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วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจท่ัวไปได้มี
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พัฒนาสังคมและการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ท่ีเสนอทางออกของปัญหา ใ ห้แก่สังคม เปิดรับ
บทความท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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  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 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    National Institute of Development Administration. 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี  8. Assoc. Prof. Dr. Yothin Sawaengdee 

  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. Phatthana Rueanchaidee 
  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.Thiraphong Kaenin 
  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. Chonwit Chianchit 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    Srinakharinwirot University 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธ์ิ  19. Assoc. Prof. Dr. Phaisan Sansonwisut 

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
   

Nakhon Sawan Rajabhat University 
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20. รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก  20. Assoc. Prof. Dr. Kasak Tekhanmak 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    Thepsatri Rajabhat University 
21. รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต สวัสด์ิผล  21. Assoc. Prof. Dr. Chawalit Sawatphon 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   Suan Dusit Rajabhat University 
22. รองศาสตราจารย์พิเศษ ว่าที่ พ.ต. ดร.สวัสด์ิ จิรัฏฐิติกาล  22. Assoc. Prof. Dr. Sawat Chiratthitikan 
  กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม   Department of Corrections, Ministry of Justice 
23. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล 23. Assoc. Prof. Dr. Atchara Lotrakun 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
24. รองศาสตราจารย์ ดร. ส าเนียง เล่ือมใส 24. Assoc. Prof. Dr. Samniang Leurmsai 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร   Silpakorn University 
25. รองศาสตราจารย์ ดร. วันทนา เนาว์วัน 25. Assoc. Prof. Dr. Wanthana Naowan 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
26. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย ท้าวมิตร 26. Assoc. Prof. Dr. Sornchai Taomitr 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย   Mahamakut Buddhist University 
27. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ ชัยมุสิก 27. Assoc. Prof. Dr. Sukit Chaimusik 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย   Mahamakut Buddhist University 
28. รองศาสตราจารย์พิเศษ วิชัย ธรรมชอบ 28. Assoc. Prof. Wichai Thamchop 
  นักวิชาการอิสระ   Independent Scholar 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลับพลึง คงชนะ  29. Asst. Prof. Dr. Phlapphlueng Khongchana 
  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. Wasin Panyawutatrakun 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร   Naresuan University 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เจนวิถีสุข 33. Asst. Prof. Dr. Thatsani Chenwithisuk 

 
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 

 
Surat Thani Rajabhat University 

37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยสร สมบุญมาก 37. Asst. Prof. Dr. Chayason Sombunmak 

 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
Nakhon Phanom University 

38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร 38. Asst. Prof. Dr. Busakorn Watthanabut 

 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

 
North Bangkok University 

39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน 39. Asst. Prof. Dr. Chirayu Sapsin 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 
Surindra Rajabhat University 
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40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ดวงจักร 40. Asst. Prof. Dr. Somkhit Duangchak 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 
Chom Bueng Rajabhat University 

41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู ภูศรี 41. Asst. Prof. Dr. Boonchoo Poosri 

 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
Ubon Ratchathani University 

42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร นาคธน 42. Asst. Prof. Dr. Witchukon Nakathon 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า 43. Asst. Prof. Dr. Chatchawan Araemla 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 
Chom Bueng Rajabhat University 

44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส 44. Asst. Prof. Dr. Chatuphum Khetchatturat 

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
Khonkaen University 

45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติม่ัน 45. Asst. Prof. Dr. Uthai Satiman 

 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
Suan Dusit University 

46. อาจารย์ ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ 46. Dr. Chitwimon Khlaisuban 

 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
Suan Dusit University 

47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ พานสุวรรณ 47. Asst. Prof. Dr. Apichat Pansuwan 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนัสสวาส กุลวงศ์ 48. Asst. Prof. Dr. Manassawas Kullawong 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย 

 
Rajamangala University of Technology Srivijaya 

49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว 49. Asst. Prof. Dr. Wipavanee Phueakbuakhao 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

 
Phetchaburi Rajabhat University 

50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ สนวา 50. Asst. Prof. Dr. Seksan Sonwa 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 

 
Roi Et Rajabhat University 

51. อาจารย์ ดร.อนงค์วิชญา สาริบุตร 51. Dr. Anongwitya Saribut 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
Ramkhamhaeng University 

52. อาจารย์ ดร.วิยะดา วรานนท์วนิช 52. Dr. Wiyada Waranonwanit 

 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

 
North Bangkok University 

53. อาจารย์ ดร. กฤษณะ ทองแก้ว 53. Dr. Kitsana Thongkaeo 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 
Suratthani Rajabhat University 

54. อาจารย์ สายชล ปัญญชิต 54. Mr. Saichol Panyachit 
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  Thai Health Promotion Foundation 
55. อาจารย์ ดร.ปุริมปรัชญ์ คณิณพศุตย์ 55. Dr. Purimprat Khaninopsut 
 มหาวิทยาลัยสุทัยธรรมธิราช  Sathitammathirat Open University 
56. อาจารย์ ดร.รัตน์นที วิโรจน์ฤทธ์ิ 56. Dr. Ratnatee Virojrid 
 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  National science and technology development agency 
57. ดร.สายรุ้ง บุบผาพันธ์ 57. Dr. Sairoong Bubpaphan 
 บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด  Canon Marketing (Thailand) Company Limited 
58. นาวาอากาศเอกหญิง ดร.ชญาดา เข็มเพชร 58. Gp. Capt. Dr. Chayada Kempetch 
 กระทรวงกลาโหม  Ministry of Defense 
59. พันเอก ดร. สาธิต ทิพย์มณี 59. Col. Dr. Satit Tipmanee 
 กรมแพทย์ทหารบก  Army Medical Department 
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บทบรรณาธิการ 
 

 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์นี้เป็นปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ประจ าเดือน ตุลาคม 
– ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะกองบรรณาธิการได้พิจารณาบทความโดยเสนอบทความต่อ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) พิจารณาตรวจแก้ไขเพ่ือความ
สมบูรณ์ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์โดยคัดเลือกและกลั่นกรองบทความให้เกิดความ
ความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากที่สุด ควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่ อีกทั้งเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทางวิชาการและเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการ ซ่ึงเนื้อหาสาระในเล่มประกอบด้วยนักวิชาการและเรื่องดังต่อไปนี้ 
 ศิริรัตน์ ชาวนาและคณะ บทความเรื่อง “สมรรถนะเชิงวิชาชีพของนักศึกษา
ครูคณิตศาสตร์” พบว่า สมรรถนะด้านที่ 1 สมรรถนะที่จ าเป็นด้านความรู้และเข้าใจในสิ่ง
ที่สอน สมรรถนะด้านที่ 2 สมรรถนะที่จ าเป็นด้านการช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้  สมรรถนะ
ด้านที่ 3 สมร รถนะที่จ า เป็ นด้านการให้ ชุมชนมีส่วนร่ วม อยู่ ในระดับผู้ฝึกหัดหรื อ
กลุ่มเป้าหมายพ่ึงเริ่มต้นท าสิ่งนี้  แต่จ าเป็นต้องเรียนรู้ เพ่ิมเติม และสมรรถนะด้านที่ 4 
สมรรถนะที่จ าเป็นด้านการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน อยู่ระดับผู้ปฏิบัติหรือ
ท าสิ่งนี้ได้ดีแล้ว 
 ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์และคณะ บทความเรื่อง “การเสริมสร้างจริยธรรมทาง
การเมืองของนักการเมืองท้องถ่ินในจังหวัดนครราชสีมา” พบว่า การเสริมสร้างจริยธรรม
ทางการเมือง ประกอบด้วย 1. การสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ต้องประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี 2. การสร้างความตระหนักในจริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นผู้ มีความซ่ือสัตย์
สุจริต 3. การสร้างความร่วมมือในชุมชน มุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 4. การ
สร้างความรู้ความเข้าใจปฏิบัติงานธรรมาภิบาลก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน 
 ปัญม์ณิสาธ์ องค์ปรัชญากุลและคณะ บทความเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกลุ่มบริษัทประกันภัยตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” พบว่า รูปแบบ
ประกอบด้วยตัวแปรแฝงภายนอก 2 ตัว คือ การบริหารจัดการ และการก ากับและส่งเสริม 
ตัวแปรแฝงภายใน 2 ตัว คือ การบริหารจัดการการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และหลักอิทธิ
บาท 4 การพัฒนารูปแบบต้องมีปัจจัยการบริหารจัดการเป็นพ้ืนฐาน ปัจจัยการก ากับและ
ส่งเสริมเป็นการดูแลสนับสนุน และบูรณาการหลักอิทธิบาท 4 เพ่ือพัฒนาระบบงานและ
บุคลากร 
 สาธิต ทิพย์มณีและคณะ บทความเรื่อง “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ประสิทธิผลการบริหารงานของกรมแพทย์ทหารบก” พบว่า แนวคิดการบริหารงานแบบมี
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ภูมิคุ้มกัน ซ่ึงเป็นการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมที่ส า คัญๆ มาเป็นแนวทางในกา ร
บริหารงาน ได้แก่ ความยุติธรรม (Justice) ความซ่ือสัตย์  (Honest) เพียรพยายาม 
(Assiduousness) และการเสียสละ (Selflessness) หรือโดยรวมเรียกว่า  หลัก JHAS ซ่ึง
หากการบริหารงานโดยยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมดังกล่าวแล้วจะท าให้  การบริหารงาน
ขององค์กรนั้น ประสบผลส าเร็จ อีกทั้งยังเป็นเกราะป้องกันในการกระท าผิดกฎหมายหรือ
ศีลธรรมอันดีด้วย 
 วิศิษฎ์สร เอกกิตตินันท์และคณะ บทความเรื่อง “การพัฒนาการน าฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่มาปรับใช้เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมทางหลวง ” พบว่า 
รูปแบบสามารถใช้งานได้ในระดับบริหารหรือการจัดการ และสามารถน าลงไปใช้ได้กับ
ระดับปฏิบัติการ ท าให้องค์การสามารถใช้งานฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้ ทั้งนี้กรมทางหลวงมี
ฐานข้อมูลเป็นของตนเองอยู่แล้วสามารถที่จะพัฒนาให้กลายเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
 พระครูปลัดชาติชาย ญาณโสภโณและคณะ บทความเรื่อง “การบูรณาการ
หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของเทศบาลในจังหวัดล าพูน” พบว่า 
เทศบาลมีการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยอบรมความรู้
หลักของศีล 5 มีการไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกลม เจริญภาวนา และจัดกิจกรรม
ที่ช่วยพัฒนาปัญญาที่จะน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างปกติสุข ปฏิบัติสมถกรรมฐาน และ
วิปัสสนากรรมฐาน 
 ภูษิต วิเศษคามินทร์และคณะ บทความเรื่อง “ประสิทธิผลการน านโยบายการ
แก้ปัญหาจราจรไปปฏิบัติของกองบังคับการต ารวจจราจร” พบว่า การบูรณาการหลัก
พุทธธรรมได้แก่ หลักฆราวาสธรรม 4 ประกอบด้วย 1. ความอดทน อดกลั้น ไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรค 2. มีความจริงใจต่อตนเองและผู้ อ่ืน  3. การเสียสละ มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อ
บุคคลอ่ืนและมีความซ่ือสัตย์ 4. การฝึกฝนตนเอง 
 ณัฏฐกร วัธโทและคณะ บทความเรื่อง “การศึกษาความสอดคล้องในการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ 
กรณีศึกษา การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐระดับจังหวัด” พบว่า 1. แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงานของรัฐระดับจังหวัดมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด ซ่ึงเชื่อมโยงไปยังการบรรลุ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในลักษณะการถ่ายโอนนโยบาย
แบบ Top-down 2. งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรเป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดสร ร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ 3. บุคลากรมีความเข้าใจในแนวนโยบาย แผนปฏิบัติ
ราชการ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง  
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 พระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ ธมฺมโสภโณ) บทความเรื่อง “พุทธธรรมาภิบาล: 
กลไกการปกครองเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของกลุ่มชาติพันธ์ุในภาคตะวันตก” 
พบว่า 1. สภาพปัจจุบันของการปกครองโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.00  2 .  รู ปแบบการปกครองโดยยึดพระธร รมวิ นัย เป็ นธร รมนูญสูงสุ ดและยึ ด
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ไม่มีการก าหนดโทษโดยปราศจากพระธรรมวินัยและกฎหมาย
รองรับ 3. ตัวแบบพุทธธรรมาภิบาลพบว่า มีคุณธรรมเป็นองค์ประกอบส าคัญอยู่ในเนื้อของ
หลักการทั้งหมด และท าหน้าที่เป็นตัวประสานทุก ๆ หลักการเข้าไว้ด้วยกัน 
 พระอัคคะจาระและคณะ บทความเรื่อง “การพัฒนาชุมชนตามหลักของพระชิ
ตะกู ชยาดอ ญาณิสสาระ” พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนมี 6 ขั้น คือ ด้านการ
วางแผนทั้งปัจจุบันและอนาคต ด้านการจัดการที่มีคุณค่าทางธุรกิจ ด้านบุคลากรต้องมี
โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการก ากับมีการพัฒนาแผนรองรับความเสี่ยงทางธุรกิจ ด้าน
การประสานงานต้องมีความสัมพันธ์กับนานาประเทศและด้านการควบคุมต้องควบคุมในสิ่ง
ที่ส าคัญ  
 ธเนศพล อินทร์จันทร์ บทความเรื่อง “แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562” พบว่า ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 ได้แก่ 1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก ควรมีการจัดงบประมาณ 
พัฒนาอาคารสถานที่ จัดอัตราก าลังครู  2. ครู/ผู้ ดูแลเด็ก จัดหาสื่อ อุปกรณ์ให้เพียงพอ 
การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ การนิเทศ 3. คุณภาพเด็ก ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ 
กล้าแสดงออก มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ด้านการคิด การใช้ภาษา 
 พัทธนัญพร พิพิธวรโภคินและคณะ บทความเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จังหวัดปทุมธานี”พบว่า รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมมีองค์ประกอบ 4 ด้านคือ  
1. ด้านจัดท าแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 2. ด้านการให้ความส าคัญต่อการ
เพ่ิมผลิตภาพ 3. ด้านการน ารูปแบบการใช้บริการร่วมกัน 4 . ด้านการสร้างและพัฒนา
แนวคิดนวัตกรรม และมีปัจจัยภายนอกที่เป็นตัวส่งเสริมให้เ กิดการเพ่ิมผลิตภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
 เสาวลักษณ์ หิรัญรักษ์และคณะ บทความเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรม
กับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในอ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์” 
พบว่า ด้านเง่ือนไขคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์ สุจริต สามัคคีและไม่เบียดบังหรือคดโกงกัน  
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ด้านความพอประมาณ วางแผนเป็นขั้นตอน ใช้สติ คิด วิเคราะห์ ใช้จ่ายอย่างประหยัด รู้จัก
เก็บออม ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ปฏิบัติตามกฎกติกา สร้างความตระหนักร่วมกัน 
ความขยัน อดทน อดออม ส่งเสริมการมีอาชีพ ด้านเง่ือนไขความรู้  ส่งเสริม อบรม ให้
ควา มรู้  ด้ านควา มมี เห ตุผล แ ก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่ วมผ่ าน เวทีป ระชาคม ด้า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน และสร้างจิตส านึกของ
การอนุรักษ์ ด้านเศรษฐกิจ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต และไม่เบียดบังหรือคดโกงกัน ฝึกอาชีพ 
การจัดท าบัญชีครัวเรือน ด้านการเรียนรู้  การประชาคมหมู่บ้าน ท าแผนชุมชน สร้าง
เครือข่ายภาคี ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม และด้านจิตใจและ
สังคม มีส่วนร่วม ปฏิบัติงานร่วมกัน ยึดหม่ันในหลักประชาธิปไตย ลดความขั ดแย้ง  
การเข้าถึงสิทธ์ิและสวัสดิการ 
 ชัชวาล มะโนวัฒนาและคณะ บทความเรื่อง “การศึกษาการฝึกอบรมทุน
มนุษย์เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง” พบว่า กระบวนการพัฒนาการฝึกอบรมเพ่ือ
สร้างความตระหนักรู้ในตนเองส าหรับทุนมนุษย์ถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กร 
เพราะหากบุคคลากรในองค์กรขาดทัศนคติที่ ดี ความมุ่งม่ันทุ่มเท และรู้สึกว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งหรือมีความเป็นเจ้าขององค์กรแล้วย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานและ
การด าเนินงานขององค์กร 
 ธีรวีร์ พ่ึงต าบลและคณะ  บทความเรื่อง “การสร้างแนวทางปฏิบัติและ
ตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้จัดการสถาน  
ธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ เป็นเพศชาย
และเพศหญิง ในอัตราร้อยละ 50 มีอายุส่วนใหญ่อยู่ที่ 40-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 89 มีอายุ
ราชการ ส่วนใหญ่อยู่ที่ 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 56 ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีความคิดเห็นใน
การสร้างแนวทางปฏิบัติและตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นด้วย ทุกมาตรฐาน แต่
เม่ือพิจารณาตัวชี้วัด มีความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดในมาตรฐานด้านที่ 5 
ตัวชี้วัดเพ่ือการประเมิน คือ ค่าใช้จ่ายที่ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จากปีงบประมาณที่ผ่าน
มา โดยได้รับปริมาณงานและคุณภาพงานเท่าเดิมหรือเพ่ิมขึ้น 
 ปรีดา สามงามยาและคณะ บทความเรื่อง “การพัฒนาส่ือเทคโนโลยีอัจฉริยะ
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมของฐานเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าคอย 
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี” พบว่า 1.สื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะโดยรวมมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีมาก (x̅=4.45 , S.D.=0.56) 2.นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจสื่อเทคโนโลยี
อัจฉริยะโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (x̅=4.49, S.D.=0.60) 3.ปัญหาและข้อเสนอแนะ ได้แก่ 
สัญญาณอินเทอร์เน็ตบนมือถือมีความเร็วต่ าไม่เสถียรท าให้การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นมา
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ติดต้ังใช้งานท าได้ช้า ส่งผลท าให้การแสดงผลข้อมูลต่างๆ ช้าลง ข้อเสนอแนะควรมีการต้ัง
เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือในพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมความแรงของสัญญาณให้มากขึ้น  
 นิธิ เรืองสุขอุดม บทความเรื่อง “สมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 
1” พบว่า 1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านั กงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2. การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) สมรรถนะของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
ในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ภาณุรัตน์ ดีเสมอและคณะ บทความเรื่อง “การพัฒนาการสร้างความมั่นคง
แห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา” พบว่า  การพัฒนาการสร้างความม่ันคง
แห่งชาติน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความม่ันคงแห่งชาติแก่ประชาชน
พัฒนาต่อยอดการด ารงชีวิตให้เหมาะสม ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่ม ส่งเสริม
อาชีพประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด จัดท าแผนพัฒนาและจัดท า
โครงการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 
 เหมันต์ พรหมสนธ์ิและคณะ บทความเรื่อง “อิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศ
ทางวิช าการท่ีมีต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการในวัยรุ่นตอนปลายโดยมี
เอกลักษณ์แห่งตน การรับรู้ความสามารถแห่งตนและการให้คุณค่าในการอ่านเป็น ตัว
แปรส่งผ่าน” พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการ 
เอกลักษณ์แห่งตน การรับรู้ความสามารถแห่งตน และการให้คุณค่าในการอ่านมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ ตัวแปรในโมเดลร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนในความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการคิดเป็นร้อยละ 66 ผลที่ได้จากการวิจัยนี้
สอดคล้องกับสมมติฐานวิจัยและเป็นไปตามตามทฤษฎีการคาดหวังและการให้คุณค่า การ
ประยุกต์ข้อค้นพบเพ่ือพัฒนาความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการกับกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายจึง
ควรได้รับการพัฒนาต่อไป 
 พระมหานิกร ฐานุตฺตโร  บทความเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการ
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดราชบุรี” พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีค่า
แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .01) มีจ านวน 253 คู่ มีค่าพิสัย
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ในช่วง .213 ถึง .977 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปร
สังเกตได้ พบว่า ทุกตัวมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p < .01) และเป็น
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ความสัมพันธ์ทางบวก แสดงว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ การจัดองค์การและงานบุคลากร โดยมีขนาด
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เท่ากับ .977 แสดงว่า คือการจัด
องค์การเพ่ิมขึ้น งานบุคลากรก็เพ่ิมขึ้นด้วย และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์รองลงมาคือ 
การจัดองค์การและการก ากับดูแลเป็นกา รควบคุม โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เท่ากับ 0.970 แสดงว่าการจัดองค์การเพ่ิมขึ้นการก ากับ
ดูแลเป็นการควบคุมจะเพ่ิมมากขึ้นด้วย 
 อภิญญา ฉั ตรช่ อ ฟ้า  บทควา มเ รื่ อ ง  “ผู้น า เชิ ง พุทธกั บการ พัฒน า
ประชาธิปไตย” พบว่า การพัฒนาประชาธิปไตยจะเห็นว่าจุดมุ่งเน้นจริง ๆ ของการพัฒนา
ก็คือการเริ่มต้นจากการพัฒนาระดับปัจเจกบุคคลไปก่อนจากนั้นจึงเริ่มไปสู่การพัฒนาใน
ระดับชุมชน สังคมและประเทศชาติ ดังนั้น การน าหลักทางพระพุทธศาสนามาพัฒนา
ประชาธิปไตยผู้เขียนเห็นว่าควรเริ่มต้นจากการพัฒนาที่ตัวบุคคลผู้น าก่อน โดยการน าหลัก
พุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ หลักสัปปุริสธรรม 7 มีการกล่าวถึงคุณสมบัติส าหรับสัปปุริส
ชนหรือคนดีหรือธรรมของผู้ดี ซ่ึงเป็นแนวทางที่ดีที่ควรน ามาปฏิบัติ เป็นธรรมที่ท าให้ผู้น า
เป็นผู้น าสมบูรณ์แบบ ให้สอดคล้องกับความเป็นระบอบประชาธิปไตย สามารถน ามา
สังเคราะห์สู่กระบวนการบูรณาการให้สอดคล้องกับผู้น าในระบอบประชาธิปไตย 
 พระเอกลักษณ์ อชิโตและคณะ บทความเรื่อง ““ผี”ท้องถ่ินกับการท าให้เป็น
พ้ืนท่ีศักด์ิสิทธ์ิในวัดทางศาสนาสู่การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษาวัดเจดีย์ 
(ไอ้ไข่) อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช” พบว่า ไอ้ไข่เป็นผีที่ มีพัฒนาการทางสังคม
และประวัติศาสตร์ที่พัฒนาจากผีท้องถิ่นไปเป็นผีผู้ปกปักษ์สากล ได้รับความเคาร พนับถือ
และเป็นที่ศรัทธาในวงกว้าง โดยมีผลเชิงประจักษ์เป็นเครื่องสักการบูชา เป็นเครื่องตอบ
แทนต่อความส าเร็จจากการบนบานร้องขอ และในขณะเดียวกันจากความส าเร็จนั้นท าให้
ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่นิยม ศรัทธา และการร้องขอ อ้อนวอน ด้วย
เครื่องบูชา 
 พระพงษ์ศักด์ิ สนฺตมโน บทความเรื่อง “พุทธจริยธรรมเพ่ือการบริหารองค์กร
ในยุคไทยแลนด์ 4.0” พบว่า หลักพุทธจริยธรรมในการบริหารองค์กรยุค 4 .0 นั้น
ประกอบด้วย หลักพุทธจริยธรรมในการครองตน เป็นหลักการประพฤติตามกฎระเบียบของ
สังคมอย่างเคร่งครัด หลักพุทธจริยธรรมในการครองคน  เป็นหลักธรรมที่ ก่อให้เกิดความ
เสมอภาคความเป็นธรรมแก่บุคคลในองค์กรและหลักพุทธจริยธรรมในการครองงาน  เป็น
หลักแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานซ่ึงเป็นหลักพ้ืนฐานแห่งความส าเร็จหรือทางสู่
ความส าเร็จทั้งแก่ตนและองค์กร ซ่ึงจะน าไปสู่การบริหารองค์กรที่ “ม่ันคง ม่ังค่ังและ
ยั่งยืน” ได้อย่างแท้จริง 
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ด้วยความปรารถนาดีย่ิง 
 
 

(รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม) 
บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 

 มุกรวี ฉิมพะเนาว์ บทความเรื่อง “การศึกษานโยบายสาธารณะกับมุมมองเชิง
วาทกรรม” พบว่า การศึกษานโยบายสาธารณะแบบกระแสหลักที่ใช้ฐานแนวคิดตามหลัก
วิทยาศาสตร์และฟิสิกส์หรือเรียกว่า วิธีการศึกษาแบบปฏิฐานนิยม ( positivism) ให้
ความส าคัญและยึดถือข้อมูล เชิงประจักษ์ ซ่ึงแ ม้ว่าจะง่ ายต่อกา รวัดผลประเมินผล
ความส าเร็จของนโยบาย แต่ขาดความเข้าใจถึงบริบททางสังคมตามความเป็นจริงที่ มีความ
สลับซับซ้อน ท าให้การก าหนดนโยบายสาธารณะไม่ตอบโจทย์หรือไม่สามารถแก้ปัญหา
ตามที่สังคมต้องการอย่างแท้จริง 
 ชัญญา อุดมประมวล บทความเรื่อง “ปริศนาธรรมท้องถ่ินองค์ความรู้ สู่งาน
ทัศนศิลป์ร่วมสมัย” พบว่า ทัศนศิลป์ร่วมสมัยสะท้อนบริบทการเปลี่ยนแปลงของศิลปะ
น าไปสู่พหุศิลป์ร่วมสมัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ และแนวโน้มหลังศตวรรษที่ 21 ด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ น าไปสู่การแบ่งแยกศิลปะชั้นสูงมากยิ่งขึ้น มองข้ามองค์ความรู้ปริศนา
ธรรมท้องถิ่นและปริศนาธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ควร ได้รับการฟ้ืนฟูและรักษาไว้ 
ตลอดจนถ่ายทอดผสมผสานสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงงานศิลปะแต่ละยุคสมัย 
 ธีรโชติ  เกิดแก้ว บทความเรื่อง “มิติแห่งการแบ่งปัน: ภาพสะท้อนชีวิตและ
สังคมจากโรงทานสมัยพุทธกาลสู่ตู้ปันสุขยุคโควิด 19” พบว่า การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
กันด้วยจิตอาสาโดยไม่หวังผลตอบแทนที่เกิดจากจิตที่เปี่ยมด้วยความรัก ต้องการให้ผู้ อ่ืน
พ้นจากทุกข์ ประสบความสุข ด้านภาพสะท้อนชีวิตคือ ต้นทุนของชีวิตที่ไม่เท่าเทียมกัน ภัย
คุกคามชีวิต และการเอาตัวรอด ชีวิตที่ไม่มีอะไรแน่นอน การแบ่งปันระหว่างผู้ให้ในฐานะผู้
ต่อลมหายใจ ผู้รับในฐานะผู้ได้รับการต่อลมหายใจ และภาพสะท้อนสังคมคือ สังคมแห่ง
การพ่ึงพาอาศัยกัน และต้นทุนทางสังคมคือน้ าใจที่ท าให้เกิดมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ 
 คณะกองบรรณาธิการขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองบทความทุกท่านที่
ได้ใช้ความเพียรพยายามชี้แนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่าง
ถูกต้องน่าอ่านเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และท้ายสุดขอขอบคุณเจ้าของผลงานทาง
วิชาการและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านที่ได้ท าให้มีวารสารฉบับนี้ มีคุณค่าทางวิชาการที่
น าไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ในวงกว้างและโปรดติดตามฉบับต่อไป 
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สารบัญ 
กองบรรณาธิการ (1) 
คณะกรรมการกล่ันกรองบทความ (6) 
บทบรรณาธิการ (10) 
สารบัญ 

 
(17) 

บทความวิจัย : 
 สมรรถนะเชิงวิชาชีพของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ 
 

 
ศิริรัตน์ ชาวนา, ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ, นฤมล ช่างศรี, เกียรติ แสงอรุณ 1 

การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถ่ินในจังหวัด
นครราชสีมา 

 
 

ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์, เติมศักด์ิ ทองอินทร์, สุรพล สุยะพรหม 14 
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกลุ่ม
บริษัทประกันภัยตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย 
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Abstract 
 The objectives of this research article to investigate the professional 
competencies of pre-service mathematics teacher. This research used 
qualitative method. The target group were 44  mathematics student teachers 
who studied in Faculty of Education from 2  universities in the central region 
of Thailand. They had taught in schools for a year in 2019  academic year. 
The research instruments were consisted of (1) Self-assessment form based 
on the competency framework, (2) Southeast Asia Teachers Competency 
Framework (SEA-TCF) interview form. Data were analyzed by a packaged 
software using statistics such as frequency, percentage, mean and standard 
deviation, and then analyzed by a content analysis Research results 
revealed that (1) First characteristic of professional competency required in 
knowledge and understanding of teaching was in the trainee level or target 
groups just starting to do this, but need to learn more. This characteristic 
was averaged of 2.20  and standard deviation was 0.6 53. (2) Second 
characteristic of professional competency required in helping students to 
learn was in the trainee level or target groups just starting to do this but 
need to learn more. This characteristic was averaged of 2.47  and standard 
deviation was 0.690. (3) Third characteristic of professional competency 
required in community participation was in the trainee level or target groups 
just starting to do this but need to learn more. This characteristic was 
averaged of 2.20  and standard deviation was 0.809. (4) Fourth characteristic 
of professional competency required in self-development to be a better 
teacher in every day was in the level of the practitioner or doing this well. 
This characteristic was averaged of 2.64 and standard deviation was 0.719. 
Keywords: Professional Competencies; Pre-Service Mathematics Teacher; 
Southeast Asia Teachers Competency Framework (SEA-TCF) 
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บทน า 
 คุณภาพครูที่ดีจะถูกก าหนดไว้ในหลักสูตรครุศึกษาเพ่ือพัฒนาครูใหม่ พร้อมมี
ความสามารถและสามารถจัดการกับความต้องการของการสอนในชั้นเรียนต้ังแต่วันแรกที่
ได้รับการแต่งต้ังบรรจุ และท าเช่นนั้นด้วยความสามารถระดับสูง มีการแปลการเรียนรู้
เก่ียวกับการสอนในห้องเรียนที่มีทักษะการปฏิบัติที่ ต้องมีมากกว่าสมรรถนะพ้ืนฐาน 
(Gelman & Greeno, 1989)  ในแง่ของหลักสูตรที่ดีสอดคล้องกับ Darling & Hammond 
(2000) กล่าวว่าหลักสูตรของครุศึกษาที่เข้มแข็งหรือมีคุณภาพควรมีคุณสมบัติหลาย
ประการ ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในเรื่องของการสอนที่ดี มาตรฐานการปฏิบัติที่
ก าหนดชัดเจน  
 สภาพปัญหาเก่ียวกับการผลิตและพัฒนาครูที่ เป็นอยู่ในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่า
มาตรฐานวิชาชีพที่เป็นอยู่ก าหนดแต่เพียงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไม่ได้เข้าถึงคุณภาพการ
ผลิตครู และมีช่องว่างระหว่างมาตรฐานวิชาชีพครูที่ เขียนไว้กับการผลิตครูที่สถาบันผลิต 
นอกจากนี้การก าหนดมาตรฐานยังเป็นการก าหนดสาระของมาตรฐานวิชาชีพยังเน้นเนื้อหา
ความรู้แต่ไม่ได้เน้นสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ , 2559)  สอดคล้อง
กับคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2560) ได้วิพากษ์
ประเด็นเรื่องการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ในส่วนของการก าหนดมาตรฐาน
วิชาชีพครูจ านวน 11 มาตรฐานตามข้อบังคับครุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2556 
มาตรฐานที่ถูกก าหนดขึ้นนั้นก าหนดแต่เพียงคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นการก าหนด
มาตรฐานโดยใช้เนื้อหาเป็นฐาน (Content Based) เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดหลักสูตร
การผลิตครู ซ่ึงอาจท าให้มีปัญหาในการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตครูอย่างแท้จริง 
การก าหนดมาตรฐานที่เป็นนามธรรมและสะท้อนเพียง “กระบวนการท างานของครู” ท า
ให้นอกจากไม่สามารถสะท้อนคุณภาพครูได้เท่าที่ควรแล้วยังไม่สามารถพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนได้อีกด้วย  มาตรฐานวิชาชีพที่มีอยู่จึงไม่สามารถชี้วัดทั กษะที่ครูพึงมีได้ โดยเฉพาะ
ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2558) เห็นว่าควรก าหนดพ้ืนที่ร่วมรับผิดชอบ
ของสถาบันผลิตครู เน้นการมีส่วนร่วมในการปรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรผลิตครูให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน ควบคุม ก ากับ และดูแลการผลิตครูให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน เร่งด าเนินการเสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งให้สถาบันผลิตครู เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถาบันผลิตครูให้ได้มาตรฐานมีสมรรถนะในระดับ
สากล สอดคล้องกับ OECD (2012) ที่ได้มีการก าหนดแนวทางการเตรีย มนักศึกษาครู
เพ่ือให้ได้ครูดีมีคุณภาพ มีความรู้  ความสามารถและสมรรถนะที่จ า เป็น พร้อมที่จ ะ
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ปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เร่งด าเนินการเสริมสร้างความพร้อมและ
ความเข้มแข็งให้สถาบันผลิตครู เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถาบันผลิตครู
ให้ได้มาตรฐาน มีสมรรถนะในระดับสากล  การฝึกอบรมและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหลัง
เข้าสู่อาชีพมีความส าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในสถานการณ์โลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคใหม่ 
ซ่ึงคาดหวังสมรรถนะที่พึงประสงค์ใหม่ของผู้ เรียนโดยครูผู้สอนก็จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
ความรู้และวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่พึงประสงค์ใหม่
ด้วย    
   คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2559) เสนอ
ประเด็นเก่ียวกับมาตรฐานวิชาชีพครูว่าควรก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครูใหม่โดยยึดหลักการ
ก าหนดมาตรฐานในรูปของสมรรถนะในวิชาชีพ (Professional Competency) ที่มีความ
ชัดเจนสามารถน าไปสู่การออกแบบพัฒนาหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูตลอดจน
ประเมินหลักสูตรได้อย่างเป็นรูปธรรมขอบเขต (Domain) ของมาตรฐานวิชาชีพครูที่พึง
ประสงค์นั้นต้องครอบคลุม (ก) ด้านความรู้ทางวิชาชีพ (Professional Knowledge) ทั้ง
ความรู้ในเนื้อหาวิชา (Content Knowledge) ความรู้ในศาสตร์การสอน (Pedagogical 
Knowledge) และความรู้ในการบูรณาการเนื้อหากับวิธีการสอน (Pedagogical Content 
Knowledge) (ข) ด้านการปฏิบัติทางวิชาชีพ (Professional Practice) และ (ค) ด้าน
คุณลักษณะ คุณสมบัติและค่านิยมทางวิชาชีพ (Professional  Values and Attributes) 
ครูมีหน้าที่ต้องเตรียมนักเรียนให้พร้อมด้วยทักษะที่จ าเป็นและเป็นที่ต้องการส าหรับอนาคต 
ด้วยเหตุนี้ ครูจ าเป็นต้องมีการพัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของตนเอง  ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการของ 11 ประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้จึงตกลงร่วมกันที่จะส่งเสริมวิชาชีพครูการสอนให้เป็นวิชาชีพทางเลือกแรกโดยการ
พัฒนาครูก่อนประจ าการและระหว่างประจ าการให้เป็นครูมืออาชีพ โดยน ากรอบสมรรถนะ
ครูเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ( Teachers’ Council of 
Thailand, 2018)  สมรรถนะของครูและนักศึกษาครูมีความส าคัญอย่างมาก โดยมีการ
รวมตัวเพ่ือจัด Southeast Asia Teachers Competency Framework (SEA-TCF) ซ่ึง
เป็นชุดของทักษะ ความรู้  พฤติกรรมและคุณลักษณะที่กระทรวงศึกษาธิการเห็นพ้อง
ต้องกันว่าครูในแต่ละประเทศต้องมีสมรรถนะที่จ า เป็น 4 ประการ โดยวัตถุประสงค์ของ 
SEA-TCF เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครูสู่การตระหนักถึงทักษะและ
การปฏิบัติในศตวรรษที่ 21 ภายในบริบทท่ีเหมาะสมในระดับภูมิภาคและสอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติที่ดีที่สุดระดับโลก โดยในกรอบนี้ได้ให้ความหมายของสมรรถนะ หมายถึง การ
ผสมผสานระหว่างทักษะ องค์ความรู้ พฤติกรรม คุณลักษณะที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใน
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การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น การสอนเป็นงานที่มีความซับซ้อน ครูจ าเป็นต้องใช้การผสมผสาน
ระหว่ างสมรรถนะเพ่ือ เชื่อมโยงกับบริบทของการศึกษา ( Teachers’ Council of 
Thailand, 2018)  แม้ว่ากรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซี-ทีซีเอฟ) เป็นกรอบ
ที่มีผู้เชี่ยวชาญจาก 11 ประเทศที่ร่วมกันสร้างเพ่ือจะช่วยเป็นแนวทางในการแก้ไขการ
ปฏิบัติงานของครูทั่วภูมิภาคแต่ก็เพียงในฐานะกรอบอ้างอิง ซี -ทีซีเอฟจึงเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาที่ตอบสนองต่อวิวัฒนาการความต้องการด้านการสอนในวิชาชีพเท่านั้น ควรมี
การตีความหรือให้ความหมายสมรรถนะที่ระบุไว้ในกรอบนี้ ตามบริบทท้องถิ่นและความ
ต้องการจ าเป็นเฉพาะด้านของแต่ละประเทศด้วย (Teachers’ Council of Thailand, 
2018)  
 จากสิ่งที่ได้กล่าวมาทั้งหมดท าให้เห็นว่าการศึกษาสมรรถนะ รวมทั้งการศึกษา
กรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซี-ทีซีเอฟ) เป็นกรอบแนวคิดที่ผ่านผู้ เชี่ยวชาญ
ในการพิจารณาความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพครู เม่ือมองในแง่ของการเตรียมครูให้มี
สมรรถนะตามกรอบดังกล่าวเป็นเรื่องที่ ต้องอาศัยการตีความตามบริบทที่ศึกษา โดยใน
งานวิจัยนี้เลือกศึกษาในบริบทของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ที่ผ่านการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษามาเป็นระยะเวลา 1 ปี เนื่องจากประสบการณ์ภาคสนามและการฝึกปฏิบัติการ
สอนเป็นส่วนส าคัญในหลักสูตรครุศึกษา การฝึกปฏิบัติการสอนท าหน้าที่ ต่าง ๆ และถือว่า
เป็นช่วงเวลาที่โดดเด่นของการพัฒนาวิชาชีพของครู และเป็นโอกาสในการพัฒนาและ
ไตร่ตรองทักษะการสอนได้รับประสบการณ์การเป็นตัวแทนโดยการสังเกตและเรียนรู้จากผู้
มีความรู้อ่ืน ๆ และเพ่ือเชื่อมโยงความรู้เชิงทฤษฎีที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยกับการเรียนรู้
ด้วยประสบการณ์ในโรงเรียน ดังนั้นมีความจ าเป็นอย่างมากที่ จะต้องศึกษาสมรรถนะเชิง
วิชาชีพของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือส ารวจสมรรถนะเชิงวิชาชีพของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาครูคณิตศาสตร์ชั้นปีที่  5 ปี
การศึกษา 2562  จ านวน 44 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 2.1 แบบประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพตาม
กรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้ก าหนดสมรรถนะที่ส า คัญ 4 ประการ คือ 
1) ความรู้และความเข้าใจในสิ่งที่จะสอน 2) การช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ 3) การให้ชุมชนมี
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ส่วนร่วมและ การเข้าร่วมในชุมชน และ 4) การพัฒนาตนเองเป็นครูที่ดีขึ้นในทุก ๆ วัน โดย
ใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ 2.2 แบบสัมภาษณ์  
 3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
    3.1 ศึกษาเอกสารและทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสมรรถนะ
ครูและนักศึกษาครูและศึกษากรอบกรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉบับ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือที่จะน ามาสร้างแบบสอบถามโดยมีกระบวนการแปลกรอบแนวคิด
ดังกล่าวและหาบริบทของการแปล ดังนี้ 
   3.2 ขั้นตอนที่ 1 การแปลเครื่องมือวิจัยชุดต้นฉบับ จากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทยในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยแปลแบบสอบถามเก่ียวกับกรอบแนวคิดของสมรรถนะครูใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยตนเอง 
  3.3 ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบเครื่องมือวิจัยฉบับแปลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของภาษาที่ใช้ในการแปล โดยนักวิจัยให้ผู้ช่วย
วิจัยซ่ึงเป็นครู ประจ าการจ านวน 3 คนและอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ สอนสาขาวิช า
คณิตศาสตร์ และมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาจ านวน 2 คน เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
และความเหมาะสมในการแปลเครื่องมือวิจัยฉบับแปล  
  3.4 ขั้นตอนที่ 3 การแปลย้อนกลับจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษมา
เป็นภาษาไทย (ต้นฉบับ) โดยผู้แปลย้อนกลับเป็นผู้ที่สามารถใช้ท้ังสองภาษาได้เป็นอย่างดี
และไม่เคยเห็นเครื่องมือวิจัยชุดต้นฉบับมาก่อน เพ่ือลดอคติในการแปลย้อนกลับ จ านวน 2 
คน 
  3.5 ขั้นตอนที่ 4  ให้ผู้ เชี่ยวชาญ ด้านภาษาที่เป็นเจ้าของภาษาของ
เครื่องมือที่เป็นต้นฉบับและท างานทางการศึกษา ตรวจสอบและเปรียบเทียบเครื่องมือวิจัย 
ชุดต้นฉบับกับชุดแปลที่ย้อนกลับ พิจารณาความเหมาะสมทั้งภาษาและวัฒนธรรม และ
ความหมายที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุดของเครื่องมือฉบับแปลและฉบับต้นฉบับ 
ผู้แปลคนแรกและผู้แปลย้อนกลับพิจารณาปรับแก้ จนกว่าจะได้ข้อค าถามที่มีความหมาย
เหมือนกัน หรือใกล้เคียงกันมากที่สุด  
  3.6 ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบเครื่องมือวิจัย น าเครื่องมือไปทดลอง ใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือประเมินว่าเครื่องมือชุดที่แปลนั้น มีความเหมาะสมหรือไม่ และผู้ตอบมี
ความเข้าใจ ข้อค าถามอย่างไร เพ่ือพิจารณาว่าเครื่องมือสามารถ น าไปใช้วัดในสิ่งที่นักวิจัย
ต้องการวัดได้จริง นอกจากนี้นักวิจัยสัมภาษณ์ผู้ตอบเพ่ิมเติมว่า “คุณคิดว่าข้อค าถามนี้
หมายถึงอะไร” หรือ “คุณมีข้อเสนอแนะ อย่างไรต่อข้อค าถามนี้” เพ่ือที่จะยืนยันว่าผู้ตอบ
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เข้าใจ ความหมายแต่ละข้อตรงตามสิ่งที่ต้องการวัด และน าข้อมูลที่ได้จ ากการสัมภาษณ์ไป
ปรับปรุงเครื่องมือชุดที่แปลให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
  3.7 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาโทและ
เป็นครู จ านวน 6 คน 
  3.8 น าแบบสอบถามมาปรับแก้ในส่วนของค าถามที่คลุมเครือ ไม่ชัดเจน  
  3.9 น าแบบสอบถามที่ผ่านการหาคุณภาพแล้วน าเสนอกรรมการที่
ปรึกษาเพ่ือตรวจพิจารณาขั้นตอนสุดท้าย เพ่ือจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อหา  
 5. เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน 
ระดับคุณภาพ ช่วงคะแนน 

สมรรถนะนี้อยู่ในระดับใช้งานได้ดีและเป็นแบบอย่างกับผู้อ่ืนได้หรือระดับ
ผู้เช่ียวชาญ (Master) 3.27 – 4.00 
สมรรถนะนี้อยู่ในระดับใช้งานได้ หรือระดับผู้ปฏิบัติ (Practitioner) 2.51 – 3.26 
สมรรถนะนี้อยู่ในระดับก าลังพัฒนาหรือ ระดับผู้ฝึกหัด (Apprentice) 1.76 – 2.50 
สมรรถนะนี้อยู่ในระดับจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่าง ย่ิง  หรือระดับมือใหม่ 
(Novice) 1.00 – 1.75 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพของนักศึกษาครูคณิคศาสตร์ตามกรอบ
สมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยภาพรวมของสมรรถนะที่จ า เป็นทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 
ด้านที่ 1 สมรรถนะที่จ าเป็นด้านความรู้และเข้าใจในสิ่งที่สอน อยู่ในระดับผู้ฝึกหัดหรือ
กลุ่มเป้าหมายพ่ึงเริ่มต้นท าสิ่งนี้  แต่จ าเป็นต้องเรียนรู้ เพ่ิมเติม มีค่าเฉลี่ย 2.20 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 เม่ือสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเพ่ิมเติมในประเด็นที่มีการประเมิน
สมรรถนะที่ต่ าที่สุดเป็นเรื่องของการอ่านงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาที่สอนและใช้ผลวิจัย
มาเพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาที่สอน กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าตนเองใช้การสอนตามหนังสือ
เรียนที่ทางกระทรวงก าหนด ไม่ได้ศึกษางานวิจัยเพ่ิมเติม ศึกษาเฉพาะบทเรียนที่ท าวิจัยใน
ชั้นเรียนซ่ึงเป็นภาระงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายจึงท าให้ประเมินสมรรถนะของตนเอง
ด้านนี้ต่ าที่สุด ด้านที่ 2 สมรรถนะที่จ าเป็นด้านการช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้  อยู่ในระดับผู้
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ฝึกหัดหรือกลุ่มเป้าหมายพ่ึงเริ่มต้นท าสิ่งนี้  แต่จ าเป็นต้องเรียนรู้ เพ่ิมเติม โดยมีค่าเฉลี่ย 
2.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 เม่ือสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายพบว่าตัวชี้วัดเรื่องการฟัง
และสังเกตนักเรียนของตนเองเป็นสิ่งที่คิดว่าท าได้ดี โดยการรับฟังนักเรียน และสังเกตเห็น
นักเรียนที่ไม่เข้าใจในเนื้อหา แล้วช่วยเหลือโดยการสอนเสริม เป็นการท าสิ่งนี้ได้ดีและคิดว่า
ตนเองใส่ใจนักเรียนอย่างมาก ด้านที่ 3 สมรรถนะที่จ าเป็นด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วม อยู่
ในระดับผู้ฝึกหัดหรือกลุ่มเป้าหมายพ่ึงเริ่มต้นท าสิ่งนี้ แต่จ าเป็นต้องเรียนรู้ เพ่ิมเติม ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81 เม่ือสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายพบว่าการ
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับพ่อแม่และผู้ปกครอง และการเชิญพ่อแม่และผู้ปกครองเข้าร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ของลูกและการแนะน าพ่อแม่ผู้ปกครองท าให้บ้านเป็นสถานที่ที่ ดีใน
การศึกษา กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้  เป็นครูประจ าการที่
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีเข้าไปเก่ียวข้องกับชุมชนและผู้ปกครองและด้านที่ 4 สมรรถนะด้านการ
พัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดีขึ้นในทุกๆวัน อยู่ระดับผู้ปฏิบัติหรือท า สิ่งนี้ได้ดีแล้ว มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72  จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายพบว่า
ตัวชี้วัดด้านการเปิดใจรับมุมมองที่แตกต่าง การอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีความสัมพันธ์ที่ ดี
ต่อกันเป็นสิ่งที่ท า ได้ดี แต่ ตัวชี้วั ดด้านการเผยแพร่หรือแลกเปลี่ ย นผลการวิจัยเชิ ง
ปฏิ บัติการ ใน วารสา รและกา รประชุ มร ะดับท้องถิ่ น  ร ะดับชา ติ และนา นาชา ติ 
กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าตนเองไม่ได้มีโอกาสการเข้าไปเก่ียวข้องกับการประชุมวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับสมรรถนะเชิงวิชาชี พตามกรอบ
สมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซี-ทีซีเอฟ)  ในภาพรวม 
 

ด้าน
ที ่

สมรรถนะเชิงวิชาชีพ 
ระดับปฏิบัติการ 

อันดับ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1 ความรู้และความเข้าใจใน ส่ิงที่
จะสอน 2.20 0.65 

ระดับผู้ฝึกหัด (Apprentice) 
3 

2 การช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ 2.47 0.69 ระดับผู้ฝึกหัด (Apprentice) 2 
3 การให้ชุมชนมีส่วนร่วมและการ

เข้าร่วมในชุมชน 2.20 0.81 
ระดับผู้ฝึกหัด (Apprentice) 

3 
4 การพัฒนาตนเองเป็นครูที่ ดี ข้ึน

ในทุก ๆ วัน 2.64 0.72 
ระดับผู้ปฏิบัติ (Practitioner) 

1 
รวมเฉล่ีย 2.38 0.72 ระดับผู้ฝึกหัด (Apprentice) - 
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงผลส ารวจสมรรถนะเชิงวิชาชีพของนักศึกษาครูตามกรอบสมรรถนะครู
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซี-ทีซีเอฟ)   
 

 
  
อภิปรายผลการวิจัย 
  เม่ือพิจารณาแล้วผลวิจัยมีความสอดคล้องกับตามกรอบสมรรถนะครูเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้มีประเด็นที่น่าสนใจที่จะอภิปรายผล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิจัยเก่ียวกับสมรรถนะที่จ าเป็นในด้านความรู้และเข้าใจในสิ่งที่สอน อยู่
ในระดับผู้ฝึกหัดหรือกลุ่ม เป้าหมาย พ่ึงเริ่มต้นท า สิ่งนี้  แต่จ า เป็นต้องเรี ยนรู้ เพ่ิมเติม 
โดยเฉพาะตัวชี้วัดด้านการอ่านงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาที่สอนและใช้ผลวิจัยมาเพ่ือ
พัฒนาตนเองและวิชาที่สอน กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าตนเองใช้การสอนตามหนังสือเรียนที่ทาง
กระทรวงก าหนด ไม่ได้ศึกษางานวิจัยเพ่ิมเติม ศึกษาเฉพาะบทเรียนที่ท าวิจัยในชั้นเรียนซ่ึง
เป็นภาระงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย การที่นักศึกษาครูไม่มีสมรรถนะตามตัวชี้วัดหรือมี
สมรรถนะที่จ าเป็นดังกล่าวอยู่ในระดับต่ านั้นอาจมีผลจากการที่นักศึกษาครูไม่เห็นถึงความ
จ าเป็นหรือความส าคัญในการที่จะพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นด้านความรู้ความเข้าใจจากการ
อ่านงานวิจัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Fuller& Brown (1975) ที่พบว่าวิธีการพัฒนาครู
ต้องด าเนินการอย่างเป็นล าดับขั้น โดยเริ่มจากการพัฒนาให้ครูมีความตระหนักและเห็น
ความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่จ า เป็นต่อการ
ปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ และในแง่ของการพัฒนาความรู้ของตนเองควรมีลักษณะ
ของการร่วมมือกับผู้อ่ืน  
 2. ผลวิจัยเก่ียวกับสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ อยู่ในระดับ
ผู้ฝึกหัดหรือกลุ่มเป้าหมายพ่ึงเริ่มต้นท าสิ่งนี้ แต่จ าเป็นต้องเรียนรู้ เพ่ิมเติม แม้ในภาพรวม
สมรรถนะนี้กลุ่มเป้าหมายจะอยู่ในระดับผู้ฝึกหัด แต่มีประเด็นที่น่าสนใจคือ มีตัวชี้วัดที่
นักศึกษาครูคณิตศาสตร์ประเมินตนเองให้ผู้ปฏิบัติหรือท าสิ่งนี้ได้ดีแล้ว ตัวชี้วัดด้านการให้
โอกาสนักเรียนเรียนรู้ที่เท่าเทียมกัน และตัวชี้วัดเรื่องการฟังและสังเกตนักเรียนของตนเอง 
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นักศึกษาครูเห็นว่าการรับฟังนักเรียน และสังเกตเห็นนักเรียนที่ไม่เข้าใจในเนื้อหา แล้ว
ช่วยเหลือโดยการสอนเสริม เป็นสิ่งที่ท าได้ดีแล้ว จากผลการวิจัยดังกล่าว ท าให้ขัดแย้งกับ
สมมติฐานที่ว่านักศึกษาควรจะมีสมรรถนะในตัวชี้วัดนี้ในระดับฝึกหัด จึงจ าเป็นอย่างมากที่
ต้องมีการตีความกรอบแนวคิดตามบริบทให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้ น เช่นกรณีของการฟังและ
สังเกตการสอนในศตวรรษที่ 21 มีรายละเอียดของการปฏิบัติอย่างไร ผ่านมุมมองของ
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านนี้ สอดคล้องกับฉัตรชัย หวังมีจงมีและองอาจ นัยพัฒน์ 
(2560) ที่ท าการส ารวจความแตกต่างของสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ที่ ต่างจาก
สมรรถนะเดิมมีส่วนของกา รค านึงถึงความแตกต่างหลากหลายระหว่างบุคคล กา ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ที่เป็นสมรรถนะที่ส าคัญที่ครูจะต้องมี 
 3. สมรรถนะที่จ า เป็นด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วม อยู่ในระดับผู้ฝึกหัดหรื อ
กลุ่มเป้าหมายพ่ึงเริ่มต้นท าสิ่งนี้ แต่จ าเป็นต้องเรียนรู้เพ่ิมเติม ประเด็นที่น่าสนใจคือ ตัวชี้วัด
ด้านการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับพ่อแม่และผู้ปกครอง และตัวชี้วัดด้านการเชิญพ่อแม่และ
ผู้ปกครองเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ของลูกและการแนะน าพ่อแม่ผู้ปกครองท าให้บ้าน
เป็นสถานที่ท่ีดีในการศึกษา การที่นักศึกษาครูเห็นว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้  เป็ น
ครูประจ าการที่ปฏิบัติหน้าที่เข้าไปเก่ียวข้องกับชุมชนและผู้ปกครอง ประเด็นเรื่องกรอบ
และการตีความก รอบว่าชุมชน คือ หมู่บ้าน  หรือ เป็นผู้ ที่มาเ ก่ียวข้องกับโรง เรียน 
นอกเหนือจากครู นักเรียน จึงท าให้นักศึกษาประเมินตนเองให้ได้น้อย แต่จากการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญค าว่าชุมชนในที่นี้ หมายถึงชุมชนในห้องเรียน ซ่ึงครูจะต้องมีส่วนร่วม
และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในชุมชนอย่างมาก  
          4. สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ ดีขึ้นในทุกๆวัน อยู่ระดับผู้ปฏิบัติ
หรือท าสิ่งนี้ได้ดีแล้ว ประเด็นที่น่าสนใจว่านักศึกษาครูคณิตศาสตร์ตอบตัวชี้วัดด้านการเปิด
ใจรับมุมมองที่แตกต่างในระดับที่สูงมากเป็นผลจากการที่เขาได้ฝึกการท า งานร่วมกันทั้งใน
และนอกห้องเรียน ฝึกสะท้อนผลและฝึกการรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน ในขณะที่
ประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นคือ ตัวชี้วัดด้านการเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนผลการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในวารสารและการประชุมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ ซ่ึงอยู่ระดับผู้
ฝึกหัดหรือกลุ่มเป้าหมายพ่ึงเริ่มต้นท าสิ่งนี้ แต่จ าเป็นต้องเรียนรู้เพ่ิมเติม กลุ่มเป้าหมายเห็น
ว่าตนเองไม่ได้มีโอกาสการเข้าไปเก่ียวข้องกับการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ ประเด็นนี้เป็นการสะท้อนถึงแนวทางในการเตรียมครู ของระบบการผลิตครูของ
ครุศึกษาที่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนในเวทีวิชาการ จึงไม่
สนับสนุนให้เกิดสมรรถนะนี้  
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องค์ความรู้การวิจัย  
 องค์ความรู้การวิจัยเป็นส ารวจสมรรถนะเชิงวิชาชีพของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ 
ประกอบไปด้วยสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่ส าคัญ 4 ด้าน คือ 1. ด้านความรู้และความเข้า ใจใน
สิ่งที่จะสอน 2. ด้านการช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ 3. ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและการ
เข้าร่วมในชุมชน 4. ด้านการพัฒนาตนเองเป็นครูที่ ดีขึ้นในทุก ๆ วัน ผู้วิจัยได้สรุปองค์
ความรู้ที่ได้จากการวิจัย แสดงดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้การวิจัย 
 
 

ส ารวจสมรรถนะเชิงวิชาชีพของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ 

ด้านความรู้และ
ความเข้าใจในส่ิง

ที่จะสอน 

ด้านการช่วยให้
นักเรียนได้เรียนรู้     

ด้านการให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมและการเข้า

ร่วมในชุมชน 

ด้านการพัฒนา
ตนเองเป็นครูที่ดี
ขึ้นในทุก ๆ วัน 

นั ก ศึ ก ษ า ค รู
ค ณิ ต ศ า สต ร์ มี
สมรรถนะ ด้าน น้ี
อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ผู้
ฝึกหัด โดยความ
ต้อ ง ก ารพั ฒ น า
สมรรถนะ ด้าน น้ี
คื อ ก า ร อ่ า น
ง า น วิ จั ย ท่ี
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
เน้ือหาท่ีสอนและ
ใช้ผลวิ จัยมาเพื่อ
อั พ เด ท ต น เอ ง
และวิชาท่ีสอน 

นั ก ศึ ก ษ า ค รู
ค ณิต ศ าสต ร์ มี
สมรรถนะด้านน้ี
อยู่ในระดับฝึกหัด  
ก า ร ฟั ง แ ล ะ
สัง เก ตนั ก เ รียน
ของตนเอง และ
สั ง เ ก ต เ ห็ น
นั ก เ รี ย น ท่ี ไ ม่
เข้าใ จในเ น้ือหา 
แ ล้ ว ส า ม า ร ถ
ช่ ว ย เ ห ลื อ
นักเรียนได้คือ ส่ิง
ท่ีควร ได้ รั บการ
พัฒนา 

นั ก ศึ ก ษ า ค รู
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ มี
สมรรถนะด้านนี้อยู่ใน
ระดับฝึกหัดการสร้าง
ความสัมพัน ธ์ที่ ดีกับ
พ่อแม่และผู้ปกครอง 
และการ เชิญพ่อแ ม่
และ ผู้ป กคร อง เข้ า
ร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ของลูกและการ
แ น ะ น า พ่ อ แ ม่
ผู้ปกครองท าให้บ้าน
เป็ นส ถ าน ที่ ที่ ดี ใ น
การศึกษาเป็นส่ิงที่ยัง
ขาดแต่คาดว่าจะได้
พัฒ น าเ ม่ื อ เป็ น ค รู
ประจ าการ 

นั ก ศึ ก ษ า ค รู
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ มี
สมรรถนะด้านนี้อยู่ใน
ระดับปฏิบัติโดย 
ด้า นก าร เปิ ดใ จรั บ
มุมมอ ง ที่แ ต ก ต่ า ง 
ก า ร อ ยู่ ร่ ว ม กั น ใ น
สั ง ค ม ต้ อ ง มี
ความสัมพัน ธ์ที่ ดีต่อ
กัน  คว รเพ่ิม เติมใ น
ด้านการเผยแพร่หรือ
แ ล ก เ ป ล่ี ย น
ผ ล ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง
ปฏิบัติการในวารสาร
และการประชุมระดับ
ท้อง ถ่ิ น ระ ดับชา ติ 
และนานาชาติ  



12 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2563 
Vol. 9 No. 4 October - December 2020 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
     จากการสรุปผลการวิจัย ดังที่กล่า วมาข้าง ต้น สา มารถให้ ข้อเสนอแนะ ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 1) สถา บัน ผลิตครู ควรน าผลการวิ จัย เก่ีย วกับสมรรถนะของนัก ศึกษาครู
คณิตศาสตร์ในประเด็นที่นักศึกษายังขาดโอกาสหรือยังไม่มีสมรรถนะในด้านนั้นๆ มา
พิจารณาเพ่ือปรับปรุงกิจกรรมในหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตร เพ่ือให้
นักศึกษามีสมรรถนะที่จ าเป็นมากขึ้น 
 2) ผลวิจัยแสดงให้เห็นการตีความตัวชี้วัดในแต่ละสมรรถนะแตกต่างกัน ควรน าผล
จากการประเมินที่เกิดจากการตีความไปพิจารณางานในภาคปฏิบัติเพ่ือหาความสอดคล้ อง
ในสิ่งที่นักศึกษาครูประเมินตนเอง และสมรรถนะที่แสดงออกจากการปฏิบัติ   
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บทคัดย่อ  
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาจริยธรรมทางการเมือง  ประยุกต์หลัก
ฆราวาสธรรม 4 และน าเสนอการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมือง เป็นการวิจัยแบบผสาน
วิธี การวิจัยเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่าง 375 คน จากแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ 17 รูปหรือคน จากแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลแบบ
อรรถาธิบายและพรรณนาความ  ผลกา ร วิ จั ย พบว่ า  1. จ ริ ย ธร รมทา งกา ร เ มือ ง 
ประกอบด้วย 1) ด้านความดีงาม ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ขยันอดทน 2) 
ด้านความถูกต้อง มีความโปร่งใส ค านึงถึงความส าเร็จของงาน 3) ด้านความเหมาะสม ให้
ความส าคัญกับการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 2. การประยุกต์หลักฆราวาส
ธรรม 4 ได้แก่ 1) หลักสัจจะ บริหารงานด้วยความ โปร่งใส และเป็นแบบอย่างที่ ดี  
2) หลักทมะ การใช้สติปัญญา เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน  
3) หลักขันติ มีความอดทน ท าหน้าที่ ด้วยความขยันหม่ันเพียร 4) หลักจาคะ เสียสละ 
อดทน เห็นประโยชน์ของประชาชน 3. การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมือง ประกอบด้วย 
1) การสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ ดี 2) การ
สร้างความตระหนักในจริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความซ่ือสัตย์สุจริต  3) การสร้างความ
ร่วมมือในชุมชน มุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 4) การสร้างความรู้ความเข้าใจ
ปฏิบัติงานธรรมาภิบาลก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน  
ค าส าคัญ: การเสริมสร้าง; จริยธรรม; นักการเมืองท้องถิ่น 
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Abstract  
 The objectives of this research article were to study the political 
approaches, the principles of secular dhamma 4 and proposed encouraging 
of political ethics, integrated research, in-depth research methods from 375 
sample subjects from the statistical division used to create standard, 
percentage, rent and motor shift, qualitative research, data collection from 
17 interviews or people from service interviews, commentary and 
descriptive data. The research findings were found as follows: 1. Political 
ethics 1) virtue Adhere to practice as a guideline for working diligence and 
patience 2) accuracy Transparent Taking into account the success of the job 
3) suitability Give priority to solving the problems of the people 2. The 
application of the secular principle 4 1) The truth of the administration with 
transparency and a good example 2) The use of wisdom Allow people to 
participate in planning 3) principles of patience, acting with diligence 4) 
principles of sacrifice, patience, seeing the benefits of the people.  
3. Presenting to strengthen political ethics 1) building professional pride 
Must behave as a good example 2) raising awareness of ethics Act as a 
person with honesty. 3) Building cooperation in the community. Aims to 
enhance the participation of people. 4) Building knowledge and 
understanding. Performing good corporate governance benefits the people. 
Keywords: Encouraging; Political; Local Politicians  
 

บทน า 
 ปัญหาส าคัญที่ท าให้การพัฒนาประเทศชาติไม่สามารถบรรลุผลโดยเต็มที่มีรายงาน
ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2559 พบว่านักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา มีข้อ
กล่าวหาร้องเรียนการทุจริตจ านวน 471 เรื่อง หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด 4 ล าดับ
แรก คือ องค์การบริหารส่วนต าบล 175 เรื่อง เทศบาล 165 เรื่อง หน่วยงานทางการศึกษา 
45 เรื่อง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 20 เรื่อง (คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป .ป.ช .) จังหวัดนครราชสีมา , 2562) จะเห็นได้ว่าหน่วยงานที่ถูก
ร้องเรียนจะเก่ียวข้องกับบทบาทหน้าที่ของนักการเมืองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 ดังนั้นแนวทางที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การใช้อ านาจบทบาทหน้าที่ในการ
แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบต่างๆ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักการเมืองท้องถิ่น   
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จึงจ าเป็นต้องอาศัยหลักจริยธรรมของนักการเมือง ประกอบด้วยจริยธรรม 3 ประการ คือ  
1. ความดีงาม 2. ความถูกต้อง 3. ความเหมาะสม เพ่ือเข้ามาเป็นแนวทางการเสริมสร้าง
จริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น ควบคู่ไปกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
คือ “ฆราวาสธรรม 4” ประกอบด้วย 1) สัจจะ แปลว่า จริง ตรง แท้ มีความซ่ือสัตย์เป็น
พ้ืนฐาน เป็นคนจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตน 2) ทมะ แปลว่า ฝึกตน ข่มจิต และรักษาใจ 
บังคับตัวเองเพ่ือลดและละกิเลส และรักษาสัจจะ 3) ขันติ แปลว่า อดทน ไม่ใช่พียงแต่
อดทนกับค าพูดหรือการกระท าของผู้อ่ืนที่เราไม่พอใจ แต่หมายถึงการอดทนอดกลั้นต่อการ
บีบบังคับของกิเสส 4) จาคะ แปลว่า เสียสละ บริจาคสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในตน โดยเฉพาะ
กิเลสเพราะนั้นคือสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ กับตน ละนิสัยไม่ดีต่างๆ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยุตฺโต), 2550; พระชาญชัย ติสฺสว โสและคณะ, 2563) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเก่ียวกับ การเสริมสร้างจริยธรรมทาง
การ เมืองของนักการ เมืองท้ องถิ่ นใ นจังหวั ดนครร าชสี มา  ตา มที่ รัฐธ รรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, 2550 และ 2560 ให้ความส าคัญเก่ียวกับมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่ด ารงต าแหน่ง
เป็นฝ่ายบริหารท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , 2562) ประกอบด้วย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือ
มุ่งเน้นศึกษาในเรื่องของแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และหลักธรรมค าสอนทางจริยธรรมด้าน
ปรัชญาและศาสนาจากเอกสาร ต ารา และคัมภีร์ทางศาสนาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคัมภีร์
ของพระพุทธศาสนาคือหลักธรรมที่เรียกว่า “ฆราวาสธรรม 4” และการเข้ามามีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการเสริมสร้างหลักจริยธรรมของนักการการเมืองท้องถิ่น  เพ่ือน าไปสู่
การได้หลักธรรมในการเสริมสร้างจริยธรรมที่เหมาะสมที่นักการ เมืองท้องถิ่นที่ควรมีหรือ
ควรประพฤติปฏิบัติ และประยุกต์หลักธรรมการเสริมสร้างในจริยธรรมทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่นที่ ดีและ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสืบต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1) เพ่ือศึกษาจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 
 2) เพ่ือศึกษาการประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 
 3) เพ่ือน าเสนอการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methods) ประชากร 
ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดนครราชสีมา  จ านวน 
334 แห่ง จ านวน 5,678 คน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย , 2562) 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด
นครราชสีมา ค านวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
375 คน 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จ านวน  17 รูป
หรือคน โดยคัดเลือกแบบเจาะจงจากพระนักวิชาการศาสนา ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดนครราชสีมา ผู้เคยด ารงต าแหน่งส าคัญทางการเมือง 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสังคมการเมือง นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ มีกิจกรรม
เก่ียวข้องการปฏิบัติงานกับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) จ านวน 12 รูปหรือ
คน โดยคัดเลือกแบบเจาะจงจาก พระนักวิชาการ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในจังหวัดนครราชสีมา  ผู้ทรงคุณวุฒิในสังคมการเมือง นักวิชาการ 
จ านวน 7 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง  
แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ และเครื่องมือการบันทึก เพ่ือค้นหาการเสริมสร้างจริยธรรมทาง
การเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น การวิจัยเชิงปริมาณ แบบสอบถามโดยการสร้างเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องโดยเนื้อหาของแบบสอบถาม
ครอบคลุม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์แบบ
อรรถาธิบายและพรรณนาความ 
   

ผลการวิจัย  
 1 . จริย ธรรมทางกา รเมืองของนักการเ มืองท้อ งถิ่นในจังหวั ดนครร าชสีมา 
จริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาว่าด้วยจริยธรรมและ
คุณธรรมประกอบด้วย 
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 ด้านความดีงาม นักการเมืองท้องถิ่นมีหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักการ
ส าคัญที่ว่าด้วยความดีงามที่อยู่ภายในจิตใจ ประกอบด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน 
เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่กล้าแสดงออก มีวาทศิลป์ อัธยาศัยดี มีความยุติธรรม มีความเด็ดขาด
ในการตัดสินใจ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ขยันอดทน ทุ่มเท ต้ังใจและเสียสละงานเพ่ือส่วนรวม 
อุทิศเวลาให้กับงานอย่างเต็มที่ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี สร้างความรักความศรัทธาเป็นที่ไว้วางใจของชุมชนที่เกิดจาก
การยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 ด้านความถูกต้อง นักการเมืองท้องถิ่นปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มี
ความโปร่งใส มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยค านึงถึงความส าเร็จของงาน 
มีการด าเนินการโดยเป็นธรรม เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานการให้บริการไม่เลือก
ปฏิบัติเม่ือได้รับการเสนอเง่ือนไขพิเศษหรือจูงใจ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม
หรือพวกพ้อง มีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ 
และมีระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นผลประโยชน์ส่วนรวม การ
บริหารงานบุคคล ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ และความเป็น
ธรรมในการมอบหมายงาน ยึดหลักการค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอีกด้วย 
 ด้านความเหมาะสม นักการเมืองท้องถิ่นด าเนินการปฏิบัติงานตามกรอบจริยธรรม
ด้านความเหมาะสม นักการเมืองท้องถิ่นเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการชี้น าประชาชน 
นักการเมืองจึงควรมีจริยธรรมสูงกว่าประชาชนและอาชีพอ่ืน ๆ ต้องค านึงถึงการปฏิบัติตาม
ความเหมาะสมต่อประชาชน ให้ความส าคัญกับประชาชนต่อการแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน จัดสรรเวลาไปพบปะประชาชน มีการสื่อสารกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ลง
พ้ืนที่ไปพบประชาชน นักการเมืองควรมีจริยธรรมด้วยการสร้างความเชื่อม่ันต่อสมาชิกใน
องค์กรไม่ปกป้องคนผิด สร้างวัฒนธรรมขององค์กรด้วยด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามระเบียบขององค์กร เพ่ือท าให้สังคมเป็นที่ยอมรับและต้องค า นึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
เป็นส าคัญ 
 2. หลักธรรมในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา  
 การประยุกต์หลักฆราวาสธรรม 4 ในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา  ซ่ึงเป็นหลักธรรมที่เป็นการเสริมสร้างความ
สามัคคี ประกอบด้วย  
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 การประยุกต์หลักสัจจะ (ซ่ือสัตย์) นักการเมืองท้องถิ่นมีใจเป็นกลางในการ
บริหารงานด้วยความซ่ือตรง โปร่งใส จริงใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี มีการวางแผนนโยบาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นแบบแผนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีความ
ยุติธรรมตามระเบียบวินัยข้อบังคับ ไม่ล าเอียงหรือมีอคติต่อผู้ใดผู้หนึ่ง 
 การประยุกต์หลักทมะ (การรู้จักข่มจิตใจ)  นักการเมืองท้องถิ่นรู้จักการปรับตัว
พร้อมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องด้วยการใช้สติปัญญา  สนับสนุนให้บุคลากรและเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนงาน รวมทั้งเป็นผู้มีน้ าใจ ใจเย็น สามารถควบคุม
อารมณ์ได้แม้จะประสบกับปัญหา สามารถประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ และสามารถ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้  
 การประยุกต์หลักขันติ (อดทน) นักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้มีความอดทน ท าหน้าที่
ด้วยความขยันหม่ันเพียร มุ่งม่ันในจุดหมาย หม่ันใส่ใจดูแลและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่
บุคลากรในองค์กรและประชาชนในท้องถิ่น เม่ือเกิดความเดือดร้อนจะต้องมีความอดทนอด
กลั้นต่อผลกระทบท่ีเกิดจากการบริหารงานในองค์กรทั้งจากผู้ร่วมงาน  จากประชาชนและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  
 การประยุกต์หลักจาคะ (เสียสละ) นักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้ที่ มีความเสียสละ 
อดทน มีความว่องไวไหวพริบปฏิภาณต่อปัญหาตลอดเวลา มีความคิดก้าวหน้า ริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความคิดยืดหยุ่น  ขยันหม่ันเพียร มีความจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่  เห็น
ประโยชน์ของประชาชนมากกว่าประโยชน์ของตนเอง ไม่โกหกหลอกลวงประชาชน ให้
สัญญากับประชาชนไว้อย่างไรต้องกระท าให้ได้อย่างที่สัญญาไว้กับประชาชนและที่ส า คัญ
จะต้องยึดม่ันในหลักของธรรมาภิบาลสามารถบูรณาการหลักธรรมาภิบาลเข้าไปใช้แก้ไข
ปัญหาได้ 
 3. น าเสนอการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา 
 ด้านการสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ นักการเมืองท้องถิ่นในฐานะเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาคภูมิใจในวิชาชีพ ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซ่ือตรง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซ่ือสัตย์สุจริต 
เพ่ือประโยชน์สุขส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่น ในการบริหารงานต้องมีการก ากับดูแล
ให้ผู้บริหารและพนักงานของท้องถิ่นยึดหลักธรรมาภิบาล  
 ด้านการสร้างความตระหนักในจริยธรรม นักการเมืองท้องถิ่นเข้าสู่อ านาจทาง
การเมืองด้วยกลไกทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น การบริหารงานจะต้องตระหนักใน
จริยธรรมประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีความละอายใจและเกรงกลัวต่อ
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บาป รวมไปถึงการเข้าใจถึงหลักธรรมาภิบาลในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
องค์กรท้องถิ่นที่ดีและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามธรรมาภิบาลในท้องถิ่น  
 ด้านการสร้างความร่วมมือในชุมชน นักการเมืองท้องถิ่นมีเป้าหมายการท างานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด แก้ปัญหา
ได้รวดเร็ว สร้างความโปร่งใส รวมทั้งเป็นวิธีการที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ความเป็นเจ้าของชุมชนและเสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่น  การปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
ต้องมุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การเกิดขึ้นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตยนั่นเอง ด้วยเหตุนี้
รัฐธรรมนูญจึงได้บัญญัติให้รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น   
 ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ นักการเมืองท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อประชาชนใน
ท้องถิ่น รู้บทบาทหน้าที่การผู้น าท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี เคารพ
กฎหมาย เคารพกติกาและสร้างจิตส านึกให้เกิดธรรมาภิบาล โดยนักการเมืองท้องถิ่น
จะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลน าไปสู่การปฏิบัติด้วยการพัฒนาคนให้มีความ
พร้อมในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่นต่อไป  
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 1. จริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถ่ินในจังหวัดนครราชสีมา  
  จริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาว่าด้วย
จริยธรรมและคุณธรรมประกอบด้วย 
  ด้านความดีงาม นักการเมืองท้องถิ่นประกอบไปด้วยหลักการส าคัญในการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม ที่ว่า ด้วยความดีงามที่อยู่ภายใน
จิตใจของนักการเมืองท้องถิ่น ที่เกิดจากการยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ดังนั้นนักการเมืองท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้มีบุคลิกที่กล้าแสดงออก มีวาทศิลป์ อัธยาศัยดี มี
ความยุติธรรม อุทิศเวลาให้กับงานอย่างเต็มที่ สร้างความรัก ความศรัทธาเป็นที่ไว้วางใจ
ของชุมชน สอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2555) กล่าวว่า จริยธรรมของบุคคลประกอบด้วย
ด้านความดีงาม คือ ความเข้าใจในเหตุผลของความถูกต้องดีงาม สามา รถตัดสินแยกความ
ถูกต้องออกจากความไม่ถูกต้องด้วยการคิด  
 ด้านความถูกต้อง นักการเมืองท้องถิ่นปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มี
ความโปร่งใส มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยค านึงถึงความส าเร็จของงาน  
มีการด าเนินการโดยเป็นธรรม เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน การให้บริการไม่เลือก
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ปฏิบัติเม่ือได้รับการเสนอเง่ือนไขพิเศษหรือจูงใจ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม
หรือพวกพ้อง มีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ โฆสิทธิ์ แสงกุศล
ส่ง และคณะ (2551) ได้วิจัยเรื่อง ข้อเสนอการเสริมสร้างจริยธรรมของนักการเมืองเพ่ือการ
ป้องกันการทุจริตในประเทศไทย พบว่า การเสริมสร้างจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
นั้นมีแผนยุทธศาสตร์ชาติของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริตแห่งชาติ 
ที่ได้ วางยุทธศา สตร์ และก าหนดกลไกเพ่ือกา รขั บเคลื่อนยุทธศา สตร์  มีการจั ดต้ั ง
คณะกรรมการขึ้นรองรับ นอกจากนั้นยังจัดต้ังส านักจริยธรรมและคุณธรรมเพ่ือศึกษาและ
วางระบบความโปร่งใส  
 ด้านความเหมาะสม นักการเมืองท้องถิ่นด าเนินการปฏิบัติงานตามกรอบจริยธรรม
ด้านความเหมาะสม เพราะนักการเมืองท้องถิ่นเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการชี้น าประชาชน 
นักการเมืองจึงควรมีจริยธรรมสูงกว่าประชาชนและอาชีพอ่ืนๆ ต้องค านึงถึงการปฏิบัติตาม
ความเหมาะสมต่อประชาชน นักการเมืองควรมีจริยธรรมต่อองค์กรด้วยการสร้างความ
เชื่อม่ันต่อสมาชิกในองค์กรไม่ปกป้องคนผิดมีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบ
ขององค์กร สอดคล้องกับ วริยา ชินวรรโณ และคณะ (2556) ได้วิจัยเรื่อง จริยธรรมใน
วิชาชีพต ารวจ พบว่า ควรคัดเลือกผู้ที่จะเป็นแบบอย่างที่ ดีให้กับผู้ที่จะเป็นต ารวจการ
ฝึกอบรมต้องจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยจะต้องเน้นหนักด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ที่จะมาเป็นต ารวจ การพิจารณาความเจริญก้าวหน้ากับผู้ปฏิ บัติ
ในระดับต่าง ๆ ต้องพิจารณาด้วยความเป็นธรรม  
 2. ประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมือง
ท้องถ่ินในจังหวัดนครราชสีมา  
 การประยุกต์หลักฆราวาสธรรม 4 เป็นหลักธรรมที่เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี 
ประกอบด้วย  
 การประยุกต์หลักสัจจะ (ซ่ือสัตย์) นักการเมืองท้องถิ่นมีใจเป็นกลางในการ
บริหารงานและมีความซ่ือตรง โปร่งใส จริงใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี มีการวางแผนนโยบาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นแบบแผนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
 การประยุกต์หลักทมะ (การรู้จักข่มจิตใจ ) นักการเมืองท้องถิ่นรู้ จักการปรับตัว
พร้อมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องด้วยการใช้สติปัญญา  สนับสนุนให้บุคลากรและเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนงาน รวมทั้งเป็นผู้มีน้ าใจ ใจเย็น สามารถควบคุม
อารมณ์ได้แม้จะประสบกับปัญหา สามารถประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ และสามารถ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้  
 การประยุกต์หลักขันติ (อดทน) นักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้มีความอดทน ท าหน้าที่
ด้วยความขยันหม่ันเพียร มุ่งม่ันในจุดหมาย หม่ันใส่ใจดูแลและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่
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บุคลากรในองค์กรและประชาชนในท้องถิ่น เม่ือเกิดความเดือดร้อนจะต้องมีความอดทนอด
กลั้นต่อผลกระทบท่ีเกิดจากการบริหารงานในองค์กรทั้งจากผู้ร่วมงาน  จากประชาชนและ
ใต้บังคับบัญชา  
 การประยุกต์หลักจาคะ (เสียสละ) นักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้ที่ มีความเสียสละ 
อดทน มีความจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่ เห็นประโยชน์ของประชาชนมากกว่าประโยชน์
ของตนเอง สอดคล้องกับ พระพรหมณคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2550) กล่าวถึง ฆราวาส
ธรรมว่า เป็นธรรมส าหรับฆราวาส ธรรมส าหรับการครองเรือน หลักการครองชีวิตของ
คฤหัสถ์ ประกอบด้วย 1. สัจจะ หมายถึง ความจริง ซ่ือสัตย์จริงใจ พูดจริง ท าจริ ง 2. ทมะ 
หมายถึง การฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัด นิสัย แก้ไข
ข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา 3. ขันติ หมายถึง ความอดทน ต้ัง
หน้าท าหน้าที่การงานด้วยความขยันหม่ันเพียร เข้มแข็ง ทนทาน ไม่หวั่นไหว ม่ันใน
จุดหมาย ไม่ท้อถอย และ 4. จาคะ หมายถึง ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบาย 
และผลประโยชน์ส่วนตนได้ ใจกว้าง พร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ความคิดเห็นและความ
ต้องการของคนอ่ืน พร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอา
แต่ใจตัว  
 3. น าเสนอการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถ่ินใน
จังหวัดนครราชสีมา 
 การน าเสนอการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่นใน
จังหวัดนครราชสี มา ต้องน าหลักการการเสริมสร้ างจริยธรรมน า มาประยุกต์ใช้กับ
นักการเมืองท้องถิ่นเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติดังต่อต่อไปนี้ 
 การสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ นักการเมืองท้องถิ่นในฐานะที่เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ ดีมี
ความซ่ือตรง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซ่ือสัตย์สุจริตเพ่ือประโยชน์สุขส่วนรวมของ
ประชาชนในท้องถิ่น สอดคล้องกับ สมหวัง โอชารส และคณะ (2560) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบ
การเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพต ารวจให้แก่นักเรียนนายสิบต ารวจ 
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างจริยธรรม 
จรรยาบรรณของวิชาชีพต ารวจ ต้องสร้างความภาคภูมิ ใจในวิชาชีพต ารวจ สร้างความ
ตระหนักในการมีจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับ
ต ารวจ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักของคุณธรรม  
 การสร้างความตระหนักในจริยธรรม โดยการเข้าสู่อ านาจทางการกลไกทาง
การเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น มีความส าคัญและจ า เป็นอย่างมากเพราะมีผลต่อการ
บริหารงานท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับ อดุลย์  ณรงค์ศักด์ิ และ
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คณะ (2556) ได้วิจัยเรื่อง จริยธรรมในวิชาชีพต ารวจมีวัตถุประสงค์ พบว่า การคัดเลือกผู้ที่
จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ที่จะเป็นต ารวจการฝึกอบรมต้องจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
การปฏิบัติหน้าที่ โดยจะต้องเน้นหนักด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ที่จะมาเป็นต ารวจ  
 การสร้างความร่วมมือในชุมชน โดยมีเป้าหมายให้การท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด แก้ปัญหาได้รวดเร็ว สร้าง
ความโปร่งใส รวมทั้งเป็นวิธีการที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ความเป็นเจ้าของ
ชุมชนและเสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่น  สอดคล้องกับ Lester, Milbrath and Goal 
(1977) กล่าวว่า  การเข้าร่วมในการก่อต้ังกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหาของสังคมหรือร่วมมือกับกลุ่ม
ต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว เพ่ือมีบทบาทเก่ียวกับกิจกรรมสาธารณะหรือติดต่อกับทางราชการใน
เรื่องปัญหาสังคม ผู้ที่มีบทบาทในชุมชนจึงเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นสูงและมีระดับความ
ผูกพันทางใจกับชุมชนสูง  
 การสร้างความรู้ความเข้าใจ ประชาชนและนักการเมืองต้องมีจิตส านึกในบทบาท
หน้าที่ข องตน ในความเป็ นคนไทยที่เ กิดมา ต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน มีส านึ กหน้า ที่
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองของชาติโดยผู้น าท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และมีจิตส านึกให้เกิด
ธรรมาภิบาลขึ้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่นต่อไป สอดคล้องกับ สมหวัง 
โอชารส และคณะ (2560) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณของ
วิชาชีพต ารวจให้แก่นักเรียนนายสิบต ารวจ ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพการเสริมสร้าง
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่นักเรียนนายสิบต ารวจ มีความรู้ ความเข้าใจ บทบาท
หน้าที่ ในการปฏิบัติงานด้วยหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ  
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องค์ความรู้จากการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 
 

ยึดม่ันความดีงาม 
1. มีความซื่อสัตย์ 
2. มีความเสียสละ 
3. มีความกตัญญูกตเวที 
4. มีจิตส านึกท่ีดี 
5. ตระหนักในคุณธรรม  
6. มีความวิริยะ หมั่นเพียร 

ยึดม่ันความถูกต้อง 
1. ไม่ละเมิดสิทธิ 
2. ปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
3. ปฏิบัติด้วยความชอบ 
4. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
5. รับฟังความคิดเห็น 
6. ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

ยึดม่ันความเหมาะสม 
1. ปฏิบัติงานด้วยความเหมาะสม 
2. เมื่อเกิดปัญหาได้หาข้อยุต ิ
3. มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม 
4. ยึดมั่นอุดมการณ์ทางการเมือง 
5. ให้ความส าคัญกับประชาชน 
6. มุ่งประสานความร่วมมือ 

1.มีหลักธรรมและหลักการ 
 ประจ าใจ 
2.มีแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีถูกต้อง 
3.ภูมิใจในฐานะท่ีเป็น  
 นักการเมือง 
4.ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
5.ซื่อสัตย์ สุจริต 
6.รับผิดชอบต่อสังคม 
7.ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย 
 ความระมัดระวัง 
8.ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น 

การสร้างความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพ 

การสร้างความ
ร่วมมือในชุมชน 

การสร้างความ
ตระหนักในจริยธรรม 

1.มีจิตอาสา 
2.สะท้อนความต้องการของ  
 ประชาชน 
3.ปฏิบัติตามขอบเขตอ านาจ 
4.ปฏิบัติตามหลัก    
 ธรรมาภิบาล 
5.ยึดมั่นความโปรงใส 
6.ยึดประโยชน์ประชาชน 
7.รับผิดชอบต่อสังคม 
8.ยึดหลักนิติธรรม 

การสร้างความรู้ 

ความเข้าใจ 

1. ปฏิบัติให้เกิดความร่วมมือ 
2. แสดงความคิดให้เกิด 
 ประโยชน์แก่สาธารณะ 
3. สร้างความสามัคคี 
4. เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ 
5. มุ่งเน้นการพึ่งพา 
6. ตอบสนองความต้องการ 
7. ประชาชนร่วมก าหนด 
 นโยบาย 
8. วางแผนร่วมกับท้องถิ่น 
 

1.ยึดกฎหมายและศีลธรรม 
2.ละเว้นการกระท าผิด  
3.ไม่ยอมรับการทุจริต 
4.สร้างกระบวนการกล่อม 
เกลาทางสังคม 
5.ยึดมั่นประชาธิปไตย 
6.เป็นแบบอย่างท่ีด ี
7.พัฒนาให้ท้องถิ่นมีความ 
เข้มแข็ง 
8.ผู้บริหารท้องถิ่นเป็น 
แบบอย่างท่ีดี 

สัจจะ (ความซ่ือสัตย)์ 
1.มีความจริงใจท่ีจะช่วยเหลือประชาชน  
2.ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น   
3.ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน   
4.มีความซื่อตรง และเป็นแบบอย่างท่ีดี   
5.มีการวางแผนนโยบายขององค์กรปกครอง 
6.มีความยุติธรรม 

ทมะ (การรู้จักข่มใจ) 
1.ปลูกฝังการมีมนุษยสัมพันธ์อันดีตอ่ประชาชน   
2.ฝึกฝนให้มีความเสียสละต่อส่วนรวม   
3.ฝกอบรมในด้านวิชาการอยา่งสม่ าเสมอ 
4.เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมวางแผน  
5.ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบ้านเมือง  
6.ประสานงาน และสามารถแกไ้ขปัญหาได ้

ขันติ (ความอดทน) 
1.อดทนอดกลั้นไมประพฤติตัวเสื่อมเสยี 
2.พยายามแกไขปัญหาโดยสันติวิธ ี
3.ไมโลภในผลประโยชนท่ีมิพึงจะได ้ 
4.ขยันหมั่นเพียร 
5.สร้างขวัญก าลังใจ 
6.อดทนอดกลั้นต่อผลกระทบจากการบริหาร  

จาคะ (ความเสียสละ) 
1.ไมเห็นแกประโยชนส่วนตัว  
2.ช่วยเหลือสังคมตามก าลังความสามารถ 
3.เอื้อเฟื้อเผื่อแผต่อประชาชน   
4.เสียสละ อดทน 
5.ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล 
6.ซื่อสัตย ์สุจริต  
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 องค์ความรู้ใ หม่ที่ได้ จากการสังเคราะห์งานวิ จัย  สอดคล้องกับทฤษฎีของ 
Huntington and Dominguez (1975) ที่ว่าด้วยการพัฒนาการเมือง เป็นกระบวนการที่
จะน าสังคมไปสู่เป้าหมายใด ๆ ของระบบการเมือง ซ่ึงอาจจะมีหลายเป้าหมายและขัดแย้ง
ซ่ึงกันและกันก็ได้ เช่น ถ้าเป้าหมายของสังคมถืออุดมการณ์ประชาธิปไตยรัฐบาลจะต้อง
ส่งเสริมเสรีภาพ และความเสมอภาค สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักการเมือง ตระหนักใน
ความมีจริยธรรมให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในหมู่ประชาชน ก่อให้เกิดความร่วมมือในชุมชน 
ในการนี้รัฐบาลก็จ าต้องยอมเสียสมรรถภาพของระบบไปบ้าง ส่วนเป้าหมายอ่ืน ๆ ที่
นักวิชาการมักจะอ้างถึงบ่อย ๆ เช่น การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักการเมือง 
ความชอบธรรมของระบบ การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง เสถียรภาพทางการเมือง 
สมรรถภาพของระบบการเมือง การสร้างความเป็นสถาบัน (Institutionalization) 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1. ควรมีการก าหนดนโยบายเสริมสร้างจ ริยธรรมทา งการเมืองเพ่ือพัฒนา
ประชาธิปไตยการเมืองระดับท้องถิ่น  
 2. ควรมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนสนับสนุนนักการเมืองที่ มีจริยธรรม มี
คุณธรรมน าการเมือง 
 3. ควรมีนโยบายทางการศึกษาจัดท าหลักสูตรส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม
ทางการเมือง 
 4. หน่วยงานงานภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนเสริมสร้าง
จริยธรรมทางการเมืองร่วมกับชุมชน 
 5. หน่วยงานงานภาครัฐควรสนับสนุนให้มีการน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
เสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 
 1. ควรศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างจริยธรรมนักการเมือง 
 2. ควรศึกษาอิทธิพลทางการเมืองต่อความยึดม่ันทางจริยธรรมทางการเมืองของ
นักการเมือง 
 3. ควรศึกษาองค์ปร ะกอบของหลักธรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานของ
นักการเมืองท้องถิ่น 
 
 
เอกสารอ้างอิง  
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการ ปัจจัยความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุและน าเสนอการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ของกลุ่มบริษัทประกันภัยตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง 450 คน ด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และการวิจัย
เชิงคุณภา พ สัมภา ษณ์เชิงลึ กผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 18 รู ปหรือคน สนทนากลุ่มเฉพา ะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 10 คน วิเคราะห์เนื้อหาด้วยวิธีการพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบ
ประกอบด้วยตัวแปรแฝงภายนอก 2 ตัว คือ การบริหารจัดการ และการก ากับและส่งเสริม 
ตัวแปรแฝงภายใน 2 ตัว คือ การบริหารจัดการการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และหลักอิทธิ
บาท 4 2. โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ 144.20 องศา
อิสระ 118 ความน่าจะเป็น 0.051 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง 0.94 ค่ารากก าลังสองของ
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 0.041 พบว่าการบริหารจัดการมีอิทธิพลส่งผลต่อประสิทธิผล
การบริหารจัดการการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกลุ่มบริษัทประกันภัย  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 3. การพัฒนารูปแบบต้องมีปัจจัยการบริหารจัดการเป็นพ้ืนฐาน 
ปัจจัยการก ากับและส่งเสริมเป็นการดูแลสนับสนุน และบูรณาการหลักอิทธิบาท 4 เพ่ือ
พัฒนาระบบงานและบุคลากร  
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการ; การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน; นโยบาย  
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Abstract 
 The objectives of this research article were to study the 
compensation payment management model of insurance company groups , 
to study factors affecting the development of compensation payment 
management model of insurance company groups and to propose the 
development of compensation payment management model of insurance 
company groups in line with the policy of the office of insurance 
commission applying mixed method: the quantitative research collected 
data from 450 samples with questionnaires and analyzed data with 
descriptive statistics. The qualitative research, data were  collected by in-
depth-interviewing from 18 key informants 10 participants focus group 
discussion to confirm the model and analyzed data by descriptive 
interpretation. Findings were found that: 1. Model comprise exogenous 
latent variable two variable be management and control and support 
endogenous latent variable two variable be compensation payment 
management and integration four iddhipada2. The model was consistent 
with the empirical data with the qui-square value at 144.20, degree of 
freedom at 118, probability at0.051, goodness of fit index was at0.94, and 
root mean aqare error of approximation was at 0.041. Management have 
influence to efficiency of the compensation payment management model 
of insurance company groups with the statistical significance value at 0.01 
respectively. Control and support no have influence to compensation 
payment management model of insurance company groups but to 
influence four iddhipada with the statistical significance value at 0.01 have 
equal 50% 3.The developed model consisted of two external latent 
variables, management, control and support and two internal latent 
variable: compensation payment management model of insurance company 
groups and four iddhipada. 
Keywords: Management; Compensation Payment Management; Policy 
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บทน า 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้น า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles and Methodology 
(ICPs)) (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2555) 
ICP 19: พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ (Conduct of Business) มาก าหนดเป็นนโยบายใน
การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยด้านการจัดการสินไหม จัดท าเป็นแผนพัฒนาการประกันภัย 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย  ข้อ 
3. ยกระดับพฤติกรรมทางการตลาดของระบบประกันภัย  เพ่ือให้ระบบประกันภัยมีการ
ด าเนินการและให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรมและประชาชาชนมีความเชื่อม่ัน  โดย
ด าเนินการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการสินไหม และการจัดการเรื่องร้องเรียนด้าน
ประกันภัยที่เป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน พัฒนามาตรฐานของระบบงาน
และบุคลากรในการจัดการสินไหมและเรื่องร้องเรียน ผลักดันให้ภาคธุรกิจมีการน าระบบไป
ใช้อย่างสมบูรณ์ (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 
2559) โดยน าแผนพัฒนามาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยการออกประกาศ 3 ฉบับ เก่ียวกับ
การบังคับให้บริษัทประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย  คือ ฉบับที่  1 
ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัท
ประกันวินาศภัย พ.ศ.2559 (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย, 2559) ฉบับที่ 2 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย  การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัย และการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย  โดยใช้วิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2560 (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย, 2560) และ ฉบับที่ 3 คือ ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียน
กิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การขอรับความเห็นชอบการใช้บริการบุคคลภายนอก และการ
รับรองระบบสารสนเทศ พ.ศ.2560 (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย, 2560) 
 อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกลุ่มบริษัท
ประกันภัยตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยยังมีความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งรูปแบบด้านกระบวนการบริหารจัดการและ
การยอมรับจากบุคลากรให้น าไปปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ  ท าให้เกิดปัญหาข้อพิพาทการ
เจรจาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหลายประการ เช่น การจ่ายค่าเสียหายไม่ได้ตามที่



30 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2563 
Vol. 9 No. 4 October - December 2020 

 

เรียกร้อง อันน า ไปสู่การร้องเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นจ านวนมากกว่าเก้าพันเรื่องในปี พ.ศ.2562 ซ่ึงการน านโยบาย
สาธารณะของหน่วยงานภาครัฐมาบังคับใช้ให้กลุ่มบริษัทประกันภัยต้องปฏิบัติตามใน
ปัจจุบันนั้น กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ และยังไม่อาจทราบได้ว่ากลุ่มบริษัทประกันภัยจะเต็มใจมีความพร้อมที่จะ
น าแนวคิดนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างจริงจังหรือไม่  
 จากปัญหาและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจการพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกลุ่มบริษัทประกันภัยตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยน าแนวคิดทฤษฎีการ
บริหารด้านรัฐประศาสนศาสตร์  คือ ทฤษฎีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New 
Public Management-NPM) ตามแนวคิดของคริสโตเฟอร์  ฮูด (Christopher Hood) 
และทฤษฎีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management-NPM) ตาม
แนวคิดของออสบอร์น (David Osborne) และเกบเลอร์  (Ted Gaebler) (สุรศักด์ิ ชะมา
รัมย์, 2559) แนวคิดทฤษฎีการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ของ วอล์ทเตอร์  ซิวฮาร์ท 
(Walter Shewhart) (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2545) รวมถึงน าหลักพุทธธรรม อิทธิบาท 4 
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2551) มาร่วมบูรณาการพัฒนาบุคลากรของกลุ่ม
บริษัทประกันภัย เพ่ือให้มีการพัฒนารูปแบบมาตรฐานการบริหารจัดการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีจริยธรรม บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและ
ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
   
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการบริหารจั ดการการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกลุ่มบริษัท
ประกันภัยตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหารจัดการการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนของกลุ่มบริษัทประกันภัยตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 3. เพ่ือน าเสนอการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ของกลุ่มบริษัทประกันภัยตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยระยะที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ ระยะที่ 
2 การวิจัยเชิงคุณภาพและน าข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์น ามาสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ หลังจากศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ด าเนินการเก็บข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ประชาชนผู้ใช้บริการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันภัยผ่านส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย บริษัทส ารวจภัย และอู่ซ่อม
รถ รวมจ านวนทั้งสิ้น 16,500 คน ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการพิจารณาจากความ
เหมาะสมของจ านวนค่าพารามิเตอร์ที่ท าการประมาณค่าภายใต้โมเดลตามสมมติฐานใน
กรอบแนวคิดที่ได้ศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมตามแนวคิดของนักวิจัยด้านโมเดล
การวิเคราะห์ลิสเรล (Lindeman et al, 1980) และ (Weiss, 1972) ได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 450 คน  
 เครื่อ ง มือที่ ใช้ ใน การ วิ จัย เชิ งปริ มาณใช้ แบบสอบถา ม แบ่ งเป็น  6 ตอน 
ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล ตอนที่  2 การบริหารจัดการการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนของกลุ่มบริษัทประกันภัย ตอนที่ 3 การบริหารจัดการ ตอนที่  4 การก ากับ
และส่งเสริม ตอนที่ 5 หลักธรรม อิทธิบาท 4 และตอนที่ 6 แสดงความคิดเห็นปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลผล ซ่ึงผลจากการค านวณโดยใช้
สูตรการค านวณความกว้างของอันตรภาคชั้น (มัลลิกา บุญนาค, 2537) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลจากประชาชนผู้ใช้บริการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนกับบริษัทประกันภัยผ่านส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย บริษัทส ารวจภัย และอู่ซ่อมรถ จ านวน 450 คน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ  (Exploratory Factor 
Analysis: EFA) (สุภางค์ จันทวานิช, 2549) และโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Modeling: SEM) (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) 
 ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้แก่  ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานบริษัทประกันภัย, ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ , นักวิชาการ
ด้านพุทธศาสนา จ านวน 18 รูปหรือคน ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ตามวัตถุประสงค์ใน
การวิจัย ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 การบริหารจัดการการชดใช้ค่า
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สินไหมทดแทนของกลุ่มบริษัทประกันภัย ตอนที่ 3 การบริหารจัดการ ตอนที่ 4 การก ากับ
และส่งเสริม ตอนที่ 5 หลักธรรม อิทธิบาท 4  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานบริษัทประกันภัย , 
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย, นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์, นักวิชาการด้านพุทธศาสนา จ านวน  18 
รูปหรือคน และการสนทนาเฉพาะกลุ่ม (Focus Group Discussion) จากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ในภาคธุรกิจประกันภัย บริษัทประกันภัย ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการรัฐประศาสนศาสตร์ และจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
พุทธศาสนา จ านวน 10 รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาเนื้อหาให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยระยะที่ 1 (เชิงปริมาณ) พบว่า  
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุอยู่
ระหว่าง 31-40 ปี เป็นอันดับแรก ด้านระดับการศึกษาอันดับแรกจบการศึกษาปริญญาตรี 
ด้านสถานภาพสมรสมีจ านวนใกล้เคียงกันโดยอันดับแรกเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ มีส ถานะโสด 
ด้านอาชีพ พบว่า อันดับแรกมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน  ด้านสถานะฝ่ายการ
เรียกร้องค่าสินไหม พบว่า อันดับแรกเป็นฝ่ายผู้ เอาประกันภัย  ด้านบริษัทประกันภัยที่
ติดต่อใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน พบว่า  อันดับแรกคือ บริษัท วิริยะประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) รองลงมาคือ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับ 

2. รูปแบบการบริหารจัดการการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกลุ่มบริษัทประกันภัย
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
ดังแผนภาพที่ 1  
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ภาพท่ี 1 โมเดลการบริหารจัดการการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกลุ่มบริษัทประกันภัย
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

ที่มา: ปัญม์ณิสาธ์ องค์ปรัชญากุล (2563) 
 จากภาพที่ 1 พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

