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วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจท่ัวไปได้มี
โอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาท่ีเ ก่ียวข้องอันได้แก่ 
พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ 
พัฒนาสังคมและการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ท่ีเสนอทางออกของปัญหา ใ ห้แก่สังคม เปิดรับ
บทความท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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19. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย 19. Assoc. Prof.Dr. SutthiPhong Siwichai 
20. รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท 20. Assoc. Prof.Dr. Saman Ngamsanit 
21. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 21. Assoc.Prof. Dr. Tatchanan Isaradej 
22. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร 22. Assoc.Prof. Dr. Surin Nitamangkoon 
23. รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต 23. Assoc.Prof. Dr. Phichet Thangto 
24. รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรพล ใจเย็น 24. Assoc.Prof. Dr. Pattarapol Chaiyen 
25. รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร์ 25. Assoc.Prof. Dr.Toemsak Thongin 
26. รองศาสตราจารย์ อนุภูมิ โซวเกษม 26. Assoc.Prof. AnuphumSowkasem 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง วรรณทอง 27. Asst.Prof.Dr.Phadung Wanthong 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี 28. Asst.Prof. Dr.Thitiwut Manmee 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ 29. Asst.Prof. Dr. Anuwat Krasang 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต 30. Asst.Prof. Dr.Yuttana Praneet 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์ 31. Asst.Prof.Dr. PhonthipWannawirot 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว 32. Asst. Prof. Dr.Prasert  Thilao 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง 33. Asst. Prof. Dr. Suriya  Raksamueng 
34. อาจารย์ ดร.ล าพอง กลมกูล 34. Dr.Lampong Klomkul 
35. อาจารย์ ดร.สุวัฒสัน รักขันโท 35. Dr. Suwatsan Ragkhanto 
36. อาจารย์ ดร.สมบัติ นามบุรี 36. Dr. Sombat Namburi 
37. อาจารย์ ดร.เอนก ใยอินทร์ 36. Dr. Anak Yai-in 



(8) 
 

คณะกรรมการกล่ันกรองบทความ : วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  
ARTICLE REVIEW BOARD : JOURNAL OF MCU SOCIAL SCIENCE REVIEW 

  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก   Outside Professional : 
1. พระเมธาวินัยรส, รองศาสตราจารย์ ดร. 1. Assoc. Prof. Dr. Phramedhavinaiyaros 

  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   Mahamakut Buddhist University 
2. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ 2. Prof.Dr.Thirapat Serirangsan 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   Sukhothai Thammathirat Open University 
3. ศาสตราจารย์พิเศษ ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ 3. Prof. Lt. Dr. Banjob Bannaruji 

  นักวิชาการอิสระ   Independent Scholar 
4. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  4. Prof. Dr. Kanchana Ngaorangsi 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร   Naresuan University 
5. รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อ านาจ บัวศิริ 5. Assoc. Prof. Dr. Amnat Buasiri 

  สภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ   Education Council, Ministry of Education 
6. รองศาสตราจารย์ วราคม ทีสุกะ  6. Assoc. Prof. Warakhom Thisuka 

  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   Mahamakut Buddhist University 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล  7. Assoc. Prof.Dr. Chaiyuth Chinokul 
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8. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี  8. Assoc. Prof.Dr. YothinSawaengdee 

  มหาวิทยาลัยมหิดล   Mahidol University 
9. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรโชติ เกิดแก้ว  9. Asst. Prof. Dr. Teerachoot Kerdkaew 

  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   Hua Chiew Chalermprakiet University 
10. รองศาสตราจารย์ พัฒนะ เรือนใจดี  10. Assoc. Prof. PhatthanaRueanchaidee 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง   Ramkhamhaeng University 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา แก้วหล้า 11. Assoc. Prof.Dr. Wasana Kaewla 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   Surin Rajabhat University 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รักสัตย์ 12. Assoc. Prof.Dr. Suwin Raksat 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   Mahamakut Buddhist University 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ แก่นอินทร์  13. Assoc. Prof.Dr.ThiraphongKaenin 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   Prince of Songkla University 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์  14. Assoc. Prof.Dr. Sansoen Intarat 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   Suan Dusit University 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.จ าเริญ ชูช่วยสุวรรณ  15. Assoc. Prof.Dr.Chamroen Chuchuaisuwan 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   Rajamangala University of Technology Srivijaya. 
16. รองศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธ์ิสิงห์  16. Assoc. Prof.Dr. Phakdi Phosing 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   Mahasarakham Rajabhat University 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ  17. Assoc. Prof.Dr. Sanya Khenaphum 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   Mahasarakham Rajabhat University 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์  18. Assoc. Prof.Dr. ChonwitChianchit 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    Srinakharinwirot University 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธ์ิ  19. Assoc. Prof.Dr. Phaisan Sansonwisut 
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20. รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก  20. Assoc. Prof.Dr. Kasak Tekhanmak 
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  มหาวิทยาลัยศิลปากร   Silpakorn University 
25. รองศาสตราจารย์ ดร. วันทนา เนาว์วัน 25. Assoc.Prof.Dr. Wanthana Naowan 
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28. รองศาสตราจารย์พิเศษ วิชัย ธรรมชอบ 28. Assoc.Prof. Wichai Thamchop 
  นักวิชาการอิสระ   Independent Scholar 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลับพลึง คงชนะ  29. Asst. Prof.Dr.PhlapphluengKhongchana 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   Srinakharinwirot University 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี เพชรนาจักร  30. Asst. Prof.Dr.Montri Phetnachak 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   Prince of Songkla University 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน  31. Asst. Prof.Dr. Wutthinan Kanthatian 
  มหาวิทยาลัยมหิดล   Mahidol University 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล  32. Asst. Prof.Dr. WasinPanyawutatrakun 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร   Naresuan University 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เจนวิถีสุข 33. Asst. Prof.Dr.ThatsaniChenwithisuk 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
Chandrakasem Rajabhat University 

34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน 34. Asst. Prof.Dr.Chonsit Sitisungnoen 

 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
Silpakorn University 

35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ 35. Asst. Prof.Dr.Sa-At Banchoetrit 

 
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด 

 
Stanford University 

36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือโท ดร.อนันท์ ใจสมุทร 36. Asst. Prof. Lt.Jg. Dr.Anan Chaisamut 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยสร สมบุญมาก 37. Asst. Prof.Dr.Chayason Sombunmak 
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38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร 38. Asst. Prof.Dr.BusakornWatthanabut 

 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

 
North Bangkok University 

39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน 39. Asst. Prof.Dr.Chirayu Sapsin 
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40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ดวงจักร 40. Asst. Prof.Dr.Somkhit Duangchak 
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บทบรรณาธิการ 
 

 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์นี้ เป็นปีที่  9 ฉบับที่ 3 ประจ าเดือน
กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2563 คณะกองบรรณาธิการได้พิจารณาบทความโดยเสนอ
บทความต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) พิจารณาตรวจแก้ไขเพ่ือ
ความสมบูรณ์ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์โดยคัดเลือกและกลั่นกรองบทความให้เกิด
ความความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากที่สุด ควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่ อีกทั้งเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทางวิชาการและเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการ ซ่ึงเนื้อหาสาระในเล่มประกอบด้วยนักวิชาการและเรื่องดังต่อไปนี้ 
 พระมหาสุพัฒน์ นนฺทปญฺโ และคณะ บทความเรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
พัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ ภาค 1” พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ศักยภาพของพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ ภาค 1 ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
และไตรสิกขา ซ่ึงมีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อการพัฒนา
ศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ ภาค 1 แนวทางในการพัฒนาศักยภาพพระสอน
ศีลธรรมของคณะสงฆ์ ภาค 1 ประกอบด้วย 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง 2. ไตรสิกขา ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฝึ กจิตให้สงบ และเจริญ
ภาวนา 3. หลักศักยภาพ มีการพัฒนาศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาทักษะ
ด้านการสอนสมัยใหม่ และมีความรักและศรัทธาในการเป็นพระสอนศีลธรรม 
 พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)และคณะ บทความเรื่อง “การพัฒนา
ศักยภาพสถา บันทาง สังคม ในการปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรมและค่า นิยมสุจริตใ น
สังคมไทย” พบว่า การพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรม
และค่านิยมสุจริตในสังคมไทย มีลักษณะเป็น “กิจกรรมเครือข่ายคนรุ่นใหม่ต้านทุจริต” ใน
รูปแบบของกิจกรรมจิตอาสาที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงประกอบด้วย
กิจกรรมเชิงวิชาการเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริตแก่สมาชิกเครือข่ายคน
รุ่นใหม่ต้านทุจริต และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่ส านึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริต
หรือต่อต้านทุจริตไปสู่ชุมชนและสังคม 
 นริศรา ทองจันทร์และคณะ บทความเรื่อง “แบบจ าลองความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยเชิงสาเหตุในการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการและผลการด าเนินงานของธุรกิจ
อาหารในกรุงเทพฯ” พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุ ด้านภาวะผู้น า ด้านสภาวะแวดล้อมเชิง
พลวัต ด้านความหลงใหลในการประกอบการ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการมุ่งเน้นการเป็น
ผู้ประกอบการและผลการด าเนินงานธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในกรุงเทพฯ และ
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ค่าความกลมกลืนของแบบจ าลอง ได้แก่ ค่าดัชนี 2 /df = 1.403, CFI = 1.00, GFI = 
0.98, AGFI = 0.95, RMSEA = 0.010 และ SRMR = 0.015 ดังนั้นจึงเป็นการยืนยันความ
เหมาะสมกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของแบบจ าลองความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุ
ในการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจอาหารในกรุงเทพมหานคร 
 อนันต์ อุปสอดและคณะ บทความเรื่อง “ศึกษากระบวนการเสริมสร้างความ
มั่นคงของครอบครัวตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการ” พบว่า  รูปแบบการเสริมสร้าง
ความม่ันคงของครอบครัวตามแนวพุทธจิตวิทยาของครอบครัว  พบว่าจะเริ่มต้นจากการ
ส่งเสริมก าลังใจให้แก่กันด้วยการท ากิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ร่วมกัน มีการสร้างก าลังใจ
ให้กับบุคคลภายในครอบครัวตามโอกาสส าคัญต่างๆ และการส่งเสริมให้คนในครอบครัว
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย เพ่ือก่อให้เกิดการมีจิตใจที่ดี  
 เดโช แขน  าแก้ว  บทความเรื่อง  “1 ไร่หายจน คนราชภัฏฯ : แนวทาง
พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้พื นท่ีป่ายาง หมู่ ท่ี 4 
ต าบลท่างิ ว อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช” พบว่า แนวทางพัฒนาการบริหาร
จัดการศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ 1 ไร่หายจน คนราชภัฏฯ ได้แก่ การวางแผนแบบมีส่วน
ร่วม และระดมแนวคิดที่สร้างสรรค์ การจัดสรรทรัพยากรในพ้ืนที่ และงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนา การด าเนินงานตามแผนที่วางไว้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ การ
ประสานงานและแจ้งก าหนดการได้ชัดเจน การประเมินผลการท างานจากเก็บรวบข้อมูลมา
เปรียบเทียบวัตถุประสงค์ ปรับปรุง และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 อภิญญา ฉัตรช่อ ฟ้าและคณะ บทความเรื่อง “โมเดลสมการโครงสร้า ง
ประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดอ่างทอง ” พบว่า 
โมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ปัจจัยด้านการบริหารองค์การ ปัจจัย
ด้านการมีส่วนร่วม และปัจจัยด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยจ าเป็นต้องมีปัจจัยส่งผ่านที่
ส าคัญคือ ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ ที่จะน าไปสู่ประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองได้อย่างยั่งยืน 
 ชิษณุพงศ์ ทองพวงและคณะ บทความเรื่อง “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
การ จัดการเทคโนโลยี ดิ จิทัลเ พ่ือความ เป็น เ ลิศ และประ สิท ธิผลอง ค์การของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย” พบว่า การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ความเป็นเลิศ 
และประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กัน การ
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลโดยตรงต่อประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยเอกชนใน
ประเทศไทย (β = 0. 35, p <.05), ความเป็นเลิศ (β = -0.65 , p <.05), ความเป็นเลิศมี
อิทธิพลโดยตรงต่อประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย (β = 0.18, 
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p < .05), การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลอิทธิพลโดยอ้อมต่อประสิทธิผลองค์การของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยผ่านความเป็นเลิศ (β =0.11, p < .05) โดยรูปแบบ
ดังกล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผล ได้ร้อยละ 65  
 จักรพงษ์ มงคงชัยฤกษ์และคณะ บทความเรื่อง “การจัดการเศรษฐกิจชุมชน
ในจังหวัดระยอง” พบว่า เศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดระยองได้แก่สินค้าโอทอปเป็นสินค้าที่
ได้รับความนิยมสูงสุดและสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากนักท่องเที่ยวท่ีมาท่องเที่ ยวชายทะเล
และสวนผลไม้ในฤดูการ แต่จังหวัดระยองยังขาดการบริหารเศรษฐกิจชุมชนเช่น การจัดต้ัง
คณะกรรม การ ดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การตลาด การประชาสัมพันธ์และกา ร
ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
 พระฉัตรชัย อธิปญฺโ และคณะ บทความเรื่อง “คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ใน
การปฏิบัติงานของพระวินยาธิการในกรุงเทพมหานคร”พบว่า การปฏิบัติงานของพระ
วินยาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ในการปฏิบัติงาน มีจุดแข็ง คือ เจ้าคณะในเขต
กรุงเทพมหานคร ดูแลเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการเป็นอย่างดี นโยบาย
ของเจ้าคณะในเขตกรุงเทพมหานคร มีการแต่งต้ังเจ้าคณะแขวงทุกแขวงในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้เป็นพระวินยาธิการ ท าหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ของตนเอง และมีการประชุมกันทุกเดือน  
 ศิริรัตน์ สังข์สุวรรณ บทความเรื่อง “แนวทางการพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนจาก
ขยะเพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานอย่างย่ังยืน” พบว่า แนวทางการพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชน
จากขยะเพ่ือความม่ันคงด้า นพลังงานอย่า งยั่งยืน โรง ไฟฟ้าชุมชนจา กขยะควรเป็ น
เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานขนาดเล็กในระดับชุมชนที่มีก าลังการ
ผลิตไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ เพ่ือให้ชุมชนสามารถด าเนินการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานขยะ
หรือชีวมวล เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถลดปริมาณขยะหรือของเสีย โดยน ามาผลิตเป็น
พลังงานได้เป็นอย่างดี 
 ทวนทอง เจริญสมและคณะ บทความเรื่อง “สภาพและกระบวนการด าเนินงาน
ของกิจการเพ่ือสังคมในการพัฒนาเยาวชนตามแนวนโยบายเยาวชนแห่งชาติ” พบว่า 
สภาพของกิจการเพ่ือสังคม มีการสร้างกลุ่มในระบบโรงเรียนเพ่ือท างานร่วมกัน รู้จักการ
แบ่งปัน แต่อย่างไรก็ตามกิจการเพ่ือสังคมยังด าเนินการโดยภาคเอกชนเพราะหลักเพ่ือน า
ผลก าไรไปใช้ในแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน ส าหรับในกรุงเทพมหานครมีการจัดต้ังสภา
เด็กตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การเชื่อมโยงเครือข่าย การจัดหาพ้ืนที่เพ่ือ
ท ากิจกรรมสร้างสรรค์และดึงองค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 
 ฉัฐวัฒน์ ชัชณฐาภัฏฐ์ บทความเรื่อง “ทิศทางภาครัฐกับการบูรณาการกลุ่ม
ชาติพันธ์ุท่ีอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย” พบว่า ด้านสภาพปัญหาการด าเนินงานของ
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ภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการบูรณาการกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย พบ
ปัญหา อัน เกิดจ าก  1)  การประกอบอา ชีพกา รเกษตร  ซ่ึ งเป็น อา ชีพหลั กด้ั งเ ดิม  
2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์โดยสภาพสังคมเปลี่ยนเป็นสังคม
เมืองมา กขึ้นในหลายๆ พ้ืนที่ 3) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ  
4) การเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครองระดับภูมิภาค ด้านปั จจัยของภาครัฐกับ
ทิศทางการบูรณาการแผนชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย 
 จันทร์เพ็ญ ปัญญโรจน์ บทความเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเรื่อง การอนุรักษ์กว๊านพะเยา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีท่ี 5” พบว่า 
การจัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมทักษะกระบวนเรียนรู้ 
ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้มีความสามารถในการคิด โดยเฉพาะ
การคิดแก้ปัญหา เป็นการคิดที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้และศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
ที่พบในชีวิตประจ าวัน 
 อภิชิต ดวงธิสารและคณะ บทความเรื่อง “การบูรณาการภาครัฐและพลัง
ชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ” 
พบว่า แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1) 
แนวทางด้านการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  2) แนวทางด้านการปรับปรุงฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม 3) แนวทางด้านการด ารงอยู่อย่างม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน 4) 
การจัดต้ังศูนย์เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชน 5) ศักยภาพขององค์กรชุมชนท้องถิ่น  6) ความ
ร่วมมือทุกภาคส่วน 7) การมีส่วนร่วม 8) การจัดการเครือข่ายความรู้ 
 จ ารูญ ก สิวัตร์และคณะ บทความเรื่ อง “แนวทางการพัฒนาโรงเรียน
มัธยมศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขั นท่ี 3 (นวัตกรรมและมูลค่าสูง) 
เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินในประเทศไทย” พบว่า แนวทางการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาและ
ท้องถิ่นตามแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 3 พบว่า 1) ลักษณะกิจกรรม
อาชีพที่สัมผัสหรือรับรู้ถึงนวัตกรรมสินค้า/กิจกรรมที่เรียกเก็บค่าบริการของโรงเรียนมี 11 
ลักษณะ และ 2) พบว่ามี 10 เกณฑ์การประเมินผลประสิทธิผลด้านการด าเนินการ
นวัตกรรมในโรงเรียน 
 วิยะดา วรานนท์วนิชและคณะ บทความเรื่อง “การบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี” พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมการ
บริหารงานและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ คือ ปัจจัยที่
ส่งเสริ มการบริหารงาน (X1 ) มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับกา รบริหา รงานตามหลั ก 
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ธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ  
3) หลักธรรมสังคหวัตถุ  (X2) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารงานตามหลั ก 
ธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ชัชลียา สุติและคณะ บทความเรื่อง “ประสิทธิผลของการจัดการโครงการ
พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านในอ าเภอโคกโพธ์ิไชยจังหวัดขอนแก่น” พบว่า ปัจจัยประสิทธิผล
ของการจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านทั้ง 3 ปัจจัย คือ คณะกรรมการหมู่บ้าน , 
การมีส่วนร่วมของประชาชน, การด าเนินโครงการ มีอิทธิพลร้อยละ 55.5 ส่วนที่เหลืออีก
ร้อยละ 44.5 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน ๆ แนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุง
ประสิทธิผลของการจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านคือ การพัฒนาอาชีพและสร้าง
รายได้ให้แก่ครอบครัว เช่น โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมโครงการส่งเสริมการแปรรูป 
โครงการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 มนตรี พรมวันและคณะ บทความเรื่อง “รูปแบบประสิทธิผลการบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่” พบว่า โมเดลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-Square = 87.70 , df = 68 , GFI = 0.98 , AGFI = 
0.94, RMSEA=0.027) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้างตัว
แปรแฝงภายในมีค่าเท่ากับ 0.85 แสดงว่าตัวแปรในโมเดลคือ ศักยภาพผู้ประกอบการ และ
กระบวนการบริหาร สามารถอธิบายความแปรปรวนของการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 ได้
ร้อยละ 85 และยังพบว่าสมการโครงสร้างตัวแปรแฝงภายในมีค่าเท่ากับ 1.01 แสดงว่าตัว
แปรในโมเดลคือประกอบด้วย ศักยภาพผู้ประกอบการ กระบวนการบริหาร และการปฏิบัติ
ตามหลักอิทธิบาท 4 สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว ได้ร้อยละ 100 
 พระครูวิโรจน์อินทคุณ (เอกชัย อินฺทโชโต)และคณะ บทความเรื่อง “การ
พัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ใน
จังหวัดจันทบุรี” พบว่า สมรรถนะของเจ้าอาวาส คือ มีความสามารถในการจัดระบบความ
เป็นอยู่ของพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ภายในวัด สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและ
ธรรมศึกษา เผยแผ่เชิงรุก จัดต้ังกองทุน มอบทุนการศึกษา จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การสอน 
จัดต้ังกองทุนสังฆะประชานุเคราะห์ กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ และจัดต้ังกองทุนกองบุญสุข
ภาวะ 
 พลวศิษฐ หล้ากาศ บทความเรื่อง “การบริหารกิจการสาธารณะในโลกยุค
โลกาภิวัตน์สู่การก่อตัวของนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศไทย ” พบว่า 
ปัจจุบันมีทั้งปัญหาภายในชาติ และปัญหาข้ามชาติที่มีขนาดใหญ่ ที่ มีความหลากหลายมิติ 
และมีตัวแสดงในการปกครองสาธารณะที่ส าคัญทั้งในรัฐและนอกรัฐ มีบทบาทส าคัญเพ่ือ
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จัดการปัญหา น าไปสู่การสร้างนโยบายสาธารณะ ทั้งการก าหนดนโยบาย การน านโยบาย 
การปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับกระแสจากโลกาภิวัตน์ 
 พระมหาอ าคา วรปญฺโ และคณะ บทความเรื่ อง  “การประ ยุก ต์ใ ช้
อรรถประโยชน์ทางการเมืองเพ่ือความสุขของประชาชนภายใต้ฐานจริยศาสตร์” พบว่า 
อรรถประโยชน์ด้านจิตวิญญาณ ถือว่าเป็นโมเดลการขับเคลื่อนงานบริหารประเทศของ
รัฐบาลภายใต้ฐานจริยศาสตร์ ซ่ึงกล่าวถึง หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร ความเท่าเทียม 
ความเป็นธรรม และการลดความเหลื่อมล้ าในสังคม รวมถึงความประพฤติดีงาม การมี
ศีลธรรมจริยธรรมของผู้น ารัฐบาล นักการเมืองทุกระดับ ทั้งนี้  เพ่ือตอบสนองเป้าหมาย
สูงสุดของชาติ คือ ความกินดี อยู่ดี มีสุขของประชาชน ปัจเจกบุคคล ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ บนฐานคติแห่งคุณค่าแท้จากอรรถประโยชน์ที่ ได้รับผ่านนโยบายสาธารณะ
ต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 
 พระเอกลักษณ์ นกทองและคณะ บทความเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์กับงานสา
ธารณสงเคราะห์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 : กรณีศึกษา
บทบาทของหลวงพ่อแดง นนฺทิโย วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม” พบว่า พระสงฆ์ยังคง
มีบทบาทส าคัญในการจัดการงานด้านสาธารณะสงเคราะห์ การให้ความช่วยเหลื อ
ประชาชน ชุมชน และสังคม ภายใต้สถานการณ์ได้อย่างดี ด้วยเหตุผลว่าวัดมีทุนทางสังคม 
และมีศักยภาพภายใต้แนวคิดให้แบ่งปันช่วยเหลือ (ทาน ) การเสียสละ (จาคะ) การท า
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ดังกรณีหลวงพ่อแดงได้จัดมอบหน้ากาก เจล จัดมอบเครื่องบริโภค
อาหาร เครื่องยังชีพ ต้ังตู้เย็นปันสุข การจัดต้ังโรงทาน มอบทุนช่วยเหลือแก่ประชาชน วัด 
พระสงฆ์ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาทั้งในระดับพ้ืนที่ คือวัดและชุมชน และใน
ระดับอ าเภอ จังหวัดสมุทรสงคราม และระดับชาติ 
 โก เมศ ขวัญเมือง  บทควา มเรื่อ ง “หลักความ เป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ” พบว่า นักนิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชนว่า คติลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมนั้น 
ยึดถือว่าเม่ือได้มีการสถาปนารัฐธรรมนูญขึ้นเพ่ือใช้บังคับในการจัดระเบียบการปกครอง
ประเทศแล้ว ตัวรัฐธรรมนูญนั้นเองได้ก่อต้ังระบบกฎหมายทั้งระบบ ในขณะเดียวกันใน
ท่ามกลางที่รัฐนั้นๆ มีกฎหมายจ านวนหลากหลายประเภท รัฐธรรมนูญของแต่ละรัฐจึงต้อง
ก่อต้ังหลักการพ้ืนฐานว่าด้วยล าดับชั้นของกฎหมายขึ้นควบคู่ไปด้วย ผลของหลักล าดับชั้น
ทางกฎหมายจึงท าให้เกิดหลักการย่อยต่อเนื่องที่ว่า กฎหมายที่ส า คัญกว่า หรือกฎหมายที่
สูงศักด์ิกว่า ย่อมมีชั้นทางกฎหมายเหนือกว่ากฎหมายล าดับรอง 
 สุม าลี  บุญเรื อง บทควา มเรื่ อง  “วิถีทาง แห่งการส่งเสริม และพัฒนา
ประชาธิปไตยอย่างย่ังยืนทอง” พบว่า วิถีทางแห่งการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย
อย่างยั่งยืนได้ 6 ประเด็น ดังต่อไปนี้ คือ 1) ความหมายของประชาธิปไตย  2) แนวคิดของ
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ด้วยความปรารถนาดีย่ิง 
 
 

(รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม) 
บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 

ประชาธิปไตย 3) ประเภทของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  4) องค์ประกอบ
ส าคัญของความเป็นประชาธิปไตย 5) วิถีทางแห่งการส่งเสริมประชาธิปไตย  และ 6) การ
พัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืน เพ่ือให้ประชาชนรักและพัฒนาท้องถิ่น ซ่ึงเอ้ือให้เกิดความ
สามัคคีในกลุ่มคนอันเป็นการบ่มเพาะประชาธิปไตยให้มีความยั่งยืนในสังคมด้วยความ รัก
และหวงแหนประเทศชาติ สืบไป 
 นพดล ดีไทยสงค์ บทความเรื่อง “คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเส่ือ : 
บริหารคนในองค์กรอย่างไรให้มีคนรักมากกว่าคนชัง” พบว่า การบริหารคนองค์กรเป็น
ทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ผู้น าองค์กรทุกคนจ าเป็นต้องมี โดยเริ่มจากการเข้าใจและปราศจาก
อคติ 4 คือ การบริหารที่เต็มไปด้วยความล าเอียง ได้แก่ ล าเอียงเพราะรัก ล าเอียงเพราะชัง 
ล าเอียงเพราะหลง และล าเอียงเพราะกลัว ควรบริหารคนในองค์กรฐานคติที่ว่าท าอ ย่างไร
ให้มีแต่คนรักมากกว่าคนชัง  โดยยึดหลักหลักส าคัญในการบริหารคนในองค์กรให้ มี
ประสิทธิภาพ  
 คณะกองบรรณาธิการขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองบทความทุกท่านที่
ได้ใช้ความเพียรพยายามชี้แนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่าง
ถูกต้องน่าอ่านเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และท้ายสุดขอขอบคุณเจ้าของผลงานทาง
วิชาการและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านที่ได้ท าให้มีวารสารฉบับนี้ มีคุณค่าทางวิชาการที่
น าไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ในวงกว้างและโปรดติดตามฉบับต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของพระสอน
ศีลธรรมของคณะสงฆ์ ภาค 1 และแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะ
สงฆ์ ภาค 1 การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
240 รูป วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ปัจจั ยเชิงส ารวจ (Exploratory factor Analysis: 
EFA) และโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) การวิจัยเชิง
คุณภาพ ได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 18 รูปหรือคน และสนทนากลุ่มเฉพาะ 
จ านวน 12 รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาน าเสนอข้อมูลเชิงพรร ณนาความ 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ ภาค 1 
ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และไตรสิกขา ซ่ึงมีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม 
และอิทธิพลรวมต่อการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ ภาค 1  แนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ ภาค 1 ประกอบด้วย 1. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง จัดการศึกษาต่อยอด และพัฒนาทักษะการ
สอนสมัยใหม่ 2. ไตรสิกขา ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฝึกจิตให้สงบ และเจริญ
ภาวนา 3. หลักศักยภาพ มีการพัฒนาศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาทักษะ
ด้านการสอนสมัยใหม่ และมีความรักและศรัทธาในการเป็นพระสอนศีลธรรม 
ค าส าคัญ: การพัฒนา; ศักยภาพ; พระสอนศีลธรรม 
 
Abstract 
 The objectives of this research article were to study the factor 
affecting to the moral teaching monk’s potential development of Sangha in 
region  1  and guideline for moral teaching monk’s potential development of 

                                                                 
*Received March 19, 2020; Revised April 15, 2020; Accepted June 6, 2020 



2 
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563 

Vol. 9 No. 3 July - September 2020 

 

Sangha in region 1 .with the mixed research methods The quantitative 
method collected data from 240  samples and analyzed the data by using 
the exploratory factor analysis and structural equation modeling. The 
qualitative research conducted by in-depth interviewing 18  key informants 
and focus group discussion with 1 2  participants, analyzed the data by 
content analysis and descriptive interpretation. The findings were as follows: 
The factors affecting the moral teaching monk’s potential development of 
Sangha in region  1 were human resource development and Sikkhā that had 
direct, indirect and combined influences on potential development of 
Sangha in region 1 . The guidelines for potential development of Sangha in 
region 1  were: 1 ) Human resource development included ongoing training, 
providing the further education and developing the modern teaching skills, 
2 ) Sikkhā included complying with the rules, training the mind for peace and 
Bhāvanā, 3 ) The potential principles included developing the capacity for 
creating a new knowledge, developing the modern teaching skills and 
having love and faith in being the moral teaching monks. 
Keywords: Development; Potential; Moral Teaching Monk 
 
บทน า 
 การด าเนินงานของโครงการพระสอนศีลธรรมนั้นเป็นโครงการที่ด าเนินมาต้ังแต่ปี  
พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา โดยการกับกับดูแลของกรมศาสนา ภายหลังต่อมาจากการที่
กระทรวงวัฒนธรรมได้ท าข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และมีการประชุม
ร่วมกัน พบว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความต้องการพระสอน ฯ ไปสอนในโรงเรียนเฉพาะที่
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ไม่น้อยกว่า 58 ,073 รูป 
โดยเฉพาะโรงเรียนวิถีพุทธ ซ่ึงมีอยู่จ านวนมากกว่า 10 ,000 แห่ง เนื่องจากบริบทที่
เก่ียวข้องในด้านดังกล่าวนั้นซ่ึงการด าเนินโครงการนั้นมีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมพ้ืนที่ท่ัวประเทศ คือ 1 ต าบล ต่อ 1 พระสอนฯ โดยมี
ความต้องการที่อยากจะขยายเพ่ิมขึ้นอีก 4,000 รูปเป็นการน าร่อง โดยมุ่งเน้นประโยชน์ที่
จะได้รับ คือ ผู้เรียนได้แก่ เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และมีเป้าหมายเพ่ิมจ านวนพระ
สอนฯให้มากขึ้นเป็น 20,000 รูป เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ตามเป้าหมาย ซ่ึงในขณะเดียวกัน 
กรมการศาสนาได้เปลี่ยนบทบาทการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ที่
ด าเนินการมาแต่เดิมไปสนับสนุนกิจกรรมคุณธรรมด้านอ่ืนๆ โดยได้โอนภาระงานพร้อม
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งบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการรับด าเนินการ และได้มอบให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยรับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มาด าเนินการจัดเข้าในพันธกิจ
ประเภทงานให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพราะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมี
ความพร้อมทางด้านบุคคลากรซ่ึงมีพระสงฆ์ที่ มีควา มพร้อมและมีพระที่สอนอยู่ใ น
สถานศึกษาต่าง ๆ อยู่แล้ว และต่อมาโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้ด าเนินการ
เรื่อยมา รวมทั้งมีการการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศ การสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเข้มข้นวิทยากรแกนน าโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และการอบรม
เพ่ือพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ให้มีความรู้ ความสามารถในการ
ออกปฏิบัติหน้าที่ คือการให้ความรู้แก่ เด็ก และเยาวชนที่ถูกต้อง (ส านักงานพระสอน
ศีลธรรม, 2558; พระมหาสราวุธ แสงสีและคณะ, 2562) 
 ในปัจจุบันสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จึงท าให้เกิดภาวะ
วิกฤตและปัญหามากมาย เช่น ปัญหาวิกฤตวัฒนธรรมและวิกฤติทางสังคม ท าให้ประชาชน
ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (กฤษฎา แซ่หลี, 2562) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555–2559  (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2555) ระบุปัญหาสังคมที่มีความเด่นชัด คือ ความเสื่อมถอยทางคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมไทย ส่งผลให้สถาบันทางสังคมมีแนวโน้มอ่อนแอ คนในสังคมขาด
ความ ไว้เนื้อเชื่อใจและขาดการมีส่วนร่วมทางสังคม วิกฤตปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นความเสี่ยง  ที่จะส่งผลให้ประชาชนอยู่ร่วมกันยากล าบาก มีความถี่ในการใช้ความ
รุนแรงแก้ไขปัญหามากขึ้นทั้งปัญหาในระดับครอบครัว และความคิดเห็นแตกต่างทางการ
เมือง ประกอบกับกระบวนการยุติธรรมแก้ไขปัญหาได้ไม่เต็มที่ ท าให้ขาดความไว้เนื้ อเชื่อใจ
กัน นอกจากนี้กระแสวัฒนธรรมเสมือนจริงที่แพร่เข้ามาผ่านโลกไซเบอร์ ท าให้มีการสร้าง
เครือข่ายทางสังคมมากขึ้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและวิจารณญาณในการเลือกรับ -ปรับ-ใช้
วัฒนธรรม ส่งผลให้ค่านิยมไทยมีการปรับเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมที่รับมา เด็กและเยาวชน
ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่ ดีพอ หรือขาดการใช้ วิจารณญาณกลั่นกรอง จะเสี่ยงต่อการรั บ
วัฒนธรรมที่ไม่ดีงามมาใช้โดยง่าย นอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมเสมือนจริง
ในเชิงของการสร้างปัญหามากกว่าเชิงสร้างสรรค์ ท าให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างลดลง 
สร้างพ้ืนที่ส่วนตัวมากขึ้น น าไปสู่ความแตกแยกในครอบครัวและการมีส่วนร่วมในสังคม
ลดลง แต่ถ้ามองกันให้ลึกซ้ึงถึงที่มาแห่งปัญหาอันที่จริงมักเกิดมาจากคน คนคือวิกฤตของ
สังคม จะต้องเริ่มต้นด้วยการปฏิรูปการศึกษาด้านคนเสียใหม่ คือ ให้มีคุณภาพ มีภูมิปัญญา
และคุณธรรมอยู่ในตัวเอง เพราะว่าการศึกษาของไทยในอดีตไม่ได้น าเอาพุทธธรรมมาเป็น
ฐานของการศึกษา แต่น าระบบและองค์ความรู้ตามโลกนิยมมาเป็นแกนในการจัดการศึกษา 
จึงท าให้พุทธธรรมเองเริ่มห่างเหินจากชีวิตของคนไทยยุคปัจจุบันมากขึ้น และผลจากการ
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จัดการศึกษาที่ผ่านมา การศึกษาไทยนั้นไม่ว่าจะประเมินโดยหน่วยงานใด นอกจาก  จะไม่
เป็นที่น่าพอใจแล้ว เป็นที่ยอมรับกันว่าการศึกษาไทยไม่ได้สอนให้คนรู้จักคิด วิเคราะห์ 
ริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิบัติจริง อีกทั้งหย่อนยานเรื่องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรม การศึกษาไทยจึงอยู่ในภาวะวิกฤตทางคุณภาพอย่างหนัก ถึงแม้ว่าการเรียนการ
สอนในอดีตที่กระทรวงธรรมการได้ก าหนดให้มีวิชาจรรยาเป็นครั้งแรกในหลักสูตรทุกชั้น 
เม่ือ พ.ศ. 2475 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาจรรยาก็ขยายเป็นวิชาหน้าที่พลเมืองและ
ศีลธรรม ถึงแม้ในเวลาต่อมาจะเพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับศาสนาและจริยธรรมขึ้นอีก แต่ปัญหา
เยาวชนด้านศีลธรรม ก็ยังมีมากขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
 ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนางานของพระสอนศีลธรรมบรรลุตามเป้าหมายและเป็นการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของพระพระสอนศีลธรรมให้
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพโดยการให้การศึกษา อบรม การพัฒนา รวมไปถึง การเพ่ิมความรู้ 
ทักษะ และเจตคติ ให้พระสอนได้มีการพัฒนาการสอนศีลธรรมเพ่ือให้เข้าถึงผู้ เรียนได้มาก
ขึ้น และเพ่ือให้ทันโลกในยุคปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ภาค 1
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ภาค 1 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ทั้งการ
วิจัยเชิ งคุณภาพ ( Qualitative Research) และการ วิจัยเชิงปริ มาณ (Quantitative 
Research) คือ  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ได้แก่ บุคลากรโครงการพระสอนศีลธรรม จ านวน 4 รูป/คน พระ
สอนศีลธรรม จ านวน 9 รูป และนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา จ านวน 4 รูป/คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ในการ วิจัย 
วิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ น า
ข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียงเฉพาะ
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ตามวัตถุ ประสง ค์การวิ จัย โดยใช้เทคนิคกา รวิเคร าะห์เนื้ อหา ( Content Analysis 
Technique) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอต่อไป 
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 การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์
ภาค 1 จ านวน 1,397 รูป (ส านักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2562) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ภาค 1 
จ านวน 240 รูป ส าหรับขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ผู้วิจัยใช้วิธีการก าหนดขนาดตัวอย่าง
ในการวิจัยโดยการพิจารณาจากความเหมาะสมของจ านวนค่าพารามิเตอร์ที่ท าการ
ประมาณค่าภายใต้โมเดลตามสมมติฐานในกรอบแนวคิดที่ได้ศึกษาเอกสารและทบทวน
วรรณกรรมตามแนวคิดของนักวิจัยด้านโมเดลการวิเคราะห์ โปรแกรมลิสเรล (LISREL 
program) คือ (Lindeman et al., 1980) และ (Weiss, 1972) ที่ได้ท าการก าหนดขนาด
ตัวอย่างตามกฎอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างและจ านวนพารามิเตอร์หรือตัวแปร ไว้เป็น 
1 พาร ามิเตอร์ ใ ช้ตั วอย่ าง  10 –20  ตัวอย่ าง จา กกรอบแนว คิดการ วิจั ยพบว่า มี
ค่าพารามิเตอร์ที่ ต้องประมาณภายใต้โมเดลลิสเลลทั้งหมด 12 พารามิเตอร์ ใช้เส้ น
พารามิเตอร์ละ 20 ตัวอย่างเท่ากับ 12 x 20 = 240 ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างผู้วิจัยเลือกใช้
วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนโดยขั้นตอนที่ 1 สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ( Stratified 
Random Sampling) โดยการจัดแบ่งประชากรตามส านักงานพระสอนศีลธรรมทั้ง 4 
จังหวัด จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random 
Sampling) ค านวณจากสูตร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวน 3 ชนิด ได้แก่  แบบ
บันทึกเอกสาร (Document Recording Forms) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาสภาพ
ทั่วไปของพระสอนศีลธรรม แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือที่ใช้ ใน
การศึกษาการพัฒนาศักยภาพของพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ภาค 1  แบบสัมภาษณ์
แบบก่ึงโครงสร้าง (Quasi-Structure Interview Forms) วิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์
ปัจจัยเชิงส ารวจ (Exploratory factor Analysis: EFA) และโมเดลสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling : SEM) การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
ผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ ภาค 1 การ
พัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ ภาค 1 หลังปรับโมเดล ประกอบด้วย การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และไตรสิกขา มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม
ต่อการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ ภาค 1 ค่าความเที่ยงของตัวแปร
สังเกตได้ มีค่าความเที่ยงอยู่ระหว่าง 0.55 -0.89 ซ่ึงมีปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของพระ
สอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ ภาค 1 คือ ตัวแปรที่มีค่าความเที่ยงสูงสุด ได้แก่ ด้านความรู้  มี
ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.89 รองลงมาคือ ด้านการพัฒนา มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.83 
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ส่วนตัวแปรที่มีค่าความเที่ยงต่ าสุด คือ ด้านปัญญา มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.55 ส าหรับค่า
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้างตัวแปรภายในแฝง พบว่ า มีค่าเท่ากับ 
0.73 แสดงว่าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของไตรสิกขาได้ร้อยละ 73
เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อตัวแปรการพัฒนาศักยภาพ
พระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ ภาค 1 พบว่า ตัวแปรดังกล่าวได้รับอิทธิพลทางตรงจาก
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.30 และเรียงตามล าดับตัวแปรที่มี
อิทธิพลคือ การพัฒนา (91%) การศึกษา (71%) และการฝึกอบรม (77%) ตามล าดับ  
 นอกจากนั้นตัวแปรไตรสิกขา ยังได้รับอิทธิพลทางตรงจากการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ด้วยเช่นกัน โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.85 ซ่ึงเป็นค่าอิทธิพลที่มีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ ภาค 1 ยังได้รับ
อิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.49 ซ่ึง
เป็นค่าอิทธิพลที่มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ ภาค 1 เป็น
เบื้องต้น และน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาบูรณาการกับศาสตร์ตะวันตกเพ่ือให้
เห็นถึงแนวการบูรณาการหลักพุทธธรรมอีกด้วย โดยศึกษาเก่ียวกับหลักการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และหลักศักยภาพบูรณาการกับหลักไตรสิกขา จึงน ามาซ่ึงการพัฒนาการ
พัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ ภาค 1 ดังต่อไปนี้ 
 หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการฝึกอบรมนั้น ได้ก าหนดให้มีนโยบายใน
การฝึกอบรมพระสอนศีลธรรม และจัดสรรงบประมาณในการจัดการฝึกอบรมพระสอน
ศีลธรรมอย่างต่อเนื่องและพอเพียง ซ่ึงท าให้พระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ภาค 1 ได้รับ
การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสอนศีลธรรมอย่างต่อเนื่อง และได้รับการฝึกอบรม
ทักษะการสร้างสื่อเพ่ือน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน  อีกทั้งยังมีการฝึกอบรมการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสอนศีลธรรมแก่นักเรียน ด้านการศึกษา มีโยบายในการจัด
การศึกษาให้กับพระสอนศีลธรรมและมีการสนับสนุนให้พระสอนศีลธรรมได้ศึกษาต่อเพ่ือ
พัฒนาความรู้ในระดับที่สูงขึ้น และจัดให้มีการศึกษาระดับประกาศนียบัตร การศึกษา
หลักสูตรระยะสั้น ร่วมทั้งมีการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาของคณะสงฆ์ภาค 1 เพ่ือพัฒนา
ตนเองในด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้านการพัฒนา มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพพระสอนศีลธรรม และมีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรม
อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงสามารถยกระดับพระสอนศีลธรรม พัฒนาความรู้ความสามารถและ
พัฒนาทักษะด้านการสอนศีลธรรมให้สามารถประยุกต์ใช้หลักวิชาทางพระพุทธศาสนาใน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 หลักไตรสิกขา ด้านศีล พระสอนศีลธรรมภาค 1 ได้รับการพัฒนาพระสอนศีลธรรม
ให้มีความรับผิดชอบต่อภาระงาน มีการพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้รู้จักช่วยเหลือผู้ อ่ืนอยู่
ทุกเม่ือ อีกทั้งยังมีการก าหนดระเบียบข้อบังคับเพ่ือเป็นแนวทางแห่งให้ปฏิบัติให้เหมาะสม
แก่สมณสารูป และมีการส่งเสริมการสื่อสารด้วยสัมมาวาจาอันเป็นวาจาที่เป็นที่รักที่ชอบใจ
แก่ผู้ได้รับฟัง ส่วนด้านสมาธิ มีการพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้มีความพากเพียรในการ
ปฏิบัติงาน มีโครงการปฏิบัติธรรมให้พระสอนศีลธรรมได้เกิดการพัฒนาสมาธิ ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาด้านจิตใจของพระสอนศีลธรรม ด้านปัญญา มี
กิจกรรมที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้พระสอนศีลธรรมได้เกิดทักษะทางปัญญ า มีการพัฒนา
พระสอนศีลธรรมให้เกิดทักษะทางปัญญา พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ฝึก
ทักษะในการแก้ไขปัญหา พัฒนาทักษะในการถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาขีดความสามารถ
ในการสอนศีลธรรม 
 หลักศักยภาพ ด้านความรู้ พระสอนศีลธรรมได้รับการเพ่ิมศักยภาพด้วยการพัฒนา
ให้สอนศีลธรรมได้มีความรู้ความสามารถการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้หลัก  
โยนิโสมนสิการ พัฒนาความสามารถในการการถ่ายทอดความรู้  พัฒนาทักษะในการใช้
ความรู้ ท าให้มีองค์ความรู้ในการสอนศีลธรรม มีองค์ความรู้ในวิชาการที่เก่ียวข้อง ด้าน
ทักษะ พระสอนศีลธรรมได้รับการพัฒนาทักษะในการใช้สื่อการสอน พัฒนาทักษะในการ
คิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหา มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้และมีทักษะในการวางแผนการ
สอนศีลธรรม ด้านเจตคติ มีความมุ่งม่ันและพัฒนาคุณภาพการสอน ส่งเสริมให้มีการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม พัฒนาให้เกิดค่านิยมในการช่วยเหลือสังคม มีความรักและศรัท ธา
ในการเป็นพระสอนศีลธรรม มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสอนศีลธรรมและอุทิศตน
เพ่ือการสอนศีลธรรมด้วยจิตใจที่มุ่งม่ัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ ภาค 1 ส าหรับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ ภาค 1 มี ตัวแปรที่มีค่าความ
เที่ยงสูงสุดคือ ความรู้ รองลงมาคือ การพัฒนา และปัญญา  เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรง
และอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อตัวแปรการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ 
ภาค 1 พบว่า ตัวแปรดังกล่าวได้รับอิทธิพลทางตรงจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
นอกจากนั้นตัวแปรไตรสิกขา ยังได้รับอิทธิพลทางตรงจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วย
เช่นกัน ซ่ึงเป็นค่าอิทธิพลที่มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพระครูปัญญาภิยุต (ประจวบ ปญฺ าทีโป) (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
ศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี” ผลวิจัยพบว่า การพัฒนาศักยภาพ
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พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีมีดังนี้ (1) การพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิควิธี
ได้แก่ การพัฒนาความรู้ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว พร้อมทั้งพัฒนาเทคนิค
วิธีการสอนตามแนวคิดการสอนแนวใหม่ซ่ึงเป็นการพัฒนาศักยภาพตามหลักไตรสิกขาของ
พระพุทธศาสนา (2) การพัฒนาศักยภาพศักยภาพด้านมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ การปฏิบัติตาม
หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ หรือ ปฏิบัติการ 4 ย. ได้แก่ยิ้มแย้ม-ให้ยิ้มกับคนอ่ืน  หยิบยื่น -
ให้หยิบยื่นแต่สิ่งที่ดีให้ผู้อ่ืน ยินดี-ให้ยินดีในความส าเร็จของผู้อ่ืน และยุติธรรม-ให้ความเป็น
ธร รมกับทุ กบุคคล  ซ่ึ ง เป็ น กา รพัฒนา ศักยภาพตา มหลั กพรหมวิ หา ร ธร รมของ
พระพุทธศาสนา และ (3) การพัฒนาศักยภาพศักยภาพด้านความคิดรวบยอด  ได้แก่การ
สร้างเครือข่ายระหว่างพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน การจัดท าและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการปฏิบัติการของเครือข่ายพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและการสร้างเครือข่าย
ระหว่างสถาบันการศึกษาโดยใช้โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเป็นสื่อกลาง  ซ่ึงเป็น
การพัฒนาศักยภาพตามหลักสังคหวัตถุธรรมของพระพุทธศาสนา  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจักรวาล สุขไมตรี (2558) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามแนวพุทธจริยธรรมระดับอุดมศึกษา” ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดและการประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ให้มีความเจริญขึ้น
ทั้งในเรื่องของความรู้ ทักษะ ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อในการ
พัฒนาตนเอง องค์การ สังคม ซ่ึงกระบวนการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะทาให้
มนุษย์มีการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ให้การศึกษา ให้การฝึกอบรมและให้การ
พัฒนา และสอดคล้องกับพรรณี ผุดเกตุและคณะ (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพด้านการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในจังหวัดสงขลา” จาก
ผลการวิจัยพบว่า จุดมุ่งหมายของรูปแบบ คือ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนให้มีความสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดย
พิจารณาจากสมรรถนะหลัก 2 ด้าน คือ ด้านความรู้ในวิชาชีพครูตามประเด็นการพัฒนา
ของรูปแบบและด้านทักษะปฏิบัติ 
 2. การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ ภาค 1 หลักการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ได้ก าหนดให้มีนโยบายในการฝึกอบรมพระสอนศีลธรรม และจัดสรร
งบประมาณในการจัดการฝึกอบรมพระสอนศีลธรรมอย่างต่อเนื่องและพอเพียง อีกทั้งยังมี
การฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสอนศีลธรรมแก่นักเรียน และมีการสนับสนุน
ให้พระสอนศีลธรรมได้ศึกษาต่อเนื่อง และจัดให้มีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและ
การศึกษาหลักสูตรระยะสั้น มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม 
และมีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระมหาเกรียงศักด์ิ อินฺทปญฺโ  และคณะ (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
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ศักยภาพของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในจังหวัดลาปาง” ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนา
ศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในจังหวัดล าปาง พบว่า 1) ด้านการฝึกอบรม ได้แก่ 
ก าหนดเกณฑ์คัดเลือก “พระต้นแบบ” เพ่ือยกย่องเป็นแบบอย่างในการพัฒนาพระให้เป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางศีลธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน จัดระบบเต็มรูปแบบให้มี
ความชัดเจน ยอมรับและสนับสนุนให้เป็นทางหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 2) การศึ กษา ได้แก่ 
ระดมผู้ช านาญการหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้จัดท าคู่มืออย่างเป็นระบบและติดตามสอบถาม
ให้มีความรู้ ให้ทันต่อความต้องการอย่างแท้จริง 3) การพัฒนา ได้แก่ ผลจากการปฏิบัติงาน
ของพระสอนศีลธรรม ปรากฏชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนที่ได้รับโอกาสเข้าเรียน
กับพระ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้นักเรียนสอบธรรมศึกษาทั้งนักธรรม ตรี โท เอก จ านวนมาก
และสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูวีรญาณสุนทร (จรินทร์ อาบค า) (2554) ได้สรุป
ผลการวิจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา : กรณีศึกษาวัดตากฟ้า อ าเภอ
ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
ไตรสิกขาเป็นอีกระบบหนึ่งของการศึกษาเพ่ือให้บุคลากรมีระบบการพัฒนาที่ดีม่ันคง และมี
สมาธิกับการสร้างความเจริญให้กับตนเองด้วยการพัฒนาจิตใจและมีความเพียรพยายามสู้
งาน มีขันติความอดทน มีสัจจะมีความจริงจัง มีอธิษฐานความเด็ดเด่ียวต่อความมุ่งหมาย มี
ความหนักแน่นเข้มแข็งม่ันคงของจิตใจที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพระปลัดปรีชา นนฺทโก (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบว่า มีการการปลูกฝังให้ผู้ เรียนเห็น
คุณค่าของตนเอง เข้าใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งทาง
อารมณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ให้รู้จักสาเหตุเก่ียวกับการเรียนเกิดจากอะไร เพ่ือที่จะได้
แก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็นการส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมพ้ืนฐานส าคัญ ที่ควรเร่งปลูกฝัง 
ประกอบด้วย ความขยัน คือ ความต้ังใจเพียรพยายามท าหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ อดทนไม่ท้อถอย เม่ือพบอุปสรรค ความขยัน ต้องควบคู่กับการใช้ปัญญา
แก้ปัญหาจนเกิดผลส าเร็จ การพัฒนาศักยภาพของพระสอนศีลธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดระยอง พบว่ า หน่วย งานพระสอนศีลธร รมในโร งเรี ยน คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยควรมีนโยบายในด้านการส่งเสริมความรู้พระ
สอนศีลธรรมในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ควรจัดอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกระจายงานออกไปตามภูมิภาคต่างๆ ควรจัดอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการอย่างน้อย 1 สัปดาห์ หรือมากกว่า และแบ่งการอบรมออกเป็นประเด็นปัญหาที่
ค้นพบ ได้แก่ ปัญหาด้านหลักสูตร ปัญหาทางด้านการเรียนการสอน ปัญหาทางด้านการ
ผลิตและการใช้สื่อ และการวัดและประเมินผล 
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องค์ความรู้จากการวิจัย 
 ในการศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ภาค 1 ผู้วิจัย
ได้รวบรวมข้อมูลจากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย จากนั้นได้ท าการสังเคราะห์เป็นองค์
ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย ดังภาพที่ 1 และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 จากภาพที่ 1 Synthesis Model สามารถอธิบายถึงรายละเอียดของโมเดลการ
พัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ภาค 1 ได้ดังต่อไปนี้ 
 ด้านความรู้ (Knowledge) ให้พระสอน ศีลธรรมมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ มีทักษะในการแก้ไขปัญหา มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ มีขีดความสามารถใน
การสอนศีลธรรม มีความสามารถในการใช้ความรู้ มีความสามารถในการสืบทอดหรือต่อ
ยอดความรู้  
 ทักษะ (Skills) จะต้องด าเนินการเพ่ือให้เกิดศักยภาพด้านทักษะ คือให้พระสอน
ศีลธรรมมีความสามารในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะในการแก้ไขปัญหา มีทักษะในการ
ถ่ายทอดความรู้ มีขีดความสามารถในการสอนศีลธรรม มีความสามารถในการใช้ความรู้  มี
ความสามารถในการสืบทอดหรือต่อยอดความรู้  
 เจตคติ (Attitude) จะต้องด าเนินการเพ่ือให้เกิดศักยภาพด้านเจตคติ คือให้พระ
สอนศีลธรรมมีแรงจูงใจ และความมุ่งม่ันการปฏิบัติงาน เพ่ือที่จะได้ถ่ายทอดความรู้  ในการ
สอนศีลธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชนได้อย่างเต็มที่ โดยด าเนินการดังนี้ 

Skills 

Pan n a 

Attitude Knowledge 

Training Study Develop 

Sila Samadhi 

ภาพท่ี 2 Synthesis  Model 
ที่มา: พระมหาสุพัฒน์  นนฺทปญฺโ  (2563) 
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 1.  ฝึกอบรมทักษะอย่างเข้มข้นผ่านกระบวนการของส านั กงานพระสอนศีลธรรม
ส่วนกลาง อบรมในหลักสูตร Active Learning และการเรียนรู้ในลักษณะของ e-learning 
เพ่ือให้พระสอนศีลธรรมมีความสามารถในระดับ Smart Teacher  
 2. ต้องจัดการศึกษาให้พระสอนศีลธรรมได้แรงจูงใจ และเจตคติที่ ดีในการสอน
ศีลธรรม โดยศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร การศึกษาหลักสูตรระยะสั้น คณะ
สงฆ์จะต้องส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาตามกระบวนการของของคณะสงฆ์ การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเอง มีโยบายในการจัดการศึกษาให้กับพระสอนศีลธรรม มีการ
สนับสนุนให้พระสอนศีลธรรมได้ศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาทักษะในระดับที่สูงขึ้น 
 3. ต้องมีการพัฒนายกระดับทักษะพระสอนศีลธรรม ให้เป็นพระสอนศีลธรรมทีมี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการสอน พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถ พัฒนาทักษะ พัฒนา
ประสบการณ์ และจะต้องมีโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม 
 4. มีการก าหนดระเบียบข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติเพ่ือให้พระสอนศีลธรรมได้เรียนรู้
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสมณสารูป ในความเป็นพระสอนศีลธรรม มีการส่งเสริมให้พระสอน
ศีลธรรมใช้การสื่อสารด้วยสัมมาวาจา และพระสอนศีลธรรมทุกรูปต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อภาระงานที่ได้รับ 
 5. มีโครงการปฏิบัติธรรมให้พระสอนศีลธรรมได้เกิดการพัฒนาสมา ธิ ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน พระสอนศีลธรรมจะต้องเอาใจใส่ในหน้าที่  มีความอดทนอดกลั้น มี
ความพากเพียรในการปฏิบัติงาน 
 6. พระสอนศีลธรรมจะต้องมีความสามารในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ที่ เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน มีการถ่ายทอดความรู้การสอนศีลธรรมได้อย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งมีกิจกรรมที่
ส่งเสริมและกระตุ้นให้พระสอนศีลธรรมได้เกิดทักษะทางปัญญา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย  
 มหาเถรสมาคมควรมีนโยบายการท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพพระสอน
ศีลธรรมของคณะสงฆ์ในประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพระสอน
ศีลธรรมของคณะสงฆ์ในประเทศไทย ตลอดถึงส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการพัฒนา
พระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ในประเทศไทย 
 ข้อเสนอในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรท าการวิจัยเปรียบเทียบการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ 
เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมทั่วประเทศ  
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 2. ควรศึกษายุทธศาสตร์การสอนศีลธรรมของพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ใน
ประเทศไทย เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ในการสอนศีลธรรมที่เป็นรูปแบบเดียวกัน  
 3. ควรศึกษาวิจัยการพัฒนาสมรรถนะของพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ใน
ประเทศไทย 
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จิตอาสาที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมเชิงวิชาการเพ่ือ
ปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริตแก่สมาชิกเครือข่ายคนรุ่นใหม่ต้านทุจริต  
และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่ส านึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริตหรือต่อต้านทุจริต
ไปสู่ชุมชนและสังคม 
ค าส าคัญ : การพัฒนาศักยภาพ; สถาบันทางสังคม; ส านึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริต 
 
Abstract 
 The objective of this research article was to study the potential 
development of the potential development of social institutions for 
instilling moral and honest values in Thailand. This research was an action 
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research, using the research instruments such as content analysis from case 
studies of all 3 subprojects and focus group discussions with 9 experts from 
family institutions, Buddhist institutions, educational institutions/governing 
institutions with specific random sampling then the data were analyzed by 
using descriptive content analysis techniques and the operating evaluation 
(KPI) from 50 volunteers then analyzed the data by using statistics such as 
frequency, percentage, average and standard deviation. Findings were that 
the model of the social development potential for instilling the morality 
and honest values in Thai society were found that it was an "anti-corruption 
activities of new generation network" in the form of volunteer activities that 
demonstrated social responsibility   consisted of academic activities to instill 
moral and honest values for the new generation network members for anti-
corruption, and operational activities to disseminate morality and honesty 
values or anti- corruption value to communities and society. 
Keywords: Potential Development; Social Institutions; Moral and Honest 
Values 
 
บทน า 

นานาอารยประเทศต่างให้ความส าคัญกับการป้องกันและแก้ไขการทุจริต ซ่ึงเป็น
ปัญหาที่น าไปสู่ความยากจน ความอ่อนแอของสังคม และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนา
อย่างแท้จริง (จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์, 2556) ปัญหาการทุจริตไม่ได้มีอยู่เฉพาะในประเทศที่
ก าลังพัฒนาเท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหาสากลของนานาประเทศทั่วโลกด้วย แม้ว่าปัญหาการ
ทุจริตของแต่ละประเทศจะมาจากพ้ืนฐานความคิดและบริบทท่ีแตกต่างกัน แต่ต่างยอมรับ
กันว่าการทุจริตเป็นภัยร้ายแรงและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ( Angang, 2002) 
ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาทางศีลธรรมเกิดจากเปลี่ยนแปลงการ รับรู้ของสังคมไปจาก
ความดี ความมีคุณธรรม นึกถึงแต่ความก้าวหน้าของสังคม ไล่ตามความร่ ารวย ความม่ังค่ัง 
ไม่ซาบซ้ึงต่อจริยธรรม คุณธรรมและการกระท าความดี (Gbenga, 2007) 

ในส่วนของประเทศไทยนั้น เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าปัญหาเรื่องการทุจริตเป็น
ปัญหาส าคัญล าดับต้น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหา
ดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึกและพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เก่ียวพันกับ
วิถีชีวิตของคนในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน (สัมฤทธิ์ ยศสมศักด์ิ, 2549) หากพิจารณาโดย
ละเอียดถึงสาเหตุแท้จริงที่ท าให้เกิดการทุจริตในประเทศไทยแล้ว อาจพบสาเหตุหลาย
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ประการ อาทิเช่น สาเหตุทางด้านบุคคล คือ พฤติกรรมส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ มี
ความโลภ สาเหตุทางด้านเศรษฐกิจ คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีรายได้น้อยไม่พอใช้จ่ายและ
จ าเป็นต้องรักษาสถานภาพทางสังคมของตนไว้จึงท าให้ต้องหาทางทุจริต สาเหตุทางด้าน
สังคม คือ ค่านิยมที่ยกย่องคนร่ ารวยและมีแรงจูงใจจากวัตถุนิยม รวมทั้งการสร้างระบบ
อุปถัมภ์ สาเหตุทางด้านวัฒนธรรม คือ แบบอย่างที่ไม่ถูกต้องในการใช้อ านาจและเวลาไป
หาผลประโยชน์หรือรายได้เพ่ิมเติม สาเหตุทางด้านการเมืองที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่ม
ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับนักการเมืองที่ขาดจิตส านึก ตัดสินใจพิจารณาโครงการต่าง ๆ โดย
จัดสรรประโยชน์ในทางมิชอบระหว่างคนสองกลุ่มนี้  (จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์, 2556; 
กฤษฎา แซ่หลี, 2562) 

จากปัญหาดังกล่าว ประเทศไทยจึงให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการประเทศ
โดยมุ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน ในทุกกลุ่มทุกภาคส่วนของสังคมไทย ให้มีพ้ืนฐาน
ทางจิตใจที่ยึดม่ันใน “คุณธรรม” “จริยธรรม” “ความซ่ือสัตย์สุจริต” และ “ความรอบรู้” 
อันเป็นเง่ือนไขที่จะท าให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตนได้อย่าง “มีเหตุผล” “รู้จักสิทธิ 
หน้าที่” และ “ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทย” ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เพ่ือสร้างความม่ันคงให้ประเทศและสังคมอยู่รอด
ปลอดภัย อันจะเป็นการสร้าง “ภูมิคุ้มกัน” และส่งเสริม ให้เกิดการบริหารจัดการและการ
พัฒนาประเทศให้เกิดดุลยภาพ ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ  สังคม ทรัพย ากรธรรมชา ติ 
สิ่งแวดล้อม และความม่ันคง ซ่ึงจะน าไปสู่สันติสุขและยั่งยืน (บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา, 
2557) ด้วยเหตุนี้ ค าว่า “จิตส านึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริต” จึงได้รับความส าคัญอันดับ
ต้น ๆ จากนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในส่วนงานราชการและหน่วยงานของรัฐ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) ไปสู่การปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคมไทย  
(พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม), 2563) 

สังคมไทยโชคดีที่มีพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันศาสนาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการท า
ความดี พระพุทธศาสนามีหลักธรรมค าสอนที่มุ่งให้ผู้ปฏิบัติ “ไม่กระท าความชั่วทุกชนิดทั้ง
ทางกายวาจาและใจ ให้กระท าความดีทุกอย่างทั้งทางกายวาจาและใจ และช าระจิตให้
บริสุทธ์ิเพราะจิตบริสุทธ์ิจะท าให้กายและวาจาบริสุทธ์ิด้วย” (กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม, 2554) ประการส าคัญ คือ การพัฒนาสังคมไทยหรือพัฒนาชุมชนนั้นจะต้องมี
การพัฒนาคนก่อน เพ่ือสร้างคนให้มีความเข้มแข็ง 3 ประการ คือ ความเข้มแข็งทาง
พฤติกรรม ความเข้มแข็งทางจิตใจ และความเข้มแข็งทางปัญญา เม่ือสร้างคนให้มีความ
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เข้มแข็งแล้วก็จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 
2541) 

ในทางพระพุทธศาสนานั้นมีสุจริตธรรมซ่ึงเป็นธรรมะที่สามารถเอาชนะความ
ประพฤติทุจริตได้ในระดับรากเหง้า โดยค าว่า สุจริต หมายถึง ความประพฤติดี ประพฤติ
ชอบ ประพฤติถูกต้องตามคลองธรรม (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2553)  
ซ่ึงสอดคล้องกันกับความหมายในทางกฎหมาย เพราะในทางกฎหมาย ค าว่า “สุจริต” 
หมายถึง สภาวะทางจิตใจอันประกอบด้วย (1) ความขื่อสัตย์ในความเชื่อหรือวัตถุประสงค์ 
(2) ความซ่ือตรงต่อหน้าที่หรือหนี้ของตน (3) ความสอดคล้องกับมาตรฐานทางการค้า หรือ
ธุรกิจใด ๆ อันชอบด้วยเหตุผลในการต่อรองกันอย่างเป็นธรรม และ (4) การไร้ ซ่ึงเจตนา
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ (ประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล, 2548) 

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น การศึกษาวิจัยเพ่ือ “พัฒนา
ศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริตในสังคมไทย ” 
จึงเป็นความจ าเป็นเร่งด่วน และควรมุ่งเป้าไปที่สถาบันทางสังคมส าคัญทั้ง 3 สถาบัน ตาม
หลักการ “บวร” (พัทยา สายหู, 2544) คือ (1) สถาบันครอบครัว อันเป็นสถาบันพ้ืนฐาน
แรกที่บุคคล ต้องผ่านต้ังแต่แรกเกิด เป็นสิ่งที่บุคคลเลือกไม่ได้เป็นสิ่งที่ได้มาโดยก าเนิด  (2) 
สถาบันศาสนา อันเป็นสถาบันที่ผลิตคนดี มีความรู้ โดยความเป็นคนดี คือ การรู้ศีล รู้ธรรม
ซ่ึงเป็นบรรทัดฐานของสังคมมนุษย์ที่ มุ่งสันติสุข และ (3) สถาบันการปกครอง อันเป็น
สถาบันที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ควบคุมป้องกันการขัดแย้งผลประโยชน์ของ
สมาชิกในสังคม 

ดังกล่าวนี้ เพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคม
ในการปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริตในสังคมไทย จึงมุ่งเน้นการวิเคราะห์แนว
ทางการปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริต จากโครงการวิจัยย่อย 3 โครงการ 
ประกอบด้วย โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การเสริมสร้างค่านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตาม
หลักพระพุทธศาสนา โครงการวิจัยย่อยที่ 2 กระบวนการสร้างค่านิยมสุจริตของวั ดและ
ชุมชน และโครงการวิจัยย่อยที่ 3 การเสริมสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี  ซ่ึงล้วนเป็นข้อมูลประจักษ์จากกรณีศึกษา
เก่ียวกับการปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริตโดยสถาบันทางสังคมต่าง ๆ เพ่ือ
เป็นฐานคิดส าคัญที่น าไปสู่การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมใน
การปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริตในสังคมไทยที่สอดคล้องกับสภาพการณ์
ปัจจุบันได้อย่างชัดเจน 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษารูปแบบของการเสริมสร้างค่านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตาม

หลักพระพุทธศาสนา 
2. เพ่ือศึกษารูปแบบของกระบวนการสร้างค่านิยมสุจริตของวัดและชุมชน 
3. เพ่ือศึกษารูปแบบของการเสริมสร้างเครือข่ายการต่อต้านทุจริตขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝัง

จิตส านึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริตในสังคมไทยที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
5. เพ่ือน าเสนอต้นแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการ

ปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริตในสังคมไทย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงปฏิบัติการ ครอบคลุมการถอดบทเรียน
จากกรณีศึกษาการปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัว 
สถาบันศาสนา และสถาบันการปกครอง จากโครงการย่อยทั้ง 3 โครงการ (โครงการวิจัย
ย่อยที่ 1 การเสริมสร้างค่านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลักพระพุทธศาสนา เก็บ
รวบรวมข้อมูลจาก ผู้แทนครัวเรือนในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี จ านวน 400 คน โครงการวิจัย
ย่อยที่ 2 กระบวนการสร้างค่านิยมสุจริตของวัดและชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลจากสังฆาธิ
การ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ น าชุมชน และตัวแทน
ประชาชนผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 30 รูป/คน และโครงการวิจัยย่อยที่ 3 การเสริมสร้าง
เครือข่ายการต่อต้านการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้น าองค์กรภาครัฐ ผู้น าองค์กรคณะสงฆ์ และตัวแทนประชาชนผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน 18 รูป/คน) ซ่ึงเป็นฐานคิดส าคัญในการถอดบทเรียนเพ่ือสังเคราะห์
แนวทางการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรมและค่านิยม
สุจริตในสังคมไทยที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยมีผู้ เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) ได้แก่ ตัวแทนจากสถาบันครอบครัว ตัวแทนจาก
สถาบันพระพุทธศาสนา และตัวแทนจากสถาบันการปกครอง จากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) จ านวน 9 ท่าน พร้อมทั้งออกแบบกิจกรรมเชิงปฏิบัติกา ร 
ต้นแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรมและ
ค่านิยมสุจริตในสังคมไทยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของสถาบันทางสังคมในบริบทเชิง
พ้ืนที่ของภาคตะวันตกของประเทศไทย โดยเน้นพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และ
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จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ อาสาสมัครเยาวชนในพ้ืนที่
ดังกล่าว จ านวน 50 คน 
 
ผลการวิจัย 
 จากการถอดบทเรียนกรณีศึกษาการปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริต
ของสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการปกครอง จากโครงการย่อยทั้ง ๓ 
โครงการ เป็นฐานคิดส าคัญในการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคม
ในการปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริตในสังคมไทยที่สอดคล้องกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน และออกแบบต้นแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝัง
จิตส านึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริตในสังคมไทยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของสถาบันทาง
สังคม ตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบว่า 
 1. รูปแบบของกา รเสริมสร้างค่านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลั ก
พระพุทธศาสนา ได้แก่ รูปแบบของเครือข่ายสัมพันธ์ทางสังคม ที่ เรียกว่า เครือข่าย
ครอบครัวสุจริตวิถีพุทธ ที่มุ่งขับเคลื่อนการท างานระหว่างผู้มีส่วนเก่ียวข้องระดับพ้ืนที่จาก
เล็กไปหาใหญ่ โดยอาศัยโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นฐาน ทั้งนี้  เครือข่ายครอบครัวสุจริตวิถีพุทธ มี
วิสัยทัศน์ คือ เสริมสร้างค่านิยมและวิถีชีวิตสุจริตแนว พุทธ และมีพันธกิจ คือ กา ร
เสริมสร้างค่านิยมสุจริตแก่เด็กและเยาวชน และสนับสนุนการท ากิจกรรมทางสังคมที่ มี
คุณภาพ และมีภารกิจหลัก คือ (1) ส่งเสริมสร้างความปรองดองสามัคคีอย่างต่อเนื่องด้วย
กิจกรรมจิตสาธารณะ (2) ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้าง
ภูมิคุ้มกันสังคมอยู่ เย็น เป็นสุข ( 3) ส่งเส ริมการสร้ างภูมิคุ้มกันครอบครั วอบอุ่นโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัว (4) ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้การคิด
วิเคราะห์วิธีใช้ค าพูดในเชิงบวก และ (5) ส่งเสริมการรักษาสุขภาวะและภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ด้วยวิถีครอบครัวอบอุ่น 
           2. รูปแบบของกระบวนการสร้างค่านิยมสุจริตของวัดและชุมชน ได้แก่ รูปแบบ
ของการกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต โดยมีโรงเรียน /
สถานศึกษาเป็นสถาบันที่ท าหน้าที่ให้การศึกษาอบรม สร้างนิสัย ให้ความรู้  ควบคู่กับการ
พัฒนาทักษะทางด้านปัญญา และมีองค์กรทางศาสนาต่าง ๆ ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างลักษณะนิสัยความซ่ือสัตย์สุจริต บนพ้ืนฐานของความศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ ดีจน
ปฏิบัติเป็นกิจนิสัย ประกอบด้วย (1) การสร้างค่านิยมสุจริตให้กับเยาวชนโดยเริ่มจาก
ครอบครัว (2) การสร้างความซ่ือสัตย์สุจริตจากการสร้างนิสัยความซ่ือสัตย์สุจริตต้ังแต่แรก
เกิดโดยแบบอย่างทางความประพฤติของคนในครอบครัว (3) การปลูกฝังความซ่ือสัตย์
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สุจริตให้แก่เยาวชนโดยความร่วมมือของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบัน
สังคมอ่ืน ๆ ด้วย (4) การพัฒนาผู้เรียนของสถาบันการศึกษาให้เกิดความงอกงามในทุก ๆ 
ด้านอย่างมีดุลยภาพ และ (5) การขับเคลื่อนกระบวนการสร้างค่านิยมสุจริตของวัดและ
ชุมชนด้วยกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกความซ่ือสัตย์สุจริต 
           3. รูปแบบของการเสริมสร้างเครือข่ายการต่อต้านทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ รูปแบบของการเสริมสร้างเครือข่ายการต่อต้านทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต คือ การสร้างอุดมการณ์ การก่อรูป
เครือข่าย การพัฒนาศักยภาพ การวางแผน การส่งเสริมและด าเนินการ และการสรุป
บทเรียนประเมินผล ตามกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ (1) การเลือกคนดีเป็นผู้บริหาร (2) 
การใช้ระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน (3) การสนับสนุนการให้บริการข้อมูลต่าง ๆ แก่
ประชาชน (4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (5) การสร้างหน่วยงานกลาง
รองรับการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม (6) การจัดสรรงบประมาณส าหรับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (7) การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มาจากทุกภาคส่วน (8) 
การสร้างความเข้าใจและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน (9) การส่งเสริมให้เยาวชน
มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา และ (1) การสร้างสังคมสุจริตธรรม 
           4. แนวทางการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรม
และค่านิยมสุจริตในสังคมไทยที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน พบว่า มีลักษณะเป็นการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของสถาบันทางสังคมที่บูรณาการ
การท างานในลักษณะเครือข่าย และมุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ ชื่อว่า “เครือข่ายคนรุ่นใหม่
ต้านทุจริต” โดยสมาชิกเครือข่ายคนรุ่นใหม่ต้านทุจริต มีเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริม
การปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริตในสังคมไทย โดยมีการท างานร่วมกันอย่าง
เป็นระบบและมีปฏิสัมพันธ์กันในแนวราบด้วยความเสมอภาคและเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง และมีบทบาทในการรับรู้และเผยแพร่ส านึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริต/ต่อต้าน
ทุจริตไปสู่ชุมชนและสังคมในเชิงพ้ืนที่ระดับจุลภาค 
           5. ต้นแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝังจิตส านึก
คุณธรรมและค่านิยมสุจริตในสังคมไทย พบว่า  เป็นรูปแบบของ กิจกรรมเชิงที่ เป็ น
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ปลูกฝังความพอเพียง 
มีวินัย ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ให้สมาชิกเครือข่าย
สามารถคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และประยุกต์หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต พร้อมทั้งกิจกรรมเชิงปฏิบัติการใน
ลักษณะของกิจกรรมจิตอาสา ที่เป็นกระบวนการเพ่ือเผยแพร่ส านึกคุณธรรมและค่านิยม
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สุจริตหรือต่อต้านทุจริตไปสู่ชุมชนและสังคม แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างองค์กรชุมชน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลของการถอดบทเรียนกรณีศึกษาการปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริต
ของสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการปกครอง ที่เป็นฐานคิดส าคัญในการ
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรม
และค่านิยมสุจริตในสังคมไทยที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ซ่ึงน าไปสู่การสังเคราะห์
ต้นแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรมและ
ค่านิยมสุจริตในสังคมไทยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของสถาบันทางสังคม แสดงให้เห็น
ลักษณะของต้นแบบกิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริตในสังคมไทย
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของสถาบันทางสังคม ได้แก่ “กิจกรรมเครือข่ายคนรุ่นใหม่ต้าน
ทุจริต” ในรูปแบบของกิจกรรมจิตอาสาที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึง
ประกอบด้วยกิจกรรมเชิงวิชาการเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริตแก่สมาชิก
เครือข่ายคนรุ่นใหม่ต้านทุจริต และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่ส านึกคุณธรรมและ
ค่านิยมสุจริตหรือต่อต้านทุจริตไปสู่ชุมชนและสังคม แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สถาบัน
ทางสังคมที่ส าคัญ ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการปกครอง/
การศึกษา ล้วนเป็นสถาบันหลักของสังคมไทยที่เป็นสายใยยึดเหนี่ยวชุมชนมาแต่อดีต ที่
ก่อให้เกิดการเก้ือกูลสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ช่วยให้สังคมไทยด ารงอยู่อย่างสันติสุขมาช้า
นาน มาใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาในระดับชุมชน ลักษณะสามประสาน เพ่ือร่วมมือ
บ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนอย่างเก้ือกูลกัน โดยสถาบันครอบครัว (บ้าน) ประกอบด้วย 
ชาวบ้าน และกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในชุมชน และสถาบันศาสนา (วัด) ประกอบด้วย เจ้าอาวาส 
พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และกลุ่มหรือชมรมทางศาสนา และสถาบันการ
ปกครองหรือราชการ/การศึกษา (ราชการ/โรงเรียน) ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐทุก ๆ 
ส่วนงานในชุมชน/องค์กรทางการศึกษา ประกอบด้วย บุคลากรทางการศึกษาทั้งใน
โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และองค์กรทางการศึกษา อ่ืน ๆ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ 
จ าเป็นต้องมีสถานะในการเป็นสถาบันหลักในชุมชนขับเคลื่อนกลไกในการพัฒนาและสร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็ง ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และเสริมสร้างค่านิยมสุจริต โดยท าหน้าที่
เป็นแกนกลางในการพัฒนา ตัดสินใจ แก้ปัญหา โดยก าหนดแผนแม่บทชุมชน ด้วยการ
ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง และร่วมกันบริหารจัดการในรูปแบบภาคีเครือข่าย ดังกล่าวข้างต้น
นี้ สอดคล้องกับที่ ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างความซ่ือตรงในสังคมไทย” จากผลการวิจัยพบว่า สังคมไทยมีปัญหาและมีความ
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บกพร่องในความซ่ือตรงที่ด ารงอยู่ในทุกแวดวง ในทุกกลุ่มทุกภาคส่วน โดยที่ความไม่
ซ่ือสัตย์ซ่ือตรงของผู้น าหรือบุคลากรทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น จะถูกสะท้อน
ออกสู่สังคมหรือสาธารณะมากกว่าบุคคลทั่วไป โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้รับการลงโทษ  ทั้ง
ทางกฎหมาย และการลงโทษทางสังคมแต่อย่างใด ในขณะที่ สถาบันหลักของสังคมทั้ง
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนายังขาดความเข้มแข็งในการปลูกฝังหล่อ
หลอมกล่อมเกลาสมาชิกในสังคม ด้วยสาเหตุหลักจากระบบการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกยังไม่เอ้ือและไม่เหมาะสม และสอดคล้องกับที่ ศิริพร ปัญญาเสน (2551) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาพพจน์ของความสุจริตและความโปร่งใสของประชาคมในองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิชัย จังหวัดล าปาง” จากผลการวิจัยพบว่า ด้านความสุจริตและความ
โปร่งใสในการท างานของคณะกรรมการประชาคมหมู่บ้าน ในงานด้านโครงสร้างพ้ื นฐาน
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลพิชัย จังหวัดล าปาง ในมุมมองทั้งโดยตัวประชาคมเองและ
ประชาชน มีควา มพึงพอใจในการท า งา นสามารถไ ด้มี โอกา สแสดงบทบาทและ
ความสามารถที่ตนเองมีในงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลพิชัย อย่างเต็มที่ เต็ม
ศักยภาพ ท าให้ประชาชนเชื่อม่ัน ศรัทธาและให้ความไว้วางใจเข้ามาร่วมในการด าเนินงาน
ด้วยความสุจริตและความโปร่งใส และสอดคล้องกับที่ คณะกรรมการฝ่ายวิจัยโรงเรียน
สุจริต โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบกิจกรรมต้นกล้า
ศรี วิสุ ทธิ์ เพ่ือพัฒนาคุณลั กษณะสุ จริ ตของนัก เรี ยน โร ง เรี ยน วิสุ ทธิ กษัตรี  จั งหวั ด
สมุทรปราการ” จากผล การวิจัยพบว่า รูปแบบกิจกรรมต้นกล้าศรีวิสุทธิ์ เพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียน วิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ มีองค์ประกอบ
ต่าง ๆ หลายประการ เช่น กระบวนการจัดกิจกรรม บทบาทครู บทบาทนักเรียน เป็นต้น 
และการส่งเสริมคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีโดยใช้กิจกรรมต้นกล้า
ศรีวิสุทธิ์ ประกอบไปด้วยกิจกรรม 5 ต้นกล้า คือ ต้นกล้าเสียงตามสาย ต้นกล้า 3 ตรวจ 
ต้นกล้าของหายได้คืน ต้นกล้าแนะแนวอาชีพอิสระพอเพียง และต้นกล้า 1 ห้องเรียน 1 จิต
อาสา ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงคุณลักษณะสุจริตด้าน
ทักษะกระบวนการคิด ด้านการมีวินัย ด้านซ่ือสัตย์สุจริต ด้านอยู่อย่างพอเพียง และด้านจิต
สาธารณะและสอดคล้องกับที่คณะกรรมการฝ่ายวิจัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล” จากผลการวิจัยพบว่า ตัวชี้วัดด้านจิตสาธารณะเป็น
ประเด็นที่ควรได้รับการพัฒนาให้เกิดขึ้นควบคู่กับตัวชี้วัดด้านการมีวินัยและการอยู่อย่าง
พอเพียง และสอดคล้องกับที่ พิศมัย เทียนทอง (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การด าเนินการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความซ่ือสัตย์สุจริตของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขามะกา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1” จากผลการวิจัยพบว่า ผลจากการด าเนินการ
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พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความซ่ือสัตย์สุจริตท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ดี
ขึ้น และผลการปฏิบัติตนของนักเรียนด้านความซ่ือสัตย์สุจริต พบว่า มีความซ่ือสัตย์สุจริต
ทั้งด้านกาย วาจา และใจ 
 
องค์ความรู้จากการวิจัย

 
ภาพท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรมและค่านิยม

สุจริตในสังคมไทย 
ที่มา: พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) (2563) 

 การพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรมและค่านิยม
สุจริตในสังคมไทยที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน มีลักษณะเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรม
ทางสังคมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของสถาบันทางสังคมที่บูรณาการการท างานใน
ลักษณะเครือข่าย “บ-ว-ร” ประกอบด้วย สถาบันพระพุทธศาสนา สถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา/สถาบันการปกครอง ขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคมที่บูรณาการการ
ท างานในลักษณะเครือข่าย โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งนี้  กิจกรรม (ต้นแบบ) การ
พัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริตใน
สังคมไทย ที่เรียกว่า กิจกรรมเครือข่ายคนรุ่นใหม่ต้านทุจริต เป็นรูปแบบของกิจกรรมจิต
อาสาที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมเชิงวิชาการ ที่ เป็น
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ปลูกฝังความพอเพียง 
มีวินัย ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ให้สมาชิกเครือข่าย
สามารถคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และประยุกต์หลัก

(ว) 
วัด 

(ร) 
โรงเรียน/
ราชการ 

(บ) 
บ้าน/ชุมชน 

   

กิจกรรม (Activity) กิจกรรม (Activity) 

    

องค์ความรู้ 
(Knowledge) 

องค์ความรู้ 
(Knowledge) 

เครือข่าย 
(Network) 

เครือข่าย 
(Network) 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริตเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรมและ
ค่านิยมสุจริต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยส าหรับการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการ
ปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริตในสังคมไทย คือ ควรส่งเสริมการปลูกฝัง
จิตส านึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริตในสังคมไทยโดยอาศัยโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เป็นฐาน ในลักษณะ 
New Normal ความปกติใหม่ หรือความปกติรูปแบบใหม่ โดยก่อตัวจากระดับจุลภาคและ
ขยายตัวไปสู่ระดับมหภาค กล่าวคือ ระดับครัวเรือน ได้แก่  (1) การสร้างภูมิคุ้มกัน
ครอบครัวอบอุ่น โดยการให้ความรักและเอ้ืออาทร  (2) การส่งเสริมความสามัคคีภายใน
ครอบครัว โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ ดีของ
สมาชิกในครอบครัว (3) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เก่ียวกับการด าเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแก่สมาชิกในครอบครัว (4) การส่งเสริมวิธีการคิดและวิเคราะห์การใช้
ค าพูดในเชิงบวกแก่สมาชิกในครอบครัว และ (5) การสร้างหลักประกันสุขภาพภายใน
ครอบครัว โดยมีต้นแบบความประพฤติทางสุขภาวะที่ดีของปูชนียบุคคลภายในครอบครัว
เป็นฐาน ส าหรับระดับมหาภาค หรือระดับชุมชน/สังคม ได้แก่ (1) การส่งเสริมกิจกรรม
สาธารณะ จิตอาสา หรือกิจกรรมทางสังคมระดับชุมชนที่ส่งเสริมความสามัคคีและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข (2) การส่งเสริมการจัดต้ังกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้หรือ
ผู้ด้อยโอกาส และการพัฒนาเศรษฐกิจระดับครัวเรือน หรืออาชีพเสริม  (3) การเฝ้าระวัง
และสร้างภูมิคุ้มกันสังคมอยู่เย็นเป็นสุขตามแนววิถีพุทธ และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นคุณ
แก่สมาชิกในสังคม (4) การรณรงค์การท ากิจกรรมทางสังคมที่ส่งเสริมให้ชุมชนปลอด
อบายมุขและยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น จัดต้ังชมรมครอบครัวรักษาสุขภาวะและ
ภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด และ (5) การจัดกิจกรรมประกวดครอบครัวรักษาศีลห้าเพ่ือยกย่อง
ครอบครัวต้นแบบให้เป็นรูปธรรมทางสังคม เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 
 การท าวิจัยครั้งต่อไปควรสร้างผลกระทบต่อการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาเครือข่ายสถาบันทางสังคมในการปลูกฝัง
จิตส านึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริตในสังคมไทย ในลักษณะแผนงานวิจัยต่อเนื่อง 
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แบบจ ำลองควำมสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสำเหตุในกำรมุ่งเน้นกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรและผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจอำหำรในกรุงเทพฯ* 

A CASUAL RELATIONSHIP MODEL OF FACTORS AFFECTING 
ENTREPRENEURSHIP FOCUS AND BUSINESS PERFORMANCE OF FOOD 

ENTREPRENEURS IN BANGKOK 
นริศรำ ทองจันทร์, วิชิต อู่อ้น 

Narisara Thongchan, Vichit U-On 
มหำวิทยำลัยศรีปทุม 

Sripatum University 
Corresponding Author E-mail: jj.thongchan@gmail.com 

บทคัดย่อ 
        บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ ด้านภาวะผู้น า ด้านสภาวะ
แวดล้อมเชิงพลวัต ด้านความหลงใหลในการประกอบการ และอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุ
ที่ส่งผลต่อการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการและผลการด าเนินงานธุรกิจ เพ่ือสร้าง
แบบจ าลองความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุในการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการและผล
การด าเนินงานของธุรกิจอาหารในกรุงเทพฯ โดยการวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมวิธีพหุ
ระยะ (Multi-Phase Mixed Method) โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
ในกรุงเทพฯ จ านวน 400 ราย ซ่ึงมีแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตรส่วน 5 
ระดับ มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.94 และข้อค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
interview) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวแบบสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) โดยโปรแกรม LISREL ผลการวิจัย
พบว่าปัจจัยเชิงสาเหตุ ด้านภาวะผู้น า ด้านสภาวะแวดล้อมเชิงพลวัต ด้านความหลงใหลใน
การประกอบการ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการและผลการ
ด าเนินงานธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในกรุงเทพฯ และค่าความกลมกลืนของ

แบบจ าลอง ได้แก่ ค่าดัชนี 
2 /df = 1.403, CFI = 1.00, GFI = 0.98, AGFI = 0.95, 

RMSEA = 0.010 และ SRMR = 0.015 ดังนั้นจึงเป็นการยืนยันความเหมาะสมกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ของแบบจ าลองความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุในการมุ่งเน้นการ
เป็นผู้ประกอบการของธุรกิจอาหารในกรุงเทพฯ 
ค ำส ำคัญ : การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ ; ผลการด าเนินงานธุรกิจ ; ผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหาร 
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Abstract 
The objectives of this research article were to study leadership, 

dynamic environment, and entrepreneurial passion as antecedents and 
effects of entrepreneurship focus and business performance of food 
entrepreneurs in Bangkok, as well as to construct a casual relationship 
model of factors affecting entrepreneurship focus and performance of food 
entrepreneurs in Bangkok. This research approved multi-phase mix method 
by using 400 questionnaires measuring 5-point Likert scale with Cronbach’s 
alpha coefficient = 0.94 from food entrepreneurs in Bangkok. Data analysis 
were conducted by LISREL to construct a structural equation modeling 
(SEM), together with content analysis of in-depth interview, in order to 
confirm the results. According to the results, the relationship of leadership, 
dynamic environment, and entrepreneurial passion presented positive effect 
to entrepreneurship focus and business performance of food entrepreneurs 

in Bangkok. Moreover, the results extracted were
2 /df = 1.403, CFI = 1.00, 

GFI = 0.98, AGFI = 0.95, RMSEA = 0.010,and SRMR= 0.015. Which explained 
good fit of the model. Thus, a casual relationship model of factors affecting 
entrepreneurship focus of food entrepreneurs in Thailand was affirmative.    
Keywords: Entrepreneurship Focus; Business Performance; Food 
Entrepreneurs 
 
บทน ำ 
         ในระยะเวลาเพียงหนึ่งทศวรรษ อัตราการเติบโตของจ านวนประชากรโลกมี
จ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างมากและยังมีแนวโน้มอัตราการเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นจ านวนมาก
ถึงหนึ่งพันล้านคนในทุกสิบปีตามการคาดการณ์ขององค์การสหประชาชาติ มีผลให้ความ
ต้องการในการอุปโภคและบริโภคย่อมเพ่ิมสูงขึ้นเช่นเดียวกัน และมีการค าดการณ์ว่า
จ านวนความต้องการบริโภคอาหารจะเพ่ิมขึ้นอีกเป็นอย่างมากในอนาคตตามการประมาณ
การจ านวนประชากร โดยมูลค่ารวมในปี พ.ศ. 2563 มีการประมาณการณ์ว่าจะสูงถึง 3.99 
ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาและมีอัตราการเติบโตถึง 4% เช่นเดียวกับในประเทศไทย 
มูลค่ารายได้รวมของสินค้าประเภทร้านขายปลีกอาหารมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นเกือบสามเท่าตัว
ในระยะเวลาเพียง 10 ปี อ้างอิงจากดัชนีการค้าปลีก พ.ศ. 2552-2562 นอกจากนี้ธุรกิจ
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ร้านขายปลีกอาหารยังมีมูลค่าสูงเป็นอันดับที่สาม โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่ มี
รายได้จากธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศถึง 208,088 ล้านบาท
ในปี พ.ศ. 2562 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ จึงนับว่าเป็นธุรกิจที่มาแรงอันดับต้นๆของ
ประเทศไทยที่มีโอกาสและศักยภาพในการเติบโต สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประเทศชาติ
ได้ในระยะยาว 
         อย่างไรก็ตามแม้ว่าธุรกิจร้านอาหารและเครื่องด่ืมจะมีศักยภาพในการเติบโตสูง 
และมีผู้ประกอบการหน้าใหม่มากมายเล็งเห็นโอกาสและเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้  แต่ก็
เช่นเดียวกับธุรกิจอ่ืนๆที่มีผูน้ าพาธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโตฝ่าอุปสรรคไปได้ และก็มีผู้ที่
ส าเร็จจ าต้องปิดกิจการขาดทุนกันไปก่อน ดังรายงานการเลิกประกอบกิจการของธุรกิจ
ประเภทภัตตาคาร/ร้านอาหาร ที่มีการเลิกประกอบกิจการมากเป็นอันดับที่ 3 ในปี พ.ศ. 
2559 ถึง พ.ศ. 2562 จากข้อมูลสถิติโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซ่ึงการ
เติบโตและการล้มเลิกกิจการที่มีตัวเลขเพ่ิมสูงขึ้นในอันดับต้นๆที่มีความสวนทางกัน ทั้งยัง
จ านวนเงินหมุนเวียนในธุรกิจนับแสนล้านบาท ท าให้ธุรกิจอาหารเป็นที่น่าจับตามองในทั้ง
ในแง่ของด้านการศึกษาและในแง่ของความท้าทายทางธุรกิจเป็นอย่างสูง 
        ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นโอกาสและปัญหาในการด าเนิน
ธุรกิจของผู้ประกอบการร้านอาหาร และสนใจที่จะทราบว่าอะไรเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการ
ตัดสินใจขยายการลงทุนและคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่จะสามารถน าพาธุรกิจให้
ประสบความส าเร็จได้จะต้องเป็นอย่างไรเพ่ือสร้างแบบจ าลองของปัจจัยเชิงสาเหตุในการ
มุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการและผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารในกรุงเทพฯ และ
น าไปสู่การทบทวนวรรณกรรมตามแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ พบว่า นักวิจัยหลาย
ท่านได้ท าการศึกษาเพ่ือพัฒนาแนวคิดที่จะอธิบายถึงการเป็นผู้ประกอบการในแง่มุมที่
ต่างกัน อันเกิดจากผลลัพธ์ของการรวมกันจากตัวบุคคล องค์กร หรือปัจจัยทางสภาวะ
แวดล้อมที่มีอิทธิพลท าให้เกิดการเป็นผู้ประกอบการ หากแต่ยังไม่มีข้อสรุปถึงกระบวนการ
หรือค าอธิบายที่ครอบคลุมปรากฏการณ์ที่จะสามารถแจกแจงความเป็นผู้ประกอบการได้
อย่างครบถ้วน และน าไปสู่การศึกษาด้านทฤษฎีความเป็นผู้ประกอบการในวงกว้าง รวมถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้ประกอบการณ์และผลประกอบการณ์เช่นกัน  
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านภาวะผู้น า สภาวะแวดล้อมเชิงพลวัต และความหลงใหลใน
การประกอบการ ที่ส่งผลต่อการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการและผลการด า เนินงานของ
ธุรกิจอาหารในกรุงเทพฯ 
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         2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านภาวะผู้น า สภาวะแวดล้อมเชิงพลวัต และ
ความหลงใหลในการประกอบการ ที่ส่งผลต่อการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการและผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจอาหารในกรุงเทพฯ 
        3. เพ่ือสร้างแบบจ าลองความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุในการมุ่งเน้ นการเป็น
ผู้ประกอบการและผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารในกรุงเทพฯ 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
         การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธีพหุระยะ (Multi-Phase Mixed Method) 
ประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
         ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
         การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มุ่งศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในกรุงเทพฯ ที่ขึ้น
ทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีสถานะยังด าเนินการ
อยู่ โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามกฎแห่ง
ความชัดเจน (Rule of thump) ตัวแปรสังเกตได้ในแบบจ าลองจ านวน 17 ตัวแปร จ านวน
ตัวอย่างที่มีความเหมาะสมเพียงพอจึงควรมีอย่างน้อย 10x17 = 170 ถึง 20x17 = 340 
แต่จ านวนตัวอย่างขั้นต่ าที่สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยเครื่องมือการ
วิเคราะห์สถิติสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) คือ 400 ราย ผู้วิจัย
จึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 ราย ซ่ึงมีจ านวนมากเพียงพอที่จะสามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  (วิชิต 
อู่อ้น, 2553)  
         ในการศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
ผู้วิจัยได้เลือกใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) โดยเลือกกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลส าคัญที่เป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการ ผู้ มีความรู้ควา มช านาญด้านการ
เป็นผู้ประกอบการเพ่ือเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 10 ราย  
          เครื่องมือในกำรวิจัย  
          ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทบทวนวรรณกรรมของแนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เก่ียวข้องจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ที่ได้รับความเชื่อถือ ร่วมกับการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในกรุงเทพฯ เพ่ือวิเคราะห์หาตัวแปรและ
ปัจจัยต่างๆที่น ามาศึกษา ว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องในบริบทประเทศไทยอย่างไร
และน ามาร่างข้อค าถามในการวิจัยเชิงคุณภาพ ร่วมกับการสร้างเครื่องมือแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ในการศึกษาเชิงปริมาณเพ่ือถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ด้วย
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เกณฑ์แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ จากเห็นด้วยมาก
ที่สุด = 5 ถึงเห็นด้วยน้อยที่สุด = 1 โดยการดัดแปลงจากมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) และผู้วิจัยไ ด้ท าการทดสอบหาค่าควา มเที่ยงตรง (Validity) ด้วยการน าส่ ง
แบบสอบถามที่ได้พัฒนาขึ้นมาให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ  ผู้ เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ จ านวน 11 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
(Content Validity) โดยได้ค่า IOC มากกว่า 0.50 และด าเนินการหาค่าความเชื่อ ม่ัน 
(Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงมี
ค่าเท่ากับ 0.94  
         กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
        ในขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นการด าเนินการวิจัยในรูปแบบ  Survey 
Research โดยผู้วิจัยได้ติดต่อขอความร่วมมือในการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ (Online 
Questionnaire) จากกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในเขตกรุงเทพมหานครฯ ด้วย
จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ จ านวน 750 ฉบับ และได้รับการตอบกลับเป็นจ านวน 400 ฉบับ 
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 53.30 ในส่วนวิธีเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกในการศึกษา
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ด้วยตนเองแบบเผชิญหน้ากันและทางโทรศัพท์ โดยมี
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ต้ังแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 – มิถุนายน พ.ศ. 2563 
         กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
         ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคทางสถิติที่ เป็นสถิติพรรณนาและสถิติ
เชิงอนุมาน ด้วยการประเมินแบบจ าลองการวัด เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงของตัวแปร และ
การตรวจสอบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นและแบบจ าลองโครงสร้าง  (Structural 
Equation Modeling : SEM) และน าผลที่ ได้จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาสรุปเป็น
แบบจ าลองทางสถิติ ร่วมกับการวิเคราะห์โดยการบรรยายเชิงพรรณนา (วิเคราะห์เนื้อหา , 
Content Analysis) จา กการสัมภาษณ์เชิงลึก  ( In-depth Interview) เพ่ือยืนยั น
แบบจ าลองและความสอดคล้องของข้อมูลเชิงประจักษ์  
          
ผลกำรวิจัย 
       ผู้วิจัยสามารถน าเสนอผลการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา การพัฒนา
แบบจ าลองความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุในการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการของ
ธุรกิจอาหารในประเทศไทยโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
        1) ปัจจัยด้ำนภำวะผู้น ำ สภำวะแวดล้อมเชิงพลวัต และควำมหลงใหลในกำร
ประกอบกำร ท่ีส่งผลต่อกำรมุ่งเน้นกำรเป็นผู้ประกอบกำรและผลกำรด ำเนินงำนของ
ธุรกิจอำหำรในกรุงเทพฯ 
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1.1) ภาวะผู้น ามีอิทธิพลต่อความเป็นผู้ประกอบการ มีค่า t-value เท่ากับ 
2.34 ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่าสถิติที (t-value) คือ 1.96 จึงสรุปได้ว่า  ภาวะผู้น ามีอิทธิพลต่อ
การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

1.2) ภาวะผู้น ามีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานธุรกิจ มีค่า t-value เท่ากับ 
5.10 ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่าสถิติที (t-value) คือ 2.56 จึงสรุปได้ว่า ภาวะผู้น ามีอิทธิพลต่อผล
การด าเนินงานธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

1.3) สภาวะแวดล้อมเชิงพลวัตมีอิทธิพลต่อการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ 
มีค่า t-value เท่ากับ 2.03 ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่าสถิติที (t-value) คือ 1.96 จึงสรุปได้ว่า 
สภาวะแวดล้อมเชิงพลวัตมีอิทธิพลต่อการมุ่งเน้นการเป็นผู้ ประกอบการอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1.4) สภาวะแวดล้อมเชิงพลวัต (Dynamic Environment) มีอิทธิพลต่อผล
การด าเนินงานธุรกิจ มีค่า t-value เท่ากับ 2.54 ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่าสถิติที (t-value) คือ 
1.96 จึงสรุปได้ว่า สภาวะแวดล้อมเชิงพลวัตมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานธุรกิจอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1.5) ความหลงใหลในการประกอบการมีอิทธิพลต่อการมุ่งเน้นการเป็ น
ผู้ประกอบการ มีค่า t-value เท่ากับ 4.82 ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่าสถิติที (t-value) คือ 2.56 
จึงสรุป ได้ว่า  ความหลงใหล ในกา รประกอบกา ร มีอิทธิพลต่อการมุ่งเน้นการเป็ น
ผู้ประกอบการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

1.6) ความหลงใหลในการประกอบการมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานธุรกิจ มี
ค่า t-value เท่ากับ 5.60 ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่าสถิติที (t-value) คือ 2.56 จึงสรุปได้ว่า ความ
หลงใหลในการประกอบการมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 

1.7) การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานธุรกิจ มี
ค่า t-value เท่ากับ 5.82 ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่าสถิติที (t-value) คือ 2.56 จึงสรุปได้ว่า  การ
มุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 
         2) อิทธิพลของปัจจัยด้ำนภำวะผู้น ำ สภำวะแวดล้อมเชิงพลวัต และควำม
หลงใหลในกำรประกอบกำร ท่ีส่งผลต่อกำรมุ่งเน้นกำรเป็นผู้ประกอบกำรและผลกำร
ด ำเนินงำนของธุรกิจอำหำรในกรุงเทพฯ 
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ภำพท่ี 1 แสดงการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจ าลองความสัมพันธ์
ของปัจจัยเชิงสาเหตุในการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจอาหารในประเทศไทย 

 
        เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อตัวแปรการมุ่งเน้นการเป็นเป็นผู้ประกอบการ 
(EPE) พบว่า ตัวแปรดังกล่าวได้รับอิทธิพลทางตรงจากภาวะผู้น า (LDS)  สภาวะแวดล้อม
เชิงพลวัต (DME) และความหลงใหลในการประกอบการ (EPP) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรง 
0.24, 0.18 และ 0.68 ตามล าดับ ซ่ึงเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และ 0.01 นอกจากนี้ยังพบว่า ตัวแปรผลการด าเนินงานธุรกิจ (BSP) ได้รับอิทธิพลทางตรง
จากภาวะผู้น า (LDS)  สภาวะแวดล้อมเชิงพลวัต  (DME) และความหลงใหลในกา ร
ประกอบการ (EPP) มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.29, 0.12, 0.16 และ 0.55 ตามล าดับ  ซ่ึง
เป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพล
ทางอ้อมจากภาวะผู้น า (LDS)  สภาวะแวดล้อมเชิงพลวัต (DME) และความหลงใหลในการ
ประกอบการ (EPP) มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.14, 0.11 และ 0 .38 ตามล าดับ ซ่ึงเป็นค่า
อิทธิพลที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01   
       3) ผลกำรวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมกลมกลืนของแบบจ ำลองควำมสัมพันธ์ของ
ปัจจัยเชิงสำเหตุในกำรมุ่งเน้นกำรเป็นผู้ประกอบกำรและผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจ
อำหำรในกรุงเทพฯ  
        ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุในการมุ่งเน้นการเป็น
ผู้ประกอบการและผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารในกรุงเทพฯ พบว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกันกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีความกลมกลืนทั้ง 6 ดัชนีที่ผ่าน

เกณฑ์การยอมรับ ได้แก่ ค่าดัชนี 
2 /df = 1.403, CFI = 1.00, GFI = 0.98, AGFI = 
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0.95, RMSEA = 0.010 และ SRMR = 0.015 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า โมเดลแบบจ าลองสมการ
เชิงโครงสร้างมีความเหมาะสมกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
         4) ผลกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
          จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ตัวแปรและองค์ประกอบที่ได้น ามาศึกษาใน
แบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการและผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจอาหารในกรุงเทพฯ มีความสมบูรณ์ โดยเฉพาะในภาวะที่มีการแข่งขัน
อย่างรุนแรงในตลาดธุรกิจอาหาร ท าให้ผู้ประกอบการต้องมีภาวะผู้น าที่จะสามารถน าพา
สมาชิกและธุรกิจก้าวผ่านไปสู่ความส าเร็จให้ได้ พร้อมทั้งการวางนโยบายและแนวทางเพ่ือ
ต้ังรับความเปลี่ยนแปลงภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีความผันผวนแปรปรวนอยู่ตลอด แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มีโอกาสอยู่ในวิกฤต และก็ขึ้นอยู่ กับผู้ประกอบการว่าจะสามารถใช้ความ
หลงใหลในการประกอบการ ความมีนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพ่ือที่จะน ามาซ่ึงความ
ได้เปรียบทั้งในด้านการด าเนินงาน ด้านการตลาด ด้านสินค้าและบริการ อันจะน าไปสู่ผล
การด าเนินงานธุรกิจตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 
อภิปรำยผลกำรวิจัย  
         จากผลการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถน ามาอภิปรายได้ ดังนี้ 
         1) ปัจจัยด้ำนภำวะผู้น ำ สภำวะแวดล้อมเชิงพลวัต และควำมหลงใหลในกำร
ประกอบกำร ท่ีส่งผลต่อกำรมุ่งเน้นกำรเป็นผู้ประกอบกำรและผลกำรด ำเนินงำนของ
ธุรกิจอำหำรในกรุงเทพฯ 
         การค้นพบเก่ียวกับปัจจัยและองค์ประกอบ จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และน ามาสังเคราะห์เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุและความสัมพันธ์
ที่ส่งผลต่อการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการและผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารใน
กรุงเทพฯ และมีความสอดคล้องกับผลการศึกษา ดังนี้  

1.1) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ และ
ผลกา รด าเนินงานธุร กิจ โดย คุณลักษณะของภา วะผู้น าส่งผลโดยตรง กับกา รเป็ น
ผู้ประกอบการและองค์ประกอบย่อยของการ เป็นผู้ปร ะกอบกา รในแต่ละด้านของ
ผู้ประกอบการ และผลการด าเนินงานธุรกิจ (Phillips et al., 2013; Haase & Franco, 
2017; Shafique & Kalyar, 2018; Boukamcha, 2019)  

1.2) ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะแวดล้อมเชิงพลวัต การมุ่งเน้นการเป็น
ผู้ประกอบการ และผลการด าเนินงานธุรกิจ โดยสภาวะแวดล้อมเชิงพลวัตที่มีผลอย่างยิ่งต่อ
การเป็นผู้ประกอบการและการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร หรือกล่าวได้ว่ากิจกรรมที่น าไปสู่
ความส าเร็จขององค์กรอันเนื่องมาจากการเป็นผู้ประกอบการและผลการด าเนินงานธุรกิจ
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เป็นผลมาจากลักษณะทางสภาวะแวดล้อมเชิงพลวัต (Miller & Friesen, 1978; Miller, 
1988; Zahra, 1993; Lumpkin & Dess, 1996; Dess et al., 1997; Davis, 2007; 
Kearney et al., 2013; Bedi & Puri, 2019; Chen et al., 2020)      

1.3) ความสัมพันธ์ระหว่างความหลงใหลในการประกอบการ การมุ่งเน้นการ
เป็นผู้ประกอบการ และผลการด าเนินงานธุรกิจ จากการที่ความหลงใหลมีผลเชิงบวกต่อ
การด าเนินกิจกรรมและผลลัพธ์ ทั้งยังส่งผลถึงความต่อเนื่องของการด าเนินกิจกรรมให้
เป็นไปจนบรรลุเป้าหมายทั้งระยะยาวและระยะสั้น รวมถึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลทางตรงกับการ
เป็นผู้ประกอบการและส่งผลเชิงบวกต่อการเจริญเติบโตของกิจการ ( Vallerand et al., 
2003, 2007, 2015; Fisher, 2011; Stroe, 2017; Obschonka, 2019)  

1.4) ความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการและผลการ
ด าเนินงานธุรกิจ  พบว่าคุณลักษณะและองค์ประกอบย่อยของการมุ่งเน้นการเป็ น
ผู้ประกอบการในแง่ของการมีนวัตกรรม การมุ่งเน้นการแสวงหาโอกาสและมีนโยบายเชิงรุก 
ร่วมกับการกล้าเสี่ยง ต่างส่งผลให้เกิดการพัฒนา ความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานและมีผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจทั้งทางด้านการเงิน
และด้านที่ไม่ใช่การเงิน (Wang & Yen, 2012; Engelen et al., 2015)  
        2) อิทธิพลของปัจจัยด้ำนภำวะผู้น ำ สภำวะแวดล้อมเชิงพลวัต และควำม
หลงใหลในกำรประกอบกำร ท่ีส่งผลต่อกำรมุ่งเน้นกำรเป็นผู้ประกอบกำรและผลกำร
ด ำเนินงำนของธุรกิจอำหำรในกรุงเทพฯ 

2.1) ภาวะผู้น ามีอิทธิพลต่อการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ โดยเป็นอิทธิพล
รวมเท่ากับ 0.24 เป็นอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.24 และภาวะผู้น ามีอิทธิพลต่อผลกา ร
ด าเนินงานธุรกิจ โดยเป็นอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.43 เป็นอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.29 และมี
อิทธิพลทางอ้อม เท่ากับ 0.14 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Chen et al. (2015) ที่
พบว่า ภาวะผู้น ามีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อการเป็นผู้ประกอบการอัน
เป็นตัวแปรแฝงและส่งผลทางตรงเชิงบวกกับผลการด าเนินงานของผลประกอบการด้าน
นวัตกรรมสินค้า 

