวสารทางการเมือง ให้เพ่ิม
มากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจกับการรับรู้รับทราบความเคลื่อนไหวทางการเมืองการ
ปกครอง ภาครัฐต้องออกแบบกิจกรรมใหม่เพ่ือสร้างทัศนคติใหม่ให้ประชาชนได้ประโยชน์กับการ
ปราศรัยหาเสียงของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ และต้องสร้าง
แกนน าให้กับชุมชนรู้จักการแสดงออกทางความคิดเห็นเมื่อไปฟังการบรรยาย อภิปรายหรือการ
สัมมนาเกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองและสถานการบ้านเมืองในสถานที่ที่รัฐจัดขึ้นให้กับประชาชน
เป็นการสัญจรให้บ่อยครั้ง โดยใช้แนวคิดที่ว่า รัฐต้องลงไปมีส่วนร่วมกับประชาชน มิใช่รอให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐแต่ฝ่ายเดียว กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ต้องออกส่งเสริมนอกที่ตั้ง
นั่นเอง 
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บทคัดย่อ 
  เมื่อชายและหญิงตกลงปลงใจแต่งงานกันโดยจดทะเบียนสมรส เกิดผลให้คู่สมรสเป็นสามี
ภริยากันตามกฎหมาย หากการสมรสไม่สิ้นสุดลงด้วยความตายหรือการหย่า หรือการถูกเพิกถอน
โดยศาล การสมรสย่อมยังมีผลตามกฎหมายอยู่ การที่สามีออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
ก็ไม่ท าให้การสมรสสิ้นสุดลง แต่ถ้าการสมรสใดสิ้นสุดลงด้วยเหตุแห่งการมรณภาพของพระภิกษุ ท า
ให้ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็น
ภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้นโดยพลัน ไม่ตกเป็นทรัพย์มรดกแก่ภริยาหรือทายาทของพระภิกษุนั้นแต่
อย่างใด 
ค าส าคัญ : คู่สมรส ; ทรัพย์สินของพระภิกษุ ; ภูมิล าเนาของพระภิกษุ ; สมบัติของวัด 
 
 

ABSTRACT 
 When the marriage between a man and a woman is registered, the 
spouses shall become husband and wife by law. If the marriage is not terminated 
by the death, the divorce or being revoked by the Court, it still exists. Marriage shall 
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not be terminated by obtaining Buddhist monkhood of husband. However, if 
marriage is terminated by Buddhist monk’s death, his properties acquired by him 
during his monkhood shall immediately become possessions of the monastery 
which is his domicile, shall not devolve on his wife or statutory heirs. 
Keywords : Spouses; Properties of Buddhist monk; Domicile of Buddhist monk;  
   Possessions of monastery 
 
1. บทน า 
 ก่อนอ่ืนต้องท าความเข้าใจค าว่า “พระภิกษุ” ให้ถูกต้องเสียก่อน โดยค าว่า “พระ” ตาม
พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์ โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  (ป.อ.ปยุตฺโต) ให้
หมายความถึงค าน าหน้าที่ใช้ประกอบหน้าค าอ่ืนเพ่ือแสดงความยกย่อง  เคารพ นับถือ หรือให้
ความส าคัญ (Somdet Phra Phutthakosajan (P.A.Payutto), 2016:260) ส่วนค าว่า “ภิกษุ” 

หรือ ภิกขุ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 หมายความถึง ชายที่บวชเป็นพระใน
พระพุทธศาสนา (The Royal Institute, 2556:870) ดังนั้น ค าว่า “พระภิกษุ” ในที่นี้จึงหมายความ
ถึง ชายที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทหรือบวชแล้วในพระพุทธศาสนา ดังนั้น จึงไม่รวมถึงแม่ชี 
สามเณร และนักพรต (Winutta Sangsook, 2016:63) และไม่ใช่นักบวชในศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนา
พุทธ และไม่รวมถึงพระจีนหรือพระญวนตามนัยของค าพิพากษาฎีกาที่ 504/2461 ซึ่งได้วินิจฉัยไว้
ว่า พระจีนและพระญวนเป็นนักพรตไม่ใช่พระภิกษุสงฆ์ แต่น่าจะหมายรวมถึงพระลังกา พระเขมร 
พระพม่า พระลาว หรือพระฝรั่งที่บวชในประเทศไทยด้วย ทั้งนี้จะรวมถึงพระภิกษุในนิกายมหายาน
ด้วยหรือไม่ น่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องน าสืบพยานในศาลต่อไป (Umporn Na Takoutung, 
1985:66) ดังนั้น เมื่อชายใดบวชเป็นพระภิกษุแล้ว แม้ไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องหย่าขาดจากภริยาก็ตาม 
แต่ในระหว่างอยู่ในสมณเพศพระภิกษุจะต้องถือเพศพรหมจรรย์โดยเคร่งครัด จึงต้องตัดขาดจากการ
อยู่กินฉันสามีภริยาไปโดยปริยาย แม้ในทางกฎหมายจะถือว่ายังเป็นคู่สมรสกันอยู่ก็ตาม 
 อนึ่ง ตามประเพณีอันดีงามในการบวชเป็นพระภิกษุมีจ ากัดคุณสมบัติไว้หลายประการ 
เช่น ต้องเป็นชายที่อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่อภัพพบุคคลที่ถูกห้ามโดยเด็ดขาด เป็นต้น แต่
ไม่มีจ ากัดระยะเวลาในการบวชว่าจะต้องบวชนานเท่าใด ดังนั้น ชายบางคนจึงบวชเพียง 7 วัน บ้าง 
15 วันบ้าง 1 เดือนบ้าง แล้วแต่เหตุผลในการบวชของแต่ละคน ซึ่ งการบวชเป็นระยะเวลาสั้นๆ จะ
ไม่เกิดปัญหาในเรื่องทรัพย์สินของพระภิกษุ เพราะเมื่อลาสิกขาบทไปแล้ว พระภิกษุก็จะกลับคืนสู่
สภาพเป็นฆราวาสเหมือนก่อนบวช ทรัพย์สินได้มาในระหว่างสมณเพศก็จะตกเป็นทรัพย์สินของ
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ฆราวาสที่สึกแล้วนั่นเอง แต่ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นบ่อยๆ คือ พระภิกษุที่บวชแล้วด ารงตนอยู่ใน
สมณเพศเรื่อยไปจนถึงแก่มรณภาพ มักเกิดข้อพิพาทกันในระหว่างภริยาและบรรดาทายาทโดยธรรม
ของพระภิกษุกับวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้น ว่าทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาก่อนบวชและ
ทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาในระหว่างที่อยู่ในสมณเพศนั้นจะเป็นของใครเมื่อพระภิกษุถึงแก่มรณภาพ
ลงแล้ว ดังนั้น จึงขอน าเสนอปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของชายที่บวชเป็นพระภิกษุใน
ขณะที่ยังมีคู่สมรสอยู่เป็นล าดับต่อไปนี้ 
 