พิจารณาจากค่า p-value มีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ  0.051 ค่าไค-สแควร์ (
2 ) เท่ากับ 

144.20 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 118 ค่าสัดส่วนไค-สแควร์ (
2 /df) เท่ากับ 1.22 ค่า

ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.94 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้
แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.90 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ  (CFI) เท่ากับ 1.00 
ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  (SRMR) เท่ากับ 0.041 ค่า
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.031 มีขนาดตัวอย่าง
วิกฤติ (CN) เท่ากับ 222.94  
 3. ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R-SQUARE) ของสมการโครงสร้างตัวแปรแฝง
ภายในพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.72 แสดงว่าตัวแปรในโมเดลคือ การบริหารจัดการ  และการ
ก ากับและส่งเสริม สามารถอธิบายความแปรปรวนของการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท  4 ได้
ร้อยละ 72 และยังพบว่าสมการโครงสร้างตัวแปรแฝงภายในมีค่าเท่ากับ  0.75 แสดงว่าตัว
แปรในโมเดลประกอบด้วย การบริหารจัดการ การก ากับและส่งเสริม และการปฏิบัติตาม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
           
 

Chi-Square=144.20, df=118, P-value=0.05091, RMSEA=0.031 
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หลักอิทธิบาท 4 สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผล การบริหารจัดการการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกลุ่มบริษัทประกันภัย ได้ร้อยละ 75 
 ผลการวิเคราะห์ระยะที่ 2 (เชิงคุณภาพ) พบว่า 
 การน าหลักธรรมอิทธิบาท 4 เข้ามาบูรณาการกับศาสตร์ทางด้านตะวันตก โดยใน
โมเดลประกอบด้วย 4 ตัวแปรแฝง ได้แก่ การบริหารจัดการ การก ากับและส่งเสริม หลัก
อิทธิบาท 4 และการบริหารจัดการการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกลุ่มบริษัทประกันภัย 
เม่ือท าการวิเคราะห์อิทธิพล พบว่า การบริหารจัดการมีอิทธิพลทางตรงต่อการบริหาร
จัดการการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกลุ่มบริษัทประกันภัย ดังนั้นการที่จะพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกลุ่มบริษัทประกันภัยตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนั้น  ต้องน าการ
บริหารจัดการจากการวิจัยครั้งนี้ไปก าหนดเป็นแผนงานพัฒนาการบริหารจัดการการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนด้านต่าง ๆ ตามค่าอิทธิพลที่ได้จากการวิจัย  นอกจากนั้นน าหลักธรรม
อิทธิบาท 4 ที่ได้รับการยืนยันจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มเฉพาะเข้าไปก าหนด
เป็นนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกของกลุ่มบริษัทประกันภัย  และ
เม่ือท าการวิเคราะห์อิทธิพลทางอ้อม พบว่า การก ากับและส่งเสริมส่งผลต่ออิทธิบาท  4 
ดังนั้นการที่จะก ากับและส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนของกลุ่มบริษัทประกันภัยตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนั้น  ต้องน าหลักอิทธิบาท 4 จากการวิจัยครั้งนี้ไป
ก าหนดเป็นแผนงานการก ากับและส่งเสริมของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่ งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยให้กลุ่มบริษัทประกันภัยบริหารจัดการการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนได้ตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้  ผู้วิจัยค้นพบว่า สาเหตุที่ส่งผลให้กลุ่มบริษัทประกันภัย
บริหารจัดการสินไหมทดแทนเป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เกิดจากปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ด้านการก ากับ
และส่งเสริม ด้านการบริหารจัดการการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และอิทธิบาท 4 แสดงให้
เห็นว่า ปัจจัยทั้ง 4 ข้อข้างต้นส่งผลให้กลุ่มบริษัทประกันภัยมีการจัดระบบการบริหารงานที่
ดีและเป็นไปตามนโยบาย รวมถึงส่งผลให้บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน มีความ
เต็มใจ มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัทร
ชัย สีสะใบ (2562) ได้ท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร” จากผลการวิจัยพบว่า  การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
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ได้แก่ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมรับ
ผลประโยชน์ และใช้หลักอิทธิบาท 4 เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  ประกอบด้วยมีใจรัก 
(ฉันทะ) พากเพียรท า (วิริยะ) ติดตามตรวจสอบ (จิตตะ) รอบคอบแก้ไข (วิมังสา) เพ่ือ
น าไปสู่ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร  ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปรีเปรม นนทลีรักษ์ (2554) ได้ท าวิจัยเรื่อง “ความส าเร็จของการประยุกต์ใช้
การบัญชีต้นทุนคุณภาพของบริษัทท่ีได้รับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9000 ในประเทศไทย” จากผลการวิจัยพบว่า ความพร้อมองค์กรการรับเอาและประยุกต์ใช้
ระบบการบริหารงานคุณภาพ การจัดสรรทรัพยากร และการสนับสนุนด้านกายภาพและ
การด าเนินงาน มีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จของการประยุกต์ใช้การบัญชีต้นทุนคุณภาพ 
นอกจากนี้ข้อมูลเชิงคุณภาพจากความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานจริงในภาคธุรกิจ เก่ียวกับ
ปัญหาและอุปสรรคในการน าเอาการบัญชีต้นทุนคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในองค์ก ร ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชิต ปุริมาตร (2557) ได้ท าวิจัยเรื่อง “สมรรถนะการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ” จาก
ผลการวิจัยพบว่า หลักอิทธิบาท 4 ท าให้จิตใจมีความสมดุลม่ันคง มีความเชื่อม่ันในงาน  
มีความเพียรพยายาม มีสติระลึกได้ มีความต้ังม่ันไม่หวั่นไหวแม้เกิดปัญหาอุปสรรค 
 

องค์ความรู้จากการวิจัย 
 จากการวิจัยได้องค์ความรู้ดังนี้ 
 1. การบริหารจัดการการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกลุ่มบริษัทประกันภัย  
สามารถประเมินได้จาก 4 องค์ประกอบหลัก คือ 1) หน่วยงานรับแจ้งเหตุและการติดต่อ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนครบสมบูรณ์ 2) ระบบการตรวจสอบการเรียกร้องชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนถูกต้อง 3) ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการเรียกร้องการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนรวดเร็ ว 4) ร ะบบงา นสนับสนุนการชดใช้ค่ าสินไหมทดแทนใช้วิธี การทา ง
อิเล็กทรอนิกส์  หากการบริหา รจัดการการชดใช้ค่ าสินไหมทดแทนของกลุ่มบริษัท
ประกันภัย มีปัจจัยทั้ง 4 ข้อนี้ สามารถบ่งบอกได้ว่า การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
การชดใช้ค่า สินไหมทดแทนของกลุ่มบริ ษัทประกันภัยตามนโยบายของส า นักงา น
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ต้องน าปัจจัยการบริหาร
จัดการ ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ การปรับปรุง  มาใช้ใน
กระบวนการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทประกันภัย และน าปัจจัยการก ากับและส่งเสริม 
ประกอบด้วย มืออาชีพ มีมาตรฐาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ พ่ีเลี้ยง ระบบชุมชน กระจายอ านาจ 
ปรับเปลี่ยนเร็ว มาใช้ในการกระบวนการก ากับและส่งเสริมของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยในการดูแลสนับสนุนการบริหารจัดการการ
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ชดใช้ค่า สิน ไหมทดแทนของกลุ่มบริ ษัทประกันภั ย  และน าหลักธรรมอิทธิบา ท 4 
ประกอบด้วย ฉันทะ (พอใจท า) วิริยะ (พากเพียรท า) จิตตะ (ต้ังใจท า) วิมังสา (เข้าใจท า) 
มาร่วมบูรณาการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทประกันภัยและส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดังแผนภาพที่ 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
ที่มา: ปัญม์ณิสาธ์ องค์ปรัชญากุล (2563) 

รูปแบบการบริหารจัดการการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกลุ่มบริษัทประกันภัยตามนโยบาย 
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

การบริหารจัดการ 
1.กา รวา งแผน  จัด ท าแผ นงา น
ก าหนดวิธีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนใน
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
2.การปฏิบัติ น าแผนงานไปปฏิบั ติ
ตา มข้ั นตอน ให้ เป็ นร ะบ บแ ล ะ
ต่อเนื่องชัดเจน 
3. ก า รต ร วจส อ บ  จั ด ใ ห้ มี ก า ร
ตรวจสอบภายหลังการปฏิบั ติตาม
แผนงาน 
4.การปรับปรุง  จัดให้ มีการเสนอ
ความคิดเห็นและน าผลไปปรับปรุง
แผนงาน 

อิทธิบาท 4 
1.ฉันทะ (พอใจท า) พัฒนาสร้างจิตส า นึก
ความกระตือรือร้นการปฏิบัติงานอยา่งเป็น
มิตร 
2.วิริยะ (พากเพียรท า) พัฒนาสร้างทักษะ
เสริมความรู้ให้มีความพยายามในการ
จัดการให้ส าเร็จผล 
3.จิตตะ (ตั้งใจท า) พัฒนาสร้างจิตส านึกให้
มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาด้วยความ
ตั้งใจจนส าเร็จผล 
4.วิมังสา (เข้าใจท า) พัฒนาบุคลากรใ ห้มี
ความรู้ความเข้าใจในงานท่ีรับผิดชอบอยา่ง
เพียงพอ 

การบริหาร
จัดการการชดใช้

ค่าสินไหม
ทดแทนของกลุ่ม
บริษัทประกันภัย 

   1.หน่วยงาน รับ
แจ้งเหตุและการ
ติดต่อเรียกร้อง ค่า
สินไ หมทดแท น
ครบสมบูรณ์ 
   2 . ร ะ บ บ ก า ร
ต ร วจ ส อ บ ก า ร
เรียกร้องชดใช้ค่า
สินไ หมทดแท น
ถูกต้อง 

   3 . ร ะ บ บ ก า ร
เช่ื อม โ ยง ข้อ มู ล
การเรียกร้องการ
ชดใช้ ค่าสิ นไห ม
ทดแทนรวดเร็ว 

   4 . ร ะ บ บ ง า น
ส นั บ ส นุ น ก า ร
ชดใช้ ค่าสิ นไห ม
ทดแทนใช้วิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

การก ากับและส่งเสริม 
1.มืออาชีพ พัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2.มีมาตรฐาน จัดท าคู่มือการปฏิบัติการให้ เป็นมาตรฐานเดียวกันและเหมาะสมกับ
สังคมไทย  
3.มุ่งผลสัมฤทธ์ิ พัฒนาบุคลาการให้ประสานการร้อง เรียนค่าสินทดแทนให้ประสบ
ผลส าเร็จรวดเร็ว 
4.พ่ีเล้ียง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เช่ียวชาญให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 
5.ระบบชุมชน พัฒนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารร่วมกับองค์กรอ่ืนให้ เป็นที่
รู้จัก  
6.กระจายอ านาจ พัฒนาส านักงานทุกจังหวัดและช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน  
7.ปรับเปล่ียนเร็ว พัฒนาการสนับสนุนการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ให้ตรงจุด 
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ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย  
1. ด้านการบริหารจัดการ บริษัทประกันภัยน าหลักการบริหารงานคุณภาพ 

(PDCA) การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ การปรับปรุง มาใช้พัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการการชดใช้ค่าสินทดแทนต่อไป และพัฒนาบริการงานการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้ลูกค้าเพ่ิมขึ้นสร้างความประทับใจเหนือความคาดหมาย 

2. ด้านการก ากับและส่งเสริม ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยน าหลักทฤษฎีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ( New Public 
Management) มืออาชีพ มีมาตรฐาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ พ่ีเลี้ยง ระบบชุมชน กระจายอ านาจ 
ปรับเปลี่ยนเร็ว มาใช้ในกระบวนการก ากับและส่งเสริมในการดูแลสนับสนุนการบริหาร
จัดการการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกลุ่มบริษัทประกันภัย 

3. ด้านหลักอิทธิบ าท 4  มาร่ วมบู รณาการพัฒนาบุ คลากรของกลุ่มบริษัท
ประกันภัยและส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

4. บริษัทประกันภัยควรพัฒนาน าระบบทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหาร
จัดการการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

5. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยควร
พัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรโดยน าหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
และหลักอิทธิบาท 4 บูรณาการก ากับและส่งเสริมการบริหารจัดการการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนของกลุ่มบริษัทประกันภัย 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหารจัดการการชดใช้

ค่าสินไหมทดแทนของกลุ่มบริษัทประกันภัยด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ ( Factor 
Analysis) เชิงสาเหตุเพ่ือน ามาสร้างตัวชี้วัดให้ครอบคลุมการก ากับและส่งเสริม น ามาศึกษา
ความสัมพันธ์จะได้ตัวแปรและองค์ประกอบที่ชัดเจนมากขึ้น  

2. ควรน าหลักธรรม อิทธิบาท 4 ไปศึกษากับส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพราะจากการศึกษาในครั้งนี้ไม่พบว่าตัวแปรอิทธิ
บาท 4 มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจากอิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรม
การบริหารจัดการที่น ามาบูรณาการพัฒนาระบบงานและบุคลากรได้ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริ หารงาน ปัจจั ย
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และน าเสนอโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผล
บริหารงานของกรมแพทย์ทหารบกที่มีประสิทธิผล การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสาน
วิธี การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้กลุ่มตัวอย่าง 430 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ความถี่  ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติไคสแควร์  และการวิจัยเชิงคุณภาพด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 17 รูปหรือคน ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิผล
การบริหารงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅=3.95, S.D.=0.489) 2. ปัจจัยความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารงานของกรมการแพทย์ทหารบก ได้แก่ปัจจัยด้าน
การบริหารและการบูรณาการทศพิธราชธรรม ซ่ึงมีอิทธิพลทางตรงร้อยละ 72 และอิทธิพล
ทางอ้อมร้อยละ 12  และ 3. การสังเคราะห์จากผลการวิจัย ได้แนวคิดการบริหารงานแบบ
มีภูมิคุ้มกัน ซ่ึงเป็นการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมที่ส า คัญๆ มาเป็นแนวทางในการ
บริหารงาน ได้แก่ ความยุติธรรม ความซ่ือสัตย์ เพียรพยายาม และการเสียสละ หรือ
โดยรวมเรียกว่า หลัก JHAS ซ่ึงหากการบริหารงานยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมดังกล่าวแล้ว
จะท าให้ การบริหารงานขององค์กรนั้น ประสบผลส าเร็จ อีกทั้งยังเป็นเกราะป้องกันในการ
กระท าผิดกฎหมายด้วย 

ค าส าคัญ: ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ; ประสิทธิผล; ทศพิธราชธรรม 
 
Abstract  
 The objectives of this research article were to study the 
administrative effectiveness, the causal relationship factors and propose a 
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causal model for integrating Buddhist principles for the administration of the 
Royal Thai Army Medical Department. Methodology was the Mixed Methods 
Research; The quantitative research used the sample consisted of 430 
people. The data were analyzed by using statistics of frequency, percentage, 
mean, and standard deviation and Chi-square statistics. For the qualitative 
research; data were collected from 17 key informants by in-depth-
interviewing. Findings were as follows: 1. The overall strategic effectiveness 
of the Royal Thai Army Medical Department was at a high level, with an 
average of 3.95, standard deviation of 0.489. 2. Causal relationship factors 
on administrative effectiveness of the Royal Thai Army Medical Department 
were management factor and integrating of ten virtues with the direct effect 
of 72 percent and indirect effect of 12 percent. 3. Synthesis from the 
research findings; the concept of immune management should integrate 
important Buddhist principles in formulating management guidelines. The 
management guideline should including; Justice, Honest, Assiduousness, and 
Selflessness, referred to as the JHAS principles. If the administration applied 
the said principles, then the administration of the organization would 
succeed. It was also a protective shield against illegal activities.  
Keywords: Causal Relationship; Effectiveness; Ten Virtues Principle    
     
บทน า  
 ยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารบก พ.ศ. 2560 – 2564 (กรมแพทย์ทหารบก , 2560) 
ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) จ านวน 4 ประเด็น ได้แก่  1. การเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง  2. การเป็นเลิศด้านบริการแพทย์ในที่ต้ัง 3. การเป็นเลิศด้านบริการ
แพทย์ในสนาม 4.  การมีบทบาทน าด้านการแพทย์ทหารในภูมิภาค  (ส านักยุทธศาสตร์, 
2562) 
 จากประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่กรมแพทย์ทหารบก
จะต้องหาแนวทางในการบริหารงานของกรมแพทย์ทหารบกให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ที่จะท าให้
บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของกรมแพทย์ทหารบก (กองยุทธการและการข่าว, 2562) 
ผู้วิจัยซ่ึงเป็นก าลังพลซ่ึงปฏิบั ติ งานในกรมแพทย์ทหารบกและเป็นส่วนหนึ่งในกา ร
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมแพทย์ทหารบก ดังนั้นการหาแนวทางดังกล่าวเป็น
ปัญหาส าคัญอย่างยิ่ง จึงได้ด าเนินการวิจัยเพ่ือหาแนวทางในการบริหารงานตามแผน
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ยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ และน าเสนอแนวทางการบริหารงานเพ่ือให้กรมแพท ย์
ทหารบกได้ใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต รวมทั้งการบูรณาการหลักพุทธธรรมเข้ามาช่วยใน
การบริหารงาน (พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) , 2539 ; ถนัด ไชยพันธ์ , 2561; 
ณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนต์, 2561) จะเป็นอีกแนวทางที่จะช่วยเสริมให้การบริหารงานของ
กรมแพทย์ทหารบกประสบผลส าเร็จได้ง่ายขึ้น ซ่ึงพุทธธรรมหรือค าสอนของพระพุทธเจ้า
นั้น มีอยู่เป็นจ านวนมาก จึงเป็นเรื่องยากที่จะกล่าวได้ครบถ้วน ในเรื่องของการบริหารงาน
นั้นก็มีหลักธรรมซ่ึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการบริห ารงานของกรมแพทย์ทหารบก
ได้แก่ ทศพิธราชธรรม (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539 ; พระเมธีธรรมา
จารย์ (ประสาร จนฺทสาโร), 2561; สุนันทา สุเทศ, 2561)  
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้า งต้นนั้นท า ให้ผู้ วิจัย สนใจ ศึกษาเก่ี ยวกับ  “โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลการบริหารงานของกรมแพทย์ทหารบก” การศึกษาครั้ง
นี้จะน ารูปแบบการสร้างโมเดลสมการโครงสร้างเข้ามาใช้ในการศึกษาและจะได้น า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาบูรณาการกับศาสตร์ทางตะวันตกเพ่ือให้เห็นถึงแนว
การบริหารงานของกรมแพทย์ทหารบก โดยจะศึกษาเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารงาน
ของกรมแพทย์ทหารบก ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของกรม
แพทย์ทหารบก และบูรณากา รหลักธรรม ทศพิธราชธรรม ซ่ึงเป็นหลั กธรรมทา ง
พระพุทธศาสนาว่ามีอิทธิพลทางตรง ทางอ้อม หรือโดยรวมต่อการบริหารงานของกรม
แพทย์ทหารบก หรือไม่ ผลจากการศึกษาครั้งนี้จะท าให้ ได้องค์ความรู้ที่ เก่ียวกับโมเดล
การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการบริหารงานของกรมแพทย์ทหารบก และ
หน่วยงานต่าง ๆ สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ อันเป็นพ้ืนฐาน
ส าหรับการศึกษาวิจัยเชิงลึก และการพัฒนาบุคลากรตามโมเดลเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรได้ต่อไป 
 ทฤษฎีการจัดการตามหลักการบริหาร มีความเชื่อว่าในการที่จะท าให้การท างาน
ขององค์การบรรลุเป้าหมาย จะต้องมีการก าหนดหน้าที่ของคนที่เป็นผู้บริหารและหลักการ
บริหารงาน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเฮนรี ฟาโยล  (Fayol, 1930 )  
มีแนวความคิดที่จะท าให้การบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์ ประการแรกนักบริหารต้องท า
หน้าที่ทางการบริหาร เช่น การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การสั่ง
การ (Commanding) การประสานงาน (Coordination) และการควบคุม (Controlling) 
จากที่ผู้วิจัยได้ทบทวน ความหมาย แนวคิด และทฤษฎี เพ่ือท าให้ทราบข้อมูลของการ
บริหารให้มีความกระจ่างชัดมากยิ่งขึ้น ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด 
และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น จากผลการสังเคราะห์
ข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยที่ มีอิทธิพล หรือมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
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ประสิทธิผลการบริหาร หรือสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารได้ ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่า 
แนวคิดทฤษฎีของ เฮนรี ฟาโยล มีคุณลักษณะปัจจัยที่ มีอิทธิพล หรือมีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อประสิทธิผลการบริหาร หรือสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริ หารของกรม
แพทย์ทหารบกได้ 
 การวัดผลส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ หรือความมีประสิทธิผลของกา ร
บริหารงานของกรมแพทย์ทหารบกไว้ 4 ประเด็น กล่าวคือ ประเด็นการเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง ประเด็นการเป็นเลิศด้านบริการแพทย์ในที่ต้ัง ประเด็นการเป็นเลิศด้านบริการ
แพทย์ในสนาม และประเด็นการมีบทบาทน าด้านการแพทย์ทหารในภูมิภาค  
ทศพิธราชธรรม เป็นธรรมะส าหรับตัวผู้บริหารที่จะต้องมีทุกคนที่จะเป็นผู้น า  (พุทธทาส
ภิกขุ, 2549) เพราะคนเราทุกวันนี้ ขาดคุณธรรมและจริยธรรมมาก ฉะนั้นการบริหารงาน
ทุกหน่วยงานต้องมีหลักธรรมนี้  
 ในการวิจัยครั้งนี้ได้ท าการวิจัยเก่ียวกับ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผล
ของการบริหารงานของกรมแพทย์ทหารบก ซ่ึงผลท่ีได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง สามารถที่จะน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการก าหนดแนวทางเชิง
นโยบายและเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิผลการบริหารต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1.เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานของกรมแพทย์ทหารบก 
 2.เพ่ือศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลการบริหารงานของกรม
แพทย์ทหารบก. 
 3.เพ่ือน าเสนอโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลการบริหารงานของ
กรมแพทย์ทหารบก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
  รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพเพ่ือขยา ยผลวิ ธีกา รวิ จัย เชิ งปริมาณ  (Qualitative Method to Extend 
Quantitative Results) เพ่ือเป็นส่วนเสริมและสนับสนุนให้งานวิจัยสามารถเกิดความ
ชัดเจนลดข้อโต้แย้งและเป็นเหตุผลซ่ึงกันและกัน   
 ประชากรส าหรับการวิจัย คือ ก าลังพล และผู้บริหารของกรมแพทย์ทหารบก 
จ านวนรวมทั้งสิ้น 4,027 คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ได้แก่ ก าลังพล และผู้บริหารของกรมแพทย์ทหารบก และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
(Random Sampling) โดยใช้หลักความน่าจะเป็นในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  (Probability 
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Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) และก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจึงท าการสุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ได้ตัวแทนเพ่ือการวิจัยโดยขนาดตัวอย่างที่
ต้องการจะเก็บรวบรวมเพ่ือน ามาวิเคราะห์ มีจ านวน 430 คน  
 การวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามจ านวน 430 ฉบับ สามารถเก็บ
ข้อมูลกลับมาได้ 430 ฉบับและน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปการ
วิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการติดต่อทางโทรศัพท์เพ่ือและขอเข้าพบ ก าลัง
พลระดับผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเองเพ่ืออธิบายถึงวัตถุประสงค์ ของการวิจัย 
วิธีการสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม และการเก็บข้อมูลที่ต้องมีการบันทึกเสียง การถ่ายภาพ 
เพ่ือน ามาประกอบการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ โดยใช้ สถิติ ดังนี้ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติเชิงบรรยาย ไค้แก่ ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือศึกษาลักษณะและการแจกแจงของตัว
แปรที่ใช้ในการวิจัย 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย แยกเป็น  2.1 การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลเครื่องมือวัด โดยใช้โปรแกรม ส าเร็จรูปทางสถิติ 
ในการหาค่า KMO (Kaiser-Meyer-okin Measure of Samplling Adequecy) ค่า 
Bartlett’s Test of Sphericity และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson’s 
Correlation) 2.2 การ วิเครา ะห์สมการโครงสร้ างโดยการวิ เคราะห์อิทธิ พล  (Path 
Analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การสนทนากลุ่ม ซ่ึงเป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง เปิดโอกาสการแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระเต็มที่ ในปัจจัย ปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับ การบริหารงานกรมแพทย์ทหารบกและ
หลักทศพิธราชธรรม 
  
ผลการวิจัย  
 1. ประสิทธิผลการบริหารงานของกรมแพทย์ทหารบก พบว่า ปัจจัยด้านการ
บริหารงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.489 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบผลการศึกษาดังนี้  การวางแผน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.96  การจัดหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 การบังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.96 4. การประสานงาน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 การ
ควบคุม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับหลักธรรมทศพิธราชธรรม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.414 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบ
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ผลการศึกษาดังนี้  การให้ทาน (ทาน) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 การอยู่ในศีล (ศีล) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.10 การเสียสละ (ปริจจาคะ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ความเป็นผู้ซ่ือตรง (อาชชวะ) 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ความสุภาพอ่อนโยน (มัททวะ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ความเพียร
พยายาม (ตปะ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ความไม่โกรธ (อักโกธะ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 
ความไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ความอดทน (ขันติ) พบว่า ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ความยุติธรรม (อวิโรธนะ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านประสิทธิผลภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.413 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบ
ผลการศึกษาดังนี้ 
 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 การเป็นเลิศด้านการบริการ
แพทย์ในที่ต้ัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01  การเป็นเลิศด้านการบริการแพทย์ในที่สนาม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 การมีบทบาทน าด้านการแพทย์ทหารในภูมิภาคอาเซียน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.96  
 2. ปัจจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลการบริหารงานของกรมแพทย์
ทหารบก 
 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ประสิทธิผลการบริหารงานของกรมแพทย์ทหารบกที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หลังปรับโมเดลการวิจัย 

 
ภาพท่ี 1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลการบริหารงานของกรมแพทย์ทหารบก

หลังปรับโมเดล 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยด้านการบริหารงาน และปัจจัยด้านหลักธรรม
ทศพิธราชธรรม มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม ต่อประสิทธิผลการบริหารงานของกรม
แพทย์ทหารบก ดังนี้ 
 1. การบริหารงานของกรมการแพทย์ทหารบก  
 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมร ะหว่า งตัวแปร ในโมเดลพบว่ า 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานของกรมการแพทย์ทหารบก กับประสิทธิผลการ
บริหารงานกรมการแพทย์ทหารบก ขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ 0.84 แยกเป็นอิทธิพล
ทางตรง 0.72 และอิทธิพลทางอ้อม 0.12 เป็นอิทธิพลรวม 0.84 โดยมีค่าอิทธิพลทางตรง
ร้อยละ 72 และอิทธิพลทางอ้อมร้อยละ 12 ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานกรมการ
แพทย์ทหารบก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความว่า การบริหารงานของ
กรมการแพทย์ทหารบกจะท าให้เกิดประสิทธิผลการบริหารงานกรมการแพทย์ทหารบก
ขึ้นมาได้ต้องอาศัยการบูรณาการทศพิธราชธรรมเป็นหลักก ากับด้วย 
 2. การบูรณาการทศพิธราชธรรม (DHAMMA) 
 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงระหว่างตัวแปรในโมเดลพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
การบูรณาการทศพิธราชธรรม (DHAMMA) กับประสิทธิผลการบริหารงานกรมการแพทย์
ทหารบก (EFFECT) เป็นอิทธิพลทางตรง 0.21 โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงร้อยละ 21 ส่งผล
ต่อประสิทธิผลการบริหารงานกรมการแพทย์ทหารบก (EFFECT) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  
 3. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลการบริหารงานของกรมแพทย์
ทหารบก 

 
ภาพท่ี 2 ทศพิธราชธรรมเพ่ือประสิทธิผลการบริหารงานของกรมแพทย์ทหารบก 
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 การบริหารงานของกรมแพทย์ทหารบก  
 1. การวางแผน เป็นแนวทางส าหรับการท างานในอนาคต โดยน าทรัพยากรและ
ความสามารถของก าลังพลมาประกอบการวางแผน มีแผนงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
ครอบคลุมซ่ึงเกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของกรมแพทย์ทหารบก  มีการทบทวนเพ่ือปรับแผนงาน
และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดกรอบแนวทางของการวางแผนงานให้ชัดเจน 
 2. การจัดหน่วยงาน มีการแตกแผนงานออกเป็นกิจกรรมที่ท าให้บรรลุเป้าหมาย มี
การจัดกลุ่มงานที่มีเป้าหมายเดียวกันเข้าเป็นหน่วยงานเดียว มีการจัดโครงสร้างการท า งาน
ที่สอดคล้องกับการภารกิจ มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของบุคลากร พัฒนา
บุคลากร การจัดหน่วยให้มีขนาดเล็กลงแต่มีประสิทธิภาพสูง 
 3. การบังคับบัญชา  มีการแจ้งเป้าหมายและนโยบายให้ก าลังพลทราบ มีแนวทาง
การปฏิบัติและค าสั่งที่ชัดเจนเข้าใจง่าย มีแนวทางการปฏิบัติ และค าสั่งที่สอดคล้องกับงาน
ที่มอบหมาย ก ากับดูแลการท างานด้วยความเข้าใจในอุปนิสัยและความรู้ความสามารถของ
ก าลังพล สร้างแรงบันดาลใจให้ก าลังพลมีความมุ่งม่ันที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย มีการ
กระจายอ านาจหรือมอบอ านาจตามความเหมาะสม 
 4. การประสานงาน องค์กรให้ความส าคัญกับการประสานงาน มีการประชุมเพ่ือ
หารือแก้ไขปัญหาร่วมกัน องค์กรสนับสนุนกิจกรรมสัมพันธ์ การสร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน จัดท าระเบียบวิธีปฏิบัติให้ประสานสอดคล้องกัน มีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารมา
ใช้ มีการฝึกอบรมก าลังพลให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนและของหน่วยงาน น าสังคหวัตถุ
ธรรมมาใช้ในการประสานงาน  
 5. การควบคุม ก าหนดมาตรฐานการท างานตามวัตถุประสงค์ของแผนงานวัดและ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่เกิดขึ้นจริง ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
ก าหนดกิจกรรม แผนงาน นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติเพ่ือแก้ไขมีมาตรการป้องกัน
ไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายอีกควบคุมก ากับด้วย การควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน 
 ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารบก 
 1. องค์การสมรรถนะสูง องค์กรมีการจัดการองค์ความรู้ (KM)อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงกฎระเบียบและมีธรรมาภิบาลที่
ดี มีผลงานวิจัย และนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อภารกิจมีกระบวนการบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐานขั้นสูง มีการพัฒนาวิชาชีพแต่ละวิชาชีพในองค์กร 
 2. การเป็นเลิศบริการทางการแพทย์ในที่ต้ังการรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพ การ
วิเคราะห์ ปรับปรุงกระบวนการบริหาร การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์
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ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้การบริการแพทย์ ก าลังพลและครอบครัว มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี การจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
 3. การเป็นเลิศด้านการบริการแพทย์ในสนาม มีความพร้อมในกา รจัดชุดแพทย์ทั้ง
ก าลังพลและยุทโธปกรณ์ สามารถตอบสนองภารกิจได้ด้วยความรวดเร็วและทันเวลา ก าลัง
พลที่ปฏิบัติราชการสนามมีอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตลดลง การสนับสนุนด้าน
การแพทย์ทหาร ตอบสนองภารกิจของกองทัพบก หน่วยงานที่ปฏิบัติราชการสนามมีความ
พึงพอใจในการให้การบริการแพทย์ในสนาม ชุดปฏิบัติการแพทย์เคลื่อนที่มีขนาดเล็ก
คล่องแคล่วว่องไว มีประสิทธิภาพสูง 
 4. การมีบทบาทน าด้านการแพทย์ทหารในภูมิภาคอาเซียน เป็นองค์กรที่มี
มาตรฐานระดับสากล ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเชื่อม่ันในการบริการแพทย์ สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับประเทศสมาชิกได้ มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารในภูมิภาคอาเซียน มี
ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจในอาเซียน บุคลากรมีคุณภาพ มีความรู้
ด้านภาษาหลายภาษา 
 หลักธรรมทศพิธราชธรรม  
 1. การให้ทาน (ทาน) การช่วยเหลือเป็นประจ า การให้ความรู้  องค์กรช่วยเหลือ
สังคมเป็นประจ า ส่งเสริมให้เกิดการเอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน การร่วมการท าบุญ มีส่วนร่วมในการ
ท าบุญ  
 2. การอยู่ในศีล (สีล) การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ  มีการปฏิบัติธรรมรักษาศีล 
การปฏิบัติตนอยู่ในหลักธรรม เป็นคนดีของสังคม มีความประพฤตที่ดี สอนให้มีการท าบุญ
ถือศีล 
 3. การเสียสละ (ปริจจาคะ) การช่วยเหลือหน่วยงานอย่างเต็มที่ การช่วยเหลือส่วน 
การเสียสละเพ่ือสังคม การเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทน 
 4. ความเป็นผู้ซ่ือตรง (อาชชวะ) การท างานด้วยความซ่ือสัตย์  ปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบ ยึดม่ันในความซ่ือสัตย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนซ่ือตรง  รายงานผล
ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา 
 5. ความสุภาพอ่อนโยน (มัททวะ) การปฏิบัติต่อกันด้วยความสุภาพอ่อนโยน 
สุภาพอ่อนโยนเป็นประจ า ให้ความส าคัญกับผู้อ่ืน ประพฤติสุภาพอ่อนโยนเป็นนิสัย  เคารพ
สิทธิของผู้อ่ืน 
 6. ความเพียรพยายาม (ตปะ) ท างานเต็มความสามารถ  ท างานรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ละเอียดรอบครอบ มีความมุ่งม่ัน ความต่อเนื่องในการท างาน  ไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรค 
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 7. ความไม่โกรธ (อักโกธะ) ควบคุมสติ ใช้เหตุและผล การให้อภัย ยกย่อง
สรรเสริญผู้ที่ท าความดี  พิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ด้วยความรอบครอบ 
 8. ความไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา) ไม่เบียดเบียน  ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ  
ไม่เอาเปรียบเพ่ือนร่วมงาน การเอารัดเอาเปรียบกันในสังคมเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้  ไม่ก่อ
ความเดือดร้อน 
 9. ความอดทน  (ขันติ) อดทนต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความมุ่งม่ันต่อการ
ท างาน ต้องผ่านอุปสรรคนั้นไปให้ได้ อดทนอดกลั้นต่ออุปสรรค ไม่ท้อทอย มุ่งม่ันท างานให้
ประสบผลส าเร็จ 
 10. ความยุติธรรม (อวิโรธนะ) เป็นเรื่องของทุกคน  มีความเป็นธรรม ไม่ค านึงถึง
แต่พวกพ้อง ความมีเหตุผล การใช้เหตุผล การยึดม่ันในหลักความยุติธรรม ปฏิบัติต่อผู้ อ่ืน
ด้วยความยุติธรรม 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 1. ประสิทธิผลการบริหารงานของกรมแพทย์ทหารบก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง การเป็นเลิศด้านการบริการแพทย์ในที่ต้ัง การเป็นเลิศด้าน
การบริการแพทย์ในที่สนามและการมีบทบาทน าด้านการแพทย์ทหารในภูมิภาคอาเซียน 
เนื่องจากปัจจัยการบริหารงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นกัน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ถนัด ไชยพันธ์  (2561 ) พบว่า ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงเกิดจากปัจจัย
ด้านการปฏิบัติราชการ การพัฒนาองค์กร คุณภาพการให้บริการและแผนการพัฒนา ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
  2. ปัจจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลการบริหารงานของกรมแพทย์
ทหารบก พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานของกรมการแพทย์ทหารบก กับ
ประสิทธิผลการบริหารงานกรมการแพทย์ทหารบก จะท าให้เกิดประสิทธิผลการบริหารงาน
ขึ้นมาได้ต้องอาศัยการบูรณาการทศพิธราชธรรมเป็นหลักก ากับด้วย  ซ่ึงมีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุนทรี สุริยะรังษี (2560) พบว่า การาน าทศพิธราชธรรม มาบูรณาการใน
การบริหารงานกับบุคคลต่าง ๆ เพ่ือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและครองใจคน ให้เกิดความพร้อม
เพรียง ปรองดองและร่วมใจกัน อันจะน าไปสู่ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ท าให้การ
ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 3. การน าเสนอโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลการบริหารงานของ
กรมแพทย์ทหารบก สามารถน ารูปแบบการบูรณาการทศพิธราชธรรมเพ่ือกา รบริหารงาน
ของกรมแพทย์ทหารบกได้ อีกทั้งยังสามารถน าเสนอข้อค้นพบในการบริหารงานด้วย
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หลักการบริหารงานแบบมีภูมิคุ้มกัน น าเสนอให้กรมแพทย์ทหารบกและองค์กรอ่ืนไป
พัฒนารูปแบบการบริหารงานได้ ซ่ึงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปกรณ์  มหากันธา 
(2559) พบว่า ทศพิธราชธรรม ก าหนดลักษณะการบริหารที่พึงประสงค์ เพ่ือเกิดประโยชน์
ตน (องค์กร) เกิดประโยชน์ผู้อ่ืน (ประชาชน) และเกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย สามารถเป็น
ต้นแบบและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
องค์ความรู้จากการวิจัย  
 จากองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ได้องค์ความรู้จากการวิจัย 
สรุปได้แนวคิดการบริหารงานแบบมีภูมิคุ้มกัน ซ่ึงจะเป็นค าแนะน าในการบริหารงานโดย
องค์กรต่างๆสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้ 

 
ภาพท่ี 3  การบริหารงานแบบมีภูมิคุ้มกัน 

 การบริหารงานแบบมีภูมิคุ้มกัน เป็นการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมที่ส า คัญๆ มา
เป็นแนวทางในการบริหารงาน โดยการจะท าการใดๆ หรือใช้หลักการบริหารงานอะไรก็
ตามต้องค านึงหลักธรรมที่ส าคัญได้แก่ ความยุติธรรม (Justice) ความซ่ือสัตย์  (Honest) 
เพียรพยายาม (Assiduousness) และการเสียสละ (Selflessness) หรือโดยรวมเรียกว่า 
หลัก JHAS (ภาษาฮินดี อ่านว่า จาส แปลว่า กอด) ซ่ึงหากการบริหารงานโดยยึดถือปฏิบัติ
ตามหลักธรรมดังกล่าวแล้วจะท าให้ การบริหารงานขององค์กรนั้น ประสบผลส าเร็จ อีกทั้ง
ยังเป็นเกราะป้องกันในการกระท าผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีด้วย 
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ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1. กรมแพทย์ทหารบกควรส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นหน่วยงานเชิงพุทธ โดยการน า
หลักทศพิธราชธรรม เข้ามาบูรณาการในการท างานด้วย เพราะว่าจากการศึกษาหลัก
ทศพิธราชธรรมมีส่วนในการเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารงานของกรมแพทย์ทหารบก 
 2. กรมแพทย์ทหารบกควรให้การสนับสนุนบุคลากร การสนับสนุนงบประมาณ 
และการสนับสนุนด้านก าลังใจ ทั้งการยอมรับนับถือ คอยให้การช่วยเหลือ และให้
ค าแนะน า การสนับสนุนรางวัล ก าลังใจจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน สนับสนุนด้าน
ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารงานของกรมแพทย์ทหารบกให้เพ่ิมมากขึ้น 
 3. จากองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย แนวคิดการบริหารงานแบบมีภูมิคุ้มกัน ซ่ึงจะ
เป็นค าแนะน าในการบริหารงานโดยองค์กรต่างๆสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้ ซ่ึง
การบริหารงานแบบมีภูมิคุ้มกัน โดยค านึงหลักธรรมที่ส าคัญได้แก่ ความยุติธรรม  (Justice) 
ควา มซ่ือสั ต ย์  (Honest) เ พีย รพย า ยา ม (Assiduousness) และก า ร เสี ย สล ะ 
(Selflessness) ซ่ึงหากการบริหารงานโดยยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมดังกล่าวแล้วจะท าให้ 
การบริหารงานขององค์กรนั้น ประสบผลส าเร็จ อีกทั้งยังเป็นเกราะป้องกันในการกระท าผิด
กฎหมายหรือศีลธรรมอันดีด้วย 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยครั้ง ต่อไป 
 ควรศึกษาการวิจัยและพัฒนาหลังจากน าโมเดลนี้ไปใช้งานจริง  และท าการขยาย
ผลการวิจัยไปในหน่วยงานอ่ืนๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพ่ือยืนยันโดเมลนี้ 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาการน าฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาปรับใช้ 
2. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการน าฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาปรับใช้  และ 3. น าเสนอรูปแบบ
การน าฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาปรับใช้ส าหรับการเพ่ิมประสิทธิผลการท างานของกรมทาง
หลวง โดยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 430 คน และผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ 17 รูปหรือคน เครื่องมือการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบ
สนทนากลุ่มเฉพาะ สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ และรูปแบบสมการโครงสร้าง การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป และการพรรณนาความ ผลการวิจัยพบว่า  1. มีการใช้
งานฐานข้อมูลในลักษณะของการน าข้อมูลดิบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานมารวบรวมไว้เพ่ือ
ท าการใช้งาน มีการน าส่งข้อมูลให้กับระบบตามช่วงเวลาเพ่ือท าการอัพเดทฐานข้อมูล  
2. ปัจจัยที่มีคะแนนสูงที่สุดคือ ปัจจัยด้านอิทธิบาท 4 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.86 รองลงมาคือ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3 .67 3. รูปแบบสามารถใช้งานได้ในระดับ
บริหารหรือการจัดการ และสามารถน าลงไปใช้ได้กับระดับปฏิบัติการ ท าให้องค์การ
สามารถใช้งานฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้ ทั้งนี้กรมทางหลวงมีฐานข้อมูลเป็นของตนเองอยู่
แล้วสามารถที่จะพัฒนาให้กลายเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
ค าส าคัญ: รูปแบบการน าฐานข้อมูล; การเพ่ิมประสิทธิผล; การปฏิบัติงานของกรมทางหลวง 
 
Abstract 
 The objectives of this research article were: 1 . To study the big data 
base application, 2 . To study factors affecting the big data application and  
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3. Present a Model of big data application for effectiveness enhancement of 
the Department of Highways, applying the mixed research methods. The 
quantitative research, data were collected from 43 0  and analyzed by 
frequency, percentage, mean, standard deviation and survey factor analysis 
and structural equation model. Descriptive statistics were used to analyze 
correlation coefficients with a high level statistics program to examine the 
consistency of the model and to analyze the effect sizes of direct and 
indirect variables. The qualitative research, data were collected from 17  key 
informants, structured-in-depth-interview script by face-to-face interviewing 
and from 10  participants in focus group discussion. Findings were as 
follows:1 . Big data base was used for effectiveness enhancement of the 
Department of Highways by using raw data collected from the operation to 
be used as big data. Since data within the big data were collected in 
retrograde but updating data of roads users to be more present. 2 . Factors 
that affected the big data base application for the effectiveness 
enhancement of the Department of Highways with the highest scores was 
iddhipada 4  with the mean value at 3 .86 , Second factor was the work 
efficiency with the mean value at 3 .67. 3.The model can be used only at 
the administrative or managerial levels, still not applicable at the 
operational level due to personnel at the operational level did not have 
authority to issue rules or policy for change. It was on the personal level 
and not be able to enforce the organization to utilize the bid data base. 
The researcher designed the model based on the fact of the big 
organization such as the Department of Highways that had its own data 
base. 
Keywords: Big Data Base Applied Model; Effectiveness; Enhancement of the 
Highway Department 
 
บทน า 
 ฐานข้อมูลขนาดใหญ่คือเครื่องมือที่ทรงพลังในการที่จะท าให้ประเทศสามารถ
พัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด (วิชาญ ทรายอ่อน, 2559) อีกนัยหนึ่งก็กล่าวได้ว่าเป็นดาบสอง
คมในเวลาเดียวกัน นั่นคือถ้าไม่สามารถที่จะท าการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้
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เกิดการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะท าให้เกิดการลงทุนที่ไม่เกิดประโยชน์อันใดขึ้นกับ
ประเทศไทยเลยดังนั้นจึงสมควรที่จะค้นหาวิธีการ และแนวทางเพ่ือให้ ไม่เกิดการสูญเสีย
จากการลงทุนหรือท าให้การสูญเสียเหล่านั้นเกิดขึ้นน้อยที่สุด โดยจากการสังเกตและคิด
วิเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ พบว่าปัญหาที่ได้กล่าวไปข้างต้นเหตุเกิดขึ้นจาก
มนุษย์มิได้เกิดจากเครื่องจักร หรือการที่เป็นปัญหาของสภาวะทางจิตของมนุษย์อันส่งผ ลให้
เกิดการกระท าที่ไม่แน่นอนและมีปัญหาเกิดขึ้นนั่นเอง ดังนั้นการน าหลักพุทธธรรมอันเป็น
สิ่งจริงแท้ในโลกที่ได้รับการพิสูจน์และปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องช้านานมาประยุกต์ใช้เพ่ือ
หาแนวคิด แนวปฏิบัติอันจะน าไปสู่การจัดท าต้นแบบส าหรับการใช้งานได้อย่างเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ โดยหลักพุทธธรรมที่เก่ียวข้องกับการท างานให้ประสบ
ความส าเร็จก็คือ หลักอิทธิบาท 4 (ผดุง วรรณทอง, และคณะ, 2561 ; สยามพร พันธไชย , 
2562; สุบัณฑิต จันทร์สว่าง, 2562; สุนันทา กริชไกรวรรณ, 2562) ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่
จะท าการศึกษารูปแบบการน าฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาปรับใช้เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของกรมทางหลวง ที่สามารถน าไปใช้ได้อย่างแท้จริงกับบริบทของสังคมไทย ใน
ปัจจุบัน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการน าฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาปรับใช้ส าหรับการเพ่ิมประสิทธิผลการ
ท างานของกรมทางหลวงทั้งในปัจจุบันและแนวทางที่ได้มีการวางไว้ในอนาคต 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการน าฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาปรับใช้ส าหรับการ
เพ่ิมประสิทธิผลการท างานของกรมทางหลวง 
 3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการน าฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาปรับใช้ส าหรับการเพ่ิม
ประสิทธิผลการท างานของกรมทางหลวง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการน าฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาปรับใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของกรมทางหลวง ได้ก าหนดแนวทางการวิจัยโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 รูปแบบการวิจัยครั้งน้ี ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
ระหว่า งกา รวิ จัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) และการวิ จัย เชิง คุณภา พ 
(Qualitative Research)กลุ่มตัวอย่างที่ใ ช้ในการ วิจัย  ได้แ ก่ ข้าร าชการ พนักงา น
ข้าราชการ และลูกจ้างประจ าของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง จ านวน 
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430 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 10 
รูปหรือคน และการสนทกลุ่มเฉพาะ จ านวน 10 รูปหรือคน ทบทวนวรรณกรรมตาม
แนวคิดของนักวิจัยด้านรูปแบบการวิเคราะห์ลิสเรล (LISREL) (Lindeman et al., 1980 ; 
Weiss, 1972) 
 ประชากร ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานข้าราชการ และลูกจ้างประจ าของกองทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง จ านวน 2,784 คน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 430 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ไ ด้แก่  ผู้บ ริห ารกรมทางหลวง  ผู้ บริห ารกองทางหลวงพิเศษระหว่ างเ มือง 
ผู้ปฏิบัติงานกรมทางหลวง ผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร นักวิชาการด้านเทคโนโลยี นักวิชาการ
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา จ านวนรวม 17 รูป หรือคน 
ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 เครื่ อง มือการวิจัย การ วิจั ยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) ไ ด้แ ก่
แบบสอบถาม (Questionnaire) สร้างขึ้นโดย ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและผลงาน
การวิจัยที่ เ ก่ียวข้อง ก าหนดกรอบแนวคิด  ในการสร้างเครื่อ งมือจากวิ จัย ก าหนด
วัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย โดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาสร้าง
เครื่องมือการวิจัย น าเสนอร่างแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรึกษาแล ะผู้ เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขน าแบบสอบถามไปทดลองใช้  (Try out) กับประชากรที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาค่าความเชื่อม่ัน  (Reliability) แล้วน าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษา จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริงและน าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย การวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์อย่างเป็น
ทางการ (Structured Interview) ท าการสัมภาษณ์โดยเจาะจงจ านวน 17 รูปหรือคนและ
การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จ านวน 10 รูปหรือคน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล ขอหนังสือจ ากผู้อ านวยการ
หลักสูตรถึงผู้บริหารกรมทางหลวงเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจาก
บุคลากรในกรมทางหลวง น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับบุคลากรที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 430 ชุด และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง -แล้วน ามาตรวจสอบความ
ถูกต้อง-ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งหมดจ านวน 430 ชุด หลังจากนั้นได้เก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ (Structured Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion)  
 การวิ เคราะห์ข้อมูล การวิจั ยเชิงปริมา ณ (Quantitative Research) กา ร
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยใช้ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (สุภางค์ จันทวานิช, 2549) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้
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การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจ าแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) การวิเคราะห์โดย
การจ าแนกชนิดข้อมูล คือ การจ าแนกข้อมูลเป็นชนิด (Typologies) การจ าแนกข้อมูลใน
ระดับจุลภาค การจ าแนกข้อมูลระดับนี้แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย ได้แก่ การวิเคราะห์
ค าหลัก (Domain Analysis) กับการวิเคราะห์สารระบบ (Taxonomy Analysis) (สุภางค์ 
จันทวานิช, 2553) การวิเคราะห์ค าหลัก การจ าแนกข้อมูลในระดับมหภาค การจ าแนก
ข้อมูลในระดับมหภาค เป็นการจ าแนกข้อมูลตามเหตุการณ์ (Event) หรือการวิเคราะห์
เหตุการณ์ตามเรื่องราว (Event Analysis) ที่ปรากฏ 
 
ผลการวิจัย 

1. การน าฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาปรับใช้ส าหรับการเพ่ิมประสิทธิผลการ
ท างานของกรมทางหลวงท้ังในปัจจุบันและแนวทางท่ีได้มีการวางไว้ในอนาคต  

กรมทางหลวง ได้มีการใช้งานฐานข้อมูลในลักษณะของการน าข้อมูลดิบที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงานมารวบรวมไว้เพ่ือท าการใช้งาน แต่เนื่องจากภายในฐานข้อมูลนั้นยังเป็น
การเก็บข้อมูลแบบย้อนหลังหรือ มีการน าส่งข้อมูลให้กับระบบตามช่วงเวลาเพ่ือท าการ
พัฒนาฐานข้อมูล จึงท าให้ข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลที่ย้อนหลังมากกว่าข้อมูลแบบเป็น
ปัจจุบัน และยังพบอีกว่าแม้ข้อมูลจะมีลักษณะที่ไม่เป็นปัจจุบัน แต่ได้มีการพัฒนาข้อมูล
บางส่วนที่เก่ียวข้องกับผู้ใช้ถนนให้มีลักษณะที่มีความเป็นปัจจุบันมากขึ้น และองค์การได้มี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบในการท างานที่เน้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์อย่างมีหลักในเชิง
วิชาการที่น่าเชื่อถือ ซ่ึงเป็นการเปลี่ยนจากรูปแบบเดิมนั่นคือการที่ผู้จัดการจะเป็นผู้ คิด
วิเคราะห์สรุปแผนงานเพียงผู้เดียว ในการประชุมแต่ละครั้งจะเป็นผู้จัดการที่จะออกมา
รายงานให้ผู้อ่ืนทราบและเป็นผู้คิดแผนงานแบบเบ็ดเสร็จ เปลี่ยนไปสู่การกระจายงานออก
ไปสู่ต าแหน่งอ่ืนโดยที่ปัจจุบันรองผู้จัดการหรือผู้เก่ียวข้องเป็นผู้คิดแผนแล้วให้ผู้จัดการเป็น
ผู้ที่คอยติดตาม ควบคุม ดูแล และชี้แนะแนวทาง ซ่ึงการเขียนแผนงานในลักษณะนี้นี่ เองที่
เป็นส่วนช่วยผลักให้ผู้รับผิดชอบเริ่มเห็นความส าคัญของการจัดท าข้อมูล  และจะกลายเป็น
การส่งต่องานแบบต่อเนื่องที่เน้นการเก็บข้อมูลเป็นหลักมากกว่าเพียงท างานตามแผนงาน
เพียงอย่างเดียว โดยแนวทางที่จะพัฒนาในอนาคตคือการพัฒนาฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ให้กลายเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่โดยแท้จริง ที่จะเน้นการพัฒนาด้านบุคลากรภายใน
องค์การให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญ มากกว่าการพัฒนาเพียงอุปกรณ์และเครื่องมือเพียง
อย่างเดียว ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนมากกว่าการจ้างบุคคลภายนอกในการวางระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และถึงแม้ว่าภายในองค์การจะเริ่มเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนา
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
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2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการน าฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาปรับใช้ส าหรับการเพ่ิม
ประสิทธิผลการท างานของกรมทางหลวง  

ปัจจัยความรู้ความเข้าใจในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มีค่าพิสัยสัมประสิทธิสหสัมพันธ์
อยู่ในช่วง 0.415 ถึง 0.849 โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ด้านความแปรปรวนของข้อมูล (BIG4) และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านความหลากหลายของ
ข้อมูล (BIG2) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 เท่ากับ 
0.849 ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านปริมาณข้อมูล 
(BIG1) และ อิทธิบาท 4 พยายามท า-พากเพียรท า-วิริยะ (ITTI2) โดยมีขนาดความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เท่ากับ 0.415  

ปัจจัยการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 มีค่าพิสัยสัมประสิทธิสหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 
0.371 ถึง 0.833 โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ การบริหารจัดการด้านการ
ตรวจสอบ (BBA3) และ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านความแปรปรวน (BIG4) โดยมีขนาด
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 เท่ากับ 0.833 ส่วนตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือ อิทธิบาท 4 เข้าใจท า-เข้าใจท า-วิมังสา (ITTI4) และ การบริหาร
จัดการด้านการปฏิบัติ (BBA2) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 
0.01 เท่ากับ 0.371 

ปัจจัยประสิทธิผลการปฏิบัติงาน มีค่าพิสัยสัมประสิทธิสหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.419 
ถึง 0.771 โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ ประสิทธิผลด้านการสร้างคามคุ้มค่า 
(EFF4) และ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านความแปรปรวน (BIG4) โดยมีขนาดความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เท่ากับ 0.771 ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน
ต่ าสุด คือ ประสิทธิผลด้านระบบการท างาน (EFF2) และ อิทธิบาท 4 ต้ังใจท า-ต้ังใจท า -จิต
ตะ (ITTI3) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เท่ากับ 0.419 

3. การพัฒนารูปแบบการน าฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาปรับใช้ส าหรับการเพ่ิม
ประสิทธิผลการท างานของกรมทางหลวง  

รูปแบบสามารถใช้งานได้ในระดับบริหารหรือการจัดการ และสามารถน าลงไป
ใช้ได้กับระดับปฏิบัติการ ท าให้องค์การสามารถใช้งานฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้ ทั้งนี้กรมทาง
หลวงมีฐานข้อมูลเป็นของตนเองอยู่แล้วสามารถที่จะพัฒนาให้กลายเป็นฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ได้ รวมไปถึงสามารถใช้งานและพัฒนาฐานข้อมูลนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ 
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบรูปแบบโดยอิงตามความเป็นจริงขององค์การขนาดใหญ่คือ
กรมทางหลวง ที่จะมีฐานข้อมูลเป็นของตนเองอยู่แล้วเพียงแต่ไม่สามารถที่จะพัฒนาให้
กลายเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้ รวมไปถึงไม่สามารถใช้งานและพัฒนาฐานข้อมูลนั้นให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การน าฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาปรับใช้ส าหรับการเพ่ิมประสิทธิผลการท างาน
ของกรมทางหลวงท้ังในปัจจุบันและแนวทางท่ีได้มีการวางไว้ในอนาคต พบว่าในปัจจุบัน
มีการใช้งานฐานข้อมูลแล้วแต่ยังไม่สามารถนับได้ว่าเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยได้มีการ
วางแนวทางไว้ว่าจะพัฒนาให้กลายเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์การแต่ยังไม่มีแนวทาง
ที่ชัดเจนเพียงพอ ซ่ึงสอดคล้องกับ วิชาญ ทรายอ่อน (2559) ที่ได้มีการกล่าวถึงการ
พยายามน าฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้งานแล้วจากความร่วมมือกันของ NECTEC และกรม
ทางหลวง ซ่ึงภายในตัวผลวิจัยยังได้แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าจะมีการน ามาใช้ งานต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2558 แต่ในปัจจุบันกลับเหลือลักษณะแค่เพียงฐานข้อมูลไม่ใช่ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซ่ึงอาจ
สามารถเป็นการบอกเป็นนัยได้ว่าการน ามาใช้ก่อนหน้านั้นไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 
และอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของขั้วทางการเมือง คว าม
ไม่เสถียรของการบริหารจัดการภายในประเทศ หรือเหตุอ่ืน ๆ อีกมากมายที่อาจต้อง
ท าการศึกษาเชิงลึกลงไปอีกจึงจะสามารถระบุเหตุแท้จริงได้ และจากการที่องค์การเริ่มการ
ปฏิรูปไปสู่ลักษณะของการน าข้อมูลมาใช้มากขึ้น เน้นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการ
ข้อมูล ซ่ึงแม้ว่าจะยังไม่เต็มรูปแบบแต่ได้มีการริเริ่มแล้ว ซ่ึงสอดคล้องกับ สาครรัตน์ 
นักปราชญ์ และ คัคนางค์ จามะริก (2559) ที่มีการกล่าวถึงการใช้ระบบ BI เข้ามาช่วยใน
การบริหารจัดการฐานข้อมูลของภาครัฐ ที่จะช่วยให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอใน
รูปแบบที่เข้าได้ง่ายพร้อมทั้งรวดเร็ว เพราะระบบ BI (Business Intelligence) เป็นระบบ
ก่ึงอัตโนมัติที่ท าการค านวณผลลัพธ์ให้ตามค าสั่งของผู้ดูแล ซ่ึงการจะสามารถใช้งานระบบ 
BI ได้อย่างเต็มรูปแบบนั้นจ าเป็นที่จะต้องมีการท าให้ฐานข้อมูลทั้งหมดของภาครัฐเชื่อมต่อ
ถึงกันเป็นลักษณะของฐานข้อมูลเดียวหรือเป็น รูปแบบของฐานข้อมูลขนาดใหญ่อย่าง
สมบูรณ์ 
 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการน าฐานข้ อมูลขนาดใหญ่ม าปรับใ ช้ส าหรับการ เพ่ิม
ประสิทธิผลการท างานของกรมทางหลวง ตัวแปรปัจจัยด้านบริหารจัดการ ประกอบไป
ด้วย P-การวางแผน -Plan หรือการวางแผน  D-การปฏิบัติ-Do การปฏิบัติ C-กา ร
ตรวจสอบ-Check การตรวจสอบ A-การปรับปรุง-Act กา รปรั บปรุ ง โ ดยพบว่ า
ความสัมพันธ์ในการวิจัยเชิงปริมาณมีการแสดงถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ชัดเจน 
โดยเม่ือน ามาพิจารณาร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่าสามารถสังเคราะห์ลักษณะของ
ปัจจัยในการบริหารจัดการออกมาได้เป็น การบริหารจัดการแบบเปลี่ยนแปลง โดยสามารถ
แบ่งลักษณะที่ควรพิจารณาออกได้เป็น 5 ส่วน ได้แก่ การวางแผน การสร้างความยอมรับ 
การพัฒนาแนวทางปฏิบัติ การตรวจสอบผลการปฏิบัติการ และการพัฒนา ทั้งนี้แนวคิดนี้ มี
ควา มสอดคล้ องกับ Gulick & Luther (1 937 ) ที่ ได้มีการ กล่า วไว้ ถึงแนวคิดของ 
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POSDCoRB เป็นการเน้นการท างานที่ต้องมีการสื่อสาร ประสานงาน และจัดการบุคลากร
ให้อยู่ในจุดที่ถูกต้อง รวมไปถึงการบริหารจัดการลักษณะของโครงสร้างภายในให้เป็นระบบ
ท างานได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Max Weber (1947) และ ชัยอนันต์ 
สมุทวณิช (2534) ที่ได้กล่าวถึง ทฤษฎีระบบราชการ อันเป็นหัวใจส าคัญของการบริหาร
องค์การที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ ว่าต้องมีล าดับขั้นชัดเจน การตรวจสอบและท างานอย่างมือ
อาชีพ เพ่ือแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของหน่วยงานให้เกิดการกระจายออกไปเป็น
ล าดับไม่รวมอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งมากจนเกินไป อันส่งผลให้เกิดการท างานที่ล่าช้าและเกิด
ความผิดพลาดขึ้นได้ และสุดท้ายมีความสอดคล้องกับ ยงยุทธ เกษสาคร (2549) ที่ มีการ
กล่าวถึงลักษณะของผู้น าที่แตกต่างมีการส่งผลต่อองค์การที่แตกต่างกัน โดยความเหมาะสม
ของผู้น าในแต่ละรูปแบบนั้นส่งผลต่อลักษณะของการบริหารองค์การรวมถึงผ ลลัพธ์ที่จะ
เกิดขึ้นเม่ือมีเหตุการณ์ที่แตกต่างกันด้วย โดยในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาซ่ึงเป็นการยืนยันว่าการมีผู้น าที่เน้นการบริหารงานแบบเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา
ย่อมน าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีองค์การต้องการได้ 
 รูปแบบการน าฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาปรับใช้ส าหรับการเพ่ิมประสิทธิผลการ
ท างานของกรมทางหลวง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการแบบเปลี่ยนแปลงกับ
การใช้งานฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของความรู้ กับเครื่องมือ 
หมายถึงการที่ผู้ ใช้งานที่ ต้องการจะใช้งา นฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือช่วยให้องค์กา ร
ปฏิบัติการได้ดียิ่งขึ้น ย่อมแน่นอนจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเชิงการบริหาร
จัดการองค์การก่อนรวมถึงสามารถระบุได้ถึงจุดเด่นจุดด้อย ข้อที่ต้องท าการพัฒนาเร่งด่วน
ทั้งหมด แล้วจึงจะน าเครื่องมืออันเรียกว่าฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและตรงกับที่ต้องการ มิเช่นนั้นจะเป็นการน ามาใช้แบบที่สิ้นเปลืองทั้งเวลา
และทรัพยากรมากกว่าจะสร้างมูลค่า โดยสอดคล้องกับ วิชาญ ทรายอ่อน  (2559) สาคร
รัตน์ นักปราชญ์ และ คัคนางค์ จามะริก (2559) และ กนกพรรณ ช านาญกิจ (2560) ที่ได้
มีการกล่าวถึงการน าฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งในการที่จะมีการวางแผน 
ทั้งการบริหารจัดการและยุทธศาสตร์ระยะยาว มิเช่นนั้นจะไม่สามารถท าให้ประสบ
ความส าเร็จได้ ทั้งนี้ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการแบบเปลี่ยนแปลง
กับประสิทธิผลนั้น มีลักษณะที่เห็นชัดอยู่แล้วเพราะโดยเนื้อแท้การบริหารจัดการคือการ
ค้นหาแนวทางอันจะน าไปสู่การจัดการให้องค์การได้รับประสิทธิผลสูงสุด 
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องค์ความรู้จากการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการน าฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาปรับใช้ส าหรับ
การเพ่ิมประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมทางหลวง ผู้วิจัยสามารถสรุปองค์ความรู้ได้คือ 

 
ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1. ควรมีการจัดต้ังหน่วยงานเฉพาะที่ท าหน้าที่ดูแลฐานข้อมูลกลาง มากกว่าให้แต่
ละส่วนงานมีผู้ปฏิบัติงานที่ท างานเป็นผู้ดูแลฐานข้อมูล 
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 2. ให้ท าการจ้างผู้เชี่ยวชาญมากกว่าการต้ังบุคลากรภายในดูแลตนเอง แล้วให้
ผู้เชี่ยวชาญนั้นท าการสอนและฝึกอบรมบุคลากรภายในให้กลายเป็นผู้ เชี่ยวชาญของ
องค์การ 
 3. กรมทางหลวงหากต้องการพัฒนาการใช้งานฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้เกิด
ประสิทธิผลภายในองค์การ ควรมีการน าหลักการที่แปลงมาจากหลักพุทธธรรมมาปรับใช้ 
 4. การใช้งานฐานข้อมูลขนาดใหญ่นั้นจะสามารถส่งผลต่อประสิทธิผลให้เกิดขึ้นได้
ต้องมีการวางระบบการใช้งานที่สอดคล้อง 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 
 1. ควรท าการวิจัย ระดับลึกลงไปเชิง เทคนิคของการใช้ งาน AI และ Deep 
Learning  
 2. ควรมีการใช้หลักพุทธธรรมอ่ืนเข้ามาผสมผสาน 
 3. ควรมีการท าซ้ ากับกลุ่มตัวอย่างอ่ืนเพ่ือตรวจสอบอิทธิพลของตัวแปรที่มีผล 
รูปแบบการน าฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาปรับใช้ส าหรับการเพ่ิมประสิทธิผลการท างานของ
กรมทางหลวง 
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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพผู้สูงอายุ ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพ
ผู้สูงอายุ และน าเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของเทศบาลในจังหวัดล าพูน เป็น
การวิธีวิจัยแบบผสานวิธี กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเทศบาลต าบลอุโมงค์ ต าบล
บ้านกลาง ต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน 380 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย และการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 18 รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัย
พบว่า 1. ศักยภาพผู้สูงอายุของเทศบาลในจังหวัดล าพูน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅=3.89) 
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพผู้สูงอายุได้แก่ ปัจจัยการบริหาร  หลักการมีส่วนร่วม และหลัก
ไตรสิกขา ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยการบริหาร (X1) หลักการมีส่วนร่วม 
(X2) หลักไตรสิกขา (X3) มีอิทธิพลต่อศักยภาพผู้สูงอายุของเทศบาลในจังหวัดล าพูน (Y) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3. เทศบาลมีการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ โดยอบรมความรู้หลักของศีล 5 มีการไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจง
กลม เจริญภาวนา และจัดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาปัญญาที่จะน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่าง
ปกติสุข ปฏิบัติสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน 
ค าส าคัญ: พุทธธรรม; การพัฒนาศักยภาพ; ผู้สูงอายุ 
 
Abstract 

The objectives of this research article were to study the potential of 
the elderly, the factors affecting the potential of the elderly and propose 
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guidelines for developing the potential of the elderly of Municipality in 
Lamphun Province. Using Mix Methods Research. The sample used in this 
research was elderly people living in Umong Municipality. Ban Klang Sub-
district Municipality Ton Thong Sub-district Municipality Mueang Lamphun 
District, Lamphun Province, amount 380 samples by using multi-stage 
sampling method. The instrument used for data collection was a 
questionnaire. Data were analyzed using statistics, frequency, percentage, 
mean, and standard deviation, simple regression analysis.  Qualitative 
research used in-depth interviews with 18 key contributors or people and 
performed content analysis. The results of the research were as follows: 1. 
Potential of the elderly of Municipality in Lamphun Province. With the 
average of the high level (X̅= 3.89) . 2. Factors affecting the potential of the 
elderly of the Municipality in Lamphun province found that Administrative 
factors, principle of participation and the tri-sikha principle. Hypothesis 
testing results, it was found that the management factor (X1) , participatory 
factor (X2), the tri-sikha principle (X3) significantly influenced the elderly 
potential of Municipality in Lamphun Province (Y). Statistics at level 0.01 . 3. 
The municipality had integrated Buddhadhamma principles for the 
development of the potential of the elderly in the field of precepts, which 
was the training of the core knowledge of the 5 precepts . In terms of 
meditation, there were prayers, meditation, walking meditation, meditation. 
Intelligence promotes activities that help improve physical health. The 
intellectual aspect is to promote activities that help develop wisdom that 
will be used in normal life. Practice meditation And Vipassana meditation. 
Keywords: Buddhadhamma Principle; Potential Development; Elderly 
 
บทน า 

ค าว่า“ผู้สูงอายุ”มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า  Elderly หรือ Ageing ในประเทศ
ไทยได้บัญญัติขึ้น โดย พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร เม่ือปี 2506  เนื่องจากที่ประชุมของ
ผู้สูงอายุเห็นว่า ความแก่ หนุ่ม ชรา ไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดและเครื่องขีดค่ันกับทั้งไม่สมควร
ใช้ค าว่าผู้ชรา เพราะจะท าให้รู้สึกหดหู่ จึงให้ใช้ ค าว่า ผู้สูงอายุ ต้ังแต่นั้นมา โดยให้หมายถึง
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีความเสื่อมของร่างกายตามสภาพ มีก าลังถดถอยเชื่องช้าหรือเป็นผู้
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ที่มีโรคสมควรจะได้รับการช่วยเหลืออุปการะ (สุพัตรา สุภาพ, 2543) จากการศึกษาข้อมูล
ประชากรโลก พบว่า ในปี พ.ศ. 2556 จ านวนประชากรโลกทั้งหมด 7,100 ล้านคน จัดเป็น
ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 12 ซ่ึงเรียกได้ว่า โลกได้
กลายเป็นสังคมสูงวัยแล้ว ซ่ึงสาเหตุหลักของการมีประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้นในสังคมมา
จากอัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากรลดลงด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์
เทคโนโลยีตลอดจนการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจที่ท าให้ผู้คนสามารถมีอายุยืนยาว 
(คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2562)  

ส าหรับประเทศไทย ผลจากการคาดประมาณการของส านักคณะกรรมการการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่า ในปี พ.ศ. 2566 ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
ในประเทศไทยจะมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเป็น 14.1 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 21 ของประชากร
ทั้งหมด ซ่ึงเท่ากับว่าในปี พ.ศ. 2566 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ 
และในปี พ.ศ. 2576 ประเทศไทยจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากถึง 18.7 ล้านคน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของประชากรทั้งหมด (คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2562)  การเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ โครงสร้างของประชากรเปลี่ยนแปลงไปมีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากขึ้นย่อม
ท าให้เกิดผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมและมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ซ่ึ ง
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจนั้น ได้แก่ ผลกระทบต่อการผลิตเพราะก าลังแรงงานน้อยลง 
ผลกระทบทางด้านการลงทุนและการออม ผลกระทบทา งด้านผลผลิตหรื อรายไ ด้
ประชาชาติ และผลกระทบทางด้านการคลัง ส าหรับผลกระทบทางด้านสังคม ได้แก่ ปัญหา
ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ปัญหาทางด้านสภาพจิตใจ ปัญหาสุขภาพร่างกาย ดังนั้น ในการเตรียม
ความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุควรจะร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะการ
ร่วมกันกระตุ้นเพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีการเตรียม
วางแผนการออม การใช้ชีวิตในบั้นปลาย เตรียมสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ การปรับตัว
ทางด้านสังคมและจิตใจของผู้สูงอายุ รวมทั้งการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการลงทุนและการ
ออมเพ่ือเตรียมพร้อมเม่ือถึงวัยผู้สูงอายุ (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2562)  

การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในทางพระพุทธศาสนาจะใช้หลักธรรมเป็นแนวทาง
คือ หลักไตรสิกขา ซ่ึงพระพุทธองค์ทรงแสดงหลักการศึกษาไว้ในพระไตรปิฎกว่า สิกขา 3 
ประการ คือ 1) อธิศีลสิกขา 2) อธิจิต 3) อธิปัญญาสิกขา (องฺ.ติก. (ไทย) 20/87/312)  
ไตรสิกขา 3 ประการนี้ เป็นหลักเพ่ือฝึกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ และปัญญาให้ยิ่งขึ้นไป 
ซ่ึงในการฝึกฝนอบรม เพ่ือพัฒนาคนใน 3 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรม เรียกว่า ศีล พัฒนาด้าน
จิตใจ เรียกว่า สมาธิ และพัฒนา ด้านปัญญา เรียกว่า ปัญญา ทั้งนี้  เพ่ือให้บุคคลมีการ
ด าเนินชีวิตไปในวิถีที่ถูกต้องดีงาม โดยน าหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ใช้
ในการบริหารและพัฒนาคน  
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จังหวัดล าพูน มีจ านวนผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) สูงเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ 
และสูงเป็นอันดับ 2 ของภาค ซ่ึงมีสัดส่วนการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จาก 
65,950 คน หรือสัดส่วนร้อยละ 16.30 ของประชากรทั้งจังหวัดในปี 2555 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อย
ละ 19.82 (80,468 คน)ในปี 2559 และอยู่ในช่วงอายุ 60 -69 ปี สูงถึงร้อยละ 60.88 
รองลงมาคือ ช่วงอายุ 70-79 ปี ร้อยละ 24.87 (ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน, 2562)  

จากสถานการณ์ของผู้สูงอายุดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาในการเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ  ขณะเดียวกัน 
ปัญหาของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ล้วนเป็นสิ่งที่บันทอน
ก าลังใจในการที่จะด าเนินชีวิตต่อไปของผู้สูงอายุ ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้สูงอายุให้เกิดพลังและเกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้สูงอายุ ต่อสังคม และต่อการพัฒนา
ประเทศชาติอีกครั้ง ด้วยการศึกษาศักยภาพผู้สูงอายุ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพ
ผู้สูงอายุ และน าเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของเทศบาลในจังหวัดล าพูน ให้
เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและประเทศชาติต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาศักยภาพผู้สูงอายุของเทศบาลในจังหวัดล าพูน 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพผู้สูงอายุของเทศบาลในจังหวัดล าพูน 
3. เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของเทศบาลในจังหวัดล าพูน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยนี้ ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดย

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้สูงอายุ ซ่ึงเป็นประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่
อาศัยอยู่ในเทศบาลต าบลอุโมงค์ เทศบาลต าบลบ้านกลาง เทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมือง
ล าพูน จังหวัดล าพูน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro 
Yamane (Taro Yamane, 1967) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 380 ตัวอย่าง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพ่ือหา
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และท าการทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบการ
วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย  (Simple Regression Analysis) ส าหรับการวิจัยเชิง
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คุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 18 รูป
หรือคน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis Technique) 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลกา รวิเคราะห์ ศักยภาพผู้สู งอายุ ของเทศบา ลในจั งหวัดล าพูน  พบว่ า 
ศักยภาพผู้สูงอายุของเทศบาลในจังหวัดล าพูน ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( X̅=3.89) เม่ือ
จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านสติปัญญา ด้าน
จิตใจ และด้านร่างกาย ตามล าดับ 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพผู้สูงอายุของเทศบาลในจังหวัดล าพูน 
มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ปัจจัยการบริหาร มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( X̅=3.73) เม่ือจ าแนก
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านวัสดุ (Materials) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านคน (Man) 
ด้านการจัดการ (Management) และด้านเงิน (Money) ตามล าดับ 

2.2 หลักการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( X̅=3.75) และเม่ือ
จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านร่วมรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านร่วม
ประเมินผล ด้านร่วมคิดร่วมวางแผน ด้านร่วมตัดสินใจ และด้านร่วมปฏิบัติ ตามล าดับ 

2.3 หลักไตรสิกขา มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅=3.99) เม่ือจ าแนกเป็น
รายด้าน พบว่า ศีล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ สมาธิ  และด้านปัญญา ตามล าดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย พบว่า 
ปัจจัยการบริหาร (X1) หลักการมีส่วนร่วม (X2) หลักไตรสิกขา (X3) มีอิทธิพลต่อศักยภาพ
ผู้สูงอายุของเทศบาลในจังหวัดล าพูน (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

3. แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของเทศบาลในจังหวัดล าพูน  พบว่า 
เทศบาลมีการ บูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของเทศบาลใน
จังหวัดล าพูน ดังนี้ 

3.1 การบูรณาการหลักไตรสิกขา ด้านศีล ด้วยการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับศีล 
5 เพ่ือควบคุมความประพฤติอันเป็นการรักษาระเบียบวินัยการอยู่ร่วมกันในสังคม  

3.2 การบูรณาการหลักไตรสิกขา ด้านสมาธิ มีการส่งเสริมกิจกรรมไหว้พระ 
สวดมนต์ ฝึกนั่งสมาธิ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีจิตที่สงบ เบิกบาน แจ่มใส  

3.3 การบูรณาการหลักไตรสิกขา ด้านปัญญา เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้
วิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีแก้ไขปัญหาของตนเอง และสามารถใช้ปัญญ าเพ่ือช่วยเหลือ
กิจกรรมทางสังคมได้ ทั้งนี้ เทศบาลควรพิจารณาส่งเสริมกิจกรรมของครอบครัวเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับบุตรหลาน เทศบาลควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ฝึกสมาธิด้วย
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ตนเอง โดยการสวดมนต์ ไหว้พระ ฝึกสมาธิ ทั้งช่วงเช้า ช่วงเย็น และก่อนนอนทุกวัน หรือ
การฝึกสมาธิในทุกอิริยาบถแม้ขณะนอน ซ่ึงจะเป็นการพัฒนาผู้สูงอายุที่คลอบคลุมทั้งกลุ่ม
ติดสังคม ติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง/พิการ และเทศบาลควรส่งเสริมการฝึกปฏิบัติสมถกร
รมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน เพ่ือการพัฒนาจิตและปัญญาในขั้นที่สูงขึ้น 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยพบว่า ศักยภาพผู้สูงอายุของเทศบาลในจังหวัดล าพูน ค่าเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับมากทุกด้าน ซ่ึงจากการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาพกายที่
แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
สุข และมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ สร้างตัวตนให้เป็นผู้ที่ มีคุณค่าในตนเอง ซ่ึง
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เทศบาลได้ส่งเสริมนั้น ต้องใช้ความพร้อมของปัจจัยในด้านบุคลากร 
ด้านสถานที่ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการ เพ่ือให้การส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ บุญทัน ดอกไธสง และคณะ 
(2562) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดย
บูรณาการหลักพุทธธรรม” พบว่า ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุที่ ต้ังในพุทธสถานเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถผู้สูงอายุในการดูแลตนเองจะต้องประกอบ ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้าน
การเงิน ปัจจัยด้านการบริหาร ปัจจัยด้านกิจกรรม ปัจจัยด้านสถาปั ตยกรรม ปัจจัยด้าน
แผนพัฒนา ปัจจัยด้านนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการต่อการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ในการเพ่ิมขีดความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเอง รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติที่ เน้น
การให้ความส าคัญของการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีสุขภาพตามมาตรฐาน
สุขภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยการบริหาร พบว่า ปัจจัยการบริหาร  โดยภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวัสดุ ( Materials) มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านคน (Man) ด้านการจัดการ (Management) และด้านเงิน 
(Money) ตามล าดับ ซ่ึงการน าปัจจัยการบริหารมาใช้เพ่ือส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุของ
เทศบาลในจังหวัดล าพูนนั้น จัดได้ว่า เทศบาลได้เลือกใช้เครื่องมือเพ่ือการบริหารที่ มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ปัจจัยการบริหารทั้ง 4 ด้าน มีความส าคัญและมีความจ าเป็นต่อการ
ด าเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายได้ สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ    
ภานุกฤษฏิ์ พิศิษฎ์สกุลชัย (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์รูปแบบการบริหารตาม
หลัก TQM เชิงพุทธ” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) ถือได้ว่า
เป็นการจัดการที่ส าคัญยิ่งและช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง การบริหารตามหลัก TQM เน้นความส าคัญในการพัฒนา
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คุณภาพทั้งองค์กร โดยที่ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วมซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญในการก้าวไปสู่
ความเป็นเลิศทั้งในด้านการบริหารองค์กร การบริหารการผลิต การบริหารการตลาด  
การบริหารลูกค้า การบริหารบุคคล และการบริหารการเงิน 

จากการวิเคราะห์หลักการมีส่วนร่วม พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ด้านร่วมรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านร่วมประเมินผล ด้านร่วมคิดร่วม
วางแผน ด้านร่วมตัดสินใจ และด้านร่วมปฏิบัติ ตามล าดับ และการที่เทศบาลในจังหวัด
ล าพูนได้น าหลักการมีส่วนร่วมมาใช้กับการด าเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุนั้น แสดงให้เห็นว่า 
เทศบาลได้ตระหนักถึงประโยชน์สูงสุดที่ผู้สูงอายุพึงจะได้รับ และเห็นความส าคัญของการ
เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เข้ามามีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุกับ
เทศบาล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมต้ังแต่ระดับการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล อันจะเป็นการส่งเสริมที่ ดีต่อการด าเนิน
ชีวิตของผู้สูงอายุ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) 
(2562) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและ
เครือข่ายทางสังคม เพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี ” ผลการวิจัย
พบว่า พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลด
เหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ สาธารณสุข
จังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้ค าปรึกษา การให้ก าลังใจ การดูแลสุขภาพ
ทั้งทางกายและทางใจ แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ติดเหล้า และบุหรี่  โดยผลที่ได้รับจาก
การรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก เหล้า และบุหรี่ ผ่านกิจกรรม“อธิษฐานจิตเข้าพรรษา 
ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา” นั้น ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดี
ขึ้น 

จากการวิเคราะห์หลักไตรสิกขา พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านศีล 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ สมาธิ และด้านปัญญา ตามล าดับ  จากการที่เทศบาลได้
ประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุนั้น สอดคล้องกับการศึกษาวิจัย
ของ พิรญาณ์ โคตรชมภู (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ ต้องขังเชิง
พุทธบูรณาการ” ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการพัฒนาชีวิตผู้ต้องขังตามแนวพุทธ ตามหลัก
พุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น มีการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา และการปฏิบัติ
ธรรมในโครงการเรือนจ าธรรม ได้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในมิติ
ของปัจเจกบุคคล และมิติของสังคม 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของเทศบาลใน
จังหวัดล าพูน พบว่า 1) ด้านศีล พบว่า ผู้สูงอายุต้องการอยู่ในครอบครัวที่ ดี ได้รับการดูแล
เอาใจใส่จากบุตรหลาน ดังนั้น เทศบาลควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ชักชวนคนในครอบครัวให้
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เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา จะเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกันภายใน
ครอบครัว ท าให้ผู้สูงอายุไม่โดดเด่ียว ไม่ถูกทอดทิ้ง ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ พระ
ครูสมุห์จิรชาติ พุทฺธรกฺขิโต และคณะ (2563) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการ
สวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี ” ผลการวิจัยพบว่า ปัญหา 
อุปสรรค คือ ผู้สูงอายุไม่ได้รับความเอาใจใส่จากลูกหลานอย่ างเพียงพอ ต้องอาศัยสถาน
สงเคราะห์คนชราหรืออยู่เพียงล าพัง ดังนั้น เทศบาลจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
พัฒนาและเสริ มศักยภาพแก่กลุ่มผู้ ดูแลผู้สู งอายุและสร้า งความเข้าใจของบุคคลใน
ครอบครัว ในชุมชน เรื่องการดูแลผู้สูงอายุร่วมกัน ส่งเสริมให้มีการอบรมในการให้บริกา ร
จัดการสวัสดิการผู้สูงอายุ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน  2) ด้าน
สมาธ ิพบว่า เทศบาลอบรมความรู้เก่ียวกับประโยชน์ของการฝึกสมาธิ และวิธีการฝึกสมาธิ 
เป็นการฝึกควบคุมอารมณ์เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีจิตที่สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ร้อนรุ่ม มีจิตที่ เบิกบาน 
แจ่มใส คิดดี ท าดี มีความหวังในการด าเนินชีวิต สร้างความเข้มแข็งทางใจ ลดภาวะของ
โรคซึมเศร้า ช่วยป้องกันการคิดฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุ ผลของการฝึกสมาธิสอดคล้องกับการ
ศึกษาวิจัยของ เจริญ นุชนิยม (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ด้วยวิธีพุทธบูรณาการ” ผลการวิจัยพบว่า ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยวิธีพุทธ
บูรณาการ ด้วยการน าหลักธรรมที่ส่งเสริมในการฝีกปฏิบัติสมาธิเบื้องต้น ส่งผลให้ผู้สูงอายุ
ปรับตัวให้เข้าใจในความเป็นจริงในการด าเนินชีวิตร่วมกับสังคม ดูแลสุขภาพกายและจิต 
สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข อย่างไรก็ตาม เทศบาลควรมุ่งเน้นการฝึกให้ผู้สูงอายุ
สามารถฝึกสมาธิได้ด้วยตนเองที่บ้าน ด้วยการสวดมนต์ ไหว้พระ ฝึกสมาธิ ทั้งช่วงเช้า ช่วง
เย็น และก่อนนอนทุกวัน หรือการฝึกสมาธิในทุกอิริยาบถ แม้ขณะนอน 3) ด้านปัญญา เป็น
การให้ความรู้ที่ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเอง การส่งเสริมให้มี
ร่างกายที่แข็งแรงเพ่ือให้มีก าลังกาย มีจิตใจที่ดี และมีปัญญา น าปัญญาไปใช้ช่วยเหลืองาน
สังคม ซ่ึงกิจกรรมการพัฒนาผู้สูงอายุดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ พท. นิดา 
ต้ังวินิต (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการแพทย์แบบองค์
รวมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ” ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรมกับการแพทย์แบบองค์
รวมมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นรูปธรรม การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้สมบูรณ์ทั้ง 4 มิตินั้น 
สามารถน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้กล่าวคือ หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา  
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องค์ความรู้จากการวิจัย 
ผู้วิจัยสรุปองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ได้จากการวิจัย ถึงการบูรณาการหลักพุทธธรรม

เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของเทศบาลในจังหวัดล าพูน เป็นภาพได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
ที่มา : พระครูปลัดชาติชาย ญาณโสภโณ (2563) 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต้องปฏิบัติตาม
ภารกิจการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุใน 2 ด้าน คือ ด้านการสงเคราะห์ และด้านการ
สนับสนุน เป็นกิจกรรมที่สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้
ครอบคลุมใน 4 ด้าน คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ทั้งนี้  เทศบาลต้องอาศัย

การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของเทศบาลในจังหวัดล าพูน 

เทศบาลปฏิบัติภารกิจการสงเคราะห์และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุร่วมกับเครือข่ายภายในและภายนอก 

เทศบาลน าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพฒันาศักยภาพผู้สงูอายุมาพัฒนาผู้สงูอายุ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง/พิการ 
 

ศักยภาพผู้สูงอายุ 
ด้านร่างกาย : ผู้สูงอายุมีร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรค มีอายุยืน ได้พักอาศัยในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
ด้านจิตใจ : ผู้สูงอายุมีจิตใจเข้มแข็ง เบิกบาน แจ่มใส ร่าเริง คิดดี ท าดี พูดดี  มีจิตอาสา เป็นพลเมืองที่ดี  
ด้านสังคม : ผู้สูงอายุมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสังคม อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข 
ด้านสติปัญญา : ผู้สูงอายุมีสติปัญญาในการคิดวิเคราะห์ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม  
 

ปัจจัยการบริหาร 
- คน (Man) 
- เงิน (Money) 
- วัสดุ อุปกรณ์ (Materials) 
- การจัดการ 
(Management) 

หลักการมีส่วนร่วม 
- ร่วมคิด ร่วมวางแผน 
- ร่วมตัดสินใจ 
- ร่วมปฏิบัติ 
- ร่วมรับผลประโยชน์ 
- ร่วมประเมินผล 
 

หลักไตรสิกขา 
การบูรณาการหลักไตรสิกขาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของ
เทศบาลในจังหวัดล าพูน เทศบาลควรด าเนินกิจกรรมดังน้ี 
ศีล  : อบรมความรู้หลักของศีล 5 ควบคุมประพฤติความเป็นระเบียบ
ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข จัดกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์
นอกสถานท่ี ชักชวนคนในครอบครัวเข้าวัด 
สมาธิ : ไหว้พระ สวดมนต์ น่ังสมาธิ เดินจงกลม เจริญภาวนา การจ า
วัด และฝึกสมาธิในทุกอิริยาบถด้วยตนเองท่ีบ้าน 
ปญัญา : ส่งเสริมกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาสุขภาพกายให้แข็งแรง สุขภาพ
ใจ ให้เข้มแข็งจนเกิดปัญญาท่ีจะน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างปกติ
สุข ปฏิบัติสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน 
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เครือข่ายความร่วมมือ ทั้งจากภายในหน่วยงาน เครือข่ายความร่วมมือจากภายนอก คือ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  สาธารณสุขจังหวัด 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล หน่วยงานศาสนา (วัด)  สถาบันการศึกษา  และ
เครือข่ายประชาชน เป็นต้น ขณะเดียวกัน ต้องประยุกต์ใช้ปัจจัยการบริหาร หลักการมีส่วน
ร่วม และหลักไตรสิกขา ในการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ และควรจัดกิจกรรมผ่านโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ซ่ึงเม่ือผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย ด้วยกิจกรรมที่ท าให้ร่างกายแข็งแรง 
ออกก าลังกาย ทานอาหารที่มีประโยชน์ ด้านจิตใจ ด้วยการนั่งสมาธิ ท าให้จิตใจเข้มแข็ง มี
แรงที่จะด าเนินชีวิตต่อ ด้านสังคม มีการปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับสังคม ท าประโยชน์ให้แก่สังคม 
และสติปัญญา ด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านอาชีพเพ่ือสร้างรายได้เสริม การ
ถ่ายทอดความรู้สู่สังคม ฯลฯ ผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ผ่านการปฏิบัติแล้วจะส่งผล
ให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพพร้อมที่จะด าเนินชีวิตและสร้างประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
1. ภาครัฐ ควรจัดท านโยบายและแผนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุโดยค านึงถึง

ความต้องการที่แท้จริงของผู้สูงอายุเป็นหลัก  
2. ภาครัฐ ควรเผยแพร่องค์ความรู้ เก่ี ยวกับกา รมีศักยภาพในผู้สู งอายุตา ม

องค์ประกอบใน 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา เพ่ือเป็นหลัก
ส าคัญในการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ ต้ังแต่อยู่ในวัยท างาน และเพ่ือให้สังคมได้
ตระหนักถึงการมีสังคมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพจะยังประโยชน์ให้กับสังคมและไม่เป็นภาระต่อ
บุตรหลาน 

3. ภาครัฐ ควรมีศูนย์กลางด าเนินการประสานงานกับทุกกระทรวง ทบวง กรม 
รวมถึงภาคเอกชน เพ่ือบูรณาการการท างานเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแบบเชื่อมโยง
สอดคล้องกันเป็นระบบ สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

4. ควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย อาทิ การเผยแพร่ความรู้ผ่าน
ทางเครื่องมือสื่อสาร ไลน์ เฟสบุ๊ค หรือการให้ความรู้ด้านประโยชน์และโทษ รวมถึงข้อควร
ระวังในการใช้เครื่องมือสื่อสาร ทั้งนี้  เนื่องจากปัจจุบันผู้สูงอายุมีความสนใจและใช้
เทคโนโลยีสื่อสารได้ 

5. ควรพิจารณาสิ่งที่ต้องการให้ผู้สูงอายุได้รับ โดยค านึงถึง สิ่งที่ผู้สูงอายุ “ต้องรู้ 
ควรรู้ อยากรู้” เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งของผู้จัดกิจกรรมและผู้สูงอายุ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเฉพาะผู้สูงอายุในพ้ืนที่อ าเภอเมือง 

จังหวัดล าพูนเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ อ่ืนซ่ึงเป็นพ้ืนที่ชนบท หรือก่ึงเมืองก่ึง ชนบท 
ดังนั้น การวิจัยครั้งต่อไปจึงควรด าเนินการศึกษาเปรียบเทียบผู้สูงอายุในพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ด้วย  

2. การวิจัยในครั้งต่อไปควรจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย  (Focus Group) เพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  
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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการน านโยบายไปปฏิบัติ  ปัจจัยที่ มี
ผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการแก้ปัญหา และน าเสนอการพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิผล
การน านโยบายการแก้ปัญหาจราจรไปปฏิบัติของกองบังคับการต ารวจจราจรโดยการบูรณา
การหลักพุทธธรรม เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยการส ารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 350 
คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และการวิจัยเชิง
คุณภาพเป็นการศึกษาภาคสนามด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 17 รูป
หรือคน และการสนทนากลุ่ มเฉพาะเพ่ือยืนยันโมเดลหลังจากการสังเคราะห์ข้อมูล  
ผลการวิจัยพบว่า  1. ประสิทธิผลการน านโยบายการแก้ปัญหาจราจรไปปฏิบัติ โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X̅= 3.99, S.D.= 0.586) 2. การปฏิบัติตามหลักฆราวาสธรรม 4 
มีอิทธิพลต่อมีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการแก้ปัญหาจราจรไปปฏิบัติของกองบังคับ
การต ารวจจราจร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .01 โดยเรียงล าดับความส าคัญ
ดังนี้คือ ความอดทน ความจริงใจ การเสียสละ และการฝึกฝน  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจที่ปรับแล้ว (Adj. R2) เท่ากับ 0.353  3. การบูรณาการหลักพุทธธรรมได้แก่ หลัก
ฆราวาสธรรม 4 ประกอบด้วย 3.1 ความอดทน อดกลั้น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 3.2 มีความ
จริงใจต่อตนเองและผู้อ่ืน 3.3 การเสียสละ มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อบุคคลอ่ืนและมีความ
ซ่ือสัตย์ 3.4 การฝึกฝนตนเอง  
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล; นโยบาย; การแก้ปัญหาจราจร 
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Abstract 
 The objectives of this research article were to study the level of the 
policy implementation, the factors affecting the effectiveness of the policy 
and propose the development of increasing efficiency of the 
implementation of the traffic problem solving policy of the Traffic Police 
Division by integrating Buddhist principles. Research methodology was the 
mixed methods: The quantitative method by survey research collecting data 
from 350 samples Data were analyzed by using frequency, percentage, 
mean, standard deviation, correlation analysis and multiple regression 
analysis using statistical software. The qualitative method, data were 
collected from 17 key informants by in-depth-interviewing and 12 
participants in focus group discussions to confirm the model after data 
synthesis. Findings were as follow:1. The effectiveness of the traffic problem 
solving policy implementation by overall was at  high level (X̅= 3.99, SD = 
0.558). 2. Factors affecting the effectiveness of the Implementation of the 
Traffic Problem Solving Policy of the Traffic Police Division were found that 
the implementation of the 4 secularism principles had an influence on the 
effectiveness of the traffic problem solving policy implementation of the 
Traffic Police Division with statistically significant value at the level of 0.01 in 
order of importance as follows: patience (tolerance), sincerity (truth), 
sacrifice (Caja) and practice (Dharma), with adjusted decision coefficient. 
(Adj. R2) equals 0.353. 3. Integrating the principles of Buddhism, the 4 secular 
principles consisted of: 3.1 Patience, patience, refusal to overcome 
obstacles , 3.2 being sincere to oneself and others , 3.3 sacrificing, generous 
to others and honesty and 3.4 Self-training.  
Keyword: Effectiveness; Policy; The Traffic Problem Solving 
 