2.2) สภาวะแวดล้อมเชิงพลวัตมีอิทธิพลต่อการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ 
โดยเป็นอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.18 และเป็นอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.18 และสภาวะ
แวดล้อมเชิงพลวัตมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานธุรกิจ โดยเป็นอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.23 
เป็นอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.12 และเป็นอิทธิพลทางอ้อม เท่ากับ 0.11 ซ่ึงสอดคล้องกับ 
Davis (2007) ที่ได้ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ของสภาวะแวดล้อมเชิงพลวัตที่ มีผลต่อ
การเป็นผู้ประกอบการและผลประกอบการโดยการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis) 
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2.3) ความหลงใหลในการประกอบการมีอิทธิพลต่อการมุ่งเน้นการเป็ น
ผู้ประกอบการ โดยเป็นอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.68 และเป็นอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.68 และ
ความหลงใหลในการประกอบการมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานธุรกิจ โดยเป็นอิทธิพลรวม
เท่ากับ 0.53 เป็นอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.16 และเป็นมีอิทธิพลทางอ้อม เท่ากับ 0.38 ซ่ึง
สอดคล้องกับ Stroe (2017) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหลงใหลในกา ร
ประกอบการและการเป็นผู้ประกอบการ ของผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงในกรุงเบอร์ลิน 
ประเทศเยอรมัน และได้ให้ความเห็นว่า หากความหลงใหลไม่ใช่คุณลักษณะเฉพาะบุคคล
หากเป็นประสบการณ์อันโดดเด่นที่ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ระหว่างกระบวนการ
ก่อต้ังองค์กรตลอดจนความส าเร็จของผลการด าเนินงาน  
        3) แบบจ ำลองควำม สัมพันธ์ของ ปัจ จัยเชิง สำเหตุในกำรมุ่งเ น้นกำร เป็น
ผู้ประกอบกำรและผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจอำหำรในกรุงเทพฯ 
        จากผลการวิเคราะห์ พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
พิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้แก่ ค่าไคว์-สแควร์มีค่าเท่ากับ 81.38 องศาอิสระเท่ากับ 78 ค่าความน่าจะเป็น (p) 
เท่ากับ 0.37438 นั่นคือ ค่าไคว์-สแควร์แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญ ซ่ึงสอดคล้อง
กับผลการวิเคราะห์ ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน  (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.95 ซ่ึงมีค่าเข้าใกล้ 1 และค่าดัชนีรากก าลัง
สองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.008 ซ่ึงเข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่าแบบจ าลอง
ความสัมพันธ์ของปัจจั ยเชิงสาเหตุในการ มุ่งเน้นการเป็นผู้ปร ะกอบการและผลกา ร
ด าเนินงานของธุรกิจอาหารในกรุงเทพฯ ที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
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องค์ควำมรู้จำกกำรวิจัย 

 
ภำพท่ี 2  แบบจ าลองความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุในการมุ่งเน้นการเป็น

ผู้ประกอบการและผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารในกรุงเทพฯ 
        ด้ำนขยำยองค์ควำมรู้ 
         1) สร้างองค์ความรู้จากการค้นพบข้อมูลเชิงประจักษ์เก่ียวกับปัจจัยด้านภาวะผู้น า 
สภาวะแวดล้อมเชิงพลวัต และความหลงใหลในการประกอบการ ที่ส่งผลต่อการมุ่งเน้นการ
เป็นผู้ประกอบการและผลการด าเนินงานธุรกิจ จากแบบจ าลองความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิง
สาเหตุในการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการและผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารใน
กรุงเทพฯ  
         2) สร้างองค์ความรู้จากการค้นพบข้อมูลเชิงประจักษ์เก่ียวกับความสัมพันธ์และ
อิทธิพลของปัจจัยด้านภาวะผู้น า สภาวะแวดล้อมเชิงพลวัต และความหลงใหลในการ
ประกอบการ ที่ส่งผลต่อการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการและผลการด าเนินงานธุรกิจ จาก
แบบจ าลองความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุในการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการและผล
การด าเนินงานของธุรกิจอาหารในกรุงเทพฯ 
         3) สร้างองค์ความรู้จากการค้นพบข้อมูลเชิงประจักษ์เก่ียวกับความสัมพันธ์และ
อิทธิพลของปัจจัยด้านภาวะผู้น า สภาวะแวดล้ อมเชิงพลวัต และความหลงใหลในการ
ประกอบการ ที่ส่งผ่านการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการไปสู่ผลการด าเนินงานธุรกิจ จาก
แบบจ าลองความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุในการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการและผล
การด าเนินงานของธุรกิจอาหารในกรุงเทพฯ 
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         ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรในกำรประกอบกำร 
         1) เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และผู้ที่ เก่ียวข้อง ได้รับข้อมูล
เก่ียวกับแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจ
อาหารในประเทศไทย น าไปวางแผน ก าหนดนโยบาย และพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร 
รวมทั้งเป็นแนวทางในการสร้างการเป็นผู้ประกอบการที่ส่งผลให้เกิดผลการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
         2) เพ่ือให้ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร  และผู้ที่ เ ก่ียวข้อง ได้รับข้อมูลเก่ียวกับ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านภาวะผู้น า สภาวะแวดล้อมเชิงพลวัต และความหลงใหลในการ
ประกอบการที่ส่งผลต่อการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ ในแบบจ าลองความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยเชิงสาเหตุในการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจอาหารในประเทศไทย เพ่ือ
เป็นแนวทางในการเป็นผู้ประกอบการและมีผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
          3) เพ่ือให้ผู้ประกอบการและผู้บริหาร สามารถคาดการณ์ผลการด าเนินงานจาก
แบบจ าลองความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุในการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการของ
ธุรกิจอาหารในประเทศไทย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรวิจัย 
 การสร้างแบบจ าลองความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุในการมุ่งเน้นการเป็น
ผู้ประกอบการและผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารในกรุงเทพฯ ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามกับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่ได้ขึ้น
ทะเบียนนิติบุคคล และมีสถานะยังด าเนินการอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฯเท่านั้น ดังนั้นผู้ที่
จะน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ต้องค านึงถึงความแตกต่างของบริบทจากข้อจ ากัดดังกล่าว 
 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้ง ต่อไป 
         1) ในการวิจัยครั้งต่อไป  อาจมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงตัวแปรอ่ืนๆที่มีผลต่อการ
มุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ หรือการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการที่ส่งผลต่ออัตราความ
อยู่รอดขององค์กร  
          2) ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจเพ่ิมเติมการศึกษาบริบทของจังหวัดอ่ืนๆในประเทศ
ไทย หรือการศึกษาเปรียบเทียบกันในแง่ความแตกต่างด้านภูมิศาสตร์ ประชากร หรือกลุ่ม
ธุรกิจอ่ืนๆ 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้าง
ความม่ันคงของครอบครัวตามแนวพุทธจิตวิทยา  2. เพ่ือพัฒนากระบวนการเสริมสร้าง
ความม่ันคงของครอบครัวตามแนวพุทธจิตวิทยาของครอบครัว 3. วิเคราะห์รูปแบบการ
เสริมสร้างความม่ันคงของครอบครัวตามแนวพุทธจิตวิทยาของครอบครัว โดยผู้วิจัยได้ใช้
รูปแบบคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับครอบครัวในพ้ืนที่ รวมถึงผู้น าชุมชน และ
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมกับตัวอย่างแบบเจาะจงจ านวน 24 คน 
เพ่ือหาลักษณะร่วม และข้อสรุปร่วมวิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 
แนวคิดการเสริมสร้างความม่ันคงของครอบครัวเกิดจากแนวความคิดพ้ืนฐานคือครอบครัว 
เป็นการให้ความรัก ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอด
วัฒนธรรมทางสังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัว การพัฒนากระบวนการเสริมสร้าง จะเริ่ม
จาก 1. การสร้างกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน 2. การกล่อมเกลาทางสังคม 3. การสอนให้
ปฏิบัติตามจารีตประเพณีที่สืบต่อกันมา ส่วนรูปแบบการเสริมสร้างความม่ันคงของ
ครอบครัวตามแนวพุทธจิตวิทยาของครอบครัว  พบว่าจะเริ่มต้นจากการส่งเสริมก าลังใจ
ให้แก่กันด้วยการท ากิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ร่วมกัน มีการสร้างก าลังใจให้กับบุคคล
ภายในครอบครัวตามโอกาสส าคัญต่างๆ และการส่งเสริมให้ คนในครอบครัวรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย เพ่ือก่อให้เกิดการมีจิตใจที่ดี 
ค าส าคัญ: ความม่ันคงของครอบครัว; พุทธจิตวิทยา; บูรณาการ 
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Abstract 
 The objectives of this study were 1. To study concept and process 
for promote the family stability according to integrated Buddhist 
psychology, 2. To develop process for promote the family stability 
according to integrated Buddhist psychology and 3. To analyze model for 
promoting the family stability according to integrated Buddhist 
principle. .The methodology of this research was Qualitative Research that 
aimed at the detail and content analysis with logic in this issues. The Key 
Informants were the 8 persons in each country as all with 24 persons by In-
depth Interview with purpose sampling. The collect data was done by 
finding out common character and common conclusion in the feasibility for 
model for promoting the family stability according to integrated Buddhist 
principle by content analysis. The research findings were as follows: the 
basic foundation for this issue was family institution that is the place for 
love, help, support morality and ethics building and also culture 
transformation that made the family members to become good citizen. ,The 
first step for this issue was to set activities for family member. Second was 
socialization in family and teaching custom and tradition such as Buddhism 
activities and the model for promoting the family stability according to 
integrated Buddhist principle that was found that the first step advanced to 
add more spirit by joining family activities in important day in government 
holidays and Buddhist holidays for keeping in good condition and carrying 
on good tradition for a long time. 
Keywords: Family Stability; Buddhist Psychology; integration 
 
บทน า 
 หลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนาโดยเนื้อแท้แล้วมุ่งพิจารณาถึงสาเหตุของ
การเกิดทุกข์และวิถีทางในการดับทุกข์ และใจความส าคัญนั้นเป็นหลักที่ มีเหตุผลที่ทุกคน
สามารถขัดเกลาตนเองให้เห็นได้ หรืออีกนัยหนึ่ง พุทธศาสนาเน้นศึกษาเรื่องเก่ียวกับปัญหา
ภายในจิตใจของคนในสังคมที่ยังไม่ไร้ทุกข์ ซ่ึงเรียกว่าปัญหาทางจิตใจของมนุษย์ว่า โรคทาง
วิญญาณ อันเป็นโรคที่เกิดจากการเห็นผิด ซ่ึงการเห็นผิดเป็นเหตุให้คิดผิด พูดผิด และท า
ผิด (ชมพูนุช ศรีจันทร์นิล, 2552) สาเหตุที่จิตวิทยากับพระพุทธศาสนามาบรรจบกันก็
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กลายเป็นจิตวิทยาแนวพุทธ (Buddhist Psychology) อันเป็นแนวคิดที่น าแก่นค าสอนของ
พุทธศาสนาในการด าเนินชีวิตทุกด้านและพฤติกรรมทุกด้าน (พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ 
ปยุตฺโต), 2539) ปัจจุบันสถาบันครอบครัวก าลังเผชิญกับปัญหาทางด้าน การเลี้ยงดูบุตร 
ปัญหาเก่ียวกับสามีภรรยา ปัญหาเก่ียวกับผู้สูงอายุ (พระครูสมุห์จิรชาติ พุทฺธรกฺขิโตและ
คณะ, 2563) ปัญหาโครงสร้าง หน้าที่และบทบาทของครอบครัว  ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจาก
ความไม่พร้อมของบุคคล ไม่ปรับพฤติกรรม ค่านิยม บทบาทที่เกิดขึ้นให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึง สังคมไทยและคนในสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงในด้านวิถีการด าเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรม คนไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเรื่อง
ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม และพฤติกรรมที่มีการเลียนแบบวัฒนธรรมการบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม และการให้ความ ส าคัญกับเงินตราเป็นตัวต้ัง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมี
ผลกระทบโดยตรง ต่อสถาบั นครอบครัว ครอบครั วไทยมีความอ่อนแอลงเรื่ อย ๆ 
สัมพันธภาพและความเก้ือกูลของคนในครอบครัวลดน้อยลง พ่อแม่ผู้ปกครอง ไม่สามารถ
ท าหน้าที่อบรมสั่งสอนและขัดเกลาสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนดีมีการเจริญเติบโตตามวัย
ได้ จึงท าให้เด็กไทยในปัจจุบันตกเป็นเหยื่อของค่านิยมผิด ๆ ในด้านวัตถุนิยม บริโภคนิยม 
ติดอบายมุข ติดยาเสพติด ไม่สนใจศึกษาเล่าเรียน มีนิสัยก้าวร้าว ชอบใช้ความรุนแรง ขาด
ความอดทนอดกลั้น มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น ซ่ึง
เป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นปัญหาต่อสังคมโดยรวม 
สถาบันครอบครัวถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตและแหล่งบริโภคของสังคม เม่ือสถาบันครอบครัว
ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี ครอบครัวก็จะมีความม่ันคงเข้มแข็งท าให้สังคมมีความเจริญเติบโตแต่
หากสถาบันครอบครัวอ่อนแอลงก็จะส่งผลกระทบทางสังคมตามมา โดยสถาบันครอบครัว
เป็นสถาบันพ้ืนฐานที่เป็นหลักของสังคม เป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาคนและสังคม 
โดยท าหน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วยกา ร
อบรมเลี้ยงดู พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของ
สังคมให้แก่สมาชิกครอบครัว เพ่ือให้สมาชิกครอบครัวมีพัฒนาการตามวัยและเติบโตเป็น
บุคคลที่มีคุณภาพ รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ (พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม), 2563; พรฤดี นิธิรัตน์และคณะ, 2558) 
 ฉะนั้นจากประเด็นปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงการศึกษากระบวนการเสริมสร้าง
ความม่ันคงของครอบครัวตามแนวพุทธจิ ตวิทยาบูรณาการ เ พ่ือศึกษาแนวคิดและ
กระบวนการเสริมสร้างความม่ันคงของครอบครัวตามแนวพุทธจิตวิทยา เพ่ือพัฒนา
กระบวนการเสริมสร้างความม่ันคงของครอบครัวตามแนวพุทธจิตวิทยาของครอบครัว และ
วิเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างความม่ันคงของครอบครัวตามแนวพุทธจิตวิทยา ซ่ึง
ประเด็นการวิจัยที่ค้นพบจะเป็นฐานข้อมูลให้แก่ผู้เก่ียวข้องน าเข้าสู่นโยบายและลงสู่การ
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ปฏิบัติในชุมชน หรือท้องถิ่น ก่อให้เกิดการเสริมสร้างความม่ันคงของครอบครัวต ามแนว
พุทธศาสนาสืบไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างความม่ันคงของครอบครัวตาม
แนวพุทธจิตวิทยา  
 2. เพ่ือพัฒนากระบวนการเสริมสร้างความม่ันคงของครอบครัวตามแนวพุทธ
จิตวิทยาของครอบครัว 
 3. วิเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างความม่ันคงของครอบครัวตามแนวพุทธจิตวิทยา
ของครอบครัว 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเสริมสร้างความม่ันคงของครอบครัวตามแนวพุทธจิตวิทยา
ของครอบครั ว ภา คเหนือ  อ า เภอเ มือง  จั งหวัดล าปาง  จ า นวน 6 คน  2)  ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จ านวน 6 คน 3) ภาคตะวันตก ชุมชนวัดพระรูป 
ต าบลบางสะแก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 6 คน 4) ภาคกลาง แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร จ านวน 6 คน รวมจ านวน 24 คน 
 เครื่องมือในการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่อง มือได้แก่แบบสัมภาษณ์เชิ งลึกแบบมีโครงสร้างชนิ ด
ปลายเปิด (Structure In-depth Interview) จ านวน 1 ฉบับ เพ่ือศึกษากระบวนการ
ส่งเสริม ได้แก่ สภาพครอบครัว สภาพทางสังคม สภาพทางวัฒนธรรม สภาพการด าเนิน
ชีวิตตามหลักศาสนาของครอบครัว การสร้างความเข้มแข็ง ของสถาบันครอบครัว ตลอดจน
โครงสร้าง รูปแบบการพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม โดยด าเนินการ
วิจัยตามล าดับขั้นตอน  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ( documentary study) เป็นการเก็บข้อมูลใน
ลักษณะข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) จากหนังสือและเอกสารงานวิชาการต่างๆ ทั้งที่
เป็นหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  2) การสัมภาษณ์ (Interview) การวิจัยครั้งนี้ใช้
ทั้งการสัมภาษณ์แบบก่ึงทางการ (Semi-Formal Interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ (Information Interview) ด าเนิน การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา ( Content 
Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 2) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview) 
ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและ
จ าแนกอย่างเป็นระบบ ด้วยการตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจาก
ข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไปพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งนี้ เพ่ือจะได้ศึกษา
ประเด็นต่างๆ ได้ลึกซ้ึง เม่ือประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มีความชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูล
เพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ เหล่านั้น เพ่ือตอบค าถามหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อมูล
เชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ เชิงทฤษฎี  (สุรินทร์ธร  
ศิธรกุล, 2558) 
 
ผลการวิจัย 
 1. แนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวตามแนวพุทธ
จิตวิทยา 
  1.1 การส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว เพ่ือสร้างความรัก ความอบอุ่น 
และความเข้าใจภายในครอบครัว โดยการมี ความรัก ความเข้าใจ และดูแลเอาใจใส่กัน 
เคารพ นับถือ ให้เกียรติ จริงใจ และเห็นคุณค่ากันและกัน โดยให้มี สิทธิ เสรีภาพ มีการ
ปรึกษาหารือกัน รู้ และปฏิบัติบทบาทหน้าที่ท่ีควรมีต่อกัน มีเวลาให้กันอย่างมีคุณค่า   
  1.2 การปลูกฝังให้มีวิถีการด าเนินชีวิตที่ ดี เพ่ือจะได้มีวิถีการด าเนินชีวิตที่ ดี
และถูกต้อง เริ่มจากบทบาทของพ่อแม่ ท าหน้าที่อบรมสั่งสอนปลูกฝังสิ่งที่ ดีให้แก่ลูก เป็น
แบบอย่างที่ ดี เลี้ยงดู ดูแลเอาใจใส่ส่งเสริมพัฒนาการและวุฒิภาวะของลูก โดยการ
ประพฤติปฏิบัติ ตนเอง ให้เป็นแบบอย่างที่ ดีของลูกๆและภรรยา รวมทั้งได้น าหลักทาง
พระพุทธศาสนา น ามาประยุกต์ใช้ ในการสร้างครอบครัว อบรมสั่งสอน โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล และหลักในการด าเนินชีวิต มาใช้ ในการเสริมเสริมสร้างความม่ันคงของ
ครอบครัว ท าให้ครอบครัว มีความอบอุ่น ก่อเกิดความรักความสนิทสนมแน่นมากขึ้น สร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับคนในครอบครัวญาติพ่ีน้อง และเพ่ือนฝูง มีความเข้าใจซ่ึงกันและกัน มี
พ้ืนฐานครอบครัวท่ีม่ันคง มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน มีพัฒนาการทางอารมณ์ สังคม และ
จิตใจ รู้จัก เรียนรู้และปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตประจ าวันได้ดี มีความม่ันใจในชีวิตของ
ตน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รู้จักช่วยกันท ามาหากิน รู้จักประหยัดอดออมให้ ครอบครัวมี
เงินเก็บ  
  1.3  การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง 
ครอบครัว และสังคม และมีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไม่มีพฤติกรรมต่อต้าน 
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หรือท าความเดือดร้อนให้แก่สังคม มีส่วนร่วมในการเก้ือหนุนสังคม/ช่วยแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนและสังคม มีความตระหนักถึงความส าคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข 
  2. การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวตามแนวพุทธ
จิตวิทยาของครอบครัว 
 กระบวนการเสริมสร้างความม่ันคงของครอบครัวตามแนวพุทธจิตวิทยาของ
ครอบครัว จะเริ่มจาก  
 1. การสร้างกิจกรรมสันทนาการร่วมกันในครอบครัว  
  2. การกล่อมเกลาทางสังคมในครอบครัว   
  3. การสอนให้ปฏิบัติตามจารีตประเพณีที่สืบต่อกันมา  
 ในประเด็นกระบวนการเสริมสร้างความม่ันคงของครอบครัวตามแนวพุทธจิตวิทยา
ของครอบครัว จะเห็นได้ว่าองค์การสหประชาชาติก็ได้ให้ความส าคัญต่อการสร้างความสุข
ให้แก่คนในโลก โดยได้ประกาศให้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปีเป็น "วันความสุขสากล" (The 
International Day of Happiness) นับต้ังต้ังแต่ปี 2555 เป็นต้นมา เพ่ือรณรงค์ให้ชาติ
สมาชิกทั่วโลกให้ความส าคัญกับ "ความสุข" ในฐานะที่เป็นเป้าหมายพ้ืนฐานของชีวิต  และ
ได้เสนอให้ก าหนดเรื่องของความสุขเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญของนโยบายสาธารณะด้าน
ต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้เป็นไปเพ่ือความผาสุกของประชาชนโดยรวม 
ก่อให้เกิดความเป็นธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการใส่ใจในสิ่ง แวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตทางสังคม โดยองค์การสหประชาชาติได้ส ารวจระดับความสุขใน 156 ประเทศทั่วโลก
ในปี 2553-2555 พบว่าประเทศที่มีความสุขอันดับ 1 ของโลก คือ เดนมาร์ก ส่วนไทยอยู่
ในล าดับที่ 36 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 2 ในอาเซียน โดยเป็นรองสิงคโปร์ที่อยู่ อันดับ 
30 ของโลก ปัจจัยความสุขที่ส าคัญของทุกประเทศทั่วโลก คือ การให้ค่าชี้วัดที่ฐานรายได้ 
การมีงานท า ความสัมพันธ์ท่ีดีและความไว้วางใจกันในชุมชน มีค่านิยมที่เอ้ือต่อความสุขทั้ง
สุขภาพกาย สุขภาพจิต มีความสัมพันธ์ในครอบครัว มีการศึกษา และความเท่าเทียมทาง
เพศและสังคม ส่วนปัจจัยความสุขที่ส า คัญในระดับบุคคล ได้แก่ การมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี มีความม่ันคงในอาชีพการงานและครอบครัว 
  สรุปได้ว่ากระบวนการเสริมสร้างความม่ันคงของครอบครัวตามแนวพุทธจิตวิทยา
การท าให้ครอบครัวมีคุณภาพนั้น พ่อแม่จะต้องส่งเสริมความรู้สึกที่ ดี ด้วยความสัมพันธ์ที่ ดี
งาม รัก ให้ค า ปรึกษา ความอบอุ่น  เป็ นมิตร กับลู ก อ่อนโยนและมีจิต ใจดีและใน
ขณะเดียวกันก็ต้องรักลูกอย่างมีปัญญาด้วย ไม่ใช่รักจากความรู้สึกของตนฝ่ายเดียว การรัก
ลูกแบบมีปัญญาจะต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของเขา ด้านที่เป็นธรรมชาติของชีวิตที่ลูกจะต้อง
พัฒนาอยู่กับความเป็นจริงของสังคม 
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 3. วิเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวตามแนวพุทธ
จิตวิทยาของครอบครัว 
 รูปแบบการเสริมสร้างความม่ันคงของครอบครัวตามแนวพุทธจิตวิทยาของ
ครอบครัวเพ่ือที่จะให้ครอบครัวมีความสุขและแข็งแรง มีความนึกคิดเป็นที่พึงปรารถนาว่า
ค่าของชีวิตมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ที่การแข่งขันคู่สมรส นักจิตวิทยาวันนี้เห็นความแตกต่าง
ค่านิยมพ้ืนฐาน อาทิเช่น ความเข้าใจในหมู่สมาชิกทุกคนในครอบครัว การมีทายาทสืบสกุล 
การมีความเป็นอยู่ดี การมีที่อยู่อาศัยของตัวเองที่แยกต่างหาก ความเชื่อม่ันในอนาคต 
รวมถึงการท างานที่น่าสนใจและชื่นชอบ  
  การที่คนสองคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนั้น ย่อมเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร เพราะความ
คิดเห็นของคนทั้งสองอาจมีไม่เหมือนกัน จ าเป็นต้องมีการปรับหรือจูนความคิดเห็นเข้าหา
กัน เพ่ือลดความบาดหมางกัน หรือโกรธเคืองกัน หากสามารถสร้างความคิดเห็ นให้เป็น
อย่างเดียวกันได้ ก็จะน าไปสู่การสร้างครอบครัวให้มีความสุข ดังนั้น การน าหลักธรรมที่ใช้
ส าหรับการด าเนินชีวิตครอบครัว เพ่ือสร้างความรัก ความเข้าใจกันมากขึ้น  คือ หลัก
ฆราวาสธรรม เป็นหลักธรรมส าหรับผู้ครองเรือน ประกอบด้วย 
  1. สัจจะ เป็นความซ่ือสัตย์ต่อกัน ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่นอกใจกัน  สามีรัก
ภรรยา ภรรยาก็รักสามี ต่างฝ่ายต่างจริงใจและซ่ือสัตย์ต่อกัน ไม่มีความลับต่อกัน พูดง่ายๆ 
คือ ให้รักเดียวใจเดียว ไม่หลายใจ ไม่หึงหวงกันมากจนเกินเหตุ เพราะจะน าไปสู่การผิดใจ
กัน ท าให้เกิดการโกรธเคืองกันและอาจท าให้ชีวิตครอบครัวพังลงได้  
  2. ทมะ เป็นการรู้จักข่มใจ หักห้ามใจในเวลามีเรื่องราวที่ไม่สบายใจเกิดขึ้น  เช่น 
เวลาโกรธ ก็ให้พยายามข่มใจไม่ให้โกรธ หรือแสดงความโกรธนั้นต่ออีกฝ่าย เพราะจะท าให้
อีกฝ่ายไม่พอใจหรืออาจโกรธตอบ อันจะน าไปสู่การทะเลาะกัน เป็นต้น  
  3. ขันติ เป็นความอดทน หมายความว่า ให้รู้จักอดทนต่อค ากล่าวติฉินนินทาของ
อีกฝ่าย หรือคนอ่ืนๆ เขาจะว่าอะไรก็ให้พยายามอดทนเอาไว้ เก็บอารมณ์เอาไว้ อย่า
แสดงออกตอบ เพราะหากแสดงออกตอบก็จะน าไปสู่การก่อวิวาทกัน โกรธเคืองกัน ผิดใจ
กัน เวลาที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโกรธ ก็ให้อีกฝ่ายพยายามอย่าโกรธตอบ หรือทางที่ ดีที่สุดให้เดิน
หนีไปให้ไกล อย่าพูดด้วย รอให้ความโกรธสงบลงก่อน จึงค่อยพูดด้วย เพราะในเวลาที่โกรธ
จะไม่มีสติ มักไม่ยอมรับฟังเหตุผลของอีกฝ่าย มักใช้ก าลังในการแก้ปัญหา ขืนพูดด้วยก็จะ
เข้าส านวนไทยที่ว่า “สีซอให้ควายฟัง” หรือ “เป่าปี่ให้ควายฟัง” ท าอย่างไรมันก็ไม่รู้ เรื่อง
หรอก เสียเวลาเปล่า ดังนั้น จึงต้องอดทนเอาไว้ 
  4. จาคะ เป็นการเสียสละ การรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนให้แก่อีกฝ่าย หรือ
การรู้จักเสียสละความสุขของตนเพ่ืออีกฝ่าย พยายามยอมกันในบางเรื่องหรือทุกเรื่อง สามี
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ยอมภรรยา ภรรยายอมสามี สามีรู้จักเสียสละต่อภรรยา ภรรยารู้จักเสียสละต่อสามี ต่าง
ฝ่ายต่างรู้จักเสียสละต่อกัน ก็จะท าให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขได้  
  นอกจากหลักธรรม 4 ข้อข้างต้นแล้ว จะต้องปฏิบัติตามหลักทิศ 6  โดยเฉพาะข้อ
ที่ว่า ด้วยหน้าที่ของสามีและภรรยาที่จะพึงปฏิบัติต่อกัน ทั้งสามีและภรรยาต่างก็มีหน้าที่ที่
ต้องท าต่อกัน โดยสามีมีหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติต่อภรรยาดังนี้คือ  
  1. ต้องยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาของตนเอง แม้ว่าเขาจะมีฐานะหรือต าแหน่ง
ทางสังคมเป็นอย่างไรก็ตาม หากได้แต่งงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้ว ก็ต้องยอมรับนับ
ถือว่าเป็นภรรยาด้วยความเต็มใจ 
  2. ไม่ดูหมิ่น ดูแคลน หรือดูถูกเหยียดหยามภรรยาตน อาจเป็นเพราะสาเหตุบาง
ประการ เช่น มีฐานะยากจน ไม่มีงานท า ฯลฯ  
  3. ไม่ประพฤตินอกใจ สามีต้องซ่ือสัตย์ต่อภรรยา ต้องรักเดียวใจเดียว ไม่มีชู้  หรือ
ประพฤตินอกใจภรรยา  
  4. มอบความเป็นใหญ่ให้ หมายความว่า สามีต้องยินยอมมอบความเป็นใหญ่ให้
ภรรยาในหลายๆเรื่อง อาทิ เรื่องงานบ้าน งานครัว รวมทั้งงานอ่ืนๆที่ภรรยาสามารถท าได้ 
โดยที่ไม่เข้าไปก้าวก่าย หรือต่อว่า หรือติฉินนินทา  
  5. ให้เครื่องแต่งตัว หมายความว่า สามีต้องรู้จักให้เครื่องแต่งตัวแก่ภรรยาตนใน
บางโอกาส เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ภรรยาในการทุ่มเทท างานบ้าน อาจซ้ือของใช้
ส่วนตัวภรรยาหรือของช าร่วยให้ก็ได้ เช่น ซ้ือเครื่องประดับให้  
   หลักทั้ง 5 ข้อนี้เป็นหลักที่สามีพึงปฏิบัติต่อภรรยาในฐานะเป็นคู่ชีวิตของตน 
ในทางตรงกันข้ามเม่ือสามีกระท าต่อภรรยาอย่างนี้แล้ว ภรรยาก็ไม่ควรอยู่นิ่งเฉยต้อง
ขวนขวายท ากิจปฏิบัติตอบต่อสามีด้วยการปฏิบัติตน ดังนี้คือ  
  1. จัดการงานดี หมายความว่า สามารถดูแลกิจการงานบ้านทุกอย่างได้เป็นอย่าง
ดียิ่ง สามารถจัดบ้านได้สวยงามเป็นระเบียบ ดังนั้นผู้ที่เป็นภรรยาต้องรู้ เรื่องการบ้าน การ
เรือนดีพอสมควรจึงสามารถจะจัดการดูแลความสะอาดภายในบ้านหรือเรือนได้  
  2. สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดี เวลาที่สามีมีเพ่ือนหรือแขกมาเยี่ยมเยียนที่
บ้าน ภรรยาต้องรู้จักท าปฏิสันถารต้อนรับหรือปฏิบัติตนต่อบุคคลเหล่านั้นเป็นอย่ างดี เช่น 
หาน้ ามาให้ด่ืม ปฏิบัติตนเรียบร้อย ไม่กล่าวเรื่องราวอันจะเป็นเหตุกระทบกระทั่งจิตใจของ
คนข้างเคียงสามีตน เป็นต้น  
  3. ไม่ประพฤติล่วงใจสามี ภรรยาต้องมีความซ่ือสัตย์ต่อสามี จริงใจต่อสามี ไม่มีชู้
หรือนอกใจสามี  
  4. รักษาทรัพย์ท่ีสามีหามาได้ไว้ ทรัพย์ทุกอย่างที่สามีหามาได้ ไม่ว่าจะด้วยหยาด
เหง่ือแรงกาย หรือน้ าพักน้ าแรง และมอบไว้ให้ภรรยาเก็บดูแลรักษานั้น ภรรยาจะต้องเก็บ



50 
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563 

Vol. 9 No. 3 July - September 2020 

 

ดูแลรักษาทรัพย์สมบัตินั้นให้เป็นอย่างดียิ่ง ไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอัน
หาประโยชน์ไม่ได้ ต้องรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดที่สุด  
  5. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการท้ังปวง  ภรรยาไม่ควรมีความเกียจคร้าน ต้องมี
ความต่ืนตัว ขยันอยู่ตลอดเวลา หม่ันดูแลท าความสะอาด ปัดกวาด เช็ดถูบ้านเรือนเป็น
ประจ า ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง อ้างนั้น อ้างนี้ จนไม่เป็นอันท าการงาน จากที่กล่าวมาทั้งหมด
เม่ือมาพิจารณาถึงคุณภาพครอบครัวตามแนวพุทธศาสนาแล้วจะเห็นว่า ครอบคลุมถึงทุก
จุดที่จะมีผลกระทบต่อสุขของคนในครอบครัว ต้ังแต่การมีปัจจัย 4 ความต้องการด้าน
พ้ืนฐานไปจนถึงทางด้านสังคม เศรษฐกิจที่จ าเป็นและท้ายที่สุดก็คือ เน้นเข้าสู่ เป้าหมาย
หลักก็คือการเลี้ยงดูของพ่อแม่ เพราะท่านเห็นแล้วว่า ทุกข์สุขของครอบครัวจะขึ้นอยู่ กับ
บุคคลสองคนคือพ่อและแม่ ที่จะปั้นแต่งลูกให้ออกมามีลักษณะหน้าตา บุคลิกอย่างไร 
รวมทั้งความสุขและทุกข์ของทุกชีวิตในครอบครัว ก็ล้วนขึ้นอยู่ กับการวางตัวของพ่อแม่ใน
ครอบครั วนั้น ทั้งสิ้ น  รวมถึงกา รยอมรับ ในสิ่ งที่ บกพร่อง  กา รพยายามช่ วยแ ก้ไข
ประคับประคองกันของสมาชิกในครอบครัว ก็น่าจะเป็นสัญญาณบ่งบอกที่ดีว่าครอบครัว
ของเราก าลังพัฒนาไปสู่ ความเป็นครอบครัวท่ีมีคุณภาพในอนาคตอย่างแน่นอน  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. แนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวตามแนวพุทธ
จิตวิทยา 
 จากผลการ ศึกษาแนว คิดการเสริมสร้างความม่ันคงของครอบครัว เกิดจา ก
แนวความคิดพ้ืนฐานคือครอบครัวเป็นสถาบันที่ส าคัญที่สุด เป็นการให้ความรัก ช่วยเหลือ
เก้ือกูลกัน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคมให้แก่
สมาชิกในครอบครัว เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัว เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม โดยแนวคิดในการสร้างแนวทางเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว ซ่ึงสอดคล้องกับจ าเนียร รักษาภักดี (2544) ได้กล่าวถึง “การศึกษาเรื่อง
จริยธรรมของคู่สมรสตามหลักพุทธศาสนา” สรุปความว่า จริยธรรมทางพุทธศาสนามีผลต่อ
การด าเนินชีวิตของคู่สมรสในสถาบันครอบครัวในแง่ของกฎจริยธรรมที่ใช้เป็นกฎเกณฑ์ใน
การที่จะใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขถาวรร่วมกับกฎหมาย ใน
ทัศนะของพุทธศาสนานั้น หลักจริยธรรม  
 2. การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวตามแนวพุทธ
จิตวิทยาของครอบครัว  
 กระบวนการเสริมสร้างความม่ันคงของครอบครัวตามแนวพุทธจิตวิทยาของ
ครอบครัว จะเริ่มจาก 1. การสร้างกิจกรรมสันทนาการร่วมกันในครอบครัว  2. การกล่อม
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เกลาทางสังคมในครอบครัว 3. การสอนให้ปฏิบัติตามจารีตประเพณีที่สืบต่อกันมา อาทิเช่น 
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ตามวันส าคัญต่างๆ การรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่  กิจกรรมการไหว้
ขอขมาตามประเพณี ซ่ึงสอดคล้องกับบรรยวัสถ์ ฝางค า และ นฤมล ดวงแสง  (2553) 
กล่าวถึง การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว
และชุมชนฯ สรุปผลวิจัยได้ว่า การศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว และชุมชนตามนโยบายการป้องกันปัญหาสารเสพติดของ
จังหวัดอุบลราชธานี มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่ใช้ในการป้องกันปัญหาสาร
เสพติด  
 3. รูปแบบการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวตามแนวพุทธจิตวิทยาของ
ครอบครัว 
  รูปแบบการเสริมสร้างความม่ันคงของครอบครัวตามแนวพุทธจิตวิทยาของ
ครอบครัวจะเริ่มต้นจาก 1. การส่งเสริมก าลังใจให้แก่กันด้วยการท ากิจกรรมสันทนาการ
ต่าง ๆ ร่วมกัน มีการสร้างก าลังใจให้กับบุคคลภายในครอบครัวตามโอกาสส าคัญต่างๆ  2. 
การส่งเสริมให้คนในครอบครัวรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย เพ่ือ
ก่อให้เกิดการมีจิตใจที่ดี อาทิเช่น การร่วมเป็นเจ้าภาพในการท าบุญในวันส าคัญทางศาสนา 
เช่น วันพระใหญ่ของหมู่บ้าน ให้มีความเมตตา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักคารวะต่อผู้ใหญ่ รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซ่ึง
สอดคล้องกับศักด์ิชัย บุญเพ็ง (2556) ศึกษาเก่ียวกับลักษณะความสัมพันธ์ในครอบครัว 
ปัญหาอุปสรรคในการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ต ารวจ และทัศนะต่อ
แนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยการท าตามบทบาทหน้าที่สมาชิกใน
ครอบครัวในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ปัญหาอุปสรรคในการสร้า ง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว คือ ปัญหาการถูกรบกวนด้านการเงินของครอบครัว และปัญหา
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมภายนอกครอบครัวมีผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย 
ส่วนทัศนะต่อแนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว มีความเห็นด้วยกับการปรับ
บทบาทระหว่างผู้น าและผู้ตามของคู่สมรส การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ คู่สมรส ความ
คิดเห็นที่คล้ายกันในการอบรมเลี้ยงดูบุตรของคู่สมรสและการมีคุณธรรมในการด ารงชีวิต
ของคู่สมรส ในระดับสูง  
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กาย 

จิต 

ปัญญา 

องค์ความรู้จากการวิจัย 
 ผู้วิจัยสามารถสรุปได้เป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยได้ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย  
ที่มา: อนันต์ อุปสอด, 2561 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ควรสร้างกระบวนการเสริมสร้างความม่ันคงของ
ครอบครั วตามแนว พุทธจิตวิ ทย าบูรณา การ สู่กา รพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ยั่ งยืน ของ
สถาบันการศึกษาที่มุ่งประเด็นการบูรณาการกับศาสตร์วิชาชีวิตเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ยั่งยืน 
 2) สถาบันการ ศึกษาต่าง ๆ ควรสร้างเป็นน โยบาย วิสัยทั ศน์ พันธกิจของ
หน่วยงาน เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานรู้สึกถึงความมีส่วนร่วม หรือการมีความรู้สึกต้องการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือที่จะเสริมสร้างความม่ันคงของครอบครัว 
 
 

การสันทนาการ
และการท า

กิจกรรมร่วมกันใน
ครอบครัว 

การปฏิบัติตนใน
สังคมได้อย่างราบร่ืน 

เข้าใจปรากฏการณ์
แบบเห็นจริงตาม

ความเป็นจริง 

การกล่อมเกลาทางสังคม 
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
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 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1) สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ควรต้ังแผนการในการด าเนินงาน ก่อให้เกิดคน งานที่
มีคุณภาพ ด้วยการถอดบทเรียนจากมองเป้าหมาย เอกลักษณ์ เอกภาพ อยู่ในสังคม ด ารง
ชีพ ด าเนินชีวิตในหนทางที่ถูกต้องตามกระบวนการและปัจจัยในเสริมสร้างความม่ันคงของ
ครอบครัว ในการที่จะน าพาชีวิตไปสู่ความส าเร็จ  
 2) สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ควรควรพิจารณาสร้างตัวชี้วัดความส าเร็จของ
เสริมสร้างความม่ันคงของครอบครัวที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม และจัดท าเป็น
คู่มือในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตครอบครัวแบบสากล 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 
 1) ควรศึกษาวิจัย สถาบันการศึกษาที่ใช้เสริมสร้างความม่ันคงของครอบครัว ใน
ลักษณะเป็นกระบวนการและปัจจัยในการพัฒนาจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
สังคมไทย 
 2 ) ควรจัดท าเป็นการจัดการความรู้ในการเสริมสร้างความม่ันคงของครอบครัว
แบบพุทธบูรณาการเพ่ือพัฒนาจิตใจ องค์กร และสังคม 
 3) ควรมีการวิจัยเสริมสร้างความม่ันคงของครอบครัว  เพ่ือเป็นการสร้าง Best 
practice เป็นแนวการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมไทย 
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1 ไร่หายจน คนราชภัฏฯ : แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรม 
และปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้พ้ืนท่ีป่ายาง หมู่ท่ี 4 ต าบลท่างิ้ว  
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการและแนวทาง

พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ 1 ไร่หายจน คนราชภัฏฯ ศึกษาแบบ
ผสานวิธี เชิงปริมาณมีประชากรเป้าหมายได้แก่ ผู้ เข้าร่วมโครงการ จ านวน 169 คน ใช้
แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปหาค่าความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเชิงคุณภาพสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ เข้าร่วมโครงการ ปราชญ์
ชาวบ้าน วิทยากร และผู้ประสานงานโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 16 คน เลือกแบบเจาะจง
วิเคราะห์ข้อมูลโดยพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพการบริหารจัดการศูนย์
ฝึกอบรม และปฏิบัติการ 1 ไร่หายจน คนราชภัฏฯ โดยรวมทุกด้าน ได้แก่ การวางแผน 
การจัดสรรทรัพยากร การด าเนินการตามแผนงาน การประสานงานและการประเมินผล อยู่
ในระดับมาก (X̅= 4.15, S.D. = 0.75) และ 2) แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์
ฝึกอบรมและปฏิบัติการ 1 ไร่หายจน คนราชภัฏฯ ได้แก่ การวางแผนแบบมีส่วนร่วม และ
ระดมแนวคิดที่สร้างสรรค์ การจัดสรรทรัพยากรในพ้ืนที่ และงบประมาณเพ่ือการพัฒนา 
การด าเนินงานตามแผนที่วางไว้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ การประสานงาน
และแจ้งก าหนดการได้ชัดเจน การประเมินผลการท างานจากเก็บรวบข้อมูลมาเปรียบเทียบ
วัตถุประสงค์ ปรับปรุง และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ค าส าคัญ: 1 ไร่หายจน คนราชภัฏฯ; แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ; ศูนย์ฝึกอบรมและ
ปฏิบัติการ; แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ป่ายาง 
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Abstract 
The objectives of this research article were to study manage 

situation and develop guidelines for management of training and operation 
centers in one anti-poverty farm for the people of Rajabhat. Mixed methods, 
Quantitative, Questionnaires were used to collect data from 169 project 
participants. The data were analyzed using frequency, percentage, mean 
and standard deviation.  Qualitative information from in-depth interviews 
with 16 key purposefully selected informants who were project participants, 
folk philosopher, lecturer and project coordinator were also used to voice 
their views. The findings revealed as follows: 1 ) Management situation of 
training and operation centers in one anti-poverty farm for the people of 
Rajabhat; in all aspects, planning, resource allocation, operations, 
coordination and evaluation were at a high level. (X̅ = 4.15, S.D. = 0.75). 2) 
Development guidelines for management of training and operation centers 
in one anti-poverty farm for the people of Rajabhat; There were participated 
planning and designed thinking, There were developed local resource and 
allocated budget, There were worked according to the plan and applying 
knowledge in daily life. Coordination and schedule were clearly identified. 
There were evaluation of performance from data collection to compare to 
the objectives to improve and utilize. 
Keyword:  One anti-poverty farm for the people of Rajabhat; Development 
guidelines for management; Training and operation centers; Area of the 
rubber tree learning resources center 

 
บทน า 

การฝึกอบรมเป็นกระบวนการ พัฒนา บุคลา กรในองค์กรให้มีทักษะความรู้
ความสามารถเพ่ิมขึ้น และเพ่ือให้บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมกลับไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการฝึกอบรมเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนให้
ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพ่ือให้ผู้รับการฝึกอบรมได้ เพ่ิมพูนความรู้ทักษะประสบการณ์
ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเจตคติเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานในทางที่ดีขึ้น ซ่ึงนิยมใช้ในการพัฒนาบุคลากรทั้งก่อนการท างาน ระหว่างการ
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ท างาน และหลังการท างาน เก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรม
ได้น าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น (วรรณภา ศรีพุธสมบูรณ์, 2559) 

ส าหรับศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ 1 ไร่หายจน คนราชภัฏฯ แหล่งเรียนรู้ พ้ืนที่
ป่ายาง หมู่ที่ 4 ต าบลท่า ง้ิว อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้ โครงการ
ปฏิบัติการยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมรายได้แก่ชาวชุมชนท้องถิ่น การจัดการพ้ืนที่ท า กิน
อย่างเหมาะสมยั่งยืนซ่ึงจัดโดยสาขาวิช าการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศา สตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยได้ให้
ความรู้ความเข้าใจแก่ชาวบ้านในชุมชนเก่ียวกับการจัดการพ้ืนที่ท า กิน  เป็นโครงการ  “สืบ
สาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา” โดยกิจกรรมภายในศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ 1 
ไร่หายจน คนราชภัฏฯ มีการเสนอแปลงนาสาธิตจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย
หลักสูตรการท าปุ๋ยชีวภาพลดรายจ่าย การท านาข้าวยุคใหม่รายได้งาม  คันหน้าพารวย 
หลุมพอเพียงเลี่ยงหนี้  และพริกพลิกชีวิต มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนแก่
นักศึกษาและผู้ที่สนใจ โดยการออกปาก ลงแรง ด านาแปลงสาธิต ในลักษณะจิตอาสาเฉลิม
พระเกียรติ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2562) ท าให้เกิดการพัฒนาโครงการฯ 
และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ได้ตามศักยภาพที่มีทิศทางที่ชัดเจน สามารถพัฒนาเป็นแนวทางการ
บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในอนาคต (จุฎาพร แซ่หลี, 2563) 

จากความส าคัญข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง 1 ไร่หายจน คนราชภัฏฯ : 
แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรม และปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ พ้ืนที่ป่ายาง 
หมู่ที่ 4 ต าบลท่าง้ิว อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพ่ือน าผลไปใช้ในการปรับปรุง 
และพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรม และปฏิบัติการ 1 ไร่หายจน คนราชภัฏฯ ที่ มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ 1 ไร่หายจน  
คนร าชภั ฏฯ แหล่ งเรียน รู้ พ้ืนที่ป่า ยาง  ห มู่ที่ 4 ต าบลท่า ง้ิ ว อ าเภอเ มือง  จังหวั ด
นครศรีธรรมราช 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ 1 ไร่
หายจน คนราชภัฏฯ แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ป่ายาง หมู่ที่ 4 ต าบลท่า ง้ิว อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) ทั้งการวิจัยเชิง
คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการวิจัยระหว่างเดือนธันวาคม 2562-เดือนมีนาคม 
2563 รวม 4 เดือน มีพ้ืนที่วิจัยได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ 1 ไร่หายจน คนราชภัฏ
ฯ แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ป่ายาง หมู่ที่ 4 ต าบลท่าง้ิว อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ประชากรเป้าหมาย/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
1.1 ประชากรเป้าหมาย คือ ผู้ เข้าร่วมโครงการ จ านวน 300 คน (ศูนย์

ฝึกอบรมและปฏิบัติการโครงการ 1 ไร่หายจน คนราชภัฏ, 2562) โดยก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ี และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 1 69 คน 
สุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยการสุ่มแบบบังเอิญ เป็นการสุ่มตัวอย่างจาก
ประชากรเป้าหมายเท่าที่จะหาได้ และสามารถให้ข้อมูลตามที่ผู้วิจัยต้องการได้ (สุทธิพร 
บุญมาก, 2560) 

1.2 ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 16 คน ได้แก่ (1) กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ 5 คน เลือก
เจาะจงผู้ที่สนใจและเข้าร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่องเกิน 5 ครั้งต่อปี (2) กลุ่มปราชญ์
ชาวบ้าน จ านวน 2 คน เลือกเจาะจงผู้ที่ มีความรู้ เก่ียวกับเกษตรกรรม และเศรษฐกิจ
พอเพียง (3) กลุ่มวิทยากรและผู้ให้ความรู้ในศูนย์ฯ จ านวน 3 คน เลือกเจาะจงผู้ที่ มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรอย่างต่อเนื่อง  (4) กลุ่มผู้ประสานงาน
โครงการฯ จ านวน 6 คน ได้แก่ นักศึกษาวิชาการพัฒนาชุมชน จ านวน 2 คน อาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จ านวน 2 คน และเจ้าหน้าที่โครงการฯ จ านวน 1 คน เลือกเจาะจง
ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการโครงการฯ  

2. เครื่องมือรวบรวมข้อมูล  
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
2.2.1 การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสภาพการบริหารจัดการ  

ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการฯ จากหนังสือ เอกสารผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดให้ครอบคลุมกับเนื้อหา และวัตถุประสงค์ 

2.2.2 การสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ก าหนดไว้
ตามวิธีการสร้างแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เก่ียวกับข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา  รายได้ต่อเดือน  และสถานภาพการ
สมรส ตอนที่ 2 เก่ียวกับสภาพการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ 1 ไร่หายจน 
คนราชภัฏฯ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า  (Numerical Rating Scale) มี 5 ระดับ 
(สุทธิพร บุญมาก, 2560) ได้แก่ 5 คะแนนหมายถึงมากที่สุด, 4 คะแนนหมายถึงมาก, 3 
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คะแนนหมายถึงปานกลาง, 2 คะแนนหมายถึงน้อย, 1 คะแนนหมายถึงน้อยที่สุด และมี
เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยสภาพการบริห ารจัดการศูนย์ฝึกอบรมและ
ปฏิบัติการ 1 ไร่หายจน คนราชภัฏฯ (สุทธิพร บุญมาก, 2560) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 4.51 -5.00 
หมายถึงมากที่สุด, ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึงมาก, ค่าเฉลี่ย 2.51 -3.50หมายถึงปาน
กลาง, ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึงน้อย,ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50หมายถึงน้อยที่สุด และตอนที่ 
3 เก่ียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ เป็นลักษณะค าถามปลายเปิด 

2.2.3 เม่ือสร้างแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ด าเนินการเพ่ือหา
คุณภาพของเครื่องมือโดยได้ด าเนินการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ
น ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ ในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของค าถาม โดยในการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือที่สร้างขึ้นมาและได้ด าเนินการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
การน าแบบสอบถามเสนอตรวจสอบอีกครั้ง และทดลองเครื่องมือ (Try-out) จ านวน 30 
คน หาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ( Alpha 
Cronbach Coefficient) โดยการวิจัยได้ค่าสัมประสิทธ์ิ = 0.725 

2.2.4 น าแบบสอบถามที่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตรวจสอบความถูกต้อง
อีกครั้งและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้แจกจ่ายให้กลุ่มตัวอย่างจริงในการ
ศึกษาวิจัยต่อไป 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ  
2.2.1 แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ เข้าร่วม

โครงการ กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มวิทยากร/ผู้ให้ความรู้ในศูนย์ฯ และกลุ่มผู้ประสานงาน
โครงการฯ โดยการสร้างแบบสัมภาษณ์ขึ้นเพ่ือสัมภาษณ์เฉพาะเก่ียวกับแนวทางพัฒนาการ
บริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ 1 ไร่หายจน คนราชภัฏฯ แหล่งเรียนรู้ พ้ืนที่ป่า
ยาง หมู่ที่ 4 ต าบลท่า ง้ิว อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้
สัมภาษณ์จะใช้แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไว้แล้ว ซ่ึงเป็นแบบในการถามกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
โดยผู้สัมภาษณ์จะใช้ค าถามจากแบบสัมภาษณ์ในลักษณะยืดหยุ่ นและสะดวกในการ
วิเคราะห์ข้อมูล มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการขอค าแนะน าจากที่
ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่สร้างไว้ และน าแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ไปตรวจสอบและน าแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมเพ่ือน าไป
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญต่อไป 

2.2.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม โดยสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม คือผู้สังเกตเข้าไปท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มที่ถูกศึกษา และขณะเดียวกันก็สังเกตแบบไม่
มีส่วนร่วม คือ ผู้วิจัยเฝ้าสังเกตอยู่วงนอกไม่เข้าไปร่วมในกิจกรรมบางกิจกรรม 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการขออนุมัติ

หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
จากนั้นน าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลเสนอต่อผู้ เข้าร่วมโครงการ และผู้วิจัย
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกจ่ายแบบสอบถามไปยังประชากรเป้าหมาย 
จ านวน 169 คน และรับแบบสอบถามกลับคืนมา 

3.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ จะติดต่อเป็นการส่วนตัวก่อนเพ่ือ
อธิบายถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการวิจัย รวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในการวิจัยเพ่ือขอ
ความร่วมมือ พร้อมทั้งแนบเอกสารข้อมูลส าหรับการเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์และนัดวัน
เวลาสถานที่จะท าการสัมภาษณ์จากนั้นผู้วิจัยได้ด าเนินการขออนุมัติหนังสือราชการเพ่ือขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลการศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและน าหนังสือ
ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลตาม
วันเวลาสถานที่ที่นัด โดยใช้แบบสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ กลุ่มผู้ เข้าร่วม
โครงการ กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มวิทยากร/ผู้ให้ความรู้ในศูนย์ฯ และกลุ่มผู้ประสานงาน
โครงการฯ รวมทั้งสิ้น 16 คน มีขั้นตอนการด าเนินการ คือ (1) การเตรียมสัมภาษณ์ โดย
ผู้วิจัยศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พร้อมทั้งเตรียมและศึกษา
วิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการ
สัมภาษณ์ (2) การด าเนินการสัมภาษณ์ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทน าเพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการวิจัยอีก
ครั้ง ขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ และขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปเพ่ือ
ใช้อ้างอิงภาพประกอบในขณะการสัมภาษณ์ รวมทั้งมีการแจ้งให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทราบว่า
ข้อมูลต่าง ๆ ภาพประกอบและเสียงที่บันทึกไว้นั้น ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับและหาก
ประเด็นใดที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญไม่ประสงค์ให้บันทึกภาพและเสียง ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกตาม
ความประสงค์ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  

4.2.1 วิเคราะห์เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้จาก
แบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ต่อเดือน และสถานภาพการสมรส ในตอน
ที่ 1 ท าการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ ได้แก่ จ านวน และร้อยละ  

4.2.2 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสภาพการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรม 
และปฏิบัติการ 1 ไร่หายจน คนราชภัฏฯ แหล่งเรียนรู้ พ้ืนที่ป่ายาง หมู่ที่ 4 ต าบลท่า ง้ิว 
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อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในตอนที่ 2 ท าการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเก่ียวกับแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ 
ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ 1 ไร่หายจน คนราชภัฏฯ แหล่งเรียนรู้ พ้ืนที่ป่ายาง หมู่ที่ 4 
ต าบลท่า ง้ิว อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการวิเคราะห์เนื้อหาด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มวิทยากร/ผู้ให้ความรู้
ในศูนย์ฯ และกลุ่มผู้ประสานงานโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 16 คน เพ่ือน าสาระส าคัญที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ แล้วสรุปประเด็นปัจจัยที่ส าคัญ ๆ แล้วน าเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลท่ัวไปของข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 5 5.62 มีอายุระหว่าง 31 -40 ปี 
จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 44.97 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 77 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.56 มีรายได้ต่อเดือน 10,001- 15,000 จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 39.05 
และมีสถานภาพแต่งงาน จ านวนทั้งสิ้น 80 คน คิดเป็นร้อยละ 47.34  

2.  สภาพการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ 1 ไร่หายจน คนราช
ภัฏฯ แหล่งเรียนรู้พ้ืนท่ีป่ายาง หมู่ท่ี 4 ต าบลท่างิ้ว อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
พบว่า 

2.1 โดยรวมทุกด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก (X̅ = 4.15, S.D. = 0.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการประเมินผล อยู่ในระดับมาก  
(X̅ = 4.25, S.D. = 0.75) รองลงมา คือ ด้านการด าเนินการตามแผนงาน อยู่ในระดับมาก 
(X̅ = 4.18, S.D. = 0.88) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการวางแผน อยู่ในระดับมาก 
(X̅ = 4.05, S.D. = 1.22) ตามล าดับ 

2.2 ด้านการวางแผน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก (X̅ = 4.05, S.D. = 1.22) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหา น้อย พบว่ า ข้อที่ มีค่ าเฉลี่ ยสู งสุด  คือ มีการก าหนดวิสั ยทัศน์ พัน ธกิจ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ และระดมความคิดร่วมกันได้ อยู่ในระดับมาก  
(X̅ =4.17, S.D. =1.32) รองลงมา คือมีการวางแผนนโยบายของโครงการ และกิจกรรมที่
สอดคล้องกับปัญหา และตามภารกิจ อยู่ในระดับมาก (X̅ =4.08, S.D. =1.40) และข้อที่ มี
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ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดนโยบายอยู่ในระดับมาก 
(X̅ =3.92 , S.D. =1.40) ตามล าดับ 

2.3 ด้านการจัดสรรทรัพยากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็น 
อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.12, S.D. = 0.83) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ทรัพยากรที่มีภายในองค์กร
ได้รับการจัดสรรให้กับกระบวนการด าเนินงานทั้งหมดอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.25, S.D. = 
1.54) รองลงมา คือมีการจัดล าดับความส าคัญของวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมาก ( X̅ =4.12, 
S.D. =0.84) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์น้อยได้รับการ
แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.04, S.D. = 0.22 ) ตามล าดับ 

2.4 ด้านการด าเนินการตามแผนงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.18, S.D. = 0.88) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับ
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความส าเร็จของแผนงาน 
อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.21, S.D. = 0.95) รองลงมา คือ โครงการมีการด าเนินการตาม
แผนงานที่วางไว้อยู่ในระดับมาก ( X̅= 4.17, S.D. = 0.96) และข้อที่ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
การด าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อยู่ในระดับมาก ( X̅= 4.13, S.D. = 0.96) 
ตามล าดับ 

2.5 ด้านการประสานงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก (X̅ = 4.17, S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการ
จัดโครงการ อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.21, S.D. =0.99) รองลงมา คือ ปัญหาที่เกิดจากการ
ประสานงานกันในแต่ละฝ่าย และได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม และทันเวลา อยู่ในระดับ
มาก (X̅= 4.16, S.D. = 0.69) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการ
จัดท าโครงการอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.15, S.D. = 0.74) ตามล าดับ 

2.6 ด้านการประเมินผล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก (X̅= 4.25, S.D. = 0.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพึงพอใจในการจัดโครงการในด้าน
ต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.28, S.D. = 0.88) รองลงมา คือ ได้รับความรู้และความ
เข้าใจในโครงการนี้อยู่ในระดับมาก (X̅= 4.26, S.D. = 0.88) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.23, 
S.D. = 0.63) ตามล าดับ 
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3. แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ 1 ไร่หายจน  
คนราชภัฏฯ แหล่ง เรียนรู้ พ้ื นท่ีป่ายาง หมู่ ท่ี 4  ต าบลท่างิ้ว อ า เภอเมือง จังหวั ด
นครศรีธรรมราช พบว่า 

3.1 แนวทางพัฒนาด้านการวางแผน พบว่า พัฒนาการวางแผนแบบมีส่วน
ร่วม ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ด าเนินการ และประชาชนทั้งในและนอกชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในโครงการนี้ ช่วยให้เกิดการระดมแนวคิดที่สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมกิจกรรมใน
โครงเพ่ือการพัฒนา 

3.2 แนวทางพัฒนาด้านการจัดสรรทรัพยากร พบว่า พัฒนาทรัพยากรใน
พ้ืนที่ ดิน น้ า ต้นไม้ เช่น การจัดการดินที่ใช้ไม่ได้ให้ใช้ประโยชน์ได้ การใช้ทรัพยากรน้ าโดย
การ ขุดบ่อ หรือไปสูบน้ ามาจากที่อ่ืน และต้องมีเงินเข้าไปพัฒนาในลักษณะการหมุนเวียน
ทรัพยากรด้านค่าใช้จ่ายการลงทุน 

3.3 แนวทางพัฒนาด้านการด าเนินงานตามแผน พบว่า โครงการต้องตรงกับ
แผนที่วางไว้ ถ้าคนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการจะได้มีความรู้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ต้องแจ้งก าหนดการและระยะเวลาด าเนินงานไว้ให้ชัดเจน และเม่ือมีด าเนินงานแล้วควร
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 

3.4 แนวทางพัฒนาด้านการประสานงาน พบว่า  การสร้างบรรยากาศของ
การสื่อสารให้เอ้ือและสนับสนุนผู้ที่ เก่ียวข้อง เพราะการสื่อสารจะช่ วยเกิดการสร้าง
ควา มสัมพัน ธ์ที่ ดี มีความไว้ใ จ รู้สึกปลอดภั ย สบาย ใจ  และมีแนว โน้มที่ท าให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์ในการประสานงานได้ง่ายขึ้น 

3.5 แนวทาง พัฒนาด้านการประเมินผล  พบว่ า มีกา รเก็บรวบข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับโครงการในการด าเนินงาน และน ามาเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้ หาก
ผิดพลาดก็ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในครั้งต่อไป 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

สภาพการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ 1 ไร่หายจน คนราชภัฏฯ  
แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ป่ายาง หมู่ที่ 4 ต าบลท่าง้ิว อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรม
และปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.15, S.D. = 0.75) สอดคล้องกับงานวิจัยของทศพร 
เชื้อปรางค์ และอนิรุทธ์ สติม่ัน (2556) ที่สรุปว่า การพัฒนาสื่อการศึกษาโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับ
มาก (X̅ = 3.93, S.D. = 0.27) และยังสอดคล้องกับการศึกษาของปัญญา จันทโคต และ
กุลธิดา ท้วมสุข (2558) ที่สรุปว่า ก่อนเริ่มด าเนินโครงการมีการวางแผนงานกลุ่มเป้าหมาย
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หลักของศูนย์ คือจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติจริงจริง มีการประเมินผล และ
สรุปผลการด าเนินงานเม่ือสิ้นสุดโครงการด้านการพัฒนาชุมชน และการบริการความรู้ ใน
ระดับมาก  

แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ 1 ไร่หายจน คน
รา ชภัฏฯ แหล่ งเรี ยนรู้ พ้ืนที่ป่ า ยา ง  หมู่ที่  4  ต าบลท่ า ง้ิ ว  อ า เภอ เ มือง  จังหวั ด
นครศรีธรรมราช พบว่า มีการวางแผนแบบมีส่วนร่วม และการระดมแนวคิดที่สร้างสรรค์ 
พร้อมกับพัฒนาทรัพยากรในพ้ืนที่ เช่น ดิน น้ า  และต้นไม้ รวมถึงงบประมาณที่เข้าไป
พัฒนาในลักษณะค่าใช้จ่ายการลงทุน  มีการด าเนินงานที่ตรงกับแผนงานที่วางไว้ และ
สามารถความรู้น าไปใช้ในชี วิตประจ าวัน ได้ มีการแจ้งก าหนดการ และระยะเวลา
ด าเนินงาน ไว้ให้ชัด เจน มีการ สื่อสาร ให้เ อ้ื อและสนับสนุ นผู้ที่ เก่ีย วข้ องเ พ่ือสร้า ง
ความสัมพันธ์ท่ีดี รู้สึกปลอดภัย และสบายใจ ในขณะที่มีการเก็บรวบข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
โครงการน ามาเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ มีปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ สอดคล้องกับการศึกษาของภาคภูมิ อินทร์พยุงและประณต นันทิยะกุล 
(2560) ที่สรุปว่า แนวทางบริหารจัดการโครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมุ่งเน้นความ
ร่วมมือ และการสนับสนุนของหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนในลักษณะ “วางแผน
ร่วมกัน” เพ่ือขยายเครือข่ายอย่างมีระบบด้วยทรัพยากร หรือ “งบประมาณ” ในการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมประสานการท างานในลักษณะ “การประสานงานซ่ึงกันและ
กัน” อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยพัฒนาแผนการบริหารจัดการในกรอบแนวคิด
ผสมผสานระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะ “การประเมินผลการท างาน” 
เพ่ือการเติบโตและผลส าเร็จของโครงการฯ ในระยะยาว  
 
องค์ความรู้จากการวิจัย 

จากการศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ  1 ไร่
หายจน คนราชภัฏฯ แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ป่ายาง หมู่ที่  4 ต าบลท่า ง้ิว อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช สามารถสรุปองค์ความรู้ใหม่ได้ ดังภาพที่ 1 
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ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ของแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ  
1 ไร่หายจน คนราชภัฏฯ แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ป่ายาง หมู่ที่ 4 ต าบลท่าง้ิว อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 จากภาพที่ 1 สภาพและแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมและ
ปฏิบัติการ 1 ไร่หายจน คนราชภัฏฯ แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ป่ายาง หมู่ที่ 4 ต าบลท่า ง้ิว อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ (1) การวางแผน ใช้การวางแผนแบบมีส่วนร่วม และ
การระดมแนวคิดที่สร้างสรรค์ (2) การจัดสรรทรัพยากร โดยการพัฒนาทรัพยากรในพ้ืนที่ 
เช่น ดิน น้ า ต้นไม้ และงบประมาณเพ่ือการพัฒนา (3) การด าเนินงานตามแผน เป็นการ

• พัฒนาทรัพยากรในพ้ืนท่ี 
เช่น ดิน น้ า และต้นไม้  

• เพ่ิมงบประมาณเพ่ือ
พัฒนา 

• การด าเนินงาน 
ตรงกับแผนท่ีวางไว้  

• น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
 

• การวางแผนแบบมีส่วน
ร่วม  

• การระดมแนวคิด 
ท่ีสร้างสรรค์  

• แจ้งก าหนดการ และ
ระยะเวลาไว้ให้ชัดเจน 

• สื่อสารเอ้ือและ
สนับสนุนผู้ท่ีเก่ียวข้อง  

ประสานงาน  วางแผน 

 

จัดสรร
ทรัพยากร 

 

ด าเนินงาน
ตามแผน  

การประเมินผลการท างาน (ทุกขั้นตอน) 
 เก็บรวบข้อมูลมาเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ 

  ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

การบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการฯ มีการบริหารจัดการท่ีดี ท ากิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพให้ดีย่ิงข้ึน ยกระดับคุณภาพชีวิต และเพ่ิมรายได้แก่ประชาชนได้ 
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ด าเนินงานที่ตรงกับแผนที่วา งไว้ และน า ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวั นได้ (4) กา ร
ประสานงาน แจ้งก าหนดการ และระยะเวลาไว้ชัดเจนสื่อสาร ท าให้เอ้ือและสนับสนุนผู้ที่
เก่ียวข้อง และ (5) การประเมินผลการท างาน เก็บรวบข้อมูลมาเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ 
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทุกขั้นตอน ท าให้ทราบว่า มีการ
บริหารจัดการและมีการท ากิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ
เพ่ือเสริมศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และเพ่ิมรายได้แก่ประชาชนได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

1. จากผลการศึกษาในด้านการวางแผน แม้อยู่ในระดับมาก แต่ก็มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ทางศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ 1 ไร่หายจน คนราชภัฏฯ ควรมีการพัฒนาการ
วางแผน เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

2. การบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ 1 ไร่หายจน คนราชภัฏฯ ใน
ลักษณะเครือข่าย หรือให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติให้กลายเป็นเป็นแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยครั้ง ต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ 1 

ไร่หายจน คนราชภัฏฯ เพ่ือน ามาเป็นข้อเสนอในการแก้ไข และการบริหารจัดการที่มีตรง
กับความต้องการมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 บทควา มวิจัย นี้ มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาควา มสอดคล้องของโมเดลสมกา ร
โครงสร้างประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ และน าเสนอโมเดลสมการโครงสร้าง การวิจัย
เป็นแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษากลุ่มตัวอย่าง 650 คน ด้วยแบบสอบถาม ที่
ระดับความเชื่อม่ัน 0.984 วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
เชิงสาเหตุ  การวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ า นวน 7  คน และ
สนทนากลุ่มเฉพาะ 9 รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา  ผลการวิจัยพบว่า  7. โมเดล
สมการโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าไค-สแควร์ = 724.90, df 
= 707, p = .053, GFI = .98, AGFI = .96, RMSEA = .020  2. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการขยะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง  มี 
4 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย 7) ปัจจัยด้านภาวะผู้น า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 2) ปัจจัยด้าน
การบริหารองค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3. 4 3) ปัจจัยด้านการมีส่วน ร่วม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.67  และ 4) ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3. 3 3. โมเดลสมการโครงสร้าง
ประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย 
ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ปัจจัยด้านการบริหารองค์การ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม และปัจจัย
ด้านบุคลากรที่ มีคุณภา พ โดยจ าเป็น ต้องมีปั จจัยส่งผ่านที่ส า คัญคือ  ปัจจัยน าไปสู่
ความส าเร็จ ที่จะน าไปสู่ประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดอ่างทองได้อย่างยั่งยืน 
ค าส าคัญ : ประสิทธิผล; การจัดการขยะ; องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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Abstract 
 The objectives of this research article were to study the consistency 
of structural equation model of waste management effectiveness of local 
administrative organizations in Ang Tong Province with the empirical data, to 
analyze causal factors and to propose structural equation model. The 
research was the mixed methods. The quantitative research data were 
collected from 650 samples. The qualitative research, data were collected 
from 17 key informants and 9 participants in focus group discussion  Results 
of the study were as follows:7 . The developed model of structural equation 
model of the waste management effectiveness of local administrative 
organizations in Ang Tong Province was fit with empirical data. The analyzed 
results showed that Chi-square = 124.90, df = 101, p = .053, GFI = .98, AGFI 
= .96, RMSEA = .020.2. There were 4 main factors in causal factors affecting 
waste management effectiveness of local administrative organizations in Ang 
Tong Province which consisted of 1) leadership factors x̅= 3.65, 2) 
management factors x̅= 3.74, 3) participation factors x̅= 3.61, and 4) success 
factors x̅= 3.73.3 .Structural equation model of effectiveness waste 
management of local administrative organizations in Ang Tong Province was: 
Leadership, Management, Participation and Qualified personnel with Success 
as the mediator towards sustainable effectiveness of waste management of 
local administrative organizations in Ang Tong Province. 
Keywords: Effectiveness; Waste Management; Local Administrative 
Organizations 
 
บทน า 
 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในประเทศไทยไ ด้จัดแบ่งออกเป็น  2 รู ปแบบ 
ประกอบด้วย 7) การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป มีรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ทุกจังหวัด 2) การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ หากพิจารณาจาก
ขอบข่ายของกิจกรรม และอ านาจหน้าที่ตามข้อบัญญัติในกฎหมาย  พบว่า กฎหมายได้ให้
อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนิน กิจกรรม หรือให้บริการสาธารณะ 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 776 ตอนที่ 774 ก หน้า 48 7  พฤศจิกายน 2542) ปัญหาและ
อุปสรรคที่เก่ียวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่นมีด้วยกันหลายด้าน ด้านบุคลากรเป็นด้านที่
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ส าคัญที่สุด เรื่องของบุคลากรไม่เพียงพอ  การเปลี่ยนแปลงบุคลากร ปัญหาด้านการบริหาร
ท างานไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันการด าเนินการแก้ไขปัญหา เป็นการ
แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ (พระชาญชัย ติสฺสว โสและคณะ, 2563 ; สิงห์ค า มณีจันสุขและ
คณะ, 2563; พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ, 2562) 
 จังหวัดอ่างทอง ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั้งจังหวัด
ประมาณ 59.22 ตันต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นผลิตผลทางการเกษตร เช่น ผั ก ผลไม้ ฯลฯ แต่
สามารถเก็บขนได้เพียง 57. 2 ตันต่อวัน (ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง, 2567) ปัญหา
ขยะมูลฝอยในเขตชุมชนจะเป็นเรื่องการเก็บขน ด้วยการเก็บขนในลักษณะถังใบเดียว โดย
ชุมชนส่วนใหญ่ เช่น เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลใหญ่ ๆ จะมีปัญหาในเรื่อง
รถยนต์ที่ใช้ในการ เก็บขนขยะมูลฝอยช ารุดและมีไม่เพียงพอ รวมทั้งภาชนะรองรับไม่
เพียงพอ การขาดแคลนที่ดินส าหรับใช้เป็นสถานที่ก าจัด การด าเนินการและดูแลรักษา
ระบบก าจัดขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขาดบุคลากรระดับปฏิบัติการที่มีความรู้ความ
ช านาญ ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ แผนการก าจัดขยะมูลฝอยในระดับท้องถิ่นยังไม่มีการ
พิจารณาด าเนินการในลักษณะศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม ระเบียบและแนวทางปฏิบัติใน
เรื่องก าจัดขยะรวมยังไม่เคยมีการก าหนดขึ้นอย่างชัดเจน ยังมีการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์น้อย กฎหมายที่เก่ียวข้องไม่เอ้ืออ านวยต่อการจัดการ ประชาชนในท้ องถิ่นขาด
จิตส านึก ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงต่อต้านการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย ส่งผล
ให้มีขยะมูลฝอยตกค้าง ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 
ยังคงมีปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยที่ผ่านมายัง
ขาดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และครบวงจร ตลอดจนการจัดท าแผนการ
จัดการขยะมูลฝอยให้ สอดคล้องกับสภา พความเป็นจ ริง นอกจากนี้ รู ปแบบและ
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยในปัจจุบันมีความยากต่อการก าจัดมากขึ้น และการน าขยะมูล
ฝอยกลับมาใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือวัสดุรีไซเคิลยังมีอยู่น้อย ส่งผลกระทบให้
ความสามารถก าจัดขยะเก่าตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ก าจัดไม่ถูกต้อง ซ่ึงมี
ขยะตกค้างสะสม จ านวน 98,550 ตัน (ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง, 2567) ส่งผลให้การ
จัดการขยะขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ค วร  
(สุบัณฑิต จันทร์สว่าง, 2562; สยามพร พันธไชย, 2562) 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นที่มาที่ท าให้ผู้วิจัยในครั้งนี้ได้ท าการวิจัยเก่ียวกับ 
ประสิทธิผลของการจัดการขยะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง ซ่ึงผลที่ได้
จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สามารถที่จะน าไปใช้เป็นข้อมูล
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ประกอบในการก าหนดแนวทางเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหารต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 7. เพ่ือศึกษาความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผลการจัดการ
ขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดการขยะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง 
 3. เพ่ือน าเสนอโมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผลการจัดการขย ะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 7. รู ปแบบการวิ จัย การวิจั ยด้วยวิธีวิจั ยแบบผสมวิ ธี (M ixed Methods 
Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือขยายผลวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
 2. ประชาการ ได้แก่ ข้าราชการประจ า ฝ่ายบริหารท้องถิ่น ฝ่ายนิติบัญญัติท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง จ านวน 
65 แห่ง จ านวน 98, 72 คน (ส านักพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง 
ที่ท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง, 2562)  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Hair 
และคณะ (Hair, J. F. and Other, 1998) คือ ตัวอย่าง 70 ตัวอย่าง ต่อ 7 พารามิเตอร์ ซ่ึง
มีทั้งหมด 57 พารามิเตอร์ เท่ากับ 570 คน เพ่ือให้ง่ายต่อการค านวณผู้วิจัยจึงใช้ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง 600 คน และเพ่ือชดเชยกรณีที่การตอบกลับแบบสอบถามไม่ครบ ได้แจก
แบบสอบถามทั้งหมด 650 ฉบับ ส่วนผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้แก่ ผู้ เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่
เก่ียวข้องและตัวแทนชุมชน จ านวน 7  คน พร้อมทั้งผู้ เชี่ยวชาญในการวิจัยและการ
สังเคราะห์โมเดล จ านวน 9 รูปหรือคน ซ่ึงใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับที่ระดับความเชื่อม่ัน 0.984 ตอนที่ 7 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ
สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับองค์ประกอบ
ของประสิทธิผลจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง ตอนที่ 3 
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก  
 4. การ เก็บรวบร วมข้ อมูล การ วิจัย เชิงปริ มาณเก็บรวมร วมข้ อมูลโดยใช้
แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ ซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บ
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แบบสอบถามด้วยตนเอง การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวมรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่
เก่ียวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกและจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 5. การ วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อ มูลเชิงปริมาณใช้ การวิเคราะห์ค่ า
สหสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป รวมทั้งวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์และวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมด้วยโปรแกรม 
LISREL  และในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและการสร้างข้อสรุป
แบบอุปนัย 
 
ผลการวิจัย 
 7. โมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการตรวจสอบ
ความตรงของโมเดลที่พัฒนาขึ้น สรุปได้ว่า ค่าไค-สแควร์ = 724.90, df = 707, p = .053, 
GFI = .98, AGFI = .96, RMSEA = .020 ประสิทธิผลของการจัดการขยะองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง (EFFECT)  มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .9 6 
แสดงว่า ตัวแปรภายในโมเดล ได้แก่ ภาวะผู้น า (LEADER) การบริหารองค์การ (MANAGE) 
การมีส่วนร่วม (PART) และอิทธิบาท 4 (IDDHIB) สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองได้ร้อยละ 
9 .60 และผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมพบว่า อิทธิบาท 4 เป็นตัวแปร
ส่งผ่าน (Mediator) ในโมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง 
 2. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการขยะองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง มี 4 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย 7) ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 2) 
ปัจจัยด้านการบริหารองค์การ 3) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม และ 4) ปัจจัยน าไปสู่
ความส าเร็จ ซ่ึงเป็นปัจจัยที่สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท 4 และมีการท างานด้วยความไม่
ประมาท (สติ) นอกจากนี้ โมเดลประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นทฤษฎีฐานรากยัง
พบว่า มีปัจจัยด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นองค์ประกอบร่วมภายในโมเดล โดยจะเป็น
บุคลากรที่มีสติปัญญาดี มีความฉลาดและมีไหวพริบ มีความมุ่งม่ันต้ังใจและรับผิดชอบสูง มี
ความเชี่ยวชาญ มีทักษะ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพฤติกรรมที่ดีและมีความ
กตัญญู 
 3. โมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง เป็นแผนภาพที่แสดงการเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรเหตุและตัวแปร
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ผล พร้อมทั้งตัวแปรส่งผ่านคือปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จที่พัฒนามาจากหลักอิทธิบาท 4 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
อ่างทอง โดยมีผู้น าที่มีภาวะผู้น าคือ มีความเฉลียวฉลาด สามารถในการจูงใจ ใฝ่คุณธรรม
น าพัฒนา และเป็นผู้กล้าตัดสินใจ ที่ใช้การบริหารองค์การอย่างเป็นระบบด้วยการวางแผน 
การด าเนินการ การตรวจสอบและการพัฒนา พร้อมทั้งมีการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมกับ
มีบุคลากรที่มีคุณภาพที่ท าให้เกิดประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง ดังนั้น ในการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดอ่างทองให้มีประสิทธิผลจ าเป็นต้องมีปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารงาน ได้แก่ ปัจจัย
ด้านภาวะผู้น า (Leadership: L) ปัจจัยด้านการบริหารองค์การ (Management: M ) 
ปัจจัยด้านการมีส่ วนร่วม (Parti cipation: P)  และปัจจัยด้านบุ คลากรที่มีคุณภา พ 
(Personnel: P) โดยจ าเป็นต้องมีปัจจัยส่งผ่านที่ส า คัญคือ ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ 
(Success: S) ที่จะน าไปสู่ประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดอ่างทอง (Effectiveness: E) ได้อย่างยั่งยืน สามารถสรุปเป็นโมเดลองค์ความรู้การ
วิจัยเรียกว่า โมเดล LM2P-S-E 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากข้อค้นพบของการวิจัย พบว่าโมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผลการจัดการ
ขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ จากผลวิจัยที่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้างต้น หมายความว่า 
การส่งเสริมให้เกิดประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
อ่างทอง จ าเป็นต้องใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคืออิทธิบาท 4 มาบูรณาการกิจกรรม 
ซ่ึงหลักอิทธิบาท 4 นั้นเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีองค์ประกอบส าคัญ 4 
ประการ คือ ความรักในหน้าที่ ความเพียรพยายาม ความเอาใจใส่ และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน และได้น าไปปรับใช้ในหลายบริบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเก่ียวกับการบริหารองค์กร 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของผดุง วรรณทอง (2567) ที่ศึกษาเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี คือ 7) ด้านฉันทะ มีความพอใจ
ในหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติอย่างเต็มก าลังความสามารถ 2) ด้านวิริยะ มีความจ าเป็น
และส าคัญ มากต่อการบริหารองค์กรเอกชน 3) ด้านจิตตะ ผู้บริหารให้ควา มส าคัญกับการ
ท างานที่ต้องอาศัยด้านจิตตะเป็นหลัก 4) ด้านวิมังสาผู้บริหารต่างให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาบุคลากรด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเหมาะสม รวมทั้งใน
บริบทของสถาบันการศึกษาอิทธิบาท 4 ก็ได้น าไปปรับใช้อย่างต่อเนื่องปรากฏในงานวิจัย
ของ บวร แก้วราช (2548)  ที่ได้ศึกษาเรื่อง การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการท างานของ
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บุคคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พ.ศ. 2548 ที่พบว่า
บุคคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวข้องกับการใช้อิทธิบาท 4  ในมหาวิทยาลัยนี้ เพราะมีความ
สนใจท างานและต้องท างานให้ส าเร็จตามก าหนดของตนเอง ต้องการไปดูงานวิชาการใหม่ๆ 
และการประเมินตนเองด้านหลักอิทธิบาทธรรม จึงเห็นได้ว่าหลักอิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรม
ที่น าไปปรับใช้ได้ในการท างานในทุกบริบทขององค์กร ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและ
พัฒนาคนให้มีใจรักในสิ่งที่ท า ขยันเอาใจใส่ พิจารณาใตร่ตรอง และตรวจสอบผลงาน 
 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
อ่างทองเกิดประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง มี 
4 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย 7) ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 3) ปัจจัยด้านการบริหารองค์การ 3) 
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม และ 4) ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จที่สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท 4 
และเพ่ิมเติมตัวแปรคือ มีการท างานด้วยความไม่ประมาท (สติ)   ปัจจัยด้านบุคลากรที่มี
คุณภาพและปัจจัยด้านภาวะผู้น า ยังเป็นตัวแปรส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์กร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์ฤทธิ์ ทายะ (2556)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะ
ผู้น าที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่ม 7” และพบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 3 ด้าน  คือ 
7) ด้านทักษะในการจูงใจ 2) ด้านวิสัยทัศน์ และ 3) ด้านความเชื่อม่ันในตนเองและกล้า
ตัดสินใจ ซ่ึงองค์กรใดที่ผู้น ามีคุณลักษณะของความเป็นภาวะผู้น าร่วมกับการท างานเป็นทีม
ในองค์กรจะท าให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตติกรณ์ จง
วิศาล (2557)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าของผู้ประกอบการ: ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
ระหว่างคุณลักษณะทางจิตวิทยาการท างานเป็นทีมและความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ ที่
ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าของผู้ประกอบการส่งผลโดยมีอิทธิพลทางบวกต่อการท างาน
เป็นทีมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ภาวะผู้น าของผู้ประกอบการและการท างาน
เป็นทีมส่งผลโดยมีอิทธิพลทางบวกต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
อ่างทองมีประสิทธิผลจึงจ าเป็นต้องเก่ียวข้องกับปัจจัยต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 โมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง เป็นแผนภาพที่แสดงการเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรเหตุและตัวแปร
ผล พร้อมทั้งตัวแปรส่งผ่านคือปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จที่พัฒนามาจากห ลักอิทธิบาท 4 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
อ่างทอง โดยมีผู้น าที่มีภาวะผู้น าคือ มีความเฉลียวฉลาด สามารถในการจูงใจ ใฝ่คุณธรรม
น าพัฒนา และเป็นผู้กล้าตัดสินใจ ที่ใช้การบริหารองค์การอย่างเป็นระบบด้วยการวางแผน 
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การด าเนินการ การตรวจสอบและการพัฒนา พร้อมทั้งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมกับมี
บุคลากรที่มีคุณภาพที่ท าให้เกิดประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดอ่างทอง โดยที่ประสิทธิผลนั้นวัดได้จาก 7) ผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตาม
ข้อบัญญัติ 2) ผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ 3) ผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่าย 4) ผลส าเร็จโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 
และ 5) ผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และใน
การจะท าให้เกิดประสิทธิผลตามตัวชี้วัดนี้ได้จ าเป็นต้องมีปัจจัยในการสนับสนุนหลายปัจจัย
ไปพร้อมกันเพ่ือท าให้เกิดการยอมรับและร่วมกันปฏิบัติ บทบาทผู้น าจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะ
เข้ามาเป็นผู้ประสาน ดังปรากฏในงานวิจัยของมนูญ หวันหยี (2550) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาท
ผู้น าชุมชน การมีผลประโยชน์ และ การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีผลต่อการยอมรับโครงการ
พัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทผู้น าที่
สร้างสัมพันธ์กับคนในชุมชนให้ยอมรับทั้งแนวคิดและวิถีปฏิบัติ สามารถโน้มน้าวให้ผู้ อ่ืน
ทุ่มเทท างานให้กับชุมชน ผู้น าที่ มีคุณธรรม และมีประสบการณ์ชีวิตมาก จะได้รับการ
ยอมรับจากคนในชุมชนมาก ซ่ึงผู้น าชุมชนรอบโครงการก่อสร้างมีบทบาทที่คนในชุมชน
ยอมรับมากที่สุด และผู้น าชุมชนไม่ได้มีบทบาทในฐานะเป็นสื่อกลางให้คนในชุมชนรับทราบ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับโครงการมากนัก อย่างไรก็ตามบทบาทผู้น าชุมชนมีผลทางอ้อมต่อการ
เสริมสร้างการยอมรับโครงการของชุมชน โดยเฉพาะในช่วงก่อสร้างโรงไฟฟ้า คนในชุมชน
สนใจและต้องการมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการทุก
ช่วงเวลาด าเนินงาน ส าหรับการมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับต่ าสุดนั้นต้องมีการสื่อสารทั้ง
สองทางโดยการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น การ
ชี้แจงและสร้างความเข้าใจเก่ียวกับความห่วงใยของคนในชุมชนต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
อาจเกิดขึ้นจากการที่มีโครงการ มาจัดต้ังในพ้ืนที่ของชุมชน ส่วนการมีส่วนร่วมในระดับที่
สูงสุดคือตัวแทนทุกกลุ่มในชุมชนมีอ านาจในการตัดสินใจและตรวจสอบทั้งหมด ดังนั้น ใน
การบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองให้มีประสิทธิผล
จ าเป็นต้องมีปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารงานที่ส า คัญคือปัจจัยด้านผู้น าที่จะเป็นผู้ผลักดัน
น าไปสู่ประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง ได้
อย่างยั่งยืนต่อไป  
 
องค์ความรู้จากการวิจัย 
 ในการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง ให้มี
ประสิทธิผลจ าเป็นต้องมีปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารงานให้มีประสิทธิผลในการจัดการขยะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจากข้อค้นพบของการวิจัยที่ได้รับจากการวิจัยเชิงปริมาณ
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ตัวแปรส่งผ่าน ตัวแปรผล 

ปัจจัยน าไปสู่
ความส าเร็จ 

(S)  

ปัจจัยด้านการ
บริหารองค์การ 

(M) 

ปัจจัยด้านภาวะ
ผู้น า (L) 

ปัจจัยด้านการ มี
ส่วนร่วม (P) 

ปัจจัยด้าน
บุคลากรที่มี
คุณภาพ (P) 

ประสิทธิผลการจัดการ
ขยะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในจังหวัดอ่างทอง (E) 

ตัวแปรเหตุ 

ได้แสดงให้เห็นว่าโมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผลจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมทั้งมีข้อค้นพบที่น่าสนใจคือ 
หลักอิทธบาท 4 ที่ปรากฏในโมเดลนั้นเป็นตัวแปรส่งผ่าน (mediator) ระหว่างภาวะผู้น า  
การบริหารองค์การ และการมีส่วนร่วม กับประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง แสดงให้เห็นว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีบทบาท
ส าคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
อ่างทอง นอกจากนี้ในการสัมภาษณ์เชิ งลึกยังพบตัวแปรที่น่าสนใจที่มีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนการจัดการขยะให้ด าเนินไปได้คือการมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ที่ มีสติปัญญาดี มี
ความฉลาด  มีไหวพริบ มีพฤติกรรมที่ดี มีความกตัญญู มีความเชี่ยวชาญช านาญและมี
ทักษะที่จ าเป็นในการจัดการขยะให้มีประสิทธิผล โดมีเป้าหมายส าคัญ คือขยะเหลือศูนย์ใน
พ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง (Ang Tong Zero Waste) ดังนั้น สรุปปัจจัยที่ส า คัญและจ าเป็นใน
การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ภาวะผู้น า (Leadership: L) ปัจจัยด้านการบริหารองค์การ (Management: M) ปัจจัย
ด้านการมีส่วนร่วม (Participation: P) และปัจจัยด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ (Personnel: 
P) โดยจ าเป็นต้องมีปัจจัยส่งผ่านที่ส าคัญคือ ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (Success: S) ที่จะ
น าไปสู่ประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง 
(Effectiveness: E) ได้อย่างยั่งยืน สามารถสรุปเป็นโมเดลองค์ความรู้การวิจัย LM2P-S-E 
ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 โมเดลองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย LM2P-S-E 
ที่มา: อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า (2563) 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 ควรน าจากผลการวิจัยครั้งนี้ ไปเป็นต้นแบบในการออกแบบกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
บุคลา กรที่ จะปฏิ บัติหน้าที่ใ นกา รจัดการขยะ และใช้การ วิจัย ก่ึงทดลอง  (Quasi -
experimental Research Design) 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 
 7) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research)  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย 
 2) ควรขยายพ้ืนที่ศึกษาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซ่ึงจะท าให้สารสนเทศที่ได้รับ
สามารถช่วยให้เห็นภาพรวมของการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 
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โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือความเป็นเลิศ  
และประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย* 
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บทคัดย่อ  
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือความเป็นเลิศ และประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยเอกชนใน
ประเทศไทย  และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบสมมติฐานกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลความเป็นเลิศ  และประสิทธิผลองค์การของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนที่
เป็นสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จ านวน 260  คน การ
วิเคร าะห์ ข้อมูลใช้ รูปแบบความสั มพัน ธ์โครงสร้างเชิงเส้น  (Structural Equation 
Modeling: SEM) เป็นสถิติประเภทตัวแปรพหุ (Multivariate Statistics) ที่บูรณาการ
เทคนิคการวิเคราะห์ด้วย  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  (Confirmatory Factor 
Analysis) และการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ผลการวิจัยพบว่า  การจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลความเป็นเลิศ  และประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยเอกชนใน
ประเทศไทยมีควา มสัมพันธ์ กัน การ จัดการเทคโนโลยีดิจิ ทัลมี อิทธิ พลโดยตรงต่อ
ประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย (β = 0. 35 , p <.05), ความ
เป็นเลิศ (β = -0.65, p <.05), ความเป็นเลิศมีอิทธิพลโดยตรงต่อประสิทธิผลองค์การของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย (β = 0.18, p < .05), การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
อิทธิพลโดยอ้อมต่อประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยผ่านความ
เป็นเลิศ (β =0.11, p < .05) โดยรูปแบบดังกล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ประสิทธิผล ได้ร้อยละ 65   
ค าส าคัญ: การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล; ความเป็นเลิศ; ประสิทธิผลองค์การ 
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Abstract 
The objectives of this research article were to study the causal 

model relationship of digital technology management for excellence and 
organizational effectiveness of private universities in Thailand, and  to 
examine the consistency between a model assumption and empirical data 
on digital technology management, excellence and organizational 
effectiveness of private universities in Thailand. The research samples were 
260 private university administrators, who were members of Association of 
Private Higher Education Institutions of Thailand. The collected data were 
analyzed by using the statistical programs: Structural Equation Modeling 
(SEM) including multivariate statistics, confirmatory factor analysis, and path 
analysis. The research findings were as follows: Digital technology 
management, excellence and effectiveness of private universities in 
Thailand are correlated. Digital technology management had direct effect on 
the effectiveness of  private universities in Thailand (β=0. 35, p<.05) and 
excellence (β=-0.65, p<.05).Excellence had direct effect on effectiveness of 
private universities in Thailand (β = 018, p< .05) . Meanwhile, digital 
technology management had indirect effect on the effectiveness of private 
universities in Thailand through excellence (β =0.11 , p< .05). The causal 
model was confirmed with empirical data, and the model accounted for 65 
% of the variance in effectiveness.  
Keywords: Digital Technology Management; Excellence; Organizational 
Effectiveness 
 
บทน า 

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชน ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการบริหาร
จัดการเพ่ือให้มหาวิทยาลัยอยู่รอด โดยเฉพาะการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดย
ปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันก็คือ การจัดการเทคโนโลยี ดิจิทัล  
ในการสร้างความเป็นเลิศเพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขันจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลให้รองรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมในการ
บริหารจัดการองค์กร เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอีก
ปัจ จั ยหนึ่ งที่ ไ ด้รั บกา ร ยอมรับ ว่ า เป็ นปั จ จัย ส า คัญ ต่อการแข่ งขั น  (Dehning & 
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Stratopoulos, 2003) จากการศึกษาในองค์กรทางธุรกิจพบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพให้กับองค์กร (Ong & Ismail, 2008) องค์กร
ต้องสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการ ณ์ สามารถตอบสนองต่อ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถถู กน ามาใช้ เสริมสร้า งประสิทธิ ภาพการด าเนินงาน เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic operation) เพ่ือพัฒนาและสร้างโอกาสจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive ability) ขององค์กร  (Ward & Peppard, 
2002; ไพศาล จันทรังษี, 2561) 

เม่ือการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปลี่ยนจากเทคโนโลยีอนาลอก 
(Analog technology) ไปสู่ ดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital technology) สถาบันอุดมศึกษา
จ าเป็นต้องจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี  
(Kirkwood, 2014) Eriksmo & Sundberg ได้ท าการวิจัยเพ่ือท าความเข้าใจผลของดิจิทัล
เทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการลงทุนทางดิจิทัล เทคโนโลยีให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า 
และพบว่า องค์กรจ าเป็นต้องใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีร่วมกันในการเรียน การสอน  และการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร ส าหรับดิจิทัลเทคโนโลยีในด้านการเรียน 
(Digital technology and learning) ได้เปลี่ยนจากการที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับเช่นที่ เคยมีมา
แต่ก่อน ปรับเปลี่ยนเป็นผู้เรียนเป็นผู้ค้นหาความรู้ในกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในด้าน
การสอน (Digital technology and teaching) Kirkwood (2014) ได้เสนอความคิดเห็น
ว่า สิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีสามารถน ามาใช้ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันโดยผู้สอนต่างกัน สิ่ ง
ส าคัญคือผู้สอนจ าเป็นต้องเข้าใจผลที่ได้รับจากการใช้เทคโนโลยีในการสอน ดังนั้น
ผลกระทบหลักของดิจิตอลเทคโนโลยีอยู่ที่กระบวนการสอน ความท้าทายที่ส า คัญคือ ต้อง
แน่ใจว่าวิธีการสอนช่วยปรับปรุงการเรียนรู้ได้ ส่วนในด้านองค์กร  (Digital technology 
and organization) เม่ือมีการน าดิจิทัลเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา องค์กรจะต้องปรับเปลี่ยน
เชิงโครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กร  (Kolb & Kolb, 2005) นอกจากนี้แนวโน้ม
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยจะถูกแทนที่ด้วยการศึกษาออนไลน์ (Massive 
open online courses: MOOC) ผลก็คือ จะท าให้เกิดการเปลี่ยนอย่างใหญ่หลวงของ
องค์กรการศึกษา  (Brahimi & Sarirete 2015; Melton & Burdette, 2011; ไพศาล 
จันทรังษี, 2561) 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดทฤษฏี ในการวิจัย แนวคิดการ
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยที่ก าหนดบนพ้ืนฐานของแนวคิด Research-Based 
View ของ Penrose, E.T. (1959) และน ามา ปรับใช้ในงานวิจัยของ J.W. Ong & 
Hishamuddin Bin Iamail (2008) ประกอบด้วย 1) IT Knowledge 2) IT Operation/ 
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Utilization และ 3) IT Objects และแนวคิดความเป็นเลิศ และประสิทธิผลองค์การเป็น
ปัจจัยที่ก าหนดบนทฤษฎีฐานความรู้ขององค์กร (Knowledge-based theory) (Culado 
& Bontis, 2006) และทฤษฎีฐานทรัพยากร (Resource-based theory) (Barney, & 
Clark, 2007) การวัดความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 2 ด้าน ประกอบด้วย ความ
เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (Organizational excellence) ประสิทธิผลของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (Organizational effectiveness)  
 จากแนวความคิดดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลจึง
เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยเอกชนใน
ประเทศไทย ด้วยเหตุผลดังกล่าว การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งหาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการ
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือความเป็นเลิศ และประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยเอกชน
ในประเทศไทยเพ่ือน าผลท่ีได้รับไปใช้ในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ไทยเพ่ือการแข่งขันอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือความ
เป็นเลิศ และประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย  
 2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ใน
ด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล และความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ
ประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบของการวิจัย  
 กา ร วิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ งพร ร ณา  (Descriptive research 
methodology) โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ดังนี้  (1) ศึกษารวบรวมเอกสารที่
เก่ียวข้อง (2) เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ (3) จัดท าแบบส ารวจเพ่ือประเมินสถิติต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง (4) ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล  (5) วิเคราะห์ข้อมูล  และ (6) รายงาน
ผลการวิจัย 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
  ประชากร  ประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี 

ผู้อ านวยการหลักสูตรและหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา จ านาน 65 แห่ง จ านวน 1,036 คน  
กลุ่มตัวอย่าง เป็นกลุ่มตัวอย่างส าหรับตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เอกชนคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็นในการสุ่มตัวอย่าง ( Probability 

ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
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Sampling) ใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการเทียบสัดส่วน 
(Proportion) (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2555) การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Samples) 
ผู้วิจัยใช้สูตรการ ผู้วิจัยใช้สูตรการค านวณของยามาเน่  (Yamane, 1967; ธานินทร์ ศิลป์
จารุ, 2555) ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05  ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 260 คน  

  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย   
  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการวิจัย เป็นขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ก าหนด

กรอบแนวคิดเพ่ือสร้างและพัฒนาเครื่องมือ น าไปทดลองใช้ ปรับปรุงคุณภาพ แล้วสรุปเป็น
ข้อมูลเก่ียวกับโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลความเป็นเลิศ  และ
ประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย น าเครื่องมือที่ สร้างและพัฒนา
แล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและน าข้อมูลที่ได้มาทดสอบความถูกต้องวิเคราะห์ข้อมูล 
และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือสร้างเป็นรูปแบบ และตรวจสอบความเหมาะสม โดยมี
ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามและพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้ 

1. การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง และก าหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดการศึกษาข้อมูลและด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 1.1) วิเคราะห์
หลักการแนวคิดทฤษฎีและข้อค้นพบต่างๆ ที่เก่ียวกับการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลความเป็น
เลิศ  และประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย 1.2) วิเคราะห์งานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลกับความได้เปรียบในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย
เอกชนในประเทศไทย  1.3) วิเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศที่ได้จากการศึกษาเก่ียวกับการจัดการ เทคโนโลยีดิจิทัลความเป็นเลิศ  และ
ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยแล้วจัดท าเป็นข้อสรุป   1.4) น าข้อสรุป
ที่ได้จากการวิเคราะห์มาสังเคราะห์ (Content Synthesis) เป็นความรู้เก่ียวกับการจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลความเป็นเลิศ  และประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย 

2. สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลความเป็น
เลิศ และประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย และพัฒนาเครื่องมือ น า
บทสรุปองค์ประกอบของการสัมภาษณ์และข้อสรุปจากการศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี 
และเอกสารงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ (Content 
Synthesis) เพ่ือสรุปเป็นตัวแปร แล้วน ามาสร้างเป็นกระทงค าถามของแบบสอบถาม  

การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) 
  น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จาก

การประสานงานผ่านสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เพ่ือจัดท า
หนังสือขออนุญาตให้บุคคลที่เก่ียวข้องในมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย  จ านวน 65 
แห่ง กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 260 คน หลังจากนี้ผู้วิจัยประมวลผลข้อมูล เพ่ือหา โมเดล
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ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลความเป็นเลิศ  และประสิทธิผล
ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย 

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
 1) โมเดลการวัด  (Measurement Model)  เป็นโมเดลแสดงความสัมพัน ธ์
โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตได้ของทั้งตัวแปรภายนอกและภายใน  
การวิเคราะห์ข้อมูล 2 วิธี คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและวิเคราะห์ การ
ถดถอยพหุคูณ โดยกา รวิเคร าะห์ อง ค์ปร ะกอบของตัวแปรนั้ นเป็ นกา รวิ เคร าะห์
องค์ประกอบ ของตัวแปรแฝงที่ไม่สามารถสังเกตได้ ด้วยการวัดจากองค์ประกอบของ ตัว
แปรที่สังเกตไ ด้ ส่วนการวิเคราะห์การถดถอยนั้น  ท า ให้ได้ค่าสถิติที่ช่วยให้ทรา บ
ค่าพารามิเตอร์ที่แท้จริงและค่าตัวแปรที่วัดได้จะบอกค่าความคลาดเคลื่อนของการวัดในแต่
ละตัวแปร 
 2) โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง  (Structural Equation Modeling: SEM) เป็น
เทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติส าหรับงานวิจัยที่ มุ่งศึกษาโมเดลความสัมพันธ์  เชิงสาเหตุ
ระหว่างตัวแปรแฝงเชิงทฤษฎี (Theoretical Latent Variables or Constructs) ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อกันหลาย ๆ ตัวแปร หรือใช้วิเคราะห์ส าหรับโมเดล ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างตัวแปรแฝง (Latent Variables) กับตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variables) โดย
ท า กา รประมา ณค่าพาร ามิ เตอร์ของ โมเดลพร้อมกัน  ทั้ งหมดด้วยร ะบบสมกา ร 
(Simultaneous Equation) โมเดลสมการโครงสร้าง หรือ SEM จึงเป็นโมเดลทางสถิติที่
สามารถประยุกต์ใช้ในการหาค าตอบของงานวิจัยที่ ศึกษาตัวแปรที่เป็นข้อเท็จจริง หรือตัว
แปรทางกายภาพ รวมถึงตัวแปรทางจิตวิทยา หรือตัวแปรทางสังคมวิทยา และตัวแปรที่
เป็นคุณลักษณะแฝงที่เรียกว่า “ตัวแปรแฝง (Latent Variables)” ก็ได้ และ SEM เป็น
เทคนิคทางสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลจาก งานวิจัยที่ มีกรอบแนวคิดในการวิจัย (Research 
Framework or Conceptual Framework) ที่มีแนวคิดทฤษฎีรองรับอย่างดี ดังนั้น SEM 
จึงเป็นเทคนิคทางสถิติที่ ใช้ในการยืนยัน (Confirmatory) มากกว่าการส ารวจค้นหา 
(Exploratory) นั่นคือ SEM เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตัดสินใจว่าโมเดล
ที่สร้างขึ้นจากการ ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่ เก่ียวข้องมีความถูกต้องมาก
น้อยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกับข้อมูลจริงในปรากฏการณ์หรือข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 
อย่างไร โดยตัวแปรแต่ละตัวมีอิทธิพลทางตรงและ/หรือทางอ้อมอย่างไร  
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ผลการวิจัย 
 ผลกา รวิ เครา ะห์ อิทธิพลหรือกา รวิ เครา ะห์ เส้ นทาง  (Path Analysis) ห า
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรแฝงภายนอกและตัวแปรแฝงภายในการวิเคราะห์
สมการเชิงโครงสร้างเพ่ือตรวจสอบความตรงของรูปแบบ และระบุขนาดและลักษณะ
อิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรในรูปแบบและลดข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติ การวิเคราะห์
ทางสถิติเพ่ือทดสอบว่ารูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวในรูปแบบมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ โดยตัวแปรแต่ละตัวจะมีอิทธิพลทางตรงและ/ หรือทางอ้อม
อย่างไร แสดงผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบค่าสถิติของรูปแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ระหว่างรูปแบบเชิง

สมมติฐาน (Hypothesized Model) และรูปแบบที่ปรับใหม่ (Modified 
Model) 

ดัชนีความสอดคล้อง ระดับท่ียอมรับได้ รูปแบบเชิง 
สมมุติฐาน

ค่าท่ีได้ 

รูปแบบท่ีปรับ
ใหม่ค่าท่ีได้ 

Chi-square (X2) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 1471.876 328.921 
Degree of freedom (df) ใกล้เคียงกับค่าไคสแควร์ 461 366 
Probability level  0.000 0.918 
X2/df (CMIN/DF) น้อยกว่า 3 3.193 0.899 
Goodness-of-Fit Index (GFI) มากกว่า 0.9 0.720 0.928 
Adjusted Goodness-of-Fit 
Index (AGFI) 

มากกว่า 0.9 0.680 0.897 

Root Mean Squared Error of 
Approximate Residual 
(RMSEA) 

น้อยกว่า 0.6 0.092 0.000 

 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ครั้งแรก พบว่า กรอบแนวความคิดที่สร้างตาม
สมมติฐานสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติค่า X2/df มี
ค่าเท่ากับ 3.193 มากกว่า 3 ค่า GFI เท่ากับ 0.720  และค่า AGFI เท่ากับ 0.680 น้อยกว่า 
0.9 ถือว่าไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่า RMSEA เท่ากับ 0.092 ซ่ึงน้อย
กว่า 0.6 ถือว่าสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ อย่างไรก็ตาม ยังพบสัมประสิทธิ์
อิทธิพลบางค่าไม่พบนัยส าคัญทางสถิติ จึงต้องท าการปรับปรุงรูปแบบ ซ่ึงพบว่า รูปแบบ
ใหม่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากขึ้น โดยแบ่งเป็นค่าสถิติ 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มแรกเป็นค่าสถิติที่ลดลง ส่วนกลุ่มที่สองเป็นค่าสถิติที่เพ่ิมขึ้น ส าหรับค่าสถิติในกลุ่ม
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แรก ได้แก่  ค่า X2, CMIN/DF(X2/df), GFI และค่า RMSEA โดยค่า Chi-Square ลดลง
จาก 1471.876 เป็น 328.921 ค่า CMIN/DF(X2/df) ลดลงจาก 3.193 เป็น 0.899 และค่า 
RMSEA ลดลงจาก 0.092 เป็น 0.000 ในท านองเดียวกันค่าสถิติในกลุ่มที่สองที่เพ่ิมมากขึ้น
ได้แก่ GFI เพ่ิมขึ้นจาก 0.720 เป็น 0.928 และค่า AGFI เพ่ิมขึ้นจาก 0.680 เป็น 0.897 ถือ
ว่ากรอบแนวความคิดที่สร้างตามสมมติฐานสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 
ตารางท่ี 2  ค่าสถิติการวิเคราะห์อิทธิพลเพ่ือทดสอบตามสมมติฐานโมเดลความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุการจัดการเทคโนโลยีเพ่ือความเป็นเลิศ และประสิทธิผลองค์การของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย 

 

Effect 
Model 

Hypothesis Structural Path 
Relationship 

t P 
P<.05 

Standardize 
Regression 
Coefficient 

     Direct Indirect 
อิทธิพลทางตรง 
(Direct Effect) 

H1 DT  → 
Effectiveness 

9.257** .000 0.647 -- 

H2 DT → 
Excellence  

4.110** .000 0.353 -- 

H3 Excellence → 
Effectiveness 

9.859** .000 0.185 -- 

อิทธิพลทางอ้อม 
(Indirect 
Effect) 

H4 DT →   
Excellence → 
Effectiveness 

-- .000 -- 0.120 

** P <0.01 
 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นที่ปรับแล้ว สามารถ
ตอบสมมติฐานได้ ดังนี้ สมมติฐานที่ 1  จากผลการวิเคราะห์โครงสร้างจากตาราง การ
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัล มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง เท่ากับ 0.647 (t = 9.257 , p >.05) 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 สมมติฐานที่ 2 จากผลการวิเคราะห์โครงสร้างจากตาราง 
การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล มีอิทธิพลต่อต่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนใน
ประเทศไทย โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากับ 0.353 (t = 0.353 , p >.05) ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานที่ 2 สมมติฐานที่ 3 จากผลการวิเคราะห์โครงสร้างจากตาราง ความเป็น
เลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีอิทธิพลโดยตรง ต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัย
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เอกชนในประเทศไทย โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากับ 0.185 (t = 9.859, p < .05) 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 และสมมติฐานที่ 4 จากผลการวิเคราะห์โครงสร้างจาก
ตาราง พบว่า จัดการเทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลโดยอ้อมต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัย
เอกชนในประเทศไทย โดยผ่านความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากับ 0.120 (p < .05) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ 4 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากข้อค้นพบการวิจัยในครั้งนี้ มีประเด็นส าคัญที่ค้นพบ ได้แก่ (1) องค์ประกอบ
ของการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย (2)  องค์ประกอบ
ของความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย และ (3 ) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ของการ จัดการเทคโนโลยีดิจิ ทัลเ พ่ือความเป็น เลิ ศ  และประสิทธิผลองค์การ ของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ดังนี้  