2. ปัญหาเร่ืองทรัพย์สินของชายที่บวชเป็นพระภิกษุในขณะที่ยังมีภริยาอยู่ 
 การบรรพชาอุปสมบทหรือการบวชถือเป็นประเพณีอันดีงามและเป็นกิจอันส าคัญที่สืบ
ทอดต่อๆ กันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน หากชายใดยินดีเข้าสู่สมณเพศแล้วจะต้องเป็นผู้อยู่
ในฐานะผู้ครองเพศพรหมจรรย์ หมายความว่า มีรูปแบบความเป็นอยู่เหนือกามและกิเลสต่างๆ เป็น
ผู้สละทุกสิ่งทุกอย่างทางโลกแล้ว และอุทิศชีวิตตนเพ่ือพระพุทธศาสนา มีพระธรรมวินัยเป็นกรอบ
ควบคุมความประพฤติท้ังหมด แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายถือว่าพระภิกษุนั้นก็ยังมีฐานะเป็นพลเมือง
ผู้หนึ่งของรัฐ ความเป็นพระภิกษุหรือภิกขุภาวะไม่ท าให้พระภิกษุหลุดพ้นจากการปฏิบัติตาม
กฎหมายของรัฐ แต่เนื่องจากพระภิกษุมีสถานะพิเศษแตกต่างจากประชาชนธรรมดาทั่วไป รัฐจึงได้
บัญญัติกฎหมายพิเศษขึ้นเพ่ือวางหลักเกณฑ์ส าหรับพระภิกษุไว้โดยเฉพาะ เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง
และเหมาะสมกับการที่พระภิกษุสงฆ์ได้รับการยกย่องจากสังคมว่าเป็นผู้มีคุณงามความดีและเป็น 
ปูชนียบุคคลผู้ที่ควรให้การเคารพบูชา ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายที่รัฐบัญญัติขึ้นบังคับใช้แก่
พระภิกษุนั้นเป็นกฎหมายเฉพาะ แต่ถ้าไม่มีกฎหมายเฉพาะก็ให้ใช้หลักกฎหมายทั่วไปซึ่งได้แก่
กฎหมายที่ใช้กับบุคคลธรรมดาโดยทั่วไปนั่นเอง หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สถานะทางกฎหมาย
ส าหรับบุคคลธรรมดาที่พระภิกษุจะต้องปฏิบัติตามก็ยังมีอยู่ และยังมีสถานะทางกฎหมายส าหรับให้
พระภิกษุต้องปฏิบัติตามโดยเฉพาะเพ่ิมเติมเข้ามาอีกด้วยนั่นเอง 
 2.1 สามีออกบวชเป็นพระภิกษุในขณะที่ยังมีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่จะท าให้การ
สมรสสิ้นสุดลงหรือไม่ 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1501 บัญญัติว่า 
“การสมรสย่อมสิ้นสุดด้วยความตาย การหย่า หรือศาลพิพากษาให้เพิกถอน” ดังนั้น การสมรสจะ
สิ้นสุดลงตามกฎหมายก็ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งใน 3 ประการ ได้แก่ 1) ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตาย ซึ่งไม่รวมถึง
การถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 64 แต่การสาบสูญ
สามารถยกขึ้นเป็นเหตุให้คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าต่อศาลได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
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พาณิชย์ มาตรา 1516 (5) 2) การหย่าโดยความยินยอมของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย หรือการหย่าโดยค า
พิพากษาของศาลตามที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าต่อศาล 3) ศาลพิพากษาให้เพิกถอน คือเหตุ
ใดเหตุหนึ่งตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก าหนดไว้ เช่น การสมรสที่เป็นโมฆียะ (มาตรา 
1502) เนื่องจากชายหญิงที่สมรสกันมีอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ (มาตรา 1448 ประกอบมาตรา 
1503) หรือการสมรสที่ชายหรือหญิงถูกกลฉ้อฉลให้สมรส (มาตรา 1506 ประกอบมาตรา 1503) 
เป็นต้น 
 ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว การที่สามีออกบวชเป็นพระภิกษุไม่ใช่
กรณีเหตุแห่งการสิ้นสุดของการสมรสตามกฎหมายแต่อย่างใด โดยเฉพาะการที่สามีบวชเป็น
พระภิกษุโดยความยินยอมพร้อมใจของภริยาจะบวชนานเท่าใด ก็ได้ไม่ท าให้การสมรสสิ้นสุดลง 
ยกเว้นในกรณีทีส่ามีจงใจละทิ้งภริยาไปบวชนานเกิน 1 ปี โดยภริยาไม่ยินยอม ภริยาสามารถยกเป็น
เหตุฟ้องหย่าพระภิกษุผู้เป็นสามีได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 1516 (4) ได้ 
อย่างไรก็ตามเมื่อบวชเป็นพระภิกษุแล้ว หากคู่สมรสทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์หรือสมัครใจจะไป
จดทะเบียนการหย่าเพ่ือให้การสมรสสิ้นสุดลงตามกฎหมายก็ย่อมจะท าได้ และเมื่อจดทะเบียนการ
หย่านั้น มาตรา 1532 (ก) ก าหนดให้จัดการแบ่งทรัพย์สินของสามีภริยาที่มีอยู่ในเวลาจดทะเบียน
การหย่าเสียให้เสร็จสิ้นไปในขณะจดทะเบียนการหย่าด้วย 
 หลักกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันดังกล่าวข้างต้นมีความแตกต่างจากหลักกฎหมายไทยที่มี
อยู่เดิม ได้แก่ กฎหมายลักษณะผัวเมียหรือพระอัยการลักษณะผัวเมีย บทที่ 38 ที่ได้บัญญัติไว้ว่า 
“หญิงชายราษฎรอยู่กินเปนผัวเมียกัน สามีสรัทธาสละภรรยาแลทรัพยสิ่งของบวดเป็นภิษุ สามเณร
แล้ว แลสึกออกมาจะคืนอยู่กินด้วยหญิงอีกไซ้ ถ้าหญิงมิสมักเปนภรรยานั้นต่อไปก็ตามใจหญิง เหตุ
ว่าบวดแล้วขาดจากผัวเมียกัน ถ้าชายถูลากข่มขืนหญิงนั้น ท่านให้ไหมชายดุจท าแก่หญิงหม้ายนั้น” 
(Retrieved 2018, 9 july from libdcms. nida.ac.th/thesis6/2557/b185202.pdf)  
ซึ่งหมายความว่า หญิงชายที่อยู่กินฉันสามีภริยากัน ต่อมาสามีมีศรัทธาที่จะแยกจากภรรยาและ
ทรัพย์สมบัติออกบวชเป็นพระภิกษุ และต่อมาภายหลังเมื่อลาสิกขาบทแล้วประสงค์จะขอคืนไปอยู่
กินฉันสามีภริยากับหญิงนั้นอีก ถ้าหญิงนั้นยินยอมอยู่กินฉันสามีภรรยาต่อไปก็ให้ท าได้ตามความ
สมัครใจของหญิงนั้น เพราะตามกฎหมายลักษณะผัวเมียนั้นเมื่อชายบวชแล้วก็ให้ขาดจากการเป็น
สามีภริยากับหญิงนั้น และถ้าหากชายใช้ก าลังขืนใจหรือข่มขืนหญิงนั้น กฎหมายบังคับให้ลงโทษ
ปรับไหมชายชดใช้ทดแทนให้หญิงประดุจดังกระท าต่อหญิงหม้ายด้วย แต่ตามกฎหมายปัจจุบันคือ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1501 ได้แก้ไขให้การสมรสสิ้นสุดลงด้วยเหตุสามประการ 
คือ ความตาย การหย่า หรือกรณีที่ถูกศาลพิพากษาให้เพิกถอนเท่านั้น ไม่รวมถึงกรณีที่สามีออกบวช
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เป็นพระภิกษุด้วย และต่อมาเมื่อมีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวแล้ว ได้มีค าพิพากษาฎีกาที่ 
135/2498 วินิจฉัยยืนยันว่า แม้การที่สามีไปบวชหาท าให้ขาดจากการสมรสไม่ และจะถือว่าเป็น
การทิ้งร้างไม่ได้ก็ตามแต่ทรัพย์ที่พระภิกษุได้มานั้นเพราะเขาท าบุญให้พระภิกษุย่อมไม่ถือว่าเป็น
สินสมรส ดังนั้น การที่สามีออกบวชเป็นพระภิกษุ ไม่ว่าจะบวชนานเท่าใดก็ไม่ท าให้การสมรสสิ้นสุด
ลงตามกฎหมาย สามีที่เป็นพระภิกษุและภริยาจึงยังถือเป็นคู่สมรสที่มีสิทธิและหน้าที่ต่อกันตาม
กฎหมายอยู่ต่อไป เพียงแตใ่นการด ารงชีวิตต่างต้องแยกกันอยู่ไม่อาจใช้ชีวิตคู่อยู่กินร่วมกันกับภริยา
ได้เหมือนเดิมอีกต่อไป 
 2.2 ปัญหาเรื่องทรัพย์สินของคู่สมรสก่อนการบวช 
 ส าหรับทรัพย์สินของคู่สมรสก่อนการบวชนั้นกฎหมายระบุว่าสินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่าย
ใดให้ฝ่ายนั้นเป็นผู้จัดการ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1473 ส่วนสินสมรสนั้น 
มาตรา 1476 ระบุให้สามีและภริยาต้องจัดการร่วมกัน หรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่าย ในกรณี
ต่อไปนี้ (1) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จ านอง ปลดจ านอง หรือโอนสิทธิจ านอง ซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจ านองได้ (2) ก่อตั้งหรือท าให้สิ้นสุดลงทั้งหมดหรือ
บางส่วนซึ่ งภาระจ ายอม สิทธิอาศัย สิทธิ เหนือพ้ืนดิน สิทธิ เก็บกิน หรือภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย์ (3) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินสามปี (4) ให้กู้ยืมเงิน (5) ให้โดยเสน่หา เว้นแต่การ
ให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปของครอบครัวเพ่ือการกุศล สังคม หรือตามหน้าที่ธรรมจรรยา (6) 
ประนีประนอมยอมความ (7) มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย และ (8) น าทรัพย์สินไป
เป็นประกันหรือหลักประกันต่อเจ้าพนักงานหรือศาล ส่วนการจัดการสินสมรสอ่ืนๆ นอกจากกรณี
ดังกล่าวนี้ สามีหรือภริยาจัดการได้เองโดยมิต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้หากคู่สมรส
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่าฝืน มาตรา 1480 ระบุให้คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งอาจฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรม
นั้นได้ 
 ดังนั้น สรุปได้ว่าในเรื่องการจัดการทรัพย์สินของคู่สมรสที่แม้สามีได้ออกบวชแล้ว ก็ยัง
ต้องอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากเป็นสินส่วนตัวที่มีอยู่ก่อนบวชของพระภิกษุ
นั้น กฎหมายก าหนดให้พระภิกษุเป็นผู้จัดการดูแลเอง ส่วนสินสมรสที่มีอยู่ก่อนบวช กฎหมาย
ก าหนดให้พระภิกษุต้องจัดการร่วมกันหรือต้องให้ความยินยอมแก่ภริยาในการจัดการสินสมรสแปด
ประการดังกล่าวข้างต้น แต่หากไม่ใช่การจัดการสินสมรสตามแปดประการนี้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย่อม
จัดการได้เองอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง 
 ปัญหาส าคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ ในระหว่างอยู่ในสมณเพศนั้น หากการสมรสสิ้นสุดลง
เนื่องจากภริยาของพระภิกษุเกิดเสียชีวิตลง ทรัพย์สินของภริยาที่มีอยู่ในขณะที่เสียชีวิตจะตกเป็น
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มรดกแก่พระภิกษุอย่างไร ซึ่งกรณีนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1628 ระบุไว้ว่า สามี
ภริยาที่ร้างกัน หรือแยกกันอยู่โดยยังมิได้หย่าขาดจากกันตามกฎหมาย มิได้สิ้นไปซึ่งสิทธิโดยธรรมใน
การสืบมรดกซึ่งกันและกัน ดังนั้น เมื่อภริยาถึงแก่กรรมลงโดยไม่ได้ท าพินัยกรรม กฎหมายให้ท าการ
แบ่งปันทรัพย์มรดกท้ังหมดของภริยาให้แก่ทายาทโดยธรรม ซึ่งรวมทั้งพระภิกษุในฐานะคู่สมรสตาม
กฎหมายด้วย ส่วนการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้เป็นไปตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ แต่ถ้าภริยาได้ท าพินัยกรรมแสดงเจตนาให้พระภิกษุได้รับทรัพย์สินอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามพินัยกรรมก็สามารถท าได้ และพระภิกษุก็ยังมีสิทธิที่จะได้รับมรดกในส่วนโดยธรรมของ
ตนจากทรัพย์มรดกของภริยาที่ไม่ได้ระบุไว้ในพินัยกรรมได้อีกส่วนหนึ่งด้วย ตามนัยแห่งมาตรา 
1621 ที่ว่า “เว้นแต่ผู้ท าพินัยกรรมจะได้แสดงเจตนาก าหนดไว้ในพินัยกรรมเป็นอย่างอ่ืน แม้ทายาท
โดยธรรมคนใดจะได้รับทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดตามพินัยกรรม ทายาทคนนั้นก็ยังมีสิทธิที่จะเรียก
เอาส่วนโดยธรรมของตนจากทรัพย์มรดกส่วนที่ยังไม่ได้จ าหน่ายโดยพินัยกรรมจนเต็มอีกก็ได้” และ
ทั้งนี้ในทางกลับกันหากการสมรสสิ้นสุดลงเนื่องจากการมรณภาพของพระภิกษุทรัพย์สินของ
พระภิกษุที่จะตกเป็นมรดกแก่ภริยาในฐานะทายาทโดยธรรมจะมีได้เฉพาะทรัพย์สินของพระภิกษุที่
มีอยู่ก่อนบวชเท่านั้น ซึ่งเหตุผลในเรื่องนี้จะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป แต่ภริยายังสามารถเป็นผู้รับ
พินัยกรรมได้ หากพระภิกษุได้ท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินใดทั้งก่อนบวชและหลังบวชให้แก่ภริยาขณะ
เมื่อมีชีวิตก่อนถึงแก่มรณภาพ และภริยายังสามารถเรียกร้องเอาส่วนโดยธรรมของตนจากทรัพย์
มรดกของสามีที่มีอยู่ก่อนออกบวชเป็นพระภิกษุตามมาตรา 1621 ดังกล่าวข้างต้นด้วยเช่นกัน ซึ่ง
หลักเกณฑ์นี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ยืนยันไว้ใน มาตรา 1624 ที่ว่า “ทรัพย์สินใดเป็น
ของบุคคลก่อนอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ทรัพย์สินนั้นหาตกเป็นสมบัติของวัดไม่ และให้เป็นมรดกตก
ทอดแก่ทายาทโดยธรรมของบุคคลนั้น หรือบุคคลนั้นจะจ าหน่ายโดยประการใดตามกฎหมายก็ได้” 
 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ภริยาถึงแก่กรรมดังกล่าวข้างต้น หากพระภิกษุจะเรียกร้องหรือ
ฟ้องร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมของภริยา ย่อมท าได้ก็ต่อเมื่อพระภิกษุได้สึก
จากการเป็นพระภิกษุ แต่พระภิกษุอาจเรียกร้องเอามรดกส่วนของตนจากทรัพย์มรดกของภริยาใน
ฐานะผู้รับพินัยกรรมได้ ทั้งนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1622 ที่ระบุว่า 
“พระภิกษุนั้น จะเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมไม่ได้ เว้นแต่จะได้สึกจาก
สมณเพศมาเรียกร้องภายในก าหนดอายุความตามมาตรา 1754 แต่พระภิกษุน้ันอาจเป็นผู้รับ
พินัยกรรมได้” จากกฎหมายมาตรา 1622 นี้ แสดงว่าแม้จะออกบวชเป็นพระภิกษุ กฎหมายก็มิได้
ตัดพระภิกษุจากการเป็นทายาท ดังนั้น พระภิกษุจึงยังมีฐานะเป็นทั้งทายาทโดยธรรมและผู้รับ
พินัยกรรม แต่กรณีที่พระภิกษุเป็นทายาทโดยธรรมในกองทรัพย์มรดกที่ยังมีบุคคลอ่ืนใดตามมาตรา 
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1629 อยู่อีกด้วย เช่น บิดา มารดา หรือบุตรของเจ้ามรดกร่วมอยู่ด้วยกับพระภิกษุ มาตรา 1622 ได้
ก าหนดห้ามไม่ให้พระภิกษุเรียกร้องโดยประการใดๆ รวมทั้งการน าคดีข้ึนฟ้องร้องต่อศาลเพ่ือขอแบ่ง
ทรัพย์มรดก เว้นแต่กรณีที่บรรดาทายาทโดยธรรมทุกคนตกลงแบ่งปันทรัพย์มรดกกันได้โดยไม่ต้อง
เรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อกันอีก เหตุที่กฎหมายต้องบัญญัติห้ามไว้ ก็น่าจะเป็นเพราะเหตุผลว่า เป็น
การที่ไม่เหมาะสมที่พระภิกษุจะมาห่วงกังวลในการสะสมทรัพย์สมบัติ เพราะการบวชถือเป็นการ
สละแล้วในทางโลก ดังนั้น เพ่ือไม่ให้ขัดกับหลักพระธรรมทางศาสนาพุทธ กฎหมายจึงก าหนดให้
พระภิกษุที่ยังติดใจเรียกร้องหรือฟ้องร้องเอาทรัพย์มรดกต้องสึกออกจากสมณเพศเสียก่อน แล้วจึง
ไปเรียกร้องหรอืฟ้องร้องต่อศาลภายในอายุความตามมาตรา 1754 คือ 1 ปี นับแต่ได้รู้หรือควรจะได้
รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก หรือ 10 ปีนับแต่เจ้ามรดกตาย 
 ส าหรับมาตรา 1622 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังกล่าวมาข้างต้นนี้ มีที่มา
จากกฎหมายมรฎกที่ตราขึ้นไว้ตั้งแต่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเอกาทศรถ แห่งกรุงศรี
อยุธยา เมื่อปีพุทธศักราช 2155 โดยบัญญัติไว้ในบทที่ 36 ที่ว่า “.....ถ้าคฤหัษฐ์มรณภาพ บิดา 
มารดา ญาติพี่น้อง ลูกหลาน เป็นเจ้าภิกษุอยู่ในศิกขาบทแล้ว จะปันเอาทรัพย์มรฎกคฤหัษฐ์นั้นมิได้ 
เหตุว่าเป็นบุตรพระเจ้าแล้ว ถ้าคฤหัษฐ์มรณภาพนั้นอุทิศไว้ถวายสวิญญาณะกะทรัพย์ อวิญญาณะ
กะทรัพย์ แก่เจ้าภิกษุเป็นญาติพ่ีน้อง ลูกหลาน จึงรับเอาทรัพย์ทั้งนั้นเป็นของเจ้าภิกษุได้..... ” 
(Retrieved 2018, 9 July from digi.library.tu.ac.th/thesis/la/1088/07CHAPTER_2pdf) ซึ่ง
มีความหมายว่า เมื่อฆราวาสถึงแก่กรรม พระภิกษุที่อยู่ในสมณเพศจะเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกของ
ฆราวาสไม่ได้ เพราะถือว่าพระภิกษุเป็นบุตรของพระเจ้า (หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) แล้ว แต่ถ้า
ฆราวาสผู้วายชนม์ได้อุทิศถวายทรัพย์สินใดให้แก่พระภิกษุ พระภิกษุก็ย่อมรับไว้ได้ ดังนั้น มาตรา 
1622 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังคงมีใจความเช่นเดียวกันกับกฎหมายมรฎกที่ใช้ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
เรื่อยมานั่นเอง 
 2.3 ปัญหาเรื่องทรัพย์สินของคู่สมรสหลังการบวช 
 ก่อนอ่ืนต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนเสียก่อนว่าทรัพย์สินในส่วนที่พระภิกษุได้มาใน
ระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศนั้นถือเป็นสินสมรสหรือไม่ ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1474 ระบุว่า สินสมรสได้แก่ทรัพย์สิน (1) ที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส (2) ที่ฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรม หรือโดยการให้เป็นหนังสือ เมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือ
ยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรส (3) ที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว และถ้ากรณีเป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่าง
หนึ่งเป็นสินสมรสหรือมิใช่ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรส ดังนั้น ทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มา
ระหว่างสมรสที่เกิดขึ้นภายหลังการบวช หรือที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศนั้น จึงน่าจะ
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จัดเป็นสินสมรสตามมาตรา 1474 นี้ แต่ในประเด็นเรื่องนี้ศาลฎีกาได้วินิจฉัยและตีความเอาไว้ในค า
พิพากษาฎีกาท่ี 135/2498 ว่า แม้การที่สามีไปบวชหาท าให้ขาดจากการสมรสไม่ และจะถือว่าเป็น
การทิ้งร้างไม่ได้ก็ตาม แต่ทรัพย์ที่พระภิกษุได้มานั้น เพราะเขาท าบุญให้พระภิกษุย่อมไม่ถือเป็น
สินสมรส ตามมาตรา 1474 (1) คู่สมรสจะแบ่งทรัพย์สินนี้กึ่งหนึ่งตามมาตรา 1533 ไม่ ได้ ซึ่งค า
พิพากษาฎีกานี้ตรงกับกฎหมายลักษณะผัวเมียหรือพระอัยการลักษณะผัวเมีย บทที่ 37 ที่ว่า “สามี
ศรัทธาในพระศาสนาสละภริยาและทรัพย์สิ่งสินและสรรพเหตุ บวชเป็นพระภิกษุและสามเณร สิน
เดิมและสินสมรสของชายสิทธิแก่หญิง” ดังนั้น ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาระหว่างอยู่ในสมณเพศ
เพราะเหตุเขาท าบุญให้ จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายครอบครัว ไม่เป็นสินสมรส และคู่สมรสของ
พระภิกษุจะแบ่งทรัพย์สินนั้นก่อนตกเป็นสมบัติของวัดหาได้ไม่ (Umporn Na Takoutung, 2528 : 
69) 
 ต่อมาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้วางหลักกฎหมายเรื่องทรัพย์สินที่พระภิกษุ
ได้มาภายหลังจากท่ีบวชแล้วไว้ตามมาตรา 1623 ว่า “ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลา
ที่อยู่ในสมณเพศนั้น เมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพ ให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของ
พระภิกษุนั้น เว้นไว้แต่พระภิกษุนั้นจะได้จ าหน่ายไปในระหว่างชีวิตหรือโดยพินัยกรรม” และมาตรา 
1624 ที่กฎหมายได้บัญญัติขยายความมาตรา 1623 ว่า “ ทรัพย์สินใดเป็นของบุคคลก่อนอุปสมบท
เป็นพระภิกษุ ทรัพย์สินนั้นหาตกเป็นสมบัติของวัดไม่ และให้เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม
ของบุคคลนั้น หรือบุคคลนั้นจะจ าหน่ายโดยประการใดตามกฎหมายก็ได้ ” ทั้งสองมาตรานี้มี
ประวัติศาสตร์ที่มายาวนานตั้งแต่รัชสมัยของพระเจ้าเม็งราย (มังราย) มหาราช กษัตริย์ผู้สถาปนา
นครเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับพ่อขุนรามค าแหงมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุง
สุโขทัย ในราวปีพุทธศักราช 1822 ถึงพุทธศักราช 1841 ซึ่งได้บัญญัติหลักกฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของพระภิกษุไว้ดังนี้ “พระภิกษุไปต๋ายในเฮือน ข้าวของยังอยู่วัดก็ดี ภิกษุไปต๋ายที่วัดข้าว
ของยังอยู่ที่บ้านก็ดี คันบ่สั่งผู้ใดผู้หนึ่งไว้ ข้าวของนั้นเป็นของสงฆ์เสี้ยงแล ผิว่าพระภิกษุ หากปั๋นผู้ใด
ว่าของอันนั้นกูปั๋นมึงบัดนี้แล ของอันนั้นบ่เป๋นของสงฆ์ พระภิกษุสั่งเป๋นก าด้วยอาลัยว่า คันกูต๋าย 
ของอันนี้มึงเอาเต็อะ คันกูบ่ต๋ายบ่อหื้อเน้อแล้วต๋ายไปดั่งอ้ัน กิริยาอันพระภิกษุสั่งครัวไว้สันนี้ ของยัง
เป็นของสงฆ์ ผู้ที่พระภิกษุสั่งไว้หื้อนั้นจักเอาบ่อได้แล” ตามกฎหมายมังรายศาสตร์นี้ พระเจ้าเม็งราย
มหาราชได้วางหลักกฎหมายเรื่องทรัพย์สินของพระภิกษุหลังจากบวชแล้วนั้น ให้ตกเป็นของสงฆ์ 
(วัด) แต่หากพระภิกษุยกทรัพย์สินใดให้ใครในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของผู้นั้น ไม่ตก
เป็นของสงฆ์ (วัด) แต่อย่างใด และหากพระภิกษุได้ท าค าสั่งเผื่อตายยกทรัพย์สินให้แก่บุคคลใดก็ตาม 
แม้ต่อมาพระภิกษุมรณภาพลงทรัพย์สินนั้นก็ยังเป็นของสงฆ์ (วัด) ไม่ตกเป็นของผู้ที่พระภิกษุยกให้
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โดยค าสั่งเผื่อตายนั้น (ค าสั่งเผื่อตายไม่ใช่พินัยกรรมตามกฎหมายปัจจุบัน) สรุปได้ว่า ทรัพย์สิน
ทั้งหมดทั้งปวงของพระภิกษุที่มรณภาพลงให้ตกเป็นของวัดทันที เว้นแต่เป็นทรัพย์สินที่พระภิกษุได้
ยกให้ใครไปก่อนมรณภาพก็ให้ตกเป็นของคนผู้นั้น หลักกฎหมายนี้สะท้อนให้เห็นว่าทรัพย์สินที่
พระภิกษุได้มาในระหว่างด ารงสมณเพศนั้น เป็นทรัพย์สินที่มีผู้ศรัทธาได้ถวายไว้แก่พระภิกษุซึ่งมีทั้ง
ที่ตั้งใจจะถวายให้พระภิกษุเป็นการส่วนตัวก็ดี หรือตั้งใจถวายให้วัดโดยผ่านทางพระภิกษุก็ดี ให้ตก
เป็นของวัดทั้งสิ้นเมื่อพระภิกษุนั้นมรณภาพลง (Retrieved 2018, 11 July from 
https://www.gotoknow.org/ posts/442862) 
 ต่อมาตามกฎหมายลักษณะมรดก บทที่ 36 และบทที่ 2 ก็ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้
ไว้โดยสอดคล้องกันกับกฎหมายมังรายศาสตร์ ดังนี้ บทที่ 36 บัญญัติว่า “ภิกษุจุติจากอาตมภาพ 
และคฤหัสถ์จะเป็นเจ้ามรดกนั้นมิได้ เหตุว่าเขาท าบุญให้แก่เจ้าภิกษุเป็นของอยู่ในอารามท่านแล้ว 
ถ้าเจ้าภิกษุอุทิศไว้ให้ทานแก่คฤหัสถ์จึงจะรับทานได้ ถ้าเจ้าภิกษุจุติจากอาตมภาพ ทรัพย์นั้นคงเป็น
ของในอาราม ผู้ใดว่ากล่าวเอา ท่านว่ามิได้เลย” และบทที่ 2 บัญญัติว่า “อนึ่ง ผู้มรณภาพเอา
สวิญญาณกทรัพย์และอวิญญาณกทรัพย์ไปฝากไว้ยังอารามก็ดี แลสั่งไว้ให้ท าบุญให้ทานก็ดีแลเฉพาะ
แก่เจ้าภิกษุองค์ใดก็ดี ผู้ใดจะเอาออกจากอารามนั้นมิได้ ท่านว่าผู้นั้นมิพ้นจัตุราบาย” บทบัญญัติใน
กฎหมายลักษณะมรดกทั้งสองบทนี้แสดงให้เห็นว่าทรัพย์สินที่ชาวบ้านน าไปถวายพระนั้นเป็นของ
ท าบุญ ไม่ใช่ให้เป็นส่วนตัว แต่ให้เพราะเป็นพระภิกษุ เมื่อพระภิกษุนั้นมรณภาพ กฎหมายจึงให้ตก
เป็นสมบัติของวัด (Umporn Na Takoutung, 2528:68) 
 จากหลักกฎหมายดังกล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1623 เป็นกฎหมายเฉพาะส าหรับพระภิกษุ โดยการวางหลักเกณฑ์ไว้ ทรัพย์สินของ
พระภิกษุที่ได้มาระหว่างเวลาที่บวชอยู่ในสมณเพศนั้น ไม่ว่าจะได้มาอย่างไรเช่นมีผู้น ามาถวายให้ 
การรับโดยพินัยกรรมหรือเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พระภิกษุ เช่น การขายทรัพย์สินแล้วได้รับช าระ
ราคาทรัพย์สินนั้น เงินค่าเช่า ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร หรือเบี้ยหวัดบ านาญที่ได้รับทุกเดือน หรือ
ผลตอบแทนต่างๆ ที่พระภิกษุได้รับมาหลังจากเวลาที่บวชจนถึงแก่มรณภาพ ให้ตกเป็นสมบัติของวัด
ที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้น แต่ก่อนมรณภาพพระภิกษุสามารถที่จะท าการจ าหน่ายทรัพย์สินที่
ได้มาดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกด้วยการให้หรือขาย หรือจะท าพินัยกรรมยกให้แก่บุคคลภายนอก 
ไม่ว่าจะเป็นภริยา บุตร บิดา มารดา ญาติพ่ีน้อง ก็ย่อมท าได้ แต่พระภิกษุต้องท าการจ าหน่ายให้
เสร็จสมบูรณ์ตามกฎหมายเสียตั้งแต่ในขณะที่ยังมีชีวิต โดยถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องจดทะเบียน
ตามกฎหมาย ก็ต้องด าเนินการเสียให้เสร็จสิ้นครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดไว้ มิฉะนั้นการ
จ าหน่ายทรัพย์สินนั้นอาจตกเป็นโมฆะได้ ดังนัยของค าพิพากษาฎีกาท่ี 6354/2540 ที่ว่า แม้จ าเลยที่ 
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2 จะได้ท าสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทกับพระภิกษุ ส. ไว้แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 และได้ช าระราคา
ที่ดินครบถ้วนแล้วก็ตาม แต่พระภิกษุ ส. ยังไม่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทแก่จ าเลยที่ 2 
จนพระภิกษุ ส. ถึงแก่มรณภาพเมื่อปี พ.ศ.2530 เมื่อชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทยังเป็น
พระภิกษุ ส. อยู่ ที่ดินพิพาทจึงเป็นทรัพย์สินของพระภิกษุ ส. ที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณ
เพศ จึงต้องตกเป็นสมบัติของวัดในทันทีที่พระภิกษุ ส. มรณภาพ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1623 ซึ่งสอดคล้องกับค าพิพากษาฎีกาที่ 1816/2542 และค าพิพากษาฎีกาที่ 
1316/2544 (ประชุมใหญ่) ดังนั้น การที่ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างสมณเพศตาม
มาตรา 1623 ตกเป็นสมบัติของวัดท่ีเป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้น จึงเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินจากพระภิกษุไปเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุในทันทีที่พระภิกษุถึงแก่
มรณภาพ เพราะเป็นไปโดยผลของกฎหมายนั่นเอง และเป็นท่ีน่าสังเกตได้ว่ามาตรา 1623 ใช้ค าว่า 
“.....ให้ตกเป็นสมบัติของวัด.....” ซึ่งเป็นการตกทอดโดยผลของกฎหมาย วัดจึงไม่ใช่ทายาทโดยธรรม
ของพระภิกษุผู้มรณภาพ เจ้าหนี้ของพระภิกษุจึงไม่น่าจะรับช าระหนี้จากทรัพย์สินของพระภิกษุก่อน
ตกเป็นสมบัติของวัดได้ เพราะไม่ว่ามูลหนี้จะเกิดขึ้นก่อนบวชหรือหลังจากบวชแล้วก็ตาม เมื่อ
พระภิกษุมรณภาพทรัพย์สินของพระภิกษุย่อมตกแก่วัดฯในทันทีทันใดนั้น โดยไม่ต้องรอให้วัดฯ
แสดงเจตนารับเอาทรัพย์สินนั้นด้วยแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามได้มีค าพิพากษาฎีกาที่ 439/2479 
ได้วินิจัยไว้ว่า พระภิกษุไปกู้เงินโจทก์ระหว่างอยู่ในสมณเพศ ต่อมาพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพโดย
ไม่มีพินัยกรรม ก่อนที่มรดกจะต้องเป็นของวัด จะต้องใช้หนี้แก่เจ้าหนี้ของพระภิกษุผู้มรณภาพเสีย
ให้สิ้นเชิงก่อน ในเรื่องนี้มีผู้ให้ค าอธิบายไว้ว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1623 
ใช้ค าว่า “.....ให้ตกเป็นสมบัติของวัด......” ซึ่งค าว่า “สมบัติ” หมายความถึง สิ่งที่มีค่าที่เป็น
ทรัพย์สินไม่รวมถึงหนี้สินด้วย สมบัติจึงหมายเฉพาะทรัพย์สุทธิหลังจากหักใช้หนี้สินแล้ว หากเป็น
ที่ดินที่ติดจ านองก็ต้องใช้หนี้จ านองเสียก่อน และส่วนที่ปลอดจ านองแล้วจึงจะเป็นสมบัติตก  ได้แก่ 
วัดฯ (Umporn Na Takoutung,2528:70) 
 ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1623 ยังมีข้อสังเกตที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ ค าว่า “วัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุที่มรณภาพนั้น” หมายถึงวัดที่มีคุณสมบัติ
ตามที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2535 มาตรา 31 บัญญัติไว้ว่าให้วัด หมายถึง วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา หรือส านัก
สงฆ์โดยมีพระภิกษุจ าอยู่ตั้งแต่ 4 รูปขึ้นไป และจะต้องเป็นวัดที่พระภิกษุสังกัดอยู่ ทั้งนี้ หากเป็น
กรณีของพระธุดงค์ก็ให้ถือเอาวัดที่พระภิกษุสังกัดอยู่เป็นภูมิล าเนาเช่นกัน (Winutta Sangsook, 
2559:68) ซึ่งในเรื่องวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุตามมาตรา 1623 นี้มีค าพิพากษาฎีกาที่ 
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564/2536 วินิจฉัยไว้ว่า หนังสือสุทธิส าหรับพระภิกษุประกอบกับเอกสารอ่ืนๆ ของพระภิกษุผู้
มรณภาพได้แก่ใบมรณภาพ ใบแต่งตั้งเป็นพระครู ค าขอรับมรดกของมารดา และบัญชีเงินฝากต่ าง
ระบุว่าผู้ตายมีที่อยู่ที่วัดผู้ร้อง แสดงว่าผู้ตายถือเอาวัดผู้ร้องเป็นสถานที่อยู่เป็นส าคัญ วัดผู้ร้องจึงถือ
เป็นภูมิล าเนาของผู้ตายหรือพระภิกษุผู้มรณภาพนั้น ซึ่งจากค าพิพากษาฎีกานี้แสดงว่าศาลฎีกาให้
ความส าคัญแก่หนังสือสุทธิส าหรับพระภิกษุที่มรณภาพเป็นส าคัญในการระบุภูมิล าเนาของพระภิกษุ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1623 และเนื่องจากวัดไม่ใช่ทายาทโดยธรรมของ
พระภิกษุผู้มรณภาพดังกล่าวมาข้างต้น และการที่ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่
ในสมณเพศตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้น วัดฯในฐานะเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีสิทธิร้องขอต่อศาลให้ท าการตั้งผู้จัดการมรดกได้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713 ที่บัญญัติไว่ว่า “ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงาน
อัยการจะร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้.....” โดยผู้จัดการมรดกในกรณีนี้มีหน้าที่ต้องจัดการ
โอนทรัพย์สินให้แก่วัดฯจนเสร็จสิ้น 
 