บทน า 
 ปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร เป็นปัญหาที่ซับซ้อนและสะสมอยู่ กับ
คนกรุงเทพมหานครมาหลายปี จนถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่รถติดอันดับต้นๆ ของโลกจาก
หลายหน่วยงานในต่างประเทศ จุดนี้ท าให้ภาคส่วนต่างๆ พยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้
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อย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงสาเหตุของการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพมหานคร น่าจะ
มาจากหลายปัจจัย ทั้งการจัดวางผังเมือง รวมถึงปริมาณรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร มี
จ านวนเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 3.6 แสนคัน/ปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่ พ้ืนผิวการจราจรใน
ระดับดินไม่สามารถรองรับปริมาณรถยนต์ที่มีจ านวนสะสมและเพ่ิมขึ้นในแต่ละปีได้ อีกทั้ง
ระบบขนส่งสาธารณะในปัจจุบันยังไม่เพียงพอที่จะรองรับกับจ านวนประชากรที่ใช้บริการ
เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ การขยายตัวของเศรษฐกิจในกรุงเทพมหานคร ยังก่อให้เกิดกิจ กรรมใน
เขตเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานครที่หนาแน่น ส่งผลให้จ านวนประชากรเกิดการกระจุกตัว
อยู่ในพ้ืนที่ ดังกล่าวเ พ่ิมสูงตามไปด้วย จึ งกลายเป็ นที่มาของปัญหาวิกฤตจราจรใน
กรุงเทพมหานคร ที่ประสบอยู่ในขณะนี้ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2559 ; วรพล วัฒนจึงโรจน์
และคณะ, 2557; ธัชพนธ์ ยอดทองและคณะ, 2562; ธีร์ เกสทอง, 2561). 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นปัญหาการจราจรยังคงเป็นปัญหาหนักของคน
กรุงเทพมหานครอยู่ และเป็นปัญหาที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะ “ต ารวจ” ที่จะต้อง
หาแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ตัวเลขและพฤติกรรมการไม่เคารพกฎจราจร หรือเรื่ องอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการจราจรนั้นลดลง ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะที่ดูแลงานจราจรดังกล่าวมาหลาย
ทศวรรษ จึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกับ “ประสิทธิผลการน านโยบายการแก้ปัญหาจราจร
ไปปฏิบัติของกองบังคับการต ารวจจราจร” ผลจากการศึกษาครั้งนี้ท าให้ได้องค์ความรู้
เก่ียวกับประสิทธิผลการน านโยบายการแก้ปัญหาจราจรไปปฏิบัติ ซ่ึงสามารถน าไปใช้ เป็น
เครื่องมือในการแก้ปัญหาการจราจรได้ส่วนหนึ่ง โดยอาศัยการบูรณาการระหว่างศาสตร์
ตะวันตกและหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และช่วยให้นักวิจัย นักวิชาการ หรือองค์กรที่
เก่ียวข้อง สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อันเป็นพ้ืนฐานส าหรับการ
ศึกษาวิจัยเชิงลึก และแก้ปัญหาการจราจรได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ศึกษาระดับการน านโยบายการแก้ปัญหาจราจรไปปฏิบัติของกองบังคับการ
ต ารวจจราจร 
 2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการแก้ปัญหาจราจรไปปฏิบัติ
ของกองบังคับการต ารวจจราจร 
 3. เสนอการพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิผลการน านโยบายการแก้ปัญหาจราจรไป
ปฏิบัติของกองบังคับการต ารวจจราจรโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยครั้งน้ี ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
ระหว่า งกา รวิ จัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) และการวิ จัย เชิง คุณภา พ 
(Qualitative Research)กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ เจ้าหน้าที่ต ารวจสังกัดกอง
บังคับการต ารวจจราจร  350 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญจ านวน 17 รูปหรือคน และการสนทกลุ่มเฉพาะ จ านวน 12 รูปหรือคน  
 ประชากร ได้แก่ เจ้าหน้าที่ต ารวจสังกัดกองบังคับการต ารวจจราจร  จ านวน 
1,472 คน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ได้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 350 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ กลุ่มผู้ก าหนดนโยบาย กลุ่มผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มนักวิชาการ จ านวนรวม 17 รูปหรือคน ใช้
วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 เครื่ อง มือการวิจัย การ วิจั ยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) ไ ด้แ ก่
แบบสอบถาม (Questionnaire) สร้างขึ้นโดย ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและผลงาน
การวิจัยที่ เ ก่ียวข้อง ก าหนดกรอบแนวคิด  ในการสร้างเครื่อ งมือจากวิ จัย ก าหนด
วัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย โดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาสร้าง
เครื่องมือการวิจัย น าเสนอร่างแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขน าแบบสอบถามไปทดลองใช้  (Try out) กับประชากรที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาค่าความเชื่อม่ัน  (Reliability) แล้วน าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษา จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริงและน าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย การวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์อย่างเป็น
ทางการ (Structured Interview) ท าการสัมภาษณ์โดยเจาะจงจ านวน 17 รูปหรือคนและ
การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จ านวน 12 รูปหรือคน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล ขอหนังสือจากผู้อ านวยการ
หลักสูตรถึงกองบังคับการต ารวจจราจรเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
จากบุคลากร น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับบุคลากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 350 ชุด และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง-แล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้อง-ได้
ข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งหมดจ านวน 350 ชุด หลังจากนั้นได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์อย่าง
เป็นทางการ (Structured Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion)  
 การวิ เคราะห์ข้อมูล การวิจั ยเชิงปริมา ณ (Quantitative Research) กา ร
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยใช้ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (สุภางค์ จันทวานิช, 2549) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
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Regression coefficients) แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
ซ่ึงเป็นวิธีการคัดเลือกแบบการผสมผสานระหว่างวิธีการคัดเลือกตัวแปรของ forward 
Selection และวิธีของ Backward elimination ร่วมเข้าด้วยกัน (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2556) 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจ าแนกชนิด
ข้อมูล (Typological Analysis) การวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมูล คือ การจ าแนก
ข้อมูลเป็นชนิด (Typologies) การจ าแนกข้อมูลในระดับจุลภาค การจ าแนกข้อมูลระดับนี้
แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย ได้แก่ การวิเคราะห์ค าหลัก ( Domain Analysis) กับการ
วิเคราะห์สารระบบ (Taxonomy Analysis) (สุภางค์ จันทวานิช , 2553) การวิเคราะห์
ค าหลัก การจ าแนกข้อมูลในระดับมหภาค การจ าแนกข้อมูลในระดับมหภาค เป็นการ
จ าแนกข้อมูลตามเหตุการณ์ (Event) หรือการวิเคราะห์เหตุการณ์ตามเรื่องราว (Event 
Analysis) ที่ปรากฏ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ระดับการน านโยบายการแก้ปัญหาจราจรไปปฏิบัติของกองบังคับการต ารวจ
จราจร  
 ด้านหลักฆราวาสธรรม 4  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .515 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ย พบว่า ด้านความจริงใจ (สัจจะ) อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 .48 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .520 รองลงมาคือ ด้านการเสียสละ (จาคะ) อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .615 ด้านการฝึกฝน (ทมะ) อยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  .616 และด้าน
ความอดทน (ขันติ) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
.712 ตามล าดับ ด้านกระบวนการบริหาร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .519 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ย พบว่า ด้านการควบคุม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .719รองลงมา คือ ด้านการจัดองค์กรอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.88  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .710ด้านการวางแผน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .630 ด้านการประสานงาน อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .622 และด้านการบังคับสั่งการอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .639 ตามล าดับ ด้าน
ทัศนคติต่อการแก้ปัญหาจราจร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 .18 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .608 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย 
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พบว่า ด้านพฤติกรรมการแก้ปัญหาจราจร อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 .24 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .543 รองลงมา คือ ด้านความรู้สึกต่อปัญหาจราจรอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .738 และด้านความ
เข้าใจในปัญหาจราจรอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
.797 ตามล าดับ ด้านประสิทธิผลการน านโยบายการแก้ปัญหาจราจรไปปฏิบัติ โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .586 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย พบว่า ด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .627 รองลงมา คือ การ
ปรับเปลี่ยน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .730 
ด้านความพ่ึงพอใจ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
.767 ด้านการพัฒนา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 .84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .802 และด้านการผลิต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 .80 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .871 ตามล าดับ 
 2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการแก้ปัญหาจราจรไปปฏิบัติของ
กองบังคับการต ารวจจราจร  
 การปฏิบัติตามหลักฆราวาสธรรม 4 มีอิทธิพลต่อมีผลต่อประสิทธิผลการน า
นโยบายการแก้ปัญหาจราจรไปปฏิบัติของกองบังคับการต ารวจจราจร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยเรียงล าดับความส าคัญดังนี้ คือ ความอดทน  (ขันติ) ความจริงใจ 
(สัจจะ) การเสียสละ (จาคะ) และการฝึกฝน (ทมะ) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจที่ปรับ
แล้ว (Adj. R2) เท่ากับ .353 ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการน า
นโยบายการแก้ปัญหาจราจรไปปฏิบัติของกองบังคับการต ารวจจราจร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยเรียงล าดับความส าคัญดังนี้คือ การวางแผน การควบคุม และการจัด
องค์การ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจที่ปรับแล้ว  (Adj. R2) เท่ากับ .414 และปัจจัย
ด้านทัศนคติต่อการแก้ปัญหาจราจรมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการแก้ปัญหา
จราจรไปปฏิบัติของกองบังคับการต ารวจจราจร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .01 
โดยเรียงล าดับความส าคัญดังนี้คือ พฤติกรรมการแก้ปัญหาจราจร และความรู้สึกต่อปัญหา
จราจร โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจที่ปรับแล้ว (Adj. R2) เท่ากับ.511   
 3. การพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิผลการน านโยบายการแก้ปัญหาจราจรไปปฏิบัติ
ของกองบังคับการต ารวจจราจรโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรม  
 หลักฆราสธรรม 4 สามารถสร้างจิตส านึกในทางที่ดีให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติงาน และเป็นกลไกในการบังคับใช้กฎหมายที่ถูกต้องเป็นธรรมควรเพ่ิมความรู้ 
ความเข้าใจในหลักธรรมแก่เจ้าหน้าและประชาชนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทน อดกลั่น ไม่
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ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหามีความเสียสละ มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อบุคคลอ่ืนมีความซ่ือสัตย์ 
การไม่เห็นแก่ปร ะโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ ส่วนรวมมีความเสียสละ มีน้ าใ จ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อบุคคลอ่ืนซ่ึงหลักธรรมนี้เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบในการ
ด าเนินชีวิต เม่ือทุกคนตระหนักถึงหลักธรรมและน าไปประยุกต์ใช้กับการจราจรอย่างจริงจัง
แล้ว จะท าให้ปัญหาการจราจรลดน้อยลง ซ่ึงหลักฆราวาสธรรม ประกอบด้วย สัจจะ มี
ความจริงใจต่อตนเองและผู้อ่ืนในการใช้รถใช้ถนน ทมะ การฝึกฝนตนเอง ซ่ึงเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานจราจรต้องตระหนักรู้และปฏิบัติตนให้พร้อมทุกเม่ือในการปฏิบัติหน้ าที่ 
ขันติ ความอดทน เป็นหลักส าคัญในการจราจร ทั้งประชาชนต้องมีความอดทนต่อปัญหา
จราจรที่เกิดขึ้นและเจ้าหน้าที่ต้องอดทนต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้ง จาคะ คือความเสียสละ 
เป็นหลักแห่งคุณธรรมที่ท าให้ผู้ปฏิบัติมีจิตใจเอ้ือเฟ้ืออาทรต่อกันและกัน ดังนั้นหลักธรรมที่
น ามาแก้ไขปัญหาการจราจรควรยึดหลักฆราวาสธรรม และหลักแห่งความไม่ประมาท 
 กระบวนการบริหารจัดการนั้น การวางแผน ต้องมีการวางแผนการปฏิบัติหน้าที่
ของต ารวจจราจรเพ่ือการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างเคร่งครัดและระดมก าลังในแก้ไขปัญหา
การจราจรเฉพาะพ้ืนที่ท่ีมีการจราจรติดขัดเป็นการพิเศษ ในด้านของการจัดการองค์การ 
ต้องมีการบริหารจัดการทั้งคนและหน่วยงาน โดยพัฒนาคนในองค์การให้เป็นผู้ มีความรู้
ความสามารถและช านาญในด้านจราจร อีกทั้งหน่วยงานต้องมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการควบคุมการจราจรที่ถูกต้องและปลอดภัย
ส าหรับผู้ใช้รถใช้ถนน ประกอบกับการติดต่อประสานงานที่เข้าถึงทุกหน่วยงาน ทุกพ้ืนที่
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเท่าทันเวลา จึงจะท างานการบริการจัดการเป็นไปตามแผนที่
วางไว้และบรรลุเป้าหมายอย่างสูงสุด 
 ทัศนคติต่อการแก้ปัญหาจราจรนั้น ส่วนใหญ่ประชาชนมีทัศนคติที่ผิดไม่เ ป็นไป
ในทางที่บวกต่อการจราจร ไม่เคร่งในกฎระเบียบวิจัยการจราจร มีความเห็นที่เน้น
ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงทัศนคติเหล่านี้ เป็นเหตุแห่งปัญหาจราจร 
ดังนั้นควรปรับแก้ที่ ต้นเหตุคือ ต้องมีความตระหนักถึงการใช้ถนนร่วมกันและเคารพ
กฎหมายจราจรอย่างจริงจัง 
 ประสิทธิผลการน านโยบายการแก้ปัญหาจราจรไปปฏิบัติ ควรพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการควบคุมการจราจร และจัดต้ังศูนย์จราจรแห่งชาติในการ
บริหารสั่งการจราจร อนึ่งพัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะให้ทั่วถึงทุกภาคส่วน ปรับ
ระบบการปล่อยสัญญาณไฟจราจรให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับจ านวนรถบนท้องถนน อีก
ทั้งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้รองรับความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง มีความ
ทันสมัย สะดวกและปลอดภัย 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิผลการน านโยบายการแก้ปัญหาจราจรไปปฏิบัติของ
กองบังคับการต ารวจจราจรโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรม พบว่า  ประสิทธิผลการน า
นโยบายการแก้ปัญหาจราจรไปปฏิบัติ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยจัดให้มีศูนย์
ควบคุมการสื่อสารท าหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการประสานงานกับหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินมีป้าย
ข้อความ (VMS) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทางได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับสภาพการจราจร และ
เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ผ่านทางป้ายข้อความ มีรายงานความก้าวหน้าในผลส าเร็จของงาน
ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางจากรถสาธารณะบางประเภทไปเป็นการเดินทาง
ที่สะดวกรวดเร็วกว่า เช่น รถไฟฟ้า รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นต้นมีการประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืน เพ่ือการจัดการจราจร ให้เกิดความรวดเร็วและปลอดภัยโดยเฉพาะใน
ช่วงเวลาการจราจรติดขัด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรกานต์ สาระปัญญา (2558) ได้
ศึกษาเรื่องการจัดการจราจรในย่านศูนย์การค้า ย่านชุมชน และจุดบริการขนส่งสาธารณะ: 
กรณีศึกษาในเขตเทศบาลนครรังสิต ผลการศึกษาพบว่า ด้านการประสานงานระหว่าง
หน่วยที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาการจราจร ในด้านการประสานงานระหว่างหน่วยที่
เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาการจราจรที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาจราจรในพ้ืนที่จะส่งผลให้การน านโยบายการแก้ปัญหาจราจร
ต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว เนื่องจาก
สามารถขอความร่วมมือทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติจากหน่วยงานต่างๆ ได้ง่าย  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อธิราช มณีภาค (2558) ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิผลการบริหาร
จัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า นโยบายการ
บริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของ
ประเทศไทยนั้น ได้ด าเนินการตามมติปฏิญญามอสโกของสหประชาชาติ และโดยน ากรอบ
มาท าแม่บทแผนด าเนินการต่างๆ ทั้งนี้ ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล ที่
ก าหนดแนวทางการบริการไว้นั้นปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสาเหตุหลัก พบว่า 
พฤติกรรมของคนท าให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คนประมาท คนไม่ มีจิตส านึก ฝ่าฝื น
กฎระเบียบกฎหมาย รองลงมาคือ รถ ถนน และสิ่งแวดล้อมตามล าดับ ส าหรับประสิทธิผล
การบริหารจัดการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครนั้นพบว่า การบริหารจัดการ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร จะมีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการ
เนื่องจากงานมีหน่วยงานซ้ า ซ้อน อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบไม่มีความชัดเจนการ
บริหารจัดการจึงไม่เป็นเอกภาพ การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ กรุงเทพมหานคร
จึงไม่มีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามที่ทางศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนได้มุ่งหมายไว้ 
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กระบวนการบริหาร ประสิทธ ิผลการน  านโยบายจราจรไปปฏบิตั ิ

การวางแผน ต้องมีการวางแผนปฏิบัติ
หน้าท่ีของต ารวจจราจรเพื่อแก้ไข

ปัญหาอย่างเคร่งครัดและระดมก าลัง
ในการแก้ปัญหาเฉพาะพื้นท่ี ด้านการ
จัดองค์การ ต้องมีการบริหารจัดการ
ท้ังคนและหน่วยงานให้มีความรู้ความ

ช านาญด้านงานจราจร 
อน่ึงหน่วยงานต้องมีนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีการควบคุม
การจราจรท่ีถูกต้องและปลอดภัย 

 

เก่งวิธีปฏิบัต ิ

ประชาชนมีทัศนคติไม่เป็นไปในทางที่บวกต่อ
การจราจร ไม่เคร่งในกฎระเบียบวินัยจราจร มี

ความเห็นที่เน้นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์
ส่วนรวม ดังนั้นควรตระหนักถึงการใช้ถนนร่วมกัน

และเคารพกฎหมายจราจรอย่างจริงจัง 

ล้ าเทคโนโลยี 

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการควบคุมจราจร 

และจัดต้ังศูนย์จราจรแห่งชาติใน
การบริหารส่ังการจราจร อนึ่ง
พัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจร
อัจฉริยะให้ทั่วถึงทุกภาคส่วน 

ปรับระบบการปล่อยสัญญาณไฟ
จราจรให้สอดคล้องและสัมพันธ์

กับรถบนท้องถนน 

หลัก
ฆราวาส
ธรรม 

สัจจะ   ทมะ 
จาคะ  ขันติ 
 

ทัศนคติต่อการแก้ปัญหาจราจร 

องค์ความรู้จากการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 

อธิบายองค์ความรู้ ท่ีได้จากการสังเคราะ ห์งานวิจัย แผนภาพการพัฒนา
ประสิทธิผลการน านโยบายการแก้ปัญหาจราจรไปปฏิบัติของกองบังคับการต ารวจ
จราจรโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรม 

หลักฆราวาสธรรม 4 (ส .ส. 15/845/316) เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติดี ปฏิบัติ
ชอบในการด าเนินชีวิต เม่ือทุกคนตระหนักถึงหลักธรรมและน าไปประยุกต์ใช้กับการจร าจร
อย่างจริงจังแล้ว จะท าให้ปัญหาการจราจรลดน้อยลง ซ่ึงหลักฆราวาสธรรม ประกอบด้วย 

ประสิทธิผลการน านโยบายการแก้ปัญหาจราจรไปปฏิบัติของกองบังคับการต ารวจจราจรโดย 
การบูรณาการหลักพุทธธรรม 

มีวินัย – ใจยึดธรรม – ล้ าเทคโนโลยี – เก่งวิธีปฏิบัติ – ขจัดปัญหาจราจร 

มีใจยึดธรรม 

มีวินัย 
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สัจจะ มีความจริงใจต่อตนเองและผู้ อ่ืนในการใช้รถใช้ถนน ทมะ การฝึกฝนตนเอง ซ่ึง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจราจรต้องตระหนักรู้และปฏิบัติตนให้พร้อมทุกเม่ือในการปฏิบัติ
หน้าที่ ขันติ ความอดทน เป็นหลักส าคัญในการจราจร ทั้งประชาชนต้องมีความอดทนต่อ
ปัญหาจราจรที่เกิดขึ้นและเจ้าหน้าที่ต้องอดทนต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้ง จาคะ คือความ
เสียสละ เป็นหลักแห่งคุณธรรมที่ท าให้ผู้ปฎิบัติมีจิตใจเอ้ือเฟ้ืออาทรต่อกันและกัน ดังนั้น
หลักธรรมที่น ามาแก้ไขปัญหาการจราจรควรยึดหลักฆราวาสธรรม และหลักแห่งความไม่
ประมาท 

กระบวนการบริหารจัดการนั้น การวางแผน ต้องมีการวางแผนการปฏิบัติหน้าที่
ของต ารวจจราจรเพ่ือการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างเคร่งครัดและระดมก าลังในแก้ไขปัญหา
การจราจรเฉพาะพ้ืนที่ท่ีมีการจราจรติดขัดเป็นการพิเศษ ในด้านของการจัด การองค์การ 
ต้องมีการบริหารจัดการทั้งคนและหน่วยงาน โดยพัฒนาคนในองค์การให้เป็นผู้ มีความรู้
ความสามารถและช านาญในด้านจราจร อีกทั้งหน่วยงานต้องมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการควบคุมการจราจรที่ถูกต้องและปลอดภัย
ส าหรับผู้ใช้รถใช้ถนน ประกอบกับการติดต่อประสานงานที่เข้าถึงทุกหน่วยงาน ทุกพ้ืนที่
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเท่าทันเวลา จึงจะท างานการบริการจัดการเป็นไปตามแผนที่
วางไว้และบรรลุเป้าหมายอย่างสูงสุด 

ทัศนคติต่อการแก้ปัญหาจราจรนั้น ประชาชนมีทัศนคติไม่เป็นไปในทางที่บวกต่อ
การจราจร ไม่เคร่งในกฎระเบียบวิจัยการจราจร มีความเห็นที่เน้นประโ ยชน์ส่วนตัว
มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงทัศนคติเหล่านี้เป็นเหตุแห่งปัญหาจราจร ดังนั้นควรปรับแก้ที่
ต้นเหตุคือ ต้องมีความตระหนักถึงการใช้ถนนร่วมกันและเคารพกฎหมายจราจรอย่าง
จริงจัง 
 ประสิทธิผลการน านโยบายการแก้ปัญหาจราจรไปปฏิบัติ ควรพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการควบคุมการจราจร และจัดต้ังศูนย์จราจรแห่งชาติในการ
บริหารสั่งการจราจร อนึ่งพัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะให้ทั่วถึงทุกภาคส่วน ปรับ
ระบบการปล่อยสัญญาณไฟจราจรให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับจ านวนรถบนท้องถนน อี ก
ทั้งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้รองรับความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง มีความ
ทันสมัย สะดวกและปลอดภัย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการ
วิเคราะห์ ประมวลผล แก้ไขปัญหาจราจรในประเทศไทย 
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 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและนอกประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหา
จราจรในประเทศไทย 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยใน
การวิเคราะห์ ประมวลผล แก้ไขปัญหาจราจรในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆ 
 4. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานด้านเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
และนอกประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจรในประเทศไทย 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 
 1. ควรศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผลการน านโยบายการแก้ปัญหาจราจรไปปฏิบัติ
ของกองบังคับการต ารวจจราจรในส่วนภูมิภาคอ่ืนหรือจังหวัดอ่ืน เพ่ือความหลากหลายของ
ข้อมูลวิจัย 
 2. ควรศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผลการน านโยบายการแก้ปัญหาจราจรไปปฏิบัติ
ของกองบังคับการต ารวจจราจรเฉพาะการวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้
ได้ข้อมูลเชิงลึก 
 3. ควรศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการแก้ไขปัญหา จราจรในประเทศไทย เพ่ือได้
รูปแบบการแก้ไขปัญหาจราจรที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ 
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การศึกษาความสอดคล้องในการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสอดคล้องในเชิงนโยบาย ความ
สอดคล้องใน เชิงงบประมาณ และความสอดคล้องในเชิงความเข้าใจของเจ้าหน้า ที่
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึก กับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐระดับจังหวัด สังกัดกระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในจังหวัดสิงห์บุรีและชัยนาท จ านวน 16 คน ผลการวิจัย
พบว่า 1. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานของรัฐระดับจังหวัดมีความสอดคล้อง
กับเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด ซ่ึงเชื่อมโยงไป
ยังการบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในลักษณะการถ่าย
โอนนโยบายแบบ Top-down 2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตามยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีความเพียงพอสามารถน าไปขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดและ 3. บุคลากรมีความเข้าใจในแนวนโยบาย แผนปฏิบัติราชการ 
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม การก าหนดและถ่ายโอนนโยบาย
แบบ Top-down มีอุปสรรคส าคัญ คือ ผลลัพธ์จากการขับเคลื่อนนโยบายไม่สอดคล้องกับ
บริบทความต้องการของผู้สูงอายุในพ้ืนที่อย่างครอบคลุม  

ค าส าคัญ: ความสอดคล้อง ; นโยบายสาธารณะ; การส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ผู้สูงอายุ  
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Abstract 
 The objectives of this research article were to study the policy 
alignment, the alignment in terms of budget and alignment in terms of 
understanding of public officials. Methodology was the qualitative research 
collected data from document and in-depth interviews with 16 officers at 
the government agencies at the provincial level under the Ministry of Labor 
and the Ministry of Social Development and Human Security in Singburi and 
Chainat Provinces. The findings were; 1. The annual action plans of the 
provincial government agencies were aligned with the goals of the annual 
action plans of ministries/departments. They were linked to the 
achievement of the goals and indicators of the master plan under the 
national strategy in form of top-down policy flow, 2. Budgets that were 
allocated according to the annual budget allocation strategy were adequate 
and enabled to achieve the set goals and 3. Officers had  understanding of 
related policies, actions plans, plans, projects and activities. However, top-
down policy formulation and policy transfer were major obstacle.  The 
outcomes from driven policies did not comply with the context of 
comprehensive needs of the elderly in the areas. 
Keywords: Alignment; Public Policy; Elderly’s Occupational Support 
 
บทน า 
   สถานการณ์สูงวัยของประชากรซ่ึงส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอายุของประชากรใน
ประเทศต่างๆ นับได้ว่าเป็นแนวโน้มที่ส าคัญ เป็นผลจากอัตราการเกิดของประชากรทั่วโลก
ลดลง ในขณะที่ประชาชนมีอายุยืนมากขึ้น (ชมพูนุท พรหมภักด์ิ , 2556) ทั้งนี้  ในบริบท
ประเทศไทย สถานการณ์ การเพ่ิมขึ้นของประชากรผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
โดยในปี พ.ศ. 2553  มีจ านวนประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรรวมทั้งประเทศ เท่ากับร้อย
ละ 12.89 ส่งผลให้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อีกทั้ง ภายในปี พ .ศ. 2573 
ประเทศไทยจะมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรรวมทั้งประเทศ ประมาณร้อยละ 
26.56 ซ่ึงส่งผลให้ประเทศไทยเป็นสังคมของผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ และอาจจะก้าวเข้าสู่
สังคมสูงวัยระดับสุดยอด ซ่ึงหมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 
28 ของประชากรทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2583  
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  ผลลัพธ์จากสถานการณ์ดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพทางสังคม ตลอดจนการ
จัดสรรทรัพยากรของประเทศ (ฉมานันท์ แ ก้วอินต๊ะ, 2554) รวมถึงผลกระทบต่อ
หลักประกันในด้านคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (ธาริน สุขอนันต์และคณะ, 2554) ซ่ึงส่งผลต่อ
ระบบการผลิตและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ด้านสภาวะเศรษฐกิจและการเสริมสร้างรายได้ของผู้สูงอายุในประเทศ โดยข้อมูลจากการ
ส ารวจประชากรสูงอายุพ.ศ.2557 พบว่า มีจ านวนผู้สูงอายุมากถึงหนึ่งในสามของผู้สูงอายุ
ทั้งหมดมีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจน (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ ไทย , 2558) 
ซ่ึงสิ่งที่น่ากังวลคือในอนาคตผู้สูงอายุมีแนวโน้ม มีบุตรน้อยลง เกิดการแยกผู้สูงอายุออก
จากครอบครัวโดยสิ้นเชิง ส่งผลให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอยู่ตามล าพังเพ่ิมมากขึ้น (ประภาพร มโน
รัตน์, 2556) 
  นโยบายการสร้างโอกาสและการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุจึง
กลายเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสถานภาพทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุได้ 
(Sherina et al., 2003) ด้วยเหตุผลท่ีผู้สูงอายุถือเป็นวัยที่สั่งสมด้วยประสบการณ์ในการ
ท างาน อีกทั้งการสร้างอาชีพสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ อันส่งผลดีให้ผู้สูงอายุลด
ภาระและการพ่ึงพิงจากครอบครัวและสังคม ทั้งนี้  ในบริบทการขับเคลื่อนนโยบายของ
ประเทศไทย รัฐบาลจึงได้ให้ความส าคัญกับการก าหนดนโยบายด้านการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ ซ่ึงถือเป็นวาระในระดับชาติ โดยมิติการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายุนั้น เป็นปัจจัยส าคัญต่อการสร้ างมาตรการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ดังจะเห็นได้ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่ได้ก าหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ โดยจ าแนกแผนการด าเนินงานออกเป็น 3 
ระดับ เปรียบเสมือนกฎหมายสาธารณะในภาพใหญ่ของประเทศ ซ่ึงมิติการ ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของผู้สูงอายุปรากฏในแผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 
กล่าวคือ ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 4.2 ได้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด ช่วงชีวิต สนับสนุน
ให้ผู้สูงอายุมีทักษะทางอาชีพในการหารายได้ สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพ ตลอดจนปรากฏในแผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  กล่าวคือ 
ภายใต้ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้สูงอายุ ก าหนดให้ส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุให้ พ่ึ งพาตนเองได้ ตลอดจนพัฒนา
ทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม  
  จากบริบทดังกล่าวข้างต้น การน านโยบายระดับชาติไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่จึงมี
ความส าคัญ  ดังนั้น การก าหนดนโยบายจึงต้องให้ความส าคัญกับความสอดคล้องในเชิง
ยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างความพร้อมในการถ่ายโอนนโยบายระดับชาติ (แผนระดับที่ 1 และ
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แผนระดับที่ 2) ไปสู่การก าหนด แนวทางการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ (แผนระดับที่ 3) 
ตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ .ศ. 2560 ที่ได้
บัญญัติว่าให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ  เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามความในมาตรา 16 ก็ได้บัญญัติให้ส่วนราชการต้องจัดท า แผนปฏิบัติ
ราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงให้ความส าคัญกับการศึกษาบริบทการด าเนินภารกิจของหน่วยงาน
ของรัฐ  ในระดับจังหวัด ซ่ึงเป็นฝ่ายรับนโยบายระดับชาติไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ให้
สอดคล้องต่อการบรรลุเป้าหมาย โดยก าหนดขอบเขตการศึกษาระหว่างปี พ .ศ. 2562 – 
2563 ในพ้ืนที่ตัวอย่างจังหวัดสิงห์บุรีและชัยนาท เพ่ือสร้างความเข้าใจในสถานการณ์ของ
การรับรู้ความส าเร็จในการด าเนินภารกิจด้าน  การส่งเสริมให้เกิดการประกอบอาชีพของ
ผู้สูงอายุ ซ่ึงการศึกษาดังกล่าวจะสามารถตอบค าถา มได้ว่า  แนวทางการด าเนินของ
หน่วยงานของรัฐในระดับจังหวัดนั้นมีความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ในมิติ  เชิงนโยบาย 
งบประมาณ และความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ อันสามารถสนับสนุนภารกิจในการตอบสนอง
ต่อเป้าหมายในห้วงการพัฒนาประเทศหรือไม่และจะสามารถน าไปสู่การสร้างแนวทางการ
ปฏิบัติ ในพ้ืนที่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสมรรถนะในการด าเนินนโยบายสาธารณะที่
เก่ียวข้องต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาความสอดคล้องในเชิงนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ที่
เก่ียวข้อง กับการส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุของหน่วยงานของรัฐระดับจังหวัด
กับเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  2. เพ่ือศึกษาความสอดคล้องในเชิงงบประมาณที่หน่วยงานของรัฐระดับจังหวัด
ได้รับการจัดสรร  
  3. เพ่ือศึกษาความสอดคล้องในเชิงความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยมีระเบียบวิธีวิจัยโดยสังเขป ดังนี้ 
  1. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่รัฐผู้ปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่ ซ่ึงมีประสบการณ์และ
ความสามารถในการถ่ายทอดรายละเอียดเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับบริบทการศึกษา ก าหนด
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โดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย หัวหน้ า
หน่วยงานและข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยงานของรัฐระดับจังหวัด 2 
กระทรวง ได้แก่ กระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ ในพ้ืนที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรีและชัยนาท ซ่ึงเป็นจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบนที่มีสถิติจ านวนค่าเฉลี่ยผู้สูงอายุสูงที่สุด  ในล าดับที่ 1 และล าดับที่ 6 ของ
ประเทศไทย (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2562) จ านวนรวมทั้งสิ้น 16 คน  
  2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) และใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึก  (In-depth Interview) โดยแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  ส่วนที่ 2 ข้อค าถามที่เก่ียวข้องกับบริบทการศึกษาใน 5 ประเด็น ได้แก่ ประเด็น
เก่ียวกับ ความสอดคล้องในเชิงนโยบาย ประเด็นเก่ียวกับความสอดคล้องในเชิงงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร  ประเด็นเก่ียวกับความสอดคล้องในเชิงความเข้าใจของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ประเด็นเก่ียวกับปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และประเด็นเก่ียวกับ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
   3.1 การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งเอกสารอ้างอิงที่เก่ียวข้องในระดับทุติยภูมิ ทั้งจากนโยบาย แผนรองรับ 
และจากผลการด าเนินงาน ที่เก่ียวข้องของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดที่ใช้ในการศึกษา 
     3.2 การวิจัยด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจาก การสัมภาษณ์ภาคสนามแบบตัวต่อตัว โดยอาศัยแบบสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง (Semi-structured Interview) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้ตามกรอบที่ก าหนดคร่าวๆ อย่างยืดหยุ่น และบันทึกเทปการสัมภาษณ์ เพ่ือถอด
ค าสัมภาษณ์ผสมผสานกับการจดบันทึก รวมทั้งใช้การพูดคุยแบบไม่เป็นทางการและน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยการตีความและวิเคราะห์จาก
เนื้อหา (Content Analysis) โดยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ลักษณะการ
ให้ข้อมูลด้วยการจัดระเบียบข้อมูลให้อยู่ในประเภทเดียวกัน ได้แก่ การจัดกลุ่มประเด็น 
การจัดท าความถี่ของประเด็นแนวโน้ม อาศัยการบรรยายบนพ้ืนฐานของค าสัมภาษณ์ให้
เที่ยงตรงมากที่สุด ส าหรับข้อมูล จากการศึกษาเชิงเอกสาร ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือ
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ตรวจสอบกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซ่ึงข้อมูลนี้จะช่วยสนับสนุนให้การตีความข้อมูลมี
ความชัดเจนละเอียดมากยิ่งขึ้น 
 
ผลการวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสอดคล้องในการก าหนดนโยบายสาธารณะที่
เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุกรณีศึกษา การด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐระดับจังหวัด” ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 
  1. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1  
    1.1 มิติความสอดคล้องระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติกับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกระทรวง/กรมที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของผู้สูงอายุในห้วงระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2563 พบว่า การด าเนินภารกิจได้รับการ
ถ่ายโอนโดยสาระส าคัญ  ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ซ่ึงให้
ความส าคัญกับการส่งเสริม ให้เกิดการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ ภายใต้แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใน 2 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย ประเด็นที่ 11 “ประเด็นการ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต” ซ่ึงได้ถ่ายโอนไปสู่แผนย่อย  การส่งเสริมศักยภาพ
ผู้สูงอายุ ที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
ท างานหลังเกษียณผ่านการเสริมทักษะการด ารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงานท า
ที่เหมาะสมกับศักยภาพ และประเด็นที่ 15 “ประเด็นพลังทางสังคม” ซ่ึงได้ถ่ายโอนไปสู่
แผนย่อย การรองรับสังคมผู้สูงวัยเชิงรุก เพ่ิมบทบาทของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
ผู้สูงอายุเพ่ือท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถช่วยเหลือชุมชนและสังคม 
   การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใน 
2 ประเด็นข้างต้น ได้ถ่ายโอนลงไปยังแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกระทรวงแรงงาน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ภายใต้การด าเนินภารกิจของกรมใน
สังกัดที่เก่ียวข้อง (แผนระดับที่ 3) ซ่ึงได้ปรากฏแนวทางการขับเคลื่อนแผนการด าเนินงาน
ภายใต้แผนงานบูรณาการที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ในห้วงการด าเนินการปี พ.ศ. 2562 อยู่
ภายใต้แผนงา นบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ในขณะที่ ในห้วงกา ร
ด าเนินการปี พ.ศ. 2563 อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคม
สูงวัย  
   ดังนั้น การก าหนดนโยบายสาธารณะที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ  ของผู้สูงอายุบริบทของประเทศไทย มีลักษณะเป็นการก าหนดนโยบาย
และถ่ายโอนในลักษณะ  แบบบนลงสู่ล่าง (Top-down Approach) ซ่ึงฝ่ายก าหนด
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นโยบายได้ก าหนดแผนงาน โครงการ  และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ สาระส าคัญของ
แผนงาน ยังได้ก าหนดให้กระทรวงแรงงาน  โดยกรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ร่วมเป็นหน่วยงานหลัก 
มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนงานของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
   2.2 มิ ติความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบั ติรา ชกา รประจ า ปีของ
กระทรวง/กรมกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานของรัฐระดับจังหวัด  จาก
การศึกษา พบว่า การขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม
การประกอบอาชีพของผู้สูงอายุในระดับพ้ืนที่ (กรณีศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีและชัยนาท ) 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด ได้รับการถ่ายโอนโดยตรงและมี
ความสอดคล้องกับสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกระทรวงหรือกรมต้น
สังกัดอย่างเป็นเอกภาพ ซ่ึงมีความเชื่อมโยงกับสาระส าคัญตามแผนงานของแม่บทภ ายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ของ
หน่วยงานของรัฐในระดับจังหวัด ก็ได้รับการก าหนดขึ้นและมีความสอดคล้องกับในระดับ
กระทรวงและกรม ต้นสังกัดเช่นเดียวกัน จากนัยข้างต้น มิติการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุในระดับพ้ืนที่ จึงได้รับ
การก าหนดขึ้นโดยกระทรวงและกรมต้นสังกัด  ซ่ึงมีลักษณะเป็นการก าหนดนโยบายแบบ
บนลงสู่ล่าง (Top-down Approach) เป็นส าคัญ    
   2.3 มิ ติความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบั ติรา ชกา รประจ า ปีของ
หน่วยงานของรัฐระดับจังหวัดกับบริบทของจังหวัด  จากการศึกษา พบว่า แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ อันเป็นผลจากการถ่ายโอนนโยบายการ
ปฏิบัติจากแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปีของกระทรวง /กรม ต้นสังกัดนั้น ไม่มีควา ม
สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด กล่าวคือ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานไม่
สอดคล้องกับบริบทความต้องการของผู้สูงอายุในพ้ืนที่และไม่ครอบคลุมทั่วถึง  ต่อเป้าหมาย
หรือผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ที่จะเข้าถึงโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แม้ว่าค่า
เป้าหมายและตัวชี้วัดสามารถด าเนินการให้ประสบความส าเร็จได้ไม่ยาก แต่ค่าเป้าหมายที่
ได้รับการก าหนดมานั้น กลับไม่สามารถสะท้อนถึงความต้องการของพ้ืนที่ได้ทั้งหมด เม่ือ
เปรียบเทียบกับสัดส่วนความต้องการ  
  2. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 
  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรส าหรับด าเนินโครงการและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
การส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุในระดับพ้ืนที่นั้น อยู่ภายใต้กรอบการจัดสรร
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
แผน งานบูรณาการ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่ว งชี วิต ยุท ธศา สตร์ด้า นกา รสร้า ง
ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิต
ภาพแรงงาน และมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรตามยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ อันเป็นการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติการจัดสรร
งบประมาณภายใต้ระเบียบกฎหมาย  
  โดยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชกา ร
ประจ าปี  ของกระทรวงและกรมต้นสังกัด รวมทั้งสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาจังหวัด ซ่ึงเชื่อมโยงไปยังยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มี
ความเพียงพอ เหมาะสม สามารถสนับสนุนการด าเนินภารกิจให้บรรลุค่าเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดกิจกรรมได้ ไม่มีปัญหา   หรืออุปสรรค อย่างไรก็ตาม งบประมาณที่ได้รับหาก
เพียงแต่สามารถขับเคลื่อนได้ตามกรอบ  ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดภายใต้โครงการ
และกิจกรรมที่เก่ียวข้องเท่านั้น  แต่หากเปรียบเทียบกับบริบทความครอบคลุมความ
ต้องการของผู้สูงอายุทั่วทั้งจังหวัดไม่เพียงพอ 
  3. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่อภารกิจที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ผู้สูงอายุของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ รับทราบและมีความเข้าใจที่สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในเชิงอรรถาธิบายของนโยบาย เช่น เนื้อหาของนโยบาย 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง เนื่องจากเป็นรูปแบบ
การด าเนินภารกิจที่ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านๆมา และมีแบบแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน ถือปฏิบัติ
มา  เป็นการประจ า จึงส่งผลให้เกิดการสั่งสมประสบการณ์ในการด าเนินงาน นอกจากนี้ 
กระทรวงและกรมต้นสังกัดได้มีการจัดท าคู่มือประกอบการด าเนินงานในทุกปีงบประมาณที่
มีสาระส าคัญเก่ียวกับวิธีการด าเนินการอย่างครอบคลุม อันเป็นกลไกที่ช่วยสร้างความ
เข้าใจในการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสอดคล้องในการก าหนดนโยบายสาธารณะ  
ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา การด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐระดับจังหวัด” ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 
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  1. ความสอดคล้องในเชิงนโยบาย  
 ผลการวิจัยปรากฏถึงความสอดคล้องในเชิงนโยบายที่ถ่ายโอนจากผลลัพธ์การ
ก าหนด ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ไปสู่แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ของกระทรวงและกรม และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานระดับ
จังหวัดตามล าดับ  
  มิติความสอดคล้องระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติกับแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกระทรวง/กรมที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ผู้สูงอายุ ในห้วงระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2563 กล่าวคือ การก าหนดนโยบายสาธารณะที่
เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุในบริบทของประเทศไทยอยู่
ภายใต้สาระส าคัญ  ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (แผนระดับ ที่ 2) 
อันเชื่อมโยงกับการน าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (แผนระดับที่ 1) ไป
ปฏิบัติให้ประสบผลสัมฤทธิ์ โดยก าหนดไว้ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใน 2 
ประเด็น และการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ข้างต้น ได้ถ่าย
โอนลงไปยังแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ของกระทรวงและกรมที่เก่ียวข้อง (แผนระดับที่ 
3) ภายใต้แผนงานบูรณาการ กล่าวคือ ในห้วงการด าเนินการปี พ .ศ. 2562 อยู่ภายใต้
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ในขณะที่ ปี พ .ศ. 2563 อยู่ภายใต้
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย อันประกอบด้วยโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง   
  มิติความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกระทรวง /กรมกับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานของรัฐระดับจังหวัด กล่าวคือ การขับเคลื่อน
แผนงาน โครงการและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมให้เกิดการประกอบอาชีพของ
ผู้สูงอายุของหน่วยงาน ในระดับจังหวัด (แผนระดับที่ 3) เชื่อมโยงและมีความสอดคล้องกับ
แผนงาน โครงการ  และกิจกรรมที่ได้รับการก าหนดโดยกระทรวงหรือกรมต้นสังกัด (แผน
ระดับที่ 3) ตลอดจน  หมายรวมถึงความสอดคล้องในมิติเป้าหมาย /ค่าเป้าหมาย และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ และกิจกรรมภายใต้แผนงานที่เก่ียวข้องเช่นกัน ในการนี้ 
ประเด็นความสอดคล้องในเชิงนโยบายข้างต้น ยึดโยงกับพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 5 ซ่ึงได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า “ให้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นกรอบในการจัดท าแผนงานต่างๆ ที่หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการและจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และด าเนินการเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ” ดังนั้น บริบทความสอดคล้องในเชิง
นโยบาย จึงเป็นไปตามความในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  
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  โดยผลการวิจัยข้างต้นมีความสัมพันธ์กับแนวคิดของ Harrington and Voehl 
(2012) และ Sholihah et al. (2019) ที่ได้ชี้ให้เห็นว่า “ความสอดคล้องในเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Alignment) เป็นการบูรณาการองค์ประกอบภายในหน่วยงานกับยุทธศาสตร์
ให้เกิดความชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้นโยบาย แผนปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน
ที่ได้รั บกา รก า หนด  ซ่ึงย่ อมเ อ้ืออ านวยให้การน าไปปฏิบั ติบรร ลุเป้ าหมายอย่าง มี
ประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยลดความซ้ าซ้อนและลดข้อขัดแย้งในกร ะบวนการด าเนินงาน 
ตลอดจนเพ่ิมพูนทิศทางการบริหารงาน  ที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นอันสามารถน าไปสู่
จุดหมายเดียวกัน” อีกทั้ง ผลการศึกษา  ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Fonvielle 
and Carr (2001) ที่ได้อธิบายถึงความส าคัญ  ของกระบวนการในการสร้างความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร์ภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ “โดยเน้นการถ่ายโอนเป้าหมาย 
(Goals) จากนโยบายระดับมหภาคไปสู่การสร้าง ความเชื่อมโยงเป้าหมายสู่ในระดับ
หน่วยงาน (Unit) ตามลักษณะสายการบังคับบัญชาที่เป็น  การถ่ายโอนแนวนโยบายจาก
ระดับบนสู่ระดับล่าง อันเป็นกระบวนการที่เหมาะสมกับหน่วยงานที่มีเป้าหมายและภารกิจ
เนื้อเดียวกัน ซ่ึงส่งผลให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในทุกระดับความเข้าใจ  ในเป้าหมายของภารกิจ
อย่างเป็นเอกภาพและน าไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว” อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการวิจัยจะ
สอดคล้องกับแนวคิดและผลการศึกษาของนักวิชาการข้างต้น แต่ทว่าผลการวิจัยนี้  ยังได้
ปรากฏถึงข้อจ ากัดทั้งในเชิงนโยบายที่ถ่ายโอนมาจากส่วนกลาง (แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกระทรวงและกรม) กล่าวคือ การถ่ายโอนนโยบายสาธารณะแบบบนลงสู่ล่าง  
(Top-down Approach) ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของพ้ืนที่ และอาจไม่
ครอบคลุมทั่วถึงต่อเป้าหมายหรือผู้สูงอายุในพ้ืนที่ อันเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากนโยบาย
สาธารณะของรัฐที่จะเข้าถึงโอกาสในการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม ซ่ึงการก าหนด  ค่า
เป้าหมายภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีเช่นนี้ ยึดโยงไปถึงการก าหนดงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรเช่นกัน ซ่ึงส่งผลให้หน่วยงานระดับจังหวัด เกิดข้อจ ากัดในขยายการโอกาส
การเข้าถึงโครงการและกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุให้มีจ านวนเป้าหมายที่เพ่ิมขึ้นได้ 
  2. ความสอดคล้องในเชิงงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
  ผลการวิจัยปรากฏว่า งบประมาณที่หน่วยงานของรัฐในระดับจังหวัดได้รับการ
จัดสรรนั้น  มีความสอดคล้องสามารถตอบสนองต่อค่าเป้าหมายที่ได้ถูกก าหนดขึ้นจาก
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกระทรวงและกรมต้นสังกัด นัยดังกล่าวสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Beazley (2017) ที่ ได้ชี้ ให้เห็นว่า  “การจัดท าแผน งบประมาณของ
หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพควรมีความเชื่อมโยง และสอดคล้ องกับนโยบาย เป้าหมาย 
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ/กระทรวงและกรมต้น
สังกัด” แต่อย่างไรก็ตาม งบประมาณซ่ึงถูกก าหนดมาจากส่วนกลางกลับมีข้อจ ากัด ไม่มี
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ความยืดหยุ่นในการสนับสนุนให้หน่วยงานระดับจังหวัดสามารถประเมินความต้องการใน
เชิงทรัพยากรเพ่ือการด าเนินการ ตลอดจนไม่ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานของรัฐระดับจังหวัด
ส ารวจหรือเตรียมการวางแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงในพ้ืนที่
หรือตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพ่ือท าการคาดการณ์งบประมาณล่วงหน้าได้ ดังนั้น 
เม่ือพิจารณาในมิติดังกล่าวข้างต้นนี้ พบว่า ลักษณะของงบประมาณจึงไม่ได้สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาก่อนหน้าของ OECD (2019) ที่เสนอไว้ว่า “ถึงแม้หน่วยงานควรจะวางแผน
ปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แต่หน่วยงานควรวางแผนงบประมาณให้
สอดคล้องกับการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ตลอดจนล าดับความส า คัญของ
แผนงานที่บรรจุโครงการและกิจกรรมที่จ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรในการด าเนินการ จาก
บริบทดังกล่าว ถึงแม้ว่าหน่วยงานระดับจังหวัดจะสามารถใช้งบประมาณที่ได้รับการ
ก าหนดจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนกลาง ซ่ึงจัดสรรตามกรอบการก าหนดค่า
เป้าหมายได้อย่างเพียงพอและสามารถบรรลุผลส าเร็จของโครงการและกิจกรรมได้ แต่
งบประมา ณที่จัดสรรผ่านแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปีของส่วนกลางกลั บไม่ ได้ให้
ความส าคัญกับการวางแผนงบประมาณของหน่วยงานที่สอดคล้องกับความต้องการที่
แท้จริงในพ้ืนที่หากเปรียบเทียบกับบริบทความครอบคลุมของผู้สูงอายุทั่วทั้งจังหวั ด ซ่ึงอาจ
ส่งผลต่อเป้าหมายของการก าหนดนโยบายสาธารณะที่แท้จริงได้ 
  3. ความสอดคล้องในเชิงความเข้าใจของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
  ผลการวิจัยปรา กฏว่า เจ้าหน้ าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจ ในแนวนโยบา ย 
แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมในระดับต่าง ๆ สอดคล้องกับผล
การศึกษา ของ Fonvielle and Carr (2001) ที่ได้ชี้อย่างชัดเจนว่า “การปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมาย  ต้องอาศัยความเข้าใจของบุคลากรต่อเป้าหมายหลักของนโยบาย แผนงาน 
และแนวทางในการบรรลุเป้าหมายนั้น” ทั้งนี้ แนวทางการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของ
ระบบราชการไทยค่อนข้าง มีความเหมาะสม กล่าวคือ ในทุกปีงบประมาณ กระทรวงหรือ
กรมต้นสังกัดจะพิจารณาจัดท าคู่มือประกอบการด าเนินงานซ่ึงบรรจุวิธีการด าเนินการ การ
รายงานผล การประเมินต่างๆ อย่างครอบคลุม อีกทั้ง การท าหนังสือราชการชี้แจง รวมทั้ง
จัดบรรยายหรืออบรมอย่างต่อเนื่อง  ถือเป็นกลไกที่สามารถสนับสนุนส่งเสริมความเข้าใจ
ให้แก่บุคลากรในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม  
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องค์ความรู้จากการวิจัย 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 
 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
  1. ฝ่ายก าหนดนโยบายจากหน่วยงานส่วนกลาง (กระทรวง/กรม) ควรให้
ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค (หน่วยงานระดับจังหวัด) มีบทบาท
เป็นฝ่ายก าหนดโครงการ และกิจกรรมมากขึ้น เนื่องจากในห้วงที่ผ่านมาการขับเคลื่อน
นโยบายถ่ายโอนมาจากส่วนกลางเป็นหลัก (Top-down Approach) 

มิติเชิงนโยบาย 
(แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน) 

* เช่ือมโยง กับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นท่ี 11 “ ประเด็นการ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต” แผนย่อย การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ และประเด็น
ท่ี 15 “ประเด็นพลังทางสังคม” แผนย่อยการรองรับสังคมผู้สูงวัยเชิงรุก  
* สอดคล้อง กับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกระทรวง/กรมต้นสังกัด  
(มิติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ค่าเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด) ในลักษณะแบบ Top-down   
* ไม่สอดคล้อง กับบริบทความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นท่ี 
 
 

 มิติเชิงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
* เช่ือมโยง กับกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามพระราชบัญญัติการ
จัดสรรงบประมาณ  
* สอดคล้อง กับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกระทรวงและกรมต้นสังกัด แผนพัฒนา
จังหวัด รวมท้ังมีความเพียงพอ เหมาะสม สามารถสนับสนุนการด าเนินภารกิจให้บรรลุค่า
เป้าหมายและตัวช้ีวัดกิจกรรม  
* ไม่สอดคล้อง กับบริบทความความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นท่ี 

 
 

มิติเชิงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
* รับทราบและมีความเข้าใจท่ีในเชิงอรรถาธิบายของนโยบายท่ีเกี่ยว ข้อง 
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ความสอดคล้องในการก าหนดนโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐระดับจังหวัด 
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  2. ควรให้ความส าคัญกับการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในเขต
พ้ืนที่จังหวัด ให้เข้ามามีบทบาทก าหนดรูปแบบโครงการและกิจกรรมที่เก่ียวข้องการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ เนื่องจากในห้วงที่ผ่านมา ถึงแม้การขับเคลื่อน
นโยบายภายใต้โครงการและกิจกรรมจะประสบผลส าเร็จสอดคล้องตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ แต่ท้ายที่สุด ผลลัพธ์จากการด าเนินนโยบายอาจไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจากผลการด าเนินนโยบาย
ของรัฐ 
  3. กระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ควร
พิจารณามอบหมายให้หน่วยงานระดับจังหวัดเป็นฝ่ายส ารวจความต้องการและมีส่วนร่วม
ในการก าหนด ค่าเป้าหมายเพ่ือสะท้อนถึงการออกแบบนโยบายสาธารณะ ที่เน้นการบูรณา
การระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และผู้สูงอายุในพ้ืนที่ อันเป็นการก าหนด
นโยบายสาธารณะในลักษณะล่าง ขึ้นสู่บน (Bottom-up Approach) ตลอดจนเพ่ิมโอกาส
ในการกระจายนโยบายสาธารณะให้มีความครอบคลุมทั่วถึงไปยังผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่
จังหวัดมากขึ้น นอกจากนี้ นัยดังกล่าวยังสามารถสนับสนุน ให้เกิดการพิจารณาเพ่ิมวงเงิน
จัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ที่ เก่ียวข้องกับการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุได้ตามล าดับ 
  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 
   ควรพิจารณาศึกษาความสอดคล้อง ระหว่างนโยบายหรือโครงการกับความ
ต้องการผู้สูงอายุในเชิงพ้ืนที่ อันสามารถสะท้อนความคิดเห็นและความต้องการจากผู้ได้รับ
ผลประโยชน์โดยตรงจากยุทธศาสตร์การส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ โดยควร
ท าการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมของผู้สูงอายุที่ เป็นพลวัตอยู่
เสมอ ซ่ึงข้อมูลจาก ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ก าหนดนโยบายการส่งเสริม
การประกอบอาชีพของผู้สูงอายุในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน  วิเคราะห์รูปแบบและ
น าเสนอตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในภาคตะวันตก เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม จากกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันตกของประเทศไทย 400 คน วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 10 คนและผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
8 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  ผลการวิจัยพบว่า  
1. สภาพปัจจุบันของการปกครองโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00  
2. รูปแบบการปกครองโดยยึดพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญสูงสุดและยึดพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ ไม่มีการก าหนดโทษโดยปราศจากพระธรรมวินัยและกฎหมายรองรับ  3. ตัวแบบ
พุทธธรรมาภิบาลพบว่า มีคุณธรรมเป็นองค์ประกอบส าคัญอยู่ในเนื้อของหลักการทั้งหมด 
และท าหน้าที่เป็นตัวประสานทุก ๆ หลักการเข้าไว้ด้วยกัน  
ค าส าคัญ : พุทธธรรมาภิบาล; กลไกการปกครอง; การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this research article were to study the current 
state, to analyze the model and to present a model of Buddhism Good 
Governance: Mechanisms for Peaceful Coexistence of Ethnic Groups in the 
Western Region using mixed methods.  Quantitative research, data were 
collected with questionnaires from 400 samples who were the ethnic 
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groups in western Region of Thailand and analyzed data with a software 
program for social science research. The qualitative research, data were 
collected from 10 key informants by in-depth interviews and from  8 
participants in focus group discussion, purposefully selected and analyzed 
data by descriptive interpretation. Findings were as follows; 1. The current 
state of ethnic governance in the Western Region was, by overall, at  high 
level with the mean value of 4.00, 2. The form of governance in accordance 
with Buddhist governance principles and the Sangha Acts as the highest 
rules indicating that there was not penalty without Dhamma-Vinaya and 
legal support and 3. The model of Buddhist Governance was found that the 
virtuous morality was the  essential element in all principles and acted as 
harmonization agent of all principles. 
Keywords: Buddhist Good Governance; Administration Mechanism; Peaceful 
Coexistence 
 
บทน า 

ในยุคโลกาภิวัตน์สังคมมีปัญหามากมาย นับต้ังแต่ปัญหาพ้ืนฐานไปจนถึงปัญหา
ระดับโครงสร้าง ตัวอย่างของปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เกิดช่องว่าง
ระหว่างคนรวยกับคนจนขยายตัวไปในวงกว้าง ปัญหาด้านสังคมปัญหาด้านการเมืองปัญหา
สิ่งแวดล้อมถูกท าลาย ปัญหาข้อพิพาทระหว่างพรมแดน หลายประเทศประสบปัญหา
เพราะไม่สามารถสร้างสันติภาพภายในประเทศของตนได้ ปัญห าดังกล่าวก าลังรอแนว
ทางการแก้ไข ในแวดวงวิชาการปัจจุบันได้มีความพยายามที่จะน าพระพุทธศาสนาเข้าไป
ผูกพัน (Engage) เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสังคม มีความพยายามที่จะตีความพุทธธรรมให้
ครอบคลุมปัญหาใหม่ ๆ เนื่องจากพุทธศาสนาแบบจารีตที่ เน้นการแก้ปัญหาแบบปัจเจก
บุคคลไม่เพียงพอต่อการตอบปัญหาของสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนได้ การ
แก้ปัญหาความทุกข์ของปัจเจกบุคคลและสังคมสามารถด าเนินควบคู่กันไปได้ 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีความขัดแย้งน้อยที่สุด พระพุทธองค์สามารถสร้าง
สังคมสงฆ์ขึ้นมาให้เป็นแบบอย่างของรูปแบบการปกครอง หรือรูปแบบการบริหารจัดการ
ในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี พระธรรมของพระพุทธองค์ก็ยังคงอยู่  และสามารถน ามาปรับ
ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยได้ ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า “เราไม่ขัดแย้งกับโลก แต่โลก
ขัดแย้งกับเรา ผู้กล่าวเป็นธรรมไม่ขัดแย้งกับใครในโลก สิ่งที่บัณฑิตสมมุติว่าไม่มีในโลก แม้
เราก็บอกว่าสิ่งนั้นไม่มี สิ่งใดที่บัณฑิตสมมุติว่ามีในโลก แม้เราก็บอกว่าสิ่งนั้นมี... อุบล ปทุม 



104 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2563 
Vol. 9 No. 4 October - December 2020 

 

บุณฑริก เกิดในน้ า เจริญในน้ า เติบโตพ้นน้ า ต้ังอยู่ในน้ าแต่ไม่ติดน้ า  แม้ฉันใด ตถาคตเกิด
ในโลก เติบโตในโลก ครอบง าโลก โลกฉาบทาไม่ได้ ฉันนั้นเหมือนกัน” พุทธด ารัสที่ยกมา
จากปุปผสูตรดังกล่าวข้างต้น ตีความได้ว่า ค าว่า “ตถาคต” หมาย ถึง “ธรรม” หรือ 
“ธรรม” หมายถึง “ตถาคต” ดังพุทธพจน์ว่า “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นตถาคต” 
ดังนั้น พระธรรมของพระองค์หากรู้จักประยุกต์ใช้ย่อมสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ในโลกได้
อย่างแท้จริง มีเพียงกิเลสของมนุษย์เท่านั้นที่เห็นว่าธรรมของพระพุทธองค์ล้าสมัย  (พระครู
วิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺญกาโม), 2562) 

ภายใต้สถานการณ์ความท้าทายและเง่ือนไขที่ประเทศต้องเผชิญและปรับตัวเพ่ื อ
พัฒนาไปสู่สังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 (2560-2564) ซ่ึงก าหนดเป้าหมายเพ่ือมุ่งพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green 
and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรม น าความรอบรู้  รู้ เท่าทันโลก ครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม 
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการ
ประเทศที่มีธรรมาภิบาล ด ารงไว้ซ่ึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักด์ิศรี ดังกล่าวนี้ ธรรมาภิบาลจึงเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการไปสู่จุดหมายร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคที่ปัญหาต่าง ๆ มีความ
สลับซับซ้อนอย่างยิ่งดังเช่นปัจจุบันที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้ง 

การบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล เป็นหลักการการบริหารที่ มุ่งเ น้น
หลักการ โดยมิใช่หลักการที่เป็นรูปแบบทฤษฎีการบริการงาน แต่เป็นหลักการท างาน ซ่ึง
หากมีการน ามาใช้เพ่ือบริหารงานแล้ว จะเกิดความเชื่อม่ันว่าจะน ามาซ่ึงผลลัพธ์ที่ ดีที่สุด 
(สถาบันพระปกเกล้า, 2550; พระมหาเสาร์ค า ธมฺมธีโรและคณะ, 2563) การน าหลักธรร
มาภิบาลไปปฏิบัติให้เป็นผล จ าเป็นต้องมีเครื่องชี้วัดที่ เหมาะสมและเชื่อถือได้ ปัจจุบันมี
หลายหน่วยงานได้พยายามสร้างตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและใช้ในหน่วยงานของตน แต่ตัวชี้วัด
นั้น ๆ ยังเป็นที่ถกเถียงและไม่ได้รับการยอมรับให้เป็นตัวชี้วัดกลาง เนื่องจาก ความ
หลากหลายของตัวชี้วัดและมิติที่แตกต่าง ซ่ึงมิติเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจ และกรอบการ
รับรู้ของผู้น าเสนอแต่ละบุคคลหรือองค์กร (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้ , 2546) 

ธรรมาภิบาลนี้เม่ือกระจายเป็นข้อวัตรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบส าหรับพระราชามหา
กษัตริย์ทรงใช้ปกครองพระราชอาณาจักร ให้อาณาประชาราษฎร์อยู่เย็นเป็นสุข ชื่อว่า ทศ
พิศราชธรรม และนอกจากนี้ ยังมีหลักธรรมอ่ืน ๆ อันโบราณบัณฑิตได้กล่าวแสดงไว้โดย
ปริยายอีก ได้แก่ ราชสังคหวัตถุ จักรวรรดิวัตร และพละ คือ ก าลังของพระมหากษัตราธิ
ราชเจ้ า เป็น ต้น เหล่านี้ ก็ นับรวมอยู่ในหลักธร รมาภิบ าล อันผู้ปกครอง/ผู้ บริ หา ร
ประเทศชาติ ทุกระดับและแม้ผู้บริหารองค์กรอ่ืน ๆ ได้แก่ องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรทาง
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ศาสนาและสังคมต่าง ๆ พึงใช้ประกอบการปฏิบัติงานของตน ให้บรรลุความส าเร็จตาม
เป้าหมาย เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยส่วนรวมได้เป็นอย่างดี ดังในระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 
(หนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 116 ตอน 63 ง วันที่ 10 สิงหาคม 2542) ระบุ
ว่า ในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บน
พ้ืนฐานของหลักส าคัญอย่างน้อย 6 ประการ คือ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) 
หลักความโปร่งใส (4) หลักความมีส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ และ (6) หลักความ
คุ้มค่า (พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) , 2548 ; บุษกร วัฒนบุตร , 2561; อภิชาติ 
พานสุวรรณ, 2561; พระมหาอ านาจ อจฺฉริยเมธีและคณะ , 2563; พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ 
ทสฺสนีโย) และคณะ, 2562; ยุทธนา ประณีตและคณะ, 2563; สยามพร พันธไชย , 2562; 
สันติ เมืองแสง, 2562; สุบัณฑิต จันทร์สว่าง; 2562) 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ภาคตะวันตกของประเทศไทยซ่ึงเป็นพ้ืนที่ที่ มีความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมประเพณี รวมถึง ทัศนคติ 
ความเชื่อ ในลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมหลากชาติพันธุ์นี้ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
สุขปราศจากความขัดแย้งและเหตุการณ์ความรุนแรงต่าง ๆ ซ่ึงปัจจัยที่ส าคัญ คือ กลไกทาง
สังคมที่ยังคงความเข้มแข็ง และการมีพระพุทธศาสนาซ่ึงเป็นศาสนาแห่งสันติภาพเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจของหมู่ชน ซ่ึงถือเป็นศักยภาพและทุนทางสังคมที่ส าคัญยิ่งที่จ า เป็นต้องศึกษา 
พัฒนา และรักษาให้ยั่งยืนสืบไป (พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโญ , 2561 ; สุนันทา 
กริชไกรวรรณ, 2561, ธนยศ ชวะนิตย์, 2561) 

จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวข้างต้นนี้ จึงควรมีการศึกษากลไกการปกครอง
เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันตกตามหลักพุทธธรรมาภิบาล 
ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษา “พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันตก” เพ่ือส ารวจสภาพปัจจุบันของการปกครอง
ตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันตก เพ่ือเป็นฐานคิดส าคัญน าไปสู่การ
วิเคราะห์รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ และสังเคราะห์ตัวแบบพุทธ
ธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของกลุ่มชาติพันธุ์ ในภาค
ตะวัน ตก ซ่ึ งจะเป็นกร ณีศึกษาที่เป็ นประโยชน์ สูงสุด ต่อทั้งประชาชน ชุมชน  และ
ประเทศชาติต่อไป 

 
 
 
 



106 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2563 
Vol. 9 No. 4 October - December 2020 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ่มชาติ

พันธุ์ในภาคตะวันตก 
2. เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ 
3. เพ่ือน าเสนอตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันตก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริม าณ
ก าหนดการวิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันตกของประเทศไทย 
บริบทเชิงพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี (ชาติพันธุ์จีน, ชาติพันธุ์ยวน, ชาติพันธุ์มอญ , ชาติพันธุ์ เขมร , 
ชาติพันธุ์ลาวเวียง, ชาติพันธุ์ลาวโซ่ง, ชาติพันธุ์กระเหรี่ยง) จ านวน 518 ,484 คน ค านวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 
คน และผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน 8 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง และ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 
 1. สภาพปัจจุบันของการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาค
ตะวันตก โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เม่ือเรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 รองลงมาได้แก่ ด้าน
ความโปร่งใส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ด้านความคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ด้านนิติธรรม 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ด้านความมีส่วนร่ วม มีค่าเฉลี่ยเท่า กับ 3.96 และด้านควา ม
รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ตามล าดับ 
 2. รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ พบว่า (1) ด้านนิติธรรม มี
รูปแบบของการปกครองโดยยึดพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญสูงสุด รูปแบบการปกครองโดย
ยึดพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และรูปแบบการไม่มีการก าหนดโทษโดยปราศจากพระธรรม
วินัยและกฎหมายรองรับ (2) ด้านคุณธรรม มีรูปแบบของการปกครองโดยธรรม รูปแบบ
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การใช้หลักธรรมะในการปกครอง และรูปแบบการรณรงค์ให้น าหลักคุณธรรมไปเผยแพร่ 
(3) ด้า นควา มโปร่ งใส มีรู ปแบบของการ เปิ ดเผยข้อ มูลข่า วสารที่เป็นปร ะโยชน์ 
ตรงไปตรงมา ทันการณ์และครบถ้วนสมบูรณ์ และรูปแบบการประชุมกันเป็นเนืองนิตย์  
(4) ด้านความมีส่วนร่วม มีรูปแบบของการกระจายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบไปยังผู้ มี
ความรู้ความสามารถ (5) ด้านความรับผิดชอบ มีรูปแบบของการระงับอธิกรณ์ และรูปแบบ
การวินิจฉัยลงนิคหกรรม และ (6) ด้านความคุ้มค่า มีรูปแบบการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน
ในพระพุทธศาสนา และรูปแบบการใช้ทรัพยากรด้วยความพอเพียงบนทางสายกลาง 
 3. ตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของ
กลุ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันตก พบว่า จังหวัดราชบุรี เป็นพ้ืนที่ท่ีมีความหลากหลายทางชาติ
พันธุ์มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมประเพณี รวมถึง ทัศนคติ ความเชื่อ 
แต่กลไกส าคัญของการปกครองที่สามารถท าให้ทุกกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
คือ ธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด้วยเหตุที่ธรรมาภิบาลเชิงพุทธ หรือพุทธธรรมาภิบาล มีคุณธรรม
เป็นองค์ประกอบส าคัญอยู่ในเนื้อของหลักการทั้งหมด และท าหน้าที่ เป็นตัวประสานทุก ๆ 
หลักการเข้าไว้ด้วยกัน กล่าวคือ ตัวแบบกลไกการปกครองเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของ
กลุ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันตกตามหลักพุทธธรรมาภิบาล เป็นรูปแบบของการปกครองกัน
โดยถือกฎหมายและระเบียบวิถีประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นใหญ่ แต่ยังคงยึดความ
ถูกต้องดีงามด้วยคุณธรรม ไม่เอ้ือประโยชน์เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ขณะเดียวกันก็ให้
ความส าคัญกับการท างานเป็นทีมตามหลักการของความมีส่วนร่วม มิใช่เปิดโอกาสให้
เฉพาะผู้ที่เป็นพวกพ้องหรือกลุ่มเครือญาติเท่านั้น เป็นต้น ดังนั้น คุณธรรมจึงไม่ใช่เป็นเพียง
แค่หลักใดหลักหนึ่งในพุทธธรรมาภิบาล แต่งเป็นองค์ประกอบส าคัญอยู่ในเนื้อของหลักการ
ทั้งหมด และท าหน้าที่เป็นตัวประสานทุก ๆ หลักการไว้ร่วมกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.สภาพปัจจุบันของการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาค
ตะวันตก โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านคุณธรรม  ด้านความโปร่งใส  ด้านความ
คุ้มค่า ด้านนิติธรรม ด้านความมีส่วนร่วม และด้านความรับผิดชอบ ซ่ึงเป็นกลไกการ
ปกครองเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันตกตามหลักพุทธธรร
มาภิบาล มีหลักคุณธรรมเชิงพุทธเป็นองค์ประกอบส าคัญอยู่ในเนื้ อของหลักการทั้งหมด มี
คุณธรรมท าหน้าที่เป็นตัวประสานทุก ๆ หลักการเข้าไว้ด้วยกันกับบริบทส าคัญทุกด้าน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพระจรุณ ธีรปญฺโ (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลล าพยนต์ อ าเภอตากฟ้า จังหวัด
นครสวรรค์” พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลล า
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พยนต์ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะมีการรณรงค์
ให้ผู้บริหารและบุ คลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลใช้หลักธร รมาภิบาลในกา ร
บริหารงานภายในองค์กรอย่างจริงจัง สร้างจิตส านึกให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ที่ตนได้รับมอบหมาย มีแผนแม่บทอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถน า
นโยบายไปปฏิบัติเป็นรูปธรรม มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
 2. รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ พบว่า (1) ด้านนิติธรรม มี
รูปแบบของการปกครองโดยยึดพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญสูงสุด รูปแบบการปกครองโดย
ยึดพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และรูปแบบการไม่มีการก าหนดโทษโดยปราศจากพระธรรม
วินัยและกฎหมายรองรับ (2) ด้านคุณธรรม มีรูปแบบของการปกครองโดยธรรม รูปแบบ
การใช้หลักธรรมะในการปกครอง และรูปแบบการรณรงค์ให้น าหลักคุณธรรมไปเผยแพร่ 
(3) ด้า นความโปร่ งใส มีรูปแบบของกา รเปิดเผยข้อมูลข่ าวสารที่เป็ นประโยชน์ 
ตรงไปตรงมา ทันการณ์และครบถ้วนสมบูรณ์ และรูปแบบการประชุมกันเป็นเนืองนิตย์ ( 4) 
ด้านความมีส่วนร่วม มีรูปแบบของการกระจายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบไปยังผู้ มี
ความรู้ความสามารถ (5) ด้านความรับผิดชอบ มีรูปแบบของการระงับอธิกรณ์ และรูปแบบ
การวินิจฉัยลงนิคหกรรม และ (6) ด้านความคุ้มค่า มีรูปแบบการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน
ในพระพุทธศาสนา และรูปแบบการใช้ทรัพยากรด้วยความพอเพียงบนทางสายกลาง 
สอดคล้องกับที่ พระมหาชินวัฒน์ ธมฺมเสฏฺโ (2548) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” 
ผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับที่ พระมหาสมพงษ์ ชนุตฺตโม (2556) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอ
บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า มีการรณรงค์ให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในกา ร
บริหารงานภายในองค์กรอย่างจริงจัง สร้างส านึกให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ท่ีตนได้รับมอบหมาย มีแผนแม่บทอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและสามาร ถน า
นโยบายไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้ การด าเนินงานต่าง ๆ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
สามารถพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป  
 3. ตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของ
กลุ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันตก พบว่า จังหวัดราชบุรี เป็นพ้ืนที่ท่ีมีความหลากหลายทางชาติ
พันธุ์มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมประเพณี รวมถึง ทัศนคติ ความเชื่อ 
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แต่กลไกส าคัญของการปกครองที่สามารถท าให้ทุกกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
คือ ธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด้วยเหตุที่ธรรมาภิบาลเชิงพุทธ หรือพุทธธรรมาภิบาล มีคุณธรรม
เป็นองค์ประกอบส าคัญอยู่ในเนื้อของหลักการทั้งหมด และท าหน้าที่ เป็นตัวประสานทุก ๆ 
หลักการเข้าไว้ด้วยกัน สอดคล้องกับที่ นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก” จากผลการวิจัยพบว่า เม่ือจ าแนก
ตามแนวคิดที่ปรากฏในอินเดีย รูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยนั้น มีทั้งตามแบบ
พราหมณ์และแบบพุทธ และผู้ที่มีบทบาทส าคัญก็คือผู้ปกครองที่เป็นพระมหากษัตริย์หรือ
พระราชา เนื่องจากการมีพระราชอ านาจสิทธ์ิขาดในการเป็นผู้ปกครองของรัฐหรือแคว้น
ต่าง ๆ แต่เพียงพระองค์เดียว ส าหรับบุคคลอ่ืน ๆ มีข้าราชการซ่ึงด ารงต าแหน่งต่าง ๆ มี
ปุโรหิต อ ามาตย์ และเสนาบดีเป็นต้น ความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดถึงอาณา
เขตของรัฐหรือแคว้น จัดเป็นองค์ประกอบส าคัญซ่ึงมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ราชาธิปไตยในรัฐ
หรือแคว้นนั้น ๆ มีอ านาจหรือมีความเข้มแข็งขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการมีอ านาจสิทธิ์ขาด
ของผู้ปกครองจะเป็นสิ่งที่โดดเด่นในการปกครองแบบราชาธิปไตย แต่สิ่งที่ท าให้ราชาธิป
ไตยด ารงม่ันคงอยู่ได้ นอกจากการมีอ านาจและความจงรักภักดีของข้าราชบริพารแล้ว ยัง
ต้องอาศัยการมีธรรมะด้วย ไม่ว่าจะเป็นธรรมะตามหลักค าสอนของศาสนาพราหมณ์หรือ
ธรรมะตามตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาก็ตาม ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้น าหรือ
ผู้ปกครองในระบอบราชาธิปไตยได้รับการยอมรับและสามารถด ารงอยู่ในอ านาจได้อย่าง
ยาวนาน และสอดคล้องกับที่ พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต (2554) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระธรรมปริยัติเวที  
(สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)” จากผลการวิจัยพบว่า การปกครองคณะสงฆ์ถือรูปแบบการปกครอง
โดยธรรม ถือธร รมคือควา มถูกต้องเป็ นใหญ่ ตา มคติทางพระพุทธศาสนาเรี ยกว่ า 
ธรรมาธิปไตย คือ ถือธรรมเป็นใหญ่ กล่าวคือ ยึดถือความถูกต้องดีงามตามหลักคุณธรรม
ในทางพระพุทธศาสนา 
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องค์ความรู้จากการวิจัย

 
ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 

 ธรรมาภิบาลเชิงพุทธ หรือพุทธธรรมาภิบาล มีคุณธรรมเป็นองค์ประกอบส าคัญอยู่
ในเนื้อของหลักการทั้งหมด และท าหน้าที่ เป็นตัวประสานทุก ๆ หลักการเข้าไว้ด้วยกัน 
กล่าวคือ ตัวแบบกลไกการปกครองเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาค
ตะวนัตกตามหลักพุทธธรรมาภิบาล เป็นรูปแบบของการปกครองกันโดยถือกฎหมายและ
ระเบียบวิถีประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์เป็นใหญ่ แต่ยังคงยึดความถูกต้องดีงามด้วยคุณธรรม 
ไม่เอ้ือประโยชน์เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม
ตามหลักการของความมีส่วนร่วม มิใช่เปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ที่ เป็นพวกพ้องหรือกลุ่มเครือ
ญาติเท่านั้น เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1.  ผู้น า ชุมชนชา ติพัน ธุ์ หน่วย งา นภา ครัฐ  หน่ วยงา นภา คเอกชน  และ
สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ ควรส่งเสริมให้สมาชิกชุมชนชาติพันธุ์ยึดม่ันและสืบสานระเบียบ
วิถีประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์ 
 2. ชุมชนชาติพันธุ์ควรให้ความส าคัญกับท างานเป็นทีม เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริง 
 3. ชุมชนชาติพันธุ์ควรใส่ใจต่อปัญหาหรือผลกระทบต่อวิถีประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์ 

นิติธรรมเชิงพุทธ 
การถือมั่นในกฎหมายและระเบียบ

วิถีประเพณีกลุ่มชาติพันธ์ุ 

ความโปร่งใสเชิงพุทธ 
การประชุมกันเป็นเนืองนิตย์ของ

กลุ่ม   ชาติพันธ์ุ 

พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันตก 
คุณธรรมเชิงพุทธ 

การมีคุณธรรมเป็นองค์ประกอบส าคัญอยู่ในเนื้อของหลักการท้ังหมด 
และท าหน้าท่ีเป็นตัวประสานทุก ๆ หลักการเข้าไว้ด้วยกัน 

มีส่วนร่วมเชิงพุทธ 
การท างานเป็นทีม ที่ไม่เปิด
โอกาสให้เฉพาะผู้ที่กลุ่มเครือ

ญาติเท่านั้น 

คุ้มค่าเชิงพุทธ 
การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

รับผิดชอบเชิงพุทธ 
ความใส่ใจต่อปัญหาหรือ

ผลกระทบต่อวิถีประเพณีกลุ่ม
ชาติพันธ์ุ 
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 4. ชุมชนชาติพันธุ์ควรใช้ทรัพยากรอย่างรู้ คุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 
 1. ควรวิจัยเก่ียวกับ ต้นแบบตัวชี้วัดพุทธธรรมาภิบาลเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ของกลุ่มชาติพันธุ์ 
 2. ควรวิจัยเก่ียวกับ นวัตกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันวิถีประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ 
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Abstract 
 The objectives of this research article were to study the general process 
of community development of Venerable Sitagu Sayadaw Nyanissara, to study 
the factors affecting Community Development of Venerable Sitagu Sayadaw 
Nyanissara and the guideline for improve community development of Venerable 
Sitagu Sayadaw Nyanissara. This research was applied by mixed methods. The 
qualitative research was conducted by in-depth interviewing 20 keys informants 
and 9 participants in focus group discussion and data were analyzed by analytic 
induction technique. The quantitative research was conducted by collecting data 
from 280 samples with questionnaires with reliability coefficient value at 0.969. 
Statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. Findings were that the overall general process of community 
development of Venerable Sitagu Sayadaw Nyanissara was satisfied by many 
factors. However there were many issues in the community development which 
needed to be improved by the multiple co-operations, Factors affecting 
Community Development that consisted of 6 processes: planning at current and 
future, organizing for valuable business, staffing for staff development program, 
directing for evolution of risk plan in business, coordinating for relationship with 
the international countries and control for the significant controlling. And 
Iddhipada 4-dhamma: Chanda, aspiration, Viriya, effort in community 
development, Citta, attention for clear goal of the community development and, 
Vimansa, examination in the community development. The guideline for 
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community development should include Myanmar government, local people 
participation, and cooperation with International Organizations; leading to 
sustainable community development. 
Keywords: Development; Community; Iddhapada4 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการพัฒนาชุมชนตามหลัก
ของ Sitagu Sayadaw Nyanissara, เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนตามหลัก
ของ Sitagu Sayadaw Nyanissara และเพ่ือเสนอแนวทางปรับปรุงการพัฒนาชุมชนตาม
หลักของ Sitagu Sayadaw Nyanissara การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 20 คน และสนทนากลุ่มกับผู้ เชี่ยวชาญ 9 
คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงอุปนัย การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามที่มีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.969 จากกลุ่มตัวอย่าง 280 คน สถิติ
ที่ใช้คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า  บริบท
ทั่วไปของการศึกษาการพัฒนาชุมชนตามหลักของ Sitagu Sayadaw Nyanissara โดย
ภาพรวมการพัฒนาชุมชนเป็นที่น่าพอใจในหลายปัจจัย อย่างไรก็ตาม มีหลายประเด็นที่
จ าเป็นต้องปรับปรุงผ่านความร่วมมือจากหลายส่วน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนมี 6 
ขั้น คือ ด้านการวางแผนทั้งปัจจุบันและอนาคต ด้านการจัดการที่มีคุณค่าทางธุรกิจ ด้าน
บุคลากรต้องมีโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการก ากับมีการพัฒนาแผนรองรับความเสี่ยง
ทางธุรกิจ ด้านการประสานงานต้องมีความสัมพันธ์กับนานาประเทศและด้านการควบคุม
ต้องควบคุมในสิ่งที่ส าคัญ และหลักอิทธิบาท 4 ได้แก่ ฉันทะคือความใฝ่ฝัน  วิริยะคือความ
มุ่งม่ันในการพัฒนาชุมชน จิตตะคือความฝักใฝ่ต่อเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาชุมชน 
และ วิมังสาเป็นการตรวจสอบในการพัฒนาชุมชน ส่วนแนวทางในการพัฒนาชุมชน เป็น
เรื่องของรัฐบาลพม่า โดยให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม, มีการร่วมมือกับองค์การระหว่าง
ประเทศเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
ค าส าคัญ: การพัฒนา; ชุมชน; อิทธิบาท 4 
 
Introduction 
 Buddhism had established more than 2,500 years which taught by 
the Lord Buddha. Dhamma was the natural of reality and can utilize as well 
as prove it. Iddhipada means path of accomplishment or basis for success. 
The Four Successful Paths were described by the following : Chanda means 
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the aspiration or will to nobly do a particular thing usually in addition 
develop it better. Viriya means the exertion, perseverance, or effort to nobly 
keep doing on a particular thing. Citta means the dedication, active thought, 
or thoughtfulness. And Vimansa  means the investigation, examination, 
reasoning, or testing. (Thamsawana, 2012; Phrakhrupisitphachanat (Prayoon 
Nandiyo et al., 2020) 
 Management was the activities which use the resources to achieve 
organizational objectives both effectively and efficiently by planning, 
organizing, staffing, directing, coordinating and controlling . (Wannatong, 2018) 
 The integration of Buddhist principles with modern management 
processes had interested in the current and this science represented the 
management sustainability and peace of human existence . 
 It was certain that the importance of health status is profoundly 
influenced by the places in which people live, work and play. To improve 
the underlying drivers of population health, progressive communities are 
promoting safer neighborhoods, stable and affordable housing, 
environmental conditions and economic self-sufficiency. In partnership with 
the association for community health improvement, a community 
development effort between Stage community and governs health.  
 Understand the origins of the initiative including the roles of the 
hospital and public housing authority. The role strategic partners played in 
driving change based on "collective impact" principles. The importance of 
building community cohesion and broad, diverse stakeholder support . 
Hospitals were particularly important in high-poverty areas. The missions 
and bottom lines of hospitals tie them to their respective communities . 
More than other industries, the hospital industry had the ability and 
incentive to leverage resources for community development . 
 Universities played an important role as leaders in teaching and 
learning, in education, research and technology.  In teaching activities, 
universities provide the professional training for high-level jobs, as well as 
the education necessary for the development of the personality . The role 
of the universities was very important to all sectors from social as well legal 
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point of view. Graduates of all disciplines needed knowledge about 
sustainability also. (Patterns, 1996) 
 The Republic of the Union of Myanmar was the largest country in 
the mainland of Southeast Asia with an area of 676,577 square kilometers 
borders by Bangladesh, India, China, Lao PDR and Thailand. (Ministry of 
Foreign Affairs, 2016) 
 The development of the rural areas was very important because it 
affects 70 percent of the population. Presently, poverty in rural areas was 
greater than it was in urban areas including in the health, social and 
farmers’ incomes declined with the population of over 51 .4 million people, 
approximately 26 educational sectors. Although agriculture was one of the 
major economic sectors of the country, with an agriculture-based economy, 
agriculture products contribute 32 percent to the gross domestic percent 
were living beneath the poverty line and more than half were living just 
above it. (World Bank, 2016)  
 From the problem of community development that led to the 
review of community development concept, management principle 
Iddhipada 4 and development idea of Venerable Sitagu Sayadaw Nyanissara.  
 Venerable Sitagu Sayadaw Nyanissara built 44 hospitals and 5 
Buddhist universities. He had built the most useful infrastructure for many 
people. If the development idea of Venerable Sitagu Sayadaw Nyanissara 
was to continue, it will grow sustainably, all community development. 
 The Sitagu Community provided a platform for expressing shared 
values, through ceremony, and devotional practices based on Buddha 
tradition, to pay respect to the Buddha, the Dhamma and the Sangha. Sitagu 
Community members it supported the expression and preservation of their 
Myanmar culture, and for non-Burmese and opportunity to be friend this 
rich and diverse heritage. Who was the founder of Sitagu Community? there 
was one honestly significant monk in Myanmar named venerable Sitagu 
Sayadaw Dr. Nyanissara.  
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 According to Venerable Sitagu Sayadaw Dr. Nyanissara’s above Sitagu 
Community story it seemed very interesting to study the Community 
Development of Venerable Sitagu Sayadaw Nyanissara. 
   
Research Objectives 
 1. To study community development of Venerable Sitagu Sayadaw 
Nyanissara. 
 2. To study the factors affecting community development of 
Venerable Sitagu Sayadaw Nyanissara. 
 3. To guideline to improve community development of Venerable 
Sitagu Sayadaw Nyanissara. 
 
Methodology 

The research design was mixed methods research, had consist of 
quantitative research and qualitative research. Quantitative research, it was 
the survey research by using the questionnaire for collecting data from 
mainly the persons those who were related with Community Development 
of Venerable Sitagu Sayadaw Nyanissara. The population consisted of 931 
persons from 5 groups; 1) University staff, 2) Hospital staff, 3) community 
officers, 4) graduated students 5) surrounding people. The sample size was 
280 persons. Qualitative research was conducted both in-depth interview 
and focus group discussion. In-depth interview of 20 key informants those 
who were associated with the Community Development of Venerable Sitagu 
Sayadaw Nyanissara. And focus group discussion by 9 experts who had 
experience and dealing with the Community Development of Venerable 
Sitagu Sayadaw Nyanissara. 

Research Instruments were the quantitative research by survey 
research, the research instrument was questionnaires .  For in-depth 
interviews, the research instrument was structured in depth interview Script. 
And for focus group discussion, the researcher had collected data from 
focus group discussion with the specialists who provided information on 
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topic research was “Community Development of Venerable Sitagu Sayadaw 
Nyanissara”. 

 
Results 

1. General context of the community development of Venerable 
Sitagu Sayadaw Nyanissara found that the community development under 
the Supervision of Venerable Sitagu Sayadaw Nyanissara was at a high level  
(X̅= 3.93, S.D. = 0.53). The community development of Venerable Sitagu 
Sayadaw Nyanissara on results of development was at a high level (X̅= 4.15, 
S.D. = 0.55). Average standard deviation the community development under 
the Supervision of Venerable Sitagu Sayadaw Nyanissara on satisfaction of 
personnel was at a high level ( X̅= 4.01, S.D. = 0.53). The majority of 
respondent were related with the community development under the 
Supervision of Venerable Sitagu Sayadaw Nyanissara because of their career . 
And the overall of the community development according to the principle 
of Ven. Sitagu Sayadaw Nyanissara was satisfied in many factors. 

2. Factors affecting the community development of Venerable Sitagu 
Sayadaw Nyanissara found that the overall of process of management 
factors were at a high level at (X̅= 3.91, S.D. = 0.61). Planning was at a high 
level (X̅= 4.15, S.D. = 0.55). Organizing was at a high level (X̅= 3.95, S.D. = 
0.65). Staffing was at a high level (X̅= 3.68, S.D. = 0.52). Directing was at a 
high level (X̅= 3.98, S.D. = 0.72). Coordination was at a high level (X̅= 4.16, 
S.D. = 0.71). Controlling was at a high level (X̅= 4.01, S.D. = 0.68). The overall 
of Iddhipada 4-dhamma factors were at a high level as (X̅= 3.91, S.D. = 0.66). 
Chanda was at a high level (X̅= 3.95, S.D. = 0.57). Viriya was at a high level 
(X̅= 3.98, S.D. = 0.63). Citta was at a high level (X̅= 3.82, S.D. = 0.72). Vimansa 
was at a high level (X̅= 4.01, S.D. = 0.89). There are many crucial affecting 
factors that can lead a successful of the community development of 
Venerable Sitagu Sayadaw Nyanissara for instance supporting from the 
government with the budget and staff, a long and short terms plan, 
community cooperation and so on.  
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3. Guideline to the community development of Venerable Sitagu 
Sayadaw Nyanissara found that the community development under the 
Supervision of Venerable Sitagu Sayadaw Nyanissara, it had been indicated 
that planning was the first priority to settlement of the community 
development. The second was functional cooperation management which 
combined with mainly two partners namely government and other 
international organization. The next was organizing that also included for 
instance annually budget, budget plan, control budget plan and worthiness 
of budget. The fourth was staffing that related with new technology for 
community development can helped the comfortable to work . The last was 
the directing that all section of community development. There were many 
affecting and controlling factors on Iddhipada 4 that can lead to the 
community development of Venerable Sitagu Sayadaw Nyanissara. The 
participation of local people will be an appropriated guideline to success in 
the community development.  

 
Discussions 

1. General context of the community development of Venerable 
Sitagu Sayadaw Nyanissara described that the community development of 
Venerable Sitagu Sayadaw Nyanissara was shown that most of the 
respondents worked for agriculture and were related with the community 
development of Venerable Sitagu Sayadaw Nyanissara because of their 
career. The findings in accordance with the research of Direk Rerkrai (1989) 
studied on “The Role of Buddhism in Rural Development of Thailand: Some 
Performances and Outcomes” , the performances of the selected famous 
abbots mostly concerned on the occupational development such as a 
stimulator for agricultural demonstration, and other occupational training 
programmers. Their performances showed some significant changes in 
quality of life and some trends for increasing the income of the target 
persons. The occupation was related community development because it 
was basic of people conceptual in community which effect to anything 
around them. However, community development was useful of quality of 
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life and increasing the income which was the expectation target of each 
person. 

2. Factors affecting the community development of Venerable Sitagu 
Sayadaw Nyanissara described that Iddhipada4 (Chanda, Viriya, Citta and 
finally Vimansa) can be pointed out that basic knowledge of local people is 
necessary to underpin and to know about it. This can help people to have a 
better life. This leads to all to learn and to love to know what it was in the 
community development of Venerable Sitagu Sayadaw Nyanissara. The 
findings in accordance with the research of Ven. Kimpicheth Chhon (2019) 
researched on “Life and Hope Association:  Engaged Buddhist Strategy 
Transforming 27 Compassion into Social Action” , the loving-kindness and 
compassion as wishing and wanting to see other happy.  The engaged 
Buddhist strategy of Life and Hope Association brings the Buddhist concept 
of compassion into social well-fares and services for the sustainable 
development of community and human resources. Iddhipada4 can lift the 
mind both yourself and people all around who faith in this principle . The 
learning of 4 steps led to success both business and mind. 

3. Guideline to the community development of Venerable Sitagu 
Sayadaw Nyanissara described that the cooperation between Myanmar 
government and International Organization can be led sustainably between 
Myanmar government and International Organization. The participation of 
local people will be an appropriated guideline to success in the community 
development under the Supervision of Venerable Sitagu Sayadaw 
Nyanissara. The necessity to participate in the community development of 
Venerable Sitagu Sayadaw Nyanissara members. The findings in accordance 
with the research of Rakesh Prasad (2003)  studied on topic of “How 
Community Participation Can Integrate Energy Transitions Into Rural 
Development: The Experience Of Four North Indian Villages” , the essential 
activities for the community energy management were energy planning, 
community capacity building, local wisdom transfer, community capitals 
and resources utilization and cooperative network development . Support 
and participation from inside and outside community were necessary. 
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Sustainable for success of community development needs cooperate from 
both sector in community and inter-community. The wide network must 
have good relationships from government and international organization.   
 
Body of Knowledge 

The integration of Iddhipada Dhamma4 with management process 
which lead to the body of knowledge of “Community Development of 
Venerable Sitagu Sayadaw Nyanissara.” 

The finding of research from questionnaire, in-depth interview data, 
and focus group discussion were affecting factors below : 

 

 
  

Figure 1 Body of Knowledge 
From the figure that above is the “Body of Knowledge” describe the 

key of success in community development and beginning from Iddhipada 4 
and lead to management process. 

Iddhipada Dhamma 



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  

Journal of MCU Social Science Review 
123 

 

Community development was a process where community 
members come together to take collective action and generate solutions to 
common problems such as community wellbeing economic, social, 
environmental, cultural and in the belief that all people should have access 
to health, wellbeing, wealth, justice and opportunity. Community 
development will success must have good management processes. 

Management process was a process of setting goals, planning or 
controlling the organizing and leading the execution of any type of activity, 
such as a project management process. A process management process 
sometimes referred to as the process performance measurement and 
management system. Management action was taken to utilize the resources 
of men, machines, money and materials pertaining to the organization, 
effectively, economically and efficiently. 

The process of organizing people or groups so that they work 
together properly and well, the process of causing things to be the same 
and the ability to move different parts of our body together well . It works a 
complex syntactic structure that links together more elements . 

There are 6 components: 
1) Planning was the process of thinking about the activities required 

to achieve a desired goal. The planning must good mind and enough 
number of information to serve contribution a plan included the current 
and the future. 

2)  Organizing was the establishment of effective authority 
relationships among selected work, persons and work places in order for the 
group to work together efficiently. The staff must improve the capacity and 
knowledge of organizing regularly which has valuable business . 

3) Staffing was an operation of recruiting the employees by 
evaluating their skills, knowledge and then offering them specific job roles 
accordingly.The development program for staff and provide source of 
information to activate the learning. 

4) Directing was a process or technique of instructing, guiding, 
inspiring, counselling, overseeing and leading people towards the 
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accomplishment of organizational goals.  The solution for risk plan 
associated with the equality of accessing in community.  

5) Coordination was the process of organizing people that they work 
together properly and well with local people and partners all over the 
world. 

6) Controlling was the measurement and correction of performance 
in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to 
attain them. The controlling must be significant as a long term goal of 
community development management. 

Management process can be change to consist of current situation. 
As the results of management must use various strategies to adapt them, 
the body of knowledge combined with the management process and 
Iddhipada 4 which achieved the ultimate goal of community development . 

Iddhipada 4: Four Successful Paths, Iddhipada means path of 
accomplishment or basis for success. Even the Buddha also keeps this 
principle in practicing meditation. This principle was important as the path 
to accomplish and goes getting success. The four main components were 
described by the following; 

There are consist 4 components:  
(1) Chanda - the aspiration or will to nobly do a particular thing 

usually in addition develop better .  
(2) Viriya- the exertion, perseverance, or effort to nobly keep doing 

on a particular thing.  
(3) Citta- the dedication, active thought, or thoughtfulness.  
(4) Vimansa  - the investigation, examination, reasoning, or testing. 
Community development will success must start by Chanda. The 

aspiration led to more development to success in goal. Surely that work 
must have met various barriers, Viriya can support the mind to effort for 
doing anything until success. Citta can support for focus on doing for goal. 
Lastly, Vimansa  for help to check it all that you did until completely.  

Buddhist principle was the relationship between people and 
community. Although the development was rapid, progress but Buddhist 
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principle was a major improvement all concern. Results of Buddhist 
principles were ensured the sustainability and fairness of community 
development.  

To sum up, the body of knowledge describes the community 
development by integration of management process viz planning, 
organizing, staffing, directing, coordination, and controlling with Iddhipada 4 
viz Chanda, Viriya, Citta and Vimansa . It was very beneficial that develop 
the education, public health care, and others in daily life of people in 
community. 
 
Recommendations 

1. There should be an appropriated national policy on community 
development that suitable with the society situation. This can reduce the 
lack of community development in many areas especially rural areas .  

2. There should be an appropriated policy in single local level to 
serve all rages of societies. This might be useful for the inequality of 
accessible of government service.  

3. There should be amending of the law and the bill to apply 
with the community development context. Amending the law and bill 
would be able to decrease the unfair and inequality service of government 
or government officer.  