1. องค์ประกอบของการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเอกชนใน
ประเทศไทย จากข้อค้นพบเก่ียวกับองค์ประกอบของการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยที่ได้ 3 องค์ประกอบ และตัวแปรปัจจัยของแต่ละ
องค์ประกอบจ านวน 18 ตัวแปร ได้สังเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับ 
การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ด้านในการบริหารและด าเนินงาน
ของสถาบันการศึกษา ได้แก่ ได้แก่ (1) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกับการเรียน (2)  ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลกับการสอน และ (3) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
สอดคลองกับ  ไฟศา ล จั นทรั งษี (25 61 ) ที่ กล่า วว่า  บทบา ทเทคโน โลยี ดิจิทั ลใน
สถาบันอุดมศึกษา  มีงานวิจัยจ านวนมากที่เก่ียวข้องกับการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและ
บทบาทของเทคโนโลยี ดิจิทัลในสถาบันอุดมศึกษา สามารถจ าแนกบทบาทของเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้เป็น 3 ประเด็น ดังนี้   1. บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้  ( Digital 
technology and learning) บทบาท นี้เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการที่
นักศึกษาเป็นผู้รับฟังค าบรรยายจากอาจารย์ในการสอนแบบด้ังเดิมเป็นการเรียนรู้ อย่างมี
ส่วนร่วม (Active participants) ในกระบวนการเรียนรู้  (Zandvliet & Fraser, 2004) 
เทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้นักศึกษา สามารถเรียนในหลักสูตร
ทางไกลได้ (Haigh, 2004) เม่ือนักศึกษามีความรู้ เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยี นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Kirkwood, 2014) แม้ว่านักศึกษาจะมีความรู้ด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ( IT) สูง แต่ความรู้ ด้าน IT ก็ไม่เท่ากับความสามารถในการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย เทคโนโลยี (Kennedy et al., 2008) 2. บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลใน
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การสอน (Digital technology and teaching) Kirkwood (2014) งานวิจัยเก่ียวกับผล
ของเทคโนโลยีต่อการสอนในสถาบันอุดมศึกษาเน้นไปที่วิธีการ สอนใหม่ ๆ โดยการใช้
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี Clegg et al. (2000) ให้ความเห็นว่า แทนที่อาจารย์ผู้สอน
จะปรับกระบวนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ อาจารย์ผู้สอนจะต้องน าเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใช้ในกระบวนการสอน (Jamieson, 2003) 3. บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลกับ
องค์กร (Digital technology and organization) เม่ือมี เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ เกิดขึ้น 
องค์กรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร ( Alavi & Leidner, 
2001; Kolb & Kolb, 2005) นอกจากนี้การศึกษาในที่ ต้ังสถาบันอุดมศึกษา เอกชนใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มว่าจะถูกแทนที่ด้วยหลักสูตรการศึกษาออนไลน์ ซ่ึงจะมีผลอย่างมาก 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสถาบันอุดมศึกษา (Brahimi & Sarirete, 2015 ; Melton & 
Burdette, 2011) และสอดคล้องกับ ชิษณุพงศ์ ทองพวง (2556) ที่กล่าวว่า การเสริมสร้าง
บรรยากาศ/สภาพแวดล้อมในการท างานที่เอ้ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้  (Knowledge 
Sharing) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย การมีเทคโนโลยีที่ช่วยในการสร้างคลังความรู้
ของมหาวิทยาลัย (Institutional Memory) เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลความรู้จากภายในและ
ภายนอกมหา วิทยาลั ย กา รจัดกิจกรรมสนับสนุนกา รจัดกา รควา มรู้  ( Knowledge  
Management) เพ่ือช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการเรียนรู้ให้บุคลากรมีความพร้อม
ที่จะปรับปรุงตนเองตลอดเวลา การมีข้อมูลและความรู้ที่ส า คัญจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยที่บุคลากรสามารถเข้าถึงได้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และใช้ข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการใช้เทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง  และการติดตามพัฒนาการของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลาเพ่ือน ามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในมหาวิทยาลัย      

2. องค์ประกอบของความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย  จากข้อ
ค้นพบเก่ียวกับองค์ประกอบองค์ประกอบของความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนใน
ประเทศไทย จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนใน
ประเทศไทยที่ได้ 7 ตัวแปร ได้สังเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับ ซ่ึงจาก
การศึกษาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยได้มีการประยุกต์น าแนวคิด
มาใช้ในการวิจัยทางการศึกษา โดย ศรุดา ชัยสุวรรณ (2559) กล่าวว่า การอุดมศึกษาของ
ประเทศไทยมีความส าคัญมากในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ ประเทศ พัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยให้มีคุณภาพ และให้มีความพร้อมในการแข่งขันกับนานาชาติ  แต่ในสภาวะ
ปัจจุบันมีสภาพอยู่ในภาวะวิกฤต การรับมือของมหาวิทยาลัยเอกชนกับความเปลี่ยนแปลง
ของโลก มหาวิทยาลัยเอกชนเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร เปิดหลักสูตรที่หลากหลาย
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษา และตลาด ซ่ึงใกล้เคียงกับการปฏิบัติการองค์กร 
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ธุรกิจ เพ่ือให้อยู่รอดและเป็นเลิศ ต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการ
อุดมศึกษา ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานและ ความต้องการของแต่ละบุคคล 
สอดคล้องกับสุวรรณา พลอยศรี และชาตรี ปรีดาอนันทสุข (2557) ที่กล่าวว่าการแข่งขันที่
สูงและรุนแรงมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยเอกชนจึงต้องคิดและหาแนวทาง  เพ่ือให้องค์กรอยู่
รอด ปัจจัยที่ส าคัญในการเพ่ิม ศักยภาพในการแข่งขันเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ  การด า 
เนินงานอยู่ที่ความสามารถในการเข้าใจ ความต้องการของลูกค้า การดึงดูดลูกค้าใหม่ ให้ 
เข้ามาใช้บริการ การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ที่มีอยู่ให้ยืนยาว และสอดคล้องกับ ชิษณุ
พงศ์ ทองพวง (2556) ที่กล่าวว่า การมีระบบการตรวจสอบกระบวนการและปรับปรุง
คุณภาพในแต่ละขั้นตอนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ( Continuous Quality 
Improvement: CQI) การปรับปรุงกระบวนการท างานในการลดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน หรือการลดขั้นตอนการท างานเพ่ือพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล การมีระบบการติดตามการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายน อกอย่าง
ครบถ้วน การปรับระบบและปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์อยู่
เสมอ การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและปรับปรุงให้ดีขึ้นตลอดเวลา และการปรับปรุง
กระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย มีการด าเนินการอย่าง
สม่ าเสมอ  

3. องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย   
จากข้อค้นพบเก่ียวกับองค์ประกอบองค์ประกอบประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัย
เอกชนในประเทศไทย จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัย
เอกชนในประเทศไทยที่ได้ 3 องค์ประกอบ และตัวแปรปัจจัยขององค์ประกอบจ านวน 7 
ตัวแปร ได้สังเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับ ด้านประสิทธิผลของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงจากการศึกษาประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยา ลัยเอกชนใน
ประเทศไทย ของ อภินันต์ อันทวีสิน (2560) ที่ พบว่า ประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ประกอบด้วย 5  ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารและการจัดการ และสอดคล้องกับ 
ชิษณุพง ศ์ ทองพวง  ( 25 60 ) ที่พบว่ า ประสิทธิผลของสถาบั นอุดมศึกษา เอกชน 
ประกอบด้วย 5  ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารและการจัดการ รวม 15 ปัจจัย ได้แก่ (1) 
การจัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  (2) ผลิตบัณฑิตได้ตรงตาม
คุณลักษณะและจุดเน้นของสถาบันและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม (3) มีอาจารย์
ที่มีความรู้และทักษะในการให้บริการวิชาการแก่สังคม (4) จัดสื่อการเรียนการสอนและ
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การศึกษาค้นคว้าไว้อย่างเพียงพอและทันสมัย (5) มีบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย 
(6) มีแหล่งทุนสนับสนุนในการท าวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน (7) มีนโยบาย
และแผนงานการวิจัยของสถาบันที่ชัดเจน (8) มีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆทั้ง
ในและต่างประเทศเพ่ือร่วมกันพัฒนาการให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน
อย่างต่อเนื่อง  (9)  มีการจัดการและควบคุมต้นทุน ความม่ันคงทางการเงินหรือผลการ
ด าเนินงานด้านงบประมาณ (10)  มีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ
และความตระหนักถึงความส าคัญของศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (11)  มี
เครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งภายในและต่างประเทศ (12) 
มีการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาสถาบันและท้องถิ่น  (13) มีกา ร
ประเมินผลของสถาบันแบบสมดุล(Balanced Scorecard) ครอบคลุม 4 มุมมอง คือ ด้าน
การเงิน ด้านผู้ใช้บริการ ด้านการด าเนินงานภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา (14) มี
การศึกษาและการท าวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 
(15) มีเครือข่ายการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
 4. ผลจากการวิเคราะห์ที่พบว่าการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลโดยตรง และ
มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย โดยผ่านความ
เป็นเลิศของสถาบัน อุดมศึกษา เอกชนมีค่าสัมปร ะสิ ทธิ์ เส้นทา ง (Path Coefficient) 
โดยตรงเท่ากับ 0.647 และโดยอ้อมเท่ากับ 0.120 นอกจากนี้ ยังมีอิทธิพลทางตรงกับความ
เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางโดยอ้อมเท่ากับ 0.353 และ
ในขณะที่ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีอิทธิพลทางตรงกับประสิทธิผลของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ที่ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง เท่ากับ 0.185  
 จากการศึกษาของ เตือนใจ เขียนชานาจ และสุพรรณี  สมานญาติ (2560) ซ่ึง
ศึกษาความกลมกลืนของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผล  ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พบว่า ปัจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการวิเคราะห์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ 
สังเกตได้และโมเดลการวัดผลของตัวแปร (องค์ประกอบ) ของปัจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4 ตัวแปร ได้แก่ (1) การจัดการเรียนการสอน (2) การบริหารจัดการ (3) การบริการข้อมูล 
และ(4)การพัฒนาสื่ออุปกรณ์ มีความกลมกลืนกับข้อมูล เชิงประจักษ์ สอดคล้องกับ 
อภินันต์ อันทวีสิน (2560) ที่ พบว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงท านายของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศกับประสิทธิผลของมหาวิทยาลัย
เอกชนในประเทศไทย พบว่า พบว่า การพัฒนาองค์การ การมุ่งเน้นผู้ เรียนและผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียอ่ืน การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และการน าองค์การ สามารถร่วมกันท านาย
ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น 
กา ร พัฒนา อง ค์กา ร  กา ร มุ่ง เน้ น ผู้ เ รียนและผู้ มีส่ วน ไ ด้ส่ วน เสี ย อ่ืน  กา รมุ่ง เน้ น
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ระบบปฏิบัติการ และการน าองค์การถูกเลือกเป็นองค์ประกอบของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยใน
การท านายประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การ
ท านาย เท่ากับ 0.883 นั่นคือ การพัฒนาองค์การ การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อ่ืน การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และการน าองค์การสามารถร่วมกันท านายประสิทธิผลของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย  ร้อยละ 78.00 ซ่ึงมีค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปร
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบด้านการพัฒนาองค์การ  (0.362) มากที่สุด รองลงมาด้านการ
มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน (0.334) การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ (0.257) และ
การน าองค์การ (-0.126) ตามล าดับ 
 
องค์ความรู้จากการวิจัย 
 จากผลวิธีการวิเคราะห์อิทธิพลหรือการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) หา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรแฝงภายนอกและตัวแปรแฝงภายในการวิเคราะห์
สมการเชิงโครงสร้างเพ่ือตรวจสอบความตรงของรูปแบบ และระบุขนาดและลักษณะ
อิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรในรูปแบบและลดข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติ การวิเคราะห์
ทางสถิติเพ่ือทดสอบว่ารูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวในรูปแบบมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ โดยตัวแปรแต่ละตัวจะมีอิทธิพลทางตรงและ/ หรือทางอ้อม
อย่างไร ดังแผนภาพที่ 2 
  
 
 
 

 
 
 

 
แผนภาพท่ี 2  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือความเป็นเลิศ 

และประสิทธิผล  องค์การของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยขอบเขตในการวิจัย 
 จากผลกา รวิจั ย พบว่า  กา รจัดการ เทคโนโลยีดิจิ ทัลมี อิทธิ พลโดยตรงต่อ
ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพล
โดยตรงต่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
เอกชนในประเทศไทยมีอิทธิพลโดยตรงต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศ

ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
เอกชนในประเทศ 

การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ประสิทธิผลองค์การของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศ

ไทย 

R2= 0.42 

R2= 0.24 
R2= 0.65 

0.35 

0.65 0.18 
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ไทย และจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลโดยอ้อมต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเอกชน
ในประเทศไทย โดยผ่านความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย นั้น ท าให้
ทราบประเด็นต่างๆ ของแต่ละองค์ประกอบของการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลความเป็นเลิศ  
และประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยจึงเป็นแนวทางที่ส า คัญที่
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนให้
สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะการท าวิจัยและการน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่ งขันของ
มหาวิทยาลัยเอกชนเองหรือโดยภาพรวมประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันด้านการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของโลกที่รุนแรงมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรน าองค์ประกอบการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
ความเป็นเลิศ และประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยทั้ง 3 
องค์ประกอบไปใช้เป็นแนวทางการในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสในการ
พัฒนาสถาบันให้มี ศักยภา พการจัดการเทคโนโลยี ดิจิทั ลเพ่ือความเป็นเลิศ  ในเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน  
 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 

ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างมีกลยุทธ์
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสถาบันการศึกษาและน าไปสู่ความเป็นเลิศ ต้อง
กระตุ้นให้ผู้สอนต้องเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการสร้างแหล่งข้อมูล
สารสนเทศให้มากขึ้นในหลากหลายมิติผ่านการประมวลผลบนกลุ่มเมฆด้วยข้อมูลจ านวน
มากโดยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งและน าปัญญาประดิษฐ์มาใช้ใน
สถาบันการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต่อไป 
    ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการ เทคโนโลยีดิจิทัลความเป็นเลิศและประสิทธิผล
องค์การของสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภทในประเทศไทยเพ่ือค้นหาแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการจัดการเทคโนโลยีดิจทัลของส ถาบันอุดมศึกษาของชาติที่
สอดคล้องและเหมาะสมตามประเภทสถาบัน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของอุดมศึกษาของ
ประเทศต่อไป  
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Abstract 
Objectives of this research article were 1. to study the management 

of community’s economy in Rayong Province. 2. To study factors affecting 
the management of community economy and 3. To propose the 
appropriate method for the management of the community economy by 
using the mixed research methods. The quantitative research, data were 
collected from 378 samples, purposively sampling from OTOP customers, 
with questionnaires with reliability value level at 0.969.and data were 
analyzed with frequency, percentage, mean, and standard deviation. The 
qualitative research collected data from 20 key informants purposefully 
selected with structured in-depth-interview script by face-to-face-
interviewing and from 10 participants in focus group discussion. Data were 
analyzed by descriptive interpretation. Findings were that the community 
economy in Rayong Province. Mostly the OTOP products, were the most 
popular that helped communities earn high incomes from tourists who 
came to the ocean and to fruit gardens in seasons. Rayong Province still 
lacked community economy management such as lacking of the committee 
to control product quality, marketing, public relations and coordination with 
other agencies, government and privates. The factors affecting the 
community economy movement consisted of 5 factors, from low to high 
levels as 1) annual budget for management and development of 
community economy, 2) product quality, 3) personnel, continuously 
developed, 4) management with annual market plan and 5) 
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Papanikadhamma; the principles of successful merchants and leaders 
consisted of Cakkhuma; vision, shrewd, Vithuro, capable of administering 
business and Nissayasampanno, having good credits, good human relations. 
As for the appropriate model for the management of community economy 
in Rayong Province was the integration of 4 M’s principles: Man, Money, 
Materials and Management with Papanikadhamma with 3 principles. These 
two principles were integrated into an appropriate model of community 
economy management in Rayong Province.  
Keywords: Management; Community Economy; Rayong Province 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาการจัดการเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัด

ระยอง 2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเศรษฐกิจชุมชน  และ 3. เสนอส าหรับการ
จัดการเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดระยอง โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงปริมาณ
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อม่ันที่ 0.969 จากกลุ่มตัวอย่าง 378 คน เลือก
แบบเจาะจง จากผู้ซ้ือสินค้าโอทอป วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 20 คน เลือกแบบ
เจาะจง ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว และจากผู้ มีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่ม
เฉพาะอีก 10 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ ผลการวิจัยพบว่า เศรษฐกิจ
ชุมชนในจังหวัดระยองได้แก่สินค้าโอทอปเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดและสร้างรายได้
ให้กับชุมชนจากนักท่องเที่ยวท่ีมาท่องเที่ยวชายทะเลและสวนผลไม้ในฤดูกาล แต่จังหวัด
ระยองยังขาดการบริหารเศรษฐกิจชุมชนเช่น การจัดต้ังคณะกรรม การดูแลคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ การตลาด การประชาสัมพันธ์และการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดระยองมี 5 ประการ คือ 1) 
งบประมาณประจ าปีส าหรับการจัดการและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 2) คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ 3) บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4) การจัดการที่มีแผนธุรกิจประจ าปี 
และ 5) ปาปาณิกธรรม 3 คือ จักขุมามีวิสัยทัศน์ วิธูโร บริการจัดการดี และนิสสยสัมปันโณ 
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีเครดิตดี ส่วน วิธีการที่เหมาะสมส าหรับการจัดการเศรษฐกิจชุมชนใน
จังหวัดระยองได้แก่การบริหารแบบ 4M’s ได้แก่บุคลากร งบประมาณ วัตถุดิบ และ การ
จัดการบูรณาการกับ ปาปณิกธรรม 3 สองส่วนนี้บูณรณาการเข้าด้วยกันกลายเป็นรูปแบบ
การจัดการเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดระยองที่มีประสิทธิภาพ  
ค าส าคัญ: การจัดการ; เศรษฐกิจชุมชน; จังหวัดระยอง 
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Introduction 
"Community Economy” is often used to refer to localized business 

activities in community and economy generate a different approach to how 
we understand and engage with ways of living and working. The community 
economy is a multi-faceted term that condenses a number of distinct 
elements. Community economic developed only with growing the local 
capitalist economy or with attempts to establish “small-is-beautiful” green 
self-sufficiency or with achieving community self-determination through 
promoting homegrown, locally oriented community business. Whether 
explicitly or implicitly, these conceptions of the community economy draw 
on normative ideals of the community as a fullness and a positivity. Not 
only is economic difference suppressed (if only lightly), but any ethic of 
being-in-common, of coexistence with the other, is relegated to a remnant. 
(Gibson-Graham 1996)  

In Thailand, community economy concentrated on local products 
originated at district level which is called Tambon, now known as One 
Tambon One Product or OTOP. This concept originated in Japan in Oita 
village, known as One Village One Product or OVOP. There are three basic 
principles: first, local yet global, second self-reliant and third creative and 
human resource development. These three basic principles can be 
concluded that local is global. This means the strong development of 
locality can lead to the success in global level. This project is mainly to 
assist improving people’s life in the local community. It means that 
producing and managing local resource can be quality product to export the 
worldwide which contain own local unique identification. In other words, 
this project propose is to bring local resources to be known across the 
world and also to earn for the local people and community. (Hiramatsu, 
2019)  

In Thailand, OTOP products do not represent just a product of 
Thailand but it is also a process of Thai wisdom. The Office of the Prime 
Minister issued regulations for the OTOP National Board 2001 according to 
five objectives: 1.) To create jobs and incomes for communities, 2.) To 
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strengthen communities to become self-dependent, 3.) To promote Thai 
wisdom, 4.) To promote human resource development and 5.) To promote 
communities creativities in developing products in harmony with the local 
culture and way of life. 

Community products have the local identity which represents 
wisdom, culture, and lifestyle of people in the community. Many of these 
products should be connected with quality and standards of services at the 
community level, ASEAN and global forum. The activities in community are 
also necessary to take the strength of the network to be ready to bring out 
the strength of the community. Cooperation of the people and academics 
in community should be shared resources effectively, the sustainable self-
reliance will contribute to the strengthening of the community. 

Even the OTOP was initiated by the government directly, there were 
many significant problems on OTOP issues in Thailand. The Thai community 
entrepreneurs do not embrace culture of entrepreneurship that honors 
commercial agreements, as farmers grow OTOP products in their spare time 
outside the main growing season. In making high value-added products, Thai 
OTOP entrepreneurs neither make products and goods that use local capital 
or natural resources, culture and items unique to the area, nor develop 
them into globally marketable products that could provide self-reliance and 
sustainability. 

One Tambon One Product, OTOP had originated in line with the 
principles of the “Sufficiency Economy Philosophy” since the ninth National 
Economic and Social Development Plan that has been and continue to be 
vital element of development strategy as they underpin the promotion of 
modernization, reasonableness and resilience. These principles have 
significantly contributed to balanced and sustainable development in 
Thailand. In formulating the Twelfth Plan, the Office of the National 
Economic and Social Development Board (NESDB) adhered to the 20-year 
National Strategy framework (2017-2036), the country’s Sustainable 
Development Goals (SDGs), the Thailand 4.0 Policy, as well as other reform 
agendas. In order to set out development directions and strategies to 
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achieve the objectives of “Security, Prosperity, and Sustainability” (Office of 
the Prime Minister, the Twelfth National Economic and Social Development 
Plan)  

From these research problems, the researcher will conduct the 
research on the management of community economies in Rayong province. 
Since Rayong Province is famous for native natural resources and tourist 
attractions with the hope that the results from this research will contribute 
to local economics strength, peaceful, harmonious and sustainable 
communality. 

 
Research Objectives 

1. To study the management of community economy in Rayong 
province. 

2. To study the factors affecting the management of community 
economy in Rayong province. 

3. To propose the appropriate model for the management of 
community economy in Rayong province. 

 
Methodology 

The research design of this research is mixed methods research; 
consisting of quantitative research and qualitative research. For quantitative 
research, it is the survey research by using the questionnaire for collecting 
data from mainly the OTOP customers at Bankhai sub-district in Rayong 
Province. Qualitative research is conducted both in-depth interview and 
focus group discussion. The first is by using the in-depth interview of key 
informants who are associated with community economy strengthening 
management issues at Bankhai sub-district in Rayong province. The second 
part is the focus group discussion by participants, a group of experts who 
have had experiences and dealing with the community economy 
management at Bankhai sub-district in Rayong province. 

This survey method collected data from 378 samples, derived from 
the populations of 6,628 people, who are the customers from 4 main OTOP 
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product categories in Bangkhai Sub-District, Rayong Province. The sample 
size is computed by using Taro Yamane’s formula with the confident level 
set at 0.05.Thus, the sample size is 378 customers. 

The in-depth interview is selected the 20 key informants from the 
persons who administered and involved in the community economy and 
OTOP projects. The focus group discussion is divided into two main groups 
and selected the 10 experts from the persons who work in the community 
economy and OTOP projects both local government and entrepreneur in 
Bankhai Sub-district at Rayong province. 

 
Results 

The findings from the research can be concluded as follows: 
1. The management of community in Rayong Province was 

particularly focused on OTOP project at Bankhai in Rayong province which is 
located in the East of Thailand, one of the big business hub in the country. 
The management of the community economy applied management 
theories and Buddhadhamma and concentrated on product quality, 
moderate price, marketing, public relations and coordinating with public and 
private sectors  

2. The factors that affected the management of community 
economy in Rayong province were five factors: 1) money; the annual budget 
for community economy operation, 2) materials; the products with 
trustworthy quality. 3) man; human resources who contributed to the group 
success and 4) management; running business with good vision and plan, 5) 
Papanikadhamma; the principles of successful merchants and leaders 
consisted of Cakkhuma; vision, shrewd, Vithuro, capable of administering 
business and Nissayasampanno, having good credits, good human relations.  

3. The appropriate model for the management of community 
economy in Rayong Province was the combination of 4 M’s: Man, Money, 
Materials and Management with Papanikadhamma: Cakkhuma, vision, 
shrewd, Vithuro, capable of administering business and Nissayasampanno, 
having good credits and human relations which is strong participative 
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management with good organizational plans. This integration of 
management theory and Buddhadhamma was the most appropriate 
method for the community economy strengthening management in Rayong 
province.  

 
Discussions 

The objectives to achieve the outcomes of this research topic: 
community economy management in Rayong province was follow as 1.) To 
study the community economy management in Rayong province. 2.) To 
study the factors affecting the community economy management in Rayong 
province. 3.) the propose the appropriate model for the community 
economy management in Rayong province.  

1. The community economy management in Rayong province were 
crucial OTOP products at Bankhai in Rayong province. The first priority to 
increasing performance of OTOP was the involvement of local people for 
strengthening community economy. Strong collaboration and participation 
of local people are the key success of community economy development 
that can achieve the goal of community management. There is shown that 
lack of local people participation needs to be addressed. Furthermore, the 
sustainable policy for a stronger community is the second priority to lead a 
successful community strengthening management in Rayong province. 
These findings were related to this research works by Chamnan Ukham 
(2010) who studied “a development of community identity product for 
tourism of Mukdaharn Province.” that was found that using the provincial 
brand identity can attract the consumers especially the tourists. Finally, 
collaboration with the financial institution and external network could assist 
financial support which is the significant problem for OTOP entrepreneur in 
Thailand. Financial support is one of the priorities to success of OTOP 
product development.  

2. The factors affecting the community economy management in 
Rayong province. There were various factors affecting the community 
economy management. The findings indicated that the most important 
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factor is the management by Buddhism principle that can lead achievement 
of the community economy strengthening management in Rayong Province. 
“Buddhism is the main principle to guide the entrepreneurs in running OTOP 
products honestly”. The next important factor is maintaining product quality 
by the entrepreneur. Buddhism was pointed by the respondent that these 
two points were associated with the main concerned point of lack of OTOP 
product in Thailand. The honesty of entrepreneur in product quality was the 
third priority to lead the community economy strengthening management in 
Rayong province. The later point result presented that marketing of product 
such as suitability, price and promotion. The last factor was the participation 
in local management. Good participation from local people could solve 
future problems and helped maintain the quality of local products that 
would keep loyalty of customers.  

3. The appropriate model for the community economy management 
in Rayong province. the combination of 4 M’s: Man, Money, Materials and 
Management with Papanikadhamma: Cakkhuma, vision, shrewd, Vithuro, 
capable of administering business and Nissayasampanno, having good 
credits and human relations which is strong participative management with 
good organizational plans. This integration of management theory and 
Buddhadhamma was the most appropriate method for the community 
economy strengthening management in Rayong province which was related 
to the research work by Sukanya Chorchardchuwong (2009) researched 
(2009) “Effectiveness of the village fund implementation in Tambon Nong 
Bua administration, Ban Khai district, Rayong province”, that was found that 
village fund implementation was to be effective with good structure that 
the administrative committee must be responsible to oversee and lead 
members to abide by the rules and regulations of the Fund. The fund 
loaned must be for the purposes of community development and 
occupation creation. The village fund administration would be very effective 
and beneficial because it was run by the integration of 4M’s principle and 
Papanikadhamma  
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Body of Knowledge  
 This synthesis model was concluded from body of knowledge 
and created to the new model that can apply to use for community 
economy management in Ragong province and other province as follows: 
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Figure 1 Synthesis Model 

 As a consequence of this research can be indicated the body of 
knowledge in community economy management in Rayong province. There 
are 7 factors affecting for instance starting with management factors: man, 
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money material, management then Pāpaṇikadhamma principles: Vidhūro, 
Chakkumā and Nissayamsampanno. 

 It can be concluded that in the step by step to achieve in the 
research topic: community economy management in Rayong province. This 
can start with the annual policy budget of government to lead community 
economy management in Rayong province. There should be amount of 
money for local community to operate on the community project (OTOP) 
which can increase the gathering of community members and job of 
community members. After that the community members can come out of 
the idea how to create community project that use local material to 
produce the product which show identity of community to attack the 
tourist or the customer. It means that community members have a clear -cut 
mind set of what kind of product the community can do for move on the 
community. The result of crystal-clear idea of community members, it 
should set up a set of committees by voting or selecting to manage the 
community project. Therefore, community committee is the first step of 
participation in converter term of community project. Moreover, this means 
community committee can take underpin on the local issues. This also can 
help to focus the present and future of community project and members. 
In term of OTOP which is based on the concept of using local material to 
gain the income, therefore committee is the first peer to select the quality 
local material to make product. For the qualified material is needed to 
select by the member and committee of the community to confidence the 
criterial of selected material.  The final point this will get the qualified 
product that present the local dignity and identification. It means to the 
final point is the community can create qualified product to advertise in the 
market both in domestic and international level. All these can increase the 
strengthening of community economy in Rayong province in stability term.  
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Recommendations 
1. Administrative body of OTOP should practice according to the 

findings of this research at Bankhai in Rayong province. 
2 . OTOP entrepreneurs should follow the model from the finding of 

this research how to conduct economy community management in Rayong 
province. 

3. For further research, since this research was conducted at Bankhai 
District, Rayong Province which is the center of OTOP product with the 
mixed research methods, should conduct similar research in other parts of 
the country by the qualitative research and focus group discussion to get in-
depth findings of how to run the community economy effectively and 
profitably.  
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค  ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการปฏิบัติงาน และน าเสนอคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิ
การในกรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี โดยใช้ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วย
การวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ที่เป็นพระวินยาธิการ และ
ผู้ช่วยพระวินยาธิการ ที่มีส่วนร่วม จ านวน 20 รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะกับ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 15 รูปหรือคน และโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอรรถาธิบายและ
พรรณนาความ และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการแจกแบบสอบถามกับบุคลากรที่
เก่ียวข้อง จ านวน 300 รูป ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยแจกแบบสอบถามจ านวน 
172 รูป ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานของพระวินยาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ในการปฏิบัติงาน มีจุดแข็ง คือ เจ้าคณะในเขตกรุงเทพมหานคร ดูแลเอาใจใส่ ต่อการ
ปฏิบัติงานของพระวินยาธิการเป็นอย่างดี นโยบายของเจ้าคณะในเขตกรุงเทพมหานคร มี
การแต่งต้ังเจ้าคณะแขวงทุกแขวงในเขตปกครองคณะสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้เป็น
พระวินยาธิการ ท าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในเขตปกครองคณะสงฆ์ของตนเอง และมีการ
ประชุมกันทุกเดือน  มีการท างานกันเป็นทีมระหว่างหัวหน้าพระวินยาธิการประจ าจังหวัด 
หัวหน้าพระวินยาธิการประจ าเขต พระวินยาธิการประจ าแขวง ผู้ช่วยพระวินยาธิการ 
ส านักงานพระพุทธศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีต ารวจนครบาลและ
ประชาชน  
ค าส าคัญ: คุณลักษณะที่พึงประสงค์; การปฏิบัติงาน; พระวินยาธิการ 
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Abstract 
 The objectives of this research article were to study the operational 
Desirable Characteristics of Phra Vinayathikarn in Bangkok using the mixed 
research methods: The qualitative method, data were collected from 
document and In-depth interviews from 20 Key informants who were Phra 
Vinayathikarn and the assistants and 15 participants in focus group 
discussion. Data were analyzed by descriptive interpretation. The 
quantitative research, data were collected with questionnaires from 172 
samples derived from 300 personnel who were involved in the operation. 
The results of the research showed that The Desirable Characteristics of 
Phra Vinayathikarn's work in Bangkok was found that there was strength in 
the primate city of Bangkok. Administrator monks took good care of the 
work of Phra Vinayathikarn well in Bangkok There was policy to appoint 
administrative monks at every sub-district of Bangkok to become the 
Vinaythikarn monks responsible for the orderliness in their own Sangha 
department and holding a meeting every month. 3. There was team work 
between the head of the Provincial Head of Phra Vinayathikarn, District 
Office Phra Vinayathikarn, Assistant Phra Viniyathikan, Office of National 
Buddhism, Local administrative organizations, Metropolitan Police Stations 
and the people. 
Keywords: Desirable Characteristics; Performance; Phra Vinayathikarn 
 
บทน า 
 ในช่วง 10-20 ปี ที่ผ่านมานี้ ได้ปรากฏว่าสถาบันสงฆ์อันเป็นหนึ่งของสังคมได้ถูก
วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องข่าวความเสียหายของพระสงฆ์มากมาย มีข่าวทางเสื่อมเสียต่อเนื่อง
ไม่ขาดสาย โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ข่าวเก่ียวกับการประพฤติผิดพระวินัย  และ
ท าตัวไม่เหมาะสมของพระภิกษุสามเณรบางรูปบางคณะ  ได้ถูกสื่อมวลชนทุกแขน ง
โดยเฉพาะ หนังสือพิมพ์ต่างลงข่าววิจารณ์กันไปในแง่มุมต่างๆ  (กรมการศาสนา , 2528; 
กรกต ชาบัณฑิต, 2562; พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์ (เมธาภิวัฒน์  ฐิติโก) และคณะ , 2563; 
พระมหาอ านาจ อจฺฉริยเมธีและคณะ , 2563; พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโนและคณะ , 
2563; พระธงชัย ธมฺมวโรและคณะ, 2563) เป็นเหตุให้ภาพลักษณ์ของคณะสงฆ์เสียหาย
และมีผลกระทบต่อคณะสงฆ์และจิตใจชาวพุทธเป็นอย่างมาก เป็นเหตุให้ผู้ มีความห่วงใย
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สถาบันสงฆ์ได้พยายามหาทางแก้ไขความเสียหายอันเกิดจากการประพฤติไม่เหมาะสมของ
พระบางรูป โดยเฉพาะทางฝ่ายสถาบันการปกครองของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร  ได้
ตระหนักถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น  ที่ว่า  “ในช่วงนี้ ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหา
เศรษฐกิจ คนตกงานมากขึ้น ท าให้มิจฉาชีพบางกลุ่มเริ่มแฝงตัวอาศัยผ้าเหลืองหากิน  ปลอม
บวชมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีพระภิกษุสามเณรบางกลุ่ม ประพฤติขาดความส ารวม เสพยา
เสพติด เล่นการพนัน ประพฤติผิดธรรมวินัย จึงเป็นหน้าที่โดยตรงที่ พระวินยาธิการ  หรือที่
ชาวบ้านเรียกกันว่า ต ารวจพระ ต้องรีบออกไปจัดการทันที” (พระรัตนเมธี (บุญช่วย กมฺม
สุโภ), 2552; พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญฺญาพโลและคณะ, 2562) 
 ดังนั้นจากสภาพการณ์ปัญหาดังกล่าว  เพ่ือเป็นการปกป้องสถาบันคณะสงฆ์  ซ่ึง
เป็นผู้น าหลักธรรม อันธ ารงไว้ซ่ึงความเจริญงอกงามของพระพุทธศาสนา  จ าเป็นต้องศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการในกรุงเทพมหานคร ที่
ด าเนินการอยู่ในขณะนี้ เพ่ือทราบว่าระดับการปฏิบัติงาน  รวมทั้งปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของพระวินยาธิการมีมากน้อยเพียงไร ของการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการในกรุงเทพมหานคร ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรคเก่ียวกับการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาปั จจั ยที่ ส่งผล ต่อกา รปฏิบั ติง านของพระวิน ยา ธิการ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือน าเสนอคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการใน
กรุงเทพมหานคร  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี โดยใช้ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ด้วยการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ที่เป็น พระวินยาธิการ 
และผู้ช่ วย พระวิ นย าธิการ  ที่ มีส่ วน ร่วมในกา รปฏิบั ติง านของพระวิ นย าธิ กา รใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 20 รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
15 รูปหรือคน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาเรียบเรียงและ
จ าแนกอย่างเป็นระบบ และโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอรรถาธิบายและพรรณนาความ 
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ บุคลากรที่เก่ียวข้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน
ของพระวินยาธิการในกรุงเทพมหานคร จ านวน 300 รูป ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
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จากการใช้สูตรค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยแจกแบบสอบถามจ านวน 
172 รูป  และโดยใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการวิจัยโดยใช้สถิติพรรณนาคือค่าความถี่  ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, 2561) 
 รูปแบบประชากรกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตด้านผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ ดังนี้  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-Informants) เก่ียวกับการวิจัยเรื่องคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการในกรุงเทพมหานครจากผู้ทรงคุณวุ ฒิ
รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ พระมหาเถระ ผู้น าองค์กร  ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็น 4 
กลุ่ม คือ  1. กลุ่มผู้บริหารคณะสงฆ์ จ านวน 5 รูป 2. กลุ่มพระวินยาธิการ จ านวน 5 คน  
3. กลุ่มข้าราชการ จ านวน 5 รูป 4. กลุ่มเครือข่ายประชาชน และกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 
รูป รวมทั้งสิ้น 20 รูป/คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) และท าการ
สนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Focus Group Discussion) จ านวน 15 รูป/คน โดยเลือกแบบ
เจาะจง  
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการใน
กรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปเก่ียวกับการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการใน
กรุงเทพมหานคร  ผลการ ศึกษาดังนี้  ในการปฏิบัติ งานของพระวิน ยาธิการในเขต
กรุงเทพมหานคร คือ  1. เจ้าคณะในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นหัวหน้าพระวินยาธิการ
ประจ าเขต ดูแลเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการเป็นอย่างดี 2. นโยบายของ
เจ้าคณะในเขตกรุงเทพมหานคร มีการแต่งต้ังเจ้าคณะแขวงทุกแขวงในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้เป็นพระวินยาธิการ ท าหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ของตนเอง และมีการประชุมกันทุก เดือน 3. มีการท างานกันเป็นทีม
ระหว่างหัวหน้าพระวินยาธิการประจ าจังหวัด หัวหน้าพระวินยาธิการประจ าเขต พระ
วินยาธิการประจ าแขวง ผู้ช่วยพระวินยาธิการ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีต ารวจนครบาลและประชาชน 
 2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์การปฏิบัติงานของพระวินยาธิการในกรุงเทพมหานคร 
ปัจจัยที่ส่งผลกับการการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พระ
วินยาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปาน
กลาง (x̅= 3.44, S.D. = 0.557) เพ่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติงานของ
พระวินยาธิการมีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอ่ืนๆ คือ ด้านสมรรถนะในการท างาน ด้า น
คุณลักษณะพ้ืนฐาน และ ด้านปัจจัยในการท างาน  
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 3. คุณลั กษณะที่ พึ งปร ะสง ค์ ในกา รปฏิ บั ติ ง า นของพระวิ น ย า ธิ กา ร ใ น
กรุงเทพมหานคร พบว่า 5 ด้าน คือ (1) ศึกษาจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานให้เป็น
ระบบ ฐานข้อมูลจ านวนพระภิกษุสามเณรในจังหวัด และฐานข้อมูลพระวินยาธิการใน
จังหวัด (2) จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพด้วยการส่งพระวินยาธิการไปศึกษาหลักสูตรพระ
วินยาธิการ, นิติศาสตรบัณฑิต (3) พัฒนาขีดความสามารถตามหลักไตรสิกขา คือ 1. ศีล 
ส่งเสริมให้พระวินยาธิการมีศีลาจารวัตรเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ ดี 2. สมาธิ พระวินยาธิ
การต้องนิ่ง ไม่เอนเอียงตามอคติ และ 3. ปัญญา พระวินยาธิการต้องแสวงหาความรู้อยู่
ตลอดเวลา ต้องแม่นพระธรรมวินัย และกฎหมาย (4) การให้ค าปรึกษาด้วยการจัดต้ัง
ส านักงานพระวินยาธิการกลาง และมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ และ (5) การติดตามและ
ประเมินผล มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานเจ้าคณะผู้ปกครองทราบ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจจึงน ามาอภิปรายผล โดย
จ าแนกตามรายด้านของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 
ด้านภาวะผู้น า ศึกษาจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานให้เป็นระบบ ฐานข้อมูลจ านวน
พระภิกษุสามเณรในจังหวัด ฐานข้อมูลพระวินยาธิการในจังหวัด สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ฌาน ตรรกวิ จารย์  (2550) ได้ศึกษาเรื่ อง “ การพัฒนาทรัพยา กรมนุษย์เชิ งพุทธ ” 

ผลการวิจัยพบว่าเชิงพุทธแนวความคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมีพุทธธรรมเป็นฐาน
ในการพัฒนา โดยมีพุทธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้และ
อริยมรรคมีองค์ 8 เป็นแนวทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาโดยมีเป้าหมายการพัฒนา 2 ระดับ คือ
ระดับโลกียธรรมและระดับโลกุตรธรรมส่วนปรัชญาในการพัฒนานั้นต้ังอยู่บนความเชื่อที่ว่า
มนุษย์สามารถพัฒนาได้ พุทธธรรมมีเป้าหมายที่การพัฒนาปรับปรุงมนุษย์ใช้ปัญหาของ
มนุษย์ คือ “ทุกข์” เป็นตัวต้ัง ใช้หลักธรรม อริยสัจ 4 เป็นหลักคิดในการพัฒนาและมีการ
คิดเชิงระบบ 
 ด้านหน้าที่ เรื่องของการปฏิบัติงาน พัฒนาขีดความสามารถตามหลักไตรสิกขา คือ 
ศีล ส่งเสริมให้พระวินยาธิการมีศีลาจารวัตรเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ ดี 2. สมาธิ พระ
วินยาธิการต้องนิ่ง ไม่เอนเอียงตามอคติ และ 3. ปัญญา พระวินยาธิการต้องแสวงหาความ
รู้อยู่ตลอดเวลา ต้องแม่นพระธรรมวินัย และกฎหมาย สอดคล้องกับงา นวิจัยของพระมหา
นพพล กนฺตสีโล (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการใน
การบริหา รงา นคณะสงฆ์ ภาค 15” ผลกา รวิจั ยพบว่ า  1.  ภา วะผู้น าตา มแนวทา ง
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พระพุทธศาสนา ผู้น าต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความคิดที่ลุ่มลึก มองทุกอย่างรอบ
ด้าน รอบคอบ พร้อมทั้งมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ไม่ปล่อย
ให้ปัญหาลุกลามใหญ่โตจนสร้างความเสียหายแก่พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ และคิดที่
จะเสียสละความเห็นแก่ตัวเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ประกอบด้วยพรหม
วิหารธรรมและยอมรับค าแนะน าจากทุกฝ่ายเพ่ือพัฒนาสังคมให้สงบสุขต่อไป นอกจากนี้ 
ผู้น าต้องรู้จักเลือกวิธีการ และรู้จักแยกแยะการฝึกฝนพระภิกษุสามเณรและชาวบ้านให้
เหมาะสมกับจริตเพ่ือให้เกิดแรงกระตุ้น และเกิดก าลังใจ มีความพากเพียรพยายาม ต้ังม่ัน 
ม่ันคงในการปฏิบัติธรรมตามค าสั่งสอนของพระพุทธองค์ นอกจากนี้การรู้ จักเลือกบุคคลใน
การท างานให้กับคณะสงฆ์เพ่ือความงอกงามและเพ่ือยกย่องคนดีมีศีลธรรมให้สามารถ
ท างา นเพ่ือประโยชน์แก่ชาวบ้ าน และสิ่งส า คัญภาวะผู้ น าควรต้องมีปัญญา ดีและ
ความสามารถดี ซ่ึงจะท าให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยดี เกิดความแกล้วกล้าและกล้าหาญในการ
ปฏิบัติงานและการรักษาความถูกต้องในสิ่งที่ถูกที่ควร ย่อมน ามาซ่ึงความเคารพศรัทธาจาก
ผู้ใต้ปกครองตลอดจนประชาชนสังคมเสมอ  
 ด้านการประสานงาน/การมีส่วนรวม การให้ค าปรึกษาด้วยการจัดต้ังส านักงาน
พระวินยาธิการกลาง และมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ ส่งผลให้พระวินยาธิการสามารถ
ประสานงานกับเจ้าคณะ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้เป็นอย่างดี พระวินยาธิการมีความ
ซ่ือสัตย์ทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน พระวินยาธิการสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสาร
ได้ดี พระวินยาธิการสามารถอธิบายกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่เก่ียวข้องและ
แนะน าพระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยได้ พระวินยาธิการมีการวางแผน
ร่วมกับเจ้าคณะผู้ปกครอง เจ้าอาวาสวัดต้นสังกัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง พระวินยาธิการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ทุกขั้นตอน เหตุการณ์ใดไม่
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ พระวินยาธิการมักจะกลับไปวางแผนใหม่ก่อนลงมือปฏิบัติทุกครั้ง 
พระวินยาธิการมีการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เสมอ พระวินยาธิการ
น าพาพระภิกษุสามเณรผู้ประพฤติฝ่าฝืน มอบให้เจ้าอาวาสต้นสังกัดด าเนินการ พระวินยาธิ
การช่วยเหลือเจ้าอาวาสและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองในการปราบปรามพระภิกษุสามเณรผู้
ประพฤติผิดได้อย่างเหมาะสม พระวินยาธิการรายงานเหตุการณ์ให้เจ้าคณะผู้ปกครอง
ทราบทุกครั้ง เม่ือมีพระภิกษุสามเณรกระท าความผิด พระวินยาธิการปรับปรุงแก้ไข และ
ควบคุมสถานการณ์ได้ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาย สรรประเสริฐ (2552) ได้ศึกษา
เรื่องกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของกองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ซ่ึงพบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกองบังคับการต ารวจท่องเที่ยวใ น
ภาพรวม และรายด้านมีปฏิบัติการอยู่ในระดับปานกลาง ความต้องการพัฒนาในด้านวิธีการ
พัฒนา ความต้องการในระดับมากที่สุด ได้แก่ การฝึกอบรม รองลงมาคือ การศึกษาดูงาน 
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การศึกษาต่อ การสัมมนา ในด้านความจ าเป็นในทางกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เหตุผลความจ าเป็นประการแรกคือ ต ารวจท่องเที่ยวบางส่วนยังไม่สามารถท างานให้เกิด
ประสิทธิภา พไ ด้อย่ าง เต็มที่ มีความรู้คว ามเข้า ใจ ในการปฏิบั ติง านค่อนข้างน้อย 
นอกจากนั้นความต้องการของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ที่คาดหวังว่าต ารวจท่องเที่ยวควรมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงในประเด็นสุดท้าย กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ 1. สนับสนุนและเปิดโอกาสให้มีบทบาท และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา 2. พัฒนาระบบประเมินผลการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม 3. พัฒนาระบบสร้างขวัญก าลังใจเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพไว้
4. พัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
5. สร้างบรรยากาศและการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน 6. พัฒนาบุคลากรบนพ้ืนฐาน
ของความสามารถที่พึงประสงค์ของหน่วย 
 ด้านกระบวนการทางยุติธรรม (กฎหมาย)  การติดตามและประเมินผล มีการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานเจ้าคณะผู้ปกครองทราบ ส่งผลให้พระวินยาธิการ
สามารถเขียนรายงานสรุปและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้อย่างเที่ยงตรง และรวดเร็ว พระ
วินยาธิการเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนเสมอ มีการท างานกันเป็นทีมระหว่าง
หัวหน้าพระวินยาธิการประจ าจังหวัด หัวหน้าพระวินยาธิการประจ าเขต พระวินยาธิการ
ประจ าแขวง ผู้ช่วยพระวินยาธิการ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถานีต ารวจนครบาลและประชาชน ในการสอดส่องดูแลความประพฤติของ
พระภิกษุสามเณร เม่ือพบพระภิกษุสามเณรผู้กระท าความผิด หรือสงสัยว่าจะกระท า
ความผิดก็มีการรายงานให้พระผู้ใหญ่ทราบเรื่องก่อน และมีการประสานงานกันตามล าดับ
ชั้น แล้วจึงเข้าไประงับเหตุอย่างทันท่วงที จะสังเกตได้ว่าเม่ือมีอธิกรณ์ใดๆเกิดขึ้นในเขต
พ้ืนที่ใด หรือได้รับการร้องเรียนถึงความประพฤติมิชอบของพระภิกษุสามเณรรูปใดในเขต
พ้ืนที่ใด ไม่ใช่จะมีแต่พระวินยาธิการเพียงรูปเดียว หรือสองรูป เข้าไประงับเหตุโดยพละ
การณ์ จะมีหัวหน้าพระวินยาธิการประจ าเขต พระวินยาธิการประจ าแขวง ผู้ช่วยพระ
วินยาธิการ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีต ารวจ
นครบาลและประชาชน เข้าร่วมระงับเหตุด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ทวีชัย บุญเติม 
(2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ส าหรับพุทธศักราช 2550 ผลการวิจัยพบว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันที่พึงหลักทางวิชาการแก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ
ลุ่มแม่น้ าโขง มีการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ให้บริการวิชาการ
อย่างหลากหลาย เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชนโดยอาศัยเทคโนโลยีเครือข่ายสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์หลักที่ก าหนดทิศทางนี้คือ การท ามหาวิทยาลัยของรัฐไม่เป็นส่วนราชการ 
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องค์ความรู้จากการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิ
การในกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยสามารถน าเสนอองค์ความรู้จากการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 
ที่มา : พระฉัตรชัย อธิปญฺโญ (2563) 

 

คุณ ลักษ ณะที่ พึ ง ปร ะสง ค์ ใน ก าร
ปฏิบัติ งานข องพ ระวิน ยาธิก ารใน
กรุงเทพมหานคร 

 

ด้านภาวะผู้น า 
-พระวินยาธิการต้องมีการตัดสิน

จับกุม ปราบปราม ได้ทันที 
-รู้จักใช้ AI (ปัญญาประดิษฐ์) เช่น โด
รนบังคับ มาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่  
-หัวห น้าต้อง เ ป็นได้ทั้ ง ผู้ สั่ ง และผู้
ปฏิบัติหน้าได้ในคนเ ดียวกันและ ใน
เวลาเดียวกัน 

ด้านหน้าที่ 
-ต้องมีApplication  
(แอพพลิเคชั่น) ท่ีใช้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี  
-มีการจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อใช้ ใน
การปฏิบัติหน้าท่ี ในการตรวจสอบ
ของพระภิกษุสงฆ์สามเณร 
-ต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อปราบ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหน้า 

 

 

 

 

 
ด้านการประสานงาน/การมีส่วนร่วม 

-ต้องมีเครือข่ายประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ 
ต ารวจ ทหาร ประธานชุมชนหมู่บ้าน พ่อค้าแม่ค้า 
-ต้องมี Application (แอพพลิเคช่ัน ) โปรแกรมที่
อ านวยความสะดวกในการแจ้งข่าวสารด้านต่างๆ  
-ต้องมีการจัดเก็บฐานข้อมูลที่ออกแบบมาส าหรับ 
Mobile (โมบาย) Teblet (แท็บเล็ต) หรืออุปกรณ์
เคล่ือนที่ 

 

ด้านกระบวนการทางยุติธรรม (กฎหมาย) 
-สร้างข้อตกลง ร่างข้อเสนอในการใช้เคร่ือง มือ
ปราบเหตุการณ์เฉพาะหน้าให้พระวินยาธิการใช้
ไฟฉายช็อตไฟฟ้าป้องกันตัวได้  
-การศึกษาเพ่ือการพัฒนาระบบการศึกษาและ
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  
-ด้านความรู้ ทักษะที่จ า เป็นในการปฏิบั ติงาน 
และ คุณธรร ม จ ริย ธรร ม ควา มรั บผิด ชอ บ
จิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง 
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ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ
ในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. คณะสงฆ์กรุงเทพมหานครควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของพระวินยาธิการอย่างสม่ าเสมอ 
 2. คณะสงฆ์กรุงเทพมหานครควรต้ังส านักงานพระวินยาธิการ และมีเจ้าหน้าที่
อ านวยการ รวมถึงให้ค าปรึกษาแก่พระวินยาธิการเป็นรายกรณี 
 3. คณะสงฆ์กรุงเทพมหานครควรมีการประสานงานในการออกตรวจ ลงพ้ืนที่ กับ
ต ารวจและทหารในแต่ละพ้ืนที่ 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. พระวินยาธิการควรพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เช่น ศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง แม่นย าในพระธรรมวินัย เป็นต้น 
 2. พระวินยาธิการควรหม่ันออกตรวจตราความเรียบร้อยในเขตปกครองคณะสงฆ์
ของตนอย่างสม่ าเสมอ และรายงานความเรียบร้อยให้เจ้าคณะผู้ปกครองทราบ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ผลการวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ
ในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขอเสนอแนะในส่วนที่สามารถต่อยอดจากงานวิจัยฉบับนี้ดังนี้ 
 1. ควรศึกษาเนื้อหาเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการให้
ลึกซ้ึงมายิ่งขึ้น ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลรูปแบบในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการของแต่
ละเขตแต่ละจังหวัด เพ่ือหาความแตกต่างของผลการพัฒนา 
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แนวทางการพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะเพ่ือความมั่นคง 
ด้านพลังงานอย่างย่ังยืน* 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคในการเกิดโรงไฟฟ้าชุมชน
จากขยะ และก าหนดแนวทางการพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะเพ่ือความม่ันคงด้าน
พลังงานอย่างยั่งยืน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ทุติยภูมิ จากเอกสาร ต่าง ๆ เช่น บทความวิชาการ งานวิจัยที่ เก่ียวข้อง เอกสารราชการ 
นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาและ
อุปสรรคในการเกิดโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะ ได้แก่ ความเป็นเจ้าของขยะ การไม่ยอมรับใน
การสร้างโรงไฟฟ้าของคนในพ้ืนที่ การขาดความเชื่อม่ันในเทคโนโลยีที่เลือกใช้ กฎระเบียบ
ขั้นตอนที่เก่ียวข้องขาดความชัดเจนและล่าช้า การลงทุนโดยภาค เอกชนยังขาดความ
เชื่อม่ันในโครงการ การเลือกเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับคุณสมบัติและองค์ประกอบของ
ขยะ การจัดการจัดหารวบรวมขยะที่อยู่กระจัดกระจาย การบริหารจัดการขยะทั้งระบบ
ขาดหน่วยงานเพ่ือท าหน้าที่บูรณาการ 2. แนวทางการพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะเพ่ือ
ความม่ันคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน โรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะควรเป็นเทคโนโลยีที่ เหมาะสม
ส าหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานขนาดเล็กในระดับชุมชนที่มีก าลังการผลิตไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ 
เพ่ือให้ชุมชนสามารถด าเนินการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานขยะหรือชีวมวล เป็นวิธีการ
หนึ่งที่สามารถลดปริมาณขยะหรือของเสีย โดยน ามาผลิตเป็นพลังงานได้เป็นอย่างดี ลดการ
น าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเพ่ือมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ก่อให้เกิดรายได้เสริมแก่คนใน
ชุมชน และท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซ่ึงเป็นผลต่อความม่ันคงด้านพลังงาน 
ค าส าคัญ: แนวทางการพัฒนา; โรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะ; ความม่ันคงด้านพลังงาน 
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Abstract 
 The objectives of this research article were to study problems 
regarding establishment of municipal solid waste power plant, to build the 
potential guidelines for development of municipal solid waste power plant 
for sustainable energy security. This research had characteristics related to 
interpretation of phenomena that occurred or Policy makers’ behavior. 
Therefore it was appropriate to use qualitative research method by 
collecting data from secondary sources, from various documents, such as 
academic articles, related research, official document, government policies 
including non-participatory observation. The results of the research were as 
follows: 1. The problems and obstacles in construction of municipal solid 
waste power plant include: (1) waste ownership (2) unacceptance of people 
in the community (3) lack of confidence in the technology used (4) 
regulations and procedures were not clear and red tape. (5) private sector 
lacked confidence to invest in the project (6) unsuitable selection of 
technology concerning properties and composition of waste (7) problems in 
relation to the management of procurement and collection of scattered 
waste and (8) lack of an integrated agency to manage waste throughout the 
system. 2. The guidelines for the development of municipal solid waste 
power plant for sustainable energy security were to use appropriate 
technology for small-scale power generation at the community level with a 
capacity of not more than 1 MW so that the community can generate 
electricity from waste energy sources or biomass. This guideline led to 
reduction of waste amount and raw materials importation from abroad to 
produce electricity, creating extra income for people in the community and 
resulting in participation of the community that affected energy security. 
Keywords: Development guidelines; Waste Power plant; Stability energy 
 
 
 
 



120 
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563 

Vol. 9 No. 3 July - September 2020 

 

บทน า 
 ในการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเม่ือวันที่ 12 กันยายน 2562 รัฐบาลได้
ก าหนดนโยบาย 11 ด้าน โดยนโยบายด้านพลังงานไฟฟ้าถูกระบุไว้ใน ข้อ 6. นโยบายการ
เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยในระยะยาวให้ด าเนินการให้มีการสร้าง
โรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งจากการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิง และ
จากพลังงานทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสภาวะ
แวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนา พลังงาน และ ข้อ 8. 
นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
การพัฒนาและนวัตกรรม โดยส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้าน
พลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ไฟฟ้า การจัดการน้ า และการจัดการขยะ 
 นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลเน้นการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงทั้งจากฟอสซิล
และจากพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนตาม
ศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพ้ืนที่ เปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ผลิตและบริหารจัดการพลังงาน เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน ซ่ึงสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2560) ได้ก าหนดให้มีการพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ไฟฟ้าและ
ศักยภาพการผลิตในแต่ละภูมิภาค ท าให้เกิดความม่ันคงด้านพลังงาน ( Security) เพ่ือ
รองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซ่ึงการพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าต้องค านึงถึง
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ าเพ่ือลดภาระผู้ใช้ไฟฟ้า 
และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว รวมถึงการ
เตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้าเพ่ือให้เกิดการแข่งขันด้านการผลิต ไฟฟ้าซ่ึงจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ แต่การพัฒนาพลังงานโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศไทยที่ผ่านมา ให้ความส าคัญกับการจัดหาไฟฟ้าให้
เพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าในภาพรวมของทั้งประเทศเป็นหลัก โดยไม่ได้พิจารณาถึง
การกระจายระบบผลิตไฟฟ้า หรือการบริหารแหล่งเชื้อเพลิงที่ มีอยู่ตามภูมิภาคเพ่ือสร้าง
ความม่ันคงในแต่ละพ้ืนที่และสอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประกอบกับสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าเดิม (แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP2015) ท าให้การพัฒนาพลังงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่
สะท้อนถึงแนวนโยบายของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี  ประกอบกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มีนโยบายพลังงานเป็นของคนไทยทุกคน ( Energy For 
all) โดยการดึงจุดแข็งของประเทศสร้างความม่ันคงพลังงาน พร้อมเตรียมปรับพีดีพีเพ่ิม



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  

Journal of MCU Social Science Review 
121 

 

พลังงานทดแทน เพ่ือเปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชนเข้าถึงพลังงานและมีส่วนร่วมด้าน
พลังงานมากขึ้น ดังนั้น โครงการผลิตไฟฟ้าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน นอกจากจะช่วย
ยกระดับพืชพลังงานแล้ว ยังท าให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น รวมทั้งเกิดความม่ันคงไฟฟ้า
ด้วย 
 ขยะสามารถเป็นพลังงานหมุนเวียนรูปแบบหนึ่งที่น ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ไฟฟ้าและพลังงานความร้อน โดยในปี 2560 ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศมี 27.40 ล้าน
ตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ที่มี 27.06 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 1.26 หรือ 120,000 ตัน ขณะที่
อัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนลดลงจาก 1.14 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2559 แต่ในปี 2560 
ลดลงอยู่ที่ 1.13 กิโลกรัม/คน/วัน ส่วนการก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นจาก 9.57 ล้านตัน ในปี 
2559 เพ่ิมขึ้นเป็น 11.70 ล้านตันในปี 2560 และน ากลับมาใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นจาก 5.80 
ล้านตัน เป็น 8.52 ล้านตัน (กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2561) ซ่ึง
ปริมาณขยะกว่าครึ่งหนึ่งไม่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง มีกองทิ้งไว้ตามบ่อขยะหรือลักลอบ
ทิ้งตามสถานที่ต่าง ๆ ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นและเชื้อโร ค หรือใน
บางแห่งมีมลพิษทา งอากาศจ ากการลุ กไหม้ของกองขยะ และการก าจั ดขยะด้วย
กระบวนการเผาไหม้แบบธรรมดาที่มีควันลอยสู่บรรยากาศ ทั้งที่ขยะเหล่านี้สามารถน า
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่หรือน าไปใช้เป็นพลังงานได้ และยังสามารถแก้ไขปัญหาขยะล้น
เมือง และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงได้
ก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ ในการด าเนินการเก่ียวกับขยะอย่างจริงจัง จึงได้เกิดแนวคิดใน
เรื่อง พลังงานทดแทน (Renewable Energy) ที่ต้องมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นพ้ืนฐาน
การพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นพลังงานทดแทน ดังนั้น การใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะจึงมี
ความส าคัญเพ่ือให้พลังงานขยะมีการพัฒนาควบคู่กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
 ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงควรมีการก าหนดแนวทางบูรณาการการ
พัฒนาเพ่ือให้เกิดโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะเพ่ือความม่ันคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน และ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 
2561) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) เพ่ือกระจายการมีส่วนร่วมของภาคประชา
สังคม กระจายทรัพยากร กระจายความเจริญ (ไม่กระจุกที่ใดที่หนึ่ง) อย่างเท่าเทียมและ
เสมอภาค เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทางศาสตร์
พระราชา อันเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนโดยมีชุมชนเป็นฐานราก และเป็นการ
แบ่งเบาภาระให้กับรัฐบาล จึงเป็นแรงบันดาลใจในการวิจัย แนวทางการพัฒนาโรงไฟฟ้า
ชุมชนจากขยะเพ่ือความม่ันคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนโดยก าหนด 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคในการเกิดโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะ  
 2. เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะเพ่ือความม่ันคงด้าน
พลังงานอย่างยั่งยืน  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการศึกษาโดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะของการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) เป็นการวิจัยแบบพรรณนาความและวิเคราะห์แบบอุปนัย 
โดยเริ่มต้นจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้แนวคิดเบื้องต้น
ในการค้นหา และรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ซ่ึงเป็นการศึกษา
เอกสารที่ได้มีการจัดพิมพ์เผยแพร่ไว้อยู่แล้ว ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย (1) 
การสังเกตปรากฏการณ์ในประเด็นที่ ศึกษา (2) การศึกษาเชิงเอกสาร ( Documentary 
Research) ในส่วนที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่ศึกษา โดยการวิเคราะห์เอกสาร  ในส่วนของ
การวิเครา ะห์ข้อมูล ใช้การวิเคร าะห์เนื้อห า (Content Analysis) และการตีควา ม 
สังเคราะห์ และเรียบเรียงเพ่ือน าเสนอ มีการจัดระเบียบโครงสร้างและหาความหมายของ
ข้อมูลที่รวบรวมมา เป็นการค้นหาข้อความทั่วไปที่จะบอกความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ แล้ว
น าผลมาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ และใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา
เป็นหลัก  โดยน าข้อ มูลที่ได้มา เรียบเรี ยง เพ่ือบูรณาการและหาความสัมพันธ์ ของ
ปรากฏการณ์ จากข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ  โดยในส่วนของการ
เตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลได้ท าการจัดระเบียบของข้อมูลโดยน าใส่ตารางวิเคราะห์เพ่ือให้
เกิดความสะดวกในการน ามาวิเคราะห์ ภายใต้วัตถุประสงค์ของการศึกษา  เพ่ือน าไปสู่การ
อภิปรายผลซ่ึงเป็นองค์ความรู้จากการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยท าการสรุปตามประเด็นที่ใช้ในกรอบแนวความคิดในการวิจัย ได้แก่ 
ปัญหาและอุปสรรคในการเกิดโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะ และแนวทางการพัฒนาโรงไฟฟ้า
ชุมชนจากขยะ เพ่ือความม่ันคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
 1. ปัญหาและอุปสรรคในการเกิดโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะ 
 ปัญหาอุปสรรคหลักในการเกิดโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะ ได้แก่ ปัญหาการบริหาร
จัดการขยะ และปัญหาจากการแปรรูปขยะเป็นพลังงานทดแทน ดังนี้ 
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 - ปัญหาการบริหารจัดการขยะแหล่งสร้างขยะ ประกอบด้วย แหล่งสร้างขยะซ่ึง
เก่ียวข้องกับประชาชน และสถานประกอบการที่เป็นผู้สร้างขยะ โดยในส่วนของประชาชน
ที่ขาดจิตส านึก และขาดแรงจูงใจในการลดปริมาณการใช้ และคัดแยกขยะ  ขาดความรู้ 
ความเข้าใจ และไม่เห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการขยะต้ังแต่ต้นทาง  ไม่ให้
ความส าคัญกับการลดปริมาณขยะด้วยการน าขยะมาใช้ซ้ า  (Reuse) น ากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) ไม่นิยมซ้ือสินค้าที่ได้จากกระบวนการ Recycle ทิ้งขยะมูลฝอยอันตรายปนกับ
มูลฝอยทั่วไป ในส่วนของสถานประกอบการขาดจิตส านึก และขาดแรงจูงใจในการลด
ปริมาณการใช้ด้วยการปรับปรุง Packaging หรือใช้วัสดุที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วน
ขั้นตอนการจัดเก็บ / รวบรวม / ขนย้ายขยะ ซ่ึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องซ่ึงส่วน
ใหญ่ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความพร้อมในการบริหารจัดการขยะ  การจัดเก็บ 
/ รวบรวม / ขนย้ายขยะยังท าได้ไม่ครบถ้วน ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่ มีความรู้  ความเข้าใจ 
โดยเฉพาะด้านเทคนิคการปฏิบัติงานและความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นไปตามมาตรฐาน  ใน
ด้านกฎ ระเบียบ มาตรการที่เก่ียวข้อง ยังไม่มีกฎหมายบังคับให้มีการคัดแยกขยะต้ังแต่ต้น
ทาง ยังไม่มีกฎหมายควบคุมขั้นตอนการใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้า ให้น าวัตถุดิบรีไซเคิล
มาใช้มากขึ้น หรือก าหนดให้ใช้องค์ประกอบบรรจุภัณฑ์ที่ก าจัดยากน้อยลง  ภาครัฐยังไม่
สามารถบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การตรวจสอบ ควบคุมให้
เป็นไปตามมาตรฐานจากองค์กรภายนอกไม่ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 - ปัญหา และอุปสรรคในการแปรรูปขยะเป็นพลังงานทดแทน เกิดจากภาครัฐที่ยัง
ไม่มีนโยบาย และกรอบการปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องการน าขยะไปแปรรูปเป็นพลังงาน
ทดแทน อันเป็นผลท าให้ภาคเอกชนที่มีความพร้อมขาดโอกาสในการด าเนินการ รวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 
2560 ข้อ 12 การก าจัดมูลฝอย ซ่ึงที่ผ่านมาภาครัฐยังขาดความสามารถในการก าจัดมูล
ฝอยอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากยังขาดความพร้อมและองค์ความรู้ในการด าเนินการ
เท่ากับภาคเอกชน และหากมอบหมายเอกชนด าเนินการก็ยังมีอุปสรรค ในเรื่อง ข้อ 16 
การมอบหมายให้เอกชนด าเนินการหรือร่วมด าเนินการเก็บหรือขนมูลฝอย ให้ด าเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ 17 ในการมอบหมาย
ให้เอกชนด าเนินการหรือร่วมด าเนินการก าจัดมูลฝอย ให้คณะกรรมการจังหวัด หรือ
คณะกรรมการกลาง แล้วแต่กรณี ให้ค าแนะน าราชการส่วนท้องถิ่น ในการจัดท าข้อเสนอ
เพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายให้ความเห็นชอบ ฯลฯ 
(กระทรวงมหาดไทย, 2560) ซ่ึงเป็นอุปสรรคที่ท าให้ภาคเอกชนไม่สามารถด าเนินการ
สนั บสนุ นภา ครั ฐ ในกา รแปร รู ปขยะเป็ นพลั ง งา นทดแทน ไ ด้อย่ า งกว้ า งขวา ง 
(กระทรวงมหาดไทย, 2560) ประกอบกับขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตส าหรับการ
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ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน 
หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ. 2560 มีความยุ่งยากและใช้ระยะเวลานาน  นอกจากนี้ ภาครัฐยังขาดการ
สนับสนุนให้มีการศึกษา เรียนรู้  และพัฒนาอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพ่ือเป็นต้นแบบการ
ด าเนินกา รให้กับทั้ งภาครัฐ  และภาคเอกชนอย่างเพีย งพอ ท าให้สูญเสีย โอกาสทั้ ง
ภาคเอกชน และภาครัฐ ในส่วนของประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการแปร
รูปขยะเป็นพลังงานทดแทน (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข, 2535) 
 - ปัญหา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีมากมายที่
ช่วยน าขยะมาใช้เป็นพลังงานทดแทน ทั้ งเพ่ือลดปริมาณขยะที่เกิดมากขึ้นในทุกวั น 
พลังงานทดแทนจากขยะที่ได้ออกมาจะอยู่ในรูปของความร้อน ไฟฟ้า เชื้อเพลิง เป็นหลัก 
และในส่วนภาครัฐโดยกระทรวงพลังงานได้ก าหนดเป้าหมายภายในปี 2564 ต้องผลิตไฟฟ้า
ด้วยพลังงานขยะได้เท่ากับ 400 เมกะวัตต์ต่อปี และมีโรงงานผลิตไฟฟ้าจากการแปรรูป
ขยะจ านวน 53 แห่ง มีแนวทางการส่งเสริมพลังงานขยะ ตามนโยบายการเปลี่ยนขยะเป็น
พลังงาน (waste to energy) และการก าหนดการจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติ  โดยการ
จัดการขยะตกค้างสะสม และการสร้างรูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสม ในบ่อฝังกลบ
ขยะในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน ามาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและ
พลังงานความร้อน และจากมาตรการส่งเสริมต่างๆ นี้เองท าให้ภาคเอกชนมีความสนใจใน
การลงทุนเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการ
จัดการขยะ ต้ังแต่การคัดแยกขยะด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ การใช้เทคโนโลยีการลดความชื้น
ในขยะที่มีความชื้นสูงและให้ความร้อนน้อย และเทคโนโลยีการแปลงขยะชุมชนและขยะ
อุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายเป็นเชื้อเพลิงคุณภาพดี (Refuse Derived Fuel: RDF) ในการ
น าไปผลิตไฟฟ้า และหากสามารถด าเนินการได้จะท าให้เกิดประโยชน์จากขยะชุมชน ท าให้
ปริมาณขยะต้องหมดไป ปัญหา และอุปสรรคในอนาคตที่ต้องค านึงถึง คือ เม่ือขย ะหมดไป
ตามแนวนโยบายวาระแห่งชาติแล้ว จะใช้วัตถุดิบใดในระดับชุมชนมาแทนในการเป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตเป็นไฟฟ้าต่อไป  
 2. แนวทางการพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะเพ่ือความมั่นคงด้านพลังงาน
อย่างย่ังยืน 
 การน าขยะไปผลิตเป็นพลังงานนั้น ยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่หลายประการ โดย
คุณสมบัติขยะมูลฝอย ในประเทศไทยส่วน ใหญ่มักเป็ นขยะที่มีความชื้นสูง  และยัง มี
กฎระเบียบ หรือกฎหมายที่ไม่เอ้ือต่อการลงทุนเพ่ือผลิตไฟฟ้าจากขยะ รวมถึงชุมชน
โดยรอบมีผู้มีส่วนได้เสียยังขาดความตระหนัก หรือความเข้าใจถึงการบ าบัดขยะให้ถูกวิธี 



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  

Journal of MCU Social Science Review 
125 

 

จนบางครั้งเกิดการประท้วงต่อต้านโรงไฟฟ้าขยะ ทั้งๆ ที่โครงการเหล่านั้นเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของชุมชนเอง ที่ผ่านมาการจัดการขยะของเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.)  หรื อ องค์การบริหา รส่วนต า บล  (อบต. ) มักจะใช้วิ ธีแบบเดิ มๆ ที่ยังขา ด
ประสิทธิภาพ (เทกอง/ฝังกลบอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ) ในขณะเดียวกันนโยบายด้านพลังงาน
ของรัฐบาลปัจจุบันได้ก าหนดให้มีการด าเนินนโยบายด้านพลังงานทดแทนเป็นวาระ
แห่งชาติ และส่งเสริมการจัดหา และการใช้พลังงานที่ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่ยังไม่ประสบความส าเร็จเนื่องจากการเลือ ก
เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุดิบ ปัญหาจากการจัดการจัดหารวบรวมขยะ
ที่อยู่กระจัดกระจาย (สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 2560) ที่ผ่านมามีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการ
น าขยะไปผลิตพลังงานทดแทน มากมาย อาทิ การเสนอให้มีหน่วยงานเฉพาะเพ่ือส่งเสริม 
และขับเคลื่อนนโยบายการแปรรูปขยะเพ่ือผลิตพลังงานทดแทน  แบบระบบการบริการ
แบบหน้าต่างเด่ียว (Single Window) ท าหน้าที่ตรวจสอบควบคุมให้กิจการพลังงาน
ทดแทนจากขยะ เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตของประชาชนเกิดความเป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย (คณะกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ , (ม.ป.ป.)) รวมทั้งมี
การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการน าขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้า 
โดยภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และประชาสังคม ร่วมมือกันสร้างจิตส านึก และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้ง และจัดการขยะต้ังแต่ต้นทาง เพ่ือช่วยลดปริมาณขยะจาก
แหล่งที่ปล่อย ภายใต้หลัก 3R Reduce, Reuse และ Recycle และเสนอให้ อปท. ใช้
รูปแบบ (Model) ของการเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐ และเอกชน ในการคัดเลือกภาคเอกชน
มาลงทุนรับก าจัดขยะด้วยวิธีน าไปเผาเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้าในลักษณะที่ท้องถิ่นไม่
ต้องลงทุนเอง แต่จ่ายค่าก าจัดขยะให้แก่เอกชนในรูปแบบ BOT หรือ BOO ในส่วนของ
เทคโนโลยีเสนอให้ใช้เทคโนโลยีแบบเผาตรงในระบบปิดแบบใช้อากาศชนิดแผงตะกรับ
เคลื่อนที่ (Stoker Incinerator Closed System) โดยพิจารณาเพียงลดต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
การก าจัดขยะมูลฝอย (สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 2560) ซ่ึงหากพิจารณาตามข้อเสนอที่มีการน าเสนอมาแล้วข้างต้น พบว่า 
การพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะยังไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร เนื่องจากขาดบริบทของ
ความม่ันคงด้านพลังงานที่มาจากทรัพยากรในการผลิต เทคโนโลยี และการลงทุน รวมทั้ง
ขาดความยั่งยืนที่มาจากความร่วมมือของผู้ที่ มีส่วนเก่ียวข้อง ดังนั้น แนวทางการพัฒนา
โรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะเพ่ือความม่ันคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน จึงควรมีลักษณะ ดังนี้ 
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 1. การพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะเพ่ือความม่ันคงด้านพลังงาน  ต้องพิจารณา
องค์ประกอบหลักซ่ึงมีความสัมพันธ์และมีผลต่อความส าเร็จของการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ด้วย ได้แก่ ทรัพยากรในการผลิต เทคโนโลยี การลงทุน  
 - ทรัพยากรในการผลิต คือ เชื้อเพลิงขยะ ซ่ึงเป็นปัญหาเรื้อรังรอการแก้ไขอยู่แล้ว 
ต้องมีอยู่ในพ้ืนที่ไม่ควรมีการข้ามเขตการปกครองในพ้ืนที่ (ไม่ควรเป็นลักษณะ Cluster)  
เนื่องจากจะท าให้เกิดปัญหาการไม่ยอมรับ (NIMBY) 
 - เทคโนโลยีในการผลิต ควรเป็นเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับบริบทของความ
เป็นชุมชน สอดคล้องกับปริมาณขยะ คุณภาพของขยะ คือ ก าลังการผลิตไม่มากเกินไปจน
กลายเป็นการส ารองไฟฟ้าเพ่ือจ าหน่ายมากกว่าการตอบสนองความต้องการไฟฟ้าของ
ชุมชนแบบพอเพียง ไม่ก่อให้เกิดมลพิษในชุมชน ซ่ึงเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับความเป็น
ชุมชน ควรเป็นเทคโนโลยี Gasification ขนาดก าลังการผลิตไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ 
 - การลงทุน ส่วนใหญ่ภาครัฐต้องประสบกับปัญหาการลงทุนโครงการขนาดใหญ่
โดยมีงบประมาณจ ากัดอยู่แล้ว จึงควรใช้แนวทางในการแบ่งเบาภาระโดยการหาความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนในการลงทุน โดยสามารถพิจารณาได้จากภาคเอกชนที่ด าเนินการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะในพ้ืนที่อยู่แล้ว ซ่ึงในปัจจุบันมีอยู่ เป็นจ านวนมากที่ขาดการ
สนับสนุนความร่วมมือจากภาครัฐ โดยภาครัฐท า MOU ในการส่งขยะซ่ึงเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตและเป็นปัญหาที่ภาครัฐต้องการก าจัดอยู่แล้วให้กับภาคเอกชน และพิจารณาแบ่งสรร
รายได้ที่ได้รับจากการผลิตกระแสไฟฟ้าในลักษณะ จากชุมชน โดยชุมชน และเพ่ือชุมชน 
 2. การพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะด้านความยั่งยืน ซ่ึงความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้
ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาค
ชุมชน จากขยะอย่างเป็นระบบ ซ่ึงเริ่มต้นจากการให้ความรู้  ความเข้าใจ เก่ียวกับปัญหา
ขยะ ผลกระทบจากปัญหาขยะ ผลกระทบจากการจัดสรรงบประมาณเพ่ือก าจัดขยะ 
เหล่านี้ล้วนมีผลต่อวิถีชีวิตของชุมชน ซ่ึงต้องแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยการเริ่มต้นจากความ
ต้องการของชุมชน พิจารณาแนวทางการแก้ไข/พัฒนา แนวทางการด าเนินการร่วมกัน 
รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการแบ่งสรรรายได้ที่ เกิดจากการผลิตไฟฟ้าจากขยะ
ชุมชน เพ่ือให้เกิดความเป็นเจ้าของร่วมกัน อันน าไปสู่ความร่วมมืออย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืนได้ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ปัญหาและอุปสรรคในการเกิดโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะ ได้แก่ การบริหารจัดการ
ขยะแหล่งสร้างขยะ ประกอบด้วย แหล่งสร้างขยะซ่ึงเก่ียวข้องกับประชาชน และสถาน
ประกอบการที่เป็นผู้สร้างขยะ โดยในส่วนของประชาชนที่ขาดจิตส านึก และขาดแรงจูงใจ
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ในการลดปริมาณการใช้ และคัดแยกขยะ ขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่เห็นความส าคัญ
ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการขยะต้ังแต่ต้นทาง ไม่ให้ความส าคัญกับการลดปริมาณขยะ
ด้วยการน าขยะมาใช้ซ้ า (Reuse) น ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ไม่นิยมซ้ือสินค้าที่ได้จาก
กระบวนการ Recycle ขาดแรงจูงใจในการลดปริมาณการใช้ด้วยการปรับปรุง Packaging 
หรือใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ในส่วนของขั้นตอนการจัดเก็บ  รวบรวม 
ขนย้ายขยะ ซ่ึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เ ก่ียวข้องซ่ึงส่วนใหญ่ ขาดความพร้อมในการ
บริหารจัดการขยะดังกล่าว ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่ มีความรู้  ความเข้าใจ โดยเฉพาะด้าน
เทคนิคการปฏิบัติงานและความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นไปตามมาตรฐาน  ซ่ึงไม่สอดคล้อง
กับทฤษฎีรัฐบาลประกอบการ (Entrepreneurial Government) ของ Osborne and 
Gaebler ที่เห็นว่าการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ควร
จัดการในลักษณะผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างผลิตภาพสูงสุด โดยใน
ส่วนที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่วิจัย ได้แก่ การก ากับทิศทางไม่ใช่ด าเนินการเองทั้งหมด สิ่งไ หนที่
ไม่ถนัดหรือไม่เชี่ยวชาญควรมอบแก่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ช านาญมากกว่า การให้อ านาจแก่
ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการดูแลตนเอง การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ การตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ การกระจายอ านาจ (Osborne & Gaebler 1999) 
 ส่วนปัญหา และอุปสรรคในการแปรรูปขยะเป็นพลังงานทดแทน เกิดจากภาครัฐที่
ยังไม่มีนโยบาย และกรอบการปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องการน าขยะไปแปรรูปเป็นพลังงาน
ทดแทน อันเป็นผลท าให้ภาคเอกชนที่มีความพร้อมขาดโอกาสในการด าเนินการ รวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากชุมชนโดยรอบประท้วงต่อต้านโรงไฟฟ้าขยะ ทั้งที่โครงการ
เหล่านั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของชุมชนเอง  โดยขยะซ่ึงเป็นทรัพยากรหลักในการผลิต
พลังงานชุมชนจากขยะมีอยู่ในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย เป็นทรัพยากรที่เอ้ือต่อการผลิต
พลังงานชุมชน หรือโรงไฟฟ้าชุมชน ซ่ึงท าให้เกิดรายได้ต่อชุมชนเองผ่านทางกองทุนหมู่บ้าน 
ชุมชนเข้าไปเป็นหุ้นส่วนการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าร่วมกับองค์กรของรัฐ 
และภาคเอกชน ผ่านทางวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชนร่วมกันผลิตเชื้อเพลิงจ าหน่าย
ให้กับโรงไฟฟ้าใช้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้า เพ่ือสร้างความม่ันคงระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่ จึงไม่
สอดคล้องกับทฤษฎีการได้เปรียบในการแข่งขันของ Porter ที่เห็นว่า เครื่องมือในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมต้องเลือกยุทธวิธีที่ดีที่สุดที่จะก่อให้เกิดความได้เปรียบทางด้านการ
แข่งขัน (Competitive Advantage) แนวทางปรับตัวให้แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่
เป็นข้อได้เปรียบทางด้านการแข่งขันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เป็น สิ่งที่สามารถ
สร้างขึ้นมาได้และเปลี่ยนแปลงได้ทั้งทางบวกและลบ โดยมีปัจจัยหรือตัวบ่งชี้ ได้แก่ เง่ือนไข
ด้านปัจจัยการผลิต (Input/Factor Conditions) รวมถึงปัจจัยด้านทรัพยากรที่เข้าไปมีผล
กับวัตถุดิบที่เข้าสู่กลุ่ม อุตสาหกรรมนั้นๆ ควรมีอยู่ในพ้ืนที่ คือ ขยะ ส่วนเง่ือนไขด้านการ
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แข่งขันและกลยุทธ์ (Context for Firm Strategy and Rivalry Context) คือ ความ
เชี่ยวชาญช านาญหรือผู้มีประสบการณ์ควรมีอยู่ในพ้ืนที่ คือ ชุมชนในพ้ืนที่ ส่วนเง่ือนไข
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องและสนับสนุน  (Related and Supporting Industries) มีอยู่ใน
พ้ืนที่ คือ โรงไฟฟ้าชุมชน และสุดท้ายเง่ือนไขด้านอุปสงค์ (Demand Conditions) ได้แก่ 
ความต้องการของผู้บริโภค คือ ประชาชนในชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าชุมชน (Porter , 
1998) 
 2. โรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะควรเป็นเทคโนโลยีที่ เหมาะสมส าหรับการผลิตไฟฟ้า
พลังงานขนาดเล็กในระดับชุมชนที่มีก าลังการผลิตไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ เพ่ือให้ชุมชน
สามารถด าเนินการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานขยะหรือชีวมวล เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถ
ลดปริมาณขยะหรือของเสีย โดยน ามาผลิตเป็นพลังงานได้เป็นอย่างดี ลดการน าเข้าวัตถุ ดิบ
จากต่างประเทศเพ่ือมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ก่อให้เกิดรายได้เสริมแก่คนในชุมชน และ
ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซ่ึงเป็นผลต่อความม่ันคงด้านพลังงาน สิ่งที่ควร
ค านึงถึงในการก าหนดแนวทางการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเพ่ือความม่ันคงด้านพลังงาน
อย่างยั่งยืน คือ ความสอดคล้องของนโยบายการลดปริมาณขยะ กับนโยบายการน าขยะมา
ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงส่งผลต่อรูปแบบและขนาดของโรงไฟฟ้าขยะชุมชน และหากวาระ
แห่งชาติในการลดปริมาณขยะสัมฤทธิ์ผล จะใช้วัสดุใดแทนเชื้อเพลิงขยะเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืนด้านพลังงานต่อไป ดังนั้น ขนาดที่เหมาะสมส าหรับโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะจึงไม่ควร
มีขนาดใหญ่เกินความจ าเป็นสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Tammemagi 
ที่เห็นว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยหลักการจัดการขยะ 3 หลัก ได้แก่ การป้องกันสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากร การไม่ลิดรอนสิทธิของคนรุ่นต่อไป เป็นผล มาจาก
เป้าหมายพ้ืนฐานการจัดการแบบบูรณาการด้วยปรัชญาของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซ่ึงการ
จัดการขยะแบบบูรณาการ (Integrated Waste Management--IWM) เป็นเรื่องเก่ียวกับ
กลยุทธ์การจัดการเพ่ือให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดด้วยเทคนิคการจัดการ การ
วางแผนการจัดการขยะแบบบูรณาการ ที่สอดคล้องกับวงจรการด าเนินชีวิต (Tammemagi 
, 1999) ซ่ึงในการวิจัยนี้ เห็นว่า ระบบเตาเผาแบบควบคุมอากาศ (แก๊สซิฟิเคชั่น) มีความ
เหมาะสมกับความเป็นชุมชนมากที่สุด 
 ส่วนการจัดการแบบบูรณาการเพ่ือเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องสอดคล้องกับทฤษฎีการจัดการขยะแบบบูรณาการ (Integrated Solid Waste 
Management/ISWM) ของ Tchobanoglous ที่เห็นว่า องค์ประกอบของหน้าที่ มีความ
เชื่อมโยงและประสานกัน มีความเหมาะสมส าหรับความมีประสิทธิผล การพัฒนาระบบการ
จัดการเป็นการจัดการขยะแบบบูรณาการ เป็นการพัฒนาเก่ียวกับความสัมพันธ์และ
ส่งเสริมซ่ึงกันและกัน ทั้งนี้ การจัดการแบบบูรณาการ มิใช่สิ่งที่ตายตัวสามารถผสมผสาน
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ทางเลือกและเทคโนโลยีให้เหมาะสม ซ่ึงขึ้นอยู่กับกิจกรรมความต้องการในการจัดการของ
ท้องถิ่นซ่ึงขึ้นอยู่กับข้อมูลและคุณลักษณะของสายธารขยะ คุณสมบัติของการปฏิบัติ  ต้องมี
ความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Tchobanoglous et 
al., 1993) 
 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะ 
ชนิดเตาเผา หลักการ ข้อดี  ข้อเสีย 

1. เตาเผาชนิดแผง
ตะกรับเคล่ือนท่ี
แบบใช้อากาศ 
(Stoker 
Incinerator) 

- ใช้อากาศส าหรับการ
เผาไหม้ขยะ 

- เถ้าหนักจากระบบ
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 

- ไม่ต้องคัดแยกขยะ 
- สามารถเผาขยะได้
หลายประเภทในเวลา
เดียวกัน 

- เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน  

- เงินลงทุนและค่า
บ ารุงรักษาค่อนข้าง
สูงโดยเฉพาะระบบ
บ าบัดมลพิษทาง
อากาศ 

2. เตาเผาชนิดใช้
ตัวกลางน าความ
ร้อน (Fluidized 
Bed Incinerator) 

- ขยะต้องถูกย่อยให้มี
ขนาดเล็ก  

- ต้องใช้ทรายเป็น
ตัวกลางในการเผา  

- ส่ิงท่ีออกจากระบบไป
ใช้ในอุตสาหกรรมได้ 

- ประสิทธิภาพคงท่ี  

- ใช้กับขยะท่ีมีความช้ืน
ต่ าเท่านั้น 

- ต้องมีการคัดแยกขยะ 

3. เตาเผาชนิดห้อง
เผาทรงกระบอกท่ี
หมุนได้รอบตัว 
(Rotary Klin 
Incinerator) 

- การเผาค่อนข้างคงท่ี
สมบูรณ์ 

- เหมาะกับการท าลาย
ขยะอุตสาหกรรม 

- รับมูลฝอยได้ทุก
ประเภท 

- เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน 
- รวมขยะครัวเรือนได้ 

- เงินลงทุนก่อสร้าง
ระบบสูง 

- ผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่า
ระบบอ่ืน 

4. เตาเผาอากาศ
แบบไร้อากาศ (ไพ
โรไลซิส) ในระบบปิด 

- ส่ิงท่ีได้จากระบบ คือ
ก๊าซเช้ือเพลิง น้ ามัน
เช้ือเพลิงและถ่าน 

- ส่วนท่ีออกจากระบบ
น าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมได้ 

- เกิดไดออกซินน้อย 

- ใช้กับขยะพลาสติก 
- ต้องก าจัดทาร์และฝุ่น

ละออง 
- มูลค่าสูง 

5. เตาเผาแบบ
ควบคุมอากาศ (แก๊ส
ซิฟิเคช่ัน) 

- ก๊าซเช้ือเพลิงท่ีได้จะ
น ามาใช้เป็นเช้ือเพลิง
ผลิตไฟฟ้า 

- สามารถควบคุมมลพิษ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

- เกิดไดออกซินน้อย 

- เงินลงทุนในการก่อสร้าง
ระบบสูง 

- ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้
และความช านาญเฉพาะ 

- ใช้ได้ดีกับ RDF 
จากการการเปรียบเทียบเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะที่เหมาะสมกับ

บริบทการเป็นโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะ จะพบว่า เทคโนโลยี เตาเผาแบบควบคุมอากาศ 
หรือ Gasification สอดคล้องกับ นโยบายการลดปริมาณขยะ การน าขยะมาใช้ในการผลิต
ไฟฟ้า โดยเป็นระบบปิดที่สามารถควบคุมมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพในชุมชน มีระบบท า
ความสะอาดก๊าซก่อนการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูง เกิดปฏิกิริยาในระบบที่ควบคุมออกซิเจน 
จึงเกิดไดออกซินน้อย และสามารถแก้ไขปัญหาขยะขาดแคลน (หมดไปในอนาคต) โดยการ
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ใช้เชื้อเพลิงในรูป RDF แทนได้ และแม้ว่าเงินลงทุนในการก่อสร้างระบบสูง มีกระบวนการ
ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงมากในระบบการผลิตก๊าซเชื้อเพลิง ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้และความ
ช านาญเฉพาะ แต่ภาครัฐสามารถพิจารณารูปแบบการลงทุนร่วมภาครัฐ เอกชนได้ 
(ภาคเอกชนลงทุน ภาครัฐสนับสนุนวัตถุดิบการผลิต) 

 
องค์ความรู้จากการวิจัย  
 จากผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะเพ่ือความม่ันคงด้าน
พลังงานอย่างยั่งยืน พบองค์ความรู้ใน 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารให้เกิดความม่ันคง การ
ก าหนดนโยบายเพ่ือประโยชน์สาธารณะ การมีส่วนร่วมเพ่ือความยั่งยืน ดังนี้  
 1. การบริหารงานภาครัฐที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะค านึงถึงการบริหารงานตามอ านาจ
หน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนด ค านึงถึงเพียงประสิทธิภาพหรือเป้าหมายเท่านั้น ดังนั้ น เม่ือ
บริบทแวดล้อมมีความเปลี่ยนไปการบริหารงานภาครัฐโดยการบริหารตามอ านาจหน้าที่ไม่
สามารถคงอยู่ได้อี กต่อไป กา รบริห ารงา นภาครัฐให้ เกิดความม่ันคงไ ม่ว่าในมิติใด 
จ าเป็นต้องค านึงถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ต้องมีลักษณะของความเป็น
มืออาชีพเพ่ือให้การลงทุนของภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุด องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยแนว
ทางการพัฒนาไฟฟ้าชุมชนจากขยะเพ่ือความม่ันคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนเก่ียวกับการ
บริหารให้เกิดความม่ันคง คือ ภาครัฐควรพัฒนาการบริหารงานให้มีลักษณะเช่นเดียวกับ
การจัดการภาคเอกชน โดยการก ากับทิศทางการด าเนินการไม่ใช่ด าเนินการเองทั้งหมด สิ่ง
ไหนที่ไม่ถนัดหรือไม่เชี่ยวชาญควรมอบแก่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ช านาญมากกว่า จะท าให้
การลงทุนมีความคุ้มค่าและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ (ชุมชน) และ
ท าให้เกิดความยั่งยืน 
 2. การก าหนดนโยบายของภาครัฐส่วนใหญ่จะมีลักษณะเร่งรีบ ขาดความชัดเจน 
อาทิ นโยบายสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะ โดยการแปรรูปขยะเป็นพลังงานทดแทน ขาด
ความชัดเจนต้ังแต่ความหมายของขยะ การเป็นพลังงานทดแทนของขยะ แหล่งขยะ ท าให้
มีปัญหาในการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ และเกิดช่องว่างในการปฏิบัติ  องค์
ความรู้ที่ได้จากการวิจัยแนวทางการพัฒนาไฟฟ้าชุมชนจากขยะเพ่ือความม่ันคงด้าน
พลังงานอย่างยั่งยืนเก่ียวกับการก าหนดนโยบายเพ่ือประโยชน์สาธารณะ คือ  การก าหนด
นโยบายในการพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะฯ ไม่ควรก าหนดนโยบายแบบหนึ่งเดียว
เบ็ดเสร็จ หรือ One Fit for All แต่ควรเป็นการก าหนดนโยบายที่มีความเฉพาะในลักษณะ 
Area approach เพ่ือให้สอดคล้องกับความซับซ้อน ความหลากหลาย ที่ มีความเก่ียวข้อง
กับปัญหาและความต้องการของชุมชนในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากร เศรษฐกิจ 
สังคม ความเชื่อ ซ่ึงในการด าเนินการดังกล่าวอาจจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวม
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ข้อมูลบ้าง แต่จะท าให้นโยบายที่ก าหนดเป็นประโยชน์สาธารณะโดยแท้จริง ได้รับการ
ยอมรับ ท าให้การพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะเกิดความยั่งยืนได้ 
 3. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารของภาครัฐที่ ผ่านมา ส่วน
ใหญ่มีลักษณะของการท าประชาพิจารณ์ซ่ึงเป็นการด าเนินการที่ปลายเหตุ จึงท าให้เกิดการ
ต่อต้าน การไม่ยอมรับ และการขัดแย้งต่าง ๆ ท าให้การบริหารโครงการของภาครัฐประสบ
ปัญหา อุปสรรคมากมาย ทั้งที่โครงการบางโครงการมีประโยชน์ต่อชุมชน แต่กระบวนการ
สร้างความมีส่วนร่วมไม่เป็นไปตามหลักวิชาการที่แท้จริง องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยแนว
ทางการพัฒนาไฟฟ้าชุมชนจากขยะเพ่ือความม่ันคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนเก่ียวกับการมี
ส่วนร่วมเพ่ือความยั่งยืน คือ การเปลี่ยนแปลงวิกฤติให้เป็นโอกาส ด้วยแนวทาง win win 
solution เริ่มต้นจากการให้ความรู้และข้อมูลแก่ชุมชนเก่ียวกับขยะ ปัญหาที่เกิดจากขยะ 
การจัดการขยะ ประโยชน์ด้านพลังงานจากขยะ และภาครัฐท าหน้าที่ เป็นพ่ีเลี้ยงหรือที่
ปรึกษาในการค้นหาแนวทาง หรือทางเลือกในการแก้ไขปัญหาตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง 
เพ่ือให้ชุมชนได้ตัดสินใจด้วยตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้และด าเนินการในลักษณะ จาก
ชุมชน (ขยะเกิดในชุมชนเอง) โดยชุมชน (เทคโนโลยีที่ เหมาะสม) และเพ่ือชุมชนเอง 
(ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากการมีโรงไฟฟ้าชุมชน ซ่ึงท าให้เกิดรายได้ต่อชุมชนเอง และท า
ให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใน ลดความเหลื่อมล้ าของสถานะทางเศรษฐกิจได้  มีความ
เป็นหุ้นส่วนของชุมชน) ซ่ึงจะท าให้การพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะมีความยั่งยืนได้  
  
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนอย่างจริงจังในการคัดแยกเบื้องต้น ณ ต้นทาง และการก าจัด
โดยน าไปผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยจาก 3 ทางเลือก ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 เอกชนเป็น
ผู้ด าเนินการ ทางเลือกที่ 2 รัฐด าเนินการเอง ทางเลือกที่ 3 การเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ
และเอกชน  
 2. จัดต้ัง “ศูนย์บริหารเบ็ดเสร็จเพ่ือโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะ” เพ่ือเป็นการบูรณา
การร่วมกันของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อ านวยการศูนย์ ซ่ึงจะ
เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน 
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้มีการจัดต้ังทุก
จังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 1 แห่ง  (เป็นการกระจายอ านาจ) โดยมีหน้าที่ในการ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ เก่ียวข้องของแต่ละหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาในข้อ
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กฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เก่ียวข้องทั้งขั้นตอนการจัดต้ัง การขออนุญาต แบบบูรณาการ
เบ็ดเสร็จจุดเดียวอย่างมืออาชีพ (Best Service Center : BSC)  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 การพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะเพ่ือความม่ันคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน เป็น
การพัฒนาที่มีความซับซ้อนและมีความเก่ียวข้องกับปัญหาในหลา ยด้าน ซ่ึงส่วนใหญ่เกิด
จากข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณและความรู้ ความช านาญในด้านเทคโนโลยีที่มีความเฉพาะ 
ดังนั้น เพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรมด้านนโยบายความม่ันคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน ควรมีการ
วิจัยโครงการน าร่องเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านพลั งงาน
ทดแทนของชาติต่อไป 
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บททความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ กระบวนการและข้อเสนอแนะ

แนวทางบทบาทกิจการเพ่ือสังคมในการพัฒนาเยาวชนตามแนวนโยบายเยาวชนแห่งชาติ 
ในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการส ารวจเอกสารและการสัมภาษณ์ 
เชิงลึก เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพของกิจการเพ่ือสังคม มีการสร้างกลุ่มในระบบโรงเรียน
เพ่ือท างานร่วมกัน รู้จักการแบ่งปัน แต่อย่างไรก็ตามกิจการเพ่ือสังคมยังด าเนินการโดย
ภาคเอกชนเพราะหลักเพ่ือน าผลก าไรไปใช้ในแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน ส าหรับใน
กรุงเทพมหานครมีการจัดต้ังสภาเด็กตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การ
เชื่อมโยงเครือข่าย การจัดหาพ้ืนที่เพ่ือท ากิจกรรมสร้างสรรค์และดึงองค์กรภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วม (2) กระบวนการด าเนินงานมีกระบวนการด าเนินงานของกิจการเพ่ือสังคมใน
การพัฒนาเยาวชนตามแนวนโยบายเยาวชนแห่งชาติทั้งสิ้น 8 กระบวนการด าเนินงานและ 
(3) ข้อเสนอแนะ พบว่า ประกอบด้วยข้อเสนอแนะบทบาทกิจการเพ่ือสังคมในการพัฒนา
เยาวชน เช่น ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะของเยาวชน มีการกระจายการบริการทาง
การศึกษา จัดกิจกรรมต่างๆ ส่วนข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบทบาทกิจการเพ่ือสังคม
ในการพัฒนาเยาวชน พบว่า ให้องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอ่ืนๆ และท้องถิ่นเข้า มามีบทบาท
มากขึ้นและอบรมแกนน าในการด าเนินงานบทบาทกิจการเพ่ือสังคม 
ค าส าคัญ: บทบาท; กิจการเพ่ือสังคม; การพัฒนาเยาวชน; นโยบายเยาวชนแห่งชาติ  
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Abstract 
The objectives of this research article were to study the condition 

process and suggesting the guidelines and roles of social enterprise in child 
and youth development according to national policy in Bangkok. This study 
was a qualitative research using document research and in-depth interview. 
Research tools were in-depth interview; additionally, data analysis was 
undertaken by content analysis. Research results unveiled that. (1) The 
condition of social enterprise builds groups in school system so as to work 
together and know about sharing from schools into community. However, 
social enterprise was still operated by private sector with an aim for getting 
profits to solve problems and develop community. As for Bangkok, there 
was an establishment of Children and Youth Council of Bangkok according 
to National Economic and Social Development Plan by connecting 
networks, providing creative areas, and drawing exterior organizations to 
participate in this project. (2) Operation process had the operation of social 
enterprise to develop children and minors according to national policy with 
8 operational processes. (3) As for recommendation, it was necessary that 
social enterprise for child and youth development played a role in 
supporting developing minors’ skills, distributing education services, and 
setting up more activities. Regarding recommendation for improving the role 
of social enterprise in child and youth development, government and 
private agencies and other departments should take more responsibility in 
developing children and minors and train the mainstay in role operation of 
social enterprise. 
Keywords: Role; Social Enterprise; Development Youth; National Youth Policy 
 
บทน า 

ปัจจุบันแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564 เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้นตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ.2550 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในช วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีความ
ม่ันคงในการด ารงชีวิต มีความแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรม มีส านึก
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ความเป็นพลเมือง กล าคิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามวิถีประชาธิปไตยและมี
ความสุขซึ่งสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 (คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ, 2561) โดยประเทศไทยได้มีการจัดท านโยบายแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติให้สอดคล้องกับช่วงระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังนั้นจุดเน้น
ของแผนจะแตกต่างกันไปแต่ละช่วงสมัย เช่น ในช่วง พ.ศ.2550 ประเทศไทยได้มีการ
ประกาศใช้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกที่
เหมาะสมส าหรับเด็ก” (พ.ศ.2550-2559) ซ่ึงเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กที่ มีอายุ 
ต่ ากว่า 18 ปีลงมาที่สืบเนื่องมาจากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยเรื่อง
โลกที่เหมาะสมส าหรับเด็กเช่นเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านที่
สั่งสมมานานและจากข้อมูลดังกล่าวได้มีการขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของกลุ่มข้างต้น
ให้มีส่วนร่วมในการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลเริ่มตระหนักในความไม่สมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ด้วยความเจริญทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ตลอดจนสภาพทาง
สังคม เศรษฐกิจและการเมืองท าให้รัฐบาลมีการจัดให้มีการจัดท านโยบายเยาวชนแห่งชาติ
และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนขึ้นต้ังแต่ พ.ศ. 2516 เพ่ือมีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชน
โดยนโยบายเป็นกรอบแนวคิดกว้างๆ ที่ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติการ  

ส าหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนมีจ านวนมาก ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก
และเยาวชนเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพครอบครัว การพัฒนาประเทศ 
ในระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมยังส่งผลให้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูเด็กและ
เยาวชนเปลี่ยนไป เด็กและเยาวชนจึงได้รับการเลี้ยงดูจากพ่ีเลี้ยงตามสถานรับเลี้ยงเด็ก 
โรงเรียนและพบว่าผู้ท างานเก่ียวกับเด็กเล็กยังขาดทักษะในการดู แลให้บริการเด็กด้าน
สุขภาพอนามัย การพัฒนาจิตใจและการให้ค าปรึกษาครอบครัว (กฤษณา รอดมา , 2550) 
การ พัฒนาคุณภาพของประชา กรที่ส า คัญ คือ  กา รพัฒนา เด็กและเยา วชน ซ่ึง เป็ น
องค์ประกอบส าคัญทางด้านโครงสร้างของสังคมและเป็นทรัพยากรที่ส า คัญของประเทศที่
ต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิเพ่ือเป็นมาตรฐานสากลตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและการ
พัฒนาอย่างเหมาะตามวัย (มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้า พ่ีนางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, 2544) เช่นเดียวกับการด าเนินความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (Corporate Social Responsibility) มิได้จ ากัดว่ากิจการ
ที่กล่าวถึงจะต้องเป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่อยู่ในภาคธุรกิจเท่านั้น เช่น มูลนิธิส่งเสริม
พัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งม่ันท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
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การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส (เครือข่ายจิตอาสา , 2559) นอกจากนี้ยังมีสภา
องค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนอีกด้วยและในปัจจุบันมีภาคเอกชน หน่วยงาน องค์กร กลุ่ม
และชมรมจ านวนมากได้ด าเนินการเก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนอยู่ทั่วประเทศ 
(สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี, 2559) ในสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณและแนวโนมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน เช่น โครงสร้างประชากร 
รูปแบบครอบครัว การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม การเคลื่อนย้ายประชากรที่สงผลตอการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นต้น 
(คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ, 2561) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษากิจการเพ่ือสังคมกับการพัฒนาเยาวชนตามแนวนโยบายเยาวชนแห่งชาติในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและ
องค์กรที่เก่ียวข้องเพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข พัฒนานโยบายที่ มุ่งพัฒนา
คนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมให้มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพของกิจการเพ่ือสังคมในการพัฒนาเยาวชนตามแนวนโยบาย
เยาวชนแห่งชาติในกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษากระบวนการด าเนินงานของกิจการเพ่ือสังคมในการพัฒนาเยาวชน
ตามแนวนโยบายเยาวชนแห่งชาติในกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางบทบาทกิจการเพ่ือสังคมในการพัฒนาเยาวชนตาม
แนวนโยบายเยาวชนแห่งชาติในกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจัย เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ( Documentary 
Research) ที่เก่ียวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
   2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยจะติดต่อขอสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญอันประกอบด้วย (1) หน่วยงานภาครัฐ (2) เอกชนและ (3) สถาบันการศึกษาที่ ต้ังอยู่
ในเขตกรุ งเทพมหา นคร  จ าน วน 9 ท่ าน โดยท ากา รคัดเลือกแบบ เฉพา ะเจ าะจ ง 
(Purposive Sampling) ซ่ึงหน่วยภาครัฐได้แก่ (1) กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์ (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการและ (3) ส านักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจ



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  

Journal of MCU Social Science Review 
137 

 

และคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ส่วนภาคเอกชนได้แก่ (1) มูลนิธิเพ่ือการ
พัฒนาเด็ก (2) องค์กรช่ วยเหลื อเด็กและ ( 3) มูลนิ ธิศูน ย์พิทั กษ์สิทธิ เด็ก  ส า หรั บ
สถาบันการศึกษาได้แก่ (1) สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2) สถาบันวิจัย
ปร ะชากรและสังคม มหา วิทยา ลัยมหิ ดลและ ( 3) คณะสั งคมสงเคร าะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3. เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วยคือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง 
ซ่ึงผ่านการตรวจความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องสภาพและกระบวนการด าเนินงานของกิจการเพ่ือสังคมในการ
พัฒนาเยาวชนตามแนวนโยบายเยาวชนแห่งชาติจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมซ่ึงปรากฎ
ผลการวิจัยดังนี้ 