3. บทสรุป 
 เมื่อชายและหญิงแต่งงานและจดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย ครั้นต่อมาสามีได้
ตกลงปลงใจบวชเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนา ก็หาได้ท าให้การสมรสตามกฎหมายสิ้นสุดลง
ไม่ ทรัพย์สินของคู่สมรสก่อนการบวชต้องแบ่งเป็นสินส่วนตัวและสินสมรส ถ้าเป็นสินส่วนตัวของคู่
สมรสฝ่ายใดให้ฝ่ายนั้นเป็นผู้จัดการ ส่วนสินสมรสที่เกิดมีขึ้นก่อนการบวชให้สามีภรรยาจัดการได้เอง
เว้นแต่จะเป็นกิจกรรมแปดประเภท เช่น การขายอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกิน
สามปี หรือการให้กู้ยืมเงิน เป็นต้น ที่คู่สมรสจะต้องจัดการร่วมกัน หรือจะต้องได้รับความยินยอม
จากอีกฝ่ายหนึ่งก่อนจัดการ ต่อมา ระหว่างอยู่ในสมณเพศ หากการสมรสสิ้นสุดลงเพราะภริยาถึงแก่
ความตาย พระภิกษุมีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกของภริยาในฐานะทายาทโดยธรรม แต่ถ้าภริยาได้ท า
พินัยกรรมยกทรัพยม์รดกใดให้แก่พระภิกษุ พระภิกษุก็รับไว้ได้ และนอกจากนั้นพระภิกษุยังมีสิทธิที่
จะได้รับส่วนแบ่งโดยธรรมของตนจากทรัพย์มรดกของภริยาในส่วนที่ยังไม่ได้จ าหน่ายโดยพินัยกรรม
จนเต็มอีกด้วย แต่พระภิกษุจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรม
ไม่ได้ เว้นแต่จะสึกจากสมณเพศมาเรียกร้องภายในก าหนดอายุความตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม
กฎหมายก็ไมได้ห้ามพระภิกษุเป็นผู้รับพินัยกรรมของผู้อ่ืนรวมทั้งภริยาด้วย 
 ภายหลังที่พระภิกษุบวชแล้ว กฎหมายก าหนดให้ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาใน
ระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศ ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุในเมื่อพระภิกษุนั้น
ถึงแก่มรณภาพลง แต่พระภิกษุมีสิทธิตามกฎหมายในระหว่างมีชีวิตอยู่ที่จะจ าหน่าย เช่น ยกให้ หรือ 
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ขาย หรือ ท าพินัยกรรมยกให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งรวมทั้งภริยาของพระภิกษุด้วยก็ให้ท าได้ ส่วน
ทรัพย์สินของพระภิกษุก่อนที่จะบวชไม่ตกเป็นสมบัติของวัดฯ โดยกฎหมายให้เป็นมรดกตกทอดไป
ยังทายาทโดยธรรมของพระภิกษุ หรือในระหว่างมีชีวิตอยู่พระภิกษุจะจ าหน่ายไปอย่างไรตาม
กฎหมายก็ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศนี้ไม่ได้
เป็นสินสมรสและไม่ใช่ทรัพย์มรดก เมื่อพระภิกษุมรณภาพจึงไม่จ าเป็นต้องแบ่งให้แก่ภริยาตาม
กฎหมายในฐานะเป็นสินสมรสและในฐานะทายาทโดยธรรมแต่อย่างใด  ดังนั้น โดยสรุปว่า หาก
พระภิกษุไมได้จ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาระหว่างที่อยู่ในสมณเพศให้แก่ผู้ใด เช่น 

ภริยา หรือบุตรของพระภิกษุ หรือไม่ได้ท าพินัยกรรมยกให้ใครเสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่  เมื่อพระภิกษุ
มรณภาพลงทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศนี้กฎหมายก าหนดให้ตกเป็น
สมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุ ไม่ตกเป็นทรัพย์มรดกแก่ภริยาหรือทายาทของพระภิกษุ
แต่อย่างใด โดยวัดฯในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายมีสิทธิที่จะขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก 

เพ่ือท าการโอนทรัพย์สินให้แก่วัดฯต่อไปจนเสร็จสิ้น 
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บทคัดย่อ 
 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระบบการบริหารการปกครองของพระเจ้าอโศก
มหาราช ที่ทรงยึดมั่นในหลักแห่งธรรมวิชัย คือ การชนะทางด้านจิตใจ เป็นชัยชนะอันสูงสุด เป็นชัย
ชนะแห่งธรรมซ่ึงเป็นต้นแบบของการเมืองใหม่ท่ีใช้ธรรมน าหน้าอย่างแท้จริง ที่สามารถเข้าถึงวิถีแห่ง
สันติ อหิงสา ขันติธรรม และความสงบสุข โดยที่พระองค์ทรงบริหารราชการแผ่นดินภายใต้นโยบาย
ธรรมวิชัย ซึ่งเป็นระบอบประชาธิปไตยเต็มที่แต่เอนไปทางด้านปิตาธิปไตย คือ ทรงปกครองอาณา
ประชาราษฎร์ประดุจ พ่อปกครองลูก หรือทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม ส่งเสริมกิจการ
สาธารณูปการ สวัสดิการสังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การจัดบริการสาธารณประโยชน์ 
และสังคมสงเคราะห์ สร้างศิลาจารึกสื่อสารเสริมธรรม ประกาศหลักการแห่งเสรีภาพ แถลงเรื่องที่
เป็นนโยบายของรัฐในทางธรรม ที่จะให้ผู้บริหารปกครองท้องถิ่นน าไปสั่งสอนประชาชน  แต่งตั้ง
ธรรมมหาอ ามาตย์ เป็นทูตแห่งธรรมในการเผยแผ่ พระธรรม โดยพระองค์ก็เสด็จธรรมยาตราไปยัง
พุทธสถานทุกแห่ง เพ่ือศึกษาและปฏิบัติธรรม 
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พระเจ้าอโศกมหาราชทรงท าสงครามท าลายล้างอย่างยืดเยื้อกับแคว้นกาลิงคะ ปัจจุบัน
คือรัฐ โอริสสา ทรงเอาชนะแคว้นกาลิงคะ ซึ่งเป็นแคว้นสุดท้ายที่พระองค์ทรงพิชิตได้ เป็นสงคราม
ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด แต่ชัยชนะนั้นกลับสร้างความสลดสังเวชพระทัยแก่พระองค์ ซึ่งท าให้พระองค์ได้รับ
สมัญญานามว่า จัณฑาโศกราช คือ พระเจ้าอโศกผู้โหดเหี้ยม แต่หลังจากที่พระองค์หันมานับถือวิถี
แห่งสันติและเมตตาตามหลักพระพุทธศาสนา จึงทรงประกาศละเลิกสังคามวิชัยหันมาด าเนิน
นโยบายเดชานุภาพแบบ “ธรรมวิชัย” ด้วยรัฐประศาสโนบายนี้เอง จึงท าให้พระองค์ทรงเป็น
ต้นแบบของการเมืองใหม่ที่ใช้ธรรมน าหน้า หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า พระเจ้าอโศกมหาราชได้น า
โลกไปสู่ความเมตตา กรุณา อหิงสาและสันติภาพด้วยวิถีทางแห่งความสงบสุข 

 

ค าส าคัญ: ธรรมวิชัย, ระบบการบริหาร, การปกครอง, พระเจ้าอโศกมหาราช 
 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to study the administrative system by 

Ashoka the Great. His administrative system was dhammavijaya or conquest by 
dhamma which was the highest victory. Dhammavijaya is a model of new politics 
idea which is led by dhamma. This new politics approach to way of peacefulness, 
nonviolence, toleration and tranquility. His administration was dhammavijaya which 
was considered as part of democracy system and main part of Paternalism. He 
expressed his attitude of superiority and his power over his people like father and 
children and applied dhamma to his administration. He supported the construction 
and renovation of temples, social welfare, arts and cultures, public benefits service, 
edicts of Ashoka rock inscriptions for dhamma promotion, for declaration of liberty 
principles and for governmental policy announcement. He assigned the 
representatives for expansion of Buddhism. He also visited every Buddhist 
monasteries to study and practice dhamma. 

Kalinga or presently known as Orissa had been attacked for long time by 
Ashoka the Great troops. After his conquest of Kalinga, the greatest victory brought 
him the great remorse and earned him the name of Chandra Ashoka meaning 
“Ashoka the Firece”. However, after he had changed his mind to follow the way of 
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peace and metta in the Buddhism, he applied the dhammavijaya instead of the 
conquest by war. Ashoka the Great is the leader who used the model of new 
politics idea. He brought the way of loving-kindness, compassion, nonviolence and 
peacefulness to the world. 
Keywords: Dhammavijaya, Administrative System, Government, Ashoka The Great 
 
1. บทน า 

พระเจ้าอโศกมหาราชเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพินทุสาร แห่งราชวงศ์โมริยะ พระ
มารดานามว่า สิริธรรม พระเจ้าอโศก มีพระโอรสและธิดา 11 พระองค์ ทรงมีพระชนม์อยู่ในราว 
พ.ศ. 218 – 260 เดิมทรงเป็นอุปราชอยู่ที่กรุงอุชเชนี แคว้นวัชชี พระเจ้าอโศกมหาราชเป็นพระราช
นัดดาของพระเจ้าจันทรคุปต์ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เมารยะ ซึ่งเข้าครอบครองแคว้นมคธ ที่มีนคร
ปาฏลีบุตรเป็นเมืองหลวง ในราวพุทธศตวรรษที่ 3 ภายหลังการแผ่อ านาจเข้ามาของพระเจ้าอเล็ก
ซานเดอร์แห่งอาณาจักรกรีก-มาซิโดเนีย ชาวอินเดียต้องการที่จะรวมจักรพรรดิของตนเข้าเป็นหนึ่ง
เดียว ดังนั้น จึงมีการสถาปนาราชวงศ์เมารยะ หรือโมริยะขึ้น กษัตริย์ที่ส าคัญที่สุดในราชวงศ์นี้  คือ 
พระเจ้าโศก ซึ่งทรงรวมอินเดียเกือบทั้งหมดไว้ภายใต้การปกครองของพระองค์ ต่อมาพระองค์ได้
อุปถัมภ์พุทธศาสนาเถรวาท Che  t tingsanchali, 2013) จ าเนียรกาลผ่านมา หลังสมัยพระเจ้าอเล็ก
ซานเดอร์มหาราชบุกรุกอินเดีย พระองค์มีบทบาทส าคัญในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา พระนาม
ของพระเจ้าอโศกมหาราชในศิลาจารึก เรียกว่า “เทวานัมปิยทัสสี” แปลว่า กษัตริย์ผู้เป็นที่รักใคร่
ของเทพเจ้า ก่อนหน้านี้ พระเจ้าอโศกมหาราช ผู้ซ่ึงครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็น “ทรราช” แต่ทรงกลับ
พระทัยได้ทันเสียก่อน โลกจึงเรียกขานพระองค์เสียใหม่ว่าเป็น “มหาราช” ดังนั้น พระสมัญญานาม
ของพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนไปด้วย กล่าวคือ ทรงเปลี่ยนจาก “จัณฑาโศกราช” (อโศกทมิฬ) มาเป็น 
“ธรรมาโศกราช” (อโศกผู้ทรงธรรม) จากการถูกขนานนามว่า จัณฑาโศก (อโศกผู้ดุร้าย) มาเป็น
ธรรมาโศก (อโศกผู้ทรงธรรม) พระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อทรงกลับพระทัยมานับถือพระพุทธศาสนา 
เป็นที่พ่ึงที่ระลึก เพราะทรงเล็งเห็นความไร้สาระของ “สงครามวิชัย” คือ การมีชัยโดยสงคราม 
อย่างชัดเจนแล้ว จึงทรงเปลี่ยนแนวนโยบายในการบริหารแผ่นดินเสียใหม่จากสงครามวิชัยมาเป็น 
“ธรรมวิชัย” กล่าวคือ การมีชัยโดยธรรม ซึ่งในรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช พรองค์ทรงน า
กองทัพธรรมยาตราไปทั่วราชอาณาจักร ทรงชนะจิตใจของประชาชนด้วยการปกครองแผ่นดินโดย
ธรรม เมื่อเสด็จไปจาริกธรรมที่ใดก็ยังได้น าเอาเสาหินทรายขนาดใหญ่ที่แกะสลักไว้อย่างงดงามไป
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ประดิษฐานไว้ในสถานที่ส าคัญในพระพุทธศาสนาทุกแห่งอีกด้วย  (Panorama Worldwide 
Limited, 2006)   

 
2. ธรรมวิชัย: จอมจักรพรรดิผู้สร้างสรรค์การเมืองใหม่ 
 พระคณาจารย์สองรูปในพระพุทธศาสนาทีไ่ด้เป็นผู้สอนธรรมแด่พระอโศก องค์หนึ่งคือพระ 
อุปคุปต์เถระ เป็นภิกษุในนิกายสรวาสติวาท อีกองค์หนึ่งคือ พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ เป็นภิกษุใน
นิกายเถรวาท พระเจ้าอโศกได้ทรงน าหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการปกครอง 
เรื่องราวต่างๆ มีปรากฏในหลักศิลาจารึกของพระองค์มากมาย เราสามารถสรุปชีวประวัติของ
พระองค์ได้ดังนี้ พระเจ้าอโศก ทรงเป็นกษัตริย์ที่ดุร้ายมาก ตอนเป็นเจ้าชายได้ไปเป็นอุปราชที่เมืองอุ
ชเชนี ครั้นพระราชบิดา คือ พระเจ้าพินทุสารสวรรคต เจ้าชายอโศกก็ได้ฆ่าพ่ีน้องทั้งหมด 100 องค์ 
เหลือไว้เฉพาะพระอนุชาร่วมมารดาองค์เดียวกัน คือเจ้าชายวีตโศก ด้วยความกระหายอ านาจ 
(Phrapho  nmakunapon, 2011) 

แคว้นกาลิงคะเป็นแคว้นสุดท้ายที่พระองค์เสด็จมาพิชิต เป็นสงครามครั้งใหญ่ที่สุด มี
ประชาชนบาดเจ็บล้มตายหลายแสนคน แต่ชัยชนะในครั้งนั้นกลับสร้างความสลดพระทัยแก่พระเจ้า
อโศกอย่างรุนแรง อยู่มาวันหนึ่ง ขณะที่ก าลังทรงหม่นหมองครองเศร้าเพราะถูกความรู้สึกผิดกัดกิน
ใจน่ันเอง พระองค์ทรงมีโอกาสสดับพระธรรมเทศนาของพระเจ้าหลานเธอชื่อนิโครธ ซึ่งเป็นเพียง
สามเณรน้อยรูปหนึ่ง ที่ได้แสดงธรรมอ้างพระพุทธพจน์ (ขุ.ธ.25/12/18) บาทพระคาถาว่า  

อปฺปมาโท อมต  ปท  
ปมาโท มจฺจุโน ปท  
อปฺปมตฺตา น มียนฺติ 
เย ปมตฺตา ยถา มตา. 