4. There should be a government support to address on 
community development in any kinds of government policy.  

5. There should be a policy support of government to educate 
people in Buddhism on community development management.  
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาและแนวทางการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประชากรคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,192 ศูนย์ กลุ่มตัวอย่างคือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 377 ศูนย์ การสุ่มตัวอย่างก าหนดขนาดกลุ่มโดยใช้ตารางของเครซ่ีและมอร์
แกน (Krejcie & Morgan) ข้อมูลศูนย์ละ 3 คน ได้แก่ นักวิชาการหรือผู้ช่วย 1 คน หัวหน้า
ศูนย์หรือรักษาการ 1 คน ครูผู้ดูแลเด็กหรือผู้ช่วย 1 คน รวมทั้งสิ้น 1,131 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า  1. สภาพปัจจุบันการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
(X̅=3.49, S.D.=0.97) และมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( X̅=2.58, S.D.=0.98) 2. ผล
การศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ได้แก่ 2.1 ด้านการบริหารจัดการ
ศูนย์เด็กเล็ก ควรมีการจัดงบประมาณ พัฒนาอาคารสถานที่ จัดอัตราก าลังครู  2.2 ครู/
ผู้ดูแลเด็ก จัดหาสื่อ อุปกรณ์ให้เพียงพอ การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การนิเทศ 2.3 
คุณภาพเด็ก ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ กล้าแสดงออก มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ด้านการคิด การ
ใช้ภาษา 
ค าส าคัญ: มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ; แนวทางพัฒนา; ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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Abstract 
The objectives of this research article were to study the current 

conditions, problems and guidelines for the early childhood education 
development of the child development center based on the standards of 
the early childhood development center 2019. The sample group consisted 
of 377 small child development centers by simple random sampling, 
derived from the population of 19,192 child development centers. The 
determination of the sample size using the table of Krejcie & Morgan. The 
data were taken from 3 persons in each center, consisting of 1 academic 
officer or academic education assistant, 1 head of a child development 
center, 1 child care teacher or child care assistant teacher totaling 1,131 
participants. The research instrument employed for the data collection was 
the questionnaires. The data analysis used were mean, standard deviation, 
and content analysis. The results of the research revealed that: 1. The 
current conditions and problems of the early childhood education 
administration of the child development center found that the early 
childhood education administration of the child development center, by 
overall was at the moderate level (X̅= 3.49, S.D.=0.97), and the problems 
were at the moderate level (X̅= 2.58, S.D.=0.98). 2. The study of the 
guidelines for the early childhood educational development of the child 
development center according to the national early childhood 
development center standard 2018 were as follows: 2.1 The administration 
of the child center should allocated the budget in order to develop 
buildings and teachers, 2.2 Teachers / child cares should provide sufficient 
materials, do lesson plans, and supervise instructions, and 2.3 The quality of 
children should be promoted about health caring, assertiveness, interacting 
with others, thinking, and using languages. 
Keywords: National Early Childhood Development Center Standard; 
Development Guideline; Child Development Center 
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บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 
2553 มาตรา 41 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใด
ระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น 
มาตรา 42 ก าหนดให้กระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐาน
การศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กระทรวงมหาดไทย, 2545; นิตยา ภัสสรศิริ, 2556) 
 นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16(9) ก าหนดให้องค์การบริหาร  ส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดการศึกษา
โดยถือว่าการจัดการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นประกอบกับพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้เริ่มด าเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเม่ือ ปี พ.ศ. 2545 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พยายามยกระดับคุณภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ กแห่งชาติ ซ่ึงถือเป็ น
มาตรฐานขั้นต่ า ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งจะต้องใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับ
คุณภาพให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ มี 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้  ประกอบด้วย  
มาตรฐานการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 5 ตัวบ่งชี้  26 ข้อ มาตรฐานการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จ านวน 5 ตัวบ่งชี้  20 ข้อ มาตรฐานด้าน
คุณภาพเด็ก จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560; กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2552; 
จรรยา ชินสี, 2552; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2562) โดยแบ่งระดับคุณภาพ
ออกเป็น 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี ผ่านเกณฑ์ขั้นต้นและต้องปรับปรุงโดยเกณฑ์มาตรฐาน
ดังกล่าวถูกสร้างขึ้นบนพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ 1) การบริหารจัดการที่ ดี 2) กระบวนการ
บริการหรือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กที่ มีคุณภาพ และ 3) ประสิทธิผลจาก
การด าเนินงาน คือ เด็กต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จากการตรวจติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
ปรากฏว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด มีผลการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้อยู่ในระดับควรพัฒนา ซ่ึงไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
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ของหน่วยงานต้นสังกัด ที่ต้องการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกศูนย์ต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินด้วยระดับคุณภาพอย่างน้อยอยู่ควรอยู่ในระดับดีถึงดีมาก (สิริภรณ์ สุริวงษ์และ
คณะ, 2563; รัตมณี เสนีกาญจน์ และศันสนีย์ จะสุวรรณ์, 2560) 
 ด้วยเหตุนี้  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการยกระดับคุณภาพการจั ด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สูงขึ้นตามมาตรฐานที่ก าหนด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือ
น าผลการศึกษาที่ได้มาใช้เป็นแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 
2562 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 
19,192 ศูนย์   
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน    377 ศูนย์ ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ
เครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ก าหนดผู้ให้ข้อมูลศูนย์ละ 3 คน ประกอบด้วย 
นักวิชาการศึกษาหรือผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จ านวน 1 คน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือ
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 คน ครูผู้ ดูแลเด็กหรือผู้ช่วยครูผู้ ดูแลเด็ก 
จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 1,131 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ
สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
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         ตอนที่ 1  ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ และความ
เก่ียวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบส ารวจ
รายการ (Check list) 
        ตอนที่ 2  การประเมินระดับสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย  
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และด้าน
คุณภาพเด็กปฐมวัย ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ซ่ึงมีค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
 

สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา 
5  หมายถึง  มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 
3  หมายถึง  มีการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง  มีการด าเนินงานอยู่ในระดับน้อย 
1  หมายถึง  มีการด าเนินงานอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

5  หมายถึง  มีปัญหาอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีปัญหาอยู่ในระดับมาก 
3  หมายถึง  มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง  มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
1  หมายถึง  มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด ( Open – 
Ended) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เป็นการศึกษาข้อมูลเพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 โดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) หรือวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) 
ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบ  (Check) และ
การปรับปรุงแก้ไข (Action) โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) 
           1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาเก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กและด้านคุณภาพเด็ก 
           1.2 จัดท าแผนจัดเก็บข้อมูล 
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           1.3 จัดท าเครื่องมือเพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 
 2. ขั้นการปฏิบัติ (Do) 
  ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแผนที่ก าหนด โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
           2.1 แจ้งก าหนดการให้บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับทราบ 
           2.2 ขอความร่วมมือกับนักวิชาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมสังเกตการณ์และให้ข้อมูล 
           2.3 ชี้แจงท าความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์การจัด เก็บข้อมูลแก่บุคลากร
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนักวิชาการศึกษา 
           2.4  ผู้วิจัยท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วย
การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อมูลตามตัว
บ่งชี้ของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562 รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน และข้อมูลเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ที่ เก่ียวข้อง
กับการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
           2.5 สอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้วิจัยกับบุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนักวิชาการศึกษา 
           2.6 ขอความร่วมมือบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และนักวิชาการศึกษา ตอบแบบสอบถาม 
 3.  ขั้นการตรวจสอบ (Check) 

ท าการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บ และน ามาวิเคราะห์สรุปประเด็นปัญหา 
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 ในแต่ละด้าน 
      4.  ขั้นการปรับปรุงแก้ไข (Action) 
 น าแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ไป
ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ก าหนด เพ่ือให้ได้
แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที่สมบูรณ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึง
แยกวิเคราะห์ตามล าดับ ดังนี้ 
 1. สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check list) โดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
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2. สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 
2561 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ 
(Best) ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 0.00-1.49 หมายถึง มีสภาพและปัญหาในการด าเนินงานในระดับน้อย
ที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีสภาพและปัญหาในการด าเนินงานในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีสภาพและปัญหาในการด าเนินงานในระดับปาน
กลาง 
 ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีสภาพและปัญหาในการด าเนินงานในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีสภาพและปัญหาในการด าเนินงานในระดับมาก
ที่สุด  
  
ผลการวิจัย 
 1. สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X̅= 3.49 , S.D. 
=0.97)   และมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 2.58 , S.D. = 0.98) เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับ
มาก (X̅ = 3.56, S.D. =0.94) ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัยมีสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับปาน
กลาง (X̅ = 3.50, S.D. =1.00) และด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย มีสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 3.40 , 
S.D. =0.98) ตามล าดับ ส่วนผลการศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า คุณภาพของ
เด็กปฐมวัย มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง (X̅= 2.73, S.D. =0.92) ด้านการบริหารจัดการ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( X̅= 2.51 , S.D. =0.53) และด้าน
ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์  การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง (X̅= 2.50, S.D. = 1.09) ตามล าดับ 
 2. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
ประกอบด้วย 
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  2.1  ด้านการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก ควรมีการจัดสรรงบประมาณ 
การพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย ม่ันคงแข็งแรง และมีความ
เหมาะสมในการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน การจัดสรรอัตราก าลังครูให้
เพียงพอกับจ านวนเด็ก   
  2.2  ด้านครู/ผู้ดูแลเด็ก ควรจัดหาสื่อ อุปกรณ์ให้เพียงพอ มีการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่มีความเหมาะสมกับบริบทและพ้ืนที่  และการนิเทศ ก ากับ
ติดตามอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง การส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้  ความสามารถใน
การจัดประสบการณ์และการวัดผลประเมินผลตามพัฒนาการอย่างถูกต้อง 
  2. 3 ด้านคุณภาพเด็ก ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและการดูแลสุขภาพ
อนามัยการกล้าแสดงออก การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ด้านการคิด และการใช้ภาษาในการสื่อ
ความหมาย ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยที่พบว่า สภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X̅= 
3.49, S.D. =0.97) และมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( X̅= 2.58 , S.D. = 0.98) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีสภาพปัจจุบัน
อยู่ในระดับมาก (X̅= 3.56, S.D. =0.94) ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัยมีสภาพปัจจุบันอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X̅= 3.50 , S.D. =1.00) และด้านครู/ผู้ ดูแลเด็กให้การดูแลและจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย มีสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับปาน
กลาง (X̅= 3.40, S.D. =0.98) ตามล าดับ ทั้งนี้ เนื่องมาจากการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้นมีการด าเนินงาน
มาอย่างต่อเนื่อง มีความเหมาะสมกับสภาพและสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านการบริหาร จัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยซ่ึ งมีสภา พปัจจุบัน อยู่ ในร ะดับมา ก   
สอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธนา ม่ิงเมือง (2554) วิจัยเรื่องการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย พบว่าการบริหารจัดการศูนย์เด็ก
เล็กเทศบาลเมืองคูคตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหาการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า 
คุณภาพของเด็กปฐมวัย มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( X̅= 2.73 , S.D. =0.92) ซ่ึงมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดใน 3 ด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพ
เด็กยังพบปัญหาหลายประการ เช่น กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญายังขาดความหลากหลาย ไม่สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
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ของเด็ก ควรมีการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กตามช่วงวัย สอดคล้องกับผลการวิจัยของณัฐธยาน์ สนินัด 
(2553) วิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ผลการวิจัยพบว่า ด้านครูผู้สอนขาด
การใช้ความรู้ความสามารถของตนตามวุฒิและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
องค์ความรู้จากการวิจัย 
 1.  ข้อมูลสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1. ในการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ควรมีการ
ก าหนดแผนในการด าเนินงานตามมาตรฐานอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของแต่ละ
พ้ืนที่และควรเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย 
 2. ควรมีการก าหนดแนวทางในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตลอดจนการประเมินผล
การด าเนินงานเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ต่อไป 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน ามา ใช้เป็น
กรอบในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
 2. ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ได้แนวทางในการบริหาร
จัดการที่เป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป 
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บทคัดย"อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค8เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไป ปDจจัยท่ีมีอิทธิพล และ
นําเสนอรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการของ
องค8กรปกครองสQวนทRองถ่ิน จังหวัดปทุมธานี เปTนการวิจัยแบบผสานวิธี สําหรับการวิจัยเชิง
ปริมาณเก็บขRอมูลจากกลุQมตัวอยQาง 430 คน วิเคราะห8ขRอมูลเชิงพรรณนา โดยใชRคQาความถ่ี 
คQารRอยละ คQาเฉลี่ย สQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บขRอมูลจากผูRใหR
ขRอมูลจํานวน 17 รูปหรือคน วิเคราะห8ขRอมูลเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวQา 1. การเพ่ิม
ผลิตภาพในการปฏิบัติราชการในภาพรวมอยูQในระดับมาก (X�=3.52, S.D.=0.753) 
2. ปDจจัยท่ีมีอิทธิพลตQอการเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการขององค8กรปกครองสQวน
ทRองถ่ิน จังหวัดปทุมธานี ผลการตรวจสอบสอดคลRองกับขRอมูลเชิงประจักษ8 (P-value = 
0.1511, χ2= 86.53, df. = 74, χ2/df = 1.169, GFI = 0.98, AGFI = 0.95, CFI = 1.00, 
SRMR = 0.021, RMSEA = 0.019) ผลการศึกษาพบวQา สําหรับคQาสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ8 (R2) ของสมการโครงสรRางตัวแปรแฝงภายในพบวQามีคQาเทQากับ 0.75 3. รูปแบบ
การบูรณาการหลักพุทธธรรมมีองค8ประกอบ 4 ดRานคือ 1) ดRานจัดทําแผนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน 2) ดRานการใหRความสําคัญตQอการเพ่ิมผลิตภาพ 3) ดRานการนํา
รูปแบบการใชRบริการรQวมกัน 4) ดRานการสรRางและพัฒนาแนวคิดนวัตกรรม และมีปDจจัย
ภายนอกท่ีเปTนตัวสQงเสริมใหRเกิดการเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ 
คําสําคัญ: การบูรณาการ; ผลิตภาพในการปฏิบัติงาน; องค8กรปกครองสQวนทRองถ่ิน 
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Abstract 
The objectives of this research article were to study the general 

state, influencing factors and to propose a model for Integration of Buddhist 
Principle for Increasing Productivity in Working Performances Personnel of 
Local Administrative Organizations in Pathum Thani Province. Methodology 
was the mixed methods: the quantitative research, data were  collected 
from 430 samples and analyzed  with descriptive statistics; frequency, 
percentage, mean, standard deviation (S.D.), The qualitative research, data 
were collected from 17 key informants by In-depth interviewing. Findings 
were as follows; 1. The Increasing Productivity in Working Performances by 
overall was at a high level (X�=3.26, S.D. = 0.311) 2. The factors influencing 
the Increasing Productivity in Working Performances Personnel of Local 
Administrative Organizations in Pathum Thani Province, were found that the 
analysis results conformed with the empirical data (P-value = 0 . 15 11, 
χ

2=86.53, df.=74,χ2/df = 1.169,GFI = 0.98,AGFI = 0.95,CFI = 1.00,SRMR = 
0.021, RMSEA = 0.019). The study results were found that; the predictive 
coefficient (R2) of the internal latent variable structure equation was found 
to be 0.75 3. Model for Integration of Buddhist Principle were 4 
components: Planning, Productivity, Shared Services, Value Creation and 
there were external factors that Increased Productivity in official work 
performances. 
Keywords: Integration; Productivity in Working; Administrative Organizations 
 
บทนํา 
 องค8กรปกครองสQวนทRองถ่ินอยูQภายใตRการกํากับดูแลของกรมสQงเสริมการปกครอง
ทRองถ่ิน ซ่ึงเปTนสQวนราชการท่ีจัดต้ังข้ึนใหมQในสังกัดกระทรวงมหาดไทยท่ีมีบทบาทภารกิจ
สําคัญในการสQงเสริมสนับสนุนองค8กรปกครองสQวนทRองถ่ิน โดยการพัฒนาและใหRคําปรึกษา 
แนะนําองค8กรปกครองสQวนทRองถ่ินในดRานการจัดทําแผนพัฒนาทRองถ่ิน การบริหารงาน
บุคคล การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพ่ือใหR องค8กรปกครองสQวนทRองถ่ิน มีความ
เขRมแข็ง และมีศักยภาพในการใหRบริการสาธารณะ ท้ังนี้ อํานาจหนRาท่ีและโครงสรRางสQวน
ราชการ ของกรมสQงเสริมการปกครองทRองถ่ิน เปTนไปตามกฎกระทรวงแบQงสQวนราชการกรม
สQงเสริมการปกครองทRองถ่ินกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 (ราชกิจจานุเบกษา, 2559) 
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การเกิดข้ึนขององค8กรปกครองสQวนทRองถ่ินเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสQงเสริม
การปกครองทRองถ่ิน และพัฒนาการบริหารของสQวนราชการใหRเ กิดผลสัมฤทธิ์  มี
ประสิทธิภาพ และเกิดความคุRมคQา สอดคลRองกับการเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการซ่ึง
เปTนแนวคิดในการจัดการสมัยใหมQซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2556)  
 หากกลQาวถึงปDญหาการทํางานขององค8กรปกครองสQวนทRองถ่ินนั้นหลักๆ อาจแบQง
ไดRเปTน 4 ประเภท คือ ดRานบุคคล ดRานงบประมาณ ดRานวัสดุ/อุปกรณ8 และดRานการจัดการ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ ดRานแรกบุคคล ระบบริหารงานบุคคลของราชการสQวนทRองถ่ินมี
ปDญหาสําคัญ คือ ดRานท่ี 1) ดRานบุคลากร องค8กรปกครองสQวนทRองถ่ินมีฐานะตQางกัน เพราะ
กฎหมายขององค8กรปกครองสQวนทRองถ่ินมีหลายฉบับ ใชRคําเรียกแตกตQางกัน บางองค8กร
ปกครองสQวนทRองถ่ินเรียก “ขRาราชการ” บางองค8กรปกครองสQวนทRองถ่ินเรียก “พนักงาน” 
ทําใหRสิทธิท่ีจะไดRรับจากราชการแตกตQางกันอาทิ เครื่องราชย8อิสิริยาภรณ8 ท้ังๆ ท่ีทํางานใน
ทRองถ่ินเดียวกัน แมRรัฐธรรมนูญแหQงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 288 ใหRเรียก
พนักงานสQวนทRองถ่ินวQา "ขRาราชการสQวนทRองถ่ิน" แตQกฎหมายทRองถ่ินก็ยังมิไดRแกRไข 2) 
กรณีท่ีมีระบบบริหารงานบุคคลแยกออกจากกัน เพราะมีองค8กรบริหารงานบุคคลแยก
ตQางหากจากกันมากมายถึงทRองถ่ินละ 76 องค8กรตามจํานวนจังหวัด (76 จังหวัด) กลQาวคือ 
องค8การบริหารสQวนตําบลมี 76 องค8กร และเทศบาลมี 76 องค8กร (ยกเวRน พัทยา, 
กรุงเทพมหานคร มีองค8กรบริหารงานบุคคลเพียงองค8กรเดียว) ผลท่ีตามมาคือการโยกยRาย
ถQายเทขRาราชการระหวQางหนQวยงานทRองถ่ินตQางประเภทกันมีขRอจํากัด ทําไมQไดR การกRาวสูQ
ตําแหนQงท่ีสูงข้ึนจึงประสบปDญหา ตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดไดRวินิจฉัยไวRวQา 
องค8กรบริหารงานบุคคลกลางของทRองถ่ิน คือ “คณะกรรมการพนักงานสQวนทRองถ่ิน
จังหวัด” ทุกจังหวัด 3) การบริหารงานบุคคลทRองถ่ินในอดีตจนถึงปDจจุบัน ท่ีผQานมาคนท่ี
เขRามาบริหารงานทRองถ่ินเปTนคนของรัฐบาลท้ังสิ้น รัฐบาลผูกขาดท้ังหมด คนในทRองถ่ิน
ไมQไดRเขRามามีสQวนบริหารงานบุคคล จึงทําใหRบุคคลในทRองถ่ินไมQมีโอกาสเขRามาจัดการ 
เพ่ือใหRสอดคลRองกับความตRองการของทRองถ่ินนั้น ซ่ึง "ขRาราชการทRองถ่ิน" สQวนใหญQเห็นวQา
ปDญหาดังกลQาวท้ัง 3 ขRอ ยังคงมีอยูQ เพียงแตQไมQรูRจะไปเรียกรRองใหRแกRไขกับหนQวยงานท่ีมี
อํานาจใดไดR ดRวยติดท่ีเง่ือนไขของกฎหมาย พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล ยังไมQสามารถ
แกRไขตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 288 ไดR หมายความวQามันถูกป�ดล็อคไวRดRวย 
"กฎหมาย" (สยามพร พันธไชย, 2562; สุบัณฑิต จันทร8สวQาง, 2562; ถนัด ไชยพันธ8, 2561) 
 ดRานท่ี 2 และ 3 ดRานงบประมาณ กับดRานวัสดุหรืออุปกรณ8เก่ียวเนื่องกันโดยมี
นักวิชาการไดRอธิบายเก่ียวกับปDญหาการทุจริตดRานงบประมาณไวRวQา (โกวิทย8 พวงงาม, 
2560) โดยเกิดจากการทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจRางและการเงินการคลัง เพราะมีชQองวQางการ
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บริหารดRานการคลัง โดยเฉพาะการจัดซ้ือจัดจRาง สาเหตุมาจากการท่ีองค8กรปกครองสQวน
ทRองถ่ินละเลยไมQปฏิบัติหรือไมQทําตามระเบียบฯ และอRางวQาไมQทราบเก่ียวกับเรื่องท่ีมีการ
จัดทําและไมQจัดทําโดยในสQวนท่ีองค8กรปกครองสQวนทRองถ่ินไมQจัดทําซ่ึงกQอใหRเกิดการทุจริต 
ดังเชQน (1) ไมQทําทะเบียนยืมเงิน (2) ไมQทําบัญชีคุมรายรับ (3) ไมQมีการทําหลักฐานในการ
เบิกจQายพัสดุ (4) ไมQมีการทําการลงบัญชีรายรับรายจQาย (5) ไมQมีการทํารายงานแสดง
รายรับรายจQายและงบทดลองเปTนรายเดือน (6) การจัดทํางบแสดงสถานะทางการเงินและ
รายงานทางการเงินตQางๆ (7) จัดทําการบันทึกขRอตกลงการจRางเพ่ือกําหนดระยะเวลาใหR
ผูRรับจRางตRองรับผิดชอบความชํารุดบกพรQองของงานท่ีจRาง (8) ไมQจัดใหRมีหนQวยงาน
ตรวจสอบภายใน (9) ไมQมีการแตQงต้ังเจRาหนRาท่ีตรวจรับพัสดุ (10) ไมQจัดใหRมีการแตQงต้ัง
ผูRแทนชุมชน หรือผูRแทนประชาคม และดRานท่ี 4 ดRานการจัดการ จากการศึกษาพบปDญหา
คือ (ปณัยกร บุญกอบ, 2559) ปDญหาในการปฏิบัติงานดRานทิศทางและการกําหนดนโยบาย 
ดRานการจัดทําแผนปฏิบัติการ ดRานการจัดทําแผนพัฒนาและโครงการ ดRานการประเมิน
และการจัดทํารายงานดRานการติดตามและควบคุมงาน ดRานการจัดการเรื่องการจัดซ้ือจัด
จRาง และดRานการจัดการดRานการเงินและงบประมาณ 
 ดังนั้นจากการศึกษาเอกสารท่ีผQานมาสรุปไดRวQาปDญหาของการบริหารงานของ
องค8กรปกครองสQวนทRองถ่ินนั้นหลักๆ คือ ดRานบุคคลเนื่องจากกฎหมายองค8กรปกครองสQวน
ทRองถ่ินมีหลายฉบับ ใชRคําเรียกแตกตQางกันและผลท่ีตามมาคือการโยกยRายถQายเท
ขRาราชการการระหวQางหนQวยงานทRองถ่ินตQางประเภทกันมีขRอจํากัด ทําไมQไดR การกRาวสูQ
ตําแหนQงท่ีสูงข้ึนจึงประสบปDญหา ดRานงบประมาณ กับดRานวัสดุหรืออุปกรณ8เก่ียวเนื่องกัน
เปTนปDญหาเก่ียวกับการทุจริตเชQน การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจRางและการเงินการคลัง เพราะ
มีชQองวQางการบริหารดRานการคลัง โดยเฉพาะการจัดซ้ือจัดจRาง และดRานการจัดการซ่ึง
ปDญหาก็คือ การปฏิบัติงานดRานทิศทางและการกําหนดนโยบาย ดRานการจัดทําแผนปฏิบัติ
การ ดRานการจัดทําแผนพัฒนาและโครงการ ดRานการประเมินและการจัดทํารายงานดRาน
การติดตามและควบคุมงาน ดRานการจัดการเรื่องการจัดซ้ือจัดจRาง และดRานการจัดการดRาน
การเงินและงบประมาณ ในงานวิจัยครั้งนี้ไดRสรุปและศึกษาเก่ียวปDญหาท่ีสอดคลRองกับการ
เพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ 4 ดRานคือ ดRานการจัดทําแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน ดRานการใหRความสําคัญตQอการเพ่ิมผลิตภาพ ดRานการนํารูปแบบการใชRบริการ
รQวมกัน และดRานการสรRางและพัฒนาแนวคิดนวัตกรรม  
 จากเหตุผลดังกลQาวแลRวนั้นทําใหRผูRวิจัยสนใจศึกษาเก่ียวกับ “การบูรณาการหลัก
พุทธธรรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการขององค8กรปกครองสQวนทRองถ่ิน จังหวัด
ปทุมธานี” เพ่ือใหRเห็นวQาการปฏิบัติงานขององค8กรปกครองสQวนทRองถ่ินโดยเฉพาะดRานการ
เพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติงานเปTนอยQางไร ผูRวิจัยยังสนใจศึกษาอีกวQาการเพ่ิมผลิตภาพใน
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การปฏิบัติงานนั้นมีสาเหตุมากจากปDจจัยใดบRางโดยเฉพาะปDจจัยดRานการจัดการภายใน
องค8กร และปDจจัยคํ้าจุนดRวย และนอกจากนั้นแลRวยังศึกษาเพ่ิมอีกวQาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 นั้นสQงผลตQอเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและเปTนตัว
แปรสQงผQานดRวยหรือไมQ การศึกษาครั้งนี้จะมีความแตกตQางออกไปโดยจะนํารูปแบบการ
วิเคราะห8สมการโครงสรRางเขRามาใชRในการศึกษาและจะไดRนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เขRามาบูรณาการกับศาสตร8ทางตะวันตกเพ่ือใหRเห็นถึงการบูรณาการหลักพุทธธรรมท่ีชQวย
เพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการขององค8กรปกครองสQวนทRองถ่ิน จังหวัดปทุมธานีไดR ผล
จากการศึกษาในครั้งนี้นั้นจะทําใหRทราบปDจจัยท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมผลิตภาพในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถนําจุดเดQนท่ีไดRไปกําหนดเปTนนโยบายในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ขององค8กรปกครองสQวนทRองถ่ินตQอไป 
 
วัตถุประสงค การวิจัย 
 1 เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการขององค8กร
ปกครองสQวนทRองถ่ินจังหวัดปทุมธานี 
 2 เพ่ือศึกษาปDจจัยท่ีมีอิทธิพลตQอการเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการขององค8กร
ปกครองสQวนทRองถ่ิน จังหวัดปทุมธานี 
 3 เพ่ือเสนอรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติ
ราชการขององค8กรปกครองสQวนทRองถ่ิน จังหวัดปทุมธานี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ
ขององค8กรปกครองสQวนทRองถ่ิน จังหวัดปทุมธานี ไดRกําหนดแนวทางการวิจัยโดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 รูปแบบการวิจัยครั้งนี้ เปTนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
มีท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) กลุQมตัวอยQางท่ีใชRในการวิจัย ไดRแกQ บุคลากรขององค8กรปกครองสQวนทRองถ่ิน 
จังหวัดปทุมธานี ท่ีอยูQในสQวนจังหวัด เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล จํานวน 430 
ตัวอยQาง ใชRวิธีการกําหนดขนาดตัวอยQางในการวิจัยโดยการพิจารณาจากความเหมาะสม
ของจํานวนคQาพารามิเตอร8 ผูRใหRขRอมูลสําคัญจํานวน 17 รูปหรือคน และการสนทนากลุQม
เฉพาะ จํานวน 10 รูปหรือคน  
 ประชากร ประชากรท่ีใชRในการวิจัย คือ บุคลากรขององค8กรปกครองสQวนทRองถ่ิน 
จังหวัดปทุมธานี ท่ีอยูQในสQวนจังหวัด เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล จํานวน 852 คน ใชR
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วิธีการสุQมกลุQมตัวอยQางแบบแบQงชั้น (Stratified Random Sampling) ไดRกลุQมตัวอยQาง
จํานวน 430 คน ผูRใหRขRอมูลสําคัญ ไดRแกQ ผูRบริหารองค8กรปกครองสQวนทRองถ่ิน ผูRบริหาร
กรมการปกครอง ผูRเชี่ยวชาญดRานรัฐประศาสนศาสตร8 ผูRเชี่ยวชาญดRานพระพุทธศาสนา 
จํานวน 17 รูปหรือคน ใชRวิธีการเลือกตัวอยQางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 เครื่องมือการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ไดRแกQ
แบบสอบถาม (Questionnaire) สรRางข้ึนโดย ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและผลงาน
การวิจัยท่ีเ ก่ียวขRอง กําหนดกรอบแนวคิด ในการสรRางเครื่องมือจากวิจัย กําหนด
วัตถุประสงค8ในการสรRางเครื่องมือการวิจัย โดยขอคําปรึกษาจากอาจารย8ท่ีปรึกษาสรRาง
เครื่องมือการวิจัย นําเสนอรQางแบบสอบถามตQออาจารย8ท่ีปรึกษาและผูRเชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบและปรับปรุงแกRไขนําแบบสอบถามไปทดลองใชR (Try out) กับประชากรท่ีมี
ลักษณะใกลRเคียงกลุQมตัวอยQางเพ่ือหาคQาความเชื่อม่ัน (Reliability) แลRวนําเสนออาจารย8ท่ี
ปรึกษา จัดพิมพ8แบบสอบถามฉบับจริงและนําไปแจกกับกลุQมตัวอยQางในการวิจัย การวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการสัมภาษณ8 เปTนการสัมภาษณ8อยQางเปTน
ทางการ (Structured Interview) ทําการสัมภาษณ8โดยเจาะจงจํานวน 17 รูปหรือคนและ
การสนทนากลุQมเฉพาะ (Focus Group Discussion) จํานวน 10 รูปหรือคน 
 การเก็บรวบรวมข$อมูล การเก็บรวบรวมขRอมูล ขอหนังสือจากผูRอํานวยการ
หลักสูตรถึงผูRบริหารองค8กรปกครองสQวนทRองถ่ินเพ่ือขอความอนุเคราะห8ในการตอบ
แบบสอบถามจากบุคลากรในหนQวยงาน นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ8ไปเก็บขRอมูลกับ
บุคลากรท่ีเปTนกลุQมตัวอยQางจํานวน 430 ชุด และเก็บแบบสอบถามคืนดRวยตนเอง-แลRว
นํามาตรวจสอบความถูกตRอง-ไดRขRอมูลท่ีสมบูรณ8ท้ังหมดจํานวน 430 ชุด หลังจากนั้นไดRเก็บ
ขRอมูลจากการสัมภาษณ8อยQางเปTนทางการ (Structured Interview) และการสนทนากลุQม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 การวิเคราะห ข$อมูล การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การ
วิเคราะห8ขRอมูลเชิงพรรณนา โดยใชRคQาความถ่ี คQารRอยละ คQาเฉลี่ย และสQวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (สุภางค8 จันทวานิช, 2553) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชR
การวิเคราะห8ขRอมูลโดยการจําแนกชนิดขRอมูล (Typological Analysis) การวิเคราะห8โดย
การจําแนกชนิดขRอมูล คือ การจําแนกขRอมูลเปTนชนิด (Typologies) การจําแนกขRอมูลใน
ระดับจุลภาค การจําแนกขRอมูลระดับนี้แบQงเปTน 2 ประเภทยQอย ไดRแกQ การวิเคราะห8
คําหลัก (Domain Analysis) กับการวิเคราะห8สารระบบ (Taxonomy Analysis) (สุภางค8 
จันทวานิช, 2553) การวิเคราะห8คําหลัก การจําแนกขRอมูลในระดับมหภาค การจําแนก
ขRอมูลในระดับมหภาค เปTนการจําแนกขRอมูลตามเหตุการณ8 (Event) หรือการวิเคราะห8
เหตุการณ8ตามเรื่องราว (Event Analysis) ท่ีปรากฏ 
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ผลการวิจัย 
 1 สภาพท่ัวไปของการเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการขององค กรปกครอง
ส"วนท$องถ่ินจังหวัดปทุมธานี การเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการในภาพรวมอยูQใน
ระดับมาก มีคQาเฉลี่ยเทQากับ 3.52 สQวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทQากับ .753 เม่ือพิจารณาเปTน
รายดRานโดยเรียงลําดับตามคQาเฉลี่ยพบผลการศึกษาคือ การนํารูปแบบการใชRบริการรQวมกัน 
มีคQาเฉลี่ยเทQากับ 3.61 รองลงมาคือ การสรRางและพัฒนาแนวคิดนวัตกรรม มีคQาเฉลี่ย
เทQากับ 3.52 การใหRความสําคัญตQอการเพ่ิมผลิตภาพ มีคQาเฉลี่ยเทQากับ 3.50 และจัดทํา
แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน มีคQาเฉลี่ยเทQากับ 3.47 ตามลําดับ 
 2. ป]จจัยความสัมพันธ เชิงสาเหตุของการเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ
ขององค กรปกครองส"วนท$องถ่ิน จังหวัดปทุมธานี คQาความเท่ียงของตัวแปรสังเกตไดR มีคQา
ความเท่ียงอยูQระหวQาง 0.10-0.94 โดยตัวแปรท่ีมีคQาความเท่ียงสูงสุดคือ ดRานเงินเดือนและ
ผลตอบแทนอ่ืน (Support1) มีคQาความเท่ียงเทQากับ 0.94 รองลงมาคือ การจัดทําแผนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน (Product1) มีคQาความเท่ียงเทQากับ 0.93 สQวนตัวแปรท่ีมี
คQาความเท่ียงตํ่าสุดคือ สถานะของอาชีพ (Support3) มีคQาความเท่ียงเทQากับ 0.10  
 การเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ (PRODUCT) ขนาดความสัมพันธ8เทQากับ 
0.81 แยกเปTนอิทธิพลทางตรง 0.30 และอิทธิพลทางอRอม 0.43 เปTนอิทธิพลรวม 0.73 โดย
มีคQาอิทธิพลทางอRอม และอิทธิพลรวมสQงผลตQอการเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ 
อยQางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 หมายความวQา การจัดการภายในองค8กร
ประกอบดRวย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (0.77) ความผูกพันตQอองค8กร (0.63) บรรยากาศ
องค8กร (0.80) พฤติกรรมการเปTนสมาชิกท่ีดีขององค8การ (0.80) และวัฒนธรรมองค8กร 
(0.91) จะทําใหRเกิดการเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการไดRอยQางดี นอกจากนั้นหากมีการ
ปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 คือฉันทะ: รักงาน วิริยะ: สูRงาน จิตตะ: ใสQใจงาน วิมังสา: 
ทํางานดRวยปDญญา ก็จะย่ิงทําใหRเกิดการเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการขององค8กร
ปกครองสQวนทRองถ่ิน จังหวัดปทุมธานี  
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 (IDDHI) กับการเพ่ิมผลิตภาพใน
การปฏิบัติราชการ (PRODUCT) ขนาดความสัมพันธ8เทQากับ 0.89 มีขนาดอิทธิพลทางตรง
สQงผลตQอการเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการเทQากับ 0.82 อยQางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 หมายความวQา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 อัน
ประกอบดRวย ฉันทะ: รักงาน (0.78) วิริยะ: สูRงาน (0.76) จิตตะ: ใสQใจงาน (0.76) วิมังสา: 
ทํางานดRวยปDญญา (0.90) จะทําใหRเกิดการเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการขององค8กร
ปกครองสQวนทRองถ่ิน จังหวัดปทุมธานีไดRถึงรRอย 82  
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 การเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ (PRODUCT) ขนาดความสัมพันธ8เทQากับ 
0.70 แยกเปTนอิทธิพลทางตรง -0.22 และอิทธิพลทางอRอม 0.31 เปTนอิทธิพลรวม 0.09 
โดยท่ีมี อิทธิพลทางอRอม และอิทธิพลรวมสQงผลตQอการเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ 
อยQางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 หมายความวQา ปDจจัยคํ้าจุนประกอบดRวย เงินเดือน
และผลตอบแทนอ่ืน (0.97) โอกาสความกRาวหนRาในอนาคต (0.34) สถานะของอาชีพ 
(0.32) สภาพการทํางาน (0.34) ความม่ันคงในการทํางาน (0.49) ทําใหRเกิดการเพ่ิมผลิต
ภาพในการปฏิบัติราชการไดRอยQางดี นอกจากนั้นเม่ือมีการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 ดRวย
คือตRองมี ฉันทะ: รักงาน วิริยะ: สูRงาน จิตตะ: ใสQใจงาน วิมังสา: ทํางานดRวยปDญญา ก็จะย่ิง
ทําใหRเกิดการเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการขององค8กรปกครองสQวนทRองถ่ิน จังหวัด
ปทุมธานี ไดRดียิ่งข้ึนไปอีก 
 3. รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ
ขององค กรปกครองส"วนท$องถ่ิน จังหวัดปทุมธานี การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเพ่ิม
ผลิตภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรองค8กรปกครองสQวนทRองถ่ิน จังหวัดปทุมธานี
ครั้งนี้แบQงเปTน 2 สQวนคือ สQวนท่ีหนึ่ง การเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากร
องค8กรปกครองสQวนทRองถ่ิน และสQวนท่ีสองปDจจัยท่ีมีอิทธิพลตQอการผลิตภาพในการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรองค8กรปกครองสQวนทRองถ่ิน จังหวัดปทุมธานี การเพ่ิมผลิตภาพในการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรองค8กรปกครองสQวนทRองถ่ิน ประกอบดRวย ดRานจัดทําแผนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ดRานการใหRความสําคัญตQอการเพ่ิมผลิตภาพ ดRานการนํา
รูปแบบการใชRบริการรQวมกัน ดRานการสรRางและพัฒนาแนวคิดนวัตกรรม ปDจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตQอการเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรองค8กรปกครองสQวนทRองถ่ิน จังหวัด
ปทุมธานี ประกอบดRวย การจัดการภายในองค8กร แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิ
บาท 4 

 
อภิปรายผล 
 สภาพท่ัวไปของการเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการขององค กรปกครองส"วน
ท$องถ่ินจังหวัดปทุมธานี การเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการในภาพรวมอยูQในระดับ
มาก มีคQาเฉลี่ยเทQากับ 3.52 สQวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทQากับ 0.753 เม่ือพิจารณาเปTนราย
ดRานโดยเรียงลําดับตามคQาเฉลี่ยพบวQาอยูQในระดับมากทุกดRานดังนี้ การนํารูปแบบการใชR
บริการรQวมกัน มีคQาเฉลี่ยเทQากับ 3.61 รองลงมาคือ การสรRางและพัฒนาแนวคิดนวัตกรรม 
มีคQาเฉลี่ยเทQากับ 3.52 การใหRความสําคัญตQอการเพ่ิมผลิตภาพ มีคQาเฉลี่ยเทQากับ 3.50 และ
จัดทําแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน มีคQาเฉลี่ยเทQากับ 3.47 ตามลําดับ 
สอดคลRองกับงานวิจัยของ ชนะพงษ8 กลRากสิกิจ (2562) ไดRศึกษาเรื่องประสิทธิผลการ
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บริหารจัดการกองทุนหมูQบRานและชุมชนเมืองในจังหวัดกําแพงเพชร ผลการศึกษาพบวQา 
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมูQบRานและชุมชนเมืองในจังหวัดกําแพงเพชร  
ดRานการเปTนแหลQงเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการลงทุนพบวQาภาพรวมอยูQในระดับมาก  
ดRานสQงเสริมและพัฒนาใหRมีขีดความสามารถพบวQาภาพรวมอยูQในระดับมาก ดRานการ
เสริมสรRางกระบวนการพ่ึงพาตัวเองพบวQาภาพรวมอยูQในระดับมาก ดRานการกระตุRน
เศรษฐกิจในระดับฐานรากพบวQาภาพรวมอยูQในระดับมาก ดRานเกิดศักยภาพความเขRมแข็ง
ของประชาชนในหมูQบRานพบวQา ภาพรวมอยูQในระดับมาก สอดคลRองกับงานวิจัยของ ดวง
สมร มะโนวรรณ (2562) ไดRศึกษาเรื่องแนวทางในการพัฒนาและการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน
ในภาคบริการตQอเศรษฐกิจไทย ผลการศึกษาพบวQา อัตราการเติบโตของผลิตภาพแรงงาน
ในภาคบริการของไทยยังคงตํ่ากวQาภาคการผลิตอ่ืนๆ ซ่ึงสะทRอนถึงปDญหาดRานความรูRและ
ทักษะของแรงงานซ่ึงเปTนเรื่องจําเปTน ผลการสัมภาษณ8 แนวทางการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน
ในภาคบริการตQอเศรษฐกิจไทย บุคลากรในอุตสาหกรรมการบริการนั้นจะตRองมีคุณสมบัติ
เพ่ิงประสงค8 3 ดRาน ดังนี้ 1) ดRานสมรรถนะ 2) ดRานความรูR ความสามารถ และ 3) ดRาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค8ของบุคลากรทางดRานอุตสาหกรรมบริการ สําหรับแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรในภาคบริการนั้น 
 ป]จจัยความสัมพันธ เชิงสาเหตุของการเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการของ
องค กรปกครองส"วนท$องถ่ิน จังหวัดปทุมธานี การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีอิทธิพลตQอการ
เพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ มีคQาอิทธิพลเทQากับ 0.77 อยQางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 นั่นคือสQงเสริมใหRบุคลากรรูRสึกในทางบวกกับเพ่ือนรQวมงานเหมือนครอบครัว
เดียวกัน การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะดRานเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติ จัดใหRมีการจัดอบรม
เพ่ือพัฒนาความรูRความสามารถดRานตQางๆ พัฒนาความรูRความสามารถและพัฒนาทางดRาน
คุณธรรม จริยธรรม ไมQยึดติดกับระบบราชการจนเกินไป โดยเฉพาะงานดRานการศึกษา 
สาธารณสุข สอดคลRองกับงานวิจัยของ ฤตินันท8 สมุทร8ทัย (2549) พบวQาโมเดลการวัด
ประสิทธิผลแบบบูรณาการพหุมิติของคณะวิชา ประกอบดRวย 7 มิติ คือ ความพึงพอใจใน
การศึกษาและการพัฒนานักศึกษาเปTนรายบุคคล การพัฒนาดRานวิชาการของนักศึกษา การ
พัฒนาวิชาชีพใหRกับนักศึกษา ความพึงพอใจในการจRางงานของคณาจารย8และผูRบริหาร 
ความสามารถในการจัดหาทรัพยากร การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพท่ีของคณาจารย8 และ
การเปTนระบบเป�ดและปฏิสัมพันธ8กับชุมชน ปDจจัยท่ีมีอิทธิพลตQอประสิทธิผลของคณะวิชา
มากตามลําดับคือ นโยบายและการบริหารจัดการ ความผูกพันตQอองค8กรมีอิทธิพลตQอการ
เพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ มีคQาอิทธิพลเทQากับ 0.63 อยQางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 นั่นคือมีความปรารถนาท่ีจะรักษาความเปTนสมาชิกขององค8กรไวRจน
เกษียณอายุ มีความภาคภูมิใจท่ีไดRเปTนสQวนหนึ่งขององค8กร มีความสัมพันธ8อันแนบแนQนกับ
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เพ่ือนรQวมงาน ทํากิจกรรมละลายพฤติกรรมและองค8กรสQงเสริมความกRาวหนRาของพนักงาน
สรRางวัฒนธรรมท่ีเต็มไปดRวยแรงจูงใจ การใหRคําแนะนําติชมและการเสริมแรง สอดคลRองกับ
งานวิจัยของ ธิติพันธุ8 จีนประชา (2557) พบวQา ภาวะผูRนําการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรม
องค8กร ความผูกพันตQอองค8กรและประสิทธิผลของสถานีตํารวจ สังกัดกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล สํานักงานตํารวจแหQงชาติในประเทศไทยมีความสัมพันธ8กัน ภาวะผูRนําการ
เปลี่ยนแปลง ไมQมีอิทธิพลโดยตรงตQอประสิทธิผลของสถานีตํารวจ สังกัดกองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแหQงชาติในประเทศไทย 
 รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ
ขององค กรปกครองส"วนท$องถ่ิน จังหวัดปทุมธานี การปฏิบัติราชการของบุคลากรองค8กร
ปกครองสQวนทRองถ่ิน จังหวัดปทุมธานีท้ัง 4 ดRาน (PPSV) ประกอบดRวย 1. การจัดทํา
แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน (Planning) 2. การใหRความสําคัญตQอการเพ่ิม
ผลิตภาพ (Productivity) 3. การนํารูปแบบการใชRบริการรQวมกัน (Shared Services)  
4. การสรRางและพัฒนาแนวคิดนวัตกรรม (Value Creation) สQวนท่ี 2 ปDจจัยท่ีมีอิทธิพลตQอ
การเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรองค8กรปกครองสQวนทRองถ่ิน จังหวัด
ปทุมธานี คือ 1. การจัดการภายในองค8กร ประกอบดRวย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ความ
ผูกพันตQอองค8กร บรรยากาศองค8กร พฤติกรรมการเปTนสมาชิกท่ีดีขององค8กร วัฒนธรรม
องค8กร 2. แรงจูงใจในการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 ประกอบดRวย 1) ฉันทะ: รักงาน  
2) วิริยะ: สูRงาน 3) จิตตะ: ใสQใจงาน 4) วิมังสา: ทํางานดRวยปDญญา 3. ตัวแปรท่ีสQงผล
ทางอRอมไดRแกQ ปDจจัยคํ้าจุน ประกอบดRวย 1) เงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืน 2) โอกาส
ความกRาวหนRาในอนาคต 3) สถานะของอาชีพ 4) สภาพการทํางาน และความม่ันคงในการ
ทํางาน สอดคลRองกับงานวิจัยของ ฤตินันท8 สมุทร8ทัย (2549) ไดRศึกษาเรื่องการพัฒนา
โมเดลความสัมพันธ8เชิงสาเหตุแบบบูรณาการพหุมิติของประสิทธิผลของคณะวิชาใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ8เชิงสาเหตุ
แบบบูรณาการพหุ มิติของประสิทธิผลของคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษา โมเดล
ความสัมพันธ8เชิงสาเหตุท่ีผูRวิจัยพัฒนาข้ึนประกอบดRวยตัวแปรแฝง 5 ตัวแปร และตัวแปร
สังเกตไดR 17 ตัวแปร กลุQมตัวอยQางท่ีใชRในการวิจัยคือ คณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัย
เอกชน 
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องค ความรู$จากการวิจัย 
 การวิจัยเก่ียวกับ “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรองค8กรปกครองสQวนทRองถ่ิน จังหวัดปทุมธานี” ในครั้งนี้ผูRวิจัยไดRศึกษา
การเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรองค8กรปกครองสQวนทRองถ่ิน จังหวัด
ปทุมธานีเปTนเบ้ืองตRน นอกจากนั้นยังไดRนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเขRามาบูรณาการ
กับศาสตร8ตะวันตกเพ่ือใหRเห็นถึงแนวทางการเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรองค8กรปกครองสQวนทRองถ่ินดRวย โดยพบวQาปDจจัยดRานการจัดการภายในองค8กรเปTน
ปDจจัยท่ีมีอิทธิพลตQอการเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรองค8กรปกครอง
สQวนทRองถ่ิน และยังมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 ซ่ึงเปTนหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเปTนตัวแปรสQงผQานดRวย องค8ความรูRท่ีไดRจากการวิจัยครั้งนี้จะเปTน 2 สQวนคือ 
สQวนท่ีหนึ่ง การผลิตภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรองค8กรปกครองสQวนทRองถ่ิน 
และสQวนท่ีสองปDจจัยท่ีมีอิทธิพลตQอการเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากร
องค8กรปกครองสQวนทRองถ่ิน จังหวัดปทุมธานี สามารถนํามาสรุปเปTนแผนภาพดังตQอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค8ความรูRจากการวิจัย 

3. ด$านการนํารูปแบบการใช$บริการร"วมกัน 
1) การวัดผลการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบอRางอิงกับเกณฑ8
มาตรฐานของรัฐ 
2) การกําหนดแนวทางการปฏิบัติที่เปTนเลิศไวRใหRทุกคน
ปฏิบัติตาม 
3) การปรับปรุงการทํางานโดยนําเทคนิคตQางๆ เก่ียวกับการ
เพ่ิมผลิตภาพมาใชRอยูQเสมอ 
4) เป�ดโอกาสใหRผูRมีสQวนไดRเสียไดRเสนอแนวคิดในการพัฒนา
ภารกิจ เพ่ือใหRเกิดความคุRมคQาและมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนานวัตกรรมอยQางตQอเนื่องทั้ง คน กระบวนการ 
องค8กร ผลิตภัณฑ8 และบริการ  
 

2. ด$านการให$ความสําคัญต"อการเพ่ิมผลิตภาพ 

1) มีการจัดทําแผนการลดคQาใชRจQายที่ไมQจําเปTน  

2) การจัดทําแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพของการดําเนินงานไวR
อยQางชัดเจน 

3) มุQงเนRนระบบการลดตRนทุนในการดําเนินงานเพ่ือประหยัด
งบประมาณ 

4) จัดระบบในการประเมินผลเพ่ือจะไดRรูRถึงประสิทธิภาพและ
ความคุRมคQา ตลอดจนปDญหาอุปสรรค 
5) การสQงบุคลากรเขRาฝ�กอบรมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร
ทRองถ่ินหรือสถานศึกษา 
 

1. ด$านจัดทําแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

1) การติดตามขQาวสารและใหRองค8กรเก็บขRอมูลมาศึกษาในเชิง
สถิติ 

2) ยอมรับและเขRาใจถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง  
3) จัดทําแผนแผนการบูรณาการการปฏิบัติราชการและแผน
ลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
4) นําเอาระบบเทคโนโลยีมาใชRในการตรวจสอบความซ้ําซRอน
ของโครงการ 
5) สQงเสริมกระบวนการทําแผนและงบประมาณแบบมีสQวน
รQวมจากประชาชน 

4. ด$านการสร$างและพัฒนาแนวคิดนวัตกรรม 
1) การแกRไขปDญหาในเชิงสรRางสรรค8โดยใชRขRอมูลจากบุคลากร 
ผูRรับบริการ และผูRมีสQวนไดRสQวนเสีย 
2) สามารถพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือการออกแบบ
แนวคิดใหมQ 
3) การยกระดับศักยภาพการทํางานซึ่งสามารถแขQงขันกับ
องค8กรอ่ืนไดR 
4) สรRางความรQวมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีภารกิจหนRาที่
ลักษณะเดียวกัน  
5) เปลี่ยนรูปแบบการทํางานมาเปTนรูปแบบเครอืขQายมากกวQา
การทํางานตามสายบังคับบัญชา 
 

การเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบตัิราชการ 
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 1. ดRานจัดทําแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน หมายถึง การติดตาม
ขQาวสารและใหRองค8กรเก็บขRอมูลมาศึกษาในเชิงสถิติ ยอมรับและเขRาใจถึงบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง จัดทําแผนแผนการบูรณาการการปฏิบัติ
ราชการและแผนลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ นําเอาระบบเทคโนโลยีมาใชRในการ
ตรวจสอบความซํ้าซRอนของโครงการ สQงเสริมกระบวนการทําแผนและงบประมาณแบบมี
สQวนรQวมจากประชาชน ฝ�กอบรมบุคลากรใหRมีความรูR ความชํานาญเพ่ือการขับเคลื่อน
แผนงาน การติดตามแผนงานอยูQอยQางสมํ่าเสมอ และปรับปรุงใหRทันสมัย 
 2. ดRานการใหRความสําคัญตQอการเพ่ิมผลิตภาพ หมายถึง มีการจัดทําแผนการลด
คQาใชRจQายท่ีไมQจําเปTน การจัดทําแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพของการดําเนินงานไวRอยQางชัดเจน 
มุQงเนRนระบบการลดตRนทุนในการดําเนินงานเพ่ือประหยัดงบประมาณ จัดระบบในการ
ประเมินผลเพ่ือจะไดRรูRถึงประสิทธิภาพและความคุRมคQา ตลอดจนปDญหาอุปสรรค การสQง
บุคลากรเขRาฝ�กอบรมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรทRองถ่ินหรือสถานศึกษา นํานวัตกรรมใหมQ
มาปรับใชRเนRนการขจัดความสูญเปลQาในการดําเนินงาน ใชRเทคโนโลยีเขRามาชQวยในการ
ทํางานเพ่ือลดคQาใชRจQายดRานเอกสารและเกิดความแมQนยําในการปฏิบัติงาน 
 3. ดRานการนํารูปแบบการใชRบริการรQวมกัน หมายถึง การวัดผลการปฏิบัติงานโดย
เปรียบเทียบอRางอิงกับเกณฑ8มาตรฐานของรัฐ การกําหนดแนวทางการปฏิบัติท่ีเปTนเลิศไวR
ใหRทุกคนปฏิบัติตาม การปรับปรุงการทํางานโดยนําเทคนิคตQางๆ เก่ียวกับการเพ่ิมผลิตภาพ
มาใชRอยูQเสมอ เป�ดโอกาสใหRผูRมีสQวนไดRเสียไดRเสนอแนวคิดในการพัฒนาภารกิจ เพ่ือใหRเกิด
ความคุRมคQาและมีประสิทธิภาพ พัฒนานวัตกรรมอยQางตQอเนื่องท้ัง คน กระบวนการ องค8กร 
ผลิตภัณฑ8และบริการสนับสนุนการมีสQวนรQวมของคนในทRองถ่ินใหRโอกาสแสดงความคิดเห็น
ในการพัฒนา สรRางวัฒนธรรมการเรียนรูRขององค8กรเพ่ือพัฒนาแนวคิด นวัตกรรมมาแกRไข
ปDญหาและดําเนินการ ลดตRนทุนการผลิต จัดทําแอพพลิเคชั่น (Application) เพ่ือใหR
สามารถตอบสนองตQอความตRองการของประชาชน 
 4. ดRานการสรRางและพัฒนาแนวคิดนวัตกรรม หมายถึง การแกRไขปDญหาในเชิง
สรRางสรรค8โดยใชRขRอมูลจากบุคลากร ผูRรับบริการและผูRมีสQวนไดRสQวนเสีย สามารถพัฒนา
เทคโนโลยีนวัตกรรมหรือการออกแบบแนวคิดใหมQ การยกระดับศักยภาพการทํางานซ่ึง
สามารถแขQงขันกับองค8กรอ่ืนไดR สรRางความรQวมมือกับท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีภารกิจ
หนRาท่ีลักษณะเดียวกัน เปลี่ยนรูปแบบการทํางานมาเปTนรูปแบบเครือขQายมากกวQาการ
ทํางานตามสายบังคับบัญชา นํารูปแบบการใชRบริการรQวมกันเชQน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบการเงินการคลัง และระบบบุคลากร พัฒนากระบวนการทํางานดRานการ
ใหRบริการโดยจุดเดียว (One Stop service) อยQางเต็มรูปแบบ 
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ข$อเสนอแนะ 
 ข$อเสนอแนะท่ีได$จากการวิจัย 
 1. ภาครัฐควรตRองกระจายอํานาจในดRานการบริหาร การใหRคQาตอบแทน การใหR
ความกRาวหนRา การรQวมพัฒนาบุคลากรไปสูQองค8กรปกครองสQวนถ่ินเพ่ือใหRบริหารจัดการเอง 
เพ่ือใหRเกิดความสะดวกคลQองตัว 
 2. องค8กรปกครองสQวนทRองถ่ินควรจะพัฒนาความรูRใหRแกQบุคลากร โดยการสQงเขRา
รับการฝ�กอบรมตามตําแหนQงสายงานท่ีดํารงตําแหนQง เพ่ือนํามาพัฒนาการทํางานใหRเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 
 3. องค8กรปกครองสQวนทRองถ่ินควรจัดใหRมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรูR
ความสามารถดRานตQางๆ ท่ีสอดคลRองกับงานและการเปลี่ยนแปลง จัดกิจกรรมสQงเสริมใหR
บุคลากรไดRออกกําลังกาย และตรวจสุขภาพใหRกับบุคลากรเพ่ือใหRปราศจากโรคภัยไขRเจ็บ 
 4. องค8กรปกครองสQวนทRองถ่ินควรเป�ดโอกาสให�ผู�ปฏิบัติงานทุกระดับได�มีโอกาส
ได�แสดงความคิดเห็นและได�มีส"วนร"วมในการกําหนดวิธีการในการทํางาน ตลอดจนแนวทาง
ในการพัฒนาองค)กรในด�านต"างๆ เพ่ือให�ได�รับข�อมูลท้ังบนลงล"าง และล"างข้ึนบนด�วย 
 ข$อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต"อไป 
 1. การศึกษาครั้งนี้เปTนการศึกษาเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานีเทQานั้นและปDญหา
ดRานการเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติงานยังมีอยูQในหลายๆ พ้ืนท่ีโดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ียังไมQเจริญ 
ดังนั้นการศึกษาครั้งตQอไปจึงควรศึกษาในพ้ืนท่ีตQางจังหวัดของภาคตQางๆ ในประเทศไทย
ดRวย 
 2. การศึกษาครั้งนี้พบวQาปDจจัยคํ้าจุนมีอิทธิพลทางลบตQอการเพ่ิมผลิตภาพในการ
ปฏิบัติงานซ่ึงหมายถึงปDจจัยคํ้าจุนสูงแตQการเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติงานกลับไมQเพ่ิมตาม 
ดังนั้นควรศึกษาในพ้ืนท่ีอ่ืนเพ่ือเปรียบเทียบใหRเห็นความแตกตQางของจังหวัดใหญQกับจังหวัด
เล็กดRวย 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวทางในการบูรณาการหลักพุทธธรรม
กับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในอ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เป็น
การวิจัยแบบผสานวิธี โดยการแจกแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อม่ัน 0.889 กับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 297 จากประชากร 1 ,147 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน 8 รูป/คน ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า 
ด้านเง่ือนไขคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์ สุจ ริต สามัค คี และไม่เบียดบังหรื อคดโกงกัน  
ด้านความพอประมาณ วางแผนเป็นขั้นตอน ใช้สติ คิด วิเคราะห์ ใช้จ่ายอย่างประหยัด รู้จัก
เก็บออม ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ปฏิบัติตามกฎกติกา สร้างความตระหนักร่วมกัน 
ความขยัน อดทน อดออม ส่งเสริมการมีอาชีพ ด้านเง่ือนไขความรู้  ส่งเสริ ม อบรม  
ให้ ความรู้  ด้ านควา มมี เห ตุผล  แ ก้ไขปัญหา แบบ มีส่ วน ร่วมผ่ า นเวที ป ระชา คม  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน และสร้างจิตส านึก
ของการอนุรักษ์ ด้านเศรษฐกิจ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต และไม่เบียดบังหรือคดโกงกัน  
ฝึกอาชีพ การจัดท าบัญชีครัวเรือน ด้านการเรียนรู้ การประชาคมหมู่บ้าน ท าแผนชุมชน 
สร้างเครือข่ายภาคี ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และด้านจิตใจและ
สังคม มีส่วนร่วม ปฏิบัติงานร่วมกัน ยึดหม่ันในหลักประชาธิปไตย ลดความขัดแย้ง  
การเข้าถึงสิทธ์ิและสวัสดิการ 
ค าส าคัญ: การบูรณาการ; หลักพุทธธรรม; การพัฒนา; หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
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Abstract 
 The objectives of this research article was propose integrating guideline 
of Buddhist principle for Sufficiency Economy Village development at Tak Fah 
District, Naknonsawan Province. The research by mixed methods research. The 
quantitative method, data were collected from 297 samples derived from  the 
populations of 1,147 people by questionnaires with reliability value at 
0.889.The qualitative method, data were collected from 8 key informants and 
analyzed by descriptive interpretation.  Findings were that, the aspect of moral 
condition, there was honesty, righteousness, unity with no corruption. The 
aspect of sufficiency, there was step planning process, using mindfulness, 
analytical thinking, economic spending and saving know-how. The aspect of 
immunity, there was rule abiding with common awareness, diligence, patience, 
saving, occupational promotion. The aspect of knowledge condition, there was 
knowledge promotion and training. The aspect of reason condition, there was 
participatory problem solving through the community forum. The aspect of 
natural resources and environment, there was transferring knowledge of 
alternative energy source and reserving awareness. The aspect of economy 
condition, there was honesty, righteousness with no corruption, career training 
and family account making. The aspect of learning condition, there was village 
socialization with community plans and networks for knowledge and local 
wisdom transformation with appropriate technology and the spirit and social 
condition, there was participation in community works, adhering to democratic 
principle, conflict reduction and right and welfares access. 
Keywords: Integration; Buddhist Principle; Development; Sufficiency Economy  
Village 
 
บทน า 

ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนดังกล่าว กรมฯ จึงได้น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลในกระบวนการท างานในส่วนภูมิภาคทั้งระดับจังหวัด ระดับ
อ าเภอโดยขับเคลื่อนในหมู่บ้านต่าง ๆ โดยด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยเกณฑ์
ประเมิน 6 ด้าน คือ ลดรายจ่าย (ท าสวนครัว ปลอดอบายมุข) เพ่ิมรายได้ (มีอาชีพใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม) ประหยัด (มีการออม มีกลุ่มออมทรัพย์ฯ) การเรียนรู้  (สืบทอดภูมิ
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ปัญญา มีการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ใช้วัตถุดิบในชุมชน
ประกอบอาชีพ ปลูกต้นไม้) เอ้ืออารีต่อกัน (ช่วยเหลือคนจน รู้รัก สามัคคี) ต่อมากรมการ
พัฒนาชุมชน ได้ขยายผลการท างานสู่ความยั่งยืน โดยท าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็น
ต้นแบบ มีศักยภาพ 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด คือ ด้านจิตใจและสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการ
เรียนรู้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และแบ่งศักยภาพการพัฒนาหมู่บ้าน เป็น 3 
ระดับ คือ ระดับ “พออยู่ พอกิน” ระดับ “อยู่ดี กินดี” และระดับ “ม่ังมี ศรีสุข” ซ่ึงทั้ง 3 
ระดับสามารถพัฒนาไปได้เฉพาะระดับของตนเองไม่จ าเป็นต้องพัฒนาเป็นระดับหรือ
ขั้นตอนต่อกันไป  ซ่ึงมีหมู่บ้านที่ผ่านการประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านตามเกณฑ์ชี้วัด และ
จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดนครสวรรค์ 
จ านวนทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน 1,147 ครัวเรือน จากจ านวน 76 หมู่บ้าน 9 ,352 ครัวเรือน  

ปัจจัยที่ส่งผลท าให้ การ พัฒนา หมู่บ้ านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประสบ
ความส าเร็จ หลายปัจจัยเช่น 1) ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่ม/องค์กร และสมาชิกในหมู่บ้านได้ให้
ความส าคัญ และมีความต่ืนตัวในการพัฒนาครอบครัวและหมู่บ้านตามตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 2) หน่วยงานภาคีการพัฒนามุ่งเน้นการท างานแบบบูรณาการ ที่ได้ส่งผล
ท าให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเป็นในลักษณะของทีมการท างาน 
ซ่ึงได้ช่วยเหลือซ่ึงกันทั้งความคิด งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และก าลังแรงกายใจ จนน ามาซ่ึง
การต่อยอดและหนุนเสริมกิจกรรมการพัฒนาที่มีคุณภาพเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 3) หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพ สามารถรักษาร ะดับการพัฒนาและ
มาตรฐานการเป็นต้นแบบ ตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด และขยายผลการพัฒนาสู่
หมู่บ้านข้างเคียงได้ 4) มีผู้น าชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพ ชุมชนให้ความเคารพ
นับถือผู้น า ปราชญ์ชาวบ้าน มีกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็ง เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
กองทุนหมู่บ้าน อสม. กลุ่มสตรี (กพสม.) 5) ชาวบ้านในชุมชนมีความสามัคคี ให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาในชุมชน ร่วมกิจกรรมในชุมชน มีการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีและ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์ รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ งานบุญสลากภัต 
ประเพณีเข้าพรรษา (กรมการพัฒนาชุมชน, 2562; พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ (ประยูร นนฺทิ
โย) และคณะ, 2563; สันติ เมืองแสง, 2562; โฆสิต แพงสร้อย, 2561; พระครูกาญจนธรรม
พิทักษ์ (อ านาจ เขม กโร), 2561) 

เป้าหมายของการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้ชุมชนเกิดความ
สามัคคี มีน้ าใจ มุ่งเน้นการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ โดยการพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมการ
ออม พ่ึงพาตนเองเกิดการเรียนรู้และพัฒนาคนในชุมชน เกิดการสานสัมพันธ์ระหว่างคนทุก
วัย หลังจากเข้าอบรมตามโครงการฯ แล้ว ทุกคนในชุมชนพร้อมเพรียงช่วยกันท างาน โดย
แต่ละคุ้มร่วมมือร่วมใจกันสร้างคุ้ม/ตกแต่ง/ปลูกไม้ดอกไม้ประดับตลอดจนการ ปรับปรุงภูมิ
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ทัศน์ในบริเวณคุ้ม/บ้านของตนเอง ทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้านที่
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในอ าเภอตากฟ้าทั้ง 12 แห่งนี้ 
(กรมการพัฒนาชุมชน, 2562) เป็นแบบอย่างชุมชนที่ได้รับการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจมา
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในชุมชน และสร้างวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันด้วยความ
สามัคคี (ถนัด ไชยพันธ์, 2561; สยามพร พันธไชย, 2562; สุบัณฑิต จันทร์สว่าง, 2562) ท า
ให้ชุมชนแห่งนี้มีกิจกรรมหลากหลายบนพ้ืนฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ
มีและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม ยึดม่ันศรัทธาในพระพุทธศาสนาและความ
พยายามในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือประโยชน์ร่วมกันทั้งในและนอกชุมชน ท าให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สมาชิกในชุมชนต่างเห็นความส าคัญของการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วม
ใจกันพัฒนาหมู่บ้านด้วยความเต็มใจ ดังนั้นแล้วความเป็นต้นแบบของหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบในพ้ืนที่อ าเภอตากฟ้านั้นจะสามารถน าไปสู่การปรับ ประยุกต์เพ่ือให้
หมู่บ้านอ่ืน ๆ สามารถเรียนรู้ และพัฒนาเพ่ือให้เกิดความอยู่ ดี กินดี มีสุขของชุมชนที่มี
ความเข้มแข็ง และพ่ึงพาตนเองได้ จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือน าเสนอแนวทางในการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในอ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยออกแบบเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ( Mixed Methods 
Research) โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. การแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 297 คน จากประชากรจ านวน
ทั้งสิ้น 1,147 คน ที่เป็นประชาชนในครัวเรือนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในอ าเภอ
ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตร Taro Yamane 
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551) มีค่าความเชื่อม่ัน 0.889 สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ , ค่าร้อยละ, 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ย งเบนมาตรฐาน และการหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สั น 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม 
 2. การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ( Key 
Informants) จ านวน  8 รูป/คน ก าหนดเลือกแบบ เจาะจง (Purposive Sampling) 
ประกอบด้วย พัฒนาการอ าเภอตากฟ้า พัฒนากรประจ าในพ้ืนที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
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ต้นแบบในอ าเภอตากฟ้า ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบใน
อ าเภอตากฟ้า ตัวแทนจากการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบในอ าเภอตากฟ้า ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามท าให้ทราบว่า การศึกษาการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในอ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ตามเกณฑ์การ
ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.70, S.D.=0.149) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านจิตใจและสังคม  
 ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเรียนรู้ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน การศึกษาการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบในอ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅=4.75, S.D.=0.152) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ ดี เง่ือนไขความรู้  และเง่ือนไข
คุณธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ส่วนความสัมพันธ์ในการบูรณาการหลัก
ภาวนาธรรมกับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในอ าเภอตากฟ้ า จังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01 
โดยมีค่าความสัมพันธ์ในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตามกันเป็นคู่ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง Pearson Correlation (r) (0.506) เม่ือพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า คู่ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีกับด้านปัญญาภาวนา มีค่า
ความสัมพันธ์สูงที่สุด (r= 0.235) รองลงมา คือ คู่ของด้านความพอประมาณกับด้านปัญญา
ภาวนา (r=0.220) และค่าที่น้อยที่สุด คือ คู่ด้านด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กับด้านปัญญาภาวนา (r =-0.029) จากผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณแสดงให้เห็นว่าการน า
หลักภาวนามาส่งเสริมในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในอ าเภอตากฟ้า 
จังหวัดนครสวรรค์จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมได้ ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยในเชิงปริมาณมาเป็นพ้ืนฐานในการต้ังข้อค าถามในการสัมภาษณ์เชิง
ลึก ผลการวิจัย พบว่า  

แนวทางในการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบในอ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย 
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1. ด้านเง่ือนไขคุณธรรม สมาชิกในหมู่บ้านจะต้องมีความสัมพันธ์ทางสังคมใน
ลักษณะเก้ือกูลสร้างสรรค์ (สีลภาวนา) มีความซ่ือสัตย์ สุจริต และไม่เบียดบังหรือคดโกงกัน 
(กายภาวนา) มีความสมัครสมานสามัคคีกัน (จิตภาวนา) สมาชิกในหมู่บ้านจะต้องปฏิบัติตน
ให้มีคุณธรรม ไม่ประพฤติตนเสื่อมเสียชื่อเสียง มีความจริงใจกับตนเองและผู้ อ่ืนรักษาสัจจะ 
มีการช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน มีจิตอาสาในการพัฒนาหมู่บ้าน และชุมชน  

2. ด้านความพอประมาณ สมาชิกในหมู่บ้านต้องมีวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหานั้น ๆ 
อย่างเป็นขั้นตอน ใช้สติ (ปัญญาภาวนา) มีการคิด วิเคราะห์ วางแผน ทั้งเรื่องการด าเนิน
ชีวิต การใช้จ่ายประจ าวัน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่สมาชิก มีการใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดรู้จักเก็บออม 

3. ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี สมาชิกในหมู่บ้านต้องให้ความส าคัญโดยยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกติกา (สีลภาวนา) สร้างความตระหนักร่วมกันในการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน กระตุ้น ส่งเสริมกระบวนการความคิดในเรื่อง
ความขยัน อดทน อดออม ส่งเสริมการมีอาชีพอ่ืนนอกจากอาชีพหลักที่ท าประจ า ท าให้มี
รายได้เสริมเพ่ิมขึ้น สร้างความสามัคคีร่วมกัน หาแนวทางป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นในหมู่บ้าน 

4. ด้านเง่ือนไขความรู้ สมาชิกในหมู่บ้านต้องวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหานั้น ๆ อย่าง
เป็นขั้นตอน ใช้สติ และเหตุผลในการแก้ไขปัญหา (ปัญญาภาวนา) ส่งเสริมให้ความรู้สมาชิก
ในหมู่บ้านมีการท าเกษตรอินทรีย์ มีการอบรมความรู้ในการเพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพ 
การแปรรูป ผัก ผลไม้ อบรมให้ความรู้ในการวางแผนจัดการการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ชุมชนอย่างคุ้มค่าและประหยัดในการประกอบอาชีพ 

5. ด้านความมีเหตุผล สมาชิกในหมู่บ้านต้องใช้สติ และเหตุผลในการแก้ไขปัญหา 
(ปัญญาภาวนา) ให้ความรู้สมาชิกในหมู่บ้านในการวางแผนแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติร่วมกัน
ของสมาชิกในหมู่บ้าน การปฏิบัติงานในหมู่บ้านโดยให้ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมผ่านเวที
ประชาคม ลงมติร่วมกันเสมอ 

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาชิกในหมู่บ้านต้องมีความสามัคคี 
รักใคร่ ปรองดองกันมากในหมู่บ้าน ทุกคนในหมู่บ้านมีความไว้วางใจซ่ึงกันและกันโดยหม่ัน
สอดส่องดูแลทรัพย์สินช่วยเหลือกัน (กายภาวนา) สร้างการรับรู้ให้สมาชิกในหมู่บ้านมีการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้ เรื่องการใช้พลังงาน
ทดแทนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชน และสร้างจิตส านึกของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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7. ด้านเศรษฐกิจ สมาชิกในหมู่บ้านต้องมีความซ่ือสัตย์ สุจริต และไม่เบียดบังหรือ
คดโกงกัน (กายภาวนา) อบรมส่งเสริมให้ความรู้เก่ียวกับฝึกอาชีพ ในรูปแบบกลุ่ม รวมถึง
การให้ความรู้ในการจัดท าบัญชีครัวเรือน 

8. ด้านการเรียนรู้ สมาชิกในหมู่บ้านต้องหม่ันศึกษาหาความรู้ (ปัญญาภาวนา) น า
ข้อมูลของหมู่บ้านต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บ้าน ผ่านกระบวนการประชาคม
หมู่บ้านเพ่ือน าข้อมูลไปจัดท าแผนชุมชน มีการปฏิบัติตามหลักการของการพ่ึงตนเอง มีการ
สร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับศักยภาพของหมู่บ้าน
หรือชุมชน 

9. ด้านจิตใจและสังคม สมาชิกในหมู่บ้านมีความสุขที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หมู่บ้าน (จิตภาวนา) สร้างรับรู้ร่วมกันระหว่างผู้น าและสมาชิกในหมู่บ้าน ให้มีความ
ตระหนักในการปฏิบัติงานร่วมกัน อยู่ร่วมกันในหมู่บ้าน ในชุมชน โดยใช้หลักคุณธ รรม ใน
การด าเนินชีวิตร่วมกัน ยึดม่ันในหลักประชาธิปไตย ท าให้ไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นใน
หมู่บ้าน ทุกครัวเรือนได้รับการสนับสนุนโอกาสจากหน่วยงานภาครัฐทั้งในเรื่องสิทธิ์และ
สวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงงบประมาณที่ภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างทั่วถึง 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 แนวทางในการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง
ต้นแบบในอ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย ด้านเง่ือนไขคุณธรรม สมาชิกใน
หมู่บ้านมีความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะเก้ือกูลสร้างสรรค์ (สีลภาวนา) มีความซ่ือสัตย์ 
สุจริต (กายภาวนา) มีความสมัครสมานสามัคคีกัน (จิตภาวนา) สอดคล้องกับงานวิจัยของ
กุลวรา พิมใจใส (2557) ได้ศึกษาวิจัย “การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุตามหลัก
ภาวนา 4 ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่วนกลาง (ชีวิตและ
ความตาย)” พบว่าการเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ เป็นเป้าหมายที่พึงปรารถนาโดยเชื่อว่า
ถ้าทุกคนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ก่อนการเกษียณ จะท าให้เป็นผู้สูงอายุที่ มี
ความสุข และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพระเกียรติศักด์ิ ธีรว โส (ค าเจียม) (2559) ได้
ศึกษาวิจัย “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล
ศิลาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูร ณ์” พบว่ า 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องช่วยรณรงค์ปลูกฝังให้เกษตรกรรู้จักการพ่ึงพาตนเองให้ได้ในระดับ
หนึ่งและรู้จักการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในชุมชน ด้านความพอประมาณ สมาชิกในหมู่บ้าน
ต้องมีวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหา (ปัญญาภาวนา) ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ ดี สมาชิกใน
หมู่บ้านต้องให้ความส าคัญโดยยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกติกา (สีลภาวนา) สอดคล้อง
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กับงานวิจัยของฐพซัย ทตนนท์ (2556) ได้ศึกษาวิจัย “บทบาทขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกับการส่ง เสริมการด าเนินชีวิตตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน : 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลส้าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน” พบว่า ประชาชน
ขาดความรู้ยังไม่มีความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดีพอ กลุ่มต่าง ๆ ของแต่ละ
ชุมชนยังมีความเข้มแข็งไม่เท่ากัน ควรจัดท าแผนงานนโยบายส่งเสริมการด าเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอ าเภอแผนพัฒนาจังหวั ด และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
ด้านเง่ือนไขความรู้ สมาชิกในหมู่บ้านต้องวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหานั้น ๆ อย่างเป็นขั้นตอน 
ใช้สติ และเหตุผลในการแก้ไขปัญหา (ปัญญาภาวนา) สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูศรี
ปริยัติวิธาน (2562) ได้ศึกษาวิจัย “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของแรงงานตามหลัก
ภาวนา 4 เพ่ือส่งเสริมประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งในจังหวัดสมุทรสาคร” พบว่า ควรใฝ่
ศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนและปฏิบัติตนตามหลักภาวนา 4 อย่าง สม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง โดยการจัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรม พัฒนาที่กระท าร่วมกันระหว่างแรงงานไทย
และแรงงานต่างด้าว เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน ด้านความมีเหตุผล 
สมาชิกในหมู่บ้านต้องใช้สติ และเหตุผลในการแก้ไขปัญหา (ปัญญาภาวนา) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพระภูชิสสะ ปญฺญาปโชโต (2562) ได้ศึกษาวิจัย “การเสริมสร้างสุขภาวะตาม
หลักภาวนา 4 ของผู้สูงอายุ ในต าบลยางฮอม อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย” พบว่า การ
เตรียมความพร้อม โดยใช้หลักปัญญาภาวนามาเสริมเสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณ มี 
เป้าหมายให้ผู้สูงอายุ เข้าใจชีวิต  ผ่านกระบวนการคิด พิจารณาอย่างถู กต้อง  ด้า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาชิกในหมู่บ้านต้องมีความสามัคคี ไว้วางใจซ่ึงกัน
และกัน (กายภาวนา) สอดคล้องกับงานวิจัยของมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ (2548) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “วิเคราะห์ปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชด าริกับ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา”พบว่า การพัฒนา ประเทศตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซ่ึงมีรากฐานมาจาก หลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้น 
จะท าให้สังคมและประเทศชาติ ด าเนินไปได้อย่างม่ันคง ยั่งยืน มีภูมิคุ้มกัน มีดุลยภาพและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้านเศรษฐกิจ สมาชิกในหมู่บ้านต้องมีความซ่ือสัตย์ สุจริต (กายภาวนา) 
ด้านการเรียนรู้ สมาชิกในหมู่บ้านต้องหม่ันศึกษาหาความรู้ (ปัญญาภาวนา) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพระครูประโชติพัชรธรรม (อ านวย ระวาดชัย) (2560) ได้ศึกษาวิจัย “การ
ประยุกต์ใช้หลักภาวนาเพ่ือแก้ปัญหาเยาวชน” พบว่า กายภาวนาหรือการพัฒนากาย คือ 
การมีความสัมพันธ์ที่เก้ือกูลกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพสามารถเสพสิ่งเหล่านั้นในทางที่
เป็นคุณมิให้โทษรู้จักควบ คุมไม่ให้เกิ ดความต้องการที่ ฟุ่มเฟือยเกินควา มจ าเป็น ยั ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนริศรา พลอยเพ็ชร์ (2562) ได้ศึกษาวิจัย “พุทธบูรณาการในการ
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เง่ือนไขคุณธรรม 
มีความสัมพันธ์ทางสังคม (สีลภาวนา) มีความซื่ อสัตย์  ไ ม่คดโกง 
(กายภาวนา) มีความสามัคคีกัน (จิตตภาวนา) เ พื่ อการพัฒนา ถ้ า
ตนมีคุณธรรมแล้ว ก็จะมีความจริงใจให้ผู้อื่น 

ความพอเพียง 
มีการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ันๆ อย่ าง เ ป็นขั้ นตอน ใช้ส ติ 
(ปัญญาภาวนา) ในการด าเนินชีวิต การใช้จ่ายป ระจ า วัน มีการ
ใช้จ่ายอย่างประหยัดรู้จักเก็บออม 

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
ให้ความส าคัญโดยยึดถือป ฏิบั ติ ให้ เ ป็นไป ตามกฎ กติกา (สีล
ภาวนา) ส่งเสริมในเร่ืองความขยันอดออม ส่งเสริมการมีอาชีพอื่น
นอกจากอาชีพหลักที่ท าเป็นประจ า 

เง่ือนไขความรู้ 
วางแผนเพื่อแก้ไขอย่างเป็นขั้ นตอน ใช้ส ติและ เห ตุผลแก้ ไข
ปัญหา (ปัญญาภาวนา) อบรมให้ความรู้ในการวางแผนป ระกอบ
อาชีพ 

ความมีเหตุผล 
ใช้สติและเหตุผลในการแก้ไขปัญหา (ปัญญาภาวนา) วางแผนใน
การแก้ไขปัญหารการท างานร่วมกัน 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
มีความสามัคคี รักใคร่ ป รองดองกันมากในห มู่บ้ าน (กาย
ภาวนา) สร้างการรับรู้ให้สมาชิกในหมู่บ้านมีการสร้าง มูล ค่าเ พิ่ ม
จากทรัพบยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านเศรษฐกิจ 
มีความซื่อสัตย์ (กายภาวนา) ให้ความส า คัญ
กับการฝึกอาชีพในรูปแบบกลุ่มรวมถึ งการให้
ความรู้ในการจัดท าบัญชีครัวเรือน 

ด้านการเรียนรู้ 
หม่ันศึกษาหาความรู้ (ปัญญาภ าวนา) มี
การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของหมู่บ้านหรือชุมชนมาปรับใช้ 

ดา้นจิตใจและสังคม 
มีความสุขในการพัฒนาห มู่บ้ าน 
(จิตต ภ าวน า) ส ร้างก ารรับ รู้
ร่วมกันในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์” พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 ในการค้นหา
สาเหตุ แนวทาง และวิธีการแก้ไขปัญหา และหลักไตรสิกขาในการน ามาพัฒนาเด็กและ
เยาวชนอย่างเป็นองค์รวม โดยพัฒนาทางด้านพฤติกรรมทั้งทางกายและวาจา (ศีล) พัฒนา
จิตใจให้มีสุขภาพจิตที่ดี (สมาธิ) และพัฒนาทัศนคติ มุมมอง และความมีเหตุผล (ปัญญา) 
ซ่ึงจะท าให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อการใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดเกิดความยั่งยืนยิ่งขึ้น   
และด้านจิตใจและสังคม สมาชิกในหมู่บ้านมีความสุขที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน 
(จิตภาวนา)  ในการด าเนินชีวิตร่วมกัน ยึดม่ันในหลักประชาธิปไตย ท าให้ไม่มีความขัดแย้ง
เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ทุกครัวเรือนได้รับการสนับสนุนโอกาสจากหน่วยงานภาครัฐทั้งในเรื่อง
สิทธิ์และสวั สดิการต่าง  ๆ รวมถึง งบประมาณที่ภาครัฐให้ การสนับสนุ นอย่างทั่วถึ ง  
สอดคล้องกับงานวิจัยของพระภูชิสสะ ปญฺญาปโชโต (2562) ได้ศึกษาวิจัย “การเสริมสร้าง
สุขภาวะตามหลักภาวนา 4 ของผู้สูงอายุ ในต าบลยางฮอม อ าเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย” พบว่า การป้องกันโดยใช้หลักจิตภาวนามาเสริมสร้างสุขภาวะทางจิต เพ่ือให้เกิด
แนวทางป้องกัน มีเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุจะต้อง มีความคิดที่ ดี โดยผ่านการฝึกจิตตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา ให้จิตมีคุณธรรมพ้ืนฐาน ในการอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคม 
 
องค์ความรู้จากการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 
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การพัฒนาสู่ความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประเด็นแรกที่ต้องน ามา
พิจารณาคือเง่ือนไขคุณธรรม เพราะถ้าตนมีคุณธรรมแล้ว ก็จะมีความจริงใจให้กับผู้ อ่ืน มี
การช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ต่อมาด้านความพอประมาณ ในการด าเนินชีวิต การใช้
จ่ายประจ าวัน มีการใช้จ่ายอย่างประหยัดรู้จักเก็บออม ก่อให้เกิดการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ ดี 
ภายใต้เง่ือนไขความรู้ โดยอบรมให้ความรู้ในการวางแผนจัดการการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ชุมชนอย่างคุ้มค่าและประหยัดในการประกอบอาชีพ ความมีเหตุผล ในการวางแผนแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติร่วมกันของสมาชิกในหมู่บ้าน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยสร้างการรับรู้ให้สมาชิกในหมู่บ้านมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชน และสร้าง
จิตส านึกของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนด้านเศรษ ฐกิจ ให้
ความส าคัญกับฝึกอาชีพ ในรูปแบบกลุ่ม รวมถึงการให้ความรู้ในการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
ด้านการเรียนรู้ ได้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชนมาปรับ
ใช้ และด้านจิตใจและสังคม เป็นการสร้างรับรู้ร่วมกันระหว่างผู้น าและสมาชิกในหมู่บ้าน 
ให้มีความตระหนักในการปฏิบัติงานร่วมกัน อยู่ร่วมกันในหมู่บ้าน ในชุมชน โดยใช้หลัก
คุณธรรม ในการด าเนินชีวิตร่วมกัน ยึดม่ันในหลักประชาธิปไตย อันจะส่งให้เกิดการพัฒนา
สู่ความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบได้อย่างยั่งยืนตลอดไป 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1. การพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาครัฐควรมีการจัดสรร
งบประมาณจากภาครัฐให้เพียงพอ ต่อเนื่องเพ่ือใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดความยั่งยืน
ต่อไป 
 2. ภาครัฐควรมีการสนับสนุน ส่งเสริมกระบวนการให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับ
การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ รวมถึงสามารถถ่ายทอดเป็นองค์
ความรู้ สู่ครอบครัวตนเอง เพ่ือนบ้านและชุมชน และต้องปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ มีความ
ต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 
1. ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคการบูรณาการหลักพุทธธรรม เพ่ือการพัฒนาสู่

ความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในอ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
2. ควรน าผลการบูรณาการหลักพุทธธรรม เพ่ือการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียงต้นแบบในอ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ไปเปรียบเทียบกับการพัฒนาสู่ความ
เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบต่างพ้ืนที่ ที่ มีความเข้มแข็ง และควรมีการพัฒนา
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ยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน 
เพ่ือเป็นพลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป จนบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย ที่ว่า ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน องค์ประกอบของการ
ฝึกอบรมทุนมนุษย์ และพัฒนาการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในตนเองส าหรับทุน
มนุษย์ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึ ง
โครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 15 คน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาเพ่ือสังเคราะห์ วิเคราะห์ลักษณะร่วมและข้อสรุปร่วม ผลการศึกษา  พบว่า สภาพ
ปัจจุบันการพัฒนาการพัฒนาทุนมนุษย์ถือเป็นรากฐานส าคัญของการขับเคลื่อนองค์กรสู่
ความส าเร็จ โดยต้องวิเคราะห์พิจารณาบริบทภายในขององค์กรเป็น จุดเริ่มต้น อาทิ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วมขององค์กร ภารกิจหน้าที่ รวมถึงศักยภาพของทุนมนุษย์ 
ขณะที่สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ควรวิเคราะห์พิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และที่ส าคัญคือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นต้น  ขณะที่องค์ประกอบของ
การฝึกอบรมทุนมนุษย์เพ่ือสร้างการตระหนักรู้ในตนเองที่ส าคัญนั้นประกอบด้วย 1.  การ
เรียนรู้ของสมาชิกในองค์กร 2. ความมีสติ 3. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ  
4. การเรียนรู้เป็นทีม 5. ระบบการคิดของคนในองค์การ นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่า
กระบวนการพัฒนาการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในตนเองส าหรับทุนมนุษย์ถือ
เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กร เพราะหากบุคคลากรในองค์กรขาดทัศนคติที่ ดี 
ความมุ่งม่ันทุ่มเท และรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งหรือมีความเป็นเจ้าขององค์กรแล้วย่อม
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานและการด าเนินงานขององค์กร 
ค าส าคัญ: การฝึกอบรมและพัฒนา; ความตระหนักรู้ในตนเอง; ทุนมนุษย์ 
 
Abstract 
 The objectives of this research article were to study the current 
condition, the basic elements of the training program for self-awareness and 
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to develop a human capital training program for self-awareness. The 
qualitative research methodology was used in this study by using In-depth-
interview (Semi-Structured) to collect data from 15 key informants and 
analyzed data using the content descriptive analysis technique and 
synthesized the common character and conclusion. Findings were that: the 
current condition of the human capital development regarding that the 
human is the primary resource to drive organization to success by starting 
analysis of the internal factors of the organization, such as the vision, 
mission, and core values of the organization. Including the potentials of 
human capital and the external factors of the organization should also be 
considered, such as the economics, social, and political conditions and the 
most important was the advancement of technology. The basic elements of 
the human capital training program for self-awareness were: 1. Personnel in 
organization knowledge acquire, 2. Mindfulness, 3. Shared Vision, 4. Team 
Learning, 5. Thinking system of personnel in organization. Besides, the study 
also was found that the process of human capital training program 
development for self-awareness was the heart of organizational 
development. If the personnel and staffs in the organization had positive 
attitude, commitment and the sense of belonging and the part of the 
ownership of the organization, this would yield the efficiency to the 
operation of the organizations. 
Keywords: Training Program; Self-Awareness; Human Capital 
 
บทน า 

ทุนมนุษย์นับเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญและมีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศในทุก
ระดับ ไม่ว่าทั้งระดับส่วนย่อยของระบบเศรษฐกิจ อันได้แก่ทุนมนุษย์ในภาคการผลิตทั้ง
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ และระดับมหภาคของประเทศ ในกรณีทุนมนุษย์ใน
ภาคการผลิตต่างๆ ของประเทศมีความรู้ความสามารถ มีทักษะและศักยภาพสูงจะส่งผลให้
ผลิตภาพการผลิตเติบโตอย่างต่อเนื่องซ่ึงจะส่งผลสืบเนื่องต่อไปยังการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ภาพรวมของประเทศในที่สุด บุษกร วัฒนบุตร, 2561; อภิชาติ พานสุวรรณ, 2561 ; พระสุธี
วีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ, 2562; สยามพร พันธไชย , 2562 ; ธนยศ ชวะนิตย์ , 
2561) การพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับเป็นกล
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ยุทธ์ที่มีผลต่อความส าเร็จอย่างยั่งยืนของประเทศ ขณะที่รัฐบาลไทยได้มีนโยบายปฏิรูป
ประเทศไทยสู่ “Thailand 4.0” มุ่งให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกลไกประชารัฐ มีความมุ่งม่ันจะน าพาประชาชนสู่การปฏิรูป
ประเทศในรูปแบบใหม่ เพ่ือให้สามารถรับมือกับโอกา สความเสี่ยงและภัยคุกคามที่
เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่  21 จากแนวนโยบายดังกล่าวการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ มี
ประสิทธิภาพย่อมเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญต่อความส าเร็จของการปฏิรูปประเทศ 

อย่างไรตามการขับเคลื่อนประเทศดังกล่าวจะขาดเสียไม่ได้คือ การมีส่วนร่วมของ
หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ในประเทศที่ถือได้ว่าเป็นเครื่องจักรหรือปัจจัยที่ส า คัญในการ
ขับเคลื่อนประเทศ ขององค์กร การท างานเป็นทีมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบ รวมไป
ถึงการสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ ฉะนั้นการมีองค์กรภายในประเทศที่เข้มแข็งทั้งในส่วน
ของภาครัฐและภาคเอกชนย่อมถือว่าเป็นหลักชัยที่ดีส าหรับการพัฒนาประเทศ แต่สภาพที่
ปรากฏในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า หลายองค์กรมีการยุบรวม แยกตัวหรือปิดกิจการ ซ่ึงสิ่งที่
เกิดขึ้นเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงการขาดการปรับตัวและการขาดความเชื่อม่ันในองค์กร นอกจากนี้
ยังส่งผลไปยังทุนมนุษย์ที่ก าลังท างานเพ่ือหาเลี้ยงชีพภายในองค์กร ปัญหาอันเนื่องมาจาก
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจท าให้เกิดการวิตกกังวล จนน าไปสู่ปัญหา
ภายในชีวิตประจ าวัน เช่น ด้านครอบครัว การท างานการวางแผนอนาคต เป็นต้น สิ่ง
เหล่านั้นสะท้อนให้เห็นถึงการไม่มีความสุขในการท างานภายในองค์กรดังนั้นการพัฒนา ทุน
มนุษย์ภายในองค์กรให้มีการเรียนรู้ รับรู้ และปรับตัว  เพ่ือให้ตนเองเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร
แห่งการเรียนรู้ จึงเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรไปสู่ เป้าหมายและประสบ
ความส าเร็จได้ เช่นหากมีการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมองค์การในระดับบุคคล เป็น
การศึกษาถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของบุคคลแต่ละคนในองค์การที่มีความแตกต่างกันใน
หลายๆ ด้าน เช่น นิสัย อายุ เพศ สถานภาพการสมรส บุคลิกภาพ ค่านิยม ความสามารถ
พ้ืนฐาน ปัจจัยดังกล่าวเป็นสิ่งที่แต่ละคนมีและติดตัวมาซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการ
ท างาน ดังนั้นในการศึกษาศักยภาพในระดับบุคคลจึ งมีความจ าเป็นต้องท าการศึกษา
วิเคราะห์ลักษณะที่แตกต่างแต่ละคนอย่างละเอียด เพราะปัจจัยดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของบุคคลและความสามารถในการท างานในองค์กร (นิติพล ภูตะโชติ , 2556) ใน
การที่จะก่อให้เกิดการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทุนมนุษย์ภายในองค์กร
โดยใช้หลักการวินัย 5 ประการของ Peter M. Senge (1990) ประกอบด้วย 1. การเรียนรู้
ของสมาชิกในองค์กร (Personal Mastery) 2 . ความมีสติ (Mental Model) 3 . การมี
วิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ (Shared Vision) 4. การเรียนรู้ เป็นทีม (Team 
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Learning ) 5. ระบบการคิดของคนในองค์การ (Systems Thinking) ซ่ึงเป็นหลักการที่
ช่วยส่งเสริมด้านการตระหนักรู้ในตนเอง ยอมรับในข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่ มีอยู่
ภายในตนเองเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของทุนมนุษย์ในการสร้างความส าคัญที่จะพัฒนา
ตนเอง อันเป็นเบื้องต้นศึกษาสภาพปัจจุบันของการฝึกอบรมทุนมนุษย์ องค์ประกอบของ
การฝึกอบรมและเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการฝึกอบรม เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในตนเองใน
องค์กร 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการฝึกอบรมทุนมนุษย์เพ่ือสร้างความตระหนักรู้
ในตนเองในองค์กร 

2.  เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการฝึกอบรมทุนมนุษย์เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ใน
ตนเองส าหรับทุนมนุษย์ 

3.  เพ่ือพัฒนาการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในตนเองส าหรับทุนมนุษย์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods Research) 
โดยใช้เทคนิคการสั มภาษณ์เชิ งลึกแบบก่ึ งโครงสร้ าง ( In-depth Interview Semi-
Structure) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant) จ านวน 15 คน ประกอบด้วย 1. กลุ่ม
ผู้บริหารการพัฒนาทุนมนุษย์ ภาครัฐ/เอกชน จ านวน 3 คน 2. กลุ่มนักพัฒนาทุนมนุษย์ 
ภาครัฐ/เอกชน จ านวน 4 คน 3. กลุ่มวิทยากรภาคบรรยาย/กระบวนการ  จ านวน 4 คน  
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 4 คน 

ส าหรับเครื่องมือในการวิจัยผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัยโดยศึกษา
เอกสารวิชาการ และจากงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ การ
พัฒนารูปแบบการฝึกอบรม ความตระหนักรู้ในตนเองและ โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย  2 
รูปแบบ ประกอบด้วย 1 . การศึกษาเชิงเอกสาร  (Documentary Research) 2 . การ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้าง (In-depth Interview Semi-Structure)  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการส่ง
เอกสารขอนุญาตเพ่ือขอเข้าสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (key informant) โดยตรง นัด
หมายวันสัมภาษณ์ และด าเนินการสัมภาษณ์เม่ือผู้ให้ข้อมูลส าคัญสะดวกตามวันที่ก าหนด 
ทั้งนี้การสัมภาษณ์ผู้วิจัยขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงในขณะด าเนินการสัมภาษณ์ ขอ
อนุญาตบันทึกภาพเพ่ือใช้ในการอ้างอิงในการสัมภาษณ์ และได้แจ้งให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
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ทราบถึงสิทธิที่จะถอนตัวได้ตลอดเวลาหากไม่สะดวก หรือสามารถระงับการให้สัมภาษณ์ได้
หากผู้ให้ข้อมูลส าคัญรู้สึกไม่สบายใจที่จะให้ข้อมูลต่อ 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยเทคนิควิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis)
เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้าง ( In-depth Interview Semi-Structure) 
เม่ือผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลและด าเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้ว จากนั้นผู้วิจัยจะได้
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามล าดับขั้นตอนการวิจัย ได้แก่ 1. การ
วิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากการศึกษาเชิงเอกสาร (documentary research) จากการ
ทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการ โดยศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร บทความ และงานวิจัย ใน
หน่วยงาน ที่เก่ียวกับเรื่องที่ท าการศึกษา ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้นัยส าคัญของ
ค าในข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวคิดที่ปรากฏขึ้นตามประเด็นที่ก าหนด และสรุปตามประเด็น
ของกรอบการวิจัย 2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้างเชิง
คุณภาพ (In-depth Interview Semi-Structure) วิเคราะห์โดยการจ าแนกถ้อยค าหรือ
ข้อความ ที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) แสดงความคิดเห็น สภาพทั่วไปและแนว
ทางการพัฒนา แล้วน ามาวิเคราะห์ ตีความ และสังเคราะห์ 3. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปผลจากการวิจัย ท าการจ าแนกถ้อยค าหรือข้อความที่ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญแสดงความ
คิดเห็น แล้วน ามาวิเคราะห์ อภิปรายถึงข้อเท็จจริง และประเด็นส าคัญ เพ่ือตอบค าถามการ
วิจัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ผลการศึกษาวิจัยเรื่อ งการศึกษาการฝึกอบรมทุน
มนุษย์เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง พบว่า  

1. สภาพปัจจุบันของการฝึกอบรมทุนมนุษย์เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง
ในองค์กร 
 ในปัจจุบันองค์กรต่างๆพยายามหาแนวทางในการสร้างความตระหนักรู้ เก่ียวกับ
ทุนมนุษย์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมนอกสถานที่ซ่ึงมักจะเป็นการจัดอบรมที่
มีการก าหนดไว้แน่นอนเป็นประจ าและเป็นการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน ข้อดีของการจัดอบรมนอกสถานที่ดังกล่าวคือการสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรม
และสร้างโอกาสในการพัฒนาเครือข่ายในการท างาน นอกจากนี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อาจอยู่ในรูปของการฝึกปฏิบัติไปพร้อมกับการท างานจริง (On the Job Training) ซ่ึงเป็น
การพัฒนาโดยการทดลองท างานจริงไปพร้อมกับการเรียนรู้ผ่านการท างานจริง แต่มี
ข้อจ ากัดในเรื่องลักษณะงานที่อาจต้องเป็นงานที่มีความเสี่ยงไม่สูงมากนักต่อภารกิจของ
องค์กรแต่จะสามารถสะท้อนศักยภาพในการท างานของบุคลากรได้จริงในการปฏิบัติงานที่
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จะต้องรับผิดชอบในอนาคต นอกจากนี้อาจอยู่ในรูปของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดย
การฝึกปฏิบัติงานแบบแยกส่ วน (Off Job Training) ส าหรับรูปแบบในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในลักษณะท านองเช่นนี้จะเป็นการพัฒนาโดยการแยกส่วนจากการ
ปฏิบัติงานจริงและมุ่งถึงการพัฒนาศักยภาพเฉพาะด้านในการท างานโดยส่วนใหญ่จะเป็น
ลักษณะของการอบรมผ่านการใช้ระบบการท างานหรือเครื่องมือเสมือนจริงท าให้สา มารถ
พัฒนาศักยภาพในการท างานได้เป็นอย่างดีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจขององค์กรแต่มี
ข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลาในการพัฒนาทุนมนุษย์ในลักษณะท านองเช่นนี้ที่อาจใช้เวลาใน
การพัฒนาค่อนข้างนาน นอกจากนี้ในบางองค์กรอาจพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึก
ปฏิบัติงานแบบเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-Development Job Training) ซ่ึงเป็นรูปแบบใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยอาศัยเครื่องมือที่มีการออกแบบมาโดยเฉพาะและหรือการ
ใช้เทคโนโลยีเข้ามา มีส่วนในการช่ วยเหลือและส่ง เสริมผ่านการเรียน รู้ ด้วย ระบบ  
E-Learning แบบออนไลน์ ซ่ึงจะท าให้องค์กรประหยัดทรัพยากรที่จะน ามาใช้ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์แต่อาจมีข้อจ ากัดจากรูปแบบในการศึกษาซ่ึงไม่ได้มีการปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืนท าให้รูปแบบในการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานอาจมีความจ ากัดและมีควา ม
เหมาะสมกับเฉพาะลักษณะงานบางลักษณะงานเท่านั้น รูปแบบสุดท้ายที่ถูกน ามาใช้ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การฝึกปฏิบัติงานแบบผสมผสาน ( Mixed Pattern Job 
Training) ลักษณะงานบางงานอาจต้องใช้การฝึกฝนแบบผสมผสานทั้งแบบ การฝึก
ปฎิบัติงานไปพร้อมการท างานจริง (On Job Training/OJT) หรือ การฝึกปฎิบัติงานแบบ
แยกส่วน (Off Job Training) เพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมอย่างช านาญและเริ่มต้นท างานจริงให้
มีประสิทธิภาพมากที่สุดซ่ึงจะเป็นรูปแบบที่อาจต้องมีการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละ
องค์กรเนื่องจากแต่ละองค์กรจะมีธรรมชาติของลักษณะงานที่แตกต่างกันการพัฒนาแบบ
ผสมผสานดังกล่าวจึงต้องมีการออกแบบให้ลักษณะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มี
ประสิทธิภาพสูงที่สุด 

2. องค์ประกอบของการฝึกอบรมทุนมนุษย์เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง
ส าหรับทุนมนุษย์ 
 ปัจจัยของการฝึกอบรมด้านการตระหนักรู้ในตนเองส าหรับบุคลากรโดยใช้วินัย 5 
ประการส าหรับองค์การแห่งการเรียนรู้ของ Peter M. Senge ซ่ึงกล่าวว่าหัวใจของการ
สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ที่การเสริมสร้างวินัย  5 ประการเพ่ือท าให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละองค์กร ผลจากการศึกษาวิจัยท าให้ทราบ
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักทฎษฎีการตระหนักรู้ของ Peter M. 
Senge 5 ด้านซ่ึงเรียงตามความส าคัญ คือ 1. ระบบการคิดของคนในองค์การ (Systems 
Thinking) ซ่ึงจะช่วยจัดระบบการท างานและการขับเคลื่อนองค์กรที่อยู่ในภาพเดียวกันโดย
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ไม่เกิดความสับสนของภารกิจและเป้าประสงค์ขององค์กรการคิดอย่างเป็นระบบจึงเป็นการ
คิดเพ่ือผลระยะยาว ซ่ึงหลักการดังกล่ าวสอดคล้องกับหลักทฤษฎี Peter M. Senge 
แนะน าให้ใช้แผนผังระบบ (System map) ซ่ึงท าให้เรามองเห็นภาพและความสัมพันธ์ที่
โยงใยกันของระบบทั้งหมดท าให้รูปแบบในการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. การ
เรียนรู้ของสมาชิกในองค์กร (Personal Mastery)ถ้าคนในองค์กรไม่ยอมเรียนรู้ องค์กรก็ไม่
สามารถเป็นองค์กร เรียนรู้ ได้  เพรา ะองค์กรคือส่ วนร วมของคน ในอง ค์กรนั่น เอง 
ความสามารถส่วนบุคคล (Personal mastery) จึงเป็นหลักส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะท า
ให้องค์กรเป็นองค์กรที่เรียนรู้ได้และการจะท าให้คนในองค์กรมีการพัฒนาความสามารถ
ส่วนบุคคลไปสู่ความเป็นเลิศได้ องค์กรจะต้องมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดเวลาที่เข้มแข็ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของคนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 3. ความมีสติ (Mental Model) ซ่ึงจะ
เป็นส่วนที่เก่ียวข้องกับจิตใจและสภาวะภายในของแต่ละบุคคลที่มีความซับซ้อนและส่งผล
ต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในรูปแบบอ่ืนๆที่เก่ียวเนื่อง 4. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนใน
องค์การ (Shared Vision) เป็นส่วนที่มีผลต่อการก าหนดอนาคตขององค์กร เพราะองค์กร
จะเดินไปในทิศทางไหนย่อมขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้น าองค์กร แม้ผู้น าองค์กรจะมีวิสัยทัศน์
ที่ถูกทางแต่ถ้าคนในองค์กรยังไม่รู้ ไม่ทราบและไม่เข้าใจ องค์กรจะยังไม่สามารถขับเคลื่อน
ไปในทิศทางตามวิสัยทัศน์ของผู้น าองค์กรได้ หากองค์กรมีการต้ังวิสัยทัศน์ที่ มีความชัดเจน
จะท าให้บุคลากรในแต่ละองค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจของตนเองได้ให้ส าเร็จลุล่วงได้เพ่ือ
เป้าหมายที่มีร่วมกัน 5. การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) ซ่ึงเป็นหนึ่งในแนวทางหลักที่
จะท าให้ภารกิจขององค์กรสามารถส าเร็จลุล่วงได้เนื่องจากการท างานเป็นทีมจะท าให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถพัฒนาทักษะต่างๆด้วยกันได้ 

3. การพัฒนาการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในตนเองส าหรับทุนมนุษย์ 
 ส าหรับรูปแบบในการการพัฒนาการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง
ส า หรับทุ นมนุษย์ เ พ่ือน า ไปสู่ ก าร สร้ างน วัตกร รมให ม่ๆนั้ น ( Business Model 
Innovation) แนวทางหลักที่จะช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์คือการพัฒนา
วัฒนธรรมขององค์กรและจุดเริ่มต้นที่ส า คัญส าหรับการสร้างนวัตกรรมดังกล่าวเพ่ือให้
องค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนจะต้องมีการพัฒนาผ่านการการฝึกอบรมเพ่ือสร้าง
ความตระหนักรู้ในตนเองส าหรับทุนมนุษย์ประกอบไปด้วย 1. การฝึกอบรมทักษะด้าน
เทคนิค (Technical Skills Training) ซ่ึงเป็นทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 2. การฝึกอบรม
ทักษะด้านการจัดการ (Managerial Skills Training)ซ่ึงจะเป็นการพัฒนาทักษะการบริหาร
จัดการองค์กรโดยส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาในระดับผู้บริหารขององค์กรในหน่วยย่อยต่าง 
ๆของแต่ละองค์กร 3. การฝึกอบรมทักษะด้านการติดต่อสัมพันธ์ ( Interpersonal Skills 
Training) ซ่ึงเป็นรูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานและการปฏิสัมพันธ์ต่อกันที่ ดี
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เพ่ือท าให้บรรยากาศในการท างานเอ้ือต่อการท างานให้เกิดเราสิทธิภาพสูงสุดและการ
ฝึกอบรมดังกล่าวจะต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรในทุกระดับชั้นแต่ต้องพิจารณา
ตามความเหมาะสมและรูปแบบของลักษณะงานแต่ละระดับประกอบด้วย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาในเรื่องของการศึกษาการฝึกอบรมทุนมนุษย์เพ่ือสร้างความ
ตระหนักรู้ในตนเอง ผู้วิจัยแบ่งการอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์และผลการศึกษา 
ดังนี้ 
 ด้านสภาพปัจจุบันของการฝึกอบรมทุนมนุษย์เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ใน
ตนเองในองค์กร 
 การจะท าให้การพัฒนาทุนมนุษย์เป็นรากฐานส าคัญของการขับเคลื่อนองค์กรสู่
ความส าเร็จของแต่ละองค์กร ซ่ึงแต่ละองค์กรจะต้องเริ่มจาก การพิจารณาบริบทภายใน
ขององค์กรเป็นจุดเริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ได้แก่ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วมขององค์กร ภารกิจหน้าที่ ศักยภาพของทุนมนุษย์ภายใน
องค์กร และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นต้น เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาก าหนดแผนกลยุทธ์ใน
การพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายเป้าหมายขององค์กร ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสายสุนีย์ อัศวประเทืองกุล (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่อง เปรียบเทียบการใช้กล
ยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร พบว่ า 
โรงพยาบาลเอกชน มีการใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 ด้านคือ การฝึกอบรม 
การศึกษา และการพัฒนาตนเอง โดยโรงพยาบาลแต่ละขนาดจะใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกัน 
 ด้านองค์ประกอบของการฝึกอบรมทุนมนุษย์เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง
ส าหรับทุนมนุษย์ 
 ส าหรับองค์ประกอบของการฝึกอบรมทุนมนุษย์เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง
ส าหรับทุนมนุษย์ต้องพิจารณาว่าแต่ละองค์กรมีความประสงค์ในการพัฒนาทุนมนุษย์ใน
รูปแบบใดเพ่ือให้กา รพัฒนาและการตระหนักรู้ ดังกล่าวสามา รถด าเนิน การได้ตา ม
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ซ่ึงการพัฒนาทุนมนุษย์อาจอยู่ในรูปแบบของ  ประกอบด้วย 1 . การ
เรียนรู้ของสมาชิกในองค์กร (Personal Mastery) 2. ความมีสติ (Mental Model) 3 . การ
มีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ (Shared Vision) 4 . การเรียนรู้ เป็นทีม (Team 
Learning) 5 . ระบบการคิดของคนในองค์การ (Systems Thinking) ท าให้การจัดท า
Training Roadmap ของแต่ละองค์กรควรมีการก าหนดหัวข้อดังกล่าวเพ่ือให้การพัฒนา
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บุคลากรเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของแต่ละองค์กรทั้งนี้ เพ่ือตอบสนองต่อการ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จ สอดคล้องกับจารุเนตร เก้ือภักด์ิ ( 2559) ได้ศึกษา
แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ พบว่าความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ที่ มีความต้องการ
พัฒนามากที่สุดคือ ด้านการศึกษา รองลงมาคือด้านการฝึกอบรม และด้านที่มีความ
ต้องการพัฒนาน้อยที่สุด คือด้านการพัฒนาและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีดังนี้  1. ด้านการศึกษา 
ได้แก่ การสนับสนุนทุนการศึกษา และการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้แก่
บุคลากรสายสนับสนุน  2. ด้านการฝึกอบรม ได้แก่ การส ารวจความต้องการและจัดหา
หลักสูตร ที่ทันสมัยในการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรสายสนับสนุนสามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง 3. ด้านการพัฒนา ได้แก่ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และใช้ระบบพ่ี
เลี้ยงในการสอนงานหรือช่วยตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบ 
 ด้านการพัฒนาการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในตนเองส าหรับทุน
มนุษย์ 
 ส าหรับการพัฒนาการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในตนเองส าหรับทุน
มนุษย์ควร วิเคร าะห์และพิจา รณาทั้ งในมุมมองกา รพัฒนา ตน เองและกา รพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้ทุกคนเกิดความตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องการพัฒนาทุน
มนุษย์ เพราะหากขาดทัศนคติที่ดีแล้ว ในการด าเนินการตา มขั้นตอนกระบวนการพัฒนา
ทุนมนุษย์ก็จะขาดประสิทธิภาพไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ์ บุญนุช 
(2555) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาและฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน กรณีศึกษา 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า พนักงานส่วน
ใหญ่มีทัศนคติในการได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมอยู่ในระดับเห็นด้วยกับการเข้ารับการ
พัฒนาและฝึกอบรม นอกจากนี้การก าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาทุนมนุษย์
ของบริษัทฯ ควรสอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือให้การพัฒนาทุน
มนุษย์สนับสนุนให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด สอดคล้องกับ พัชรินทร์ คณิตชรางกูร 
(2560) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
พบว่า ทิศทางองค์การมีเป้าหมายที่จะต้องเป็นเลิศด้านการพัฒนาอาชีพ ส่งเส ริมและ
สนับสนุนด้านการเกษตรและสหกรณ์ ด้านช่างฝีมือให้กับก าลังพล หน่วยทหาร ประชาชน
และส่วนราชการ  มุ่งเน้นไปทางเกษตรซ่ึงเน้นการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ท า
ให้ก าลังพลมีความจ าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ทักษะในงานให้เพ่ิมขึ้น และ
ในส่วนของการบริการจัดการกระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้อง
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กับ จินต์จุฑา จันทร์ประสิทธ์ิ (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
บุคลากรทางการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ มีการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการฝึกอบรม การศึกษาต่อ และการพัฒนาตนเอง และมีการ
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ด้านการฝึกอบรม ควรมีการส ารวจ
ความต้องการของบุคลากร ควรมีการวางแผนการฝึกอบรม ทบทวนแผนและควรติดตาม 
ประเมินผลการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ด้านการศึกษาต่อ ควรมีการชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับการศึกษาต่อ ควรมีการส ารวจความต้องการและความจ าเป็น
ของบุคลากรพร้อมทั้งจัดสรรทุนการศึกษาต่อให้เพียงพอและทั่วถึง ด้านการพัฒนาตนเอง 
ควรมีการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้บุคลากรสนใจที่จะพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้
บุคลากรได้ศึกษาดูงาน ฝึกอบรมและศึกษาต่อ เพ่ือน าความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสุนันทา ม่ิงเจริญพร (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์กับผลการด าเนินงานขององค์การ ของธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ 
พบว่า 1. ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ โดยรวมอยู่
ในระดับสูง เนื่องจากธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ได้จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง 2. ผลการด าเนินงานของธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ 
อยู่ในระดับสูง 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อประสิทธิผลของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในระดับปานกลาง 4. ประสิทธิผลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานขององค์กรในระดับปานกลาง 
 