 1. สภาพของกิจการเพ่ือสังคมในการพัฒนาเยาวชนตามแนวนโยบายเยาวชน
แห่งชาติ การที่จะท าให้เด็กและเยาวชนรู้จักการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมต้องเริ่มสร้างกลุ่มใน
ระบบโรงเรียนที่จะท างานร่วมกันให้รู้จักถึงการแบ่งปันระหว่างกลุ่มเพ่ือนโดยเริ่มต้นจากใน
โรงเรียนไปสู่ชุมชน ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่ กับช่วงวัยของเด็กและเยาวชน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการ  
หล่อหลอมอารมณ์และจิตใจให้มีความอ่อนโยนมากขึ้น ดังนั้นการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมต้อง
เริ่มต้นจากที่เด็กและเยาวชนที่สนใจตามความถนัดของตนเอง มุ่งเน้นถึงจุดเริ่มต้นของการ
กระท ามากกว่าผลส าเร็จเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ แต่อย่างไรก็ตามกิจการเพ่ือสังคมเป็นกิจการ
ที่ด าเนินการโดยภาคเอกชนส่วนใหญ่ด้วยจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือน าผลก าไรไปใช้ในแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาชุมชนในด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมจะด าเนินการในรูปแบบสหกรณ์หรือ
วิสาหกิจชุมชน ส าหรับกรุงเทพมหานครจากการน านโยบายพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
จึงท าให้มีแนวคิดการจัดต้ังสภาเด็กกรุงเทพมหานครตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและมีการเชื่อมโยงเครือข่าย ประสานงานร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่นให้เกิดแรง
ขับเคลื่อนอย่างครอบคลุม มีการจัดหาพ้ืนที่เพ่ือท ากิจกรรมสร้างสรรค์และดึงองค์กร
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม แต่อย่างไรก็ตามหากน ามาขยายผลในทุกเขตและผู้น าท้องถิ่น
เห็นความส าคัญจะท าให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น  
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมี (1) การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาเยาวชนในด้านการ
พัฒนา ศักยภา พและสร้ างภู มิคุ้มกัน (2)  กา รเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ งของกล ไก
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนา (3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ (4) การส่งเสริมและ
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ระดมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาและการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการในการพัฒนา 
   2. กระบวนการด าเนินงานของกิจการเพ่ือสังคมในการพัฒนาเยาวชนตาม
แนวนโยบายเยาวชนแห่งชาติ โดยกระบวนการด าเนินงานต้องมีการจัดการเรียนรู้  มี
แนวทางหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้และการเพ่ิมทักษะให้แก่เด็กและเยาวชน เริ่มต้นจาก
การให้แนวปฏิบัติที่เป็นกรอบส าหรับการสร้างองค์ความรู้และทักษะให้แก่ผู้ที่ท างานร่วมกับ 
เด็กและเยาวชน ซ่ึงปัจจุบันการเรียนรู้มีหลากหลายรูปแบบและการจัดการเรียนรู้ ต้องทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยีและผสมผสานสิ่งเก่าและสิ่งใหม่เข้าด้วยกัน 
นอกจากนี้แล้วกระบวนการด าเนินงานของกิจการเพ่ือสังคมในการพัฒนาเยาวชนตาม
แนวนโยบายเยาวชนแห่งชาติต้องประกอบด้วย (1) มีเป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาสังคมมีผู้รับ
ประโยชน์และมีวิธีการที่สร้างสรรค์ในการเปลี่ยนแปลงและก่อประโยชน์อย่างชัดเจน ( 2) มี
ความยั่งยืนทางการเงิน (3) มีกระบวนการติดตามสังคมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีระบบ
การค้าที่เป็นธรรมต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค (4) มีการคืนก าไรสู่สังคม (5) มีความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ (6) ควรมีความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจโดยเปิดโอกาสให้
เยาวชน ครอบครัว ชุมชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจและได้รับ
ประโยชน์จากผลก าไรของกิจการเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ
กิจการเพ่ือให้กิจการเพ่ือสังคมสามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืน (7) น านโยบาย
เยาวชนแห่งชาติมาเป็นแนวทางในการน าสู่ภาคปฏิบัติอย่างชัดเจน (8) มีการส ารวจความ
ต้องการของเด็กและเยาวชนแต่ละเขตเพ่ือก าหนดแนวทางให้ชัดเจนตรงกับความต้องการ
และ (9) มีการน าเครือข่ายชุมชน ภาคธุรกิจ เอกชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
นอกจากนี้แล้วยังมีการท างานโดยจัดต้ังเป็นคณะท างาน/คณะอนุกรรมการเพ่ือท างานใน
ประเด็นนั้นๆ มีการสร้างเสริมพลังและเครือข่ายเด็กและเยาวชนให้เป็นศูนย์รวมและเป็น
ตัวแทนของกลุ่มเด็กเยาวชนในกระบวนการพัฒนาเท่าเทียมกับภาคส่วนอ่ืนๆ มีการสร้าง
กลไกแวดล้อม (ครอบครัว/ศาสนา/โรงเรียน/ชุมชน/สื่อ) ที่ปลอดภัยส าหรับเด็กและ
เยาวชน รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัวให้มีคุณภาพ มีความอบอุ่น  
มีทักษะในการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชน 
   3. ข้อเสนอแนะแนวทางบทบาทกิจการเพ่ือสังคมในการพัฒนาเยาวชนตาม
แนวนโยบายเยาวชนแห่งชาติ จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะคือ ควรมีการด าเนินบทบาท
กิจการเพ่ือสังคมในการพัฒนาเยาวชนโดยต้องเริ่มต้ังแต่เป็นเด็กวัยเยาว์ก่อนเพ่ือให้เกิด
ความต่อเนื่อง ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมให้กับ
เด็กและเยาวชนทั้งในมิติของการเรียนและกิจกรรม ควรมีรูปแบบการท างานแบบบูรณา
การร่วมกันเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การก าหนดแผนนโยบายหลักจะต้องมีการ
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ออกแบบร่วมกันทั้งภาครัฐ สังคม รวมถึงเด็กและเยาวชนด้วย นอกจากนี้แล้วส่งเสริมให้มี
การพัฒนาทักษะของเยาวชนให้มีโอกาสที่จะมีงานท าให้มากที่สุดและได้รับค่าจ้าง  รวมถึงมี
ความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริม เร่งรัดและสนับสนุนให้มีการกระจายการบริการทางการศึกษาแก่
เยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนให้กว้างขวาง การสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้าน
ศาสนา จริยธรรมเพ่ือเกิดเรียนรู้วินัย คุณค่าและความรับผิดชอบ รวมถึงการให้ความรู้
เก่ียวกับการเมืองการปกครอง ควรสนับสนุนหรือส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ควรสนับสนุน
ให้ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทและสามารถขยายองค์กรของสภาเด็กได้มากขึ้นและควรมีการ
พัฒนาหรือมีกลุ่มแกนน าและอบรมให้เป็นแกนน า ในการด าเนินงานบทบาทกิจการเพ่ือ
สังคมในการพัฒนาเพ่ือต่อยอดในการด าเนินงานด้านกิจการเพ่ือสังคม 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. สภาพของกิจการเพ่ือสังคมในการพัฒนาเยาวชนตามแนวนโยบายเยาวชน
แห่งชาติในกรุงเทพมหานคร: ต้องเริ่มสร้างกลุ่มในระบบโรงเรียนทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่ กับช่วงวัย
ของเด็กและเยาวชน ต้องเริ่มจากจุดที่เด็กและเยาวชนสนใจตามความถนัด ที่ส า คัญต้อง
มุ่งเน้นถึงจุดเริ่มต้นของการกระท ามากกว่าการท าให้ส าเร็จเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ใน
กระบวนการเริ่มต้น ทั้งนี้ในกรุงเทพมหานครจากการน านโยบายพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติจึงท าให้มีแนวคิดการจัดต้ังสภาเด็กกรุงเทพมหานครตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติมีการเชื่อมโยงยายเครือข่าย รวมทั้งประสานงานร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่นให้
เกิดแรงขับเคลื่อนด้านเด็กและเยาวชนอย่างครอบคลุม ซ่ึงสอดคล้องกับลักษณะของกิจการ
เพ่ือสังคมคือ กิจการเพ่ือสังคมมีความเชื่อมโยงกับสังคมโดยตรงเพราะเป็นองค์กรที่มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือประโยชน์ของสังคมมาต้ังแต่เริ่มก่อต้ัง (เกวลิน มะลิ , 2557) และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล (2556) พบว่า นโยบายส่งเสริมกิจการ
เพ่ือสังคมในประเทศไทยนั้นมีส านักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชา ติเป็นหน่วยงาน
เชิงยุทธศาสตร์ในการก าหนดทิศทางของนโยบายและเป็นตัวกระท าที่ส า คัญในการผลักดัน
นโยบาย ประเทศไทยได้เรียนรู้แนวคิดนี้จากยุโรปโดยเฉพาะประเทศอังกฤษซ่ึงมีการด าเนิน
นโยบายส่งเสริมกิจการเพ่ือสังคมมายาวนานและเป็นรูปธรรมด้วยแนวคิดเชิงการปฏิรูป
สังคมของส านักงานส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติที่สอดคล้องกับรัฐบาลในขณะนั้น 
  2. กระบวนการด าเนินงานของกิจการเพ่ือสังคมในการพัฒนาเยาวชนตา ม
แนวนโยบายเยาวชนแห่งชาติ: กระบวนการด าเนินงานของกิจการเพ่ือสังคมในการพัฒนา
เยาวชนตามแนวนโยบายเยาวชนแห่งชาติประกอบด้วยมีเป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาสั งคม 
ความยั่งยืนทางการเงิน กระบวนการติดตามสังคม การคืนก าไรสู่สังคม ความโปร่งใสและ
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สามารถตรวจสอบได้ ความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ น านโยบายเยาวชนแห่งชาติ  
มาเป็นแนวทางในการน าสู่ภาคปฏิบัติ การส ารวจความต้องการและการน าเครือข่ายชุมชน 
ภาคธุรกิจ เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา นอกจากนี้แล้วยังมีการท างานโดยจัดต้ัง
เป็นคณะท างาน/คณะอนุกรรมการเพ่ือท างานซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนาภรณ์ 
พลประทีป (2556) พบว่า เครือซีเมนต์ไทย (เอสซีจี) และบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ
ไทย จ ากัด ได้แสดงถึงความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการท ากิจการเพ่ือสังคมและ
กิจกรรมเพ่ือสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเอสซีจีประยุกต์นโยบายกระบวนการผลิตที่ เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒ (2554) พบว่า ในประเทศไทยได้มีการจัดต้ั ง
คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคม โดยเชิญผู้มีประสบการณ์จากภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
ภาควิชาการ การบริหารจัดการ ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมเข้ามาเป็นคณะกรรมการและ 
ได้มีการเสนอร่างแผนแม่บทกิจการเพ่ือสังคม สอดคล้องกับแนวคิดของ Thompson ได้
ชี้ให้เห็นถึงความต้องการกิจการเพ่ือสังคมและลักษณะของกิจการเพ่ือสังคมว่า โลกไม่
เพียงแต่ต้องการการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปเท่านั้นแต่ยังต้องการผู้ประกอบการเพ่ือสังคม
(เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์, 2554) เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Austin, J.E. et al. (2006) 
ศึกษาถึงหลักการของกิจการเพ่ือสังคมงานเพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นถึงกรณีกิจการเพ่ือสังคม
ที่ประสบความส าเร็จ ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ ซ่ึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ส าหรับคนยากจนหรือต่อคนเฉพาะกลุ่ม นอกจากนี้ยัง
กล่าวถึงนวัตกรรมที่ส าคัญ ความเป็นผู้น าและองค์กร สัดส่วนที่มากขึ้นของกิจการเพ่ือสังคม
จะท าให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางสังคม ยกตัวอย่างเช่น การด าเนินกิจการของบริษัทประชา
รัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จ ากัดซ่ึงเป็นบริษัทท่ีร่วมทุนโดยเอกชนชั้นน าของประเทศ เช่น 
ทรู แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส เป็นต้น ร่วมกันด าเนินกิจตามแนวทางวิสาหกิจเพ่ือสังคม
ร่วมจัดการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชุมชน 

3. ข้อเสนอแนะแนวทางบทบาทกิจการเพ่ือสังคมในการพัฒนาเยาวชนตาม
แนวนโยบายเยาวชนแห่งชาติ: ส าหรับข้อเสนอแนะแนวทางบทบาทกิจการเพ่ือสังคมในการ
พัฒนาเยาวชนตามแนวนโยบายเยาวชนแห่งชาติในกรุงเทพมหานครคือ หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนาภรณ์ พลประทีป (2556) พบว่า เอสซีจี (SCG) ได้เข้าไป
มีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับงานวิจัยของสมพงษ์ จิตระดับและคณะ 
(2556) พบว่า เหตุผลท่ีเข้ามาท างานที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชน เนื่องจากเป็นค าสั่งให้
ปฏิบัติหน้าที่ท ามาระยะหนึ่งแล้วจึงเริ่มสนใจและมีความต้องการท างานต่อเองและจากการ
วิเคราะห์เจตคติต่อการท างานด้านเด็กและเยาวชนของที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชน 
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พบว่า ส่วนใหญ่มีเจตคติในระดับสูงและระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ปรึกษาและพ่ีเลี้ยงได้แสดงทรรศนะที่สะท้อนให้เห็นทัศนคติที่ ดีต่อการ
ท างานด้านเด็กและเยาวชนคือ ใช้ใจน าและท างานร่วมกับเด็กและเยาวชนให้ได้ ด้วยความ
ทุ่มเทและความเสียสละและสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษณา ร อดมา (2550) พบว่า 
การมีส่วนร่วมของชุมชนมีอิทธิพลต่อวิถีด าเนินงานโครงการบ้านร่วมพัฒนาเด็กซ่ึงจะเห็นได้
ว่าการด าเนินการกิจการเพ่ือสังคมในการพัฒนาเยาวชนตามแนวนโยบายเยาวชนแห่งชาติ
นั้นจะได้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจะต้องมีการร่วมมือของเครือข่ายต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐ เอกชนและภาคสังคมต้องร่วมมือกันจึงสามารถแก้ไขและด าเนินการกิจการเพ่ือ
สังคมในการพัฒนาเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
องค์ความรู้จากการวิจัย 
 จากผลการวิจัยท าให้ทราบถึงสภาพของกิจการเพ่ือสังคมในการพัฒนาเยาวชนตาม
แนวนโยบายเยาวชนแห่งชาติ ตลอดจนกระบวนการด าเนินงานว่ากิ จการเพ่ือสังคม ณ 
ปัจจุบันเป็นอย่างไร มีกระบวนการด าเนินงานแบบใดและข้อเสนอแนะแนวทางบทบาท
กิจการเพ่ือสังคมในการพัฒนานั้นจะท าให้มีการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติประกอบด้วยหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการพัฒนา
บทบาทกิจการเพ่ือสังคมอย่างต่อเนื่อง ควรมีการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้
การด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรสนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาครัฐและ
เอกชนเข้ามามีบทบาทและสามารถขยายองค์กรของสภาเด็กและเยาวชนได้มากขึ้น ควรมี
การพัฒนาหรือมีกลุ่มแกนน าและอบรมให้เป็นแกนน าในการด าเนินงานในการพัฒนาเพ่ือ
ต่อยอดในการด าเนินงานด้านกิจการเพ่ือสังคมให้มีความม่ันคงและเข้มแข็งและควรมีการ
เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมโดยชุมชนและครอบครัวตามบทบาทกิจการเพ่ือสังคม 
ในการพัฒนาเยาวชนให้มากขึ้น 
  2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายประกอบด้วยจ าเป็นต้องมีการบูรณาการท างาน  
ทั้งภาครัฐและสังคมเพ่ือน านโยบายไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการส ารวจสภาพ
ปัญหาข้อเท็จจริงและน ามาก าหนดเป็นนโยบาย ควรมีการออกนโยบายที่เก่ียวข้องกับ
บทบาทกิจการเพ่ือสังคมในการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีการ
ประเมินผลนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือส ารวจถึงปัญหา ตัวชี้วัดและน านโยบายนั้นมา
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พัฒนาปรับปรุงเพ่ือก าหนดเป็นนโยบายในอนาคตและควรมีการก าหนดนโยบายในการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับแต่ละวัยเพราะแต่ละวัยย่อมมีความแตกต่างกันออกไป 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาบทบาทกิจการเพ่ือสังคมในการพัฒนาเยาวชนตามแนวนโยบาย
เยาวชนแห่งชาติในเขตพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนๆ  

2. ควรมีการศึกษาเป็นรายกรณีศึกษาของหน่วยงาน องค์กรที่มีบทบาทกิจการเพ่ือ
สังคมในการพัฒนาเยาวชนตามแนวนโยบายเยาวชนแห่งชาติ  

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทกิจการเพ่ือสังคมในการพัฒนาเยาวชนกับ
งานวิจัยในต่างประเทศ  

4. ควรมีการศึกษารูปแบบการด าเนินงานของของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่ มี
บทบาทกิจการเพ่ือสังคมในการพัฒนาเยาวชนตามและ  

5. ควรมีการศึกษาประเมินผลกระทบ ข้อดีและข้อเสียของการด าเนินงานบทบาท
กิจการเพ่ือสังคมในการพัฒนาเยาวชน 
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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา ปัจจัยที่ มีผล และแนวทาง
การก าหนดทิศทางของภาครัฐที่ เก่ียวข้องกับการบูรณาการกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ใน
ราชอาณาจักรไทย โดยการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่
เป็นเอกสาร โดยผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์จากบทความ ต ารา วารสาร สื่อออนไลน์ และ
งานวิจัยที่ เก่ียวข้อง ผลการศึกษาพบว่า 1. ปัญหาเกิดจาก 1) การประกอบอาชีพ
การเกษตร ซ่ึงเป็นอาชีพหลักด้ังเดิม 2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์
โดยสภาพสังคมเปลี่ ยนเป็ นสังคมเ มืองมากขึ้ นในหลาย  ๆ พ้ืนที่ 3) แนวโน้ มกา ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 4) การเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครองระดับ
ภูมิภาค 2. ปัจจัยของภาครัฐกับทิศทางการบูรณาการแผนชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีอาศัยอยู่ใน
ราชอาณาจักรไทย ประกอบด้วย 1) ความเสี่ยงในฐานะกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าที่ไม่มี
สถานะทางกฎหมาย 2) ความเสี่ยงจากการขาดสิทธิทางวัฒนธรรม และอคติทางชาติพันธุ์ 
และ 3) ความเสี่ยงจากการขาดสิทธิในทรัพยากร และความไม่ม่ันคงทางเศรษฐกิจ  และ 3. 
แนวทางการก าหนดทิศทางของภาครัฐที่ เก่ียวข้องกับการบูรณาการกลุ่มชาติพันธุ์ของ
ภาครัฐคือ ภาครัฐปฏิบัติตามแนวยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อันได้แก่ 1) ภาครัฐจะเร่งการ
ส่งเสริมการยอมรับความหลากหลายที่มากขึ้นของชาติพันธุ์ ศาสนา และวิถีชีวิตทาง
วัฒนธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 2) ภาครัฐส่งเสริมความตระหนักในสิทธิมนุษยชน สร้างความ
เท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ในกลุ่มชาติพันธุ์ 3) ให้ความส าคัญกับ
องค์ความรู้และภูมิปัญญาของกลุ่มชน สร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น  
ค าส าคัญ: ภาครัฐ; การบริหารจัดการ; กลุ่มชาติพันธุ์ท่ีอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย 

 
 

                                                                 
*Received July 15, 2020; Revised August 8, 2020; Accepted September 22, 2020 



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  

Journal of MCU Social Science Review 
145 

 

Abstract 
The objectives of this research article were to study the state, 

factors affecting the direction of the government in relation to the 
integration of ethnic groups residing in the Kingdom of Thailand. This 
research was a qualitative research using documented data analysis the 
researcher  studied and analyzed articles, textbooks, journals, online media 
and related research. The results of the study revealed that the state of the 
government sector's operational problems related to the integration of 
ethnic groups living in the Kingdom of Thailand encountered a problem 
caused by 1) Agricultural occupation which was a traditional main 
occupation. 2) Changes in the social structure of ethnic groups, with the 
social condition being more urban in many areas. 3) Trends of climate 
change; and 4) changes in regional politics and government. The factors of 
the government and the direction of the integration of the community 
ethnic groups living in the Kingdom of Thailand consisted of 1) Risk as an 
ethnic and tribal group without legal status. The risk of lack of cultural rights 
and ethnic prejudices and 3) The risk of lack of rights to resources and 
economic instability. Guidelines for determining the direction of the 
government sector related to the integration of ethnic groups of the 
government were the government sector followed the 20-year national 
strategies, which were 1) The government will accept the wider range of 
rescue teams, religions and cultural lifestyles without discrimination. 2) The 
government sector promotes awareness of human r ights, creates equality in 
human rights and dignity in ethnic groups. 3) Pay attention to the knowledge 
and wisdom of the people by building pride in the local roots.  
Keywords: Government; Management; Ethnic groups living in the Kingdom 
of Thailand 

 
บทน า 

วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในราชอาณาจักรไทยมีความแตกต่างและหลากหลาย 
บางกลุ่มอาจมีวิถีชีวิตที่คล้ายคลึง หรือแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม และสังคมของแต่
ละกลุ่ม แต่กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่มีสภาพชุมชน หรือสังคมเป็นการปรับตัวเข้ากับฐาน
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ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิสังคมที่ต้ังถิ่นฐานอยู่  กลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูงหรือชน
ชาวเขาจะต้ังถิ่นฐานตามแนวเทือกเขาบนพ้ืนที่สูง ทางภาคเหนือ เป็นสังคมเกษตรกรรมที่
พ่ึงพาอาศัยป่าเป็นหลัก กลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่ราบเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ที่ มีวิถีการ
ด ารงชีวิตกลมกลืน กับคน ไทยทั่วไป มี อาชีพ เกษตรกรรมเป็นหลัก โดย มีแนวโน้ ม
เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเมืองมากขึ้นแต่ยังคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของตนเองอยู่  ส าหรับ
กลุ่มชาติพันธุ์ท่ีต้ังถิ่นฐานตามหมู่เกาะหรือชายฝั่งทะเล เรียกว่า ชาวเล มีวิถีชีวิตอยู่ทั้งบน
เกาะและในท้องทะเล มีอาชีพประมงเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเล็กที่ชอบ
อาศัยในป่า ด ารงชีวิตด้วยการล่าสัตว์และเก็บของป่า ซ่ึงกลุ่มชาติพันธุ์ ดังกล่าวมีข้อจ ากัด
ด้านสิทธิและสถานะ มีความเสี่ยงรอบด้านในการด ารงชีวิตมาเป็นระยะเวลายาวนาน แม้ใน
ทศวรรษที่ผ่านมารัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสนใจ และก าหนดนโยบายและ
มาตรการเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้มีความม่ันคงมากขึ้นในบางด้าน แต่ก็พบปัญหาในทาง
ปฏิบัติอีกมาก และคาดว่าจะยังเป็นกลุ่มที่ มีความม่ันคงน้อยที่สุดในอีกสิบปีข้างหน้า 
(ช านาญ จันทร์เรือง, 2560; ศราวุธ ปทุมราช, 2555) 

ค าว่า “กลุ่มชาติพันธุ์จะยังเป็นกลุ่มคนที่มีความม่ันคงน้อยที่สุด” นั้น หมายถึงว่า 
กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย ขาดความม่ันคงขั้นพ้ืนฐาน นั่นคือ 
“ขาดความม่ันคงของมนุษย์” ทั้งนี้ หากกล่าวถึงความม่ันคงของมนุษย์ในการด ารงชีวิต 
กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ยังมีสภาพยากจน มีความเหลื่อมล้ าในการกระจายรายได้ โดยส่วน
ใหญ่ท าการเกษตรแบบด้ังเดิมอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก และขาดภูมิคุ้มกันในอาชีพ
เกษตรกรรม โดยมีปัญหาและข้อจ ากัดในเรื่องที่ดินท ากิน อาจพบเจอปัญหาทรัพยากรดิน
เสื่อมโทรม ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ การเกิดภัยพิบัติบ่อยครั้งจนส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่การเกษตร รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงสภาพสังคมไปสู่ความทันสมัยมากขึ้น ท าให้วิถีการด าเนินชีวิตเปลี่ยนแปลง 
บางส่วนปรับตัวไม่ทันจนประสบปัญหาต่าง ๆ (ฉัฐวัฒน์ ชัชณฐาภัฏฐ์, 2562; กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ, 2556; กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ , 2558; 
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, 2560; ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ , 
2558; ส า นัก งา นเลขา ธิการ สภาผู้ แทนรา ษฎร , 2560; United Nations High 
Commissioner for Refugees, 2008; United Nations, 2017) 

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับแนวคิด “ความม่ันคงของมนุษย์” โดยยึด
หลักพ้ืนฐานศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ และได้มีการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน การ
จัดบริการให้เกิดความเสมอภาค เป็นธรรมแก่ประชาชน การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ซ่ึง
ความม่ันคงของมนุษย์มีควา มหมา ยตามค า จ า กัดควา มของโครงกา รพัฒนาแห่ ง
สหประชาชาติ (UNDP) ที่อธิบายว่า หมายถึง การที่ประชาชนสามารถแสดงออกใน
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ทางเลือกของตนอย่างปลอดภัยและเป็นอิสระประชาชนควรจะมีศักยภาพและได้รับอ านาจ
มากพอที่จะดูแลรับผิดชอบตัวเอง มีโอกาสที่จะแสวงหาความต้องการของตนเองและรายได้
ที่ เพียงพอในการด ารงชีวิต ซ่ึงในทศวรรษที่ผ่านมา คน ชุมชน และสังคมไทยได้รั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมการเมือง และสิ่งแวดล้อมอย่าง
กว้างขวาง และผลกระทบมีระดับรุนแรงมากขึ้น ตัวอย่างเช่น วิกฤติเศรษฐกิจ การเงิน 
ความขัดแย้งและเหตุจลาจลทางการเมือง ภัยพิบัติ อุทกภัย ภัยแล้ง และโรคระบาด ภัย
เหล่านี้มีแนวโน้มจะมีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น “ความม่ันคงของมนุษย์” จึงมี
ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมให้แก่คน ชุมชน และสังคมให้มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  

แต่จากปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ที่ เราพบเห็น ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาข้อพิพาท
เก่ียวกับที่ดินท ากิน ที่ภาครัฐมองว่าเป็นการรุกล้ าผิดกฎหมาย แต่กลุ่มชาติพันธุ์มองว่าการ
ใช้อ านาจทางกฎหมายเป็นการท าลายวิถีชีวิตของชุมชน ปัญหาสิทธิทางด้านสถานะบุคคล
ตามกฎหมาย ปัญหาสิทธิสวัสดิการด้านต่าง ๆ ที่กลุ่มชาติพันธุ์ ไม่ได้รับอย่างเท่าเทียม 
รวมทั้งการศึกษาและสาธารณสุขที่ไม่เพียงพอ ผู้วิจัยจึงมีความต้องการศึกษาทิศทางภาครัฐ
กับการบูรณาการกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย ว่าทิศทางของภาครัฐต่อ
การบูรณาการกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย มีแนวโน้มไปในทิศ ทางใด 
ได้รับสิทธิตามกฎหมาย มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความม่ันคงตามสิทธิที่มนุษย์พึงมี ตลอดจนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีสวัสดิการ มีความเท่าเทียม สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ และมีส่วนร่วมในกระบวนการการบูรณาการกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ใน
ราชอาณาจักรไทยส่วนรวมหรือไม่ อันจะน าพาให้กลุ่มชาติพันธุ์รวมเป็นพลเมืองไทยที่ดี มี
สิทธิหน้าที่ดังเช่นคนไทยทั่วไป และได้รับการยอมรับ มีภูมิคุ้มกันและมีโอกาสเข้าถึงบริการ
พ้ืนฐานต่าง ๆ ตลอดจนสามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืน
ของสังคมไทย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินงานของภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการบูรณาการ
กลุ่มชาติพันธุ์ท่ีอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย  

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทิศทางการบูรณาการแผนชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัย
อยู่ในราชอาณาจักรไทย  

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการก าหนดทิศทางของภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการบูรณาการ
กลุ่มชาติพันธุ์ท่ีอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ได้จากการรวบรวม

ข้อมูล ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงแนวคิดการบริหารจัดการของ
ภาครัฐต่อกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ สภาพ
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มชาติพันธุ์ ขอบเขตด้านข้อมูลส าคัญ ได้แก่ 
เอกสาร ต ารา สื่อออนไลน์ และงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง ขอบเขตด้านพ้ืนที่  หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ที่สามารถหาข้อมูลได้ เช่น ห้องสมุด หอสมุดแห่งขาติ เอกสารทางราชการที่
สามารถดูข้อมูลได้ และไม่เป็นความลับ เป็นต้น ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 10 เดือน นับต้ังแต่ มีนาคม 2562 – 30 ธันวาคม 2562 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลจากแบบวิเคราะห์ข้อมูลจาก

เอกสาร โดยเก็บข้อมูลหรือค้นคว้าจาก บทความ ต ารา วารสาร สื่อออนไลน์ และงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการวิจัยให้มีความสอดคล้องตามสถานการณ์ 
เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงและค าตอบที่ชัดเจน (Shank, 2002) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล โดยการน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้

เก็บให้เป็นระบบระเบียบให้ความหมาย จัดหมวดหมู่ความหมายของข้อมูล จากนั้น
วิเคราะห์และสรุปรวบรวมความหมายที่ได้ จากเอกสารปฐมภูมิ เอกสารทุติยภูมิ เอกสาร
สาธารณะ เอกสารส่วนบุคคล ข้อมูลในการวิจัยเอกสารทั้งหมด การศึกษาจากสื่อเอกสารใน
ลักษณะต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้  น ามาวิเคราะห์ตามหลัก
ทฤษฎีและแนวคิดการบริหารจัดการ แนวคิดนโยบายสาธารณะ แนวคิดชาติพันธุ์ แ ละ
แนวคิดการบูรณาการมาเชื่อมโยงการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้วิจัย จากนั้นสรุปผลข้อมูล
เพ่ือให้ได้ความจริง ความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ  
 
ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ทิศทางภาครัฐกับการบูรณาการกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ใน
ราชอาณาจักรไทย ผู้วิจัยได้ผลการวิจัยจากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1. สภาพปัญหาการด าเนินงานของภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการบูรณาการกลุ่มชาติ
พันธุ์ท่ีอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย พบว่า ภาครัฐมีการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับกลุ่มชาติ
พันธุ์ท่ีอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย อันได้แก่ กลุ่มชนที่มีความสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์
กับสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตมากกว่าร้อยปี มีความแตกต่างจากลุ่มชนอ่ืน ๆ และมีวัฒนธรรม
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ประเพณีของตนเอง โดยอาศัยต้ังถิ่นฐานกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ใน 67 จังหวัด 
จ านวน  56 กลุ่ม  มีประชากรร วมประมาณ 6,100,000 คน หรื อร้อยละ 9.68 ของ
ประชากรประเทศ จ าแนกพ้ืนที่ตามลักษณะการต้ังถิ่นฐานได้ 4 ลักษณะ คือ กลุ่มต้ังถิ่น
ฐานบนพ้ืนที่สูงหรือชนชาวเขา กลุ่มต้ังถิ่นฐานบนพ้ืนที่ราบ กลุ่มชาวเล และกลุ่มอาศัยใน
ป่า โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในฐานะหน่วยงานหลักด้าน
ความม่ันคงของมนุษย์ประสานงานกับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงาน
ที่มีภารกิจในการอ านวยความยุติธรรม เพ่ือวิเคราะห์ข้อจ ากัดด้านการบังคับใช้กฎหมายที่
ส าคัญต่อการเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ เก่ียวกับกฎหมาย
และข้อจ ากัดดังกล่าวแก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และเครือข่าย
ภาคประชาสังคม สนับสนุนให้เครือข่ายดังกล่าวมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง แจ้งเหตุ และ
สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม เพ่ือเป็นการถ่วงดุลกับหน่วยงานด้านความ
ม่ันคงของรัฐเป็นผู้ดูแลกลุ่มชาติพันธุ์ข้างต้น  

ทั้งนี้ ภาครัฐยังได้น าการบูรณาการจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาแก้ไขปัญหาด้าน
ต่าง ๆ อันได้แก่ 

1) การประกอบอาชีพการเกษตร ซ่ึงเป็นอาชีพหลักด้ังเดิม แต่พ้ืนที่การเกษตรมี
น้อยและมีข้อจ ากัดในการใช้พ้ืนที่ รวมทั้งแนวโน้มในความต้องการใช้พ้ืนที่ เพ่ิมขึ้น ขณะที่
ปริมาณน้ าลดลง ทรัพยากร ดินขาดความอุดมสมบูรณ์และมีการชะล้ างพังทลายสู ง 
เกษตรกรยังคงพ่ึงพาพืชเชิงเด่ียวเป็นหลัก ซ่ึงมีปัญหาจากธรรมชาติ และการตลาดขาดการ
น าระบบเกษตรยั่งยืนรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ 

2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์โดยสภาพสังคมเปลี่ยนเป็น
สังคมเมืองมากขึ้น ในหลาย  ๆ พ้ืนที่ มีการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงาน วิถี ด ารงชีวิ ต
เปลี่ยนแปลงสู่ความทันสมัยด้วยเหตุของการขยายขอบเขตเมืองและผลจากการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว แต่การพัฒนายังเป็นกระจุก ขาดความสอดคล้องกับการอนุรักษ์ท าให้
ประชาชนส่วนหนึ่งปรับตัวไม่ทันการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะกลุ่มที่ยังด้อยโอกาสอยู่ 

3) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งภาวการณ์ของเอลนินโญ่ (ภัย
แล้ง) และลานินญ่า (ฝนชุก หนาว) ซ่ึงส่งผลต่อการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติโดยมีแนวโน้มการ
เกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นทั้งอุทกภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง และอากาศหนาวจัด อันมีผลมาจาก
พ้ืนที่ป่าต้นน้ าถูกบุกรุกท าลายและลดลง ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เกษตรและการด ารงชีวิต
ของประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีส่วนใหญ่ต้ังถิ่นฐานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

4) การเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครองระดับภูมิภาค การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี 2558 กลุ่มชาติพันธุ์ได้มีการจัดต้ัง “คณะท างานชนเผ่าพ้ืนเมืองเพ่ืออาเซียน” 
ขึ้น เพ่ือเข้าร่วมและรับประโยชน์จากประชาคมอาเซียนแต่ขาดการเตรียมการรองรับ
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ประชาคมอาเซียนที่ชัดเจนทั้งในเรื่องกระบวนการแนวทาง  ทิศทาง การพัฒนาและการ
เตรียมคนเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่อาเซียนในหลาย ๆ ด้าน 

2. ปัจจัยของภาครัฐกับทิศทางการบูรณาการแผนชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่
ในราชอาณาจักรไทย กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าเป็นกลุ่มที่ถูกกระบวนการทางสังคมผลักดัน
ให้ตกอยู่ในสถานะบุคคลชายขอบของสังคมนับจากอดีตจวบจนปัจจุบัน  กลุ่มชาติพันธุ์และ
ชนเผ่ามักถูกลิดรอนสิทธิความเป็นมนุษย์ สิทธิความเป็นพลเมือง และสิทธิทางวัฒนธรรม 
ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าว “กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า” จึงมีความเปราะบาง สุ่มเสี่ยงต่อความ
ไม่ม่ันคงในชีวิต และจิตใจในระดับรุนแรง และมีรายละเอียดแตกต่างจากกลุ่มเสี่ยงอ่ืน  เม่ือ
ค านึงถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อความม่ันคงของมนุษย์  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความท้าทายจากระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์ การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน กลุ่มชาติพันธุ์และ
ชนเผ่า ซ่ึงเป็นชนกลุ่มน้อย และมักถูกละเมิดสิทธิในความเป็นมนุษย์  สิทธิในการเป็น
พลเมือง และสิทธิทางวัฒนธรรม จะมีความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ข้างต้นน้อยกว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์และการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงรัฐบาลได้เตรียมการที่จะบริหารจัดการโครงสร้างระบบต่าง 
ๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน มีข้อห่วงใยว่ากลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า ซ่ึงเป็นคน
กลุ่มน้อย ยังไม่ได้รับการปฏิบัติในฐานะ “ผู้มีส่วนได้เสีย” ในการร่วมคิด ก าหนดอนาคต
ของตนเองในประเด็นส าคัญต่อการด ารงชีวิต เช่น การจัดการที่ ดิน มรดกทางวัฒนธรรม 
การศึกษา และโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มและปัจจัยความไม่ม่ันคงมนุษย์ที่
ควรพิจารณาประกอบด้วย  

1) ความเสี่ยงในฐานะกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าที่ไม่มีสถานะทางกฎหมาย  
2) ความเสี่ยงจากการขาดสิทธิทางวัฒนธรรม และอคติทางชาติพันธุ์  
3) ความเสี่ยงจากการขาดสิทธิในทรัพยากร และความไม่ม่ันคงทางเศรษฐกิจ  
3. แนวทางการก าหนดทิศทางของภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการบูรณาการกลุ่มชาติ

พันธุ์ของภาครัฐคือ ปฏิบัติตามแนวยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 
1) ภาครัฐจะเร่งการส่งเสริมการยอมรับความหลากหลายที่มากขึ้นของชาติพันธุ์ 

ศาสนา และวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ระมัดระวังไม่ก่อให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้ง และไม่ใช้ ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา โดยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ มีส่วน
ร่วมของ รวมถึงการเร่งรัดด าเนินการรับรองสิทธ์ิ ในการใช้ประโยชน์ที่ ดินที่สอดคล้องกับ
ภูมิสังคม และความเชื่อ วัฒนธรรมการด ารงชีวิต ของกลุ่มชาติพันธุ์ ต่าง ๆ เช่น โฉนด 
ชุมชน หรือการปฏิรูปที่ดินด้านเกษตรกรรม เป็นต้น และภาครัฐต้องทบทวนและแก้ไข
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ปรับปรุงกฎหมายการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ โดยสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ที่
มีอาศัยอยู่ในป่า  

2) ภาครัฐส่งเสริมความตระหนักในสิทธิมนุษยชน สร้างความเท่าเทียมกันในเรื่อง
สิทธิและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ในกลุ่มชาติพันธุ์ และการกระจายอ านาจและบูรณาการใน
ระดับพ้ืนที่ของจังหวัดและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพ่ือสามารถกระจายโอกาสของการ
เข้าถึงการบริการภาครัฐและสร้างความเสมอภาคและเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าทางด้าน
เศรษฐกิจ และสังคม สามารถด ารงชีวิตอยู่บนพ้ืนที่สูงบนพ้ืนฐานของความพอเพียง 

3) ให้ความส าคัญกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาของกลุ่มชน สร้างความภาคภูมิใจ
ในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น ส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรม ความเป็นอัตลักษณ์ โดย
การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์เป็นส าคัญ รวมถึงสนับสนุน ให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้มีองค์กร
ด าเนินงานภายใต้สิทธิตามกฎหมาย เพ่ือกลุ่มชาติพันธุ์ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ เช่น สภาชนเผ่ากลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย เป็นต้น และต้องให้การส่งเสริม
สนับสนุนและยอมรับความ หลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์ ประเพณีและวัฒนธรรม รวมทั้ง
การ ยอมรับข้อกฎหมายระหว่างประเทศตามที่ประเทศไทยได้ลงนามไว้ ให้เกิดเป็นรูปธรรม
อย่างจริงจัง 

4) สร้างความเข้าใจและจุดร่วมบนความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริม
บทบาทของสถาบันการศึกษาในการช่วยยกระดับคุณค่าที่หลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรมให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้ ภาครัฐ
ต้องสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งในและนอกระบบ 
รวมตลอดถึงการศึกษา ตามอัธยาศัย ต้องส่งเสริม สนับสนุน ชักจูงให้ชนเผ่าสามารถรั กษา 
สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่า เพ่ือการอนุรักษ์ และเผยแพร่
ต่อสาธารณะอย่างกว้างขวาง และเป็นประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ ต้องสนับสนุนพัฒนากลุ่มชาติ
พันธุ์ท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริม ให้เกิดความเข้มแข็งแก่กลุ่มชาติพันธุ์ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

5) เชื่อมโยงการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านบน
รากฐานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันกับประเทศไทย  ยอมรับข้อกฎหมายระหว่าง
ประเทศตามที่ประเทศไทยได้ลงนามไว้ ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ทิศทางภาครัฐกับการบูรณาการกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ใน
ราชอาณาจักรไทย ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่ เก่ียวข้อง ท าให้เห็นความสอดคล้องกันของ
งานวิจัยอ่ืน ๆ ดังนี้ เสาวภา อาศน์ศิลารัตน์ (2550) วิจัยเรื่อง วัฒนธรรมการเร่ร่อนในทะเล 
การเปลี่ยนแปลงอาณาเขต และการปรับตัว: การใช้ทรัพยากร และรูปแบบการบริโภคใน
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หมู่เกาะตอนใต้ของประเทศไทย พบว่า วิถีชีวิตของชาวมอแกนซ่ึงต้ังถิ่นฐานในบริเวณหมู่
เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมการเร่ร่อนในทะเลถูกเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างมากอันเนื่องมาจากการก่อต้ังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ต้ังแต่ พ.ศ.2524 
เป็นต้นมา โดยขาดการค านึงถึงกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์เป็นหลักซ่ึงเป็นคนท้องถิ่น  แม้ว่าใน
ภายหลังจะมีการประนีประนอมการใช้ทรัพยากรร่วมกันแล้วก็ตาม การวิจัยนี้ เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพที่ศึกษาเอกสารแผนแม่บทในการจัดการพ้ืนที่ อุทยานหมู่ เกาะสุรินทร์ร่วมกับ
การสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่ากฎระเบียบของรัฐจ ากัดสิทธิพ้ืนที่
อยู่อาศัยของชาวมอแกน จากเดิมที่มีวิถีการต้ังถิ่นฐานที่สัมพันธ์กับสภาพภูมิประเทศ 
ฤดูกาล และระบบสังคมท าให้ต้องย้ายไปอยู่รวมกันที่อ่าวบอนใหญ่ตามพ้ืนที่ที่รัฐจัดให้เนื่อง
ด้วยการจัดการพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งยังจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรทางบกและ
ทางทะเลด้วยการควบคุมลักษณะเครื่องมือจับสัตว์น้ าและพ้ืนที่  ซ่ึงเดิมเป็นแหล่งอาหาร
ส าคัญด้วยเหตุผลของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ  การอนุรักษ์และการท่องเที่ ยว
ของอุทยานก่อให้เกิดการสูญเสียอ านาจในการปกครองตนเองของชาวมอแกน  มีการจ้าง
งานชาวมอแกนในภาครัฐและภาคเอกชนส่งผลให้มีรายได้ในฤดูกาลท่องเที่ยว  แต่ใน
ขณะเดียวกันกลับเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตโดยเฉพาะระบบการใช้ทรัพยากรจากการหาด้วย
ตนเองเป็นการพ่ึงพิงระบบตลาด รูปแบบอาหารเปลี่ยนแปลงจากอาหารตามธรรมชาติเป็น
อาหารที่เสี่ยงต่อปัญหาทางโภชนาการ ทั้งยังส่งผลต่อความเสื่อมโทรมของพ้ืนที่และการลด
จ านวนลงของทรัพยากรทางทะเล 

ดรุณี สิงห์พงไพร (2559) วิจัยเรื่อง การรวมเข้าและกีดกันในกระบวนการเปลี่ยน
ผ่านสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ : กรณีศึกษาชุมชนชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ หมู่บ้านห้วยหอม 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า การศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ บ้านห้วยห้อม ต าบาลห้วย
ห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและการ
ปรับตัวในชุมชนหลังการเข้ามาของการพัฒนา โดยพบว่า ในราว พ.ศ.2500 การพัฒนาถูก
น าเข้ามาโดยกลุ่มมิชชันนารีและจากหน่วยงานรัฐ ที่มีการน าเอาความรู้สมัยใหม่ อาชีพใหม่ 
เข้ามาทดแทนวิถีชีวิตด้ังเดิมของชาวปกาเกอะญอ เช่น มีการส่งเสริมการปลูกกาแฟ การท า
ผ้าทอขนแกะ หรือแม้แต่การเข้ารับนับถือศาสนาคริสต์ของคนบางกลุ่ม การพัฒนาเหล่านี้ 
ได้สร้างกลุ่มชนชั้นใหม่ คือกลุ่ม “เส่โข่” หรือคนรวย สามารถยกระดับตนเองให้มีบทบาท
ในการจัดการชุมชนและสร้างความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ ผ่านการจ้างงานสร้างอาชีพ โดยมี
การคัดเลือกบางกลุ่มและกีดกันบางกลุ่มในการเข้าถึงผลประโยชน์  จนเกิดความแตกต่าง
ทางสังคมในชุมชน เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอภายหลัง
เผชิญกับการพัฒนา โดยมุ่งเน้นศึกษาในประเด็นแรก คือ การเข้ามาขององค์กรภายนอก
หรือการพัฒนาท าให้เกิดการก่อรูป ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบใหม่ และการน าการ
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เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่าง ๆ ประเด็นที่สอง ศึกษาบทบาทของผู้น า
ยุคใหม่ หรือผู้น าทางด้านเศรษฐกิจที่ปกาเกอะญอ เรียกว่า  “เส่โข่” เพ่ือดูการสร้าง
ความสัมพันธ์และบทบาทในชุมชน อีกทั้งการปฏิสัมพันธ์กับภายนอก ประเด็นที่สาม ศึกษา
ชุมชนกับการเผชิญกับรูปแบบการผลิตการด ารงชีพและความสัมพันธ์แบบใหม่ที่ ก่อให้เกิด
ความแตกต่างทางสังคม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงคุณค่า ความเชื่อในวัฒนธรรมของชุมชน 

ไพสิฐ พาณิชย์กุล (2560) ค้นคว้ารายงานเรื่อง สิทธิของชุมชนกะเหรี่ยง  (ปกา
เกอะญอ) กับการด าเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไร่หมุนเวียนในพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การแก้ไข
ปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพ้ืนที่ป่าภาคเหนือ 
พบว่า ชุมชนกะเหรี่ยงในพ้ืนที่ภาคเหนือได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐในการประกาศ
พ้ืนที่เขตอุทยาน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการท าไร่หมุนเวียนอันเป็นวิถีชีวิตของชุมชนกะเหรี่ยง
จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการลดรอบไร่หมุนเวียน หรือการปลูกพืชเชิงเด่ียวมากขึ้น 
ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มกันของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือต่อสู้และเรียกร้องต่อภาครัฐมากขึ้น 

และ รัตนา ด้วยดี (2560) วิจัยเรื่อง กระบวนการสร้างความทันสมัยของ
คริสตจักรม้งในเมืองเชียงใหม่ พบว่า  การศึกษากระบวนการสร้างความทันสมัยของ
คริสตจักรม้งในเมืองเชียงใหม่ ให้ความส าคัญกับความหมายทางสังคมในการเปลี่ยนมานับ
ถือศาสนาคริสต์ของชาวม้ง รวมทั้งบทบาทในการสร้างความเป็นคริสต์ที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์
ม้งใหม่ในสังคมเมืองเชียงใหม่ ในงานได้ใช้แนวคิดอัตลักษณ์ ความทันสมัยและเครือข่าย
ทางสังคมมาเป็นกรอบในการอธิบาย โดยใช้พ้ืนที่โบสถ์สีฟ้า  สังกัดคณะ Chrisyian and 
Missions Alliance (C&MA) มาอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมดังกล่าว ในงานชิ้นนี้กล่าว
ว่า การเปลี่ยนความเชื่อจากผีบรรพบุรุษมาสู่การนับถือศาสนาคริสต์ของชาวม้งนั้น  มีเหตุ
ปัจจัยหลายประการ คือ การหลีกหนีจากสภาวะของโครงสร้างและพิธีกรรมในสังคมม้ง 
เช่น การมีพิธีกรรมที่ยุ่งยากและต้องใช้ทุนจ านวนมาก มีสภาพสังคมชายเป็นใหญ่  มีความ
เชื่อหลายด้านที่ไม่สอดคล้องและไม่ถูกยอมรับในสังคมสมัยใหม่ ด้วยเหตุนี้  ศาสนาคริสต์จึง
เป็นทางเลือกที่ชาวม้งเข้าหาเพ่ือยกระดับสถานะของตนเองให้ดูทันสมัย นั่นคือ การเปิดรับ
ความเชื่อและวิถีชีวิตแบบสังคมตะวันตก ผ่านพ้ืนที่โบสถ์สีฟ้าหรือคริสตจักรม้ง โบสถ์จึงมี
บทบาทส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ มีกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์และเทศกาลประจ าปีต่าง 
ๆ เพ่ือให้เกิดส านึกและรู้จักพระเจ้า สร้างความเป็นกลุ่มระหว่างสมาชิกภายโบสถ์  รวมทั้ง
ขยายเครือข่ายการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในเชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนมานับถือ
ศาสนาคริสต์ของชาวม้ง ไม่ได้ท าให้ความเป็นชาติพันธุ์ม้งหายไป หากแต่กลับสามารถด ารง
รักษาอัตลักษณ์ความเป็นม้ง เช่น คนม้งที่รวมตัวกันที่โบสถ์หันมาใช้ภาษาตนเองมากขึ้น 
การแต่งกายตามวัฒนธรรมไม่ขัดแย้งกับศาสนาคริสต์ ท าให้อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ กับศาสนา
คริสต์สามารถกลมเกลียวได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ การหันมานับถือศาสนาคริสต์ยังเปิดโอกาสให้
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ชาวม้งสามารถปรับตัวและมีความม่ันใจในการเข้าสังคม อีกทั้งท าให้คนเหล่านี้สามารถ
นิยามตนเองที่หลากหลายและลื่นไหลในการเข้าสังคมในเมืองเชียงใหม่อีกด้วย 

จึงสามารถน ามาสรุปและอภิปรายผล ได้ว่า กลุ่มชาติพันธุ์ถูกจ ากัดสิทธิ ให้อยู่
ภายใต้กฎระเบียบของรัฐ จ ากัดสิทธิพ้ืนที่อยู่อาศัย เช่น สิทธิของชาวมอแกน จากเดิมที่มีวิถี
การต้ังถิ่นฐานที่สัมพันธ์กับสภาพภูมิประเทศ ฤดูกาล และระบบสังคมท าให้ต้องย้ายไปอยู่
รวมกันที่อ่าวบอนใหญ่ตามพ้ืนที่ท่ีรัฐจัดให้เนื่องด้วยการจัดการพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยว  ทั้ง
ยังจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรทางบกและทางทะเลด้วยการควบคุมลักษณะเครื่องมือ
จับสัตว์น้ าและพ้ืนที่ ซ่ึงเดิมเป็นแหล่งอาหารส าคัญด้วยเหตุผลของการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางธรรมชาติ การอนุรักษ์และการท่องเที่ยวของอุทยานก่อให้เกิดการสูญเสียอ านาจในการ
ปกครองตนเองของชาวมอแกน มีการจ้างงานชาวมอแกนในภาครัฐและภาคเอกชนส่งผลให้
มีรายได้ในฤดูกาลท่องเที่ยว แต่ในขณะเดียวกันกลับเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตโดยเฉพาะระบบ
การใช้ทรั พยากรจ ากการหาด้วยตน เองเป็นการพ่ึงพิงระบบตลาด  รูปแบบอาหา ร
เปลี่ยนแปลงจากอาหารตามธรรมชาติเป็นอาหารที่เสี่ยงต่อปัญหาทางโภชนาการ  ทั้งยัง
ส่งผลต่อความเสื่อมโทรมของพ้ืนที่และการลดจ านวนลงของทรัพยากรทางทะเล เป็น ต้น 
นอกจากนี้ การเข้ามาขององค์กรภายนอกหรือการพัฒนาท าให้เกิดการก่อรูปความสัมพันธ์
ทางสังคมแบบใหม่ และการน าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่าง  ๆ 
การศึกษาบทบาทของผู้น ายุคใหม่ หรือผู้น าทางด้านเศรษฐกิจ  การศึกษาชุมชนกับการ
เผชิญกับรูปแบบการผลิตการด ารงชีพและความสัมพันธ์แบบใหม่ที่ก่อให้เกิดความแตกต่าง
ทางสังคม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงคุณค่า ความเชื่อในวัฒนธรรมของชุมชน  ส่งผลกระทบ
ต่อการท าไร่หมุนเวียนอันเป็นวิถีชีวิตของชุมชนกะเหรี่ยงจึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
การลดรอบไร่หมุนเวียน หรือการปลูกพืชเชิงเด่ียวมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มกันของ
แต่ละพ้ืนที่เพ่ือต่อสู้และเรียกร้องต่อภาครัฐมากขึ้น และการให้อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ กับ
ศาสนาได้เข้าถึงไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดสามารถกลมเกลียวได้เป็นอย่างดี  

 
องค์ความรู้จากการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง ทิศทางภาครัฐกับการบูรณาการกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ใน
ราชอาณาจักรไทย สรุปได้ว่า ในด้านสภาพปัญหาการด าเนินงานของภาครัฐที่ เก่ียวข้องกับ
การบูรณาการกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย พบปัญหาอันเกิดจาก 1) การ
ประกอบอาชีพการเกษตร ซ่ึงเป็นอาชีพหลักด้ังเดิม 2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม
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ของกลุ่มชาติพันธุ์โดยสภาพสังคมเปลี่ยนเป็นสังคมเมืองมากขึ้นในหลาย  ๆ พ้ืนที่ 3) 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 4) การเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการ
ปกครองระดับภูมิภาค หรือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยภาครัฐมีกระทรวงการพัฒนา
สังคมและควา มม่ันคงของมนุษย์ในฐานะหน่วยงานหลั กด้านความม่ันคงของมนุษย์
ประสานงานกับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่มีภารกิจในการ
อ านวยความยุติธรรม เพ่ือวิเคราะห์ข้อจ ากัดด้านการบังคับใช้กฎหมายที่ส า คัญต่อการ
เสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ เก่ียวกับกฎหมายและข้อจ ากัด
ดังกล่าวแก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และเครือข่ายภาคประชา
สังคม สนับสนุนให้เครือข่ายดังกล่าวมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง แจ้งเหตุ และสนับสนุนการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม เพ่ือเป็นการถ่วงดุลกับหน่วยงานด้านความม่ันคงของรัฐ
เป็นผู้ดูแลกลุ่มชาติพันธุ์ข้างต้น  รวมทั้งใช้วิธีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ที่ เป็น
เป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ด้านปัจจัยของภาครัฐกับทิศทางการบูรณาการแผนชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัย
อยู่ในราชอาณาจักรไทย มีความเปราะบาง สุ่มเสี่ยงต่อความไม่ม่ันคงในชีวิต และจิตใจใน
ระดับรุนแรง และมีรายละเอียดแตกต่างจากกลุ่มเสี่ยงอ่ืน กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า  ซ่ึงเป็น
ชนกลุ่มน้อย และมักถูกละเมิดสิทธิในความเป็นมนุษย์ สิทธิในการเป็นพลเมือง  และสิทธิ
ทางวัฒนธรรม จะมีความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงข้างต้นน้อยกว่า
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซ่ึงรัฐบาลได้เตรียมการที่จะบริหารจัดการโครงสร้างระบบต่าง ๆ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงหลายด้าน มีข้อห่วงใยว่ากลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า ซ่ึงเป็นคนกลุ่มน้อย  ยังไม่ได้
รับการปฏิบัติในฐานะ “ผู้ มีส่วนได้เสีย” ในการร่วมคิด ก าหนดอนาคตของตนเองใน
ประเด็นส าคัญต่อการด ารงชีวิต เช่น การจัดการที่ดิน มรดกทางวัฒนธรรม การศึกษา  และ
โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มและปัจจัยความไม่ม่ันคงมนุษย์ที่ควรพิจารณาที่
ประกอบด้วย 1) ความเสี่ยงในฐานะกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าที่ไม่มีสถานะทางกฎหมาย  2) 
ความเสี่ยงจากการขาดสิทธิทางวัฒนธรรม และอคติทางชาติพันธุ์ และ 3) ความเสี่ยงจาก
การขาดสิทธิในทรัพยากร และความไม่ม่ันคงทางเศรษฐกิจ  และแนวทางการก าหนด
ทิศทางของภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการบูรณาการกลุ่มชาติพันธุ์ของภาครัฐคือ ภาครัฐปฏิบัติ
ตามแนวยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อันได้แก่ 1) ภาครัฐจะเร่งการส่งเสริมการยอมรับ ความ
หลากหลายทีม่ากขึ้นของชาติพันธุ์ ศาสนา และวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 2) 
ภาครัฐส่งเสริมความตระหนักในสิทธิมนุษยชน สร้างความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิและ
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ในกลุ่มชาติพันธุ์ 3) ให้ความส าคัญกับองค์ความรู้และภูมิปัญญา
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ของกลุ่มชน สร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น 4) สร้างความเข้าใจและจุด
ร่วมบนความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาในการ
ช่วยยกระดับคุณค่าที่หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม และ 5) เชื่อมโยงการสร้างความ
ร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านบนรากฐานมรดกทาง วัฒนธรรมที่มี
ร่วมกันกับประเทศไทย ยอมรับข้อกฎหมายระหว่างประเทศ  
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ด้านสิทธิมนุษยชน หน่วยงานภาครัฐควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดท าแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รัฐต้องให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพราะถึงแม้
จะมีอนุสัญญาระหว่างประเทศที่รัฐได้ลงนามไว้แล้ว แต่ยังมีการละเมิดสิทธิอยู่  เช่น การค้า
มนุษย์ โดยรัฐควรรณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์และอ่ืน ๆ ที่ เก่ียวข้อง
ต่อทุกภาคส่วนและสาธารณชนในเรื่องนี้อย่างชัดเจน และต่อเนื่อง 

2. ด้านสังคมและวัฒนธรรม ควรศึกษานโยบายการเผยแพร่ขนบธรรมเนียมของ
กลุ่มชาติพันธุ์ หรือประเพณีให้สาธารณชนได้รับรู้อย่างกว้างขวาง เห็นควรตัดค าว่าชักจูง 
เนื่องจากมีความหมายไม่ดีต่อความรู้สึกเห็นด้วยตามข้อเสนอ เนื่องจากความสัมพันธ์
ระหว่างชนเผ่าในการเข้ามาร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมใด ๆ ร่วมกันระหว่างชนเผ่ายังไม่
ชัดเจนเพราะขาดความร่วมมือและขาดผู้ประสานที่ชัดเจน 

3. ด้านอาชีพและการส่งเสริมรายได้ ควรศึกษานโยบายสนับสนุนตามกลไกของ
ตลาด การขนส่งผลผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการเก็บรักษาและมูลค่าผลิตภัณฑ์
มากขึ้น  

4. ด้ านกา รศึกษา ควรศึกษาปัญหาใน เรื่องสิทธิการศึกษา  รั ฐจะต้องให้
ความส าคัญต่อการศึกษานอกระบบให้มากขึ้น เช่น ส่งเสริมหลักสูตรท้องถิ่นที่ เก่ียวกับกลุ่ม
ชาติพันธุ์โดยให้น ามาสอนหรือสอดแทรกการศึกษาในระบบอย่างจริงจัง รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาในเชิงการบริหารในเรื่องขาดแคลนบุคลากรครู หนังสือ อาหาร นม ไม่เพียงพอ ควร
น าบุคลากรที่มีคุณภาพในพ้ืนที่อบรมแล้วกลับไปสอนในท้องถิ่นตนเองและรัฐจะต้องรีบ
ด าเนินการ แก้ไขโดยด่วน  

5. การการพัฒนาเชิงนโยบาย ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับการสร้างความเข้าใจ
ระหว่างกลุ่มองค์กรกลุ่มชาติพันธุ์กับภาครัฐถึงความส าคัญในการร่วมมือกันเพ่ือการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างแท้จริง รัฐจะต้องสนับสนุน
ให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ด้วยตนเองโดยการ
รับรองสถานภาพองค์กรอย่างเป็นทางการ  
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  บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน  พัฒนา
และหาประสิทธิภาพของรูปแบบ ทดลองใช้รูปแบบและ ศึกษาระดับความพึงพอใจ  กลุ่ม
ตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 จ านวน 25 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติแบบไม่มีอิสระและการพรรณนา
ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า  1. เป็นการจัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มีความ
สมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ และคุณธรรม ผู้ เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง  
2. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า “B 4P SPC Model ” มี 8 ขั้น คือ 1) 
น าเสนอสถานการณ์ 2) ระบุปัญหา 3) ท าความเข้าใจ  4) น าเสนอแนวทาง 5) เลือก
แนวทาง 6) เลือก 1 แนวทาง 7) น าเสนอวิธีการและจัดท าแผนปฏิบัติการ  8) การสรุปผล
แล ะป ร ะเ มิ นผ ล  รู ปแ บ บก า ร เ รี ย น กา รส อ น มี ค วา มเ ห มา ะ สม ระ ดั บ ม า ก  
(X̅= 4.45,S.D.=0.16) ค่าประสิทธิภาพ ( E1/ E2) ของรูปแบบการเรียนการสอนเท่ากับ 
84.19/83.61 3. การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนมีความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 13.60 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 24.52 ซ่ึง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และผลการเรียนรู้ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 
14.92 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 24.96 ซ่ึงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ.01 
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด   
(X̅= 4.61, S.D.=0.01)  
ค าส าคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน; คิดแก้ปัญหา; กว๊านพะเยา 
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Abstract 
  The objectives of this research were to study and fundamental 
analyze, developing and verifying the effectiveness of model, experiment 
model and investigating satisfaction. The participants of this study were 25 
students who were studying in primary level, P.5/1. Percentage, Mean, S.D. 
(Standard Deviation) and dependent statistics were used to analyze data. 
The results of this research revealed that: 1) Learners were expected to be 
developed with the balance of physical, knowledge, and moral mixture. 
Students were able to build their own knowledge management. 2) The 
learning model created in this research was called “B 4P SPC Model”. There 
were eight learning steps in this model namely Background Presentation 
(Step 1: B), Problem Issue (Step 2: P), Problem Comprehension (Step 3: P), 
Problem Solution (Step 4: P), Problem Solution Method (Step 5: P), Selecting 
the Best Choice (Step 6: S), Problem-solving and Action planning (Step 7: P), 
and Conclusion and Evaluation (Step 8: C). The model was assessed to 
examine for its suitability and efficiency, and it was found that the mean  
(X̅) was at 4.45, S.D =0.16. While the efficiency value (E1/ E2) of the model 
was 84.19/83.61. 3) From result after using the model, it showed that: 
1) Pretest score for Problem-solving ability of students was 13.60 compared 
with the post-test score was 24.52. The result could be concluded that 
statistical significance of post-test score was higher than it had been before 
at 0.1. 2) The mean pretest score for students’ post learning outcome was 
14.49; however ,the post-test score was 24.96.lt showed that the statistical 
significance was higher than before at 0.1.4) It was found that students’ 
satisfaction with the model was at highest level (X̅= 4.61,S.D.= 0.01). 
Keywords: Learning Model; Problem Solving Skills; Kwan Phayao 
 
บทน า 
 การคิดแก้ปัญหาเป็นกระบวนการคิดที่เน้นความสามารถในการเข้าใจปัญหา 
มองเห็นสาเหตุของปัญหาและ ผลท่ีจะเกิดขึ้นจากปัญหานั้น รวมทั้งสามารถคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหานั้น ๆ ได้อย่างมีเหตุผลโดยอาศัยความรู้  ความคิดและประสบการณ์เดิม รวมทั้ง
ทักษะวิธีการต่าง ๆ ที่มีอยู่เพ่ือน าไประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเพ่ือให้ได้ค าตอบ



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  

Journal of MCU Social Science Review 
161 

 

ของปัญหา สุวิทย์ มูลค า (2551) การคิดแก้ปัญหาเป็นความสามารถในการมองแนวทางใน
การขจัดสภาวะความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นโดยพยายามปรับตัวเองและสิ่งแวดล้อมให้ผสม
กลมกลืนกลับมาสู่สภาวะที่เราคาดหวัง วัชรา เล่าเรียนดี (2556) การคิดแก้ปัญหา คือ 
ความสามารถในการเข้าใจปัญหา มองเห็นสาเหตุของปัญหาและผลท่ีจะเ กิดขึ้นจากปัญหา
นั้น รวมทั้งสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหานั้น ๆ ได้อย่างมีเหตุผล ทักษะการแก้ปัญหา
ประกอบด้วย ทักษะการคิดหลายประเภท เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์ 
การคิดคาดคะเนเหตุและผลรวมทั้งทักษะในการประเมินผลซ่ึงการด าเนินการแก้ปัญหานั้น
ต้องปฏิบัติตามล าดับขั้นตอน ทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 คือทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เพราะในการสร้างองค์ความรู้ ให้เกิดกับ
นักเรียนนั้น จ าเป็นต้องพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้และสามารถ
พัฒนาตนเอง รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การคิดแก้ปัญหาเป็นกระบวนการ
คิดที่เน้นความสามารถในการเข้าใจปัญหา มองเห็นสาเหตุของปัญหาและผลที่จะเกิดขึ้น
จากปัญหานั้น รวมทั้งสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหานั้น ๆ ได้อย่างมีเหตุผลโดยอาศัย
ความรู้  ความคิดและประสบการณ์เดิมรวมทั้งทักษะวิธี การต่าง  ๆ ที่ มีอยู่ เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเพ่ือให้ได้ค าตอบของปัญหา (จันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์, 
2563; สิริภรณ์ สุริวงษ์และคณะ, 2563; ศิริพร เอมสวัสด์ิและสุวิมล กฤชคฤหาสน์ , 2563 ; 
พิณทิพย์ วิจิตรกลางและสุวิมล กฤชคฤหาสน์, 2563) 
 จากสภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา คุณภาพ
ของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อ 2 ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (โรงเรียนเทศบาล 4 
(ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล), 2560) จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอน  ได้
ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและได้ศึกษารวบรวมเก่ียวกับสาเหตุขอ งปัญหาสอบถาม
ครูผู้สอน นักเรียน ประมวลสาเหตุพบว่า นักเรียนขาดทักษะการคิด การให้เหตุผล ส่งผล
ต่อการเรียนรู้ จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้การคิดแก้ปัญหาและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถส่งเสริมความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาเป็นรูปแบบและนวัตกรรมหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การคิดแก้ปัญหา และส่งผลต่อผลการเรียนรู้สูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับวิจัยของศิริลักษณ์ ตรี
สินธุ์ (2554) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาพบว่าคะแนนค่าเฉลี่ยความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึง
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ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง การ
อนุรักษ์กว๊านพะเยา เนื่องจากนักเรียนอาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนที่ ต้ังอยู่ใกล้กว๊านพะเยา 
และผู้ปกครองของนักเรียนยังมีวิถีการด ารงชีวิตที่ เก่ียวข้องกับกว๊านพะเยา ดังนั้นกว๊าน
พะเยาจึงมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต แต่ปัจจุบันน้ าในกว๊านพะเยาอยู่ในภาวะวิกฤต
คุณภาพของน้ ามีการปนเปื้อนของสาหร่ายน้ าเงิน แกมเขียว  ซ่ึงเกิดจากการปล่อยน้ า เสีย
จากครัวเรือนและร้านอาหาร รวมทั้งยังพบ ขยะ วัชพืช และผักตบชวา ซ่ึงปัญหานี้จึงควร
ได้รับ การแก้ไข จากการสังเกต ส ารวจ สอบถามผู้คนในชุมชนรวม ทั้งนักเรียน ยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจและขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์กว๊านพะเยา  
 จากเหตุผลและแนวทางการดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเรื่อง การอนุรักษ์กว๊านพะเยา โดยน าเนื้อหามา
จากการอนุรักษ์กว๊านพะเยา ซ่ึงเป็นการ ใช้สถานการณ์ปัญหาของกว๊านพะเยาเป็น
นวัตกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึก คิดแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดทักษะ
การคิดแก้ปัญหาและเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักให้ผู้ เรียนเกิด
จิตส านึกในการรู้จักอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรที่อยู่ในท้องถิ่นของตนเอง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
เพ่ือการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง การอนุรักษ์กว๊านพะเยา  
 2. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนสอน เพ่ือการ
พัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง การอนุรักษ์กว๊านพะเยา  
 3. เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา เรื่อง การอนุรักษ์กว๊านพะเยา  
 4. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการ
เรียนการสอน เพ่ือการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  เรื่อง การอนุรักษ์กว๊าน
พะเยา  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดย
ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา ( Research and 
Development) ซ่ึงมี 4 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอน ท่ี 1 การวิจัย (Research : R1) เป็นการวิเคราะ ห์ข้อมูล พ้ืนฐาน 
(Analysis : A) มีแหล่งข้อมูลดังน้ี 
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 1. ข้อมูลเอกสาร ประกอบด้วย ผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดหมายการจัด
การศึกษาและ ผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
และข้อมูลรูปแบบการเรียนการสอน  
 2. ข้อมูลบุคคล ประกอบ ผู้บริหาร จ านวน 2 คน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 3 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 30 คน โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานี้ ได้แก่ 
 1. แบบวิเคราะห์เอกสาร เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 2. การสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  
 ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development : D1)  การออกแบบและพัฒนา 
(Design and Development : D and D) มีแหล่งข้อมูลดังน้ี 
 1. ผลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการสร้างและพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน  
 2. ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล)ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิด แก้ปัญหา เรื่อง การอนุรักษ์กว๊านพะเยา  
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และแบบวัดความพึงพอใจ  
 ขั้นตอนท่ี 3 การวิจัย (Research : R2) เป็นการน าไปใช้ ( Implementation : 
I ) การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนมีแหล่งข้อมูลดังน้ี 
 1. ประชา กร ได้แก่  นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 5 โ รงเรียนในสังกัดกอง
การศึกษาเทศบาลเมืองพะเยา รวม 210 คน   
 2. กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาล 4 
(ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 25 คน ได้มาโดยการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในขั้นนี้  ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
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 ขั้นตอนท่ี  4  การ พัฒนา ( Development : D2) เป็นการประเมิ นผล 
(Evaluation : E ) การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนมีแหล่งข้อมูลดังน้ี 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 25 คน ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเรื่อง การอนุรักษ์กว๊านพะเยา  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในขั้นนี้ ได้แก่  
  ผลกา รประเมินจ ากกา รทดลองใช้ รู ปแบบกา รเรียนการสอนเ พ่ือ พัฒนา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
คิดแกปัญหากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) 
ภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2562 จ านวน 25 คน  
  2. ทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ระหว่างการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ให้นักเรียนท า
แบบทดสอบก่อนเรียน และบัตรกิจกรรม  
 3. เม่ือใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแกปัญหา 
ครบทั้ง 4 เล่ม แล้วให้ท าการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก
ปัญหาและแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 
 4. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
  
ผลการวิจัย 
 ขั้นตอนท่ี 1 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  
 1. ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
และหลักสูตรสถานศึกษา พบว่าเป็นการจัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มีความสมดุลทั้ง
ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ส่งเสริมทักษะกระบวนเรียนรู้ ผู้ เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง  ส่งเสริมให้มี
ความสามารถใน การคิด โดยเฉพาะการคิดแก้ปัญหา เป็นการคิดที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้
และศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจ าวั น รูปแบบการเรียนการสอนที่
นักเรียนและครูต้องการคือ รูปแบบการเรียนการสอนพัฒนาความสามารถในการคิด
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แก้ปัญหาเป็นการฝึกทักษะการคิดอย่าง เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน  
 ขั้นตอนท่ี 2 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหา  
 1. ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอน 
   1.1 รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียก “B4P SPC Model” 
มี 8 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 น าเสนอสถานการณ์ของปัญหา (Background Presentation 
step1:B) ขั้นที่ 2 ระบุปัญหา (Problem Issue step 2:P) ขั้นที่ 3 ท าความเข้าใจกับ
ปัญหา (Problem Comprehension step3:P ) ขั้นที่ 4 น าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา 
(Problem Solution step4:P) ขั้นที่ 5 เลือกแนวทางโดยใช้เกณฑ์ที่ เหมาะสมในการ
ประเมินวิธีการแก้ปัญหา  (Problem Solution Method step5:P) ขั้นที่ 6 เลือก 1 
แนวทางที่เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ ดีที่สุด (Selecting the best choice step6:S) ขั้นที่ 7 
น าเสนอวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาและจัดท าแผนปฏิบัติการ  (Problem solving and 
Action planning step 7: P) ขั้นที่ 8  สรุปผลและประเมินผล (Conclusion and 
Evaluation step 8:C)  
   1.2 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบเรียนการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา มีระดับความเหมาะสมมาก (X̅= 4.45,S.D.=0.16)  
  1.3 ค่าประสิทธิภาพ (E1 /E2) ของรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เท่ากับ 84.19/83.61  
 ขั้นตอน ท่ี  3  ผลการทดลอง ใ ช้ รู ปแบบการ เรียนการสอนเ พ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  
ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง การอนุรักษ์กว๊าน

พะเยา  
รายการ
ประเมิน 

n คะแนนเต็ม X  S.D. df t-test 

ก่อนเรียน 25 30 13.60 1.44 24 29.198 
หลังเรียน 25 30 24.52 1.42   

  จากตารางที่ 1 พบว่าการวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ก่อนเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 13.60 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.52 และเม่ือเปรียบเทียบคะแนน
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์กว๊านพะเยา  
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รายการ
ประเมิน 

n คะแนนเต็ม X  S.D. df t-test 

ก่อนเรียน 25 30 14.92 1.78 24 26.064 

หลังเรียน 25 30 24.96 1.54   

 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนสอบวัดผลการเรียนรู้  ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 14.92 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.96 และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01 
 ขั้นตอนท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  
ตารางท่ี 3  ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน 

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง การอนุรักษ์กว๊าน 
ความพึงพอใจ X  S.D. ระดับความพึงพอใจ ล าดับท่ี 

1.ปัจจัยน าเข้า 
2.ด้านกระบวนการ  
3.ด้านผลผลิต 

4.60 
4.61 
4.63 

0.22 
0.23 
0.21 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

(3) 
(2) 
(1) 

รวมเฉล่ียท้ัง 3 ด้าน 4.61 0.01 มากท่ีสุด  
 
  ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยรวมเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน มีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.61 ,SD.=0.01) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  1. ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
และหลักสูตรสถานศึกษา พบว่าเป็นการจัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มีความสมดุลทั้ง
ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ส่งเสริมทักษะกระบวนเรียนรู้ ผู้ เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง  ส่งเสริมให้มี
ความสามารถใน การคิด โดยเฉพาะการคิดแก้ปัญหา เป็นการคิดที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้
และศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจ าวัน รูปแบบการเรียนการสอนที่
นักเรียนและครูต้องการคือ รูปแบบการเรียนการสอนพัฒนาความสามารถในการคิด
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แก้ปัญหาเป็นการฝึกทักษะการคิดอย่าง เป็นระบบและการจัดกระบวนการเรียนรู้ยัง
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดที่ใช้ในการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเชิง
ระบบ มีหลักการและแนวคิดตาม ADDIE Model เควิน ครูส (Kruse, 2008) ประกอบด้วย 
5 ขั้นตอน ได้แก่ 1)การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 2) การออกแบบ 3) การพัฒนา 4) การ
น าไปใช้ 5)การประเมินผล ผลการวิเคราะห์แนวคิดการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน 1) การวิจัย (Research: R1) 2) การพัฒนา (Development : D1) เป็นการ
พัฒนาและหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ( Design and Development : D and D) 3) 
เป็นการน าไปใช้ (Research : R2) เป็นการทดลองใช้นวัตกรรม 4) การประเมินผลและ
ปรับปรุง (Development : D2 ) ผลการวิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิดของจอยซ์และเวลล์ ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ 1) รูปแบบการจัดการเรียน
การสอน ประกอบด้วย 1) กระบวนการเรียนการสอน 2) ระบบสังคม (Social System) 3) 
หลักการตอบสนอง (Principle of Reaction) และ 4 ) สิ่งที่สนับสนุน (Support System) 
ส่วนที่ 2 การน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ (Application) และส่วนที่ 3 สาระหลัก
และ สิ่งส่งเสริมการเรียนรู้  ( Instruction and Nurturant Effects) ผลการวิเคราะห์ 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการคิดแก้ปัญหาพบว่า การคิดแก้ปัญหาเป็นการคิด
ในระดับสูง การคิดแก้ปัญหาเป็นสิ่งส าคัญต่อวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมของมนุษย์ ซ่ึง
จะต้องใช้การคิดเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทักษะการแก้ปัญหาจึงมิใช่เป็นเพียงการรู้จักคิด
และรู้จักการใช้สมองหรือเป็นทักษะ ที่มุ่งพัฒนาสติปัญญาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยัง
เป็นทักษะที่สามารถพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด ค่านิยมความรู้ ความเข้าใจในสภาพการณ์ของ
สังคมได้ดีอีกด้วย (สุวิทย์ มูลค า, 2551) 
  2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ความสามารถ ในการคิดแก้ปัญหา รูปแบบการเรียนการสอนที่ได้พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า “B 
4P SPC Model ”มี 8 ขั้นตอน 1) น าเสนอสถานการณ์ของปัญหา (Background 
Presentation step1:B) ขั้นที่ 2 ระบุปัญหา (Problem Issue step 2:P) ขั้นที่ 3 ท า
ความเข้าใจกับปัญหา (Problem Comprehension step3:P ) ขั้นที่ 4 น าเสนอแนวทาง
ในการแก้ปัญหา (Problem Solution step 4:P) ขั้นที่ 5 เลือกแนวทางโดยใช้เกณฑ์ที่
เหมาะสมในการประเมินวิธีการแก้ปัญหา  (Problem Solution Method step5:P) ขั้นที่ 
6 เลือก 1 แนวทางที่เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด (Selecting the best choice step6:S) 
ขั้นที่ 7 น าเสนอวิธีการที่ ดีที่สุดในการแก้ปัญหาและจัดท าแผนปฏิบัติการ ( Problem 
solving and Action planning step 7: P) ขั้นที่ 8 สรุปผลและประเมินผล (Conclusion 
and Evaluation step 8:C) และรูปแบบการเรียนการสอน มีความเหมาะสมในระดับ มาก 
(X̅=4.45,S.D.0.16) และ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.19/83.61 ทั้งนี้ เนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้
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วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับ การคิดแก้ปัญหา แนวคิดการออกแบบ
รูปแบบการเรียน การสอนเชิงระบบ หลักการและแนวคิด ADDIE Model ของเควิน ครูส 
(Kruse, 2008)  ประยุ ก ต์ร่ วมกับกรอบกา ร วิ จั ย และ พัฒนา  (Research and 
Development) และรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของจอยซ์และเวลล์  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พีชญาณ์ พานะกิจ (2558) ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
ผลการวิจัย พบว่า  รูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ของนัก เรียน มีชื่อว่า “PEACE Model” 
ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ (1) ขั้นที่ 1 การน าเสนอปัญหา (Presenting Problem: P) (2) ขั้น
ที่ 2 การสร้างความสนใจร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน  (Engaging : E) (3) ขั้นที่ 3 การ
วิเคราะห์ (Analyzing : A) (4) ขั้นที่ 4 การจ าแนก (Classifying : C) (5) ขั้นที่ 5 การ
ประเมินผล (Evaluating : E) และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.12/80.12  
 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามา รถในการคิด
แก้ปัญหา  
  3.1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา พบว่า หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ทั้งนี้มาจากรูปแบบ
การเรียนการสอนได้ฝึกทักษะความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ได้เรียนรู้ตามรูปแบบ
ขั้นตอน ได้เผชิญกับสถานการณ์จริงที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นพบปัญหา
ด้วยตนเอง การวางแผนร่วมกันเพ่ือเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหา ยังเป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองก่อให้เกิดทักษะในการคิดเป็นท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น 
ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ อย่างยั่งยืน รูปแบบการเรียนการสอน “B 4P SPC 
Model” เป็นการฝึกให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้ลงมือ
ปฏิบัติ โดยใช้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  
   3.2 ผลการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ที่ดีและมีการทดลองใช้ที่ถูกต้องตามขั้นตอน  
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอยู่  ในระดับมาก
ที่สดุ (X̅=4.61,S.D.=0.01) เนื่องจากการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ความสามารถ ในการคิดแก้ปัญหา เป็นแนวทางในกา รช่วยให้ ผู้ เรี ยนไ ด้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิดแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงผู้ เรียนสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน สอดคล้อง อ าพล พาจรทิศ และคณะ (2559) พัฒนารูปแบบ
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องค์ความรู้จากการวิจัย 

รูปแบบการเรียนการ
สอน 

“B 4P SPC Model” 

ขั้นท่ี 1 ขั้นน าเสนอสถานการณ์ของปัญหา 
(Background Presentation step1:B)  
ขั้นท่ี 2 ขั้นระบุปัญหา (Problem Issue 
step2:P)  
ขั้นท่ี 3 ขั้น ท า ค ว า ม เ ข้า ใ จ กั บ ปัญ หา 
(Problem Comprehension step3:P )  
ขั้นท่ี 4  ขั้นน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา 
(Problem Solution step4:P)  
ขั้นท่ี 5 ขั้นเลือกแนวทางโดย ใช้ เกณฑ์ ท่ี
เหมาะสมในการประเมินวิธีการแก้ ปัญหา 
(Problem Solution Method step5:P)  
ขั้นท่ี 6 เลือก 1 แนวทางท่ีเป็นวิธีการ
แก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด (Selecting the best 
choice step6:S)  
ขั้นท่ี 7 ขั้นน าเสนอวิธีการ ท่ีดี ท่ีสุดในการ
แก้ ปัญหา แล ะ จัด ท าแ ผ นป ฏิ บัติ ก า ร 
(Problem solving and Action planning 
step 7:P )  
ขั้นท่ี 8 ขั้นการสรุปผลและประเมินผล 
(Conclusion and Evaluation step 8:C)  
 

นักเรียนมีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาสูงข้ึนเนื่องจากได้เรียนรู้
ตามรูปแบบและการจัดกิจกรรม
ได้เผชิญกับสถานการณ์จริงที่อยู่
ใกล้ตัวผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ค้นพบปัญหาด้วยตนเอง การ
วางแผนร่วมกันเพ่ือเลือกแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา ทั้งยังเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเองก่อให้เกิดทักษะในการ
คิดเป็นท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น 
และนักเรียนมีผลการเรียนสูงข้ึน
เนื่องจากรูปแบบการเรียนการ
สอนที่สร้างด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ที่ดีและมีการทดลองใช้ที่
ถูกต้องตามข้ันตอน 

 

 

นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา เร่ืองการ
อนุรักษ์กว๊านพะเยา อยู่
ในระดับมากที่สุด 
เนื่องจากได้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด
แก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึง
สามารถน าองค์ความรู้ที่
ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

 

 

ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา ผลการเรียนรู้ 

 

ความพึงพอใจ 

การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการสอน อยู่ในระดับมาก และ ศิริลักษณ์ ตรีสินธุ์ 
(2554) กา รพัฒนารู ปแบบคอมพิวเตอร์ สนับสนุน กา รเรียนรู้ ร่วมกัน เพ่ื อพัฒนา
ความสามารถ ในการคิดแก้ปัญหาพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบที่
สร้างขึ้น อยู่ในระดับมาก  
 
องค์ความรู้จากการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1. จากผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา เรื่อง การอนุรักษ์กว๊านพะเยา ช่วยพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาและมีผลการเรียนรู้ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้นเม่ือน ารูปแบบการเรียนการสอนไป
ใช้ในการจัดการ เรียนการสอนจริ ง ครูควรท าความเข้าใจและด า เนินการสอนตา ม
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง โดยเน้นทักษะการคิด  
  2. จากผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลการเรียนรู้
ทางการเรียน หลังจาก ที่เรียนด้วยรูแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหา เรื่อง การอนุรักษ์กว๊านพะเยา ก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกัน
มาก ซ่ึงแสดงว่า รูปแบบการเรียนการสอน มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่จะพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ครูผู้สอนควรพิจารณาในการที่
จะน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
  ข้อเสนอในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาในการกลุ่มสาระ การเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 2. ควรพัฒนาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิด
ในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่นการคิดแบบมีวิจารณาญาณ การคิดสร้างสรรค์ การคิดตัดสินใจ  เป็น
ต้น 
 3. ครูผู้สอนอาจศึกษาผลการน ารูปแบบการเรียนการสอนในการคิดแก้ปัญหาไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ ในระดับชั้นอ่ืน ๆ  
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และการจัดการความรู้ 3) ขาดการสนับสนุนในด้านระบบความสัมพันธ์และความเอ้ืออาทร 
(4) ขาดจิตส านึ กเพ่ือประโยชน์ส่วน รวม จิตสาธา รณะ ส่วนแนวทางการเ พ่ิมขี ด
ความสามารถชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1) แนวทางด้านการปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 2) แนวทางด้านการปรับปรุงฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม 3) 
แนวทางด้านการด ารงอยู่อย่างม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน (4) การจัดต้ังศูนย์เครือข่ายแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน 5) ศักยภาพขององค์กรชุมชนท้องถิ่น 6) ความร่วมมือทุกภาคส่วน 7) การมี
ส่วนร่วม 8) การจัดการเครือข่ายความรู้ 
ค าส าคัญ: การบูรณาการจัดการภาครัฐ ; ความเข้มแข็งของชนชน ; ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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Abstract 
The objectives of this research article were to study the context of 

Khon Sawan District, Chaiyaphoom Province, problems and how to 
strengthen the community. This was the qualitative research based on 
written documents, interview, focus group discussion and observation. The 
results revealed that The context of Nong Kham Sub-district Administrative 
Organization with the government integrated support and giving knowledge 
and advice according to the sufficiency economy philosophy. The factors 
that caused problems of strengthening the community competency under 
the sufficiency economy philosophy were: 1 lack of support for village data 
and information system, 2. Lack of knowledge dissemination and knowledge 
management, 3. Lack of community relations helping care system, 4. Lack of 
consciousness of public interest and public mind. As for the guidelines for 
strengthening the community capability under the sufficiency economy 
philosophy were: 1. Self adaptation to cope with changes, 2. Appropriate 
improvement of environment, 3. Guidelines for secure and sustainable 
existence, 4. Establishing community learning center networks, 5. Capacity of 
local organizations, 6. Cooperation from all parties concerned,  
7. participation and 8. Creation of knowledge networks.  
Keywords: integrating government management; community empowerment; 
philosophy of sufficiency economy 
 
บทน า 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกในปัจจุบัน ส่งผลให้ประเทศไทย
ต้องเผชิญกับความท้าทายจากรอบด้านทั้งภายในและภายนอกประเทศ  มีการพัฒนามา
อย่างต่อเนื่องตามแนวทางการพัฒนาแบบประเทศในแถบตะวันตกตามกระแสหลัก ส่งผล
ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยและไม่เป็นธรรม อธิปไตยในการจัดการทรัพยากรของ
ประเทศสูญหายไป การละทิ้งภูมิปัญญาและเทคโนโลยี ด้ังเดิม ละเลยการพัฒนาชุมชน
ชนบท เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การขาด
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ทรัพยากร การบริโภคเกินความสามารถที่จะรองรับได้
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศีลธรรมของสังคมเสื่อมลง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที่ท้ังในแง่ระบบคิด และวิถีชีวิตของชุมชน เป็นภาพสะท้อนความจริงให้เห็น
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ถึงการพัฒนาที่ขาดความสมดุลอย่างรุนแรง (พลเดช ปิ่นประทีป, 2542) เป็นการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมมากเกินไป โดยลืมไปว่าประเทศไทยมีพ้ืนฐานเป็นประเทศเกษตรกรรม 
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมจึงมีสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น ในขณะที่ภาคเกษตรกรรมลดลงอย่ าง
ต่อเนื่อง เกษตรจะเคลื่อนย้ายสู่ภาคอุตสาหกรรม (ณรงค์ เพชรประเสริฐ, 2550) 

การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านที่
สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมาก
ขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้นสังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมาก
ขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะ
กระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อย่างมาก ขณะที่
ประเทศไทยมีข้อจ ากัดของปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาที่ชัดเจน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2560)  

 การพัฒนาทางเลือกจึงเริ่มก่อตัวขึ้นเพ่ือรองรับผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
กระแสหลัก โดยเริ่มมีขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545 ซ่ึงหนึ่งในแนวคิดการพัฒนาที่เป็นทางเลือก
และทางรอดใหม่ของสังคมไทยก็คือ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงภาครัฐได้น้อมน า
แนวคิดการพัฒนาจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ไป
ก าหนดเป็นแนวนโยบายในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจชุมชนตามวิถีชีวิต
ของชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ โดยยึดหลักการด าเนินไปบนทางสายกลาง และการพัฒนาบุคคล
บนฐานของความรู้ และคุณธรรม โดยแนวทางที่พระราชทานไว้นี้ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถ
ท าให้พสกนิกรในบางพ้ืนที่ท่ีมีศักยภาพพร้อมด ารงชีวิตได้อย่างม่ันคงยั่งยืน แต่ในทางปฏิบัติ 
ผู้ที่เก่ียวข้องจะเน้นการสั่งการจากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่าง ประชาชนไม่มีโอกาสได้คิดหรือท า
อะไรด้วยตนเอง แต่เป็นค าสั่งที่มาจากนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ได้ค านึงถึงความต้องการ
ที่แท้จริงของชุมชนและความแตกต่างของบริบทที่หลากหลายในแต่ละพ้ืนที่ ท า ให้การ
พัฒนาประเทศประสบกับปัญหาช่องว่างและความเหลื่อมล้ าระหว่างรายได้ เกิดความ
แตกต่างระหว่างเมืองและชนบทอย่างเห็นได้ชัด ก่อให้เกิดปัญหาการอพยพย้ายถิ่น แรงงาน
เคลื่อนย้ายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ปล่อยคนแก่และเด็กอยู่ กันตามล าพัง (วิรัช  วิรัชนิภา
วรรณ, 2550) หน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องเข้ามามีบทบาทในการน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมทุกมิติ 
ภาครัฐจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบรณาการการจัดการ
ภาครัฐ และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น
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ตน ผ่านกระบวนการจัดการภาครัฐ กระบวนการการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม อันน าพาไปสู่
ความเข้มแข็งและความสุขอย่างยั่งยืน (เสรี พงศ์พิศ,  2554) อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัด
ชัยภูมิ เป็นองค์การภาครัฐที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมที่จะรวมมือเป็น
หนึ่งในเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้  
 ดังนั้น ผู้วิจัยต้องการศึกษาบริบทของอ าเภอคอนสวรรค์ ต่อเรื่องการบูรณาการ
การจัดการภาครัฐกับชุมชนสู่ความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานการณ์
ปัจจุบัน ศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาอุปสรรค และศึกษาแนวทางการจัดการ เรื่องการบูร
ณาการการจัดการภาครัฐกับชุมชนสู่ความเข้มแข็งภายใต้ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึง
สามารถน าผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชน และท าให้
ชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาบริบทของอ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ต่อเรื่องการบูรณาการ

การจัดการภาครัฐกับชุมชนสู่ความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบัน 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อเรื่องการบูรณาการการจัดการ

ภาครัฐกับชุมชนสู่ความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา อ าเภอคอน
สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการการจัดการภาครัฐกับชุมชนสู่ความเข้มแข็ง
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิ จัยครั้ งนี้ เป็ นการ วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเน้ น
การศึกษาที่เน้นสองแนวทางหลักคือการศึกษาจากเอกสารที่เก่ียวข้อง ( Documentary 
Study) และการวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Study) เป็นการศึกษาผ่านการ
รวบรวมเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ทั้ งในเชิงปฐมภูมิ (primary source) และทุติยภูมิ 
(secondary source) ที่เก่ียวข้องกับเรื่องศาสตร์พระราชากับการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน โดยการรวบรวมและประมวลผลเพ่ือจัดท าเป็นรายงานการวิจัย 
 2. การศึกษาข้อมูลภาคสนาม (Field Study) ด าเนินการศึกษาและค้นคว้าข้อมูล
จากผู้มีส่วนเก่ียวข้องในพ้ืนที่โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์ประธานหรือผู้ ก่อต้ังกลุ่ม
ในชุมชนพ้ินที่ และส่วนอ่ืน ๆ ที่ เก่ียวข้องในกลุ่มเป้าหมาย (focus group) และการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมสมอง (brain storming) และรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน
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ท้องถิ่นพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับบริบทของชุมชนในพ้ืนที่ ปัจจัยที่ เป็นปัญหา
และอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงแก้ไขให้ชุมชนเข้งแข็งและยั่งยืน  
 

ผลการวิจัย 
 1. บริบทของอ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิต่อแนวทางการจัดการเรื่องการ 
บูรณาการการจัดการภาครัฐกับชุมชนสู่ความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีศึกษา อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  
 ภาครัฐเข้ามาบูรณาการให้การสนับสนุน ให้ความรู้ ให้ค าแนะน า ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ชุมชนมีความพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม องค์กร วัฒนธรรมและศาสนา สิ่งแวดล้อม ทุน สภาพความเป็นอยู่ 
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงตามแนวการพัฒนากระแสหลัก และประยุกต์ใช้แนวคิดการ
พัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้บริบทของชุมชนมีความพร้อมที่
จะสร้างชุมชนให้เข้มแข้ง  

2. ปัจจัยท่ีท าให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการ เรื่องการบูรณาการการ
จัดการภาครัฐกับชุมชนสู่ความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา 
อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

 2.1 ขาดการสนับสนุนในด้านระบบฐานข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การวางแผน และการด าเนินกิจกรรมในชุมชน ที่มีการจัดเก็บและค้นหาอย่างเป็น
ระบบ ขาดการจัดท าประวัติชุมชน แผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ทุนทางธรรมชาติ ทุนทางภูมิปัญญาและศาสนา ทุนทางวัฒนธรรม และข้อมูลด้าน
แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายเรียนรู้เพ่ือเป็นฐานข้อมูลของชุมชน ที่ชุมชนสามารถเข้าถึงได้
และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้โดยตรงตามความต้องการของชุมชน 

 2.2 ขาดการสนับสนุนในด้านการจัดการความรู้และการถ่ายทอดความรู้  ในด้าน
การประกอบอาชีพ การบริหารจัดการ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา โดยผสมผสาน
ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เก่า ซ่ึงรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ คือการขาดการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจวัฒนธรรม การสร้างนวัตกรรมใหม่ การสร้าง
เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน การบูรณาการระหว่างกองทุนและงบประมาณ การ
สร้างจิตส านึกตระหนักรู้ จิตสาธารณะและจิตอาสา การสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชน การ
ค้นหาศักยภาพและปัญหาที่แท้จริงชุมชน การสร้างภาวะผู้น า การบริหารงบประมาณแบบ
บูรณาการ การขาดผู้สืบทอดผู้ท าพิธีกรรมต่าง ๆ การขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาและ
หวงแหน การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยไม่เป็นธรรม การละทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
เทคโนโลยีด้ังเดิม การหลงลืมชุมชนชนบท การขาดแหล่งเรียนรู้ทางด้านภูมิปัญญา  
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 2.3 ขาดการสนับสนุนในระบบความสัมพันธ์และความเอ้ืออาทร ซ่ึงประกอบด้วย
ความสัมพันธ์ภายในชุมชนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองในเชิงอ านาจ การ
พ่ึงพา พ่ึงพิงกันในชุมชน ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเอ้ืออาทรกัน ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ระบบทางกายภาพและสิ่งมีชีวิต สิ่งที่ มีอ านาจเหนือมนุษย์ เหนือ
ธรรมชาติ ซ่ึงปรากฏในรูปของความคิดความเชื่อและพิธี กรรม และระบบความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนกับโลกภายนอก ชุมชนต้องมีระบบความสัมพันธ์กับโลกภายนอก ในด้านการ
ซ้ือขาย การแลกเปลี่ยนสินค้า ผลิผลิต การช่วยเหลือในรูปของเครือข่ายหรือการรวมกลุ่ม 

 2.4 ขาดจิตส านึกเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม จิตสาธารณะ ซ่ึงประกอบไปด้วย การมี
ส่วนร่วม การยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ความเสียสละ การมีจิตอาสาและจิต
สาธารณะ  

3. แนวทางการจัดการการจัดการเรื่องการบูรณาการการจัดการภาครัฐกับ
ชุมชนสู่ความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา อ าเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ 

 3.1 การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง คือปรับแนวคิดของภาครัฐจากผู้สั่งการ
เป็นผู้สนับสนุน และเสริมสร้างแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ การสร้างเครือข่าย
ภาคีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก โดยการจัดระบบบริหารจัดการที่
ดี มีการเฝ้าระวังในการจัดการปัญหาอุปสรรคอย่างมีส่วนร่วม ก าหนดมาตรการทางสังคม
ของชุมชนเพ่ือเป็นข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และมีการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง การปรับตัวให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนากระแส
หลัก โดยไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีที่ เป็นประโยชน์กับชุมชน การน าหลั กปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้กับชุมชนอย่างเหมาะสม 

 3.2 การปรับปรุงฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ด้วยการสร้างแนวร่วมการ
พัฒนา และการค้นหาศักยภาพและทุนชุมชน ทั้งทุนธรรมชาติ ทุนทรัพยากร และทุนทาง
วัฒนธรรม การบูรณาการแผน 4 แผน ให้เข้ากับแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่ น การท า
บัญชีครัวเรือน การฝึกวินัยการออม ศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการสร้าง
ความเข้มแข็งที่ยังยืน  

 3.3 แนวทางการด ารงอยู่อย่างม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน ให้ความรู้และปลูกจิตส านึก
ให้ชุมชนตระหนักรู้ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนากระแสหลัก โดยเลื อกรับ
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างชาญฉลาด และปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 
และปรับใช้แนวทางการพัฒนากระแสทางเลือกโดยน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
ให้เหมาะสมตามบริบทของชุมชน โดยการสร้างความเป็นปึกแผนให้กับชุมชน และการปลุก
กระแสให้ชุมชนมีความรักและหวงแหนชุมชน สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน  น าแนวคิด
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ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพีย งไปปรั บใช้ให้ทันต่อสภา พการเปลี่ยนแปลง  โดยยึดหลั ก
พอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน และต้องมี ความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม สร้างเครือข่าย
แห่งการเรียนรู้  
  3.4 การสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชน เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ของชุมชนที่จะน าไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ส าหรับประชาชน ในชุมชน 
เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ
สืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน อีกทั้งเป็นแหล่งบริการ
ชุมชนด้านต่าง ๆ  
  3.5 การจัดการความรู้และการเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการศึกษาดู
งาน โดยการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการเรียนรู้ของประชาชนและ
ชุมชนในชนบท และการเสริมสร้างเครือข่ายเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของท้องถิ่นและ
ชุมชนในการเรียนรู้และการท างานร่วมกันท าให้เกิดระบบที่ดี มีความโปร่งใส ไร้ทุจริต 
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกระแสหลัก และรู้จักปรับตัวอย่างชาญฉลาด เลือกให้ใน
สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับบริบทของชุมชน และคงไว้ ซ่ึงสิ่งดี ๆ โดยการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสมอย่างมีปัญญา กล้าหาญ และเพียรทน  

 3.6 การเพ่ิมศักยภาพขององค์กรชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ การสนับสนุนให้เกิดผู้น าที่ มี
คุณภาพ ซ้ือสัตย์ สุจริต มีธรรมาภิบาล มีแนวคิดระเบิดจากข้างใน แก้ปัญหาที่จุดเล็ก ๆ 
ก่อน โดยท าตามล าดับชั้น ยึดหลักภูมิสังคม การสนับสนุนแหล่งเงินทุนส าหรับการพัฒนา
ชุมชน ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจขององค์กรชุมชน ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ขององค์กรชุมชนด้านสังคมคุณภาพชีวิต พัฒนาการรวมกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงพ้ืนที่ชนบทและเมือง ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างเครือข่ายองค์กรชุมชนกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 3.7 การส่งเสริมการมีส่วนทุกมิติ โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การค้นหาปัญหาและความต้องการตลอดทั้งทุนของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน ร่วมกันจัดเวทีชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของชุมชน จัดท าแผนแม่บทของชุมชน ส่งเสริมบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการ
จัดบริการสังคม สนับสนุนอง ค์กรเอกชนให้ เข้ามา มีส่วนร่ วมในการพัฒนา พัฒนา
กระบวนการชุมชนเข้มแข็งให้เกิดพลังของคนในชุมชน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วม
พัฒนา ร่วมแก้ไขปัญหา 

 3.8 การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน บริบท
ของชุมชนและการก่อก าเนิดชุมชน ได้แก่องค์กรชุมชนในรูปคณะกรรมการหมู่บ้าน มีการ
มาอบรมให้ความรู้ เป็นพ่ีเลี่ยง ให้ทุนกับองค์กรชุมชนบางส่วน หรือประสานงานในการขอ
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ทุนให้กับชุมชน โดยมีผู้น าชุมชนและสมาชิกของชุมชนเป็นผู้เรียนรู้  ส่งผลให้ชุมชนมีความ
ต่ืนตัว ศึกษาข้อมูลิย่างเป็นระบบ และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเข้มแข็งของชุ มชน
อย่างมีส่วนร่วมแบบองค์รวม 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทุกด้าน ดังที่ได้สรุปตามประเด็นกรอบแนวคิดและ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์หลักการและแนวคิดรวมทั้งผลการวิจัย 
โดยมีบทสรุป ดังนี้  

1. บริบทของอ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ต่อการจัดการเรื่องการบูรณาการ
การจัดการภาครัฐกับชุมชนสู่ความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา 
อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ในปัจจุบัน มีดังนี้  คือ ภาครัฐเข้ามาบูรณาการให้การ
สนับสนุน ให้ความรู้ ให้ค าแนะน า ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ชุมชนมีความ
พร้อมที่จะพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม องค์กร วัฒนธรรม
และศาสนา สิ่งแวดล้อม ทุน สภาพความเป็นอยู่ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงตามแนว
การพัฒนากระแสหลัก และประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจ สอดคล้องกับแนวคิดของอภิชิต ดวงธิสารและอนันต์ เกตุวงศ์ (2560) ที่ว่าบริบท
ของชุมชนและการก่อก าเนิดชุมชนเข้มแข็ งบ้านนาเกาะ เกิดจากการเข้ามาจัดกา ร
กระบวนการเรียนรู้ของสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับชุมชนโดยมี
ผู้น าชุมชนและสมาชิกของชุมชนเป็นผู้เรียนรู้ ส่งผลให้ชุมชนมีความต่ืนตัวและพร้อมที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

2. ปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการเรื่องการบูรณาการการจัดการ
ภาครัฐกับชุมชนสู่ความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา อ าเภอคอน
สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

 2.1 ขาดการสนับสนุนในด้านระบบฐานข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การวางแผน และการด าเนินกิจกรรมในชุมชน ที่มีการจัดเก็บและค้นหาอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลของชุมชน ที่ชุมชนสามารถเข้าถึงได้และใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาได้โดยตรงตามความต้องการของชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของวิทยา  จันทร์แดง 
(2555) พบว่า 1) นโยบายเรื่องการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพ่ือสร้างชุมชน
เข้มแข็ง มีการด าเนินการในด้านการเพ่ิมศักยภาพขององค์กรชุมชน การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม การจัดการความรู้และการเรียนรู้ของคนในชุมชน 2) ชุมชนมีการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการชุมชน การประกอบอาชีพ การจัดการ
ทรัพยากรในชุมชน และการพัฒนาองค์กรในชุมชน 3) รูปแบบใหม่ที่ค้นพบคือ การบริหาร
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จัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการตามแนวทางศาสตร์พระราชาด้านปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 2.2 ขาดการสนับสนุนในด้านการจัดการความรู้และการถ่ายทอดความรู้  ซ่ึงเป็น
ความรู้ในชุมชน ในด้านการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา โดยผสมผสานระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เก่า ซ่ึงรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ สอดคล้อง
กับงานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของกัญญารัตน์ ก่ิงก้ า (2555) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ เอ้ือ
ต่อความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การ
สนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐ ขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดท าบัญชีรายรับ -
รายจ่าย มีปัญหาหนี้สิน และขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้หรือนวัตกรร ม
ใหม่  

  2.3 ขา ดกา รสนับสนุน ใน ร ะบบความสัมพันธ์ และความเ อ้ืออา ทร ซ่ึ ง
ประกอบด้วยความสัมพันธ์ภายในชุมชนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองใน
เชิงอ านา จ การพ่ึงพา พ่ึงพิงกันในชุ มชน ควา มเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเอ้ืออาทรกัน 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแนวคิดของไผท วงศ์อนุตรโรจน์ 
(2544) พบว่าแนวทางการสร้างพัฒนาเครือข่ายประกอบไปด้วยความสัมพันธ์แบบเครือ
ญาติ เพ่ือนบ้าน และพรรคพวกเพ่ือนฝูง ความสัมพันธ์ผ่านกระบวนการประกอบอาชีพ 
ความสัมพันธ์ผ่านประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อและวัฒนธรรม วัด โรงเรียน และโครงสร้าง 
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร เป็นรากฐานที่ส าคัญที่น าไปสู่ความร่วมมือในชุมชน 
  2.4 ขาดจิตส านึกประโยชน์ส่วนรวม จิตสาธารณะ ซ่ึงประกอบไปด้วย การมีส่วน
ร่วม การยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ความเสียสละ การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 
สอดคล้องกับแนวคิดของไผท วงศ์อนุตรโรจน์ (2544) พบว่าแนวทางการสร้างพัฒนา
เครือข่ายประกอบไปด้วยความสัมพันธ์แบบเครือญาติ เพ่ือนบ้าน และพรรคพวกเพ่ือนฝูง 
ความสัมพันธ์ผ่านกระบวนการประกอบอาชีพ ความสัมพันธ์ผ่านประเพณี พิธีกรรม ความ
เชื่อและวัฒนธรรม วัด โรงเรียน และโครงสร้าง ช่องทางการติดต่อสื่ อสาร เป็นรากฐานที่
ส าคัญที่น าไปสู่ความร่วมมือในชุมชน  

3. แนวทางการจัดการเรื่องการบูรณาการการจัดการภาครัฐกับชุมชนสู่ความ
เข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

 3.1การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง คือปรับแนวคิดของภาครัฐจากผู้สั่งการ
เป็นผู้สนับสนุน และเสริมสร้างแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ การสร้างเครือข่าย
ภาคีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งและมี
ความสุขอย่าง การปรับตัวให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนากระแสหลั ก โดย
ไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์กับชุมชน การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ
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ใช้กับชุมชนอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของวรวุฒิ อินทนนท์ (2556) พบว่า องค์
ความรู้มาจากกระบวนการเรียนรู้โดยเอาชีวิตของผู้เรียนเป็นตัวต้ัง เอาชุมชนท้องถิ่นเป็น
ฐานในการเรียนรู้ เน้นที่การปฏิบัติ มีการเปลี่ยนแปลงทั้งแนวคิดและการปฏิบัติ กล้าคิด มี
ศักด์ิศรี รู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง และสามารถอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข และยังสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาโดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น ทั้งสถานที่เรียน แหล่งเรียนรู้ของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน  

 3.2 การปรับปรุงฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ด้วยการสร้างแนวร่วมการ
พัฒนา และการค้นหาศักยภาพและทุนชุมชน ทั้งทุนธรรมชาติ ทุนทรัพยากร และทุนทาง
วัฒนธรรม การบูรณาการแผน 4 แผน ให้เข้ากับแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น การท า
บัญชีครัวเรือน การฝึกวินัยการออม สอดคล้องกับแนวคิดของ เสน่ห์ จามริก (2527) การมี
ส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การให้ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหา เป็นผู้น าทุกอย่าง ซ่ึง
ไม่ใช่การก าหนดจากภายนอกแล้วให้ประชาชนเข้าร่วม แต่ต้องเป็นเรื่องที่ประชาชนคิดเอง 
และด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมทุกมิติ  

 3.3 แนวทางการด ารงอยู่อย่างม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน ให้ความรู้และปลูกจิตส านึก
ให้ชุมชนตระหนักรู้ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนากระแสหลัก โดยเลือกรับ
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างชาญฉลาด และปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิ ดประโยชน์แก่ชุมชน 
และปรับใช้แนวทางการพัฒนากระแสทางเลือกโดยน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
ให้เหมาะสมตามบริบทของชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของนภาภรณ์ หะวานนท์ (2550) ที่
ได้เสนอมิติความเข้มแข็งของชุมชนเป็น คือ มิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม มิติด้าน
วัฒนธรรม และมิติด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

 3.4 การสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชน เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ของชุมชนที่จะน าไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ส าหรับประชาชน ในชุมชน 
เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ
สืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน อีกทั้งเป็นแหล่งบ ริการ
ชุมชนด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดชุมชนแห่งกสนเรียนรู้ 
และมุ่งการพัฒนาแบบพ่ึงตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของเสรี พงศ์พิศ (2552) ที่เสนอ
แนวทางสู่การสร้างชุมชนพอเพียงให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนไว้ คือ  ชุมชนพอประมาณ 
ชุมชนมีเหตุผล ชุมชนมีภูมิคุ้มกันดี  

 3.5 ศักยภาพขององค์กรชุมชนท้องถิ่น  ได้แก่ การสนับสนุนให้เกิดผู้น าที่ มี
คุณภาพ ซ้ือสัตย์ สุจริต มีธรรมาภิบาล มีวิสัยทัศน์ มีอ านาจในการตัดสินใจและเป็นผู้
ประสานงานที่ดีการสนับสนุนแหล่งเงินทุนส าหรับการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมให้เกิดความ
เข้มแข็งด้านเศรษฐกิจขององค์กรชุมชน ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนด้านสังคม
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คุณภาพชีวิต พัฒนาการรวมกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงพ้ืนที่ชนบทและเมือง 
ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างเครือข่ายองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจฐานราก 
เศรษฐกิจวัฒนธรรมและภูมิปัญญา สอดคล้องกับแนวคิดของ โกวิทย์  พวงงาม (2553) ที่
กล่าวว่าเรื่องชุมชนเข้มแข็งต้องมีเป้าหมายร่วมกันให้ความส าคัญกับประโยชน์สาธารณะ
และของสมาชิก มีจิตส านึกการพ่ึงตนเอง รักษาเอ้ืออาทรต่อกัน  และมีความรู้รักท้องถิ่น 
ชุมชนมีอิสระในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท าและร่วมรับผิดชอบ  มีการระดมใช้
ทรัพยากรในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเรียนรู้เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย 

 3.6 ความร่วมมือทุกภาคส่วน บริบทของชุมชนเกิดจากการสร้างภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือไตรภาคีเครือข่าย ได้แก่องค์กรชุมชนในรูปคณะกรรมการหมู่บ้าน  องค์กร
ภาครัฐในรูปคณะกรรมการสภาต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีผู้น าชุมชนและ
สมาชิกของชุมชนเป็นผู้เรียนรู้ ส่งผลให้ชุมชนมีความต่ืนตัวและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่
ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม องค์กรต้องสร้างให้เกิดความร่วมมืออย่างมีส่วน
ร่วม และมีจิตสาธารณะ ซ่ึงสอดคล้องการกระจายอ านาจของท้องถิ่นตามแนวทางการ
จัดการภาครัฐ สอดคล้องกับงานวิจัยของสาวิณี รอดสิน (2554) พบว่า การก าเนินชุมชน
เข้มแข็งเกิดจากการเข้ามาท างานวิจัย ประกอบกับการศึกษาดูงานการจัดการชุมชนจาก
ภายนอก รวมไปถึงคณะกรรมการชุมชนได้รับการอบรมให้ความรู้และค าแนะน า จึงท าให้
เกิดแนวคิดที่จะพัฒนาชุมชน  
  3.7 การมีส่วนร่วม โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการค้นหาปัญหา
และความต้องการตลอดทั้งทุนของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน  
ร่วมกันจัดเวทีชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของชุมชน ให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เครือข่าย สนับสนุนองค์กรเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา สอดคล้อง
แนวคิดของเสน่ห์ จามริก (2527) ให้ความหมายว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง 
การให้ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหา เป็นผู้น าทุกอย่าง ซ่ึงไม่ใช่การก าหนดจากภายนอกแล้ว
ให้ประชาชนเข้าร่วม แต่ต้องเป็นเรื่องที่ประชาชนคิดเอง  

3.8 การจัดการเครือข่ายความรู้ โดยการเรียนรู้ของคนในชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้
มีการศึกษาดูงาน โดยการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการเรียนรู้ของ
ประชาชนและชุมชนในชนบท สอดคล้องกับงานวิจัยของกัญญารัตน์  ก่ิงก้ า (2555) ได้
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้แก่ การสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐ ขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย มีปัญหาหนี้สิน และขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหา
ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่  
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องค์ความรู้จากการวิจัย  
การวิจัยครังนี้ ผู้วิจัยได้ค้นพบรูปแบบในการจัดการการเรื่องการบูรณาการการ

จัดการภาครัฐกับชุมชนสู่ความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังต่อไปนี้  

 
ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เศรษฐกิจ สังคม องค์กร วัฒนธรรมและศาสนา สิ่งแวดล้อม ทุน สภาพความเป็นอยู่ 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิค ุ้มก ัน  ความรู้ คุณธรรม 

ศาสตร์พระราชาปรัชญา
เศรษฐก ิจพอเพ ียง 

การจัดการภาครัฐ การพ ัฒนากระแสห ลัก  สภาพแวดล้อม 

ชุมชน เขม้แขง็ 
ชุมชนมี
ความสุข 

ก ารปรับป รุงฟ ื้น ฟ ู
สภ าพแวด ล้อมให ้เห มาะสม 

ขาดการสน ับสน ุน ด้านการจัดการ
ความรู้และการถ่ายทอดความรู้ 

สภาพสังคมและวัฒนธรรม 

ประเด็น ยุท ธศาสตร์
และแนวทางการ

พ ัฒนา 

ขาดการสน ับสน ุน ด้าน ระบบ
ฐาน ข้อมูลข่าวสาร 

การปรบัตัวให ้ท ัน ต่อการ
เป ล่ียนแปลง 

ขาดการสน ับสน ุน ด้าน ระบบ
ความสัมพ ัน ธ แ์ละความเอ้ืออาทร 

ประเด็นปญัหาและความตอ้งการ
ของชุมชน  สภาพเศรษฐก ิจ 

ขาดจิตส านกึเพ ื่อประโยชนส่์วนรวม และจิต
สาธารณะ 

การสร้างเครือข่ายแห ล่งเรียน รู้ชุมชน  

การจัดการเครือข่ายความรู้ 
การมีส่วน ร่วม 

การเพ ิ่มศกัยภาพขององคก์ร ความร่วมมือท ุกภาคส่วน  

การด ารงอยู่อย่างมั่น คง  
มั่งค ั่ง และย่ังยืน  
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ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
ผู้วิจัยเสนอให้งานวิจัยชิ้นนี้ ควรถูกน าไปเผยแพร่ไปยังชุมชนท้องถิ่นอ่ืน หน่วยงาน