และความว่า  
ความประมาท เป็นทางแห่งความตาย  
ความไม่ประมาท เป็นทางแห่งความไม่ตาย  
คนไม่ประมาท ไม่มีวันตาย  
คนประมาท ไม่ต่างอะไรกับคนท่ีตายแล้ว”  
ด้วยพระพุทธวจนะบทแรกที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงบัญชาให้จารึกไว้บนแผนศิลานี้ 

(Karuna-Ruangurai Kutsalasai, 2006)  ที่ว่าด้วยคุณสมบัติที่เหล่าพุทธบริษัททั้งหลายควรมี ควร
บ่มบ าเพ็ญให้เกิดขึ้น นั่นคือ ความไม่ประมาท หรือที่เรียกกันในภาษาบาลีว่า อัปปมาท เพราะผู้ไม่



310    ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

 
 
ประมาทย่อมตั้งตนอยู่บนจุดมั่นแห่งความชอบธรรม ละเว้นจากกรรมชั่วทั้งปวง ปฏิบัติตนตาม
แนวทางแห่งศีล สมาธิ ปัญญา ก าจัดเสียซ่ึงอาสวะท้ังหลาย และในที่สุดสามารถบรรลุถึงความหลุด
พ้น คือ พระนิพพาน และด้วยการสดับพระพุทธวจนะอันเป็นคาถาพันธ์บทนี้ ท าให้พระองค์ทรง
มองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ นับแต่นั้นเป็นต้นมา พระองค์ทรงเปลี่ยนจากศาสนาเดิมที่เคยนับ
ถือตามเสด็จพ่อ คือ ศาสนาเชน ทรงหันมานับถือพุทธศาสนา และทรงศึกษาพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง
กับพระมหาเถระชื่ อ “พระโมคคัลลีบุตรติสสะ” ผลของการกลับพระทัยหันมานับถือ
พระพุทธศาสนา ท าให้พระองค์ทรงมีความสุขอย่างยิ่ง ทรงค้นพบค าตอบของชีวิตที่แสวงหามานาน
ปี ทรงรู้ดีว่า คุณค่าของชีวิตมิใช่การพิชิตคนอ่ืน หากแต่อยู่ที่การพิชิตใจตนเองต่างหาก และนับแต่
ทรงเปลี่ยนพระองค์เป็นคนใหม่ โดยทรงเปล่ียนแนวนโยบายในการบริหารแผ่นดินจากสงครามวิชัย
มาเป็น “ธรรมวิชัย” กล่าวคือ การมีชัยโดยธรรม จึงอาจกล่าวได้ว่า พระองค์ ทรงเป็นจอม
จักรพรรดิผู้สร้างสรรค์การเมืองใหม่ ซึ่งหลักธรรมวิชัยนั้น มีสาระส าคัญ ดังจะเห็นได้จากข้อความใน
ศิลาจารึก ดังต่อไปนี้  

 “เรายึดมั่นในหลักแห่งธรรมวิชัย อันหมายถึง การชนะทางด้านจิตใจ ซึ่งเราถือว่า เป็นชัย
ชนะชนิดสูงสุด ธรรมวิชัยหรืออีกนัยหนึ่ง คือ ชัยชนะแห่งธรรมเท่านั้น ที่จะสามารถยังความสุขอัน
แท้จริง ให้เกิดขึ้นได้ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเตือนใจให้ลูกหลานตลอดจนเหลนของเรา ได้ตระหนักถึง
ความจริง ในข้อนี้ เราจึงจัดให้มีการจารึกแผ่นศิลานี้ขึ้น ขอเพ่ือนมนุษย์ผู้ร่วมเกิดร่วมตายทั้งหลาย 
จงอย่าได้มีการเอาชนะกัน ด้วยวิธีอ่ืนใดนอกไปเสียจากการเอาชนะกันด้วยธรรม ขอให้ท่ านพึง
ส าเหนียกว่า ธรรมวิชัย หรือชัยชนะแห่งธรรมเท่านั้น ที่เป็นชัยชนะอันแน่แท้ถาวร ธรรมวิชัย ช่วย
เราได้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า” (Phrapho  nmakunapon, 2009) จากวิชัยที่เป็นการชนะด้วย
สงคราม ซึ่งอย่างดีที่สุดคือธรรมวิชัย ตามความหมายของอรรถศาสตร์ อันหมายถึง การรบชนะ
อย่างมีธรรม ที่เมื่อชนะแล้วไม่ท าการทารุณโหดร้าย เพียงให้ยอมอยู่ใต้อ านาจ พระเจ้าอโศกมหาราช
เปลี่ยนมาหาธรรมวิชัยตามความหมายของจักกวัตติสูตร อันหมายถึง ชัยชนะด้วยธรรม คือ การท า
ความดีสร้างสรรค์ประโยชน์สุข (Phrapho  nmakunapon, 2011)  

 

3. การบริหารราชการแผ่นดินภายใต้นโยบาย “ธรรมวิชัย” 
 ระบบการบริหารการปกครองของพระเจ้าอโศกมหาราชตามนโยบาย “ธรรมวิชัย” มีดังนี้ 
 1) ทรงละเลิกการท าสงครามอันเป็นการเข่นฆ่าล้างผลาญสังหารเพ่ือนมนุษย์  เพ่ือสนอง
ความยิ่งใหญ่ของพระองค์เพียงคนเดียวอย่างเด็ดขาด (สงครามวิชัย) ซึ่งเท่ากับว่า ทรงหันมาด าเนิน
อยู่บนเส้นทางแห่งสันติอย่างถาวรที่เน้นการเอาชนะใจตัวเองเป็นส าคัญ (ธรรมวิชัย)  
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2) ทรงปฏิญาณตนเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างเข้มข้น โดยทรงปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง
ของประชาชนทั่วไป เช่น ทรงสมาทานอุโบสถศีล ในวันพระขึ้น/แรม 14 หรือ 15 ค่ า ทรงงด
รับประทานพระกระยาหารที่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์ ทรงพระผนวชเป็นภิกษุในพุทธศาสนาทั้งด้วย
พระองค์เองและทรงแนะให้พระโอรส (พระมหินทเถระ) และพระธิดา (พระนางสังฆมิตตาเถรี) 
ผนวชตามอีกด้วย  

3) ทรงสร้างวัดอโศการาม และวัดอีกมากมายทั่วราชอาณาจักรกว่า 84,000 แห่ง จนแม้
ปัจจุบันน้ี รัฐบาลแห่งประเทศอินเดีย ยังต้องเปลี่ยนชื่อรัฐมคธเป็น “รัฐพิหาร” เพราะขุดลงไป
ตรงไหน ก็พบแต่ซากสถูปวิหารอยู่ทั่วไป  

4) ทรงอุปถัมภ์การท าสังคายนาครั้งที่ 3 แล้วโปรดให้มีการสร้างเสาศิลาจารึกบันทึกพระ
ธรรม ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเผยแพร่ออกไปทั่วราชอาณาจักร จนกลายเป็นหลักฐานส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์มาถึงทุกวันนี้  

5) ทรงตั้ง “ธรรมมหาอ ามาตย์” เป็นทูตแห่งธรรมในการเผยแผ่พระธรรมค าสอนโดย
จาริกไปทั่วราชอาณาจักร พระองค์เองก็เสด็จ “ธรรมยาตรา” ไปยังพุทธสถานทุกหนทุกแห่งเพ่ือ
ศึกษา สืบค้น ปฏิบัติธรรม และเผยแผ่พระธรรมด้วยพระองค์เอง โดยมีข้าราชบริพาร มุขมนตรี และ
ประชาชนจ านวนมากโดยเสด็จกันเป็นขบวนใหญ่อย่างเอิกเกริกเป็นทางการ ซึ่งก่อให้เกิดเป็นราช
ประเพณีท่ีกษัตริย์ฝ่ายพุทธทุกพระองค์ทรงเจริญรอยตาม  

6) ทรงจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในพระราชอาณาเขตอย่างทั่วถึง ถึงกับมีฝรั่งเขียน
สดุดีไว้ว่า ในรัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช น่าจะมีคนอินเดียอ่านออกเขียนได้มากกว่าในสมัย
ปัจจุบันนี้เสียอีก  

7) ทรงสร้างโรงทาน โรงพยาบาลส าหรับคน และส าหรับสัตว์ รวมทั้งทรงสร้าง
สวนสาธารณะ สะพาน บ่อน้ าสาธารณะทั่วไปทุกหนทุกแห่งในพระราชอาณาจักร โดยเฉพาะการ
สร้าง “อโรคศาลา” หรือ “อาโรคยศาลา” นั้น นับเป็นแนวคิดที่ใหม่และก้าวหน้าที่สุดในสมัยนั้น 
จนกระท่ังบัดนี้ ก็ยังนับว่า ทันสมัยอยู่เสมอ  

8) ทรงวางพระองค์กับประชาชนประหนึ่งว่า “บิดากับบุตร” ทรงเรียกขานประชาชนว่า
เป็น “ลูกหลานของข้าพเจ้า” ท่าทีแบบปิตุราชาเช่นนี้ นับว่า หาได้ยากมากในหมู่พระราชาผู้เป็น
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสมัยนั้น ที่โดยมากมักหลงตัวเองแล้วพลอยเหยียดประชาชนลงเป็นทาสที่
แทบไม่มีคุณค่าแห่งชีวิต 

9) ทรงส่งพระศาสนทูตออกไปเผยแผ่พุทธศาสนายังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกถึง 9 สาย และ
หนึ่งในพระศาสนทูตทั้ง 9 สายเหล่านั้น สายที่ 8 ซึ่งน าโดยพระโสณะกับพระอุตตระ ได้น าพุทธ
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ศาสนามายังดินแดน “สุวรรณภูมิ” ซึ่งก็คือประเทศไทย พม่า มอญ ในประเทศไทย ได้แก่ เมือง
นครปฐม ในสมัยที่ยังเป็นอาณาจักรทวาราวดี  (Phramahāwutchai Wachirametee (W. 
Wachirametee), 2018: Online)     

คุณูปการของพระเจ้าอโศกมหาราชนั้น เป็นคุณูปการที่ไม่มีวันลบเลือนไปจากความทรงจ า
ของมนุษยชาติ พระองค์ได้ทรงพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การเป็นจักรพรรดิโดยการสงคราม ซ่ึงเน้นไปที่
การเอาชนะคนอ่ืนนั้น อย่างดีที่สุด ก็ท าให้พระองค์ทรงยิ่งใหญ่อยู่เพียงในพระราชอาณาเขตของ
พระองค์เพียงชั่วกาลอันแสนสั้นเท่านั้น แต่การที่ทรงเลือกเป็นพระจักรพรรดิโดยทางธรรมที่เน้นการ
เอาชนะจิตใจของตนเองนั้น ท าให้พระองค์ทรงเป็นจอมจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อยู่เหนือกาลเวลาอย่าง
แท้จริง และทรงเป็นต้นแบบของการเมืองใหม่ที่ใช้ธรรมน าหน้าโดยยึดหลักความถูกต้อง ความชอบ
ธรรม ความเสมอภาค 

นโยบาย “ธรรมวิชัย” (Phrapho  nmakunapon, 2011) ของพระเจ้าอโศกมหาราชนี้ 
เกิดข้ึนเมื่อพระองค์ทรงตีแคว้นกาลิงคะ ในปีที่ 8 แห่งรัชกาล (พ.ศ.๒๒๒=321 BC แต่ฝรั่งนับ=261 
BC) พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสลดพระทัยต่อความทุกข์ยากของประชาชน และได้หันมานับถือวิถี
แห่งสันติและเมตตาของพระพุทธศาสนา และพระองค์ทรงประกาศละเลิกสังคามวิชัยหันมาด าเนิน
นโยบาย ธรรมวิชัย เน้นการสร้างส่ิงสาธารณูปการ บ ารุงความสุขและศีลธรรมของประชาชน 
อุปถัมภ์บ ารุงพระสงฆ์ สร้างวิหาร (วัด) 84,000 แห่ง เป็นศูนย์กลางการศึกษา และท าศิลาจารึก
สื่อสารเสริมธรรมแก่ประชาชน ประกาศหลักการแห่งเสรีภาพแบบสมัครสมานทางศาสนา ตลอดจน
อุปถัมภ์สังคายนาครั้งที่ 3 และส่งสมณทูต 9 สาย ไปประกาศพระศาสนาในแดนห่างไกล จากศิลา
จากรึกของพระเจ้าอโศกมหาราช ท าให้รู้ว่า แคว้นโยนะและกัมโพชะ อยู่ในพระราชอาณาเขต 
อาณาจักรปาณฑยะ และโจฬะในแดนทมิฬ เป็นถิ่นข้างเคียง ในบรรดาศิลาจารึกที่ได้โปรดให้ท าไว้
ตามนโยบายธรรมวิชัยนั้น ศิลาจารึกฉบับที่ค้นพบมากที่สุดถึง 12 แห่ง คือ จารึกฉบับเหนือ ที่ว่า
ด้วยการทรงเป็นอุบาสกและเข้าสู่สงฆ์ ซึ่งมีความเริ่มต้นว่า “พระผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ ได้ตรัสไว้
ดังนี้ :- นับเป็นเวลานานกว่า 2 ปีครึ่งแล้วที่ข้าฯ ได้เป็นอุบาสก แต่กระนั้น ข้าฯ ก็มิได้กระท าความ
พากเพียรจริงจังเลย และนับเป็นเวลาได้อีก 1 ปีเศษแล้วที่ข้าฯ ได้เข้าสู่สงฆ์ แล้วจึงได้กระท าความ
พากเพียรอย่างจริงจัง”  
 
4. ระบบปิตาธิปไตยของพระเจ้าอโศกมหาราช 
 พระเจ้าอโศกมหาราชทรงชี้วิถีทางอันเป็นมงคล (Karuna-Ruangurai Kutsalasai, 
2006) ว่า บุตรธิดา ควรเชื่อฟังถ้อยค าของบิดามารดา ผู้ควรแก่การคารวะ ควรได้รับความเคารพ
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นอบน้อม ซึ่งในประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ว่า พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงบัญชาให้เลิกระบอบการ
ประหารชีวิต ในศิลาจารึกแผ่นหนึ่งซึ่งค้นพบได้ ณ เมืองกาลิงค์ จะเห็นได้ว่า พระองค์ทรงมีพระทัย
เป็นธรรมของกษัตริย์ที่มีต่อผู้ถูกคุมขัง ดังข้อความว่า “เรามีความปรารถนาที่จะให้ลูกหลานของ
เราประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตนี้และชีวิตหน้า ฉันใด” เราก็มีความปรารถนาที่จะให้
มนุษยท์ั่วหน้า มีความสุขความเจริญ ฉันนั้น ในการปกครองบ้านเมืองนั้น จะต้องมีบุคคลที่ได้รับโทษ
ทัณฑ์ โดยมิได้กระท าความผิด พฤติกรรมที่ว่านี้ก่อให้เกิดความเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้งแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องด้วย เพราะฉะนั้น พระเจ้าอโศกมหาราช จึงทรงให้ เดินอยู่บนทางสายกลาง 
(มัชฌิมาปฏิปทา) แห่งความเหมาะสม จากพระด ารัสในศิลาจารึกจะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ในการ
จัดจารึกข้อความลงบนศิลา ก็เพ่ือให้ผู้พิพากษาตุลาการทั้งหลายได้ใช้ความระมัดระวังโดยสม่ าเสมอ 
มิให้ผู้ปราศจากโทษต้องได้รับการลงโทษนั่นเอง 
 พระเจ้าอโศกมหาราชทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ประดุจพ่อปกครองลูก 
(Paternalist) เรียกว่า ปิตาธิปไตย (Paternalism) คือ ระบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูก 
ซึ่งการปกครองด้วยระบบ “พ่อปกครองลูก” นั้น ประเทศไทยในยุคสุโขทัย พ่อขุนรามค าแห่ง
มหาราช ก็ทรงมีพระราชจริยาวัตร เช่นเดียวกับพระเจ้าอโศกมหาราช ดังมีหลักฐานปรากฏอยู่ใน
ศิลาจารึกสุโขทัยของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช เป็นประจักษ์พยานอยู่ เพราะลักษณะการปกครอง
สุโขทัยในระยะแรกนั้น เป็นการปกครองแบบนครรัฐ คือ แต่ละเมืองมีการปกครองเป็นอิสระ มี
ความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ ไม่มีศูนย์กลางการปกครอง มีการศึกสงครามเพ่ือความมั่นคง หรือ
ขยายอ านาจทางการเมือง ส่วนการปกครองพลเมืองใช้ระบบพ่อปกครองลูก ซึ่งพ่อขุนรามค าแหง
มหาราชทรงใช้หลักทศพิธราชธรรมปกครองไพร่ฟ้า ท าให้ประชาชนอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข 
พลเมืองมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ (Siriwan Khumho, 2004) นอกจากนี้ การเมืองการ
ปกครองในสุโขทัย มีการส่งเสริมอาชีพต่างๆ ให้ราษฎรอยู่ดีกินดี และระงับการเบียดเบียน เช่น ยึด
ทรัพย์ผู้อ่ืนมาเป็นของตน หรือการเก็บภาษีอากรอันเป็นภาระหนัก โดยนัยนี้ การปกครองในสมัย
กรุงสุโขทัยนั้น จึงเป็นแบบพ่อปกครองลูก โดยอาศัยค าที่เรียกกษัตริย์ว่า “พ่อขุน” ในสมัยพ่อขุน
รามค าแหงมหาราชทรงอนุญาตให้ไพร่ ฟ้าถวายฎีกา โดยวิธีไปตีกระดิ่งที่แขวนไว้ที่ปากประตูได้ 
แสดงให้เห็นว่า เป็นแบบพ่อปกครองลูกจริง ๆ (Udom Choe  ikīwong, 2006) 
 ระบบปิตาธิปไตยของพระเจ้าอโศกมหาราชนี้ จะเห็นได้ว่า ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิด
ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหลักการปกครองของพระพุทธเจ้า ที่ทรงปกครองสงฆ์สาวก ดังที่มีค า
กล่าวว่า พุทธบิดา สังปริณายก (สังฆปิตโร สังฆปริณายกา พุทธัปปมุโข) ส าหรับสาวกของ
พระพุทธเจ้าก็ได้นามว่า “พุทธบุตร ศากยบุตร” มีลักษณะเป็นระบบปิตาธิปไตยและระบบสามัคคี
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ธรรม ถือหลักธรรมาธิปไตย คือ ธรรมเป็นอ านาจ มีพระธรรมวินัยเป็นศาสดาแทน หรือเป็นกฎ 
กติกาของศาสนจักร และที่ส าคัญพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงเปลี่ยนความหมายของทรัพย์และ
อ านาจใหม่เป็นว่า ทรัพย์และอ านาจนั้น สามารถใช้เป็นเครื่องมือของธรรมได้ คือใช้เป็นเครื่องมือใน
การสร้างสรรค์ ท าความดีงาม และประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยได้ทรงอุทิศพระองค์ให้แก่การเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ตามแนวทางของพระพุทธเจ้า คือ โดยสันติวิธี ปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินด้วย
พระปรีชาญาณ อันสามารถท าให้อินเดียมีความสมบูรณ์พูลสุข เช่น ทรงให้ขุดบ่อน้ า ปลูกต้นไม้ 
สร้างถนนหนทางเชื่อมต่อให้กว้างขวางทั่วถึง สร้างที่พักคนเดินทาง สร้างอ่าง เก็บน้ า สร้าง
สถานพยาบาลคนและสัตว์ ให้การศึกษาแก่ประชาชน ท าศิลาจารึกประกาศธรรม แถลงเรื่องที่เป็น
นโยบายของรัฐในทางธรรม ที่จะให้ผู้บริหารปกครองท้องถิ่นน าไปสั่งสอนประชาชน  (Prayong 
Suwanbuppha, 2001) 
 
5. วิเคราะห์การปกครองของพระเจ้าอโศกมหาราช  

จารึกโองการพระเจ้าอโศกมหาราช ไม่มีแผ่นใดระบุถึงวิธีการปกครองของพระองค์ใน
ระดับราชส านัก ไม่บอกว่าทรงแบ่งงานเป็นกระทรวง-กรมอย่างไร นอกจากจะสันนิษฐานว่า คงเป็น
แบบจตุสดมภ์และจตุรงคเสนา (ม้า รถ คช พล) มีการกล่าวถึง คณะมนตรี แต่ไม่ระบุต าแหน่งงาน 
ไม่กล่าวถึงการก าหนดชั้นข้าราชการ แต่อาจใช้ระบบอัศวศักดิ์ คือ เกียรติศักดิ์ตามจ านวนม้าส าหรับ
เสนาทหาร ไม่กล่าวถึงระบบตอบแทนข้าราชบริพารและระบบกฎหมายระบบศาลและราชทัณฑ์ แต่
จารึกกล่าวถึงการลดหย่อนผ่อนโทษการอภัยโทษ การลงโทษแก่ผู้ท าสังฆเภท ตามข้อที่ 11 การระบุ
ต าแหน่งข้าราชการหลายต าแหน่งดังข้อ 10.3 , 10.12 ไม่เพียงพอที่จะให้เห็นภาพการจัดการ
ปกครองส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ แต่มีการระบุการปกครองในบางแคว้นที่มีพระบรมวงศ์ไป
ปกครอง ถ้าจะต้ังชื่อระบอบการปกครองของพระเจ้าอโศกมหาราชว่าเป็นแบบ “ธรรมาธิปไตย”    
ก็คงไม่ถนัดนัก เพราะธรรมาธิปไตยไม่ใช่ระบอบการปกครองและไม่ได้ใช้ธรรมะเป็นหลักกฎหมาย 
และการจัดระบบการบริหารและการลงโทษผู้ฝ่าฝืน คงจะเรียกได้แต่เพียงว่าพระองค์เป็น “พระ
มหาธรรมราชา” ในความหมายที่ว่า พระองค์ด ารงอยู่ในธรรม เช่น ทรงพยายามไม่เสวยเนื้อสัตว์ 
ทรงอดทนและให้อภัยแก่ผู้กระท าต่อพระองค์และทรงสั่งสอนธรรมะ และกวดขันให้ข้าราชบริพาร 
พระญาติวงศ์ ประพฤติธรรมสั่งสอนธรรมโดยทั่วกัน  

อนึ่ง ไม่ปรากฏจากจารึกเหล่านี้ว่า ทรงปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสามัคคีธรรม 
ดังปรากฏในสมัยพุทธกาลหลายแคว้น เช่น แคว้นวัชชีของกษัตริย์ลิจฉวีและศากยะ เพราะไม่ได้
กล่าวถึงการมีสภาและการตัดสินใจร่วมกัน ทั้งไม่ได้กล่าวถึงอปริหานิยธรรม 7 กลับปรากฏว่าทรง
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เป็นพระราชาที่ปกครองโดยเด็ดขาด จึงทรงใช้ระบอบประชาธิปไตยเต็มที่แต่เอนไปทางด้าน
ปิตาธิปไตย และไม่ทรงนับพระองค์เป็นเทพเจ้า อย่างฟาโรห์ไอยคุปต์ หรือกษัตริย์เขมร กษัตริย์
ญี่ปุ่น หรือสมมติเทวราชอย่างไทย ทรงให้จารึกพระนามว่า “ปิยทัสสี” ซึ่งอาจจะแปลได้ว่า เป็นผู้ที่
เห็นแล้วเป็นที่รัก หรือ มีทัศน์ที่รักประชาชน และอธิบายว่า ทรง “เป็นที่รักแห่งทวยเทพ” ซึ่งเป็น
การกล่าวตามหลักทางพุทธว่า เมื่อบุคคลเพียรปฏิบัติธรรมอย่างดีดังที่กล่าวถึงในข้อ 6,7 แล้ว เทพย
ดาก็จะมาคุ้มครองรักษานั่นเอง ส่วนในทัศนะของพระพุทธศาสนา สังคม และการเมือง จะเห็นได้ว่า 
ระบอบประชาธิปไตยนั้น หลักส าคัญที่จะท าให้ประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยนั้ น เราจะต้องมี
ความเคารพในความเป็นธรรม ในเหตุผล ในเมตตาธรรม ศรัทธาในมนุษยชาติ และความเคารพใน
เกียรติภูมิของมนุษย์ (Chamnong Thongprasert, 1996) 