องค์ความรู้จากการวิจัย 
 องค์ความรู้จากการวิจัยการศึกษาการฝึกอบรมทุนมนุษย์เพ่ือสร้างความตระหนักรู้
ในตนเอง พบว่ากระบวนการฝึกอบรมทุนมนุษย์เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในตนเองเริ่มจาก 
1. การเรียนรู้สภาพปัญหาขององค์กรที่มีความต้องการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ 
2. เข้าใจการสร้าง/การจัดกระบวนการอบรมที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรด้วย
กระบวนการฝึกอบรมที่มีองค์ประกอบตามกระบวนการฝึกอบรมทุนมนุษย์ตามแนวทาง
ของ Peter M. Senge ว่าด้วยการพัฒนาวินัย 5 ด้าน และ 3. การพัฒนาการฝึกอบรมมี
ผลส าเร็จใน 2 ระดับคือ 3.1 ในระดับตัวบุคคลสามารถสร้างความตระหนักรู้ในตนเองได้
เป็นอย่างดี 3.2 รูปแบบการอบรมสามารถต่อยอดพัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ 
(Business Model Innovation) โดยต้องฝึกอบรมการฝึกอบรมทักษะด้าน เทคนิ ค 
(Technical Skills Training) การฝึกอบรมทักษะด้านการจัดการ (Managerial Skills 
Training) และกา รฝึ กอบรมทั กษะด้านการ ติดต่อสัมพันธ์  ( Interpersonal Skills 
Training) ดังภาพที่ 1 
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ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่อง การศึกษาการฝึกอบรมทุนมนุษย์เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ใน
ตนเอง ผู้ศึกษาสามารถเสนอแนะข้อมูลเก่ียวกับการฝึกอบรมทุนมนุษย์เพ่ือสร้างความ
ตระหนักรู้ในตนเองได้ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
1. องค์กรแต่ละองค์กรควรพัฒนาปรับปรุงกระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มี

ประสิทธิภาพทั้งนี้จะต้องพิจารณาลักษณะงานและต าแหน่งงานของแต่ละบุคคลเพ่ื อให้
รูปแบบในการพัฒนาทุนมนุษย์มีความสอดคล้องกับลักษณะงานของแต่ละบุคคลและให้
ความส าคัญกับการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาทุนมนุษย์รวมถึงการประเมินและการ
ติดตามผล  

2. แต่ละองค์กรควรสร้างให้เกิดวัฒนธรรมของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ควบคู่
กับการส่งเสริมองค์ประกอบทางด้านจิตใจและบรรยากาศการเรียนรู้เพ่ือให้ทุกคนตระหนัก
ถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

3. แต่ละองค์กรควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และการ
พัฒนาตนเอง โดยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยในการพัฒนาทุนมนุษย์มาใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆรวมถึงการจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทุน
มนุษย์อย่างต่อเนื่องและมีความหลากหลาย 

 

ผลลัพธ์ 
ของการอบรม 

1. การตระหนัก
รู้ในตนเองระดับ
บุคคล  
2. แนวคิด/
ทักษะต่อยอด
พัฒนา
นวัตกรรมรูปแบ
ธุรกิจใหม่ๆ 
(Business 
Model 
Innovation) 

ศักยภาพทุน
มนุษย์ในการ

ท างาน
ภายใต้สภาพ
ปัญหาและ
ความต้องกร
ขององค์กร 

หลักการพัฒนาวินัย 5 ด้าน 
1. การเรียนรู้ของสมาชกิใน
องค์กร (Personal Mastery) 
2. ความมีสติ (Mental 
Model)  
3. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของ
คนในองค์การ (Shared 
Vision) 
4. การเรียนรู้เป็นทีม (Team 
Learning) 
5. ระบบการคิดของคนใน
องค์การ (Systems 
Thinking) 
  

กระบวนการ
ฝึกอบรม 

ศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การท างานเพ่ิมขึ้น 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 
1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่ เป็นแรงจูงใจในการพัฒนา

ตนเองในการท างานของพนักงานของแต่ละองค์กร 
2. แนวทางในการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรที่มีลักษณะเป็นการศึกษาในรูปแบบ

เฉพาะของแต่ละองค์กรเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กร
เหล่านั้น  
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บทคัดย่อ  
 บทควา มวิ จั ยนี้ มี วัตถุ ปร ะสง ค์ เพ่ือสร้ า งแนวทา งปฏิ บัติ และตัวชี้ วั ดตา ม
พระราชบัญญัติมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้จัดการสถานธนานุบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
18 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง แบบตรวจสอบประสิทธิภาพและ
ความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ เป็นเพศชาย
และเพศหญิง ในอัตราร้อยละ 50 มีอายุส่วนใหญ่อยู่ที่ 40-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 89 มีอายุ
ราชการ ส่วนใหญ่อยู่ที่ 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 56 ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีความคิดเห็นใน
การสร้างแนวทางปฏิบัติและตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นด้วย ทุกมาตรฐาน แต่
เม่ือพิจารณาตัวชี้วัด มีความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดในมาตรฐานด้านที่ 5 
ตัวชี้วัดเพ่ือการประเมิน คือ ค่าใช้จ่ายที่ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จากปีงบประมาณที่ผ่าน
มา โดยได้รับปริมาณงานและคุณภาพงานเท่าเดิมหรือเพ่ิมขึ้น  
ค าส าคัญ: แนวทางปฏิบัติและตัวชี้วัด; พระราชบัญญัติมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ; 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
Abstract  
 The objectives of this research article were to establish guidelines 
and indicators under the Moral and Ethical Standards Act for the pawnshop 
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Managers of The Local Administrative Organization. This research was 
qualitative research, collected data by in-depth-interviewing 18 key 
informants with structured in-depth-interview form, efficiency and 
appropriate interview checking forms. The findings were that the key 
informants were males and females, 50-50 percent ratio. Most of key 
informant were 40-50 years old. 89 percents had served the office for 11-20 
years. 56 percents agreed with establishment of guidelines and indicators 
under the Moral and Ethical Standards Act for the pawnshop Managers of 
The Local Administrative Organization in all standards. Only one indicator 
was not agreed upon, the 5th indicator, the measurement of the budget 
reduced from the last fiscal year but the quantity and quality of work 
remains the same or higher.  
Keywords: Guidelines for Practices and Indicators; the Moral and Ethical 
Standards Act; the Local Administrative Organization 

 
บทน า  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มาตรา 76 วรรค 3 ก าหนดให้ รัฐพึงจัด
ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวล
จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหน่วยงานนั้น  ซ่ึงจะต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว (ส านักงานธนานุเคราะห์, 2560) ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานจริยธรรม
ของข้าราชการที่มีการก าหนดหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้าง รวมถึงผู้ปฏิบัติงานอ่ืนที่สังกัดหน่วยงาน
รัฐ คือ ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ ได้แก่ ชา ติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่
ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม คิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และมีจิตสาธารณะ มุ่งผลสัมฤ ทธิ์ในงาน 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ และด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ ดีและรักษา
ภาพลักษณ์ของข้าราชการ มาตรฐานทางจริยธรรมนี้ให้ใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท า
ประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐที่จะมีการก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเก่ียวกับสภาพคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือ ส าหรับการ
ปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระท าหรือไม่ควรกระท า ตลอดจนการ
ด ารงตนในการกระท าความดีละเว้นความชั่ว (ส านักงานราชกิจจานุเบกษา, 2562; สยาม
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พร พันธไชย, 2562; สุบัณฑิต จันทร์สว่าง , 2562; ถนัด ไชยพันธ์ , 2561; ธิติวุฒิ หม่ันมี, 
2561; พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ, 2562) 
 สถานธนานุบาลเป็นหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงเป็นโรงรับจ าน าที่บริหารจัดการโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกิจการที่อ านวยความสะดวกให้บริการทางด้านการเงินแก่
ประชา ชนจึง เป็นที่ พ่ึงยา มยากของประชาชนที่ได้ รับกา รยอมรับและมีบทบาทที่ มี
ความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของชุมชน การรับจ าน าในประเทศไทยมีความเป็นมาต้ังแต่
สมัยโบราณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยและผู้ประสบปัญหาทาง
การเงิน เพ่ือบรรเทาปัญหาทางการเงินเฉพาะหน้าในช่ว งขาดแคลนเงินหมุนเวียนที่จะ
น าไปใช้ในการด ารงชีพหรือประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ เศรษฐกิจตกต่ าด้วย
การน าสิ่งของมาจ าน าไว้กับผู้รับจ าน าและรับเงินจากผู้รับจ าน าเป็นการประกันการช าระหนี้ 
(ส านักงานธนานุเคราะห์, 2562) ดังนั้นสถานธนานุบาลถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบงานด้านการรับจ าน าทรัพย์สินและการให้บริการประชาชน โดยเฉพาะ
บุคลากรในหน่วยงานจะต้องมีความม่ันคงในคุณธรรม จริยธรรม ไม่โน้มเอียงต่อความโลภ 
ความอยากมี อยากได้ หรือปัญหาอุปสรรคใด ๆ ที่ท้าทายความซ่ือสัตย์สุจริต สามารถข่มใจ 
และด ารงตนแห่งคุณงามความดีดังนั้นหน่วยงานจึงต้องมีเครื่องมือเพ่ือเป็นหลักในการยึด
โยงกับคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน (ธมน เครือเนตรและคณะ, 2562) 
 แต่เนื่องจากหน่วยงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่มี
ระเบียบ แนวทางปฏิบัติและตัวชี้วัดในด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้ผู้จัดการ และ 
พนักงานสถานธนานุบาลปฏิบัติ ซ่ึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างจิตส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงาน และผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ซ่ึงมีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐ และให้บริการแก่
ประชาชน จึงควรมีเครื่องมือเพ่ือเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางในการสร้างจิตส านึกที่จะ
น าไปสู่คุณธรรม จริยธรรม และพร้อมทั้งได้มีบทก าหนดโทษว่าหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย และหากพนักงานและผู้จัดการ
สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนน าหลักคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเป็น
หัวใจส าคัญมาประพฤติปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและจริงจังแล้ว จะท าให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง และองค์กรรวมถึงป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นได้  ผู้วิจัยใน
ฐานะผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเล็งเห็นความส าคัญ และ
สนใจศึกษาการสร้างแนวทางปฏิบัติและตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือใช้ส าหรับผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ที่ เป็นแนวทางในการก าหน ด
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของ
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รัฐต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิดและการปฏิบัติที่ควรกระท าหรือไม่
ควรกระท า ตลอดจนการด ารงตนในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ประชาชนเชื่อม่ันในคุณธรรม 
จริยธรรม ของหน่วยงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือสร้างแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. เพ่ือสร้างตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรร มส าหรับ
ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง การสร้างแนวทางปฏิบัติและตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ
สัมภาษณ์ ประชากร ได้แก่ ผู้จัดการสถานธนานุบาล ทั้งหมด 251 คน (ผู้ตรวจการสถานธ
นานุบาลประจ าภาค จ านวนทั้งหมด 14 คน ผู้ตรวจการประจ าเขต จ านวนทั้งหมด 39 คน 
ผู้จัดการสถานธนานุบาล จ านวนทั้งหมด 198 คน ) กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informant) ซ่ึงได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ าแนกแยก
กลุ่ม ออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจ าภาค จ านวน 3 คน,
ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจ าเขต จ านวน 3 คน, ผู้จัดการสถานธนานุบาล จ านวน 4 
คน,กลุ่มผู้บังคับบัญชา จ านวน 2 คน (นายกเทศมนตรี , ปลัดเทศบาล),กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 
จ านวน 3 คน (พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล),และกลุ่มผู้มารับบริการ จ านวน 3 คน (ผู้มา
รับบริการจากสถานธนานุบาล)  
 เครื่ อ ง มือที่ ใ ช้ ใน กา ร เ ก็บร วบร ว มข้ อ มูลครั้ งนี้  คือ  ใช้ แบบสั มภา ษ ณ์
(Questionnaires)แบบชนิดมีโครงสร้าง ซ่ึงประกอบด้วยค าถาม ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป 
ซ่ึงเป็นแบบสัมภาษณ์ เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการสร้าง
แนวทางปฏิบัติและตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย เป็นค าถามแบบปลายเปิด 
(Open-ended Questions) และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้  คือ แบบสัมภาษณ์ชนิดมี
โครงสร้าง (Structured Interview) ภายใต้มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมทั้ง 7 และมีการ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการขอหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
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ข้อมูลจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพ่ือแจ้งไปถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน 18 ท่าน ติดต่อประสานงาน และนัดหมายสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้วยตนเอง 
และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ รวมถึงจดบันทึกการสนทนาเก่ียวกับข้อมูลส าคัญ การวิเคราะห์
ข้อมูลเนื้อหาแนวทางปฏิบัติและตัวชี้วัดของมาตรฐาน 7 ด้าน ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 
20 แนวทาง และ 20 ตัวชี้วัด  
  
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษา การสร้างแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงมีผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์ เป็นเพศชายและเพศหญิง ในอัตราร้อยละ 50 มีอายุส่วนใหญ่อยู่ที่ 40 -50  ปี คิด
เป็นร้อยละ 89 มีอายุราชการ ส่วนใหญ่อยู่ที่  11 -20  ปี คิดเป็นร้อยละ 56 การสร้าง
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้จัดการสถานธ
นานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 20 แนวทางปฏิบัติ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย ทุกมาตรฐานและแนวทาง
ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ 
 ด้านมาตรฐานที่ 1 ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็น
ประมุข พบว่า เป็นแนวทางที่สามารถน าไปเป็นหลักในการส่งเสริมความสามัคคีส่งเสริมให้
มีความรักชาติ รวมถึงการยึดม่ันในหลักศาสนาที่สอนให้คนเป็นคนดี และมีการแสดงออก
ถึงความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในการพัฒนา
ประเทศ 
 ด้านมาตรฐานที่ 2 ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ พบว่า 
เป็นแนวทางที่สามารถน าไปเป็นหลัก ให้ผู้ปฏิบัติในองค์กรยึดปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในการให้บริการประชาชนโดยมุ่งม่ันที่จะให้บริการ
ประชาชนอย่างแท้จริง 
 ด้านมาตรฐานที่ 3 กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม พบว่า เป็น
แนวทางที่สามารถน าไปเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรงปราศจากผลประโยชน์
ส่วนตนและมีความกล้าในการคัดค้านสิ่งที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน  
 ด้านมาตรฐานที่ 4 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิต
สาธารณะ พบว่า เป็นแนวทางที่สามารถน าไปเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานโดย
ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการดูแลทรัพย์สินทาง
ราชการและมีจิตอาสาเพ่ือตอบแทนสังคม 



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  

Journal of MCU Social Science Review 
181 

 

 ด้านมาตรฐานที่ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน พบว่า เป็นแนวทางที่สามารถน าไปเป็น
หลักปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานโดยเน้นการบรรลุเป้าหมายขององค์กรและผลลัพธ์ในการ
ให้บริการและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ด้านมาตรฐานที่ 6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ พบ ว่า เป็น
แนวทางที่สามารถน าไปเป็นหลักปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานด้วยความเที่ยงธรรมตาม
กฎระเบียบข้อบังคับทางราชการและการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
เสมอภาค โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
 ด้านมาตรฐานที่ 7 ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทาง
ราชการ พบว่า เป็นแนวทางที่สามารถน าไปเป็นหลักปฏิบัติหน้าที่พนักงานและผู้จัดการ
ด ารงตนเป็นเจ้าที่ของรัฐที่ดีตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมและปฏิบัติหน้าที่ใน
การให้บริการประชาชน  
 ผลการศึกษา การสร้างตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 7 
มาตรฐาน 20 ตัวชี้วัด พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย ใน
มาตรฐานที่ 1- 4 และ 6-7 คิดเป็นร้อยละ 100 แต่เม่ือพิจารณามาตรฐานด้านที่ 5 ตัวชี้วัด
มีความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 6 คือ ตัวชี้วัดเพ่ือการประเมิน คือ 
ค่าใช้จ่ายที่ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จากปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยได้รับปริมาณงาน
และคุณภาพงานเท่าเดิมหรือเพ่ิมขึ้น ดังนี้ 
 ด้านมาตรฐานที่ 1 ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข พบว่า ตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินผลเป็นตัวชี้วัดที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเห็น
ผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ ในกิจกรรมเพ่ือตอบแทนสังคม การท านุบ ารุงศาสนา 
การเข้าร่วมกิจกรรมในการเทิดทูนสถาบันและการส่ งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ด้านมาตรฐานที่ 2 ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ พบว่า 
ตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินผลเป็นตัวชี้วัดที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเห็นผลสัมฤทธิ์ ซ่ึง
สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ที่ให้ประชาชนม่ันใจในประสิทธิภาพในการท างานองค์กรและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร 
 ด้านมาตรฐานที่ 3 กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม พบว่า 
ตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินผลเป็นตัวชี้วัดที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเห็นผลสัมฤทธิ์ ซ่ึง
สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ในการความเชื่อม่ันในองค์กรและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานตาม
กฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร 
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 ด้านมาตรฐานที่ 4 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิต
สาธารณะ พบว่า ตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินผลเป็นตัวชี้วัดที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเห็น
ผลสัมฤทธิ์ซ่ึงสามารถวัดผลในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์และกระท า
ความผิดรวมถึงการใช้ทรัพยากรทางราชการอย่างคุ้มค่าและมีจิตอาสาเพ่ือตอบแทนสังคม 
 ด้านมาตรฐานที่ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน พบว่า ตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินผลเป็น
ตัวชี้วัดที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเห็นผลสัมฤทธิ์ซ่ึงสามารถวัดการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรและความพึงพอใจของผู้รับบริการรวมถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และเกิดประสิทธิภาพ 
 ด้านมาตรฐานที่ 6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ พบว่า ตัวชี้วัด
เพ่ือการประเมินผลเป็นตัวชี้วัดที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเห็นผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงสามารถวัด
ความพึงใจของผู้บริหารและผู้รับบริการในการให้บริการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่
เลือกปฏิบัติ 
 ด้านมาตรฐานที่ 7 ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทาง
ราชการ พบว่าตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินผลเป็นตัวชี้วัดที่สามา รถน าไปปฏิบัติได้อย่างเห็น
ผลสัมฤทธิ์ซ่ึงสามารถวัดผลในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติมาตรฐานคุธรรมจริยธรรมของ
ผู้จัดการและพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชน และประพฤติตน อยู่ในกรอบ
จริยธรรม คุณธรรมศีลธรรม 
  
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษา การสร้างแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ผลจาก
การสัมภาษณ์เก่ียวกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวม 7 มาตรฐาน
20 แนวทางปฏิบัติ นั้น ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความคิดเห็น เห็นด้วยทุกมาตรฐานและแนวทาง
ปฏิบัติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ล้วน
ให้ความส าคัญ  เพราะเป็นนโยบายที่เข้ มงวดตา มระเบียบกับแนวทางปฏิบั ติตา ม
พระราชบัญญัติมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการ
การจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2554) และส านักงานธนานุ
เคราะห์ (2562) ระบุว่า องค์กรมีนโยบายและก ากับดูแลกิจการที่ ดี เพ่ือให้คณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นพ้ืนฐานส า คัญในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิมประสิทธิผลในการประกอบกิจการ โดยค านึงถึงผลประโยชน์
โดยรวมขององค์กรและประชาชนเป็นหลักและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้ใน
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หลักเกณฑ์ รวมทั้งส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมในทุกระดับขององค์กร สอดส่องดูแล 
โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการด าเนินงานไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรม
อันดี ทั้งนี้มีนักการศึกษามีความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับรูปแบบในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
ที่ประสบผลส าเร็จได้โดยร่วมกันด าเนินการคือกฤษฎา แซ่หลี (2562) ศึกษาเรื่อง รูปแบบ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไก
การขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรมของพระธรรมวิทยากร พบว่ามี 4 รูปแบบคือ  
1. รู ปแบบกา รป้อง กัน  (Prevention) 2. รูปแบบการปรับปรุง  ( Improvement)  
3. รูปแบบการเปลี่ยนแปลง (Change) และ 4. รูปแบบการพัฒนา (Development) ทั้งนี้
รูปแบบดังกล่าวจะประสบผลส าเร็จได้ก็ ต่อเม่ือได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษา 
(School) ชุมชน (Community) และผู้ปกครอง (Parent) โดยร่วมกันด าเนินการดังนี้ คือ 
1. สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมอย่างจริงจัง 2. ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 3. ส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม และ 4. เสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาร่วมกับหน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน 
 รวมทั้ง รังสรรค์ เอ่ียมบุตรลบ (2563) กล่าวว่า พนักงานสถานธนานุบาลจะได้รับ
สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน และมีการค านวณเงินเลี้ยงชีพ
รายเดือนนั้น เกิดจากการกระท าของพนักงานเองทั้งสิ้น ไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินหรือ
ภาษีของประชาชนมาใช้จ่ายแต่อย่างใด สวัสดิการนี้ส่งผลให้พนักงานสถา นธนานุบาลทุก
คนมีความม่ันคงในชีวิตการท างานในบั้นปลายชีวิต และท าให้การยักยอกทรัพย์หรือ
แสวงหาผลประโยชน์ด้วยวิธีอ่ืนใดโดยมิชอบคงจะไม่ปรากฏในสถานธนานุบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เห็นอีกต่อไป รวมทั้งสอดคล้องกับ วีรยุทธ พรพจน์ธนมาศ และวง
พักต์ ภู่พันธ์ศรี (2562) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดระยอง พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส่งเสริมและผู้น าในองค์การ
ให้ความส าคัญในด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ด้านการพัฒนาในรายข้อ คือ ข้อองค์การมีการส่งเสริ มให้บุคลากรมีความรู้ในด้าน
ศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅= 3.35, S.D. = 0.92) รองลงมา คือ ข้อ
ผู้น าในองค์การให้ความส าคัญในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในด้านคุณธรรมด้วย ( X̅= 
3.34, S.D. = 0.93) ส่วนข้อที่ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อองค์การมีการจัดท า แผนพัฒนา
เส้นทางก้าวหน้าสอดคล้องกับบุคลิกลักษณะ และความสามารถของบุคลากร  (X̅= 3.03,  
S.D. = 0.94)  
 นอกจากนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาดา วัชรินทร์ (2558) ที่ได้ศึกษา เรื่อง 
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมกับการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติจังหวัด



184 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2563 
Vol. 9 No. 4 October - December 2020 

 

เชียงใหม่ พบว่า แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่นั้น ได้ยึดตามแนวทาง 3 ประการ ประการแรก ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป ประกอบไปด้วย 1. หลักความ
ซ่ือสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ 2. มีความความสุขุมรอบครอบรับผิดชอบและมีจิตส านึก
ต่อหน้าที่ 3. ไม่หวั่นเกรงอิทธิพลหรืออ านาจอันมิชอบด้วยกฎหมายใดๆ ยึดหลักความ
ถูกต้องเป็นธรรม 4. ประสานสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับสังคม 5. ละเว้นการกระท า
อันใดให้เป็นที่เสื่อมเสียภาพพจน์ ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของกรมคุมประพฤติ ประการที่
สอง คุณธรรมและจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ ต่อผู้ ติดต่อราชการ และประการที่
สาม คุณธรรมและจริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ส่วนปัจจัยที่
ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมสามารถแบ่ง
ออก เป็น 2 ปัจจัย โดยใช้เกณฑ์การแบ่งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก กล่าวคือ 
ปัจจัยภายใน ได้แก่ แนวคิดของผู้อ านวยการฯ และกระบวนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติงานผ่านการจัดโครงการฝึกอบรม ส่วนปัจจัยภายนอก คือ รูปแบบของ
วัฒนธรรมองค์การของกรมคุมประพฤติ นโยบายของอธิบดีกรมคุมประพฤติ ค่านิยมร่วม
กรมคุมประพฤติ ระเบียบ ข้อบังคับของกรมคุมประพฤติ ส าหรับผลลัพธ์ที่ เกิดจากการ
พัฒนาบุคลากรฯ พบว่า ผลตอบรับจากจ าเลยและญาติต่อการให้บริการของบุคลากร
ส านักงานคุมประพฤติภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจ และยังส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน
ด้านการใช้หลักของความเมตตากรุณา ความซ่ือสัตย์สุจริต ความเสมอภาค และหลักความ
โปร่งใส ที่ส าคัญ คือ การที่ได้รับรางวัลเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักคุณธรรม
จริยธรรมจากหน่วยงานข้าราชการนับว่าเป็นผลสะท้อนจากการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานคุมประพฤติทุกคน  
 นอกจากนี้ยังสอดคล้องงานวิจัยของพระครูกิตติวราทร  (ทองปั้น ) และคณะ 
(2562) ที่ได้ศึกษาแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในกา ร
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
พบว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและบุคลากรอ่ืนมี
ความเห็นเก่ียวกับแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลประกอบด้วย  8 
มาตรการได้แก่ 1. การส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และ
ทัศนคติ 2. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัล  3. การเป็นแบบอย่าง 4. การต้ังชมรมหรือ
สร้างเครือข่าย 5. การจัดกิจกรรม 6. การประชาสัมพันธ์  7. การศึกษาดูงาน  8. การน า
หลักธรรมหรือค าสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ทั้งนี้มีส่วนคล้ายคลึงกับ เสน่ห์ จุ้ยโต 
และ กิตติพงศ์ เกียรติวัชรชัย (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศมี 10 ประการคือหลักนิติธรรมหลักคุณธรรม
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หลักโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบหลักความคุ้มค่า หลักพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์หลักองค์การแห่งการเรียนรู้หลักบริหารจัดการ หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 ผลการศึกษา การสร้า งตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ผลจาก
การสัมภาษณ์เก่ียวกับตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวม 7 มาตรฐาน 20 
ตัวชี้วัด นั้น ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความคิดเห็น เห็นด้วย ทุกมาตรฐาน แต่เม่ือพิจารณาตัวชี้วัด
มีความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดในมาตรฐานด้านที่ 5 ตัวชี้วัดเพ่ือการ
ประเมิน คือ ค่าใช้จ่ายที่ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จากปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยได้รับ
ปริมาณงานและคุณภาพงานเท่าเดิมหรือเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บังคับบัญชาใน
สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานขาดการค านึงถึงปริมาณ
งานและคุณภาพงาน ดังนั้นผู้บังคับบัญชา ควรให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว และควรมี
การสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซ่ือสัตย์ และทุ่มเท และอาจมีบางคนมี
ความต้องการพัฒนาและตระหนักถึงเรื่องนี้ ดังนั้นองค์กรควรให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับส านักงานธนานุเคราะห์ (2562) ระบุใน
รายงานประจ าปี 2562 ว่าองค์กรต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงเป็นพลังขับเคลื่อนที่
ส าคัญขององค์กร ด้วยการส่งเสริม จัดให้มีระบบคุณธรรมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและมุ่งม่ันในการสร้างจิต ส านึก
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ทุ่มเทและรับผิดชอบในการ
รายงานผลการปฏิบัติงานทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร 
ส าหรับด้านการท างานของพนักงานทุกต าแหน่งต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมและมีการส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และในหน่วยงาน รวมทั้งผู้บริหารควร
ยึดถือเรื่องหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ  Weiss (2000) 
ได้อ้างถึงองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น  - JICA กล่าวถึงธรรมาภิบาลใน 
Participatory Development and Good Governance Report of the Aid Study 
Committee (1995) ว่าเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมโดยก าหนดให้รัฐมี
หน้าที่ท่ีจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างบรรยากาศให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจะ
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพ่ึงตนเองได้และมีความยุติธรรมทางสังคมสอดคล้องกับแน วคิด 
Dhirayut Boonmee (1998) เป็นผู้ที่อธิบายว่าธรรมาภิบาลเป็นกระบวนความสัมพันธ์
ร่วมกันระหว่างภาครัฐสังคมเอกชนและประชาชนซ่ึงท าให้การบริหารราชการแผ่นดินมี
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ประสิทธิภาพมีคุณธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้และมีความร่วมมือของฝ่ายที่เก่ียวข้องการ
สร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทยต้องปฏิรูประบบ 4 ส่วนคือปฏิรูปภาคราชการภาคธุรกิจ
เอกชนภาคเศรษฐกิจสังคมและปฏิรูปกฎหมาย 
 
องค์ความรู้จากการวิจัย 
  องค์ความรู้การวิจัยครั้งนี้มี 2 ประเด็นได้แก่ 1. แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมในสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
พนักงานมุ่งสู่การปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ แบบแผน และนโยบายขององค์กร ซ่ึงสะท้อน
ให้เห็นว่าการด าเนินงานต่างๆ เป็นไปตามต าแหน่งในโครงสร้างที่ก าหนดไว้ ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของบุคคลแต่ละต าแหน่ง ซ่ึงมีผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บริหารงาน 
วางแผน และก าหนดกิจกรรมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม โดยเฉพาะแนวทางปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมนั้นส าคัญมาก ถ้าปฏิบัติตามด้วยความต้ังใจ 
มุ่งม่ัน และอย่างเคร่ งครัดย่อมส่งผลให้เ กิดความภาคภูมิใจในตนเองที่มีส่วนในกา ร
ช่วยเหลือสังคม และแสดงถึงความโปร่งใสไม่มีการทุจริตภายในองค์กรดังนั้นพนักงานหรือ
ผู้จัดการในองค์กรควรแสดงออกถึงการรักษาไว้ซ่ึงเกียรติ ศักด์ิศรีของตนเองของการเป็น
พนักงานสถานธนานุบาล เป็นการสร้างจุดแข็ง ความพึงพอใจในสภาวะการแข่งขันทาง
การตลาดควรท าให้เป็นนิสัยพนักงานทุกคนควรจะปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบัง คับของ
องค์กรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อตนและยึดหลักปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม กฎระเบียบ ข้อบังคับทั้งต่อหน้าและลับหลัง และ 2. ตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมในสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
การสร้างความภาคภูมิใจในตนเองที่มีส่วนในการช่วยเหลือสังคม รวมถึงเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร เพ่ือส่งเสริมให้ได้ท ากิจกรรมในการท านุบ ารุงศาสนาในศาสนา
ที่ตนเองเคารพนับถือเพ่ือส่งเสริมพนักงานได้เข้าร่วมในกิจกรรมเก่ียวกับสถาบันซ่ึงได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณสนับสนุนส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันและเคารพในกติกาของสังคมจึงจ าเป็นต้อง
มีตัวชี้วัดหรือมีช่องทางการแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูล และน าข้อมูลทักท้วงข้อร้องเรียน
ด าเนินการต่อไปได้แก่ การมีบทลงโทษที่เด็ดขาดและรุนแรง เพ่ือเป็นการป้ องกันและ
ปราบปรามเป็นต้น รวมถึงการสร้างเกณฑ์วิธีการท างานที่ประหยัดทรัพยากรของทาง
ราชการเป็นส าคัญ แสดงให้เห็นว่าพนักงานทุกคนควรจะปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ขององค์กรตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของสถานธนานุบาล เพ่ือสร้างความ
ไว้วางใจต่อผู้รับบริการและเพ่ือให้เกิดสามัญส านึก อยู่ในกรอบของคุณธรรมจริยธรรม 
ประพฤติตนเป็นคนดี และองค์กรควรจะสนับสนุนคนดี ให้เป็นแบบอย่างที่ดี 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
1. คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรน าไป

พัฒนา รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน น าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในองค์กรต่อไป 
2. หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรส่งเสริม สนับสนุน ให้พนักงาน

และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติคุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม 
3. ผู้บังคับบัญชา พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ มีส่วนเก่ียวข้อง สามารถน าไปเป็น

แนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 
4. ผู้บังคับบัญชา รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรหาวิธีในการจูงใจให้

พนักงานและเจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความส าคัญในด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 
1. ควรก าหนดค่าถ่วงน้ าหนักในแนวทางปฏิบัติและตัวชี้วัด ให้มีระดับความส าคัญ

ที่แตกต่างกัน 
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในประเด็นความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทาง

ปฏิบัติ และตัวชี้วัด ด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงปัญหา และอุปสรรค 
3. ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ เน้นไปที่ผู้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงานภายในสถานธนานุ

บาล รวมถึงผู้มารับบริการในสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นในการ
วิจัยครั้งต่อไป อา จใช้การ สัมภาษณ์จากบุคคลภายนอกองค์กร เพ่ือให้ไ ด้มุมมองที่
หลากหลายมากขึ้น เพ่ือเป็นการต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ เพ่ือการศึกษาในการวิจัยครั้ง
ต่อไป  
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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะ ศึกษาความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยว ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะที่มีต่อสื่อเทคโนโลยี อัจฉริยะของฐาน
เรียนรู้ชุมชนบ้านท่าคอย อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวท่ีมาศึกษาเรียนรู้ในฐานเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าคอย  โดยสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบง่ายจ านวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1.บอร์ดแสดงผล
โปสเตอร์กลางแจ้งที่มีภาพแผนที่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม 2.สื่อ
เทคโนโลยีอัจฉริยะที่มีลิงค์เชื่อมโยงแสดงข้อมูลมัลติมีเดีย เว็บไซต์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
คลิปวิดีโอ 3.แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ เพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการ วิจั ยพบว่า  1. สื่อ เทคโนโลยีอั จฉริย ะโดยร วม มีคุณภาพอยู่ใ นร ะดับดีมา ก 
(x̅ =4.45, S.D.=0.56) 2. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะโดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก (x̅=4.49, S.D.=0.60) 3. ปัญหาและข้อเสนอแนะ ได้แก่ สัญญาณอินเทอร์เน็ต
บนมือถือมีความเร็วต่ าไม่เสถียรท าให้การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นมาติดต้ังใช้งานท าได้ช้า  
ส่งผลท าให้การแสดงผลข้อมูลต่างๆช้าลง  ข้อเสนอแนะควรมีการต้ังเสาส่งสัญญาณ
โทรศัพท์มือถือในพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมความแรงของสัญญาณให้มากขึ้น  
ค าส าคัญ: สื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะ; การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ; ฐานเรียนรู้
ชุมชน 
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Abstract 
The objectives of this research article were to develop smart 

technology media, study the satisfaction of and study problems and 
suggestions of the use on smart technology media using the quantitative 
research. Data were collected from 150 samples who were tourists who 
came to study at the community learning base by simple random sampling. 
The research tools were: 1. Outdoor display poster board with images of 
communities, agricultural and cultural tourism. 2) Smart technology media 
that linked to display multimedia information, websites, electronic 
documents and video clips. 3. Questionnaires for satisfaction with smart 
technology media. The statistics used to analyze data were percentage, 
mean and standard deviation. The research findings were found as follows: 
1. The overall quality of smart technology media were at very good level. 
(x̅=4.45, S.D.=0.56) 2) The tourists were by overall satisfied with the use of 
smart technology media at very good level. (x̅=4.49, S.D.=0.60), 3. The 
problems and suggestions included: Internet signal on mobile phone was 
slow and unstable that made slow downloading application, installing 
application and resulting in data display of various information was slower. 
There should be set up cell phone signal transmission tower in the area to 
increase the signal strength.  
Keywords: Smart Technology Media; Agricultural and Cultural Tourism; 
Community Learning Base 
 
บทน า 
 จังหวัดสุพรรณบุรี มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราช
ธานี เมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองหน้าด่านและเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ าที่ส าคัญต้องผ่านศึกสงคราม
หลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือครั้งมีการกอบกู้เอกราชในสมัยของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ในการสงครามยุทธหัตถีและทรงมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา  ณ สมรภูมิดอน
เจดีย์ เป็นมหาวีรกรรมคชยุทธอันยิ่งใหญ่ที่ได้ถูกจารึกไว้  ต่อมาสภาพเมืองตลอดจน
โบราณสถานถูกท า ลายตา มกาล เวลา เหลือเ พียงซากปรั กหักพัง  จนกระทั่งถึงกรุ ง
รัตนโกสินทร์ เริ่มมีการค้นหาเจดีย์ยุทธหัตถีและได้ท าการบูรณะขึ้นใหม่ ตามแผนพัฒนา
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จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2561– 2564 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดประเด็นการพัฒนาที่  2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ (ส านักงานจังหวัดสุพรรณบุรี, 2560) ซ่ึงสอดคล้องกับเเผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
แนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) เพ่ือเป้าหมายการยกระดับประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืน  
(คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2560) โดยจังหวัดสุพรรณบุรีได้วาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากลโดยมีกลยุทธ์ประกอบด้วยการพัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพ ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยว โดยเพ่ิมแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนนวัต
วิถี แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีการอนุรักษ์โบราณสถานและเมืองเก่าที่ มีลักษณะพิเศษ
เฉพาะแห่งสืบต่อมาที่มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น มีลักษณะจ าเพาะของสมัยหนึ่งใน
ประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าทางศิลปะ โบราณคดีหรือประวัติศาสตร์  เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์มีศักยภาพในการส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าภาคภูมิใจของ
ชุมชน  ทั้งนี้ ในประวัติศาสตร์บริเวณบ้านท่าคอย อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
เป็นสถานที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารครั้งสงครามยุทธหัตถีว่าเป็นท่าข้ามล าน้ าท่าว้า (ท่า
คอย) เป็นที่ต้ังค่ายในการกระท าสงครามศึกยุทธหัตถี และอาณาบริเวณริมล าน้ าตลอดขึ้น
ไปสู่หนองสาหร่ายนั้นเป็นสถานที่ต้ังของกองทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใน บริเวณบ้าน
ท่าคอยและสถานที่ใกล้เคียง  ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
และพัฒนาเป็นฐานเรียนรู้ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 แต่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมของฐานการเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าคอย 
อ าเภอศรีประจันต์ ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและคนทั่วไป ท าให้นักท่องเที่ยวมี
จ านวนน้อย เกษตรกรที่น าผลผลิตทางการเกษตร ทั้งอาหารแปรรูป มาจ าหน่าย  มีของ
เหลือ ท าให้ขาดทุน ขาดรายได้   จงึจ าเป็นจะต้องหาช่องทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 

การส่งเสริมการท่องเที่ยวมีการด าเนินงานหลากหลายรูปแบบ เช่น มีการพัฒนา
สื่อบนเทคโนโลยีต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงสามารถใช้งานร่วมกันเป็น
ระบบอัจฉริยะที่เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วด้วยอุปกรณ์ประเภทมือถือ  ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
วัฒนธรรมของฐานเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าคอย อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุ รี 
ประกอบด้วย การจัดท าเว็บไซต์ที่สามารถแสดงผลได้บนอุปกรณ์ที่แตกต่างกันด้วยการปรับ
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ขนาดให้เหมาะสมกับความละเอียดของจอภาพทุกขนาดอัตโนมัติ   การถ่ายท าวีดิทัศน์
แนะน าให้ความรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมที่อยู่ในโปรแกรมแหล่งท่องเที่ยว 
การจัดท าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดท าบอร์ดแสดงผลโปสเตอร์กลางแจ้งที่ มีข้อมูล
แผนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมของฐานเรียนรู้ชุมชนโดยใส่เทคโนโลยี
เสมือนจริง  (Augmented Reality: AR) โ ดยใช้โดย ใช้แอปพลิ เคชั่ น  HP Reveal 
(www.hpreveal.com) ซ่ึงเป็นแอปฟรีส าหรับอุปกรณ์ iOS และ Android ที่ใช้การจดจ า
รูปภาพขั้นสูงเพ่ือผสมผสานโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับเนื้อหาแบบอินเทอร์แอคทีฟที่
หลากหลาย เช่น วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว ซ้อนทับเข้ากับวัตถุ โปสเตอร์ เอกสาร โบรชัวร์ 
หนังสือ ด้วยภาพทริกเกอร์ท าหน้าที่ เหมือน เว็บลิงค์ไปยังสื่อที่ เก่ียวข้อง (Hobbs & 
Holley, 2019)  AR เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบส าหรับการท่องเที่ยว เป็นการเพ่ิมคุณค่า
ใหม่และเปิดโอกาสใหม่ให้กับทั้งนักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  (Victor, 
2019) และใส่คิวอาร์โค้ด (QR Code) เพ่ือเป็นลิงค์เชื่อมโยงให้กับโทรศัพท์มือถือที่ ติดต้ัง
แอปพลิเคชั่นและเปิดใช้งานกล้องท าการสแกนลิงค์ต่าง ๆ เปิดเข้าไปดูข้อมูลที่เชื่อมโยงไว้ 
ผลท่ีได้จากการวิจัยเพ่ือจะเป็นแนวทางในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การปรับกลยุทธ์เชิงรุก
ในรูปแบบการใช้เทคโนโลยีต่างๆมาสร้างข้อมูลการสื่อสารให้มีความน่าสนใจ เพ่ือส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมที่ทันสมัยสู่สากล  

ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จะได้สื่อเทคโนยีอัจฉริยะนี้โดยการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
อัจฉริยะจากการน าทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีพัฒนาสื่อและท าการประเมินคุณภาพสื่อจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ให้ได้สื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะที่มีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และวัฒนธรรมฐานเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าคอย  และศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ มี
ต่อสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะ ตลอดจนปัญหา และข้อเสนอแนะที่มีต่อสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะ  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
วัฒนธรรมของฐานเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าคอย อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะของฐาน
เรียนรู้ชุมชนบ้านท่าคอย อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

3. เพ่ือศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะที่มีต่อสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะของฐานเรียนรู้
ชุมชนบ้านท่าคอย อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงประมาณ จากประชากรนักท่องเที่ยวที่มา

ท่องเที่ยวในฐานเรียนรู้ชุมชน บ้านท่าคอย อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน
245 คน (ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ,  2560)  ค านวณขนาด
ตัวอย่างของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) จ านวน 150 คน และสุ่มตัวอย่าง
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) เก็บรวมรวมข้อมูลด้วยบอร์ด
แสดงผลโปสเตอร์กลางแจ้งที่พัฒนาด้วยสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะ แบบประเมินคุณภาพสื่อ
เทคโนโลยีอัจฉริยะ และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์เพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

1. การพัฒนาส่ือเทคโนโลยีอัจฉริยะเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและ
วัฒนธรรมของฐานเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าคอย อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
พบว่า ได้จัดท าวีดิทัศน์แนะน าให้ความรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมที่อยู่ใน
โปรแกรมแหล่งท่องเที่ยว โดยตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอ จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่. 1. วัดโพธาราม 
2. ศาลพ่อปู่งูเห่า 3. โรงงานท าอิฐมอญ 4. สวนมะม่วงครบวงจร  5. สวนชวนชมหลากสี 
และได้จัดท าเว็บไซต์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมของฐานเรียนรู้ชุมชน
บ้านท่าคอย www.eto.ku.ac.th/spku สามารถรองรับการใช้งานอย่างเหมาะสมบน
อุปกรณ์หลายชนิด อีกทั้งได้บอร์ดแสดงผลโปสเตอร์กลางแจ้งมีภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและวัฒนธรรมของฐานเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าคอย พัฒนาด้วยสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะ
เชื่อมโยงภาพในบอร์ดกับลิงค์โดยใช้แอปพลิเคชั่น HP Revel เปิดใช้งานกล้องท าการสแกน
แสดงข้อมูลเพ่ิมเติมได้ และ QR Code สามารถใช้มือถือเปิดกล้องสแกนเปิดลิงค์เชื่อมโยง
ได้โดยตรง โดยมีผลการประเมินคุณภาพของการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี อัจฉริยะบนบอร์ด
แสดงโปสเตอร์กลางแจ้งจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชัน  (Function Test) อยู่ในระดับดีมาก (x̅=4.30, 
S.D.=0.66)  โดยมีการใช้แอปพลิเคชัน  HP Reveal ร่วมกับมือถือสแกนภาพ สามารถ
เปิดดูลิงค์เนื้อหาที่เชื่อมโยงได้ มีใช้มือถือสแกน QR Code สามารถเปิดดูลิงค์เนื้อหาที่
เชื่อมโยงได้ มีเนื้อหาที่ถูกเชื่อมโยงด้วยลิงค์ต่าง ๆ สามารถคลิกเปิดดูได้ทั้งหมด  และ
ความสามารถในการแสดงผลบนหน้าจอมือถือ ปรับเปลี่ยนมุมมองได้ถูกต้องเหมาะสม 
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2. ด้านประสิทธิภาพการท างาน (Performance Test) อยู่ในระดับดีมาก (x̅=4.50, 
S.D.=0.52 ) โดยมีสื่อวีดิทัศน์ มีคุณภาพ วิดีโอ มีภาพ เนื้อหา เสียงบรรยาย ถูกต้อง
เหมาะสมมี เว็บไซต์ มีภาพ วิดีโอ เนื้อหาข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม ปรับเปลี่ยนการ
แสดงผลได้ มีความเร็วในการแสดงผล เม่ือคลิกลิงค์เนื้อหาที่เชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง 

3) ด้านเทคนิควิธีการน าเสนอ (Technique Test) อยู่ในระดับดีมาก (x̅=4.50, 
S.D.=0.52)  โดยมีสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะมีความแปลกใหม่ทันสมัยสามารถแสดงเนื้อหา
และสื่อความหมายได้ดี สร้างความรู้และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน  

4) ด้านการใช้งาน (Usability Test) อยู่ในระดับดีมาก (x̅=4.55, S.D.=0.51) ง่าย
และสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชัน  HP Reveal ในการใช้งาน QR CODE มีความ
เหมาะสมของการแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวด้วยสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะ  มีสื่อเทคโนโลยี
อัจฉริยะสามารถใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมครบถ้วน 

2. ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อส่ือเทคโนโลยีอัจฉริยะของฐานเรียนรู้
ชุมชนบ้านท่าคอย อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า 

ด้านเทคนิค สื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะมีความแปลกใหม่ทันสมัย สามารถแสดงเนื้อหา
และสื่อความหมายได้ดี นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะ ด้านข้อมูล 
มีเนื้อหาที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ของฐานเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าคอย  
ด้านการออกแบบมีโครงสร้างที่ได้มาตรฐาน มีภาพ เนื้อหา ข้อความ มีความสวยงาม  
ด้านประโยชน์ช่ วยส่ง เสริมกา รท่องเที่ย ว  ให้ ควา มรู้ และควา มเข้ าใจของชุมชน  
ด้านความชอบ ท่านชอบบอร์ดแสดงผลโปสเตอร์กลางแจ้งที่พัฒนาด้วยสื่อเทคโนโลยี
อัจฉริยะ ซ่ึงนักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อส่ือเทคโนโลยีอัจฉริยะของฐานเรียนรู้ชุมชน 
บ้านท่าคอย โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (x̅=4.49, S.D.=0.60) 

3. ปัญหา และข้อเสนอแนะท่ีมีต่อส่ือเทคโนโลยีอัจฉริยะของฐานเรียนรู้ชุมชน
บ้านท่าคอย อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ปัญหา ของนักท่องเที่ยว มีดังนี้ สัญญาณอินเทอร์เน็ตบนมือถือมีความเร็วต่ าไม่
เสถียร ความแรงของสัญญาณจากค่ายมือถือท าให้การใช้งานแอปพลิเคชั่น  หรือดูข้อมูล
แสดงผลต่าง ๆ ผ่านมือถือท าได้ช้า ข้อเสนอแนะ ของนักท่องเที่ยว มีดังนี้ควรมีการต้ังเสา
ส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือในพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมความแรงของสัญญาณให้มากขึ้น  
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อภิปรายผลการวิจัย 
การพัฒนา สื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ

วัฒนธรรมของฐานเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าคอย อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุ รี  
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม
ฐานเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าคอย ด้วยการออกแบบและสร้างสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะ โดยการใช้
หลักการและทฤษฎี การพัฒนาสื่อ ผลจากประเมินคุณภาพของสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะพบว่า 
คุณภาพสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก (x̅ =4.45, S.D.=0.56) เพราะ  
1. บอร์ดแสดงผลโปสเตอร์กลางแจ้งที่พัฒนาด้วยสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะโดยผู้วิจัยได้จัดท า
โดยใส่เทคโนโลยีเสมือนจริง  (Augmented Reality) ด้วยแอปพลิเคชัน HP Reveal 
ร่วมกับ QR Code สามารถใช้โทรศัพท์มือถือสแกนลิงค์แล้วแสดงข้อมูลต่างๆขึ้นมาบน
หน้าจอ และคลิกเข้าไปดูข้อมูลที่ได้จัดท าไว้เพ่ิมเติมได้แก่  เว็บไซต์ คลิปวิดีโอ เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์  เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างการเชื่อมโยงสื่อที่มองเห็น
จับต้องได้กับสื่อดิจิทั ลที่ ต้องอาศัยเทคโน โลยีสมัยใหม่มาช่วยแสดงผลข้อมูลเป็นสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีทั้งภาพเคลื่อนไหวของวิดีโอ เสียงบรรยาย และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับแอปพลิเคชั่น ที่สามารถปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสื่อดิจิทัล 
ที่อยู่ภายในนี้ให้มีความทันสมัยได้ตลอดเวลา  จึงท าให้สื่อมีคุณภาพดีมากสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอรรถศาสตร์ เวียงสงค์และคณะ (2553) ได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อความเป็น
จริงเสมือน เพ่ือประยุกต์ใช้สร้างสื่อในการประชาสัมพันธ ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซ่ึงสื่อ
ที่พัฒนาสามารถท าให้ผู้ชมสื่อรู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงโดยใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานทาง
คอมพิวเตอร์ มีลักษณะแบบตอบโต้กับผู้ใช้แบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์  สามารถน าสื่อความ
เป็นจริงเสมือนไปใช้ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยได้จริง  และมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับงานวิจัยของนิติศักด์ิ เจริญรูป (2560) ได้ท าวิจัยเพ่ือประยุกต์ใช้ความเป็นจริง
เสริมในการน าเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวบนสมาร์ทโฟน  กรณีศึกษาวัดพระแก้ว จังหวัด
เชียงราย เป็นการน าเสนอข้อมูลความเป็นจริงเสริมจากหนังสือและจากสถานที่จริงเพ่ื อให้
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าใจประวัติ รวมถึงข้อมูลศาสนสถานภายในวัดพระแก้วเพ่ิมมากขึ้น  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อ าไพ ยงกุลวณิช (2561) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาเอกสาร
แนะน าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบเสมือนจริง หมู่บ้านปลาค้าว จังหวัดอ านาจเจริญ 
ผลการวิจัยพบว่า เอกสารแนะน าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบเสมือนจริง  หมู่บ้านปลา
ค้าว จังหวัดอ านาจเจริญ น าเสนอในรูปแบบเอกสารประกอบด้วยตัวอักษรและภาพนิ่งที่
สามารถใช้แอพพลิเคชั่นในแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนเพ่ือเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพ่ิมเติมใน
รูปแบบเสมือนจริงอ่ืนได้ 
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 2. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะ พบว่านักท่องเที่ยว
มีความพึงพอใจต่อสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x̅=4.49, 
S.D.=0.60) เพราะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ มีความแปลกใหม่น ามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ให้ข้อมูลมากกว่าภาพนิ่งที่มองเห็นด้วยตา  แต่
เทคโนโลยีท าให้มองเห็นข้อมูลที่อยู่ในภาพมากขึ้น  นักท่องเที่ยวที่ มีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ 
และมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถดาวน์โหลดและติดต้ังใช้งานแอปพลิเคชัน HP Reveal 
และสามารถสแกนลิงค์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีความสนุกสนาน ต่ืนเต้น ที่ได้ใช้งาน  
ส าหรับนักท่องเที่ยวท่ีมีโทรศัพท์รุ่นเก่ายังคงสามารถสแกน  QR Code ทดแทนการใช้งาน
แอปพลิเคชั่นได้  ท าให้มีความพอใจมากที่ยังสามา รถใช้งานได้อยู่  ซ่ึงบอร์ดแสดงผล
โปสเตอร์กลางแจ้งได้จัดท าด้วยสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะที่รองรับการใช้งานกับโทรศัพท์มือถือ
ได้ จึงท าให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุวารีย์ ศรีปูณะ และคณะ (2558) ได้วิจัยเรื่อง การสร้างและพัฒนาสื่อการ
ท่องเที่ย วประเภทเว็บ ไซต์เพ่ืออนุรัก ษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยา นประวั ติศาสตร์สุโขทั ย  
ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินการใช้สื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์นักท่องเที่ยวมี
ความรู้เก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวอยู่ ในระดับดี
มากที่สุดมีความตระหนักต่อคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากและมีความพึงพอใจ
ต่อสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์อยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของ คมกฤช 
จิระบุตร และคณะ (2560) ที่ได้วิจัยเรื่อง การสร้างสื่อแผนที่ท่องเที่ยวโดยการใช้เทคโนโลยี 
Augmented Reality เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบว่า 
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการใช้แผนที่ท่ีสร้างขึ้นส าหรับการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก
ที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ พจน์ศิรินทร์  ลิมปินันทน์ (2562) ได้วิจัยเรื่อง การส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคามโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง  ผลการประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารญา หลวงอ่ี และ เพียงฤหัย 
หนูสวัสด์ิ (2562) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
และการท่องเที่ยววนอุทยานปราณบุรี ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมที่มีต่อสื่ออยู่ในระดับมาก สามารถน าสื่อไปใช้งานได้จริง  และผลการศึกษาของ 
ณกฤช รัตนวงศา และคณะ (2563) ที่ได้วิจัยเรื่อง แผนที่ท่องเที่ยวแบบความจริงเสมือน 
กรณีศึกษา อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า  นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 
 
 



198 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2563 
Vol. 9 No. 4 October - December 2020 

 

องค์ความรู้จากการวิจัย 

 
ภาพท่ี 1 โมเดลการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
วัฒนธรรมของฐานเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าคอย อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

จากองค์ความรู้เบื้องต้นสามารถอธิบายได้ดังนี้  สื่อเทคโนโลยี อัจฉริยะเป็นการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการพัฒนาสื่อ ทฤษฎีทางจิตวิทยามาใช้ร่วมกันเพ่ือให้
เหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และลักษณะของสื่อแต่ละประเภท โดยใช้หลักการ
ออกแบบสื่อ ADDIE Model และแบบจ าลองการออกแบบเนื้อหาข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์
ประเภทสื่อประสมปฏิสัมพันธ์ ในการสร้างความน่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยวเพ่ื อสร้าง
จินตนาการ ให้อยากรู้อยากเห็น ในสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในเทคโนโลยี แอปพลิคชั่น  HP Reveal 
ด้วยตัวเอง  ในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี อัจฉริยะเม่ือด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วจึงได้สื่อ
เทคโนโลยีอัจฉริยะบนบอร์ดแสดงผลโปสเตอร์กลางแจ้งและน าไปใช้โดยให้นักท่องเที่ยว
เป็นผู้ใช้งานจริงซ่ึงผลท่ีได้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและมีประโยชน์
ส าหรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย  
 1. ผู้น าในระดับจังหวัดทุกภาคส่วน ส่งเสริมการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมของฐานเรียนรู้ชุมชน ในระดับต่าง ๆ เพ่ือ 
เป็นการส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบองค์รวมในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
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 2. ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้เก่ียวกับเทคโนโลยีอัจฉริยะเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรีในองค์รวม 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป  
 1. ควรวิจัยเก่ียวกับ การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและวัฒนธรรมของฐานเรียนรู้ชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2. ควรวิจัยเก่ียวกับ การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและวัฒนธรรมของฐานเรียนรู้ชุมชนในเขตพ้ืนที่อ่ืน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในองค์
รวม 
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สมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1* 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้บริหาร ศึกษาการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  ส ารวจกลุ่มตัวอย่าง คือ สถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การ ศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 123 โรงเรียน เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อม่ันที่ 0.983 วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่  ค่าร้อยละ มัชฌิม
เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย
พบว่า 1 . สมรรถนะของผู้บริหา รสถาน ศึกษา สั งกัดส านั กงานเขตพ้ืนที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2 . การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) สมรรถนะของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการบริหารแบ บ
มีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
ในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ค าส าคัญ: สมรรถนะ; การบริ หารแบบมีส่วน ร่วม ; ส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 
Abstract  
 The objectives of this research article were to study competencies of 
administrator, participatory administration in school and relationship 
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between competencies of administrator and participatory administration in 
school under Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 1 using the 
descriptive research. Samples were 123  schools under Ratchaburi Primary 
Educational Service Area Office 1.collected data with questionnaires with 
reliability value at 0.969. The statistics used to analyze the data were 
frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and Pearson’s 
product–moment correlation coefficient. The results of this research were as 
follows; 1 . Participative Management under Ratchaburi Primary Educational 
Service Area Office 1. By overall, was at highest level. 2 . Participatory 
administration in school under Ratchaburi Primary Educational Service Area 
Office 1. by overall, was at the highest level and 3 . There was the significant 
relationship between the competencies of administrator and participatory 
administration in school under Ratchaburi Primary Educational Service Area 
Office 1. with the statistically significant level at 0.01. 
Keywords: Competency of Administrator; Participative Management; 
Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 1 
                                     
บทน า 
 ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่ ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงอย่า งรวดเร็วและส่ ง
ผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา ดังนั้น ต้องมีการปรับปรุง และพัฒนาการ
จัดการศึกษาเพ่ือให้ ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมือง พลโลก ด้วยระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการ การเรียนรู้  และคุณภาพ
มาตรฐานของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ
และผลสัมฤทธิ์ความก้าวหน้าของผู้เรียน โดยทุกภาคส่วนสังคมมีส่วนร่วมรับผิดชอบผลลัพธ์
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการขับ
เคลื่อนที่ส าคัญ (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2559) 
โดยบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้บริหารสถานศึกษาคือ ผู้บริหารต้องเป็นผู้ มีภาวะ
ผู้น า มีคุณธรรม จริยธรรมมีความสามารถทั้งด้านบริหารและวิชาการ ตามมาตรฐาน
สมรรถนะและมาตรฐานต าแหน่ง และบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2560). 
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จากการศึกษาปัญหาและความท้าทายที่เกิดจากระบบการศึกษาเพ่ือจัดท า
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ในด้านที่ 1 ด้านคุณภาพของคนไทยแต่ละกลุ่ม
วัยเป็นปัญหาส าคัญที่จะส่งผลต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในอนาคต เป็นผลจากระบบการศึกษาของประเทศที่ยังไม่สามารถเตรียมและพัฒนาคนใน
แต่ละช่วงวัยให้มีทักษะและคุณลักษณะที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เศรษฐกิจและสังคม และเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตระหนักถึ ง
ความส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารจึงได้ด าเนินโครงการการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะในการคิด การตัดสินใจของผู้บริหาร ตรงกับ
สมรรถนะประจ าสายงาน ด้า นการคิดวิเครา ะห์และสังเคร าะห์ ส่ งเสริมให้พัฒนา
ความสามารถในการสื่อสารและการสร้างแรงจูงใจ ในสมรรถนะประจ าสายงาน และยัง
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเอง ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาบุคลากร
และการบริหารในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษา
สภาพปัญหา และความต้องการในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่พบว่าด้านการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา ยังมีแนวคิดในการด าเนินงานแตกต่างกันและขาดการสร้างความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานและต้องการให้มีการสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน โดย
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการท างานแบบเอ้ืออาทรและบุคลากรทุกฝ่ายร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
แก้ปัญหาทุกขั้นตอนเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด (ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, 2561). 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดของลูเนนเบอร์คและออร์นสตีน 
(Lunenburg & Ornstein, 2012) ได้อธิบายถึง ทฤษฎีระบบพ้ืนฐาน (Basic Systems 
Theory) ขององค์การว่าประกอบด้วย ส่วนต่างๆ 5 ส่วน คือ ปัจจัยน าเข้า ( Inputs) 
กระบวนการแปรสภาพ ( Transformation Process) ผลผลิต (Outputs) ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) และสภาพแวดล้อม (Environment) ปัจจัยน าเข้า (Inputs) เป็นปัจจัยส าคัญ
ของการบริหารการศึกษาได้แก่ นโยบายการศึกษาบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และ
อาคารสถานที่ ซ่ึงจะมีการด าเนินงานโดยกระบวนการต่างๆเพ่ือให้ได้ผลผลิตทางการศึกษา
ที่ มี คุณภา พ ตร งตา มมา ต ร ฐา นกา ร ศึกษา ที่ ก า หนด ไว้  กร ะบวนกา รแปร รู ป 
(Transformation Process) เกิดจากการน าปัจจัยน าเข้าผ่านกระบวนการต่างๆ และท าให้
เกิดผลผลิตขึ้น ผลผลิต (Outputs) คือผลท่ีได้จากการน าปัจจัยน าเข้ามาเข้าประบวนการ
แปรสภาพ เป็นผลผลิต  ผลิตภัณฑ์ และการบริ การ ขององค์กา ร ข้ อมูลย้ อนกลั บ 
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(Feedback) คือ สารสนเทศเก่ียวกับผลผลิตหรือกระบวนการของ องค์การ สภาพแวดล้อม 
(Environment) สภาพแวดล้อมที่อยู่ล้อมรอบองค์การ ได้แก่  แรงผลักดัน ( Forces) 
ทางด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ที่มากระทบกับอง ค์การ (Lunenburg & 
Ornstein, 2012) การศึกษา เรื่องสมรรถนะใช้แนวคิดของส านัก งานคณะกรรมกา ร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดสมร รถนะของผู้บริห ารสถานศึกษาเป็ น 2 กลุ่มคือ  
1. สมรรถนะหลักประกอบด้วย 4 สมรรถนะย่อย คือ 1.1  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1 .2  การ
บริการที่ดี 1.3 การพัฒนาตนเอง 1.4 การท างานเป็นทีม และ 2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
ประกอบด้วย 5 สมรรถนะย่อย คือ 2.1 การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 2.2  การสื่อสาร
และการสร้างแรงจูงใจ 2.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2.4  การมีวิสัยทัศน์ 2.5  ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง และในด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้นใช้แนวคิดของ ชูชาติ พ่วง
สมจิตร์ ได้สรุปหลักการส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ 6 ประการ 1) การกระจาย
อ านาจและการให้อ านาจในการตัดสินใจ 2 ) ความไว้วางใจกัน 3 ) การร่วมก าหนด
วัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบด าเนินการ 4) มีความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบ
และสามารถดูแลตนเองได้ 5) ความผูกพันต่อกันและรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน  
6) การให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  (ชูชาติ 
พ่วงสมจิตร์, 2553)( 

จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นว่าสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษามีความจ าเป็นต่อ
การพัฒนาสถานศึกษา และการบริหารแบบมีส่วนร่วมก็มีความจ าเป็นต่อการพัฒนา
สถานศึกษาเช่นกัน ซ่ึงในการด าเนินกิจการต่างๆของสถานศึกษานิยมใช้การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมมาเป็นตัวขับเคลื่อนการด า เนินงาน ด้ว ยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจั ยจึงได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษา เพ่ือน าผลท่ีได้ไปเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารสถานศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1. 
 2. เพ่ือศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่ วมของศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารแ บบมี
ส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1. 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแบบแผนการ
วิจัยลักษณะเป็นแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (The one shot, 
non-experimental case study design) 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 180 โรงเรียน แยกตามอ าเภอดังนี้  อ าเภอ
เมืองราชบุรีจ านวน 49 โรงเรียน อ าเภอปากท่อจ านวน 47 โรงเรียน อ าเภอจอมบึงจ านวน 
38 โรงเรียน อ าเภอสวนผึ้งจ านวน 21 โรงเรียน อ าเภอบ้านคาจ านวน 18 โรงเรียน อ าเภอ
วัดเพลงจ านวน 7 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 180 โรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่างได้แก่สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 1  
จ านวน 123 โรงเรียน ซ่ึงได้จากการเปิดตารางประมาณการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และใช้เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ
สุ่มแบบแบ่งประเภท (stratified random sampling)  

ผู้วิจัยก าหนดผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารหรือรักษา
ราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 1 คน ครูผู้สอน จ านวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูล
สถานศึกษาละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 246 คน รายละเอียดดังตาราง ต่อไปนี้ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ซ่ึงผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียด
ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพหรือปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) เพ่ือสอบถามข้อมูล
ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ และ 
ประสบการณ์ในการท างาน  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา  
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 นั้นเป็นแบบสอบถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 

ระดับ (Rating Scale)  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลใน

สถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 123 โรงเรียน สถานศึกษาละ 2 คน โดยผู้ให้ข้อมูลคือ 
ผู้บริหารหรือรักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 1 คน ครูผู้สอน จ านวน 1 คน 
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์สถานภาพหรือปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ 

ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารและ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สถิติที่ใช้คือมัชฌิมเลขคณิต ( Arithmetic 
Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วน าค่ามัชฌิมเลขคณิตไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ โดยเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ตามแนวคิดของเบส (Best) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของ
ผู้บริหารกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา  ใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) 
. 
ผลการวิจัย 
 1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (X̅= 4.56) เม่ือแยก
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดจ านวน 8 ด้าน โดยเรียงตามล าดับค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการบริการที่ดี (X̅= 4.60) ด้านการท างานเป็นทีม
(X̅= 4.60) ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X̅= 4.58) ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  (X̅= 4.54) 
ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (X̅= 4.54) ด้านการมีวิสัยทัศน์ (X̅= 4.53) ด้านการพัฒนา
ตนเอง (X̅= 4.53) ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ( X̅= 4.52) และอยู่ในระดับมาก 
จ านวน 1 ด้าน คือ ด้านการสื่อสารและการจูงใจ (X̅= 4.47)  ตามล าดับ 

2. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบว่า พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
(X̅= 4.59) เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน  โดยเรียงตาม
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วม
รับผิดชอบด าเนินการ (X̅= 4.62 ) ด้านความไว้วางใจกัน  (X̅= 4.61 ) ด้านความอิสระที่
รับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ (X̅= 4.58) ด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและ
ทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (X̅= 4.58) ด้านการกระจายอ านาจและการ
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ให้อ านาจในการตัดสินใจ ( X̅= 4.57 ) และด้านความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของ
หน่วยงานร่วมกัน (X̅= 4.57)  ตามล าดับ 

3. สมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  พบว่า มีลักษณะคล้อยตามกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณาสมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง  โดยเรียงค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์จากมากไปน้อยสามอันดับแรกดังนี้ ล าดับแรกคือสมรรถนะของผู้บริหารกับการ
ก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบด าเนินการค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มาก
ที่สุด รองลงมาคือ สมรรถนะของผู้บริหารกับความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของ
หน่วยงานร่วมกัน และสมรรถนะของผู้บริหารกับความไว้วางใจกัน ตามล าดับ 

เม่ือพิจารณาสมรรถนะของผู้บริหารรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กับการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ในลักษณะคล้อยตามกัน โดยเรียงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จากมากไปน้อยดังนี้  
การท างานเป็นทีมกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
มากที่สุด รองลงมาคือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษา และการสื่อสารและการสร้างแรงจูงใจกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษา ตามล าดับ 

เม่ือพิจารณาสมรรถนะของผู้บริหารรายด้านกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
เรียงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์จากมากไปน้อยสามอันดับแรก ดังนี้  การสื่อสารและการ
สร้างแรงจูงใจกับความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วม กันมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์มากที่สุด รองลงมาคือการท างานเป็นทีมกับการก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย
และร่วมรับผิดชอบด าเนินการ และการสื่อสารและการสร้างแรงจูงใจกับการให้ข้อมูลที่
ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 1. ผลการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะด้านการบริการที่ดีในระดับสูงที่สุด โดย
ผู้บริหารให้บริการทุกคน ด้วยความเต็มใจ และเท่าเทียมกัน มีการประเมินเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาการบริการ ท าให้ผู้รับบริการมีความสะดวกและพึงพอใจต่อการรับบริการจนท า
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ให้เกิดความประทับใจและชื่นชมโรงเรียน มีสมรรถนะสูงด้านการท างานเป็นทีมโดยส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน โดยมี
การประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาและ
น ามาปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้น มีความไว้วางใจและเชื่อม่ันในความรู้  ความสามารถ
ของผู้ใต้บังคับบัญชาว่าจะปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียนที่วางไว้ร่วมกันได้ 
มีสรรถนะสูงด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ซ่ึงผู้บริหารมีความมุ่งม่ันและรับผิดชอบในการบริหารงาน
อย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ มี
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการพัฒนา
ตนเองให้สอดคลองกับสมรรถนะ ต าแหน่ ง หน้าที่ อย่างต่อเนื่อง มีภา วะผู้น ากา ร
เปลี่ยนแปลงและ เพ่ือให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม
และเทคโนโลยี มีวิสัยทัศน์มองเห็นภาพในอนาคตของสถานศึกษาที่ต้องการจะพัฒนาอย่าง
ชัดเจน มีการพัฒนาตนเองแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆอยู่ เสมอ โดยเข้ารับการ
อบรมและสัมมนา เพ่ือน าความรู้มาพัฒนาตนเอง ผู้ใต้บังคับบัญชา เม่ือเกิดปัญหาผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้อย่าง
ถูกต้อง เป็นระบบ สามารถสื่อสารและจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจกับสถานการณ์และ
ความส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนได้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ดวงนภา เกียรติเมธี (2560) ที่ได้ท าวิจัยเรื่องสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
 2. ผลการศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารา ชบุรี เขต  1 พบว่า  การบริหา รแบบมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญของการก าหนด
วัตถุประสงค์ แผนงาน เป้าหมาย และการด าเนินงานร่วมกัน โดยผู้บริหาร มีความไว้วางใจ
ในตัวของผู้ร่วมงานทุกคนให้โอกาสในการร่วมตัดสินใจในขอบข่ายภาระงานที่รับผิดชอบ 
ให้อิสระในการท างาน ให้อ านาจในการตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย ครบถ้วน 
มาใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการ
กระจายอ านาจ และมอบหมายงานให้ผู้ไต้บังคับบัญชาตามความรู้ความสามารถ เปิด
โอกาสให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญของโรงเรียน  ซ่ึง
ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีเป้าหมายร่วมกันท าให้รู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน และพร้อม
ท าประโยชน์ให้แก่โรงเรียนมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ สรวิศ จันพุ่ม (2562) ที่ได้ศึกษา 
ความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับการท างานเป็นทีม
ของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่ พบว่า การ
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บริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานอยู่ในระดับมากที่สุด Swansburg (1996) ได้
กล่าวถึง ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกันดังนี้  1 . พนักงานมีความ
ไว้วางใจกันสูงและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 2 . เพ่ิมความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น 3. มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานมากขึ้น 4 . ท าให้ เกิดทีมงานที่มี
ความร่วมมือร่วมใจกัน มีแรงจูงใจและมีความสามารถในการตัดสินใจ และท าให้เข้าใจ
องค์การได้ดียิ่งขึ้น 5. ปรับปรุงการติดต่อสื่อสารในองค์การ 6. เพ่ิมขวัญและแรงจูงใจในการ
ท างาน เพ่ิมความกระตือรือร้นในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของผู้ปฏิบัติงาน 7 . 
ได้รับความคิดใหม่ ๆ ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 8 . ช่วยให้คนงานเข้าใจถึงเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของวิชาชีพได้อย่างชัดเจน 9. เพ่ิมความยึดม่ันผูกพันต่อองค์การ จากการ
ที่มีทัศนคติต่อองค์การในทางที่ดี 
 3. จากผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกั บการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์กัน ในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตาม
กัน อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้คอยก ากับดูแลบริหารงานฝ่ายต่างๆ ใน
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนงาน ตามขั้นตอน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังไว้ เม่ือ
ผู้บริหารมีสมรรถนะที่สูงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มความสามารถใน
ทุกขั้นตอนผู้บริหารจะน าการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาช่วยในการด าเนินงานในสถานศึกษา 
เพ่ือเป็นการระดมความคิด ประสบการณ์ และความร่วมมือจ ากทุกฝ่ายเพ่ือให้กา ร
ด าเนินงานในสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากกว่าการท างานเพียงคนเดียว และยังเป็นการ
ท าให้ทุกฝ่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมตระหนักในความเป็นเจ้าของร่วมกันและร่วมกับรับผิดชอบ
งานที่เกิดขึ้น เม่ือบุคคลตระหนักว่าเป็นเจ้าของสิ่งใดบุคคลนั้นย่อมยินดีที่จะดูแลรักษาสิ่ง
นั้นเป็นอย่างดี ซ่ึงจะท าให้สถานศึกษาพัฒนาไปในทางที่ ดีมีคุณภาพและส่งผลให้คุณภาพ
ผู้เรียนดีขึ้นตามไปด้วย สอดคล้องกับ ปาริฉัตร ช่อชิต  (2559) ได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะ
ผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับว่าที่ร้อยตรีหญิง อุมาพร บรรจง
เสนา ณ อยุธยา (2562) ได้วจิัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับการ
บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  สมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารสถานศึกษาใน
ศตวร รษที่  21 สัง กัดส านั ก งา นเขตพ้ืนที่ ก าร ศึกษาประถมศึกษา รา ชบุ รี  เขต  2  
มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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องค์ความรู้จากการวิจัย  
จากกา รศึกษา สมรรถนะของผู้บ ริห ารกับการบริห าร แบบ มีส่ วนร่ วมของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 นั้นสามารถ 
สรุปเป็นองค์ความรู้ได้ว่า 

 
ภาพท่ี 1 แสดงสมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 9 ด้าน คือ 

1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือผู้บริหารต้องสร้างความตระหนักเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 2) การบริการที่ ดี 
ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าด้านการให้บริการแก่ผู้รับบริการและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตาม โดยปฏิบัติแก่ผู้รับการบริการอย่างเท่าเทียม จริงใจ โปร่งใสและเชื่อถือได้   
3) การพัฒนาตนเอง คือ ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆเสมอ 4) การ
ท างานเป็นทีม คือ การที่ผู้บริหารส่งเสริมให้เกิดการท างานร่วมกันเพ่ือให้งานที่ออกมานั้นมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น และและยังท าให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ในหมู่
ผู้ร่วมงาน สมรรถนะประจ าสายงาน ประกอบด้วย 5) การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ คือ 
การที่ผู้บริหารสามารถแยกแยะ ตีความ การด าเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือสังเคราะห์
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หาแนวทางการแก้ปัญหา แนวทางการด าเนินงานและแนวทางการพัฒนา เพ่ือให้การ
ด าเนินงานในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 6) การสื่อสารและการจูงใจ คือ ผู้บริหารสามารถ
สื่อสารกับผู้ร่วมงาน ท าให้ผู้ร่วมงานเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง และผู้บริหาร
สามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักถึงความส าคัญและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ 7) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร คือ การที่ผู้บริหารให้การส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการพัฒนาตรงตามความรู้ความสามารถ และหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น 8) การมีวิสัยทัศน์ คือ 
ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มองการณ์ไกล มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน ก าหนดเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานอย่างชัดเจน ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจและมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานได้ 9) ผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือ ผู้บริหารการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเก้ือกูล
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้เกิดขวัญก าลังใจและสร้างแรงจูงใจในการท างานให้สูงขึ้น 
สามารถท าให้ใต้บังคับบัญชาเกิดแรงบันดาลใจในการท างานและพยายามท างานให้ได้
มากกว่าที่คาดหวังไว้  

2. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาได้แก่ 1) การกระจายอ านาจ
และการให้อ านาจในการตัดสินใจ คือ ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
และให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติงานและตัดสินใจในเบื้องต้นได้เอง  2) 
ความไว้วางใจกัน คือ ผู้บริหารมีความไว้วางใจผู้ใ ต้บังคับบัญชาโดยมอบหมายงานตาม
ความถนัด ตามความสามารถ 3) การร่วมก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบ
ด าเนินการ คือ ผู้บริหารใช้วิธีการประชุมโดยให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมรายการคิด การ
เสนอความเห็น การตัดสินใจร่วมกันท าให้ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของงานนั้ นๆ 4) มีความ
เป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ คือ ผู้บริหารให้อิสระในการท างาน ที่
ได้มอบหมายไว้ โดยให้อิสระในด้านวิธีการด าเนินงาน การตัดสินใจในเบื้องต้น และให้อิสระ
ในการด าเนินงาน 5) ความผูกพันต่อกันและรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน คือ การที่
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์
เวลาของสถานศึกษาท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกเป็นเจ้าของสถานศึกษาและพร้อมพัฒนาให้
สถานศึกษาดีขึ้น 6) การให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ คือ ผู้บริหารเป็นผู้ศึกษาหาความรู้และข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ สามารถถ่ายทอด
ข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง  

3. จากการวิจัยสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ว่าสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์กับการบริหารแบบมีส่วนร่วม แสดงให้เห็นว่าเ ม่ือผู้บริหารสถานศึกษามี
สมรรถนะที่สูงขึ้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมก็จะมากขึ้นตามไปด้วย แต่ถ้าสมรรถนะ
ผู้บริหารลดลงการบริหารแบบมีส่วนร่วมก็จะลดลง ตามไปด้วย ดังนั้นหากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
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หรือตัวผู้บริหารเองได้รับการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารให้สูงขึ้นก็จะสงผลท าให้ก าร
บริหารแบบมีส่วนร่วมสูงขึ้นตามไปด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ควรมีนโยบายส่งเสริม

และพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ  
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ควรมีนโยบายส่งเสริม

ให้สถานศึกษาใช้การบริหารแบบมีส่วนเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ควรมีนโยบายส่งเสริม

และผลักดันให้ผู้บริหารสถานศึกษาใช้สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาควบคู่ไปกับการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาด้านสมรรถนะของผู้บริหารอยู่ตลอดเวลา เช่น 
เข้าอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เป็นต้น 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาเป็นตัวขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานในสถานศึกษา 

6. ควรมีการก ากับติดตามและประเมินการใช้สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
และการบริหารแบบมีส่วนร่วมอย่าต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 หรือในเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนๆ 
และสังกัดอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 

2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่ส่ งผลต่อการ บริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษา 

3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่สัมพัน ธ์กับตัวแปร
อ่ืนๆ 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา วิเคราะห์หลักธรรม และน าเสนอการพัฒนาการสร้างความม่ันคง
แห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิง
ปริมาณเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 394 คน จากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 25 รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนา 
ผลการวิจัยพบว่า 1. การสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามีการ
ด าเนินการสร้าง เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน สร้างแหล่งน้ า  สร้างอาชีพในชุมชน 
ส่งเสริมการท าเกษตรแบบแปลง ใหญ่ ท าให้ประชาชนเกิดการรวมกลุ่มและวางแผนอย่าง
เป็นระบบ 2. หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติโดยหลักอปริหานิยธรรม 
7 เน้นการประชุม ประสานความร่วมมือ จัดท ามติร่วมกัน การให้การยอมรับในตัวประธาน 
เน้นการสร้างความร่วมมือ การจัดสรรทรัพยากร การใช้สถานที่ท่ีตรงกับความต้องการของ
ประชาชนรับฟังข้อเสนอแนะ น าความร่วมมือมาสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน 3. การพัฒนาการ
สร้างความม่ันคงแห่งชาติน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความม่ันคงแห่งชาติแก่
ประชาชนพัฒนาต่อยอดการด ารงชีวิตให้เหมาะสม ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่ม 
ส่งเสริมอาชีพประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด จัดท าแผนพัฒนาและ
จัดท าโครงการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน  
ค าส าคัญ: การพัฒนา; การสร้างความม่ันคงแห่งชาติ; หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
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Abstract 
 The objectives of this research article were to study National security 
development of the Armed Forces Development Command, to analyze 
Dhamma Principles for developing national security and to present the 
development of the national security development of the Armed Forces 
Development Command using Mixed Methods: The quantitative research, 
data were collected from 394 samples with questionnaires and  analyzed 
data with statistics: percentage, mean, standard deviation. The qualitative 
research, data were collected from 25 key informants with in-depth-
interview scripts and analyzed by descriptive interpretation. The findings of 
the study revealed that: 1. Building a National Security by the arm force 
Development Command by constructing standard communication roads 
water resources, occupation in community, large plot farming promotion 
encouraging people to congregate and systematic group planning, 
2. Dhamma principles for the development of national security by using 
Apparihaniyadhamma 7, focusing on meeting cooperating in make a joint 
resolution, respecting the elders, yielding cooperation, resources allocation, 
using facilities in line with the needs of the people, listening to suggestions 
and using cooperation to build immunity in the community. 3. Development 
of national security, applying the philosophy of sufficiency economy was 
that people extended appropriate livelihood, promoting people to organize 
and create occupations for people, promoting the use of limited resources, 
systematic developing plans and projects for the highest benefits for the 
people. 
Keywords: Development; National Security; Armed Forces Development 
Command 
 
บทน า 

ความม่ันคงแห่งชาติมองผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1  ถึง
ฉบับที่ 12 แนวทางสร้างความม่ันคงแห่งชาติอาศัยแนวนโยบายอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ พัฒนาประเทศสู่ความทันสมัย วางอยู่บนพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
นิยมและทาสนิยม เรื่องความเหนือกว่าทางด้านวัฒนธรรมเชื้อชาติและอารยธรรมตะวันตก
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ผ่านเครือข่ายเศรษฐกิจและการค้า การใช้ก าลังทหาร การเผยแผ่ศาสนาและเผยแพร่
ความรู้ ด้ าน วิทยา ศา สตร์ ก่อ ให้ เกิ ดกา รพัฒนาด้าน โครงสร้ าง พ้ืน ฐา น เช่ นถนน
สาธารณูปโภค โรงพยาบาล โรงเรียน และความเป็นเมือง รวมถึงความสะดวกสบายที่
เกิดขึ้น แต่ประเทศต้องแลกด้วยความทันสมัยนั้นเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมลงทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติมลภาวะปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมอย่างรุนแรงและเรื้อรัง รวมถึงการ
ไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ของประชาชน (พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2556) 

ปัญหาด้านความม่ันคงของประเทศไทยในปัจจุบันมีลักษณะผสมผสานระหว่างภัย
คุกคามรูปแบบเดิม คือ ภัยคุกคามด้านการทหาร เช่น การสู้รบตามแนวชายแดน หรือ
ความขัดแย้งเรื่องเส้นเขตแดน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ คือภัยคุกคามที่เก่ียวกับความ
ม่ันคงของมนุษย์ และส่งผลกระทบต่อการเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ รวมถึงทิศทางการ
พัฒนา ประเทศใน ระยะยา ว โดยมีปัจ จัยที่ เ ก่ีย วข้ อง  เช่น  ภ าวะโลกไร้ พรมแดน  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรง และการแพร่ขยาย
ที่ก่อให้เกิดอันตรายในวงกว้าง เช่น โรคอุบัติใหม่ อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย 
(ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา , 2562) และวิกฤตการความม่ันคงในระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก การใช้แนวทางปฏิบัติที่ดี ในระดับสากลมาประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติที่สมบูรณ์และเหมาะสมกับการด าเนินการของประเทศไทยมากที่สุด ทั้งเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้เรียนรู้และศึกษาท า ความเข้าใจแนวทางการ
จัดการความเสี่ยงด้วยการเตรียมความพร้อมของชาติต้ังแต่ในภาวะปกติ ตลอดจนสามารถ
สนับสนุนและลดความเสี่ยงของภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะ
ส่งผลดีต่อความม่ันคงของประชาชนสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริงต่อไป (ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา, 2560) กองทัพกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ นโยบายหลักของภารกิจด้านนี้ คือ 
การสนับสนุนโครงการพระราชด าริทุกโครงการโดยเฉพาะตามแนวชายแดนในเขตที่หน่วย
ราชการอ่ืนเข้าไปไม่ถึง หน่วยทหารจึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ ปกป้อง
คุ้มครองแก่ราษฎรในชนบทห่างไกลความเจริญอันเป็นการสนองตอบต่อพระราชประสงค์ 
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่ทรงห่วงใยราษฎรในพ้ืนที่ ดังกล่าว 
(โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, 2562) 
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กลุ่มทหารที่เน้นใช้ปัญญาวุธ ปฏิบัติการในพ้ืนที่
ชายแดนตามนโยบายรัฐ ปรับวิธีการเชิงใช้อ านาจตามกลไกลรัฐ การใช้ศาสตร์พระราชา 
และการใช้หลักอปริหานิยธรรม 7 ประกอบด้วย  1. หม่ันประชุมกันเนืองนิจ 2 . พร้อม
เพรียงกันประชุมและเลิกประชุม 3. ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติและไม่เลิกล้มสิ่งที่บัญญัติ
ไว้แล้ว จัดท ามติร่วมกัน 4. เคารพนับถือผู้ใหญ่ รับฟังค าสั่งสอนของผู้ใหญ่ถือว่าเป็นสิ่งที่ ดี 
5. ไม่ข่มเหงล่วงเกินสตรี 6. การให้ความเคารพต่อผู้อาวุโส สถานที่ และทรัพยากร  7. การ
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ให้ความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชนซ่ึงเป็นหลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความม่ันคง
แห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและประสบการณ์ ท าให้เกิด รูปแบบการบริหาร
จัดการรัฐแนวใหม่ สู่สังคมสมัยใหม่ สังคมที่เน้นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ภายใต้นโยบายประชารัฐของรัฐบาลปัจจุบัน  สนองตอบความ
ต้องการของประชาชนซ่ึงเป็นเจ้านาย ของข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฐาน
ภาษีจากเม็ดเงินจ านวนมาก นโยบายสาธารณะที่รัฐรับใช้ประชาชนด้วยการบริหารจัดการ 
เพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชนทั้งคนเมืองและคนชนบทอย่างเท่าเทียมกัน  (บุญ
ทัน ดอกไธสง, 2553; พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ, 2562; ธนยศ ชวะนิตย์ , 
2561) ซ่ึงประชาชนสามารถเข้าถึงอ านาจรัฐ และตรวจสอบอ านาจรัฐควบคู่กับการ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของรัฐ กลายเป็นกลไกย่อยๆ ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาล อ านาจที่แท้จริงทุกระบบอยู่ภายใต้อ านาจความต้องการของประชาชนและในยุค
ปัจจุบันอ านาจมีการเปลี่ยนแปลงผ่านเครื่องมือเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารและเชื่อมโยง
อ านาจเชิงเครือข่าย การสร้างอ านาจกลไกลของรัฐ จ าเป็นจะต้องมีการจัดการเชิงอ านาจใน
รูปแบบใหม่เน้นการบริหารจัดการภาครัฐและการใช้อ านาจรัฐผ่านระบบกลไกลตลาด
ภาครัฐ เพ่ือให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนสนองต่อและสนับสนุนกันและกัน เพ่ือเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ระบอบการเมือง ความพยายามสร้างทุนชาติ กลุ่มวิสาหกิจ 
ความร่วมมือที่ต้องรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง (พิชิต ปุริมาตร, 2559) 
 ด้วยเหตุปัญหาและความส าคัญเบื้องต้นผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา การพัฒนาการ
สร้างความม่ันคงแห่งชาติตามแนวชายแดน ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการวางแผนการใช้อ านาจรัฐรูปแบบใหม่ การใช้อ านาจบริหารกระจาย
อ านาจสู่กลไกลภาคประชาชน สามารถน านโยบายรัฐไปใช้พัฒนาตนเองตามแนวชายแดน 
เพ่ือสร้างความม่ันคงแห่งชาติ กลุ่มและสมาชิกชุมชนฐานราก ลดความเหลื่อมล้ า  และผล
การสร้างความม่ันคงแห่งชาติ: ตลาดภาครัฐ นโยบายประชารัฐ วิสาหกิจชุมชน ผู้บริโภค 
และธรรมาธิปไตย สามารถน าไปจัดท าเป็นแนวทางการปฏิบัติ ของการใช้อ านาจรัฐรูปแบบ
ใหม่สู่สังคมอุดมคติ 4.0 ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
2. เพ่ือวิเคราะห์หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
3. เพ่ือน าเสนอการพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการ

ทหารพัฒนา 



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  

Journal of MCU Social Science Review 
219 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ทั้งการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิ จัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) คือ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ จ านวน 7 คน ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ จ านวน 
16 คน พระสงฆ์นักวิชาการ จ านวน 2 รูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์ที่
สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความน าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมา
จ าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียงเฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย  โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การ
วิจัยและน าเสนอต่อไป 

การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จาก
การด าเนินโครงการในพ้ืนที่ต าบลเป้าหมาย พ.ศ. 2560-2562 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 
23 ที่รับการสนับสนุนจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ านวน 23 ,652 คน (หน่วย
พัฒนาการเคลื่อนที่ 23 , 2562) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ ประชาชนผู้ได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินโครงการในพ้ืนที่ต าบลเป้าหมาย พ.ศ. 2560 - 2562 หน่วย
พัฒนาการเคลื่อนที่ 23 ที่รับการสนับสนุนจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ระดับ
ความคลาดเคลื่อน 5 % ได้กลุ่มตัวอย่าง 394 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งสัดส่วน ของ 
Taro Yamane เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ 
แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าความถี่ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

1. การสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  การ
ด าเนินงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด าเนินการในพ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนา  ดังนี้ 

ด้านงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมโดยเริ่มจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้เข้า
มาด าเนินการสร้างเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  ปรับปรุงเส้นทางที่เป็นถนนลูกรังให้
เป็นถนนลาดยาง เพ่ิมปริมาณการใช้ถนนให้กว้างขึ้น  สร้างถนนช่วยการเดินทางติดต่อ
ชุมชนข้างเคียงให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางและยังมีการด าเนินการจัดท าป้ายเตือน
ทางโค้ง ป้ายจราจร เพ่ือลดและป้องกันอุบัติเหตุ 
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ด้านงานจัดหาน้ ากินน้ าใช้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสร้างความม่ันคงแห่งชาติ
ด้วยการสร้างแหล่งน้ าใช้บริโภคและเพ่ือท าการเกษตร จัดหาหรือพัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือท า
การเกษตรในช่วงฤดูแล้งปลูกพืชทั้งระยะสั้นและระยะยาว พัฒนาแหล่งน้ าร่วมโดยการขุด
สระร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนเพ่ือรองรับการสร้างอาชีพ และแหล่ง
อาหารของประชาชน จัดหาหรือพัฒนาแหล่งน้ าลดปัญหาน้ าท่วมขังพ้ืนที่ท าการเกษตร 
สร้างแหล่งน้ าร่วมกับชุมชนส าหรับท าประปาหมู่บ้านแก้ปัญหาชะลอความรุนแรงการไหล
ของน้ า รวมทั้งสร้างฝายน้ าล้นเพ่ือเชื่อมเส้นทางจราจร 

ด้านงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะเข้าไปส่งเสริม
กลุ่มแปรรูปสร้างอาชีพในชุมชน ส่งเสริมกลุ่มการเลี้ยงโคเนื้อลูกผส ม สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับจัดกิจกรรมอบรมความรู้ทางการเกษตรแก่ประชาชน ช่วยให้ประชาชนพ่ึงพา
ตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหน่วยทหารได้เข้าไปสนับสนุนจัดหา
อุปกรณ์ ส่งเสริมอาชีพ ขยายผลเป็นกลุ่มแปรรูปกล้วย กลุ่มเพาะเห็ด ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การทอผ้าให้ประชาชนมีรายได้เสริม ส่งเสริมการรวมกลุ่มปุ๋ยชีวภาพควบคู่กับการด าเนิน
โครงการเกษตรผสมผสานฯ รองรับความม่ันคงชุมชน มีอาหาร อาชีพ มีรายได้ สนับสนุน
กลุ่มแปรรูปพัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ 

ด้านงานเกษตรผสมผสานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด าเนินโครงการเกษตร
ผสมผสานร่วมกับประชาชน สร้างระบบเส้นทาง น้ า ให้เข้าถึงไร่นา ท าให้ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมน าทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่สร้างเป็นแหล่งทุนและเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตทาง
การเกษตร ท าเกษตรแบบแปลงใหญ่สนับสนุนน้ าเพ่ือการเกษตรท าให้ประชาชนเกิดการ
รวมกลุ่มและจัดการวางแผนทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ อาศัยสร้างการมีส่วนร่วมความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในส่งเสริมการด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงก่อให้เกิดอาชีพ พ่ึงพาตนเอง เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย 
 การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานข้อมูลกา รสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การด าเนินงานของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา ในภาพรวม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (x̅= 4.06) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านงาน
ก่อสร้างเส้นทางคมนาคม มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด (x̅= 4.16) รองลงมาคือ ด้านงาน
เกษตรผสมผสาน (x̅= 4.09) และต่ าที่สุดคือ ด้านงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน  (x̅= 
3.94) 
 2. หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา ส าหรับการประยุกต์หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยใช้หลักอปริหานิยธรรม 7 จ าแนกออกเป็น  
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 ด้านการประชุมอย่างต่อเนื่อง หน่วยบัญชาการพัฒนายึดแนวทางการด าเนินงาน
ตามหลักอปริหานิยธรรมโดยเน้นการประชุม หน่วยทหารพัฒนาจะเข้ามาประสานและจัด
ประชุมเพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยทหารประชาชนผู้น าชุมชน เนื่องจากการ
ประชุมจะท าให้เกิดการระดมความคิดในการแก้ไขปัญหา 
 ด้านการมีองค์ประชุมครบ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามุ่งเน้นให้เกิด การประชุม
ที่มีองค์ประชุมครบเพราะการที่ท าให้ครบองค์ประชุมจะท าให้เกิดความพร้อมเพียงการ
ยอมรับในมติของที่ประชุม ในการประชุมแต่ละครั้งหน่วยทหารพัฒนาจะเชิญชวนให้
หน่วยงานและประชาชนที่มีความหลากหลายได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและน า เสนอ
ข้อมูลรวมถึงปัญหาและข้อติดขัดแนวปฏิบัติร่วมกัน เม่ือครบองค์ประชุมจึงมีการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในการประชุมและลงมติ 
 ด้านการจัดท ามติร่วมกัน จากการที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้รับข้อมูล ค าชี้แจง
จากหน่วยทหารพัฒนาแนวปฏิบัติที่รับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนหรือหน่ วยงานที่
เก่ียวข้อง ด าเนินการจัดท ามติร่วมกันและน ามติไปปฏิบัติก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคี
ในการด าเนินโครงการ  
 ด้านการให้การยอมรับประธานและผู้อาวุโส การประชุมเม่ือต้องด าเนินโครงการ
ต่างๆ ภายใต้รูปแบบการประชุมประธานและผู้อาวุโสมีส่วนส าคัญเพราะการรวมกลุ่มนั้น
ประธานและผู้อาวุโสจะถูกคัดเลือกจากสมาชิก  ประธานและผู้อาวุโสจะเป็นตัวแทน
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและประสานงานกับหน่วยทหารพัฒนาที่เข้ามา
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการของกลุ่ม  
 ด้านการไม่ใช้ก าลังควบคุม การด าเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือสร้างความม่ันคงของ
หน่วยทหารพัฒนามีลักษณะที่แตกต่างจากการด าเนินงานของหน่วยทหารทั่วไปกล่าวคือจะ
เน้นการประชุมการสร้างความร่วมมือทดแทนการควบคุม มีการใช้ข้อมูล การให้เหตุผล
น าเสนอข้อมูลต่อชุมชน ซ่ึงที่ผ่านมาจะเน้นการประชุมการสร้างความร่วมมือ ประชุม
เพ่ือให้เกิดการก าหนดแนวทางในการพัฒนาและสร้างความร่วมมือ จุดส าคัญ ใช้คุณธรรม 
ใช้หลักธรรม การรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกมาเป็นแนวทางในการจัดการประชุมเพ่ือให้
เกิดความสามัคคีและปรองดองร่วมกัน 
 ด้านการให้ความเคารพต่อองค์ความรู้ สถานที่ และทรัพยากร หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนาใช้วิธีการน าเสนอองค์ความรู้ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากร การใช้สถานที่ที่ตรง
กับความต้องการของประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า  พัฒนาพ้ืนที่ขุดสระน้ า  รับฟัง
ข้อเสนอแนะจากชุมชนที่เข้าร่วมประชุมเป็นการเคารพในองค์ความรู้และการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ในชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนร่วมกับพ้ืน ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาครั ฐอ่ืน ๆ 
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เพ่ือให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรและลดความสูญเสียของพ้ืนที่ทางการเกษตรที่ประชาชน
ครอบครองอยู่ 
 ด้านการให้ความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาน า
ความร่วมมือมาสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน รูปแบบการสร้างความม่ันคง ได้แก่ การสร้าง
เส้นทางคมนาคม ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตตามที่ชุมชนหน่วยงานในพ้ืนที่
เสนอมา การจัดหาน้ ากินน้ าใช้ น้ าอุปโภค และมีน้ าเพ่ือการเกษตรก็จะเป็นเรื่องการขุดสระ
น้ า สร้างสถานที่กักเก็บน้ าสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกในชุมชนส่งเสริมให้ประชาชน
ด ารงชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จัดท าเวทีประชาชนเพ่ือค้นหาความต้องการของ
ประชาชนรวมถึงการเข้ามาสนับสนุนพัฒนาอาชีพ 
 การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานข้อมูลหลักอปริหานิยธรรม 7 หลักธรรมในการสร้าง
ความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
หลักอปริหานิยธรรม ๗ หลักธรรมในการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา ในภาพรวม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.07) และเม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการให้ความเคารพ
ต่อองค์ความรู้ สถานที่ และทรัพยากร มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด (x̅= 4 .15 ) รองลงมา
คือ ด้านการจัดท ามติร่วมกัน (x̅= 4.12) และต่ าที่สุดคือ ด้านการไม่ใช้ก าลังควบคุม (x̅= 
3.98) 

3. การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
พัฒนา ดังนี้ 
 ด้านความพอประมาณ หน่วยทหารพัฒนาได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สร้างความม่ันคงแห่งชาติแก่ประชาชนพัฒนาต่อยอดการด ารงชีวิตให้เหมาะสม ซ่ึงเราควร
จะมีความพอประมาณทั้งการหารายได้ และพอประมาณในการใช้จ่าย ความพอประมาณ
ในการหารายได้โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่มท างานหารายได้ด้วยช่องทาง
สุจริต ซ่ึงประชาชนในชุมชนก็ท างานอย่างเต็มความสามารถ ส าหรับความพอประมาณใน
การใช้จ่ายหน่วยทหารพัฒนาก็จะส่งเสริมองค์ความรู้ในการใช้จ่ายให้เหมาะกับฐานะความ
เป็นอยู่ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายเกินตัว  
 ด้านความมีเหตุผล หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาส่งเสริมอาชีพประชาชนก็เท่ากับ
การสร้างความม่ันคงแก่ประเทศชาติ เพราะประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ พึงพาตนเองได้ ไม่
ย้ายถิ่นฐาน สร้างกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด จัด
ประชุมค้นหาความต้องการในชุมชน จัดท าแผนพัฒนาและจัดท าโครงการต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ เพ่ือให้ชุมชนสามารถด ารงชีวิตสนองตอบความต้องการของประชาชน และการ
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ลงทุนของภาครัฐก่อให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าอย่างต่อเนื่องท าให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้  
 ด้านการมีภูมิคุ้มกัน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้เข้ามาพัฒนาจัดโครงการ
สนับสนุนต่อยอด การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเกิดเป็นภูมิคุ้มกันจากการมี
อาหารมีน้ าใช้เพ่ือการด ารงชีพ มีภูมิคุ้มกันจากการสร้างรายได้  การจ าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร สิ่งเหล่านี้เป็นภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของหน่วยทหารพัฒนา
ที่เข้ามาสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดีจนเกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ ดีสามารถสร้าง
รายได้และด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
 การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสร้างความ
ม่ันคงแห่งชาติที่มีผลต่อการด ารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวม พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x̅= 4.09) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านภูมิคุ้มกัน มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด (x̅= 4 .14 ) รองลงมาคือ 
ด้านความมีเหตุผล (x̅= 4.10) และต่ าที่สุดคือ ด้านความพอประมาณ (x̅= 4.04) 