ราชการตลอดถึงผู้ที่สนใจที่ต้องการเห็นความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนระหว่าง การจัดการ
เรื่องการบูรณาการการจัดการภาครัฐกับชุมชนสู่ความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กับการพัฒนาความเข้งแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง  

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
ศึกษาการจัดการเรื่องการบูรณาการการจัดการภาครัฐกับชุมชนสู่ความเข้มแข็ง

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ เพ่ือน ามาปรับใช้ตามความ
เหมาะสม 
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แนวทางการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงขั้นท่ี 3 (นวัตกรรมและมูลค่าสูง) เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินในประเทศไทย* 
GUIDELINE OF SECONDARY SCHOOL DEVELOPMENT MODEL USING THE 
SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY STEP 3 (INNOVATION AND HIGH 

VALUE) FOR LOCAL DEVELOPMENT IN THAILAND 
จ ารูญ  กสิวัตร์, บรรพต วิรุณราช 

Jumroon Kasiwat, Bunpot Wiroonratch 

มหาวิทยาลัยบูรพา  
Burapha University 

Corresponding Author E-mail: S_bam39@windowslive.com 
บทคัดย่อ  
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา
และท้องถิน่ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขั้นที่  3 (นวัตกรรมและมูลค่าสูง)  ด้วย
การวิจัยเชิงคุณภาพเทคนิคเดลฟาย กับ 17 กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญผู้ เรียนหลักสูตร นพย.1 
ผลการวิจัยพบว่า 1. แนวทางการสร้างนวัตกรรมในโรงเรียนตามการพัฒนาการเรียนการ
สอนของโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่  3 ประกอบด้วย (1) เง่ือนไข
ความรู้ พบว่ามี 5 ข้อกิจกรรมที่โรงเรียนที่ มีนวัตกรรมจะต้องมีการพัฒนา (2) เง่ือนไข
คุณธรรม มี 12 ข้อปฏิบัติตามหลักเง่ือนไขคุณธรรมของโรงเรียนที่มีสินค้าหรือกิจกรรมที่
เรียกรับค่าบริการได้ และที่มีนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง (3) ความมีเหตุผล พบ 13 แนวทาง
หลักในการด าเนินกิจกรรมที่ผู้บริหารและครูใช้ในการสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการของ
โรงเรียน (4) มีภูมิคุ้มกันที่ดี พบ 15 กิจกรรมที่เป็นแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการด าเนิน
กิจกรรมให้เกิดการเรียนการสอนที่ดี การมีสินค้าและกิจกรรมที่เรียกรับค่าบริการได้ของ
โรงเรียน มีความมุ่งหวังให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกอาชีพ พัฒนาทักษะทั้งการงานและอาชีพ 
โดยผ่านตัวการศึกษาและกิจกรรมที่มีนวัตกรรม และ (5) ความพอประมาณ พบ 8 แนว
ทางการพิจารณาความพอประมาณในการจัดการสินค้าและกิจกรรมนวัตกรรมที่โรงเรียน
ควรจะมี 2. แนวทางการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาและท้องถิ่นตามแนวทางตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 3 พบว่า 1) ลักษณะกิจกรรมอาชีพที่สัมผัสหรือรับรู้ถึงนวัตกรรม
สินค้า/กิจกรรมที่เรียกเก็บค่าบริการของโรงเรียนมี 11 ลักษณะ และ 2) พบว่ามี 10 เกณฑ์
การประเมินผลประสิทธิผลด้านการด าเนินการนวัตกรรมในโรงเรียน 
ค าส าคัญ: การพัฒนาโรงเรียน; ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง; นวัตกรรมและมูลค่าสูง  

                                                                 
* Received August 5, 2020; Revised August 16, 2020; Accepted August 27, 2020 
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Abstract  
 The objective of this research article was to study guidelines for the 

development of secondary schools and local based on the Sufficiency 
Economy Philosophy (SEP) step 3 (Innovation and High Value). The 
qualitative research designed with Delphi technique and sampling with 17 
experts in the Sustainable Development Leader 1 curriculum. Presenting the 
findings of innovative approaches in schools according to the development 
of the school's teaching and learning according to the SEP step 3 that 
consisted of (1) Knowledge conditions; 5 activities that innovative secondary 
school had to be developed (2) Morality conditions; 12 clauses in 
accordance with the moral conditions of the secondary school that had the 
innovative and high value products or chargeable activities. (3) 
Reasonableness; 13 main guidelines for conducting activities that 
administrators and teachers use to create innovative products and services 
of the school. (4) Immunity; 15 activities that were guideline for the immune 
in carrying out activities that can cause good teaching, school’s product and 
chargeable activities, with the aim for students to practice thinking, career 
training, and developing both work and career skills through innovative and 
activities’ education. (5) Moderation; 8 ways to consider moderation in 
innovative product and activities management that the school should have. 
And the second objective, the guidelines for secondary schools and local 
community development according to the SEP guidance was found that (1) 
There were 11 characteristics of the occupational activities that touched or 
perceived the school's innovative products or chargeable activities, and (2) 
10 criteria for evaluating the effectiveness of implementing innovation in 
school. 
Keywords: School development; Sufficiency economy philosophy; 
Innovation and high value 
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บทน า  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงสนพระราช

หฤทัยเรื่องการศึกษา ของนักเรียนไทยในยุคศตวรรษที่ 21 ที่โลกทางการศึกษาได้พัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก รวมทั้งเทคโนโลยี สารสนเทศที่ มีความก้าวล้ า  ประกอบกับ
ประเทศไทยที่ผ่านมาประสบปัญหาความเหลื่อมล้ าไม่เท่าเทียมกัน ท าให้โอกาสและ
คุณภาพของการศึกษานับเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ และมีความเร่งด่วนที่สุดประการหนึ่งของ
ระบบการศึกษา ที่ต้องการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ขับเคลื่อนไปสู่การศึกษาเพ่ืออาชีพ
และกา รมีงา นท า การศึกษาของประเทศไทยจึงต้องปรั บเปลี่ย นทั้งเป้าหมายและ
กระบวนการการศึกษา ซ่ึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส าคัญส าหรับการสร้างประชากรให้มี
คุณภาพและรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ (ส านักงาน กปร., 2559) โดย สุเมธ ตันติ
เวชกุล (2559) กล่าวว่า โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม จังหวัดพังงา หลังจากประสบ
ภัยพิบัติถูกคลื่นสึนามิในป ีพ.ศ. 2547 สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีรับสั่งให้โรงเรียนแห่งนี้อยู่ใน
การดูแลฟ้ืนฟูของมูลนิธิชัยพัฒนาและปรับเข้าสู่โรงเรียนดีเด่น ตามโครงการจัดการรูปแบบ
ทวิ ศึกษา ร่ วมกับแนวทา งตามหลั กปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเ พีย ง  ทร งให้ร่ วมกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต จัดท าหลักสูตรการพัฒนาอาชีพในโรงเรียน
มัธยมโดยมีโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมเป็นโรงเรียนน าร่อง และให้ร่วมกับหน่วยงาน
ของรัฐ ท้องถิ่น ภาคเอกชน ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเด็กที่ ด้อยโอกาส  ด้วย
กา ร จั ดกา ร เรี ยนกา ร สอ น ให้ สอดคล้ อ ง กับหลั กสู ต ร สา มัญและน โยบา ยขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการตามโครงการ “ลดเวลาเรียนและเพ่ิมเวลารู้  (Teach less learn 
more) ที่เป็นต้นแบบการจัดการการศึกษาแบบหนึ่งของประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นนักคิดและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทีเ่น้นการจัดการเรียนการสอน
ด้วยการมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของ (กมลรัตน ์เทอร์เนอร์ และคณะ, 2559) ด้วยการปรับ
พ้ืนฐานด้านอาชีพให้แก่นักเรียนให้สามารถศึกษาต่อในวิชาชีพเฉพาะทางที่ตนเองสนใจได้ 
และรวมทั้งพัฒนาอาชีพเสริมให้กับราษฎรภายใต้โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพ้ืนที่ชัย
พัฒนา-กาชาดไทย (บ้านทุ่งรัก) อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา อีกด้วย (สุเมธ ตันติเวชกุล, 
2559) 

แนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ มีองค์ประกอบ 3 ห่วง และ 2 
เง่ือนไข อันประกอบด้วย ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ความรู้และคุณธรรม 
น าไปสู่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ วัฒนธรรมที่ มีความสมดุลและพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง (ส านักงาน กปร., 2559) โดยที่หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงแบ่งเป็น 3 
ขั้นระยะ ได้แก่ ขั้นที่ 1 ระยะกินอะไรปลูกสิ่งนั้นเหลือแบ่งขาย ขั้นที่ 2 ระยะการ รวมกลุ่ม
ของประชาชน ร่วมกันท าช่วยเหลือ ปรึกษาหารือ ให้มีปริมาณส่งออกที่มากพอต่อตลาด 
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และขั้นที่ 3 ระยะนวัตกรรมที่การท าผลผลิตไม่ว่าจะเป็นเกษตร อุตสาหกรรม หรือ
การศึกษา ไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตาม ให้มีนวัตกรรมทั้งนวัตกรรมสินค้า ผลผลิต และจะท าให้มี
มูลค่าสูง (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2559) 

กล้า ทองขาว (2558) ศึกษาพบว่า  การจัดการศึกษาแบบยึดพ้ืนที่เป็นฐานใน 
ระดับมัธยมที่ต้องใช้การเรียนรู้จากโรงเรียนต้นแบบ กับแนวทางการขยายผลและสร้าง
ผลลัพธ์สู่คุณภาพที่ดีขึ้นของผู้เรียน โดยที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของ ผู้ เรียน 
ครอบครัว สังคมและบริบทแวดล้อม การศึกษาของ น้ าผึ้ง มีศิล และคณะ (2560) พบว่า 
ครอบครัว เป็นต้นแบบด้านการปฏิบัติที่ดี เสริมสร้างทักษะชีวิตและการท างานที่มีความ
ซับซ้อนและเง่ือนไขที่แตกต่างกันไปในแต่ละ ครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรมและบริบททาง
สังคมที่รายล้อมอยู่รอบครอบครัว โดยที่ผู้ปกครองจะท าหน้าที่แปรเปลี่ยนความซับซ้อนให้
กลายมาเป็นปัจจัยผลักดันในการสร้างความสามารถ เสริมสร้างทักษะชีวิต และการท างาน
ให้แก่ผู้เรียนได้ และ ประวัติ พ้ืนผาสุก (2562) ที่พบว่าการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเ พียงสู่โรงเรี ยนขั้นพ้ืนฐาน ต้องมีการจัดองค์ประกอบของการบริหา ร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 5 ด้านและมี 18 
องค์ประกอบ คือ (1) การบริหารจัดการมี 4 องค์ประกอบ (2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนมี 4 องค์ประกอบ (3) ด้านการพัฒนาบุคคลากรมี 3 องค์ประกอบ 
(4) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี 2 องค์ประกอบ (5) ด้านผลลัพธ์/ความส าเร็จมี 5 
องค์ประกอบ และโรงเรียนต้องก าหนดนโยบายการจัดการ ศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นนโยบายส าคัญของสถานศึกษาที่มีการแสดงผ่าน  ปรัชญา 
วิสัยทัศน ์พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน 

การผลักดันให้เกิดการด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในประเทศไทย พบว่าปัจจุ บันมีกว่า  14,604 โรงเรียน 
(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2562) อย่างไรก็ตามโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยา
คม มีการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ  พอเพียงและ
นอกการเรียนการสอนปกติแล้ว ยังแนะน าให้โรงเรียนท าโครงการอาชีพต่าง ๆ เช่น 
โครงการ มัคคุเทศก์น้อย โครงการธุรกิจโรงแรม โครงการน้ า ด่ืมของโรงเรียน  โครงการ
เกษตรโรงเรียน เช่น การปลูกผัก เลี้ยงไก่ไข่และปลาดุก โครงการท าขนมของนักเรียน โดย
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดของแต่ละโครงการ และความสนใจของแต่ละคน โดย
มุ่งหวังเพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตเม่ือส าเร็จ
การศึกษา อีกทั้งโรงเรียนและนักเรียนมีรายได้ขณะเรียน (ลลิต ถนอมสิงห์ , 2559) อย่างไร
ก็ตามโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมยังคงมีการด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในขั้ นที่  2 ที่สามารถสร้ างความร่วมมือกับกลุ่มของประชาชน ร่วมกันท า 
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ปรึกษาหารือกัน เพ่ือสร้างตอบสนองต่อความต้องการของตลาด แต่ยังพบว่ามีช่องว่างของ
การพัฒนาเข้าสู่ขั้นที่ 3 ที่พบว่ายังขาดความเป็นนวัตกรรมและการสร้างมูลค่าในสินค้าและ
บริการให้มีมูลค่าสูง รวมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงจากทั้งทางด้าน
การบริหารและบริบทแวดล้อมที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นปัญหาสู่การศึกษาวิจัยเพ่ือ หาแนวทาง
การพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการ
พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาและท้องถิ่นตามแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่  3 
(นวัตกรรมและมูลค่าสูง) ต่อไป 
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย   

1. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 3 (นวัตกรรมและมูลค่าสูง) และ  

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาและท้องถิ่นตามแนวทางตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบของการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi 
Technique) (วีระศักด์ิ จินารัตน์ , 2557) เพ่ือค้นหาแนวการศึกษารูปแบบการพัฒนา
โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงขั้นที่  3 (นวัตกรรมและมูลค่า
สูง) เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในประเทศไทย  
 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและ
สะดวกจ านวน 17 คนจากประชากรเป็นกลุ่มผู้เรียนหลักสูตรผู้น าการพัฒนาอย่างยั่งยืน  รุ่น
ที ่1 ที ่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงด ารงต าแหน่งองค์ประธานหลักสูตร  จ านวน 36 
คน (Timothy, 2011; วัลลภ รัฐฉัตรานนท,์ 2562; และ น้ าผึ้ง มีศิล, 2559) 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามปลายเปิดที่ผ่านการประเมินการ
ทดสอบคุณภาพเครื่องมือ (Jeffrey, 2015) ประกอบด้วย 2 ค าถามหลัก และ 7 ค าถาม
ย่อย ได้แก่ 1) การ น าความรู้เรื่องนวัตกรรมไปสู่กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียน  (1.1) 
ลักษณะกิจกรรมอาชีพที่สัมผัสหรือรับรู ้นวัตกรรมสินค้าหรือกิจกรรมที่ เรียกเก็บค่าบริการ
ของโรงเรียน และ (1.2) การประเมินผลประสิทธิผลโรงเรียน 18 เกณฑ์ และ 2) เกณฑ์ใน
การประเมินโรงเรียนด้วยหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เง่ือนไข 5 ด้าน 
ได้แก่ (2.1) พัฒนาด้านความรู้ (2.2) การค านึงถึงหลักคุณธรรม (2.3) การใช้หลักเหตุผล 
(2.4) การใช้หลักการป้องกันและแก้ไข และ (2.5) การใช้หลักความพอประมาณ โดย
พิจารณาและด าเนินการแต่ละด้านอย่างไร 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้เทคนิคเดลฟายที่เป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก  ( In-depth 
Interview) ด้วยกระบวนการและแบบสอบถามเดลฟาย (Delphi Questionnaire) ในรอบ
การร่างแบบและน าผลที่ได้จากการร่างแบบมาด าเนินการตรวจสอบแบบในรอบที่  2 และ
สุดท้ายที่น าผลจากการตรวจสอบแบบในรอบที ่2 มาท าการการยืนยันแบบในรอบที่ 3 ตาม
กระบวนการ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
เทคนิคเดลฟายในรอบ ร่างแบบ ใช้การวิเคราะห์เพ่ือบรรยาย (Descriptive statistics) หา
ค่าความถี่และร้อยละ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเทคนิคเดลฟายรอบที ่2 และรอบที่  3 โดยใช้
สถิติ ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Timothy, 2011) ในการหาข้อสรุปการ
ตีความและการตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจัยมาสร้างบทสรุปของ
ข้อมูลให้เป็นเรื่องเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2556) 
 
ผลการวิจัย 
  จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขั้นที่ 3 (นวัตกรรมและมูลค่าสูง) พบว่า   
 เงื่อนไขความรู ้ประกอบด้วย (1) โรงเรียนมีการพัฒนาความรู้ ด้านกระบวนการ
ผลิต ให้สามารถรู้จริง รู้ลึก และปฏิบัติจริงได้ ในการ ควบคุมคุณภาพสินค้าพร้อมแจกแจง
กระบวนการและการให้ผู้อื่นสามารถเข้ามาท างานทดแทนได้ โดยที่ยังคงมีคุณภาพสินค้าคง
เดิม (2) โรงเรียนมีการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม มีความซื่อสัตย์ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ผลิต
สินค้าอย่างเป็นธรรม แบ่งปันผลประโยชน์ให้ผู้ขาย ผู้ ซ้ือ ผู้ มีส่วนร่วม และค านึงถึงการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3) โรงเรียนมีการพัฒนาความรู้ผสมผสานทั้งทางด้าน 
เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ รวมทั้งภูมิปัญญาและปราชญ์
ชาวบ้าน (4) โรงเรียนมีการพัฒนาความรู้ให้ผู้เรียน “รู้จริงและรอบด้าน” โดยเฉพาะเรื่องที่
เก่ียวข้องกับสินค้า และการขาย (5) โรงเรียนมีการพัฒนาความรู้ ด้วยการแยกความรู้เป็น 2 
ส่วน คือส่วนที่เป็นความรู้ท้องถิ่น เช่น อัตลักษณ์ท้องถิ่น และส่วนที่ เป็นความรู้สากล เช่น 
การตลาด เทคโนโลยี เป็นต้น  

เงื่อนไขคุณธรรม ประกอบด้วย (1) โรงเรียนใช้แนวทางด้านคุณธรรมตามหลักการ
ทางการตลาดมีการก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณราคา หลักการตลาดเบื้องต้น การขาย
สินค้าที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคหรือลูกค้า ความสะอาด ความปลอดภัยและคุณภาพสินค้า 
(2) โรงเรียนใช้แนวทางด้านคุณธรรม ที่สามารถตรวจสอบความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ต้ังต้น
ทางการผลิต ผู้ผลิต กระบวนการ และโดยเฉพาะเม่ือสินค้ามีปัญหาสามารถสืบย้อนได้ (3) 
โรงเรียนใช้แนวทางด้านคุณธรรม ด้วยการเน้นการพัฒนาสินค้าเศรษฐกิจจากชีวภาพใน
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โรงเรียน (4) โรงเรียนใช้แนวทางด้านคุณธรรม ด้านการผลิตสินค้า การแบ่งปันผลก าไรไป
ยังหน่วยผลิต วัตถุดิบ ต่าง ๆ อย่างมีความเท่าเทียม และด้วยการพิจารณาจากความยาก
ง่ายของแต่ละกิจกรรม (5) โรงเรียนใช้แนวทางด้านคุณธรรม ในด้านการบริการที่ตรงเวลา 
ด้วยการก าหนดตามแผนในการ จัดส่งให้มีประสิทธิภาพ (6) โรงเรียนใช้แนวทางด้าน
คุณธรรม ด้วยส่งเสริมการขายและการสร้างแรงจูงใจแก่ลูกค้าที่ มียอดสั่งซื้อหรือลูกค้าที่ ดี
ตลอดมา (7) โรงเรียนใช้แนวทางด้านคุณธรรม มาเป็นพ้ืนฐานส าคัญของทุกบุคคลและทุก
อาชีพ เป็นเรื่องที่ต้อง ปลูกฝัง การด ารงตนเป็นแบบอย่างของผู้ มีคุณธรรม อันจะน าไปสู่
ความยั่งยืนของสินค้าหรือกิจกรรม (8) โรงเรียนใช้แนวทางด้านคุณธรรม ที่พิจารณา
กิจกรรมหรือสินค้าก่อนว่าจะน าไปใช้ในด้านใด (9) โรงเรียนใช้แนวทางด้านคุณธรรม ใน
การเสริมสร้างครูและบุคคลากรในองค์กร ให้มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์
และมีความอดทน และมีความเพียรใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต (10) โรงเรียนจัดการ
เรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ มีการวางนโยบายให้ครูทุกคนสอดแทรกกิจกรรม หรือ
โครงการด้านคุณธรรมเพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน มีความตระหนัก ซ่ือสัตย์ทั้งตนเองและผู้ อ่ืน 
และตลอด จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร (11) โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน
ด้านจิตใจและการกระท า ประกอบการด้วยการมีความ ตระหนักในคุณธรรม ละอายใจใน
การท าผิด ไม่เอารัดเอาเปรียบ ต้ังม่ันในความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความ
เพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินกิจกรรม และมีวินัยและความรับผิดชอบ (12) โรงเรียนใช้
หลักด้านคุณธรรม ในการจัดการที่ระบบต้องมีความโปร่งใส รับการตรวจสอบได้จาก ทุก
ฝ่ายในทุกขั้นตอนและทุกโอกาส และมีระบบการรายงานที่ครบถ้วนและครอบคลุมใน
ประเด็นส าคัญๆ  

ความมีเหตุผล ประกอบด้วย (1) โรงเรียนใช้แนวทางความมีเหตุผล ในการสร้าง
กิจกรรมอาชีพต่าง ๆ ตามที่นโยบายการเรียนการ สอนอย่างชัดเจน มีการให้ความรู้ เรื่อง
ความมีเหตุผลที่อยู่บนบรรทัดฐานของการกระท าอย่างมีความรอบคอบ และนึกถึงผลที่จะ
ตามมา (2) โรงเรียนใช้ความมีเหตุผลด้วยการด าเนินการกิจกรรม เน้นการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ และการใช ้กระบวนการที่สามารถขอมาตรฐานการผลิตสินค้าจากองค์กรต่าง  ๆ 
ได้ และสามารถขายได้ในตลาดที่กว้างขึ้น (3) โรงเรียนใช้ความมีเหตุผล ด้วยการพัฒนา
เยาวชนในชุมชนด้านเทคนิคการพูด การน าเสนอสินค้า ตลอดจนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ 
(4) โรงเรียนออกแบบสินค้าที่มีการออกแบบร่วมกับการสร้างเรื่องราว (Story) มีมาตรฐาน
และที่ไปที ่มาของสินค้า การพัฒนาสินค้าให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน  มีผลก าไร มีการ
คืนผลก าไร สร้างความพึงพอใจให้กับคนทุกคน (5) โรงเรียนพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ที่
โรงเรียนสามารถผลิตได้ ตามก าลังคน เวลา งบประมาณที่มีตามบริบทในการบริหารจัดการ
ของโรงเรียน (6) โรงเรียนใช้ความมีเหตุผลด้วยการศึกษา วัฒนธรรม ความเป็นอยู ่และการ
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ใช้ชีวิตมาถอดรหัสความต้องการเพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับชุมชน (7) 
โรงเรียนใช้ความมีเหตุผลในการสร้างนวัตกรรมสร้างขึ้นมา ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพ
ภูมิประเทศ แก้ไขปัญหา และการเพ่ิมประสิทธิภาพจากวิกฤตให้เป็นโอกาส (8) โรงเรียนใช้
ความมีเหตุผลที่สอดคล้องกับภูมิสังคม ซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่ละเอียดอ่อน มีความเหนียว
แน่น และการแทรกแซงที่ ต้องมีความกลมกลืนลงตัวไม่แย้งต่อความรู้สึก  (9) โรงเรียน
ด าเนินการตามนโยบายโครงการ 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ ์สู่การปฏิบัติ โดยการส ารวจครูที่
มีทักษะทางวิชาชีพ หรือสืบค้นหา เสาะหา จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนใกล้โรงเรียน ให้
เกิดเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (10) โรงเรียนใช้ความมีเหตุผลด้วยการ
ค านึงถึงความพอเพียง บนความมีเหตุผลถูกต้องตาม หลักความเป็นจริง พิจารณาปัจจัยที่
เก่ียวข้อง และค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น  ๆ ทั้ง ในปัจจุบันและ
อนาคตอย่างรอบคอบ (11) โรงเรียนใช้ความมีเหตุผลแห่งความมีคุณประโยชน์ทั้งต่อตนเอง 
ผู้อ่ืน และสิ่งรอบตัว (12) โรงเรียนใช้ความมีเหตุผลผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่
โรงเรียนมีความถนัด พร้อมกับการ แสวงหาความรู้ใหม่ๆ และเพ่ิมเติมจากหน่วยอ่ืน  ๆ ท่ี
ประสบผลส าเร็จ (13) โรงเรียนใช้ความมีเหตุผลที่ต้องค านึงถึงมิติด้านเวลา  ในเหตุการณ์
เฉพาะหน้า ระยะปานกลาง และระยะยาว เนื่องจากเหตุผลที่ เหมาะสมกับช่วงเวลาหนึ่ง
อาจไม่เหมาะสมกับช่วงเวลาอ่ืนๆ 

มีภูมิ คุ้มกันท่ีดี ประกอบด้วย (1) โรงเรียนใช้หลักการมีภูมิคุ้มกัน  ด้วยกา ร
ประเมินผลด้านบวกและด้านลบ ควบคู่กันไป ด้วยกิจกรรมใดที่เกิดผลด้านลบส่งผลกระทบ
ต่อเป้าหมายอย่างรุนแรง ไม่ควรจะด าเนินการ (2) โรงเรียนใช้หลักการมีภูมิคุ้มกัน ด้วยการ
ใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าถึงได้รวดเร็ว ปรับใช้ให้ทันสมัยและสถานการณ์ได้ (3) โรงเรียนใช้
หลักการมีภูมิคุ้มกันด้วยการ ฝึกฝนให้เกิดความช านาญ และมีการทบทวนให้เกิดข้อ 
ผิดพลาดให้น้อยที่สุด (4) โรงเรียนใช้หลักการมีภูมิคุ้มกันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่บน
ความเข้าใจว่าสามารถแก้ได้เฉพาะบางปัญหาเท่านั้น จึงต้องเริ่มจากความคิดที่เป็นการ
วิเคราะห์แล้วถึงจะลงมือปฏิบัติด้วยหลักการ “ระเบิดจากข้างใน” (5) โรงเรียนใช้หลักการ
มีภูมิคุ้มกัน ในการเรียนการสอนโดยใช้แบบอย่างสินค้าที่มีการสร้างมูลค่ามา เป็นเครื่องมือ 
มีกระบวนการจดบันทึกเป็นข้อมูล การจัดการข้อมูลเป็น Big Data เพ่ือพัฒนาและสร้าง
เป็น นวัตกรรมในการประดิษฐ์ส าหรับการท าธุรกิจต่อไป (6) โรงเรียนใช้หลักการมี
ภูมิคุ้มกันด้วยการทบทวนกิจกรรมใหม่ ตามความหลากหลายของนักเรียน  มุ่งเน้นการ
สอบถามปัญหาจากตัวผู้เรียน และเข้าถึงเหตุผลเป็นรายบุคคล (7) โรงเรียนใช้หลักการมี
ภูมิคุ้มกันด้วยการให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสดูงาน เพ่ือเปิดโลกทัศน์  กระตุ้น ความคิดเชิง
สร้างสรรค์ ให้คิดผลิตภัณฑ์และทดลองลงมือท าในแบบของตนเอง (8) โรงเรียนใช้หลักการ
มีภูมิคุ้มกันด้วยการ สร้างท าต้นแบบออกทดสอบตลาดก่อน แต่ถ้าไม่สามารถบรรลุ
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วัตถุประสงค์ ได้น ามาแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการใหม่ (9) โรงเรียนมีการเตรียมความ
พร้อมรองรับสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่ มุ่งหวัง  การต้ังอยู่
บนความไม่ประมาท มีแผนส ารองส าหรับแต่ละสถานการณ์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
การเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหา และเผชิญกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นได้  (10) 
โรงเรียนใช้หลักการมีภูมิคุ้มกันด้วยการศึกษาหาข้อมูลเก่ียวกับความต้องการของตลาด 
ความพึง พอใจของผู้รับบริการ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่ตรงต้องการของลูกค้า
เฉพาะกลุ่ม การมีช่องทางการจ าหน่าย การหาตลาดรองรับ มีการประชาสัมพันธ์ตัวสินค้า
ในช่องทางต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จัก และผลิตสินค้าตามจ านวนที่ต้องการขาย ไม่ให้สินค้าเหลือ
หรือค้างไว้นาน (11) โรงเรียนใช้หลักการมีภูมิคุ้มกันด้วย การทบทวน ตรวจสอบปัญหาทั้ง
ระบบการผลิต เพ่ือการด าเนินการแก้ไขตามสาเหตุของปัญหาและการใช้กระบวนการ 
PDCA (12) โรงเรียนใช้หลักการมีภูมิคุ้มกันด้วยการศึกษาโอกาสจากสภาพความต้องการ
ของตลาดในชมุชนในอ าเภอ หรือจังหวัดใกล้เคียง (13) โรงเรียนใช้หลักการมีภูมิคุ้มกันด้วย
การฝึกฝนจนเกิดประสบการณ์ และสร้างเป็นบทเรียนชีวิตได้ (14) โรงเรียนใช้หลักการมี
ภูมิคุ้มกันด้วยการด าเนินกิจกรรมที่ต้องใช ้วัตถุดิบ อุปกรณ์ และความรู้มาพัฒนาแบบค่อย
เป็นค่อยไป ไม่ท าเกินตัว หากไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหวังก็ไม่เจ็บตัวมากและให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาข้อบกพร่องให้ดีขึ้น และ (15) โรงเรียนใช้หลักการมีภูมิคุ้มกันด้วย  การมีสติรู้
และการฝึกสมาธิ ช่วยการท างานมีประสิทธิภาพ 

ความพอประมาณ ประกอบด้วย (1) โรงเรียนใช้หลักการความพอประมาณ ด้วย
การพิจารณาจากความสมดุลขององค์ประกอบภายใน โรงเรียน งบประมาณสนับสนุน และ
จ านวนนักเรียนที่ให้ความสนใจจริง (2) โรงเรียนใช้หลักการความพอประมาณ ด้วยการ
พิจารณาความสมดุลกับองค์ประกอบภายนอก ความต้องการของตลาด และราคาควรจะ
เป็น (3) โรงเรียนใช้หลักการความพอประมาณ ด้วยการพิจารณาความต้องการและความ
คาดหวังของ สมาชิกในองค์กร และการด าเนินการที่เอ้ือประโยชน์ภายในมากกว่าภายนอก 
(4) โรงเรียนใช้หลักการความพอประมาณ ด้วยการให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการคิด
ประดิษฐ์สินค้า การขยายตลาดหรือการเติบโตของกิจกรรมให้ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมจาก
ชุมชน ซ่ึงจะท าให้เกิดความเข้มแข็งและม่ันคง (5) โรงเรียนใช้หลักการความพอประมาณ 
ด้วยการมีกิจกรรมที่ไม่มากขั้นตอน ไม่ยุ่งยากต่อการ บริหารจัดการ ตามก าลังคน ก าลัง
ทรัพย์ ก าลังวัสดุที่โรงเรียนมี และมีความเหมาะสมต่อการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้  (6) 
โรงเรียนใช้หลักการความพอประมาณ ด้วยการมีจ านวนกิจกรรมที่เหมาะสมกับ ผู้ผลิต-ผู้
ให้บริการและผู้ซื้อ-ผู้รับบริการ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการผลิตจนเหลือหรือผลิตไม่เพียงพอ 
กับการขาย หรือมีการผลิตที่พอเหมาะสมตามสภาพการณ์ หรือจัดการได้อย่างพอดีสู่ความ
ยั่งยืน (7) โรงเรียนใช้หลักการความพอประมาณด้วยการพิจารณาความพอประมาณ
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สามารถพิจารณาได้ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายในและภายนอก (8) โรงเรียนใช้หลักการความ
พอประมาณมาพิจารณา ราคาสินค้าและบริการส าหรับนักเรียน  ไม่ควร เกินก าลังซื้อของ
นักเรียน แต่ก็ไม่ก าหนดราคาถูกจนรู้สึกได้ว่าเป็นของฟรี รวมถึงการมีสินค้าทางเลือกใน
ราคาที่เหมาะสมและไม่เป็นสินค้าต้องห้าม  
 2) แนวทางการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาและท้องถ่ิน ด้วยแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ขั้นระยะท่ี 3 (นวัตกรรมและมูลค่าสูง) พบ 2 ประเด็นกิจกรรมใน
การด าเนินการ ได้แก่  

ประเด็นหลักท่ี 1) ลักษณะกิจกรรมหรืออาชีพที่สัมผัสหรือรับรู้นวัตกรรมสินค้า
หรือกิจกรรมที่เรียกเก็บค่าบริการของโรงเรียน ได้แก่ (1) โรงเรียนมีนโยบายที่แสดงให้เห็น
ความมุ่งม่ัน ในการเป็นประเภทของโรงเรียนที่ มุ่งพัฒนาโรงเรียนโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและมีกิจกรรมร่วมอาชีพ (2) โรงเรียนใช้แนวทางการตอบโจทย์ของคนใน
ชุมชน ด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้า ผลผลิต และ กิจกรรมที่ เก่ียวข้องกับชุมชนใน
พ้ืนที ่ตัวอย่างเช่น การน าขยะสดมาท าปุ๋ยน้ า น าถุงกาแฟไปท ากระเป๋า ผลิตสินค้าจากข้าว 
เช่นเมล็ดข้าวเป็นรูปภาพหรือแปรรูปเป็นน้ านมข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดมาผลิตเป็น 
น้ านมข้าวโพด บริการก าจัดยุงลาย เป็นต้น ขึ้นกับว่าแต่ละโรงเรียนจะมีวัตถุดิบและโอกาส
จะด าเนินการอย่างไร (3) แนวคิดและกิจกรรมพัฒนาสินค้าของโรงเรียนที่ เน้นเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีความปลอดภัย (4) โรงเรียนมีการบริหารความ
เสี่ยงที่มีต่อการด าเนินธุรกิจ ด้วยสินค้าและการบริการ มีความตระหนัก ไว้เสมอว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ธุรกิจตลอด (5) โรงเรียนเลือกใช้แนวทางพัฒนานวัตกรรมและ
สินค้าของโรงเรียน ที่มีความสอดคล้องกับภูมิสังคม และสภาพภูมิประเทศ (6) โรงเรียนมี
การด าเนินการให้ โรงเรียน ครอบครัวและนักเรียน มีส่วนร่วมในการคิดพัฒนาหลักสูตร
และนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดและใช้ประโยชน์ให้เกิดกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในพ้ืนที่
ได้อย่างแท้จริง (7) โรงเรียนมีการใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ระหว่างโรงเรียนกับ
ลูกค้า หรือส่วนอ่ืน ๆ เช่น ทางออนไลน์ ประชุมผู้ปกครอง หนังสือชี้แจง และมีการใช้แบบ
ผสมผสานกันหลายช่องทางการสื่อสาร (8) โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมที่สามารถตรวจสอบได้
ในทุกขั้นตอนของการผลิต ด้วยการมีผู้ เชี่ยวชาญ มาดูกระบวนการต่าง ๆ ที่ส า คัญ ๆ 
โดยเฉพาะขั้นตอนสุดท้ายที่จะส่งมอบสินค้า (9) โรงเรียนมีการใช้นวัตกรรมกับสินค้า
มูลค่าเพ่ิมสูงของโรงเรียน สามารถตอบโจทย์ทั้งผู้ผลิตคือการมีรายได้เพ่ิม และผู้ใช้สินค้าที่
ได้สินค้าที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ และคุณภาพดีตามความต้องการ (10) โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมผลิต และการออกแบบมาเป็น นวัตกรรม
สินค้าของโรงเรียน และ (11) โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาค
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ราชการ ภาคเอกชน เพ่ือการระดมเงินทุน การผลิต การตลาด การจัดการ และข่าวสาร
ข้อมูลที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมสินค้าให้มีความโดดเด่น  

ประเด็นท่ี 2) การประเมินผลประสิทธิผลโรงเรียนได้แก่ (1) โรงเรียนมีกิจกรรม
การประเมินผลความมีประสิทธิผลโดยทั่วไปตามระดับความมาก-น้อยของความ ส าเร็จที่
โรงเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายได้ (2) โรงเรียนมีการประเมินผลคุณภาพของผลผลิตและ
การบริการ ที่เป็นพ้ืนฐานในการด าเนินการของโรงเรียน (3) โรงเรียนใช้วิธีการประเมินผล
ความมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติและเกณฑ์อ่ืนๆ ที่ก าหนด (4) โรงเรียนมีการประเมินผลความสามารถในการท าก าไร 
น าเสนอผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน เม่ือหัก ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว (5) 
โรงเรียนใช้หลักการประเมินผลการใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม ที่ มีคุณค่า อยู่อย่าง
จ ากัด และ ความสามารถน ามาปฏิบัติงานตามกิจกรรมของโรงเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด (6) โรงเรียนมีการประเมินผล การสร้างขวัญ ก าลังใจ หรือสภาพการจูงใจสมาชิก 
หรือพนักงานของโรงเรียนหรือองค์กร ที่ท าให้เกิดความพยามยามในการท างานมากขึ้นเพ่ือ
การบรรลุผลตามเป้าหมายของ โรงเรียนหรือองค์กร และตลอดจนการพัฒนาความผูกพัน 
(7) โรงเรียนมีการประเมินผล ความพึงพอใจ และความรู้สึกที่บุคคลหรือพนักงานมีต่อ
บทบาทหรือต่อ งานของตนในโรงเรียนหรือองค์กร กับผลการตอบแทนอย่างยุติธรรมจากที่
โรงเรียนหรือองค์กรมอบให้ (8) โรงเรียนมีการประเมินการยอมรับในเป้าหมายขององค์กร 
ความยินยอมพร้อมใจการรับเอาเป้าหมายองค์กร โดยพนักงานเชื่อว่าเป้าหมายนั้นมีความ
ถูกต้องเหมาะสมและสามารถด าเนินการได้ (9) โรงเรียนมีการประเมินผล ความยืดหยุ่น 
การปรับตัว หรือความสามารถในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์วิธีการในการท างาน  เพ่ือสร้าง
ความสามารถในการสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม และ (10) โรงเรียนมี
การประเมินสภาพแวดล้อมองค์กร ที่เป็นการประเมินโรงเรียน องค์กร และบุคคลในองค์กร
ต่อสภาพแวดล้อมที่โรงเรียน องค์กรมีความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ รวมถึงความเลื่อมใส 
ความศรัทธา ความเชื่อม่ันและการให้การสนับสนนุที่กลุ่มคนทั่วไปมีต่อโรงเรียนองค์กร  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1) แนวทางการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นที ่3 (นวัตกรรมและมูลค่าสูง) ซ่ึงสอดคล้องกับ สุเมธ ตันติเวชกุล (2559) และการศึกษา
ของ กล้า ทองขาว (2558) ด้านการสร้างการศึกษาแบบยึดพ้ืนที่โรงเรียนเป็นฐานและการ
สร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ตามแนวคิด 3 ห่วง 2 เง่ือนไข โดยพบว่า  

เงื่อนไขความรู ้พบว่ามี 5 ข้อกิจกรรมที่โรงเรียนที่มีนวัตกรรมควรจะพัฒนาใน
ด้านความรู้ ได้แก่ (1) กิจกรรมสร้างความรู้ และความช านาญในกระบวนการ  (2) การ
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พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม (3) การผสมผสานศาสตร์ต่าง ๆ และเทคโนโลยีกับภูมิปัญญา
ชาวบ้าน (4) สร้างการรู้จริงและรู้รอบ และ (5) สร้างความชัดเจนระหว่าง ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและความรู้ใหม่สากล 

เงื่อนไขคุณธรรม พบว่า 12 ข้อปฏิบัติตามหลักเง่ือนไขคุณธรรมโรงเรียนที่มีสินค้า
หรือกิจกรรมที่เรียกรับค่าบริการได้และพัฒนาสิ่งต่อไปนี ้(1) ก าหนดราคาที่ เป็นธรรม (2) 
สร้างการสืบย้อนความรับผิดชอบได้ (3) พัฒนาสินค้าตามเศรษฐศาสตร์ของโรงเรียน (4) มี
การจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (5) การบริการที่ตรงเวลา (6) การสร้างแรงจูงใจ
และความผูกพันลูกค้า (7) การปลูกฝังความมีคุณธรรม (8) การคิดผลิตภัณฑ์และบริการ
เหมาะสม (9) ความตระหนักในหลักคุณธรรมของบุคลากรและครู  (10) สร้างวัฒนธรรม
องค์กรแห่งคุณธรรม (11) มีหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และ (12) มีความโปร่งใสตรวจสอบได้  

ความมีเหตุผล พบว่ามี 13 หลักเหตุผลในการด าเนินกิจกรรมที่  ผู้บริหารและครู 
ใช้ในการสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการของโรงเรียน (1) นโยบายการเรียนการสอน
ส่งเสริมอาชีพ (2) มีการใช้เทคโนโลยีและความมีมาตรฐาน (3) พัฒนาทักษะและ
บุคลิกภาพ (4) พัฒนาสิ นค้า ที่ มีเรื่ องร าวและมีความต่อเนื่ อง (5) สอดคล้ องกับ
ความสามารถและทรัพยากรที่มี (6) ถอดรหัสความต้องการของตลาด (7) ใช้นวัตกรรมเพ่ือ
การแก้ไขปัญหา (8) สร้างความสอดคล้องกับบริบทสังคม (9) เข้าร่วมโครงการ 1 โรงเรียน 
1 ผลิตภัณฑ์ (10) ความมีเหตุผลบนหลักฐานเชิงประจักษ์และรอบคอบ (11) เน้นการสร้าง
คุณประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม (12) สร้างความถนัดและส่งเสริมการแสวงหาความรู้
ใหม่ และ (13) บนส านึกหลักเหตุผลท้ังปัจจุบันและอนาคต 

มีภูมิคุ้มกันท่ีดี พบ 15 กิจกรรมแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ในการด าเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ ดี ถ้าสินค้าและกิจกรรมที่เรียกรับค่าบริการได้  มีความมุ่งหวังให้
นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกอาชีพ และพัฒนาทักษะทั้งการงานและอาชีพ โดยผ่านตัวการศึกษา
และกิจกรรมที่มีสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรม ได้แก่ (1) มีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น (2) การใช้ข้อมูลจริงและเป็นปัจจุบัน (3) การฝึกฝนและสร้างความช านาญ (4) ใช้
หลักการระเบิดจากข้างใน (5) การสร้างมูลค่าเพ่ิมและการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ (6) 
มีการทบทวนกิจกรรมและพัฒนาจากปัญหาที่พบ (7) การเปิดโลกทัศน์และสร้างความคิด
สร้างสรรค์แก่ผู้เรียนและสมาชิก (8) การผลิตและทดสอบสิ่งต้นแบบ (9) การเตรียมความ
พร้อมการเปลี่ยนแปลง (10) ปลูกฝังความใกล้ชิดกับลูกค้า (11) การแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบ (12) การมองหาโอกาสทางการตลาด (13) การสร้างประสบการณ์ในชีวิต (14) 
ความเชื่อมโยงปัจจัยรอบด้านและอยู่บนความพอดี และ (15) มีสติรู้ และ   

ความพอประมาณ  พบ 8 แนวทางการพิจารณาการตามหลักความพอประมาณ 
ในโรงเรียนจะมีสินค้าและกิจกรรมที่เรียกรับค่าบริการได้ควรมีกิจกรรม ได้แก่ (1) สร้าง
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พอประมาณกับก าลังและความต้องการของนักเรียนก่อน (2) สร้างพอประมาณกับความ
ต้องการของตลาด (3) สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของบุคลากร  (4) 
สร้างโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมชุมชน (5) การมีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนและ
สมดุลกับทรัพยากรที่มี (6) ความพอประมาณการผลิตที่ เหมาะกับสภาพการณ์  (7) การ
พิจารณาปัจจัยภายในและภายนอก และ (8) ความเหมาะสมกับก าลังการซ้ือ  

2) แนวทางการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาและท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พบ 2 แนวทางการน าความรู้ ด้านนวัตกรรมไปสู่ กิจกรรมการเรียนการสอน
โรงเรียน ได้แก่คือ ลักษณะกิจกรรมหรืออาชีพที่สัมผัสหรือรับรู้นวัตกรรมสินค้าหรือ
กิจกรรมที่เรียกเก็บค่าบริการของโรงเรียน และการประเมินผลประสิทธิผลโรงเรียน  
 
องค์ความรู้จากการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 3 (นวัตกรรมและมูลค่าสูง) เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในประเทศไทย ผู้
ศึกษาได้จัดองค์ประกอบและน าเสนอด้วยองค์ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เง่ือนไข และน าสู่ 2 
ผลลัพธ ์แสดงองค์ประกอบได้ตามภาพต่อไปนี ้
 

 
ภาพท่ี 1 แนวทางการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ขั้นที ่3 (นวัตกรรมและมูลค่าสูง) 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1) จากประเด็นการค้นพบ แนวทางในการศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงเรียน
มัธยมศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่  3 (นวัตกรรมและมูลค่าสูง) 
ข้างต้น โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สามารถน าประเด็นต่าง ๆ ที่พบไปประเมิน
ภายในและพัฒนาให้เกิดการด าเนินการให้สอดคล้องกับการสรุปความเห็นผู้ เชี่ยวชาญได้
ตามผลการศึกษา  

2) จากกระบวนการและการค้นพบจากการศึกษา เป็นการศึกษาจากความช านาญ
ของผู้เชี่ยวชาญที่เล็งเห็นคุณค่าของการพัฒนาการศึกษาในอนาคตแต่ยังไม่ได้ด าเนินการใน
เชิงปฏิบัติ จึงเสนอแนะในการศึกษาการด าเนินการ เช่น การน าประเด็นค้นพบไปสร้างการ
ประเมินจากโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จแล้วในขั้นที่  3 เพ่ือสรุปจัดความส าคัญการ
ด าเนินการในแต่ละด้านต่อไป 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 
 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบเพ่ือหาแนวทางการด าเนินการในแต่ด้านกับโรงเรียนที่
อยู่ในช่วงของการด าเนินการ ขั้นระยะที่ 1 และ ขั้นระยะที่  2 เพ่ือพัฒนาให้เป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นระยะที่  3 (นวัตกรรมและมูลค่าสูง) 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในประเทศไทยตามวัตถุประสงค์การศึกษาต่อไป   
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Abstract 

Objectives of this research were to study 1) the status of 
administration according to the good governance of Bueng Yitho 
Municipality, 2) the factors affecting the administration according to the 
good governance of Bueng Yitho Municipality and 3) relationship between 
factors affecting administration and administration according to good 
governance of Bueng Yitho Municipality. Methodology was the quantitative 
method, collected data from 147 samples by questionnaires and analyzed 
data with descriptive statistics such as frequency, percentage, mean and 
standard deviation. Multiple Correlation Coefficients was used for testing the 
hypothesis. The research findings were as follows: 1) the status of 
administration according to the good governance of Bueng Yitho 
Municipality by overall was at the highest level. 2) The relationship between 
factors affecting administration and administration according to good 
governance of Bueng Yitho Municipality were the affecting factors (X1) had 
positive relationship with administration according to the good governance 
of Bueng Yitho Municipality (Y) with statistically significant value at .01 and 
3) Sangahavatthu Dammam (X2) had positive relationship with administration 
according to the good governance of Bueng Yitho Municipality(Y) at 
statistically significant level at .01. 
Keywords: Administration; Good Governance; Bueng Yitho Municipality 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพของการบริหารตามหลักธรรมาภิ

บาลของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 2)ศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ และ 3 ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ส่งเสริมกา ร
บริหารงานและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เป็นการวิจัย
เชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 147 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา ดังนี้ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิง โดยการวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานผลการวิจัย พบว่า 1)สภาพของการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2)
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งเสริมการบริหารงานและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ คือ ปัจจัยที่ส่งเสริมการบริหารงาน (X1) มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ (Y) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3)หลักธรรมสังคหวัตถุ  (X2) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
ค าส าคัญ: การบริหาร; หลักธรรมาภิบาล; เทศบาลเมืองบึงยี่โถ 
 
Introduction  

Today, the government can solve various problems of the country 
to enable the country to move forward. The government is the leader in 
policy-making of the country. Implementing various policies under the law 
to reduce disparities in society, although Thailand has used good 
governance in the public and private sectors for a considerable time 
although unable to solve all problems that occur in Thai society at all just 
causing those problems to be sparse but it is a goal that Thailand must 
reach and still have to develop Good governance in parallel with the 
development of democracy. The local government organization is an 
important organization in the development administration of the sub-district 
level and organization that is expected to be the main or a key leader in 
the development of economic, social and political problems at the sub-
district based on good governance to provide opportunities for people to 
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participate in autonomy and autonomy in the administration 
(Suwanamongko, 2015) and if the municipality has applied Buddhist 
principles, such as Sangkhahawatthu Dhamma, to use in administration as 
well, it is the administration according to good governance better. 

From the review of related concepts and theories that the 
administration according to the good governance of Bueng Yitho 
Municipality as 1) concept of new public management 2) concept of good 
governance 3) Sangahavatthu Dhamma 4) context of Bueng Yitho 
Municipality, Thanyaburi District, Pathum Thani and related research 
worksuch as Good Governance in Local Administration: A Case Study of 
Municipalities in Thanyaburi, Pathumthani Province (Suyarat,  2 0 1 5 ) , 
Performance Process Leading to Good Governance Award of Nikhom 
Phatthana Sub-District Administration Organization, Nikhom Phatthana 
District, Rayong Province (Chom-upai, 2009), and Good Governance for 
Administration of Tumbon Administration Organization to Rewarding Good 
Governance Award: A Case Study of Don Kaew Tumbon Administration 
Organization, Maerim District, Chiang Mai Province (Loetphiphutwong, 2014), 
etc. As well as related research work about Sangahavatthu Dhamma such as 
An Analytical Study of The Local Government Administration in Charoenrat 
Sub-District, Mae Chai District, Phayao Province according to The 
Sangahavatthu (Phrakhrusangharak Watcharit Uttamasilo (Somyong), 2017) 
and Administration According to Sangahavatthu Dhamma of Sub-district 
Administrative Organization in Khon Sawan district, Chaiyaphum Province 
(Phrabaideeka Sarawut Mahalapho (Hongkam), 2013).  

From the background and significance of the problems of the 
researcher are interested in studying the administration according to good 
governance of Bueng Yitho Municipality, Thanyaburi District, Pathum Thani 
Province. However, if the organization uses good corporate governance as a 
management tool, it will lead to management participation. Also, to study 
the opinions of the staff towards the administration according to the good 
governance of Bueng Yitho Municipality, and relationship study between a 
factor enhancing with administration according to the good governance of 
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Bueng Yitho Municipality. The research results are used as a guideline for 
administration in accordance with the good governance for executives and 
related people for planning and determining management policies in various 
areas within the as well as being able to be good examples for other local 
administrative organizations as well.  
 
Research Objectives 

1. To study the status of administration according to the good 
governance of Bueng Yitho Municipality. 

2. To study relationship between factors enhancing and 
administration according to good governance of Bueng Yitho Municipality. 

3. To study relationship between Sangahavatthu Dhamma and 
administration according to good governance of Bueng Yitho Municipality. 

 
Methodology 
 The research method in this study was quantitative method by 
survey research that used a set of questionnaires to collect data from staffs 
that perform at Bueng Yitho Municipality, population consists of 231 
staffsand sample size has been calculated using the formula of Taro 
Yamane were 147 staffs (Yamane, 1973). Questionnaire has divided into 5 
parts; Part 1 : personal information of the sample includes gender, age, 
education, and Period of perform at Bueng Yitho Municipality, Part 2 : factors 
enhancing for administration according to good governance of Bueng Yitho 
Municipality, Part 3 : the administration according to Sangahavatthu 
Dhamma, Part 4 : the administration according to the good governance of 
Bueng Yitho Municipality, and Part 5: suggestions for Bueng Yitho 
Municipality achieving good governance award. 
 The value ofindex for consistency purpose –IOC, for each question 
on the questionnaire of research topic of "Administration according to good 
governance of Bueng Yitho Municipality, Thanyaburi District, Pathum Thani 
Province" was more than 0.6 in all questions and Reliability by coefficient 
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Alpha according to the method of Cronbach was 0.979. (Cronbach&Meehl, 
1995) 

Data Analysis by The Descriptive statistic for describing the general 
figure of the sample by using the statistic namely: frequency, percentage, 
mean and standard deviation and Inferential statistics for testing hypothesis 
use the Pearson Moment Correlation Coefficient and Multiple Regression 
Analysis (stepwise method) to explain 1) relationship between the factors 
enhancing and the administration according to the good governance of 
Bueng Yitho Municipality and 2) relationship between the Sangahavatthu 
Dhamma and the administration according to the good governance of Bueng 
Yitho Municipality. 
 
Results 

1. The status of administration according to the good governance of 
Bueng Yitho Municipality was found that overall at the highest level 
(x̅=4.21). When considering a list of aspects were found that the opinions of 
the respondents to be 6 aspects of the highest level (responsiveness, 
accountability, transparency, rule of law, decentralization, and 
morality/Ethic) and 4 aspects of high level (efficiency, effectiveness, equity, 
and participation/consensus oriented).  

2. The relationship between factors enhancing and administration 
according to good governance of Bueng Yitho Municipality founded factors 
enhancing (X1) had positive relations with administration according to the 
good governance of Bueng Yitho Municipality (Y) with statistically significant 
at the .01 level.  

3. The relationship between Sangahavatthu Dhamma and 
administration according to good governance of Bueng Yitho Municipality 
founded Sangahavatthu Dhamma (X2) had positive relations with 
administration according to the good governance of Bueng Yitho 
Municipality (Y) with statistically significant at the .01 level. 
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Discussion 
1. The result of the analysis of “the status of administration 

according to the good governance of Bueng Yitho Municipality” in overall 
was at the highest level (x̅=4.21). Which is consistent with the research of 
Suree Loetphiphutwong (2014) had research title “Good Governance for 
Administration of Tumbon Administration Organization to Rewarding Good 
Governance Award: A Case Study of Don Kaew Tumbon Administration 
Organization” . The results show that the people in Don Kaew Sub-district 
Administration Organization have an opinion on the application of good 
governance in the administration of Don Kaew Sub-district Administration 
Organization, which has an average of 4.37 which is at the highest level. 

When considering a list of aspects were found that the opinions of 
the respondents to be 6 aspects of the highest level (responsiveness, 
accountability, transparency, rule of law, participation/consensus oriented, 
morality/ethic). which is consistent with the research of Suree 
Loetphiphutwong, the research found that the use of good governance in 
the administration of Don Kaew Sub-district Administration Organization, the 
principle of transparency has the highest average score of 4.35, according to 
the principles of governing the rule of law has the highest average score of 
4.29, responsibility principles has the highest average score of 4.25. 

That are 4 aspects of high level (efficiency, effectiveness, equality, 
decentralization) which is consistent with the research of Supawadee 
Chandrasakha (2014), who made research title of Administration in 
Accordance with Good Governance of Secondary Schools, Nakae District, 
Nakhon Phanom Province, that result were The administration of the 
principles of good governance is at a high level in terms of efficiency, 
effectiveness, equality, decentralization. 

From the above it is found administration according to the good 
governance of Bueng Yitho Municipality have the level of administrative at 
the highest level in every aspect maybe due to leaders have systematic 
management and leadership, allowing people to participate in management 
and transparent can recheck which is in line with the concept of new 
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government management which focuses on systematic management 
focusing mainly on the public service, by the public, is like a customer not 
just citizens, while people have knowledge and awareness of participation in 
various phases of the municipality's operations. 

2. The result of the study relationship between factors enhancing 
and administration according to good governance of Bueng Yitho 
Municipality founded factors enhancing (X1) had positive relations with 
administration according to the good governance of Bueng Yitho 
Municipality(Y)with statistically significant at the .01 level.  

3. The relationship between Sangahavatthu Dhamma and 
administration according to good governance of Bueng Yitho Municipality 
founded Sangahavatthu Dhamma (X2) had positive relations with 
administration according to the good governance of Bueng Yitho 
Municipality (Y) with statistically significant at the .01 level. 
 
Body of Knowledge 

 
Figure 1: The Model of The Administration According to Buddhist Good 

Governance  
Source: Waranonwanich (2020) 
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From the figure, the model of the administration according to 

Buddhist good governance, in which the researcher brought the idea from 
the Dharmachakra; Wheel of Dhamma. That Dharma is the true truth, True 
condition or Goodness. The Wheel of Dhamma consists of three major parts: 
wheel, spoke, and hub. Therefore, in these results from the research, it was 
found that “The Administration according to good governance of Bueng 
Yitho Municipality Administration Organization, Pathum Thani Province” has 
a goal for the benefit of the people which is likewise a hub for a wagon 
wheel, which is the focal point of all operations The Bueng Yitho 
Municipality Administrative Organization according to the 10 principles of 
good governance that is a metaphor like a wagon wheel. These 10 
principles of good governance, Efficiency, Effectiveness, Responsiveness, 
Accountability, Transparency, Rule of Law, Equity, Participation/Consensus 
Oriented, Decentralization, and Morality/ Ethic, are likewise spokes that 
connect the hub and the wheel to drive the work to succeed. Overall 10 
spokes or the 10 principles of good governance that The Bueng Yitho 
Municipality Administration Organization adhered to perform the task, there 
must be a hub or a wheel that will help to secure the spokes or grip to 
allow easier movement. Which in this research have the factor enhancing 
that consist of Working environment, Leadership, Organization culture, PDCA 
cycle, Staff’s behavior, if present, comparable to automobile wheels, then 
wheels cars of good quality would make the car to drive efficiently, which is 
a metaphor as the administration of The Bueng Yitho Municipality 
Administration Organization that has a good wheel, that is the V factors 
enhancing, and also having quality tires or good performance will make the 
administration performance is going smoothly and quickly, resulting in 
efficiency and effectiveness. In which this research result if the car has good 
quality tires likewise The Bueng Yitho Municipality Administration 
Organization have good performance according to Lord Buddha's principle 
of working together, namely Sangkhavatthu IV that consist of Dana, Piyavaca, 
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Atthacariya and Samanattata, which is another factor that supports all 
components to work more properly and more powerfully. 
 
Recommendations 
 Recommendation for Policy Formulation 

1. Local leaders should be mainly considering the needs of the 
people in formulating policies and planning to support the growth of the 
community in the future. There is a wide vision for community 
management, listen to the opinions of the people with sincerity and should 
be considering the public benefits more than the personal benefits. 

2. Set the characteristics of local politicians determined to be 
suitable for the duty or job of the local administrative organizations, both in 
terms of qualifications and experience of administration, because at present, 
the community and the leap development have modern technology 
Personnel have diverse knowledge and capabilities. If leaders of local 
administrative organizations have inappropriate characteristics, they will not 
be able to manage human resources and other resources worthily.  

3. Local administrative organizations should be take seriously the use 
of the law as a tool to prevent corruption in all forms, starting from public 
relations and placing punitive measures from light to heavy, respectively, 
and have to carry out periodic checks and monitoring. 

4. Local administrative organizations should be consider the 
weaknesses, strengths in public relations channels and improve public 
relations to be up-to-date so that people can easily access information as 
well as municipal officials should be aware of the roles and duties of local 
government officials that are responsible for facilitating People in all areas, 
including access to information, relief of the suffering of the people and the 
maintenance of Sincere benefits to the people in the community, not 
expecting benefits from capitalists or corrupt politicians, as well as raising 
awareness and encouraging people to participate in determining the future 
of the community together with the municipality, giving people the 
opportunity to present their opinions to give opinions and listen sincerely 



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  

Journal of MCU Social Science Review 
211 

 

with cooperation with community leaders in educating the public, such as 
rights, roles and responsibilities of people in the community are core 
democratic good governance, local pros and cons of buying a resale, etc. 

5. Local leaders should be formulate strategies for organizing various 
activities in community development and public relations in order to 
encourage people to participate in such activities, as well as citizens must 
be aware of the rights, roles and responsibilities of being citizens in the 
community, common interests. More than personal interests have 
contributed to the government in shaping the future of the community 
since the beginning of the search for problems, setting the guidelines to fix 
the problem so common because people in the area are aware of the 
problem in the best possible help to monitor the work of the municipality. 
 Recommendation for Policy Implementation 

1. There should be public education to raise public awareness about 
the principles of choosing politicians to manage their communities worthily, 
not allowing greed to obsess, and not allowing local politicians to use the 
people as a tool to get into the position. There should be considered the 
politicians that the actions that have benefited the community to some 
extent. 

2. The local administers should be have public mind to work for the 
public, taking into account the public benefit first more than personal 
benefit, to be ashamed and sinful, to help the people with sincerity, and 
have a vision for sustainable community development focusing on allowing 
the community to live by its own identity. 

3. People should be involved in the formulation of community 
development plans because people are the best people who know the 
problems of the community and should understand the problems of the 
community and can solve the problems very well. 

Recommendation for Future Research  
1. There should be studies the factors that affect the success of the 

governance of various local administrative organizations in order to be a 
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good example organization and very useful to other local administrative 
organizations in the administration. 

2. There should be studies of other forms of local government 
organizations in order to fine the similarities or differences in the application 
of good governance principles in the administrative. 

3. There should be studies the results of admonition according to 
good governance to confirm that good governance is clearly good and can 
truly lead the locality or society to progress. 
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Abstract 
 The objectives of this research article were to study the 
effectiveness, factors affecting and propose the appropriate guidelines for 
the effectiveness of the village potentials development project 
management in Kokphochai Districts, KhonKaen Province, applying the 
quantitative research method. Data were collected from 393 samples who 
were the people in Kokphochai Districts with questionnaires, and analyzed 
with frequency, percentage, mean, standard deviation. The hypotheses were 
tested with multiple regression analysis. The findings of this research were 
that the general conditions of the village potentials development project 
management in Kokphochai Districts, the people had opinions on the 
project at a high level (X̅=3.84), factors affecting the villages potentials 
development project were of 3 factors such as village committee factors, 
people participation and project operation that had influenced on the 
project at 55.5 percent, 44.5 percent, and other influence came from other 
factors. The appropriate guidelines for the village's potentials development, 
project management were that there should be career development and 
family income generation, agriculture promotion, product processing 
program, and community tourism promotion. As for the state policy factor, 
the policy should have good effects on villages with clear cut objectives, 
responsiveness to the social needs, benefits of the majority of people, and 
capacity to solve the village problems. 
Keywords: Effectiveness; Project management; Villages potentials 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผล ปัจจัยที่ส่งผล และแนวทางที่
เหมาะสมในการปรับปรุงประสิทธิผลของการจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน ใน
หมู่บ้านในอ าเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ประชาชนในอ าเภอโคกโพธิ์ไชย จ านวน 393 คน ด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า สภาพทั่วไปประชาชนมีความ
คิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅=3.84), ปัจจัยประสิทธิผลของการจัดการโครงการ
พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านทั้ง 3 ปัจจัย คือ คณะกรรมการห มู่บ้าน , การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน, การด าเนินโครงการ มีอิทธิพลร้อยละ 55.5 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 44.5 เกิด
จากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน ๆ แนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงประสิทธิผลของการ
จัดการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านคือ การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัว เช่น โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมโครงการส่งเสริมการแปรรูป โครงการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ส่วนปัจจัยด้านนโยบายของรัฐ คือ มีการด าเนินการตามนโยบายไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ไม่ดีต่อหมู่บ้าน, นโยบายต้องมีเป้าหมายวัตถุประสงค์ชัดเจนที่
ตอบสนองความต้องการของสังคม เป็นนโยบายที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนจ านวนมาก 
สามารถแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านได้  
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล; การจัดการโครงการ; ศักยภาพหมู่บ้าน 
 
Introduction  
 The Villagers faced with the socio-politic and economic problems 
throughout the villages. The core Problems of villages were the Project of 
agricultural products such as rice, corn, rubber, meat, fish, chicken. These 
products were sold at the lowest price. The village's products met with such 
situations and also the natural vegetables were rare, thus, the villager's 
family’s incomes were not enough to support their family expenditures. 
According to the Office of Governor of the Provincial Planning revealed the 
statistics of the family income disparity in the province that indicated the 
income gap in KhonKaen province could be divided into five groups: 
(Department of Provincial Administration, 2018) the high-end income, the 
middle-end, the lower-end and the lowest-end income. The comparison 
between the ends, the lowest end earned only 2,664 baht per month, while 
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the high-end income earned 22,909 per month that was in a year (Khonkaen 
Statistical Office, 2018). According to the Governor’s Office of Statistics, it 
was found that the lowest-end income was dropped from 3.7 times in 2011, 
and 3.5 times lower in 2013 and 4.3 times in 2014. This meant that poverty 
of the lowest-end was down-hill; therefore the poverty in the village is 
increasing. Therefore, the government had to rush to help by creating a 
village and community-funded projects to alleviate the hardship of the 
people in the villages (Department of Provincial Administration, 2018). 
 The government-funded projects have to be initiated the projects 
according to their actual needs and the project council cannot take 
advantage of the project's fund. Evaluation and verification of projects met 
the difficulty. Data access was difficult to reach. Therefore, it was a great 
opportunity for the government to implement the project, to upgrade the 
potential of the villages to nourish the economy. The projects were open to 
the entire communities. Everyone could participate in the project by voicing 
out, “People’s proposals are made by the people and for the people of the 
villages”. As the mentioned problems, the researcher focused on the 
funded projects management, villager’s participation, the effectiveness of 
allocating the money to the projects and the satisfaction of the villagers, 
the management, and the benefits of the project. The concept of full 
subsidy and partial subsidy project had to alleviate the hardship of the 
villagers, who were mainly in the middle age and left the aging to stay-put 
in the villages, especially, the northwestern villagers, however, in 2016, The 
government had a strategy to promote the well-being of the people in the 
villages to improve the family economy in the villages then the government 
had allocated the villages funded projects, the fund was to be in circulation 
for the community growth by allocating the money to all 74,965 villages. 
Each village had received 200,000 baths, totaling 36,275 million Baht. The 
measurement had to promote the people's well-being in the Sub-District 
level for lowest-income villages, including the people who were affected by 
the lower price of agricultural products. 
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 Literature reviews used the theory of public policy and the theory of 
project management context of the villages potential development projects 
and context of the villages potential development projects in Khonkaen 
province as the framework to study and to understand the people’s need 
and state policy for solving the problems in villages potential development 
projects management in Kokphochai district, KhonKaen province and also 
the related research works with this research were the work of Anchiraya 
Chantarapidok (2012) who studied the process of formulating public policy 
for participatory health of the Lamphun health assembly, while Maneerat 
Limsuebchua (2010) studied the factors affecting the performance of the 
villages development committee and Malinee Somngam (2000) conducted a 
study on guidelines for solving farmers' poverty and agricultural 
development in lower northeastern region and other related research for 
finding research variable to construct the conceptual framework of the 
study. 
 The researcher needed to find the effectiveness of village potential 
development project management in Kokphochai District, KhonKaen 
Province. What were the factors affecting the effectiveness of the village's 
potential development project management in Kokphochai District, 
KhonKaen Province? However, the objectives of the study were appropriate 
guidelines for the improvement of the effectiveness of the village's potential 
development project management in Kokphochai District, KhonKaen 
Province. 
 
Research Objectives 
 1. To study the effectiveness of the village potential development 
project management in Kokphochai district, KhonKaen province. 
 2. To study the factors affecting the village potential development 
project management in Kokphochai district, KhonKaen province. 
 3. To propose the appropriate guidelines for improvement of the 
effectiveness of the village potential development project management in 
Kokphochai district, KhonKaen province. 
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Methodology 
 The research methodology was the quantitative method. Data were 
collated from 393 samples. Samples of survey research from people living 
in the responsibility area of Khokphochai District, KhonKaen Province, 
totaling 40 villages with a population of 21,445 peoples by calculating from 
sampling size in case of population and using the sampling formula of Taro 
Yamane (Yamane, 1967) The Data were analyzed using frequency, 
percentage, mean, standard deviation. The hypotheses were tested with 
multiple regression analysis. 
 
Results 
 The findings from the research were as follows: 
 1. General conditions of the village potential development project 
management in Kokphochai districts found that the people in Kokphochai 
district had opinions on the project at a high level (X̅= 3.84) 
 2. On the effectiveness factors of managing the villages, potential 
development project focused on 3 factors, such as village committee 
factors, people participation and project operation influenced 55.5 percent 
and 44.5 percent of influence was from the other factors, 
 3. Appropriate guidelines for improving the village's potential 
development project management were as follows:  There should be career 
development, family income generation, agriculture promotion, product 
processing program, and community tourism promotion.  As for the state 
policy factor, the policies should have good impacts on villages, it must be 
clear cut policies and having the responsiveness to the social needs. The 
policies must be beneficial for the majority of people and able to solve the 
village problems. 
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Discussion 
 Discussion of this research will cover the study of the effectiveness 
of the village potential development project management in Kokphochai 
district, KhonKaen province with the important and interesting research 
results as follows; 
 1. The Effectiveness of Village Potential Development projects 
management at Kokphochai District, KhonKaen Province 
 Based on the study of the level of opinions on the effectiveness of 
the village potential development project management in Kokphochai 
district, KhonKaen province. Was found that the sample group at 
Kokphochai district here were a high level of overall opinion with an average 
of 3.84 percent, when considering each item, it was found that every aspect 
had a high level of opinion, first in the village project needs there were 
opinions at a high level. With an average of 3.90 percent, ranked second in 
state policy there were opinions at a high level with an average of 3.78 
percent. From the conclusion of the study, the effectiveness of the village 
potential development project management in Kokphochai district, 
KhonKaen province, in both aspects mentioned above, it could be 
concluded that people in the village needed to help develop their career 
and generate income for families such as agricultural promotion projects 
such as rice, organic vegetables, processing promotion projects such as 
(OTOP / SMEs), tourism projects by community water resources for 
consumption project, road repair projects, and silk weaving career 
promotion projects, etc. and government policy factors, which must be 
implemented according to the policy that did not cause adverse effects on 
the village, the policy had clear objectives, objectives was a policy that met 
the needs of society was a policy that benefited many people, can solve 
the problems of the village, etc. These findings were related to the research 
of Malinee Somngam (2000) “Guidelines for solutions to the farmers’ 
poverty problem and agricultural development in the lower Northeastern 
region”, the study was found that the cause of poverty in the study area 
was a lack of surface water resources. lack of ownership of arable land and 
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production factors lack primary and secondary education, rice yield per rai, 
appropriate guidelines for solving poverty problems of farmers in the lower 
Northeastern region was the development of surface water sources, issuing 
rights documents for land-use and production factors developing 
educational institutions at the elementary level and secondary level and 
increased agricultural productivity. 
 2. Factors affecting the effectiveness of the village potential 
development project management in Kokphochai district, KhonKaen 
province. 
 Village committee factors that affected the Effectiveness of the 
village potential development projects management at Kokphochai district, 
KhonKaen province the opinions on these findings were at the highest level, 
the first was the potential of talent. Leaders or representatives of the 
organization groups in the village were appropriate with an average of 3.86 
percent. The second was the ability of 2 village experts was appropriate 
with an average of 3.82 percent.  The third was the ability of members of 
the Council of Local Administrative Organizations with domicile in the village 
was appropriate with an average of 3.77 percent. This finding was related to 
the research of Maneerat Limsuebchua (2010) , studying the factors affecting 
the performance of the Village Development Committee. The ability of the 
Board itself, motivation, the satisfaction that has the opportunity to 
progress, was known by others. Also, personal personalities were important 
to the villagers. According to studies, it has been found that villages that 
had a personality that was open to society were important factors that had 
a positive effect on the job to be successful. 
 Effectiveness of the village potential development projects 
management at Kokphochai district, KhonKaen province. Public participation 
with the opinions that were at the highest level, first, was the people 
participating in the work of the village potential development project that 
had been set up to be made according to the needs of the people in the 
village with an average of 3.82 percent. Second was the people participating 
in the project evaluation with an average of 3.80  percent. Third was the 
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people involved in monitoring the operation of the project with an average 
value of 3.79  percent. These findings were related to the research of 
Sommai Thongkhao (2008) Factors affecting the success of the economic 
foundation development of Ban Nok Nam Community, Na Khayat Sub-
District, Khuan Khanun District, Phatthalung Province that was found that 
having a virtuous and honest leader was a sacrifice for the public Influence 
on success 62.5% and 52.1% respectively. The participation of people in the 
operation of the group has the same influence and that the leaders and 
members have a good economic status, consisting of good income, savings 
directly affecting the economic and social development in the community 
to be strong. 
 Effectiveness of the village potential development project 
management at Kokphochai district, KhonKaen province. Project 
implementation with the opinions that were at the highest level: The first 
was the implementation of the project with a sufficient budget with an 
average of 3.89 percent. The second was the implementation of the project 
encountered problems in practice with an average of 3.88 percent. The third 
was project implementation with a sufficient budget with an average of 3.79 
percent. 
 From the summary of the 3 aspects, consisting of the village 
committee, public participation, project implementation with predictive 
accuracy or influence of 55.8%, the remaining 44.2% was due to the 
influence of other variables in line with the research of Surasak Wongput 
(1984) Rural development management of developing countries including 
Thailand also was found the organization Bureaucracy that will manage rural 
development to achieve success by pulling people to participate in the 
development must have a decentralized organization and in addition to 
having a decentralized form of management. There must also be many 
other important characteristics that the organization must have unity in 
implementing policies. Plans and projects to achieve the objectives must 
have good coordination with effective tracking and evaluation mechanisms. 
Staff in the organization must have appropriate qualifications and abilities 
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including the organization had organized necessary committees for an 
administrative department that served as the secretary of the board as well. 
 3. The effectiveness of the village potential development 
project management in Kokphochai district, KhonKaen province. 
 Effectiveness of the village potential development projects 
management at Kokphochai district, KhonKaen province. Quality of life with 
the opinions that were at the highest level: The first could be self-reliant 
without hurting each other, with an average of 3.85 percent. The second 
was that people developed themselves to have physical and mental health 
with an average of 3.79 percent.  The third was the people developed 
themselves and their families to have a good quality of life with an average 
of 3.72 percent. 
 Effectiveness of the village potential development projects 
management at Kokphochai district, KhonKaen province. Strong village with 
the opinions that were at the highest level: The first was cooperation to 
develop the village with an average of 3.87 percent. The second was the 
community in which they think together in harmony with an average of 3.85 
percent. The third was the creation of morality and ethics in the community 
with an average of 3.76 percent. 
 Effectiveness of the village potential development projects 
management at Kokphochai district, KhonKaen province.  In creating jobs in 
the village with the opinions that were at the highest level: The first was 
bringing knowledge and practical training to be a profession with an average 
of 3.95 percent. The second was training for people to gain knowledge in 
their careers with an average of 3.86 percent. The third was the people 
receiving professional development with an average of 3.74 percent. 
 Effectiveness of the village potential development projects 
management at Kokphochai district, KhonKaen province. Reducing 
household expenses with the opinions that were at the highest level: The 
first was support for saving in the community with an average of 3.80 
percent > the second was people with understanding and reducing 
unreasonable spending with an average of 3.71 percent. The third was 
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simple household accounting that could be used with an average of 3.70 
percent. 
 Effectiveness of the village potential development projects 
management at Kokphochai district, KhonKaen province. Increasing the 
income of people in the village with the opinions that were at the highest 
level: The first was people in the community had sufficient income for living 
with an average of 3.81 percent. The second was to encourage people to 
have business skills with an average of 3.73 percent. The third was activities 
that promoted the allocation of funds to people in the community with an 
average of 3.70 percent. 
 Effectiveness of the village potential development projects 
management at Kokphochai district, KhonKaen province. Creating 
opportunities for well-being from the project to enhance the village's 
potential with the opinions that were at the highest level: The first, was the 
overall benefits to the community by creating opportunities for competition 
with an average of 3.84 percent. The second was to create good 
opportunities for people in the village with an average of 3.78 percent. The 
third was to bring benefits to society as a whole, creating opportunities for 
national development. With an average of 3.77 percent 
 Summary of Effectiveness of the village potential development 
projects management at Kokphochai district, KhonKaen province. Projects 
that benefited the community, created competitive opportunities so that 
people in the village could become self-reliant without hurting each other. 
There was unity and cooperation to develop the village to be able to apply 
knowledge and skills to practice professionally.  There should be support 
for saving in the community, to allow people in the community to have 
sufficient income for living. The findings were related to the research of 
Anchiraya Chantarapidok (2012) studied the subject the process of 
formulating public policy for the participatory health of the Lamphun Health 
Assembly found that factors affecting the public policy formulation process 
consisted of 10 factors, namely community strength. the potential of the 
people participating in the public forum in the form of operations, support 
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from external agencies and organizations, public cooperation, aspects of the 
community in integrated operations in the area in the interest of executives 
in terms of health communication in the community and local leaders were 
strong, the role of participation in the discussion process consisted of 2 
forms, namely the Public Discussion Forum and the discussion of the 
solution (Deliberative Dialogue) and the role of participation in the concept 
of the public policy process was Participation in planning Participation in 
operations Participation in the allocation of benefits And participation in the 
evaluation 
 
Body of Knowledge 
 From the research result of effectiveness of the villagesp 
development projects management in Kokphochai district, Khonkhaen 
province, the researcher had analyzed and concluded the findings into the 
body of knowledge. The effectiveness of the Villages Potential 
Enhancement project to drive the economic foundation following the civil 
society approach was proposed in this the diagram as follows: 

 
Figure 1 Body of knowledge: Sustainable quality of life for people 
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 From the model of a study on the efficiency of the village potential 
development project management of villages in Kokphochai district, 
Khonkaen Province. The researcher has built a body of knowledge about 
the factors leading to the overall benefit of the project for the villagers. By 
building strong community leaders by the promotion of the government 
integrated local government organization for the sustainable development 
of the community should educate the public to promote the development 
of tourist attractions in the village, to create a satisfying tourism activity-
travel all year round, educating the community about the use of modern 
technology. In promoting and publicizing community projects for a better 
quality of life build a family economy based on self-sufficiency. People in 
the village are loving, unity, and working together to develop the village. 
And able to apply the knowledge gained into practice, to pursue a career, 
to have sufficient income for living, create income-generating opportunities 
for the people of the village to be self-sufficient sustainably. 
 
Recommendations 
 General recommendation 
 Should supporting the promotion of the project by creating the right 
knowledge for the people and workers to understand clearly on 
government policy by publicizing the information's guideline, including 
training, seminars exhibitions, and the operational process, the regulations 
for people and open platform to listen to the opinions of people, are very 
important and to know the problems that occurred to improve the quality 
of life, should educate people in the villages in terms of training, 
development, occupational skills, and training technologies and knowledge 
as the professions to increase the village’s revenues and to improve the 
expenses and the well-being of the people in the villages 
 Recommendation for Policy Formulation 
 1. The government should establish a clear and continuous rural 
development policy with a sufficient budget that can be checked by the 
people in the community.  
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 2. Should allow people to define development projects by their 
communities. But the project must be a sustainable project that has to 
affect the economy and society for local development. Should allow 
people to participate in the project from the beginning of the project up to 
the end project. 
 3. Villages Committee should be strong, know the expert team, who 
were selected by people in the community and those expert teams must 
have an intention to sacrifice for service of the community. 
 Recommendation for further research 
 1. There should study the real needs of people, not from the needs 
of the government. 
 2. There should be a study about the budget from the government 
that has a lot to see how it is consistent. 
 3. There should be a study of the clear results of using the budget 
as to whether or not it affects community economic development. 
 4. There should be study accounting, income, and expenses of the 
people that support people to know about savings. 
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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต่าง
ด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ และเพ่ือน าเสนอรูปแบบประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 410 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
อนุมาน ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และการวิจัยเชิงคุณภาพ  ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 17 คน ผลการศึกษาพบว่าโมเดลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-Square = 87.70 , df = 68 , GFI = 0.98 , AGFI = 
0.94, RMSEA=0.027) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้างตัว
แปรแฝงภายในมีค่าเท่ากับ 0.85 แสดงว่าตัวแปรในโมเดลคือ ศักยภาพผู้ประกอบการ และ
กระบวนการบริหาร สามารถอธิบายความแปรปรวนของการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 ได้
ร้อยละ 85 และยังพบว่าสมการโครงสร้างตัวแปรแฝงภายในมีค่าเท่ากับ 1.01 แสดงว่าตัว
แปรในโมเดลคือประกอบด้วย ศักยภาพผู้ประกอบการ กระบวนการบริหาร และการปฏิบัติ
ตามหลักอิทธิบาท 4 สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิ ทธิผลการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว ได้ร้อยละ 100  
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล; การบริหารจัดการ; แรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
Abstract 

The objectives of this research article were to study the 
effectiveness of the management of foreign labors in Chiang Mai. to study 
the factors affecting the effectiveness of the management of foreign labors 
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in Chiang Mai and to present a model on the effectiveness of foreign labors 
management in Chiang Mai. Methodology was the mixed methods. The 
sample consisted of 410 people, using the questionnaire as a tool used to 
analyze descriptive data and inferential data analysis with statistical 
software packages and qualitative research, data were collected from 17 key 
informants by  in-depth interview method. The results show that the model 
developed by the researcher is consistent with the empirical data (Chi-
Square = 87.77 , df = 68 , GFI = 0.98 , AGFI = 0.94 , RMSEA = 0.027). The 
prediction coefficient (R2) of the internal equation structure with latent 
variables is equal to 0.88 , indicating that the variables in the model are 
entrepreneurial potential and management process able to explain the 
variance of the implementation of the 4 baht influence principle and also 
found that the equation of the structure of the underlying latent variable is 
equal to 1.0 , indicating that the variable in the model is consisting of 
entrepreneurial potential management process and the implementation of 
the 4  baht influence principle, able to explain the variance of the 
effectiveness of the management of foreign workers 100%.   
Keyword: effectiveness; management; foreign labors in Chiang Mai 
 
บทน า 
 เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับล่างหรือแรงงาน
ไร้ฝีมือ (Unskilled Labors) ซ่ึงเป็นลักษณะของการท างานประเภท 3D คือ งานสกปรก 
(Dirty Job) งานอันตราย (Dangerous Job) งานยาก (Difficult Job) ที่ปัจจุบันแรงงาน
ไทยไม่ท า และไม่สามารถจัดหาแรงงานไทยเข้าท าได้ ท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน จึงท าให้นายจ้าง/สถานประกอบการมีความจ าเป็นต้องใช้แรงงานจากประเทศที่มี
เขตแดนติดกับประเทศไทย ประกอบกับประเทศไทยมีค่าจ้างขั้นต่ าที่สูงกว่าประเทศ
เหล่านั้น จึงเป็นการดึงดูดให้แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาท างานเป็นจ านวนมาก 
โดยแรงงานที่เดินทางเข้ามาท างานที่ประเทศไทยนั้น เป็นการเดินทางย้ายถิ่นฐานจ าก
ประเทศที่มีความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจน้อยไปยังประเทศที่มีความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจมากกว่า 
รวมถึงปัจจัยความม่ันคงของชีวิตที่ดีกว่า เพ่ือให้รอดพ้นจากความอดอยาก ยากจน และ
ความปลอดภัยจากการสู้รบด้วย (ทีมงานจัดการความรู้  (KM Team), 2561) จากสถิติ
พบว่าจ านวนแรงงานต่างด้าวท้ังหมดในจังหวัดเชียงใหม่ มีจ า นวนทั้งสิ้น 145 ,253 คน 
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(ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563) แรงงานต่างด้าวจ านวน 3 สัญชาติที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ
ได้แก่ สัญชาติเมียนมา สัญชาติลาว  สัญชาติกัมพูชา เม่ือรวมจ านวนแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 
สัญชาติ ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่บริหารจัดการมีจ านวนทั้งสิ้น 67 ,564 คน
โดยอัตราแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงค า นวณจากจ านวนแรงงานต่างด้าวใน
จังหวัดต่อก าลังแรงงานในจังหวัดพบว่า ไตรมาส 1 ปี 2563 (เดือนมกราคม -มีนาคม, ปี 
2563) มีอัตราร้อยละ 6.70 (ส านักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่, 2563) 
 ส าหรับสถานการณ์แรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีปัญหาการไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกฎหมายของสถานประกอบการซ่ึงเป็นตัวบ่งบอกที่แสดงให้เห็นถึงภาวการณ์ด้าน
แรงงานหากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายในอัตราที่สูงย่อมส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงานและส่งผลถึงคุณภาพชีวิตตามมา  ส าหรับในไตรมาส 1 ปี 
2563 (เดือนมกราคม -มีนาคม ปี 2563) มีสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งหมด
จ านวน 137 แห่ง ผลการตรวจพบการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อกฎหมายของสถา น
ประกอบการจ านวน  2 แห่ง และได้ด าเนินการออกค าสั่งให้ปรับปรุงไปแล้ว (ส านักงาน
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่, 2563) นอกจากนั้นส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการ
จัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ ตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/
สถานประกอบการ เพ่ือให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ได้รับความรู้ความเข้าใจในสิทธิและ
หน้าที่ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมไปถึงบทก าหนดโทษส าหรับการกระท าความผิดตามกฎหมาย 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นายจ้าง/สถานประกอบการ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก
หลายหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มาให้ความรู้เพ่ือให้การจ้างแรงงานต่างด้าว เป็นไปตามพระราช
ก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม อาทิ
เรื่อง “การตรวจลงตรา Visa และการประทับตราการอนุญาตให้อยู่ ในราชอาณาจักร การ
รายงานตัว 90 วัน และการแจ้งที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าว” เรื่อง “หน้าที่และความ
รับผิดชอบของนายจ้างในการจ้างแรงงานต่างด้าวตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม” เรื่อง “การตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพของ
แรงงานต่างด้าว” เรื่อง “การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้แก่แรงงานต่างด้าวและสิทธิ
ประโยชน์ประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว และเรื่อง “การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่าง
ถูกต้อง การตรวจสอบ จับกุม ด าเนินคดีนายจ้าง แรงงานต่างด้าวที่ฝ่าฝืนกฎหมาย บท
ก าหนดโทษตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามพระราชก าหนด การบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม” (ส านักบริหารแรงงาน
ต่างด้าว, 2562) การให้ความรู้ดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และแก่ผู้ประกอบเพ่ือความเข้าใจตรงกันในการ
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ท างานร่วมกันของทุกฝ่าย เนื่องจากเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่แรงงานต่างด้ าวเข้ามาท างาน
เป็นจ านวนมากทั้งจากประเทศพม่าและประเทศลาว สอดคล้องกับงานวิจัยของสนิท สัตโย
ภาส (2559) พบว่า การปรับตัวของแรงงานต่างด้าวชาวไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ อันมี
ผลกระทบต่อความม่ันคงในชีวิตและสังคมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=3.25) กล่าวคือ 
มีความม่ันคงน้อย ในมิติด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีความม่ันคงปาน
กลาง ในมิติด้านการมีงานท า และรายได้ มิติด้านความม่ันคงส่วนบุคคล มิติด้านการ
สนับสนุนทางสังคม มิติด้านสุขภาพอนามัย และมีความม่ันคงค่อนข้างสูง ในมิติ ด้าน
ครอบครัว และมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม 
   จาก เหตุผลดังกล่ าวข้ างต้นนั้น ท าให้ผู้ วิจัย สนใจศึกษาเ ก่ียว กับ “รูปแบบ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่” เนื่องจากจังหวัด
เชียงใหม่มีพ้ืนที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้านและมีแรงงานต่างด้าวเดินทางมาท างานที่ในพ้ืนที่
เป็นจ านวนมาก การศึกษาครั้งนี้จะได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาบูรณาการกับ
ศาสตร์ทางตะวันตกเพ่ือให้เห็นถึงรูปแบบที่เหมาะในการเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะศึกษาเก่ียวกับศักยภาพของผู้ประกอบการ การ
ปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 นโยบายท้องถิ่น และกฎหมายว่ามีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่หรือไม่ และรูปแบบการเพ่ิมประสิทธิผล
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ควรเป็นอย่างไร ผลจากการศึกษาครั้ง
นี้จะท ำให้ได้องค์ควำมรู้ที่เก่ียวกับรูปแบบการเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ อันเป็น
พ้ืนฐานส าหรับการศึกษาวิจัยเชิงลึก และการพัฒนาเก่ียวกับการบริหารจัดการแรงงานต่าง
ด้าวของจังหวัดอ่ืนๆ ได้ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่   
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวใน
จังหวัดเชียงใหม่ 

3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัด
เชียงใหม่  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบของการวิจัย เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้ มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบการวิจัย โดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Methods Research) มีทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งเน้น
การวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) มีแบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว
ศึกษาสภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง  
 2. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรของภาครัฐและ
ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 410 ตัวอย่าง ส าหรับขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 
ผู้วิจัยใช้วิธีการก าหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยโดยการพิจารณาจากความเหมาะสมของ
จ านวนค่าพารามิเตอร์ที่ท าการประมาณค่าภายใต้โมเดลตามสมมติฐานในกรอบแนวคิดที่ได้
ศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมตามแนวคิดของนักวิจัยด้านโมเดลการ วิเคราะห์    
โปรแกรมลิสเรล (Lisrel Program) คือ Lindeman et al. (1980) และ Weiss (1972) ที่
ได้ท าการก าหนดขนาดตัวอย่างตามกฎอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างและจ านวน
พารามิเตอร์หรือตัวแปร ไว้เป็น 1 พารามิเตอร์ ใช้ตัวอย่าง 10 –20 ตัวอย่าง จากกรอบ
แนวคิดการวิจัยพบว่ามีค่าพารามิเตอร์ที่ต้องประมาณภายใต้โมเดลโปรแกรมลิสเรล (Lisrel 
Program) ทั้งหมด 41 พารามิเตอร์ ใช้เส้นพารามิเตอร์ละ 10 ตัวอย่างเท่ากับ 41  x 10  = 
410 ตัวอย่าง   
 2 ) ผู้ ให้ ข้อ มูลส า คัญ ผู้วิ จัยท า กา รสั มภาษณ์เชิ งลึ ก ผู้ใ ห้ข้ อมูลส าคัญ
ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน  จ านวน 5 คน ผู้ประกอบการ จ านวน 5 คน 
ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น จ านวน 2 คนผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์  จ านวน 3 
คน ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา จ านวน 2 คน รวมทั้งหมด 17 คน 
 3. เครื่องมือที่ใช้การวิจัย ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
แบ่งเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล, ส่วนที่ 2 ศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ, ส่วนที่ 3 การบริหารจัดการ, ส่วนที่ 4 การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4, และ
ส่วนที่ 5 ประสิทธิผลการบริหารจัดการจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ และการ
วิจัยเชิงคุณภาพได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรของ
ภาครัฐและผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 410 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ
เก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 17 คน   
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  โดยใช้ค่าความถี่  ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  

Journal of MCU Social Science Review 
233 

 

ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และศึกษาภาคสนามด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือยืนยัน
ผลการศึกษาเชิงปริมาณจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวใน
จังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.311 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยพบผล
การศึกษาคือ ประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชี ยงใหม่ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.40 รองลงมาคือ การลดจ านวนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.26 ยกระดับการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวให้ได้มาตรฐานสากล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 
การติดตามและประเมินผลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 และ
ยกระดับการบริหารแรงงานต่างด้าวท้ังระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 ตามล าดับ  
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 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตารางท่ี 1 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรในรูปแบบประสิทธิผลการบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 เป็นตัวแปร
ส่งผ่าน  

 ตัวแปรผล 
ตัวแปรเหตุ อิทธิบาท 4 ประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 

 TE IE DE TE IE DE 
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ 

0.74** 
(0.07) 

- 0.74** 
(0.07) 

0.45** 
(0.08) 

0.51** 
(0.10) 

-0.06 
(0.11) 

กระบวนการ
บริหาร  

0.21** 
(0.06) 

- 0.21** 
(0.06) 

0.59** 
(0.08) 

0.14** 
(0.05) 

0.45** 
(0.08) 

อิทธิบาท 4 - - - 0.70** 
(0.11) 

- 0.70** 
(0.11) 

ค่าสถิติ Chi-Square = 87.70, df = 68, GFI = 0.98, AGFI = 0.94, RMSEA=0.027 

สมการโครงสร้างของตัวแปร       อิทธิบาท 4       ประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 

R2  0.85 1.01 

เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ตัวแปรแฝง      ITHIBAHT         EFFNESS         POTEN      ADMIN    
ITHIBAHT         1.00    
EFFNESS          1.00         1.00   
POTEN            0.91         0.95            1.00 
ADMIN            0.84         0.98            0.85           1.00 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน, **p < .01  
 TE = ผลรวมอิทธิพล   IE = อิทธิพลทางอ้อม  DE = อิทธิพลทางตรง 
 จากตารางที่ 1  พบว่า ค่าความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ มีค่าความเที่ยงอยู่
ระหว่าง 0.34-0.84 โดยตัวแปรที่มีค่าความเที่ยงสูงสุดคือ ด้านการจูงใจและบ ารุงรักษา 
และด้านการพัฒนาทักษะแรงงาน มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0 .84 เท่ากัน รองลงมาคือ ฉันทะ 
(ความพอใจ) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.79 ส่วนตัวแปรที่มีค่าความเที่ยงต่ าสุดคือ ยกระดับ
การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวให้ได้มาตรฐานสากล มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0 .34  
  ส าหรับค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้างตัวแปรแฝงภายใน
พบว่ามีค่าเท่ากับ 0 .85  แสดงว่าตัวแปรในโมเดลคือ ศักยภาพผู้ประกอบการ และ
กระบวนการบริหาร สามารถอธิบายความแปรปรวนของการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4  ได้
ร้อยละ 85 และยังพบว่าสมการโครงสร้างตัวแปรแฝงภายในมีค่าเท่ากับ 1 .00 แสดงว่าตัว
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แปรในโมเดลคือประกอบด้วย ศักยภาพผู้ประกอบการ กระบวนการบริหารและการปฏิบัติ
ตามหลักอิทธิบาท 4 สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว ได้ร้อยละ 100 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และอิทธิรวมพบผล
ดังนี้ 
 1) ศักยภาพผู้ประกอบการ  
 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมร ะหว่า งตัวแปร ในโมเดลพบว่ า 
ความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพผู้ประกอบการ กับประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต่าง
ด้าว ขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ 0.95 แยกเป็นอิทธิพลทางตรง -0.06 และอิทธิพลทางอ้อม 
0.51 เป็นอิทธิพลรวม 0.45 โดยมีค่าอิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมส่งผลต่อประสิทธิผล
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
หมายความว่า ศักยภาพของผู้ประกอบการจะท าให้เกิดประสิทธิผลการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นมาได้ต้องอาศัยการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 คือ
ต้องมีฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความต้ังใจม่ัน) วิมังสา (ความคิด
ไตร่ตรอง) เป็นหลักก ากับ 
 2) กระบวนการบริหาร   
 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมร ะหว่า งตัวแปร ในโมเดลพบว่ า 
กระบวนการบริหาร กับประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ขนาดความสัมพันธ์
เท่ากับ 0.98 แยกเป็นอิทธิพลทางตรง 0.45 และอิทธิพลทางอ้อม 0.14 เป็นอิทธิพลรวม 
0.59 โดยที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความว่า 
กระบวนการบริหารที่ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การท าหน้าที่ เป็นผู้น า 
การประเมินผลงาน ท าให้เกิดประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัด
เชียงใหม่ได้อย่างดี นอกจากนั้นเม่ือมีการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 ด้วยคือต้องมีฉันทะ 
(ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความต้ังใจม่ัน) วิมังสา (ความคิดไตร่ตรอง ) ก็จะ
ท าให้เกิดประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้นไปอีก 
 3) การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4  
  เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงของการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4  อันประกอบด้วย 
ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความต้ังใจม่ัน) วิมังสา (ความคิดไตร่ตรอง ) 
พบว่ามีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ 1.01 มีขนาดอิทธิพลทางตรงส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่เท่ากับ 0.70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 หมายความว่า เม่ือมีการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 จะท าให้เกิดประสิทธิผลใน
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างดียิ่ง 
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  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 เก่ียวกับรูปแบบประสิทธิผลการบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่พบองค์ประกอบของรูปแบบประสิทธิผลการ
บริหารจัดการแรงงานต่าง ด้าวในจังหวัด เชียงใหม่ คือ  ศักยภาพของผู้ประกอบกา ร 
กระบวนการบริหาร และยังมีการบูรณาการหลักอิทธิบาท 4 ซ่ึงเป็นหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 องค์ประกอบของประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัด
เชียงใหม่ทั้ง 5 ด้าน (IRDSM) ประกอบด้วย 1) เพ่ิมแรงงานตามความต้องการทางเศรษฐกิจ 
(Increase labor according to economy) 2) ลดจ านวนแรงงานผิดกฎหมาย (Reduce 
the number of illegal labor) 3)  พัฒนาให้ได้มาตรฐานสากล (Developed to 
international standards) 4) บริหารคนทั้งระบบ (System management) 5) จบที่การ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and evaluation)  
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวใน
จังหวัดเชียงใหม่ดังนี้  
 1. กระบวนการบริ หารทั้ง 4 ด้าน ( POLE) ประกอบด้วย 1) การวางแผน 
(Planning) 2)  การจัดองค์การ ( Organizing) 3) การเป็นผู้ น า (Leading) 4) กา ร
ประเมินผล (Evaluating)   
 2. การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 (Path of Accomplishment) ประกอบด้วย 
1) ฉันทะ: ท างานด้วยความรัก (Aspiration) 2) วิริยะ: ท างานด้วยความเพียรพยายาม 
(Effort) 3) จิตตะ: ท างานด้วยความเอาใจใส่ (Active Thought) 4) วิมังสา: ท างานด้วย
ความเข้าใจในบริบท (Reasoning)  
 3. ตัวแปรที่ส่งผลโดยอ้อมได้แก่ ศักยภาพผู้ประกอบการ (Trader Potential) 
ประกอบด้วย 1) ก่อนการจ้างและการจ้างงาน (Before and After Employment) 2) 
การจูงใจและบ ารุงรักษา (Motivation and Maintenance) 3) การพัฒนาทักษะแรงงาน 
(Skill Development) 4 ) การปฏิบั ติตา มนโยบา ยรัฐบาล  (Compliance with 
Government Policy)   
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผู้วิจัยได้สังเคราะห์รูปแบบประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีปัจจัยภายในได้แก่ ประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว ทั้ง 5 ด้านคือ 1) เพ่ิมแรงงานตามความต้องการทางเศรษฐกิจ 2) ลดจ านวน
แรงงานผิดกฎหมาย 3) พัฒนาให้ได้มาตรฐานสากล 4) บริหารคนทั้งระบบ 5) จบที่การ
ติดตามและประเมินผล โดยมีปัจจัยภายนอกได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารทั้ง 4 
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ด้าน คือ 1) การวางแผน 2) การจัดองค์การ 3) การเป็นผู้น า 4) การประเมินผล และปัจจัย
ด้านศักยภาพผู้ประกอบการ 4 ด้าน คือ 1) ก่อนการจ้างและการจ้างงาน 2) การจูงใจและ
บ ารุงรักษา 3) การพัฒนาทักษะแรงงาน 4) การปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล โดยมีการปฏิบัติ
ตามหลักอิทธิบาท 4 เป็นปัจจัยควบคุม คือ 1) ฉันทะ: ท างานด้วยความรัก 2) วิริยะ: 
ท างานด้วยความเพียรพยายาม 3) จิตตะ: ท างานด้วยความเอาใจใส่ 4) วิมังสา: ท างานด้วย
ความเข้าใจในบริบท โดยทั้ง 4 ปัจจัยมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือถ้า
พัฒนากระบวนการบริหารที่ดีทั้ง 4 ด้านจะท าให้เพ่ิมประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวให้ดีขึ้น ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการท างานและพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ 
นอกจากนั้นหากมีการน าหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาปฏิบัติทั้ง 1) ฉันทะ: ท างานด้วยความรัก 
2) วิริยะ: ท างานด้วยความเพียรพยายาม 3) จิตตะ: ท างานด้วยความเอาใจใส่ 4) วิมังสา: 
ท างานด้วยความเข้าใจในบริบท จะยิ่งท าให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวมากยิ่งขึ้นด้วย สอดคล้องกับงานวิจัย พนิดา    นิลอรุณ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 
(2557) พบว่า 1) ศักยภาพในการจัดการแรงงานต่างด้าวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) 
ประสิทธิผลการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ผลการด า เนินงาน
ของกิจการผู้ประกอบการภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน ที่พบว่า 1) 
ศักยภาพในการจัดการแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลของ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของผู้ประกอบการ 2) ประสิทธิผลของการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ส่งผลทางบวกต่อผลการด าเนินงานของผู้ประกอบการ ซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้จะท า ให้
ผู้ประกอบการตระหนักถึงความส า คัญของการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์กับ
แรงงานต่างด้าว เพ่ือที่จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของผลการด า เนินการของกิจการ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชา ระยับศรี  และคณะ (2561) ที่พบว่า บริบทที่เก่ียวข้อง
ประกอบไปด้วยภาครัฐของประเทศไทยและกัมพูชาที่มีแนวโน้มจะประสานความร่วมมือ
มากขึ้น การบริหารยังยึดติดจารีตประเพณีและค่านิยมของแต่ละฝ่าย ปัจจัยที่ เก่ียวข้อง
ประกอบไปด้วย ด้านค่าแรงสภาพเศรษฐกิจ สวัสดิการ สภาพความเป็นอยู่  สุขอนามัยและ
ความเจริญ ด้านกฎหมาย รูปแบบที่เหมาะสมควรจัดต้ังหน่วยงานที่มาก ากับดูแลโดยเฉพาะ
และบูรณาการร่วมกันทุกฝ่าย ให้แรงงานกัมพูชามีส่วนร่วมในการบริหาร การบังคับใช้
กฎหมาย ให้เข้มงวดมากขึ้นและปรับปรุงให้ทันสมัย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงษ์
ศักด์ิ ผกามาศ และคณะ (2562) พบว่า รูปแบบที่เหมาะสมของการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคงแห่งชาติมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) นโยบายเก่ียวกับ
แรงงานต่างด้าว 2) กฎหมายและระเบียบที่ก ากับดูแลแรงงานต่างด้าว 3) การจัดองค์กร
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และ 4) การสร้างเครือข่ายฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าว ส่วน
แนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคตะวันออกของประเทศไทยประกอบด้วย
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ประเด็นต่อไปนี้ 1) การก าหนดนโยบายและมาตรการด้านแรงงานต่างด้าว 2) แนวทางการ
ขับเคลื่อนนโยบายเก่ียวกับแรงงานต่างด้า วสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 3) การติดตาม
ประเมินผลด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 4) ปัจจัยแห่งความส า เร็จในการบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าว และ 5) โครงการที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
แนวทางนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการแรงงานต่าง ด้าวเพ่ือความม่ันคง
แห่งชาติของประเทศไทยอย่างเป็นระบบ ซ่ึงจะท าให้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นได้ในอนาคต  
 

องค์ความรู้จากการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง “รูปแบบประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัด
เชียงใหม่” ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ได้ศึกษาองค์ประกอบของประสิทธิผลการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ ศักยภาพของผู้ประกอบการ กระบวนการบริหาร และ
ยังมีการบูรณาการหลักอิทธิบาท 4 ซ่ึงเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นตัวแปรส่งผ่าน
ด้วย และได้องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงรูปแบบประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ 

การ
ขับเคลื่อน
เชิงพุทธ

ฉันทะ: ท างานด้วย
ความรัก 

(Aspiration) 

วิริยะ: ท างานด้วย
ความเพียรพยายาม 

(Effort) 

จิตตะ: ท างานด้วย
ความเอาใจใส่ 

(Active Thought) 

วิมังสา: ท างานด้วย
ความเข้าใจในบริบท 

(Reasoning) 

ประสิทธ ิผลการบรหิารจดัการแรงงานตา่งด ้าว
ในจังหวัด เชียงใหม ่(IRDSM) 

1) เพ่ิมแรงงานตามความต้องการทางเศรษฐกิจ  
(Increase labor according to economy)  
2) ลดจ านวนแรงงานผิดกฎหมาย  
(Reduce the number of illegal labor)  
3) พัฒนาให้ได้มาตรฐานสากล  
(Developed to international standards)  
4) บริหารคนท้ังระบบ  
(System management)  
5) จบท่ีการติดตามและประเมินผล  
(Monitoring and evaluation) 

จังห วัด  

 

อ าเภ อ 

 

อปท . 