พระราชจริยาวัตรของพระเจ้าอโศกมหาราช (Phramahāwutchai Wachirametee       
(W. Wachirametee), 2018: Online) ในด้านรัฐประศาสโนบาย พระองค์ทรงถือหลัก “ธรรม
วิชัย” มุ่งเอาชนะจิตใจประชาชนโดยธรรม หรือเรียกอีกอย่างว่า “ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม” 
ทรงส่งเสริมกิจการสาธารณูปการ ประชาสงเคราะห์สวัสดิการสังคม และท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง ท าให้ชมพูทวีปในสมัยของพระองค์เป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรมแผ่ไพศาล
ทั่วไป ซึ่งพระราชจริยาวัตรของพระเจ้าอโศกมหาราชนั้น แสดงถึงพระราชประสงค์ของพระองค์ที่มี
ต่อประชาชน หลักธรรมที่ทรงเห็นว่าเหมาะสมที่จะแนะน าให้ประชาชนและข้าราชการน าไปปฏิบัติ 
และพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติให้เป็นตัวอย่าง (Sulak Siwarak (S. Siwarak), 1991) กล่าวโดย
สรุปอาจวางเป็นหัวข้อได้ ดังนี้  

1. ด้านการปกครองประเทศ  
1) การปกครองแบบบิดากับบุตร โดยทรงอยู่ในฐานะ “พ่อ” ประชาชนเป็น “ลูก” ของ

พระองค ์มีความรักความเมตตาและความยุติธรรมเป็นพ้ืนฐานส าคัญ ข้าราชการที่คอยดูแลต่างพระ
เนตรพระกรรณเปรียบเสมือนพี่เลี้ยงของประชาชน  

2) ถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก เน้นความยุติธรรมไม่ล าเอียง ถูกเป็นถูก ผิด
เป็นผิด ข้าราชการต้องเป็นผู้ “บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข” แท้จริง ด าเนินการให้เกิดความถูกต้อง 
ยุติธรรมทั่วไป  

3) การจัดให้มีเจ้าหน้าที่สอนธรรมแก่ประชาชน คอยดูแลแนะน าประชาชนในทางความ
ประพฤติ และการด ารงชีวิตอย่างทั่วถึง และวางระบบราชการคุมกันเป็นชั้น ๆ  

4) การจัดบริการสาธารณประโยชน์ และสังคมสงเคราะห์ เช่น บ่อน้ า ที่พักคนเดินทาง 
ปลูกสวน สงวนป่า ตั้งโอสถศาลา โรงพยาบาลส าหรับคนและสัตว์  
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2. ด้านการปฏิบัติธรรม  
1) เน้นทางการบริจาคแบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยทรัพย์สินและสิ่งของ แต่ทรงย้ า

ธรรมทานค่อนข้างมาก เพราะทรงเห็นว่าการให้ความรู้ความเข้าใจในทางด้านความพระพฤติ และ
การด าเนินชีวิตที่ถูกต้องเป็นสิ่งส าคัญที่สุด  

2) การคุ้มครองสัตว์ งดเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ โดยเฉพาะให้เลิกการฆ่าสัตว์บูชายัญ
อย่างเด็ดขาด พระองค์เองก็ทรงงดการเสวยเนื้อสัตว์ โดยค่อย  ๆ ลดการฆ่าสัตว์เป็นอาหารลง
ตามล าดับจนไม่มีการฆ่า และไม่มีการเสวยเนื้อสัตว์ต่อไป  

3) ให้ระงับการสนุกสนานบันเทิงมัวเมา แหล่งมั่วสุม รื่นเริงหันมาใฝ่ในกิจกรรมทางการ
ปฏิบัติธรรมและเจริญปัญญา พระองค์ทรงท าเป็นตัวอย่างเช่นกัน คือ ทรงงดการล่าสัตว์ เปลี่ยนมา
เป็น “ธรรมยาตรา” จาริกแสวงบุญ ไปยังปูชนียสถานต่างๆ คือ สถานที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ 
ทรงแสดงปฐมเทศนา เสด็จดับขันธปรินิพพาน ทรงเยี่ยมเยียนราษฎรตามชนบทต่างๆ และแนะน า
ให้พวกเขาปฏิบัติธรรมแทนการประกอบพิธีกรรมมงคลต่างๆ  

4) เน้นการปฏิบัติธรรมทางสังคม คือ ให้ท าหน้าที่ของตนที่มีต่อสังคมอย่างถูกต้องดีงาม 
เช่น เป็นบุตรธิดาให้เคารพเชื่อฟังบิดามารดา เป็นศิษย์ให้เคารพเชื่อฟังครูอาจารย์ เป็นนายจ้างให้
เอาใจใส่ดูแลทาสและกรรมกร เป็นต้น  

5) เน้นเสรีภาพในการนับถือศาสนา และความสามัคคีปรองดอง  เอ้ือเฟ้ือ นับถือกัน
ระหว่างศาสนาต่างๆ ไม่ด่าบริภาษค าสอนของศาสนาอ่ืน หรือวิพากย์วิจารณ์สิ่งที่ศาสนิกนับถือของ
ศาสนาอ่ืนและตรัสสอนว่า ให้ศาสนิกของศาสนาปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาของตนอย่าง
เคร่งครัด ในขณะเดียวกันมิให้ดูถูกดูหมิ่นหรือเบียดเบียนศาสนาอ่ืน  

 
6. บทสรุป 

ระบบการบริหารการปกครองของพระเจ้าอโศกมหาราชนั้น แสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรง
ยึดมั่นในหลักแห่งธรรมวิชัย คือ การชนะทางด้านจิตใจ ซึ่งเป็นชัยชนะอันสูงสุด เป็นชัยชนะแห่ง
ธรรมที่สามารถเข้าถึงวิถีแห่งสันติและความสงบสุขอันแท้จริง การบริหารราชการแผ่นดินภายใต้
นโยบายธรรมวิชัยนั้น สรุปใจความได้ว่า พระองค์ทรงใช้ระบอบประชาธิปไตยเต็มท่ี แต่เอนไป
ทางด้านปิตาธิปไตย (Paternalism) คือ ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ประดุจพ่อปกครองลูก 
(Paternalist) และพระองคท์รงครองแผ่นดินโดยธรรม ทรงส่งเสริมกิจการสาธารณูปการ สวัสดิการ
สังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การจัดบริการสาธารณประโยชน์ และสังคมสงเคราะห์ 
เช่น บ่อน้ า ที่พักคนเดินทาง ปลูกสวน สงวนป่า ตั้งโอสถศาลา หรืออาโรคยศาลา โรงพยาบาล
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ส าหรับคนและสัตว์ ทรงให้ขุดบ่อน้ า ปลูกต้นไม้ สร้างถนนหนทางเชื่อมต่อให้กว้างขวางทั่วถึง สร้าง
ที่พักคนเดินทาง สร้างอ่างเก็บน้ า สร้างสถานพยาบาลคนและสัตว์ ให้การศึกษาแก่ประชาชน       
ท าศิลาจารึกประกาศธรรม แถลงเรื่องที่เป็นนโยบายของรัฐในทางธรรม ที่จะให้ผู้บริหารปกครอง
ท้องถิ่นน าไปสั่งสอนประชาชน ด้วยการไม่เข่นฆ่าล้างผลาญสังหารเพ่ือนมนุษย์ ตั้งตนอยู่ในธรรม 
ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาด้วยการสร้างวัด แต่ตั้งธรรมมหาอ ามาตย์ เป็นทูตแห่งธรรมในการเผยแผ่
พระธรรมค าสั่งสอน โดยพระองค์ก็เสด็จ “ธรรมยาตรา” ไปยังพุทธสถานทุกหนทุกแห่งเพ่ือศึกษา 
สืบค้น และเผยแผ่พระธรรมด้วยพระองค์เอง โดยมีข้าราชบริพาร มุขมนตรี และประชาชนจ านวน
มากโดยเสด็จกันเป็นขบวนใหญ่อย่างเอิกเกริกอย่างเป็นทางการ ซึ่งก่อให้เกิดเป็นราชประเพณีที่
กษัตริย์ฝ่ายพุทธทุกพระองค์ทรงเจริญรอยตาม (Chamnong Thongprasert, 1996)  

มนุษยชาติทั่วโลกแสวงหาสันติภาพ แต่สันติภาพนั้นมักมีอุปสรรคขวากหนามขวางกั้น      
ซึ่งมาในรูปแบบของอ านาจที่มุ่งหวังครอบครอง ความเข้าใจผิดเรื่องศาสนา เช่น การวิพากษ์วิจารณ์
หลักค าสอน หรือรูปเคารพของศาสนาอ่ืน อันจะท าให้เกิดความแตกแยกทางความคิดด้านศาสนา 
ความเข้าใจผิดเรื่องชาติพันธุ์วรรณนา และผลประโยชน์ จึงเป็นชนวนเหตุให้เกิดการก าจัดท าลาย
ล้าง ก าจัดศัตรูของตน ปราบปรามหรือใช้อ านาจเข้าจัดการ และปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง แต่
หลักการในพระพุทธศาสนานั้น สอนเรื่องการมองคนในสังคมว่า เป็นเพ่ือนร่วมทุกข์ มีการเกิด แก่ 
เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น ผู้คนจึงควรมีเมตตา กรุณา อหิงสา และมีขันติธรรมในการอยู่ร่วมกัน เพราะ
โลกร่มเย็นดับเข็ญได้ด้วยพระพุทธศาสนา 
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บทคัดย่อ 
 บทบันทึกแนะน าหนังสือนี้เป็นบันทึกจากหนังสืองานพระราชทานเพลิงศพของ ศ.
พล.ต.ท. (หญิง) ดร.นัยนา เกิดวิชัย ที่นับเป็นหนังสือที่มีการเรียงร้อยจากทัศนะ และประสบการณ์
ตรงของผู้เขียนผ่านการเล่าเรื่องที่เป็นมุมจ า ความประทับใจ และความทรงจ าร่วม แต่ทั้งหมดเป็น
ความงดงาม เป็นหนทางสู้ เป็นวิธีการด าเนินชีวิต เป็นอุดมคติ และเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต
ได้ ในฐานะครูต้นแบบ และผู้สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งปรากฏในหนังสืองานศพนี้ด้วย 
ค าส าคัญ : นัยนา เกิดวิชัย,ครูต้นแบบ,ผู้สร้างแรงบันดาลใจ 
 
1.บทน า 
 ไปร่วมงานศพ ศ.พล.ต.ท.ดร.นัยนา เกิดวิชัย (1 มกราคม 2500-6 ตุลาคม 2562) ท่ีวัดไผ่
โรงวัว ของบ่ายวันที่  15 ตุลาคม 2562 ด้วยประสบการณ์ของผู้ เขียนมีเกี่ยวกับ สองพ่ีน้อง 
สุพรรณบุรีนับแต่อดีต ให้เคยมาบ่อย ๆ  ประหนึ่งเป็นการมาอีกครั้งในหลาย ๆ ครั้งจึงเหมือนเยี่ยม
เยียนบ้านเก่า รวมทั้งด้วยความนับถือ และเคารพในวิถี และการด าเนินชีวิตบางประการต่อ
ผู้เสียชีวิตคืออาจารย์นัยนา จึงให้ต้องมาร่วมงาน โดยในงานพระราชทานเพลิงศพ ให้มีหนังสือแจก
เล่มหนึ่ง ที่ผู้เขียนได้มาจากนักเรียนต ารวจหญิงท่านหนึ่ง (ในจ านวนหลายๆ คน) ที่เดินแจกในงาน
พระราชทานเพลิงศพนี้ ก็ได้เปิดอ่าน แบบผ่าน ๆ จับความ ซึ่งในหนังสือได้บันทึกอารมณ์ ความรู้สึก 
และประวัติบางส่วนจากความทรงจ าผ่านการเล่าเรื่องของพ่ีน้อง ลูกหลานและบุคคลที่เคารพนับถือ 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การที่คน ๆ หนึ่ง จะมีหลากหลายมุมให้เห็น ทั้งดี สุข โศรก เศร้า อันเป็นวิถี
ธรรมชาติของมนุษย์  ที่มีความส าเร็จ ผิดหวัง สมหวัง สุข ทุกข์ เศร้า ผสมกันไป ซึ่งอาจยืนยันได้ว่า
มองมุมหนึ่ง คน ๆ หนึ่งอาจไม่ได้สมบูรณ์เสียทั้งหมด แต่อีกนัยหนึ่งก็ไม่ได้พร่องพลาดจนหามุมจับ
ไม่ได้เลย  หรือแบบอย่างใด ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ หรือเป็นแบบอย่างส าหรับการด าเนินชีวิตได้ แต่
ได้สะท้อนคุณค่าของการใช้ชีวิตและด าเนินชีวิต อันเนื่องด้วยแบบอย่างของวิถีชีวิตที่จะเป็น
ประโยชน์และการด าเนินชีวิตในองค์รวมได้ แต่เมื่อได้อ่านหนังสืองานศพ มีสาระน่าสนใจในหลาย 
ประการ ที่ควรค่าแก่การน ามาเป็นแบบอย่างของคนที่ประสบความส าเร็จ เป็นสง่าควรค่าแก่การ
จดจ าหรือให้จดจ า จนเป็นที่มาของหนังสืองานศพ สะท้อนคิดว่าเมื่อได้หนังสือมาผู้เขียนคิดอย่างไร 
? และน าอะไรมาเล่าต่อเพ่ือสะท้อนให้เห็นว่า ชีวิตที่น่าจดจ า เป็นแบบอย่าง และสร้างแรงบันดาลใจ
จากอาจารย์ผ่านการสะท้อนเล่าเรื่องจากคนอ่ืนเป็นอย่างไร จึงขอร่วมบันทึกเป็นอนุสรณ์แห่งความ
ทรงจ าร่วมกับท่านอาจารย์ไว้ ณ ตรงนี้ด้วยความนับถือ  
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ภาพที่ 1  ภาพหน้าตรงภาพจากหนังสืองานศพ และภาพในงานบ าเพ็ญกุศลศพ ระหว่าง 6-14 

ตุลาคม 2562 (ที่มา จากดินสู่ฟ้า นัยนา...ลาลับสู่สวรรค์) 
 
2. นัยนา ที่มาของชื่อ 
 ผู้เขียนสนใจที่มาของชื่อ โดยคติของการตั้งชื่อของแต่ละที่ไม่ต่างกัน หรือต่างกันตามแต่
บริบท ของพ้ืนที่แต่ละประเทศ อาทิ จากพ้ืนที่เกิด จากดารา คนดัง จากอดีตกษัตริย์ หรือสิ่งเคารพ
นับถือ ง่าย ๆ คือชื่อคนหนึ่ง ๆ ล้วนมีที่มา แต่จากหนังสืองานศพนี้ ลูกทั้งหมดของครอบครัวเกิด
วิชัย ในส่วนที่เป็นหญิงจะมีที่มาตรงกับอดีตสตรีของท่านผู้น า จอมพลสฤษดิ์  ธนรัตน์ (พ.ศ.2451-
2506) อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตผู้น ารัฐประหารต่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ.2440-2507) ของ
ประเทศไทย ภายใต้ประโยควลีเด็ดที่ถูกจดจ า “ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว”  ที่มีผู้
ท าการศึกษาอนุภรรยาของท่านไว้ในช่วงที่มีอ านาจวาสนาว่ามีภรรยาที่ปรากฏ กว่า  81 คน และใน
แต่ละคนล้วนมีดีกรีนางงาม  ดารา หรือมีความสวยไม่เป็นรองใคร ดังมีผู้ศึกษาเก่ียวกับเรื่องนี้ไว้ เช่น 
จอมพลของหนู ๆ (เเดนไทย, ไพโรจน์ รัตตกุล,2507) หรือแนวทางการบริหารงานที่น าไปสู่การ
ได้มาซึ่งอ านาจและหนู ๆ ที่ว่านั้น เช่น “การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ = Thailand : 
the politics of despotic paternalism” (ทักษ์ เฉลิมเตียรณ ,2552)  กระบวนการเสริมสร้าง
อ านาจทางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์-The process of power consolidation of 
field Marshal Srisdi Dhanarajata (วรรธิกา ตันติรัตน์ไพศาล,2532) แต่ในการเขียนนี้ผู้เขียน
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สนใจอยู่ตรงที่ว่าเชื่อ ศ.ดร.นัยนา พร้อมพ่ีน้องที่เป็นหญิงจ านวนทั้งหมด 4 คนเนื่องมาจากสตรีงาม
ในอดีตนี้ด้วยจึงเรียกว่าชื่อนี้มีต านานดังที่สมาชิกในครอบครัวได้เขียนเล่าถึงไว้ว่า  

  “...ชื่อของพ่ีน้อง 8 คน ในครอบครัวเรา พ่อจะเอาชื่อของภรรยาของจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มาตั้งเป็นชื่อของลูกผู้หญิงทั้ง 4 คน โดยพ่อบอกว่า ลูกสาวของพ่อ
คือพ่ีอร  หม่อง นัน และบุศ จะต้องมีหน้าตาดี ในขณะที่ผู้ชายพ่อใช้ชื่อนักมวยไทยชื่อ
ดังมาตั้งให้ พ่ีชาญ แข และตุ้ม ส่วนผมช่วงที่เกิดมา เป็นเด็กหน้าตาดีกว่าพ่ีน้องคนอ่ืน 
พ่อเลยเอาชื่อจริงของมิตร ชัยบัญชา พระเอกหนังไทยในต านานมาตั้งให้ โดยหวังว่า
ต่อไปในภายภาคหน้า อาจจะได้เป็นดาราสร้างชื่อเสียงให้กับวงตระกูลก็เป็นได้...” 