 
อภิปรายผลการวิจัย  
 1. การสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

ด้านงานก่อสร้างเส้นทางคมนา คม หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้เข้ามา
ด าเนินการสร้างเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ปรับปรุงเส้นทางที่เป็นถนนลูกรังให้เป็น
ถนนลาดยาง จัดท าป้ายเตือนทางโค้ง ป้ายจราจร ลดและป้องกันอุบัติเหตุ ด้านงานจัดหา
น้ ากินน้ าใช้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสร้างความม่ันคงแห่งชาติด้วยการสร้างแหล่งน้ าใช้
บริโภคและเพ่ือท าการเกษตร พัฒนาแหล่งน้ าร่วมโดยการขุดสระร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคประชาชนเพ่ือรองรับการสร้างอาชีพ และแหล่งอาหารของประชาชน สร้างแหล่ง
น้ าร่วมกับชุมชนส าหรับท าประปาหมู่บ้าน รวมทั้งสร้างฝายน้ าล้นเพ่ือเชื่อมเส้นทางจราจร 
ด้านงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะเข้าไปส่งเสริมกลุ่มแปร
รูปสร้างอาชีพในชุมชน ส่งเสริมกลุ่มการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสม ช่วยให้ประชาชนให้พ่ึงพา
ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองรับความม่ันคงชุมชน มีอาหาร มีอาชีพ 
และมีรายได้ ด้านงานเกษตรผสมผสาน  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด าเนินโครงการ
เกษตรผสมผสานร่วมกับประชาชน สร้างระบบเส้นทางน้ าให้เข้าถึงไร่นา สร้างเป็นแหล่งทุน
และเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร  สร้างการมีส่วนร่วมความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและประชาชนในส่งเสริมการด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ก่อให้เกิดอาชีพ พ่ึงพาตนเอง เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย สอดคล้องกับ กิตติพงศ์ กาญจนาคม 
(2560) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาระยะ 20 ปี 
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(พ.ศ.2560– 2579) ผลการวิจัยพบว่า ด้านภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดย
ก าหนดภารกิจ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลชุมชนพ้ืนที่เพ่ือเสริมความม่ันคงของประเทศให้
มีความพร้อมต่อการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสร้าง
ความม่ันคงทางอาหาร น้ า และพลังงานรวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์
สูงสุด การพัฒนาพ้ืนที่ขอบชายแดนของประเทศและประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือสนับสนุน
เก้ือกูลและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ทั้งในและนอกประเทศ 
 2. หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา การประยุกต์หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา โดยใช้หลักอปริหานิยธรรม 7 ด้านการประชุมอย่างต่อเนื่อง เน้น
การประสานและจัดประชุมเพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยทหาร ประชาชน ผู้น า
ชุมชนท าให้เกิดการระดมความคิดความต้องการในการแก้ไขของประชาชน  ด้านการมีองค์
ประชุมครบ เน้นให้เกิดการประชุมด้วยความพร้อมเพียง เม่ือครบองค์ประชุมจึงมีการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในการประชุม และลงมติร่วมกัน ด้านการจัดท ามติร่วมกัน  แนว
ปฏิบัติที่รับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ด าเนินการจัดท ามติ
ร่วมกันและน ามติไปปฏิบัติก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคีในการด าเนินโครงการ  ด้าน
การให้การยอมรับประธาน ประธานมีส่วนส าคัญเพราะการรวมกลุ่มนั้นประธานจะถูก
คัดเลือกจากสมาชิก ประธานจะเป็นตัวแทนของกลุ่ม ประสานงานกับหน่วยงานภายในและ
ภายที่เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมและโครงการของกลุ่ม ด้านการไม่ใช้ก าลังควบคุม  จะเน้น
การประชุมการสร้างความร่วมมือ ประชุมเพ่ือให้เกิดการก าหนดแนวทางในการพัฒนา และ
สร้างความร่วมมือ จุดส าคัญ ใช้คุณธรรม ใช้หลักธรรม การรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก
มาเป็นแนวทางในการจัดการประชุมเพ่ือให้เกิดความสามัคคีและปรองดองร่วมกัน  ด้านการ
ให้ความเคารพต่อองค์ความรู้ สถานที่ และทรัพยากร น าเสนอองค์ความรู้  รวมถึงการ
จัดสรรทรัพยากร การใช้สถานที่ท่ีตรงกับความต้องการของประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนา
แหล่งน้ า รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชนที่เข้าร่วมประชุม ร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน
ภาครัฐอ่ืน ๆ ด้านการให้ความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน  สร้างความร่วมมือระหว่าง
สมาชิกในชุมชนส่งเสริมให้ประชาชาชนด ารงชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  จัดท า
เวทีประชาชนเพ่ือค้นหาความต้องการของประชาชนรวมถึงการเข้ามาสนับสนุนพัฒนา
อาชีพ สอดคล้องกับภาส ภาสสัทธา (2558) ได้วิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือ
ความโปร่งใส ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า  การ
น าหลักธรรม อปริหานิยธรรม 7 กับหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติเพ่ือสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงาน คือ 1. หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ 2. พร้อมเพรียงกันประชุม
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พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า 3 . ไม่บัญญัติสิ่งที่ มิได้บัญญัติไว้ 
ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ 4. ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชุมชน  (ชาววัชชี ) เคารพนับถือท่าน
เหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟัง 5 . บรรดากุลสตรี กุลกุมารีทั้งหลาย 
ให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง หรือฉุดคร่าขืนใจ 6. เคารพสักการบูชาเจดีย์ 7. จัดให้ความอารักขา 
คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้งหลาย เพ่ือให้เกิดแนวทางอันดีงาม ในการ
บริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากร 
 3. การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความพอประมาณ ประชาชนพัฒนาต่อยอดการด ารงชีวิต
ให้เหมาะสม ซ่ึงเราควรจะมีความพอประมาณทั้งการหารายได้และใช้จ่าย ส่งเสริ ม
สนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่มท างานหารายได้ การใช้จ่ายให้เหมาะกับฐานะความเป็นอยู่
ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายเกินตัว และในขณะเดียวกัน ก็ใช้จ่ายในการดูแลตนเอง และ
ครอบครัวอย่างเหมาะสม ด้านความมีเหตุผล ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด จัด
ประชุมค้นหาความต้องการในชุมชน จัดท าแผนพัฒนาและจัดท าโครงการต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบ เพ่ือให้ชุมชนสามารถด ารงชีวิตสนองตอบความต้องการ และการลงทุนของภาครัฐ
ก่อให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าท าให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  ด้านการมีภูมิคุ้มกัน  จัด
โครงการสนับสนุนต่อยอด การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเกิดเป็นภูมิคุ้มกันจาก
การมีอาหารมีน้ าใช้เพ่ือการด ารงชีพ มีภูมิคุ้มกันจากการสร้างรายได้ การจ าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร สิ่งเหล่านี้เป็นภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของหน่วย ทหารพัฒนา
ที่เข้ามาสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดีจนเกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ ดีสามารถสร้าง
รายได้และด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ กันต์ อินทุวงศ์ (2556) ได้วิจัยเรื่อง  
การประยุกต์หลักการจัดการธุรกิจแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของคนในท้องถิ่นอย่างเป็น
ระบบและยั่งยืน พบว่า การรับรู้ข่าวสารเพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ  มีความเข้าใจใน
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจโดยถูกต้องตามหลักวิชาการราคาถูก
และจุดอ่อนยังมีลักษณะด้านการจัดการเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่เห็นด้วยแต่เป็นส่วนน้อยโดย
มีความคิดเห็นว่า  การใช้เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมกับธุร กิจโดยถูกต้องตามหลัก
วิชาการและราคาถูกคิดแต่ปัญหายังมีลักษณะของความคิดเห็นว่าในหลักการจัดการ
เศรษฐกิจพอเพียง ยังไม่ครอบคลุมกับการจัดการธุรกิจ  ซ่ึงสิ่งนี้อาจจะสะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
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องค์ความรู้จากการวิจัย  
 องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษาวิจัยโดยการส ารวจ เอกสารที่เก่ียวข้องการ
สัมภาษณ์ เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเฉพาะการพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซ่ึงผู้วิจัยได้องค์ความรู้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1 การสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
 องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย  การค้นหาความต้องการพัฒนา 
แก้ปัญหาความต้องการของประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โดย
หน่วยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 น าหลักการ 3 เสาหลัก คือ สร้างงาน เสริมหลักธรรม 
น าเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาแก้ปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนงานก่อสร้าง
เส้นทางคมนาคม งานจัดหาน้ ากินน้ าใช้ งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน งานส่งเสริมเกษตร
ผสมผสาน มีการใช้หลักธรรมควบคู่กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงน าไปสู่การพัฒนาให้เกิด

งานก่อสร้างเส้นทาง
คมนาคม 

-ประชาชนสัญจรไปมา ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรได้
สะดวกมากขึ้น 

งานจัดหาน  ากินน  าใช้ 
-ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค 
กักเก็บไว้ใช้ในการเกษตร 

งานพัฒนา
ช่วยเหลือประชาชน 
-ประชาชนเกิดการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ และมีรายได้ 

งานส่งเสริมเกษตร
ผสมผสาน 

-ประชาชนมีแหล่งอาหาร 
เหลือกิน น าไปขายสร้าง
รายได้ 

 

การประชุมอย่างต่อเนื่อง 
-เกิดความชื่อมั่นและศรัทธาในการท างาน 

การมีองค์ประชุมครบ 
-เกิดความพร้อมเพียง มีความเป็นเอกภาพ และความ
สามัคคี 

การมีมติร่วมกัน 
-เกิดการแสดงความคิดเห็นพร้อมก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติร่วมกัน 

การให้การยอมรับประธานและผู้อาวุโส 
-สร้างความเชื่อมันในภาวะผู้น า 

การไม่ใช้ก าลังควบคุม 
-เป็นการสร้างหลักประชาธิปไตยรับฟงัความคิดเห็นจาก
ประชาชน 

การให้ความเคารพต่อองค ์ความรู้ สถานที่ และทรัพยากร 
-สร้างความมั่นคงให้กับชุมชน 

การให้ความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน 
-เกิดการสร้างภูมิคุ้นกันให้กับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ

 

สร้างงาน 

การสร้างความม่ันคงแห่งชาต ิของหน่วยบัญชาการหารพัฒนา 

ความพอประมาณ 
-ประชาชนเข้าใจหลักการ 
พออยู่ พอกิน 
พอประมาณ  

ความมีเหตุผล 
-การส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ใช้เหตุผลในการ 
ตัดสินใจโดยใช้หลัก
จริยธรรม  

ภูมิคุ้มกัน 
-ส่งเสริมให้ประชาชนน า
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
ตนเอง ทั้งทางด้านการ
พัฒนาอาชีพ การสร้าง
รายได้  

การพัฒนาบนฐานความย่ังยืนก่อให้เกิดความสมดุลจากงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาน าไปสู่ความมั่นคง 
 

การค้นหาความต้องการพัฒนาตามหลักอปริหานิยธรรม 7 ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
 

เสริมหลักธรรม 
 

 

น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
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ความยั่งยืนเกิดความสมดุลจากงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาน าไปสู่ความม่ันคง
แห่งชาติสอดคล้องกับการด าเนินงานและการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามี
ความเหมาะสม ส่งผลท าให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นหน่วยงานหลักที่ มีบทบาทใน
การสนับสนุนงานความม่ันคง ในด้านการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงและเตรียมความพร้อมของ
ทรัพยากรบุคคลชุมชน พ้ืนที่ เพ่ือป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบและประชาชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในพ้ืนที่ชายแดนและทุรกันดารเพ่ือตอบสนองงานการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงและ
การช่วยเหลือประชาชนจะท าให้หน่วยสามารถด าเนินการได้ในทุกรูปแบบสามารถเผชิญต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1. ควรมีการก าหนดนโยบายในการพัฒนายุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยรวมถึงเทคโนโลยี
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
 2. ควรมีการส่งเสริมมุ่งเน้นการพัฒนาคน ชุมชนรวมถึงก าลังพลของหน่วย ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาร่วมกัน โดยจัดให้มีสถานที่อบรมและศึกษาเฉพาะงานของ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
 3. ควรมีนโยบายขยายพ้ืนที่การท างานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในส่วน
ของพ้ืนที่ตอนในของประเทศ 
 4. ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้กับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่เนื่องจาก
ประชาชนยังมีความต้องการได้รับการพัฒนาจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอีกมาก 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั ง ต่อไป 
 1. ควรศึกษาการพัฒนาศักยภา พของหน่วยบัญชากา รทหารพัฒนาในกา ร
แก้ปัญหาความยากจนของประชาชนฐานรากอย่างยั่งยืน 
 2. ควรศึกษาสหปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา 
 3. ควรศึกษาองค์ประกอบของหลักธรรมที่เหมาะสมการต่อการด าเนินงานของ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
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อิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการท่ีมีต่อความผูกพันในการอ่าน 
เชิงวิชาการในวัยรุ่นตอนปลายโดยมีเอกลักษณ์แห่งตน การรับรู้ความสามารถ 

แห่งตนและการให้คุณค่าในการอ่านเป็นตัวแปรส่งผ่าน* 
THE EFFECT OF ACADEMIC ENVIRONMENT PERCEPTIONS ON ACADEMIC 

READING ENGAGEMENT IN LATE ADOLESCENCE: THE MEDIATING ROLE OF 
IDENTITY, SELF-EFFICACY AND VALUE OF READING 

เหมันต์ พรหมสนธิ์, สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
อิทธิพลการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการที่มีต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิ ชาการในวัยรุ่น
ตอนปลายโดยมีเอกลักษณ์แห่งตน การรับรู้ความสามารถแห่งตน และการให้คุณค่าในการ
อ่านเป็นตัวแปรส่งผ่าน และเพ่ือตรวจสอบอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของการรับรู้
บรรยากาศทางวิชาการ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตจังหวัดภาค
กลางที่มีอายุเฉลี่ย  20 ปี จ านวน 360 คน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบวัดแบบ
รายงานตนเอง และใช้การวิเคราะห์เส้นทางในการประมาณค่าพารามิเตอร์ในโมเดลวิจัย
เพ่ือตอบสมมติฐานวิจัย ผลการวิจัย พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความผูกพันใน
การอ่านเชิงวิชาการ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเ ชิงประจักษ์ โดยการรับ รู้
บรรยากาศทางวิชาการ เอกลักษณ์แห่งตน การรับรู้ความสามารถแห่งตน และการให้
คุณค่าในการอ่านมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ ตัวแปรในโมเดล
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนในความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการคิดเป็นร้อยละ 66 ผล
ที่ได้จากการวิจัยนี้สอดคล้องกับสมมติฐานวิจัยและเป็นไปตามตามทฤษฎีการคาดหวังและ
การให้คุณค่า การประยุกต์ข้อค้นพบเพ่ือพัฒนาความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการกับกลุ่ม
วัยรุ่นตอนปลายจึงควรได้รับการพัฒนาต่อไป 
ค าส าคัญ: ความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ; วัยรุ่นตอนปลาย ; ทฤษฎีการคาดหวังและ
การให้คุณค่า 
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Abstract 
 The objectives of this research article were to test the causal model 
of academic environment perceptions on academic reading engagement in 
late adolescence, in which identity, self-efficacy and value of reading as a 
mediator and to examine the direct and indirect effects of academic 
environment perceptions through identity, self-efficacy and value of reading. 
A self-report questionnaire was employed to collect data from three 
hundred and sixty undergraduate students. Average age was 20 years old 
from Rajabhat University in central region and path analysis was performed 
to analyze the tested model and to estimate the parameters. The results 
revealed that overall goodness-of-fit statistical analysis showed the tested 
model of academic reading engagement was good fit with the empirical 
data. Academic environment perceptions, identity, self-efficacy and value of 
reading positively influenced academic reading engagement and those 
factors explain the variance of academic reading engagement 66%. These 
results were consistent with the research hypothesis and based on the 
expectancy-value theory and suggested that academic environment 
perceptions, identity, self-efficacy and value of reading could be applied in 
further academic reading engagement intervention program in late 
adolescence. 
Keywords: Academic Reading Engagement; Late Adolescence; Expectancy-
Value Theory 
 
บทน า 
        การอ่านเป็นกลไกหนึ่งในกระบวนการพัฒนาความรู้ที่จะท าให้ทรัพยากรมนุษย์  
ของประเทศมีคุณภาพ (กระทรวงวัฒนธรรม และคณะ, 2560) การเรียนรู้ที่ มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน คือ การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้กระท าด้วยตนเอง การอ่านถือ
เป็นทักษะหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของบุคคล และถือเป็นการเรียนรู้โดยผู้ เรียน
เป็นผู้กระท าด้วยตนเองรูปแบบหนึ่ง (สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล , 2558 ; สิทธิพงศ์ วัฒนา
นนท์สกุล และคณะ, 2562) ส าหรับประเทศไทยภาครัฐเห็นชอบให้การอ่านเป็นวาระ
แห่งชาติ ก าหนดให้มีวันรักการอ่าน และด าเนินการจัดต้ังคณะกรรมการส่งเสริมการอ่าน
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เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการจัดโครงการ “ทศวรรษแห่งการ
อ่าน” ต้ังแต่ปี 2552-2561 (ส านักงานอุทยานการเรียนรู้, 2562)  
        เม่ือพิจารณาสถานการณ์การอ่านของเยาวชนไทย  จากข้อมูลการส ารวจของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติปี 2561 พบว่า เยาวชนอายุ 15-24 ปี ขาดความสนใจการอ่านถึง
ร้อยละ 35 (ส านักงานอุทยานการเรียนรู้, 2562) พิจารณาผลการประเมินผลนักเรียนใน
ระดับนานาชาติ Program for International Student Assessment (PISA) ในปี 2018 
พบว่า นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยในด้านการอ่าน 393 คะแนน ซ่ึงต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ 
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) คือ 487 
คะแนน ทั้งนี้จากการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของคะแนนในภาพรวมต้ังแต่การ
ประเมินครั้งแรกจนถึงปี 2018 พบว่า ผลการประเมินด้านการอ่านมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2562) สอดคล้องกับการจัด
อัน ดับขีดควา มสา มา รถ ในการแข่งขัน โดยสถา บัน พัฒนาการจั ดการน านาชา ติ 
( International Institute for Management Development: IMD) โดยอันดับด้าน
การศึกษาของประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2558 ปัจจุบันอยู่ใน
อันดับที่ 56 จากทั้งหมด 63 ประเทศ (ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2562) นอกจากนี้ผลส ารวจของยูเนสโกเม่ือปี 2558 ยังระบุว่า 
เยาวชนไทยอายุ 15-24 ปี เกือบ 2 แสนคนไม่รู้หนังสือ (ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ , 
2562) มีปัจจัยหลายประการที่อาจเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุของการรู้หนังสือและความสามารถ
ในการอ่าน สาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งคือ ความผูกพันในการอ่าน (รัชนีกูล ภิญโญภา
นุวัฒน์, 2560) ความผูกพันในการอ่าน คือ การท างานผสานกันระหว่างแรงจูงใจกับความรู้
ที่เป็นมโนทัศน์ กลยุทธ์และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในขณะที่อ่าน เป็นองค์ประกอบส าคัญ
ของการพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ขั้นสูงสุด (Wigfield et al., 2008) 
และการมีความผูกพันในวิชาการช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพทางวิชาการและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (Lee, 2014) งานวิจัยในต่างประเทศมีการศึกษาความผูกพันในการอ่าน
ทางด้านวิชาการมากขึ้น เช่น การศึกษาความสัมพันธ์ของความผูกพันในการอ่านเชิง
วิชาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ( Smith & Ochoa, 2012 ) และ
การศึกษาอิทธิพลของระบบผู้เรียนเสมือนจริงที่ มีต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ  
(Park & Kim, 2016)  
        จากข้อมูลที่กล่าวมาเห็นได้ว่า ความผูกพันในการอ่านเป็นคุณลักษณะภายในส าคัญ
ที่จูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเชิงสัมฤทธิ์ การศึกษาครั้งนี้จึงเกิดค าถามวิจัยต่อมาว่า ปัจจัย
ใดที่ท าให้นักศึกษาที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายมีความผูกพันในการอ่าน จากเอกสารและ
งานวิจัยก่อนหน้าพบว่าทฤษฎีที่อธิบายผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน และความผูกพันในการอ่าน 
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ทฤษฎีที่ งา นวิจั ยก่อนหน้า ใช้ อธิ บาย ได้แก่  ทฤษฎี กา รคาดหวังและกา รให้คุณค่า 
(Expectancy-Value Theory) (Eccles et al., 2015 ; Schunk et al., 2008 ) โดยมี
สาระส าคัญคือ เพ่ืออธิบายความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่ม ในตัวเลื อกที่
เก่ียวข้องกับความส าเร็จ ความผูกพัน และความมานะอุตสาหะที่เก่ียวข้องกับด้านวิชาการ
และอาชีพ (Eccles et al., 2015) โดยโครงสร้างที่ส าคัญของทฤษฎีการคาดหวังและการให้
คุณค่า  คือ  กา รเชื่ อในความสามารถ  (Ability beliefs) การคา ดหวั งความส าเร็ จ 
(Expectancies for success) และการให้คุณค่าในงาน (Subjective task values) 
(Wigfield & Eccles, 2000) นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าว ทฤษฎีการคาดหวังและการให้
คุณค่าได้อธิบายถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ มีอิทธิพลต่อการเชื่อในความสามารถ การคาดหวัง
ความส าเร็จ และการให้คุณค่าในงานด้วย เช่น สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม 
(Cultural Milieu) การ รับ รู้สภ าพแวดล้อมทา งสั งคม ( Perceptions of social 
environment) ซ่ึงเป็นปัจจัยภายนอก และการตัดสินด้านความสามารถและโครงสร้าง
ความคิดเก่ียวกับตัวเอง (Judgments of competence and Self-schemas) เป็นปัจจัย
ภายใน เป็นต้น (Schunk et al., 2008)  
        จากแนวคิดทฤษฎีและการวิจัยที่กล่าวถึงในข้างต้นเป็นพ้ืนฐานส าคัญ ที่ท าให้นักวิจัย 
เริ่มให้ความสนใจศึกษาสาเหตุของการมีความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ อย่างไรก็ตาม
ผลการศึกษาวิจัยยังคงอยู่ในกลุ่มนักเรียน โดยการศึกษาวิจัยในกลุ่มนักศึกษา ที่เป็นวัยรุ่น
ตอนปลายมีจ ากัด งานวิจัยนี้จึงมีค าถามวิจัยว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุใดที่สามารถอธิบายความ
ผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการในวัยรุ่นตอนปลายที่มีอายุระหว่าง 18 -21 ปี ซ่ึงในช่วงอายุ
ดังกล่าว วัยรุ่นสามารถคิดขั้นสูงและสามารถใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องกับการก า กับ
ตนเองในการเรียนรู้ในบริบทของวิชาการ (สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, 2560) โดยการศึกษา
ครั้งนี้อิงกรอบทฤษฏีการคาดหวังและการให้คุณค่า เป็นพ้ืนฐานเพ่ือตอบค าถามวิจัย 
ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และเพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการ 
เอกลักษณ์แห่งตน การรับรู้ความสามารถแห่งตน และการให้คุณค่าในการอ่านที่มีต่อความ
ผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการในวัยรุ่นตอนปลาย เพ่ือที่จะน าข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาไป
ใช้ประโยชน์ในการวางแผน จัดโครงการส่งเสริมการอ่านให้แก่วัยรุ่นตอนปลาย ตลอดจนผู้
ที่สนใจน าข้อมูลไปศึกษาต่อยอด เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ที่ทันสมัยของความผูกพันในการ
อ่านเชิงวิชาการต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
         1. เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลการรับรู้
บรรยากาศทางวิชาการที่มีต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการในวัยรุ่นตอนปลายโดยมี
เอกลักษณ์แห่งตน การรับรู้ความสามารถแห่งตนและการให้คุณค่าในการอ่านเป็นตัวแปร
ส่งผ่าน 
         2. เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบอิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการที่มีต่อความ
ผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการในวัยรุ่นตอนปลาย ทั้งอิทธิพลทางตรงการรับรู้บรรยากาศทาง
วิชาการและอิทธิพลทางอ้อมที่การรับรู้บรรยากาศทางวิชาการส่งผ่านเอกลักษณ์แห่งตน 
การรับรู้ความสามารถแห่งตนและการให้คุณค่าในการอ่านไปยังความผูกพันในการอ่านเชิง
วิชาการ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบของการวิจัย 
รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างคือ วัยรุ่นตอนปลายที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตจังหวัด

ภาคกลางที่มีอายุระหว่าง 18-21 ปี ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กฎแห่งความจัดเจน 
(rule of thumb) ร่วมกับการก าหนดขนาดตัวอย่างของ Hair et al. (2006 ) เสนอว่า
เพ่ือให้ครอบคลุมการประมาณค่าพารามิเตอร์และเกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ขนาด
กลุ่มตัวอย่างควรมีประมาณ 25 ตัวอย่างต่อการประมาณค่า 1 พารามิเตอร์ ในการศึกษานี้
ประกอบด้วยพารามิเตอร์ที่ประมาณค่าตามตัวแปร 5 ตัวแปร รวมพารามิเตอร์หลักและ
พารามิเตอร์ความคลาดเคลื่อน จ านวนประมาณ 12 พารามิเตอร์ที่ ไม่ทราบค่าและต้อง
ประมาณค่า ดังนั้น 12 X 25 = 300 คน เพ่ือป้องกันการคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดจึงเพ่ิม
ตัวอย่างอีกร้อยละ 20 เป็น 360 คน ในการวิจัยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบ 2 ขั้นตอน (Two-stage random sampling) 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบวัดการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการ แบบวัด

เอกลักษณ์แห่งตน แบบวัดการรับรู้ความสามารถแห่งตน แบบวัดการให้คุณค่าในการอ่าน 
และแบบวัดความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ แบบวัดมีลักษณะเป็นแบบรายงานตนเอง 
มาตรประมาณค่า 4 ระดับมีพิสัยระหว่าง 1 (ตรงน้อยที่สุด) ถึง 4 (ตรงมากที่สุด) ทั้งนี้แบบ
วัดผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ( content validity) โดยใช้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อวัดกับวัตถุประสงค์ ( index of item-objective congruence: IOC) 
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ต้ังแต่ .5 ขึ้นไป โดยข้อวัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกผู้วิจัยมีการปรับปรุงข้อวัดตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ แบบวัดมีค่าความเที่ยง
แบบสอดคล้องภายใน ตามสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ( Cronbach’s alpha 
coefficient) เท่ากับ .97, .94, .95, .96 และ .96 ตามล าดับ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการส ารวจ โดยผู้วิจัยได้ติดต่อขอความร่วมมือใน

การเก็บแบบสอบถามจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตภาคกลาง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และใช้การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ในโมเดล 
 
ผลการวิจัย 
         1. ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพล
การรับรู้บรรยากาศทางวิชาการท่ีมีต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการในวัยรุ่นตอน
ปลายโดยมีเอกลักษณ์แห่งตน การรับรู้ความสามารถแห่งตนและการให้คุณค่าในการ
อ่านเป็นตัวแปรส่งผ่าน 
         ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลการรับรู้
บรรยากาศทางวิชาการที่มีต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการในวัยรุ่นตอนปลาย โดยมี
เอกลักษณ์แห่งตน การรับรู้ความสามารถแห่งตน และการให้คุณค่าในการอ่านเป็นตัวแปร
ส่งผ่าน พบว่าค่า Chi-square มีค่าเท่ากับ .39 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 3 ระดับนัยส าคัญ 
(p) เท่ากับ .94 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) เท่ากับ 
.98 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: 
AGFI) เท่ากับ .97 และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของการประมาณค่าความ
คลาดเคลื่อน (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เท่ากับ .001 
สรุปได้ว่า  โมเดลความสัมพันธ์เชิงส าเหตุระหว่างการ รับรู้บรรย ากาศทา งวิชากา ร 
เอกลักษณ์แห่งตน การรับรู้ความสามารถแห่งตน และการให้คุณค่าในการอ่านที่พัฒนาตาม
กรอบแนวคิดมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยตัวแปรอิสระ ได้แก่ การ
รับรู้บรรยากาศทางวิชาการ และตัวแปรส่งผ่าน ได้แก่ เอกลักษณ์แห่งตน การรับรู้
ความสามารถแห่งตน และการให้คุณค่าในการอ่าน สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการในวัยรุ่นตอนปลายร้อยละ 66 (R2= .66) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดล และผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง  
อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม 
               ตัวแปรสาเหตุ 
ตัวแปรผล 

 การรับรู้
บรรยากาศ
ทางวิชาการ 

เอกลักษณ์
แห่งตน 

การรับรู้
ความสามาร
ถแห่งตน 

การให้
คุณค่าใน
การอ่าน 

เอกลักษณ์แห่งตน TE .71*** - - - 
  (.03) - - - 

R2 = .51 DE .71*** - - - 
  (.03) - - - 
 IE - - - - 
  - - - - 

การรับรู้ความสามารถแห่งตน TE .47*** .65*** - - 
  - (.05) - - 

R2 = .60 DE - .65*** - - 
  - (.05) - - 
 IE .47*** - - - 
  - - - - 

การให้คุณค่าในการอ่าน TE .52*** .60*** .49*** - 
  - - (.06) - 

R2 = .64 DE .09* .28*** .49*** - 
  (.04) (.07) (.06) - 
 IE .43*** .32*** - - 
  - - - - 

ความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ TE .40*** .51*** .60*** .43*** 
  - - - (.06) 

R2 = .66 DE .00 - .39*** .43*** 
  (.05) - (.06) (.06) 
 IE .40*** .51*** .21*** - 
  - - - - 

Chi-square = .39, df = 3, p = .94, CFI = .98, GFI = .98, AGFI = .97, RMSEA = .001 

หมายเหตุ *p<.05, **p<.01, ***p<.001, TE = ขนาดอิทธิพลรวม, DE = ขนาดอิทธิพล
ทางตรง, IE = ขนาดอิทธิพลทางอ้อม, ค่าในวงเล็บ คือ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
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         2. ผลการวิเคราะห์รูปแบบอิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการท่ีมีต่อ 
ความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ ท้ังอิทธิพลทางตรงการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการ
และอิทธิพลทางอ้อมท่ีการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการส่งผ่านเอกลักษณ์แห่งตน การ
รับรู้ความสามารถแห่งตนและการให้คุณค่าในการอ่านไปยังความผูกพันในการอ่านเชิง
วิชาการ 
         เม่ือพิจารณาอิทธิพลรวม (total effect) ของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตามพบว่า 
อิทธิพลรวมของการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการที่มีต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ  
เป็นอิทธิพลทางบวก มีค่าเท่ากับ .40 เม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลทางตรง (direct effect) 
พบว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ อิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการที่มีต่อความผูกพัน
ในการอ่านเชิงวิชาการไปตกอยู่กับอิทธิพลทางอ้อม (indirect effect) มีค่าเท่ากับ .40 โดย
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
         อิทธิพลทางอ้อม (indirect effect) ของการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการต่อความ
ผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ มาจากตัวแปรส่งผ่านทั้ง 3 คือ 1. เอกลักษณ์แห่งตน 2. การ
รับรู้ความสามารถแห่งตน และ 3. การให้คุณค่าในการอ่าน ดังนั้นจ าเป็นต้องมีตัวแปร
ส่งผ่านทั้ง 3 ตัวแปรเป็นตัวส่งอิทธิพลทางอ้อมไปสู่ความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการใน
วัยรุ่นตอนปลาย อธิบายได้ว่าเม่ือวัยรุ่นตอนปลายมีการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
ส่งผลให้เอกลักษณ์แห่งตน การรับรู้ความสามารถแห่งตน และการให้คุณค่าในการอ่าน
เพ่ิมขึ้น และเอกลักษณ์แห่งตน การรับรู้ความสามารถแห่งตน และการให้คุณค่าในการอ่าน
ส่งผลให้เกิดความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย 
         นอกจากนี้เม่ือพิจารณาสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ พบว่า ตัวแปรการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการ 
เอกลักษณ์แห่งตน  กา รรั บรู้ ควา มสามารถแห่ งตน และกา รให้ คุณค่า ในการ อ่า น  
มีความสัมพันธ์กับตัวแปรความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ 
         ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม อิทธิพลรวม และ
ดัชนีที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลสมมติฐานการ
วิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงดังตารางที่ 1 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรใน
โมเดลอิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการที่มีต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ
โดยมีเอกลักษณ์แห่งตน การรับรู้ความสามารถแห่งตนและการให้คุณค่าในการอ่านเป็นตัว
แปรส่งผ่ าน แสดงดังภา พที่ 1 และผลการวิ เคราะห์สหสัมพันธ์ ตัวแปรในโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ แสดงในตารางที่ 2 
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หมายเหตุ *p<.05, **p<.01, ***p<.001 

ภาพท่ี 1 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรในโมเดลอิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศ 
ทางวิชาการที่มีต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการโดยมีเอกลักษณ์แห่งตน การรับรู้

ความสามารถแห่งตนและการให้คุณค่าในการอ่านเป็นตัวแปรส่งผ่าน 
ที่มา: เหมันต์ พรหมสนธิ์ (2563) 

ตารางท่ี 2 เมทริกซ์สหสัมพันธ์ตัวแปรในโมเดลสมมติฐานการวิจัย (n = 360) 
ตัวแปร M SD 1 2 3 4 5 

1) การรับรู้บรรยากาศทางวิชาการ 36.73 7.62 1.00     
2) เอกลักษณ์แห่งตน 30.70 5.95 .71** 1.00    
3) การรับรู้ความสามารถแห่งตน 35.95 6.85 .65** .77** 1.00   
4) การให้คุณค่าในการอ่าน 37.59 7.21 .61** .72** .77** 1.00  
5) ความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ 45.43 8.58 .51** .68** .76** .76** 1.00 

หมายเหตุ *p<.05, **p<.01, ***p<.001 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
         สมมติฐานท่ี 1 โมเดลเชิงสาเหตุของการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการท่ีมีต่อ
ความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการในวัยรุ่นตอนปลายเมื่อเอกลักษณ์แห่งตน การรับรู้
ความสามารถแห่งตนและการให้คุณค่าในการอ่านเป็นตัวแปรส่งผ่านมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
         จากการพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืน (fit) ระหว่างโมเดลสมมติฐานกับข้อมูล
เชิงประจักษ์พิจารณาจากค่าสถิติ Chi-square ที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ประกอบการ
พิจารณาค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความแตกต่างโดยประมาณ ( Root mean 
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squared error of approximation: RMSEA) ที่มีค่าน้อยกว่า .08 (Kliewer & Murrelle, 
2007) รวมถึงพิจารณาตามการศึกษาความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลสมมติฐาน
การวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of fit 
index: GFI) และ ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted goodness of fit 
index: AGFI) (สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล , 2555 ) โดยค่าดัชนีที่ชี้วัดความสอดคล้อง
กลมกลืนที่ค านวณได้จากงานวิจัยนี้ พบว่า Chi-square = .39 , df = 3 , p = .94, RMSEA 
= .001, GFI = .98, AGFI = .97 มีความสอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาตาม
การศึกษา ในงา นวิจั ยก่อนหน้า ของ  Wattananonsakul & Tuicomepee (20 14) ; 
Wangrungkij et al. (2018) แสดงว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลการรับรู้
บรรยากาศทางวิชาการที่มีต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการในวัยรุ่นตอนปลาย โดยมี
เอกลักษณ์แห่งตน การรับรู้ความสามารถแห่งตน และการให้คุณค่าในการอ่านเป็นตัวแปร
ส่งผ่าน มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจั กษ์ จากการสอดคล้องกลมกลืน
ระหว่างโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามการพิจารณาจากค่าสถิติข้างต้นยัง
แสดงให้เห็นว่าโมเดลสมมติฐานตามกรอบแนวคิดการวิจัยที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องและ
เป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีการคาดหวัง
และการให้คุณค่า  (Expectancy-Value Theory) โดยสามารถอธิ บายความสัมพัน ธ์
ระหว่างการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการกับความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการในวัยรุ่นตอน
ปลาย โดยตัวแปรการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการจัดอยู่ในกระบวนการรู้ คิดภายใน
โครงสร้ างของโมเดล เป็ นการ รับ รู้แ ละตีคว ามบร รยากาศทางวิช าการ  ซ่ึ งเป็ น
สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นปัจจัยภายนอก  นอกจากนี้ เม่ือพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างเอกลักษณ์แห่งตน การรับรู้ความสามารถแห่งตน และการให้คุณค่าใน
การอ่านกับความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ  ทฤษฎีการคาดหวังและการให้คุณค่าก็
สามารถอธิบายได้ทั้งในส่วนของเอกลักษณ์แห่งตน ซ่ึงจัดอยู่ในโครงสร้างความคิดเก่ียวกับ
ตนเอง รวมทั้งการรับรู้ความสามารถแห่งตน และการให้คุณค่าในการอ่านที่จัดอยู่ในความ
เชื่อด้านแรงจูงใจ ซ่ึงปัจจัยเชิงสาเหตุเหล่านี้ที่เพ่ิมโอกาสในการเกิดความผูกพันในการอ่าน
เชิงวิชาการในวัยรุ่นตอนปลายได้ จากแนวคิดและทฤษฎีการคาดหวังและการให้คุณค่า
แสดงให้เห็นว่าการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการ เอกลักษณ์แห่งตน การรับรู้ความสามารถ
แห่งตน การให้คุณค่าในการอ่าน และความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการมีความสัมพันธ์กัน
และสอดคล้องตามโมเดลการวิจัยที่พัฒนาขึ้น 
         สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้บรรยากาศทางวิชาการมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความ
ผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการในวัยรุ่นตอนปลายโดยมีเอกลักษณ์แห่งตน การรับรู้
ความสามารถแห่งตนและการให้คุณค่าในการอ่านเป็นตัวแปรส่งผ่าน 
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         จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายว่า ตัวแปรการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการไม่พบ
อิทธิพลทางตรง (direct effect) กับความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการในวัยรุ่นตอนปลาย 
แต่มีอิทธิพลทางอ้อม (indirect effect) ต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ เม่ือส่งผ่าน
ตัวแปรเอกลักษณ์แห่งตน การรับรู้ความสามารถแห่งตน และการให้คุณค่าในการอ่าน มีค่า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .40 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 หมายความว่าการ
รับรู้บรรยากาศทางวิชาการส่งผลให้ความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการเพ่ิมขึ้น เม่ือส่งผ่าน
ตัวแปรเอกลักษณ์แห่งตน การรับรู้ความสามารถแห่งตน และการให้คุณค่าในการอ่าน เม่ือ
พิจารณาตามแนวคิดตัวแปรส่งผ่าน (mediating variable) (Baron & Kenny, 1986) 
อิทธิพลทางอ้อมที่เกิดขึ้น ส่งผ่านตัวแปรเอกลักษณ์แห่งตน การรับรู้ความสามารถแห่งตน 
และการให้คุณค่าในการอ่านอย่างสมบูรณ์ (completely mediating effect) อธิบายว่า
ตัวแปรเอกลักษณ์แห่งตน การรับรู้ความสามารถแห่งตน และการให้คุณค่าในการอ่านท า
หน้าที่เป็นตัวแปรส่งผ่านอย่างสมบูรณ์ (complete mediator) ในอิทธิพลของการรับรู้
บรรยากาศทางวิชาการที่มีต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ โดยเม่ือการรับ รู้
บรรยากาศทางวิชาการเพ่ิมขึ้นจะส่งอิทธิพลไปยังเอกลักษณ์แห่งตน การรับรู้ความสามารถ
แห่งตน และการให้คุณค่าในการอ่าน ซ่ึงจะท าให้ตัวแปรทั้ง 3 นี้ เพ่ิมขึ้นด้วย และตัวแปร
เอกลักษณ์แห่งตน การรับรู้ความสามารถแห่งตน และการให้คุณค่าในการอ่าน ส่งอิทธิพล
ต่อไปยังความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการให้เพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ก่อนหน้า ดังเช่นงานวิจัยของ พนิดา ทองเงา ดอร์น (2561) ที่ท าการศึกษาความยึดม่ันใน
ความเป็นพลเมืองของเยาวชนไทย โดยพบว่า โปรแกรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ มี
อิทธิพลทาง อ้อม ( indirect effect) ต่อควา มยึ ดม่ันในควา มเป็ นพลเ มือง ( Civic 
Engagement) โดยมีเอกลักษณ์แห่งตนท าหน้าที่ส่งผ่านอิทธิพลของโปรแกรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการไปยังความยึดม่ันในความเป็นพลเมืองให้เพ่ิมสูงขึ้น และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Li et al. (2016) ที่ท าการศึกษาบทบาทของการให้คุณค่าที่ มีต่อความผูกพัน
ในการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม โดยจากการวิเคราะห์การถดถอยพบว่า การให้คุณค่ามี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันด้านพฤติกรรม ความผูกพันด้านอารมณ์ และความ
ผูกพันด้านปัญญาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Jiang et al. (2018) ที่ท าการศึกษาแรงจูงใจทางวิชาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
ใช้โมเดลทฤษฎีการคาดหวังและการให้คุณค่า พบว่า การรับรู้ความสามารถแห่งตน และ
การให้คุณค่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า เม่ือวัยรุ่นตอนปลายมีการรับรู้และตีความบรรยากาศทาง
วิชาการส่งผลให้วัยรุ่นตอนปลายจะเลือกรับตัวตนทางวิชาการมาเป็นเอกลักษณ์แห่งตน มี
การรับรู้ความสามารถของตนและให้คุณค่าต่อการอ่าน และน าไปสู่ความผูกพันในการอ่าน



240 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2563 
Vol. 9 No. 4 October - December 2020 

 

หนังสือเรียน ต าราหรือเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่มากขึ้น ซ่ึงจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางกา รเรี ยน ในล าดับต่อไป สอดคล้ องกับทฤษฎีกา รคาดหวังและการให้คุณค่า  
ที่อธิบายว่า การคาดหวังและการให้คุณค่าเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ แสดงให้เห็นถึง
กระบวนการด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพัน ความส าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของบุคคล ใน
ขณะเดียวกันกระบวนการดังกล่าวท าให้บุคคลมีโอกาสได้เรียนรู้ เก่ียวกับบทบาทและ
ความสามารถของตน ส่งผลท าให้บุคคลเห็นความเป็นตัวเองและเกิดการพัฒนาด้าน
โครงสร้างความคิดเก่ียวกับตัวเอง (self-schemas) กลายเป็นความเชื่อด้านเอกลักษณ์แห่ง
ตนของบุคคลด้วย (Eccle et al., 2015 ; Schunk et al., 2008) แม้ว่าการคาดหวัง 
(expectancy) และการให้คุณค่า (value) ซ่ึงเป็นความเชื่อด้านแรงจูงใจ (motivational 
beliefs) ให้บุคคลเกิดความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการตามทฤษฎีการคาดหวังและการให้
คุณค่า (Eccles, 1983; Eccles & Wigfield, 2002 ; Wigfield & Eccles, 2000 ; Wigfield 
et al., 2015) แต่ความเชื่อด้านแรงจูงใจก็ได้รับอิทธิพลจากกระบวนการรู้ คิดด้วย 
(cognitive processes) โ ดย เป็ นกระบวนกา รภาย ใน ตัวบุคคล เก่ี ยว กับกา รรั บ รู้
สภ าพแวดล้อมด้า นสั งคมและวัฒนธร รมรอบ ตัวบุคคล (perception of social 
environment) และกา รตีควา มหรื ออนุมา นสา เห ตุของเห ตุการณ์ที่เกิ ดขึ้ นในอดีต 
(interpretations and attributions for past events) (Schunk et al., 2008) ดังเช่นที่
งานวิจัยของละมัย ทุมพัฒน์ (2550) ที่ท าการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์แห่งตนพบว่า การร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมการ
เรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริมสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมแนะแนว มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับอัตลักษณ์แห่งตนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
องค์ความรู้จากการวิจัย 

 
ภาพท่ี 2 แผนภาพความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ 

ที่มา: เหมันต์ พรหมสนธิ์ (2563) 
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         ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า อิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศทาง
วิชาการที่มีต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการนั้นเป็นอิทธิพลทางอ้อม โดยส่งผ่านตัว
แปรส่งผ่านอย่างสมบูรณ์ จ ากการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมี 4 รูปแบบ
ความสัมพันธ์ ได้แก่ 1. ความสัมพันธ์ท่ีมีการส่งผ่านอิทธิพลไปยังเอกลักษณ์แห่งตน โดยที่
เอกลักษณ์แห่งตนส่งผ่านอิทธิพลไปยังกา รรับรู้ความสามารถแห่งตน และการรับ รู้
คว ามสามา รถแห่งตนส่ งผ่า น อิทธิพล ไปยั งควา มผู ก พัน ในกา รอ่ า นเชิ งวิ ช ากา ร  
2. ความสัมพันธ์ท่ีมีการส่งผ่านอิทธิพลไปยังเอกลักษณ์แห่งตน โดยที่ เอกลักษณ์แห่งตน
ส่งผ่านอิทธิพลไปยังการให้คุณค่าในการอ่าน และการให้คุณค่าในการอ่านส่งผ่านอิทธิพลไป
ยังความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ  3. ความสัมพันธ์ที่ มีการส่งผ่านอิทธิพลไปยัง
เอกลักษณ์แห่งตน โดยที่เอกลักษณ์แห่งตนส่งผ่านอิทธิพลไปยังการรับรู้ความสามารถแห่ง
ตน หลังจากนั้นการรับรู้ความสามารถแห่งตนส่งผ่านอิทธิพลไปยังการให้คุณค่าในการอ่าน 
และการให้คุณค่าในการอ่านส่งผ่านอิทธิพลไปยังความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ  และ 
4. ความสัมพันธ์ท่ีมีการส่งผ่านอิทธิพลไปยังการให้คุณค่าในการอ่าน และการให้คุณค่าใน
การอ่านส่งผ่านอิทธิพลไปยังความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
1. น าผลการวิจัยครั้งนี้ไปประยุกต์และพัฒนาเป็นโครงการเพ่ือจัดโปรแกรมหรือ

กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการในวัยรุ่นตอน
ปลาย 

2. สถานศึกษาควรมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการอย่างเพียงพอเพ่ือส่งเสริม
ความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการแก่วัยรุ่นตอนปลาย 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้ง ต่อไป 
1. ท าการศึกษาวิ จัยเชิงผสานวิ ธี  (mixed method) การวิ จัยเชิงคุณภา พ 

(qualitative method) หรือ การศึกษาผลของโปรแกรม (intervention program) 
เพ่ิมเติม  

2. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยทางเพศเพ่ิมเติม โดยการศึกษาความไม่
แปรเปลี่ยนระหว่างเพศ 

3. น าโมเดลการวิจัยในครั้งนี้ไปศึกษาเพ่ิมเติมกับประชากรที่อยู่จังหวัดอ่ืน  ๆ 
เพ่ือให้เข้าใจรูปแบบความสัมพันธ์ของการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการ เอกลักษณ์แห่งตน 
การรับรู้ความสามารถแห่งตน และการให้คุณค่าในการอ่าน  ในภาพรวมของประเทศไทย
มากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุประสิทธิผลการบริหาร
จัดการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดราชบุรี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณท าการเก็บ
รวบรวมด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างพระสังฆาธิการในเขตจังหวัดราชบุรีทั้งหมด 
จ านวน 515 รูป วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ด้วยสถิติชั้นสูง ผล
วิจัยพบว่า เม่ือพิจารณาสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้จ านวน 21 ตัวแปร พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .01) มี
จ านวน 253 คู่ มีค่าพิสัยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ในช่วง .213 ถึง .977  เม่ือพิจารณา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ทุกตัวมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(p < .01) และเป็นความสัมพันธ์ทางบวก แสดงว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ การจัดองค์การและงาน
บุคลากร โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เท่ากับ .977 
แสดงว่า คือการจัดองค์การเพ่ิมขึ้น งานบุคลากรก็เพ่ิมขึ้นด้วย และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
รองลงมาคือ การจัดองค์การและการก ากับดูแลเป็นการควบคุม โดยมีขนาดความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เท่ากับ 0.970 แสดงว่าการจัดองค์การ เพ่ิมขึ้นการ
ก ากับดูแลเป็นการควบคุมจะเพ่ิมมากขึ้นด้วย 

ค าส าคัญ: ประสิทธิผล; บริหารจัดการ; โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
 
Abstract 
 The objectives of this research article were to study the causal 
factors, effectiveness of the management of the 5 Precepts Village Project, 
Ratchaburi Province  using the quantitative research to collect data from 
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515 samples who were administrative monks in Ratchaburi Province with 
questionnaires and analyzed data with statistical package program. The 
findings were that: when considering the correlation between 21 observable 
variables, it was found that the relationship between the variables with a 
statistically significant difference from zero (p <.01) was 253 pairs with the 
range coefficient In the range. of 213 to. 977. When considering the 
correlation of observable variables, it was found that all variables were 
statistically significant (p <.01) and were positive, indicating that the 
correlation of all variables was In the same direction. The most correlated 
variables were Organizing and Staffing, with a statistically significant 
correlation value at a .01 level of .977, indicating that Organizing Increased, 
Staffing has also been increased. And the second most correlated variables 
were Organizing and Controlling, with a statistically significant correlation 
scale at a 0 .01 level of 0 .970, indicating that Organizing increased, 
Controlling will increase as well. 
Keywords: The Effectiveness; Management; Five Precepts Observing Village 
Project 
 
บทน า 

คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลเป็นค่านิยมพ้ืนฐานหรือระบบคุณค่าส าหรับ
การ ยึดถือและประพฤติปฏิบัติเพ่ือการอยู่ร่วมกันของสังคม เป็นปัจจัยส าคัญของความ
ม่ันคงผาสุกของ ประเทศชาติและประชาชนสังคมประเทศใดผู้ปกครองและประชาชนมี
คุณธรรมจริยธรรม การปกครองมีธรรมาภิบาล สังคมประเทศนั้นจะเข้มแข็งประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกัน ในทาง ตรงกันข้าม หากสังคมประเทศใดขาดเสียซ่ึงคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาล สังคมประเทศนั้นย่อมอ่อนแอ แตกแยกและอาจถึงขั้นล่มสลายได้ ปัญหา
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สังคมไทยได้สะสมตัวมายาวนาน แผ่ขยายมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนปัญหาได้กระจายไปทั่วทุกวงการและทุกระดับ ประเทศไทยต้องเผชิญ
กับวิกฤตการณ์ความขัดแย้งแตกแยกของคนในชาติอย่าง รุนแรง จนคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ต้องเข้ามาเพ่ือแก้ปัญหาการเมืองและเข้าสู่  กระบวนการปฏิรูปครั้ งใหญ่ 
สาเหตุหลักก็มาจากความบกพร่อง ความเสื่อมทางคุณธรรมจริยธรรม  และธรรมาภิบาล
ของบุคคลในสังคม ดังนั้นการปฏิรูปประเทศจึงจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปคุณธรรม  จริยธรรม 
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และธรรมาภิบาลของสังคมไทยทั้งระบบ (กฤษฎา แซ่หลี, 2562; พระมหาเสาร์ค า ธมฺมธีโร
และคณะ, 2563) 

ศีลนั้น ชื่อว่าเป็นรากฐานของความดีในทางพระพุทธศาสนาความดีหรือว่าเป็นสิ่งที่
ท าให้คนไม่เป็นสัตว์เพราะเป็นการเว้นจากการเบียดเบียน การท าร้ายผู้ อ่ืนและตนเองด้วย
การฆ่าการท าร้ายเว้นการลักการปล้นการฉ้อโกงเว้นจากการท าผิดทางเพศโดยการละเมิด
สิทธิของผู้เป็นเจ้าของและการพูดปดหลอกลวงไม่จริงใจต่อกันได้จากการด่ืมน้ า เมาเสพของ
เสพติดสิ่งเหล่านี้คือ 5 การงดเว้นดังกล่าวเรียกว่าศีลซ่ึงแปลว่าปกติธรรมดาและตามปกติ
ธรรมดาของคนทั่วไปก็ไม่ได้ฆ่าเขารักเขาเป็นต้น (สมเด็จพระญาณวโรดม, 2552)การสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์นั้น เริ่มจากการสร้างความปรองดองในจิตใจของ แต่ละคนก่อน 
เพ่ือสร้างสันติภาพสู่สังคมภา ยนอก โดยใช้หลักการเข้า ใจ เข้าถึง และพัฒนา ส่วน
กระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล 5 
(พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, 2558) โดยการจัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มีข้อดีอยู่
หลายประการ แต่ ประการส าคัญ คือ ท าให้พระสงฆ์มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ
มากยิ่งขึ้น เช่นการติดต่อ ประสานงานทั้งองค์กรคณะสงฆ์ และส่วนงานราชการ ซ่ึงมีส่วน
ท าให้พระสงฆ์เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น และเป็นตัวท าให้พระสงฆ์มีทักษะในการบริหาร
โครงการ เช่น มีองค์ความรู้ในการประเมินผล ส าเร็จของการด าเนินโครงการ  (พระครู
วินัยธรเอนก เตชวโร, 2560) ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าจะใช้อะไรเป็นเครื่องยับยั้งจิตใจไม่ให้มนุษย์
กระท าความชั่วหรือเป็นท่าทางอารมณ์ค าตอบนี้น่าจะตรงกันกับทางศาสนานั่นคือต้อง
เข้าใจศาสนาของตนเองอย่างถูกต้องและปฏิบัติตามหลักของศาสนานั้นตามหลักของพุทธ
ศาสนาถือว่าศีลนั้นเป็นข้อปฏิบัติชั้นเริ่มแรกสุดที่มุ่งไปความประพฤติพ้ืนฐานโดยเน้นการ
ความเชื่อต่าง ๆ (พระศรีสุทธิโมลี, 2524; พระเทพสิงหวราจารย์ โสภณ โสภโณ, 2562) 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จึงมีด าริที่จะ
เสริมสร้างความสงบสุขและความสมานฉันท์ของคนในชาติ เพ่ือให้เกิดความสงบ สันติสุข มี
ความสามัคคีกลมเกลียวกันสอดคล้องกับ เจตนารมณ์ของการสร้างควา มปรองดอง
สมานฉันท์ โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมน าหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันภายใต้โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” การด าเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 
5 เป็นโครงการที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งยิ่งใหญ่ โดยใช้หลักของ
ศีล 5 ในพระพุทธศาสนาเป็นแกนหลัก ซ่ึงถ้าหากโครงการนี้ประสบความส าเร็จ เชื่อได้ว่า
ความสงบสุขร่มเย็นจะกลับคืนสู่สังคมไทยเพ่ือให้ทราบผลของการด าเนินโครงการเชิง
ประจักษ์ในทางปฏิบัติและทราบถึงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
จ าเป็นต้องศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานของโครงการ เพ่ือประโยชน์ทั้งแก่
การศึกษาค้นคว้าของผู้ที่สนใจ รวมทั้งน าเสนอทัศนะการแก้ปัญหาไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกัน
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ในการพัฒนาสังคมและประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไป ในจังหวัดราชบุรี
นั้นมีการด าเนินการตามนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มาโดยล าดับ 
ในหลายๆอ าเภอในจังหวัดราชบุรี ทั้งคณะสงฆ์และประชาชนทั่วไปให้ความส าคัญในการ
ช่วยกับขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆเป็นที่ปรากฏให้
เห็นชัด (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2558) ผู้วิจัยได้ศึกษาและเล็งเห็นความส าคัญ
ในส่วนนี้จึงได้ศึกษาโดยการใช้สถิติชั้นสูงมาวิเคราะห์เพ่ือเกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาการ
บริหารจัดการประสิทธิผลการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดราชบุรี 
เพราะถึงแม้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จะมีการท าวิจัยหรือท าโครงการได้จากนักวิจัยคือ
ผู้เชี่ยวชาญหลายๆแขนง แต่ว่าในมิติของการบริหารจัดการของพร ะสังฆาธิการยังไม่มี
การศึกษาและวิจัยได้อย่างชัดเจนในการบริหารจัดการว่าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จะมี
การขับเคลื่อนในรูปแบบใดและจะสามารถน าหลักธรรมและหรือหลักการบริหารจัดการที่
ผู้วิจัยได้น าเสนอไปมาใช้ได้อย่างไรแล้วจะสามารถสร้างโมเดลให้เป็นรูปแบบที่ได้มาตรฐาน
ได้อย่างไร จึงเป็นแรงผลักดันให้ผู้วิจัยเห็นว่ามีความน่าสนใจในมิติของผู้บริหารจึงเห็นควรที่
จะท าวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดราชบุรี” 
ต่อไปได้  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุประสิทธิผลการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 
5 จังหวัดราชบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร ได้แก่ พระสังฆาธิการในเขตจังหวัด
ราชบุรีทั้งหมด จ านวนทั้งหมด 515 รูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสอบถามวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโดยใช้สถิติชั้นสูง เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Study) โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1 เป็นการถอดบทเรียนจากการลงพ้ืนที่ ซ่ึงผู้วิจัยเลือกประชากรในการท า
วิจัยในครั้งนี้ โดยการแจกแบบสอบถามกับพระสังฆาธิการในเขตจังหวัดราชบุรีทั้งหมด 
จ านวน 515 รูป 
 ระยะที่ 2 เป็นการถอดบทเรียนจากการเปรียบเทียบตัวแปรแฝงที่สังเกตได้
ประสิทธิผลการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดราชบุรี ซ่ึงผู้วิจัยเลือก
จังหวัดราชบุรี  
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่อายุ 50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 64.10 รองลงมาได้แก่ ผู้ มี
อายุ 20-30 คิดเป็นร้อยละ 17.90 เม่ือพิจารณาด้านพรรษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดย
ส่วนใหญ่ 5-10 พรรษา คิดเป็นร้อยละ 42.10 รองลงมาได้แก่ 11-20 พรรษาขึ้นไปคิดเป็น
ร้อยละ 34.00 เม่ือพิจารณาด้านการศึกษาทางโลก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วน
ใหญ่มีการศึกษาทางโลกประถม - มัธยมคิดเป็นร้อยละ 52.60 รองลงมาได้แก่ ผู้ มี
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 32.60 เม่ือพิจารณาด้านการศึกษาวุฒินักธรรมพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีวุฒินักธรรมเอก คิดเป็นร้อยละ 85.40 รองลงมาได้แก่ มี
วุฒินักธรรมตรี คิดเป็นร้อยละ 8.20 เม่ือพิจารณาด้านการศึกษาวุฒิบาลีพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิการศึกษาบาลี คิดเป็นร้อยละ 75.70 รองลงมาได้แก่ 
ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.4 คิดเป็นร้อยละ 15.50  
 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผล
การบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดราชบุรี  
 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ใช้ในโมเดล มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 21 ตัว
แปร ที่ใช้วัดตัวแปรแฝง 4 ตัวแปร คือ 1) หลักการบริหาร POSDC (POSDC) 2) หลักการ
บริหารจัดการ 4 M (FOURM) 3)หลักธรรม (IDDHI) 4) ประสิทธิผลการบริหารจัดการ
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ราชบุรี (SILRA) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาลักษณะการกระจาย
และการแจกแจงของตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัว ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนต่ าสุด (Min) คะแนนสูงสุด (Max) สัมประสิทธิ์การ
กระจาย (C.V.) ค่าความเบ้ (Sk) และค่าความโด่ง (Ku) โดยแยกวิเคราะห์ผลแต่ละตัวแปร
ดังต่อไปนี้ 

เม่ือพิจารณาองค์ประกอบของหลักการบริหาร POSDC พบว่า โดยภาพรวม
ปัจจัยพ้ืนฐานการสะท้อนคิดอยู่ในระดับมาก (X̅=4.10) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้าน  C Controlling (การก ากับดูแลเป็นกา รควบคุม) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (X̅=4.19) 
รองลงมาคือ ด้าน D Directing (การอ านวยการ) (X̅=4.15) และด้าน P Planning (การ
วางแผน) (X̅=4.09) ตามล าดับ เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย (C.V.) ของตัวแปร 
พบว่า ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 15.72 – 19.45 เม่ือ
พิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย 
(ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เม่ือพิจารณาค่าความ
โด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะสูงโด่งกว่าโค้งปกติ 
(ค่าความโด่งมากกว่า 0) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการกระจายของข้อมูลน้อย 
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เม่ือพิจารณาองค์ประกอบของหลักการบริหารจัดการ 4 M พบว่า  โดยภาพรวม
ปัจจัยพ้ืนฐานการสะท้อนคิดอยู่ในระดับมาก (X̅=4.15) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้าน M2 งบประมาณหรือเงิน (Money) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (X̅=4.23) รองลงมาคือ ด้าน 
M1คน (Man) (X̅=4.20) และด้าน M3 วัสดุอุปกรณ (Material) (X̅=4.14) ตามล าดับ เม่ือ
พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่า  ตัวแปรมีการกระจายไม่
ต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 15.59 – 17.34 เม่ือพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของ
ตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า 
ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เม่ือพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมี
โค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะสูงโด่งกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า 0) แสดงว่า
ตัวแปรทุกตัวมีการกระจายของข้อมูลน้อย 

เม่ือพิจารณาองค์ประกอบของหลักธรรมพบว่า  โดยภาพรวมปัจจัยพ้ืนฐานการ
สะท้อนคิดอยู่ในระดับมาก (X̅=4.12) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน  IDDHI4 
วิมังสา ความหม่ันสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (X̅=4.20) รองลงมาคือ 
ด้าน IDDHI1 ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น (X̅=4.14) และด้าน IDDHI3 จิตตะ ความ
เอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น (X̅=4.10) ตามล าดับ เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย 
(C.V.) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 
15.17 – 16.48 เม่ือพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจง
ในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เม่ือ
พิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะสูง
โด่งกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า 0) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการกระจายของข้อมูล
น้อย 

เม่ือพิจารณาองค์ประกอบของประสิทธิผลการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ราชบุรีพบว่า โดยภาพรวมปัจจัยพ้ืนฐานการสะท้อนคิดอยู่ในระดับมาก (X̅=4.19) 
ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน SILRA1 สร้างความปรองดอง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  =
4.22) รองลงมาคือ ด้าน SILRA4 สร้างความปลอดภัย (X̅=4.20) และด้าน SILRA3 สร้าง
ความม่ังค่ัง (X̅=4.18) ตามล าดับ เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัว
แปร พบว่า ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 16.40 – 16.99 
เม่ือพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้
ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เม่ือพิจารณาค่า
ความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะสูงโด่งกว่าโค้ง
ปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า 0) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการกระจายของข้อมูลน้อย
ตามล าดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้จ านวน 21 ตัวแปร พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .01) มี
จ านวน 253 คู่ มีค่าพิสัยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ในช่วง .213 ถึง .977 เม่ือพิจารณา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ทุกตัวมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p 
< .01) และเป็นความสัมพันธ์ทางบวก แสดงว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ O Organizing (การจัดองค์การ) 
และS Staffing (งานบุคลากร) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 เท่ากับ .977 แสดงว่า คือ O Organizing (การจัดองค์การ)เพ่ิมขึ้น S Staffing (งาน
บุคลากร)ก็เพ่ิมขึ้นด้วย และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์รองลงมาคือ O Organizing (การจัด
องค์การ) และ C Controlling (การก ากับดูแลเป็นการควบคุม) โดยมีขนาดความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เท่ากับ .970 แสดงว่า O Organizing (การจัด
องค์การ) เพ่ิมขึ้น C Controlling (การก ากับดูแลเป็นการควบคุม) จะเพ่ิมมากขึ้นด้วย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของนางสาวจุฑามาศ เสถียรพันธ์ (2559) ได้ท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
โมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์” พบว่า ความพึงพอใจในงาน ความรู้สึกทางบวก และความอดทนต่อสถานการณ์
ทางลบ มีค่าน้ าหนัก องค์ประกอบเท่ากับ 0.95 , 0.94, 0.91, 0.91, 0.84, 0.78, 0.68, และ 
-0.14 ตามล าดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของนายปิยะวัฒน์ กรมระรวย (2560) ได้ท า
วิจัย “โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็นครู” พบว่าโมเดลเชิงสาเหตุ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็นครูมีความสอดคล้องกับข้อมูล  เชิงประจักษ์ (Chi-
square = 96.63 , df = 78 , p = 0.075 , GFI = 0.985 , AGFI = 0.964 , RMR = 
0.020, RMSEA = 0.018) ทั้งนี้ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของจิต
วิญญาณ ความเป็นครูได้ร้อยละ 83.7  
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ประสิทธิผล 
การบริหารจัดการ
โครงการหมู่บ้าน

รักษาศีล 5  
จังหวัดราชบุรี 

 

อิทธิบาทธรรม 
IDDHI2 วิริยะ ความพากเพียรในสิ่ง
น้ันและ กับ IDDHI3 จิตตะ ความ

เอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งน้ัน 

4 M 
D Directing  

(การอ านวยการ) 
และ M1 คน (Man) 

POSDC 
D Directing (การอ านวยการ) และ 

C Controlling (การก ากับดูแลเป็นการ
ควบคุม) 

ศีล 5 
SILRA1 สร้างความปรองดอง และ  

SILRA2 ลดความขัดแย้ง 
 

องค์ความรู้จากการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ประสิทธิผลการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดราชบุรี 
องค์ความรู้จากการวิจัย ได้แก่  ด้านหลักการบริหาร POSDC พบว่า มีค่าพิสัย

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.604 ถึง 0.970 โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ 
D Directing (การอ านวยการ) และ C Controlling (การก ากับดูแลเป็นการควบคุม)  โดยมี
ขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เท่ากับ 0.970 แสดงว่าเม่ือมี D 
Directing (การอ านวยการ) มากขึ้น C Controlling (การก ากับดูแลเป็นการควบคุม)  ก็
มากขึ้นด้วย ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด S Staffing (งานบุคลากร) และ  
C Controlling (การก ากับดูแลเป็นการควบคุม) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เท่ากับ 0.604 

ด้านหลักการบริหารจัดการ 4 M พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 
0.568 ถึง 0.955 โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ D Directing (การอ านวยการ) 
และ M1 คน (Man) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
เท่ากับ 0.955 แสดงว่าเม่ือมี D Directing (การอ านวยการ) มากขึ้น คน (Man) ก็มากขึ้น
ด้วย ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด O Organizing (การจัดองค์การ) และM4 การ
จัดการ (Management) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
เท่ากับ 0.568 
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ด้านหลักธรรม พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.213 ถึง 0.932 
โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ IDDHI2 วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้นและ 
IDDHI3 จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เท่ากับ 0.932 แสดงว่าเม่ือมี IDDHI2 วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น 
มากขึ้น IDDHI3 จิตตะ ควา มเอาใจ ใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ก็มากขึ้นด้วย  ส่วนตัวแปรที่ มี
ความสัมพันธ์กันต่ าสุด S Staffing (งานบุคลากร) และ IDDHI2 วิริยะ ความพากเพียรในสิ่ง
นั้นโดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เท่ากับ 0.213 

ด้านประสิทธิผลการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ราชบุรี พบว่า มีค่า
พิสัยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.440 ถึง 0.934 โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน
สูงสุดคือ SILRA1 สร้ างความปรองดอง และ SILRA2 ลดควา มขัดแย้ง โดยมีขนา ด
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เท่ากับ 0.934 แสดงว่าเม่ือมี SILRA1 
สร้างความปรองดองมากขึ้น SILRA2 ลดความขัดแย้ง ก็มากขึ้นด้วย ส่วนตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กันต่ าสุด S Staffing (งานบุคลากร) และ SILRA3 สร้างความม่ังค่ัง โดยมีขนาด
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เท่ากับ 0.440 ซ่ึงอาจสรุปได้ว่า ตัวแปร
ที่เป็นตัวแปรแฝงภายในและตัวแปรแฝงที่สังเกตได้มีความสัมพันธ์กันตามค่าของสถิติ 

สรุปองค์ความรู้  
1. ด้านหลักการบริหาร POSDC พบว่า ค่าพิสัยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตัวแปรที่มี

ความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ D Directing (การอ านวยการ) และ C Controlling (การก ากับ
ดูแลเป็นการควบคุม) หมายถึงเม่ือมีพระสังฆาธิการมีการบริหารจัดการด้าน  D Directing 
(การอ านวยการ) จะท าให้มีด้าน C Controlling (การก ากับดูแลเป็นการควบคุม)  มากขึ้น
ด้วยไม่ต้องผ่านปัจจัยแฝงอย่างอ่ืน 

2. ด้านหลักการบริหารจัดการ 4 M พบว่า ค่าพิสัยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ D Directing (การอ านวยการ) และ คน (Man) หมายถึงเม่ือ
มีพระสังฆาธิการมีการบริหารจัดการด้าน D Directing (การอ านวยการ)  จะท าให้มีด้าน 
คน (Man) มากขึ้นด้วย แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้าน 4 M ต้องผ่านตัวแปรของหลักการ
บริหาร POSDC จึงจะสามารถประสบผลส าเร็จที่ดีกว่าเดิมได้ 

3. ด้านหลักธรรม พบว่า ค่าพิสัยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
กันสูงสุดคือ IDDHI2 วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้นและ IDDHI3 จิตตะ ความเอาใจใส่
ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น หมายถึงเม่ือมีพระสังฆาธิการมี IDDHI2 วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้นจะท า
ให้มีด้าน IDDHI3 จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น มากขึ้นด้วยโดยไม่ต้องผ่านปัจจัยแฝง
อย่างอ่ืน 
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4. ด้านประสิทธิผลการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ราชบุรี 
พบว่า ค่าพิสัยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ  SILRA1 สร้าง
ความปรองดอง และ SILRA2 ลดความขัดแย้ง หมายถึงเม่ือมีพระสังฆาธิการมี SILRA1 
สร้างความปรองดอง จะท าให้มีด้าน SILRA2 ลดความขัดแย้ง มากขึ้นด้วยโดยไม่ต้องผ่าน
ปัจจัยแฝงอย่างอ่ืน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 ผู้วิจัยสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายประสิทธิผลการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 จังหวัดราชบุรีจึงมีผลสรุปดังต่อไปนี้ 
 1. ปัจจุบันนี้สามารถจัดกิจกรรมอยู่ในหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลที่
พร ะสงฆ์ ได้ด า เนิ นการอยู่ แล้ ว แต่ควร ให้ อยู่ ใน กา รขั บเคลื่ อนกา รปฏิรู ปกิจกา ร
พระพุทธศาสนาที่อยู่ในมติมหาเถรสมาคม 
 2. ควรมีรูปแบบในการเผยแผ่ในเรื่องหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้เข้าถึงประชาชนให้
เป็นปกติโดดไม่รู้สึกว่าเป็นธรรมะไกลตัวหรือ คิดว่าเป็นเรื่องของพระทั้งที่จริงคือเรื่องของ
ประชาชนทั่วไป 
 3. เป็นโครงการที่จัดอย่างมีส่วนร่วมจากหลายหน่วยงานจึงควรวางนโยบายให้
ผู้ปฏิบัติงานได้รู้ถึงหน้าที่ๆ ตนได้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 
 1. ควรท าวิจัยในพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป ในเรื่องที่สร้างรูปแบบในการท าให้ศีล 5 เป็นที่
น่าสนใจมากกว่านี้และสะท้อนแนวความคิดในรูปแบบคุณภาพด้วย 
 2. ควรน าผลงานที่ได้จากการวิจัยนี้ไปต่อยอดและน าไปปฏิบัติเพ่ือสร้างรายได้หรือ 
ลดความขัดแย้ง/สร้างความปรองดองได้จริงโดยการน าองค์ความรู้ในการพัฒนาโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต่อไปได้ 
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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาประชาธิปไตยที่ผ่านมาส่งผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนใน
สังคมนั้น ประเทศไทยก็ได้ตระหนักมาตลอดถึงความส าคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย 
ว่าจะท าอย่างไรให้มีเสถียรภาพ มีความสงบเรียบร้อย ไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น อย่างไรก็
ตาม ตามข้อเท็จจริงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  จะให้ความส าคัญกับค าว่า 
เสรีภาพ ความเสมอภาค และความเท่าเทียม คือ ไม่มีการแบ่งชนชั้น ซ่ึงทุกสังคมให้การ
ยอมรับและให้ความส าคัญ ทั้งนี้การพัฒนาประชาธิปไตยจะเห็นว่าจุดมุ่งเน้นจริง ๆ ของการ
พัฒนาก็คือการเริ่มต้นจากการพัฒนาระดับปัจเจกบุคคลไปก่อนจากนั้นจึงเริ่มไปสู่การ
พัฒนาในระดับชุมชน สังคมและประเทศชาติ ดังนั้น การน าหลักทางพระพุทธศาสนามา
พัฒนาประชาธิปไตยผู้เขียนเห็นว่าควรเริ่มต้นจากการพัฒนาที่ตัวบุคคลผู้น า ก่อน โดยการ
น าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ หลักสัปปุริสธรรม 7 มีการกล่าวถึงคุณสมบัติ
ส าหรับสัปบุรุษหรือคนดีหรือธรรมของผู้ดี ซ่ึงเป็นแนวทางที่ดีที่ควรน ามาปฏิบัติ เป็นธรรมที่
ท าให้ผู้น าเป็นผู้น าสมบูรณ์แบบ ให้สอดคล้องกับความเป็นระบอบประชาธิปไตย สามารถ
น ามาสังเคราะห์สู่กระบวนการบูรณาการให้สอดคล้องกับผู้น าในระบอบประชาธิปไตย 
ค ำส ำคัญ: ภาวะผู้น า; ผู้น าเชิงพุทธ; การพัฒนาประชาธิปไตย 
 
Abstract 
 The development of democracy in the past has affected the lives 
and well-being of people in society. Thailand has always recognized the 
importance of democratic development to become stable peaceful, no 
conflicts occurrence . However, according to the facts of democracy will 
give importance to the word freedom, equality and equality. There is no 
class separation, all societies are accepting and giving importance. In this 
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regard, democratic development can be seen that the real focus of 
development is to start from the individual development level first, then to 
the development level at the community level. Society and the nation. 
Therefore, the application of Buddhist principles to develop democracy, the 
author thinks that it should start from the development of the person who 
is the leader first by applying the principles of Buddhism Dharma, including 
the principle of the Sappurisadhamma7, the qualifications of good people 
or the dharma of the good people that should be implemented.  It is fair to 
make a leader a perfect leader in accordance with democracy that  can be 
synthesized to the integration process in line with democratic leaders. 
Keywords: Leadership; Buddhist Leadership; Democratic Development 
 
บทน ำ 

ในสภาวการณ์ของสังคมไทยก าลังมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ระบบการเมืองการปกครองอย่างก้าวกระโดด ผู้น าที่ประสงค์จะพัฒนาประชาธิปไตย
จ าเป็นต้องน้อมน าหลักพระธรรมวินัย หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปบริหารจัดการ
องค์การเพ่ือก าหนดทิศทางขององค์การให้ด าเนินไปสู่ความส าเร็จ (เกียรติศักด์ิ  สุขเหลือง, 
2561) และการแสวงหาระบอบการปกครองใหม่ แต่เป็นการค้นหาหลักธรรมที่เก่ีย วข้องกับ
การปกครอง เพ่ือใช้ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือให้เป็นระบอบการ
ปกครองที่สมบูรณ์แบบ และเหมาะสมที่สุดกับสภาพสังคมไทย (สุริยา รักษาเมือง , 2561) 
ซ่ึงบริบทของความเป็นประชาธิปไตยสมัยใหม่จะยึดโยงค่านิยมและวิถีชีวิตที่ที่ ดีงามที่
หลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน ค าว่าคุณธรรมของผู้น า จึงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและด ารงอยู่
ในสภาพสังคมที่ถือกันว่าเป็นสังคมที่ดีงาม อีกทั้งการกระท าด้วยส านึกของความเป็นมนุษย์ 
ที่จะสามารถใช้ความถูกต้องและความชอบธรรมเป็นหลักในการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์
ส่วนรวม จะท าให้คุณธรรมกลายเป็นบรรทัดฐานทางการเมือง  กลายเป็นวิถีชีวิตเป็น
วัฒนธรรมทางการเมืองที่คอยก าหนดมิให้มีการละเมิดศีลธรรมทางการเมือง ดังนั้นสังคมที่
ดีควรเป็นสังคมที่มีผู้ที่ยึดม่ันในหลักธรรม ซ่ึงถือเป็นกระบวนการทางสังคมของการบ่มเพาะ
คุณธรรม ให้มีระดับคุณธรรมของสังคมที่ดีงาม สามารถกล่าวได้ว่าสังคมใดมีคุณธรรมของ
คนปรากฏอยู่สูงก็จะเห็นได้ชัดว่าบุคคลในสังคมนั้นมีความเป็นประชาธิปไตยสูงไปด้วย 
คุณธรรมจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นในบุคคลเพ่ือให้มีคุณภาพดี ดังแนวคิดของ
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2543) ที่กล่าวว่า ถ้าประชาชนมีคุณภาพดี ประชาธิปไตยก็มี
คุณภาพดีด้วย ถ้าประชาชนมีคุณภาพต่ า ประชาธิปไตยก็จะเป็นประชาธิปไตยอย่างเลว
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ด้วย เพราะว่า คุณภาพของประชาธิปไตย ขึ้นต่อคุณภาพของประชาชน  เหตุนี้จึงเห็นได้ว่า 
ไม่ว่าก่ียุคก่ีสมัยคุณธรรมไม่สามารถแยกตัวออกจากวิถีชีวิตประชาธิปไตยได้เพราะได้มีการ
ก าหนดแนวทางวิถีชีวิตที่สัมพันธ์สอดคล้องกันนั้นเอง และปฏิเสธไม่ได้ว่า ความมีคุณธรรม 
คือการที่ผู้นั้นรู้และเข้าใจในหลักธรรมแล้วน าไปปฏิบัติไปในทางที่ดีได้ด้วย นั่นคือ  ถ้าบุคคล
ใดสามารถเข้าใจในหลักธรรมที่สอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างละเอียดและ
ยึดถือน าไปปฏิบัติให้เป็นจริงได้ จะสามารถขัดเกลาให้บุคคลนั้นมีคุณลักษณะของความเป็น
ผู้น าที่มีคุณธรรมในระบอบประชาธิปไตยในยุคปัจจุบันที่แท้จริงได้ด้วย 

 
แนวคิดเก่ียวกับผู้น ำ 

ผู้น า (Leader) กับภาวะผู้น า (Leadership) มีความหมายแตกต่างกัน ผู้น าอาจ
เป็นค าที่เกิดในยุคหลัง ในยุคก่อนนั้นมีค าที่แสดงความเป็นผู้น า เช่น หัวหน้า ประมุข ราชา 
พญา เป็นต้น จากความหมายในหนังสือ Oxford English Dictionary ได้ชี้ให้เห็นว่าค าว่า 
Leader มีในภาษาอังกฤษ แต่ค าว่า Leadership เพ่ิงจะมีประมาณปี ค.ศ.1800 อย่างไรก็
ตาม การศึกษาการเป็นผู้น านั้นมีมานานแล้ว เช่น ในหนังสือ Republic ซ่ึง Plato) ได้
พยายามอธิบายคุณลักษณะของบุคคลที่เป็น Philosopher-King ซ่ึงก็ท าหน้าที่ เป็นผู้น า 
(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2543) 
 นอกจากนี้ ค าจ ากัดความว่า ผู้น า คือ บุคคลที่มีความสามารถในการบังคับบัญชา
ผู้อ่ืนและประสาน ให้ผู้อ่ืนช่วย ช่วยท ากิจการงานต่าง ๆ ของตนให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ด้วยความเต็มใจ (Normond & Harry, 1996) ผู้น า คือ บุคคลที่จะสามารถ
ชักจูงให้คนอ่ืนปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ท าให้ผู้ตามมีความเชื่อม่ัน ในตนเองและสามารถ
คลี่คลายความตึงเครียดต่าง ๆ ลงได้ และสามารถน ากลุ่มให้บรรลุเป้าหมายที่ ต้ังไว้  
(Burdy, 1967) ความหมายของผู้น า หมายถึง บุคคลที่ถูกเลือกหรือได้รับการแต่งต้ังให้น า
กลุ่มและมีอิทธิพลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของกลุ่มและเพ่ือท า
หน้าที่หัวหน้าของกลุ่ม (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2550) 

สรุปว่าผู้น าคือบุคคลผู้ซ่ึงสามารถมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน และผู้ ซ่ึงมีอ านาจสิทธิ หน้าที่
ทางการจัดการ (สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน, 2554) บางท่านกล่าวว่า ผู้น า หมายถึง บุคคลผู้ ซ่ึง
สามารถส าแดงอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน เพ่ือช่วยให้บรรลุเป้าหมาย กลุ่มหรือเป้าหมายองค์การ  

(Jones & George, 2009) ส่วนความหมายของผู้น านั้นมีความหมายดังที่กล่าวว่า ผู้น า คือผู้
ชักพาให้คนอ่ืนเคลื่อนไหวหรือกระท าการในทิศทางที่ผู้น าก าหนดเป้าหมายไว้ มีอิทธิพลต่อ
กลุ่มชน เพ่ือให้พวกเขามีความต้ั งใจที่จะปฏิบัติงา นให้บรรลุเป้าหมายตามต้องกา ร   

(พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2549) บางสถานการณ์ผู้น า คือ บุคคลที่จะมา
ประสานงานช่วยให้คนทั้งหลายรวมกัน โดยที่ว่าจะเป็นการอยู่รวมกันก็ตาม หรือท าการ
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ร่วมกันก็ตาม ให้พากันไปด้วยดี สู่จุดหมายที่ดีงาม ที่ว่าพากันไป ก็ให้พากันไปด้วยดีนั้น 
หมายความว่าไปโดยสวัสดี หรือโดยสวัสดิภาพ ผ่านพ้นภัยอันตรายอย่างเรียบร้อยและเป็น
สุข เป็นต้น แล้วก็บรรลุถึงจุดหมายที่ดีงามโดยถูกต้องตามธรรม” หมายความว่าเป็น ความ
จริงความแท้ ความถูกต้อง และได้มาโดยธรรม (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) , 2546) 
ขณะเดียวกันผู้ชักพาให้คนอ่ืนเคลื่อนไหวหรือกระท าการในทิศทางที่ผู้น าก าหนดเป้าหมาย
ไว้ มีศิลปะ มีอิทธิพลต่อกลุ่มชน เพ่ือให้พวกเขามีความต้ังใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามต้องการ หลายคนมีบทบาทเป็นผู้น า กันแล้ว เช่น เป็นผู้น าองค์กร ผู้น า
สมาคม ผู้น าวัดและแม้กระทั่งเป็นหัวหน้าครอบครัวก็จัดว่าเป็นผู้น า  (พระธรรมโกศาจารย์ 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) , 2549)นักวิชาการให้นิยามว่าผู้น า หมายถึง ผู้ที่ มีบุคลิกลักษณะ 
คุณสมบัติเด่นกว่าผู้อ่ืนในกลุ่ม และมีอิทธิพลมากกว่าบุคคลอ่ืนๆ ในหน่วยงาน ทั้งสามารถ
สร้างความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เกิดขึ้นแก่หน่วยงานนั้น ๆ ได้ (ยงยุทธ  
เกษสาคร, 2554) จากที่กล่าวบางท่านสรุปว่าผู้น า หมายถึง การที่บุคคลสามารถท าให้
บุคคลอ่ืนปฏิบัติงานตามที่ได้มอบหมายให้ท าด้วยความเต็มใจ ผู้น าจึงหมายถึงผู้ที่ท างานให้
ส าเร็จโดยบุคคลอ่ืน (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2556) 
 จากที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความหมายของผู้น าและภาวะผู้น านั้นมีอยู่
หลากหลาย แต่ผู้ศึกษาทางรัฐศาสตร์ต่างยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ผู้น าเป็นสถาบันที่ส า คัญ
ประการหนึ่งในโครงสร้างของระบบการเมือง ในทัศนะทางสังคมวิทยาเรียกผู้น าว่าชนชั้นน า 
(Elite) และถ้าหากเป็นชนชั้นน าที่มีอ านาจบังคับบัญชาผู้อ่ืนได้ ไม่ว่าอ านาจนั้นจะมาจาก
พ้ืนฐานแห่งการใช้ก าลังบังคับหรือมาจากข้อตกลง ซ่ึงเกิดจากความยินยอมของประชาชนก็
ตาม คนประเภทนี้เรียกว่า ผู้ปกครอง (Rulers) ซ่ึงผู้น าตามความหมายนี้ ก็คือบุคคลผู้ มี
อิทธิพลเพียงพอที่จะท าให้ผู้กระท าตามค าชี้แนะค าสั่งของตนทุกสังคมจะมีคนประเภทนี้ 
 

แนวคิดเก่ียวกับภำวะผู้น ำในทำงพระพุทธศำสนำ 
พระพุทธศา สนามีแนวความคิดเรื่อ งเก่ีย วกับผู้ น า (พระครูสิริจั นทนิวิ ฐ  

(บุญจันทร์ เขมกาโม), 2549) นั้น ซ่ึงแนวคิดของการน าและภาวะผู้น าของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอาจพิจารณาได้ว่า ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้น า
องค์การพุทธที่มีทั้งธรรมบารมี และทรงเป็นผู้น าที่ยึดธรรมเป็นหลักในการน าพาสมาชิกใน
องค์การ คือ เหล่าพระสาวกไปสู่แนวทางแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง อันเป็นเป้าหมาย
สุดท้ายในทางพระพุทธศาสนาได้อย่างยอดเยี่ยม โดยที่พระพุทธองค์ในฐานะผู้น า  ได้ทรง
เลือกใช้หลักในการน าและภาวะผู้น าของพระพุทธองค์ในเรื่องราวต่างๆ ตามโอกาส บุคคล 
สถานที่ และสถานการณ์ที่หลากหลายลักษณะ ยกตัวอย่างเช่น การเปิดโอกาสให้สมาชิก
เข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การให้ความส าคัญระหว่างคน
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และงานอย่างเท่าเทียมกัน การสร้างแรงจูงใจ การกระตุ้นสมาชิกให้ด าเนินกิจกรรมในการ
ปฏิบัติอย่างเต็มก าลังความรู้ความสามารถ  รวมถึงวิธีการในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
สมาชิกภายในองค์การกับสมาชิกภายนอกองค์การ (พูนลาภ แก้วแจ่มศรี, 2546) 
 แนวคิดเก่ียวกับผู้น าในทางพระพุทธศาสนานั้น มีรากฐานมาจากแนวทางในการ
สร้างสรรค์บุคลากรในองค์การให้มีบุคลิกลักษณะของความเป็นผู้น า  ด้วยการใช้เทคนิค
วิธีการซ่ึงคาดหวังถึงผลท่ีสามารถน ามาใช้ในการจูงใจ  ให้บุคคลอ่ืนประพฤติปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์ของตนที่ต้องการ โดยพิจารณาถึงระดับขั้นความต้องการภายในของมนุษย์  
พุทธวิธีในการน าและภาวะผู้น าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ที่ได้ทรงใช้พุทธวิธีใน
การน ามวลหมู่สมาชิกขององค์การพุทธ ด้วยการใช้หลักธรรมและการปฏิบัติของพระองค์ 
น าพาสมาชิกขององค์การไปสู่ทางแห่งความสงบสุขร่มเย็นและมีรากฐานที่ ม่ันคง  ทรงเป็น
ผู้น าที่เน้นการเปิดโอกาสให้แก่สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับกิจการของหมู่
สงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการตัดสินใจ  สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นหรือ
คัดค้านได้โดยอิสระเม่ือตนมีความคิดเห็นอ่ืนๆ หรือแม้แต่การมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันก็
ตาม จะเห็นได้ว่า พระพุทธองค์นั้น ทรงเป็นผู้น าที่ดี  มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีศีลาจารวัตรที่
งดงาม มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศ มีคุณลักษณะของความเป็นผู้น าและเป็นแบบอย่าง
ทางจิตใจให้แก่เหล่าสาวก อีกทั้งยังเป็นผู้น าในการปฏิบัติที่ถูกที่ชอบ ซ่ึงพระองค์เองได้ทรง
ประพฤติปฏิบัติให้เห็นได้จริงมาแล้วเพ่ือให้พระสงฆ์สาวกได้ยึดเป็นแนวทางในการด าเนิน
รอยตามได้อย่างไม่มีข้อสงสัยและเคลือบแคลงใจ  พระพุทธองค์ได้ทรงใช้การสื่อสารใน
ลักษณะของการตรัสสอนธรรมแก่เหล่าพระสงฆ์สาวก ในเรื่องของการตรัสสอนธรรมแก่
เหล่าพระสาวก ทรงมีฐานคติในการมองมนุษย์ว่ามีพ้ืนฐานที่แตกต่างกันทั้งในด้านกว้างและ
ด้านลึก ความแตกต่างในด้านกว้าง หมายถึง ความแตกต่างในเรื่องของทักษะความ
เชี่ยวชาญและความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน ส่วนความแตกต่างทางด้านลึก หมายถึง
ความแตกต่างทางด้านของภูมิธรรม ภูมิปัญญาและกุศลกรรมที่แตกต่างของแต่ละบุคคล 
ดังนั้น พระองค์จึงได้ตัดสินพระทัยที่จะตรัสสอนธรรม และเน้นย้ าให้เหล่าพระสาวกมุ่งม่ัน
ในการฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างเต็มก าลังความสามารถ  
 จึงสรุปได้ว่า พระพุทธศาสนามีคุณลักษณะบ่งบอกถึงความเป็นผู้น าโดยก าเนิด 
เพราะเป็นการสืบทอดโดยต าแหน่ง หรือโดยบุญบารมีที่ได้สั่งสมกันเป็นเวลานานจนท าให้
เกิดในตระกูลสูง (กษัตริย์)  เป็นที่ยอมรับและเคารพนับถือของบุคคลโดยทั่ว ๆ  ไปซ่ึง
พระพุทธศาสนานั้น มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมีพระนามว่าเป็น นายโก หรือ 
นายก และวินายโก หรือ วินายก ไวพจน์อย่างหนึ่งที่ เรียกพระพุทธเจ้า ก็คือ นายก ซ่ึง
แปลว่า ผู้น า 
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แนวคิดพ้ืนฐำนเก่ียวกับประชำธิปไตย 
 ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่มนุษย์จ านวนไม่น้อยในโลกเชื่อว่า เป็น
การปกครองที่ ดีที่สุด ที่มนุษย์คิดค้นและน ามาประยุกต์ใช้ในวิถีทางการเมือง และใน
ชีวิตประจ าวันอุดมคติและเป้าหมายของระบอบประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่อาจเรียกได้ว่า เป็น
คุณธรรมระดับสูงของมนุษย์ ส าหรับประเทศไทยค าว่า ประชาธิปไตย เริ่มเด่นชัดขึ้น
หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 แต่ความหมายของค าว่า ประชาธิปไตย
ในสังคมไทยยังคลุมเครืออยู่  เพราะรูปแบบการปกครองของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พฤติกรรมของนักการเมือง ที่ได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารประเทศ ซ่ึงตรงข้ามและไม่
สอดคล้องกับความหมายของประชาธิปไตยอย่างแท้จริงดังนั้น แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับ
ประชาธิปไตยนั้นมีนักวิชาการได้อธิบายไว้ดังนี้ 
 ชัยอนันต์ สมุทรวนิช (2538) ได้อธิบายถึงแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับประชาธิปไตย 6 
ประการ ไว้ว่า 1. การมีศรัทธาในความสามารถของมนุษย์ มีความศรัทธาในสติ ปัญญา 
ความสามารถของมนุษย์ที่ส าคัญ ได้แก่ การรู้จักใช้เหตุผลและยึดหลักเหตุผล ด้วย วิธี
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ 2. การเชื่อในสิทธิเสรีภาพ ที่จะแสดงความคิดเห็นยอมให้ทุกฝ่าย 
เสนอข้อเท็จจริง เหตุผล และความคิดเก่ียว กับปัญหาที่กาลังพิจารณา เสียก่อนแล้ว  
จึงร่วมกันตัดสินใจเป็นวิธีที่ ดีที่สุด จากข้อนี้จึงเกิดเสรีภาพทางการพูดการพิมพ์ การ 
รวมกลุ่ม ต้ังสมาคมและพรรคการเมือง 3. การยอมรับความเท่าเทียมกันของคน ความเท่า
เทียมกันหรือความเสมอภาค เป็นความเท่าเทียมกันทางกฎหมาย มิใช่ ทางสติปัญญา หรือ
กายภาพ คนทุกคนควรได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และกฎหมายโดยเท่าเทียมกัน
ไม่ การแยกเพศ ชาติก าเนิด ฐานะทางสังคม เศรษฐกิจ 4 . อ านาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศเป็นของปวงชน (Popular Sovereignty) โดยประชาชนเป็นผู้ เลือกผู้แทนเข้าไป
ท าหน้าที่ในการใช้อ านาจ รัฐและประชาชนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองได้ หาก
ผู้ปกครองไม่สามารถที่ จะปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อประชาชน  5. อ านาจอันชอบ
ธรรมในการปกครองของรัฐ เกิดจากความยินยอม ( Consent) ของประชาชน เพ่ือ
ด าเนินการให้ความคุ้มครองสิทธิด้านต่างๆ ของ มนุษย์ ซ่ึงมีมาแต่ก่อนที่จะยอมเข้าอยู่ใต้
อ านาจการปกครองนี้ ซ่ึงมีมาจากทฤษฎีว่า ด้วยกฎธรรมชาติ (Natural Law) การให้ความ
ยินยอมจะเป็นการสร้างความ ชอบธรรมให้กับก าลังหรืออ านาจ ดังนั้น รัฐบาลที่ชอบธรรม
จึงเป็นรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประชาชน (Representative Government) 6. สิทธิใน
การคัดค้านและล้มล้างรัฐบาล รัฐบาลเป็นเพียงอุปกรณ์ที่ช่วย ให้คนในสังคมบรรลุถึง
ความสุขสมบูรณ์ ดังนั้น ประชาชนจึงมีสิทธิเต็มที่ในการต่อต้าน รัฐบาลที่ไม่ปฏิบัติตาม
จุดมุ่งหมายดังกล่าว 
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 สัญญา เคณาภูมิ (2558) ได้อธิบายถึงแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับประชาธิ ปไตย 3 
ประการไว้เช่นเดียวกันว่า 
 1. ประชาธิปไตยที่แสดงถึงความเคารพต่อตนเองและผู้ อ่ืน เช่น ให้ความส าคัญ
และรู้บทบาทของตนเองในการด าเนินการเรียนรู้  มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายในการเรียนรู้ ให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนในกลุ่ม มีความ
ไว้วางใจเพ่ือน ในกลุ่มขณะปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
 2. ประชาธิปไตยที่แสดงถึงความสามัคคีและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เช่น 
ช่วยเหลือสนับสนุน และให้กาลังใจแก่เพ่ือนๆ ในการท างานร่วมกัน มีความเสียสละเวลา
เพ่ือการท ากิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มอย่างเต็มที่ มีการแบ่งปันอุปกรณ์ แหล่ งทรัพยากร
การเรียนรู้กับเพ่ือนในกลุ่ม สามารถร่วมงานกับบุคคลอ่ืนได้ดีและร่วมท ากิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดระยะเวลาการเรียนรู้ 
 3. ประชาธิปไตยที่แสดงถึงความมีเหตุผลและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา เช่น มี
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนวางแผนการเรียนรู้อย่างเป็นขั้ นตอน มีเหตุผล
ในการที่จะอภิปรายร่วมกับเพ่ือนในกลุ่มอย่างสมเหตุสมผล มีวิธีด าเนินการเรียนรู้โดยการ
ใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการตัดสินใจแก้ปัญหาที่รอบคอบโดยอยู่
บนพ้ืนฐานของความมีเหตุผล 
 ในขณะที่ โคเฮน (Cohen, 1971) ก็ได้อธิบายเก่ียวกับประชาธิปไตยใน 3 ด้านไว้
ว่า 
 1. ในด้านกว้างประชาธิปไตย เป็นการพิจารณาว่าประชาชนในสังคมหรือชุมชน
ได้รับผลกระทบจากการใช้อ านาจรัฐ และมีส่วนหรือบทบาทในการใช้อ านาจนั้นอย่างไร 
หากชุมชนใดมีความเป็นประชาธิปไตยมากย่อมหมายความว่า คนในชุมชนนั้นมีบทบาทต่อ
การตัดสินใจ หรือการใช้อ านาจของผู้ปกครองเป็นไปในทางที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในชุมชนนั้น 
 2. ในด้านลึกประชาธิปไตย เป็นการพิจารณาว่าประชาชนในชุมชนหนึ่งมีบทบาท
หรือส่วนร่วมทางการเมืองในอันที่จะมีอิทธิพลต่อการใช้อ านาจรัฐ ในลักษณะใดและ
เพียงใด ซ่ึงลักษณะของการมีส่วนร่วมนี้จะส่งผลให้รัฐบาลใช้อ านาจตอบสนองตรงตาม
ความต้องการของประชาชน 
 3. ในด้านยาวประชาธิปไตย เป็นการพิจารณาว่าประชาชนในชุมชนหนึ่ง สามารถ
มีบทบาทต่อการใช้อ านาจรัฐในเรื่องใดบ้าง โดยดูจากคนในชุมชนนั้นมีบทบาทหรืออิทธิพล
ต่อการตัดสินใจของรัฐบาลผ่านทางนโยบายต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด (Cohen, 1971) 
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หลักกำรพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำประชำธิปไตย  
 หลักการพ้ืนฐานในการพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็งควรมีแนวทางที่ส า คัญ 3 
ประการ ดังนี้ (พงศธร ไชยเสน, 2563) 
 1. การรักษาสมดุลระหว่างอ านาจรัฐและอ านาจประชาชน รัฐประชาธิปไตย
เกิดขึ้นด้วยความจ าเป็นเม่ือมนุษย์อยู่รวมกันเป็นสังคม ผู้ใช้อ านาจรัฐคือคณะบุคคล อ านาจ
รัฐเป็นอ านาจเด็ดขาดที่ผูกขาดการใช้ความรุนแรงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การ
ประหารชีวิต การจ าคุก การยึดทรัพย์ ขณะเดียวกันอ านาจรัฐจะถูกใช้เพ่ือการจัดการ
ระเบียบสังคมด้วยการออกกฎหมาย วางโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ การใช้ทรัพยากร ฯลฯ 
อ านาจรัฐจึงครอบคลุมชีวิตของคนในสังคม อ านาจดังกล่าวนี้อาจเป็นดาบสองคม ในขณะที่
มีความจ าเป็นและสามารถน าไปสู่การพัฒนาสังคมได้นั้น ก็อาจส่งผลในทางลบต่อส มาชิก
ของสังคมได้ ด้วยเหตุนี้ ประชาธิปไตยที่ดีจึงต้องเป็นระบบที่สามารถควบคุมไม่ให้อ านาจรัฐ
ถูกใช้ในทางผิดๆ ซ่ึงเริ่มต้นจากการสร้างสมดุลระหว่างอ านาจรัฐ และอ านาจประชาชน 
ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกๆ ระดับ ต้ังแต่ระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน สังคม 
และระดับชาติ พร้อมกับการบัญญัติกฎหมายรับรองสิทธิของประชาชนในด้านความโปร่งใส 
และสามารถถูกตรวจสอบจากสังคมในหลายๆ ระดับ อีกทั้งจะต้องมีระบบการตรวจสอบ
ถ่วงดุลอ านาจที่ดี เช่น ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระองค์กรประชาชนสามารถ
ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารได้ และต่างฝ่ายต่างตรวจสอบถ่วงดุลซ่ึงกันและกัน รวมทั้งภาค
ประชาชนสามารถถอดถอนผู้แทนที่มีพฤติกรรมไม่ชอบธรรมได้ 
 2. การเพ่ิมความเข้มแข็งของสังคมบนหลักนิติธรรม ในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยมักจะพูดถึงหลักสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และหลักนิติธรรม (The Rule 
Of Law) ทั้งหลายทั้งปวงก็คือความชอบธรรมแห่งอ านาจนั้น นิติรัฐจะต้องเป็นรัฐที่ใช้
อ านาจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (Legality) หรือไม่ขัดต่อประเพณีอันดีงาม จะต้องเป็น
การใช้อ านาจที่มีความชอบธรรม (Legitimacy) ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป เป็นที่ยอมรับ
ของประชาชน และอ านาจนั้นจะต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม (Moral 
Authority) เพราะเม่ือผู้ใช้อ านาจรัฐค านึงถึงสิ่งเหล่านี้ ก็ถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย และ
อ านาจนั้นเป็นธรรม  
 3. การพัฒนาค่านิยมประชาธิปไตยให้กับคนในชาติ ค่านิยมที่ประชาชนควร
ช่วยกันสร้างเพ่ือให้เกิดความเสมอภาคในสังคม คือ เป็นคนที่มีเหตุผล ยอมรับเรื่องสิทธิ
หน้าที่ ความเป็นจริงในทางสังคมเคารพในตัวเอง เคารพในศีลธรรมและประโยชน์ร่วมกัน
ของส่วนรวม มีทัศนคติที่ดีต่อเพ่ือนมนุษย์ มีความเคารพซ่ึงกันและกัน และมีความสามัคคี 
เข้าใจความจ าเป็นและประโยชน์ของการเข้ามาอยู่ร่วมกันเป็นพลเมืองของประเทศเพ่ือ
ประโยชน์ของสมาชิกทุกคนในระยะยาว เคารพกฎหมายและด าเนินชีวิตในกรอบของ
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กฎหมายที่มีเหตุผลและเป็นธรรม มีจิตใจที่เป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่มีอคติต่อผู้ที่ มีความ
แตกต่างจากตน เช่น นับถือ ศาสนาอ่ืนหรือเชื้อชาติอ่ืน เป็นต้น บทบาทของประชาชนใน
การเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่แค่การใช้สิทธิในการเลือกต้ังเท่านั้น ประชาชน
ต้องขวนขวาย ศึกษา พัฒนาตนเอง ใช้สิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ดีเข้าไปแสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ ในการตัดสินใจ เรื่องการใช้ทรัพยากรของประเทศ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของชุมชนและประเทศ อย่างสม่ าเสมอด้วย 
 