 

การ
ขับเคลื่อน
เชิงระบบ

กระบวนการ
บริหาร (POLE) 
1) การวางแผน 
(Planning)  
2) การจัดองค์การ 
(Organizing)  
3) การเป็นผู้น า 
(Leading)  
4) การประเมินผล 
(Evaluating) 

การ
ขับเคลื่อน
เชิงพื้นท ี่ 

ศักยภาพผูป้ระกอบการ (Trader 
Potential) 

1) ก่อนการจ้างและการจ้างงาน 
(Before and After 
Employment)  
2) การจูงใจและบ ารุงร ักษา 
(Motivation and 
Maintenance)  
3) การพัฒนาทักษะแรงงาน  
(Skill Development)  
4) การปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล 
(Compliance with 
Government Policy) 

รูปแบบประสิทธ ิผลการบริหารจัดการแรงงานต ่างด ้าวในจังหวัด เชียงใหม่ ( IRDSM) 
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 จากแผนภาพที่ 2 ประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัด
เชียงใหม่มีทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) เพ่ิมแรงงานตามความต้องการทางเศรษฐกิจ 
คือ นายจ้างในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องจ้างแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ ระบุ
ความต้องการด้านทักษะของแรงงานให้ชัดเจน จัดให้ลงทะเบียนและฝึกทักษะตามความ
ต้องการของนายจ้าง ให้ความรู้ เก่ียวกับกฎหมายแก่นายจ้างและแรงงาน ให้ นายจ้าง
ฝึกอบรมเองตามความต้องการของตลาด 2) ลดจ านวนแรงงานผิดกฎหมาย คือ นายจ้างใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย ให้หน่วยงานของรัฐ
ส าร วจอย่า งเข้ มงวด ควบ คุมตรวจสอบแรงงานเถื่อนและผลักดันกลั บภู มิล า เน า 
ประชาสัมพันธ์ถึงผลดีผลเสียต่อเศรษฐกิจของการใช้แรงงานผิดกฎหมาย น าแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบ 3) พัฒนาให้ได้มาตรฐานสากล คือ นายจ้างในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ต้องฝึกอบรม พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ได้ตามมาตรฐานสากล บูรณาการ
ร่วมกันทุกส่วนงานในพ้ืนที่ ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดลดช่องโหว่ทางกฎหมาย ปฏิบัติการ
ตามกฎหมายกับแรงงานให้เท่าเทียมกัน ปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 4) บริหารคนทั้งระบบ คือ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ต้องจัดท านโยบายการพัฒนา
แรงงานทั้งในระดับอ าเภอ จังหวัด ท าระบบฐานข้อมูลแรงงานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
กระจ ายอ านาจ ให้เจ้าหน้ าที่ข องรัฐที่ท า งาน ที่โดยตรง  น าข้ อมูล พ้ืนฐา นใน ระบบ  
e-workpermit มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาเรื่องความเป็นอยู่ ความเสมอภาค และ
ด้านการเงิน 5) จบที่การติดตามและประเมินผล คือ หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องติดตาม
ประเมินผลโดยให้แรงงานและนายจ้างได้แสดงความคิดเห็นด้วย มีการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการติดตามและประเมินผล นายจ้างต้องรายงานสถานการณ์จ านวนแรงงานต่างด้าว 
ประเมินเป็นสายกลุ่มย่อยเพ่ือให้เกิดการเข้าถึงได้ง่าย ค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน 
 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่จะเกิดประสิทธิผลได้ต้อง
อาศัยการขับเคลื่อนจาก 3 ส่วนได้แก่   
 1. การขับเคลื่อนเชิงพุทธธรรม ประกอบด้วย 1) ฉันทะ: ท างานด้วยความรัก คือ 
มีความรั บผิดชอบ และรักในงานและเต็มใจในการท างาน ด าเนิน การบริ หารโดย
ต้ังเป้าหมายจัดระบบแบบแผน มีความชอบและรักในงานเพราะแรงงานเข้าออกอยู่ตลอด 
เสียสละและขยันกว่าปกติ และมีความเข้าใจและรู้สึกถึงสิทธิเสรีภาพ ภราดรภาพ 2) วิริยะ: 
ท างานด้วยความเพียรพยายาม คือ คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมีคือความเพียร
พยายาม โดยพยายามให้แรงงานเข้าสู่ระบบการจัดการแรงงานตามกฎหมาย แรงงานมี
พ้ืนฐานที่แตกต่างกันต้องอาศัยความพยายาม ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการให้บริการแรงงาน
ต่างด้าว พยายามพากเพียรเรียนรู้เข้าใจวัฒนธรรมของแรงงาน 3) จิตตะ: ท างานด้วยความ
เอาใจใส่ คือ มีความใส่ใจและต้ังใจเพราะประสานงานกับแรงงานต่างด้าว ต้องเอาใจใส่
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เพราะแรงงานมีความแตกต่างกันอย่างมากและแรงงานต่างด้าวจะอาศัยอยู่ ในพ้ืนที่เขต
เมือง มุ่งหวังให้เกิดการบริการแรงงานต่างด้าวด้วยจิตที่ เป็นธรรม มีความเข้าใจทั้งในมิติ
ทางกฎหมาย มิติทางสังคม 4) วิมังสา: ท างานด้วยความเข้าใจในบริบท คือ ต้องมี
ความชอบและรักในงานเพราะมีผลกระทบต่อปัญหาหลายอย่าง จะต้องด าเนินการบริหาร
จัดการบนหลักมนุษยธรรม สังคมมีความซับซ้อนมากขึ้นระบบการท างานต้องปรับเปลี่ยน 
กระบวนการท างาน ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ปัจจุบั น ต้องปรั บปรุงกา ร
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
  2. การขับเคลื่อนเชิงระบบกลไก โดยอาศัยหน่วยงานระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ช่วยกันบูรณาการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ 
ประกอบด้วย 1) การวางแผน : แรงงานจังหวัดต้องมีแผนงานบูรณาการกับทุกหน่วยงานให้
ค าปรึกษาในหลายมิติ การวางแผนและด าเนินงานภายใต้กรอบของกฎหมายแรงงาน 
ปฏิบัติการด าเนินงานและตามแผนงานที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ส ารวจความต้องการขอ ง
แรงงานต่างด้าวในปัญหาอุปสรรค มีนโยบายทางด้านแรงงานที่เป็นรูปประธรรมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ 2) การจัดองค์การ : มีการจัดการฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบและ
มีความเป็นปัจจุบัน มีระบบ One Store Service รวมหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เบ็ดเสร็จ ให้
หน่วยงานระดับอ าเภอเข้ามามีบทบาทในการด าเนินการ เปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าว
สามารถเสนอความคิดได้ หน่วยงานของรัฐหรือผู้ประกอบการควรต้ังองค์กรพัฒนาแรงงาน
ต่างด้าวด้วย 3) การเป็นผู้น า : ควบคุมแรงงานต่างด้าวโดยไม่ให้ย้ายแรงงาน มีความชัดเจน
ไม่ย่อหย่อนหรือเมินเฉยต่อประชาชนส่วนอ่ืนของพ้ืนที่ ท าให้แรงงานเชื่อม่ันว่าได้รับความ
เป็นธร รม มีการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีควา มเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับทุกคน 
ประสานงานกับท้องถิ่นและบริหารข้อมูลอย่างเป็นระบบ 4) การประเมินผล : ประเมินการ
ท างานของแรงงานทุก 3 เดือนโดยนายจ้างเป็นผู้ประเมิน ประเมินปัญหาอุปสรรคที่เกิด
ขึ้นกับนายจ้างและแรงงานต่างด้าว ยึดหลักคุณธรรมแรงงานได้รับผลตอบแทนตามผล
ประเมิน ควรใช้การประเมินผลตอบแทน 360 องศา ควรประเมินตามกฎหมายแรงงานต่าง
ด้าวและมีตัวชี้วัดด้านการติดตามตัวแรงงานด้วย 
 3. การ ขับเคลื่อนเชิงพ้ืนที่ ต้อ งอาศัยผู้ประกอบการในการขั บเคลื่ อนด้วย 
ประกอบด้วย  1) ก่อนการจ้างและการจ้างงาน : นายจ้างต้องมีการสัมภาษณ์งาน และการ
ขึ้นทะเบียนก่อนและหลังการจ้าง มีการตรวจสอบประวัติ สุขภาพอย่างถี่ถ้วนและรายงาน
ไปยังภาครัฐ ให้นายจ้างได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแรงงาน ประกาศขอบเขต
งานและทักษะที่ต้องการรวมทั้งค่าตอบแทนต่างๆ ศึกษาระเบียบ กฎหมายและด าเนิน
อย่างถูกต้องก่อนจ้าง 2) การจูงใจและบ ารุงรักษา : ต้ังเป้าหมายในการท างานให้แก่
แรงงานและมีการจัดสวัสดิการขึ้นพ้ืนฐานให้ มีสัญญาจ้างที่ เป็นธรรม ให้ ท างานตาม
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ระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่บีบค้ันให้ท างานล่วงเวลา การให้รางวัลหรือให้ค าชื่นชมเม่ือท า
เสร็จตามเป้าหมาย จ้างงานหลายหลากรูปแบบทั้งรายเดือน รายเหมา และก าลังใจ 3) การ
พัฒนาทักษะแรงงาน : ส่งเสริมให้ได้เข้ารับการฝึกอบรมทักษะแรงงานจากรัฐหรือเอกชน 
ทดลองงานและมีการทดสอบเพ่ือจัดระเบียบการจ้าง เปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวพัฒนา
ทักษะตามนายจ้างต้องการ นายจ้างต้องศึกษา และพัฒนาแรงงาน โดยอาจใช้วิธีการรุ่นพ่ี
สอนรุ่นน้อง สร้างระบบรางวัลจูงใจในองค์กรของตน 4) การปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล : 
น านโยบายรัฐบาลมาใช้ในหน่วยงานเท่าที่จะสามารถท าได้ มีการติดต่อสื่อสารกับส านักงาน
แรงงานอย่างต่อเนื่อง ไม่หลีกเลี่ยงกฎหมายและเอ้ือต่อการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ชี้แจง
นโยบายของรัฐเพ่ือการรับรู้และปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เสนอแนะรัฐบาลให้มีการปรับปรุง
นโยบายเก่ียวกับแรงงานต่างด้าว 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
1) หน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ต้อง

ท างานให้มากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องการลดจ านวนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และการ
ติดตามและประเมินผลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  

2) จากการศึกษาพบว่ากระบวนการบริหารส่งผลให้การจัดการแรงงานต่างด้าวนั้น
มีประสิทธิผลมากขึ้นดังนั้นหน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องน ากระบวนการบริหารมาปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งเรื่องการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการแก้ไข
ปรับปรุง   

3) การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 คือ ท างานด้วยความรัก ท างานด้วยความเพียร
พยายาม ท างานด้วยความเอาใจใส่ และท างานด้วยความเข้าใจในบริบทของงานท าให้การ
จัดการแรงงานต่างด้าวนั้นมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นด้วย ดังนั้นหน่วยงานที่เก่ียวข้องต้อง
ส่งเสริมให้มีการระบุค่านิยมการท างานตามหลักอิทธิบาทธรรม 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 
1) การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพียงแค่ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และปัญหา

แรงงานต่างด้าวยังมีอยู่ในหลายๆ พ้ืนที่ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรศึกษาในภาพรวม
ของประเทศไทยโดยเลือกกลุ่มจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวจ านวนมากมาศึกษาด้วย   

2) การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาประสิทธิผลของการบริหารจัดการแรงงานต่าง
ด้าว ซ่ึงยังขาดการศึกษาเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งยังขาดการศึกษาในมิติอ่ืนๆ 
ทั้งมิติของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมเป็นต้น 
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ความเป็นอยู่ของพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ภายในวัด สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
และธรรมศึกษา เผยแผ่เชิงรุก จัดต้ังกองทุน มอบทุนการศึกษา จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การสอน 
จัดต้ังกองทุนสังฆะประชานุเคราะห์ กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ และจัดต้ังกองทุนกองบุญสุข
ภาวะ องค์ประกอบของสมรรถนะเจ้าอาวาส ประกอบด้วย 1) มุ่งผลสัมฤทธิ์ เจ้าอาวาส 2) 
บริการที่ดี ใส่ใจในการให้ความสะดวก 3) ศึกษาหาความรู้เพ่ือให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ได้ 4) ท างานเป็นทีม 5) ยึดม่ันในความชอบธรรม และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้า
อาวาสใช้วิธีอบรมสัมมนาสร้างระบบและหลักเกณฑ์ ด้านการบริการที่ดี พัฒนาโดยการจัด
ประชุมสั มมนาเ พ่ือให้ส ามารถ ให้การ สงเคร าะห์แก่ พุทธศา สนิกชนอย่างเหมาะสม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้มากขึ้น สร้างบรรยากาศในการ
ท างานที่ดี จัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสุขในการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการ
ท างาน พัฒนาโดยส่งเสริมให้เจ้าอาวาสตระหนักและปฏิบัติตามนโยบายของคณะสงฆ์ เพ่ือ
เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาเจ้าอาวาสให้มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 
ค าส าคัญ: การพัฒนาสมรรถนะ; เจ้าอาวาส; การบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
 
Abstract 
 The objectives of this research article were to study the abbot's 
performance, study the components of abbots’ capacity development and 
to propose the approaches for the abbots’ capacity development. 
Methodology was the mixed methods. Findings were as follows: the abbot's 
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performance were that: The abbot had the ability to organize the well-being 
of those monks, novices and dwellers, there were Dhamma and Pali studies, 
there was pro-active campaign. there was fund raising, scholarship, teaching 
materials. there were Sangha-Pracha Support Funds, Sajja-Saving Fund and 
Well-being Fund. The component of the abbots’ capacities consisted of: 1) 
Focus on the achievement of the abbot. 2) Good services; attention to the 
convenience. 3) Study for knowledge to be able to apply. 4) Work as the 
team, 5) Adhere to righteousness. And the approaches to the abbots’ 
capacities development were that: Abbots should be carried out by training, 
seminar, systematic structure as working framework for administration.  
Good services; abbots should hold regular meetings to exchange opinions 
and study tours to gain more new experiences for helping people 
effectively. Experience exchange for more practicalities. Creating attractive 
atmosphere for working, activities for happy working and good morale. 
Development should emphasize the abbots to abide by the Sangha’s rules 
and regulations of Sangha Order to support and develop the abbots to have 
good attitudes for duties responsibility. 
Keywords: Capacity Development; Abbots; Sangha Affaires Administration 
 

บทน า 
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยเคารพนับถือมากที่สุดและเป็น
รากฐานส าคัญของวัฒนธรรมไทย โดยวิถีชีวิตของคนไทยกับพระพุทธศาสนาผูกพันเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแน่นแฟ้น จึงท าให้พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติไทย 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544) วัดเป็นที่พ านักของพระภิกษุสามเณร 
เป็นที่บวชเรียน เป็นที่บ าเพ็ญกุศลส าหรับชาวบ้าน เป็นที่ปลูกฝังศีลธรรมจริยธรรมและเป็น
ศูนย์กลางส าหรับการประกอบกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน (ไพบูลย์ เสียงก้อง, 2544) ประชาชน
ทั่วไปได้ใช้วัดเป็นสถานศึกษาอบรมในเรื่องของความรู้ด้านวิชาชีพ แพทย์แผนโบราณและ
ศิลปกรรมแขนงต่างๆ เป็นสถานที่ประชุมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม นอกเหนือไปจากการใช้เป็นที่ท าบุญบ าเพ็ญกุศล ด้วยเหตุนี้วัดจึงเป็น
ศูนย์กลางการบริหารและการปกครอง รวมทั้งเป็นสถานที่สงเคราะห์ทางจิตใจแก่ประชาชน 
(สาธิต พนารี, 2561) 
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 ในบริบทของคณะสงฆ์ ซ่ึงมีพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสเป็นกลไกในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ให้มีคุณภาพ เปรียบเสมือนเครื่องมือหลักที่ส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ 
เพราะท าหน้าที่เป็นผู้บริหารวัดและปฏิบัติภารกิจของคณะสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์ ซ่ึงโลกมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมากท าให้ระบบการบริหารง านของคณะสงฆ์จ าเป็นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยเจ้าอาวาสจึงต้องมีสมรรถนะที่ครอบคลุมทั้งสมรรถนะที่จ า เป็น
ต่อการปฏิบัติภารกิจ เพ่ือให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้
บรรลุเป้าหมายของคณะสงฆ์และส่งผลต่อการบริหารงานของคณะสงฆ์ให้ ได้ผลดี มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี
เจ้าอาวาสที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ แต่เจ้า
อาวาสในจังหวัดจันทบุรีส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 พรรษา และเพ่ิงเข้ารับต าแหน่งได้ไม่
นาน ถึงแม้จะส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา ด้านการจัดการเชิงพุทธและด้านการพัฒนา
ชุมชนเป็นจ านวนมากก็ตาม แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดหลายประการ ทั้งในเรื่องของการขาดความรู้
และประสบการณ์ในบริหารกิจการคณะสงฆ์ เนื่องจากเป็นเจ้าอาวาสที่เพ่ิงได้รับการแต่งต้ัง
มาไม่นาน บางรูปขาดความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้ไม่สามารถใช้
เทคโนโลยีในการท างานได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมเพ่ือ
การจัดท าข้อมูลงานการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญฺญาพโล
และคณะ, 2562) 
 อย่างไรก็ตามเจ้าอาวาสก็สามารถพัฒนาสมรรถนะตนเองให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
การปฏิบัติงานที่ต้องการได้โดยสมรรถนะหลักที่เป็นคุณลักษณะร่วมของบุคลากรทั้งระบบ 
(ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2548) เพ่ือหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ร่วมกัน 5 ประการ คือ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่
ให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ 2) การบริการที่ ดี เพ่ือสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจน
หน่วยงานอ่ืนๆ 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ซ่ึงเป็นความพยายามขวนขวายในการศึกษา
หาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้นั้นได้ 4) การสร้างทีมงาน คือ ความต้ังใจที่จะ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 5) การยึดม่ันในความชอบธรรม คือ การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักพระวินัย หลักกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ตลอดจนหลักแนวทางในการเป็นบรรพชิต ด้วยเหตุนี้  เจ้าอาวาสจึงควร
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ ได้ จึงจะปฏิบัติภารกิจ
ของเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้ประสบความส าเร็จได้ เพราะเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์จะมีประสิทธิภาพมากเพียงใดนั้น ปัจจัยส าคัญคือ 
คุณภาพการบริหารจัดการของเจ้าอาวาสดังนั้น การที่จะสร้างประสิทธิภาพในการบริหาร
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กิจการคณะสงฆ์ได้ เจ้าอาวาสก็จะต้องเป็นผู้ มีสมรรถนะในการบริหารงานอย่างเป็น
รูปธรรม 
 จากความส าคัญของปัญหาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาสดังกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรม
เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี เพ่ือให้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้ เสนอเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสที่ยังมี
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่ด้อยประสิทธิภาพในด้านต่างๆ เพ่ือให้คณะสงฆ์และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสหรือ
บุคลากรในองค์กรอ่ืน ๆ ให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสมต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  
 2. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะเจ้าอาวาสและหลักพุทธธรรมในการพัฒนา
สมรรถนะเจ้าอาวาส 
 3. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. รูปแบบการวิจัย 
กา รวิ จัย ครั้ งนี้ เป็น กา ร วิจั ยแบบผสา นวิ ธี (Mixed Methods Research) 

ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) พร้อมทั้ง
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ เพ่ือสนับสนุน
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

2. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ประชากร (Population) ประชากรที่ ใช้ในการวิจั ย ได้แก่ เจ้าอา วาสวั ด

มหานิกายในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี จ านวน 327 รูป 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดมหานิกายในเขตปกครองคณะ

สงฆ์จังหวัดจันทบุรี จ านวน  181 รูป ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 
โดยค านวณสัดส่วนจากตารางส าเร็จรูปของเครจ์ซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ที่
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ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ที่จ านวนประชากร 327 รูป ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ เป็น
เจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี จ านวน 181 รูป ท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้วิจัยด าเนินการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่ มีคุณสมบัติเป็นพระ
สังฆาธิการและนักวิชาการศาสนา และผู้ที่ มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการวัดที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับประเด็นการวิจัยเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก  จ านวน 
20 รูป/คน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 พระสังฆาธิการ กลุ่มที่ 2 นักวิชาการศาสนา 
กลุ่มที่ 3 ข้าราชการประจ า กลุ่มที่ 4 ข้าราชการการเมือง และกลุ่มที่ 5 ไวยาวัจกรและ
ประชาชนทั่วไป 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบ
สัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่มเฉพาะ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจก

แบบสอบถาม จ านวน 181 ชุด มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1) ผู้วิจัยด าเนินการขอหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเสนอต่อเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลในการวิจัย   

2) ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไป
เก็บข้อมูลกับเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์มหานิกายจังหวัดจันทบุรีที่ เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 181ชุด และเก็บคืนด้วยตัวเอง แล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้อง ได้ข้อมูล
ที่สมบูรณ์ทั้งหมดจ านวน 181 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 

3) น าข้อมูลดิบที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสถิติส าหรับการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ต่อไป 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิง

ลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1) ผู้วิจัยขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์และผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ 
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2) ท าการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) และ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มเฉพาะตามที่ก าหนดไว้ 

3) ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และด าเนินการสนทนากลุ่มเฉพาะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนดไว้ จนครบทุกประเด็น  โดยขออนุญาตใช้
วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

4) น าข้อมูลดิบที่ได้มารวบรวมเพ่ือวิเคราะห์โดยวิธีการที่เหมาะสมและน าเสนอต่อไป 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยน าข้อมูลมาจ าแนกเป็นประเด็น

ส าคัญและเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย  

2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่  (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
 
ผลการวิจัย 
 1.สภาพท่ัวไปของสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี พบว่า ด้านการปกครอง เจ้าอาวาสควบคุมดูแล
พระภิกษุ สามเณร และบุคคลอ่ืนที่อาศัยอยู่ภายในบริเวณวัดปฏิบัติตัวตามพระธรรมวินัย 
กฎระเบียบตามที่มหาเถรสมาคม คณะสงฆ์และเจ้าอาวาสก า หนด รวมทั้งกฎหมาย
บ้านเมืองจัดระเบียบความเป็นอยู่ของพระภิกษุ สามเณร และผู้ที่ พักอาศัยอยู่ภายในวัด 
โดยมีการประชุมเพ่ือชี้แจงหรือตัดสินใจร่วมกัน ยึดหลักเหตุผล มีการก าหนดเป้าหมาย
ชัดเจนโดยการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเพ่ือให้ถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ด้านการศา
สนศึกษา เจ้าอาวาสจัดการศึกษาหลักสูตรนักธรรมและบาลีส าหรับพระสงฆ์และสามเณร 
จัดการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาและจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาทั่วไป โดยมีพระสังฆาธิการเป็นผู้อุปถัมภ์ ด้านการเผยแผ่ เจ้าอาวาสใช้
หลักการเผยแผ่ภายในวัดตามก าลังความสามารถและความถนัด ปัจจุบันใช้การเผยแผ่เชิง
รุก มีการออกไปบรรยายตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน สถานศึกษา 
มีการอบรมประชาชนโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล
ห้า ส่งครูพระออกไปสอนตามโรงเรียนต่างๆ มีการสร้างเครือข่ายการเผยแผ่ห ลักธรรมของ
พระสงฆ์ และจัดให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน ด้านการศึกษาสงเคราะห์ เจ้าอาวาส
จัดหาทุนเพ่ือมอบให้นักเรียนที่ยากจนโดยใช้ทุนของตนเองและการชักชวนพุทธศาสนิกชน
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ร่วมบริจา คสมทบ นอกจ ากนี้ ยังมีการ รวมตัวกันจัดต้ั งเป็ นกองทุนเ พ่ือสงเคราะห์
ทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน จัดหาทุนเพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียน
การสอน อุปกรณ์กีฬา ทุนอาหารกลางวัน จัดท าห้องสมุด ก่อสร้างอาคาร ซ้ือที่ ดิน ฯลฯ 
บางวัดจัดต้ังศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและให้
โอกาสแก่ผู้ที่ท่ีด้อยโอกาส ด้านการสาธารณูปการ เจ้าอาวาสถือปฏิบัติตามนโยบายของ
คณะสงฆ์อย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องของการสร้างเสนาสนะ การจัดภูมิทัศน์ภายในวัด การ
บ ารุงรักษาการอนุรักษ์ศาสนสมบัติหรือศาสนสถานจัดท าทะเบียนศาสนสถานและศาสน
วัตถุ ต้ังคณะกรรมการขึ้นมาควบคุมดูแล โดยมีการด าเนินการตามขั้นตอนที่ ถูกต้อง ด้าน
การสาธารณสงเคราะห์ เจ้าอาวาสต้ังใจช่วยเหลือประชาชนทั้งในเรื่องของทุนทรัพย์และ
ก าลังใจ เป็นผู้น าในการพัฒนาชุมชน มีการจัดต้ังเป็นกองทุนสังฆประชานุเคราะห์เพ่ือสร้าง
บ้านให้ผู้ประสบภัยพิบัติ น าสิ่งของเครื่องใช้อาหารแห้งมอบให้ผู้สูงอายุ ต้ังกองทุนสัจ จะ
สะสมทรัพย์ เพ่ือช่วยเหลือในเรื่องเงินทุนประกอบอาชีพและเงินกู้เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ผู้ยากไร้ ต้ังกองบุญกองทุนสุขภาวะพระสงฆ์เพ่ือให้การสงเคราะห์พระสงฆ์
สามเณรที่อาพาธ และฝึกอบรมเพ่ือเป็นพระคิลานุปัฏฐากเพ่ือดูแลพระสงฆ์ที่ชราภาพและ
อาพาธ  
 2. องค์ประกอบสมรรถนะเจ้าอาวาสและหลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะ
เจ้าอาวาส พบว่า 
 1) สมรรถนะเจ้าอาวาส องค์ประกอบสมรรถนะเจ้าอาวาส ทุกองค์ประกอบอยู่ใน
ระดับมาก อันดับแรกคือ ด้านการยึดม่ันในความชอบธรรมเจ้าอาวาสกล้าตัดสินใจปฏิบัติ
หน้าที่เพ่ือธ ารงความถูกต้อง ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของวัด คณะสงฆ์ และ
พระพุทธศาสนา รองลงมาคือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ เจ้าอาวาสมีการปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย กฎ ระเบียบมหาเถรสมาคมและกฎหมายบ้านเมือง และ
อันดับสุดท้ายคือ ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญเจ้าอาวาสมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน และพยายามแสวงหาความรู้และแสวงหาโอกาสในจัดการงานกิจการคณะสงฆ์
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เจ้าอาวาสมีความมุ่งม่ันที่จะปฏิบัติงานให้
ดีกว่าที่ก าหนดไว้ โดยมีการด าเนินการอย่างมีเป้าหมาย มีความเสียสละเวลาและทุ่มเทเวลา
ให้งานและคณะสงฆ์ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งมี
ความมุ่งม่ันที่จะปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จมากกว่าที่คาดหวังไว้ ด้านการบริการท่ีดี เจ้า
อาวาสใส่ใจในการให้ความสะดวกแก่ทุกคนที่เข้ามาวัด มุ่งบริหารอย่างประหยัดคุ้มค่า และ
สนองตอบต่อความต้องการของผู้มาติดต่อ เน้นในเรื่องสร้างศรัทธาเข้าวัดและปฏิบัติธรรม
มากขึ้น ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อย่างเต็มใจและรวดเร็วแก่ประชาชน คอยเอาใจใส่
หากชาวบ้านเข้ามาท ากิจกรรมภายในวัด อ านวยความสะดวกให้ทั้งในเรื่องของสถานที่และ
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บุคลากร พยายามพัฒนาการให้บริการแก่พุทธศาสนิกชนอย่างเต็มความสามารถ ด้านการ
ส่ังสมความเชี่ยวชาญ เจ้าอาวาสมีการศึกษาหาความรู้ทางทางโลกและทางธรรม เพ่ือให้
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้ ห ม่ันเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน มุ่งการสั่ งสมความเชี่ยวชาญ ด้วยการศึกษาดูงาน ในหน่วยงานที่ประสบ
ความส าเร็จ เพ่ือน ามาใช้ในงานของคณะสงฆ์ ด้านการท างานเป็นทีม เจ้าอาวาสท าหน้าที่
ของตนในทีมให้ส าเร็จ โดยการให้ความร่วมมือในการท างาน มีการประสานความร่วมมือ 
โดยเจ้าอาวาสเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านการยึดมั่นในความชอบธรรม  เจ้าอาวาสมีการ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงความซ่ือสัตย์
สุจริต ถูกต้องทั้งในด้านพระธรรมวินัยและกฎระเบียบต่างๆ วางตัวเป็นกลาง เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ัง   
 2) หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส องค์ประกอบของหลักพุทธ
ธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก อันดับแรกคือ 
ด้านเมตตาเจ้าอาวาสเป็นกัลยาณมิตรกับเพ่ือนร่วมงาน บุคลากรภายในวัด ช่วยแนะน าแต่
สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัดรองลงมาคือ ด้านมุทิตา เจ้า
อาวาสปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ไม่อิจฉาริษยาต่อผู้ร่วมงาน และอันดับสุดท้ายคือ 
ด้านกรุณาเจ้าอาวาสมีความเสียสละ รู้จักแบ่งปัน มีจิตใจที่โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือในโอกาส
อันควร 
 ด้านเมตตา เจ้าอาวาสมีการจัดการทุกอย่างอย่างมีสติ มีความปรารถนาดีต่อทุก
คนดูแลเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรหรือคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัด ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจ ริต เป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และปฏิบัติตนเป็น
กัลยาณมิตรกับเพ่ือนร่วมงาน บุคลากรภายในวัด 
 ด้านกรุณา เจ้าอาวาสมีความปรารถนาให้คนในวัดมีความสามัคคีกัน มีการวางตัว
ให้เหมาะสมเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี มีการจัดระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานโดยเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เป็นผู้ให้ค าปรึกษาที่ดีและให้ค าแนะน าแก่บุคลากรของวัดได้ใน
ยามที่มีปัญหา ให้โอกาสแก่ผู้ที่ประพฤติตัวหรือท างานผิดพลาดได้ปรับปรุงตัว พร้อมทั้ง
ชี้แนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความใส่ใจ  
 ด้านมุทิตา เจ้าอาวาสมีการยกย่องผู้ที่ ท าความดี ส่งเสริมและสนับสนุนให้
พระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ภายในวัดได้ศึกษาต่อ หรือส่งเสริมให้บุคลากรภายในวัดเข้า
รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างาน รวมทั้งมีการสร้างสัมพันธภาพอันดีงามแก่
บุคลากรทุกคน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พระภิกษุ สามเณรหรือคฤหัสถ์ที่ อยู่ภายใน
วัด มีการส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณรหรือคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัด ได้มีการพัฒนาตนเอง 
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หากผู้นั้นประสบความส าเร็จ มีการให้รางวัลเพ่ือเป็นการให้ก าลังใจและแสดงความชื่นชม
ด้วยความจริงใจ มีการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม  
 ด้านอุเบกขา เจ้าอาวาสมีการวางตัวเป็นกลาง ปฏิบัติต่อพระภิกษุ สามเณรหรือ
คฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัดด้วยความเที่ยงธรรมทุกรูป/คน ไม่เอนเอียงไปฝ่ายใด มีการตัดสิน
หรือแก้ไขปัญหาอย่างยุติธรรม เป็นผู้ประสานประโยชน์แก่ชุมชนและพุทธศาสนิกชน 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ยึดกฎระเบียบและ
ความถูกต้องตามกฎของมหาเถรสมาคมและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 และยังพบว่าเจ้าอาวาสหลายๆวัดยังใช้หลักธรรมอ่ืนๆในการพัฒนาตน พัฒนาคน 
และพัฒนางาน อาทิเช่น หลักไตรสิกขา หลักอิทธิบาทธรรม หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 
หลักสังคหวัตถุธรรม หลักอปริหานิยธรรม เป็นต้น 
 3) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี มีแนวทางการพัฒนาดังนี้  
 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เจ้าอาวาสมีความมุ่งม่ันที่จะท างานให้ส าเร็จเรียบร้อยตาม
เป้าหมาย การท างานให้ประสบความส าเร็จนั้น เจ้าอาวาสต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานที่
ได้รับมอบหมาย ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ต้องมีการแข่งขันกันมากขึ้น 
ทั้งการแข่งกับเวลาและระบบงานที่ซับซ้อนมากขึ้นการที่จะพัฒนาสมรรถนะของเจ้าอาวาส
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์นั้น คณะสงฆ์จะต้องมีการจัดอบรมให้ความรู้ เพ่ิมเติม หรือ
อาจจัดให้มีการประชุมปฏิบัติการเพ่ือเสริมความรู้เก่ียวกับงานที่ต้องท าแก่เจ้าอาวาส การ
จัดการงานของวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของคณะสงฆ์  เจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้ มี
วิสัยทัศน์ รู้จักวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ มีการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหาทาง
เลือกใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการให้งานเกิดผลดี จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหาร
จัดการได้ดี มีความรู้ เรื่องพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบียบมหาเถรสมาคม และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืน มีการน าวิธีการใหม่ๆ 
น ามาพัฒนาการท างานให้เกิดผลส าเร็จดีขึ้นกว่าเดิม สามารถที่สื่อสารให้ผู้ร่วมงานหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้าใจ การที่เจ้าอาวาสสามารถปกครองวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
คณะสงฆ์จ าเป็นต้องมีการสอนงานและมอบหมายงานให้กับเจ้าอาวาสอย่างเป็นระบบ 
 ด้านการบริการท่ีดี เจ้าอาวาสต้ังใจที่จะอ านวยความสะดวกหรือให้การสงเคราะห์
ที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน มีการพัฒนากระบวนการท างานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ปรับปรุงระบบการยืมสิ่งของเครื่องใช้ให้มีความสะดวกมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาสมรรถนะของเจ้าอาวาสด้วยการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือให้การ
สง เครา ะห์ พุทธศาสนิกชนอย่า งมีปร ะสิ ทธิ ภา พ หม่ัน ศึกษา หา ความรู้ทั้ งจ าก ใน
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สถาบันการศึกษาหรือจากแหล่งอ่ืนๆ หม่ันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องต่างๆ จากครูบาอาจารย์
หรือเจ้าอาวาสด้วยกัน ซ่ึงควรจะมีการไปศึกษาดูงานในวัดที่มีการบริหารจัดการดี เพ่ือเป็น
แนวทางในการน ามาปรับใช้ในวัดของตนเอง   
 ด้านการส่ังสมความเชี่ยวชาญ เจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้ มีความรอบรู้ทั้งทางโลก
และทางธรรม ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะด้านนี้ เจ้าอาวาสควรมีการศึกษาหาความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการงานกิจการคณะสงฆ์และพัฒนาการท างาน ควรมีการ
เสริมและเพ่ิมเติมความรู้ด้วยการเข้าประชุม อบรมสัมมนา  หรือเรียนรู้ ด้วยตนเอง เพ่ือน า
ประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาการท างานของตนเองและใช้ในการพัฒนา ผู้ใต้บังคับบัญชา
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรอ่ืนๆ อีกด้วย เช่น หลักสูตรการ
ปฏิบัติวิปัสสนา หลักสูตรนักเทศน์ ทั้งนี้เพราะในการขับเคลื่อนองค์กรคณะสงฆ์นั้น โลกมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การรู้พระธรรมวินัยเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเจ้าอาวาส
จ าเป็นต้องรู้กฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับคณะสงฆ์ ตลอดจนกฎระเบียบและกฎหมาย
บ้านเมืองอีกด้วย จึงควรมีการจัดต้ังโรงเรียนส าหรับพระสังฆาธิการในแต่ละระดับ เพ่ือ
อบรมให้เจ้าอาวาสเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาในด้าน
สาธารณสุข โดยให้เข้าอบรมเป็นพระคิลานุปัฏฐาก  
 ด้านการท างานเป็นทีม เจ้าอาวาสยึดแนวคิดที่ว่า งานของคณะสงฆ์เป็นงานที่ท า
คนเดียวไม่ได้ เจ้าอาวาสทุกวัดจึงต้องให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนการท างาน
ร่วมกัน โดยเจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้ที่มนุษยสัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ทั้งนี้
เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จ ดังนั้น การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสท าได้โดยมีการประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือในการท างานเป็นประจ าทุกเดือน โดยมีการแบ่งงานกันไปตามความถนัดของ
แต่ละรูปมีการสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี จัดกิจกรรมที่ ก่อให้เกิดความสุขในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน ท าให้เกิดความสามัคคีและความ
เอ้ืออาทร ดูแลเอาใจใส่กันและกัน ซ่ึงจะท าให้การบริหารกิจการคณะสงฆ์เป็นไปโดยราบรื่น 
 ด้านการยึดมั่นในความชอบธรรม เจ้าอาวาสปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามพระ
ธรรมวินัยการปฏิบัติต่อพุทธศาสนิกชนด้วยความเมตตา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีการอ านวยความ
สะดวกให้กับพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาท ากิจกรรมภายในวัดเป็นอย่างดี ไม่มีเลือกปฏิบัติ เจ้า
อาวาสเป็นผู้ที่รักษาค าพูด มีสัจจะและเชื่อถือได้ ท างานโดยมุ่งหวังผลส าเร็จ มีการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างประหยัด การท างานแบบโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ยืนหยัดเพ่ือความ
ถูกต้อง มีการปกป้องผลประโยชน์ของคณะสงฆ์ แยกเรื่องส่ว นตัวออกจากงาน มีการ
เสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือให้งานของคณะสงฆ์บรรลุเป้าหมาย 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1. สภาพทั่วไปของสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรีมี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการ
เผยแผ่ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ด้านการสาธารณูปการ ด้านการสาธารณสงเ คราะห์ 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของพระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักด์ิ วิสุทฺธาจาโร ) (2557) ที่ได้
วิจัยเรื่อง การบริหารวัดเพ่ือความม่ันคงแห่งพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค 15 พบว่า 
ในการบริหารจัดการวัดเก่ียวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการ
ปกครอง ด้า นการเผยแผ่  ด้ านการศา สน ศึกษา  ด้า นการ ศึกษา สงเคร าะห์ ด้า น
สาธารณูปการ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ เป็นการบริหารจัดการวัดที่ เหมาะสมดีงาม มี
ประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการของพระภิกษุสามเณรภายในวัด
เป็นส าคัญ เจ้าอาวาสซ่ึงเป็นผู้น าเบื้องต้นนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการน าองค์กรไปสู่
เป้าหมายแห่งความส าเร็จ ทั้งนี้ เพราะเจ้าอาวาสเป็นผู้ มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจ 
ก าหนดนโยบายและบริหารบุคลากรในองค์กรให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 
  2.1 สมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ควรใช้วิธีอบรมสัมมนาเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ รวมทั้งการสร้างระบบและหลักเกณฑ์ของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉรา หล่อตระกูล 
(2557) ที่ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมคือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพราะท าให้ผู้รับการพัฒนา
ได้เรียนรู้จากการฟังและการปฏิบัติจริงอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด ด้านการ
บริการที่ดี ควรพัฒนาโดยการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือตอบสนองในการให้การสงเคราะห์
พุทธศาสนิกชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้านการสั่งสมความเชี่ ยวชาญ ควรพัฒนาโดยการ
เข้ารับการอบรม หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้รู้ เพ่ือใช้ในการพัฒนาตนเองและฝึกความ
เชี่ยวชาญ จนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้มากขึ้น ดังงานวิจัยของพระราชรัต
นเวที (ประเสริฐ โชติธมฺโม) (2560) ที่ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการ
บริหารจัดการของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 ผลการวิจัยพบว่า 
สมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 มีการ
บริหารจัดการตามกรอบสา ยงานการบังคับบัญชาและมุ่งการท างานเป็นทีม มีกา ร
ปรึกษาหารือกันเป็นเนืองนิตย์ เพ่ือก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะในการบริหาร
จัดการและด้านการยึดม่ันในความชอบธรรม ควรพัฒนาโดยส่งเสริมให้เจ้าอาวาสให้มี
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ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ต้ังม่ันอยู่ในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต มีความเสียสละและ
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ัง และงานวิจัยของประโยชน์ คล้ายลักษณ์ (2556) ที่ได้วิจัย
เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการท างานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า วิธีการพัฒนา
สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีมคือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรม และการฝึก
ปฏิบัติงานกับผู้เชี่ยวชาญ  
  2.2 หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสด้านเมตตา เจ้า
อาวาสมีความปรารถนาให้ผู้อ่ืนเป็นสุขมีความรัก ความเมตตาต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซ่ึงจะ
ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งที่เป็นพระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ปฏิบัติหน้าที่อย่าง มีความสุข 
ดูแลเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือพระภิกษุ สอดคล้องกับงานวิจัยของลิขิตา เฉลิมพลโยธิน
และคณะ (2560) ที่ได้วิจัยเรื่องภาวะผู้น ากับการพัฒนาองค์การโดยใช้หลักพรหมวิหาร 4 
พบว่า ด้านเมตตา ผู้บริหารมีความปรารถนาให้ครูทุกคนมีความสามัคคีกันในที่ท างานโดย
การให้ท ากิจกรรมร่วมกัน มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถให้ตรงกับบุคคล รับฟัง
ความคิดเห็นของครู สนับสนุนครูให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป และการวางตัวให้
เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดี ท าให้เกิดความรู้สึกที่ ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้านกรุณา  เจ้า
อาวาสมีความปรารถนาให้คนในวัดมีความสามัคคีกัน มีการวางตัวให้เหมาะสมเพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ดี สอดคล้องกับผลงานวิจัยของลิขิตา เฉลิมพลโยธิน  และคณะ (2560) ที่ได้
วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น ากับการพัฒนาองค์การโดยใช้หลักพรหมวิหาร 4 พบว่า ด้านกรุณา 
ผู้บริหารมีการจัดระเบียบและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับงานของมหาวิทยาลัย โดยเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เป็นที่ปรึกษาที่ดีและให้ค าแนะน าแก่ครูเม่ือมีปัญหา ให้โอกาส
ผู้ที่ท างานผิดพลาดได้ปรับปรุงตนเองและเข้าร่วมงานต่อ ชี้แนะสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่
เป็นโทษให้กับบุคลากรอย่างจริงใจ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสายฝน เจริญรัมย์ (2560) 
ที่ได้วิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของสถานศึกษาอ าเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พบว่า ด้านมุทิตา 
ควรให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  ยินดีเม่ื อ
ผู้อ่ืนได้ดีด้วยความจริงใจ ใช้ค าพูดที่เหมาะสมในการว่ากล่าวตักเตือนด้านอุเบกขา เจ้า
อาวาสมีการวางตัวเป็นกลาง ปฏิบัติต่อพระภิกษุ สามเณรหรือคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัดด้วย
ความเที่ยงธรรมทุกรูป/คน ไม่เอนเอียงไปฝ่ายใด มีการตัดสินหรือแก้ไขปัญหาอย่างยุติธรรม
ปราศจากอคติใดๆและเป็นผู้ประสานประโยชน์แก่ชุมชนและพุทธศาสนิกชน 
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องค์ความรู้จากการวิจัย 
 ผู้วิจัยสรุปและสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ปรากฏในภาพที่ 1 
ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 
  

สมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารก ิจการคณะสงฆ ์
1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  2) การบริการที่ดี  3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญ  

4) การท างานเป็นทีม  5) การยึดม่ันในความชอบธรรม 

หลักพุทธธรรม (พรหมวิหาร 4)   
1) เมตตา  2) กรุณา  3) มุทิตา  4) อุเบกขา                

การยึดม่ันในความชอบ
ธรรม 
1. เป็นต้นแบบของผู้น า 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
โปร่งใส ซื่อสัตย์สิจริต   
ยึดม่ันในพระวินัย ยึด
หลักคุณธรรมในการ
บริหารองค์การ 
2. มีความรับผิดชอบต่อ
การจัดการศึกษา ท า
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต อุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์ของคณะสงฆ์ 
3. มีจิตส านึกในการเผย
แผ่ ส่งเสริมให้มีการเผย
แผ่อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ  
4. ด าเนินการสงเคราะห์
ด้านการศก่าด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และ
ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
ยึดม่ันในความถูกต้องแม้
จะท าให้ผู้รับเสีย
ประโยชน์หรืออาจเป็น
การสร้างศัตรู มีความ
รับผิดชอบต่องานที่คณะ
สงฆ์มอบหมายให ้
5. มีจิตส านึกที่ดี ปฏิบัติ
ตนเป็นที่น่าเชื่อถือ  

การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์  
1. มีความรู้ความเข้าใจ
ในงานที่ได้รับ
มอบหมาย สามารถ
ควบคุมดูแลให้พระภิกษุ
สามเณรและผู้ที่อยู่ใน
วัดท าตามกฎระเบียบ 
2. อุทิศเวลาและ
ทรัพย์สินในการจัด
การศึกษาแก่พระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ์ 
3. เผยแผ่ตามก าลัง
ความสามารถและความ
ถนัด ทั้งภายในและ
ภายนอกวัด รวมทั้งการ
สร้างเครือข่ายการเผย
แผ่ 
4. มอบทุนการศึกษาแก่
นักเรียนยากจนทุกปี 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การ
เรียน ทุนอาหาร
กลางวัน จัดต้ังศูนย์
พระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ 
5. วางแผนจัดระเบียบ
การสร้างเสนาสนะ การ
ซ่อมบ ารุงของเดิม จัด
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม มี
ห้องน้ าเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน  

การบริการที่ด ี 
1. ดูแลให้พระภิกษุ 
สามเณรและผู้อยู่ภายใน
วัดให้มีความเป็นอยู่ที่ดี  
2. ดูแลการจัดการศึกษา
แก่พระภิกษุ สามเณร 
และคฤหัสถ์  
3. แสดงธรรมทุกวันพระ
และวันส าคัญทางศาสนา 
จัดกิจกรรมอบรม
คุณธรรมในหน่วยงาน
ต่างๆ  
4. แจกทุนการศึกษาแก่
นักเรียนที่ยากจน 
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
การศึกษา การกีฬา  
5. จัดการศาสนสมบัติ
เพื่อให้เป็นแหล่งจัด
กิจกรรมและแหล่งเรียนรู้
ทางพุทธศาสนา  
6. อ านวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมแก่
ประชาชน ต้ังกองทุนเพื่อ
สงเคราะห์ประชาชนที่
ยากไร้ พิการ และสูงอายุ 
ทั้งในเร่ืองที่พักอาศัย 
วัสดุสิ่งของ ข้าวสาร
อาหารแห้ง แหล่งทุนใน
ชุมชน 
 
 
 

การส่ังสมความ
เช่ียวชาญ 
1. มีความรู้เกี่ยวกับพระ
วินัย กฎระเบียบมหา
เถรสมาคมและคณะสงฆ์ 
ความรู้ทางโลกและ
เทคโนโลยีต่างๆ 
2. สามารถจัดการศึกษา
ได้ส าเร็จทั้งในหลักสูตร
ธรรม-บาลี ธรรมศึกษา 
และสายสามัญ 
(อุดมศึกษา) 
3. สามารถเผยแผ่ทั้ง
ภายในวัดและออก
บรรยายและจัดกิจกรรม
อบรมคุณธรรมให้กับ
หน่วยงานต่างๆ  
4. สามารถจัดการ
สงเคราะห์ได้ส าเร็จทั้ง
ด้านการแจก
ทุนการศึกษาและการ
จัดหาทุนซื้อวัสดุสิ่งของ
แก่หน่วยงานต่างๆ  
5. รู้กฎระเบียบและ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ก่อสร้างและ
บูรณปฏิสังขรณ์ศาสน
สมบัติ  
  

การท างานเป็นทีม   
1. ใช้ทักษะวิธีการที่
เหมาะสมในการท างาน
และการติกดต่อสื่อสาร 
ให้ความร่วมมือในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ 
2. วางระบบการจัด
การศึกษาอย่าง
เหมาะสมกับสภาพของ
วัด มีการสร้างเครือข่าย 
3. เป็นผู้น าในการเผยแผ่ 
ส่งเสริมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 
4. ท างานบรรลุ
เป้าหมาย ด้วยการแจก
ทุนการศึกษาทุกปี และ
ท าให้เกิดความเป็นน้ า
หน่ึงใจเดียวกัน 
5. ยอมรับกฎกติกาของ
คณะสงฆ์ ผลักดันให้การ
ท างานของคณะสงฆ์
ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว 
6. สามารถรวมกันต้ัง
กองทุนเพื่อการ
สงเคราะห์ต่างๆ ได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) มหาเถรสมาคมควรก าหนดนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะของเจ้าอาวาส 

เพ่ือให้สามารถบริหารกิจการคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มหาเถรสมาคมควรมีการก าหนดคุณวุฒิของเจ้าอาวาสในด้านต่างๆ เพ่ือให้

พระภิกษุที่จะได้รับต าแหน่งเจ้าอาวาสได้มีพัฒนาตนเองเพ่ือเตรียมตัวเป็นเจ้าอาวาสและ
สามารถน ามาใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3) มหาเถรสมาคมควรก าหนดนโยบายให้มีการก าหนดรูปแบบหรือหลักสูตรในการ
พัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสและมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เจ้าอาวาสได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะในการบริหารกิจการคณะสงฆ์อย่างต่อเนื่อง  

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1) คณะสงฆ์ควรจัดฝึกอบรมเจ้าอาวาสเก่ียวกับหลักสูตรต่างๆ ที่ เก่ียวกับบริหาร

กิจการคณะสงฆ์ให้แก่เจ้าอาวาส เพ่ือเป็นการเพ่ิมสมรรถนะเจ้าอาวาสในบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ให้สามารถบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) คณะสงฆ์ควรให้เจ้าอาวาสมีส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกับการ 
พัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสเพ่ือใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและ ร่วมแก้ปัญหาให้ลุล่วง เกิดผลดีต่อบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

3) ควรมีการติดตามผลการด าเนินหลังการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสเป็นระยะ 
โดยหลังจากที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะแล้วให้เจ้าอาวาสได้มีการน าไปปฏิบัติงานจริง แล้วให้ 
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องเป็นผู้ ติดตามประเมินผลการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะอย่าง 
ต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาพุทธบูรณาการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี  
2) ควรมีการศึกษาการจัดการความรู้ของการบริหารกิจการคณะสงฆ์สู่การพัฒนา

วัดในภาคตะวันออก  
3) ควรมีการศึกษาการบริหารองค์กรคณะสงฆ์ด้วยหลักการบริหารงานสมัยใหม่

เพ่ือความม่ันคงของพระพุทธศาสนา  
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การยดึมั่นในความชอบธรรม 

๑. เป็นต้นแบบของผู้น า ปฏิบัตหิน้าที่ด้วย

ความโปร่งใส ซื่อสตัยส์จิริต  ยดึมั่นในพระ

วินัย ยดึหลกัคณุธรรมในการบริหารองคก์าร 

๒. มีความรับผดิชอบตอ่การจัดการศกึษา ท า

หน้าที่ด้วยความซื่อสตัยส์จุริต อุทิศตนเพื่อ

ประโยชน์ของคณะสงฆ ์

๓. มีจิตส  านึกในการเผยแผ ่สง่เสริมให้มีการ

เผยแผอ่ยา่งถกูต้องและมีประสทิธิภาพ  

๔. ด าเนินการสงเคราะห์ด้านการศก่าด้วย

ความซื่อสตัยส์จุริต และยตุธิรรม ไม่เลอืก

ปฏิบัต ิยดึมั่นในความถกูต้องแม้จะท าให้ผ ู้รับ

เสยีประโยชน์หรืออาจเป็นการสร้างศตัรู มี

ความรับผดิชอบตอ่งานที่คณะสงฆม์อบหมาย

ให้ 

๕. มีจิตส  านึกที่ด ีปฏิบัตตินเป็นที่น่าเชื่อถือ 

ปฏิบัตหิน้าที่โดยยดึกฎระเบียบของคณะสงฆ ์

ด้วยความซื่อสตัย ์ สจุริตและโปร่งใส 

๖. เสยีสละความสขุสว่นตวัในการอ านวย

ความสะดวกให้แก่ประชาชน สงเคราะห์

ผ ู้ประสบภัยตา่งๆ จัดตัง้กองทุนเพื่อใช้ในการ

สงเคราะห์ผ ู้ประสบภัย 
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Abstract 

Globalization was the cause of changes in politics, economy and 
society and also it caused the changing in the public governance, which 
made the designation of public policy in each country to adapt itself, in 
order to establish a mechanism for national administration and 
development. Currently, it became both of national and large-scale 
international issues with various dimensions. However public governance 
was an actor both within and out of the state that played an important role 
in managing the problems which led to the public policies making, including 
policy formulation, policy implementation to comply with the current 
globalization affecting each country. The methodology was included 
documents and case study analysis. The issues and options of public policy 
in the global context were revealed. By applying the framework of the 
global change, public administration and policy making process. Thailand 
will be a target of application. Thailand is a medium-sized country that 
would like to go out from middle income trap. Thailand has to acclimatize 
to the current global changing in order to overcome the income trap and 
able to design strategies and public policies in various aspects to develop 
the various aspects in order to get rid of the problem successfully. Thailand 
must develop itself to become a developed country as fast as possible. 
Keywords: Public Governance; Globalization; Policy Formulation; Strategies 
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บทคัดย่อ 
ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและ

สังคม จนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการจัดการปกครองสาธารณะ ซ่ึงท าให้การก าหนด
นโยบายสาธารณะในแต่ละประเทศมีการปรับตัว เพ่ือที่จะสามารถสร้างกลไกในการบริหาร
และพัฒนาประเทศได้ ซ่ึงในปัจจุบันมีทั้งปัญหาภายในชาติ และปัญหาข้ามชาติที่ มีขนาด
ใหญ่ ที่มีความหลากหลายมิติ และมีตัวแสดงในการปกครองสาธารณะที่ส า คัญทั้งในรัฐและ
นอกรัฐ มีบทบาทส าคัญเพ่ือจัดการปัญหา  น าไปสู่การสร้างนโยบายสาธารณะ ทั้งการ
ก าหนดนโยบาย การน านโยบาย การปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับกระแสจากโลกาภิวัตน์เข้ามามี
ผลกระทบในแต่ละประเทศ โดยใช้วิธีการศึกษาด้วยการวิเคราะห์  เอกสาร แลกรณีศึกษา 
เพ่ือแสดงปัญหาและทางเลือกของนโยบายสาธารณะในบริบทโลกได้  โดยน ากรอบแนวคิด
กระแสการเปลี่ยนแปลงต่อโลกดังกล่าวมาประยุกต์ปรับใช้ประเทศไทยในการบริหาร
กิจการสาธารณะและการสร้างนโยบาย ที่ปัจจุบันต้องการจะหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน
กลาง ซ่ึงจ าเป็นต้องมีการปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกอย่างเท่าทัน  เพ่ือที่จะ
สามารถออกแบบกลยุทธ์และนโยบายสาธารณะในด้านต่างๆ มาพัฒนาชาติในด้านต่าง
เพ่ือให้สามารถขจัดปัญหาดังกล่าวประเทศไทยต้องพัฒนาตนเองให้กลายเป็นประเทศ
พัฒนาให้เร็วท่ีสุดที่จะส าเร็จได้  
ค าส าคัญ: การบริหารกิจการสาธารณะ; โลกาภิวัตน์; การก่อตัวนโยบาย; กลยุทธ์  
 
Introduction 

In the era of globalization has been a shift from the agricultural 
revolution to the communication age. According to Alvin Toffler (2016), 
there are more complicated conditions for administration of the country, 
such as sending lobbyists to work in the political system for policy making, 
providing economic benefits for their corporations. As a result, unstable 
states tend to implement certain policies as corporations and high-power 
multinational corporations required, such as exploitation and suppression of 
domestic wages, granting concessions to corporations and Multinational 
Corporations (MNCs) to seize the opportunities to use state natural 
resources, or promoting investment in various fields, so that many parties 
are concerned that there is no power to intervene the power of 
corporations and MNCs. However, Noam Chomsky (2017) viewed that we 
could control corporations and MNCs by using political institutions in 
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democracy as a mechanism to control them. If we looking back in the era of 
market system formation in the 17th century, nation states still have 
democratic mechanisms that governs the market with various rules and laws 
but if nation state institutions began to be deprived of the right to control 
the market, the market system would be free and transformed into wild 
capitalism , which is anarchist and there is no mechanism to control it. As 
wild capitalism is out of the framework of a nation state and step into the 
periphery of world economy without law and democracy, wild capitalism 
would gain more power. Wild capitalism prefers its existence in autocracy to 
democracy. Therefore, wild capitalism would try to destroy democracy of a 
nation state, in order to allow capitalism to flow into the global economy 
freely. Such approach begins with the first step, "privatization", which states 
that the market system could perform better than the government, which 
strengthen the private sector and reduce the power of government and 
citizens. The second step is "commercialization" that transforms citizens into 
mere producers and consumers. The third step is "infantilization" to change 
consumers’ consciousness into the state of being an infant again. The final 
step is "totalization" by the power of the market system, to destroy the 
diversity and democracy from various sectors by creating a unique identity 
instead, which cause reduced sovereignty due to external intervention and 
obligation, and the acceptance of external interference from the 
government (MacMillan, 2006). 
 The neo-liberalism according to the concept of Naomi Klein 
(Democracy Now, 2008) has focused on deregulation and refuse the 
intervention of the state into market mechanisms in order to create a 
perfect ideal market. However, the Hamburger crisis caused the neo-
liberalism to give way to Keynesian liberalism, which requires the 
intervention of the state into market. It could be seen that the US leader 
like George Bush used state tax money to help private businesses which 
were in trouble, regardless of how much its effects against social security 
system for a large number of people, or pushing debt burden from private 
sector to the public sphere, which would cause class war in the end. Such 
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actions cause inequality and injustice in many aspects, so that they cause a 
current against globalization of capitalism, including the call for “Global 
Justice Movement”, or the globalization which creates justice for society in 
all sectors. Various movements are different in strategy and tactics, for 
example, the reformists aim to reform world-class economic institutions 
such as the WTO and the IMF in order to become verifiable and social-
responsible, while the anarchists focus on creating new social institutions 
from foundations or democracy with grassroots participation, including the 
establishment of an organization without command lines. Under that group, 
the concept is still separated into many aspects, such as anarchist-socialist, 
that focuses on the interdependence between the state and capital, or eco-
anarchist that views that globalization of capitalism would lead to the 
deterioration of the natural environments, etc. In addition, the current of 
globalization is also caused "global civil society" that consists of diverse 
groups of people and non-government organizations (NGOs) with different 
social and political goals, such as environmental issues, human rights, 
women rights and ethnic issues. On the other hand, globalization has 
caused the current of localization, which viewed that the locality has its 
own right to protect itself. Therefore, local resources should be used by 
local people to produce goods and services for local allocation. For that 
reason, there are both state actors and non-state actors want to have their 
roles or take part in public policy process, both in the state and global 
context, in order to push forward or regulate public policies not to be 
beneficial to a particular group. 
 
The Development of Public Governance and Policy and the 
Emergence of Policy Window in Global Context 

In order to understand public governance, policy and the emergence 
of policy window, we must understand the foundation of the global public 
administration process. Therefore, the current policy process is showing an 
opportunity for both state actors and non-state actors, such as NGOs, 
trading business sectors, foundations, think-tanks, local organizations, 
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researchers and scholars, etc., to continuously take part in policy process 
(Farazmand, 1999). Therefore, the development of public policy process in 
global context arises alongside the issues which are occurring and changing 
dynamically. This leads to the need to have public policy in each aspect 
that can be implemented at both the state level and the global context 
concretely by bringing it into the development of the public policy process 
in the global context, which could be divided into 6 characteristics as 
follows: 

1. The occurred risk that has become a major problem, because 
they are related at the world level, such as the problem of using shared 
resources due to the effects of globalization in the last five decades, which 
made many countries depend on each other. Therefore, in order to solve 
the problems with policy proceed with efficiency, it requires cooperation 
and coordination between states to solve those problems (Joann Chirico, 
2014). 

2. International policy cooperation has been implemented in many 
sectors. The sectors that cooperate in international policy might be non-
state actors, as it could be seen from the example of the supporting 
towards international rights, equality and standards, which has been 
developed based on public opinions and economic driving force, for 
example, companies and consumers in Western countries their requires the 
guarantee that child workers or the well-being of workers in the industrial 
economy would be appropriately controlled. Therefore, such policy 
cooperation becomes not relevant to traditional international relationship 
or limited to the state framework (Swank, 2003). 

3. The normative theories of global governance has been changed 
and developed rapidly due to the modern process of determining public 
policy during the first decade of the 21st century, which arose from the 
interaction between institutions and political systems. In addition, states 
that are actors on the global stage such as India, China, and Russia have 
different thoughts, and they questioned against the role of policy maker, 
World Order and Global Management of the United States (Sklair, 2002). 
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4. Policy making has changed from national level to group level or 
regional level, for example, the European Union tested how to integrate 
national policy by allowing members of all 27 countries to participate in 
proposal of important issues, and also participation in the process of public 
policy making in every step. This could be considered as an important 
change that will bring about the implementation of public policy in the 
global context in concrete ways in member countries (George, 2007). The 
another case is development of regional economic policy integration in 
North America, South America, Asia-Pacific. Such development occurred in 
response to globalization. It is also an instance of efforts to change the 
public policy process to better fit the global context. 

5. Transition from a single-pole to a multi-pole rule affected 
concepts on public policy in the 1980s-1990s, which had been dominated 
by countries with industrial progress, but in the future, there will be many 
regional groups formed, centered in Europe, America, China, India and South 
America. These regional groups will have different innovation and 
development in public policy, both in terms of contents and formats 
(Greider & William, 2004) . Therefore, public policy making of some groups in 
regional level might have a major impact on public policy in both the state 
and global context. 

6. Innovation in global governance in this decade, efforts have been 
made to manage global risks and challenges. There are more efforts to 
solve problems or limitations of bilateral and multilateral cooperation. 
There are also business actors such as companies, associations, 
organizations, and international chambers of commerce who created 
international working mechanisms in order to solve various problems, and 
NGOs also have cooperated to each other on issues regarding to the 
development process, in order to access social problems via a network of 
stakeholder groups in various issues.  

Modern public administration and policy making have progressed 
beyond the past, in which the state has played an important role as an 
actor in the public policy process. Nowadays, the policy process has diverse 
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non-state actors to take part in and have their roles in the policy process. 
However, these diverse actors do not have equal roles or power in public 
policy process, but they have interaction in the form of interdependence to 
from governance network, which is a network that have clear relationships 
between the interdependent actors, but at the same time their roles are 
autonomous, to say, actors consist of public sector, private sector, 
semipublic sector. Each actor need to be dependent on potentials and 
resources of other actors, for example, as political actors viewed that public 
policy issues they wanted to push forward needed cooperation roles from 
other sectors, they expressed their willingness to allocate their resources 
and potentials and allow other actors to make use of them together. Actors 
from each sector are operationally autonomous through the interaction 
between the actors, progressing through negotiation, to say, to acquire 
mutual agreement via talking, which have "bargain" as a component, about 
the allocation of resources together of each party in order to achieve 
maximum results, and "deliberation" of the goal of the network to yield 
production of public purpose, that is, the functioning of the network reflects 
goals of public benefits in various dimensions, such as visions, values, plans, 
policies, and regulations which must be aimed at creating benefits for 
general public. 

 
The Origin of the Policy Window from the Global Change 
Stream 

From changes in the global trend and development of public affairs 
administration and policy, the "Streams and window" Model could be used 
as an analysis model. A model developed by John W. Kingdon (2010) who 
studied the formation of policies or policy issues and the policy making 
process in the field of public health and transportation during 1976-1979. 
From this study, it was observed that there were 3 independent streams 
that were the source of "Policy process". 

First stream: Problems Stream. This stream focuses(past tense?) on 
the public interest and interest of policymakers in specific social issues in a 
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particular issue, by giving definition of that issue after that problem had 
been picked up to make a policy to find solutions towards that. However, it 
was observed that in order to know that which issue we would like to pay 
attention, there were many ways, many processes, many steps, and one of 
those processes was social data tracking. In general, issues that are defined 
tend to be defined in terms of values that may be conservative or liberal, 
for example, public transportation or mass transportation for the disabled 
ones is "transportation problem" or "problem on civil rights". 

Second stream: Political Stream. This stream is one which 
government or political party determines an issues with list of issues that 
should be resolved. These issues or problems are formulated as a result of 
interaction of important factors, such as emotions or feelings of people in 
the nation, power and influence, interest groups, movements or changes of 
government, for example, the resignation of political personnel, change of 
Prime Minister. These result in policy changes, such as changing the policy 
of President Trump of the United States In the case of leaving TPP and so 
on. 

For those involved in the formation of such problem, Kingdon (2010) 
called them "Visible Clusters". It means those who were involved in the 
formation of problems, those with a high political position such as 
Government or Presidential Advisor, member of Congress, the media, 
interest groups, political parties, etc. In general, the agreed issues is often 
caused by the negotiations between the participants above. 

Third Stream: Policy Stream. This stream is about setting decision 
agenda or specifying alternatives for decision making, which is chosen by 
decision maker. Kingdon (2010) called the group or party involved in 
determining or choosing alternatives making as "Hidden Cluster". It means 
ones who are involved in determining or choosing alternatives for decision 
making, which are often behind the scene, such as public administrators, 
scholars, researchers, consultants, the Budget Bureau, and various interest 
groups etc. 
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In conclusion, Kingdon (2010) viewed that when 3 streams 
mentioned above meet, it would be the origin of public policy. He called 
the opportunity or situation in which all 3 streams meet as the "windows". 
Situation that would make "Windows Policy" open includes government 
changes or regime change, parliamentary change and/or changes in 
emotions of people in the nation. In emergence process of "public policy", 
entering agenda setting through the three streams which are independent: 
problem stream, political stream and policy stream, with the support of 
policy entrepreneurs, which leads to accepting agenda setting before going 
to the so-called "Decision Agenda" (Larkin, 2012). 

 
Thailand’s Policies and strategies Making in the Global Context 

Under unstable situation of the world, Thailand must make policies 
for a strong foundation for national development, by setting policies and 
strategies that effecting to the national development and the progress of 
the country .The development policy and strategy as follows: 

Thailand should accelerate to make proactive policy, to give 
opportunities to be able to expand economic capacity and new markets, 
which is in line with the kingdon's policy (2010) window concept, by 
providing opportunities to create new policies, such as creating Thailand 4.0 
policy is a tool for countries, and also negotiation of free trade agreements 
with new trading countries to expand the market. Nowadays, Thai 
government is negotiating trade agreements with many countries in many 
stages, including bilateral and multilateral trade agreements between 
Thailand-Pakistan, Thailand-Turkey, Thailand-Sri Lanka, Regional 
Comprehensive Economic Partnership (RCEP), and preparing to revive trade 
negotiations with the European Union (EU) which has been disrupted since 
2014 for political reasons, and also preparing to enter into Comprehensive 
and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership (CPTPP). By joining 
CPTPP, exporters will be able to access Canada and Mexico markets, which 
Thailand does not have free trade agreements with, and accelerate the 
development of investment environments to attract foreign investment, 
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especially expanding or relocating production bases . Follow the concept of 
Greider and William (2004) in establishing a policy of relying on new markets 
in the region. According to a study by AMRO (2019), ASEAN is a top choice 
for US and Europe companies which are considering to move their 
production bases out of China to avoid the effects of trade war. However, 
Thailand still has competitors from neighboring countries, especially 
Vietnam, which has an advantage over Thailand on tax privileges and an 
extensive network of free trade agreements. Now Vietnam is receiving GSP 
(Generalized System of Preferences) from the United States as a member of 
CPTPP, and it is about to reach an agreement on Free trade with the 
European Union (EVFTA) by 2019. However, Thailand still ranks better than 
Vietnam in the report “Ease of Doing Business” by the World Bank (2019), 
with Thailand ranked 27th and Vietnam ranked 69th out of 190 countries. 
The strength of Thailand is on electricity usage request and starting a 
business, but Thailand has weaknesses in terms of enforcement of 
agreements, property registration and acquiring loans, towards which the 
policy entrepreneurs (Kingdon, 2010) both visible policy entrepreneurs as 
Prim ministers , ministers and invisible policy entrepreneurs like government 
officials , Think Tank should have measures to accelerate improvement. 
Aside from the development of business procedures and proceeding 
infrastructure project, the improvement of investment regulations and 
technology development are important points to enhance the investment 
environment. Currently, Thai government has measures to promote 
investment in 10 target industries, which is the industry group of the future, 
such as intelligent electronics, agriculture and biotechnology, robotics and 
digitals etc. (Jones & Pimdee, 2017). 
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1.1 Model for the development of Thailand into a developed 
country 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Model for the development of Thailand into a developed country 
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Noam Chomsky (2017) , which the government should set up policies for 
managing and controlling stakeholder. By policy vision of Thai government 
try to push forward Thailand to overcome the middle income trap, to solve 
the problem of income inequality, and to solve unsustainable 
development, which has been a long-standing trend with the format of 
“drive economy through innovation” via policy entrepreneurs 
(kingdon,2010) both government sector and education institutions, and 
cooperation from foreign agencies. For the past to the present Thailand is 
still stuck within an inefficient and ineffective production structure, using a 
lot of labor and resources but have little outcome. Therefore, it is necessary 
to change into the structure with high efficiency and effectiveness. Thailand 
must change the concept of economic structure from agriculture-and-
industry-driven on contract manufacturing or OEM into the country which 
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study, using high-technology industry to drive the country with technology, 
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creativity, and introduce innovation via foreign policy and cooperation 
strategies for transferring high technology to switch from producing 
commodities to high-valued products, for example, cooperation between 
Thailand and Taiwan. Thailand is developing Thailand 4.0 policy, while 
Taiwan is pushing forward New Southbound policy, so both countries work 
together to develop industries in robotics, aerospace, submarines, medical 
devices, electronics, computer and mobile phone parts, digital economy, 
medicine and green energy technology. Such cooperation will help and 
drive the economic development of Thailand.  

In addition, Development in the education sector, the state should 
have its role and duty in the development system. When technology and 
innovation are involved, higher education is often considered first . It should 
begin from the change in policy stream (Kingdon, 2010) to emphasize the 
importance of design of educational curriculum from primary school to 
graduated school (Master-Doctorate), and also vocational education in order 
to create human resources with mind set in development and research, 
creative thinking from their childhood. There must be a human 
development plan which is designed to be consistent at all levels and 
fields, such as promotion in STEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics) like developed countries such as the United States, Japan, 
and through international cooperation frameworks such as scholarships for 
Thailand 4.0 policy from the Taiwanese government in order to 
continuously develop people and become a network of joint development 
in global context. 

 
Conclusion 

In public policy making, it could be seen that there are many factors 
involved: trends of change in various aspects that occurred both within the 
country and all over the world. In making of public policy, we must pay 
attention and consider the above factors, and analyze its consequences, 
because public policy would affect most people in society. Thus, those 
involved in public policy making should design policies in accordance with 



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  

Journal of MCU Social Science Review 
271 

 

political and social environments in each country, by allowing stakeholders 
to participate in setting targets of production of public goods and services. 
Thailand, as one of the developing countries, needs to apply the concepts 
from public policy making, national development strategy, as a tool for 
decision making in order to solve administrative problems in every aspect, 
and to be aware of the structure and political institutions of democracy as 
an influential factor to public policy making. It would help policy making 
become clearer, more systematic and more concrete, and the important 
thing is, resulting in a public policy that is truly consistent with the needs of 
people. 
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บทคัดย่อ  
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับอรรถประโยชน์

ทางการเมืองเพ่ือความสุขของประชาชนภายใต้ฐานจริยศาสตร์ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการ
พัฒนาชีวิตภายใต้ฐานจริยศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 2.1) การพัฒนาร่างกาย 
2.2) การพัฒนาศีลธรรม 2.3) การพัฒนาจิตใจ และ 2.4) การพัฒนาปัญญา  3) เพ่ือ
ประยุกต์ใช้แนวคิดเก่ียวกับอรรถประโยชน์ทางการเมืองเพ่ือความสุขของประชาชนภายใต้
ฐานจริยศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 3 .1) อรรถประโยชน์ด้านการเมือง  3.2) 
อรรถประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 3.3) อรรถประโยชน์ด้านสังคม และ 3.4) อรรถประโยชน์
ด้านจิตวิญญาณ ที่กล่าวมา ถือว่าเป็นโมเดลการขับเคลื่อนงานบริหารประเทศของรั ฐบาล
ภายใต้ฐานจริยศาสตร์ ซ่ึงกล่าวถึง หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร ความเท่าเทียม ความ
เป็นธรรม และการลดความเหลื่อมล้้าในสังคม รวมถึงความประพฤติดีงาม การมีศีลธรรม
จริยธรรมของผู้น้ารัฐบาล นักการเมืองทุกระดับ ทั้งนี้  เพ่ือตอบสนองเป้าหมายสูงสุดของ
ชาติ คือ ความกินดี อยู่ดี มีสุขของประชาชน ปัจเจกบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
บนฐานคติแห่งคุณค่าแท้จากอรรถประโยชน์ที่ได้รับผ่านนโยบายสาธารณะต่าง ๆ อย่างมี
คุณภาพ มีประสิทธิภาพ ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน  
ค าส าคัญ: อรรถประโยชน์ทางการเมือง; ความสุขของประชาชน; จริยศาสตร์  
 
Abstract  

The objectives of this article were 1. To study concepts of theories 
about political utility for the peoples’ happiness under the ethics basis.2. To 
study life development guidelines under ethics basis which had 4 sides. 2.1) 
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Psychological development 2.2) Moral development2.3) Mind development 
2.4) Wisdom development 3. To apply the concepts of political utility for   
the peoples’ happiness under the ethics basis, which had 4 sides. 3.1) 
Political utility 3.2) Economic utility 3.3) Social utility 3.4) Spiritual utility. All 
of the above,  were models for national administration of government 
under the ethics basis which mentioned the principles of good governance 
in management, equality fair and reducing disparity in society including, 
government leader and politicians at all  levels to have  good behavior, 
morality and ethics to meet the highest goals of the nation. That were wel-
fed, well-being, and the happiness of the people, both individual, 
community, society and the nation on the based true value of the principle 
from utility and received through various quality policies that were 
proficient, stable, wealthy and endure.  
Keywords: Political utility; Be happy the people; Ethic 
 

 
บทน า  

ประเทศไทยภายใต้การบริหารที่ มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีอ้านาจสูงสุด เรียกว่า “อธิปไตย” ได้แก่ นิติบัญญัติ 
บริหาร และตุลาการ ท้าหน้าที่ก้าหนดและบริหารประเทศผ่านยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เกิด
อรรถประโยชน์สูงสุดต่อความกินดี อยู่ดี มีสุข ของประชาชนผ่านนโยบายสาธารณะ โดยรัฐ
ใช้อ้านาจจัดสรรแบ่งปันสิ่งต่าง ๆ ที่มีคุณค่าต่อประชาชนในสังคมอย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรม อาทิ การส่งมอบปัจจัยขั้นพ้ืนฐานในการด้ารงชีวิต การส่งเสริมศีลธรรมอัน ดีงาม
เพ่ือให้สังคมเกิด สันติสุข ตลอดถึงการส่งเสริมสุขภาวะร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคมให้
บริบูรณ์ เพ่ือพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย หมวดที่ 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 ที่ว่า “รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติในการ
พัฒนาประเทศไปสู่ ความยั่งยืนตามหลักธรรมา ภิบาล ” (ส้านักงานเลขา ธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, 2560) โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีรองรับทิศทางการพัฒนาเพ่ือให้ประเทศ
ไทยบรรลุวิสัยทัศน์และอรรถโยชน์สูงสุด คือ เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการบูรณาการ
เข้ากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความสุขของคนไทย โดยวิสัยทัศน์ เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดประเทศ คือ “ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่ งยืน” บนพ้ืนฐานแห่งความสมดุลด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่าด้วยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ว่าด้วยการปรับสมดุลและบริหารจัดการภาครัฐให้มีศักยภาพ ได้แก่ 
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การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การบริการอย่างรวดเร็ว การส่งเสริมความโปร่งใสปลอด
ทุจริต การเชื่อมโยงพัฒนาอย่างทั่วถึง การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนา การส่งเสริมบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตส้านึกที่ดี มีความมุ่งม่ันและ
มีความเป็นมืออาชีพ (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2560) ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดอรรถประโยชน์ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ คือ ประเทศมีเศรษฐกิจที่ ดี 
ประชาชนมีรายได้ต่อหัวเพ่ิมขึ้น “GDP” (Gross Domestic Product) ควบคู่ไปกับ
ความสุขมวลรวมของประชาชนในประเทศ “GNH” (Gross National Happiness) 

ในขณะเดียวกันกา รบริหารงานภาครั ฐ เพ่ือส่งมอบบริการสาธารณะให้กับ
ประชาชน (Public Service) ในยุคแรก ๆ ประเทศไทยมุ่งเน้นไปในด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก 
(Economic Development) ท้าให้ส่ งผลกระทบ ต่อระบบอง ค์รวม ละเลยการรัก ษ์
สิ่งแวดล้อม ขาดการสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุขอย่างเป็นระบบ ท้า ให้ส่งผลกระทบเชิงลบในมิติ
ด้านต่าง ๆ เกิดเป็น “กับดักความไม่สมดุล” (Imbalance Trap) (กองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา , 2559) เรียกว่า  เปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี (Disruptive 
Technology) แต่ในขณะเดียวกัน ก็ส่งผลกระทบต่อด้านอ่ืน ๆ ด้วย เช่น สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม และศีลธรรม เป็นต้น ซ่ึงความเสื่อมโทรมด้านจิตใจและศีลธรรมโดยเฉพาะใน
วิกฤตการณ์ทางการเมือง ดังที่ พระประยุทธ อริยวังโส (สนใจ) และเกียรติศักด์ิ สุขเหลือง 
(2561) ระบุว่า ขณะนี้สังคมทางการเมืองไทยมีปัญหาอย่างน้อย 8 ประการ ได้แก่ 1. การ
ใช้เงินเป็นใหญ่ 2. มีการผูกขาดอ้านาจทางการเมืองโดยคนจ้านวนน้อย  3. คนดีมี
ความสามารถเข้าไปสู่ทางการเมืองได้ยาก 4. มีการทุจริตประพฤติมิชอบอยู่ในทุกระดับ 5. 
การเผด็จการโดยระบอบรัฐสภา 6. มีการต่อสู้ขัดแย้ง เรื้อรังและไม่มีเสถียรภาพทาง
การเมือง 7. ขาดประสิทธิภาพการบริหารและนิติบัญญัติ และ 8. การขาดภาวะผู้น้าทาง
การเมือง จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น โดยพ้ืนฐานมาจากการขาดจิตส้านึกที่ ดี ต่อสังคม ไม่
ค้านึงถึงกฎของจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม นับว่าเป็นวิกฤตส้าคัญเร่งด่วนที่จะต้อง
เร่งรีบแก้ไขด้วยการเน้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือปลูกฝังจิตส้านึกให้กับสังคมทุก
ระดับ โดยเฉพาะผู้น้าทางการเมือง เพ่ือการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนครอบคลุมในทุก
มิติบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ ก้าหนด 10 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และโดยเฉพาะจิตวิญญาณแห่งการส้านึกผิดชอบต่อ
หน้าที่ เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 6 ว่าด้วยการบริหารจัดการภาครัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล และ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ว่าด้วยการพัฒนาภาคการเมืองและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ซ่ึงหลักการส้าคัญ คือ 
การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  เป็นต้น 
(ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) 
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จากปัญหาและควา มส้าคัญดังกล่าวข้า งต้น ผู้ เขียนเห็นว่ า การประยุกต์ใช้
อรรถประโยชน์ทางการเมืองเพ่ือความสุขของประชาชนภายใต้ฐานจริยศาสตร์ (Ethics) จึง
มีความส้าคัญต่อการพัฒนาประเทศ จะต้องยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลผู้เสนอตัวเองเข้ามาเป็นผู้ มีบทบาททาง
การเมือง เช่น สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร และผู้บริหารประเทศ เพ่ือบริหารและบริการให้เกิดอรรถประโยชน์ ( Unity) และ
คุณค่าสูงสุดต่อประชาชน (Valuation) นอกจากนี้ สัญญา เคณาภู มิ (2560) กล่าวว่า 
“อรรถประโยชน์ทางการเมืองย่อมมีผลต่อพฤติกรรมทางการเมืองของปัจเจกบุคคล 
เช่นเดียวกับค่านิยมทางการเมือง และการตัดสินใจทางการเมืองของบุคคลย่อมขึ้นอยู่ กับ
อรรถประโยชน์สูงสุด (Supreme Utility) ซ่ึงอรรถประโยชน์นั้นอาจเป็นในรูปแบบของ
รูปธรรมตามทฤษฎีแลกเปลี่ยนและนามธรรมตามทฤษฎีจิตวิทยา ” จึงอาจกล่าวได้ว่า 
อรรถประโยชน์ทางการเมืองมีผลต่อพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลในการตัดสินใจเข้ามามี
ส่วนร่วมทางการเมืองบนฐานอรรถประโยชน์สูงสุดของปัจเจกบุคล ชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และจริยธรรมเพ่ือความผาสุกร่วมกันในสังคม วรรณา พ่วงพร้อม (2561) กล่าว
ว่า “การอยู่ร่วมกันในสังคม แม้กฎหมายจะเป็นส่วนที่ส าคัญในการควบคุมการละเมิด แต่
หลักจริยศาสตร์เชิงคุณธรรม คือ การน ามาซ่ึงความสุขที่ยั่งยืนต่อกัน” ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุ
อรรถประโยชน์ทางการเ มืองสูงสุด จึงต้องพัฒนา อรรถประโยชน์ เชิงรูปธรรมและ
อรรถประโยชน์เชิงนามธรรมควบคู่ไปด้วยเพ่ือให้เกิดความสมดุล ซ่ึงโดยเนื้อหาในบทความ
นี้ประกอบด้วย ประเด็นหลัก 3 ส่วน คือ (1) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับอรรถประโยชน์ทาง
การเมืองเพ่ือความสุขของประชาชนภายใต้ฐาน จริยศาสตร์ (2) แนวทางการพัฒนาชีวิต
ภายใต้ฐานจริยศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 2.1 การพัฒนาร่างกาย 2.2 การพัฒนา
ศีลธรรม 2.3 การพัฒนาจิตใจ และ 2.4 การพัฒนาปัญญา (3) การประยุกต์ใช้แนวคิด
เก่ียวกับอรรถประโยชน์ทางการเมืองเพ่ือความของสุขประชาชนภายใต้ฐานจริยศาสตร์ 
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 3.1 อรรถประโยชน์ด้านการเมือง 3.2 อรรถประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจ 3.3 อรรถประโยชน์ด้านสังคม และ 3.4 อรรถประโยชน์ด้านจิตวิญญาณ เพ่ือมา
ใช้เป็นกลไกขับเคลื่อน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ให้เกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ดัง
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว
ชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีใจความว่า (ส้ านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2563) 1. การมีทัศนคติที่ ดีและถูกต้อง 2. การมี
พ้ืนฐานชีวิตที่ม่ันคงและมีคุณธรรม 3. การมีงานท้าและมีอาชีพที่ ม่ันคง และ 4. การเป็น
พลเมืองที่ดี  
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แนวคิดทฤษฎีเ ก่ียวกับอรรถประโยชน์ทางการ เมือง เพ่ือความสุขของ
ประชาชนภายใต้ฐาน จริยศาสตร์ 

อรรถประโยชน์ทางการเมือง (Political Utility) เพ่ือความสุขของประชาชน
ภายใต้ฐานจริยศาสตร์ หมายถึง การบริหารและบริการประชาชนโดยรัฐ เพ่ือ “บ้าบัดทุกข์ 
บ้ารุงสุข” จัดสรรแบ่งปันทรัพยากรด้วยระบบบริการสาธารณะเพ่ือให้บรรลุอรรถโยชน์
สูงสุดบนความเท่าเทียม ยุติธรรม และค้าว่า ความสุขของประชาชนหรือความ “กินดี อยู่ ดี 
มีสุข” ในบทความนี้ ไม่ได้หมายความว่า กินดี อยู่ดี หรือมีความสุขตามกระแสสังคมบริโภค
นิยม แต่หมายถึง มีความสุขอยู่บนพ้ืนฐานแห่งความพอเพียง และการรับรู้ คุณค่าแท้ 
(Authentic Value) เช่น เสื้อผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ตลอดถึงเครื่องอุปโภค
บริโภคต่าง ๆ โดยพิจารณาใช้สอยอยู่บนพ้ืนฐานแห่งปัญญา ความรู้  ภูมิคุ้มกัน ความ
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เป็นรากฐานส้าคัญในการด้าเนินชีวิต  

ค้าว่า อรรถประโยชน์ (Utility) จินดารัตน์ โพธิ์นอก (2557) ให้ความหมายไว้ว่า 
“เป็นความพอใจที่บุคคลได้รับจากการบริโภคสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ง” และเม่ือเปรียบเทียบกับอรรถประโยชน์ทางการเมือง  จึงอาจกล่าวได้ว่า ถ้า
นักการเมืองในฐานะตัวแทนประชาชนให้อรรถประโยชน์และคุณค่ามากก็มีผลต่อการ
ตัดสินใจทางการเมืองมาก ถ้าให้อรรถประโยชน์และคุณค่าน้อยก็มีผลต่อการตัดสินใจน้อย 
ซ่ึงค้าว่า “อรรถประโยชน์และคุณค่า” มีทั้งรูปธรรมและนามธรรม โดยเฉพาะนามธรรม ที่
มีอิทธิพลต่อประชาชนในเชิงจิตวิทยา ได้แก่ การส้านึกผิดชอบชั่วดีในหน้าที่ การไม่คอร์รัป
ชัน การมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น  

นอกจากนี้ คาร์ลเตอร์ วี กู๊ด (Good, 1973) กล่าวว่า จริยธรรม คือ การปรับตัว
ให้เข้าบรรทัดฐานสังคม ได้แก่ แบบแผน กฎเกณฑ์ หรือมาตรฐานของความประพฤติที่
ถูกต้องดีงาม ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานทางจริยศาสตร์ และเป็นปัจจัยส้าคัญที่สะท้อนต่อความ
ต้องการของประชาชน  

นอกจากนี้ โสคราตีสและเพลโต้ (Socrates, Plato) ยังเชื่อว่าคุณธรรมจะ
สามารถน้าไปสู่การมีชีวิตที่ดีและการประพฤติที่ถูกต้อง สามารถรับรู้ถึงความหมายของชีวิต
ว่าชีวิตคืออะไร จะไม่ท้าในสิ่งที่ผิด แนวคิดดังกล่าวนี้ อธิบายว่า การกระท้าสิ่งผิดพลาดเกิด
จากความไม่รู้ และเม่ือรับรู้ว่าอะไรถูกต้อง จะไม่ท้าผิด (Stroll and Popkin, 1993 ; พระ
มหาจู่ล้อม ชูเลื่อน, 2545) ดังนั้น การปลูกฝังความเชื่อที่ถูกต้องจะน้าไปสู่การคิด ค้าพูด 
กระท้า การด้าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ การมีสติ และสมาธิจิตใจต้ังม่ันในทางที่ถูก 
พุทธศาสนา เรียกว่า “ปัญญา” หมายถึง ความรอบรู้  นอกจากความฉลาดทางสมอง 
(Intellectual Intelligence) ที่เกิดจากการฟัง การอ่าน การเรียนรู้  การคิดวิเคราะห์ ยัง
รวมถึง การมีปัญญา เข้าใจในเหตุผล ดีชั่ว คุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ด้วย 
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จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับอรรถประโยชน์ทางการเมืองเพ่ือ
ความสุขของประชาชนภายใต้ฐานจริยศาสตร์ โดยสรุป ค้าว่า “อรรถประโยชน์” มีทั้งแบบ
รูปธรรมและนามธรรม ที่เป็นรูปธรรม เช่น การได้รับการตอบสนองด้วยปัจจัยขั้นพ้ืนฐานใน
การด้ารงชีวิตจากบริการผ่านนโยบายสาธารณะ ซ่ึงมาจากความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง และอรรถประโยชน์เชิงนามธรรมที่ คุณค่าทางจิตใจด้วย เช่น ความเชื่อม่ัน
ศรัทธาของประชาชนต่อผู้ เสนอตัวเองเข้ามาเป็นผู้ มีบทบาททางการเมืองทุกระดับ  มี
จิตส้านึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ มีคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบ้านเมือง ซ่ึง
เป็นปัจจัยส้าคัญส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง ของประชาชน 
(People Participation) เพราะเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากนโยบายสาธารณะ และเป็นผู้ช่วย
ผลักดันประเทศไปสู่ความเจริญม่ันคง เพราะหากผู้น้า ผู้บริหาร นักการเมือง ขาดจริยธรรม
ในการบริหารบ้านเมืองหรือถูกแทรกแซงจากบุคคลต่าง ๆ ไม่ได้มาจากความต้องการของ
ประชาชน ท้าให้เกิดเป็นกับดักขัดขวางการพัฒนาสังคมทุกระดับได้ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ศักด์ิสิน อุดมวิทย์ไพศาลและคณะ (2562) ซ่ึงน้าเสนอไว้ว่า การตัดสินใจก้าหนด
นโยบายสาธารณะของผู้มีอ้านาจทางการเมือง นักการเมือง หรือพรรคการเมือง ซ่ึงมี
อุดมการณ์เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ที่อยู่ภายใต้มิติเชิงจริยศาสตร์
หรือมิติแห่งการส้านึกเชิงเหตุผล รู้ผิดชอบชั่วดี จะเป็นเครื่องมือส้าคัญของรัฐบาลที่ใช้เป็น
กลไกในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ไม่ได้ถูกแทรกแซงด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น การใช้อิทธิพล การให้ผลประโยชน์จากบุคคลต่าง ๆ ซ่ึงเป็นสาเหตุที่ท้า
ให้การพัฒนาประเทศไม่มีความก้าวหน้าและขาดความต่อเนื่อง อาจกล่าวได้ว่า การก้าหนด
นโยบายสาธารณะที่ไม่ได้มาจากความต้องการของประชาชน ย่อมไม่เอ้ืออ้านวยต่อ การ
บรรลุอรรถประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ยังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการเมืองของ
ประชา ชน บน พ้ืนฐา นประโยชน์ สู งสุดที่ จ ะได้รั บหรื อคา ดว่ า จะไ ด้รั บ  เรี ย กว่ า 
“อรรถประโยชน์ทางการเมือง” และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวคิดของสัญญา เคณา
ภูมิ (2560) ซ่ึงได้น้าเสนอหลักทฤษฎีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจทางการเมืองของประชาชน 
ได้แก่ 4 ทฤษฎี คือ 1. ทฤษฎีปัจจัยก้าหนด 2. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน  3. ทฤษฎีจิตวิทยา 
และ 4. ทฤษฎีความส้านึกเชิงเหตุผล จึงกล่าวได้ว่า การตัดสินใจทางการเมืองแบบใด
ประชาชน จึงขึ้นอยู่กับผู้ตัดสินใจได้รับประโยชน์หรือผลลัพธ์ที่ คุ้มค่ากับการลงทุน ซ่ึง
แนวคิดเก่ียวกับอรรถประโยชน์ทางการเมืองเพ่ือความสุขของประชาชนภายใต้ฐานจริย
ศาสตร์ อธิบายได้ดังนี้ 
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ภาพท่ี 1 แนวคิดเก่ียวกับอรรถประโยชน์ทางการเมืองเพ่ือความสุขของประชาชนภายใต้
ฐานจริยศาสตร์  

 

แนวทางการพัฒนาชีวิตภายใต้ฐานจริยศาสตร์ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองเพ่ือให้บรรลุอรรถประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ

บรรลุประโยชน์ของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองที่ต้องใช้ดุลพินิจในการบริหารรัฐกิจ
และจัดระเบียบสังคมเพ่ือให้เกิดความสงบสุขภายใต้กฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น การเป็น
ต้นแบบที่ดีในด้านจริยปฏิบัติ จึงมีความส้าคัญ คือ “ท้าให้ดู อยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัส” ซ่ึง
ปัจจัยส่งเสริมศรัทธาและบารมีต่อประชาชน ในฐานะผู้น้า ต้นแบบที่ดี  ท่านพุทธทาส 
(2530) เขียนหนังสือ ทศพิธราชธรรม เปรียบเทียบคุณลักษณะผู้น้าที่ดีเหมือนการเดินของ
โคจ่าฝูงไว้ว่า “เม่ือโคจ่าฝูงซ่ึงเป็นผู้น าเดินตรง จะท าให้โคทั้งหมดเดินตรง แต่ถ้าโคจ่าฝูง
ผู้น าเดินคด จะท าให้โคทั้งหมดเดินคดเช่นกัน” การเดินตรงนั้นเปรียบได้กับวิถีแห่งการ
ด้าเนินชีวิตภายใต้ฐาน จริยศาสตร์ ด้วยการฝึกอบรมตนให้มีศีลธรรมและจริยธรรม มีความ
สมบูรณ์ทั้งทา งกาย (Body) จิตใจ (Mind) และจิตวิญญาณ (Spiritual) ถือว่าเป็ น
โครงสร้างพ้ืนฐานสังคมดีงามที่มีผลต่อการปกครองหรือบริหารบ้านเมือง พระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) (2556) น้าเสนอฐานรากของการพัฒนาชีวิตมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบไว้ 
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4 ด้าน ได้แก่ 1. การพัฒนาร่างกาย 2. การพัฒนาศีลธรรม 3. การพัฒนาจิตใจ และ 4. การ
พัฒนาปัญญา อธิบาย ได้ดังนี้  

1. การพัฒนาร่ างกาย ( Physical Development) นักกา รเมืองที่ ดี  ต้อง
สามารถเลือกใช้ประสาทสัมผัสท้ัง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ อย่างถูกวิธีที่ เป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขแก่สังคม เช่น การรู้จักเลือกรับแต่สิ่งที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์เข้ามาในชีวิต 
โดยไม่น้าอบายมุขเข้าสู่ร่างกาย ตลอดถึงการฝึกฝนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความ
คล่องแคล่วว่องไวอยู่เสมอ  

2. การพัฒนาศีลธรรม (Moral Development) นักการเมืองที่ ดี ต้องเป็นผู้ มี
ศีลธรรม ได้แก่ การมีจริยปฏิบัติที่เหมาะสมดีงามทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ มีการเคารพ
กฎหมาย และกฎแห่งศีลธรรม ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวงในหน้าที่ มีความซ่ือสัตย์สุจริต ไ ม่
ประพฤติผิดในกาม ไม่กล่าววจีทุจริต ได้แก่ พูดโกหก พูดส่อเสียด พูดค้าหยาบคาย พูดเพ้อ
เจ้อ ต้องเป็นคนที่พูดความจริง พูดถูกต้อง มีประโยชน์ ถูกกาลเทศะ บุคคลอ่ืนพึงพอใจ 
เช่น ใช้ปิยวาจาในการสื่อสาร การใช้สุนทรียสนทนาในการท้างานร่วมกับผู้อ่ืน โดยสรุปคือ 
เป็นการพัฒนาตนเองให้มีระเบียบวินัยในการด้าเนินชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้
อย่างผาสุก  

3. การพัฒนาจิตใ จ (Mind Development) นักการเ มืองที่ ดีต้อง เป็นผู้ มี
คุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพของจิตใจ  ด้วยการเสริมสร้างจิตใจให้มี
สมรรถภาพที่เข้มแข็งต่อการท้างานและการด้าเนินชีวิต มีสติ มีสมาธิ ปัญญามีความเพียร
พยายามไม่ท้อแท้กับปัญหาอุปสรรค หม่ันพัฒนาสุขภาพจิตให้มีความสุขเบิกบานอ่ิมเอมใจ
อยู่เสมอ 

4. การพัฒนาปัญญา (Wisdom Development) นักการเมืองที่ ดีจะต้องเป็นผู้
มีสติปัญญา ได้แก่ มีความรู้ ความเข้าใจ ในเหตุและผล การรู้จักแยกแยะสิ่งถูกผิด ดีชั่ว 
ตลอดถึงการหยั่งรู้ความจริงของชีวิต จากความทุกข์และปัญหาต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นของปัจเจก
บุคคล ชุมชน สังคม ประเทศชาติ เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ (ความเชื่อที่ถูกต้อง) ในการแก้ปัญหา
ผ่านกระบวนการด้านลึกแห่งปัญญา (Tacit Wisdom) ได้แก่ ก้าหนดรู้ถึงปัญหา สาเหตุ 
แนวทางการแก้ปัญหา และวิธีแก้ปัญหา อันเป็นฐานรากส้าคัญให้บรรลุอรรถประโยชน์สุข
เพ่ือประชาชน  

อย่างไรก็ดี การฝึกฝนอบรมตนเองให้เจริญก้าวหน้าในคุณความดีทั้งด้านร่างกาย 
ศีลธรรม จิตใจ และปัญญาจนถึงที่สุดนั้น จะต้องอาศัยความอดทนและการข่มใจ เช่น การ
บังคับควบคุมจิตใจของตนเองไม่ให้ตกเป็นทาสของกิเลส ได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ที่ชักน้าไปสู่ทางแห่งความเสียหาย และการรู้จักระงับความเคยชินในด้านที่ไม่ดี เช่น 
การแสดงพฤติกรรมไปตามอารมณ์โดยการขาดสติในการควบคุมตนเอง ตลอดถึงการ
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ปรับปรุงจิตใจให้ใฝ่ดีเป็นนิสัย เพ่ือส่งเสริมศรัทธาบารมีให้เจริญม่ันคงในหน้าที่การงา นบน
ฐานแห่งคุณธรรม ซ่ึงเป็นคุณสมบัติของผู้น้า ผู้บริหาร นักการเมืองทั้งหลาย สอดคล้องกับ
แนวคิดของ สุวิทย์ เมษินทรีย์ และคณะ (2556) ได้เขียนหนังสือ ชื่อ  “โลกเปลี่ยน ไทย
ปรับ” ในบทท่ี 6 ได้กล่าวถึง “สัญญาประชาคม สู่โลกที่หนึ่ง” โดยระบุถึง คุณสมบัติ
พ้ืนฐานของผู้น้าหรือผู้บริหาร ที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารประเทศนั้น ได้น้า เสนอแนวคิดของ
บุคคลส้าคัญที่เป็นต้นแบบผู้บริหารที่ดี ได้แก่ ลีกวนยู กล่าวว่า การมีความสามารถพิเศษ 
(Exceptional Talent) ในการขับเคลื่อนประเทศนั้นมีความส้าคัญอย่างยิ่ง และหาก
ปราศจากคนมีความรู้ความสามารถที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นพ้ืนฐานแล้ว ภาครัฐและ
สถาบันส้าคัญ ๆ ของประเทศสุดท้ายก็จะค่อย ๆ เสื่อมถดถอยลงไปในที่สุด โดยกล่าวว่า 
“Once you have weaker people on top, the whole system slowly goes 
down. It's inevitable” และถ้าเป็นเช่นนั้น ถือว่าเป็นการทรยศหักหลังประเทศ และ
แนวคิดของ จอห์น เอฟ เคนเนดี อดีตประธานาธิบดีอเมริกา  ซ่ึงกล่าวไว้ว่า การเป็น
ผู้บริหารที่ดี นั้น จะต้องสามารถตอบค้าถามตัวเองให้ได้ใน 4 ข้อนี้  ได้แก่  1) Am I a Man 
of Integrity? 2) Am I a Man of Courage? 3) Am I a Man of Judgement? 4) Am I 
a Man of Dedication? นอกจากนี้ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ ยังได้กล่าวถึง ประเด็นที่ท้าทาย 
คือ จะต้องสร้างนักการเมืองและข้าราชการให้มีคุณสมบัติดังกล่าว คือ มีความชอบธรรม มี
ความรู้ความสามารถ และที่ส้าคัญมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้าง “รัฐที่น่าเชื่อถือ” ซ่ึงจะ
เป็นกลไกส้าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็น “โลกที่หนึ่ง” กล่าวโดยสรุป 
แนวทางการพัฒนาชีวิตภายใต้ฐานจริยศาสตร์ ได้ดังนี้  

 

 

ภาพท่ี 2 แนวทางการพัฒนาชีวิตภายใต้ฐานจริยศาสตร์  
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การประยุกต์ใช้แนวคิดเก่ียวกับอรรถประโยชน์ทางการเมืองเพ่ือความของสุข
ประชาชนภายใต้ฐานจริยศาสตร์ 

การพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และจิตวิญญาณ จ้าเป็นต้องพัฒนาควบคู่กัน
ไป เปรียบได้กับเกลียวเชือกที่พันเข้าด้วยกัน จะท้าให้เชือกเส้นนั้นมีพลัง  เรียกว่า  การ
พัฒนาแบบองค์รวม หมายถึง ครอบคลุมทุกมิติ โดยยึด”คน” เป็นศูนย์กลางในการ
ขับเคลื่อนระบบ กล่าวคือ พัฒนาระบบและพัฒนาคนควบคู่กันไป ทั้งด้ านร่างกาย (Body) 
จิตวิญญาณในการปฏิบัติหน้าที่  (Spiritual) อารมณ์ (Emotion) และปัญญา  (Wisdom) 
ให้สามารถปรับตัวและมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขภายใต้สังคมโลกที่เปลี่ยนไป สอดคล้อง
กับแนวคิดของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการปรับตัวภายใต้วิกฤตโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ผ่าน
ค้านิ ยมในหนังสือ “โลกเปลี่ ยน คนปรับ” ซ่ึง เขียนโดย  ดร.  สุวิ ทย์  เมษินทรี ย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  โดยระบุว่า 
ขณะนี้โลกก้าลังเผชิญหน้ากับวิกฤตในหลายด้านทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
ที่ส้าคัญ คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ซ่ึง
ทั่วโลกก้าลังรับมืออยู่รวมถึงประเทศไทยที่จะต้องฟันฝ่าวิกฤตนี้  เม่ือโลกเปลี่ยนเราต้อง
ปรับตัวด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใช้พลังปัญญา จิตสาธารณะ ความสามัคคีปรองดอง ความเป็นหนึ่งเดียว จะ
สามารถน้าพาประเทศไทยไปสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่ งยืน (สุวิทย์ เมษินทรีย์ , 2563) 
ดังนั้น การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาด้วยปัญญาบนฐานแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะ
สามารถน้าพาประเทศให้พ้นวิกฤตไปได้ นับว่า เป็นฐานของการพัฒนาในทุกมิติ  ได้แก่ 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และจิตวิญญาณ ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และเสถียรภาพ 
ดังนี้  

1. อรรถประโยชน์ด้านการเมือง  ค้าว่า การเมือง (Politics) เป็นเรื่องของการ
แสวงหาให้ได้มาซ่ึงอ้านาจในการปกครอง เพ่ือการบริหารและบริการประชาชนให้กินดี อยู่
ดี มีความสุข บรรลุอรรถประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้  ภายใต้ธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ได้แก่ การยึดหลักกฎเกณฑ์ ความถูกต้อง เพ่ือประโยชน์สังคมและ
ประชาชนเป็นที่ต้ังเป็นพลังอ้านาจในการปฏิบัติหน้าที่ (Right is Might) ไม่ใช่ยึดอ้านาจ
และผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นใหญ่ (Might is Right) ซ่ึงในการใช้อ้านาจรัฐทั้ง 
3 ฝ่าย ได้แก่ 1. อ้านาจนิติบัญญัติ 2. อ้านาจบริหาร โดยมีนายกรัฐมนตรี ( The Prime 
Minister) เป็นหัวหน้าบริหาร และ 3. อ้านาจตุลาการ โดยหลักการจะมีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลระหว่างกัน (Check and Balance) เพ่ือให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และประเทศชาติ เพราะสถาบันการเมืองโดยพ้ืนฐานได้ถือก้าเนิดมาจากสถาบันแห่งชาติ 
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(National Institution) ได้แก่ ชาติ (Nation) ศาสนา (Religion) และพระมหากษัตริย์ 
(Monarchy) ซ่ึงเป็นที่มาของอ้านาจอธิปไตย (Sovereignty) ดังนั้น หลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาตลอดถึงหลักจริยธรรมสากลและศาสตร์พระราชา  จึงเป็นปัจจัยกลไก
ส้าคัญที่ช่วยส่งเสริมเสถียรภาพในการบริหารให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศได้อย่าง
ยั่งยืน  

2. อรรถประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ อรรถประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจ คือ  การมี
เศรษฐกิจที่ม่ังค่ัง และยั่งยืน (Economic Prosperity and Sustainability) สามารถหลุด
พ้นจากกับดักประเทศ ได้แก่  กับดักความยากจน กับดักความเหลื่อมล้้า  ประชาชน
พ่ึงตนเองได้อย่างม่ันคงบนพ้ืนฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ ความเข้าใจ มีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกัน และมีคุณธรรม โดยรัฐบาลมีระบบบริหารและบริการประชาชนอย่างรวดเร็ว
ทั่วถึงและเป็นธรรม ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือขจัดวงจร “โง่ จน เจ็บ” ให้ลดน้อยลงและ
หมดไปในที่สุด ประชาชนมีความสุขกายสุขใจ ไม่ยากจนข้นแค้น มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(Economic Growth) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความสุขมวลรวมของคนใน
ชาติ 

3. อรรถประโยชน์ด้านสังคม  กล่าวถึง รากฐานของการพัฒนาสังคมให้เกิด
อรรถประโยชน์สูงสุดภายใต้ฐานจริยศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาสังคมทั้งองคาพยพซ่ึง
ประกอบด้วยภาครัฐ ท้องถิ่น ประชาชน และภาคเอกชน  ผ่านกลไกและทิศทางนโยบาย 
เพ่ือน้าไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน คือ ความกินดี อยู่ ดี มีความสุขของประชาชน  อย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม ด้วยการลดความเหลื่อมล้้าในสังคม ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้้า ด้าน
รายได้ การศึกษา การเข้าถึงทรัพยากร การเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน  สวัสดิภาพและ
สวัสดิการทางสังคม ตลอดจนถึงการสร้างชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง ด้วยการ
ประสาน รัฐ - บ - ว - ร ได้แก่ ภาครัฐ บ้าน วัด โรงเรียนและโรงพยาบาล ซ่ึงเป็นเสา
หลักฐานรากสังคมให้มีความม่ันคง อันเป็นภาระหน้าที่ของทุกคนจะต้องร่วมคิด ร่วมท้า 
ร่วมพัฒนา และร่วมรับผิดชอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงอรรถประโยชน์สุขร่วมกัน ได้แก่ การริเริ่ม
กิจกรรมดี ๆ เพ่ือสังคม เช่น “ตู้ปันสุข” สู่การแบ่งปัน ได้สร้างรอยยิ้มให้เกิดขึ้นในหลาย ๆ 
พ้ืนที่ ในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดย สุภกฤษ กุลชาติวิจิตร 
(2563) ได้โพสต์ข้อความผ่าน เฟซบุ๊กส่วนตัว ชื่อ “Supakit Bank Kulchartvijit” ด้วยการ
เปิดแนวคิด “ตู้ปันสุข” และข้อความเพ่ือการแบ่งปัน เช่น “หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ ตู้
แบ่งปัน” ซ่ึงจากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ เพียงไม่ก่ีคนที่ริเริ่มได้ขยายสู่การแชร์ เชียร์ ชื่นชม เป็น
วัฒนธรรมแห่งความดีที่ถูกส่งต่อไปยังคนกลุ่มใหญ่ในประเทศทุกภูมิภาคจนครบทุกจังหวัด 
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และได้เพ่ิมจ้านวนตู้ปันสุขขึ้นเรื่อย ๆ ในเวลาต่อมา ดังภาพ 
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ภาพท่ี 3 รายงาน ตู้ปันสุข 77 จังหวัด 618 ตู้  

ที่มา: สุภกฤษ กุลชาติวิจิตร (2563) 
4. อรรถประโยชน์ด้านจิตวิญญาณ เป็นการพัฒนาจิตวิญญาณการปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความเพียร ความกล้าหาญในจิตใจ (Spiritual Development) และจิตวิญญาณแห่ง
ความส้านึกผิดชอบชั่วดีทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน สังคม ประเทศชาติ เพ่ือให้ เกิด
สันติภาพในสังคมที่เริ่มจากตนเองไปสู่ผู้อ่ืน ได้แก่ การทบทวนชีวิตตนเอง การเจริญสติ การ
ฝึกควบคุมอารมณ์ การปฏิบัติธรรม การมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาทางจิตวิญญาณ ให้มี
สุขภาพทางจิตวิญญาณที่แข็งแรง บางครั้งโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ อาจจะไม่ได้มารูปแบบความ
เจ็บป่วยทางกาย (กายิกโรค) แต่มาในรูปแบบความเจ็บป่วยจิตใจหรือจิตวิญญาณ (เจตสิก
โรค) ดังนั้น การเจริญสติพัฒนาปัญญาให้เข้าใจความจริงในสรรพสิ่งทั้งปวง จึงเสมือนเป็น
ยาช่วยรักษาโรคทางใจให้มีสุขภาพจิตเป็นสุขได้ ในขณะเดียวกันควรสร้างวัฒนธรรมที่
ส่งเสริมการพัฒนาจิตใจให้เกิดการต่ืนตัวทางสังคมต่อการพัฒนาชีวิต ให้เห็นถึงความส้าคัญ
และจ้าเป็นต่อการแสวงหาความสงบสุขให้กับปัจเจกบุคคลและสังคม ให้สามารถรับรู้และ
เข้าใจคุณค่าและจุดมุ่งหมายในชี วิต เป็น ผู้ มีควา มฉลาดทางจิตวิญญาณ ( Spiritual 
Quotient: SQ) เกิดเป็นความสุขและความส้าเร็จ สามารถแยกแยะสิ่งต่าง ๆ ภายใต้กรอบ
แห่งศีลธรรมได้เป็นอย่า งดี  (ธนพล บรรดา ศักด์ิและคณะ, 2561; Marshall, 2000; 
Hildebrand, 2011) นอกจากนี้ เดวิด บี คิง (King, 2008) ยังกล่าวว่า ความฉลาดทางจิต
วิญญาณยังรวมถึง ความสามารถทางจิตใจในการปรับตัว ให้เข้าใจเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ 
ท้าให้เกิดสมาธิและปัญญา ซ่ึงจะน้ามาสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุผลที่เหมาะสม
ได้ ดังนั้น การพัฒนาจิตวิญญาณ สามารถพัฒนาได้ในทุกระดับของสังคม เพ่ือให้เกิด
สันติภาพและสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่สมบูรณ์ มีเป้าหมายในการด้าเนินชีวิตที่ถูกต้อง มี
ความสุขและความส้าเร็จภายใต้กรอบแห่งศีลธรรม มีสติ สมาธิ และปัญญาในการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 

กล่าวโดยสรุป การประยุกต์ใช้อรรถประโยชน์ทางการเมืองเพ่ือความสุขของ
ประชาชนภายใต้ฐาน จริยศาสตร์ จึงเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือให้ครอบคลุมในทุก
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มิติบรรลุวิสัยทัศน์ชาติอย่างสมดุล กล่าวคือ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม  และจิตวิญญาณ มี
ความม่ังค่ังและยั่งยืน ด้วยการถ่วงดุลระหว่างกันบนฐานแห่งศีลธรรม สรุปได้ดังนี้ 

 

ภาพท่ี 4 การประยุกต์ใช้แนวคิดเก่ียวกับอรรถประโยชน์ทางการเมืองเพ่ือความของสุข
ประชาชน ภายใต้ฐานจริยศาสตร์ 

 

สรุป  
การประยุกต์ใช้อรรถประโยชน์ทางการเมืองเพ่ือความสุขของประชาชนภายใต้

ฐานจริยศาสตร์ เป้าหมายสูงสุดเพ่ือตอบสนองนโยบายการขับเคลื่อนงานบริหารประเทศ
ของรัฐบาลให้บรรลุวิสัยทัศน์ชาติ คือ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ด้วยการยึด “คน” เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาเพ่ือให้เกิดอรรถประโยชน์สุขต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรม ได้แก่ 1. การได้รับการตอบสนองปัจจัยความจ้าเป็นขั้นพ้ืนฐานในการด้ารงชีวิต และ 
2. การที่ผู้มีอ้านาจทางการเมือง ผู้น้า ผู้บริหาร นักการเมือง มีคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารประเทศ มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีความพอเพียง มีวินัย สุจริต และ
จิตบริการสังคมสาธารณะ (Public Service Mind) ซ่ึงเป็นปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลต่อการเข้า
มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองของประชาชนภายใต้อรรถประโยชน์สูงสุดต่อ
ปัจเจกบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
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บทคัดย่อ 
 บทควา มนี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พ่ือ ศึกษา บทบา ทของพระสงฆ์ใน เขตจังหวั ด
สมุทรสงคราม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 กรณีศึกษาหลวงพ่อ
แดง นนฺทิโย วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม ใช้การศึกษาเอกสาร งานวิจัย การสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์จากพ้ืนที่ด าเนินงานในจังหวัดสมุทรสงคราม และเรียบเรียง
ออกมาเป็นบทความวิชาการ ผลการศึกษาพบว่า  พระสงฆ์ยังคงมีบทบาทส าคัญในด้าน
สาธารณะสงเคราะห์ การให้ความช่วยเหลือประชาชน ชุมชน และสังคม ได้เป็นอย่างดี 
ด้วยว่าวัดมีทุนทางสังคม และมีศักยภาพในการช่วยเหลือ (ทาน) การเสียสละ (จาคะ) การ
ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม ดังกรณีหลวงพ่อแดงได้จัดมอบหน้ากาก เจล จัดมอบเครื่อง
บริโภคอาหาร เครื่องยังชีพ ต้ังตู้เย็นปันสุข การจัดต้ังโรงทาน มอบทุนช่วยเหลือแก่
ประชาชน วัด พระสงฆ์ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาทั้งในระดับพ้ืนที่  คือวัดและ
ชุมชน และในระดับอ าเภอ จังหวัดสมุทรสงคราม และระดับชาติ อันหมายถึงการสนอง
นโยบายสมเด็จพระสังฆราชในการต้ังโรงทานเพ่ือช่วยประชาชน  และจัดมอบสิ่งของ
เครื่องใช้ อาหาร ข้าวสาร ตู้พ่นยาฆ่าเชื้อ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
โรงพยาบาลอัมพวา เพ่ือสนับสนุนการบริหารภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ให้ผ่านพ้นไปได้ 
ธรรมทาน เยียวยาจิตใจ การพบปะ พูดคุย เยี่ยมบ้าน การบรรยายธรรม ออนไลน์ นับเป็น
อีกบทบาทหนึ่งของพระสงฆ์กับการท างานด้านสาธารณะสงเคราะห์ในประเทศไทย  
ค าส าคัญ: บทบาทพระสงฆ์ด้านสาธารณะสงเคราะห์; หลวงพ่อแดง นนฺทิโย วัดอินทาราม; 
การแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 
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Abstract 
This article aimed to study the roles of Monks in Samut Songkhram 

Province. Under the paddemic situation of the Covid 19 virus: a case study 
of Luang Por Daeng Nanthiyo, Intharam Monastery, Samut Songkhram 
Province using the study of document, research papers, participatory 
observation and interviews from operating areas in Samut Songkhram 
Province. And compiled into a spatial study article. The study was found 
that Monks still had an important role in managing public welfare work. 
helping people, communities and societies under good circumstances with 
the reason that the monastery is the social capital and has the potential 
under the concept of sharing, helping (dāna), sacrifice (cāga), for benefit the 
public. In the case of Luang Por Daeng Nanthiyo’s role, he has given the 
masks, gel, food, subsistence, Pan Suk( happiness sharing) refrigerator, 
almshouse, to provide funds to help the people, monasteries, Monks, 
Government agencies, Educational institutions at the local level which are 
monasteries and communities and at the district of Samut Songkhram 
Province and national level which meaned the responsiveness to the 
Supreme Patriarch's policy of setting up the  almshouses to help the people 
and to donate supplies, foods, rice, disinfecting spray, cabinet for 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University and Amphawa Hospital to 
support the administration under the situation of Covid 19 to get through 
Dhamma Dana, healing, meeting, visiting home, online Dhamma lecture was 
one of the roles of monks and public work in Thailand. 
Keywords : The role of monks in public work; Luang Por Daeng Nanthiyo; 
Intharam Temple, the spread of the Covid 19 Virus 
 