     ดร.พิเชฐ เกิดวิชัย 
 

 และในความสวยนั้นก็เป็นความจริงเมื่อ มีข้อมูลในหนังสือด้วยเช่นกันว่า อาจารย์นัยนา
เมื่อเป็นนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรติศัพท์ด้านความงามเป็นเรื่องเล่าของคน
อยู่หอว่า เสียงประกาศตามสายเพ่ือตามบุคคลท่ีมาขอพบนัยนา ในทุก ๆ วันหยุดหรือประหนึ่งเป็น
เรื่องที่ต้องประกาศตาม จนกระทั่งเพ่ือนร่วมหอสงสัยว่านัยนา หน้าตาเป็นอย่างไร ท าไมประกาศ
ตามบ่อย ๆ เมื่อมีคนมาขอพบที่จุดพบของหอ  “หม่อง สาวสวยแห่งชั้น 13 ก่อนหน้าที่เรายังไม่
รู้จักหม่อง จะได้ยินเสียง ยามเฉื่อย รปภ. ของหอประกาศเรียกด้วยเสียงเหน่อ ๆ คุณนัยนา ชั้น 
13 มีแขกคร้าบ แทบทุกวัน จนอยากจะเห็นหน้าว่าคนช่ือนัยนา ช้ัน 13 นี่ใครนะ...และแม้วก็
บอก...”ไอ้หม่อง”.. “มิน่า...สาวสวยนี่เอง จึงมีหนุ่มมาหาที่หอเป็นประจ า” (วรพรรณ ชีมะโด่ง 
2519) จากข้อมูลเพ่ือนเล่าสะท้อนความหลังในอดีตยืนยันความสวย จึงแปลความได้ว่า ความงาม
ของนัยนาในบริบทของอนุภรรยาของ จอมพลสฤษดิ์ ธนรัตน์ ที่พ่อของอาจารย์นัยนา จ าประทับใจ 
และเป็นภาพจ า และเป็นที่มาของการน ามาตั้งชื่อบุตรีจ านวน ทั้ง 4 คน ล้วนมาจากความงาม ที่
เชื่อมมาถึงอาจารย์นัยนาด้วยกระมัง ซึ่งเกียรติศัพท์ที่ถูกเล่าขาน ชื่อนี้มีที่มาเพราะความงาม และพ่อ
ก็อยากให้ลูกสาวทุกคนเป็นคนงามตามคนงามในภาพจ าและอดีตด้วยเช่นกัน ชื่อนัยนาจึงมีที่มาฉะนี้    
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ภาพที่ 2  บุศรา นฤมิตร นัยนา ถนอมทรัพย์ ดารานักแสดงหญิง นางงาม อดีตภรรยาของจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรี อันเป็นที่มาของชื่อ “ลูกสาว” ในตระกูลเกิดวิชัย จาก

สุพรรณบุรี (ภาพออนไลน์) 
 

3. แบบอย่างจากดิน สู่ดาว  
 ในหนังสือมีประเด็นน่าสนใจหลายค าพูดจากหลาย ๆ คน แต่ที่ผู้เขียนสนใจด้วยอาจมี
อะไรใกล้เคียงกับผู้เขียนนี้ตรงที่ค าว่า “ครอบครัวชาวนา” พร้อมประโยคต่อไปอีกว่า “จังหวัด
สุพรรณบุรี ดินแดนที่กันดาร ไม่มีน้ าประปา ไฟฟ้าใช้” มีความยากล าบาก หากมองในภาพรวมคง
ไม่แตกต่างกันในองค์รวมเกี่ยวกับประเทศไทยในองค์รวมในช่วงเวลาดังกล่าว ที่คนส่วนใหญ่เป็น
ชาวนา อาชีพทางการเกษตร  หลายรุ่นยังคงเป็นเกษตรกรสืบทอดอาชีพ บรรพบุรุษ หลายคน
สามารถพลิกฟ้ืนตัวเองก้าวข้ามไปสู่อาชีพใหม่ วิถีทางใหม่ หรือเส้นทางของอาชีพใหม่ได้ เช่น การ
เรียนท าให้คนก้าวหน้า เรียนปริญญาเพ่ือเป็นเจ้าคนนายคน หรือเรียนปริญญาเพ่ือข้ามพ้นอาชีพทาง
การเกษตร แนวคิดเหล่านี้ ดังนั้นหากดูวิถีของการดิ้นรน หรือการยกระดับครอบครัวผ่านการศึกษา 
จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และน่าน ามาถ่ายทอด ภายใต้ระบบการศึกษาที่ให้เชื่อว่าจะเป็นกลไกการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือทุนมนุษย์ให้เกิดขึ้นได้  

 ครอบครัวมีวิสัยทัศน์ พ่อเป็นชาวนา แม่เป็นครู การที่มีลูก 8 คนในวิถีทางการเกษตร 
ต้องเป็นครอบครัวใหญ่ เพราะลูกเป็นป๎จจัยการผลิต หรือเป็นส่วนส าคัญของการผลิต แต่ในอีกนัย
หนึ่ง คือภาระ หรือการต้องดูแลส่งเสีย  การที่ส่งพ่อแม่ ครอบครัว เปิดโอกาส หรือสนับสนุนให้ลูก
ได้เรียนหนังสือ  

 “...เราเกิดในครอบครัวชนบท ท้องทุ่งย่านซื่อ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ถือได้ว่าเราเป็นครอบครัวคนโบราณ เพราะมีสมาชิกร่วมสายโลหิตเดียวกันมากถึง 8 
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คน อาจารย์นัยนาเป็นคนที่ 4 ในขณะที่ผมเป็นคนที่ 6 บ้านของเราเท่าที่ผมจ าได้เมื่อ
เกือบ 60 ปี ที่แล้ว เป็นบ้านไม้หลังคามุงสังกะสี มีสองหลังเชื่อมต่อกัน และมีห้องครัว
ไทยแยกออกไปต่างหากอีกหลังหนึ่ง เราอยู่ในชนบทที่เป็นท้องถิ่นทุรกันดารขนานแท้ 
ไม่มีถนน ไม่มีน้ าประปาและไม่มีไฟฟ้าใช้...”    

      รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย 
ข้อมูลประสานเล่าเป็นเรื่องเดียวกันกับ ดร.พิเชฐ เกิดวิชัยที่ว่า  

  “...ครอบครัวเรา พ่อ แม่ และลูก 8 คน เกิดและเติบโตในท้องนา ที่บ้านย่านชื่อที่ถือ
ว่าเป็นพื้นที่ทุรกันดารที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดนายบรรหาร ศิลปะอาชา อดีต
นายกรัฐมนตรียังออกปากว่าในสุพรรณบุรี ยังมีพ้ืนที่แบบนี้อยู่อีกด้วยหรือ นั่นคือไม่มี
ไฟฟ้า ไม่มีน้ าประปาหรือน้ าบาดาลใช้...” 

หรอืข้อมูลที่เล่าสอดประสานกัน ของ นพ.วิชาญ เกิดวิชัยที่ว่า  
  “....พ่อพูดให้ฟังว่า หม่องเป็นลูกที่น าโชคให้ครอบครัว เพราะเกิดมาในครอบครัว
จน ๆ พ่อมีอาชีพท านาโดยไม่มีนาเป็นของตัวเองและแม่เป็นครูประชาบาลในโรงเรียน
วัดที่บ้าน โดยที่สองท่านจบเพียงชั้น ป.4 เท่านั้น แต่ก็มุมานะท างาน จนสามารถสร้าง
บ้านหลังใหม่หลังคามุงสังกะสีแทนบ้านหลังคามุงจาก เวลาลมพายุมาแกว่งโอนเอนไป
มาเหมือนอยู่ในเปล และหลังคาเปิดจนฝนเข้ามาน้ านองเต็มบ้าน และหม่องเป็นลูกคน
แรกของพ่อแม่ท่ีเกิดท่ีบ้านหลังใหม่...”  

รวมไปถึงค าบอกเล่าของเพ่ือนที่เล่าถึงดินก้อนเดิมที่ท้องทุ่งบ้านย่านชื่อสองพ่ีน้องที่ว่า  
  “....บ้านของ ดร.นัยนา อยู่ที่บ้านย่านชื่อเขตอ าเภอสองพ่ีน้องด้านติดกับจังหวัด
อยุธยาครอบครัวของเธอมีคุณแม่เป็นครู ส่วนคุณพ่อเป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้ามีรถ
แทรคเตอร์เป็นของตัวเอง...ดร.นัยนามาพักอาศัยอยู่กับพ่ีสาวของเธอซึ่งเป็นครูอยู่ที่
โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว เพ่ือสะดวกในการเดินทางมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนสองพ่ีน้องทั้ง
โรงเรียนเล็กและโรงเรียนใหญ่ ถ้าเอ่ยชื่อ “บ้านย่านซื่อ” เพ่ือนทุกคนจะส่ายหน้ากัน
หมดเพราะเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญมาก บ้านอยู่ในทุ่งในท่าว่ากันอย่างนั้น 
หนทางเดียวที่จะติดต่อกันก็คือหน้าแล้งเดินลัดทุ่งนา หน้าน้ าพายหรือแจวเรือผ่านทุ่ง
นาข้าว เธอบอกว่าเวลากลับบ้านวันหยุดเรียน ต้องเดินลัดทุ่งนาที่เก่ียวข้าวแล้วเสร็จ 
ตอซังข้าวบาดขาเธอเลือดออกรอบขาท้ังเจ็บทั้งแสบ นี่คือเลือดนักสู้เพ่ืออนาคตของเธอ
ตั้งแต่เด็กครับ...”  

ดร.โอภาษ บุญเส็ง 
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 ดังนั้นความยากล าบากจึงเป็นจุดเริ่มต้น และแรงส่งให้เกิดการขยับก้าวไปข้างหน้า 
ครอบครัวในชนบท กับการใช้โอกาสทางการศึกษาเลื่อนชั้นทางสังคมกับพ้ืนที่เปิดกว้างในแบบ
สังคมไทย ให้เป็นคนต้นแบบ ต้นอย่างได้ ซึ่งอาจสะท้อนคิดร่วมกับงานปิยนาถ บุนนาค (2528) ใน
เรื่อง “การวิเคราะห์โอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคม ในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 
2325-2394)” ที่สะท้อนคิดผ่านผลการศึกษาว่า  “...สังคมไทยเป็นสังคมเปิดที่บุคคลกลุ่มและ
ประเภทต่างๆ คือชนชั้นผู้ปกครองและถูกปกครองซึ่งอยู่ในระบบไพร่ บุคคลนอกระบบไพร่ สมณ
ชีพราหมณ์ ตลอดจนสตรีได้มีโอกาสเลื่อนชั้นทางสังคมแม้ว่าโอกาสของชนชั้นผู้ปกครองจะมี
มากกว่าก็ตาม...” ที่ให้ข้อมูลว่าสังคมไทยเป็นการแบ่งชั้นทางสังคม แต่ในเวลาเดียวกันก็เปิดโอกาส
ให้คนในสังคมได้เลื่อนชั้นผ่านระบบปิดที่ไม่แข็งแรงมากนัก ดังแนวคิดของกฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ 
(2553) “....ในอดีตการศึกษาช่วยลดช่อง ว่างทางสังคม นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ผู้พิพากษา อาจารย์มหาวิทยาลัย ทหาร ต ารวจระดับชั้นนายพล นักบริหารภาครัฐและเอกชน
ระดับสูง และวิชาชีพชั้นสูงอ่ืนที่ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาขึ้นไป เช่น แพทย์ วิศวกร พวกเขา
เหล่านั้นส่วนหนึ่งเป็นลูกชาวไร่ ชาวนา แม่ค้าพ่อค้ารายย่อยหรือมาจากครอบครัวระดับปานกลาง
และค่อนข้างต่ า ไม่มีฐานะทางสังคม แต่คนเหล่านี้เปลี่ยนฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจของตนเองได้
ด้วยการศึกษาใน มหาวิทยาลัย... สังคมไทยดีงามเพราะเป็นสังคมที่ให้โอกาสเปลี่ยนระดับ ชนชั้น
ผ่านกระบวนการของการศึกษา...เพราะการศึกษาของไทยในอดีตมีคุณภาพสูงแต่ มีราคาไม่แพง...
ถึงแม้ครอบครัวชาวไร่ชาวนาที่มีรายได้ค่อนข้างต่ าก็ยังพอ อดทนส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยได้ ส าหรับ
ครอบครัวระดับกลางยิ่งไม่ล าบากมากนักส าหรับการส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัย เพราะรัฐบาลอุดหนุน
การศึกษาในมหาวิทยาลัยเพ่ือต้องการสร้างก าลังคนระดับสูง ส าหรับพัฒนาชาติบ้านเมือง...” ซึ่ง
แนวคิดเหตุการณ์แบบนี้นี้ปรากฏสะท้อนคิดผ่านหนังสืองานศพนี้ด้วย ถึงไม่ได้บอกไว้ตรง ๆ แต่
ทั้งหมดคือการสะท้อนภาพลักษณ์ของสังคมในช่วงที่ผ่านมาได้ระดับหนึ่งด้วยเช่นกัน 
 ทั้งเป็นการยืนยันที่มาและที่ไปของอาจารย์นัยนา ที่ส่วนหนึ่งเป็นคนที่มีฐานจากชนชั้น
ล่างของสังคม แต่ในเวลาเดียวกันได้ใช้ความพยายาม ความสามารถ และความมุ่งมั่น จนกระทั่ง
ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน  ที่เป็นทั้งแบบอย่าง แรงบันดาล และความส าเร็จในอาชีพ การ
งานและหน้าที่ที่เกิดขึ้น การยกมาจึงเป็น อนุสรณ์ของความทรงจ าในส่วนนี้  
 
4. ทางสู้ในชีวิต 
 จากหนังสือสะท้อนแนวคิดได้หลายประการ คือการต่อสู้ หรือทางสู้ในชีวิต ที่ ศ.ดร.นัยนา 
ด าเนิน คือความพยายาม  การมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน  ดังกรณีครอบครัวนี้มีความเชื่อว่าการศึกษา
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จะเป็นแบบอย่างจะเป็นหนทางในการด าเนินชีวิต ท าให้ชีวิตมีช่องทางและการขยับก้าวไปข้างหน้า
ได้ ย่อมจะเป็นหนทางที่ด าเนินชีวิตได้อย่างงดงาม  ความอดทนหากดูประวัติของท่านอาจารย์ที่
กล่าวถึงในงานศพ อาจจะเห็นว่าอาจารย์ต่อสู้ ดิ้นรน เพื่อการด ารงสถานะของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว  ที่ มี
ลูกสาวเพียงคนเดียว ในวัยหกขวบ เสมือนเจ้าหญิงที่หลุดจากครอบครัวที่มีความสมบูรณ์  วิถีของ
ความกล้า กล้าที่จะตัดสินใจ กล้าที่จะเผชิญกับชะตากรรมของชีวิต กล้าที่จะเดินไปข้างหน้าพร้อมไม่
หันหลังกลับมา จึงเป็นเหมือนทางสู้ของชีวิต ที่ดูอาจริบหรี่ หรืออาจไม่เห็นหนทางที่จะชนะ แต่อย่าง
น้อยก็สามารถบอกได้ว่า หนทางเหล่านี้ของชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรค คุณแม่เลี้ยงเดียว ตัวคนเดียว 
“แม่รั้ง” หรืออีกหลายค าที่จะถูกถาโถมเข้ามาจากรอบข้าง แต่ทั้งหมด เป็น “ทางสู้”ในชีวิต ที่
อาจารย์ท่านเอง ดิ้นรน ต่อสู้ หรือขวนขวาย ดังกรณีการเขียนหนังสือต ารางทางกฎหมายจ าหน่าย 
การตั้งบริษัทท าส านักพิมพ์ขึ้นมาเพ่ือเป็นตัวแทนจ าหน่าย ท านองพิมพ์เอง ขายเอง ท าการตลาดเอง 
ทั้งหมดยืนหยัดต่อสู้ในเส้นทางของตัวเอง ทางถอย ที่คนเห็น แต่อีกนัยหนึ่งเป็นทางสู้ของชีวิตที่
ปรากฏในหนังสือ อาจมีผู้แย้งว่าคนตายแล้วดีหมด ผู้เขียนไม่ได้รู้จักสนิทสนามกับท่านเป็นการ
ส่วนตัว แต่ก็เชื่อว่าตัวหนังสือ กับการถูกถ่ายทอดเล่าเรื่อง จะมีผสมจินตนาการบ้าง ข้อเท็จจริงบ้าง 
แต่ทั้งหมด คือชีวิต ที่เล่าด้วยชีวิตและจบด้วยชีวิต แต่นัยหนึ่งเป็นอนุสรณ์ส าหรับชีวิตต่อไป อีกนัย
หนึ่งเป็นอนุสรณ์ของการด าเนินชีวิต หรือบันทึกชีวิตด้วยความเคารพต่อชีวิตด้วยเช่นกัน  

(1) ความเป็นผู้มีพลังทางสมอง  จากข้อมูล ศ.ดร.นัยนา เป็นคนเรียนหนังสือเก่ง และใน
ความเก่งเหล่านั้นได้สะท้อนให้เห็นว่าความฉลาด ความรู้ท าให้การขยับก้าวไปเรียนหนังสือ หรือการ
ที่ครูเจรจาให้ลูก ๆ ไปเรียนหนังสือจึงเป็นจุดเปลี่ยน มองมุมหนึ่งถ้าเรียนหนังสือไม่เก่ง คนไม่ส่งเสริม 
ตัวผู้เป็นเจ้าของไม่พยายาม การพัฒนาตัวเอง หรือการส่งเสริมก็จะไม่เกิดขึ้น หรือท าให้เกิดขึ้นเป็น
กลไกร่วม ดังที่ท่านไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกาได้เขียนค าไว้อาลัยไว้ว่า  

  “...หม่องเป็นเด็กบ้านนอกจากสุพรรณบุรีที่มีความทะเยอทะยานและมีแรงบันดาล
ใจในการสร้างความส าเร็จให้แก่ตนเอง อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่มีพลังปลุกเร้า สนับสนุน
พ่ีน้องให้ไฝ่เรียน จนทุกคนประสบความส าเร็จในเส้นทางอาชีพการงาน หม่องจึงเป็น
ศูนย์กลางและที่รักของครอบครัว...”  
   “...หม่องมีความจ าพิเศษที่เขาเรียกว่า “โฟโตกราฟฟิค เมมโมรี (Photographic 
Memory)” คือได้ยินได้ฟังอะไร สามารถบันทึกจดจ าไว้ได้อย่างถูกต้องและยาวนาน
เหมือนกับการบันทึกภาพถ่ายไว้  ท าให้คิดว่าสมองที่มีความสามารถพิเศษเช่นนี้ถ้าได้
เรียนกฎหมายต้องประสบความส าเร็จแน่นอน...” 
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 หรือจากบันทึกของเพ่ือนร่วมโรงเรียน  
  “...ตอนที่เราย้ายมาเรียนต่อ ที่โรงเรียนสองพ่ีน้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 มี
เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ ตากลม แก้มบุ๋มคนหนึ่งที่เรียนอยู่ห้องติดกัน รู้สึกไม่ชอบหน้าเพ่ือน
...คนนี้เลย ต่อมาภายหลัง จึงรู้ว่า เด็กผู้หญิงคนนี้เอง ที่เรียนเก่งมาก เป็นที่รักของ
เพ่ือน ๆ และสอบได้เป็นที่ 1 มาตลอด...” 