ภำวะผู้น ำเชิงพุทธกับจุดเริ่มต้นในกำรพัฒนำประชำธิปไตย 

จากแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาประชาธิปไตยที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นจะเห็นว่าจุด
มุ่งเน้นจริง ๆ ของการพัฒนาก็คือการเริ่มต้นจากการพัฒนาระดับปัจเจกบุคคลไปก่อน 
จากนั้นจึงเริ่มไปสู่การพัฒนาในระดับชุมชน สังคมและประเทศชาติ ดังนั้น การน าหลักทาง
พระพุทธศาสนามาพัฒนาประชาธิปไตยผู้เขียนเห็นว่าควรเริ่มต้นจากการพัฒนาที่ตัวบุคคล
ผู้น าก่อน โดยการน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ หลักสัปปุริสธรรม 7 (องฺ.สตฺตก. 
(ไทย) 23/68/143–146) อันเป็นข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแ ก่บริษัทตามโอกาส
สถานที่ต่างๆกัน ซ่ึงคุณสมบัติของผู้น าที่ดีในความหมายของพระพุทธศาสนาจะต้องเป็นผู้
ประกอบด้วยหลักธรรม 7 ประการ ในชีวิตประจ าวันนั้น ถ้าหากใครมีคุณธรรมของมนุษย์ที่
แท้ 7 ประการนี้ และสามารถประพฤติได้อย่างถูกต้องตามหลักการเหล่านี้โดยสมบูรณ์แล้ว 
ผู้นั้นย่อมได้ ชื่อ ว่าเป็น ผู้ที่พระพุทธเจ้า ทรงยกย่องว่าเป็น "สั ตบุรุษ"  (ม.อุ.  (ไทย )
14/105/127) หรือ "คนดีแท้" หรือ "มนุษย์โดยสมบูรณ์" การกระท าหรือพฤติกรรมของเขา
มีความเหมาะสมถูกต้องปราศจากความผิดพลาด น าประโยชน์มาให้ทั้งแก่ตนเองและสังคม
โดยส่วนรวม ย่อมเอ้ืออ านวยประโยชน์สันติสุขแก่สังคมนั้น (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) , 
2546) ที่พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายไว้ว่าเป็นหลักธรรมที่สามารถน ามาใช้ใน
การด าเนินชีวิตเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยได้ เพราะหลักสัปปุริสธรรมมีการ
กล่าวถึงคุณสมบัติส าหรับสัปปุริสชนหรือคนดีหรือธรรมของผู้ ดี ซ่ึงเป็นแนวทางที่ ดีที่ควร
น ามาปฏิบัติ เป็นธรรมที่ท าให้ผู้น าเป็นผู้น าสมบูรณ์แบบ ให้สอดคล้องกับความเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย สามารถน ามาสังเคราะห์สู่กระบวนการบูรณาการให้สอดคล้องกับผู้น าใน
ระบอบประชาธิปไตย ได้ดังนี้ 

1. การเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักหน้าที่ คือเป็นการรู้จักหน้าที่ เป็นการท าหน้าที่ของ
ตนเองให้สมบูรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย มีการเรียนรู้เพ่ิมพูนทักษะงานในหน้าที่ของตนเอง 
เข้าใจเหตุปัจจัยต่างๆ รู้จักสิทธิ หน้าที่ของตน มีการเรียนรู้เพ่ิมพูนทักษะงานในหน้าที่ของ
ตนเองซ่ึงสอดคล้องกับความเป็นประชาธิ ป ไตยคือการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
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สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
การเมืองได้  

2. การเป็นผู้รู้จักผล รู้จักเป้าหมาย คือ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล คิดกว้าง มองไกล ใฝ่
สูง มีเหตุผลท่ีจะสามารถควบคุมอารมณ์ข่มใจในสถานการณ์ต่ างๆได้เสมอ ถ้าทุกคนมี
เหตุผลมีเป้าหมายชัดเจน งานจะส าเร็จเป็นไปตามเจตนารมณ์ได้และพัฒนาไปสู่จุดหมาย
ปลายทางได้เป็นอย่างดี สามารถแยกแยะปัญหาในเรื่องส่วนตัวของบุคคลออกจากส่วนรวม
มีการค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม ซ่ึงสอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตย คือการมี
ความสามารถอธิบายความมุ่งหมายและหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ให้ผู้อ่ืนเข้าใจเพ่ือช่วยเหลือไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองได้  

3. การเป็นบุคคลที่รู้จักตน รู้จักว่าตนเป็นใคร คือเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีความสามารถ มีสติปัญญา มีความรู้ทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีอุดมการณ์เชื่อม่ันในตนเอง ใฝ่รู้  ใฝ่คิดอยู่ เสมอ พัฒนา
ตนเอง มีความกระตือรือร้น ยอมรับสภาพความเป็นจริงของตนเอง รู้จักตนเอง ตนเป็นใคร 
เกิดมาแล้วท าอะไรได้บ้าง มีบทบาทหน้าที่อย่างไรในสังคม อีกทั้งรู้ ตัวเองว่าจะใช้สิ ทธิ
เสรีภาพของตัวเองเม่ือใดเวลาใดและสถานที่ใดจึงจะเหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับความเป็น
ประชาธิปไตย คือการมีความสามารถปรับปรุงวิธีด าเนินชีวิตให้มีความยืดหยุ่นได้และให้
ค าแนะน า แก่ผู้ อ่ืนมีควา มเข้ าใจ ตรง กันในกา รด า เนิน ชีวิต ให้สอดคล้อง กับวิ ถีชีวิ ต
ประชาธิปไตยเสมอ  

4. การรู้จักประมาณ รู้จักความพอดี คือเป็นการรู้จักความพอเหมาะ รู้จักพอดีและ
พอเพียงในการด าเนินชีวิต รู้จักเพียงพอ พอใจในสิ่งที่มีอยู่ พอดี พอประมาณ ไม่น้อยและ
ไม่มากจนเกินไป มีความมัธยัสถ์และอยู่อย่างพอเพียงเลี้ยงตนบนสัมมาชีพ มีความเข้าใจใน
การด ารงชีพอย่างพอดี พ่ึงตนเอง คือ อยู่อย่างพอเพียงเลี้ยงตนบนสัมมาชีพและวางตนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเมืองได้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนๆ เสมอแม้ว่า
จะแตกต่างจากตนเองและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมในชุมชนเป็นอย่างดี ซ่ึง
สอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตย คือในทางการเมืองควรเคารพระบอบประชาธิปไตย
และวางตัวเป็นกลางเสมอ อีกทั้งรู้ตัวเองว่าจะใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองเม่ือใด เวลาใด และ
สถานที่ใดจึงจะเหมาะสม  

5. การรู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม ด้วยประชาธิปไตยกับพุทธศาสนามีความ
เหมาะสมใกล้เคียงกันในหลายมิติ ดังนั้นการรู้และยอมรับ การใช้ดุลยพินิจให้เหมาะสม 
เป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง รู้จักแสดงออกให้เหมาะสมกับ
กาลเวลา เช่น สามารถปรับปรุงวิธีด าเนินชีวิตให้มีความยืดหยุ่นได้ และให้ค าแน ะน าแก่
ผู้อ่ืนมีความเข้าใจตรงกันซ่ึงสอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตย คือการมีความสามารถ
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แยกแยะปัญหาในเรื่องส่วนตัวของบุคคลออกจากส่วนรวมและสามารถควบคุมอารมณ์  
ข่มใจ ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เสมอ  

6. การรู้จักชุมชน รู้จักระเบียบในสังคม คือเป็นการเรียนรู้สภาพสังคมแวดล้อม รู้
ความต้องการของคนในชุมชน รู้วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ยอมรับกติกาของสังคมนั้นๆ 
ปฏิบัติตนเหมาะสมกับสภาพของสังคม เป็นผู้น าในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีของ
ชุมชนไม่สร้างปัญหาให้ชุมชนที่ตนเอง อาศัยเรียนรู้การเหมือน ความต่างของชุมชน ซ่ึง
สอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตย คือการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสถานการณ์ที่ มี
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองได้ พร้อมกับ
การยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนๆเสมอ แม้ว่าจะแตกต่างจากตนเองและสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมในชุมชนเป็นอย่างดี  

7. การรู้จักบุคคล หรือการรู้จักอุปนิสัยใจคอและอารมณ์ของผู้ อ่ืน คือเป็นการ
เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี การรู้จักเสียสละให้กับบุคคลอ่ืนๆ การ
เข้าใจพ้ืนเพ ใจคอและอารมณ์ของคนในชุมชน มีการยอมรับข้อดีข้อเสียของตนเองและของ
ผู้อ่ืน จิตใจกว้าง เรียนรู้การการด าเนินชีวิตร่วมกันและการเรียนรู้บุคคลอ่ืน ได้ มีโอกาส
บ าเพ็ญประโยชน์กับศาสนสถาน ซ่ึงสอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตย คือ มีการ
สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วม สามารถอธิบายความมุ่งหมายและหลักการของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้ผู้ อ่ืนเข้าใจเพ่ือช่วยเหลือไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
การเมือง สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ไปพร้อมกับการปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนด้วยความยุติธรรม
เป็นกัลยาณมิตรต่อเพ่ือนร่วมงานและให้ก าลังใจกับผู้ อ่ืนทั้งในด้านที่มีปัญหาส่วนตัวและ
ปัญหาครอบครัว 
 
สรุป  
 ผู้น าที่มีคุณธรรมที่เรียกว่าล้ าหน้าในยุคสมัย คือสามารถเสนอสิ่งที่แตกต่างห่างไกล
จากความคิดของคนส่วนใหญ่ในขณะนั้น จิตใจของผู้น าลักษณะนี้น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างใน
ความกล้าหาญในความเสียสละและความแน่วแน่  มีจิตใจหล่อหลอมตัวเองให้สูงส่ง  ทั้ง
การเมือง ศาสนา สร้างคุณค่าที่ดี เห็นถึงความต้ังใจแน่วแน่  มีอุดมการณ์ซ่ึงสอดคล้องกับ
ทฤษฏีคุณลักษณะผู้น า (Trait Approach) ที่กล่าวว่า ผู้น า มีหลายลักษณะ การที่จะเป็น
ผู้น าได้นั้นต้องมีคุณสมบัติพิเศษและมีคุณลักษณะที่แตกต่างจากคนทั่วไป  จะมีลักษณะ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อันเป็นผู้น าที่มีแนวคิดที่ทรงอิทธิพลต่อสังคมที่ให้สังคมนั้นมี
ความเลื่อมใสศรัทธา อีกทั้งผู้น าที่มีความเป็นประชาธิปไตยในเบื้องต้น คือควรเป็นผู้ที่ยึดม่ัน
ในหลักพุทธธรรมด้วย ซ่ึงถือเป็นกระบวนการทางสังคมของการบ่มเพาะคุณธรรมของความ
เป็นมนุษย์ ให้มีระดับคุณธรรมของความเป็นประชาธิปไตยของสังคมที่ดีงาม หรือกล่าวได้
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ว่าคุณธรรมไม่สามารถแยกตัวออกจากวิถีชีวิตประชาธิปไตยได้ ซ่ึงนั่นคือผู้น าควรมีการ
เรียนรู้หลักธรรมและความเป็นประชาธิปไตยให้เข้าใจและปฏิบัติได้ อันจะส่งผลให้เกิดการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ต่อไป 
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“ผี”ท้องถ่ินกับการท าให้เป็นพ้ืนท่ีศักด์ิสิทธ์ิในวัดทางศาสนา 
สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษาวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)  

อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช* 
"GHOSTS" MAKING THE SACRED AREA IN A RELIGIOUS TEMPLE TO DRIVE 

THE COMMUNITY ECONOMY: CASE STUDY OF WAT CHEDI (AI KHAI) 
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พระเอกลักษณ์ อชิโต, พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, สุภัทรชัย สีสะใบ 
Phra Ekkalak  Achito, Phramaha Krisada Kittisobhano, Phrapalad Raphin Buddhisaro, 

Suphratharachai Sisabai 
วัดอินทาราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

Wat Intharam, Samutsongkhram Province 
Corresponding Author E-mail: nokthong123456@outlook.com 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการของความเชื่อต่อไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เป็น
การศึกษาเรื่องความเชื่อสู่พัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จริง การสัมภาษณ์ และเขียนเป็นความเรียงในแบบ
บทความวิชาการ ผลการศึกษาพบว่า ไอ้ไข่เป็นผีที่มีพัฒนาการทางสังคมและประวัติศาสตร์
ที่พัฒนาจากผีท้องถิ่นไปเป็นผีผู้ปกปักษ์สากล ได้รับความเคารพนับถือและเป็นที่ศรัทธาใน
วงกว้าง โดยมีผลเชิงประจักษ์เป็นเครื่องสักการบูชา เป็นเครื่องตอบแทนต่อความส าเร็จ
จากการบนบานร้องขอ และในขณะเดียวกันจากความส าเร็จนั้นท าให้ไอ้ไข่ วัดเจดีย์  
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่นิยม ศรัทธา และการร้องขอ อ้อนวอน ด้วยเครื่องบูชา สิ่งใช้ 
เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ต้ังแต่การค้าขายเครื่องสักการบูชา แก้บน เช่น ประทัด 
ปืนทหาร ชุดทหาร ไก่ปูนปั้น เครื่องแก้บน และการก่อสร้าง การจ้างงาน การท่องเที่ยว
และอาชีพอ่ืน ๆ ท าให้รายได้เงินหมุนเวียนผ่านเศรษฐกิจชุมชนภายในวัด และจังหวัด
นครศรีธรรมราชด้วย  
ค าส าคัญ: ผี; ศักด์ิสิทธ์ิ; เศรษฐกิจชุมชน; วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) 
 
Abstract 

This article aims to study the development of belief in Study of Ai 
Khai, Wat Chedi. Until it was development. Mixed with religion to drive the 
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community economy. Use the study method from the document. 
Participatory observation in the real area. Interviews and writing in essays in 
academic articles. The study found that Ai Khai is a ghost with social 
development. And the history that developed from a local ghost to a 
universal guardian ghost, Respected, It is widely believed with empirical 
results as a sacrifice. It is a reward for the success of the requested bloom. 
At the same time, the success of Ai Khai, Wat Chedi, Nakhon Si Thammarat 
province, is popular. Faith and Requests, Pleading with sacrifice. It drives the 
community economy. Since the trade of the offering of votive offerings. 
Such as firecrackers, military guns, military uniforms, chicken stucco, votive 
items and construction, Employment, Tourism and other occupations have 
contributed to the income generated through the community economy 
within the temple and Nakhon Si Thammarat province. 
Keywords: Ghosts; Sacred; Community Economy; Wat Chedi (Ai Khai) 
 
บทน า 
 วันที่ 24 มกราคม 2563  เป็นเทศกาลปีใหม่ “ตรุษจีน” ส าหรับชาวจีนและชาว
ไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย ผู้เขียนได้ถูกเชื้อเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญขึ้นบ้าน
ใหม่โยมมารดาของ พระมหากฤษฎา กิตติโส โภโณ ที่ มีพ้ืนถิ่นชาวนบพิต า จังหวั ด
นครศรีธรรมราช ด้วยท่านมีนามสกุล “แซ่หลี”  จึงนับเป็นลูกหลานจีนฮกเก้ียนตาม
พัฒนาการของประวัติกลุ่มชาติพันธุ์จีนในประเทศไทย ที่ยังใช้ “ตรุษจีน”เป็นหมุดหมายใน
การกระท าพิธีกรรมเฉลิมฉลองขึ้นบ้านใหม่ด้วย ส าหรับชาวจีนถิ่นใต้ปรากฏหลักฐานใน
เอกสารกองจดหมายเหตุแห่งชาติ “กจช.กร.5 ร-ล.ก.ห ., ม้วนที่ 12 หน้า 300-305” และ
ในงานวิจัยเรื่อง “ความส าคัญทางเศรษฐกิจของเมืองนครศรีธรรรมราช พ .ศ.2125 ถึง 
2419” (พณิดา เอ่ียมสุวรรณ, 2542) ที่สะท้อนข้อมูลถึงจีนที่ว่า “ในสมัยรัชกาลที่ 5 
(พ.ศ.2418) ปรากฏถึงชาวจีนฮกเก้ียนเข้ามาต้ังรกรากท ามาหากินอยู่ ณ อ าเภอร่อนพิบู ลย์ 
แขวงเมืองนครศรีธรรมราชมีแร่ดีบุกมาก” รวมถึงงานวิจัยเรื่อง  “มอง “สังคมชาวจีน
ภาคใต้ของไทย” ผ่านพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคราว
เสด็จประพาส แหลมมลายู ร.ศ. 109” (เจษฎา นิลสงวนเดชะ, 2562) ที่ให้ข้อมูลเก่ียวกับ
จีนในภาคใต้ไว้  ส่วน “แซ่หลี” วินิจฉัยได้ว่าเป็นลูกผสมจีนกับพ้ืนถิ่นใต้ ผิวจึงค่อนไปทาง 
“ใต้” มากกว่าจีน ดังเห็นได้จากผิวพรรณบุคลิกภายนอกของท่าน ดังนั้นการเดินทางในช่วง
เทศกาลวัน“ตรุษจีน” อันเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้น “ใหม่-บ้านใหม่” และตามคติทาง
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พระพุทธศาสนา คือนิมนต์พระภิกษุไปเจริญพุทธมนต์เพ่ือเฉลิมเริ่มต้นในพิธี  การเดินทาง
จึงได้เริ่มในตอนเช้าตรู่จากสนามบินดอนเมือง และไปจบที่สนามบินนครศรีธรรมราช ใน
เวลาเกือบ 08.00 น . จากนั้นได้ร่วมพิธีท าบุญสวดมนต์ถวายภัตตาหารเพล โดยคณะ
พระภิกษุผู้เป็นกัลยาณมิตรจากที่ต้ังหลักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้ งหมด 12 รูป/
คน หลังเสร็จพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้ว ทางเจ้าภาพได้จัดให้ทัศนา ศึกษางานการ
บริหารวัดดังของจังหวัดนครอีกแห่งหนึ่งนอกเหนือจากวัดพระธาตุนครศรี คือเยี่ยมชมวัด
เจดีย์ (เจ้าไข่) ซ่ึงเป็นชื่อทางการของวัดตามที่กล่าวมาโดยส่วนตัวก็ไม่รู้จักเสียทีเดียว เคยได้
ยินแต่ประโยคบอกเล่า พร้อมข้อมูลข่าว ๆ ทั่ว ๆ ไป แต่เม่ือได้ไปในสถานที่จริง ที่คลาคล่ า
ไปด้วยผู้คน กราบไหว้ อ้อนวอน ขอพร จุดประทัด ไก่ปูนปั้น ตัวเล็ก ตัวใหญ่ เต็มวัด 
ร้านค้าจ านวนมาก รถขวักไขว่ ด้วยเป็นวันตรุษจีน จึงให้สนใจพยายามหาข้อมูลจากพ้ืนที่
ในขณะนั้น ทั้งเม่ือกลับมาแล้วได้ส ารวจข้อมูลทางสื่อออนไลน์ งานวิจัย และข้อมูลต่าง ๆ 
จึงเป็นที่มาของการน าประเด็นที่พบเห็นมาเขียนเป็นบทความ  

เจ้าไข่เป็นความเชื่อแบบผีในสังคมด้ังเดิม ที่ผีท าหน้าที่ควบคุมจริยธรรมทางสังคม
ไว้ จนกระทั่งการเข้ามาของพระพุทธศาสนา วัด พระสงฆ์ และจริยธรรม จึงเป็นเกณฑ์ใหม่
ที่ผสมรวมกับผีที่มีมาแต่เดิม ผู้เขียนเชื่อว่าแต่เดิมเป็นผีในพ้ืนถิ่นเทียบกับแม่นาคพระโขนง
ในเขตทุ่งบางกะปิ (วิชุดา ปานกลาง , 2539)  ผีปอบ (ธนเดช ต่อศรี และคณะ , 2560)  
ผีปู่ตา (อนันตศักด์ิ พลแก้วเกษ, 2562) ผีปู่สังกะสี ย่าสังกะไส ในวิถีของชาวอีสาน ปู่แสะ
ย่าแสะ (อาสา ค าภา , 2555; กิติ แก่นจ าปี , 2525) และผีปอบ ผีฟ้า ในวิถีของทาง
ภาคเหนือ (มาลา ค าจันทร์, 2544) ผีโป่ง ผีป่า หรือเทพเจ้าที่ในแต่ละท้องถิ่น การบูชา
เสด็จพ่อ ร.5 ในแบบคนภาคกลาง (ศิรินธร รัตน์เจริญขจร , 2538) ผีเนี๊ยะตาในเขมร 
(Baeq, 2010) นัตถ์ในวิถีพม่า (Ravangban, 2015) หรือเทพทันใจที่กลายกระแสยอดฮิต
ร่วมของสังคมไทย เจ้าแม่กวนอิมในวิถีจีนสู่วิถีไทย (กิตตินันท์ เครือแพทย์  และพิม เดอะ 
ยง, 2561) ทั้งหมดล้วนเป็นฐานของคติชนวิทยาที่มีเป้าหมายเชิงสังคมเช่นเดียว กัน ดังนั้น
ปรากฏการณ์ไอ้ไข่ ที่วัดเจดีย์ มีประเด็นน่าสนใจ ไอ้ไข่พัฒนาจากผีที่อยู่ในท้องถิ่น “ผีบ้าน
นอก” ให้มาเป็นตัวแทนของผีจากพ้ืนถิ่นภาคใต้ในฐานะ “อารักษ์ผู้ปกปักษ์”  ซึง
สอดคล้องกับแนวคิดของศาสตราจารย์เคร็ก เรย์โนลด์ส  (Reynolew, 2019) ในงานศึกษา
เรื่อง Power Protection and Magic in Thailand ที่ศึกษาปรากฏการณ์ต่อความเชื่อ
ผ่านขุนพันธ์ราชเดช อดีตต ารวจที่มีเรื่องเล่าเป็นผู้คงกระพันธ์ชาตรี นอกจากนี้ได้ส ารวจ
ข้อมูลที่มีผู้ศึกษาไว้ในหลายประเด็น พบว่าไอ้ไข่ผูกโยงอยู่กับความเชื่อ ที่ เนื่องด้วยศาสนา 
ที่มีความหมายเป็นสิ่งเชื่อจากพ้ืนถิ่นที่พลัดพรายกระจายในภาพกว้าง เทียบกับหลวงพ่อ
ทวด วัดช้างไห้ จังหวัดปัตตานี (สุวิทย์ มา ประสงค์ , 2559) หลวงพ่อคูณ ปริสุทโ ธ 
(พ.ศ.2466-2558) แห่งวัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา (จินตนา ณ ระนอง , 2539) หลวงปู่
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แหวน สุจิณฺโณ (พ.ศ.2430-2528) วัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่ (ปฐม-ภัทรา นิคมานนท์ , 
2547) ที่ยกระดับจากความเป็นเกจิเฉพาะ “พ้ืนท่ี” ให้กลายเป็นเกจิคณาจารย์ของทุก
พ้ืนที่ในภาพกว้าง จตุคามรามเทพที่เคยเป็นโลกทัศน์แบบนครศรีธรรมราช พ้ืนถิ่นได้เคย
เฟ่ืองฟูสร้างความหวังต่อความรวยในยุคเศรษฐกิจถดถอย ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ที่ เป็นตัวแทน
ความเชื่อ “ผี”ท้องถิ่น  ที่ผสมรวมเป็นทั้งศาสนา ความเชื่อความศรัทธา  เกณฑ์จริยธรรม 
“ผี” ที่ท าหน้าที่ควบคุมแบบเดิม และที่พ่ึงในแบบดลบันดาล และการร้องขอ การผลิตซ้ า
ในยุคสมัยของการสื่อสาร ท าให้เกิดกระแสความเชื่อศรัทธา ทั้งในเชิงบุคคลและผลได้ ซ่ึง
ผลเนื่องต่อจากความเชื่อท าให้เกิดวิถีทางเศรษฐกิจอันเชื่อมกับท้องถิ่น การค้า การพาณิชย์ 
และการท่องเที่ยวโดยอิงอยู่กับระบบความเชื่อของไอ้ไข่ ซ่ึงผู้ เขียนจะได้ศึกษาเรียบเรียง
น าเสนอต่อไป  

 
ต านานกับการเชื่อมโยงทางความเชื่อสู่การท าให้ศักด์ิสิทธ์ิ 
 ผู้เขียนสนใจประเด็นวิธีการท าให้ศักด์ิสิทธิ์ และการผูกโยงสู่ความเป็นผีในภาพ
กว้าง ดังกรณีผีเทพเจ้ากวนอู ในมิติของระวัติศาสตร์จีน และเปลี่ยนสถานะจากนักรบ มา
เป็นเทพเจ้าผู้มีสัญลักษณ์ของความเที่ยงตรง เทพเจ้าผู้บนบานตามที่ร้องขอ ส่วนประสบ
ผลส าเร็จหรือไม่ประการใด ไม่ยืนยันต่อความส าเร็จนั้น หรือกรณีแม่นาคพระโขนง ที่ผูก
โยงกับความเป็นผีท้องถิ่น ที่นัยหนึ่งอาจเป็นผีตามต้นไม้ ที่ชุมชนกล่าวขานทั่วไป ถึงผีนั้น ๆ 
โดยมีอภินิหารในเชิง “ผีศาสตร์” ผ่านประสบการณ์และเรื่องเล่า ซ่ึงเป็นปกติของทุก ๆ ผี 
และประสบการณ์เฉพาะเชิงปัจเจก ไม่ได้มีอะไรแปลกแต่ประการใด ฉะนั้นความน่าสนใจ
อยู่ตรงที่ผี พ้ืนถิ่น อาจใช้ค าว่าผีบ้านนอก แต่ได้พัฒนาไปเป็นผี “สากล” ในวงกว้าง 
ประเด็นนี้จึงประสงค์น ามาเล่าแบ่งปันต่อ ให้เป็นองค์ความรู้ร่วมกัน เม่ือส ารวจจากเอกสาร
และงานวิจัย หรือบทความว่ามีใครเขียนไว้บ้าง จากส ารวจเบื้องต้นพบว่างานของ ธวัลรัตน์ 
พรหมวิเศษ (2562) ในงานเรื่อง “ต านาน ไอ้ไข่วัดเจดีย์ กับกระบวนการท าให้ศักด์ิสิทธ์ิ” 
ที่เสนอแนวคิดผลการศึกษาไว้ว่า  

“...เม่ือกร ะแสควา มศรั ทธา ใน วั ตถุ มงคล “จ ตุคา มร า มเทพ” ของ เมือง
นครศรีธรรมราช ซ่ึงเริ่มโด่งดังต้ังแต่ประมาณปี พ .ศ.2547 จนถึงปี พ.ศ.2550 ได้ซบเซา
ลง  ได้ปรากฏกระแสความศรัทธาในวัตถุมงคล “ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์” โด่งดังขึ้นมาแทนที่ 
ความศรัทธาดังกล่าวมีทั้งส่วนที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันออกไป แต่ล้วนเกิดขึ้น
ท่ามกลางเรื่องเล่าประกอบการประกอบพิธีกรรมหรือวัตถุมงคลทั้งสิ้น กล่าวได้ว่าเรื่องเล่า
หรือต านานเหล่านี้ เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดความเชื่อความศรัทธาตามมาอย่างเหนี ยว
แน่น  ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ เป็นต านานที่ปรากฏในพ้ืนที่หมู่ที่  7 ต าบลฉลอง อ าเภอสิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณวัดเจดีย์ในปัจจุบัน เก่ียวกับเด็กชายวัย 9–10 ขวบ โดย
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ชาวบ้านเชื่อว่าเด็กชายคนดังกล่าวเป็นเป็นวิญญาณศักด์ิสิทธิ์มา ต้ังแต่ครั้งสมัยกรุงศรี
อยุธยา ซ่ึงบางต านานกล่าวว่าเคยมีชีวิตอยู่จริงบริเวณที่ต้ังของวัดเจดีย์ในปัจจุบัน วิญญาณ
ศักด์ิสิทธ์ินี้สามารถบันดาลโชคลาภและช่วยให้สมหวังได้ ในสังคมเกษตรกรรมชาวบ้านได้
เคยบอกกล่าวให้ช่วยตามหาสัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย ที่สูญหาย และสามารถตามหาจนพบ
เจอตามที่ได้บอกกล่าวหรือบนบานไว้ เดิมเรียกกันว่าเด็กวัด ท่านเจ้าวัด หรือท่านวัด
เจดีย์….”  
 เม่ือจ าเพาะไปที่กระบวนการท าให้เกิดไอ้ไข่ ได้มีแนวคิดเรื่องการประดิษฐ์สร้าง 
(Creation) ดังปรากฏในข้อมูลแหล่งเดียวกันให้ข้อมูลถึงการเกิดขึ้นของไอ้ไข่ พร้อมกับการ
เกาะเก่ียวกับบุคคลร่วมสมัยอย่างขุนพันธุ์ราชเดช ท าให้ผีที่ส่วนหนึ่งมีลักษณะเฉพาะ
ท้องถิ่นได้กลายเป็นผีที่มีมิติของการเกาะเก่ียวเชิงพ้ืนที่ กับสังคมสมัยใหม่และปัจจุบันขึ้น
ในทันทีดังปรากฏข้อมูลที่ว่า  
  “....ผู้ใหญ่เที่ย งได้ท าพิธีสะกดวิญญาณไอ้ ไข่ ให้มาอยู่ในรู ป
แกะสลัก และได้น าเศษไม้ที่เหลือจากการแกะสลักไปลอยกลางทะเลลึกหรือสะดือทะเล
ใกล้เคียงกับพิธีการสร้างจตุคามรามเทพของ พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดชซ่ึงอาจเป็นเพราะ
ทั้งสองท่านเป็นศิษย์ส านักเขาอ้อเหมือนกัน....” 
 ในงานของบุญยิ่ง ประทุม (2562) ในเรื่อง “พุทธ : ไสย์ ไอ้ไข่วัดเจดีย์กับ
กระบวนการกลายเป็นสินค้า” โดยในบทความได้พยายามน าเสนอประเด็นพัฒนาการของ
ความเชื่อสู่การท าให้เป็นสินค้า ที่น าเสนอไว้ว่า 

“....การเข้ามาของควา มเชื่อเรื่อ งผีศาสนา พราหมณ์ศาสนาพุทธ  ในจังหวั ด 
นครศรีธรรมราช บริบทเชิงพ้ืนที่ เรื่องเล่า ต านานของไอ้ไข่วัดเจดีย์กระบวนการกลายเป็น
สมัยใหม่และการกลายเป็นสินค้าท่ามกลางกระแสของสังคมยุคปัจจุบันที่เน้นความเป็นวัตถุ
นิยม บริโภคนิยม ซ่ึงไอ้ไข่วัดเจดีย์มีเรื่องเล่าประวัติที่ มีความเชื่อมโยงกับความเชื่อด้ังเดิม
ของคนไทย คือ ความเชื่อเก่ียวกับการนับถือผีพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ผนวกรวมกับ
หลักธรรมค าสอนทาง พระพุทธศาสนา น ามาวิเคราะห์กับทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ด้าน
ประวัติศาสตร์ศาสนา ความเป็น สมัยใหม่และกระบวนการกลายเป็นสินค้า เพ่ือให้เห็นถึง
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เก่ียวกับ กระบวนการ ที่มา การสร้างสัญลักษณ์พิธีกรรม ความ
เชื่อและการจัดการความศรัทธาบนฐานของ วัฒนธรรมที่เก่ียวข้องกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไม่ว่าจะ
เป็นความเชื่อ พิธีกรรม การบนบานสานกล่าว การ สร้างวัตถุมงคล การแก้บน พ้ืนที่
ศักด์ิสิทธ์ิพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณและน าไปสู่กระบวนการกลายเป็น สินค้าทางวัฒนธรรม...” 
 ในเรื่อง “ขอได้ไหว้รับ: ไอ้ไข่ วัดเจดีย์” โดย อนุชสรา เรืองมาก (2555) ส านัก
วิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สะท้อนผลการศึกษาออกมาเป็นบทสรุปของ
การศึกษาแต่ท าให้เห็นว่า การขอ ร้องขอ บนบานศาลกล่าว เป็นเป้าหมายส าคัญของผู้มา 
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ส่วนได้หรือไม่ได้เป็นปัจจัยรอง แต่สาระส าคัญผู้มาได้สะท้อนคิดความต้องการของตัวเอง
ภายใต้บริบทของการร้องขอแล้วดังปรากฏในงานวิจัยว่า  

 “...ประวัติและต านาน “ไอ้ไข่ วัดเจดีย์” มีการกล่าวถึงหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น
บทความในหนังสือ หนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์ บทเพลง และการเล่าลือกันแบบปากต่อ
ปาก หลายต านานที่มีเค้าโครงคล้ายกัน ต่างกันเพียงรายละเอียดปลีกย่อยนอกจากประวัติ 
ต านาน เรื่องราวความเป็นมาของ ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ แล้ว ยังมีประวัติในส่วนของความเชื่อม่ัน
รูปเคารพไอ้ไข่ ที่เชื่อว่า เป็นวิญญาณศักด์ิสิทธ์ิ โดยมีการสร้างเครื่องบูชาแทนตัวตน ไอ้ไข่ 
เพ่ือเป็นเครื่องเคารพแก่ประชาชนผู้ศรัทธา...” 
 เม่ือจ าเพาะไปในรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการแสดงออกซ่ึงความศรัทธาและความ
เชื่อ โดยจ าแนกเป็น 2 ส่วนคือ ผู้มาในฐานะของการขอ หรือร้องขอต่อความส าเร็จหรือ
ผลได้เชิงคาดหวัง หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการแสดงออกต่อความส าเร็จที่ได้ซ่ึงผู้ ศึกษาท่าน
เดียวกันนี้ได้สะท้อนข้อมูลในส่วนนี้ไว้ว่า  

“....การบนบาน และการแก้บน ต่อไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ...เป็น 2 ประเด็น คือ 1) การ
บนบานต่อไอ้ไข่ วัดเจดีย์ (ได้ข้อมูลจาการสัมภาษณ์เรื่องการรับทราบข่าวการบนบาน ) 
พบว่ามาจาก 3 แหล่ง คือ การบอกต่อ อาศัยอยู่ในละแวกวัดและผ่านสื่อ ช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวนครั้งของการบนบานพบว่ามีต้ังแต่ 1-5 ครั้งขึ้นไป 2) การแก้บนต่อไอ้
ไข่ วัดเจดีย์ พบว่า ช่วงวันและเวลาขึ้นอยู่กับความนิยมและการถือฤกษ์ยามเรื่องของการแก้
บนพบว่ามี 5 เรื่อง ได้แก่ การงานและการศึกษา ความปลอดภัย โชคลาภความรัก และ
ของหายได้คืน ส่วนพิธีกรรมการแก้บน แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ การบูชา และ การแก้บน 
สิ่งของที่ใช้ในการแก้บนแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ รูปปั้นไก่ รูปปั้นอาชีพต่าง ๆ รูปปั้น
สัตว์ใหญ่ ชุดทหาร หนังสต๊ิก ของเด็กเล่น ประทัดไข่ต้ม น้ าแดง และศิลปะการแสดง…” 
 จากข้อมูลในภาพรวม หัวใจส าคัญ ของการสร้างความเชื่อและที่มาของประวัติไอ้
ไข่ ที่ยกระดับจากผีพ้ืนถิ่นกลายเป็นผีสากล ด้วยมีการสร้าง (1) ต านาน การประดิษฐ์สร้าง 
เรื่องเล่าปรัมปรา ที่ผสมกับความเชื่อ เนื่องด้วยวิญญาณ เนื่องด้วยบุคคลส าคัญที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาก่อน และการผูกโยงกับบุคลที่ร่วมสมัยและจับต้องได้ กรณีการผูกเรื่องว่าเป็นศิษย์
หลวงปู่ทวด ที่ครั้งหนึ่งเคยเดินธุดงค์มา แล้ววิญญาณไอ้ไข่ที่ เป็นผีพ้ืนถิ่นในคติของผี
แบบเดิม และหลวงปู่ทวดได้สั่งเสียให้เป็นผีเจ้าที่ปกปักษ์รักษาวัดหรือเป็นผู้พิทักษ์วัด ซ่ึงผูก
โยงกับวัดและพระพุทธศาสนาในการเป็นผู้รักษา ซ่ึงคล้ายกับผู้พิทักษ์ในฝ่ายดีโดยมีวัดเป็น
จุดเชื่อม (2) คติเรื่องผีกับกับฐานะของผู้พิทักษ์ แนวคิดเรื่องผีที่เป็นเสื้อวัดทรงวัด (ผีเจ้าที่ผู้
ปกปกวัด) ซึงนัยหนึ่งถือว่าเป็นวรรณกรรมคลาสสิก ที่ท าให้สิ่งเชื่อทางศาสนา หรืออิงอยู่ กับ
ศาสนา ได้รับการยอมรับในวางกว้าง นัยหนึ่งเป็นผีที่ดี ไม่ใช่ผีเกเร ที่หลอกหลอนท าร้ายใน
แบบคติของผีผู้ท าลาย เม่ือเทียบกับนัตถ์ ในคติของพม่าที่ ต้องเป็นผีฝ่ายคุณธรรม และ
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พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนา เจ้าไข่จึงมีสถานะของผู้ปกปักษ์ในฝ่ายดี เม่ือเทียบกับแม่นาค
ผีในวรรณกรรมภาคกลาง ที่เป็นผีฝ่ายไม่ดีจนต้องมีบุคคลอย่างสมเด็จพุฒาจารย์มาปราบ 
และน าปั้นเหน่งไปเป็นเครื่องราง นัยของแม่นาคจึงมีสถานะปกปักษ์หลังจากสมาทาน
คุณธรรมตามศาสนาผ่านสมเด็จพระพุฒาจารย์โต ซ่ึงปรากฏในวรรณกรรมของผีในภา ค
กลาง โดยประเด็นนี้ เหมือนกับผีนัตถ์ในพม่าที่เป็น “ผู้ปกปักษ์” ในฐานะของผู้นับถือ
ศาสนาและเป็นผีฝ่ายดี เป็นต้น (3) กระบวนการทางความเชื่อเชื่อในวิญญาณ ผี ที่ปรากฏ
อยู่ในคติของผีแบบเดิมก่อนการมาของพระพุทธศาสนา ปรากฏการณ์ควบรวมระหว่างพุทธ 
ผี ไสย์ พราหมณ์ ที่วัดเจดีย์ (เจ้าไข่) จึงเป็นอีกวัดหนึ่งที่สะท้อนปรากฏการณ์แบบผีน า 
พุทธตามอย่างชัดเจน เม่ือเทียบเคียงกับแม่นาคพระโขนง ที่ผูกโยงอยู่ กับสมเด็จพระพุฒา
จารย์ หรือกรณีไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ผูกโยงอยู่ กับหลวงปูทวดเหยียบน้ าทะเลจืด ที่ มีต านาน
ปรัมปราคติอยู่ในบริบทร่วมสมัย และที่ส าคัญผูกโยงกับบุคคลที่เชื่อมต่อกับเวลาในแบบ
สมัยใหม่ขุนพันธ์ราชเดช อดีตต ารวจที่เป็นมือปราบและมีวิชาอาคมในแบบโบราณ แต่เชื่อม
มาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งประวัติถูกน ามาสร้างเป็นเป็นหนังแต่งเต็มด้วยวรรณคดีรสเพ่ือ
ความบันเทิงเสมือนจริงจึงท าให้ขุนพันธ์กับเจ้าไข่ เป็นเรื่องที่ มีลักษณะร่วมเดียวกัน  หรือ
ผู้ใหญ่ ที่เป็นผู้สร้างรูปเคารพไอ้ไข่ในยุคแรก ๆ ล้วนเป็นบุคคลร่วมสมัยที่สัมผัสได้ประหนึ่ง
ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนัก ไอ้ไข่เป็นรูปแบบความเคารพในแบบเดิมโดยมีบุคคลเป็นผู้ เชื่อมความ
เชื่อแบบเดิมระหว่างผี พุทธ พราหมณ์ และไสย์อย่างสนิทแนบเป็นประหนึ่งเดียวกัน จากผี
พ้ืนถิ่นกลายเป็นผีอารักษ์ ที่ท าหน้าที่ เพ่ือมวลชนในวงกว้างมากขึ้นผ่านกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ การกระดิษฐ์สร้าง ต่อความส าเร็จ และที่กลายเป็น “พาณิชย์” ที่เนื่องด้วย
การท่องเที่ยวและการค้าในรูปแบบต่าง ๆ ดังปรากฏในปัจจุบัน ไอ้ไข่จากผีท้องถิ่นพ้ืนบ้าน
จึงกลายเป็นอารักษ์ ผู้ปกปักษ์ที่มีบริบทและหน้าที่เชื่อมต่อในภาพกว้างมากขึ้น    

ทั้งที่ในความเป็นจริงบทบาทของ “เจ้าไข่” คงไม่แตกต่างจากสถานะของหลวงพ่อ
ศักด์ิสิทธ์ิ แก่จิศักด์ิสิทธ์ิหรือวัตถุสถานทางความเชื่อที่ศักด์ิ แต่ข้อเด่นอาจเป็นเรื่ องของพ้ืนที่
ศักด์ิสิทธ์ินั้นที่ไม่มีเกณฑ์ทางศีลธรรมควบคุมนักเพราะเป็นผี เป็นเด็ก และเป็นวิถีแบบผีคน 
ไม่ใช่ผีพระ หรือผีพระพุทธเจ้า ปรากฏการณ์ต่อการเข้าถึงจึงไม่มีช่องว่างหรือระยะห่างมาก
นัก ท าให้เห็นนัยยะของความเป็น “เจ้าไข่” กับบริบทของสังคม จากผีท้องถิ่นที่ มีประวัติ
เรื่องผีที่เข้าฝัน เป็นเรื่องเล่าทั่วไป เหมือนผีตะเคียน ผีต้นไทร เจ้าแม่ เจ้าพ่อในท้องถิ่นนั้น 
ๆ เป็นผีที่ว่าด้วยมิติของผี การ “หลอกหลอน” มาเล่น มาแหย่มาเข้าฝัน ก็แปลวาผีดังกล่าว
เป็นสากลหรือพฤติกรรมสากลของผีทั่วไป จากผีที่มีลักษณะเฉพาะได้กลายเป็ นผี ในมิติที่
กว้างขึ้น มีความเป็นผีสาธารณะมากขึ้น ผีเจ้าไข่จึงกลายเป็นผีที่ยกสถานะจากพ่ีท้องถิ่น ที่
มีสถานะเป็น “ที่พ่ึง-สรณะ” ที่เนื่องด้วยความเชื่อ พ่ึงได้ และสามารถร้องขอต่อการพ่ึงพา 
หรือท าให้ประสบความส าเร็จ ซ่ึงในทางจิตวิทยาอาจเป็นอย่างนั้นเองก็ได้ หรื ออีก



276 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2563 
Vol. 9 No. 4 October - December 2020 

 

ความหมายหนึ่งอาจไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้ แต่ท าให้ผีที่แต่เดิมมีสถานะของความเป็น
ท้องถิ่นหรือเรื่องเฉพาะ ได้กลายเป็นผีที่มีมิติของพ้ืนที่และช่วงเวลาที่ชัดเจนขึ้นด้วยเช่นกัน 
จึงท าให้เกิดการยอมรับในเชิงสังคม  

 
ภาพท่ี 1 การประดิษฐ์ซ้ า ทางความเชื่อ ความคิด และวัฒนธรรม สู่การยกระดับ “ไอ้ไข่” 

ผีท้องถิ่นให้เป็น “ผีอารักษ์” ในมิติสังคมเชิงกว้าง  
ที่มา: ช่อง-ส่อง-ผี (2563) 

 
ข้อมูลเก่ียวกับไอ้ไข่ต่อประเด็นทางความเชื่อ 
 เม่ือส ารวจไอ้ไข่ผ่านสื่อ และข้อมูลทางสื่อออนไลน์ จะพบว่ามีผู้ มีประสบการณ์
เก่ียวกับอิทธิอภินิหาร ของไอ้ไข่ ผ่านพฤติกรรมทางสังคม เช่น การแก้บน ได้ในสิ่งที่ขอ 
การประสบการณ์วิญญาณ และประสบการณ์เก่ียวกับการบนบานศาลกล่าว จึงได้ ทั้งหมด
ล้วนเป็นประสบการณ์เชิงปัจเจก เก่ียวกับความส าเร็จหรือผลได้จากการร้องขอนั้น แต่อีก
นัยหนึ่ง การร้องขอนั้น ก็ท าให้เกิดกลไกการร่วมของความส าเร็จ และความส าเร็จถูก
โพนทะนา ประชาสัมพันธ์ เป็นความส าเร็จ ที่จะพึงได้รับการยอมรับในวงกว้าง แม้
ความส าเร็จเหล่านั้นจะเป็นของบุคคลเชิงปัจเจก อาจเทียบไม่ ได้กับความล้มเหลว แต่ใน
เรื่องกระบวนการทางความเชื่อ การบนบาน ไม่ถูกวัด หรือสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการ
วินิจฉัยได้เลยเสียทีเดียว เม่ือบอกว่าไม่ถูกก็คงผิด หรือผิดก็คงไม่ได้ แต่ทั้งหมดเป็นการ
สะท้อนคิดภายใต้การทวนคิด เพ่ือชี้ให้เห็นว่าอาจเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ การบนบานตัว
เจ้าไข่ หรือสิ่งศักด์ิอ่ืน ๆ ที่อยู่ในวัด และไข่ที่มีอยู่หลายตัว ประหนึ่งเป็นภาพตัวแทน ถึง
ความส าคัญ หากผู้ไม่เคยมา ก็จะไม่รู้ว่าอันไหนจริง การสร้างรูปเคารพจ านวนมาก จึงเป็น
ประหนึ่งการกระจายความเสี่ยงต่อความรับผิดชอบ และเป็นการบริหารพ้ืนที่ให้เกิด
ประโยชน์ในการเข้าถึงในวงกว้าง แปลว่านั่งตรงไหน ไอ้ไข่ก็จะนั่งทุกที่ในการบริกรรมอ้อน
วอน ตามที่ร้องขอ ดังนั้นภาพตัวแทนของความส าเร็จตามที่ร้องขอ จึงเกิดขั้นในปริมณฑล
ของวัดดังกล่าวด้วย  
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ตาราง 1  เปรียบเทียบเกณฑ์วินิจฉัยต่อความเชื่อและการแสดงออกต่อความเชื่อ ที่ผ่าน
การผลิตซ้ าทางความเชื่อ กรณีไอ้ไข่ วัดเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

วิธีการ/ประเด็นความขัดกัน เกณฑ์วินิจฉัยต่อความเชื่อ/เกณฑ์ตรวจสอบ 

1.ความส าเร็จ การขอโชคลาง และการ
ขอในสิ่งค้าขาย ขอหวย ขอให้ประสบ
ความส าเร็จในการค้าขาย  

การแก้บนด้วย ประทัด ชุดทหาร น้ าแดง ของ
เล่นส าหรั บเด็ก ไ ก่ปูนปั้ นขน าดต่าง ๆ ไป
จนกระทั่งขนาดใหญ่มาก  

2.พระพุทธศาสนา กับเกณฑ์จริยธรรม
ทางศาสนา ถูกสร้างขึ้น 

จริยธรรมเป็นเกณฑ์ในการสร้างและสิ่งสร้าง
เพ่ือประโยชน์ในการสร้าง  

3.ประเด็นความขัดกันอันว่าด้วย พุทธ 
ผี พราหมณ์ และความงมงาย  

ประโยชน์ในเชิงวัตถุ  สิ่งของและเอกสิทธิ์ เชิง
บุคคล  

4.วิธีการยกระดับผีท้องถิ่นสู่ผีสากล การประดิษฐ์ซ้ าทางวัฒนธรรมและความเชื่อ 
ผ่านต านาน การเล่าเรื่อง การสื่อสารสมัยใหม่ 
และการผูกโยงกับต านานเชิงบุคคลอันเป็นที่
เคารพ 

ประเด็นของการขอที่กล่าวเบื้ องต้น เม่ือสอบถามจาก ผศ .พรชัย นาคสีทอง 
อาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะคน “คอน”  ให้ข้อมูลว่าการขอ อ้อน
วอนเป็นประเด็นของโชคลาง หรือโชคลาภและการค้าขาย ซ่ึงสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ของ
วัดและผู้ให้ข้อมูลจากการพูดคุยภายในวัดจะให้ข้อมูลไว้คล้าย ๆ กัน ท าให้ได้ค าตอบได้
ขณะหนึ่งว่า “ความต้องการ” เป็นลักษณะร่วมที่จะพึงได้ร่วมกัน ในเชิงสังคมประการหนึ่ ง
ว่า ความต้องการส าเร็จเป็นปัจจัยต่อการปั้นหรือสร้างความเป็นผีท้องถิ่นให้กลายเป็นผีใน
เชิงสากล และในเชิงศาสตร์การสร้างต านานที่เนื่องด้วยความศักด์ิสิทธิ์แต่เดิม  เช่น หลวงปู่
ทวด ขุนพันธรักษ์ราชเดช (พ.ศ.2446-2549) หรือน ารูปเคารพของจตุคาม ที่ เคยเป็นความ
คาดหวังในอดีตมาสร้างความเชื่อมโยงท าให้ไข่ กลายเป็นผีในเชิงสากลมากขึ้น ดังปรากฏใน
งาน วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ในฐานะ “พ้ืนที่ศักด์ิสิทธ์ิ” ในบริบทการท่องเที่ยว” ที่ศึกษาโดยทิพย์
วิมล พูลสุข และคณะ (2561) ที่ให้ข้อมูลถึงผลการศึกษาสะท้อนคิดในบริบทของความ
ศักด์ิสิทธ์ิ สู่การพัฒนาความศักด์ิสิทธ์ิให้เป็นบริบทร่วมที่เนื่องด้วยความส าคัญและความ
ศักด์ิสิทธ์ิด้วยดังปรากฏในผลการศึกษาที่ว่า  

“....วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ในฐานะ “พ้ืนที่ ศักด์ิสิทธิ์” ในบริบทการท่องเที่ยว ...พบว่า
เรื่องเล่าเก่ียวกับไอ้ไข่มี 4 แบบเรื่อง (tale type) ได้แก่ 1) ไอ้ไข่คือดวงวิญญาณของเด็กที่
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ติดตามหลวงปู่ทวด 2) ไอ้ไข่คือดวงวิญญาณที่สถิตในพระพุทธรูปโบราณ 3) ไอ้ไข่คือ
วิญญาณของเด็กวัด และ 4) ไอ้ไข่คือดวงวิญญาณของเด็กที่ออกมาจากดิน นอกจากนี้ยัง
พบว่าวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) มีการน าเสนอวัดในฐานะพ้ืนที่ศักด์ิสิทธิ์ในบริบทการท่องเที่ยวผ่าน
เรื่องเล่า ศักด์ิสิทธ์ิ การผลิตผลิตซ้ าทางวัฒนธรรม (cultural reproduction) การสร้าง
วัตถุต่าง ๆ เพ่ือเป็น “จุดขาย” แก่วัด และการ น าเสนอข่าวเก่ียวกับวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ของ
สื่อมวลชนผ่านโซเซียลมีเดียต่าง ๆ ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้จึงท าให้วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) กลายเป็น 
“พ้ืนที่ ศักด์ิสิทธิ์” ที่ มีชื่อเสียงอย่างกว้างขวาง ทั้งในกลุ่มนักท่ องเที่ยวชาวไทยและ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน มาเลเซีย และสิงคโปร์ ...” 
 ประเด็นของการสร้างโยงเรื่องเพ่ืออย่างมีเป้าหมาย และการผลิตซ้ า ทางความเชื่อ 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือการท าให้เชื่อ ถูกกระท าต่อไอ้ไข่ หรือวัดเจดีย์ ที่ท าให้การรับรู้ เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดการเข้าถึง
ข้อมูลและการเข้าถึงต่อประเด็นที่เกิดขึ้น  
 ดังปรากฏในงานของ สิทธิพงษ์  บุญทอง และคณะ (2561) ในเรื่อง วัดเจดีย์ไอ้ไข่ : 
พ้ืนท่ีของการนิยามความหมาย” ที่น าเสนอบางส่วนของวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท
เรื่อง วัดเจดีย์ไอ้ไข่: การประกอบสร้างให้กลายเป็นพ้ืนท่ีศักด์ิสิทธ์ิภายใต้วิกฤต ความ
ทันสมัย (สิทธิพงษ์  บุญทอง, 2561) น ามาสะท้อนคิดผ่านการศึกษาที่ให้ความหมายเชิงพ้ืน
ที่ว่า  

“...การให้ความหมายของวัดเจดีย์ไอ้ไข่มีความหลากหลาย โดยเป็นพ้ืนที่ของ การ
เป็นที่พ่ึงทางด้านจิตใจ ไม่ว่าในเรื่องการสะเดาะเคราะห์สิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคลและโรคภัยไข้
เจ็บให้หาย และออกไปจากชีวิต เรื่องการขอโชคลาภ ขอหวย เสี่ยงโชค เรื่องการบนบาน
ศาลกล่าว ของหายอยากได้ คืน และเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ผ่านการให้
ความหมายของผู้คนที่เข้ามาขอพรบนบานศาล กล่าว จนเกิดเป็นพ้ืนที่ของการท่องเที่ยว 
ไม่ว่าในแง่ของความศรัทธาในศาสนาและเป็นพ้ืนที่ของการ ท่องเที่ยวแบบประดิษฐ์ เพราะ
ผู้คนที่เข้ามาล้วนต้องการเข้ามาดูความโอ่อ่าตระการตาของสิ่งประดิษฐ์ สร้างที่ เป็นผลมา
จากการบนบานศาลกล่าวแล้วน ามาแก้บน ผ่านการให้ความหมายของผู้ที่ เข้าเที่ยวชมรูป 
ปั้นไอ้ไข่ตลอดจนสิ่งบูชาที่น ามาแก้บน เช่น รูปปั้นไก่ชน กองปะทัด จนกลายเป็นพ้ืนที่ของ
การท ามาหากิน ของชาวบ้านในพ้ืนที่วัดและยังคงความเป็นพ้ืนที่ของการปฏิบัติศาสนกิจ
ของพระสงฆ์ในวัด อีกทั้งยังท าให้ วัดได้รับปัจจัยในการปฏิสังขรณ์สืบต่อพระพุทธศาสนา
...”   
 จากข้อเท็จจริงทางกายภาพ และกระบวนการทางความเชื่อ ไอ้ไข่ได้กลายเป็น
ตัวแทนของ “อารักษ์” ที่มีสถานะชองการบนบาน การอ้อนวอน ร้องขอ และมีความส าเร็จ
ที่วัดได้จากการร้องขอ 
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ภาพท่ี 2  การบนบาน ร้องขอและสิ่งหวังส าหรับผู้มายังวัดเจดีย์ ไอ้ไข่ จังหวัด

นครศรีธรรมราช  
ที่มา: ผู้เขียน (24 มกราคม 2563) 

 
เศรษฐกิจชุมชนกับการกระจายรายได้ ผ่านกระบวนการทางความเชื่อ ไอ้ไข่  
วัดเจดีย์ 
 การค้า ร้านค้า วัสดุสิ่งค้า ที่เนื่องจากความเชื่อ ได้กลายเป็นว่ารอบ ๆ วัดที่ร้านค้า
ที่เนื่องด้วยพิธีกรรมความเชื่อ จ านวนมาก จากการเดินทางสะท้อนให้เห็นได้ว่าการจัดการ
ท่องเที่ยวท่ีมาพร้อมกับการสร้างวัด สร้างความเชื่อและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
คาดหวัง และศาสนา ท าบุญไหว้พระ ปิดทอง บนบานศาลกล่าว ประความส าเร็จจากการ
ร้องขอ ซ่ึงในความเป็นจริงอาจะเป็นจริงก็ได้ ไม่จริงก็ได้ แต่ไม่มีเครื่องชี้วัดที่ชัดเจนได้  แต่
อย่างน้อยคนเหล่านั้นก็กลับมาแสดงออกต่อความส าเร็จ ซ่ึงอาจเทียบกับจ านวนผู้มาแล้ว
อาจมีเพียงน้อยนิด แต่ทั้งหมดเป็นภาพแทนของคนส่วนใหญ่ ด้วยมีการสื่อสารในภาพกว้าง
เสียงอัน “ดัง” ของคนที่ “ได้” ที่ถูกฉายซ้ าจึงเป็นประหนึ่งตัวแทนความส าเร็จดังกล่าวด้วย 
ที่ส าคัญการสื่อสารในยุคสมัยใหม่ที่กว้าง ไกล เข้าถึงทุกพ้ืนที่และไม่จ ากัดด้วยเวลาใน
แบบเดิม ส่งผลให้เกิดรับรู้และเข้าถึงข้อมูลที่ประดิษฐ์สร้างได้ง่ายขึ้น อันส่งผลต่อความเชื่อ
ศรัทธา รวมทั้งความเชื่อนั้นท าให้เกิดกระแสการบริโภคผ่านสิ่งประดิษฐ์ทางความเชื่อ 
สอบถามแล้วมีประมาณ 60 ร้าน โดยประมาณ รวมทั้งผู้ค้าจร เช่น ล็อตเตอร์รี่ การเช่าพระ
เครื่องวัตถุมงคล เครื่องเช่นสรวงบูชาที่เนื่องด้วยการร้องขอ และความส าเร็จ ที่กระจายอยู่
ในรอบรัศมีเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร เช่น ประทัด กรอบรูป ดอกไม้ เครื่องบวงสรวง  
ชุดทหาร ของเล่นเด็ก เช่น ไก่ปูนปั้นขนาดต่าง ที่ในปัจจุบัน  พบเห็นว่าไก่ปูนปั้นเต็มไปทั่ว
บริเวณวัด จากสอบถามจากหลวงพ่ี ที่บวชมากว่า 3 พรรษา ขณะพูดคุยท าหน้าที่อ านวย
ความสะดวกและดูแลแขกที่มาที่วัด ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันวัดได้จัดซ้ือที่ ดิน เพ่ือ น ามาเป็นที่
วางและจัดเก็บไก่ที่น ามาแก้บนกว่าพ้ืนที่ 20 ไร่ (สัมภาษณ์ 24 มกราคม 2563 ที่วัดเจดีย์ 
ไอ้ไข่)  
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 เม่ือสอบถามว่าเนื่องด้วยอะไร ก็ได้รับค าตอบว่า  เป็นไก่ที่ เกิดจากการมาแก้บน 
เพ่ือเป็นที่ส าหรับวางจัดแสดงไก่ จ านวนมากที่ถูกน ามาบูชาบวงสรวงต่อเจ้าไข่  ประหนึ่งว่า
ร้านค้าเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันความส าเร็จ แปลว่าผู้ชื้อและขายมีแน่นอน รวมทั้งการชื้อ
ขายนั้น ท าให้เกิดปริมาณไก่จ านวนมากในวัด  และนอกเหนือจากที่กล่าวมา การท่องเที่ยว
ได้ท าให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ เกิดขึ้นดังกรณีวัดได้เงินจากการบริจาค
ของนักท่องเที่ยว   ทางวัดก็ได้น าเงินนั้นไปลงทุนในการสร้างพัฒนาวัดในพระพุทธศาสนา 
ซ่ึงในการเดินทางในครั้งนี้จะเห็นการสร้างโบสถ์ วิหาร เสนาสนะ กุฏิการเปรียญ  จ านวน
มาก ท าให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน เกิดการจ้าง
งาน  ท าให้เกิดการสร้างงานในรูปของการก่อสร้าง แรงงานทั้งวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างแรงงาน
เกิดขึ้น แปลว่าไอ้ไข่ ผสมรวมกับความเชื่อทางศาสนา ที่พ่ึงทางจิตใจ ร้องขอ บนบานศาล
กล่าว รวมไปถึง สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในหลากบริบท ค้าจร ค้าปลีก และ
เครื่องเซ่นบูชา และท าเกิดการขับเคลื่อนหมุนเวียนผ่านการก่อสร้าง การค้าขาย การค้า
ลงทุนในแบบชุมชน ที่ส่วนใหญ่ เป็นคนในชุมชนที่มาวางจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง พ้ืนถิ่น
และสินค้าที่สอดประสานกับการบนบาน รองขอนั้น ซ่ึงหลวงพ่ีให้ข้อมูลว่ามีร้านค้ากว่า 60 
ร้าน ที่มาต้ังขายของประจ าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แต่มีเง่ือนไขว่าต้องมีแรงงานอาสาช่วยงานวัด 
1 คน ต่อหนึ่งร้านค้า ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ในการท าให้ร้านค้าเป็นส่วนหนึ่งของวัด และวัดก็ท าให้
ร้านค้าอยู่ได้เป็นกลวิธีในการอาศัยกันและกัน ดังนั้นกลไกการท าความเชื่อเป็นสินค้า และ
การสร้างสินค้าผ่านวิถีชุมชน เศรษฐกิจชุมชนจากไอ้ไข่ จึงเกิดขึ้นที่วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) แห่ง 
อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังที่ยกมาเป็นกรณีศึกษาด้วยเช่นกัน  
 
สรุป 
 จากภาพที่ปรากฏในเชิงข้อเท็จจริง ไอ้ไข่ถูกประดิษฐ์สร้างให้เป็นพ้ืนที่ทางศาสนาที่
เนื่องด้วยการเป็นอารักษ์ผู้ปกปักษ์รักษาวัด พระ และพระพุทธศาสนาอันเป็นศูนย์กลาง
ทางความเชื่อของชุมชน เป็นตัวแทนของชาวบ้านในการรักษาพระพุทธศาสนา สิ่งที่ เนื่อง
ต่อไอ้ไข่ถูกยกสถานะจากผีท้องถิ่นซ่ึงเชื่อว่าในทุกวัดทุกชุมชนผีกับชุมชนเป็นของคู่กันกัน 
จากประเด็นทางความเชื่อสู่การเป็นผีที่มีสถานะของการเป็นผีที่เนื่องด้วยบุคคลส าคัญและ
เก่ียวข้องกับคณาจารย์อ่ืน ๆ เช่น หลวงพ่อทวด แห่งปัตตานี ขุนพันธรักษ์ราชเดช อดีต
นายต ารวจมือปราบ ในช่วงก่อน พ.ศ.2500 (ฉลอง เจยาคม, 2548) จากภาพความเกาะ
เก่ียวท าให้ผีท้องถิ่นกลายเป็นผีที่ มีสถานะเป็นสากลในเชิงกว้างมากขึ้น รวมทั้งให้เกิด
สถานะร่วมกับการปกปักรักษาพระพุทธศาสนา ส่งผลเป็นความเชื่อ ความศรัทธา ท าให้เกิด
เศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยว และการค้าอันเนื่องด้วยความศรัทธาต่อไอ้ไข่ แห่งวัดเจดีย์
มองในมุมที่เป็นศาสนาอาจมีประเด็นของความขัดกันระหว่างพุทธ ผี ไสย์ กับวิถีแห่งปัญญา
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ทางศาสนา บทบาทของวัดต่อการส่งต่อค าสอนทางพระพุทธศาสนา แต่หากมองในเชิง
ชุมชน ชุมชนได้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์ การท่องเที่ยวและการพัฒนาคุณภาพผ่าน
เศรษฐกิจชุ มชนที่มาพร้อมกับความเชื่ อ ศรั ทธา  ต่อไ อ้ไข่ แห่ งวัด เจ ดีย์  จั งหวั ด
นครศรีธรรมราชด้วยเช่นกัน  

 
ภาพท่ี 3 การตอบแทนการร้องขอ เกณฑ์ความศรัทธา และความศักด์ิสิทธ์ิ โดยเฉพาะไก่รูป
ปั้นที่ท าให้เกิดการสร้างงาน และสร้างอาชีพ ในชุมชน ที่วัดเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ที่มา: ผู้เขียน (24 มกราคม 2563) 
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พุทธจริยธรรมเพ่ือการบริหารองค์กรในยุคไทยแลนด์ 4.0* 
BUDDHIST ETHICS FOR ORGANIZATIONAL MANAGEMENT  

IN THE ERA OF THAILAND 4.0 
พระพงษ์ศักดิ์ สนฺตมโน 
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บทคัดย่อ 
บทความวิชาการนี้ เป็นการศึกษาพุทธจริยธรรมเพ่ือการบริหารองค์กรในยุคไทย

แลนด์ 4.0 เนื่องจากประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 จึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลก
เป็นอย่างมาก โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เก่ียวข้องกับการบริหารองค์กรในยุคไทย
แลนด์ 4.0 และพุทธจริยธรรมในการบริหารองค์กร ซ่ึงหลักพุทธจริยธรรมในการบริหาร
องค์กรยุค 4.0 นั้นประกอบด้วย หลักพุทธจริยธรรมในการครองตน เป็นหลักการประพฤติ
ตามกฎระเบียบของสังคมอย่างเคร่งครัด หลักพุทธจริยธรรมในการครองคน  เป็นหลักธรรม
ที่ก่อให้เกิดความเสมอภาคความเป็นธรรมแก่บุคคลในองค์กรและหลักพุทธจริยธรรมในการ
ครองงาน  เป็นหลักแห่งควา มรับผิดชอบต่อหน้ าที่การงานซ่ึงเป็ นหลักพ้ืนฐานแห่ ง
ความส าเร็จหรือทางสู่ความส าเร็จทั้งแก่ตนและองค์กร ซ่ึงจะน าไปสู่การบริหารองค์กรที่ 
“ม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน” ได้อย่างแท้จริง  
ค าส าคัญ: พุทธจริยธรรม; การบริหารองค์กร; ไทยแลนด์ 4.0 
  
Abstract 
 This academic article was studying the Buddhist ethics for 
organizational management in the era of Thailand 4 .0 . Therefore, studying 
was a lot of change according to the current world by studying the related 
document with the organization management in Thailand 4 .0  era and 
Buddhist ethics for organization management. The principles of Buddhist 
ethics for organization management were the principle of Buddhist ethics for 
self-management which was the principle for strictly complying with social 
rules, the principle of Buddhist ethics for human management which was 

                                                                 
*
 Received July 13, 2020; Revised October 21, 2020; Accepted December 23, 2020 



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  

Journal of MCU Social Science Review 
285 

 

principle of creating the equality and fairness for people in the organization 
and the principle of Buddhist ethics for administration which was the 
principle of responsibility for work that lead to the success for self and 
organization, finally, it can lead to organizational management as stable, 
wealthy and sustainable. 
Keywords: Buddhist Ethics; Organization Management; Thailand 4.0 Era 
 
บทน า 

วิสัยทัศน์ของการบริ หารประเทศในยุค  4.0 มี  คือ ม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยื น 
สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเกิดอยู่บนพ้ืนฐานของทรัพยากรมนุษย์หรืออยู่บนพ้ืนฐานของ
คนหรือบุคลากรในประเทศที่จะเข้ามาขับเคลื่อนความม่ังคง ม่ังค่ังและยั่งยืน ประเด็น
เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้สิ่งหนึ่งที่จะเป็นปัจจัยส าคัญในตัวบุคคลนั่นก็คือการมีพุทธจริยธรรมคือ
การบริหารที่อยู่บนหลักการของความถูกต้องโดยเฉพาะการน าหลักของความถูกต้องในทาง
พระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของของวิธีคิด วิธีการ หรือว่าวิธีการบริหารก็จะท าให้
คนเหล่านั้นเป็นบุคคลที่ท าเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนร่วมอย่างแท้จริงก็จะเกิดความ ม่ันคง 
ม่ังค่ัง และยั่งยืน และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริงภายใต้กรอบความคิดใน
การสร้างจริยธรรมและคุณธรรม ความยุติธรรมและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ความมีเอกภาพและความปรองดอง การประหยัดและการอุทิศที่จะมีจิตผูกพันในการ
ท างานให้แก่องค์กร (สุริยา รักษาเมือง, 2560) 

ในการบริหารองค์กรมีความส าคัญอย่างยิ่งในการเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผล
ภายในองค์กร นักวิชาการในหลายส านักก็ต่างให้ความส าคัญในบริหาร แม้แต่ในครั้ง
พุทธกาลแม้พระพุทธเจ้าก็ได้ประกาศหลักที่เก่ียวกับการบริหาร ที่รู้จักกันว่า หลักการครอง
ตน ครองคน ครองงาน การบริหารเป็นการขับเคลื่อนภายในองค์กรให้เดินไปข้างหน้า โดย
อาศัยคนอ่ืน ด้วยการเป็นผู้น า การแนะแนว การกระตุ้นความเพียรของผู้ อ่ืน เพ่ือให้ไปสู่
เป้าหมายขององค์กร (Chapman, 1998) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการบริหารมีส่วนส าคัญต่อ
ความส าเร็จขององค์กร ท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่ต้ังไว้ 

“การบริหารงาน”เป็นการบริหารให้ทุกคนได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีงาน
ท าตามความถนัด หลักการจัดงานให้เหมาะสมกับคนเป็นเรื่องที่ยาก เพราะงานบางที่มี
แผนกจ ากัดคนมีจ านวนมากกว่างานจึงจ าเป็นต้องบริหารจัดการให้เหมาะสมและลงตัว  
(อดิศร เพียงเกษ, 2551) การบริหารนั้นยังขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การใช้ความคิดเห็น และ
ความเข้าใจที่แตกต่างกัน ไม่มีค าใดเป็นมาตรฐานหรือเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแต่ละค าให้
ความหมายและความเข้าใจแก่ผู้ใช้ในลักษณะเดียวกัน เช่น การบริหาร คือ กระบวนการ  
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ที่ท าให้งานส าเร็จลงโดยการใช้ทรัพยากรบุคคล และวัตถุเข้าด้วยกัน เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ขององค์การนั้น (สมภพ สุกช่วง, 2541) อนึ่งการบริหารงานที่จะให้เกิดประสิทธิภาพใน
องค์กรนั้น ต้องประกอบด้วยหลักที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการบริหารพุทธบริษัท ได้แก่
หลักการที่ว่าด้วยการถือเอาธรรมะเป็นใหญ่ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการด าเนิน
ชีวิต การปฏิบัติงาน การบริหารทุกระดับ พระพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแต่สอนเหล่าสาวก
เก่ีย วกับธรรมมา ธิปไตยอย่าง เดีย วเท่ านั้น  พร ะอง ค์เองทร งปฏิ บัติอยู่ในหลักของ
ธรรมาธิปไตยด้วย หลักพุทธธรรมาธิปไตยนี้จึงส าคัญส าหรับการบริหารงานทั้งในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน (กรกต ชาบัณฑิต, 2561) ดังนั้น การบริหารจึงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะ
เป็นกระบวนการในการผลักดันองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการบริหารที่ประยุกต์เข้ากับหลักพุทธธรรมจะสามารถผลักดันองค์กรให้ไปสู่การพัฒนา
องค์กรอย่างยั่งยืน 
 
การบริหารองค์กร 

การบริหารองค์กรเป็นการบริหารเชิงบูรณาการของกระบวนการ ซ่ึงไม่ได้หมายถึง
ระบบหรือเทคนิคอย่างเดียว แต่รวมถึงการกระท าทุกอย่างที่ เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดผลขององค์กรได้ตามเป้าหมาย 
หรืออีกนัยหนึ่งก็หมายถึงการบริหารจัดการเพ่ือให้ได้ผลสูงสุดจากองค์กร ทีมงานและจาก
บุคลากรแต่ละคนนั่นเอง ซ่ึงผลงานตามกรอบหรือเป้าหมายที่ได้ตกลงกันไว้  

การบริหารหมายถึงศิลปะในการใช้บุคคลอ่ืนร่วมกับปัจจัยในการจัดการเพ่ือให้
กิจกรรมด าเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์และสนองตอบความคาดหวั งและจัดโอกาสให้บุคคล
เหล่านั้นมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานการบริหารเป็นการท างานที่ให้บุคลากรหรือ
กลุ่มคนด าเนินงานให้ส าเร็จเป้าหมายขององค์การเป็นกิจกรรมชนิดหนึ่งที่พบในการท างาน
ทั้งหน่วยงานของรัฐและองค์การทางธุรกิจที่ท าสิ่งต่าง ๆ ในกระบวนการจะได้รับผลมาก
น้อยขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ที่ร่วมกันท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายหรืออาจ
กล่าวสั้นๆว่าการบริหารหมายถึงการที่องค์การใช้คนและวัสดุในการไปให้ถึงความต้องการที่
ก าหนดไว้ (สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์, 2552) 

 
องค์ประกอบของการบริหาร 

การบริหารเป็นวิธีการท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน โดยที่ผู้บริหารต้องค าถึงถึง
องค์ประกอบหลายอย่างในการท างาน องค์ประกอบพ้ืนฐานเหล่านี้ เรียกเป็นตัวย่อ คือ 
POSDC มีรายละเอียดดังนี้  1 . การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดทิศทางของ
องค์การ เพ่ือวางวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์การ 2. การจัดองค์การ (Organizing) เป็น
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การจัดโครงสร้างองค์การให้สามารถด าเนินการไปตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ 3 . งานบุคลากร (Staffing) เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ และเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย 4. การอ านวยการ (Directing) เป็น
การบริหารจัดการ ติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติงานภายในองค์การให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์
และแผนการด าเนินงานขององค์การ 5. การก ากับดูแล (Controlling) เป็นการก ากับดูแล
การด าเนินงานในองค์การ และเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์การ 

ดังนั้น การบริหารองค์กรจะท าให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้นั้น เป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ขององค์กรต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนทุกคนจึงจะท าให้ส าเร็จลงได้ 
เป้าหมายเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้บริหารจะต้องท าให้บรรลุได้นั้นจะต้องมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ 
คือ ประการแรก เป้าหมายต้องสูงสุดแล้วสามารถท าให้ส าเร็จ ประการที่สอง การจะไปถึง
เป้าจะต้องมีระบบงานที่ดีมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพและประการสุดท้าย จะต้องระบุเวลา
ที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายนั้น 

 
การบริหารองค์กรในยุคไทยแลนด์ 4.0 

การพัฒนาองค์กร ให้พร้อมส าหรับการก้าวสู่ความเป็นองค์กร 4 .0 ส าหรับการ
บริหารองค์กรในยุคไทยแลนด์ 4.0 ดังนี้  

1. ผู้บริหารจะต้องเรียนรู้ที่จะบริหารท่ามกลางความแตกต่างและใช้ประโยชน์จาก
ความแตกต่างเพ่ือให้องค์กรได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เดินไปในทิศทางเดียวกัน และน าไปสู่
ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

2. ผู้บริหารต้องพัฒนาทักษะและวิธีการคิดที่จ าเป็นและทักษะในด้านต่าง ๆ การ
ติดตามและมองเห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้และอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ 
การคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดรวบยอด การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และ ความ
ฉลาดทางอารมณ์ 

3. การท างานภายในองค์กรยุค 4.0 การบริหารงานในลักษณะของการสั่งการและ
ควบคุม (Command and Control) แบบเดิม ๆ นั้นจะไม่เหมาะสมต่อทั้งกลุ่มบุคลากรที่มี
ความหลากหลายมากขึ้น บุคลากรในองค์กร 4 .0 จะต้องมีอิสระมากขึ้นในการบริหาร
ความส าเร็จของการท างานของตนเอง 

4. สามารถน าดิจิทัลใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ในการท างานขององค์กรมากขึ้น และ
อาจจะถึงขั้นของการน าดิจิทัลเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนองค์กร ในประเทศไทยนั้นการน า
ดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้นั้นก็ยังควรที่จะต้องผสมผสานให้เข้ากับ Human Touch อยู่ด้วย 
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5. องค์กร 4.0 จะต้องสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องระวังไม่ให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ภายในองค์กรช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายนอก (พสุ เดชะรินทร์, 2562) 

ดังนั้น ในการบริหารองค์กรในยุคไทยแลนด์ 4 .0 นี้ จะต้องสามารถน าดิจิทัลใหม่ ๆ 
เข้ามาปรับใช้ในการบริหารขององค์กรมากขึ้น และต้องน าดิจิทัลเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยน
องค์กร ในการบริหารต้อง มีความหลากหลายและแตก ต่างเพ่ือให้เกิดประสิทธิภา พ 
ประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร  
 
พุทธจริยธรรมเพ่ือการบริหารองค์กรในยุค 4.0 

การบริหารองค์กรในยุคไทยแลนด์ 4.0 สามารถน้อมน าเอาค าสอนที่เรียกว่าพุทธ
จริยธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ ซ่ึงเป็นพระบรมศาสดาเอกของโลกไม่มี
ศาสดาอ่ืนใดในโลกมาเปรียบมาใช้ในการบริหารได้ เนื่องจากหลักธรรมที่พระองค์ทรง
ประกาศเป็นอกาลิโก ล้ ายุค ทันสมัยและใหม่เสมอ  การน้อมน าเอาหลักพุทธธรรมไป
ประยุกต์ในการบริหารงานองค์กรในยุค 4.0 จะส่งผลให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น หลักพุทธจริยธรรมดังกล่าวเรียกว่า หลักของการครองตน ครองคนและครองงาน ซ่ึง
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. พุทธจริยธรรมในการครองตน หลักพุทธจริยธรรมในการครองตน หมายถึง 
หลักธรรมที่ผู้บริหารควรน ามาใช้ในการครองตนเพ่ือบริหารองค์กรในยุค 4.0 การบริหาร
ต้องรู้จักความเด่นและความด้อยของตนเอง การรู้ความเด่นก็เพ่ือที่จะปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับความสามารถของตนเองตามปกตินักบริหารมักมองเห็นเป็นความผิดพลาด
ของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ง่าย แต่มองข้ามความผิดพลาดของตนเอง ดังพุทธพจน์ว่า “ความ
ผิดพลาดของคนอ่ืนเห็นได้ง่าย แต่ความผิดพลาดของตนเองเห็นได้ยาก”(พระธรรมโกศา
จารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต), 2549) หลักและแนวปฏิบัติในการครองตน คือ หลักการครอง
ชีวิตของคฤหัสถ์กล่าวคือการปฏิบัติตามหลักฆราวาสธรรม 4 นี้ มีมาในพระสุตตันปิฎก สัง
ยุตตนิกายสคาวรรค ซ่ึงพระพุทธองค์ตรัสตอบปัญหาของอาฬวกยักษ์ มีความตอนหนึ่งว่า 
“เช่น ท่านถามสมณพราหมณ์เป็นอันมากเหล่า อ่ืนดูซิว่าในโลกนี้ มีอะไรยิ่งไปกว่าสัจจะ 
ทมะ จาคะและขันติฯ” (ส .ส. (ไทย) 15/845/316) ฆราวาสธรรม 4 นี้จ า เป็นต้องมีอยู่ใน
การบริหารองค์กรเพ่ือส่งเสริมให้มีความสุข อนึ่งในขุททกนิกาย สุตตนิบาต ก็มีปรากฏเรื่อง
นี้เช่นเดียวกัน ดังพระพุทธเจ้า พุทธองค์ทรงตรัสกับยักษ์ชื่ออาฬวกะว่า “มีธรรมะของผู้
ครองเรือน 4 คือ สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ ละโลกนี้ไปแล้วย่อมเศร้าโศก” (ขุ .สุ . (ไทย) 
25/311/361) ปรากฏอยู่ในอาฬวกสูตรมี 4 ประการ ดังนี้  (1) สัจจะความจริงคือด ารงม่ัน
ในสัจจะซ่ือตรงซ่ือสัตย์จริงใจพูดจริงท าจริงจะท าอะไรก็ให้เป็นที่ เชื่อถือวางใจได้ (2) ทมะ
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ฝึกตนคือบังคับควบคุมตนเองได้รู้จักปรับตัวและแก้ไขปรับปรุงตนให้ก้าวหน้าดีงามยิ่งขึ้น
เสมอ (3) ขันติอดทนคือมุ่งหน้าท าหน้าที่การงานด้วยความขยันหม่ันเพียรเข้มแข็งอดทนไม่
หวั่นไหวม่ันในจุดหมายไม่ท้อถอย (4) จาคะเสียสละคือมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือ ชอบช่วยเหลือ
เก้ือกูลบ าเพ็ญประโยชน์สละโลภได้ร่วมงานกับคนอ่ืนได้ไม่ใจแคบเห็นแก่ตัวหรือเอาแต่ใจ
ตน (ส .ส. (ไทย) 15/423/453) 

สรุปได้ว่า พุทธจริยธรรมในการครองตนนั้นควรรู้จักตน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และจริยธรรมทางสังคม การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และองค์กร 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร 

2 . พุทธจริย ธรรมในการครองคน  พุทธจริย ธรรมในการครองคน หมายถึ ง 
หลักพุทธธรรมที่น ามาใช้ในการบริหารคนกล่าวคือบุคคลากรเพ่ือให้ปฏิบัติงานในองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ หลักธรรมในครองคนกับการบริหารองค์กรนั้นหมายถึง การมี
ความสามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา 
สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและควา มร่วมมือ เป็นผู้ มีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ ดี ให้กา ร
ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน หลักธรรมในการครองคน คือ พรหมวิหาร
ธรรม 4 เป็นธรรมส าหรับมนุษย์ผู้ที่มีจิตใจประเสริฐ เป็นธรรมส าหรับผู้ใหญ่ เป็นธรรม
ส าหรับบิดา มารดา เป็นธรรมส าหรับพระพรหม (พระเทพวิสุทธิ กวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), 
2543) ธรรมซ่ึงพระโพธิสัตว์ทรงบ าเพ็ญและเผยแผ่อบรมสั่งสอนในระหว่างการบ าเพ็ญ
บารมีหลายยุคหลายสมัยการเจริญพรหมวิหาร 4 จึงเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาต้ังแต่ก่อน
พุทธกาล ซ่ึงปรา กฏในพระสุ ตตันตปิฎกหลายแห่ง  เช่ น มฆเทวสู ตร (ม .ม.  (ไทย ) 
13/309/373-381) ซ่ึงพรหมวิหารธรรม มีส่วนส าคัญส าหรับบริหารองค์กร ดังนี้ คือ (1) 
เมตตา ความรักใคร่เอ็นดู หมายถึง ความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน ให้ความสุข ความส าเร็จ และ
ความเจริญรุ่งเรืองตามสมควร (2) กรุณา ความสงสารผู้ อ่ืนแล้วคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ 
หมายถึง ความปรารถนาที่จะช่วยให้ผู้อ่ืนพ้นความทุกข์ ความเห็นอกเห็นใจกัน ช่วยเหลือ
เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน (3) มุทิตา ความมีจิตพลอยยินดีเม่ือผู้อ่ืนได้ดี หมายถึง การแสดงความ
ยินดีเม่ือผู้อ่ืนประสบความส าเร็จ ความเจริญเช่น การเลื่อนต าแหน่ง ยศ เป็นต้น มุทิตาเป็น
คุณธรรมที่สามารถก าจัด ความอิจฉาริษยาได้ เพราะการอิจฉาริษยาผู้อ่ืนนี้  ย่อมมีแต่ความ
ทุกข์ จิตใจจะหาความสุขสงบไม่ได้ แต่ในทางกลับกันผู้ที่พลอยยินดีกับผู้อ่ืนจะมีความสุขใจ 
หน้าตาแจ่มใส และเป็นที่รักของคนทั่วไป (4) อุเบกขา คือ ความวางเฉย ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ 
เม่ือผู้อ่ืนถึงความวิบัติ คือ การวางใจเป็นกลาง (ดนัย ไชยโยธา, 2544) 

สรุปได้ว่า พุทธจริยธรรมในการครองคนนั้นควรให้ความเสมอภาคความเป็นธรรม  
แก่บุคลากรในองค์กรและบุคคลากรก็ควรน าสิ่งที่ มีประโยชน์ มีความส านึกดีและถือเป็น
หน้าที่ท่ีจะต้องให้บริการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันและควรแนะน าในสิ่งที่ ดีแก่เพ่ือนร่วมง าน
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และเป็นผู้ มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้ อ่ืน ควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎ 
ระเบียบ ขององค์กรอย่างเคร่งครัด โดยใช้เหตุผลการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
เพ่ือความร่วมมือร่วมใจกันท าหน้าที่ของตนเองให้องค์กรบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. พุทธจริยธรรมในการครองงาน  พุทธจริยธรรมในการครองงาน หมายถึง 
หลักธรรมในการบริการงานองค์กรในภาพรวม เพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ต้ังไว้ การบริหารองค์กรหรือการรู้งานนั้น เป็นความรอบรู้เก่ียวกับงานใน
ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานเพ่ือประโยชน์ในการวางแผนบรรจุบุคลากร อ านวยการ
และติดตามประเมินผล ความรู้เรื่องงานมี 2 ลักษณะ คือ รู้ เท่าและรู้ทันเช่น  “รู้ เท่า” คือ 
ความรู้รอบด้านเก่ียวกับงานว่ามีก่ีขั้นตอนและมีส่วนเก่ียวข้องกับคนอ่ืน ๆ อย่างไร และยัง
หมายถึงความรู้เท่าถึงการณ์ ในเม่ือเห็นเหตุแล้วคาดว่าผลอะไรจะตามมา แล้วเตรียมการ
ป้องกันไว้ เหมือนคนขับรถลงจากเขาที่เขาชินกับเส้นทางว่าที่ใดมีเหวหรือเป็นทางโค้ง
อันตรายแล้วขับอย่างระมัดระวังให้มากขึ้น เม่ือถึงที่นั่นความรู้เท่าจึงช่วยให้มีการป้องกันไว้
ก่อนเป็นต้น “รู้ทัน” คือ ความรู้เท่าทันสถานการณ์ เม่ือเกิดปัญหาขึ้นก็สามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมและทันทีได้เป็นอย่างดี ดังกรณีของคนที่ขับรถลงจากภูเขา
แล้วรถเบรกแตก เม่ือเจอกับสภาพปัญหา เช่น นั้นจะตัดสินใจฉับพลันว่าจะท าอย่างไร นั่น
เป็นความรู้ทันเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี (พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺม
จิตโต), 2449)  

การครองงานเป็ นหลักธรรมที่น าไปสู่คว ามส า เร็จ เพรา ะเป็นหลักธรรมที่
ผู้ปฏิบัติงานควรประพฤติ ปฏิบัติ เพ่ือให้บังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่งานที่
รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมายได้อย่างเรียบร้อย ราบรื่น อีกทั้งยังจะ
ส่งผลดีต่อตนเองและสังคมตามบทบาทหน้าที่ ได้อีกด้วย การปฏิบัติงาน ให้ประสบ
ความส าเร็จตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้า ทรงแนะน าให้ปฏิบัติตามหลัก
อิทธิบาท 4 แปลว่า หลักพ้ืนฐานแห่งความส าเร็จหรือทางสู่ความส าเร็จมีองค์ประกอบ 4 
ประการ ดังนี้ (1) ฉันทะ คือ มีใจรัก ท างานที่ตนได้รับมอบหมาย (2) วิริยะ คือ ความ
พากเพียร และมีความขยัน ความขยันคือ ภาคปฏิบัติการของความรักในงานที่ได้รับ
มอบหมาย และท างานให้เต็มความสามารถ (3) จิตตะ คือ จดจ าจ่อจิต หมายความว่า ท า
อะไรก็ตามให้เจาะลึกลงไป ปักใจลงไป ไปในสิ่งนั้นอย่างลึกซ้ึง อย่างมุ่งม่ันอย่างจริงจัง และ
อย่างทุ่มเท ใครก็ตามที่ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ คนนั้นจะประสบความส าเร็จ  (4) 
วิมังสา วินิจฉัย ได้แก่การวิเคราะห์สร้างสรรค์พัฒนาตนเอง เม่ือเราท างานอะไรก็ตามให้
พินิจพิเคราะห์ สร้างสรรค์พัฒนา พระพุทธเจ้าทรงเป็นตัวอย่างของนักวิจัยชั้นยอดของโลก 
พระองค์ทรงสามารถสร้างปัญญาขึ้นมาใหม่จากเหตุการณ์ที่คนทั้งหลายมองไม่เห็นว่าเป็น
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ทางมาของปัญญาได้อย่างไร ก็เป็นเพราะว่าพระองค์ทรงรู้จักสร้างปัญญาในเชิงสร้างสรรค์
อันได้แก่การรู้จักคิดเชิงวิเคราะห์นั่นเอง (ว.วชิรเมธี, 2551) 

สรุปว่า พุทธจริยธรรมในการครองงานนั้นเป็นความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน 
ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้  ความสามารถ และ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถคิดริเริ่มหาหลักการ 
แนวทาง วิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
สรุป 

พุทธจริยธรรมเพ่ือการบริหารองค์กรในยุคไทยแลนด์ 4 .0 ประกอบด้วย พุทธ
จริยธรรมในการครองตน เป็นหลักการประพฤติที่ก าหนดแนวทางให้ทุกคนได้ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสังคมหรือตามกฎหมายบ้านเมือง (กฎหมายรัฐธรรมนูญ) อย่างเคร่งครัด 
ด้วยการยึดหลักหลักฆราวาสธรรม ซ่ึงประกอบด้วย หลักสัจจะ การเป็นผู้ด ารงอยู่ด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริตธรรม หลักทมะ การเป็นผู้รู้จักฝึกฝนตนทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้ด ารงอยู่ได้
ทุกสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม หลักขันติ ความเป็นผู้รู้จักอดทนอดกลั่นในอารมณ์หรือใน
ทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และหลักจาคะ ความเป็นผู้ เสียสละ บ าเพ็ญประโยชน์แก่ตนเอง
และผู้อ่ืน หลักการประพฤติตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนานี้จึงเป็นหลักการปกครองตน
ในสังคมที่พลวัตอยู่ตลอดเวลา พุทธจริยธรรมในการครองคน  เป็นหลักธรรมที่ ก่อให้เกิด
ความเสมอภาคความเป็นธรรมแก่บุคคลในองค์กรประกอบด้วยหลักพรหมวิหารธรรม คือ
หลักเมตตา มีความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน ปรารถนาให้ความสุข หลักกรุณา มีความปรารถนา
ที่จะช่วยให้ผู้อ่ืนพ้นความทุกข์ หลักมุทิตา มีความยินดีเม่ือผู้ อ่ืนประสบความส าเร็จ  และ
อุเบกขา คือ ความวางเฉย ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ  มีจิตใจหนักแน่นไม่ไหวต่อค านินทาและ
สรรเสริญ ซ่ึงหลักการปกครองตนตามแนวทางพระพุทธศาสนานี้ เป็นหลักการที่ผู้น าและผู้
ปฏิบัติตามความยึดเป็นแนวทางปฏิบัติในองค์กร พุทธจริยธรรมในการครองงาน  เป็นหลัก
แห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานประกอบด้วยหลักอิทธิบาทธรรม 4 ประการ คือ 
หลักฉันทะ คือ มีใจรัก ท างานที่ตนได้รับมอบหมายหลักวิริยะ คือ ความพากเพียร และมี
ความขยัน มีความรักในงานที่ได้รับมอบหมาย และการท างานให้เต็มความสามารถ หลักจิต
ตะ คือ จดจ าจ่อจิต มีความมุ่งม่ันและทุ่มเทอย่างจริงจังและหลักวิมังสา เป็นการวินิจฉัย 
วิเคราะห์สร้างสรรค์พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องซ่ึงหลักธรรม 4 ประการนี้ เป็นหลักพ้ืนฐาน
แห่งความส าเร็จหรือทางสู่ความส าเร็จทั้งแก่ตนและองค์กร 
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บทคัดย่อ 
  บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะ 
โดยเริ่มจากแนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะแบบกระแสหลักที่ใช้ฐานแนวคิดตามหลัก
วิทยาศาสตร์และฟิสิกส์หรือเรียกว่า วิธีการศึกษาแบบปฏิฐานนิยม (positivism) ให้
ความส าคัญและยึดถือข้อมูล เชิงประจักษ์ ซ่ึงแ ม้ว่าจะง่ ายต่อกา รวัดผลประเมินผล
ความส าเร็จของนโยบาย แต่ขาดความเข้าใจถึงบริบททางสังคมตามความเป็นจริงที่ มีความ
สลับซับซ้อน ท าให้การก าหนดนโยบายสาธารณะไม่ตอบโจทย์หรือไม่สามารถแก้ปัญหา
ตามที่สังคมต้องการอย่างแท้จริง นักวิชาการได้น าวิธีการศึกษาแนววิพากษ์มาท าการ
วิพากษ์แนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะกระแสหลัก เกิดเป็นแนวทางการศึกษา
นโยบายสาธารณะโดยยึดแนวคิดหลังปฏิฐานนิยม (post positivism) ที่ มีหลักเหตุผลที่
กว้างและเน้นการมีส่วนร่วมตามหลักความเป็นประชาธิปไตย อาทิเช่น การวิเคราะห์
นโยบายแบบถกแถลงและการโต้แย้ง รวมไปถึงการศึกษาสิ่งที่ มีอิทธิพลต่อกระบวนการที่
ภาครัฐใช้ในการก าหนดนโยบายสาธารณะ ได้แก่ การศึกษานโยบายสาธารณะเชิงวาท
กรรม ซ่ึงเป็นวิธีการที่ภาครัฐต้องการให้เกิดความร่วมมือจากประชาชนในการปฏิบัติตาม
นโยบายที่รัฐก าหนดขึ้นผ่านวิถีปฏิบัติของวาทกรรม  
ค าส าคัญ: การศึกษานโยบายสาธารณะ; วาทกรรม; นโยบายสาธารณะเชิงวาทกรรม 
 
Abstract 

This article aimed to focus on the public policy that began from the 
mainstream of public policy, which based on the scientific knowledge or 
known as “Positivism” that valued and emphasized  empirical evidence. 
Even though this public policy study which related to positivism is easier to 
measure the outcome of a policy but it completely separated facts and 
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values which has caused the public policy formulation to unable to solve 
problems as the people need. The academics have used a critical study 
method to criticize the mainstream of public policy studies approach and 
set up the new public policy studies approach known as post-positivism. 
The new guidelines for public policy studies that followed post-positivism 
concept which had a broader logic and emphasis on democratic 
participation such as discussion policy analysis, argumentation including 
study the influences of public policy formulation that planned by the 
government. The discursive public policy study is a method that the 
government needs to achieve people's cooperation and the acceptance or 
compliance with the government policies through the discourses practice . 
Keywords: Public Policy Studies; Discourse; Discursive Public Policy 
 
บทน า  

นโยบายสาธารณะ คือแนวทางในปฏิบัติงานของรัฐบาลที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ไข
ปัญหาในสังคมที่มีความสลับซับซ้อน นักวิชาการได้ให้ความหมายค าว่า นโยบายสาธารณะ 
แตกต่างกันตามมุมมองของนักวิชาการท่านนั้น ๆ อาทิเช่น Thomas R. Dye ได้ให้
ความหมายว่า นโยบายสาธารณะเป็นสิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท า 
ในส่วนที่เลือกกระท านั้นจะครอบคลุมกิจกรรมต่างๆทั้งหมด ทั้งที่ เป็นงานประจ าและ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในบางโอกาส เช่น การออกกฎหมายอาชญากรรม การยกเลิกนโยบายการ
เกณฑ์ทหารในบางประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ ตามความหมายของ Dye นโยบายสาธารณะมี
ลักษณะเป็ นงานประจ าในด้านต่างๆที่มีผลกร ะทบต่อวิ ถีชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนโดยรวม (Dye, 1984) ทางด้านของ Harold D. Lasswell และ Abraham 
Kaplan นั้นให้ความหมายว่า นโยบายสาธารณะคือ โครงการที่ก าหนดเป้าประสงค์ คุณค่า
และแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการกระท าที่ชัดเจน ซ่ึงการให้ความหมายดังกล่าวเป็น
การมองแบบรัฐประศาสนศาสตร์ ที่วิเคราะห์ได้ว่านโยบายต้องมีเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์
หรือแนวทางปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่ชัดเจนรวมทั้งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่ไม่ได้
ครอบคลุมแค่การก าหนดนโยบาย แต่รวมไปถึงการน านโยบายไปปฏิบัติด้วย (Lasswell & 
Kaplan, 1970) 

ในกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะด้านใดด้านหนึ่งนั้น ภาครัฐจะต้อง
กระท าอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพ่ือให้นโยบายดังกล่าวตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษานโยบาย



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  

Journal of MCU Social Science Review 
295 

 

สาธารณะอย่างครอบคลุม ซ่ึงแนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะนั้นพัฒนามาจาก
แนวทางที่เรียกว่านโยบายศาสตร์ (the policy science) ผู้ริ เริ่มคือ Harold D. Lasswell 
ซ่ึงเสนอให้จัดต้ังสาขาวิชานโยบายศาสตร์ขึ้นในปี ค.ศ. 1951 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้าง
สังคมศาสตร์ประยุกต์ (applied social science) เพ่ือเป็นสื่อกลางในการน าความรู้ไปท า
ความเข้าใจปัญหาที่เป็นที่ถกเถียงกันในสังคม เพ่ือให้คนในสังคม 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 
นักวิชาการ ผู้มีอ านาจตัดสินใจและประชาชนมีความคิดเห็นตรงกัน ทั้งนี้  สาขาดังกล่าวยัง
สอดคล้องกับหลักการและกระบวนการประชาธิปไตย หรือที่  Lasswell ใช้ค าว่า นโยบาย
ศาสตร์ของประชาธิปไตย (policy sciences of democracy) ซ่ึงเน้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการก าหนดนโยบายสาธารณะ (deLeon, 2006) น ามาซ่ึงข้อเสนอ
แนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะแบบใหม่ บทความนี้จะได้น าเสนอแนวทางการศึกษา
นโยบายสาธารณะสมัยใหม่ผ่านมุมมองของวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือก าหนดพฤติกรรม 
วิถีแบบแผนการปฏิบัติตนของคนในสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างกระแสทางสังคม โน้ม
น้าวความคิด ความเชื่อ อันเป็นเครื่องมือที่จะน ามาซ่ึงความร่วมมือในการปฏิบัติตาม
นโยบายสาธารณะที่ภาครัฐได้ก าหนดขึ้น 
 
การศึกษานโยบายสาธารณะเชิงวิพากษ์  

การศึกษานโยบายสาธารณะในช่วงแรก อยู่ภายใต้กรอบระเบียบวิธีการศึกษา
แบบปฏิฐานนิยม (positivism) ซ่ึงถือเป็นวิธีการศึกษานโยบายสาธารณะกระแสหลัก เป็น
การศึกษาที่ ใช้วิธี การ วัดปร ะเมินแบบวิ ธีทา งวิทย าศาสตร์ วิ เคร าะห์น โยบา ยจา ก
ประสบการณ์การสังเกตและการทดลองหรือประสบการณ์ทางสังคม เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่
เป็นกลางหรือเป็นภววิสัย (objectivity) มีการพิสูจน์ถูกผิด (falsification) และหาข้อสรุป
ทั่วไป (generalization) ให้ความส าคัญกับการวัดประเมินผลจากค่าสถิติ แบ่งแยกระหว่าง
ข้อเท็จจริงและคุณค่าออกจากกันอย่างสิ้นเชิง ซ่ึงเป็นวิธีที่น ามาจากการศึกษาตามแบบ
วิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ น ามาซ่ึงการก าหนดนโยบายที่ มุ่งเน้นการประเมินผลได้ ผลเสีย 
เชื่อถือข้อมูลในเชิงประจักษ์ เช่น ค่าสถิติ ซ่ึงการศึกษานโยบายสาธารณะแนวกระแสหลักนี้ 
แม้จะท าให้ง่ายต่อการวิเคราะห์นโยบายเพ่ือวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใช้การวัด
ค่านี้เป็นเครื่องมือของความส าเร็จทางการเมืองและการบริหารนโยบาย แต่วิธีการเช่นนี้
เป็นการศึกษาในระดับต้ืนโดยไม่เข้าใจถึงบริบททางสังคมที่แท้จริง ท าให้การก าหนด
นโยบายสาธารณะไม่ตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาตามที่สังคมต้องการอย่างแท้จริง เพราะ
สภาพทางสังคมนั้นมีความสลับซับซ้อน การก าหนดนโยบายสาธารณะมีจุดมุ่งหมายหลาย
อย่างและบางครั้งก็ขัดแย้งกันเอง จึงเป็นการยากที่จะน าจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งแยก
ออกมาวัดได้ รวมไปถึงยากที่จะแยกการศึกษาในเชิงประจักษ์ออกจากการศึกษาเชิง
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ปทัสถาน (Fischer, 2003) ต่อมาในช่วงทศวรรษที่ 1980 เริ่มมีการยอมรับว่าการศึกษา
นโยบายสาธารณะจะต้องมีทั้งค่านิยมและข้อเสนอแนะ (deLeon & Overman, 1998) 
กล่าวคือ การศึกษานโยบายสาธารณะจ าเป็นต้องศึกษาทั้งในเชิงประจักษ์และเชิงปทัสถาน
ควบคู่กันไป (Fischer, 1990) 
 ประเด็นของการศึกษานโยบายสาธารณะตามสภาพสังคมความเป็นจริงนั้นมีความ
สลับซับซ้อน  ครอบคลุ มทั้งประเ ด็นทางด้า นเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม จึงต้อง
ท าการศึกษาวิเคราะห์อย่างรอบด้านเพ่ือให้การก าหนดนโยบายตอบสนองต่อประเด็น
ปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้น การศึกษานโยบายสาธารณะไม่ใช่เพียงแค่ศึกษากิจกรรมที่รัฐบาลจะ
เลือกกระท าหรือไม่กระท า แต่จะต้องศึกษาถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
และมีความเป็นพลวัต (Dynamic) เพราะนโยบายสาธารณะที่ ถูกก าหนดขึ้นจะส่งผล
กระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สะท้อนผ่านการ
ได้รับบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบของ
การเมืองการปกครองและการท าหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองตลอดถึงตัวแสดงอ่ืนๆใน
กระบวนการทางการเมืองและนโยบาย เช่น กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มเคลื่อนไหวทาง
สังคมทั้งที่อยู่ในรูปของการจัดต้ังอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการอีกด้วย (ธนวัฒน์ 
พิมลจินดา, 2560)  ดังที่ Harold Lasswell ได้อธิบายในเบื้องต้นไว้ว่า การศึกษานโยบาย
สาธารณะ เป็นการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นมาในเชิงระบบและเชิงประจักษ์ที่ เก่ียวข้องกับ
นโยบายสาธารณะของแต่ละประเทศว่าถูกก าหนดขึ้นมาอย่างไรและจะท าอย่างไรจึง
สามารถน านโยบายนั้นๆไปปฏิบัติได้จริง (Lasswell, 1988) อาจกล่าวได้ว่า ปัจจัยที่ มี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนทิศทางจากการศึกษานโยบายสาธารณะกระแสหลักสู่ก ารศึกษา
นโยบายสาธารณะในปัจจุบัน (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2552) ประกอบด้วย  
 1. ด้านปรัชญา ได้แก่ แนวคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) โดยเฉพาะแนวคิด
ของ Habermas ที่เป็นปรัชญาที่มีผลต่อญาณวิทยาในทางสังคมศาสตร์ โดยเริ่มมากจาก
การวิพากษ์ทฤษฎีมาร์กซิสต์จนกลายเป็นการวิพากษ์สังคมศาสตร์ เนื่องจากสังคมศาสตร์
เกิดขึ้นมาพร้อมกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมใหม่และการเกิดขึ้นของทุนนิยมอุตสาหกรรม 
รวมทั้งได้รับอิทธิพลจากการศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์ที่แยกข้อเท็จจริงกับค่านิยมออก
จากกันอันเป็นต้นเหตุของการบิดเบือนความรู้ทางสังคมเพราะยึดติดกับเครื่องมือและ
เทคนิคมากกว่าความเป็นมนุษย์  (Morrow & Brown, 1994) Habermas อธิบายว่า 
เหตุผลมีหลายอย่างซ่ึงเหตุผลท่ีผู้เชี่ยวชาญอ้างตามหลักวิทยาศาสตร์ถือเป็นเหตุผลของคน
ส่วนน้อย ผู้เชี่ยวชาญอาจใช้เหตุผลในการสร้างอ านาจและกีดกันผู้อ่ืน น ามาสู่ภาวะของการ
ครอบง าทางความคิด ดังนั้น เขาจึงเสนอเหตุผลเชิงวาทกรรม (discourse rationality) 
ด้วยการให้คนมีโอกาสสื่อสารสองทางเพ่ือให้เข้าถึงข้อมูลและมีการถกแถลงกัน หรือที่