บทน า 
 วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 เป็นวันครบรอบ 1 ปี พิธีบรมราชาภิเษกใน
รัชกาลปัจจุบัน และวันฉัตรมงคล ได้เดินทางไปยังวัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม เพ่ือแจก
เครื่องอุปโภค บริโภค ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ในกิจกรรม “พระสงฆ์อัมพวากับการ
สังเคราะห์ประชาชน” ของหลวงพ่อแดง นนฺทิโย กับบทบาทของพระสงฆ์ในสถานการณ์
โควิด 19 ซ่ึงถือว่าเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างยากล าบาก จึงเป็นที่มาของบทความถอดความรู้จาก
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พ้ืนที่จริงของพระสงฆ์กับบทบาทการท างานสงเคราะห์ประชาชน  พระสงฆ์กับการพัฒนา
ชุมชน พระสงฆ์กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผ่านวิถีเกษตรวิถีธรรม ดังปรากฏข้อมูลใน
งานวิจัยเรื่อง “บทบาทการ พัฒนาชุมชนของวั ดอินทาร าม อ าเภออัมพวา จังหวั ด
สมุทรสงคราม” (พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ, 2560) และงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของพระสงฆ์ ในการพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธ  ในจังหวัดสมุทรสงคราม” 
(พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ , 2563) และบทความเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบวิถีพุทธ : กรณีศึกษาหลวงพ่อแดง วัดอินทาราม จ .สมุทรสงคราม” (พิเชฐ 
ทั่งโต และคณะ, 2561) เช่น การปลูกส้มโอ ที่ได้ผลผลิตต่อผลต่อไร่ ในจ านวนที่มากและได้
ผลิตผลท่ีสมราคา การปลูกลิ้นจี่ ที่ได้มาตรฐานการปลูกและราคา ซ่ึงเป็นการเข้าไปส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผ่าน “ท า” คือน าท า พาท า  และส่งเสริมให้ท ารวมทั้งจัดเทศกาลชิมส้มโอ 
เทศกาลลิ้นจี่เมืองแม่กลอง นัยหนึ่งเป็นการเข้าไปส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนภายใต้สถาน
การปกติ ทั้งหมดเป็นบทบาทที่หลวงพ่อแดงท านับแต่อดีตเชื่อมจนถึงปัจจุบัน  แต่เม่ือ
สถานการณ์ใน พ.ศ.2563 ที่ท่ัวโลกก าลังประสบภัยโรคละบาด ที่เรียกว่าโควิด 19 ท าให้
พระสงฆ์ต้องมีภาระงานและเพ่ิมบทบาทเข้ามาอีก คือการสนองนโยบายรัฐ สนองนโยบาย
คณะสงฆ์ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด  19 ให้
ความช่วยเหลือสังคมส่วนรวมด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานการณ์นี้ทุกคนตกเป็นผู้ประสบภัย
จากโควิด 19 ทั้งสิ้นไม่จ ากัดว่าต้องเป็นใคร แต่เม่ือพระสงฆ์เอง มีทุนทางสังคม ทุนทาง
ความเชื่อจึงได้เข้าไปมีบทบาทน า ในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนมากขึ้น  ภายใต้แนวคิด
บ าเพ็ญประโยชน์ ท างานเพ่ือส่วนรวม บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ท างานเพ่ือบูชาพระพุทธเจ้า  ให้
เป็นแบบอย่างแก่ชุมชนและสังคม (สังคหวัตถุ) ญาติโยมที่ อุปถัมภ์วัดและพระพุทธศาสนา
มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน การช่วยเหลือจึงคืนกลับและส่งคืนเป็นความช่วยเหลือเพ่ือคนอ่ืน
ในสถานการณ์โควิด 19 ซ่ึงจะได้น ามาแบ่งปันและเขียนถึงเป็นล าดับไป  
 
บทบาทพระสงฆ์กับการสงเคราะห์ 
 แนวคิดเรื่องพระสงฆ์กับชุมชน อาจมีประเด็นโต้แย้งว่า  ไม่ใช่กิจสงฆ์  ท าให้เกิด
กระแสวิพากษ์ 2 แนว (1) พระสงฆ์ควรมุ่งหน้าไปนิพพานตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าวางไว้ 
(2) พระสงฆ์ไม่ควรทิ้งประชาชนและสังคมไว้ข้างหลัง แต่เม่ือพิจารณาแนวคิด ทาน ที่
แปลว่าการให้ แนวคิดเรื่อง จาคะ แนวคิด สังคหะวัตถุ อาจตีความได้ว่า  พระพุทธศาสนา
เปิดโอกาสให้เกิดการช่วยเหลือสังเคราะห์กันใน 2 สถานคือให้หลักการแนวคิดที่เรียกว่า 
ธรรมทาน ให้แนวคิด วิธีการ หลักการด าเนินชีวิต ภายใต้สถานการณ์ Covid 19 พระสงฆ์ 
จึงออกมาพูด มาให้ก าลังใจ ให้คนใช้ขันติธรรม ใช้ความอดทนเพ่ือผ่านวิกฤติ เหล่านี้ไป
ด้วยกัน สอนให้เสียสละแบ่งปันวัตถุทาน (ทาน-เมตตา-จาคะ) เพ่ือให้การช่วยเหลือซ่ึงกัน
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ผ่านวัตถุสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค หากตีความนี้จะยืนยันได้ว่า  ไม่ผิดหลักในการ
ช่วยเหลือประชาชน เข้าท านองช่วยกันดี ดีทุกคน ซ่ึงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกัน 
เม่ือสืบค้นงานเก่ียวกับบทบาทพระสงฆ์ในการท างานด้านสาธารณะสงเคราะห์จะมีงานวิจัย
จ าน วนมา ก อา ทิ “โคร งการ ศึกษา อง ค์ความรู้ ด้ านสา ธา รณสงเคร าะห์ในคัมภี ร์
พระพุทธศาสนา” (วุฒินันท์ กันทะเตียน , 2563) “บทบาทของพระสงฆ์กับงานสาธารณ
สงเคราะห์” (พระครูอาทรกิจจาภิรักษ์ และคณะ, 2562) หรือในงานวิจัยเรื่อง “ บทบาท
ของพระสงฆ์ในการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ ด้านการสาธารณสงเคราะห์  ในอ าเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง (พระครูบูรพาวัชราภรณ์ (น้ า เพ็ชร มหาลาโภ ), 2559) ใน
งานวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านสาธารณสงเคราะห์
ในอ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง” (พระครูวิสุทธิ์พัฒนวิธาน (วิชัย อิสฺสโร ), 2559)  หรือ
ในงานวิจัยเรื่อง “ศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา  : 
กรณีศึกษาพระครูประภัศรธรรมวิธาน (ม่ิง ปภสฺสโร )” (สืบพงษ์ ธรรมชาติและพระครู
อรุณสิงหธรรม, 2558) จากงานวิจัยที่ส ารวจพบและยกมาจะเห็นได้ว่าพระสงฆ์มีบทบาทมา
ตลอดนับแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันตามหลักฐานที่ปรากฏในงานวิจัยสอดคล้องกับพุทธ
พจน์ประโยคที่ว่า “ภิกษุทั้งหลายจงจาริกไปเพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนหมู่มาก ...” (วิ.ม.
ไทย)4/32/40-เรื่องส่งพระอรหันต์ 60 รูป ไปประกาศศาสนา ) หลักการนี้ คือบาทฐานใน
การท างานเพ่ือสังคมและส่วนรวมภายใต้แนวคิดสาธารณะสงเคราะห์  และที่ส า คัญแนวคิด
เรื่องทาน การเสียสละ แบ่งปัน สังคหวัตถุ ล้วนเป็นฐานในการท างานเพ่ือสังคมส่วนรวม
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ด้วยเช่นกัน  
 เม่ือศึกษาถึงสถานการณ์ไวรัส Covid 19 ในส่วนของประเทศไทยข้อมูลพบว่า  ณ 
วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ยืนยันว่า มีผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 2, 987 คน และรับการรักษาหายแล้ว 
2, 740 คน และมียอดเสียชีวิต จ านวน 54 คน เป็นอับดับที่ 54 ของโลก ในส่วนของทั่วโลก
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 3, 422, 608 คน ก าลังรักษา 2, 094, 032 คน รักษาหายแล้วอยู่ที่  1, 
085, 263 คน ยอดผู้เสียชีวิตรวมทั่วโลก 243, 313 คน ซ่ึงสถิติอันดับ 1 ของโลกอยู่ที่ 
สหรัฐอเมริกา ที่มียอดรวมจ านวน 1, 177, 784 และเสียชีวิตจ านวน 68, 442 อันดับ 2 
ประเทศสเปนยอดผู้ติดเชื้อจ านวน 218, 011 คน และเสียชีวิต 25, 428 คน และอันดับ 3 
อิตาลี ยอดผู้ ติดเชื้อ 211, 938 คน และเสียชีวิต 29, 079 คน โดยรวมจากสถิติและ
งานวิจัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ ไม่ปกติได้ 
ดังปรากฏข้อมูลในงานวิจัยเรื่อง “รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-
19): ผู้ป่วยรายแรกของประเทศไทยและนอกประเทศจีน” (อนุตรา รัตน์นราทร , 2563) 
หรือในงานวิจัยนานาชาติ เช่นงานของ Shan-Lu Liu and Linda Saif (2020) เรื่อง 
Emerging Viruses without Borders: The Wuhan Coronavirus ที่สะท้อนผล

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/152954
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/152954
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/152954
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การศึกษาว่า โคโรนาไวรัสที่เพ่ิงเกิดขึ้นในหวู่ฮั่นประเทศจีนอ้างว่าอย่างน้อยสองชีวิต  ณ 
วันที่  17 มกราคม 2020/2563 และติดเชื้อหลายร้อยถ้าไม่นับพันคน  สถานการณ์
ดังกล่าวได้รับความสนใจจากนานาประเทศรวมถึงชุมชนไวรัสวิทยา  ในงานวิจัยของ Peng 
Shao (2020) เรื่อ ง Impact of city and residential unit lockdowns on 
prevention and control of COVID-19 ที่ให้ผลการศึกษาผ่านการจัดการซ่ึงให้ผล
ลัพธ:์ การด าเนินการตามมาตรการเพ่ือล็อคเมืองน าไปสู่ อัตราการตายที่สูงขึ้นในเมือง
เหล่านี้เนื่องจากความคล่องตัวลดลง ยิ่งไปกว่านั้นการใช้ระบบล็อคเมือง พร้อมกับการ
เพ่ิมเตียงโรงพยาบาลท าให้การรักษาดีขึ้นและลดอัตราการเสียชีวิต  ในงานวิจัยของ Tian 
et al. (2020) เรื่อง A Mathematical model for simulating the phase-based 
transmissibility of a novel coronavirus ที่ศึกษาวิธีการการกระจายตัวของไวรัสผ่าน
แบบจ าลอง RP เพ่ือประเมินการส่งผ่านของ SARS-CoV-2 ผลลัพธ์ : ค่า R0 ประมาณ 
2.30 รวมทั้งงานของ Jianhong et al. (2020) เรื่อง Nowcasting and forecasting 
the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV 
outbreak originating in Wuhan, China: a modelling study ที่ใช้แบบจ าลองการ
เปรียบเทียบ meta-population ที่ไวต่อการสัมผัสถูกน ามาใช้เพ่ือจ าลองการแพร่ระบาด
ของโรคใน เมืองใหญ่  ๆ ในจีน นอกจากนี้ ยังมีงานวิจั ย  Shi et al. (2020) เรื่อ ง 
Preliminary estimation of the basic reproduction number of novel 
coronavirus (2019-nCoV) in China, from 2019 to 2020: A data-driven analysis 
in the early phase of the outbreak งานวิจัยของ Said Nadeem (2020) เรื่อง 
Coronavirus Covid-19: Available Free Literature Provided by Various 
Companies ในผลการศึกษาของ European Centre for Disease Prevention and 
Control (2020) เรื่อง Novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: 
increased transmission in the EU/EEA and the UK งานวิจัยของ Shulin et al. 
(2020) เรื่อง Single-Virus Tracking: From Imaging Methodologies to Virological 
Applications และงานของ Hui et al. (2020) ในเรื่อง Can Chinese Medicine Be 
Used for Prevention of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ? A Review of 
Historical Classics, Research Evidence and Current Prevention Programs ใน
ภาพรวมของานวิจัยที่สะท้อนผลเป็นภาวะของการศึกษาผลการด าเนินการเฝ้าระวังต่อผล
การกระจายตัวของไวรัสในประเทศจีน อิตาลี และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งการแสวงหาความรู้
เป็นมาตรการในการป้องกัน การสร้างแบบจ าลองเป็นความรู้ เก่ียวกับมาตรการและการ
ป้องกันการกระจายตัวของไวรัส ซ่ึงทั้งหมดเป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นในประชาคมโลกที่เกิดขึ้น
จริงในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้สถานการณ์ไวรัสจึงยังคงเป็นปรากฏการณ์ของโลก  ที่อยู่
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นอกเหนือการควบคุมและคาดเดาได้ ดังนั้นพระสงฆ์จึงยังต้องท าหน้าที่และมีบทบาทต่อ
สังคมเพ่ิมเข้าไปอีก ซ่ึงในสถานการณ์ปกติท าและด าเนินการอยู่แล้ว  แต่เม่ือมีภาวะฉุกเฉิน
เข้ามาจึงต้องท าเพ่ิมขึ้น มากขึ้น ซ่ึงจะได้ศึกษาและน าเสนอล าดับต่อไป  
 
พระสงฆ์กับงานสาธารณะสงเคราะห์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
Covid 19 
 ในยุคข้อมูลข่าวสารทางสื่อสาธารณะ TV หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ชนิดอ่ืน ๆ 
ทั้ง Facebook Line YouTube จะเห็นการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันของคนในสังคมไทย 
และสังคมภาพกว้าง และกลุ่มสมาชิกในสังคมและศาสนา  ก็คือพระสงฆ์และชาวพุทธได้
ออกมาให้ความช่วยเหลือกันในแนวทางและวิธีการต่าง  ๆ การที่คณะสงฆ์มีภาระงานใน
หลายด้าน โดยหนึ่งในนั้นคือ งานสาธารณะสงเคราะห์เป็นการเข้าไปสงเคราะห์ประชาชน
โดยพระสงฆ์และวัดในพระพุทธศาสนา รวมทั้งการที่มหาเถรสมาคม และคณะสงฆ์ระดับ
บริหารได้มีค าสั่ง และมาตรการในการให้วัดในพระพุทธศาสนาได้เข้าไปมีบทบาท  จึงท าให้
เห็นพระสงฆ์ที่มีฐานของวัดต้ังอยู่ในชุมชนกว่า 4 หม่ืนวัด ทั่วประเทศ ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการออกโรงทาน จัดท าอาหารแจก รับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือส่งต่อไปยังประชาชนในวง
กว้าง จากภาพข่าวท่ีปรากฏ สะท้อนให้เห็นได้ว่าพระสงฆ์ยังคงมีบทบาทกับสังคม ชุมชน 
และประชาชนในสถานการณ์ที่ยากล าบากนี้ด้วยอย่างเข้มแข็งและชัดเจน  
 
บทบาทของหลวงพ่อแดง นนฺทิโย วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม กับงาน 
สาธารณสงเคราะห์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 
 ถามว่าท าไมต้องเขียนถึงวัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม ด้วยผู้เขียนเดินทางมาร่วม
งานและสังเกตุแบบมีส่วนร่วม ในบทบาทของพระสงฆ์และวัดกับการท างานเชิงชุมชนพ้ืนที่
ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าพระสงฆ์ยังคงมีบทบาทส าคัญในการท างานเชิงพ้ืนที่  การที่วัดต้ัง
กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยกว่า 4 หม่ืนวัด และวัดยังคงท างานเชิงชุมชนแบบนี้ในระดับ
พ้ืนที่ทุกวัด ซ่ึงเท่ากับว่าวัดท างานกับชุมชน 1 พันคนโดยประมาณ ก็เท่ากับว่าวัดท างาน
ให้กับชุมชนดูแลคนกว่า 40 ล้านคนทั่วประเทศ ข้อมูลนี้ย่อมชี้ชัดได้ว่าหน่วยของวัดมี
บทบาทต่อการสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนอย่างส าคัญ เม่ือมาเห็นหลวงพ่อแดง หรือพระ
ครูพิศิษฐ์ประชานาถ ที่ศึกษาระดับปริญญาเอก และอีกต าแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดอินทา
ราม รวมทั้งเป็นรองเจ้าคณะอ าเภอ ได้สนองนโยบายคณะสงฆ์ด้วยการท างานเชิงรุก  เพราะ
จากที่เห็นเชิงประจักษ์พบว่า  หลวงพ่อแดง ท างานเชิงชุมชนอย่างได้ผล ด้วยแนวคิด 
พระสงฆ์ที่ท างานเพ่ือชุมชน สังคม และท างานให้กับพระพุทธศาสนา สิ่งที่ท่านท าปรากฏใน
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งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์  ในการพัฒนาชุมชนตามแนววิถี
พุทธ ในจังหวัดสมุทรสงคราม” (พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ , 2563) ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ท าจริง
ในพ้ืนที่เขตปกครองคณะสงฆ์ และในเขตจังหวัดของท่าน โดยน าสิ่งที่ท าอยู่มาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการท าวิจัย ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า ท าจริง ขับเคลื่อนจริงภายใต้แนวคิด “มีส่วนร่วม -
สามัคคีธรรม” ทั้งผลการวิจัยนี้ได้น าทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงทราบด้วย ดังนั้นเรื่องการท างานที่
ยกมาเล่า จึงยืนยันได้ว่าท่านท างาน เพ่ือสังคมและส่วนรวมจริง เพ่ือพระพุทธศาสนาจริง 
แล้วในสถานการณ์โควิด 19 ซ่ึงเกิดขึ้นมาต้ังแต่ปลายปี  พ.ศ.2562 (2019) เนื่องมา
จนกระทั่งปัจจุบันท่านท าอะไร จากการติดตามข้อมูล ทั้งเอกสาร ภาพข่าว และการลงพ้ืนที่ 
สัมภาษณ์เก็บข้อมูล ถอดบทเรียนเชิงพ้ืนที่ จะพบว่าหลวงพ่อแดง นนฺทิโย เป็นตัวแทนของ
วัดและคณะสงฆ์ ทีส่ื่อให้เห็นว่าวัดและคณะสงฆ์มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ถือว่าเป็นผู้
ปฏิบัติตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนาในฐานะที่ความหิวเป็นโรค ความทุกข์เป็นสภาพที่
ทนได้ยาก และท่านก็บ าบัดโรคแห่งความหิว ทุกข์ทางกาย ให้เบาบางภายใต้สถานการณ์
การแพร่ของไวรัสโควิด 19 ได้ ในบทบาทท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงสามารถน ามาจ าแนกอธิบายเป็น
ล าดับได้ คือ  
 1.บทบาทในระดับวัดบทบาทในระดับชุมชน การที่หลวงพ่อแดง นนฺทิโย ในนาม
วัดอินทารามได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนชาวบ้านในเขตชมชนของตัวเอง  เหมือนในวันนี้ 
(4 พฤษภาคม 2563) คณะผู้เขียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและสังเกตการณ์พบว่า  ได้มีการคัด
กรองในการช่วยเหลือ โดยเน้นที่กลุ่มผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยติดเตียง มีภาวะยากล าบากในการ
ช่วยเหลือตนเอง จึงเข้าไปช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้หรือประสบกับความยากล าบากเหล่า นั้น 
ดังที่ผู้เขียนรวมสังเกตเห็นในวันนี้ ท่านได้มอบสิ่งของและกล่าวให้ก าลังใจแก่ผู้ รับว่า  “..ยาย 
เราจะสู้โควิดไปด้วยกัน..” (หลวงพ่อแดง นนฺทิโย , 2563) ภายใต้แนวคิดที่ว่า  "ญาติโยม
เลี้ยงพระมานานแสนนาน ถึงวาระที่พระจะต้องเปิดโรงทานเลี้ยงโยมบ้าง  บ้านต้องอยู่ได้ 
วัดต้องอยู่ดี ยุคโควิด 19” เม่ือไม่สามารถลงพ้ืนที่ได้ก็มอบหมายบุคคลที่เก่ียวข้อง เช่น พระ
ในวัด ผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ด าเนินการภายใต้การสนับสนุนของวัดอินทาราม เช่น 
นายศราวิช ด้วงสีทอง ปลัดอาวุโส นายญาวัชร์ วรรณสกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1 นาย นิพนธ์ 
เงินคงพันธ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านต าบลคลองเหมืองใหม่ อสม. รวม
พลังบวร ต้านโควิดน าข้าวสาร อาหารแห้ง น้ าด่ืม นม ลงพ้ืนที่ เเจกประชาชนภายในสวน 
หมู่1 ต าบลเหมืองใหม่ จ.สมุทรสงคราม เป็นต้น (วัดอินทาราม, 2563) ดังนั้นจากข้อมูลที่
พบจะเห็นว่าการจัดมอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุเหล่านี้สะท้อนแนวคิดในเรื่องการ ช่วยเหลือ 
ที่จะส่งเสริมการบรรเทาความยากล าบากในเบื้องต้น  ด้วยสิ่งของสิ่งใช้  อาหารอุปโภค
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บริโภค เครื่องยังชีพ มีการช่วยเหลือสงเคราะห์พระสงฆ์และวัดในเขตปกครอง เพ่ือให้วัด
เหล่านั้นไปช่วยเหลือและสงเคราะห์ประชาชนในเขตวัดอีกชั้นหนึ่ง  

 
ภาพท่ี 1 บทบาทของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม กรณีหลวงพ่อแดง วัดอินทารามกับ

การสังเคราะห์ชุมชนในสถานการณ์โควิด 19 
ที่มา: วัดอินทาราม (2563) 

 จากภาพ 1 คณะผู้ เขียนได้เก็บข้อ มูลและร่วมสังเกตการณ์ในพ้ืนที่ให้ควา ม
ช่วยเหลือประชาชน จัดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับความ
ยากล าบากในสถานการณ์โควิด 19 นี้  ซ่ึงเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์พระสงฆ์กับการ
ท างานสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน ซ่ึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของพระสงฆ์และ
พระพุทธศาสนาตามที่ท่านให้ข้อมูลไว้ว่า  

วัดมีที่ เราจึงลงมือท า แล้วทุนทั้งหลายก็จะตามมา วัดไม่มีสตางค์ แต่พอลงมือท า 
ประกาศว่าจะท าโรงทานช่วยชาวบ้าน ข้าวสารก็ตามมา ไหลมาไม่ขาดสายต่อเนื่อง วัดอิน
ทารามท ามากว่า 40 วันแล้ว ทุนยังไหลมาอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่ท า ทุนก็ไม่ไหลมา ทุนก็ไม่วิ่ง
มา เราต้องมีความอดทนต่อความล าบาก ทนต่อความเจ็บใจ ทนต่อความตรากตร า  ใครว่า
อย่างไรก็ยิ้มไว้ ก่อน ต้องมีทีม ปัจจุบันนี้พระสงฆ์ต้องท างานเป็นทีม อาตมาเป็นรองเจ้า
คณะอ าเภอ ก็จาริกไปเยี่ยมทุกวัดที่ต้ังโรงทาน ไปให้ก าลังใจเขา (พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ , 
2563) 
 2.บทบาทในระดับเขตปกครอง/จังหวัดสมุทรสงคราม คือการให้ความช่วยเหลือ 
และสนับสนุนสงเคราะห์ทั้งในส่วนงบสนับสนุน หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และอ่ืน ๆ ที่
จะเป็นการช่วยเหลืออ านวยความสะดวกสนับสนุนให้เกิดขับเคลื่อนในทางการจัดการ เช่น 
(1) มอบหน้ากากอนามัย เจล ให้กับโรงพยาบาลนภาลัย  (2) โรงพยาบาลอัมพวา  (3) 
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า  (4) เรือนจ ากลางสมุทรสงคราม (5) การจัดมอบ
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เครื่อง อุโมงค์ฆ่าเชื้อ covid-19 แก่โรงพยาบาลอัมพวา (5) สถานีต ารวจอัมพวา และหน่วย
ราชการอ่ืน ๆ อีกจ านวนมาก ทั้งหมดเป็นการเข้าไปมีบทบาทในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ในเขต
อ าเภอ ในเขตจังหวัดสงครามที่จะแสดงออก และเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
เพ่ือบริการสังคมในด้านสาธารณะสงเคราะห์ ซ่ึงอาจเป็นภาพลักษณ์เชิงปัจเจก แต่อีกนัย
หนึ่งเป็นตัวแทนของพระสงฆ์ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ส่วนใหญ่ก็ด าเนินกิจกรรม
โครงการให้แก่วัดและพระสงฆ์ในเขตอยู่แล้ว แต่ความชัดเจนเป็นไปเพ่ือส่วนรวมและสังคม
ในภาพกว้างดังทัศนะที่ท่านสะท้อนคิดว่า  

ค าปรารภของพระเทพเวที รก.เจ้าคณะภาค 6 โควิด 19 เป็นช่วงที่ เปิดโอกาส
ให้สังฆะได้แสดงศักยภาพ ถ้าพระสงฆ์วัดใดรูปใด ยิ่งเป็นเจ้าอาวาส นิ่งเฉย เมินเฉย เป็นจ่า
เฉย ไม่ได้ คณะสงฆ์สมุทรสงคราม โดยเจ้าคณะจังหวัด ร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้า
คณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส และวัด โดยท่านด าริว่าทางบ้านเมืองมี 1 ต าบล 1 
ผลิตภัณฑ์ สมุทรสงครามเราจึงด าริจัดต้ัง 1 ต าบล 1 โรงทาน ปัจจุบันสมุทรสงคราม มี 23 
โรงทาน ที่จะเปิดช่วยเหลือคนยากไร้ คนตกงาน คนไม่มีอาหาร จากต าบล 23 ต าบล คน
ตกงาน คนไม่มีข้าวสารอาหารแห้ง วัดคณะสงฆ์มหานิกาย 19 วัด และคณะสงฆ์วัดธรรมยุติ
กาย 1 แห่ง รวมทั้งเจ้าอาวาสในเขตสมุทรสงครามอีก 1 วัด ถึงเวลาแล้วที่พระสงฆ์จะนิ่ง
นอนใจอยู่ไม่ได้ ชาวบ้านเลี้ยงเรามานาตราบเท่านาน  เป็นเวลาร้อยปี  ถึงเวลาแล้วที่
พระสงฆ์จ ะต้อง คิดที่ช่ วย โยม จ ะต้อง เลี้ ยง โยม ให้ อยู่ ดีมีสุ ข ม่ัง มีศรีสุ ข จังหวั ด
สมุทรสงคราม โดยเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าอาวาส พระสงฆ์ และวัด ร่วมทั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมมือร่วมใจ ในนามบ้าน วัด โรงเรียน บวร ราชการ จับมือก้าวผ่าน
โควิดไปด้วยกัน (พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ, 2563) 

 
ภาพท่ี 2 หลวงพ่อแดง วัดอินทารามกับการสังเคราะห์ชุมชนในสถานการณ์โควิด 19 มอบ

ตู้ปลอดเชื้อหน่วยงานราชการโรงพยาบาลอัมพวามูลค่ากว่า 2 หม่ืนบาท  
ที่มา: วัดอินทาราม (2563) 



298 
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563 

Vol. 9 No. 3 July - September 2020 

 

 3.บทบาทในภาพกว้าง/หน่วยงานรัฐ/มหาวิทยาลัย/และประเทศชาติ หมายถึง 
บทบาทหลวงพ่อแดง นนฺทิโย ในฐานะตัวแทนของพระสงฆ์ชาวพุทธจังหวัดสมุทรครามได้
แสดงออกและมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยการสนองด าริสมเด็จพระสังฆราช ในการจัดต้ังโรง
ทานที่วัดอินทาราม และน าผลการด าเนินงานกราบเรียนสมเด็จพระสังฆราชทราบด้วย และ
ได้รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากสมเด็จพระสังฆราช ทั้งน ามาจัดมอบต่อให้แก่วัดต่าง ๆ 
แก่คณะสงฆ์ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในชุมชนที่วัด
ต้ังอยู่  

สมเด็จพระสังฆราชมอบข้าวสารมา 100 ถุง ก็น าไปจัดแจกต่อให้กับวัดที่ ต้ังโรง
ทาน แล้วก็บอกว่ามาให้ก าลัง น่าดีใจ ไปบางวัด พอประกาศออกไป มีข้าวสารกว่า 1 พันถุง
มารอไว้แล้ว ถ้าคิดถุงละ 100 บาท ก็ 1 แสนแล้ว เพราะฉะนั้นมีที่  มีทุน มีทีม มีความ
อดทน มีท า (ลงมือท าจริง/ธรรม) พระสงฆ์ต้องท างานเป็นทีม ข้าเก่งคนเดียว ข้ายิ่งใหญ่คน
เดียว ข้าดังคนเดียว ต้องท างานเป็นทีม ต้องแบ่งงานกันท า  ต้องใช้คนให้ถูกกับงานด้วย
(พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ, 2563) 
 มีการจัดมอบเครื่องมือทางการแพทย์ หรือเครื่องมือช่วยป้องกันการขยายตัวการ
แพร่เชื้อแก่ภาครัฐ เช่น มอบตู้ปลอดเชื้อแก่โรงพยาบาลอัมพวา มูลค่ารวม 2.8 หม่ืนบาท 
ซ่ึงจะคัดกรองผู้มาใช้บริการภายในโรงพยาบาลด้วยเป็นที่สาธารณะและต้องรองรับคนหมู่
มาก มอบตู้ปลอดเชื้อมูลค่า 2.8 หม่ืน ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เพ่ือคัดกรองบุคลากร หรือบุคคลที่ต้องเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย  รวมทั้งนิสิตที่ใช้ชีวิต ฉัน 
พักภายในมหาวิทยาลัยจ านวนหลายร้อยรูป  ไปจนถึงหลายพันรูปในสถานการณ์ปกติ 
สนับสนุนเครือข่ายคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีจัดต้ังโรงทาน  เครือข่ายนักวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์จัดต้ังโรงทาน เป็นต้น รวมไปถึงการสนับสนุนชุดเวชภัณฑ์  เช่น 
หน้ากากอนามัย เจล แอลกอฮอร์ ล้างมือเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาแก่หน่วยงาน
ราชการการดังที่ยกมาเป็นต้น เป็นต้น  
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ภาพท่ี 3 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

ประทานสิ่งของพร้อมปัจจัยแก่วัดอินทาราม โดยมอบให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการ
สมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้มอบสิ่งของพร้อมปัจจัยเพ่ือน าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19)  
ที่มา: วัดอินทาราม (2563) 

 จากภาพ 3 สะท้อนบทบาทของหลวงพ่อแดงต่อการท างานเพ่ือสังคมส่วนร่วมใน
ภาพกว้าง ที่นอกเหนือจากพ้ืนที่ของท่านเอง คือจังหวัดสมุทรสงคราม มีการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดต้ังโรงทานในเขตจังหวัดสุรินทร์ หวัดหวัดอุบลราชธานี ผ่านเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนหลวงพ่อแดง วัดอินทาราม การจัดมอบเครื่องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส  เครื่อง
อุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหาร และงบประมาณสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา รับเครื่องอุปโภคบริโภคในนามสมเด็จพระสังฆราช
และน าไปจัดมอบให้แก่วัดในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นต้น  
 4. บทบาทในยุทธศาสตร์เชิงระบบความมั่นคงของอาหาร  คือความอยู่รอดของ
สถานการณ์หลังโควิด มีค าท านายและการสร้างปรากฏการณ์แนวสังคม Normal Life หลัง
สถานการณ์ปกติ จะเกิดปรากฏการณ์ใหม่ภายใต้วิถีเดิม ท่านได้เสนอแนวทางภายใต้กรอบ
งานของวัด คือการปลูกผัก ท่านให้แนวคิดว่าข้าวสารมี แต่กับข้าวไม่มี จะท าอย่างไร  จึง
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ สร้างความม่ันคงของห่วงโซ่อาหาร  โดยใช้วัดอินทาราม 
เป็นแปลงเกษตรสาธิต เพ่ือทดลองและสร้างเครือข่ายความม่ันคงทางอาหารเพ่ือเป็นแก้ไข
สถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ในขณะนี้ดังบทสะท้อนคิดของท่านว่า 



300 
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563 

Vol. 9 No. 3 July - September 2020 

 

นับจากนี้อีก 2-3 เดือน เราจะต้องอดทนต่อความล าบาก โควิดหายไป โคอดจะมา
แทนที่ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าอาวาส พระสงฆ์ และ
วัด ร่วมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมมือร่วมใจ ในนามบ้าน วัด โรงเรียน บวร ราชการ จับมือ
ก้าวผ่านโควิดไปแล้ว ตอนนี้เราด าเนินการปลูกผัก วัดที่มีที่ดินจะปลูกผัก เอาผักไปไหน คือ
เอาไปแจก เพราะอีกสองสามเดือนข้างหน้า โควิดจะหายจางไปจากประเทศไทย แต่โคอด 
จะตามมา คนจะตกงานเป็นล้าน ๆ จะไปไหน ต้องมาวัด วัดจะท าอย่างไร  ข้าวสารมี 
กับข้าวไม่มี ก็ไปไม่ได้ เรามีผัก เรามีน้ าพริก ปลาร้า จิ้มกันไปได้ ก็ไปได้ สมุทรสงคราม เรา
ไปก้าวถึงระดับที่ 2 แล้ว นายอารมณ์ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ยัง
มาศึกษางานของวัดอินทาราม และเอางานปลูกผักพลอดสารพิษ พุทธเกษตร และน าไป
เป็นต้นแบบปลูกผักที่พุทธมณฑลด้วย (พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ, 2563) 

 

 
ภาพท่ี 5 การท าสวนพุทธเกษตรเพ่ือรองรับสถานการณ์โควิด 19 ภายใต้แนวคิด  

“ความม่ันคงของอาหาร” ภายในวัดอินทาราม 
ที่มา: วัดอินทาราม (2563) 

 จากภาพที่ 5 บทบาทของหลวงพ่อแดง นนฺทิโย วัดอินทาราม ได้มีการส่งเสริมการ
ปลูกผักสวนครัวภายใต้แนวคิดพุทธเกษตร ที่เน้นการปลูกผักปลอดสาร เพ่ือเป็นแหล่งผลิต
อาหารส ารอง หรือสร้างความม่ันคงทางอาหารให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนและสังคมในสถานการณ์
ที่ยากล าบากนี้ เพ่ือรองรับความเสี่ยงหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายวัดและชุมชนก็ยังเป็น
แหล่งผลิตอาหารเลี้ยงตัวเองได้ รวมทั้งอาจส่งต่อไปสู่ชุมชน สังคมในภาพกว้างได้  
 5. บาทบาททางด้านจิตวิญญาณ การสร้างขวัญก าลังใจ โดยปกติพระสงฆ์จะท า
หน้าที่ในการให้ 2 ส่วนคือ วัตถุทาน คือจะท าหน้าที่ในการให้  (ทาน ) เป็นสิ่งของ สิ่งใช้ 
เครื่องอุปโภค บริโภคคือการยังชีพดังที่ยกมาในตอนต้น กับอีกส่วนหนึ่งคือการให้  ธรรมะ ที่
เรียกว่า  “ธรรมทาน” คือการให้ความรู้  ความเข้าใจ สติปัญญา การปรับตัวภายใต้
สถานการณ์โควิด 19 ทั้งความรู้ในการปฏิบัติตนป้องกันโรคภัยด้วย  กรณีหลวงพ่อแดง 
นนฺทิโย ในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่ท าหน้าที่ เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ 
ส่งเสริม “เยียวยา” ให้ก าลังใจ ตามแนวคิด “ธรรมทาน” ด้วย คือการให้แนวคิด สอน ให้



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  

Journal of MCU Social Science Review 
301 

 

ก าลังก าใจ เยี่ยมบ้าน พบปะ พูดคุย ที่นอกเหนือจากการให้เครื่องยังชีพ (วัตถุทาน ) คือให้
ธรรมทาน ค าสอน ความคิด สู่การสร้างขวัญและก าลังใจ ซ่ึงในปรากฏในกิจกรรมที่ท่านท า
ด้วย เช่นเม่ือไปสังเกตด้วยตัวผู้เขียนเอง ประโยคที่ได้ยินผ่านหูเช่น  “ยายเราจะสู้โควิดไป
ด้วยกัน” เป็นการสอนเรื่องความอดทนในสถานการณ์ที่ยากล าบากนี้ การแจกวัตถุมงคล ผู้
มากราบนมัสการที่วัด เป็นการเสริมแรง สร้างขวัญก าลังใจ การจัดสวดมนต์ออนไลน์  ผ่าน 
Facebook Live หรือ ไลน์ หรือการสื่อสาร ข้อคิด ค าคม เป็นธรรมะให้ก าลังใจใน
สถานการณ์ไม่ปกตินี้  การจัดธรรมบรรยายออนไลน์ที่ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง
ปัจจุบัน ทั้งหมดเป็นการเสริมสร้างก าลังจิต และก าลังความคิดให้กับชาวพุทธภายใต้
สถานการณ์โควิด 19 ซ่ึงเป็นบทบาททางด้านจิตวิญญาณ การสร้างขวัญก าลังใจ  ตามหลัก
คิดในเรื่องของธรรมทานในพระพุทธศาสนา   

 
สรุป 
 จากภาพรวมสะท้อนให้เห็นว่าพระสงฆ์ได้เข้าไปมีบทบาทต่อสังคมและชุมชนใน
ภาพกว้าง โดยเฉพาะบทบาทด้านสาธารณสังเคราะห์  ที่ เน้นให้การช่วยเหลือสังคมใน
รูปแบบของวัตถุทาน การจัดโรงทาน ให้สิ่งของยังชีพ ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และให้
มีชีวิตที่ก้าวเดินไปข้างหน้า ทั้งอาหารปรุงสุก เครื่องยังชีพ เงินยังชีพ และสิ่งใช้ที่จ า เป็น
ส าหรับการยังชีพ (ระยะต้น) การช่วยเหลือหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษาด้วยเป็นสถาน
ที่ต้ังต้นเพ่ือการดูแลคนหมู่มาก เช่น โรงพยาบาล สถานีต ารวจ สถาบันการศึกษา  รวมทั้ง
ยุทธศาสตร์เชิงอนาคต มีการเข้าไปส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักสวนครัว ต้านภัยโควิด เป็น
กิจกรรมโครงการที่มุ่งส่งเสริมการผลิตอาหารเพ่ือการยังชีพหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย 
การส่งเสริมทางด้านจิตวิญญาณ (ธรรมทาน) เป็นขวัญก าลังใจ ปรับตัว ต่อสู้ กับภาวะความ
ทุกข์ยากที่เกิดขึ้นอยู่ได้ให้ จากบริบทที่ยกมาอาจเป็นเพียงพ้ืนที่หนึ่งในหลาย ๆ พ้ืนที่  หลาย
จังหวัดของคณะสงฆ์ในประเทศไทย ที่ท างานในบริบทท่ีแตกต่างกัน แต่เป็นการท างานเพ่ือ
สังคม ส่วนรวมประเทศชาติเพ่ือสงเคราะห์ประชาชนในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ  การเขียน
บทความนี้เพ่ือสะท้อนว่าพระสงฆ์ยังคงท างาน  และมีบทบาทต่อสังคมในการช่วยเหลือ
ชุมชน สังคม ได้แม้ในยามยาก หรือในอีกหลาย ๆ สถานการณ์ ข้อความและภาพใน
บทความนี้ จึงเป็นภาพแทนคณะสงฆ์ในองค์รวมอีกหลายวัดทั่วประเทศ ให้เป็นภาพจ าว่า
พระสงฆ์ยังคงมีบทบาทต่อสังคม รวมทั้งให้เป็นแบบอย่างแก่คณะสงฆ์วัดอ่ืน  ๆ จังหวัดและ
พ้ืนที่อ่ืน ๆ ซ่ึงจะได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาใน
การช่วยเหลือ ท างานเพ่ือสังคม ในภาพกว้าง และด้านอ่ืน ๆ ต่อไป  
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บทคัดย่อ 
 เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในแวดวงนักนิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชนว่า คติ
ลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมนั้น ยึดถือว่าเม่ือได้มีการสถาปนารัฐธรรมนูญขึ้นเพ่ือใช้บังคับในการ
จัดระเบียบการปกครองประเทศแล้ว ตัวรัฐธรรมนูญนั้นเองได้ก่อต้ังระบบกฎหมายทั้งระบบ 
ในขณะเดียวกันในท่ามกลางที่รัฐนั้นๆ มีกฎหมายจ านวนหลากหลายประเภท รัฐธรรมนูญ
ของแต่ละรัฐจึงต้องก่อต้ังหลักการพ้ืนฐานว่าด้วยล าดับชั้นของกฎหมายขึ้นควบคู่ไปด้วย ผล
ของหลักล าดับชั้นทางกฎหมายจึงท าให้เกิดหลักการย่อยต่อเนื่องที่ว่า กฎหมายที่ส า คัญกว่า 
หรือกฎหมายที่สูงศักด์ิกว่า ย่อมมีชั้นทางกฎหมายเหนือกว่ากฎหมายล าดับรอง ฉะนั้นถ้า
หากกฎหมายล าดับรองมีบทบัญญัติขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติของ
กฎหมายนั้นย่อมใช้บังคับมิได้เพราะเป็นโมฆะ เพ่ืออนุวัติการให้เป็นตามหลัก ความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและหลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญของแต่ละ
ประเทศจึงสร้างองค์กรที่ท าหน้าที่พิทักษ์ ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ โดยให้
องค์กรที่สถาปนาขึ้นนั้นท าหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายว่า
บทบัญญัติของกฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติตราขึ้นนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซ่ึง
รูปแบบเฉพาะขององค์กรที่ว่านี้จะมีรูปแบบเช่นไร ย่อมแตกต่างกันออกไปหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศนั้นๆ ก าหนดไว้ 
ค าส าคัญ: หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ; หลักล าดับชั้นทางกฎหมาย ;   
หลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย 
 
ABSTRAC 
 In the society’s lawyers, public law, was generally accepted that 
constitutionalism was considered both constitution establishment to 
enforce the administration of the country. Also, the constitution itself 
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established systematic legal system. At the same time, in the midst of that 
state, there were many types of laws. The constitution of each state must 
be established along with the principle of the hierarchy of laws. The result 
of the main legal hierarchy caused continuous sub-principles. As a result, it 
was considered that the law was more important or higher law. It had legal 
class above the law of subordinate law. If the secondary law contained 
provisions being contrary to or inconsistent with the Constitution, the 
provisions of the law shall be unenforceable due to being voided. To 
comply with the implementation; the supremacy of the Constitution and 
the constitutional inclination, the Constitution of each country created an 
organization that protected the supremacy of the Constitution. The 
established organization inspected the principle of the Constitutionality and 
reviewed whether the provisions of the law that the legislature enacted 
were contrary to or inconsistent with the Constitution. What is the format of 
particular model of this organization inevitably, there were a number of 
different types. It depended on the defined constitutional law system of 
each country. 
Keywords: the principle of the supremacy of the constitution; the principle 
of the hierarchy of laws; the principle of the constitutionality of laws  
 
บทน า 
 หลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายนั้น มิได้เกิดขึ้นมาด้วย
ระบบกฎหมายปัจจุบัน แต่กลับได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง นับแต่ “ยุคสมัยเอเธนส์
โบราณ 540 ก่อนคริสตกาล (Ancient Athens Period : 540 BC) (Dominique, 1996) 
ต่อมาในปี ค.ศ.1180 หลักการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ ได้พัฒนาอีกครั้ง
ใน “อาณาจักรเยอรมันโบราณ (Ancient German Empire : 1180)” และได้รับการ
พัฒนาอย่างสุดขีด ในคริสตวรรษที่ 18 ภายหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
สหรัฐอเมริกา ค.ศ.1787 หลักการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ได้ถูกปรับใช้เป็น
รูปธรรมในการตัดสินคดีพิพาทระหว่าง Marbury v. Madison ในปี ค.ศ. 1803 ศาลฎีกา
แห่งสหรัฐอเมริกา ได้มีค าวินิจฉัยถึงหลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายไว้ว่า หาก
กฎหมา ย มี เนื้ อหา  “ ไ ม่สอดคล้ องกับรั ฐธร รมนูญ  ( Imcompatible with the 
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Constitution)” กฎหมา ยนั้น ย่ อมตก เป็ น “ โมฆะ ( is void)”  ใช้ บัง คับ มิไ ด้  ( is 
uninconsistent)  
 การวินิจฉัยคดี Marbury v. Madison ในปี ค.ศ. 1803  นั้นส่งผลให้สภาคอง   
เกรส (congress) แห่งสหรัฐอเมริกายอมรับว่า ศาลฎีกาแห่งสหรัฐอเมริกา มีอ านาจในการ
พิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายนับต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา  
 ค าตัดสินในคดี Marbury v. Madison ในปี ค.ศ. 1803 ได้สร้างอิทธิพลทาง
ความคิดต่อการควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญของนานา
ประเทศทั่วโลก  ซ่ึงในที่นี้จะกล่าวพรรณนาถึงเรื่องส าคัญที่เก่ียวกับการควบคุมกฎหมายมิ
ให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2 ประการด้วยกัน คือ  1) ก้าวย่างปร ะวัติศาสตร์ของกา ร
ควบคุมกฎหมาย มิให้ขัดหรือแย้ง ต่อรัฐธรรมนูญ ต้ังแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน และ   
2) รูปแบบเฉพาะขององค์กรที่ท าหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ของนานาประเทศในโลกร่วมสมัย 
 
ประวัติศาสตร์ของการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญต้ังแต่
อดีตจนกระท่ังปัจจุบัน 
 ดังที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่า การตรวจสอบกฎหมายไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนั้น มิได้เกิดขึ้นมาด้วยระบบกฎหมายมหาชนในปัจจุบัน หากแต่กลับได้รับการ
พัฒนามาเป็นล าดับ นับแต่ยุคสมัยเอเธนส์โบราณ ซ่ึงได้กลายเป็นรากฐานของระบบ
กฎหมายมหาชนของประเทศต่าง ๆ ในภาคพ้ืนทวีปยุโรปในช่วงเวลาต่อมา ( Dominique, 
1996) 
 ในที่นี้จะได้พิจารณาถึงยุคสมัยต่างๆ ของการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
มิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ออกเป็น 5 ยุคสมัยตามล าดับ ดังนี้ 
 1) ยุคเอเธนส์โบราณ : 540 ปีก่อนคริสตกาล (Ancient Athens Period : 
540 BC) กฎหมายเอเธนส์โบราณได้กล่าวถึงการพิทักษ์ความเป็นสูงสุดของกฎหมายไว้
เช่นเดียวกัน ซ่ึงกฎหมายที่มีความส าคัญและเก่ียวข้องกับการรับรองสิทธิ เสรีภาพของ
ประชาชนชาวเอเธนส์ คือ กฎหมาย “Nomoi (ภาษากรีก แปลว่า กฎหมายหลัก )”  
ซ่ึงเปรียบได้กับรัฐธรรมนูญในยุคปัจจุบัน  ตุลาการแห่งเอเธนส์ ได้วางหลักการพ้ืนฐาน
เก่ียวกับการควบคุมกฎหมายอ่ืนๆ ภายในเอเธนส์ซ่ึงตราโดยสภามิให้ขัดกับกฎหมาย 
“Nomoi” โดยหลักการดังกล่าวมีว่า สภาจะตรากฎหมายอย่างใดๆ ที่มีลักษณะขัดหรือแย้ง
กับกฎหมาย “Nomoi” ไม่ได้ และสภาจะตรากฎหมายให้นอกเหนือไปจากรูปแบบพิธีที่
กฎหมาย “Nomoi” ก าหนดไม่ได้เช่นเดียวกัน  หลักการดังกล่าวเกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงที่
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สภาได้ตรากฎหมาย “psephisma (เปรียบได้กับ “decree” หรือ “กฤษฎีกา” ในระบบ
กฎหมายปัจจุบัน)” ขึ้นบังคับใช้ ซ่ึงกฎหมาย “psephisma” มีเนื้อหาที่ส่งผลกระทบต่อ
สิทธิเสรีภาพในทางคดีอาญาบางประการของประชาชนชาวเอเธนส์ ตุลาการแห่งเอเธนส์จึง
ท าการวินิจฉัยให้กฎหมาย “psephisma” ตกเป็นโมฆะ  
 จากค าวินิจฉัยดังกล่าวของตุลาการแห่งเอเธนส์ ได้กลายเป็นบรรทัดฐาน ( norm) 
ตกทอดเป็นมรดกในการพัฒนาระบบการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญใน
ปัจจุบัน (Capeletti, 1970) 
 2) ยุคอาณาจักรเยอรมันโบราณ ค.ศ.1180  (Ancient German Empire : 
1180) ปี ค.ศ.1180 หลักการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ได้เกิดการ
พัฒนาอีกครั้งในอาณาจักรเยอรมันโบราณ ซ่ึงเกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงระหว่างผู้ปกครองและ
พลเมืองของรัฐ กล่าวคือ ผู้ปกครองได้อาศัยเอกสิทธ์ิของตน ในการตรากฎระเบียบต่างๆ 
ขึ้นบังคับใช้ภายในรัฐ อันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของพลเมืองภายในรัฐ 
บรรดากฎระเบียบต่างๆ เหล่านั้น จึงใช้บังคับมิได้ จนกระทั่งหลักการว่าด้วยการควบคุม
ความชอบของกฎหมายด้วยรัฐธรรมนูญ ได้ถูกน ามาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญไวมา ร์ 
(Weimar Constitution (Dominique, 1996) รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐไรซ์เยอรมัน 
ค.ศ.1919  ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฉบับแรกของประเทศเยอรมนีภายห ลัง
สงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง) 
 3) ยุคอเมริกา ค.ศ.1803 (American Period : 1803) ภายหลังจากการ
ประกาศอิสรภาพจากเจ้าอาณานิคมอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1776 ผู้น าพร้อมด้วยพลเมือง 
จ านวน 13 มลรัฐในดินแดนอเมริกา ได้ร่วมกันในการร่างกฎเกณฑ์เพ่ือจัดระเบียบการ
ปกครองของประเทศขึ้นใหม่ เรียกว่า “บทบัญญัติแห่งสมาพันธ์ ค.ศ.1776 (Article of 
Confederation 1776)”  และต้ั งชื่ อปร ะเทศที่เ กิดขึ้นใหม่ว่า  “ สมา พัน ธ์อ เมริกา 
(Confederation of America)”  
 ต่อมาในปี ค.ศ.1787 อเมริกาได้ประกาศใช้กฎเกณฑ์ในการปกครองประเทศฉบับ
ใหม่ เรียกว่า “รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา (The Constitution of the United State 
of America)” โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ บัญญัติให้เรียกชื่อประเทศว่า “สหรัฐอเมริกา  (The 
United States of America)” โดยเปลี่ยนรูปแบบการรวมรัฐจาก รูปแบบ “สมาพันธรัฐ 
(Confederal State)” เป็น “สหพันธรัฐ (Federal State)” นับต้ังแต่นั้นมา 
 สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาหลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายอย่างรุ่ง โรจน์อีกครั้งในสหรัฐอเมริกา คือ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ ง
สหรัฐอเมริกา ค.ศ.1787 ได้รับรองสถานะทางกฎหมายของรัฐธรรมนูญ (Legal Status of 
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the Constitution) ของสหรัฐอเมริกาไว้ว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด ด่ังที่ปรากฏ
ถ้อยค าในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1787 มาตรา 6 วรรคสอง ซ่ึง
บัญญัติความว่า “รัฐธรรมนูญ.... เป็นกฎหมายสูงสุดของแผ่นดินและผู้พิพากษาในทุกมลรัฐ
จะต้องผูกพันด่ังว่า” (The constitution of the United States of America, 1787) 
 อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติตามาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา 
ค.ศ.1787 นั้น ก็ยังแต่เป็นเพียง “เจตนารมณ์ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ที่ ต้องการ
เชิดชูหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ” ซ่ึงยังคงเป็นเพียง “นามธรรม 
(abstract)” เท่านั้น 
 ครั้นต่อมาในปี ค.ศ. 1803 เม่ือมีคดีข้อพิพาทระหว่าง William Marbury v. 
James Madison ไปสู่ศาลฎีกา (Supreme Court) แห่งสหรัฐอเมริกา ศาลฎีกาแห่ง
สหรัฐอเมริกาได้ขยายความเป็น “นามธรรม (Abstract)” ของหลักความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ มาสู่ความเป็น “รูปธรรม (Concrete)” ด้วยผลแห่งค าวินิจฉัยนั้นเอง 
 จอห์น มาร์แชล (John Marshall) (Herbert, 2000)  ประธานศาลฎีกาแห่ง
สหรัฐอเมริกาในขณะนั้น ได้พัฒนาหลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญจนกลายเป็น “ลัทธิ
มาร์แชล (Marshall Doctrine)” ซ่ึงมีสาระส าคัญ ดังนี้ (เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง, 2552)   
 1) “บรรดาผู้ที่ร่างรัฐธรรมนูญ ได้ถือว่าตัวรัฐธรรมนูญนั้น สร้างกฎหมายสูงสุดและ
เป็นพ้ืนฐานของชาติโดยแน่แท้ (all those who have fromed written constitutions 
contemplate them as the fundamental law of nation)” 
 2) “ทฤษฎีที่รัฐบาลจะต้องยอมรับ คือ บรรดากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติที่ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้น ต้องใช้บังคับมิได้ (The theory of every such government 
must be, than an of legislature, repugnant to the constitution, is void)” และ 
 3) “แน่นอนว่า เป็นอ านาจและหน้าที่ของฝ่ายตุลาการที่จะชี้ว่ากฎหมายคืออะไร 
องค์กรที่น ากฎเกณฑ์มาปรับใช้กับกรณีเฉพาะย่อมจ าเป็นที่จะต้องอธิบายและตีความ
กฎเกณฑ์นั้น หากกฎเกณฑ์สองฉบับขัดกัน ศาลต้องเป็นผู้ตัดสินว่ากฎเกณฑ์ใดที่จะน ามาใช้ 
( It is emphatically the province and duty of judicial department to say what 
the law is; Those who apply the rule to particular cases, must of necessity 
expound and interpret that rule. It two law conflict with each other, the 
courts must decide on the operation of each)” 
 จากความเห็นของ จอห์น มาร์แชล เช่นนี้ ท าให้ศาลฎีกาเลือกใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
สหรัฐอเมริกา ค.ศ.1787 ซ่ึงศาลฎีกาเห็นว่าเป็นกฎหมายสูงสุดยิ่งกว่าธรรมนูญศาลยุติธรรม 
ค.ศ.1789 ซ่ึงเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ส่วนกฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อ
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รัฐธรรมนูญก็จะต้องสิ้นผลแห่งการใช้บังคับ ด้วยเหตุนี้  ศาลฎีกาจึง ตัดสินให้จ าหน่ายคดี
ออกจากสารบบ เนื่องจากศาลไม่มีอ านาจพิจารณาคดีนี้  เพราะคดีไม่มีลักษณะต้องด้วย 
มาตรา 13 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1787 
 ภายหลังจากที่ศาลฎีกาแห่งสหรัฐอเมริกามีค าพิพากษาของคดี William Marbury 
V. James Madison ในปี ค.ศ.1803 แล้ว นับจากนั้นศาลฎีกาแห่งสหรัฐอเมริกาก็ได้ยึดถือ
ค าพิพากษาในคดีนี้เป็น “บรรทัดฐาน (Precedent)” ในการตัดสินว่ากฎหมายใดขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐเมริกาหรือไม่ อาทิ คดี Brown v. Board of Education, 
347 U.S.483 (1954)  กล่าวคือ เด็กนักเรียนผิวสี (คนผิวด า) ถูกปฏิเสธไม่รับเป็นนักเรียน
ในโรงเรียนที่จัดไว้ส าหรับคนผิวขาว ซ่ึงการแบ่งแยกประเภทของนักเรียนตามบริบทนี้ 
เป็นไปตามกฎหมายที่ให้มีการแบ่งแยกนักเรียนระหว่างนักเรียนผิวขาวและนักเรียนผิวสี 
โดยอาศัยเหตุผลทางชาติพันธุ์ ต่อกรณีนี้ศาลฎีกาแห่งสหรัฐอ เมริกาตัดสินว่า กฎหมาย
แบ่งแยกเด็กบนพ้ืนฐานชาติพันธุ์ เป็นการละเมิดหลักความเสมอภาคของบุคคล ( Equal 
Protection Clause) ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1787 แก้ไข
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 14 เป็นต้น 
 เม่ือมีการควบคุมกฎหมายธรรมดา (รัฐบัญญัติ/Act) ที่ฝ่ายนิติบัญญัติตราขึ้น เพ่ือ
มิให้ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นจากคดี  “William Marbury v. 
James Madison” ในปี ค.ศ.1803 แล้วนั้น ก่อให้เกิดผลกระทบด้านแนวความคิดในเรื่อง
การควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในยุโรปอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปี ค.ศ.1920 สหพันธ์สาธารณรัฐออสเตรียเป็นประเทศแรกในยุโรปที่สถาปนา
จัดต้ัง “ศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional Court)” ขึ้น เพ่ือตรวจสอบกฎหมายไม่ให้ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จากนั้นประเทศอ่ืนๆ ก็ได้จัดต้ังศาลรัฐธรรมนูญขึ้นในระบบ
กฎหมายมหาชนของตนตามกันมาเป็นล าดับ รวมถึงราชอาณาจักรไทยด้วย 
       4) ยุคออสเตรีย ค.ศ.1920 (Austrian Period : 1920)  พัฒนาการของการ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นนั้น รัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธ์สาธารณรัฐออสเตรีย ค.ศ.1920 ได้บัญญัติให้ “ศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional 
Court)” เป็นองค์กรตุลาการที่มีอ านาจเพียงองค์กรเดียวในการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย (Juducial Review) รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรั ฐ
ออสเตรีย ที่บัญญัติให้มีการจัดต้ังศาลรัฐธรรมนูญนั้น เกิดขึ้นจากแนวความคิดของนัก
กฎหมายมหาชนชาวออสเตรียน สองท่าน คือ ฮันส์ เคลเซ่น (Hans Kelsen) และ อดอล์ฟ 
เมร์เคิล (Adolf Markle) ซ่ึงทั้งสองท่านมีความเห็นว่า  
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 “การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายนั้น ไม่สมควรให้ศาลปกติ 
(ศาลยุ ติธรรม) มีอ า นาจในการตรวจสอบ แต่ควรจัด ต้ัง “ศาลช าน าญพิเศษ” ซ่ึ ง
ประกอบด้วยตุลาการที่เชี่ยวชาญในสาขากฎหมายมหาชนและวิธีพิจารณาคดี “ตามระบบ
ไต่ส่วน ( Inquisitorial System)”  ซ่ึง เป็ น วิธี พิจ ารณาคดีทา งกฎหมา ยมหาชน ” 
(Dominique, 1996) ภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐออสเตรียได้
สถาปนา “ศาลรัฐธรรมนูญ” ขึ้น หลายประเทศในทวีปยุโรป ก็ได้รับเอาแนวคิดการ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยศาลรัฐธรรมนูญแบบสหพันธ์
สาธารณรัฐออสเตรียไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศตน อาทิ สาธารณรัฐเช็ค ในปี 
ค.ศ.19 20 รา ชรัฐลิกเตนสไตน์ ในปี ค.ศ.1 925 สา ธารณรั ฐกรีซ ในปี ค.ศ.192 7 
ราชอาณาจักรสเปน ในปี ค.ศ.1931 สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ในปี ค.ศ. 1937 เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม ระบบการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญ
นี้ ต้องหยุดชะงักลงเป็นการชั่วคราวเนื่องจากภัยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ.1941 – 
ค.ศ.1945) ซ่ึงเป็นการแผ่ขยายอิทธิพลของระบบเผด็จการฟาสซิสต์ ท าให้ในบางประเทศ 
เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐออสเตรียและสา ธารณรัฐเช็ค ไม่สามารถน าเอาระบบกา ร
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาบังคับใช้ในช่วงภาวะดังกล่าว 
 5) ยุคฝรั่งเศส ค.ศ.1958  (French Period : 1958) ในปี ค.ศ.1790 ซีแยส 
(Sieyès) นักปรัชญาคนส าคัญของฝรั่งเศสในช่วงการปฏิวัติ ค.ศ.1789 ก็ได้กล่าวถึงความ
เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ แต่กล่าวโดยภาพรวมกว้างๆ ว่า รัฐธรรมนูญได้บัญญัติ
ถึงอ านาจในการก่อต้ังองค์กรทางการเมือง (Pouvoir Constituent) ซ่ึงเป็น “อ านาจ
พิเศษ” ที่สูงกว่าอ านาจอ่ืนๆ ในรัฐ ในปี ค.ศ.1795 ซีแยส พยายามเสนอให้มี “สภาพิเศษ” 
ที่สมาชิกได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกรัฐสภา  คอยท าหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้น แต่แนวคิดดังกล่าวก็ไม่ได้รับการยอมรับ 
          กล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ.1800 และ ค.ศ.1852 บัญญัติ
ให้ วุฒิสภา (Sénat) เป็นองค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  (รัฐ
บัญญัติ/ La Lois) แต่ขณะนั้นวุฒิสภามีความใกล้ชิดกับรัฐบาล จึงปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความ
ล าเอียงไม่เป็นกลาง จึงถูกยกเลิกในเวลาต่อมา รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส  ค.ศ.
1958 (ฉบับปัจจุบัน) มาตรา 21 ได้บัญญัติให้มี “องค์กรก่ึงการเมือง – ก่ึงตุลาการ” ขึ้น 
แต่ไม่มีลักษณะเป็น “ศาล (Court : Tribunal)” แต่อยู่ในรูป “กรรมการ (Conseil : 
Council)” ท าหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติที่รัฐสภาฝรั่งเศส
ตราขึ้น องค์กรนี้เรียกว่า  “กรรมการตุลาการรัฐธรรมนูญ  (Conseil Constitutionnel : 
Constitutional Council)” ต้ังแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน 
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รูปแบบองค์กรท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญของนานา
ประเทศในโลกร่วมสมัย 
 การมีอยู่ขององค์กรที่ท าหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
ก็เท่ากับว่าตัวรัฐธรรมนูญนั้นเอง ได้สร้างเครื่องมือในการ “พิทักษ์ (protect)” ความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญรูปแบบเฉพาะขององค์กรที่ท าหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายมิให้
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ย่อมมีรูปแบบแตกต่างกันออกไปตามแนวคิดเรื่องรัฐธรรมนูญ
นิยม (Constitutionalism)  ของแต่ละประเทศ ซ่ึงมีอยู่ หลายรูปแบบด้วย กัน ได้แ ก่ 
(Capeletti, 1970)    
 1) รูปแบบอเมริกา (American Model) องค์กรที่ท าหน้าที่ตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ตามรูปแบบอเมริกานั้น เป็นระบบการตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ โดยให้ “ศาลยุติธรรม (Court of Justice)” อันได้แก่ ศาลฎีกาแห่ง
สหรัฐอเมริกา ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติที่สภาคองเกรสตราขึ้น 
และตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติที่สภานิติบัญญัติของมลรัฐตราขึ้น 
ว่าบทบัญญัติแห่งรัฐบัญญัติเหล่านั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอ เมริกา ค.ศ.
1787 หรือไม่ ในขณะที่ศาลสูงแห่งมลรัฐ ก็มีอ านาจในการตรวจสอบว่า รัฐบัญญัติที่สภานิติ
บัญญัติของมลรัฐตราขึ้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งมลรัฐหรือไม่  การกระจายอ านาจ
ในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามรูปแบบอเมริกาที่ให้อ านาจศาลยุติธรรมทุก
ศาลมีเขตอ านาจหน้าที่เช่นนี้ เรียกระบบการตรวจสอบอ านาจในลักษณะดังกล่าวว่า “การ
ตรวจสอบในระบบกระจายอ านาจ  หรือ ระบบไม่รวมศูนย์อ านาจ ( Decentralized 
System)” ซ่ึงการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยศาลยุติธรรมตาม
รูปแบบอเมริกานี้ มีการบังคับใช้ในกลุ่มประเทศต่างๆ ดังนี้ 
 1.1) ยุโรป ได้แก่ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ราชอาณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักร
นอรเวย์ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
 1.2) แอฟริกา ได้แก่ สาธารณรัฐแกมเบีย สาธารณรัฐกินี สาธารณรัฐบอตสวานา 
สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐกานา สาธารณรัฐมาลาวี สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย 
สาธารณรัฐแทนซาเนีย สาธารณรัฐเซียร์รา ลีโอน 
 1.3) เอเชีย  ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ สาธารณรัฐฟิจิ ญี่ปุ่น 
ราชอาณาจักรตองกา สาธารณรัฐอินเดีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สหพันธรัฐแห่งไมโครนีเซีย 
สาธารณรัฐนาอูรา สหพันธ์สาธารณรัฐเนปาล รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี สาธารณรั ฐสิงคโปร์ 
สาธารณรัฐวานู อาตู รัฐเอกราชซามัวตะวันตก 
 1.4) ตะวันออกกลาง ได้แก่ รัฐอิสราเอล 
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 1.5) อเมริกาเหนือ ได้แก่ แคนาดา 
 1.6) อเมริกากลางและอเมริกาใต้ ได้แก่ สาธารณรัฐโดมินิกัน บาร์เบโดส เกรนาดา 
สาธารณรัฐเฮติ เครือรัฐบาฮามาส สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย 
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา สหรัฐเม็กซิโก จาเมก้า 
 2) รูปแบบออสเตรีย  ( Austrian Model) อง ค์กรที่ ท าหน้า ที่ตร วจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐออสเตรีย 
ค.ศ.1920 ได้สถาปนา “ศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional Court)” แยกออกจากศาล
ยุติธรรม และให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตุลาการเดียวเท่านั้น ที่ถือสิทธิท าหน้าที่
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ระบบการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายตามรูปแบบออสเตรีย จึงได้รับการยึดถือว่าเป็น “ระบบรวมศูนย์
อ านาจ (Centralized system) ” ที่ให้การถื อสิทธิในการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายเป็นของ “ศาลรัฐธรรมนูญ” แต่เพียงองค์กรเดียว การตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายตามรูปแบบออสเตรียนี้  ได้ถูกน าไปบังคับใช้ใน
ประเทศต่างๆ ดังนี้ 
 2.1) ยุโรป ได้แก่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหพันธรัฐรัสเซีย สหพันธรัฐ
บอสเนียและเฮอร์ซิโกเวียนา สาธารณรัฐแอลบาเนีย ราชรัฐอันดอร์รา สาธารณรัฐเบลารุส 
ฮังการี สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐลัตเวีย สาธารณรัฐลิทัวเนีย ราชรัฐลักแซมเบิร์ก 
สาธารณรัฐมาซิโดเนีย สาธารณรัฐมอลตา สาธารณรัฐโปแลนด์ โรมาเนีย สาธารณรัฐสโลวัก 
ราชอาณาจักรสเปน ยูเครน สาธารณรัฐตุรกี 
 2.2) แอฟริกา  ได้แ ก่ สาธารณรัฐแองโกลา สาธารณรัฐเบนิน สาธารณรั ฐ
แอฟริกากลาง สาธารณรัฐกาบอง สาธารณรัฐมาลี สาธารณรัฐรวันดา สาธารณรัฐโตโก 
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สาธารณรัฐมาดากัสการ์ สาธารณารัฐอาหรับอียิปต์ 
 3.3) ตะวันออกกลางได้แก่ สาธารณรัฐไซปรัส รัฐปาเลสไตน์ สาธารณรัฐอาหรับ
ซีเรีย 
 3.4) เอเชีย ได้แก่ สาธารณรัฐอาเมเนีย สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน สาธารณรัฐ
จอร์เจีย สาธารณรัฐทาจิกิสถาน สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน มองโกเลีย สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ราชอาณาจักร
ไทย 
 3) รูปแบบฝรั่งเศส (French Model) การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายตามรูปแบบฝรั่งเศสตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ.1958 นั้น 
ไม่ได้กระท าโดยองค์กรที่เป็นลักษณะ “ศาลโดยแท้” แต่กระท าโดย “องค์กรพิเศษ” ที่ มี
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ลักษณะเป็น “องค์กรก่ึงตุลาการ ก่ึงการเมือง (Quasi Judicial-Political Body)”ซ่ึงอยู่ใน
รูป “กรรมการ (Conseil: Council)” ที่เรียกว่า “กรรมการตุลาการรัฐธรรมนูญ (Conseil 
Constitutionnel : Constitutional Council)” โดยมีหน้าที่ในการพิทักษ์ความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ องค์กรพิเศษตามรูปแบบฝรั่งเศส มีการจัดต้ังขึ้นในกลุ่ม
ประเทศต่างๆ มีดังนี้ 
 3.1) ยุโรป ได้แก่ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
 3.2) แอฟริกา ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐจิบู
ติ สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ราชอาณาจักรโมร็อกโก สาธารณรัฐโมซัมบิก 
 3.3) เอเชียได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 4) รูปแบบศาลอนุญาโตตุลาการ (Arbitrary Court Model) การตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในรูปแบบนี้ จะปรากฏขึ้นในรูปศาลสูง  ซ่ึงมีการ
จัดต้ังขึ้นเป็นการเฉพาะกิจ เฉพาะกาล เพ่ือท าหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการในการตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย 
 องค์กรตามรูปแบบอนุญาโตตุลาการ มีการจัดต้ังขึ้นในกลุ่มประเทศต่างๆ ดังนี้ 
 4.1) ยุโรป ได้แก่ ราชอาณาจักรเบลเยียม สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ราชรัฐลิกเตนส
ไตน์ ราชรัฐโมนาโค 
 4.2) ตะวันออกกลาง ได้แก่ สาธารณรัฐเยเมน  
 4.3) แอฟริกา ได้แก่ บูร์กินา ฟาโซ สาธารณรัฐคาเมรูน ชาด สาธารณรัฐซูดาน 
สาธารณรัฐยูกันดา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐแซมเบีย 
 4.4) เอเชีย ได้แก่ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 4.5) อเมริกากลางและอเมริกาใต้  ได้แก่ สาธารณรัฐคอสตาริกา สาธารณรัฐ
นิการากัว สาธารณรัฐปานามา สาธารณรัฐปารากวัย สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย 
 5) รูปแบบอ่ืนๆ (Other Model) องค์กรที่ท าหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นๆ ซ่ึงอาจจะ
เป็นองค์ที่อยู่ในรูป สภาแห่งชาติ สภาประชาชน หรือรัฐสภา องค์กรที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในรูปแบบอ่ืนๆ มีการน าไปบังคับใช้ในกลุ่มประเทศ
ต่างๆ มีดังนี้ 
 5.1) ยุโรป ได้แก่ สาธารณรัฐฟินแลนด์ (โดยรัฐสภา) 
 5.2) ตะวันออกกลาง ได้แก่ ราชอาณาจักรบาเรนห์ รัฐคูเวต รัฐสุลต่านโอมาน 
(โดยรัฐสภา) 
 5.3) แอฟริกา ได้แก่ สาธารณรัฐตูนีเซีย สาธารณรัฐซิมบับเว (โดยรัฐสภา) 
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 5.4) เอเชีย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (โดยสภาประชาชน) สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม (โดยสภาแห่งชาติ) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โดยสภา
แห่งชาติ) เนการาบรูไนดารุสซาลาม (โดยรัฐสภา) อัฟกานิสถาน (โดยรัฐสภา) สาธารณรัฐ
อิสลามปากีสถาน (โดยรัฐสภา)  
 6) ประเทศท่ีไม่มีระบบการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
 ประเทศที่ไม่มีการจัดต้ังองค์กรขึ้นมาเพ่ือตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมาย มีปรากฏอยู่ในกลุ่มประเทศต่างๆ มีดังนี้ 
 6.1) ยุโรป ได้แก่ สหราชอาณาจักร ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
 6.2) แอฟริกาได้แก่ ราชอาณาจักรเลโซโท สาธารณรัฐไลบีเรีย ลิเบีย 
 ดังนั้นองค์กรที่ท าหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ จะมีเฉพาะในประเทศ ซ่ึงมีรูปแบบรัฐธรรมนูญตาม “รูปแบบอเมริกา 
(American Model)” เท่านั้น กล่าวคือ รัฐธรรมนูญรูปแบบอเมริกันนั้น  มีการเขียนถึง
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดระเบียบการปกครองประเทศและหลักการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ
ของประชาชนไว้ในรูปของ “ประมวลรัฐธรรมนูญ (Codified Constitution)” และ
ประมวลรัฐธรรมนูญนั้น จะปรากฏอยู่ใน “เอกสารฉบับเดียว” โดยรัฐธรรมนูญประเภทนี้ 
จะมีบทบัญญัติระบุให้รัฐธรรมนูญเป็น “กฎหมายสูงสุด (Supreme Law)” แต่รัฐธรรมนูญ
ของบางประเทศ แม้จะไม่มีบทบัญญัติกล่าวถึงให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด แต่ก็มี
บทบัญญัติรั บรองให้มี  “องค์กรที่ท าหน้า ที่ตรวจสอบกฎหมาย ไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ” 
 
สรุป 
 หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนี้  มีขึ้นเพ่ือเป็นหลักประกันในการ
คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน ไม่ให้ฝ่ายนิติบัญญัติตรากฎหมายขึ้นในทางกระทบ 
กระเทือนต่อสิทธิ เสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองและคุ้มครองไว้ 
 ส่วนรูปแบบเฉพาะขององค์กรที่ท าหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมาย เพ่ือพิทักษ์และธ ารงไว้ ซ่ึงความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนั้น ย่อม
แตกต่างกันออกไปตามคติลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมของประเทศเหล่านั้น  หลักความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและหลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญของแต่ละ
ประเทศจึงสร้างองค์กรที่ท าหน้าที่พิทักษ์ ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ โดยให้
องค์กรที่สถาปนาขึ้นนั้นท าหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายว่า
บทบัญญัติของกฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติตราขึ้น ขั ดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไ ม่  
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ซ่ึงรูปแบบเฉพาะขององค์กรที่ว่านี้จะมีรูปแบบเช่นไร ย่อมแตกต่างกันออกไปหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศนั้นๆ 
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บทควา มนี้ มี วั ตถุป ร ะสง ค์เ พ่ือ ศึกษาวิ ถี ทา งแห่งการ ส่ งเสริ มและพัฒนา
ประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นรากฐานความเป็นระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง จาก
การทบทวนเอกสาร งานวิจัย และท าการวิเคราะห์จากบทความต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์
วิถีทางแห่งการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนได้ 6 ประเด็น ดังต่อไปนี้  คือ 1) 
ความหมายของประชาธิปไตย 2) แนวคิดของประชาธิปไตย  3) ประเภทของการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย 4) องค์ประกอบส าคัญของความเป็นประชาธิปไตย  5) วิถีทาง
แห่งการส่งเสริมประชาธิปไตย  และ 6) การพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืน เพ่ือให้ประชาชน
รักและพัฒนา ท้องถิ่ น ซ่ึง เอ้ื อให้เ กิดความสามัคคี ในกลุ่ มคนอันเป็น กา รบ่ มเพา ะ
ประชาธิปไตยให้มีความยั่งยืนในสังคมด้วยความ รักและหวงแหนประเทศชาติ สืบไป 
ค าส าคัญ:  การส่งเสริม; พัฒนา; ประชาธิปไตย 
 

Abstract 
This article aimed to study guidelines of promoting and developing 

the sustainable democracy as to lay down the foundation for strengthening 
the democracy system based on the relevant theories related documents 
and studies.  Guideline of promoting the sustainable democracy were 
consisted of 6 dimensions: they were 1) the meaning of democracy,2) the 
process of democracy,3)  Types of democracy,4) Essential element of 
democracy,5)  the way of democracy promoting and 6) Sustainable 
democratic development for the people to love and  local development 
and to be in the unity of people that also promote the sustainable 
democracy in the society and the nation.  

Keywords: Promoting; Development; Democracy 
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บทน า 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นรูปแบบการปกครองที่ก าหนดให้อ านาจ

การบริหารมาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน ตลอดจนเป็นหลักในการด าเนินชีวิตของ
การอยู่ร่วมกันในสังคมโดยสงบสุข ภายใต้ความเชื่อที่ว่า (ทัศนา บุญทอง ,  2563) คนเรา
เกิดมาเท่าเทียมกัน ซ่ึงจะได้รับการคุ้มครองจากรัฐตามกฎหมาย และโอกาสที่จะได้รับการ
บริการต่าง ๆ ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ หมายความว่าเป็นสังคมที่ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ 
ภราดรภาพ ถือว่าเป็นระบอบการปกครองที่ถูกน ามาใช้เพ่ือให้เกิดความสงบสุข ความเป็น
ธรรม และความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมนั้น ๆ ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 
247 5 ก็ยังคงมี เหตุกา รณ์ที่ แสดงถึ งกา รน าระบอบประชา ธิป ไตยมาใช้แ ต่ยัง ไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องต่างพยายามแสวงหาช่องทางในการ
แก้ปัญหา แต่การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เพียงระยะสั้นๆ ซ่ึงเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ยั่งยืน  

ในบทความทางวิชาการนี้ ผู้เขียนได้ท าการศึกษาประกอบไปด้วยเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 
1) ความหมายของประชาธิปไตย  2) แนวคิดของประชาธิปไตย  3) ประเภทของการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 4) องค์ประกอบส าคัญของความเป็นประชาธิปไตย  5) 
วิถีทางแห่งการส่งเสริมประชาธิปไตย และ 6) การพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ซ่ึงจะได้
กล่าวถึงต่อไป 
 
ความหมายของประชาธิปไตย  
 นักปราชญ์เพลโต เปรียบเทียบประชาธิปไตย ซ่ึงเขาเรียกว่าเป็น “การปกครอง
โดยถูกปกครอง” ว่าเป็นรูปแบบทางเลือกส าหรับระบอบประชาธิปไตย คณาธิปไตยและ
เศรษฐยาธิปไตย ถึงแม้ว่าประชาธิปไตยแบบเอเอเธนส์จะถือว่าเป็นการปกครองในรูปแบบ
ประชาธิปไตยทางตรง แต่เดิมแล้วประชาธิปไตยแบบเอเธนส์มีลักษณะเด่นอยู่สองประการ 
คือ ได้มีการคัดเลือกพลเมืองธรรมดาจ านวนมากเข้าสู่ระบบรัฐการและศาลและมีการชุมนุม
กันของพลเมืองทุกชนชั้น (พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2540) 
 อริสโตเต้ิล กล่าวว่า ประชาธิปไตยเกิดขึ้นจากแนวคิดว่า เสรีภาพเป็นของทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน แต่เม่ือใดที่เสรีภาพถูกคุกคามโดยปราศจากเหตุผลที่ดี ประชาธิปไตยก็
อาจเสื่อมถอยลงไป จนกลายเป็นการใช้อ านาจผูกขาดของคนกลุ่มน้อยได้  (จ านงค์ ทอง
ประเสริฐ, 2533) 
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 อับ ร า อัม ลิ นคอร์ น ( Abraham Lincoln) ป ร ะธา น าธิ บ ดีคนที่  16  ของ
สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือ
ประชาชน 
 บา โร  (Barro)  นักวิช า กา ร ด้า นกา รเ มืองของมหา วิทย าลั ยร ะดับ โลก คือ 
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบและ
วิเคราะห์ปัจจัยหลักๆ ที่ท าให้การเมืองการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยของแต่ละ
ประเทศมีความแตกต่างกันซ่ึงพบว่า ปัจจัยส าคัญหลักๆที่เกิดจาก การให้นิยามของค าว่า
ประชาธิปไตยของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันและการที่หลายประเทศไม่สามารถ
ปลูกฝัง ให้ความรู้แก่ประชาชนว่าประชาชนเป็นผู้ที่มีสิทธิและหน้าที่ในการทั้งเป็นผู้ก าหนด
ทิศทาง ผู้ท าหน้าที่ในการปกครอง และผู้ได้รับประโยชน์จากการปกครองตามระบอบนี้ บา
โรให้ความหมายที่แท้จริงของประชาธิปไตย คือระบอบการปกครองของประเทศระบอบ
หนึ่ง ซ่ึงมีหลักการส าคัญคือ ปวงชนของประเทศนั้น ๆ เป็นผู้ มีสิทธิในการปกครองตนเอง 
โดยมิได้มีเป้าหมายที่จะให้ประชาชนในประเทศนั้น ๆ ท าให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้หนึ่ง
ผู้ใดมีอ านาจ มีบารมี หรือมีความม่ังค่ังที่สูงขึ้น แนวคิดของบาโรสะท้อนให้เห็นว่า ความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้เรื่องประชาธิปไตยจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ประเทศนั้น ๆ มีระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหรือไม่ (Barro, 1999) 
 กา รสรุ ป ว่ าปร ะชา ธิ ปไตยท า ให้ส งบสุ ขและรุ่ งเ รื อ ง ยั งเป็ น ข้อถู กเถี ย ง  
เม่ือเทียบกับประเทศที่ปกครอง “คอมมิวนิสต์” แบบจีน เวียดนาม และเกาหลี ก็อ้างว่า
เป็นประชาธิปไตย และนิยามว่าสงบสุข หรือสหรัฐอเมริกา ที่ยังเป็นปัญหาในปัจจุบัน  
ก็ถูกวิจารณ์ว่า อ้างว่าเป็นประชาธิปไตย แต่มีข้อพิพาทเรื่องสิทธิมนุษย์ หรือปัญหาเรื่อง
ความเหลื่อมล้ าในเชิงสังคมสูง 

 
แนวคิดของประชาธิปไตย  

จากการศึกษาความหมายของประชาธิปไตยข้างต้น ผู้เขียนได้ศึกษาและน าเสนอ
แนวคิดที่เป็ นรากฐานของประชาธิ ปไตย คือ การที่บุคคล  ได้รับการ ยอมรับนับถื อ
ความส าคัญของความเป็นมนุษย์ มีเสรีภาพในการด าเนินชีวิต มีความเสมอภาคในการ
บริหารงานหรือแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ เป็นส าคัญของการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมี 4 ประเด็นคือ (ทัศนา บุญทอง, 2563)   

1) ประชาชนเป็นผู้มีอ านาจในประเทศ หรือ เป็นผู้มีอ านาจอธิปไตย ประชาชนจึง
เป็นผู้ใช้อ านาจของตนผ่านองค์กรตัวแทนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สภาผู้แทนราษฎร หรือ
องค์กรของรัฐอ่ืน ๆ ตามหลักประชาธิปไตย ย่อมท าให้เกิดความชอบธรรมในการใช้อ านาจ
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ของรัฐ เพราะรัฐ หรือผู้ที่ท าหน้าที่ปกครองถือว่าเป็นผู้ใช้อ านาจที่ได้มาจากเจ้าของอธิปไตย
คือประชาชน  

2) ประชาชนทุกคนในประเทศไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันในด้านสังคม ฐานะ 
การศึกษา แต่ทุกคนก็มีความเท่าเทียมกัน มีเสรีภาพ ความเสมอภาค เท่าเทียมกันตาม
กฎหมาย สาระหลักส าคัญในข้อนี้สอดคล้องกับหลักความเสมอภาค การไม่เลือกปฏิบัติ 
และหลักการเคารพในสิทธิของมนุษยชน 

3) การบริหารงานของรัฐจะต้องใช้มติจากเสียงข้างมากของประชาชนในประเทศ
เป็นตัวตัดสิน แต่เสียงส่วนน้อยภายในรัฐนั้น ๆ ต้องได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติอย่าง
เป็นธรรม สาระหลักส าคัญข้อนี้สอดคล้องกับการเคารพสิทธิอันพึงได้รับของประชาชนในรัฐ
ทุกคนอย่างเป็นธรรม  

4) การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมหรือเห็น
พ้องจากประชาชนส่วนใหญ่ในรัฐ สาระหลักส าคัญข้อนี้สอดคล้องกับการปกครองโดยใช้
เสียงข้างมาก ในการตัดสินใจหรือการหาทางออกตามเจตนาของประชาชนส่วนใหญ่ แต่
เม่ือพิจารณาประกอบกับหลักการที่ระบุไว้ตามข้อ  3 จะเห็นได้ว่า เสียงส่วนน้อยของ
ประชาชนต้องได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรมเช่นกัน  

จากที่ได้กล่าวถึงแนวคิดของประชาธิปไตยโดยสรุปทั้ง 4 ข้อดังกล่าว ผู้ เขียน
สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงแนวของประชาธิปไตย 
 

รูปแบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีหลักการที่ชัดเจน แต่รูปแบบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยนั้นมีความหลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยหลายๆอย่าง อาทิ ขนาดของรัฐ 
พ้ืนฐานการศึกษา ความรู้และความเข้าใจของประชาชนในรัฐหรือประเทศนั้น ๆ ภูมิหลัง
ของระบอบการปกครองเดิมของรัฐหรือประเทศนั้น ๆ ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ด้าน

 

แนวของประชาธิปไตย 

1. ความเป็นอิสระของปัจเจกชน 

2. ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

3. อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน 

4. ตัดสินโดยเสียงข้างมากและคุ้มครองเสียงข้างน้อย 
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สังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ และแม้กระทั่งการแทรกแซงทางการเมืองการ
ปกครองของประเทศอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องก็มีผลต่อการเลือกประเภทการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยที่เหมาะสมต่อรัฐหรือประเทศนั้น ๆ ได้เช่นกัน ประเภทของการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยแบ่งเป็น ประเภทดังนี้ (สุรพล สุยะพรหม, 2548) 

1. ประชาธิปไตยทางตรง เป็นรูปแบบการปกครองโดยที่ประชาชนมีส่วนร่วมกับ
การ ตัดสิน ใจเรื่อ งต่ าง ๆ ได้ โดยตร ง โดย ไม่ ต้องอา ศัยผู้ท าหน้ าที่ แทนตน  อีกทั้ ง 
ประชาธิปไตยทางตรงยังเป็นเพียงรูปแบบที่ไม่ค่อยแพร่หลายนัก เพราะรูปแบบการ
ปกครองดังกล่าวจะเหมาะสมกับชุมชนขนาดเล็กเท่านั้น ปัจจุบันนี้ ประชาธิปไตยทางตรงที่
มีลักษณะเป็นรูป ธรรมที่สุ ดก็น่าจ ะเป็นปร ะเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ประชาชนผู้ มีสิท ธิ
ลงคะแนนสามารถลงประชามติในเรื่องนั้น ๆ ได้โดยตรง ในบางประเทศประชาธิปไตย
ทางตรงอาจกระท าผ่านการลงประชามติในเรื่องการออกกฎหมายส าคัญที่มีผลกระทบสูง 
และการถอดถอนผู้ได้รับเลือกต้ังหรือถอดถอนประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรี 

2. ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน เป็นระบบที่ให้ประชาชนออกเสียงเลือกตัวแทนตน
ไปท าหน้าที่แทนตน กรณีมีผู้สมัครเพ่ือรับเลือกต้ังมากกว่าหนึ่งคน กลไกลที่ใช้กันเป็นสากล
ก็คือการใช้ระบบเสียงข้างมาก ข้อแตกต่างในแต่ละประเทศ หรือในแต่ละยุคสมัยนั้น มัก
เป็นเรื่องของการใช้ระบบเสียงข้างมาก ข้อแตกต่างในแต่ละประเทศ หรือในแต่ละยุคสมัย
นั้น มักเป็นเรื่องของการก าหนดเขตเลือกต้ัง ดังที่ประเทศไทยเองก็มีการใช้เขตเลือกต้ัง
แตกต่างกันไปตามยุคสมัยตามแต่ที่จะก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกต้ังแต่ละ
ฉบับ แต่ประชาชนผู้ไปท าการเลือกต้ังผู้แทนมักลืมไปเสมอว่า ผู้แทนที่ตนเลือกมานั้น ย่อม
มีเสรีภาพในการตัดสินใจของตนเองและเลือกวีการด าเนินการต่าง ๆ ได้ตามที่เขาเห็นชอบ
หรือพอใจจึงมักปรากฎเสมอว่าภายหลังจากได้รับเลือกต้ังแล้ว ผู้แทนมักจะไม่กระท าการ
เป็นผู้แทนของกลุ่มบุคคลที่เลือกตนเข้ามาอีก หากแต่กระท าไปตามความคิดเห็นของตนเอง
เป็นส่วนใหญ่ อันเป็นที่มาของปัญหาคอรัปชันอย่างหนึ่ง ซ่ึงส่วนนี้จะถูกก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังแต่ละฉบับ ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนจ าแนก
ได้ 3 ประเภทดังนี้ (วิศาล ศรีมหาวโร, 2554)  

2.1 ระบบรัฐสภาอังกฤษน าหลักการแบ่งแยกอ านาจมาใช้แบบไม่เด็ดขาด 
กล่าวคือ ให้มีการเชื่อมโยงอ านาจหรือการประนีประนอมอ านาจระหว่างสถาบันนิติ บัญญัติ
กับฝ่ายบริหาร และฝ่ายบริหารส่วนใหญ่ต้องมาจากฝ่ายนิติบัญญัติ หัวหน้าฝ่ายบริหารมา
จากการเลือกต้ังทางอ้อมและมีผ่ายตุลาการเป็นอิสระจากรัฐสภา ระบบรัฐสภาอังกฤษนี้ถือ
ว่ารัฐสภาอันเป็นสถาบันนิติบัณฑิตมีอ านาจสูงสุด (อมร จันทรสมบูรณ์, 2523) 
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2.2 ระบบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา รัฐสภามีอ านาจหน้าที่ในการออก
กฎหมาย แต่ไม่มีอ านาจควบคุมฝ่ายบริหารโดยการลงมติไม่ไว้วางใจอย่างระบบรัฐสภา
อังกฤษ แต่มีอ านาจอย่างอ่ืนในการตรวจสอบและดุลอ านาจไม่ให้ประธานาธิบดีซ่ึงเป็นฝ่าย
บริหารมีอ านาจมากเกินไป คืออ านาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยประธานาธิบดีไม่มีหน้าที่
เก่ีย วข้ อง  เพรา ะการประกา ศใช้บทบัญญัติที่แก้ ไข เพ่ิมเ ติมรั ฐธรรมนูญ ไม่ ต้องให้
ประธานาธิบดีลงนาม อันเป็นผลให้รัฐสภาสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตัวเอง ฝ่าย
บริหารและของฝ่ายตุลาการได้ อ านาจในการเลือกต้ังประธานาธิบดีและรองประธานาธิบ ดี
ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครคนใดได้เสียงข้างมากของคณะผู้เลือกต้ัง โดยสภาผู้แทนราษฎรจะท า
หน้าที่เลือกประธานาธิบดี และวุฒิสภาเลือกรองประธานาธิบดี อ านาจในการถอดถอน
ประธานาธิบดี ในกรณีที่ประธานาธิบดีกระท าผิดอาญาอย่างร้ายแรง หรือทรยศต่อชาติ 
โดยสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ไต่สวนแล้วฟ้องร้องไปยังวุฒิสภาซ่ึงจะเป็นผู้ ตัดสิน  

2.3 ระบบ ก่ึงปร ะธาน าธิ บดี  ( Semi-presidential system)  ร ะบบก่ึ ง
ประธานาธิบดีแบบสหรัฐอเมริกา ใช้แนวคิดการมีผู้น าคนเดียวของสหรัฐอเมริกามาใช้ควบคู่
กับระบบรัฐสภาตามแนวคิดของอังกฤษ ซ่ึงได้รับการเลือกต้ังโดยตรงจากประช าชน มี
อ านาจลงนามกฎหมายและกฤษฎีกา มีอ านาจยับยั้งกฎหมายและกฤษฎีกาได้ โดยการ
ปฏิเสธการลงนาม และมีสิทธิในการยุบสภาเป็นอภิสิทธิ์ส่วนตัวของประธานาธิบดีรัฐบาลไม่
อาจขัดขวงได้ อ านาจในการขอให้ประชาชนออกเสียงแสดงประชามติทั้งในกรณีที่เก่ียวข้อง
หรือไม่เก่ียวข้องกับรัฐธรรมนูญ เช่น ในร่างกฎหมายทั้งหลายที่เก่ียวกับจัดระเบียบอ านาจ
ต่าง ๆ ข้อตกลงแห่งประชาคมหรือสนธิสัญญา ทั้งยังมีอานาจลงมติไม่ไว้วางใจคณะรัฐบาล
ด้วย แต่ขณะเดียวกันประธานาธิบดีก็มีอ านาจยุบสภาผู้แทนราษฎรได้เช่นกัน ส่วนอ านาจ
ตุลาการนั้น ศาลมีอ านาจตุลาการและแยกเป็นอิสร ะจากอ านาจทุกฝ่าย (จรูญ สุภาพ, 
2531) 

3. ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory democracy) เป็นระบบที่
ส าคัญระบบหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงนิยมใช้กันแพร่หลายใน
ประเทศที่พัฒนาทางการเมืองมีความเจริญก้าวหน้า เช่น ในยุโรป และสหรัฐอเมริกา เพ่ือ
แก้ไขปัญหาจุด อ่อนของร ะบอบประชา ธิป ไตยทา งอ้อมหรือ โดยตัวแทน ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญไม่เฉพาะแต่การ
เลือกตัวแทนให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเท่านั้น หากแต่ยัง
รวมถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ ของรัฐบาล ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็น อยู่และวิถี ชีวิตของประชา ชนอีกด้วย กา รมีส่ วนร่วมของประชาชนจึง มี
ความส าคัญในการสร้างประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนและส่งเสริมธรรมาภิบาล ตลอดจนการ
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บริหารงาน หากการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นเพียงใดก็จะช่วยให้มีการต รวจสอบ
การท างานของผู้บริหารและท าให้ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง
เป็นการป้ องกันนักการเมืองจ ากการก า หนดนโยบายที่ไม่เหมาะสมกับสังคมนั้น ๆ 
นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนยังเป็นการสร้างความม่ันใจว่าเสียงของประชาชนจะ
มีคนรับฟัง รวมทั้งความต้องการหรือความปรารถนาของประชาชนก็จะได้รับการตอบสนอง 
(ถวิลวดี บุรีกุล, 2547) 

ดังนั้น จึงเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนว่า ในปัจจุบันประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนที่
ผสมผสานกับประชาธิปไตยโดยแบบมีส่วนร่วมเป็นที่นิยมน ามาเป็นรูปแบบของการเมือง
การปกครองทั่วโลก เพราะกล่าวกันว่า เป็นรูปแบบที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศมาก
ที่สุด เพราะสามารถยืนยันเจตนารมณ์ของเจ้าของอ านาจอธิปไตยได้เป็นอย่างดี 
 
องค์ประกอบส าคัญของความเป็นประชาธิปไตย  

จากการวิเคราะห์เอกสารทางวิชาการของบุคคลที่มีชื่อเสียงและหน่วยงานที่เชื่อถือ
ได้สามารถกล่ าวได้ว่า รัฐหรือประเทศที่ มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง ต้อง
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักๆ 5 ประการคือ 1) หลักพ้ืนฐานแห่งเสรีภาพและสิทธิของ
ปวงชน 2) การจัดให้มีการเลือกต้ัง 3) หลักนิติธรรม 4) หลักการแบ่งแยกอ านาจ และ 5) 
หลักการแสดงออกซ่ึงความเห็นทางสาธารณะและเสรีภาพของสื่อ โดยมีรายละเอียดต่อไป
ดังนี้ 

1. หลักพ้ืนฐานแห่งเสรีภาพและสิทธิของปวงชน ซ่ึงนับได้ว่าสิทธิของมนุษยชน
เป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญที่สุดของระบอบประชาธิปไตย นักประชาธิปไตยต้นแบบได้
กล่าวไว้เสมอว่า ระบบที่เรียกว่าประชาธิปไตยนั้น สิทธิของมนุษย์เป็นฐานรากที่ส า คัญอย่าง
ยิ่ง เพราะในบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะส่งเสริมให้มนุษย์ได้รับสิทธิ
อันชอบธรรมที่ตนพึงได้รับ อาทิสิทธิในการมีส่วนร่วม หรือ แสดงความเห็นเก่ียวกับ
กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่จะใช้ในการปกครอง (Becker & Raveloson, 2008) 

2. การจัดให้มีการเลือกต้ัง เพราะการเลือกต้ังเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ เป็นเสา
หลักของประชาธิปไตย รัฐที่ใช้ระบอบประชาธิปไตยในการปกครองประเทศจึงต้องมีการ
บัญญัติกฎหมายและองค์กรที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการการเลือกต้ังไว้ให้ชัดเจน 
นอกจากนั้นยังต้องมีบทบัญญัติอ่ืน ๆ เก่ียวกับการเลือกต้ังให้ครอบคลุมเช่น จ านวนของ
ผู้แทนประชาชนที่มาจากการเลือกต้ัง วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง กติกาในกระบวนการ
เลือกต้ัง การจัดสรรผู้แทนที่มาจากการเลือกต้ังสามารถท าได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่ กับ
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ระบบที่ก าหนดขึ้นโดยรัฐหรือประเทศนั้น ๆ และขึ้นอยู่ กับวัฒนธรรม ลักษณะทางสังคม 
และบรรยากาศทางการเมืองของประเทศนั้น ๆ (Meyer, 2011) 

3. หลักนิติธรรม (rule of law) กล่าวคือหลักการปกครองโดยกฎหมาย หรือ
เรียกว่า หลักนิติธรรม เกณฑ์บ่งชี้ความเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ส า คัญข้อหนึ่งคือ รัฐ 
หรือประเทศนั้น ๆ ต้องปกครองด้วยกฎหมาย มิใช่ปกครองด้วย บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่
สามารถกระท าการสิ่งใดตามความเห็นชอบของตน เพราะความสงบสุข ความเป็นระเบียบ 
การมีกติกาในการใช้ชีวิตในสังคมต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น
เกณฑ์ตามจารีต เกณฑ์ทางศีลธรรม เกณฑ์ทางศาสนา และที่ส า คัญสูงสุดคือ เกณฑ์ตาม
กฎหมาย 

4. หลักการแบ่งแยกอ านาจ เป็นที่ยอมรับกันว่าอ านาจในระบอบประชาธิปไตยมี 
3 ประการคือ อ านาจนิติบัญญัติ คืออ านาจในการตรากฎหมาย ออกประกาศ และถอด
ถอนกฎหมาย อ านาจในการใช้กฎหมาย คืออ านาจของฝ่ายบริหารในการบังคับใช้กฎหมาย
และนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล และ อ านาจตุลาการ คืออ านาจในการตัดสินตามขอบเขตที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย ถือว่าเป็นอ านาจในการใช้กฎหมายในการตัดสิน โดยให้องค์กร
เหล่านี้ตรวจสอบและถ่วงดุลกันและกัน เพ่ือมิให้รัฐมีอ านาจเด็ดขาด (สมยศ เชื้อไทย, 
2550) 

5. หลักการแสดงออกซ่ึงความเห็นทางสาธารณะและเสรีภาพของส่ือ เนื่องด้วย
เสรีภาพในการแสดงออกเป็นสิทธิของประชาชนภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ตามปฏิญญาสากลสิทธิมนุษยชน หัวข้อที่ 19 ที่ระบุไว้ว่า “ทุกคนมีสิทธิอย่างเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็น และแสดงออก ซ่ึงสิทธิดังกล่าวรวมถึงเสรีภาพที่จะแสดงความ
คิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง เสรีภาพในการแสวงหา ได้รับ เข้าถึง และถ่ายทอด
ความคิดเห็นหรือข้อวิพากย์ข่าวสารผ่านสื่อใด ๆ โดยไม่จ ากัดพรมแดน ” (บุบผา เมฆศรี
ทองค า, 2563) แสดงความเห็นตลอดจนการวิพากย์ ถือว่าเป็นเครื่องมือถ่วงดุลและควบคุม
อ านาจของฝ่ายปกครอง (Meyer, 2011) 

จึงกล่าวโดยปราศจากข้อสงสัยว่า นักวิชาการทางด้านการเมืองการปกครองต่าง
ยอมรับถึงองค์ประกอบพ้ืนฐานของความเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ผู้ เขียนสามารถแสดง
เป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
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ภาพท่ี 2 แสดงองค์ประกอบพ้ืนฐานของความเป็นประชาธิปไตย 

 
วิถีทางแห่งการส่งเสริมประชาธิปไตย  

จากการศึกษาถึงองค์ประกอบของความเป็นประชาธิปไตยดังกล่าวข้างต้น จึง
จ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจถึงวิถีทางแห่งการได้มาซ่ึงประชาธิปไตย โดยการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ประกอบด้วย 4 ประการได้แก่  

1. ระบบการปกครองที่ คัดเลือกและเปลี่ยนรัฐบาลผ่านการเลือกต้ังที่ เสรีและ
ยุติธรรม โดยประชาชนในรัฐหรือประเทศใช้ดุลพินิจและเหตุผลในการเลือกผู้น าและท าให้
ผู้น าต้องรับผิดชอบต่อนโยบายและการด าเนินงาน ในระบอบประชาธิปไตยนี้ประชาชนคือ
รัฐ และเป็นผู้มีอ านาจทางการเมืองในรูปแบบที่สูงสุด 

2. การมีส่วนร่วมอย่างต่ืนตัวท้ังในการเมืองและในชีวิตพลเมืองของประชาชน ใน
ฐานะพลเมือง บทบาทหลักของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยคือ การมีส่วนร่วมตามสิทธิ
หน้าที่ของพลเมืองต้องมีต้องรับทราบเรื่องสาธารณะ ต้องติดตามและประเมินการท าหน้าที่
ของผู้น าทางการเมืองและตัวแทนของผู้น าว่ามีการใช้อ านาจอย่างไร ผลของการใช้อ านาจ
ปกครองก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะหรือไม่ (วิศาล ศรีมหาวโร, 2554) 

3. การมีนโยบาย ระบบ และกลไกในการปกป้องสิทธิมนุษยชนของพลเมืองทุกคน 
ในระบอบประชาธิปไตย พลเมืองมีสิทธิพ้ืนฐานที่รัฐไม่สามารถละเมิดได้ เช่น สิทธิในการ
เชื่อ ในการพูด การเขียน ในการคิด ในการนับถือศาสนา ในการสื่อสาร ในการรวมกลุ่ม 
หรือเป็นสมาชิก การชุมนุม และการประท้วงการกระท าของรัฐบาล (Meyer, 2011) 

4. หลักกฎหมาย ทั้งตัวกฎหมายและกระบวนการ ถูกน ามาใช้อย่างเท่าเทียมกัน
ส าหรับพลเมืองทุกคน ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบบที่ปกครองโดยกฎหมายที่ประกาศใช้

 

 

1. หลักพ้ืนฐานของเสรีภาพและสิทธิของประชาชน 

2. การจัดให้มีการเลือกตั้งโดยบริสุทธิ์และยุติธรรม 

3. การใช้หลักนิติธรรมในการปกครองประเทศ 

5. การแบ่งแยกอ านาจอธิปไตยเพ่ือความถ่วงดุลที่ชัดเจน 

องค์ประกอบส าคัญของความ 
เป็นประชาธิปไตย 

 

6. การให้ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก 
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ต้องมีหลักการปกป้องสิทธิของพลเมือง ท าให้เกิดความสงบเรียบร้อย ก าหนดขอบเขต
อ านาจของรัฐบาล (ทัศนา บุญทอง, 2563) 

ดังนั้น เม่ือปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแล้ว จึงต้องค านึงถึงวิธีการได้มาซ่ึง
อ านาจการปกครอง เพราะวิถีแห่งประชาธิปไตยนั้น อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน จึงต้อง
ให้ปวงชนทั้งหมดยินยอมยกอ านาจนั้นให้แก่ผู้แทนของปวงชน ซ่ึงต้องเป็นไปอย่างสันติ 
ผ่านกระบวนการเลือกต้ัง ที่ส่งเสริมให้ปวงชนมีความต่ืนตัวที่จะเข้าร่วมกระบวนการ
ทางการเมืองการปกครองในรัฐของตน โดยด าเนินการอย่างมีกฎหมายคุ้มครองและเป็นไป
ด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ ต้ัง 

 
การพัฒนาประชาธิปไตยท่ีย่ังยืน  

ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขมาต้ังแต่ปี พุทธศักราช 2475 แต่วิวัฒนาการของประชาธิปไตยในประเทศไทย
ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังเช่นค ากล่าวของ อานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรีคนที่  
18 ของประเทศไทยที่ว่า ประชาธิปไตยในประเทศไทยยังมีความเปราะบาง ประชาชนทุ ก
คนในประเทศจึงควรมีส่วนร่วมในการท าให้ประชาธิปไตยไปถึงจุดธ ารงไว้ซ่ึงประชาธิปไตยที่
ยั่งยืน (อานันท์ ปันยารชุน, 2563) สามารถสรุปได้ว่า แนวทางในการพัฒนาประชาธิปไตย
ในประเทศไทยให้มีความยั่งยืนนั้น มีดังนี้ (ทัศนา บุญทอง, 2563) 

1. สร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยปลูกฝังความรู้  ความเข้าใจ 
และทัศนคติ แก่ประชาชนทุกระดับ ในการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการเข้ามีส่วนร่วม ใน
การกระบวนการตัดสินใจทางการเมือง ซ่ึงประชาชนจะต้องเป็นตัวของตัวเอง ไม่ถูกอิทธิพล
ครอบง า ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้นี้ต้องได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนต้ังแต่
ระดับปฐมวัยและพัฒนาให้มีความลึกซ้ึงมากขึ้นในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ดังนั้นสถาบัน
ศึกษาทุกระดับถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการกล่อมเกลาเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าใจและมี
ทัศนคติที่ถูกต้องเรื่องประชาธิปไตย การเผยแพร่ความรู้ในกลุ่มประชาชนทั่วไปถือว่าเป็น
กิจกรรมที่ต้องท าควบคู่กันไป เพราะในหลักการของประชาธิปไตย ประชาชนทุกคนเป็น
เจ้าของสิทธิ  เป็นเจ้าของอ านาจในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังหรือเลือกคนที่จะท าหน้าที่
แทนตน ดังนั้นในฐานะเจ้าของคะแนนเสียง จึงควรมีความรู้ว่า ตนเองมีหน้าที่ รับผิดชอบ
ตามสิทธิความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

การเสริมสร้างเพ่ือความเป็นพลเมือง จะต้องให้ความส าคัญแก่ประชาชนในการ
แสดงออกการมีส่วนร่วมทางการเมือง และต้องให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
กระบวนการทางประชาธิปไตยและการรู้เท่าทันการเมือง เพ่ือให้ประชาชนสามารถพัฒนา
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ทักษะในการมีส่วนร่วมทางการเมืองเข้าใจบทบาทสถานภาพและความส าคัญของสถาบัน
ทางการเมืองและเป็นบุคคลที่ต่ืนรู้ทางการเมือง 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ การเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจเป็น
ลักษณะส าคัญประการหนึ่งของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เป็นสัญลักษณ์ที่
แสดงให้เห็นว่าประชาชนทราบถึงความต้องการของตนเองและการบริหารประเทศของผู้น า
อยู่ในสายตาประชาชน ประชาชนสามารถตรวจการท างานของผู้บริหารประเทศได้ การ
ปลูกฝังการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยควรกล่อมเกลาต้ังแต่สถาบันครอบครัว โรงเรียน 
และชุมชน โดยบูรณาการเข้ากับวิถีการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน และฝึกจนเป็นปกติวิสัย 
ซ่ึงจะมีผลท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนทางการเมืองและมีความรู้ สึกรัก
และหวงแหนชุมชน ท้องถิ่น  เพ่ือซึมซับจิตวิญญาณในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ
สิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมืองของประเทศ เพ่ือปลูกฝังความยั่งยืนของประชาธิปไตยลงไปใน
ตัวบุคคล  

3. ผู้บริหารประเทศต้องยึดหลักคุณธรรมทางการเมือง ความยั่งยืนของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ไม่ได้อยู่ที่การยึดเสียงข้างมากว่าเป็นฝ่ายถูกต้อง (majority 
rule) หรือมีสิทธิและอ านาจในการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของเสียงส่วนน้อย เพราะการ
กระท าดังกล่าวอาจจะท าให้เสียงส่วนน้อยได้รับผลกระทบ น ามาซ่ึงความไม่สงบสุขของ
ประเทศได้ โดยผู้บริหารประเทศต้องมีการส่งเสริ มฉันทามติ ความเห็นพ้องเพ่ือที่สร้าง
สมดุล ยอมรับความแตกต่างของกันและกัน ความหลากหลายด้านความรู้สึกนึกคิด และ
การแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น  

4. ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิเช่น ทุกคน มีสิทธิในการเข้าถึง
การศึกษาได้อย่างเป็นธรรม ทั้งกลุ่มเยาวชนหรือบุคคลที่ไม่มีที่อยู่อาศัยแน่นอน การศึกษา
ต้องเปิดโอกาสส าหรับบุคคลทุกช่วงอายุ และทุกสถานะ เพราะเม่ือบุคคลได้รับการศึกษาที่
ดีมีคุณภาพ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจในการแก้ปัญหา ก็จะเป็นเหตุเป็น
ผลมากขึ้น การที่จะท าให้ประชาธิปไตยมีความยั่งยืนได้นั้น ขึ้นอยู่ กั บความมีเหตุมีผลของ
ประชาชนทุกระดับ การวิเคราะห์ สื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ ต้องใช้เหตุผลประกอบ
เสมอ การศึกษาจะช่วยให้ป ระชาชนมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถเข้าถึ ง
แหล่งข้อมูลที่เป็นจริง ตัดสินได้ว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ แยกแยะข้อมูลเท็จได้ ก าร
ที่พลเมืองของประเทศฝึกใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหา ก็จะเป็นการสร้างวัฒนธรรมของ
ประเทศ ซ่ึงจะสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนของการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้  

5. ความรับผิดชอบต่อสาธารณะและความโปร่งใส สถาบันของรัฐ หรือผู้บริหาร
ต้องรับผิดชอบการกระท าของตน นอกจากจะต้องรับผิดชอบในการท างานเพ่ือประโยชน์
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ของประชาชนแล้ว ยังต้องรับผิดชอบต่อฝ่ายตุลาการที่มีความเป็นอิสระ และรับผิดชอบต่อ
สถาบันกลางอ่ืน ๆ ที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการท างานของรัฐบาล รับผิดชอบต่อ
สาธารณะและความโปร่งใส เพ่ือคุ้มครองประชาชนให้ได้รับประโยชน์จากนโยบายที่แท้จ ริง 
ป้องกันการตกอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียผลประโยชน์ที่ตนพึงได้รับ  (พระอโณทัย 
กตปุญฺโญ, 2563)  

6. การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง หมายถึง การมอบอ านาจให้กับผู้ มี
ส่วนเก่ียวข้องเพ่ือการปกครองตนเอง เพ่ือไม่ให้อ านาจกระจุกอยู่ที่ส่วนกลางเพียงอย่าง
เดียว เป้าหมายที่แท้จริงของการกระจายอ านาจคือ ท าให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับการ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมตามสิทธิอันพึงได้รั บ ผลต่อการกระจา ย
ทรัพยากร การพัฒนาสาธารณูปโภค การพัฒนาการคมนาคม การพัฒนาสุขภาพ และการ
พัฒนาการศึกษา ท าให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงใน
กระบวนการประชาธิปไตย มองภาพประชาธิปไตยเป็นเรื่องใกล้ตัว และเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างกลมกลืน  

จากการที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงการพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืนในข้างต้นนี้  ท าให้เห็น
ชัดเจนว่า ประชาธิปไตยจึงเป็นระบอบการปกครองที่ต้องการการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
และวิถีทางแห่งการพัฒนานั้นต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการที่สามารถสรุปลงใน
แผนภาพ ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3 แสดงการพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืน 

 
สรุป 

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย แม้ว่าจะมีผู้กล่าวว่าเป็นรูปแบบการ
ปกครองรัฐในอุดมคติ ที่จะท าให้เกิดความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกชนชั้น 

 การพัฒนาประชาธิปไตย 
ที่ยั่งยืน 

 

1. การสร้างความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ 

2. การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนทุกระดับ 

3. ความมีคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารประเทศในทุกระดับ 

4. การส่งเสริมให้พลเมืองเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5. ความเป็นอิสระและความโปร่งใสในการบริหารงานทั้งปวง 

6. การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพ่ือการปกครองตนเองอย่างแท้จริง 
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และเป็นรูปแบบที่ท าให้ปวงชนเกิดความสงบสุขมากที่สุด แต่กระนั้นปัจจุบันนี้ มีผู้ยอมรับ
กันมากกว่าเป็นรูปแบบการปกครองที่เลวน้อยที่สุดเง่ือนไขที่ส า คัญของการปกครองตาม
ระบอบนี้คือ ปวงชนซ่ึงเป็นเจ้าของอ านาจ  (นพพล ชูกลิ่น, 2563)  ใช้อ านาจและได้รับ
ผลประโยชน์จากอ านาจนั้น ๆ ต้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าการเป็นประชาธิปไตยคือ
อะไรและอย่างไร การพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยจึงเป็นเรื่อง
ส าคัญที่แต่ละบุคคลต้องตระหนัก และกระท าอย่างจริงจัง  การส่งเสริมการพัฒนา
ประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนของรัฐ เป็นอีกภารกิจหนึ่งส าหรับผู้บริหารประเทศ เพ่ือสร้าง
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเริ่มต้นจากการ
ปลูกฝังในระบบการศึกษาเพ่ือให้ประชาชนในทุกพ้ืนที่ มีความรู้ที่แท้จริงเรื่องประชาธิปไตย 
พัฒนาการรวมตัวของภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง วางระบบการปกครองเพ่ื อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น ผลักดันการออกนโยบาย
สาธารณะ ออกกฎหมายเพ่ือการกระจายอ านาจการปกครอง ทั้งนี้ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดอีกประการหนึ่งคือ ภาครัฐที่ท า
หน้าที่โดยตรงในการบริหารประเทศต้องเป็นแบบอย่างที่ ดีของความโปร่งใส ความมี
คุณธรรมจริยธรรม ความซ่ือตรง ความโปร่งใส การยอมรับอ านาจตัดสินของฝ่ายตุลาการ 
การเคารพในความแตกต่างของปวงชน การเคารพในการแสดงออกทางเสรีภาพที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายภายใต้ขอบเขตที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน ๆ หรือ สังคมหรือที่
เรียกว่าการมองต่างมุมสิ่งเหล่านี้ จะปิดช่องว่างระหว่างภาครัฐและปวงชน ซ่ึงจะน าไปสู่
การพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืน อันมีผลท าให้สังคมบังเกิดความสงบสุขและมีควา ม
เจริญรุ่งเรืองตลอดไป 
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บริหารคนในองค์กรอย่างไรให้มีคนรักมากกว่าคนชัง* 

MORE HATRED PEOPLE THAN LOVED ONE: 
HOW TO MANAGE PEOPLE IN AN ORGANIZATION TO HAVE 

MORE LOVED ONES THAN THE HATRED ONES 
นพดล ดีไทยสงค์ 
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บทคัดย่อ 
 การบริหารคนองค์กรเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ผู้น าองค์กรทุกคนจ าเป็นต้องมี โดย
เริ่มจากการเข้าใจและปราศจากอคติ 4 คือ การบริหารที่เต็มไปด้วยความล าเอียง ได้แก่ 
ล าเอียงเพราะรัก ล าเอียงเพราะชัง ล าเอียงเพราะหลง และล าเอียงเพราะกลัว ควรบริหาร
คนในองค์กรฐานคติที่ว่าท าอย่างไรให้มีแต่คนรักมากกว่าคนชัง โดยยึดหลักหลักส าคัญใน
การบริหารคนในองค์กรให้มีประสิทธิภาพนั้น มีหลักการและวิธีการ ประกอบด้วย 1) 
สื่อสารให้บุคลากรและทีมงานเห็นภาพรวมขององค์กร 2) มอบหมายงานและความ
รับผิดชอบ 3) การให้ความส าคัญและพัฒนาบุคลากร ช่วยบุคลากรในการก าหนดเป้าหมาย
ส่วนตน 4) การสร้างแรงจูงใจ เช่นให้รางวัลบุคลากร 5) เป็นพ่ีเลี้ยง 6) ให้ข้อมูลป้อนกลับ 
และยึดหลักตามแนวพระพุทธศาสนาโดยใช้หลักสังคหวัตถุ 4 อันได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถ
จริยา และสมานัตตตา 
ค าส าคัญ: บริหารองค์กร; อคติ 4; สังคหวัตถุ 4 
 

Abstract  
 Organizational management is an art and science that every 
organization leader needs. Beginning with understanding and without 
prejudice 4  is management that is full of bias, which is biased because of 
love. Biased because of despise Biased because of being lost and biased 
because of fear. Should manage people in the organization based on the 
motto, "How to make more lovers than hatred ones" Adhere to the 
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international principles of Richard Brandon, applied to the organization and 
very successful in Western society. Or adherence to the Buddhist principles 
by using the Four Sangha objects, which are the Four Sangahavatthu 
Principles including giving, kindly speech, useful conduct and even and 
equal treatment. Management of the organization is both science and art. 
Every organization leader needs to have Beginning with understanding and 
without prejudice 4 is management that is full of bias, which is biased 
because of love. Biased because of despise Biased because of being lost 
And biased because of fear. The management of people in an organization 
based on the motto of "How to make more people love people than to 
hate people." By adhering to key principles for managing people in the 
organization to be effective Principles and methods include 1 ) 
Communicate the big picture 2) Delegate work and responsibilities 3) Priority 
and personnel development Helping employees set their own goals (Help 
employees set goals) 4. Motivation For example Reward employees 5) Be a 
mentor 6) Give feedback and adhere to the Buddhist principles by using 4 
Sangahavatthu principles such as giving, kindly speech, useful conduct, even 
and equal treatment.  
Keywords: Corporate management; Prejudice 4; The 4 Sangahavathu 
 
บทน า 
 การบริหารองค์การให้ประสบความส าเร็จในปัจจุบันและอนาคตกระท าได้ยากมาก
ขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ
สลับซับซ้อนมากขึ้น การบริหารจัดการจ าเป็นต้องอาศัยผู้บริหารที่ มีความรู้ความสามารถ 
(เสน่ห์ จุ้ยโต, 2545) ด้วยเหตุที่การบริหารในองค์การในปัจจุบันนั้นประกอบด้วยคนหมู่
มากเป็นเรื่องยากที่จะท าให้ถูกใจคนทุกคนได้ทั้งหมด หากแต่เป็นองค์การเอกชนที่ มุ่งหวัง
ผลก าไรเป็นหลักการออกแบบการบริหารคนในองค์กรจึงสามารถกระท าได้ง่าย มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์กา รเอกชนมีการให้
คุณให้โทษได้ง่ายกว่าองค์การภาครัฐ เม่ือก าหนดแนวปฏิบัติแล้วไม่ท าตามก็ต้องถูกให้ออก
จากงานออกจากองค์การ แต่ขณะเดียวกันในองค์การภาครัฐที่เป็นส่วนงานราชการนั้น การ
บริหารคนในองค์กรเป็นสิ่งที่ท าได้ยากเนื่องจากวงจรการท างานจากเริ่มต้นเข้าท างานจน
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สิ้นสุดเม่ือเกษียณอายุราชการเป็นวงจรการท างานที่ยาวนาน และการอยู่ในองค์การนานท า
ให้เกิดอัตตาสูง (อีโก้) และการแบ่งพรรคแบ่งพวกเป็นฝักฝ่ายที่ผันแปรไปตามอ านาจ
ทางการบริหารของผู้บริหาร ซ่ึงการบริหารคนในองค์การจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการ
บริหารที่ผู้บริหารองค์การจะต้องน ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให้ได้
เพ่ือให้เกิดความเคารพนับถือจากคนในองค์การถึงแม้จะไม่ทั้งหมดก็ตามด้วยเหตุที่ใน
องค์การนั้นย่อมมีทั้ง “คนรัก” และ “คนชัง” 
 
บริหารองค์กรบนพ้ืนฐานของอคติ 4 ย่อมมีแต่คนชัง 
 ความล าเอียงตามหลักทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า อคติ (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 
21/18/29) ซ่ึงในทางสากลเรียกว่าความเอนเอียง (Bias) (Wikipedia, 2563) หมายถึง 
การมีภาวะจิตใจที่โน้มเอียงหรือมีทัศนคติที่โน้มเอียงที่ไม่สมบูรณ์ มีการปฏิเสธผู้ที่ มีความ
คิดเห็นต่าง ไม่ว่าจะเห็นต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ผู้คนสังคมหรือแม้แต่พรรคการเมือง 
ไม่เปิดใจยอมรับ เม่ือเทียบความหมายตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วระหว่างความล าเอียง
กับความเอนเอียงมีความหมายอยู่ในบริบทเดียวกัน หมายถึง ความไม่ยุติธรรม  มี 4 
ประเภท ดังนี้ 
 1. ล าเอียงเพราะชอบ (ฉันทาคติ) หมายถึง ล าเอียงเพราะรักใคร่กันหรือเพราะ
ชอบพอกัน หากเม่ือมองตามค าศัพท์ของค าว่า “ฉันทะ” นั้น พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลศัพท์ ได้ให้ค านิยามไว้ว่า กามฉันท์, กามฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในอารมณ์ที่ชอบ
ใจมีรูปเป็นต้น ,ความพอใจในกามคุณทั้ง 5  คือ รูป เสียง กลิ่น  รส โผฏฐัพพะ หรื อ
ความหมายอีกนัยหนึ่ ง ได้แก่ ฉันทะ 1) ความพอใจ , ความชอบใจ , ความยินดี , ความ
ต้องการ, ความรักใคร่สิ่งนั้นๆ, ความรักงาน (เป็นกลางๆ เป็นอกุศลก็มี เป็นกุศลก็มี)  2) 
ฉันทะ ที่ใช้เป็นค าเฉพาะ มาเด่ียวๆ โดยทั่วไปหมายถึงกุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ ได้แก่ 
กัตตุกัมยตาฉันทะ คือ ความต้องการที่จะท าหรือความอยากท า (ให้ดี) ตรงข้ามกับ ตัณหา
ฉันทะ คือ ความอยากเสพ อยากได้ อยากเอาเพ่ือตัว ที่เป็นฝ่ายอกุศล 
 เม่ือพิจารณาความหมายในบริบทนี้ค าว่า “ฉันทาคติ” จึงมุ่งความหมายไปที่ค าว่า 
“ตัณหาฉันทะ” เป็นหลัก จึงนิยามความหมายได้ว่าล าเอียงเพราะอยากได้ อยากมี อยาก
เป็น เช่น การตัดสินคดีข้อพิพาทต่างๆ ก็ดี การแบ่งปันสิ่งของก็ดี  การพิจารณาให้ยศหรือ
รางวัลก็ดี ด้วยอ านาจความพอใจรักใคร่กัน โดยตัดสินให้ผู้ที่ชอบพอกันเป็นผู้ชนะทั้งๆ ที่ไม่
ควรชนะ, ให้สิ่งของที่ดี ให้ยศหรือรางวัลแก่คนที่ชอบพอกันทั้งๆ ที่ไม่ควรจะได้  ซ่ึงเป็นการ
ไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในองค์กร เกิดขึ้นกับองค์กรไหนองค์กรนั้นล้วนแล้วแต่อบอวนไปด้วย
ความเกลียดชัง 
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 2. ล าเอียงเพราะเกลียดชัง (โทสาคติ) หมายถึง การล าเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่งเพราะ
ความเกลียดชังอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการได้รับข้อมูลที่บิดเบือนจึงท าให้เกิด
ความคิดอัตโนมัติด้านลบ จึงท าให้เกิดมีทัศนคติบิดเบือน ความคิดบิดเบือน (เปรมจิตร ไชย
ลังคะ, 2560) ซ่ึงความคิดดังกล่าวเกิดจาก 8  สาเหตุ ได้แก่ การขาดทักษะการจัดการ
ปัญหาและความรู้สึกไม่พอใจ (Low tolerance of frustration), ความอดทน ต่อความไม่
พอใจ, การต่ืนตัวในการแสวงหาความต่ืนเต้น (Excipient seeking and low tolerance 
for boredom), การลดลงของการมองอนาคตและ การอดทนต่อความเบื่อหน่ายได้น้อย 
(Diminished future time perspective) ความคิดเก่ียวกับหายนะ (Catastrophizing) 
การต าหนิและการลงโทษ (Blame and punishment), การยึดถือตนเองเป็นหลั ก 
(Personalization self-reference) และการมอง เพียงด้านใดด้านหนึ่งหรือความคิด
สุดโต่ง (All-or none thinking) ซ่ึงชนิดของความคิดเหล่านี้บอก ถึงคุณลักษณะการมี
หรือไม่มีและความรุนแรงของความบิดเบือน (Cognitive distortions) เป็นความคิดที่
นักจิตวิทยาเชื่อว่าท าให้เกิดการคิดที่ไม่ถูกต้องท าให้เกิดความคิดและอารมณ์ที่ลบจากการ
บิดเบือนความจริงจากเหตุการณ์ภายนอก (เปรมจิตร ไชยลังคะ, 2560) ทีส่่งผลต่อการคิดที่
ท าให้เกิดภาพจ าต่อบุคคลนั้นในทางลบ เช่น พ่อกับแม่อยู่ในครอบครัวพรรคการเมืองหนึ่งที่
ถูกกล่าวหาว่าทุจริตคอรัปชั่นทางการเมือง เม่ือลูกเกิดมาคนในสังคมมักจะมองว่าเม่ือพ่อแม่
โกงลูกเกิดมากก็ต้องโกงไปด้วย จึงเป็นลักษณะของการมีทัศนคติที่บิดเบือนเป็ นบ่อเกิด
ความความเกลียดชัง ซ่ึงมักจะท างานในองค์กรเดียวกันไม่ได้  
 3. ล าเอียงเพราะหลง (โมหาคติ) พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ได้ให้
ค านิยามของค าว่าโมหะไว้ว่า โมหะ คือ ความหลง, ความไม่รู้ตามเป็นจริง , อวิชชา และค า
ว่า อวิชชา นั้นหมายถึง ความไม่รู้แจ้ง คือ ความไม่รู้ความเป็นจริงของสิ่งต่างๆ โดยถูกต้อง
แจ่มแจ้ง (Wikipedia, 2563) และความหลงอันเป็นเหตุไม่รู้จริง มี 4 คือความไม่รู้อริยสัจ 4 
แต่ละอย่าง (ไม่รู้ทุกข์ ไม่รู้เหตุเกิดแห่งทุกข์ ไม่รู้ความดับทุกข์ ไม่รู้ทางให้ถึงความดับทุกข์) 
ดังนั้นค าว่า “โมหาคติ” จึงนิยามได้ว่า “ล าเอียงเพราะความโง่” ซ่ึงในภาษาไทย ค าว่า ‘โง่’ 
มีความหมายรวมๆ ว่า ‘โง่’ โดยไม่ได้แยกแยะความโง่ออกเป็นแบบต่างๆ แต่ถ้าเราดูค าว่า 
‘โง่’ ในภาษาอังกฤษ พบว่ามีการแบ่งความโง่ออกได้เป็นสองแบบใหญ่ๆ ความโง่อย่างแรก
เรียกว่า Ignorance (อวิชชา) ซ่ึงก็ตรงกับภาษาอังกฤษที่บอกว่า Ignorance ก็คือ The 
state of being ignorant หรือ being uninformed หรือ lack of knowledge คือ 
‘ขาด’ ความรู้  เรียกง่าย ๆ ว่า “โง่เพราะไม่มีความรู้ ”  ความโง่อย่างที่สองเรียกว่ า 
Stupidity ในภาษาอังกฤษ หมายถึง Lack of Intelligence, understanding, reason, 
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wit or sense เรียกอีกอย่างหนึ่ง Stupidity คือความโง่เนื่องจาก ‘ขาดความสามารถที่จะ
รู้’  
 เม่ือพิจารณาในบริบทนี้จึงหมายถึงการบริหารองค์กรแบบไม่มีข้อมูลสารสนเทศอยู่
ในมือ บริหารอยู่บนฐานของการไม่มีความรู้ ไม่รู้ว่าสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงอยู่ตรงไหน 
ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนเม่ือมีผู้ให้ข้อมูลผิด ๆ ก็บริหารองค์กรด้วยข้อมูลผิด ๆ นั้นน ามาซ่ึง
ความเสียหายและความเกลียดชัง เพราะความโง่เขลาหรือความรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ของตน 
นับเป็นความล าเอียงที่มีโทษมากที่สุด ความล าเอียงเพราะโง่เขลานี้น ามาซ่ึงความล าเอียง
ทั้งหลายทั้งปวง  
 4. ล าเอียงเพราะกลัว (ภยาคติ) ที่มาและสาเหตุของความกลัวนั้นนักจิตวิทยา
หลายคน เช่น จอห์น บี. วัตสัน โรเบิร์ต พลุตชิก และพอล เอ็กแมน อธิบายว่ามีอารมณ์
พ้ืนฐานหรืออารมณ์ที่มีต้ังแต่เกิดอยู่จ านวนหนึ่ง หนึ่งในนั้นคือ “ความกลัว” ซ่ึงความกลัว
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในมนุษย์แทบทุกคน เป็นสันชาตญาณที่ท าให้มนุษย์ด ารงชีวิต
รอดอยู่ได้ เพราะความกลัวในสิ่งที่น่ากลัวและกลัวอย่างพอดีจึงจ าเป็นและมีประโยชน์ แต่
ความกลัวส่ิงของหรือสถานการณ์บางอย่างที่มากเกินไปทั้งที่ไม่น่ากลัวและคนทั่วไปก็ไม่กลัว
กัน แต่ก็เกิดความกลัวจนท าให้เป็นทุกข์มาก ท าให้เสียงานเสียการ และท าให้เกิดพฤติกรรม
ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา ในกรณีนี้ถือว่าเป็นโรคกลัว (Phobia) ซ่ึงจัดเป็นความ
ผิดปก ติทา งจิ ต เวชอย่ างหนึ่ ง  (Bumrungrad International Hospital,  2 0 2 0 ) 
ตัวอย่างเช่น “โรคกลัวเจ้านาย” (Bossophobia) “โรคกลัวการลงโทษ” (Poinephobia) 
“โรคกลัวที่ท างาน” (Workplace Phobia) “โรคกลัวความล้มเหลว” (Atychiphobia) 
“โรคกลัวการเดินไปข้างหน้าของเวลา ” (Chronophobia) “โรคกลัวการตัดสินใจ ” 
(Decidophobia) “โรคกลัวประสบการณ์ใหม่ๆ” (Neophobia) “โรคกลัวความคิดใหม่ๆ” 
(Cenophobia) คือ ตัวอย่างบางส่วนของโรคทางจิตเวช ซ่ึงในปัจจุบันแพทย์ยังไม่ทราบ
สาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดโรคกลัว แต่มีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายถึงสาเหตุ เช่น อาจมี
ที่มาจากปมขัดแย้งที่ติดค้างในจิตใต้ส านึก มีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับสิ่งนั้นๆ มาก่อน เกิด
จากความไม่สมดุลของสารเคมีบางอย่างในสมอง และส่วนหนึ่งเกิดจากการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม เป็นต้น 
 เม่ือพิจารณาในบริบทนี้จะเห็นว่าการบริหารองค์กรอยู่บนพ้ืนฐานทางความคิดที่
เป็นภยาคติหรือล าเอียงเพราะความกลัวนั้นย่อมให้เกิดการ “ลังเล” และ “โลเล” ความ
ยุติธรรมและความเสมอภาคในการบริหารคน บริหารงานจึงไม่บังเกิด ด้วยมาจากสาเหตุ
ของความกลัว ซ่ึงความกลัวท่ีว่านี้คือความกลัวท่ีเกิดจากตนเองทั้งสิ้นมิได้เกิดจากผู้อ่ืน 
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บริหารคนในองค์กรอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและมีคนรัก 
 การบริหารคนเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งในการบริหารองค์กรให้ประสบ
ความส าเร็จท าให้องค์กรมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลผลิตที่ ดีงามซ่ึง
หลักส าคัญในการบริหารคนในองค์กรให้มีประสิทธิภาพนั้น มีหลักการและวิธีการ ดังนี้   
(ไกรศักด์ิ รัตนตระกูล, 2555) 
 1. สื่อสารให้บุคลากรและทีมงานเห็นภาพรวมขององค์กร (Communicate the 
big picture) ถ้าผู้บริหารต้องการให้บุคลากรในองค์กรของตนทุ่มเทในการท างานอย่าง
หนักและมีพันธ สัญญาที่จะร่วมหัวจมท้ายกับองค์กรในทุกสถานการณ์ผู้บริหารต้อง
พยายามท าให้บุคลากรเห็นภาพ ที่ชัดเจนขององค์กรให้ได้ภาพที่ชัดเจนคือภาพในมุมกว้าง
ขององค์กรที่เห็นความเชื่อมโยงของหน่วยงานและ แผนกต่างๆ ว่ามีส่วนสนับสนุนและ
ส่งเสริมกันอย่างไรทิศทางและเป้าหมายขององค์กร ไปทาง ไหนและงานของเขามีส่วน
สนับสนุนความส าเร็จขององค์กรได้อย่างไร นอกจากนี้ผู้บริหารอาจเปิดโอกาสให้มีการ
สื่อสารแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บริหารและ บุคลากรในการประชุมแบบไม่เป็นทางการเพ่ือ
เสนอแนะแนวทางในการท างานแจ้งให้ทราบถึง แผนการพัฒนาทางธุรกิจ และตอบข้อ
สงสัยของบุคลากรเก่ียวกับการด าเนินงานขององค์กรเป็นต้น 
 2. มอบหมายงานและความรับผิดชอบ (Delegate work and responsibilities) 
เม่ือผู้บริหารจ้างบุคลากรเข้ามาท างานในองค์กรก็ต้องมอบหมายงานให้เขาได้ท าตามก าลัง
หน้าที่และความสามารถของเขาซ่ึงการมอบหมายงานและความรับผิดชอบแก่บุคลากร
ระดับรองลงไปต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของจุดอ่อนและจุดแข็งของบุคลากรเหล่านั้น โดย
ผู้บริหารอาจเรียกบุคลากรที่ต้องการมอบหมายงานให้ท าเข้ามาถามถึงความต้องการและ
ความพร้อมต่อการรับผิดชอบในงานที่ จะได้รับมอบหมาย 
 3. การให้ความส าคัญและพัฒนาบุคลากร ช่วยบุคลากรในการก าหนดเป้าหมาย
ส่วนตน (Help employees set goals) การก าหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการท างาน
ที่แน่นอนช่วยให้ บุคลากรท างานได้อย่างเต็มก าลังความสามารถและมีความมุ่งม่ันต่องานที่
ท าผู้บริหารต้องไม่ลืมที่ จะเน้นย้ าบุคลากรเก่ียวกับเป้าหมายขององค์กร และช่วยบุคลากร
ในการก าหนดเป้าหมายส่วน บุคคล ที่เชื่อมโยงกับภารกิจขององค์กร 
 สิ่งส าคัญอีกประการที่ผู้บริหารต้องสร้างความชัดเจนให้แก่บุคลากร คือ การสร้าง 
ความแน่ใ จว่าบุคลากรเข้า ใจเก่ียวกับการเติบโตในอาชีพและต าแหน่งงานของตน
(Professional Growth Path)และเห็นภาพที่ เชื่อมโย งของการท างานที่ มุ่ งเน้นไปสู่
จุดมุ่ งหมา ยที่ เก่ี ยวข้อง กับตน เองด้วย  อีกทั้ง จะต้องตระหนักถึงปัญหา ในอง ค์กร 
(Recognize problems) ผู้บริหารต้องมีความต่ืนตัวและพร้อมอยู่เสมอในการแก้ไขปัญหา
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ในองค์กรต้องใช้ทักษะการสื่อสารในเรื่องการสังเกตและการฟังเป็นหลักเพ่ือติดตามความ
เคลื่อนไหวในองค์กรว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างบุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และพฤติกรรมในการท างานอันสืบเนื่องมาจากปัญหาที่มีในทีมงานหรือ ระหว่างทีมงาน
หรือไม่อย่างไร 
 ถ้าผู้บริหารสังเกตเห็น ต้องรีบเข้าไปจัดการที่ต้นตอของปัญหาทันทีก่อนที่ปัญหา
จะ ลุกลามหรือบานปลายไปสู่สมาชิกคนอ่ืนๆหรือทีมงานอ่ืนๆ ในองค์กรต่อไปซ่ึงอาจส่งผล
ต่อ ประสิทธิภาพในการท างานที่ลดลงจนไม่สามารถน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้  
 4. การสร้างแรงจูงใจ เช่นให้รางวัลบุคลากร (Reward employees) แม้ว่าบุคคล
ส่วนมาก ชอบที่จะได้เงินเดือนเพ่ิมขึ้นหรือได้โบนัส แต่การให้รางวัลในรูปตัวเงินอาจไม่ใช่
วิธีการที่ดีที่สุด ผู้บริหารต้องไม่ลืมวิธีการที่ง่ายที่สุดและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ อีกวิธีหนึ่งคือ 
การชมเชย ซ่ึงมีส่วน สนับสนุนให้การท างานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 การชมเชยควรท าต่อหน้าและลับหลังผู้บริหารสามารถน าหลากหลายวิธีในการให้ 
รางวัล ทั้งรูปตัวเงินและค าชมเชย มาใช้เพ่ือแสดงให้บุคลากรเห็นว่าผู้บริหารและองค์กร
เห็นถึง ความพยายามและการมีส่วนร่วมในการท างานเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
 ในทัศนะของผู้เขียนการให้รางวัลบุคลากรควรท าทั้งสองทางคือการให้เงินเดือน
เพ่ิม ให้โบนัส สวัสดิการต่างๆและการให้ค าชมเชย ท าประกาศนียบัตร ฯลฯ ควบคู่กันไป 
 5. เป็นพ่ีเลี้ยง (Be a mentor) เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารต้องท าหน้าที่ เป็นพ่ี
เลี้ยงให้แก่ บุคลากรที่เข้ามาใหม่ ตามระดับและสายงานบังคับบัญชา ซ่ึงการเป็นพ่ีเลี้ยงแก่
บุคลากรใหม่เป็นการแสดงให้บุคลากรเห็นศักยภาพของผู้บริหารและ เห็นตัวอย่างการ
ท างานที่เหมาะสมจากบุคคลที่มีประสบการณ์และอยู่ในสายงานมาอย่างยาวนาน และไม่
ท าให้บุคลากรบันลับหลังว่าผู้บริหารดีแต่พูดหรือสั่งแต่ไม่ได้แสดงให้ดูว่าของจริงต้องท า 
อย่างไร เช่น ผู้บริหารอาจแสดงให้เห็นถึงวิธีการปิดการขายหรือการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
ให้ บุคลากรระดับรองที่ต้องท าหน้าที่ในส่วนนี้ดูเป็นตัวอย่างการเป็นพ่ีเลี้ยงไม่ได้หมายความ
ว่าบุคคลที่ผู้บริหารจ้างมาท างานไม่มีความสามารถ เพราะถ้าเป็นเช่นนั้น ผู้บริหารองไม่จ้าง
เขาเหล่านั้นมาท างาน แต่การเป็นพ่ีเลี้ยงคือการให้ความรู้ โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์ 
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการท างานให้แก่เขาเหล่านั้นได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด 
 6. ให้ข้อมูลป้อนกลับ (Give feedback) ผู้บริหารต้องระลึกไว้เสมอว่าบุคลากร
ต้องการ ได้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้บริหาร เพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานและทักษะ
ในการท างานของตนดังนั้น ผู้บริหารต้องสร้างเครื่องมือในกา รประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรที่ เชื่อมโยงกับคุณลักษณะของงานที่ก าหนด ( Job Descriptions) และมีการ
ประเมินอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปีเพ่ือมีโอกาสติดตามดูการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของ
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บุคลากร นอกจากนี้ผู้บริหารต้องสร้างแผนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนปรับปรุงประสิทธิภาพ ใน
การ ปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย เช่น การจัดการฝึกอบรม (Training) การใช้วิธีการแบบพ่ี
เลี้ยง (Mentoring) หรือผู้ฝึกสอน (Coaching) การหมุนเวียนเปลี่ยนกันท างาน ( Job 
Rotation) เป็นต้น 
 ผู้บริหาร ได้ทราบถึงเทคนิคการจัดการที่มีประสิทธิภาพทั้ง 6 ข้อแล้วขั้นตอนต่อไป
ก็คือ การน าไปฝึกฝนปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงในการท างานเพราะถ้ารู้แต่ไม่น าไปประยุกต์ใช้ สิ่ง
เหล่านี้ก็จะไม่เกิดประโยชน์อันใดทั้งสิ้นแก่ตนเอง ทีมงานและองค์กร ท าให้การน าพา
องค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ไม่สามารถเป็นจริงได้ฉะนั้นประโยชน์ของการท างานเป็นทีม
สมาชิกในทีมจะต้องได้มีการ พัฒนาเต็มความสามารถของตน ได้รับเปลี่ยนความรู้ทักษะ
ประสบการณ์กับเพ่ือนร่วมทีมท าให้เกิดการเรียนรู้การรับฟังความคิดเห็นและการสื่อสารกัน
คือ กลไกช่วยท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพการ ท างานให้เกิดผลผลิตที่ เพ่ิมขึ้น คุณภาพของ
ผลผลิตและการให้บริการในแง่ของการท างานที่ดี เกิดการคิดสร้างสรรค์และก็มีความริเริ่ม
ในสิ่งใหม่ ๆ ซ่ึงเป็นปัจจัยเสริมสร้างคุณภาพของงานและ องค์กรให้มีคุณภาพและม่ันคง 
นอกจากนี้ยังเป็นขบวนการท างานที่ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีให้ เกิดความรัก ความ
สามัคคี น้ าหนึ่งใจเดียวกันมีเครือข่ายสัมพันธภาพเกิดความสุขในการท างาน ร่วมกัน ใน
การใช้เทคนิคบริหารจัดการงานให้ประสบความส าเร็จจะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมท าให้ : 
เป็นดัชนีที่จะชี้วัดความส าเร็จของทีมได้ยุทธศาสตร์แห่งความส าเร็จการจะก้าวไปสู่ความ
เป็นผู้น า ผู้บริหารหรือผู้น าทุกคนจะต้องมีศักยภาพในการใช้เทคนิคการบริห ารจัดการงาน
เป็นทีมให้เกิด ประสบผลส าเร็จและเกิดความก้าวหน้าลองสังเกตดูสิครับว่าองค์กรไหนก็ดี
ถ้ามีผู้น าที่ มีวิสัยทัศน์ที่  ดี มีทักษะของความเป็นผู้น าสามารถที่จะท าให้บุคลากรใน
หน่วยงานนั้น ๆ เดินหรือไปพร้อม ๆ กัน ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของการท างานตรงนั้น คือ
ทีมงานที่ดีที่เกิดขึ้นและจะท าให้การท างานเกิด ประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย 
 
การบริหารคนในองค์กรบนฐานคิดของสังคหวัตถุ 4 ย่อมมีแต่คนรัก 
 หลักธรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคีมีแต่คนรักที่กล่าวไว้ในพุทธศาสนาเถรวาท ใน
แง่ของการมีมิตรสหายหรือบริวารที่ดีจริง พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความส าคัญของการมีมิตร
สหายที่ดีไว้ในอุปัฑฒสูตรว่า “ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพ่ือนดี นี้ เป็นพรหมจรรย์
ทั้งสิ้นทีเดียว” (ส.ม. (ไทย) 19/5/2) แต่การที่จะสร้างมิตรหรือยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคคลที่
เป็นมิตรสหายกันแล้วไว้ได้นั้นก็เป็นสิ่งที่ส าคัญมากเหมือน กัน เพราะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจของมิตรหรือบริวารเรียกว่า หลักสังคหวัตถุ  (อง.จตุกฺก. (ไทย) 21/32/42) ซ่ึงมี
ด้วยกัน 4 ประการ คือ 
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 1. ทาน การให้ปัน การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่สิ่งของของตนแก่บุคคลอ่ืน ด้วยเห็นว่า
สิ่งของที่ตนเสียสละไปนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับ เป็นการแสดงความมีน้ าใจและเป็นการ
ยึดเหนี่ยวจิตใจของมิตรสหายหรือบริวารไว้ได้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการให้ไว้มากมาย 
เช่น ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก (อง.จตุกฺก. (ไทย) 21/32/42) ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้  (ธรรมะรักษา , 
2532) เป็นต้น ผู้ที่มีความตระหนี่นั้นไม่สามารถที่จะผูกมิตรหรือยึดเหนี่ยวจิตใจของมิตร
และบริวารไว้ได้ 
 1) ธรรมทาน ตามหลักพระพุทธศาสนากล่าวว่า สพฺพทาน  ธมฺมทาน  ชินาติ การให้
ธรรมเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง เม่ือมีค าถามตามมาว่า การให้ธรรมเป็นทานคือการ
ให้อะไร และอย่างไร เม่ือพิจารณาถึงค าว่า “ธรรม” จึงสามารถนิยามได้ว่า ธรรมะคือ
คุณากร หมายถึงบ่อเกิดแห่งคุณงามความดี การให้ธรรมเป็นทานจึงหมายถึง การสอนให้
บุคคลรู้จักยึดม่ันในความเป็นคนดี คิดดี พูดดี ท าดี ซ่ึงหลักธรรมที่ท าให้คนเป็นคนดีคือการ
มีหิริและโอตตัปปะ การมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป  
 เม่ือพิจารณาในบริบทนี้การเป็นผู้บริหารองค์กรจะท าหน้าที่ให้ธรรมะเป็นทานได้
อย่างไร สามารถท าได้โดยการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในองค์กรโดยการมีภาพพจน์ที่ ดี
ของการเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมสูงยึดม่ันหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร 
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะเป็นเพียงผู้น าในอุดมคติเท่านั้น คือ เป็นผู้น าที่อยู่บนหิ้งเท่านั้นไม่
สามารถพบเห็นได้ในโลกแห่งความเป็นจริง 
 2) วิทยาทาน การเป็นผู้บริหารองค์กรจะต้องท าหน้าที่เป็นทั้งผู้น า เป็นทั้งครู เป็น
ทั้งพ่ีเลี้ยงและอีกหลายบทบาท ด้วยเหตุที่การรับคนเข้ามาท างานในองค์กร ใหม่ พ้ืน
ฐานความรู้การท างานในองค์กรย่อมเป็นสิ่งที่ใหม่ส าหรับผู้มาใหม่ ดังนั้นผู้บริหารองค์กร
จะต้องท าหน้าที่เป็นผู้น าในการก ากับดูแลกรอบทิศทางในการท างาน ท าหน้าที่ เป็นพ่ีเลี้ยง
ในการสอนงานให้กับบุคลากรใหม่ไม่ว่าจะเป็นศิลปวิทยาการต่าง ๆ องค์ความรู้ ต่าง ๆ 
รวมทั้งทักษะความสามารถและทัศนคติที่ต้องใช้ในสายงาน 
 3) อภัยทาน เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการให้ก็คือการปราศจากสิ่งขุ่นข้องหมองใจต่อ
กัน การอยู่ร่วมกัน ท างานร่วมกันในองค์กรอาจจะมีในบางกรณีที่เกิดความคิดเห็นแตกต่าง
กันบ้าง และการท างานย่อมมีความผิดพลาดกันบ้าง สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้น า ก็คือ
การให้อภัยเม่ือผู้น้อยท าผิดพลาดและชี้น าทางออกให้เสมอ 
 2. ปิยวาจา ด้วยเหตุที่สังคมมนุษย์เป็นสังคมที่สื่อสารกันด้วยวาจา วาจาจึงเป็น
เครื่องมือที่ท าให้มนุษย์เข้าใจความต้องการและความรู้สึกของกันและกัน บ่อยครั้งที่วาจา
เป็นสาเหตุของความไม่เข้าใจและเป็นสาเหตุของความขัดแย้งในสังคม การกล่าววาจาที่จะ
น ามาซ่ึงประโยชน์สุขนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่กระท าได้ง่าย เพราะการกล่าววาจาจัดว่าเป็นพ้ืนฐาน



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  

Journal of MCU Social Science Review 
341 

 
 

 

ทางจริยธรรม แม้วาจานั้นจะเป็นการพูดความจริงอ่อนหวาน มีเมตตาหรือถูกกาลเทศะ
อย่างไร หากการพูดนั้นเป็นการพูดที่ไม่มีประโยชน์ ก็ควรนิ่งเฉยเสียไม่ควรพูดออกมา ดังที่
ปรากฏค า ยืนยั นของพระพุทธอง ค์ใน พุทธพจน์ ควา มว่า  “...หา กว่า วาจ าแม้ ต้ังพัน
ประกอบด้วยบทอันไม่เป็นประโยชน์ไซร้ บทอันเป็นประโยชน์บทหนึ่งที่บุคคลฟังแล้วย่อม
สงบ ประเสริฐกว่า...” (ขุ.ขุ. (ไทย) 20/ 18/20) ในความหมายของค าว่า ปิยวาจานั้นการมี
วาจาอันเป็นที่รักโดยมีพ้ืนฐานมาจากการมี “สัมมาวาจา” คือ วาจาสุภาษิตซ่ึงจัดว่าเป็น
มงคลในพระพุทธศาสนา เพราะปรากฏหลักฐานในมงคลสูตรว่าวาจาสุภาษิตเป็นอุดมมงคล 
หรือเป็นมงคลอันสูงสุด เป็นความดีสูงสุด หรือประเสริฐสุด (ขุ.ขุ. (ไทย) 25/318/2 88) มี
ลักษณะ 5 ประการ คือ 
 1) กาลวาที วาจาที่ดีควรเป็นวาจาที่ถูกกาละเทศะ พูดได้ถูกเวลา พูดได้เหมาะกับ
โอกาส หรือ พูดถูกจังหวะ พูดถูกสถานที่เหมาะกับสถานการณ์สภาพแวดล้อมของสังคม
และกลุ่มชน 
 2) สัจจวาทีคือ วาจาจริง กล่าวถูกต้องตามความจริงไม่พูดให้คลุมเครือบิดเบือน 
 3) สัณหวาทีคือ วาจาที่ไพเราะ อ่อนหวาน สุภาพ วาจาที่เรียบร้อยนุ่มนวล 
 4) อัตถวาทีได้แก่วาจาที่ประกอบด้วยสารัตถะ พูดแล้วเกิดประโยชน์ทั้งผู้ พูดและ
ผู้ฟัง ต่อสังคม หรือต่อส่วนรวม 
 5) เมตตาวาทีคือ วาจาที่มีความปรารถนาดีต่อผู้ฟัง เช่น ค าแนะน าสั่งสอน
ตักเตือนให้ผู้ฟังมีความขยันหม่ันเพียร รู้จักผิดชอบชั่วดี 
 3. อัตถจริยา การให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนในองค์กรที่นอกเหนือจากตัวเงินหรือ
วัตถุทาน เช่น การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในองค์กรว่าเป็นบุคลากรดีเด่นประจ าปี การ
ให้โอกาสในการเลื่อนต าแหน่งก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การให้ค าปรึกษาที่ดีในการท างาน
และการด ารงชีวิต ซ่ึงการเป็นผู้น าองค์กรที่ดีนอกจากจะเป็นเจ้านายที่ดีแล้วก็ควรเป็นเพ่ือน
ร่วมงานที่ดีด้วย ในบางบริบทของการใช้ชีวิตของคนในองค์กรอาจจะมีประสบพบเจอกับสิ่ง
ที่มากระทบจิตใจของคนท างานบ้าง เช่น การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รั ก การมีหนี้สิน เป็น
ต้น ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าต่อคนในองค์กรได้ทั้งสิ้น ดังนั้น การเป็น
ผู้บริหารควรจะเป็นผู้ที่สามารถให้ค าปรึกษาที่ ดีได้ สามารถชี้แนะทางออกที่ดีในการ
แก้ปัญหาชีวิตของคนในองค์กรได้  
 4. สมานัตตตา การให้ความเสมอภาคกับทุกคนในองค์กร ซ่ึงค าว่า ความเสมอภาค 
(Equality) มักใช้คู่กับค าว่า ความเท่าเทียมกัน คือ ท าตนเสมอต้น เสมอปลาย ปฏิบัติ
สม่ าเสมอกันกับคนในองค์กรทุกคน ตลอดถึงการวางตนให้เหมาะสมกับฐานะหรือศักดินา 
กาลเทศะ ภาวะการณ์ในสังคมและสภาพแวดล้อมทางสังคมขององค์กร  ด้วยเหตุที่ความ
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เสมอภาคนี้เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของความยุติธรรมและเป็นส่วนส าคัญของการท าตาม
หลักความยุติธรรมซ่ึงเป็นแก่นของความยุติธรรมและความเสมอภาคนั้นแบ่งออกเป็น 4 
ด้าน ได้แก่ 1) ความเสมอภาคที่จะได้รับการปกป้องสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันกับ
ทุกคนในองค์กร 2) ความเสมอภาคที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันจากองค์กรใน
ฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 3) ความเสมอภาคทางโอกาส และ 4) ความเสมอภาค
ระหว่างบุคคล  
 
สรุป 
 การบริหารคนองค์กรเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ผู้น าองค์กรทุกคนจ าเป็นต้องมี โดย
เริ่มจากการเข้าใจและปราศจากการบริหารองค์กรบนพ้ืนฐานของอคติ 4 ย่อมมีแต่คนชัง 
คือการบริหารงานบนฐานคติ 1) ล าเอียงเพราะชอบ (ฉันทาคติ) หมายถึง ล าเอียงเพราะรัก
ใคร่กันหรือเพราะชอบพอกัน 2) ล าเอียงเพราะเกลียดชัง (โทสาคติ)  หมายถึง การล าเอียง
เข้าข้างฝ่ายหนึ่งเพราะความเกลียดชังอีกฝ่ายหนึ่ง 3) ล าเอียงเพราะหลง (โมหาคติ) บริหาร
อยู่บนฐานของการไม่มีความรู้ ไม่รู้ว่าสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงอยู่ตรงไหน ไม่รู้จะเริ่ม
ตรงไหนก่อนเม่ือมีผู้ให้ข้อมูลผิด ๆ 4) ล าเอียงเพราะกลัว (ภยาคติ) เกิดความกลัวจนท าให้
เป็นทุกข์มาก ท าให้เสียงานเสียการ 
 ควรบริหารคนในองค์กรฐานคติที่ว่าท าอย่างไรให้มีแต่คนรักมากกว่าคนชัง โดยยึด
หลักหลักส าคัญในการบริหารคนในองค์กรให้มีประสิทธิภาพนั้น มีหลักการและวิธีการ 
ประกอบด้วย 1) สื่อสารให้บุคลากรและทีมงานเห็นภาพรวมขององค์กร (Communicate 
the big picture) 2) มอบหมายงานและความรับผิดชอบ ( Delegate work and 
responsibilities) 3) การให้ความส าคัญและพัฒนาบุคลากร ช่วยบุคลากรในการก าหนด
เป้าหมายส่วนตน (Help employees set goals) 4) การสร้างแรงจูงใจ เช่นให้รางวัล
บุคลากร (Reward employees) 5) เป็นพ่ีเลี้ยง (Be a mentor) 6) ให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(Give feedback)  
 และยึดหลักตามแนวพระพุทธศาสนาโดยใช้หลักสังคหวัตถุ 4 อันได้แก่ 1) ทาน 
การให้ปัน การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่สิ่งของของตนแก่บุคคลอ่ืน ด้วยเห็นว่าสิ่งของที่ตนเสียสละไป
นั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับ 2) ปิยวาจา ด้วยเหตุที่สังคมมนุษย์เป็นสังคมที่สื่อสารกันด้วย
วาจา วาจาจึงเป็นเครื่องมือที่ท าให้มนุษย์เข้าใจความต้องการและความรู้สึกของกันและกัน 
3) อัตถจริยา การให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนในองค์กรที่นอกเหนือจากตัวเงินหรือวัตถุทาน 
4) สมานัตตตา การให้ความเสมอภาคกับทุกคนในองค์กร ซ่ึงค าว่า ความเสมอภาค 
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(Equality) มักใช้คู่กับค าว่า ความเท่าเทียมกัน คือ ท าตนเสมอต้น เสมอปลาย ปฏิบัติ
สม่ าเสมอกันกับคนในองค์กรทุกคน  
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บทน า 
 ทักษะ “การฟัง” เป็นสิ่งที่ส าคัญมากในกระบวนการสื่อสารดังค ากล่าวสอนในการ
สื่อสารที่เรียกกันว่า “หัวใจนักปราชญ์” ประกอบด้วยค าย่อว่า สุ จิ ปุ ลิ ซ่ึง สุ คือ สุตะ 
หมายถึงการฟัง จิ คือ จินตะ หมายถึงการไตร่ตรอง ปุ คือ ปุจฉา หมายถึง สอบถาม ลิ คือ 
ลิขิต หมายถึงการจดบันทึก ซ่ึงสุตะ คือการฟังเป็นหลักข้อแรกของหัวใจนักปราชญ์การ
แสดงให้เห็นว่าการฟังเป็นทักษะส าคัญอันดับต้นที่บุคคลควรฝึกฝนพัฒนากล่าวคือบุคคลใด
ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองทั้งด้านความรู้และด้านสังคมให้เข้าสู่ความเป็น
ปราชญ์ได้นั้นจะต้องเริ่มจากการพัฒนาการฟังให้ดียิ่งขึ้นก่อน 
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พระยา อุป กิต ศิลปสา ร ได้กล่า วไว้ในปาฐกถา แสดงแก่ครูที่ มา อบรมวิช า
วิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษา กรีฑาสถานแห่งชาติเมือวันที  14 กรกฎาคม 
2481 ในหัวข้อเรือง “หัวใจนักปราชญ์” ความว่า จากค าย่อ “สุ. จิ . ปุ. ลิ .” ที่ เป็นหัวใจ
นักปราชญ์นัน ค าว่า “สุ.” ก็คือ สุต ซ่ึงเป็นการฟังในสมัยโบราณ การให้ความรู้ มักจะเป็น
การพูดให้ฟัง เพราะในสมัยนั้นการอ่าน การเขียนยังไม่แพร่หลายถ้ามองว่าการฟังคือ การ
ได้ความรู้มาก็จะเป็นท านองเดียวกันกับการอ่าน ซ่ึงจากประเด็นนี้ ก็ท าให้เห็นว่า ถ้าถือว่า
การอ่านเป็นแหล่งหนึ่งที่จะท าให้เราได้ความรู้ การอ่านก็เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นปราชญ์ 
และจริง ๆ แล้วในปัจจุบันนี้ แม้ว่าเทคโนโลยีด้านการสื่อสารจะเจริญก้าวหน้าไปเพียงใดก็
ตาม การอ่านก็ยังเป็นแหล่งส าคัญทีจ่ะช่วยให้คน มีความรู้มากขึ้ น เพราะในการปฏิบัติ
พฤติกรรมการอ่านจะเกิดขึ้นได้ไม่ยากนัก ความสามารถในการอ่าน การคิด และการเขียน 
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของความเป็นนักปราชญ์การสะท้อนความเป็นนักปราชญ์  จะ
สังเกตได้ว่า เม่ือเราเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้ การสื่อสารมีทั้งการฟัง การเขียน การอ่าน 
แต่สิ่งที่เราสามารถท าได้อย่างแรกโดยไม่ต้องมีใครมาสอนคือ “การฟัง” เกิดมาครั้งแรกก็
เริ่มจากการฟัง พอฟังได้จึงเริ่มที่จะพูด เขียน และอ่าน เป็นทักษะแรกที่เราได้ท ามาโดย
อัตโนมัติต้ังแต่วัยเด็ก 

ในโลกปัจจุบันการสื่อสารกันในโลกที่มีการหมุนไปไวอย่างที่เราเองแทบจะต้ังตัวไม่
ทัน การฟังเป็นทักษะสื่อสารที่ส าคัญเม่ือเรามีทักษะการฟังที่ดีมีประสิทธิภาพก็จะสามารถ
น าไปสู่การพูด การอ่านและการเขียนที่มีประสิทธิภาพด้วยฟังอย่างลึกซ้ึงด้วยหัวใจที่จะเป็น
จุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาสังคมยุคปัจจุบันได้ด้วย จะเห็นได้ว่าโลกในยุคปัจจุบันหรือที่
เราเรียกว่า “โลกดิจิตอล” ผู้คนสื่อสารกันอย่างรวดเร็วทันสมัยแต่แฝงไว้ด้วยความรีบเร่ง
และการแก่งแย่งชิงดีจนเกิดภาวะการ “ไม่ฟังกัน” ไม่ยอมกัน เพราะต่างต้องด าเนินชีวิต
เพ่ือให้ตามทันกระแสสังคมที่ก้าวล้ า ซ่ึงการไม่ฟังกันน าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งและความ
รุนแรงได้ในความเป็นจริง หากเราเพียงหันกลับมาฟังกันและกันเรียนรู้ทักษะการฟังให้มาก
ขึ้นฝึกและพัฒนาการฟังอย่างมีวิจารณญาณการฟังอย่างลึกซ้ึงด้วยหัวใจที่ มุ่งปรารถนามิตร
ไมตรีต่อกันเพียงเท่านี้ความขัดแย้งของคนในสังคมก็อาจเบาบางลงได้ในโลกที่ต้องแก่งแย่ง
ชิงดีพยายามเพ่ือความอยู่รอดของตนและคนในครอบครัวในการท างานหรือการบริหาร
จัดการเรื่องใดก็ตามการฟังจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับหลักของ
พระพุทธศาสนาคือ ฟังอย่างมีสติไม่ ทิ้งหลักคือสตินั่นเองซ่ึงผู้เขียนได้ถอดบทเรียนหรือองค์
ความรู้จากหนังสือศิลปะการฟังเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ “กาญจนา ต้นโพธิ์” ซ่ึงเป็น
นักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ภาษาไทย
ธุรกิจ การใช้ภาษาไทย พัฒนาการภาษาไทย การพูดในที่สาธารณะ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
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เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านในเรื่องการฟัง เพราะทักษะการฟังเป็นทักษะทางภาษาที่ส า คัญ
มากทักษะหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับนักเรียนผู้ เป็นเยาวชนในวัยเรียนต้องใช้ทักษะ
การฟังเป็นอันมาก ถ้าได้รับการฝึกฝนในด้านทักษะการฟังอย่างถูกต้องเหมาะสม เยาวชนก็
จะมีความสามารถในการฟังอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์เต็มที่จากการฟัง หาก
เยาวชนหรือใครก็ตามที่ขาดการฝึกฝนทักษะการฟังแล้วก็จะไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
จากการฟังมาพัฒนาชีวิตได้เต็มศักยภาพของตน 
 
ว่าด้วยเรื่องของการฟัง 
 ความหมายของการฟัง 
การฟังเป็นทักษะภาษาที่มนุษย์ใช้กันมากที่สุดบางครั้งอาจมีผู้เข้าใจว่าการฟังกับการได้ยิน
เป็นค าที่ มีความหมา ยเช่น เดีย วกันแท้ที่จ ริงแล้ว 2  ค า นี้ มีความหมายต่างกันแต่ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบโดยการได้ยินนั้นเรา อาจไม่รับรู้และไม่เข้าใจในสิ่งที่ เราได้
ยินก็ได้รายการตามนั้นเราต้องต้ังใจที่จะให้เข้าใจในสิ่งที่เราได้ยิน (กาญจนา ต้นโพธิ์ , 2563) 
การฟังเป็นกระบวนการรับสารของมนุษย์อาศัยภา ษาเสียงสาม ารถรับรู้และเข้าใจ
ความหมายของสิ่งนั้นและสามารถวิเคราะห์ประเมินค่าได้อย่างเหมาะสม กับสถานที่  มี
สถานที่ ๆ สามารถฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองได้การฟังและการรับรู้ความหมายของเสียงที่ได้
ยิน (วิพุธ โสภวงศ์, 2555) เป็นกระบวนการที่คลื่นเสียงผ่านเข้าไปในอวัยวะที่รับเสียงส่ง
ต่อไปยังสมองและแปลเสียงผ่านเป็นความหมายโดยต้องเกิดจากความต้ังใจการมีสมาธิ
สามารถรู้เรื่องราวเข้าใจและน าไปปฏิบัติได้ (ตวงรัตน์ คูหเจริญ, 2558) กล่าวโดยสรุปการ
ฟังหมายถึงกระบวนการรับสารของมนุษย์โดยใส่โสตประสาทในการรับเสียงกล่าวคือเป็น
การได้ยินเสียงที่มีความหมายแล้วติดตามเสียงที่ได้ยินด้วยความต้ังใจมีสมาธิจนเกิดการรับรู้
เข้าใจจับสาระส าคัญได้ตีความหมายและวิเคราะห์ประเมินค่าเรื่องที่ฟังจนกระทั่งน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากนี้การฟังยังเป็นทักษะที่ส ามารถฝึกฝนและพัฒนา
ให้ดีด้วยตนเองง่าย ๆ 
 การฟังเป็นการรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ สามารถจับใจความส าคัญได้ การฟังเป็นอีกวิธี
หนึ่งของการรับสาร การรับสารโดยการฟังอย่างมีประสิทธิภาพนั้ นหมายถึงผู้ ฟังจะต้อง
เข้าใจสารที่ได้ยินรับรู้ความหมายสามารถวิเคราะห์แยกแยะรายละเอียด สิ่งที่รับฟังได้ 
ตีความได้ถูกต้องตลอดจนรู้ จักการประเมินค่าว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้ นดีหรือไม่อย่างไร ซ่ึง 
ปรียา หิรัญประดิษฐ์ (2530) กล่าวถึง ล าดับชัน้ของกระบวนการฟังของมนุษย์ไว้ดังนี้ 

1. ได้ยิน (hearing) เป็นระดับต้นของการฟังที่มนุษย์สามารถท าได้โดยง่าย 
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2. แยก (matching) เม่ือรับเสียงมา สมองและจิตใจก็จะเริ่มแยกเสียงแล้วโยงเข้า
กับประสบการณ์เดิมที่เคยรับฟังมาแล้ว 

3. รับ (accepting) หลังจากโยงเสียงเข้ากับประสบการณ์เดิมของตนแล้วผู้ ฟังจะ
รับว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นภาษาที่ตนเองรู้จักหรือสื่อความหมายได้หรือไม่ 

4. ตีความ (interpreting) เม่ือรับว่าเป็นภาษาที่ตนเองรู้  จักจะตีความหรือแปล
ความหมายของเสียงที่ได้ยินนั้นออกมา 

5. เข้าใจ (understanding) เม่ือตีความได้แล้วผู้ ฟังก็ย่อมจะเกิดความเข้าใจสาร
นั้นโดยอาศัยความคิดและประสบการณ์เดิมของผู้ฟัง ถ้ามีประสบการณ์มากเก่ียวกับสารที่
ได้ฟังจะเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วแต่ถ้ามีประสบการณ์น้อยจะเข้าใจได้ยากต้องอาศัยเวลา
คิดหรือหาข้อมูลเพ่ิมเติม 

6. เชื่อ (believing) การที่ผู้ฟังจะตัดสินใจว่าสิ่งที่ได้ยินมานั้นยอมรับและเชื่อถือได้
หรือไม่หรือเป็นความจริงเพียงใดย่อมต้องอาศัยความคิดความรู้และประสบการณ์เดิมเป็น
เครื่องช่วยในการพิจารณา 

การที่ผู้ฟังมีความสามารถทางความเข้าใจการฟังมากน้อยเพียงไร ขึ้ นอยู่ กับ
องค์ประกอบส าคัญหลายประการ ซ่ึงมีผู้กล่าวถึงไว้ ดังนี้ 

จอห์น ดี แสตมเมอร์ (Stammer, 1977) กล่าวถึงการฟังว่า มีส่วนประกอบอยู่  3 
ประการคือ 

1. การได้ยินเสียง (Hearing) เป็นการกระท าที่ไม่ต้ังใจ บางครั้ งก็ไม่มีความหมาย 
เช่น เสียงแตรรถยนต์ เสียงคุย เป็นต้น 

2. การฟัง (Listening) เป็นการกระท าอย่างต้ังใจ สามารถที่จะจับความหมายของ
สิ่งที่ได้ฟังนั้นได้ 

3. การตีความ (Auditing) เป็นการฟังเพ่ือเข้าใจความหมาย ผู้ฟังต้องมีความรู้ 
หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย จึงจะเข้าใจความหมาย 

วิลกาเอ็ม ริเวอร์ส (River, 1980) ได้แสดงทัศนะว่า การฟังเป็นทักษะที่สร้าง
ความหมาย (Creative Skill) กล่าวคือ เม่ือได้ยินเสียงผู้ ฟังจะอาศัยค าการเรียงล าดับค า
และน้ าเสียงที่ได้ยินมาสร้างความหมาย การสร้างความหมายนั้นขึ้นอยู่ กับองค์ประกอบ 3 
ประการ คือ 

1. การชี้แนะทางภาษาศาสตร์ หมายถึง สิ่งที่ผู้ฟังได้ฟังผ่านหู ทั้งส าเนียงค าพูดและ
การจัดเรียงค าออกมาเป็นค าพูด ผู้ฟังไม่จ าเป็นต้องฟังสิ่งที่ผู้ พูดพูดออกมาทั้งหมด แต่ผู้ ฟัง
จะสามารถสร้างข้อความที่ตามมาได้หมดจากค าพูดในตอนต้น 
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2. ความสัมพันธ์ในการพูดที่มีผลต่อการรับฟังของผู้ฟัง คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ง
ที่ผู้ฟังได้ยินสิ่งที่ได้ถูกน ามาพูด และสิ่งที่ผู้ฟังคาดว่าจะได้ยินต่อไป 

3. ความเข้าใจข่าวสารของผู้ฟัง ขึ้นอยู่ กับความต้ังใจของผู้พูด ทัศนคติ และ
จุดมุ่งหมายของการพูด ผู้ ฟังอาจยึด ตัวชี้แน ะทางเสียง ( Sound Signal) ของผู้พูด 
ตีความหมาย ซ่ึงจะท าให้ความหมายของสิ่งที่ได้ยิน แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ 

สรุปในส่วนเบื้องต้นนี้ว่า “การฟังเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนให้เลือกรับในสิ่งที่บวก
หรือ ลบก็ได้ เพราะการฟังอยู่ที่ตัวบุคคล บังคับกันไม่ได้ การฟังกับการได้ยินจึงมีความ
แตกต่างกัน การต้องต้องมีการประมวลความคิดให้เข้าใจ และสามารถตอบสนองความรู้สึก
นึกคิดได้ ในส่วน “ศิลปะการฟัง” ที่ผู้ เขียนพยายามเล่าเรื่องราวประกอบมากมาย คง
หมายถึงการรับรู้เรื่องราวดี ๆ ที่เกิดจากการฟัง โดยการได้ฝึกฝนตน จนสามารถฟังทุกเรื่อง
อย่างมีสติ จนเกิดวิจารณญาณได้” ผู้เขียนจึงยกตัวอย่างการฟังแยกออกเป็นรูปภาพเพ่ือ
เข้าใจง่ายดังนี้ 

         การได้ยิน ได้ยินเสียง 
   
  การฟังโดยปกติ รับรู้ 
  เข้าใจ 
   

ระดับของการฟัง  วิเคราะห์ 
  ใคร่ครวญ 
 การฟังอย่างมีวิจารณญาณ วินิจฉัย 
  ประเมินค่า 
  ใช้ประโยชน์ 
   
  สมาธิแน่วแน่ 
 การฟังฟังอย่างลึกซ้ึง มีมิตรไมตรี 
  ฟังด้วยหัวใจ 

ภาพท่ี 1 ระดับของการฟัง  
ที่มา: จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ (2543) 
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พระพุทธศาสนากับการฟัง 
ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระองค์ได้ฝากหลักการให้พระ

สาวก/พุทธบริษัทได้ปฏิบัติต่อพระองค์คือ ให้พระธรรมและพระวินัยเป็นตัวแทนพระองค์ 
ให้พระสาวกยึดถือเป็นหลักสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน การเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธเจ้า
นั้น พระองค์ได้ทรงกระท ามาเป็นเวลา 45 พรรษา ถ้าเป็นคนก็ถือว่าครึ่งค่อนชีวิต โดยไม่ได้
ทรงย่อหย่อนทั้งเผยแผ่ให้แก่มนุษย์เทวดาและสัตว์ดิรัจฉาน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกวรรณะ โดย
ไม่เลือกว่า “ใครจนใครรวย” “ใครสูงใครต่ า” แต่ทรงเลือกผู้  “ฟัง” ที่จะสามารถบรรลุ
ธรรมที่พระองค์ทรงสอนได้ เพราะพระองค์เล็งเห็นถึงหลักของประโยชน์สูงสุด คือ การพ้น
ทุกข์ และการประกาศพระศาสนา ซ่ึงการเผยแผ่พระองค์นั้นต่างกรรม ต่างวาระ มีความ
แตกต่างกันออกไป ต้องประเมินสาวกหรือผู้ฟังที่ตรัสรู้ตามด้วย เพราะประกอบด้วยพระ
มหากรุณาธิคุณที่มากล้น กลยุทธ์ในการแผ่ค าสอนไปยังสาวก เป็นการใช้พระองค์เองในการ
เทศนาหรือ การบอกธรรม เป็นวิธีที่พระองค์ได้ทรงท ามาโดยตลอด แต่จะทรงเลือกว่าใคร 
จะเป็นผู้รับฟังแล้วสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ซ่ึง หลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ก็คือหลัก
ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการเผยแผ่ ได้แก่ หลัก 3 ประการ คือ หลักประโยชน์ หมายถึง 
ทรงยึดประโยชน์และความสุขของมหาชนเป็นที่ต้ัง, หลักไตรสิกขา คือ หลักอธิศีลสิกขา อธิ
จิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา ซ่ึงเป็นตัวจักรส าคัญในการน าไปสู่พัฒนาการทางพฤติกรรมของ
มนุษย์ และ หลักตระหนักถึงศักยภาพของมนุษย์ คือ ทรงเล็งเห็นว่ามนุษย์เป็นผู้ที่สามารถ
ฝึกได้ สามารถที่จะรู้ตามได้ 

พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการเทศนาเพ่ือสร้างพระสาวก เม่ือพระสาวกบารมีแก่กล้า
แล้วได้รับการฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้า ก็สามารถเข้าถึงธรรมที่สูงขึ้นไปได้ ต้อง
เข้าใจก่อนว่า ค าว่า “สาวก”ในทางพระพุทธศาสนานั้น หมายถึง ผู้ฟัง , ผู้สดับ, ผู้ฟังค า
สอน, ศิษย์ ฟังโดยต้ังใจฟังแล้วไตร่ตรองอย่างลึกซ้ึง หรือ เรียกว่าฟังโดยโยนิโสมนสิการ 
หรือ  ฟัง ด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้ าจนสา มารถบร รลุคุณธรรมวิเศษในยุคที่
พระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนาที่ต้องอยู่ท่ามกลางศาสนาอ่ืน ๆ ที่ มี แนวคิดด่ังเดิม 
เชื่อในต้นไม้ ผี ปีศาจ เป็นต้นผู้เขียนขอยกตัวอย่างเรื่องราวในสมัยพุทธกาล (ย้อนไป 2,600 
ปีที่ผ่านมา) พอที่ให้ผู้อ่านเข้าใจในการฟังที่เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น  

(1) พระวักกลิเถระ (ขุ.อป. (ไทย), 33/2/1) เป็นผู้ยึดติด (ชอบเป็นพิเศษ) ในการดู
รูปพระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธองค์เป็นผู้มีผิวพรรณผ่องใส ประวัติโดยยย่อของพระวักกลิ 
ท่านเกิดในสกุลพราหมณ์ในกรุงสาวัตถี ครั้นเม่ือเจริญวัยแล้ว ได้เล่าเรียนไตรเพทจนจบใน
ศิลปศาสตร์ของพวกพราหมณ์ทั้งหมด วันหนึ่งท่านเห็นพระศาสดาแวดล้อมด้วยพระภิกษุ
สงฆ์ เสด็จจาริกอยู่ในกรุงสาวัตถี ก็หลงในพระรูปของพระบรมศาสดา ท่านคิดว่าถ้าอยู่แต่
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ในบ้าน ก็จะไม่ได้เห็นพระศาสดาได้บ่อย ๆ เท่าที่ต้องการ เม่ือคิดดังนั้นแล้ว จึงได้ออกบวช
ในส านักของพระศาสดา และเม่ือบวชแล้ว ด้วยความที่ประสงค์จะเห็นพระรูปของพระบรม
ศาสดาอยู่ตลอดเวลา จึงยอมละหน้าที่และกิจวัตรทั้งหลาย มีการสาธยายและมนสิการใน
พระกัมมัฏฐานเป็นต้นเสีย ไปเฝ้าดูอยู่แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างเดียวเท่านั้น เว้นเฉพาะ
เวลาขบฉัน และเวลากระท าสรีรกิจเท่านั้น ส่วนเวลาที่เหลือ ก็จะไปยืนอยู่ในที่ท่ีสามารถจะ
เห็นพระทศพลได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสสอนโดยค าที่อาจจะรุนแรง(เสมือนหนึ่งขับไล่ให้
ออกจากวัด)จนท าให้ท่านวักกลิเสียใจว่า  

“ดูก่อนวักกลิจะมีประโยชน์อะไร ด้วยการที่เธอต้องมาดูร่างกายอันเปื่อย
เน่านี้วักกลิเอย ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าเห็น
ธรรมวักกลิ เห็นธรรมจึงจะชื่อว่าเห็นเรา” 

จา กนั้ นพร ะวั กกลิ ก็ เสีย ใจ เป็ น อย่ างมา กที่ผู้ ที่ ตนศรั ทธาอย่ า งมา ก  คือ 
(พระพุทธเจ้า) ใช้ถ้อยค ากับตนรุนแรงจึงคิดจะฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดภูเขาคิชฌกูฏ 
พระศาสดาทรงทราบความเป็นไปนั้นของเธอแล้ว ทรงด าริว่า ภิกษุนี้ถ้าไม่ได้รับการ
ปลอบโยนจากเรา ก็จะท าให้อุปนิสัยแห่งมรรคและผลท่ีมีอยู่ เต็มแล้วนี้ พินาศไป ดังนี้แล้ว
ทรงจึงทรงเปล่งรัศมีไปแสดงพระองค์ให้ปรากฏอยู่เบื้องล่างหน้าแห่งผาสูงนั้น แล้วตรัสพระ
คาถาว่า: 

“มาเถิด วักกลิ เธออย่ากลัว จงแลดูพระตถาคตเราจักยกเราขึ้น เหมือน
บุคคลพยุงช้างตัวจมในเปือกตมขึ้นฉะนั้นมาเถิด วักกลิ เธออย่ากลัว จงแลดู
พระตถาคตเราจักยกเธอขึ้น เหมือนบุคคลที่ช่วยพระจันทร์ที่ถูกราหูจับ
ฉะนั้น” 
หลังจากที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าและได้ฟังพระด ารัสของพระพุทธเจ้าพระ

วักกลิก็ได้สติ และที่ส าคัญได้พิจารณาค าที่พระพุทธเจ้าได้ตรัส กล่าวได้ว่า ประโยชน์ที่ เกิด
ขึ้นกับท่าน มาจาก “การฟัง”เม่ือฟังอย่ างมีสติทท่านก็ได้บร รลุเป็นพระอรหันต์ใน
พระพุทธศาสนา นี้เป็นเรื่องที่ 1 ที่เป็นตัวอย่างของการฟังอย่างมีสติและลึกซ้ึง 
 (2) พลิกชีวิตได้ด้วยการฟังธรรม  คือ พระเถรีปฏาจารา ซ่ึงค าว่า ปฏาจารา 
แปลว่า ผู้มีความประพฤติที่กลับได้ อาจหมายถึงว่า “คิดได้ กลับตัว ต้ังสติได้” เพราะว่าคน
ในปัจจุบันขาดสติเพราะโลกมันหมุนไว ต้องปรับตัวให้ทันกับโลก อาจจะกล่าวได้ว่า ไม่เห็น
ทุกข์ไม่เห็นธรรมคือ สัจจะความจริง เข้าท านองที่ว่า “'เสียใจ'' ในตอนที่ผิด''คิดได้ '' ในตอน
ที่สาย''คิดถึง'' ในตอนที่เสียไป''เสียดาย'' ในตอนที่จากลา  

‼นางปฏาจารา คือ เป็นคนรวยในย่านนั้น เป็นลูกเศรษฐี พ่อกับแม่หวังว่าจะให
ลูกแต่งงานกับคนที่มีฐานะเสมอกัน แต่นางปฏาจารานั้น กลับไม่ชอบชายที่พ่อแม่อยากให้
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แต่ง(คลุมถุงชน)แต่ดันไปชอบกับคนใช้ เข้าท านองที่ว่า “ความรักท าให้คนตาบอด” 
นางปฏาจาราจึงได้หลบหนีพ่อแม่ไปกัดก้อนเกลือกินกับหนุ่มคนใช้นั้นจนต้ังครรภ์ เม่ือ
เดินทางไปเกิดปวดท้องจะคลอดลูกกลางทาง ในขณะนั้นมีพายุเข้า จึงหาที่พักกัน ในขณะที่
สามีนางก าลังจะถางเพ่ือหาที่พักให้นาง เกิดมีงูกัดสามีของนางจนตายในขณะที่ลูกก็ลืมตา
มาดูโลกพอดี เป็นอันว่า “เป็นการเสียใจครั้งแรกท่ี สามีตาย” 

ต่อมานางก็อุ้มลูกสองจนจะไปหาพ่อแม่ แต่ต้องเดินข้ามแม่น้ าอจิรวดีที่ มีความสูง
ประมาณอกนางเห็นแม่น้ าอจิรวดี เต็มเปี่ยมด้วยน้ าสูงประมาณเพียงหน้าอก เพราะฝนตก
ตลอดคืนยังรุ่ง นางไม่อาจลงน้ าพร้อมด้วยทารกทั้ง 2 คนได้ เพราะตนมีความรู้ อ่อน จึงให้
บุตรคนใหญ่รออยู่ที่ฝั่งนี้ แล้วอุ้มบุตรคนเล็กข้ามแม่น้ าไปที่ฝั่งโน้น ปูลาดก่ิงไม้ไว้ให้บุตร
นอนแล้วคิดว่าจะข้ามรับบุตรคนโต แต่ใจของก็ไม่อาจจะละความเป็นห่วงบุตรอ่อนได้ กลับ
แลดูแล้ว ๆ เล่า ๆ เดินไป. 

ครั้นในเวลาที่นางถึงกลางแม่น้ า เหยี่ยวตัวหนึ่งก็เห็นลูกคนเล็กซ่ึงมีผิวแดงดังชิ้น
เนื้อนอนอยู่ จึงโฉบลงมาจากอากาศ ด้วยส าคัญว่าเป็นชิ้นเนื้อ 

นางเห็นมันโฉบลงเพ่ือต้องการบุตร จึงยกมือทั้งสองขึ้น ร้องไล่ด้วยเสียงอันดัง 3 
ครั้งว่า “สู สู” เหยี่ยวไม่ได้ยินเสียงนั้นเลยเพราะไกลกัน จึงเฉี่ยวเด็กบินขึ้นสู่ เวหาสไปแล้ว.
ส่วนบุตรผู้ยืนอยู่ที่ฝั่งนี้ เห็นมารดายกมือทั้งสองขึ้น ร้องเสียงดังท่ามกลางแม่น้ า  จึงกระโดด
ลงแม่น้ าโดยเร็วด้วยส าคัญว่ามารดาเรียกจึงถูกกระแสน้ าพัดหายไป เหยี่ยวเฉี่ยวเด็กอ่อน
ของนางไป บุตรคนโตก็ถูกน้ าพัดไป ด้วยประการฉะนี้ “เป็นการเสียใจครั้งท่ี 2 ท่ีลูกตาย” 

“เคราะห์ซ้ ากรรมซัด” นางก าลังเดินทางจะกลับบ้าน เพราะคิดถึงพ่อแม่และ
พ่ีชาย เดินไปมือหนึ่งก็ปาดน้ าตาร้องไห้ไป จนมาถึงระหว่างทางก็ไปเจอผู้คน เขาจึงถามนาง
ว่า “จะไปไหน” นางก็ตอบว่าจะไปบ้านหลังโน้น เข้าจึงถามว่า ทราบข่าวการตายของคน
บ้านหลังนั้นไหม เม่ือถามไปถามมาจึงทราบว่า ทุกคนในบ้านร าพันบ่นเพ้อเซซวนไปว่า:- 

“บุตร 2 คน ตายเสียแล้ว สามีของเราก็ตายเสียที่ทางเปลี่ยว มารดาบิดา
และพ่ีชายก็ถูกเผา 

บนเชิงตะกอนเดียวกัน.” 
จนมาถึงพระเชตะวันเข้ามาในศาลาคนก็วิ่งจับเพราะนางไม่ใส่เสื้อผ้า จากนั้นก็มี

คนช่วยให้นางใส่เสื้อผ้า พระพุทธเจ้าได้ตรัสค าที่ท าให้นางเบาใจได้ว่า “อย่าคิดเลย ปฏาจา
รา...., “ดูก่อนน้องหญิง น้ าในสมุทรทั้ง 4 มีประมาณน้อย น้ าตาของคนผู้ อันทุกข์ถูกต้อง
แล้ว เศร้าโศก ไม่ใช่น้อย มากกว่าน้ าในมหาสมุทรนั้น เหตุไร เธอจึงประมาทอยู่ เล่า ? แม่
น้อง.”(เถรี.อ. 2/4/184-197., ขุ.อป.(บาลี) 9/592 – 597) ฝ่ายนางปฏาจารานั้น ได้ความ
เบาใจปล่อยวางและได้ฟังธรรมจนเป็นโสดาบันแล้ว ทูลขอบรรพชากะพระศาสดา พระ
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ศาสดาทรงส่งนางไปยังส านักของพวกภิกษุณีให้บรรพชาแล้ว. นางได้อุปสมบทแล้วปรากฏ
ชื่อว่า “ปฏาจารา” เพราะนางกลับความประพฤติได้. 

วันหนึ่ง นางก าลังเอาหม้อตักน้ าล้างเท้า เทน้ าลง.น้ านั้นไหลไปหน่อยหนึ่งแล้วก็
ขาด.ครั้งที่ 2 น้ าที่นางเทลง ได้ไหลไปไกลกว่านั้น.ครั้งที่ 3 น้ าที่เทลง ได้ไหลไปไกลกว่าแม้
นั้น ด้วยประการฉะนี้. นางถือเอาน้ านั้นนั่นแลเป็นอารมณ์ ก าหนดวัยทั้ง 3 แล้ว คิดว่า 

“สัตว์เหล่านี้ ตายเสียในปฐมวัยก็มี เหมือนน้ าที่เราเทลงครั้งแรก  ตายเสีย
ในมัชฌิมวัยก็มี เหมือนน้ าที่เราเทลงครั้งที่ 2 ไหลไปไกลกว่านั้นตายเสียใน
ปัจฉิมวัยก็มี เหมือนน้ าที่เราเทลงครั้งที่ 3 ไหลไปไกลแม้กว่านั้น.” 

พระพุทธเจ้าประทับในพระคันธกุฎี ทรงแผ่พระรัศมีไป เป็นดังประทับยืนตรัสอยู่ เฉพาะ
หน้าของนาง ตรัสว่า 

“ก็ผู้ใด ไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเส่ือมอยู่พึงเป็นอยู่ 100 ปี ความ
เป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นความเกิดและความเส่ือม ประเสริฐกว่าความ
เป็นอยู่ของผู้น้ัน.” (เถรี.อ. 2/4/184-197., ขุ.อป.(บาลี) 9/592 – 597) 

อาศัย “การฟังธรรม” จากพระพุทธเจ้านางครั้นบวชแล้ว ไม่นานนักก็บรรลุพระ
อรหัต เรียนพุทธวจนะ ท่านเป็นผู้ช่ าชองช านาญในวินัยปิฏกภายหลัง พระศาสดาประทับ
นั่ง ณ พระเชตวันวิหาร เม่ือทรงสถาปนาเหล่าภิกษุณีไว้ในต าแหน่งต่าง ๆ ตามล าดับ จึง
ทรงสถาปนาพระปฏาจาราเถรีไว้ในต าแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศกว่าพวกภิกษุณีสา วิกาผู้ทรง
วินัย คือ ศีลเคร่งครัด 

ผลงานของพระปฏาจาราเถรีพระปฏาจาราเถรี ท่านมีเมตตาและได้อนุเคราะห์แก่
สตรีหลายท่าน ภายหลังสตรีเหล่านั้น ได้มาบวชเป็นภิกษุณี และท่านได้สอนและเตือนสติ
แก่สตรี ด้วยท่านเป็นผู้ทรงพระวินัยและฉลาดในคาถาธรรม ท าให้สตรีหลายท่าน เช่น อุตต
ราเถรี จันทาเถรี ปัญจสตมัตตาเถรี เป็นต้น ฯลฯ ได้บรรลุพระอรหันต์และแนะน าสอนสตรี 
500 คน ให้เกิดความสังเวชใจจึงพากันบวชในส านักของพระเถรี ครั้นบวชแล้ว บ าเพ็ญ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน ไม่นานนักก็ต้ังอยู่ในพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา 4 (เถรี.อ. 
2/4/184-197., ขุ.อป.(บาลี) 9/592 – 597) นอกจากตนเองจะสามารถได้ประโยชน์จาก
การเป็นผู้ฟังที่ดีแล้ว ยังสามารถสร้างบริวารเพ่ือบรรลุธรรมด้วย “การฟัง” อีกด้วยซ่ึง
ผู้เขียนได้ยกพอเป็นตัวอย่าง 2 เรื่องพอเข้าใจในส่วนการฟังอย่างมีวิจารณญาณ คือ มีสติ
นั่นเอง 
 สรุปในส่วนการฟังในทางพระพุทธศาสนาประกอบด้วยโยนิโสมนสิการ คือการใช้
ความคิดอยากดูวิธีหรือการท าใจโดยแยบคายมองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณาสืบค้น
ถึงต้นเค้าหาเหตุผลตลอดเรื่องวิเคราะห์สภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยการฟัง
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ในพุทธศาสนามีหลักธรรมที่เป็นองค์ประกอบในข้อใดที่ส า คัญและสามารถน ามาใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันของเราคือ การมีสติ เป็นตัวควบคุมการฟังทั้งหมดหรือเรียกว่าโยนิโส
มนสิการก็ได้ ท าให้การฟังนั้นได้สาระระดับกายภาพและระดับจิตใจของเรื่องและของ
บุคคลผู้พูดนอกจากนี้การฟังและสติอย่างต้ังใจจะน ามาสู่ปัญญาดังพุทธภาษิตที่ว่า สุสฺสูส  
ลภเต ปญฺญ  แปลว่า ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา ซ่ึงการสั่งที่ท าให้เกิดปัญญาหากมีหลักมีสมาธิ
เสริมไม่ว่าจะเป็นอิทธิบาทและหลักนิติธรรมที่มุ่งพัฒนาการฟังให้สัมฤทธิ์ผลหลักคติธรรมที่
คอยกระตุ้นเตือนให้ผู้ฟังปราศจากความมีอคติก็ชอบหรือไม่ชอบเรื่องที่ฟังและพูดแต่ให้ฟัง
ตลอดเรื่องจนจบกระบวนการของศาลที่ก าลังฟังจะท าให้การฟังประสบความส าเร็จโดยไม่
ด่วนสรุปซ่ึงหลักโยนิโสมนสิการซ่ึงเป็นตัวการท าหน้าที่ทางปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
และเป็นธรรมที่ใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกวิธีและถูกต้องเวลาปลุกเวลาจะช่วยท าให้
สื่อสารในชีวิตประจ าวันมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลช่วยพัฒนาสังคมให้เกิดความสงบสุข
ร่มเย็นได้ 
ตารางท่ี 1 แสดงกระบวนการของการฟัง 

ผู้ส่งสาร 
(ปรโตโฆสะ : 

เสียงจากคนอ่ืน) 
- ผู้พูด (เสียงท่ีได้
ยิน) 
- สุข 
- ทุกข์ 
- อารมณ์ 

สาร 
- เสียง/เร่ืองราว 
- ดี 
- ไม่ดี 
- กลาง 

สื่อ 
- การส่ือสาร 
- นินทา 
- สรรเสริญ, 
 - กลาง ๆ 

ผู้รับสาร 
- ปรุงแต่ง 
- ไม่ปรุงแต่ง 
- มีประสบการณีชีวิต 
- ไม่มีประสบการณ์ชิต 

โยนิโสมนสิการ 
- สติ 
- ต้ังสติ 
- โลกิยปัญญา 
- โลกุตตรปัญญา 
(ฟังให้เข้าใจ, 
ไตร่ตรองให้เกิด
ประโยชน์) 

 
สุนทรียสนทนา : ศิลปะการสื่อสารเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อีกประการหนึ่ง “การฟัง”ในทางพระพุทธศาสนานั้นได้กล่าวถึงหลักของการ
พิสูจน์หรือหลักการที่ท าให้เชื่อได้ด้วยการพิสูจน์ด้วยหลักกาลามสูตรซ่ึงมีความหมายที่เนื่อง
ด้วยการฟังที่จ าเป็นต้องประกอบด้วยวิจารณญาณซ่ึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ เพราะจะค า
กล่าวท่ีว่า “ฟังไม่ได้ศัพท์ จับเอาไปกระเดียด”หรือ “รู้ จักฟังหูไว้หู”เป็นส านวนไทยเม่ือ
เราอยู่ในสังคมที่ต้องใช้การสื่อสารสิ่งส าคัญก็ต้องรู้จักการฟังเสียก่อนซ่ึงหากสังเกตวิถีการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของคนไทยจะพบว่าเราสอนการให้รู้จักฟังอย่างมีวิจารณญาณอยู่
เสมอเห็นได้จากส านวนเก่ียวกับการฟังอยู่หลายส านวน เช่นส านวนที่เตือนกันว่า “ฟังหูไว้
หู” ซ่ึงหมายถึงรับฟังไว้แต่ไม่เชื่อทั้งหมดให้เผื่อใจไว้บ้าง เช่น เม่ือเราได้รับฟังเรื่องราวไม่ดี
ของคนอ่ืนเราไม่ควรเชื่อในทันทีควรตรวจสอบและพิจารณาไตร่ตรองให้แน่ชัดก่อนเป็นต้น 
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ในท านองเดียวกันมีส านวนเก่ียวกับการฟังอีกครั้งหนึ่งที่ว่า “ฟังความข้างเดียว” หมายถึง
เชื่อถือแต่ฝ่ายเดียวโดยไม่ผ่านความอีกฝ่ายหนึ่ง ส านวนนี้เป็นการฟังข้อมูลเพียงด้านเดียว
เท่านั้นถือว่ายังไม่พอเพียงซ่ึงมุ่งเตือนให้ระมัดระวังไม่ให้เชื่อง่าย ต้องยับยั้งชั่งใจหาข้อมูล
อ่ืน ๆ หรือสอบถามข้อมูลในแง่มุมอ่ืนมาพิจารณาไต่ตรองอย่างรอบด้านมีความคิดอย่าง
ยุติธรรมหรือส านวนที่เตือนให้เห็นผลเสียของการฟังอย่างไม่เข้าใจหรือไม่รู้ เรื่องเช่น “ฟัง
ไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด” หมายถึงฟังไม่ได้ความแจ่มชัดแล้วเอาไปพูดต่อหรือท าผิด ๆ 
พลาดๆ กล่วคือคือเป็นการฟังอย่างลวก ๆโดยไม่รู้ชัดยังไม่เข้าใจสารที่ฟังให้ถ่องแท้แต่น า
ข้อมูลที่ทางนั้นไปคิดไปท าหรือไปต่ออย่างผิด ๆ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้ 

กาลามสูตรกังขานิยฐาน 10 หมายถึง วิธีปฎิบัติในเรื่องที่ควรสงสัย หรือหลักความ
เชื่อ ที่ตรัสไว้ในกาลามสูตร (พระธรรมปิฎก, 2546) 

“อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามกันมา (มา อนุสฺสเวน) 
อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบ ๆกันมา (มา ปรมฺปราย) 
อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ (มา อิติกิราย) 
อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างต ารา หรือคัมภีร์ (มา ปิฏกสมฺปทาเนน) 
อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรกะ (มา ตกฺกเหตุ) 
อย่าปลงใจเชื่อ เพราะอนุมาน (มา นยเหตุ) 
อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล (มา อาการปริวิตกฺเกน) 
อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว (มา ทิฏฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา)  
อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ (มา ภพฺพรูปตาย) 
อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะน้ีเป็นครูของเรา (มา สมโณ โน ครูติ)” 

ต่อเม่ือใด รู้เข้าใจด้วยตนว่า ธรรมเหล่านั้น เป็นอกุศล เป็นกุศล มีโทษ ไม่มีโทษ 
เป็นต้นแล้ว จึงควรละหรือถือปฏิบัติตามนั้น 

ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึง “การฟังไว้ค่อนข้างมาก” เม่ือกล่าวถึงการฟัง 
แบบสุนทรียสนทนา จากผู้เขียนมีความหมายค่อนข้างมีลักษณะที่กว้างออกไป คือ สุนทรีย
สนทนา หรือ Dialogue เป็นกระบวนการการพัฒนาร่วมกันของกลุ่มบุคคลโดยเป็นการ
แลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ที่อยู่ ด้านในตัวบุคคลความรู้ที่ เจือปนไปด้วยประสบการณ์
ความรู้สึกความคิดที่สะสมในกระบวนการสื่อสารนั้นหากใช้หลักสุนทรียสนทนาจะต้องมี
การปฏิบัติตนคือ ต้องไม่ให้ความสนใจเฉพาะสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ต้อง
ท าหน้าที่เป็นผู้สังเกตอารมณ์ความรู้สึกของตนในขณะที่ได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านั้นด้วยเพราะ
ขณะที่ฟังนั้นเรามักจะสร้างหรือแสดงความรู้สึกบางอย่างตามไปด้วยเช่น เคลิบเคลิ้ม ชื่นชม 
ข าขัน ร าคาญ หม่ันไส้ เบื่อหน่าย ฯลฯและความรู้สึกเหล่านี้ คือที่มาของ “อคติ” ซ่ึงเรา



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  

Journal of MCU Social Science Review 
355 

 
 

จะต้องตามให้ทันด้วยการฟังอย่างลึกซ้ึงสงบระงับการตามความรู้สึกให้เท่าทันจึงเป็นการ
ป้องกันและสติและการสงบระงับคือการสร้างปัญญาที่เกิดจากการฟังเม่ือคิดว่าสามารถ
จัดการกับความรู้สึกตัวเองได้ก็สามารถเริ่มคุยและสัมมนาเพ่ือคิดร่วมกัน  

สรุปว่า หลักการฟังอย่างลึกซ้ึงในพระพุทธศาสนา เป็นการฟังอย่างต้ังใจ ฟังอย่าง
แยบคายโดยปราศจากอคติ ให้ความเคารพ ซ่ึงกันและกัน และไม่ด่วนสรุปว่าผิดหรือถูก ซ่ึง
ผู้วิจัยมีมุมมองที่สังเกตได้ว่า กระบวนการฟัง อย่างลึกซ้ึงในพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน กล่าวคือ ปัจจัย ภายนอก ได้แก่ การฟังที่ เกิดจากการ
สัมผัสระหว่างผู้รับสารกับผู้ส่งสาร ซ่ึงปัจจัยภายนอก เรียกว่า ปรโตโฆสะ และปัจจัยภายใน 
ได้แก่ การฟังในแง่ของความคิด ความรู้สึก คุณค่า ที่ เกิดขึ้นภายในตนเอง ซ่ึงปัจจัยภายใน
เรียกว่า โยนิโสมนสิการ ซ่ึงในหลักธรรมของ พระพุทธศาสนาได้กล่าวว่า ปรโตโฆสะ กับ 
โยนิโสมนสิการ เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดสัมมาทิฏฐิ คือ มีปัญญาอันเห็นชอบ ทางเกิดแห่ง
แนวความคิดที่ถูกต้อง ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ ในมหาเวทัลลสูตรว่า “ปัจจัยให้เกิด
สัมมาทิฏฐิมี 2 ประการคือ (1) ปรโตโฆสะ (การได้สดับ จากบุคคลอ่ืน) (2) โยนิโสมนสิการ 
(การมนสิการ โดยแยบคาย) ปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ มี 2 ประการนี้แล (ม.มู.(บาลี) 
12/452/403, ม.มู.(ไทย) 12/452/491) 
 
สรุป  

ทักษะ “การฟัง” เป็นสิ่งที่ส าคัญมากในกระบวนการสื่อสารดังค ากล่าวสอนในการ
สื่อสารที่เรียกกันว่า “หัวใจนักปราชญ์” ประกอบด้วยค าย่อว่า สุ จิ ปุ ลิ ซ่ึง สุ คือ สุตะ 
หมายถึงการฟัง จิ คือ จินตะ หมายถึงการไตร่ตรอง ปุ คือ ปุจฉา หมายถึง สอบถาม ลิ  คือ 
ลิขิต หมายถึงการจดบันทึก ซ่ึงสุตะ คือการฟังเป็นหลักข้อแรกของหัวใจนักปราชญ์การ
แสดงให้เห็นว่าการฟังเป็นทักษะส าคัญอันดับต้นที่บุคคลควรฝึกฝนพัฒนากล่าวคือบุคคลใด
ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองทั้งด้านความรู้และด้านสังคมให้เข้าสู่ความเป็น
ปราชญ์ได้นั้นจะต้องเริ่มจากการพัฒนาการฟังให้ดียิ่งขึ้นก่อน 
 หลักการฟังอย่างลึกซ้ึงในพระพุทธศาสนา เป็นการฟังอย่างต้ังใจ ฟังอย่างแยบคาย
โดยปราศจากอคติ ให้ความเคารพ ซ่ึงกันและกัน และไม่ด่วนสรุปว่าผิดหรือถูก ซ่ึงผู้วิจัยมี
มุมมองที่สังเกตได้ว่า กระบวนการฟัง อย่างลึกซ้ึงในพระพุทธศา สนา ประกอบด้วยปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายใน กล่าวคือ ปัจจัย ภายนอก ได้แก่ การฟังที่ เกิดจากการสัมผัส
ระหว่างผู้รับสารกับผู้ส่งสาร ซ่ึงปัจจัยภายนอก เรียกว่า ปรโตโฆสะ และปัจจัยภายใน ได้แก่ 
การฟังในแง่ของความคิด ความรู้สึก คุณค่า ที่ เกิดขึ้นภายในตนเอง ซ่ึงปัจจัยภ ายใน
เรียกว่า โยนิโสมนสิการ ซ่ึงในสมัยพุทธกาล พระสาวก สาวิกาของพระพุทธเจ้า เช่น องคุลี
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มาล ปาฏาจารา พระสารีบุตร พระยสะ ครั้งพุทธกาล เป็นนักฟัง ฟังอย่างต้ังใจ ฟังแบบคิด
ต่อ คิดตาม แยกแยะ และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ น าไปสู่การสะท้อนคิด รู้ตาม รู้ธรรม 
เข้าใจและไปสู้เป้าหมายเป็นอุดมคติในพระพุทธศาสนาการฟังจึงเป็น "คุณสมบัติ" หรือ
วิธีการแสวงหาความรู้อย่างหนึ่ง และเป็นวิถีของนักปราชญ์  เป็นคุณธรรมเบื้องต้นของ
ปราชญ์ "สุตะ" การฟัง รวมทั้งเป็นวิธีการท าบุญ ที่ว่า ด้วย "สัทธมเทสนามัย" วิธีการ
แสวงหาความรู้ จัดเป็นบุญอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา 
 หนังสือศิลปะการฟังเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ “กาญจนา ต้นโพธ์ิ” ซ่ึงเป็น
นักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ภาษาไทย
ธุรกิจ การใช้ภาษาไทย พัฒนาการภาษาไทย การพูดในที่สาธารณะ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านในเรื่องการฟัง เพราะทักษะการฟังเป็นทักษะทางภาษาที่ส า คัญ
มากทักษะหนึ่ง หนังสือเล่มนี้ได้ตอบโจทย์ส าหรับผู้สนในใฝ่รู้ ในการฟังพอสมควร แต่ต้อง
ประกอบด้วยปัจจัยอ่ืนที่เป้นหัวใจนักปราชญ์เช่น คิด ถาม เขียน และประกอบกับการน า
หลักทางพระพุทธศาสนามาใช้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมาก 
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ค าแนะน าส าหรับผู้เขียน 
รูปแบบเอกสารอ้างอิงวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 

 
เอกสารที่นํามาใช้ในการอ้างอิงบทความ ควรมีที่มาจากแหล่งตีพิมพ์ที่ชัดเจน และมี

ความน่าเชื่อถือสามารถสืบค้นได้ เช่น หนังสือ วารสาร หรืองานวิจัย เป็นต้น ผู้ เขียนบทความ
จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายการอ้างอิง เพ่ือป้องกันความล่าช้าในการตีพิมพ์บทความ 
เนื่องจากบทความที่มีการอ้างอิงไม่ถูกต้อง จะไม่ได้รับการส่งต่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจนกว่า
การอ้างอิงเอกสารจะได้รับการแก้ไขให้สมบูรณ์ และรายการอ้างอิงจะต้องไม่ตํ่ากว่า 10 รายการ
อ้างอิงต่อ 1 บทความ 
การอ้างอิงในเน้ือหาบทความ 

รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อเรื่องและท้ายเล่มใช้วิธีการอ้างอิงระบบนาม - ปี ตามรูปแบบ
ของ American Psychological Association (APA) ให้ใช้ระบบตัวอักษรโดยใช้ วงเล็บ 
เปิด-ปิด แล้วระบุชื่อ-นามสกุลของผู้ เขียนและปีที่ ตีพิมพ์ กํากับท้ายเนื้อความที่ได้อ้างอิง 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้อ้างอิงในบทความ จะต้องปรากฏในเอกสารอ้างอิงท้ายบทความทุกรายการ 
โดยรูปแบบของเอกสารอ้างอิงมีดังนี้ 

อ้างอิงจากเอกสารภาษาไทย 
1) พระไตรปิฎกและอรรถกถา พระไตรปิฎกและอรรถกถาให้อ้างชื่อคัมภีร์/ เล่มที่/ข้อที่/

เลขหน้า มาด้วย ตัวอย่างเช่น  
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักร 4 ประการนี้ เป็นเครื่องเป็นไปแก่มนุษย์และเทวดาผู้ประกอบ

เป็นเครื่องที่มนุษย์และเทวดาประกอบแล้ว ย่อมถึงความเป็นผู้ใหญ่และความไพบูลย์ในโภคะ
ทั้งหลายต่อกาลไม่นานนัก” (องฺ.จตุกก. 21/31/37) เป็นต้น 

2) ผู้แต่งหนึ่งราย ให้อ้างชื่อผู้แต่งแล้วตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( ,) และตามด้วยปีที่
พิมพ์ เช่น (เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, 2560) 

3) ผู้แต่งสองราย ให้อ้างชื่อของผู้แต่งทั้งสองรายโดยใช้คําว่า “และ” ในการเชื่อมผู้ เขียน
ทั้งสองแล้วตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( ,) และปีที่พิมพ์ เช่น (พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และ
เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, 2560) 

4) ถ้ามีผู้แต่งมากกว่า 2 รายให้อ้างชื่อของผู้แต่งรายแรกแล้วเพ่ิมคําว่า “และคณะ” 
แล้วตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และตามด้วยปีที่พิมพ์ เช่น (ธิติวุฒิ หม่ันมีและคณะ, 2560) 

5) กรณีที่เนื้อความเป็นเรื่องเดียวกันหรือผลการวิจัยเหมือนกัน แต่มีผู้อ้างอิงหลายคนให้
ใช้รายการอ้างอิงที่ใกล้เคียงปีปัจจุบันมากที่สุด 
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อ้างอิงจากเอกสารภาษาอังกฤษ 
1) ถ้ามีผู้แต่งหนึ่งรายให้อ้างนามสกุลของผู้แต่ง ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( ,) และปีที่

พิมพ์ เช่น (Keown, 2010) 
2) ถ้ามีผู้แต่งสองรายให้อ้างนามสกุลของผู้แต่งทั้งสองราย โดยใช้เครื่องหมายแอนด์ (&) 

ค่ันกลางระหว่างนามสกุลของผู้แต่งทั้งสอง แล้วตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( ,) และปีที่ พิมพ์ 
เช่น (Hersey & Blanchard, 2010) 

3) ถ้ามีผู้แต่งมากกว่า 2 รายให้อ้างนามสกุลของผู้แต่งรายแรกตามด้วย et al. ตามด้วย
เครื่องหมายจุลภาค (,) และปีที่พิมพ์ (Kaiser et al., 2010) 
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(10) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้แต่ง.//(ปีที่เผยแพร่).//ชื่อเรื่อง.//สืบค้น วัน เดือน ปี,//จาก/แหล่งที่มาของข้อมูล. 
ธรรมะไทย.  (2563).  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย.   สืบค้น 20 มีนาคม 2563 , จาก 

http://www.dhammathai.org/thailand/thailand.php 
Buddhism Meditation Triratna Find us Community.  (2020).  Who Was The 

Buddha?.  Retrieved March 20, 2020, from https://thebuddhist 
centre.com/text/who-was-buddha 
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ตัวอย่างการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย (8-12 หน้า) 

 
ชื่อบทความ (ไทย) (18 pt) 

ชื่อบทความ (อังกฤษ) (16 pt) (ตัวพิมพ์ใหญ่ท้ังหมด) 
ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนหลัก (ไทย) (14 pt), ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนร่วม (ไทย) (14 pt) 

ช่ือ-นามสกุลผู้เขียนหลัก (อังกฤษ) (14 pt), ช่ือ-นามสกุลผู้เขียนร่วม (อังกฤษ) (14 pt) 
หน่วยงานต้นสังกัดผู้เขียนหลัก (ไทย) (14 pt) 
หน่วยงานต้นสังกัดผู้เขียนหลัก (อังกฤษ) (14 pt) 

E-mail: 
 
บทคัดย่อ (18 pt) (ไม่เกิน 250-300 ค า) 
 (16 pt) บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ                                                     . 
ประเภทของการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง เครือมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า                          . 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .                                                                                                                
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .                 
 

ค าส าคัญ: 3-5 คํา (16 pt) เช่น พระพุทธศาสนา; การบริหารจัดการเชิงพุทธ; นวัตกรรม 
 

Abstract (18 pt) (แปลตามภาษาไทยไม่เกิน 250-300 ค า) 
(16 pt) ให้ตรงตามบทคัดย่อภาษาไทย                                                        . 

.                                                                                                                .                                                                                                                        

.                                                                                                                .                                                                                                                

.                                                                                                                .                                                                                                                

.                                                                                                                .                                                                                                                

.                                                                                                                .                                                                                                                

.                                                                                                                .                                                                                                                
Keywords:3-5 words (16 pt) such as: Buddhism; Buddhist Management; 
Innovation    
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บทน า (18 pt) (ไม่ควรเกิน 4 ย่อหน้า และเขียนให้ครบทุกประเด็น) 
 (16 pt) กล่าวถึงความเป็นมาของเรื่องที่ทําการวิจัยครั้งนี้ ว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้าง 
พร้อมทั้งอ้างอิงที่มาของข้อมูลนั้นอย่างถูกต้อง อย่างน้อย 2 เรื่อง                                    . 
.                                                                                                                . 
 .                                                                                                               . 
 .                                                                                                               . 
 .                                                                                                               . 

 (16 pt) กล่าวถึงปัญหาที่นํามาสู่การวิจัย ให้ตรงประเด็นกับเรื่องที่วิจัยและเชื่อมโยงกับ
พ้ืนที่วิจัย ปัญหานั้นเป็นปัญหาที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและต้องการได้รับการแก้ไข นําเสนอ
ผลงานวิจัยที่ผู้อ่ืนได้เคยศึกษาไว้แล้วอย่างน้อย 2 เรื่อง พร้อมทั้งอ้างอิงแหล่งที่มาของข้ อมูล                                                                            
.                                                                                                                . 
 .                                                                                                               . 

 (16 pt) ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่นํามาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้อย่างน้อย 3 -5 แนวคิด
และหรือทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยพร้อมทั้งอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล                         .. 
.                                                                                                                . 
 .                                                                                                               . 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .         

 (16 pt) สรุปเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่คําถามและวัตถุประสงค์การวิจัย                           . 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .         
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .         
 
วัตถุประสงค์การวิจัย (18 pt) 
 1.  (16 pt)                       . 
 2.  (16 pt)       . 
 3.  (16 pt)       . 
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วิธีด าเนินการวิจัย (18 pt) 
 (16 pt) เขียนให้ครอบคลุม 5 หัวข้อ ได้แก่ 1. รูปแบบของการวิจัย, 2. ประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสําคัญ, 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ), 4. 
การเก็บรวบรวมข้อมูล (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ), 5. การวิเคราะห์ข้อมูล (ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ) และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล                                                  .                                        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .         
ผลการวิจัย (18 pt) (เขียนให้ครบตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้) 
 (16 pt) ผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ทุกข้อ                                                   . 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
. 

 
ภาพท่ี 1 (ชื่อภาพ) (ถ้ามี) 

ที่มา: ระบุแหล่งที่มาของภาพ 
          คําอธิบายภาพ                                                                                     . 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .         
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ตารางท่ี 1 (ชื่อตาราง) (ถ้ามี) 

 
 

   
     
     

     

    
 
          คําอธิบายตาราง                                                                                   . 
                                                                                                                . 
อภิปรายผลการวิจัย (18 pt)  
 (16 pt) อภิปรายผลการวิจัยที่พบตามวัตถุประสงค์ (ค้นพบอะไร สะท้อนให้เห็นถึงอะไร 
สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของใครอย่างน้อยหัวข้อละ 2 เรื่อง พร้อมทั้งอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูล                                                                                        . 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
องค์ความรู้จากการวิจัย (18 pt)  
 (16 pt) ระบุองค์ความรู้ที่ค้นพบจากการวิจัยหรือสังเคราะห์ออกมาในรูปแบบโมเดล 
พร้อมคําอธิบายรูปแบบ/โครงสร้างของโมเดล และโมเดลมีที่มาจากฐานคิดของแนวคิดหรือ
ทฤษฎีใดอย่างกระชับ เข้าใจง่าย                                                                          .. 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .  
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ข้อเสนอแนะ (18 pt)  
 (16 pt) นําเสนอข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย และข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้ง
ต่อไป                                                                                                         .. 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .                                                                                                            
 
เอกสารอ้างอิง (18 pt)  
 (16 pt)   รูปแบบการอ้างอิงท้ายเรื่องใช้วิธีการอ้างอิงระบบนาม -ปี ตามรูปแบบ
American Psychological Association (APA) จํานวนการอ้างอิงในเนื้อหาและท้ายเรื่องต้อง
ตรงกัน และมีไม่ตํ่ากว่า 10 รายการ                                                       .  
ธรรมะไทย.  (2563).  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย.   สืบค้น 20 มีนาคม 2563 , จาก 

http://www.dhammathai.org/thailand/thailand.php . 
ธิติวุฒิ หม่ันมี.  (2557).  การวางแผนและการติดต่อประสานงานเชิงพุทธ.   วารสาร มจร 

สังคมศาสตร์ปริทรรศน์,  3(1),  25-31. 
พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ. (2562). การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน

ตามแนววิถีพุทธในจังหวัดสมุทรสงคราม (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (2562). รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่น
ไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรมของ
พระธรรมวิทยากร  (รายงานการวิจัย).  พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร. (2548). เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้  และการจัดการ  (พิมพ์ครั้งที่ 
2). กรุงเทพฯ: พิสิษฐ์ ไทย ออฟเซต. 

พระอุดมสิทธินายก. (2563, 5 กุมภาพันธ์). ผู้ อํานวยการหลักสูตรหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [บทสัมภาษณ์]. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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ตัวอย่างการเตรียมต้นฉบับบทความวิชาการ (8-12 หน้า) 

 
ชื่อบทความ (ไทย) (18 pt) 

ชื่อบทความ (อังกฤษ) (16 pt) (ตัวพิมพ์ใหญ่ท้ังหมด) 
ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนหลัก (ไทย) (14 pt), ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนร่วม (ไทย) (14 pt) 

ช่ือ-นามสกุลผู้เขียนหลัก (อังกฤษ) (14 pt), ช่ือ-นามสกุลผู้เขียนร่วม (อังกฤษ) (14 pt) 
หน่วยงานต้นสังกัดผู้เขียนหลัก (ไทย) (14 pt) 
หน่วยงานต้นสังกัดผู้เขียนหลัก (อังกฤษ) (14 pt) 

E-mail: 
 
บทคัดย่อ (18 pt) (ไม่เกิน 250-300 ค า) 
 (16 pt)                                                                                             . 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.         
ค าส าคัญ: 3-5 คํา (16 pt) เช่น พระพุทธศาสนา; การบริหารจัดการเชิงพุทธ; นวัตกรรม 
 

Abstract (18 pt) (ไม่เกิน 250-300 ค า) 
(16 pt) ให้ตรงตามบทคัดย่อภาษาไทย                                                        . 

.                                                                                                                .        

.                                                                                                                .        

.                                                                                                                .        

.                                                                                                                .        

.                                                                                                                .        

.                                                                                                                .        
Keywords:3-5 words (16 pt) such as: Buddhism; Buddhist Management; 
Innovation  
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บทน า (18 pt)  

(16 pt) เขียนทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่นํามาเป็นฐานคิดในวิพากษ์ประเด็นต่างๆใน
การเขียนบทความวิชาการ                                                                                . 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
. 
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เน้ือหา (18 pt) 
 (16 pt)                                                                                            .. 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        

 
ภาพท่ี 1 (ชื่อภาพ) (ถ้ามี) 

ที่มา: ระบุแหล่งที่มาของภาพ 
          คําอธิบายภาพ                                                                                     . 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .         
ตารางท่ี 1 (ชื่อตาราง) (ถ้ามี) 
 

 
 

   
     
     
     

    

          คําอธิบายตาราง                                                                                  . 
                                                                                                                . 
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สรุป (18 pt)  
 (16 pt)                                                                                             . 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .         
เอกสารอ้างอิง (18 pt)  
 (16 pt)   รูปแบบการอ้างอิงท้ายเรื่องใช้วิธีการอ้างอิงระบบนาม -ปี ตามรูปแบบ
American Psychological Association (APA) จํานวนการอ้างอิงในเนื้อหาและท้ายเรื่องต้อง
ตรงกัน และมีไม่ตํ่ากว่า 10 รายการ                                                                      .  
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
. 
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หนังสือขอเสนอบทความเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
 

     เขียนท่ี……………………………...……………… 
     ……………………………...……………………………… 
     ……………………………...……………………………… 
     วันท่ี…………………เดือน........................พ.ศ. ............................ 
 

 ข้าพเจ้า.........................................ฉายา.................................นามสกุล................................................................ 
ท่ีอยู่.............................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์........................................................E-mail....................................................................................................................  
มีความประสงค์ขอตีพิมพ์บทความ (  ) บทความวิจัย    (  ) บทความวิชาการ  เร่ือง : 
 (ภาษาไทย)............................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
เพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ซ่ึงดําเนินการโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยบทความฉบับนี้ข้าพเจ้าได้นิพนธ์ข้ึนเพ่ือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
สาขา/ปริญญา....................................................................ช่ือสถาบัน................................................................ 
ปีการศึกษา...........................................หรือได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก..................................................................... 
เมื่อคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาแล้วมมีติให้แก้ไขปรับปรุงบทความ ข้าพเจา้มคีวามยินดีรับไปแก้ไขตาม
มติดังกล่าวนั้นและข้าพเจ้าขอรับรองว่า (ขีดเคร่ืองหมาย  )  (ระบุได้มากกว่า 1 ) 

(  ) เป็นผลงานทางวิชาการของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว 
(  ) เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ร่วมนิพนธ์ตามช่ือท่ีระบุในบทความจริง 
(  ) บทความนี้ไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมากก่อน 
(  ) บทความนี้ไม่ได้คัดลอกหรือดัดแปลงมาจากของผู้ใดท้ังส้ิน 

 ท้ังนี้  ข้าพเจ้าได้ชําระค่าธรรมเนียมขอตีพิมพ์บทความลงในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ตาม
อัตราท่ีได้กําหนดไว้ คือ 
 (  ) บทความวิชาการ  ๓,๐๐๐  บาท 

 (  ) บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ป. โท – เอก  ๕,๐๐๐  บาท 
 (  ) บทความวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย      ๕,๐๐๐  บาท เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

อนึ่ง  แม้เมื่อข้าพเจ้าปรับแก้ไขแล้ว แต่งานยังไม่เรียบร้อยและไมไ่ด้รับการให้ลงตีพิมพ์  ข้าพเจ้ายินยอมไมติ่ดใจเอา 
ความใดๆ ท้ังส้ิน จะยอมรับการพิจารณาของคณะกองบรรณาธิการถือว่าเป็นท่ีสุด 
 

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

ผู้นิพนธ์บทความ 
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