อิสระ เสียงเพราะดี 
 

 คุณสมบัติแต่เกิดในเรื่องพลังทางสมองและความสามารถด้านการศึกษา ท าให้ ศ.ดร.
นัยนา น าพาตนเองจากท้องทุ่งไปสู่ความส าเร็จผ่านการศึกษา เทียบได้ง่าย ๆ คนเมื่อจะเข้าสู่กลไก
ของความส าเร็จ บางคนใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองน า บางคนใช้เงินตรา และอ านาจเป็นเคร่ืองน า 
ดังนั้นในชีวิตหนึ่ง ๆ ไม่มีสูตรส าเร็จ ส าหรับความส าเร็จโดยตรงเสียทีเดียวได้ แต่ทั้งหมดสะท้อน
เพ่ือให้เห็นว่าความส าเร็จเกิดข้ึนจากพลังทางสมอง และองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย 

(2) ความอดทน เป็นหนทางแห่งความส าเร็จ อดทน ท า อดทนสู้  บนวิถีของคน ที่ต้อง
ด าเนิน มีผิด มีเศร้า  เรียกว่าไม่มีสูตรส าเร็จของชีวิต ที่หนึ่งชี่วิตจะต้องผ่านมันไปให้ได้ ดังนั้นการ
ต่อสู้ทางสู้จึงเกิดขึ้นอย่างไม่ทดท้อ หรือถดถอย   
 ทั้งหมดเป็นการยกมาเพ่ือถอดรหัสต่อการย่างก้าวการด าเนินชีวิตของ ศ.ดร.นัยนา ว่ามี
พัฒนาการและการขยับก้าว นัยหนึ่งเพ่ือเป็นแรงบันดาลใจ นัยหนึ่งเพ่ือเป็นแบบอย่าง และอีกนัย
หนึ่งให้ เห็นทางสู้ของชีวิตของคน ๆ หนึ่ง เหมือนที่คานธี (Mohandas Karamchand 
Gandhi,2412-2491 ) ท าและเล่าเรื่องการต่อสู้ผ่านวรรณกรรมชีวิตในเรื่อง “The Story of My 
Experiments With Truth” ถูกแปลและตีพิมพ์ในชื่อภาษาไทยว่า “ข้าพเจ้าทดลองความจริง 
อัตชีวประวัติของมหาตมา คานธี” และถอดประสบการณ์เป็นบทเรียนและบันทึกชีวิต รวมไปถึง
หลวงวิจิตวาทการ (พ.ศ.2441-2505) อดีตสามเณร อดีตมหาเปรียญ เด็กวัด จากชนบทจังหวัด
อุทัยธานี ผู้พลิกชีวิต ได้ใช้ก าลังความคิด ก าลังป๎ญญา เป็นทางสู้ให้กับชีวิต ด ารงต าแหน่งหลาย
ต าแหน่ง เช่น เอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศ อธิบดีกรมศิลปากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ เป็น "ปลัด
บัญชาการส านักนายกรัฐมนตรี" (เทียบเท่าปลัดส านักนายกรัฐมนตรีในป๎จจุบันนี้) เป็นคนแรก และ
คนเดียวในประวัติศาสตร์ไทย ในสมัยที่มี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2501-
2506) และท่านก็เขียนหนังสือในชื่อ  “ก าลังความคิด” (2007) และ “ทางสู้ในชีวิต” (2006) ไว้
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เป็นคติหรือถอดประสบการณ์ของตัวเองผ่านคนอื่น ดังนั้นวรรณกรรมชีวิต ผ่านความคิด หรือคนอ่ืน
เล่าเรื่องจึงมีความน่าสนใจให้จดจ าและเป็นแบบอย่างได้ด้วยเช่นกัน  
 (3) ความพยายาม ในหนังสือจะเห็นว่าครอบครัว “เกิดวิชัย” เป็นผู้ที่มีความพยายาม 
และใช้ความพยายามเป็นเครื่องหมายในการขยับก้าวของสมาชิกแต่ละคน รวมไปถึงท าให้เป็น
แบบอย่าง หรือสรางแบบในการใช้ความพยายามท าให้เกิด ล้มแล้วลุก พลาดแล้วยังพยายามแก้ไข 
ให้เกิดช่องทางและการขยับก้าวไปข้างหน้า นับเป็นคุณูปการต่อความจริงในประการหนึ่งท าให้เกิด
การขยับก้าวและด าเนินไปข้างหน้าได้ลูกชาวนา ขยันเรียน มีสมาชิกในครอบครัวเป็นแบบอย่างของ
กัน ความสามัคคีในครอบครัว และการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน นับเป็นการส่งต่อความพยายามตามคติ
ทางศาสนาอย่างที่สุด  

  “...ด้วยสภาพปัญหาทางการเงินท าให้พ่ีสาวคนโต พ่ีบังอร ได้เรียนจบแค่ ปกศ.ที่
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา แล้วกลับมาท างานเป็นครูที่โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 
และเมื่อผมจบ ม.ศ.3 จากโรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยา เข้ามาเรียนต่อที่โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ก็ต้องใช้เงินเพ่ิมมากขึ้น ท าให้น้องชายสุชาติ ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบ ป.4 ที่
โรงเรียนวัดย่านซื่อ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่พวกเรา 8 คน เรียนในช่วง ป.1-ป.4 ได้ไปเรียนต่อ 
ป.5-ป.7 ที่โรงเรียนสองพ่ีน้อง และต่อ ม.ศ.1-ม.ศ.3 ที่โรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยา โดยพัก
อยู่กับพ่ีบังอรที่บ้านติดกับวัดไผ่โรงวัว แต่ต้องเดินไปโรงเรียนในหน้าแล้ง และพายเรือ
ไปเรียนในฤดูน้ าหลาก...”   

นพ.วิชาญ เกิดวิชัย 
 

 ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงมุมคิดแบบคนนอกและมองผ่านตัวหนังสือ ซึ่งอาจเป็น
วรรณกรรมทางความคิดของผู้ใกล้ชิด อาจใช่ หรือไม่ใช่   ไม่ใช่เป้าหมายของการเขียนนี้ แต่ผู้เขียน
อยากสะท้อนคิดเพ่ือน าไปเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ หรือคนรุ่นต่อไป รวมทั้งผู้เขียนด้วยที่อาจ
ไม่ได้ห่างไกลกับท่านอาจารย์มากนัก “ราก” อันเป็นที่มาของชีวิต แต่อย่างน้อยก็ได้เห็นทางเดินของ
ชีวิตของคน ๆ หนึ่ง ที่สามารถสร้างท าและพัฒนาได้ อายุไม่ใช่ป๎ญหาและอุปสรรค ดังพุทธพจน์ที่
พระพุทธเจ้ากล่าวว่า แม้เกิดเพียงวันเดียวแต่มีประโยชน์ ท าประโยชน์ ดีกว่าผุ้เกิด 100 ปี แต่ไม่ได้
สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ใด ๆ หากดูเส้นทางมหาราชทั้งนโปเลียน อเลกซานเดอร์มหาราช หรือ
สมเด็จพระนเรศวร หรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ไม่ได้เป็นบุคคลอายุมาก แต่
สามารถสร้างคุณูปการหรือภาพจ าในบริบททางประวัติศาสตร์ได้ด้วยเช่นกัน จึงนับเป็นคุณูปการ
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และสิ่งที่ควรค่าแก่การจดจ าด้วยเช่นกัน ดังนั้นแบบอย่างการด าเนินชีวิตของผู้วายชนม์จึงนับเป็น
แบบอย่างที่ควรค่าแก่การจดจ าด้วยเช่นกัน  

 
 

ภาพที่ 3  มรดกทางป๎ญญา หนังสือ ต าราทางกฎหมายในนาม ส านักพิมพ์นิตินัย  (ภาพ ออนไลน์) 
 
 
5. แบบอย่างของความเป็นครู 
 ในหนังสือส่วนใหญ่ของผู้เขียนจะให้ความคิด ให้ข้อมูลเขียนไว้ไม่แตกต่างกันนัก ว่าป้า
หม่องสอนป้าหมองแนะน า ดังนั้นความเป็นครู ที่สอนหนังสือ มาทั้งชีวิตจึงเป็นความส าเร็จของชีวิต 
และเอาความส าเร็จนั้นมาเป็น “ครู” ให้กับคนรุ่นต่อไป ซึ่งจะสังเกตได้ว่าทุกคนจะถูกแนะน า ถูก
เปิดโอกาส ให้โอกาส และส่งเสริมให้เกิดทางสู้และทางไปของชีวิต สอนด้วยการท าให้ดู สอนด้วย
การท าตนให้เป็นแบบอย่าง น าความส าเร็จมาเป็นแบบอย่างของการด าเนินชีวิต ดังพุทธพจน์ทีว่า 
“ยถา วาที ตถา การี” พูดด้วยการท าให้ดู ดังนั้นจากข้อมูลของผู้ที่กล่าวถึง จึงเป็นการสะท้อน
ประสบการณ์ตรงในฐานะพ่ีในฐานะน้อง ลูกหลาน อาจารย์และคนที่เกี่ยวข้อง ทุกคนให้ข้อมูลผ่าน
การเล่าถึง พูดถึง ความเป็นครูจนวินาทีสุดท้ายของชีวิต สอนชีวิตด้วยชีวิต สอนชีวิตด้วยการเขียน
ชีวิต ผ่านชีวิตจริง ขีวิตออกแบบไม่ได้ แต่สามารถท า หรือด าเนินให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าได้  

  “....เมื่อน้องเติบโตและเริ่มเรียนรู้ความเป็นไปของชีวิตด้วยตนเอง น้องจึงมีภาพที่
แจ่มชัดของพ่ีเป็นแบบอย่าง พ่ีหม่องเป็นพ่ีสาวคนสวยของน้อง เรียนเก่ง ยิ้มเก่ง 
สนุกสนาน บ้าบอ น าความแปลกใหม่ ตื่นเต้นมาสู่ครอบครัวเราเสมอ ตอนปิดเทอมพ่ี
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กลับมาอยู่บ้านของเราที่สุพรรณบุรี....พ่ีหม่องเป็นคนเรียนหนังสือเก่ง เขียนเรียงความ
ได้สนุกมาก มีลายมือสวยงาม เป็นระเบียบและเขียนถูกต้องตามอักขระวิธีแบบที่พ่อ
ของเราสอนมา น้องคัดลายมือ หัดเขียนหนังสือตามอย่างพ่ี จนทุกวันนี้พ่ีบอกเสมอว่า
เรามีลายมือเหมือนกันชนิดที่ตัวเองยังแยกไม่ออก...” 

ดร.บุศรา เกิดวิชัย พฤกษมาศ 
 

  “....การท างานของอาหม่องท าให้หลานคนนี้ได้เรียนรู้ถึงความขยัน อดทน ความใส่
ใจในรายละเอียดของการท างาน การท างานในสิ่งที่รัก การเลือกท างานที่เป็นประโยชน์
และมีคุณค่า อาหม่องสอนให้เรารู้จักวิธีท างานในทุก ๆ ด้าน ตอนนั้นเรามักจะงอแง สู้
งานบ้างไม่สู้งานบ้าง เพราะเราไม่เข้าใจอยากไปเที่ยวเล่นมากกว่า ท าไปงอนไปบ้าง 
แผลงฤทธิ์ใส่อาเป็นประจ า จนกระทั่งในวันที่เราเริ่มมีความคิดที่จะเติบโต เราอยาก
เริ่มท าธุรกิจของตนเอง ในวันนั้นวันที่เราอายุ 23 ปี การจะเริ่มต้นธุรกิจของตนเองไม่ใช่
เรื่องง่าย และน้อยคนนักที่จะเห็นด้วย และสนับสนุน แต่ “อาหม่อง” เป็นคนที่ยืนข้าง
เรา สนับสนุนเราในทุกๆ  ด้าน ไม่ว่าจะความรู้การประสานพาร์ทเนอร์ต่าง ๆ รวมไปถึง
เรื่องการเงิน เพราะ “อาหม่อง” จึงท าให้หลานคนนี้ สามารถเริ่มต้นธุรกิจ และท าให้มี
บริษัท เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี (แอด-แทค) จ ากัด มาจนถึงทุกวันนี้ ก่อให้เกิดงานที่
มีคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้คนมากมาย...” 
 

ดร.พรรณพิลาศ เกิดวิชัย 
 

  “....ด้วยเป็นผู้ที่มีความเป็นครูสูงมาก อาจารย์นัยนา จึงเป็นนักวิชาการที่มี
คุณธรรมของความเป็นครู มีความมุ่งม่ัน มีจิตเมตตา และเอาใจใส่ต่อลูกศิษย์ทุกคนเป็น
อย่างดี ให้เวลากับลูกศิษย์ทุกคนในการศึกษาเล่าเรียนให้ส าเร็จอย่างมีคุณภาพ และให้
มีความรู้ไปพัฒนางานในส่วนที่ตนรับผิดชอบ นอกจากนี้ก็ยังติดตามความก้าวหน้าของ
ลูกศิษย์อย่างสม่ าเสมอ อาจารย์นัยนา จึงเป็นที่เคารพรักของลูกศิษย์ทุกคน...” 

 คนหลายคนสอนคนแต่ไม่ได้ท าตนให้เป็นแบบอย่าง จึงเข้าท านองจงท าอย่างที่ฉันสอน 
แต่อย่าท าอย่างที่ฉันท า แปลว่า สอนด้วยวาจาได้ แต่สอนด้วยการกระท าไม่ได้ เราจึงเห็นคนห้ามคน
กินเหล้า แต่ตัวเองยังกินเหล้า ดังนั้นชีวิต สอนชีวิตด้วยชีวิต จึงเป็นชีวิต ความเป็นครูของท่าน
อาจารย์ จึงงดงาม มีผู้ก้าวเดินตาม และน ามาเป็นแบบอย่าง รวมทั้งสอนด้วยวาจา สอนด้วยการ
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กระท า และสอนด้วยภาพลักษณ์ความส าเร็จ เราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะไปทางไหน หรือเป็นอย่างไร แต่
เราสามารถด าเนินและขยับก้าวไปข้างหน้าด้วยเป้าหมายและอุดมการณ์ของชีวิตได้ด้วยเช่นกัน 
เพราะเราจึงมีท่าน เพราะท่านจึงมีเรา 
  

ครูของครูเป็นแบบอย่างแก่ครู คือ ศ.ดร.นัยนา เกิดวิชัย 
 

  
 

ภาพที่ 4 พระพุทธโฆษาจารย์ (อินเดีย) ผู้รจนาคัมภีร์วิสุทธิมรรค พระสิริมังคลาจารย์ (เชียงใหม่) ผู้
รจนาคัมภีร์มังคลทีปนี วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนากับการถูกส่งต่อผ่านช่วงเวลา  

(ภาพออนไลน์) 
 
เกิด แก่ เจ็บ ตาย สุดท้ายของชีวิต 
 หากมองย้อนเรื่องเล่าของหลายชีวิต สะท้อนถึง ศ.ดร.นัยนา ท าให้เห็นว่า คนรัก คน
ห่วงใย คนปรารถนา คนเสียดาย  แต่ทั้งหมดต้องการบอกเพียงว่า อาจารย์เป็นอีกท่านหนึ่งที่ยืนยัน
หลักการทางพระพุทธศาสนา ๆ ท่ีว่า “ใด ๆ ในโลกล้วนเปลี่ยนแปลง” ในความหมายคือ 
เปลี่ยนแปลง  

  “...หม่องปิดบัง เรื่องการเจ็บป่วยของหม่องมาโดยตลอด เพ่ือน ๆ ไม่ระแคะ
ระคายเลย แม้แต่วันที่หม่องมาร่วมประชุมกับพวกเรา เพ่ือเตรียมการเรื่องเป็นเจ้าภาพ
ทอดกฐินของวัดไผ่โรงวัวในปีนี้ เมื่อ 28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา วันนั้นหม่องทานอาหาร
ไม่ได้ ได้แต่บอกเพ่ือน ๆ ว่า ล าใส้ไม่ค่อยดีทานได้แต่อาหารอ่อน ๆ ไม่ยอมบอกถึงเรื่อง
อาการเจ็บป่วยใด ๆ ทั้งสิ้น เราเองก็ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง ได้แต่เตือนเพ่ือน ๆ เรื่อง
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การท างานที่หักโหม การพักผ่อน ดูแลตนเอง ไม่คิดว่า จากวันนั้นแล้วเราจะไม่ได้เห็น
หน้าหม่องอีกเลย...” 

อิสระ เสียงเพราะดี 
 

  “....คุณแม่บอกว่าเห็นลูกมิ้นท์เป็น ส.ส. แล้ว มีความสุขและมีก าลังใจจะอยู่ต่อ 
หลังเลือกตั้ง คุณแม่ก็อยู่ก็อยู่กับลูกมินท์อีก 6 เดือนกว่า แล้วคุณแม่ก็กลับไปยังที่ที่
ท่านมา ท่านจากไปอย่างสงบที่โรงพยาบาลศิริราชในเวลาประมาณ 04.20 น. ของเช้า
วันที่ 6 ตุลาคม 2562 จากไปท่ามกลางสมาชิกครอบครัวเกิดวิชัยและลูกมินท์ เราจับ
มือกัน เราสวดมนต์ให้กันจนคุณแม่ค่อย ๆ หลับไป หลับไปชั่วนิรันดร์...” 

สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา 
 
ดังนั้นพระพุทธศาสนาสอนความไม่ประมาท และความประมาทเป็นหนทางของความเสื่อม

ถอย ดังประโยคที่ว่า “อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ” สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นนิ
รันดร์ ดั้งนั้นทุกค าบอกเล่า ของลูกศิษย์ บุคคลที่เคารพนับถือ ล้วนสะท้อนความเปลี่ยนแปลง ของ
ชีวิต ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่เปลี่ยนแปลง “อาลัยแม่หม่อง น้องหม่อง พี่หม่อง น้าหม่อง  
อาลัยป้าหม่อง” อาลัย อาลัย ทั้งหมดสะท้อนคิดภายใต้ ความเปลี่ยนแปลง ดังนั้นอาจารย์นัยนา จึง
เป็นผู้ยืนยันทฤษฎีของความเปลี่ยนแปลง หรือวิถีธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง การไม่ประมาท
หรือสติในทางพระพุทธศาสนา จึงเป็นทางสู้ต่อความเปลี่ยนแปลง และเป็นทางยับยั้งต่อความ
เปลี่ยนแปลงนั้นให้ชะลอ ช้าลง สิ่งเหล่านี้จึงสะท้อนผลออกมาเป็นการเรียนรู้ภายใต้กลไกและความ
เปลี่ยนแปลงนั้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นแนวคิด ตถตา (เป็นเช่นนั้นเอง-ธรรมชาติ) มีความเป็นเหตุเป็นผล 
(อิทป๎จจยตา-เหตุสู่ผล) ชรามรณาปิทุกขา (ความชรา ป่วยไข และมรณะเป็นสภาพแห่งทุกข์ที่ทนได้
ยาก) ความเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร์ (อนิจลักษณะ) เป็นเช่นนั้นเอง (ตถตา) 
 
6. คุณค่าของงานในชีวิตแม้ตัวตายแต่คงอยู่ 
 ตัวตายแต่ชื่อยังประดับไว้ในโลกา ในความหมายคือ ตัวตายแต่ชื่อยังปรากฏก้องโลกา 
การที่อาจารย์ท่านเขียนหนังสือจ านวนมาก เท่ากับว่าตัวหนังสืออันเป็นมรดกทางความรู้ ทาง
ความคิด และองค์ความรู้ยังอยู่ไมได้ตาย หรือสูญหายไปกับท่านอาจารย์  หนังสือจะยังคงท าหน้าที่
เล่าเรื่อง ส่งต่ออุดมการณ์ความคิดจากคนสู่คน จากรุ่นสู่รุ่น นอกเหนือจากการเขียนหนังสือยังสอน
หนังสือ สอนคน พัฒนาคน ประหนึ่งเป็นการส่งต่อความคิดจากคนสู่คน จากรุ่นสู่รุ่น เทียบกับนัก
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ปรัชญาทางการเมืองเช่น โสรเกรติส (Socrates,470-399 BC) ในทางรัฐศาสตร์ที่ท่านจบการศึกษา
ในสาขานี้จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชื่อว่าพฤติกรรมของโสรเกรติส ได้เป็นส่วนหนึ่งในการ
ท างานและเป็นแบบอย่างแก่อาจารย์ คือการสอนหนังสือ เล่าความคิด สอนปรัชญาทางความคิด 
แล้วความคิดของเขาก็ถูกส่งต่อสู่ศิษย์และถูกจารึกด้วยศิษย์ผ่านเพลโต (Plato,427-347 BC) ผ่าน
อริสโตเติล (Aristotle,384-322 BC) และกลายเป็นอุดมคติทางปรัชญาทางรัฐศาสตร์ และศาสตร์
อ่ืน ๆ อีกมาก เทียบได้กับศาสดาเจ้าลัทธิ ไม่ได้ยกอาจารย์นัยนา ให้เสมอศาสดา หรือเจ้าลัทธิ หรือ
บุคคลส าคัญ หรือส าคัญระดับโลก เพียงแต่สะท้อนคิดจากหนังสืองานศพสู่ตัวท่านภายใต้แนวคิด  
“ตายแต่ไม่ตาย” หรือตายแต่ชื่อยังประดับไว้ในโลกา ดังกรณีพระพุทธเจ้าสอนศิษย์ แล้วศิษย์ก็
จดจ าด้วยระบบความจ า เล่าต่อผ่านระบบการสอนและเล่าเรื่อง (มุขปาฐะ) และกลายเป็นองค์
ความรู้คือพระพุทธศาสนาจนกระทั่งป๎จจุบัน รวมทั้งเจ้าลัทธิอย่างขงจื้อ  (Confucius 551–479 
BC) เม่งเจื้อ (Mencius,372–289 BC) ล้วนมีผลิตผลทางความคิดที่ไม่ได้แตกต่างกัน หรือบุคคลอ่ืน 
ๆ ที่ถูกส่งตอ่เล่าต่อมาจนกระท่ังป๎จจุบัน ดังนั้น ศ.ดร.นัยนา ก็เชื่อว่าศิษย์ในชั้นหลังของท่านอันเป็น
ผลิตผลของความรู้ ความคิด และผลิตผลทางป๎ญญา จะถูกส่งต่อไปสู่สาธารณะรุ่นแล้วรุ่นเล่าด้วย
เช่นกัน  หรืออีกนัยหนึ่งองค์ความรู้ผ่านหนังสือจะท าหน้าที่ส่งต่อเป็น “มรดก” ทางป๎ญญาไปสู่คน
รุ่นต่อ ๆ ไป อย่างมิรู้จบ เหมือนคนเสพงานศิลป์ ของ “ วินเซนต์ แวน โก๊ะ” (Vincent Willem 
van Gogh,ค.ศ.1853-1890) ผู้ที่มีพฤติกรรม เฉพาะที่อาจเข้าข่าย “อาการทางจิต”  หรือความไม่
ปกติทางจิต ซึ่งเป็นเรื่องของสุขภาพจิต ความคิด และภาวะทางสังคมในเวลานั้น จนกระทั่งการใช้
อาวุธปืนเขายิงตัวเองเข้าทางซี่โครงด้านซ้าย ในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1891หลังจากการ
เขียน "รูปทางสามแพร่ง" (Wheat Field with Crows) (งานชิ้นนี้อาจจะสื่อถึงการหาทางออกให้กับ
ของชีวิตของเขาเอง ที่เปรียบเสมือนทาง 3 สายที่มาบรรจบกันท าให้เลือกไม่ถูกว่าจะไปทางใดต่อ) 
ซึ่งเป็นงานชิ้นสุดท้ายของเขา..”   แต่งานศิลปะของเขา กับกลายเป็นมรดกของแผ่นดินในฐานะ
ศิลปินคนหนึ่งที่สร้างสรรค์ เทคนิคของการให้สีในงานศิลปะของเขา นับเป็นงานที่เป็นประโยชน์แก่
สังคมส่วนรวมในพัฒนาการของศิลปะร่วมสมัยนับแต่อดีตกระทั่งป๎จจุบัน นับเป็นคุณูปการ ที่จะพึง
ถูกจดจ า ดังนั้นผลงานหนังสือ องค์ความรู้ที่ถูกถ่ายทอดไว้ อาจเป็นวรรณกรรมชีวิต วรรณกรรมทาง
ความคิด ที่เชื่อว่าจะได้ถูกส่งต่อจากรุ่น สู่รุ่น จากคนสู่คนให้เป็นมรดกของแผ่นดินด้วยเช่นกัน  

 “...ส านักพิมพ์นิตินัย อันเป็นงานที่อาหม่องรักอีกงานหนึ่ง เพราะเป็นงานที่สร้าง
คุณค่าสร้างประโยชน์ให้กับคนท่ีใช้หนังสือที่อาหม่องพัฒนาขึ้นมา...” 

ดร.พรรณพิลาศ เกิดวิชัย 
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   “...ความลึกซ้ึงของสติปัญญา ความสงบลึกทางใจ ความกตัญญู ความรู้ที่
สั่งสมมาซึ่งประกอบด้วย ความรัก ความปรารถนา อันบริสุทธิ์ต่อหมู่คณะสานุศิษย์ 
รวมถึงผลิตผล ต ารากฎหมาย ค าบรรยายที่บรรจงฝากไว้ในโลก คือสิ่งที่ติดตรึงในหัวใจ
ของศิษย์และเพ่ือนร่วมงาน...” 

ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
   “...สิ่งที่คุณแม่ชอบมาก คือการเขียนต าราวิชาการ หนังสือเล่มแรกที่คุณ
แม่เรียบเรียงออกจ าหน่าย คือ ค าอธิบายเรียงมาตราพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ.2522 หน้าปกสีชมพู จัดพิมพ์ตอนปี 2539 ตอนเห็นหนังสือตัวเองวางอยู่บน
ชั้นในร้านหนังสือ คุณแม่ปลื้มมาก กระแสความนิยมจากเล่มแรก ท าให้คุณแม่ท าเล่ม
อ่ืน ๆ ตามมาอีกมากมาย จนตั้งบริษัท ส านักพิมพ์นิตินัย จ ากัด เป็นของตนเอง เล่ม
แรกที่จัดพิมพ์และจัดจ าหน่ายอย่างเป็นทางการในนามส านักพิมพ์นิตินัย คือ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ซึ่งขายดีแบบถล่มทลายจนต้องพิมพ์ซ้ าเป็นสิบ ๆ คร้ัง และ
หลังจากนั้น ก็มีหนังสือตามมาเป็นอีกร้อยปก มินท์ช่วยคุณแม่ได้บ้างเล็กน้อย เช่น 
ตรวจต้นฉบับส่งหนังสือตามร้าน วางบิล รับเช็ค คุณแม่มีความสุขมากเวลาเห็นใครใช้
หนังสือและประมวลกฎหมายของเขา มีครั้งหนึ่งเคยนั่งดูละครอยู่ด้วยกัน แล้วมีฉาก
หนึ่งตัวละครในเรื่องประมวลกฎหมายปกลายหินอ่อนของคุณแม่ คุณแม่แล้วภูมิใจ
มากมิ้นท์เองก็ภูมิใจไปด้วย การท าส านักพิมพ์นิตินัย ท าให้คุณแม่เก็บเงินจนซื้อบ้าน
ใหม่ที่พุทธมณฑลสาย 4 ได้ บ้านหลังนี้มาจากหนึ่งสมองและสองมือของคุณแม่ มา
จากน้ าพักน้ าแรงของคุณแม่ล้วน ๆ คุณแม่ภูมิใจมาก...” 

สุทธิวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา 
 

  “...การมีประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์และประมวลกฏหมายอาญาที่รวบรวม
โดยพันต ารวจโทหญิง นัยนา เกิดวิชัย ในสมัยนั้น ซึ่งเป็นประมวลกฏหมายเล่มแรกท่ี
ผู้เขียนได้ใช้ตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนกฏหมายจวบจนทุกวันนี้...ทุกครั้งที่ท าหน้าที่สอน
หนังสือจะมีประมวลกฏหมายของครูนอกห้องเรียนท่านนี้อยู่ด้วยเสมอ...” 

ดร.กมลวรรณ อยู่วัฒนะ 
  จากหนังสืองานศพ ซึ่งบันทึกสะท้อนคิดเพ่ือบอกว่า “ชีวิตดับสิ้นเพียงกาย แต่ชื่อนั้น
ประดับไว้เป็นมรดกแผ่นดินมีเปลี่ยนแปลง” เหมือนผู้เขียนเคยได้ยิน เจ้าของส านักพิมพ์สุขภาพใจ 
ที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับส านักพิมพ์แล้วไม่ประสบผลในเชิงธุรกิจ ไม่คุ้มกับการลงทุน  หลวงพ่อพุทธทาส
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ให้ก าลังใจให้ท าต่อ ด้วยเหตุผลว่า เป็นอาชีพที่เป็น “กุศล” สร้างองค์ความรู้ผ่านป๎ญญาให้กับคนอีก
จ านวนมาก ดังนั้นการท างานที่เป็นประโยชน์สร้างพลังไว้ให้แผ่นดินนับเป็นคุณูปการที่ควรค่าแก่การ
จดจ า หากยกบุคคลในพระพุทธศาสนา อาทิ พระพุทธโฆษาจารย์ ผู้แต่งคัมภีร์วิสุทธิมรรค และธรรม
บท อันเป็นระบบคิดของคณะสงฆ์ไทยผ่านวรรณกรรมบาลีนี้อยู่กระทั่งป๎จจุบัน  พระสิริมงคลาจารย์
ผู้แต่งคัมภีร์มงคลทีปนี และอีกหลายเล่มในฝ่ายเหนือเชียงใหม่ หรือล่วงมาอย่างท่านพุทธทาส กับ
การขับเคลื่อนวรรณกรรมทางความคิดพระพุทธศาสนา “ภาษาคนภาษาธรรม” สู่สาธารณะ การ
ตีความท าให้พระพุทธศาสนาหลุดจากขนบสู่การเล่นกับความคิดของคนในช่วงสมัยนั้นแม้กระทั่ง
ป๎จจุบัน ท่านนาคเสนและพระยามิลินทร์ ที่ร่วมกันประดิษฐ์สร้าง “มิลินทป๎ญหา-Milindapanha” 
ให้เป็นมรดกจากการสนทนานับแต่อดีต  ท่านเจ้าคุณปยุตโต (สมเด็จพระพุทธโฆษจารย์,(ป.อ. ปยุตฺ
โต) ผู้รจนาวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาจ านวนมาก และที่ส าคัญเช่น พุทธรรม อาจารย์สุชีพ 
ปุญญานุภาพ ผู้รจนาเรียบเรียงพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเพื่อน าคนไปสู่การศึกษาพระพุทธศาสนา
เชิงลึกผ่านพระไตรปิฎกฉบับนี้ ที่ยกมาทั้งเสริมความทั้งหมดนี้ ต้องการสะท้อนเรื่องคุณค่าของ
วรรณกรรมทางความคิดผ่านหนังสือ ที่มีประโยชน์ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น จึงนับเป็นความงดงามที่ควรค่า
แก่การจดจ า และมองว่าจะเป็นประโยชน์ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย จงจาริกไปเพื่อ
ประโยชน์สุขแห่งมหาชนหมู่มาก” สิ่งใดดี มีประโยชน์จะถูกจดจ าเล่าขานอย่างต่อเนื่องและเป็น
ป๎จจุบัน  

   “...ตามสมการ 0+1 = 1+1+1 = 1+4+01 ซึ่งหมายถึงการเดินทาง
มาแล้ว = 0+1 = จิตกุศลผลบุญน ามาเกิด เป็น 1+1+1 = 1 คือปฏิสนธิวิญญาณกุศล
บวกคุณแม่จึงเท่ากับหนึ่ง 
   เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้ว ทุกคนมีสมบัติติดตัวมาคือ เกิด เจ็บ สูง
วัย และเดินทางสู่วัฎสงสาร อันเป็นสมบัติของมวลมนุษยชาติ ซึ่งเป็นชะตากรรมของผู้
ฉลาดต้องข้ามให้พ้น เพ่ือตัด 0+1 นี้ คือสมการของทุกรูป ทุกนาม ในจักรวาลตอนนี้
...” 

ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
 
หรือในประโยคปิดของหนังสือ หรือคนที่เขียนหนังสือถึง ดร.นัยนา คนสุดท้ายที่เป็นพระ 

เป็นเพื่อน และเป็นคนที่ฝากฝ๎งไว้ในยามสิ้น กับพุทธพจน์แนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่ว่า 
“...เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ 
เรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บป่วยไปได้ 
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เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ 
 เราจักมีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น 
 เรามีกรรมเป็นของตน เราท ากรรมใด ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักต้องเป็นทายาท ของ
กรรมนั้น...” 

พระครูอนุกูลป๎ญญากร รองเจ้าคณะอ าเภอสองพ่ีน้อง  
เจ้าอาวาสวัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรี 

 
 ในประโยคปิดของเรื่องสะท้อนคิดด้วยระบบคิดทางพระพุทธศาสนาที่สะท้อนให้เห็นว่า  
ใด ๆ ในโลกล้วนเปลี่ยนแปลง และในความเปลี่ยนแปลงนั้นท าให้ต้องคิดต่อ และคิดตามไปว่าชีวิต
ต้องขยับก้าว และก้าวเดินไปข้างหน้า แต่การขยับก้าวเป็นเรื่องของเหตุ ป๎จจัย หรือเหตุสู่ผล เป็นไป
ตามวิถีแห่งธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน และในความเหมือนและความ
สอดคล้องสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมิรู้จบและก่อให้เกิดการขับเคลื่อนต่อความเป็นธรรมชาติ 
ทวนคิด ยืนยันต่อหลักการแห่งความเป็นธรรมชาติในพระพุทธศาสนาที่ว่า “เกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป” 
เป็นอนิจลักษณะที่มีแบบแผนและแนวทางของตัวเองอย่างชัดเจนไม่แปรเปลี่ยน เป็นเช่นนั้นเอง 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 พิธีบ าเพ็ญกุศลศพพระราชทานเพลิงศพ ศ.พล.ต.ท.(หญิง) ดร.นัยนา เกิดวิชัย  
(ภาพออนไลน์) 

7. บทสรุป  
การเขียนบันทึกจากหนังสืองานศพ จึงเป็นมุมหนึ่งที่ผู้เขียนไปร่วมงานศพ และได้หนังสือ

งานศพมา 1 เล่ม ไม่ได้เขียนเพราะว่าสนิท รู้จักอาจารย์แบบสายใกล้ แต่เพียงเห็นว่ามุมชีวิตของ
ท่านอาจารย์อาจสร้างแรงบันดาลใจ สร้างจังหวะของชีวิต ให้มีสีสรร จากชื่อลูกสาวที่พ่อชื่นชอบ
ความงามของ “ดารา-นางงาม” ผ่านอดีตภรรยาอดีตท่านผู้น า สู่การน ามาตั้งชื่อลูกสาว ซึ่งก็คงไม่
แตกต่างจากครอบครัวอ่ืน ๆ ที่มีแรงบันดาลใจแตกต่างกัน พ่อชอบวิถีของการต่อสู้แบบมวยไทย น า
ชื่อมาตั้งลูกเป็นนักมวย ที่สะท้อนถึงการต่อสู้วิถีของลูกผู้ชาย การพัฒนาตัว พัฒนาตนภายใต้ระบบ
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คิดทางการศึกษาในช่วงเวลานั้น เรียนหนังสือสูง ๆ จะได้เป็นเจ้าคนนายคน “จบแล้วได้งานเป็นเจ้า
คนนายคน” (เพลง : มหาลัย-คาราบาว,2529)  หรือระบบคิดที่เป็นช่วงสมัยเรียนหนังสือจะได้เป็น
หนทางให้มีการท า “ชาวนาหัวก้าวหน้า” (ดร.โอภาษ บุญเส็ง) เป็นอีกประโยคในหนังสือ  มี
ต าแหน่งแห่งที่ในการท างาน ในหนังสือมีเรื่องเล่าและประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายกรณี ทั้งเรื่องงาน 
ชีวิต และการด าเนินชีวิต ที่ประสบความส าเร็จผ่านการศึกษา และแนวคิดกับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในช่วง 14 ตุลาคม 2519 จนกระทั่งถูกจับ ทั้งหมดปรากฏในหนังสือ เล่า บันทึก สะท้อนคิด
ผ่านคนรู้จักท่านอาจารย์ ซึ่งบันทึกผ่านการเล่าเรื่องตามมุมของผู้ประสบ พบ และสัมผัสกับวิถีชีวิต 
ของอาจารย์นัยนาโดยตรง แม้จะเรียบเรียงอย่างไม่เป็นขั้นตอน ล าดับตามแบบแผน แต่ทั้งหมดเต็ม
ไปด้วยพลังชีวิต พลังทะยานชีวิต และพลังของตัวหนังสือที่บรรจงร้อย เล่าเรื่องจากใจของแต่ละท่าน 
เชื่อมต่อรวมกันเป็น “นัยนา เกิดวิชัย” เมื่อน ามาถอดความเรียงร้อยเชื่อมต่อกัน จะเห็นความงดงาม
ของชีวิต และทางเดินของชีวิตของท่านอาจารย์ในแบบฉบับเต็มในชื่อของชีวิตของคน ๆ หนึ่งที่พึง
ประสบ อาจสุข ทุกข์ ปนเศร้า คละเคล้ากันไปในแบบของชีวิต จนไปสู่บทสรุปสุดท้ายของชีวิตที่เป็น
ความส าเร็จของท่านอาจารย์ในฐานะพลตรีหญิง (ที่อาจยากในระบบคิดของสังคมผู้ชายเป็ นใหญ่-
ปิตาธิปไตย) ที่ระบบคิดพ้ืนที่ส าหรับหญิงยังไม่ได้เปิดกว้างนัก ผ่านระบบหินเป็นพลตรีหญิงของ
โรงเรียนนายร้อย ที่ส่วนใหญ่เป็นชาย เป็นศาสตราจารย์หญิงที่ถือว่ามีต าแหน่งสูงสุดของระบบ
การศึกษาไทย และผลงานต ารับ ต าราเป็นเครื่องยืนยัน ที่บุคลากรในระบบการศึกษาใฝ่ฝ๎นและ
ด าเนินไปให้ถึง ดังประโยคที่ปรากฏในหนังสือว่า “...ชีวิตพี่ไม่ได้อะไรมาง่าย ๆ กว่าจะมีค าว่า 
ศาสตราจารย์ พลต ารวจโทหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย...” (ดร.บุศรา เกิดวิชัย พฤกษมาศ)  รวมทั้ง
ความส าเร็จของผองพ่ีน้อง ทั้งเป็นแพทย์ เป็นผู้พิพากษา เป็นครู เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทั้งหมด
เป็นลูกชาวนา ทั้งหมดมีความพยายาม ทั้งหมดมีพลังทางสมองเพ่ือการศึกษา มีพลังใจของการเป็น
นักสู้ ดิ้นรน ทั้งหมดเป็นผู้ที่ได้รับการสนับสนุนและโอกาสและใช้โอกาสนั้นสู่การป๎้นดินให้เป็นดาว
ด้วยมือตนเอง จนเป็นความส าเร็จ ตามชื่อหนังสืองานศพนี้ ในส่วนการด าเนินชีวิตของท่านอาจารย์
จึงเป็นวิถีท่ีน่าติดตามและน ามาเป็นแบบอย่างของการย่างก้าวด้วยความพยายาม (วายามะ) ความ
ขยันหมั่นเพียร (วิริยะ) ความอดทน (ขันติ) ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ รวมทั้งกล้าหาญ ที่เป็น
คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว เป็นผู้ริเริ่มสร้างงานบนฐานของความเปลี่ยนแปลง และใช้ความเปลี่ยนแปลง  
เปลี่ยนผ่านเป็นโอกาส ดังนั้นชีวิตนับแต่เริ่มต้น จนวาระสุดท้าย จึงเป็นชีวิต ที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้ 
ท าตาม น ามาเป็นแบบอย่าง งดงาม และน่าติดตาม  
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ภาพที่ 6 หนังสือพระไตรปิฎกฉบับ อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ และพุทธธรรมโดยสมเด็จพุทธโฆษ

จารย์  
(ป.อ. ปยุตฺโต) กับวรรณชีวิตที่จะถูกบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของกาลเวลา (ภาพออนไลน์) 

 
 

 ทั้งหมดคือชีวิตของ ศ.พล.ต.ท.(หญิง) ดร.นัยนา เกิดวิชัย  
 ทั้งหมดเป็นการสะท้อนคิดของผู้เขียนจากหนังสืองานศพ 
 และท้ังหมดสะท้อนคิดผ่านชีวิตและเล่าเรื่องชีวิตของคนผู้ลาลับหนึ่ง 
 คิดแบบพระพุทธศาสนา มันเป็นเช่นนั้นเอง เกิดข้ึน ตั้งอยู่ ดับไป  
 คิดแบบชาวพุทธ มันเป็นเช่นนั้นเอง 
 ตถตา ไตรลักษณ์  อนิจจลักษณะ เป็นเช่นนั้นเอง 
 บันทึกไว้เพ่ือระลึก อาลัย และสดุดี  

ศ.พล.ต.ท.(หญิง) ดร.นัยนา เกิดวิชัย 
ครูต้นแบบและ 
ผู้สร้างแรงบันดาลใจ 
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ขั้นตอนการด าเนินงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการแก้ไข 

ผ่านไม่มกีารแก้ไข 

ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข 

ผ่านโดยมีการแก้ไข 

มีการแก้ไข 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ประกาศรับบทความ 

รับบทความ Online 

กองบรรณาธกิารตรวจเนื้อหา 
และรูปแบบ 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่พิจารณาอ่าน
บทความ  

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ 30 วนั 

กองบรรณาธกิารสรุปรวบรวมข้อคดิเห็นจากผู้ทรงคุณวฒุิ 
เพื่อส่งคนืผู้เขียนปรับแก้ไข 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขตามผู้ทรงวุฒิ 

ตรวจทานบทความที่ได้รับการปรับแก้แล้ว 

ส่งกองบรรณาธิการตรวจคุณภาพ
บทความครั้งสุดท้าย 

กองบรรณาธกิารแจ้งยืนยันรับบทความตีพมิพ์ให้ 
ผู้เขียนบทความทราบ 

จัดรูปแบบและส่งโรงพิมพ ์

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น 

แจ้งผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

ออกแบบตอบรับ 

ส่งวารสารให้แก่สมาชกิ 

เผยแพร่วารสารสู่สาธารณะ 

- Web 
- OJS 
-ThaiJO 
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ค าแนะน าส าหรับผู้นิพนธ์บทความ 
 
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 
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รูปแบบวารสาร มจร สังคมศาสตรป์ริทรรศน์ : 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  250 ตัวอักษร. (16 pt)............................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
ค าส าคัญ : ............................................................................................................................................................. 

 
ABSTRACT (16 pt) 

...............ให้สอดคล้องกับบทคัดย่อภาษาไทย. (16 pt)...................................................................................... 

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

................................................................................................................................................................................ 
Keywords:. (16 pt).......................................................................................................................................... 
 

1. บทน า (18 pt) 
................................................................................................................................................................................ 
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