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  

Journal of MCU Social Science Review 
297 

 

เรียกว่า โครงสร้างการสื่อสารเชิงอัตวิสัยระหว่างกัน ( intersubjective structure of 
communication) หลักของ Habermas ถือเป็นหลักส าคัญที่มีผลต่อการศึกษานโยบาย
สาธารณะแนวใหม่ (Bohman, 2004) 
 2. ด้านญาณวิทยา หรือปรัชญาในการแสวงหาความรู้ ภายหลังทศวรรษที่ 1980 
เป็นต้นมา เกิดแนวคิดหลังปฏิฐานนิยม (post positivism) มีหลักส าคัญคือการมองว่า
ความรู้เป็นความเชื่อที่ยอมรับกัน (accepted belief) มากกว่าการเชื่อความรู้ ซ่ึงเป็นความ
จริงที่พิสูจน์แล้ว (proof) เนื่องจากความรู้ในทางสังคมศาสตร์มีหลากหลายมุมมองจึงเป็น
การยากที่จะยืนยันได้ว่ามุมมองใดจริงแท้กว่ากัน การเปลี่ยนแปลงทางด้านญาณวิทยานี้ 
เป็นผลให้การศึกษานโยบายเปลี่ยนจากการพิสูจน์มาเป็นการแปลความหรือตีความ 
(interpretive) เพ่ือท าความเข้าใจ ดังนั้นการท าความเข้าใจนโยบายสาธารณะจึงต้องท า
ความเข้าใจกรอบของการมองรายบุคคลหรือรับฟังการโต้แย้งของแต่ละฝ่ายเพ่ือดูว่า
น้ าหนักความคิดเห็นของฝ่ายใดน่ารับฟังมากกว่ากัน ไม่ใช่พิสูจน์ด้วยการใช้เทคนิคเชิง
ปริมาณหรือค่าสถิติต่างๆว่าทางเลือกนโยบายใดดีกว่ากัน เพราะวิธีการศึกษาด้ังเดิมของ
กระแสหลักนั้นให้ข้อมูลความจริงไม่เพียงพอและอาจน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ผิดพลาด 
(Fischer, 1998) 
 3 . ด้านปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ ยนแปลง ส่งผลให้การศึกษานโยบา ย
สาธารณะเปลี่ยนไปด้วย เช่น การเกิดเครือข่ายทางสังคม (social networks) ที่ เป็นผลมา
จากการปกครองในประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม สะท้อนให้เห็นถึงเง่ือนไขของการ
เปลี่ยนแปลงในด้านนโยบาย (Hajer et al., 2003) ได้แก่  
  3.1 น โยบายสาธารณะสมัย ใหม่เกิดตามเครือข่า ยประเ ด็น ( issue 
networks) ไม่ได้เกิดจากองค์กรตามหน้าที่ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ 
ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นการก าหนดนโยบายเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม ก็จะมีหน่วยงานที่
เก่ียวข้องจ านวนมากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชนหรือมูลนิธิอาสาสมัครมี
ส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดนโยบายด้วย 
  3.2 ขยายการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบายตามทิศทางของประชาธิปไตย ซ่ึงแตกต่างจากอดีตที่ก าหนดโดยบุคคล
เพียงกลุ่มเดียว นอกจากนี้ นโยบายสาธารณะสมัยใหม่ต้องผสมกลมกลืนกับทิศทางของการ
กระจายอ านาจ หรือ ต้องมีการวิเคราะห์นโยบายแบบมีส่วนร่วม (participatory policy 
analysis) 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการศึกษานโยบายสาธารณะสมัยใหม่จะเน้นแนวทางหลังปฏิ
ฐานนิยม (post positivism) แต่ก็เป็นไปอย่างสัมพัทธ์ (relativism) กล่าวคือ การยึดหลัก
ที่ว่าจะใช้แนวทางใดศึกษาหรือวิเคราะห์นโยบายนั้นขึ้นอยู่กับปัญหาและบริบทของนโยบาย 
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ซ่ึงการเลือกแนวทางการศึกษาต้องไม่ขึ้นอยู่ กับความชอบของผู้ ศึกษาอย่างเดียว เช่น ผู้
ศึกษาอาจมีแนวโน้มที่จะเห็นด้วยกับแนวทางการศึกษาแบบตีความ  ( interpretive) จึง
เลือกใช้แนวทางนี้เพียงอย่างเดียวในการศึกษานั้นก็จะไม่ตอบโจทย์ของปัญหาของนโยบาย 
เนื่องจากการศึกษานโยบายสาธารณะนั้นจ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้จากศาสตร์หลาย
แขนงเพ่ือท าความเข้าใจ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จึงจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ก าหนดนโยบายและน านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผล ซ่ึงอาจต้องใช้แนวทางการศึกษาตาม
หลักปฏิฐานนิยมและหลังปฏิฐานนิยมควบคู่ กันไปเพ่ือให้การศึกษานโยบายสาธารณะ
เป็นไปอย่างสมบูรณ์  

จะเห็นได้ว่า แนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะสมัยใหม่นั้น นักวิชาการได้น า
หลักการศึกษาเชิงวิพากษ์มาศึกษานโยบายสาธารณะและแนวทางการศึกษากระแสหลักจน
เกิดเป็นข้อเสนอใหม่ๆในการศึกษานโยบายสาธารณะในปัจจุบัน เนื่องจ ากการศึกษา
นโยบายสาธารณะเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์สภาพของปัญหา เพ่ือหา
แนวทางว่าจะท าอย่างไรให้ประเด็นปัญหานั้นๆถูกหยิบยกให้มีความส าคัญและเป็นที่สนใจ
จนได้รับการผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการทางการเมืองและก าหนดเป็นนโยบายเพ่ือท าการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ในบทความนี้จึงขอน าเสนอการศึกษานโยบายสาธารณะผ่านมุมมอง
ของวาทกรรมที่มีส่วนส าคัญในการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
 
วาทกรรมกับนโยบายสาธารณะ 

วาทกรรมตามความหมายของ มิเชล ฟูโกต์ (Michael Foucault) คือกระบวนการ
สร้างความหมายด้วยภาษาหรือสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ด ารงอยู่ในสังคมเพ่ือประกอบกันเป็น
ความรู้หรือความเข้าใจในเรื่องหนึ่งๆ รวมทั้งการสร้างหรือผลิตเอกลักษณ์และความหมาย
ให้กับสรรพสิ่ ง ไม่ว่าจะเป็นความรู้  ความจริง อ านาจหรือแม้กระทั่งตั วตนของเร า 
นอกจากนี้ วาทกรรมยังท าหน้าที่ในการยึดตรึงสิ่งต่างๆที่สร้างขึ้นให้ด ารงอยู่และเป็นที่
ยอมรับของสังคมต่อไป ด้วยการแสดงบทบาทผ่านทางภาคปฏิบัติการของวาทกรรม 
(Discursive practice) ประกอบด้วย ความเชื่อ ความคิด คุณค่า ค่านิยม จารีตประเพณี 
ผ่านทางสถาบันและช่องทางในการเข้าถึงคนในสั งคม (Foucault, 1979) วาทกรรมยังมี
ส่วนส าคัญในการครอบง าทางความคิด โดยเริ่มจากกลุ่มบุคคลผู้ มีอ านาจและอิทธิพลใน
สังคม เช่น สื่อมวลชน นักการเมือง นักวิชาการ นักแสดง เป็นต้น กลุ่มคนเหล่านี้จะควบคุม
วาทกรรมเพ่ือสื่อความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมและอุดมการณ์ และเม่ือประชาชนในสังคมถูก
ครอบง าทางความคิดก็จะมีความประพฤติและค่านิยมคล้อยตามความเชื่อนั้นๆ (Dijk, 
1998) การศึกษาวาทกรรมในทางสังคมศาสตร์สนใจกระบวนการปฏิบัติของการพูดและ
การเขียน รวมไปถึงผลผลิตในทางปฏิบัติของการพูดและเขียนเหล่านั้น ไม่ใช่แค่ตัวบทที่
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ปราศจากบริบททางสังคมเพียงอย่างเดียว (Parker, 1992) ดังนั้นการวิเคราะห์วาทกรรม 
เป็นการศึกษาการใช้ภาษาและการให้ความหมายต่อการด ารงชีวิตทางสังคมของมนุษย์ 
(Wetherell, 2001) มีลักษณะ 7 ประการ ประกอบด้วย 

1. การให้ความสนใจในเรื่องบริบทแวดล้อมของสถานการณ์การใช้ภาษา 
2. วิเคราะห์และให้ความส าคัญในระดับตัวบท วาทกรรม การสนทนา วัจนกรรม 

(speech acts) หรือสถานการณ์ต่างๆ ของการสนทนา 
3. ขยายขอบข่ายของการศึกษาออกไปจากโครงสร้างประโยคทางภาษาสู่การ

กระท าและการปฏิสัมพันธ์ (interaction) 
4. ศึกษาวาทกรรมทางภาษาในเชิงสัญญะและสรรพสิ่งที่ผลิตสร้างความหมายได้ 

เช่น สัญลักษณ์ ภาพ หรือภาษากาย เป็นต้น 
5 . มุ่ง ศึกษาความเป็ นพลวัตของการปฏิ สัมพันธ์และกลยุทธ์ ของการสร้า ง

ความหมายที่ไม่หยุดนิ่งตายตัว 
6. ศึกษาการท าหน้าที่ของสภาพแวดล้อมการใช้ภาษา อาทิเช่น สังคม วัฒนธรรม 

เหตุการณ์ ความรู้ความเข้าใจ 
7. วิเคราะห์ประเด็นที่นอกเหนือจากการใช้ภาษา เช่น โครงสร้าง วัจนกรรม ข้อ

โต้แย้ง การปฏิสัมพันธ์ สัญญะ วาทศิลปะ และสิ่งอ่ืนๆที่ประกอบขึ้นจากวาทกรรม 
นโยบายสาธารณะในเชิงวาทกรรม เริ่มต้นมาจากแนวคิดที่ว่า วัตถุทางกายภาพไม่

มีการสร้างความหมายในเชิงสังคม (social meaning) แต่การกระท าของมนุษย์มีการสร้าง
ความหมายในเชิงสังคม เนื่องจากประสบการณ์ของมนุษย์เกิดขึ้นภายใต้กรอบของสังคม 
วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อและความหมายของแต่ละบุคคล ดังนั้นการกระท าของมนุษย์
จึงเป็นตัวก าหนดความหมายให้แก่เหตุการณ์และการกระท าทั้งในเชิงวัตถุและเชิงสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงและมีการสร้างความหมายใหม่อยู่ตลอดเวลา กล่าวคือ เป็นกระบวนการ
วิวัฒนาการโดยผ่านการใคร่ครวญ การสื่อสาร การปฏิบัติ โดยความหมายในเชิงสังคมนี้จะ
เป็นพ้ืนฐานหรือเป็นตัวก าหนดการกระท าเชิงสังคม ซ่ึงความหมายของประสบการณ์ในเชิง
สังคมจะได้รับการพิจารณาในแง่ของสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ แบบแผน ระบบทาง
สังคมและอุดมการณ์ หรือถูกก าหนดขึ้นโดยการต่อสู้ทางสังคมและการเมืองในช่ว ง
ระยะเวลาหนึ่งที่เฉพาะเจาะจง การวิเคราะห์วาทกรรมจะกระท าผ่านภาษาและสิ่งที่ไม่ใช่
ภาษา เช่น ค าพูดที่กล่าวออกมา การสัมภาษณ์ เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ รวมไปถึงเรื่อง
ของการเมืองโดยมีเป้าหมายเพ่ือแสดงให้เห็นว่าการกระท าและวัตถุเหล่านี้ถูกสร้างในเชิง
สังคมอย่างไรและหมายถึงอะไรส าหรับองค์กรหรือการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม แต่สิ่งเหล่านี้
จะไม่มีความหมายที่แน่นอนหรือตายตัว เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงความหมายในเชิง
สังคมอยู่ตลอดเวลา (Fischer, 2003) 
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อาจกล่าวได้ว่า วาทกรรม คือรูปแบบของความคิดหรือกรอบความคิดเก่ียวกับเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งที่มีลักษณะเป็นสถาบันและมีการสืบทอด แสดงออกผ่านการพูด การเขียน ผ่าน
ประโยคหรือค านิยามที่ใช้บ่อยๆ เช่น การรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพ่ือลดโลกร้อน 
วาทกรรมโตไปไม่โกง เป็นต้น ทั้งนี้วาทกรรมแต่ละเรื่องมีระบบความคิดและเหตุผลของตน
ในการอธิบายหรือมอง “ความจริง” โดยวาทกรรมเรื่องเดียวกันแต่มีระบบความคิดและ
เหตุผลต่างกันก็จะมีการให้ค าอธิบายในเรื่องนั้นๆแตกต่างกันไปซ่ึงอาจมีความขัดแย้งหรือ
ปฏิเสธวาทกรรมอีกชุดหนึ่งได้ วาทกรรมท าหน้าที่ในการยึดตรึงสิ่งที่สร้างขึ้นให้ด ารงอยู่และ
เป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป แสดงบทบาทด้วย จารีตประเพณี ความเชื่อ คุณค่า ค่านิยม 
ผ่านทางสถาบันต่างๆในสังคมและช่องทางการเข้าถึงผู้คนในสั งคม จูงใจให้เชื่อด้วยหลัก
ตรรกะและข้อมูลที่ชัดแจ้ง แสดงให้เห็นว่ากระบวนการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา
ในสังคมมากที่สุด  

ยกตัวอย่างวาทกรรมที่มีส่วนในการก าหนดนโยบายสาธารณะ เช่น นโยบายด้าน
สาธารณสุข ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพด้วยการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องด่ื ม
แอลกอฮอล์ของคนในสังคม เกิดเป็นวาทกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา” ที่ถือว่าเป็นวาทกรรม
ที่เข้มแข็งและทรงพลัง มีการน าหลักความเชื่อทางศาสนาและศีลธรรมมาสร้างค่านิยม 
รวมทั้งจูงใจให้คนในสังคมให้เกิดการปฏิบัติตาม เนื่องจากการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ในประเทศไทยมีอัตราการด่ืมที่เพ่ิมขึ้นจากการน าเข้าเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์จากต่างประเทศ
รวมไปถึงกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เองก็มีความทันสมัยและ
เข้าถึงประชาชนในทุกภาคส่วน น ามาซ่ึงการเพ่ิมจ านวนของผู้บริโภคหน้าใหม่ ทั้งนี้  จาก
การบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์นอกจากจะเป็นปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพร่างกาย ท าให้
ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณรายจ่ายด้านสาธารณสุขเพ่ือรักษาผู้เจ็บป่วยจากการบริโภค
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้ว ยังน ามาซ่ึงปัญหาสังคมในด้านอ่ืนๆ อาทิเช่น ปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว ปัญหาเรื่องการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ อุบัติเหตุ
และการน าไปสู่สิ่งเสพติดอ่ืน (ณัฏฐณิชา เลอฟิลิแบร์ต, 2557) 

เพ่ือเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ ด้านครอบครัว ปัญหาความยากจน 
ด้านอุบัติเหตุและอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจและสาเหตุของโรคอีก
มากมายที่เกิดจากการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กระทรวงสาธารณสุขและ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง จึงร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการในการขับเคลื่อน
มาตรการเพ่ือให้ประชาชนลด ละ เลิกการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ซ่ึงโครงการที่ด าเนินมา
อย่างยาวนานและเป็นวาทกรรมที่คุ้นหูคนไทย ได้แก่โครงการ “งดเหล้าเข้าพรรษา” เป็น
การน าความเชื่อทางศาสนาและศีลธรรม มาร่วมกับเหตุผลด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม 
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ชักชวนและโน้มน้าวให้ประชาชนปฏิบัติตามเพ่ือบรรเทาหรือขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ (ศูนย์วิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและธุรกิจ, 2560) 

หรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือ วาทกรรม “ต้านโกง” หรือ “โตไปไม่โกง” เป็นอีกหนึ่งชุด
วาทกรรมที่ตอบสนองต่อนโยบายการแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบที่รัฐบาลพล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ก าหนดให้เป็น 1 ใน 12 นโยบายหลักเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการเพ่ือ
บรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชนและระบบเศรษฐกิจ นอกจากรัฐบาลจะได้
ก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ มีแผนยุทธศาสตร์รวมทั้งมาตรการภาครัฐในการจัดการ
แก้ปัญหาแล้ว ยังมีการสร้างชุดวาทกรรมต้านโกง หรือ โตไปไม่โกง เพ่ือปลูกฝังคว ามรู้ 
จิตส านึกให้แก่ประชาชน มีการจัดต้ังโรงเรียนสีขาวเพ่ือปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ 
มีความคิดที่ดีที่จะท าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนหรือเอ้ือประโยชน์ให้แก่พวก
พ้องของตน เป็นการสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักและยอมรับว่าการ
ทุจริตคือสิ่งที่บ่อนท าลายชาติ (ธนวัตร มัททวีวงศ์, 2559)  

จากตัวอย่างดังกล่าว หากวิเคราะห์วาทกรรมตามแนวคิดของ Foucault จะเห็น
ได้ว่า  วาทกรรมทั้งสองชุด ได้แสดงบทบาทผ่านทางภาคปฏิ บัติการของวาทกรรม 
(Discursive practice) ที่ประกอบด้วย ความเชื่อ ความคิด คุณค่า ค่านิยม จารีตประเพณี
ผ่านทางสถาบันและช่องทางในการเข้าถึงคนในสังคม วาทกรรมดังกล่าวถูกวางรากฐานลง
ในระบบสถาบันทางสังคมและเป็นการควบคุมพฤติกรรมทางสังคมขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนี้ 
หากวิเคราะห์วาทกรรมตามแนวคิดของ Fairclough เขามองว่าวาทกรรมคือส่วนประกอบ
ส าคัญที่เกิดขึ้น ในตัวบทของวาทกรรมถูกสร้างขึ้นโดยรัฐบาล สื่อมวลชนและสถาบันที่
เก่ียวข้อง ตัวบทในที่นี้หมายถึงเนื้อหา ประเด็นและสาระส าคัญที่ประกอบสร้างเป็นวาท
กรรม อันสะท้อนถึงระบบความรู้ อัตลักษณ์และความเชื่อของคนในสังคมนั้นๆ โดยกลุ่มคน
หรือองค์กรผู้สร้างวาทกรรมจะเป็นผู้ก าหนดทิศทางของตัวบ ทหรือเนื้อหาต่างๆและ
ถ่ายทอดไปยังผู้รับสารนั่นคือประชาชนในสังคม ทั้งนี้วิถีทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นส่วน
หนึ่งของโครงสร้างในการวิเคราะห์วาทกรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยด้านสภาพการณ์ทาง
สังคม ปัจจัยด้านการเมืองและสภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการสร้างตัวบทผ่านวิถีปฏิบัติทาง
วาทกรรม (Fairclough, 1991) ในส่วนของวาทกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา มีประเด็นและ
สาระส าคัญคือประชาชนควรร่วมมือกับภาครัฐในการลดการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เพ่ือ
แก้ปัญหาด้านสุขภาพ ด้านครอบครัว ปัญหาความยากจน ด้านอุบัติเหตุ อาชญากรรมและ
โรคอ่ืนๆที่เป็นผลมาจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และวาทกรร มต้านโกงหรือโตไปไม่
โกงนั้น เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตส านึกและค่านิยมในเรื่องของการไม่ทุจริตและให้
ความร่วมมือกับรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งเป็นการชี้ให้เห็นว่าการโกงเป็นสิ่งที่
ไม่ดี เป็นอุปสรรคขัดขวางการเจริญก้าวหน้าของประเทศจึงต้องก าจัดให้หมดสิ้น ไปจาก
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สังคม น ามาสู่กระแสการต่อต้านพฤติกรรมการโกง สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงการที่
ภาครัฐพยายามโน้มน้าวสร้างอิทธิพลทางความคิดให้ประชาชน ปลุกกระแสในสังคมให้เกิด
ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐผ่านวิถีปฏิบัติของวาทกรรม 
 
สรุป 

การศึกษานโยบายสาธารณะสมัยใหม่เป็นการน าหลักนโยบายศาสตร์เชิงวิพากษ์มา
วิพากษ์การศึกษานโยบายสาธารณะกระแสหลักในยุคแรกที่ถูกจ ากัดอยู่ภายใต้กรอบ
ระเบียบวิธีการศึกษาแบบปฏิฐานนิยม (positivism) หรือยึดฐานความคิดแบบวิทยาศาสตร์
หรือฟิสิกส์ที่ให้ความส าคัญกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แบ่งแยกระหว่างข้ อเท็จจริงและคุณค่า
ออกจา กกันอย่างชั ดเจน ใช้ค่า สถิติเป็นตัววั ดผลหรือปร ะเมินผลควา มส าเร็จหรื อ
ประสิทธิผลของนโยบาย รวมไปถึงความส าเร็จทางการเมืองและการบริหารนโยบาย แต่
วิธีการศึกษาตามแนวกระแสหลักนี้ ขาดความเข้าใจถึงบริบททางสังคมอย่างแท้จริงจึงท าให้
ข้อมูลที่ได้ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางสังคมและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ตรงจุด ดังนั้น นักวิชาการจึงแสนอแนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะสมัยใหม่ที่น าหลัก
การศึกษานโยบายศาสตร์เชิงวิพากษ์และมีข้อเสนอให้ใช้แนวทางการศึกษาหลังปฏิฐานนิยม 
(post-positivism) โดยเป็นไปอย่างสัมพัทธ์ (relativism) กล่าวคือ เป็นการใช้แนวทาง
การศึกษาสมัยใหม่ควบคู่ไปกับการศึกษาตามแนวกระแสหลักด้ังเดิม แต่เพ่ิมวิธีการศึกษา
แนวตีความ การวิเคราะห์นโยบายแบบมีส่วนร่วม การถกแถลงและการโต้แย้งเข้ามาเป็น
เครื่องมือช่วยในการศึกษานโยบายสาธารณะ ท าให้การศึกษานโยบายสาธา รณะสมัยใหม่
เป็นไปอย่างสมบูรณ์ สามารถวิเคราะห์หรือก าหนดนโยบายสาธารณะได้อย่างครอบคลุมทุก
ประเด็นและตอบโจทย์ความต้องการของสังคม 

การศึกษานโยบายสาธารณะในเชิงวาทกรรม เป็นการศึกษาการสร้างความหมาย
ในเชิงสังคม (social meaning) วาทกรรมคือ รูปแบบของความคิดหรือกรอบความคิด
เก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีลักษณะเป็นสถาบันและมีการสืบทอด แสดงออกผ่านการพูด 
การเขียน ผ่านประโยคหรือค านิยามที่ใช้บ่อยๆ ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานหรือเป็นตัวก าหนดการ
กระท าเชิงสังคมของมนุษย์ วาทกรรมท าหน้าที่ในการยึดตรึงสิ่งที่สร้างขึ้นให้ด ารงอยู่และ
เป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป โดยจะแสดงบทบาทด้วยจารีตประเพณี ความเชื่อ คุณค่า 
ค่านิยม ผ่านทางสถาบันต่างๆในสังคมและช่องทางในการเข้าถึงผู้คนในสังคม มีการจูงใจให้
เชื่อด้วยหลักตรรกะและข้อมูลที่ชัดแจ้ง นอกจากนี้ วาทกรรมยังมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะ ยกตัวอย่างเช่น นโยบายด้านสาธารณสุข มีการสร้างวาทกรรมงดเหล้า
เข้าพรรษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ประชาชนลดหรือเลิกการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ที่
เป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพ หรือ นโยบายการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ได้แก่ วาท
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กรรมต้านโกงหรือโตไปไม่โกง เป็นต้น วาทกรรมเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างค่านิยม โน้ม
น้าวหรือจูงใจประชาชนให้ร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐโดยผ่านวิถีปฏิบัติ
ของวาทกรรม 

จะเห็นได้ว่า การก าหนดนโยบายสาธารณะในยุคแรกตามแนวทางกระแสหลักนั้น
จ ากัดอยู่ภายใต้กรอบระเบียบวิธีการศึกษาแบบปฏิฐานนิยม (positivism) ที่ใช้ฐานคิดแบบ
วิทยาศาสตร์และให้ความส าคัญกับข้อมูลเชิงสถิติในการวัดความส าเร็จหรือประสิทธิผลของ
นโยบาย ซ่ึงการศึกษาในลักษณะนี้มีข้อจ ากัด กล่าวคือ บริบททางสังคมตามสภาพความ
เป็นจริงมีความสลับซับซ้อน แนวทางการศึกษาและก าหนดนโยบายสาธารณะแบบปฏิฐาน
นิยม (positivism) จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ไขหรือ
บรรเทาปัญหาในสังคมได้อย่างครอบคลุม นักวิชาการจึงได้เสนอแนวทางการศึกษานโยบาย
สาธารณะแบบหลังปฏิฐานนิยม (post- positivism) ร่วมกับการศึกษานโยบายสาธารณะ
ตามแนวทางการศึกษาแบบด้ังเดิม ได้แก่ การน าฐานคิดแบบวิทยาศาสตร์ การวัดผล
ประเมินผลร่วมกับวิธีวิพากษ์นโยบาย การโต้แย้งและการมีส่วนร่วม ซ่ึงจะช่วยเติมเต็ม
การศึกษาและการก าหนดนโยบายสาธารณะได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ ในส่วนของ
การศึกษานโยบายสาธารณะในเชิงวาทกรรมนั้นมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะ เนื่องจากวาทกรรมเป็นเสมือนกรอบแนวคิดที่สามารถกระตุ้น
หรือจูงใจให้ประชาชนในสังคมเกิดความเชื่อหรือความคิดเห็นคล้อยตามได้ อาทิเช่น การ
ก าหนดนโยบายด้านสาธารณะสุข มีการสร้างวาทกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา เพ่ือจูงใจให้
ประชาชนลด ละ เลิกการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ หรือวาทกรรมโตไปไม่โกงจากนโยบา ย
การปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น เป็นต้น 
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 บทความนี้มุ่งศึกษาปริศนาธรรมท้องถิ่น พัฒนาการของปริศนาธรรมท้องถิ่นสู่งาน
ทัศนศิลป์ร่วมสมัย และทัศนศิลป์ร่วมสมัยสะท้อนบริบทเปลี่ยนแปลงงานศิลปะ ผล
การศึกษาพบว่า ปริศนาธรรมท้องถิ่นหรือปริศนาแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการถ่ายทอด
ภาษาเขียนจากภาพวาดที่มีให้เห็นตามศาสนาสถาน ด้วยฝีมือของช่างท้องถิ่นผสมผสาน
ความเป็นท้องถิ่นกับวรรณกรรมทางพุทธศาสนา ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมตาม
ความแตกต่างของบริบทแต่ละช่วงเวลาและความเป็นท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค ต่อมาถูก
พัฒนาการสู่งานทัศนศิลป์ร่วมสมัยด้วยอิทธิพลศิลปะจากต่างประเทศ ภายใต้บริบทศิลปะ
สมัยใหม่และการพัฒนาการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย มีลักษณะเป็นภาพขนาด
ใหญ่ลงบนฝาผนัง ใช้สีตัดเส้นและปิดทองลงบนภาพ ใช้ทฤษฎีและหลักการว่าด้วยแสงและ
เงา และการผสมผสานพรรณนาภาพเป็นลายลักษณ์ด้วยพยัญชนะอักขระวิธีควา มเป็น
ท้องถิ่นหรืออักษรไทยในยุคของรัตนโกสินทร์ และยุคปัจจุบัน ศตวรรษที่ 21 ทัศนศิลป์ร่วม
สมัยสะท้อนบริบทการเปลี่ยนแปลงของศิลปะน าไปสู่พหุศิลป์ร่วมสมัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ 
และแนวโน้มหลังศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ น าไปสู่การแบ่งแยกศิลปะชั้นสูง
มากยิ่งขึ้น มองข้ามองค์ความรู้ปริศนาธรรมท้องถิ่นและปริศนาธรรมทางพระพุทธศาสนาที่
ควรไ ด้รับการ ฟ้ืนฟูและรักษา ไว้ ตลอดจนถ่ายทอดผสมผสานสอดคล้องกับควา ม
เปลี่ยนแปลงงานศิลปะแต่ละยุคสมัย  
ค าส าคัญ: ปริศนาธรรมท้องถิ่น; ปริศนาธรรมทางพระพุทธศาสนา; ทัศนศิลป์ร่วมสมัย  
 
Abstract 
 This article focused to study on local dharmic paradox, 
development of local dharmic paradox for contemporary visual art, and 
reflection of contemporary visual art to changing of art. The results found 
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that local dharmic paradox or mystery of local wisdom was transferred from 
writing to drawing on the religious places by workmanship of local 
craftsmen. The drawing were mixed from local, Buddhist Literature, 
tradition, and culture which depended on the difference time and local in 
each area. Later, the drawing were developed to contemporary visual art by 
influence of foreign art. Since, context of modern art and democracy made 
the drawing were large pictures on the wall, using color to cut the lines, 
gilding on the pictures, using light and shadow theory, and depiction the 
pictures with alphabet of local or Rattanakos in Period. Furthermore, in 21st 
century, the contemporary visual art was changed to contemporary plural 
art which was the new knowledge. Additionally, the trend after 21st century, 
new technology brought to more separation of art. Therefore, the local 
dharmic paradox and Buddhist dharmic paradox were neglected instead 
restoration and preservation. Also, the drawing were transferred and mixed 
with changing of art in each time.      
Keywords: Local Dharmic Paradox; Buddhist Dharmic Paradox; 
Contemporary Visual Art  
 
บทน า 
 งานจิตรกรรมฝาผนัง สื่อให้เห็นถึงปริศนาธรรมทางพุทธศาสนา ที่ เหนือการ
ประเมินค่าเป็นเงินตรา โดยได้รับความชื่นชอบและความสนใจของชาวต่างชาติต่อ
ภาพเขียนปริศนาธรรม ที่ได้รับอิทธิพลจากค าสอนทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เข้าถึงจิต
วิญญาณของความเป็นมนุษย์ การน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบแห่งความดี ใช้
ภูมิปัญญาอย่างมีเหตุและผล ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาของผู้คนในสังคมแต่ละยุคสมัย 
ที่ต้องปรับตัวการด าเนินชีวิตเข้ามาหากัน และสนองต่อความเชื่อและข้อปฏิบัติของแต่ละ
ท้องถิ่น แต่จากความเปลี่ยนแปลงไปในบริบทช่วงเวลา ที่ความเป็นไปของสังคมมีส่วนใน
กระบวนความคิด ให้เกิดศิลปะในวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานภาพเขียน
ปริศนาธรรมที่ร่วมสมัยจากวิวัฒนาการที่เกิดขึ้น และความไม่แน่นอนในมุมมองงานศิลปะที่
แปรผันจากอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติและความเป็นสากล  
 ภาพเขียนปริศนาธรรมท้องถิ่นที่เกิดขึ้น เป็นการถ่ายทอดภาษาเขียนจากภาพวาด
ที่มีขนาดใหญ่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมควรอนุรักษาและดูแลรักษาไว้ เพราะสื่อให้เห็นถึง
ร่องรอยการถ่ายทอดความเชื่อ ความคิด ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา วรรณกรรมหรือ
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วรรณคดี ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ (กฤษณ์ 
ทองเลิศ, 2560) การสะท้อนกฎแห่งกรรม และการประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ที่แฝงไปด้วย
คติค าสอน เพ่ือให้เห็นหนทางแห่งการใช้ชีวิตและด าเนินชีวิตที่ มีการอุปมาด้วยภาพ ที่ มิใช่
ขึ้นอยู่กับจริตของสังคมหรือตัวตนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และการน าเรื่องราวทางสังคม
ผสมผสานเรื่องราวทางศาสนาที่สะท้อนให้เห็นจากภาพ เพ่ือให้ผู้คนได้เข้าถึงธรรมะและ
การใช้ชีวิตของมนุษย์ในรูปของปริศนาธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่ เป็นส่วนหนึ่งของ
ปริศนาธรรมท้องถิ่น ท าให้เกิดการรับรู้ธรรมะจากภาพ ดังนั้นปริศนาธรรมท้องถิ่นถือว่าเป็น
ภูมิปัญญาของนักเขียนหรือผู้ที่ถ่ายทอดจิตรกรรมภาพวาดด้วยฝีมือและจิตวิญญาณ โดยที่
บรรพชนได้เขียนไว้ในสมุดไทยหรือสมุดข่อย และในจิตรกรรมฝาผนังนับต้ังแต่สมัยโบราณ 
สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ ส่วนใหญ่มีการน าวรรณกรรมมาประยุกต์ใช้ 
ถ่ายทอดภาพปริศนาธรรมท้องถิ่นและปริศนาธรรมทางพระพุทธศาสนา อย่างเป็นรูปธรรม
และนามธรรมสัมพันธ์กับบริบทในช่วงเวลานั้น ๆ  
  แต่ยุคปัจจุบันเม่ือสังคมการสร้างสรรค์ผลงานภาพเขียน ที่ ต้องขับเคลื่อนภายใต้
สังคมประเทศไทยยุค 4.0 ด้วยนวัตกรรมในการท าสิ่งใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีมาเป็นส่วน
ในการสร้างสรรค์ผลงานจากจิตรกรรมฝาผนัง วิวัฒนาการงานจิตรกรรมไทยให้มีความเป็น
ศิลปะจิตรกรรมร่วมสมัย หรือจิตรกรรมสมัยดิจิทัล เพ่ือดึงดูดเสน่ห์งานศิลปะและการ
ผสมผสานของงานศิลปะ ที่มีความแตกต่างจากสิ่งที่บรรพชนไม่เคยท าไว้ เหมือนงานศิลปะ
ภาพเขียนเช่นในอดีตที่ผ่านมา โดยจะเห็นว่าได้ว่าการแสดงผลงานท าให้ภาพเขียนปริศนา
ธรรมถูกลดบทบาทลง และหาดูได้ยากมากขึ้น เสมือนหนึ่งการแทนที่ผลงานภาพเขียนงาน
ทัศน์ศิลป์ร่วมสมัยเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ซ่ึงจะเห็นตามการจัดแสดงในนิทรรศการต่าง ๆ 
และการแสดงผลงานของผู้เขียนที่โด่งดังที่สื่อ ที่การใช้นวัตกรรมในศิลปะในยุคประเทศไทย 
4.0 ที่มีแนวคิดแนวคิดและการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่ร่วมสมัยยิ่งขึ้น และ มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงวงการศิลปะซ่ึงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ต้องมีการปรับตัว และลดบทบาท
ภาพเขียนปริศนาธรรม ที่ควรจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นดังเช่นอดีตที่ผ่านมา ท าให้ผู้ เขียนเห็น
ว่าควรจะมีการศึกษาถึงปริศนาธรรมท้องถิ่นองค์ความรู้สู่งานทัศนศิลป์ร่วมสมัย และการ
ประยุกต์เพ่ือการสืบทอดงานศิลปะของประเทศที่มีตามท้องถิ่นและสถานที่ต่าง ๆ สู่
ลูกหลาน และสามารถน าองค์ความรู้เพ่ือการศึกษาในยุคสมัยนี้  เพ่ือรักษาความเป็นชาติ
และศาสนา ตลอดจนเพ่ือการด ารงอยู่ของมนุษยชาติด้วยความสันติ สามารถน าหลักธรรม
ทางศาสนามาใช้ในการด ารงชีวิตและการปรับตัวแต่ละยุคสมัย และเห็นว่าควรศึกษาให้เห็น
ถึงประเด็นองค์ความรู้ปริศนาธรรมท้องถิ่น พัฒนาการของปริศนาธรรมท้ องถิ่นสู่งาน
ทัศนศิลป์ร่วมสมัย และทัศนศิลป์ร่วมสมัยสะท้อนบริบทเปลี่ยนแปลงงานศิลปะ 
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องค์ความรู้ปริศนาธรรมท้องถ่ิน 
 นัยยะของปริศนาธรรมท้องถ่ิน  
 ค าว่า “ปริศนาธรรม” อ่านว่า ปฺริด-สะ-หฺนา-ท า ประกอบด้วยค าว่า ปริศนา + 
ธร รม และร า ชบัณฑิ ตยสถา น  ( 2 55 6 )  ได้ ให้ ความหมา ย ใ นพจนา นุกรมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ว่าเป็นปริศนาในทางธรรมหรือสิ่งหรือถ้อยค าที่ผูกขึ้นเป็น
เง่ือนง าเพ่ือให้แก้ให้ทาย ถ้าแก้ถูกก็เห็นธรรม แก้ผิดก็เป็นกรรม ซ่ึงธรรมเป็นการค าสั่งสอน
หลัก ประพฤติปฏิบัติในศาสนา คุณความดี ความจริง ความยุติธรรม กฎเกณฑ์ และสิ่งของ 
เป็นต้น และในท านองเดียวกันกับธนากรณ์ อุดมศรี (2554) อธิบายว่าปริศนาธรรมเป็นการ
ถ่ายทอดภาพ หรือถ้อยค าเป็นเง่ือนง าในทางธรรมเป็นภูมิปัญญาไทยโบราณในจิตรกรรมฝา
ผนัง เพ่ือสอนพุทธธรรมอุปมาอุปไมยในรูปแบบของงานศิลปะเพ่ือให้คนได้ตีความ ได้
พิจารณารู้ดี รู้ชั่ว บาป บุญ คุณ โทษ อย่างไรคือประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์ ดังนั้นสรุปได้
ว่า ปริศนาธรรม เป็นกลวิธีในการสอนธรรมะอย่างหนึ่ง โดยการใช้ภาพทางศิลปะหรือ
ศิลปะจิตรกรรมฝาผนัง เพ่ือการสื่อถึงหลักธรรมค าสอน คติธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือ
สอนแก่ผู้ที่ไม่รู้หนังสือ หรือสื่อถึงการตีความเก่ียวกับหลักธรรมในเชิงอุปมาอุปไมย ที่วาด
โดยใช้สัญลักษณ์ เส้น สี ทัศนธาตุต่าง ๆ ทางศิลปะในรูปธรรมนามและนามธรรม เพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้สึกเหมือนกับการได้ฟังบรรยายธรรมะ แต่ต่างที่ ต้องใช้สมองขบคิดตีความ
ของภาพมีที่มีความหมายและคุณค่าทางจิตใจ หรือซ่อนความรู้ สึกเพ่ือให้มนุษย์เกิดการ
สื่อสารสะท้อนจิตส านึกในการด าเนินชีวิตในสังคม  
 ส่วนค าว่า “ปริศนาธรรมท้องถิ่น” หรือปริศนาแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น จากแนวคิด
ของยุทธนา ไพกะเพศ (2555) ได้ให้ความหมายว่าเป็นศิลปะชุมชนหรือท้องถิ่นที่สร้างสรรค์  
หรือก าหนดจากวัฒนธรรมและแหล่งบันดาลใจ ความเชื่อทางศาสนาหรือพิธีกรรม จาก
สภาพแวดล้อมการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนที่ศิลปินเป็นสมาชิกสังคมหรือเป็นภาษาภาพ
แทนภาษาเขียนเพ่ือสอนธรรมะให้แก่ผู้ที่ไม่รู้หนังสือ โดยแสดงออกมาในรูปของศิลปะภาพ
จิตรกรรมสร้างสรรค์ขึ้นมา และยังรวมถึงภาพที่สะท้อนมาจากชีวิตและสังคมที่มีความเป็น
ท้องถิ่นที่ช่วยให้ขบคิดตีความด้วยสติปัญญา ตลอดจนการสร้างสรรค์ภาพเขียนจาก
ช่างฝีมือท้องถิ่น เพ่ือการแสดงปริศนาธรรมที่ผสมผสานความเป็นท้องถิ่นกับวรรณกรรม
ทางพุทธศาสนา เน้นเรื่องราวในแง่คติความเชื่อ และเชิงอิทธิปาฏิหาริย์ เพ่ือสื่อถึงความดี 
ความงาม ความศรัทธาต่อพุทธศาสนาของผู้คนในท้องถิ่น สอดคล้องกับความสัมพันธ์ภูมิ
ปัญญาที่แสดงวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่เป็นรากฐานด้วยประสบการณ์ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น 
ดังนั้นสรุปได้ว่า ปริศนาธรรมท้องถิ่นหรือปริศนาแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการถ่ายทอด
ภาษาเขียนจากภาพวาดที่มีให้เห็นตามศาสนาสถาน ด้วยฝีมือของช่างท้องถิ่นผสมผสาน
ความเป็นท้องถิ่นกับวรรณกรรมทางพุทธศาสนา ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมตาม
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ความแตกต่างของบริบทแต่ละช่วงเวลาและความเป็นท้องถิ่นนั้น ๆ ซ่ึงปริศนาธรรมท่ี
เกิดขึ้นและพบเห็นในท้องถ่ิน ส่วนใหญ่จะเป็นปริศนาธรรมวรรณกรรมทางพุทธศาสนา
หรือผูกโยงทางพระพุทธศาสนา และปริศนาธรรมท่ีมาจากวรรณกรรมท้องถ่ิน แต่
ปริศนาธรรมท้องถ่ินโดยตรงน้ันท่ีไม่ใช่ปริศนาธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือวรรณกรรม
ท้องถ่ินมีให้เห็นไม่มากนัก  
 ปริศนาธรรมท้องถ่ินกับปริศนาธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ปริศนาธรรมท้องถิ่นอยู่บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากวิถีชีวิตและบริบทความ
เป็นท้องถิ่นที่สื่อให้เห็นสภาพสังคมไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีรูปแบบการด าเนินชีวิต
โดยสะท้อนผ่านจารีตประเพณี วัฒนธรรม สภาพสังคมและความเชื่อตามผนังถ้ าและเชิงผา 
พัฒนาการภาพวาดสู่ปริศนาธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ เป็นส่วนหนึ่งของปริศนาธรรม
ท้องถิ่น ด้วยวิถีชีวิตของชาวไทยที่ให้ความส าคัญการนับถือศาสนาพุทธต้ังแต่เกิดจนตาย 
และต้องการสื่อภาษาและวรรณกรรมทางพุทธศาสนา หรือวรรณคดีแต่ละยุคแต่ละสมัย สืบ
ทอดผ่านเรื่องราววรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์ที่บั นทึกเป็นตัวหนังสือ
ตามศาสนาสถานภายในพระอุโบสถ พระวิหาร พระมณฑป พระปรางค์ พระระเบียง พระ
สถูปเจดีย์ ศาลาการเปรียญ ตลอดจนปราสาทและพระราชวัง ที่มีปริศนาธรรมเก่ียวข้องกับ
วรรณกรรมทางพุทธศาสนาถ่ายทอดเรื่องราวในพระพุทธศาสนาหรือสื่อสารพุทธธรรมใน
ระดับ “โลกุตรธรรม” เช่น เรื่องราวพุทธประวัติ ประวัติพระสาวก ไตรภูมิกถา บาลีชาดก 
และทศชาติชาดก เป็นต้น (สุรชัย จงจิตงาม, 2562) ซ่ึงถือว่าเป็นวรรณกรรมอันทรงคุณค่า
ในทางพระพุทธศาสนา  
 จากปริศนาธรรมวรรณกรรมทางพุทธศาสนา หรือผูกโยงกับพระพุทธศาสนา เป็น
แหล่งข้อมูลส าคัญที่สร้างแรงบันดาลใจสร้างงานจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการใช้สื่อภาพวาด
ปริศนาธรรมที่สร้างสรรค์ สอดแทรกค าสอนเก่ียวกับเรื่องศิลปะในการด าเนินชีวิตให้ถูกต้อง
เป็นไปตามหลักพุทธธรรม สามารถท าให้บุคคลได้ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของค าสอน
พุทธศาสนาผ่านวรรณกรรมที่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม คุณธรรม จริยธรรม หรือการบ าเพ็ญ
บารมี เพ่ือสอนไม่ให้ประมาทในชีวิต และการใช้ชีวิตในประจ าวันที่อยู่ในสังคมอย่างสันติ 
(สัญญา ศิริพานิช, 2557) โดยจะเห็นว่าปริศนาธรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่ผ่านมานับ
จากอดีตกาลจนตราบที่มีให้เห็นกันทุกวันนี้ แสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะจากช่างฝีมือแต่
ละท้องถิ่นที่มีแนวคิดหรือจินตนาการเอาแนวคิดทางพระพุทธศาสนาหรือวรรณกรรม
ท้องถิ่น ไปผสมกับองค์ความรู้ความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานกับเอกลักษณ์
วัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกันตามบริบทของช่างท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค ได้แก่ 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ดังนั้นสามารถ
หยิบยกให้เห็นปริศนาธรรมทางพระพุทธศาสนาแต่ละภูมิภาคพอสังเขปดังนี้ 
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 ปริศนาธรรมทางพระพุทธศาสนาภาคเหนือ การถ่ายทอดภาพวาดปริศนาธรรม
ทางพุทธศาสนาที่เป็นส่วนหนึ่งของปริศนาธรรมท้องถิ่น ส่วนใหญ่เป็นปริศนาธรรมผ่าน
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่ถูกผสมผสานเรื่องราววรรณกรรมทางพุทธศาสนา และบ่งบอก
ความเป็นภูมิปัญญา มรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายในความเป็นล้านนา ความศรัทธาที่
มีต่อพุทธศาสนาจากฝีมือภาพวาดของสกุลช่างท้องถิ่นในพ้ืนที่ภาคเหนือ ได้แก่ สกุลช่าง
เชียงใหม่ สกุลช่างไทใหญ่ สกุลช่างเชียงแสน สกุลช่างไทลื้อ และสกุลช่างน่าน เป็นต้น 
ดังเช่นที่วัดภูมินทร์ มีความเป็นเอกลักษณ์ของภาพวาดฝาผนังมากที่สุดในล้านนา ขนาด
ของภาพที่วาดมีขนาดใหญ่กว่าขนานคนจริง ไม่ว่าจะเป็นภาพพุทธประวัติและพระสาวก 
ภาพทศชาติ ภาพวาดขาดก เช่นเดียวกับที่วัดป่าแดดจากช่างฝีมือชาวไทใหญ่ รูปแบบการ
วาดได้รับอิทธิพลจากรูปแบบของพม่า (กันต์ พูนพิพัฒน์ , 2561) นอกจากนี้ความเป็น
เอกลักษณ์ภาพวาดฝาผนังที่ เรียกว่า “ลายค า” เป็นลายทองที่พบเฉพาะในภาคเหนือ
เท่านั้น (สุรพล ด าริห์กุล, 2561) ท าให้รู้สึกถึงความศักด์ิสิทธ์ิของภาพวาด ดังเช่นที่วัดหนอง
บัว จังหวัดน่าน ภาพปริศนาธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยเอกลักษณ์ลายค า เป็นภาพกรุง
อินทปัตถ์จา กเรื่องทศชาติชาดก และภาพพระอินทร์เสด็จ มาดีดพิณสา มสายถวา ย
พระพุทธเจ้าจากเรื่องราวพุทธประวัติ ขนาดของภาพเป็นภาพขนาดใหญ่เกือบเท่าคนจริง 
ตัวอย่างดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ภาพปริศนาธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยเอกลักษณ์ลายค า ณ วัดหนองบัว 
ที่มา: ฉัตรสุรางค์ แก้วเป็นทอง (2556) 

 ปริศนาธรรมทางพระพุทธศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นการถ่ายทอด
ผ่านภาพจิตรกรรมฝาผนังปริศนาธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่ เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผสมผสานวรรณกรรมที่เป็นปริศนาธรรมเก่ียวเนื่องจากพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ในพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากภูมิภาคอ่ืน ๆ ซ่ึงที่ผู้คนในพ้ืนที่
เรียกว่า “ฮูปแต้ม หรือรูปแต้ม” (ยุทธนา ไพกะเพศ, 2555) สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านเรื่องราววรรณกรรมทางพุทธศาสนาและวรรณกรรมท้องถิ่น 
โดยฝีมือช่างท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถ นิยมเขียนแบบอีสานไทยประเพณี และแบบ
ไทยประเพณีรัตนโกสินทร์ (บุรินทร์ เปล่งดีสกุล, 2554) มาไว้บนผนังของโบสถ์ขนาดย่อมที่
เรียกกันว่า “สิม” มีรูปแบบที่เรียบง่าย แสดงออกถึงพุทธจิตรกรรมอันเป็นสมบัติที่ล้ า ค่า พ่ึง
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ภาพท่ี 3 ภาพทศชาติชาดก ณ วัดคูเต่า 
ที่มา: สุวรรณี ดวงตา (2551) 

ภาพท่ี 4  วงจรปฏิจจสมุปบาท 
ที่มา: พระคัมภีรญาณ อภิปุญโญ (2555) 

ควรแก่การปฏิบัติของมนุษย์ รู้จักประกอบกรรมดีละเว้นจากกรรมชั่ว มีคุณธรรมตามหลัก
ทศพิธราชธรรม และความเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนาของผู้คนในพ้ืนที่ (พระครูปลัดพีระ
พันธ์ ธมฺมวุฑฺโฒ, 2562) ดังเช่นที่วัดยางทวงวราราม จังหวัดมหาสารคาม ภาพปริศนาธรรม
จากพุทธศาสนา มีการเขียนด้วยอักษรไทน้อยและอักษรลาวโบราณ น าเสนอนรกสวรรค์
จากวรรณกรรมทางพุทธศาสนาไตรภูมิด้วยเรื่องราวพระมาลัยโปรดสวรรค์และนรก สื่อ
สะท้อนให้เห็นภพภูมิหลังการตายระหว่างนรกและสวรรค์ แทรกคติธรรมค าสอนในการ
ด าเนินชีวิตวิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรมของคนท้องถิ่นอีสานในอดีต ตัวอย่างดังภาพที่ 2  
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 พระมาลัยโปรดสวรรค์และนรก ณ วัดยางทวงวราราม 
ที่มา: ไตรเทพ สหะขันธ์ (2562) 

 ปริศนาธรรมทางพระพุทธศาสนาภาคใต้ การถ่ายทอดภาพวาดที่แสดงถึงปริศนา
ธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ส่วนหนึ่งของปริศนาธรรมท้องถิ่นในพ้ืนที่ภาคใต้นั้น มีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นโดยช่างฝีมือท้องถิ่น ที่สะท้อนความเชื่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาว
ไทย ชาวอิสลาม และชาวจีน รวมถึงความศรัทธาต่อศาสนาและประเพณีท้องถิ่นภาคใต้
ด้วยผสมผสานการแสดงโนราแบบโบราณและหนังตะลุง (สมพร ธุรี , 2557) ดังเช่นที่วัดคู
เต่า วัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดสงขลา มีปริศนาธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เขียนแบบ
มโนคติเน้นคุณค่ามีลายเส้น ความประณีต มีองค์ประกอบเป็นสองมิติ และไม่ยึดติดรูปแบบ
ที่เป็นจริง ในลักษณะของตัวหนังตะลุงผสมในวรรณกรรมทางพุทธศาสนาเรื่องทศชาติชาดก
ในตอนพระเวสสันดรชาดกที่ทรงบ าเพ็ญทานบารมี คือการบริจาคทานเสียสละ (สุวรรณี 
ดวงตา, 2551) ยกตัวอย่างภาพที่ 3  นอกจากนี้ภาพวาดการประยุกต์หลักพุทธศาสนา
วงจรปฏิจจสมุปบาทตามแบบศิลปะตันตระของธิเบต ณ โรงมหรสพทางวิญญาณ สวนโมก
ขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในกลุ่มธรรมยุติกนิกายที่แสดงให้เห็นรากฐานแนวคิดความ
เป็นจริงเชิงมโนคติของพุทธปรัชญาสมัยรัตนโกสินทร์ (สุรชัย จงจิตงาม, 2548) ยกตัวอย่าง
ภาพที่ 4 
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 ปริศนาธรรมทางพระพุทธศาสนาภาคกลาง การถ่ายทอดภาพวาดปริศนาธรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่เป็นส่วนหนึ่งของปริศนาธรรมท้องถิ่นในพ้ืนที่ภาคกลาง มีมาก่อน
พุทธศตวรรษที่ 21 ตามแบบลักษณะจิตรกรรมไทยแบบประเพณีภาคกลาง และแบบราช
ส านัก และได้รับอิทธิภาพการเขียนศิลปะจากอินเดีย ลังกา จีน ทราวดี ศรีวิชัย ลพบุรี 
สุโขทัย อู่ทอง และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยต้ังแต่สมัยทวารวดี สมัยศรีวิชัย สมัย
สุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ ที่การสร้างสรรค์ภาพวาดมีการ
ประยุกต์กับศิลปะตะวันตกแบบร่วมสมัย ลักษณะการเขียนแบบสมจริงผสมอุดมคติจัด
องค์ประกอบเป็นสามมิติ และให้คุณค่าเชิงเส้นของภาพวาดสะท้อนปัจเจกลักษณ์ของฝีมือ
ช่าง (กรรณิการ์ ต้ังตุลานนท์, 2561) ที่ยังคงยึดการวาดแบบอย่างประเพณีในลักษณะการ
วาดผนังระหว่างช่องหน้าต่าง และวาดเรียงกันไปจนรอบผนังทั้งสี่ ด้าน เหนือช่องหน้าต่าง
ขึ้นไปแบ่งเป็นแถว ๆ ดังเช่นที่ฝาผนังวิหารหลวงวัดสุ ทัศนเทพวนาราม และภาพวาดที่
ผสมผสานศิลปะแบบด้ังเดิมกับแบบตะวันตก มีการประยุกต์ตามยุคสมัยช่างท้องถิ่นที่วัด
บววรนิเวศวิหารและวัดบรมนิวาส โดยฝีมือการวาดของขรัวอินโข่งที่สร้างชื่อเสียงภาพ
ปริศนาธรรมของภาคกลางได้อย่างดี ยกตัวอย่างดังภาพที่ 5 
  
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 ปริศนาธรรมจากฝีมือช่างขรัวอินโข่ง 
ที่มา: ยอดชาย พรหมอินทร์ (2562) 

 ปริศนาธรรมทางพระพุทธศาสนาภาคตะวันออก  จากงานจิตรกรรมฝาผนัง
ปริศนาธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับอิทธิพลงานศิลปะแบบอยุธยา  เลียนแบบครูช่าง
เดิม แบบศิลปะแบบจีนในช่วงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น แบบอิทธิพลตะวันตก และ
แบบพ้ืนบ้าน (สุชาติ เถาทอง, 2548) ที่ถ่ายทอดเรื่องราวเก่ียวเนื่องจากวรรณกรรมทาง
พุทธศาสนา จากฝีมือช่างท้องถิ่นภาคตะวันออก สามารถพบเห็นภาพวาดปริศนาธรรมได้ที่
วัดเก่าแก่พ้ืนที่จังหวัดระยอง จันทบุรี ชลบุรี และตราด เป็นต้น มีการออกแบบตามคตินิยม
และอุดมคติตามแบบตะวันตก ตลอดจนการผสมผสานศิลปะแบบจีนด้วยลวดลายประดับ
และรูปสัญลักษณ์มงคลตามธรรมเนียมจีนสะท้อนเรื่องราวทางพุทธศาสนา (ภูวษา เรือง
ชีวิน, 2561) ดังเช่นที่วัดเนินสูง จังหวัดจันทบุรี มีความโด่ดเด่นภาพวาดแบบท้องถิ่นที่ เรียบ
ง่าย แสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาจากฝีมือช่างท้องถิ่น ด้วยเรื่องราวพระ
ภูริทัตต์และป่าหิมพานต์ มีการเขียนอักษรจารึกลายลักษณ์ด้วยพยัญชนะอักขระวิธีความ
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ภาพท่ี 6  ภาพวาดปริศนาธรรมแบบท้องถิ่น 
ที่มา: สุชาติ เถาทอง (2548) 

ภาพท่ี 7  ภาพวาดปริศนาธรรมแบบจีน 
ที่มา: สุชาติ เถาทอง (2548) 

เป็นท้องถิ่นหรืออักษรไทยในยุคของรัตนโกสินทร์ระบุปี พ.ศ. 2456 ของปีที่ เขียนภาพด้วย 
และที่วัดบุปผาราม วัดเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดตราด เป็นภาพวาดพระพุทธรูปขัดสมาธิ พระ
หัตถ์ขวาถือดอกบัว ซ่ึงไม่ปรากฎในรูปแบบปางพระพุทธรูปแบบท้องถิ่นหรือแบบเถรวาท
สยาม แต่น่าจะได้รับอิทธิพลขนบธรรมเนียมแบบจีน แบบเซนหรือนิกายมหายานที่วาดขึ้น
ในสมัยรัตนโกสินทร์ ยกตัวอย่างดังภาพที่ 6-7 
  
 
 
 
 
 
 

 จากจิตรกรรมฝาผนังที่สะท้อนปริศนาธรรมทางพระพุทธศาสนาส่วนหนึ่งของ
ปริศนาธรรมท้องถิ่นที่สามารถพบเห็นในวัดเก่าแก่มากกว่า 100 ปี ตามภูมิภาคต่าง ๆ ที่
กล่าวมาถือได้ว่าเป็นเอกสารโบราณทางประวัติศาสตร์ ผ่านภาพวาดบ่งบอกเหตุการณ์ที่
เกินขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ที่มีเก่ียวเนื่องกับวรรณกรรมทางพุทธศาสนาเน้นเรื่องราวพุทธ
ประวัติ ทศชาติชาดก ไตรภูมิกถา หรือพระพุทธศาสนาผสมผสานกับความเชื่อด้ังเดิมกับ
วรรณกรรมท้องถิ่นที่มีอยู่ และเก่ียวข้องกับวิถีชุมชนในระดับท้องถิ่นพ้ืนบ้าน โดยฝีมือช่าง
ท้องถิ่นเป็นหลักที่สามารถน าเอาวัสดุท้องถิ่นของคนสมัยโบราณ มาใช้ในการสร้า ง
จิตรกรรมฝาผนังปริศนาธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการสืบทอดมาแต่ละยุคและแต่ละ
สมัย ท าให้ปริศนาธรรมมีความโด่ดเด่นแตกต่างกันไป โดยเฉพาะนับจากสมัยรัชกาลที่ 4 
โดยช่างขรัวอินโข่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตลอดจนผลงานปริศนาธรรมฝาผนังโรงหนังหรือ
โรงมหรสพทางวิญญาณ สวนโมกขพลารามจากงานวรรณกรรมของเรื่อง“ปฏิจจสมุปบาท
จากพระโอษฐ์” ของท่านพุทธทาสภิกขุ ที่บ่งบอกการปฏิรูปพระพุทธศาสนาให้ทันสมัยแบบ
ตะวันตก และการสอดแทรกค าสอนความเชื่อทางศาสนาคติธรรมที่ชี้ให้เห็นถึงเหตุแห่งทุกข์ 
หนทางแห่งการดับทุกข์ที่แตกต่างกันในพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ และการเพ่ิมลายลักษณ์
ด้วยพยัญชนะอักขระวิธีความเป็นท้องถิ่นหรืออักษรไทยเพ่ือบรรยายหรือพรรณนาให้เกิด
ความเข้าใจหรือบ่งบอกปีและที่มาของการเขียนภาพ เป็นต้น  แต่อย่า งไ รก็ตามเม่ือเวลา
ผ่านไปความเป็นจิตรกรรมฝาผนังภาพวาดปริศนาธรรมทางพระพุทธศาสนาเกิดความ
เสื่อมสภาพตามธรรมชาติและกาลเวลา ท าให้ต้องมีการบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ด้วยเทคนิค
การสร้างจิตรกรรม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและปฏิ กิริยาเคมีของวัสดุและเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ (ชมพูนุท ประศาสน์เศรษฐ, 2547) ประกอบกับแนวคิดแบบเหตุผลนิยม และ
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วิทยาศาสตร์จากประเทศตะวันตก ท าให้วรรณกรรมทางพุทธศาสนาเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน
เข้าสู่สังคมยุคใหม่ของปริศนาธรรมองค์ความรู้ใหม่ โดยเฉพาะยุคปัจจุบันจะเห็นว่าการ
ประยุกต์ภาพวาดปริศนาธรรมถูกสรรสร้างเป็นภาพวาดจิตรกรรมร่วมสมัยที่เรียกว่า 
ปริศนาธรรม 3 มิติ ภาพเสมือนจริงแห่งแรกของโลกที่วัดปัญญานันทาราม อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยการสอดแทรกหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่อง
อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธและมรรค กับภาพปริศนาธรรมใน
โรงมหรสพทางวิญญาณ (สมพร ธุรี, 2560) น ามาสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย ที่ มี
การพัฒนาการและการออกแบบที่แตกต่างไปตามยุคสมัย ยกตัวอย่างดังภาพที่ 8  
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 ปริศนาธรรม 3 มิติ ณ วัดปัญญานันทาราม 
ที่มา: สมพร ธุรี (2560) 

พัฒนาการของปริศนาธรรมท้องถ่ินสู่งานทัศนศิลป์ร่วมสมัย 
 ศิลปะมีบทบาทและส าคัญของมนุษย์บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของการด ารงอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติ และการพัฒนาภายใต้อิทธิพลของศาสนา (ศิลป์ พีระศรี , 2550) นับจากยุค
โบราณศิลปะตะวันตกเป็นวัฒนธรรมยุคโบราณของโลก ที่มนุษย์ได้เขียนภาพหรือขูดขีดบน
ผนังถ้ าและเพิงผา เพ่ือการสื่อสารและใช้สัญลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้รูปมือของมนุษย์ รูป
มนุษย์ รูปสัตว์ รูปลายเลขาคณิต สร้างสัญลักษณ์สัตว์แทนกลุ่ มดาวบนท้องฟ้า ท า
เครื่องหมายวันที่ บันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ถือว่าเป็นยุคภาพเขียนงานจิตรก รรมที่
ยอดเยี่ ยมที่สุดของมนุษย์ ต่อมาสมัยกรีกและโรมัน  มีการ พัฒนาการภาพวาดที่ใ ช้
จินตนาการ น้ ายาเคลือบตกแต่งด้วยสีอิฐ และสีด า การใช้สัดส่วนแบ่งภาพวาด การ
ถ่ายทอดภาพวาดให้เห็นความต้ืนลึก ใกล้ไกล หรือภาพการเขียนสามมิติ เป็นต้น และเม่ือ
เข้าสู่ยุคสมัยกลาง เป็นสมัยที่การเขียนภาพประกอบคัมภีร์เจริญสูงสุด จิตรกรรมภาพวาด
ได้ถูกยอมรับการถ่ายทอดที่เอาเรื่องราวทางศาสนาและค าสอน เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงเหตุ
แห่งความชั่วและบาป หลังจากยุคกลางเข้าสู่ยุคใหม่ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของศิลปะสมัยใหม่ ที่
นักจิตรกรรมต่างก็มีความคิดอิสระใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอย่างเต็มที่ในการเขียน
ภาพวาด จึงท าให้เกิ ดรูปแบบศิลปะใหม่ ๆ ที่สะท้อนเรื่องราวทางอารยธรรม เน้ น
ส่วนประกอบของภาพขนาดใหญ่โต แข็งแรง ม่ันคง ใช้สีกลมกลืน มีดุลยภาพของแสง และ
เงาที่งดงาม และภาพวาดจะบ่งบอกถึงความเป็นอยู่ของผู้คนหรือชีวิตประจ าวันข องมนุษย์ 
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มีการน าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในเรื่อง โดยใช้ทฤษฎีของการให้แสง ให้เงา 
การหักเหของแสง ท าให้เกิดมิติของภาพ ในภาพสามมิติ หรือเทคนิคการผสมสี จากสีหนึ่ง
เป็นสี่หนึ่งโดยใช้ระบบเคมี เป็นต้น 
 จากพัฒนาการศิลปะที่บ่งบอกถึงพัฒนาการปริศนาธรรมท้องถิ่ นในประเทศไทย
และปริศนาธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เป็นส่วนหนึ่งของปริศนาธรรมท้องถิ่นตามยุคสมัย 
จะเห็นได้ว่าภาพวาดที่เกิดขึ้นเนื่องจากได้รับอิทธิศิลปะจากตะวันออกนับจากยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ โดยในยุคก่อนประวัติศาสตร์ (ราว พ.ศ.500 -1800) 
ได้รับอิทธิพลศิลปะแบบอุดมคติจากฝีมือของช่างชาวอินเดีย และตามความเชื่อของศาสนา
พราหมณ์ที่เ ข้ามามีบทบาทผสมผสา นกับช่างฝี มือท้องถิ่น และมีการพัฒนาไปสู่ยุ ค
ประวัติศาสตร์ไทย ศิลปะสมัยของเชียงแสนได้รับอิทธิพลพุกาม ศิลปะสมัยสุโขทัยได้ถูก
ผสมผสานด้วยฝีมือของช่างคนไทยและความเชื่อท้องถิ่น จนกลายเป็นศิลปะภาพวาดที่เป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง สังเกตได้จากซุ้มประตูวัดมหาธาตุ และมีการพัฒนาเม่ือเข้าสู่สมัย
อยุธยา หลังจากที่ชาวอินเดียน าพระพุทธศาสนาเข้ามา ท าให้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลทั้ง
ในด้านแง่ของภาษา วรรณกรรม และศิลปกรรม ท าให้ศิลปะก่อตัวเป็นรูปร่ างและกระจาย
ในกลุ่มศิลปินทางด้านจิตรกรรมสมัยต่าง ๆ ต่างก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะผลิตงานศิลปะ
เพ่ือสร้างความโดดเด่น แต่จะเน้นให้มีความเป็นแบบอย่างของศิลปะไทยมากที่สุด และเม่ือ
ได้รับอิทธิพลจากจีนและยุโรปจากการติดต่อค้าขาย ท าให้ศิลปะภาพวาดเน้นหนักไปใน
ทางการประดิษฐ์ลวดลายไทย ที่ได้สอดแทรกความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณี ทัศนคติ
ทางศาสนา หรือเรื่องราวทางศาสนาผ่านวรรณกรรมต่าง ๆ ได้แก่ พุทธประวัติ พระมาลัย 
ไตรภูมิ ทศชาติชาดก พระเวสสันดรชาดก อรรถกถาชาดก ตลอดจนกลุ่มวรรณกรรม
ท้องถิ่น ที่สะท้อนถึงภาพวาดฝาผนังตามปราสาทราชวัง วัดวาอารามต่าง ๆ โดยรอบโบสถ์ 
วิหาร และผนังด้านหน้าและหลังพระประธาน แต่นิยมเขียนประดับผนังพระอุโบสถ วิหาร
อันเป็นสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิประกอบพิธีทางศาสนา ตลอดจนเครื่องประดับและเครื่องใช้ทั่วไป 
ซ่ึงแสดงให้ถึงลักษณะจิตรกรรมไทยเป็นศิลปะแบบอุดมคติ ผสมผสานเรื่องราว ก่ึงลึกลับ
มหัศจรรย์ที่คล้ายกับงานจิตรกรรมในประเทศแถบตะวันออกหลาย ๆ ประเทศ เช่น อินเดีย 
ศรีลังกา จีน และญี่ปุ่น เป็นต้น แต่จะแตกต่างการใช้สีที่แตกต่างกันออกไปตามยุคสมัยทั้ง
เอกรงค์ และพหุรงค์ โดยเฉพาะการใช้สีหลายๆ สีแบบพหุรงค์นิยมมากในสมัยรัตนโกสินทร์ 
ตลอดจนจิตรกรรมของท้องถิ่นทีมีความเด่นชัดปริศนาธรรมในงานจิตรกรรมสกุลช่าง
เพชรบุรีราว พ.ศ. 2460-2500 และการประยุกต์แนวคิดสัจนิยมจิตรกรรมฝาผนัง  
 ต่อมางานจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัตนโกสินทร์หลังปี พ.ศ. 2500 นิยมเขียนเป็น
ภาพขนาดใหญ่ลงบนฝาผนัง มีลักษณะเป็นแนวประเพณีและแบบร่วมสมัย และมีความโดด
เด่น การใช้สีตัดเส้นและปิดทองลงบนภาพ มักเขียนภาพไว้ภายในกรอบภาพจบเป็นตอน ๆ 
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ไป โดยส่วนใหญ่จะเขียนเรียงล าดับตามเรื่องราว ตามกรอบภาพที่ก าหนดเอาไว้อย่างเป็น
ระเบียบ มีการเน้นจุดเด่นจุดรองของภาพแต่ละช่องเขียนโดยเขียนให้เต็มผนังทุกด้าน ได้แก่ 
จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดสุวรรณาราม (วัดทอง) ริมคลองบางกอกน้อย ซ่ึงได้
เป็นแม่แบบให้ศิลปินรุ่นหลังใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและสร้างสรรค์งานมาจนถึงทุก
วันนี้ แต่ที่เห็นความโดนเด่นจากภาพเขียนของนายสม พ่วงภักดี (ส.ธรรมภักดี) ที่ เป็น
ช่างฝีมือทางการเขียนจิตรกรรมไทยแนวประเพณีที่ได้รับอิทธิพลการจัดวางองค์ประกอบ 
จากจิตรกรรมฝาผนังจากภาคกลาง มีการเน้นภาพด้วยสีพลาสติกหรือที่ เรียกกันว่าสี
อะคริลิค (acrylic) เพ่ือให้เกิดความทนทาน (บุรินทร์ เปล่งดีสกุล , 2554) ท าให้การเขียน
ภาพปริศนาธรรมมีความแตกต่างไปจากเดิม งานจิตรกรรมฝาผนังถูกผสมผสานกับงานของ
ต่างประเทศเพราะได้อิทธิพลจากต่างประเทศ ใช้ทฤษฎีและหลักการว่าด้วยแสงและเงา 
และการผสมผสานกับความเป็นท้องถิ่น ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงงานจิตรกรรมฝาผนัง ที่ มี
การพรรณนาภาพเป็นลายลักษณ์อักษรแทรกประกอบภาพด้วยพยัญชนะอักขระวิธีที่ มี
ความเป็นท้องถิ่น หรืออักษรไทยรัตนโกสินทร์ ช่วยให้พุทธศาสนิกชนเกิดการศึกษาเรียนรู้ 
และสามารถสื่อให้เกิดการรับรู้เนื้อเรื่องได้อย่างชัดเจนขึ้น เช่น ภาพวาดภาพมนุษย์ ภาพ
อมนุษย์ ภาพสัตว์ ภาพสิ่งก่อสร้าง และภาพทิวทัศน์ ที่มีการผสมผสานเป็นงานจิตรกรรม
งานทัศนศิลป์ร่วมสมัย 
 
ทัศนศิลป์ร่วมสมัยสะท้อนบริบทเปลี่ยนแปลงงานศิลปะ 
 บริบทการเปล่ียนแปลงทัศนศิลป์ร่วมสมัยก่อนศตวรรษท่ี 21  
 จากการพัฒนาการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย การปรับเปลี่ยนงานศิลปะ
เชื่อมโยง เชิงบริบทวัฒนธร รมชุ มชนท้องถิ่น และมีลักษณะเป็น วาทกรรม การให้
ความส าคัญในเรื่องขนาดและพ้ืนที่ ผสมผสานกับทฤษฎีการรับรู้ในเรื่องของสี โดยมิได้ตัด
ขาดจากอดีตหรือแยกตนเองออกมาอย่างเอกเทศ แต่เป็นส่วนหนึ่งในการผสานศาสตร์
สรรพความคิดการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมสมัยก่อนศตวรรษที่ 21 นับจากภาพวาดบนเพิง
ผา และพัฒนาต้ังแต่ทวาราวดี สุโขทัย อยุธยา เรื่อยมาจนถึงยุครัตนโกสินทร์  ที่ถ่ายทอด
งานศิลปะรับใช้พุทธศาสนาและราชส านัก หรือก่อนประวัติศาสตร์ พ.ศ.2400 และเข้าสู่ยุค
รุ่งอรุณของศิลปะสมัยใหม่ประมาณ พ.ศ. 2350 ถึงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.
2475 เข้าสู่ยุคศิลปะสมัยใหม่ประมาณ พ.ศ. 2490 และพัฒนาสู่ยุคศิลปะร่วมสมัยต้ังแต่ 
พ.ศ. 2520 ท าให้รูปแบบของศิลปะท้องถิ่นลดบทบาทลงไปสู่รูปแบบทัศนศิลป์ร่วมสมัยเม่ือ
เข้าสู่ศตวรรษที่ 19 (สุธี คุณาวิชยานนท์, 2561) และในศตวรรษที่ 20 ศิลปะก็ยิ่งมีความ
เป็นปัจเจกสูงขึ้น ท าให้วงการทัศนศิลป์ไทยก้าวไปสู่ “ทัศนศิลป์ไทยสมัยใหม่”  
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 ต่อมาด้วยเหตุของความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการเทคโนโลยียุคใหม่มากขึ้น 
เม่ือก้าวสู่  ทัศนศิลป์ร่วมสมัยศตวรรษท่ี 21 หรือยุคหลังสมัยใหม่ (postmodernity) 
เอกลักษณ์งานศิลปะของไทยถูกปรับเปลี่ยนตามบริบทของสากล  เพ่ือการแสดงและ
ถ่ายทอดทางการค้า ขาดการจดลิขสิทธิ์ทางภูมิปัญญาเกิดการลอกเลียนแบบ  เกิดการ
แข่งขันด้านศิลปะสมัยใหม่ มีการประยุกต์ใช้สหวิทยาบูรณาการกับงานศิลปะต่างประเทศ 
ส่งผลต่อวงการทัศนศิลป์เกิดพฤติกรรมน าค่านิยมศิลปะ เป็นเครื่องสร้างมูลค่าในเชิง
เศรษฐกิจสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของตนโดยขาดการตระหนั กถึงความเป็นจริงหรือคุณค่าที่
แท้จริงของตนเองและผู้อ่ืน (จิรวัฒน์ พิระสันต์, 2561) นับว่าเป็นมิติใหม่ในวงการทัศนศิลป์
ร่วมสมัยที่ฉายภาพให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในด้านศิลปะกับค่านิยมของเงินตราที่ ตีมูลค่างาน
ศิลปะ ท า ให้งานศิลปะถูกกลืนหายไปด้วยยุคทัศนศิลป์ ร่วมสมัย  และลืมความเป็ น
เอกลักษณ์งานศิลปะจากช่างฝีมือท้องถิ่น ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า  แนวโน้มทัศนศิลป์ร่วม
สมัยหลังศตวรรษท่ี 21 อาจถูกเปลี่ยนแปลงศาสตร์ด้านศิลปะและจิตรกรรมด้วยเครื่องมือ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยี projection mapping เป็นการฉายภาพลงไปบน
พ้ืนผิวต่าง ๆ เหมือนตีความด้วยภาพเคลื่อนไหวนามธรรม เปิดโอกาสให้ผู้ชมประเมิน
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครในภาพวาดกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ  พร้อมแสง สี เสียง 
มาผสมผสานกัน (สุเมธ ยอดแก้ว , 2560) เหมือนดังเช่นที่วัดสุทธิวราราม ได้น าเอา
เทคโนโลยีนี้มาใช้ฉีกภาพลักษณ์เดิม ๆ ของปริศนาธรรมทางพระพุทธศาสนา หรื อ
ภาพลักษณ์ของพุทธศิลป์ ที่แสดงให้เห็นการรับใช้และหมุนเปลี่ยนซ่ึงกันและกันระหว่าง
ศิลปะ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และศาสนา  
 แต่อย่างไรก็ตามการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยศิลปะออนไลน์ที่ เกิดขึ้น  ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงต่อการประเมินลิขสิทธิ์ทางปัญญา การข้ามพ้นเนื้อหาทางสังคม ความเป็น
เอกภาพและความสมบูรณ์ของงานศิลปะ น าไปสู่การแบ่งแยกศิลปะชั้นสูงกับศิลปะของคน
ทั่วไปหรือศิลปะชุมชน จากทัศนศิลป์ร่วมสมัย น าไปสู่ พหุศิลป์ร่วมสมัย อาทิ ปริศนาธรรม 
3 มิติ ที่ได้กล่าวมาแล้ว นับว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ของงานศิลปะ ที่ เกิดจากการแนวคิด
ปริศนาธรรมท้องถิ่นผสมกับปริศนาธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือวรรณกรรมทางพุทธ
ศาสนา สู่ทัศนศิลป์ร่วมสมัย และน าไปสู่พหุศิลป์ร่วมสมัยดังโมเดลภาพที่ 9 

 
ภาพท่ี 9 โมเดลการพัฒนาปริศนาธรรมองค์ความรู้ใหม่ 

ปริศนาธรรมท้องถิ่น 

ปริศนาธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

ทัศนศิลป ์
ร่วมสมัย 

พหุศิลป์ 
ร่วมสมัย 

)องค์ความรู้ใหม่  
งานศิลปะ 

ปริศนาธรรม) 
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สรุป 
ปริศนาธรรมท้องถิ่นหรือปริศนาแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการถ่ายทอดภาพวาด

ที่มีให้เห็นตามศาสนาสถานด้วยจิตรกรรมฝาผนังที่มีขนาดใหญ่ จากฝีมือและจิตวิญญาณ
ของช่างฝีมือท้องถิ่นผสมผสานความเป็นท้องถิ่นกับวรรณกรรมทางพุทธศาสนา ถ่ายทอด
ความเชื่อ ความคิด ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา วรรณกรรมหรือวรรณคดี ประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นับต้ังแต่สมัยโบราณและ
ความแตกต่างของบริบทแต่ละช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปที่มีให้เห็นตามผนังภาย ในศาสนา
สถานแต่ละภูมิภาคได้อย่างมีคุณค่า ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคใต้ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออก เป็นต้น กลายเป็นเอกสารโบราณทางประวัติศาสตร์  แต่เม่ือ
เวลาผ่านไปภาพวาดปริศนาธรรมที่ มีอยู่นั้น เกิดความเสื่อมสภาพตามธรรมชาติและ
กาลเวลา ท าให้ต้องมีการบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ด้วยเทคนิคการสร้า งจิตรกรรม โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติและปฏิกิริยาเคมีของวัสดุและเหตุผลทางทางวิทยาศาสตร์  และเม่ือ
มีเทคโนโลยีเข้ามาหรือเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมยุคใหม่ เกิดความแตกต่าง การพัฒนาการ 
และการออกแบบตามยุคสมัยในมุมของปริศนาธรรม 3 มิติ  ที่เป็นองค์ความรู้สู่งาน
ทัศนศิลป์ร่วมสมัย 
 จากงานปริศนาธรรมพัฒนาการสู่งานทัศนศิลป์ร่วมสมัย ด้วยอิทธิพลศิลปะจาก
ต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงจากยุคก่อนประวัติศาสตร์  ยุคประวัติศาสตร์ และการ
ผสมผสา นภาย ใต้บริบทศิลปะส มัย ให ม่ และการ พัฒนา กา รปกครอง เป็ นร ะบอบ
ประชาธิปไตย จากงานทัศนศิลป์ไทยจึงได้ก้าวไปสู่“ทัศนศิลป์ไทยสมัยใหม่” มีลักษณะเป็น
ภาพขนาดใหญ่ลงบนฝาผนัง ใช้สีตัดเส้นและปิดทองลงบนภาพ ใช้ทฤษฎีและหลักการว่า
ด้วยแสงและเงา และการผสมผสานพรรณนาภาพเป็นลายลักษณ์ด้วยพยัญชนะอักขระวิธี
ความเป็นท้องถิ่นหรืออักษรไทยในยุคของรัตนโกสินทร์ และสะท้อนการเปลี่ยนแปลง
ทัศนศิลป์ร่วมสมัยในวัฒนธรรมสากลของศตวรรษที่ 19 -21 และจากทัศนศิลป์ร่วมสมัย
สะท้อนบริบทการเปลี่ยนแปลงของศิลปะน าไปสู่พหุศิลป์ร่วมสมัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ 
และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงหลังศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคโนโลยียุคใหม่ น าไปสู่การ
แบ่งแยกศิลปะชั้นสูงมากยิ่งขึ้น ท าให้ค่านิยมศิลปะเป็นเครื่องสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ 
หากมองข้ามองค์ความรู้ปริศนาธรรมท้องถิ่น  ปริศนาธรรมทางพระพุทธศาสนา และ
วรรณกรรมทางพุทธศาสนา ที่ควรได้รับการฟ้ืนฟูและรักษาไว้แต่ละยุคสมัย  
 ฉะนั้นการ ศึกษาปริ ศนาธรรมท้องถิ่น องค์ควา มรู้สู่งานทัศนศิลป์ ร่วมสมัย นี้  
คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา นักวิชาการ ช่างศิลป์ และประชาชนทั่วไป เพ่ือ
การเรียนรู้เก่ียวกับปริศนาธรรมท้องถิ่น พัฒนาการของปริศนาธรรมท้องถิ่นสู่งานทัศนศิลป์
ร่วมสมัย และทัศนศิลป์ร่วมสมัยสะท้อนบริบทเปลี่ยนแปลงงานศิลปะ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
         บทความนี้มุ่งน าเสนอมิติแห่งการแบ่งปันในพระพุทธศาสนาโดยวิเคราะห์จากโรง
ทานและตู้ปันสุขที่พบสาระส าคัญ 2 มิติ คือ มิติด้านผู้ให้ การแบ่งปันเป็นวิธีฝึกจิตเพ่ือ
ลดละความตระหนี่ ความเห็นแก่ตัวสู่ความเป็นอิสระของจิตที่อยู่ เหนือกิเลสดังกล่าว และ
มิติด้านสังคม การแบ่งปันเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันที่ขาดไม่ได้ เป็นการสงเคราะห์กัน
ด้วยสิ่งของ ธรรม ความรู้ รวมถึงการช่วยเหลือ การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อกันด้วยจิตอาสา
โดยไม่หวังผลตอบแทนที่เกิดจากจิตที่ เปี่ยมด้วยความรัก ต้องการให้ผู้ อ่ืนพ้นจากทุกข์ 
ประสบความสุข ด้านภาพสะท้อนชีวิตคือ ต้นทุนของชีวิตที่ไม่เท่าเทียมกัน ภัยคุกคามชีวิต 
และการเอาตัวรอด ชีวิตที่ไม่มีอะไรแน่นอน การแบ่งปันระหว่างผู้ให้ในฐานะผู้ ต่อลมหายใจ 
ผู้รับในฐานะผู้ได้รับการต่อลมหายใจ และภาพสะท้อนสังคมคือ สังคมแห่งการพ่ึงพาอาศัย
กัน และต้นทุนทางสังคมคือน้ าใจที่ท าให้เกิดมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ 
ค าส าคัญ:  มิติแห่งการแบ่งปัน; โรงทาน; ตู้ปันสุข; ภาพสะท้อนชีวิตและสังคม 
 
Abstract  
 This article presented the dimension of giving in Buddhism by 
analyzing from the almshouses and happiness sharing cabinet that was found 
by 2 dimensions. The first, dimension of one giver, giving is a way to practice 
mind to eliminate meanness and selfishness to free passions to be above the 
mentioned desires. The second, dimension of society, g iving is an 
indispensable foundation of living together, It’s helping with things, dharma 
and useful knowledge, Including helping one another by service mind without 
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hope for return from the mind that consists of love, to be free from suffering 
and to have happiness. It’s giving happiness to others of great value. 
Reflections of life was found the capital of life is not equal, threats of life and 
survival, uncertainty of life, giving between givers as breath extenders and 
recipients as the person receiving the breath. And Reflections of society was 
society of inter-dependence and social capital are the kindness that creates 
great friendship. 
Keywords: Dimension of Giving; Almshouse; Happy Cabinet; Reflections of 
Life and Society 
 
บทน า 
 คุณธรรมว่าด้วยการแบ่งปันเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ใน
พระพุทธศาสนามีตัวอย่างว่าด้วยทาน 2 ประเภท คือ การให้สิ่งของต่าง ๆ ที่ เป็นปัจจัย
สนับสนุนการด ารงอยู่ของชีวิต (อามิสทาน) และการให้ธรรม (ธรรมทาน) หมายถึง การ
บอก การแสดง การอธิบายธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วให้แก่คนอ่ืนเข้าใจและน าไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง (องฺ.ทุก. (ไทย) 20/142/120) รวมถึงค าสอน ค าแนะน าที่ถูกต้อง 
เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ๆ เช่น พ่อแม่สอน แนะน าลูกในทางที่ถูกต้อง ครูอาจารย์สอนวิชา 
มารยาท ระเบียบวินัยแก่ศิษย์ และการให้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและ
ไม่ผิดศีลธรรมด้วย ความส าคัญเรื่องการแบ่งปันทั้ง 2 ประเภทนี้ พิจารณาได้จากครอบครัว
ที่เป็นรากฐานส าคัญของสังคม ถ้าหากสมาชิกในครอบครัวไม่สงเคราะห์กันด้วยอามิสทาน 
ครอบครัวก็จักด ารงอยู่ไม่ได้หรือหากสมาชิกในครอบครัวไม่แนะน า สั่งสอนเรื่องดี ๆ เป็น
ประโยชน์ต่อกัน และไม่ห้ามปรามกันจากเรื่องที่จะท าให้ชีวิตและครอบครัวหายนะแล้ว 
ความสุข ความเจริญ ความส าเร็จ และความม่ันคงของครอบครัวก็จักเกิดขึ้นไม่ได้ 
  ถ้าหากพิจารณาไปที่สังคมที่แต่ละคนอยู่อาศัยจนถึงสังคมโลกก็จะเห็นความจริงว่า 
การแบ่งปันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพราะมนุษย์แต่ละคนมีต้นทุนไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะด้วย
ตระกูล การศึกษา ความสามารถ และปัจจัยสนับสนุนชีวิต ต้นทุนเหล่านี้ท าให้มนุษย์
บางส่วนมีความพร่อง ซ่ึงจะพร่องน้อยหรือมากนั้นก็ขึ้นอยู่ กับต้นทุนที่แต่ละคนมีอยู่  หรือ
บางคนอาจมีต้นทุนมาดี แต่เม่ือเจอกับวิกฤติบางอย่างก็ท าให้เกิดความพร่อง ความขาด
แคลนได้เช่นกัน กรณีวิกฤติจากโควิด 19 ที่ก าลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ท าให้คนจ านวนมาก
ขาดแคลนปัจจัยยังชีพ เช่น อาหาร เวชภัณฑ์ และเครื่องป้องกันภัยจากโรคร้าย ซ่ึงไม่ได้
จ ากัดเฉพาะคนยากจนหรือคนในระดับล่างเท่านั้น แต่ยังส่งกระทบถึงคนทุกระดับด้วย 
ดังนั้น การแบ่งปันหรือการเสียสละจึงจ าเป็นยิ่งในวิกฤติ เช่นนี้  เห็นได้จากผู้ที่ มีน้ าใจได้
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บริจาคสิ่งต่าง ๆ ทั้งอาหาร เงิน เวชภัณฑ์ และเครื่องมือในการรักษาเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือน
มนุษย์ด้วยกัน (อามิสทาน) รวมถึงการให้ความรู้ ค าแนะน าในการป้องกันหรือการปฏิบัติตัว
ที่ถูกต้องเพ่ือไม่ให้คนในสังคมติดเชื้อโควิด 19 (ธรรมทาน)  
 ในช่วงวิกฤตินี้ก็คือ ตู้ปันสุข เป็นเหตุการณ์และสิ่งที่น่าประทับใจ ด้วย เกิดจากจิต
อันเป็นกุศลของคนที่ทนเห็นความทุกข์ของเพ่ือนมนุษย์ที่ก าลังล าบากทั้งด้านปัจจัยยังชีพ
และความเป็นอยู่ไม่ได้ จึงได้สร้างตู้ปันสุขที่บรรจุอาหาร เวชภัณฑ์ และสิ่งอ่ืน ๆ ที่จ า เป็น
ต่อการยังชีพไว้ เม่ือมีคนเริ่มก็มีคนตาม กล่าวคือมีผู้ที่มีน้ าใจได้น าสิ่งของที่ตนมีมาบริจาคที่
ตู้ปันสุข สะท้อนถึงมิติแห่งการท าบุญที่มิได้จ ากัดเฉพาะที่วัดเท่านั้น แม้กระทั่งพระสงฆ์หรือ
วัดบางแห่งก็ท าตู้ปันสุขไว้ท่ีวัด เพ่ือให้คนที่ได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนปัจจั ยยังชีพน า
สิ่งของบริจาคเหล่านั้นไปอุปโภค บริโภค แม้จะมีเรื่องดี ๆ เกิดขึ้นกับสังคมไทยในช่วงวิกฤติ
โควิด 19 ดังกล่าว แต่ก็มีเรื่องที่น่าเศร้าใจตามมา คือ พฤติกรรมของคนบางส่วนที่เห็นแก่
ตัว เอาแต่ประโยชน์ส่วนตน ไม่ค านึงถึงความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของเพ่ือนมนุษ ย์ที่
ร่วมชะตากรรมเดียวกันกับตน น าสิ่งของที่ผู้มีน้ าใจบริจาคไว้ไปบริโภค อุปโภคแต่เพียงผู้
เดียว นับว่าเป็นการกระท าที่น่าละอายยิ่ง 
 ตู้ปันสุขมิใช่เพ่ิงเกิดขึ้นในสมัยนี้เท่านั้น ในอดีตสังคมไทยก็เคยมีตู้ปันสุขที่ เรียกว่า 
“โอ่งทาน” หมายถึง ภาชนะที่บรรจุน้ าส าหรับ ให้คนเดินทางได้ด่ืมกินยามกระหาย ที่
ชาวบ้านผู้มีน้ าใจได้สร้างศาลาเล็ก ๆ ไว้หน้าบ้านของตน ติดทางเดินเพ่ือให้คนที่เดิน
ทางผ่านไปมาได้ด่ืมน้ า โดยน าโอ่งหรือตุ่มบรรจุน้ าจนเต็มต้ังไว้ พร้อมกับภาชนะส าหรับตัก
น้ าในโอ่งด่ืม นี่คือน้ าใจของคนในอดีตที่มีให้แก่กัน รวมถึงโ รงทานที่องค์กรกุศลต่าง ๆ 
หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลผู้มีน้ าใจบางคนจัดขึ้นเป็นครั้งคราวด้วย ตู้ปันสุขนี้
เทียบได้กับโรงทานในสมัยพุทธกาล ต่างกันแต่เพียงโรงทานในสมัยพุทธกาลเป็นของเศรษฐี
ใจบุญที่ต้องการปันความสุขให้แก่เพ่ือนมนุษย์ที่ยากไร้ ขัดสนด้วยปัจจัยยัง ชีพ ซ่ึงแสดงถึง
การแบ่งปันที่เป็นหลักการแห่งการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ยากจน ขัดสน ขาดแคลนปัจจัยยัง
ชีพให้สามารถด ารงชีพอยู่ต่อไปได้  
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้ เขียนเห็นว่า ควรน าเรื่องนี้มาขยาย
ความให้เห็นภาพสะท้อนชีวิตและสังคม ทั้งด้านปัญหาที่เกิดขึ้น ความจริงของชีวิตมนุษย์ 
หลักการให้ที่ถูกต้อง ตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา ซ่ึงเห็นว่า จะมีประโยชน์ในแง่ของ
การสร้างความเข้าใจ การเห็นความจริง และการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป 
 
มิติแห่งการแบ่งปัน 
 ในบทความประกอบด้วยประเด็นส าคัญ 3 ประการ คือ โรงทานและตู้ปันสุข ภาพ
สะท้อนชีวิตและสังคม และมิติแห่งการแบ่งปันในพระพุทธศาสนาดังความสังเขปต่อไปนี้ 
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 1. โรงทานและตู้ปันสุข  
 หัวข้อนี้จะสะท้อนถึงต้นทุนทางสังคมที่ท าให้สังคมมนุษย์ด ารงสืบมาได้ถึงทุกวันนี้ 
นั่นคือ น้ าใจ ของคนในสังคมที่มีให้ต่อกัน ภาพสะท้อนต้นทุนทางสังคมนี้สื่อผ่ านการให้ 
การเสียสละ การบริจาคสิ่งต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือ บรรเทาความทุกข์ และปันความสุขให้แก่
คนที่ยากไร้ ไม่มีที่พ่ึง หรือคนที่ไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ โดยผู้ เขียนขอสะท้อนผ่านโรงทาน
ในสมัยพุทธกาลและตู้ปันสุขยุคโควิด 19 ดังต่อไปนี้  
  1.1 โรงทานสมัยพุทธกาล เหตุการณ์ และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง  โรงทานในสมัย
พุทธกาลจะเป็นของเศรษฐีหรือคหบดีผู้มีทรัพย์มหาศาล เศรษฐีใจบุญที่รู้จักกันดีในหมู่ชาว
พุทธ ฝ่ายชาย คือ อนาถปิณฑิกเศรษฐี ฝ่ายหญิง คือ นางวิสาขา มหาอุบาสิกาที่ได้รับการ
ยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสก อุบาสิกาผู้ยินดีในการถวายทาน (องฺ.ทุก. 
(ไทย)  20/249,259/ 31-32)  มิใช่ เศรษฐี ใจบุญจะมี เ พียงแ ค่ 2 คน  นี้ เท่ า นั้น  ใน
พระพุทธศาสนายังได้กล่าวถึงเศรษฐีใจบุญไว้อีกหลายคน ซ่ึงจะได้เล่าถึงเศรษฐีใจบุญกับโรง
ทาน บุคคล และเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องเพ่ือสะท้อนภาพของชีวิตและสังคมใ นยุคนั้น ดัง
ปรากฏในเรื่องพระนางสามาวดีในอรรถกถาธรรมบทภาค 2 โดยสังเขปต่อไปนี้   
  เศรษฐีชาวภัททวดีเป็นสหายกับโฆสกเศรษฐีชาวโกสัมพี โดยที่ไม่ได้เคยพบกัน 
ต่อมา ภัททวดีนครเกิดอหิวาตกโรค เศรษฐีพาภรรยาและธิดาชื่อสามา หนีมายังกรุง โกสัม
พี พักอยู่นอกพระนคร รุ่งขึ้นก็ให้ธิดาเดินเข้าไปในกรุงเพ่ือรับอาหารใน โรงทานของโฆสก
เศรษฐีมาให้พ่อกับแม่นางไปที่โรงทานพบกับกุฎุมพีชื่อมิตตะ ท าหน้าที่แจกทาน ขออาหาร
ส าหรับคน 3 คน...ได้อาหารมาแล้วท้ังภรรยาและธิดาแบ่งให้เศรษฐีกิน มากไป อาหารจึงไม่
ย่อย ภัททวติยเศรษฐีจึงเสียชีวิตในคืนนั้น วันรุ่งขึ้น นางจึงไปขออาหารส าหรับ คน 2 คน 
คืนนั้น มารดาเกิดอาหารไม่ย่อย เสียชีวิตไปอีกคน วันรุ่งขึ้นเธอจึงเดินร้องไห้ไปขอ อาหาร
ส าหรับเธอเอง นายมิตตะจ าได้ คิดว่า "วันก่อนเธอรับไปส าหรับ 3 คน และ 2 คน วันน้ี 
ส าหรับคนเดียว วันก่อนๆ เธอคงโลภมา " จึงด่าว่า "หญิงถ่อยจงฉิบหาย วันน้ีเธอรู้
ประมาณท้อง แล้วล่ะสิ" เธอฟังแล้วเป็นเหมือนหอกทิ่มเข้าที่อก ถามว่า "นายท่าน ท าไม
พูดอย่างน้ี" นายมิตตะ ก็เล่าย้อนถึงการรับอาหารของเธอ นางสามา จึงชี้แจงเรื่องทั้งหมด
ให้ทราบ นายมิตตะฟังแล้ว เศร้าใจร้องไห้พลางบอกว่า เธอจะเป็นลูกสาวคนโตของเรา 
แล้วจุมพิตที่ศีรษะ น าไปยังเรือน และ ต้ังไว้ในฐานะลูกสาวคนโต 
  วันหนึ่ง นางสามาได้ยินเสียงอ้ืออึงในโรงทาน จึงเสนอให้บิดาท ารั้วล้อมโรงทาน 
ท าให้ เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีเสียงอ้ืออึงของมนุษย์อีก ต้ังแต่นั้นมา นางสามา
จึงได้ชื่อว่า "สามาวดี" โฆสกเศรษฐีไม่ได้ยินเสียงอ้ืออึงจากโรงทานอีก จึงถามนายมิตตะถึง
วิธีที่ท าให้พวก ยาจกไม่ส่งเสียง นายมิตตะก็แจ้งให้ทราบว่าเป็นผลงานของลูกสาวคนโต 
แล้วเล่าความเป็นมาของ นางสามาวดี เศรษฐีฟังแล้วทราบว่านางสามาวดีเป็นบุตรสาวคน
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เดียวของเศรษฐีภัทกวติยะผู้เป็น สหาย จึงรับเป็นบิดาของนางสามาวดีอีกคน จัดหญิง 500 
คนให้คอยรับใช้และต้ังนางไว้ในฐานะ ลูกสาวคนโต ต่อมา พระเจ้าอุเทนแห่งกรุงโกสัมพี ได้
สู่ขอมาอภิเษก สมรสให้เป็นพระอัครมเหสี (พระพุทธโฆสาจารย์, 2522) 
  โรงทาน เหตุการณ์ และบุคคลที่เก่ียวตามที่ยกมา ชี้ให้เห็นว่า การแบ่งปัน 
(ทาน) เป็นหลักธรรมพ้ืนฐานที่ว่าด้วยการสงเคราะห์ อนุเคราะห์กันที่ทุกสังคมขาดไม่ได้ 
และยังสะท้อนถึงโรงทานในฐานะสถานที่ปันความสุขและบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้อยากไร้ ขัด
สน และประสบกับภัยพิบัติจากคนผู้ มีน้ าใจในสังคมที่อยู่ควบคู่กับสังคมมนุษย์ตลอดมา
จนถึงปัจจุบันดังตัวอย่างที่จะกล่าวในหัวข้อต่อไป 
  1.2 ตู้ปันสุข เหตุการณ์ และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง  ค าว่า “ตู้ปันสุข” นั้นเป็นค า
ที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid 19) ที่คนกลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกัน
สร้างตู้ส าหรับบรรจุอาหาร เวชภัณฑ์ และสิ่งจ าเป็นต่อการยั งชีพ เพ่ือแบ่งปันจากคนที่มี
ให้แก่คนที่ไม่มีเพ่ือบรรเทาทุกข์และปันความสุขให้แก่เพ่ือนมนุษย์ที่ประสบความเดือดร้อน
จากสถานการณ์โควิด 19 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นต้นทุนทางสังคม คือ “น้ าใจ” ได้อย่างดี 
  ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่เริ่มท า ตู้ปันสุข โดย Little Free 
Library องค์การไม่แสวงหาก าไร ผู้ติดต้ังตู้แลกเปลี่ยนหนังสือเพ่ือส่งเสริมการอ่านหนังสือ
ในหลายชุมชน ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือปรากฏการณ์โควิด ตู้หนังสือได้เปลี่ยนสถานะ
มาเป็นตู้ใส่อาหารและสิ่งของจ าเป็นต่อการยังชีพ เพ่ือให้ผู้ที่ เดือดร้อน มาหยิบไปอุปโภค 
บริโภค ซ่ึงเริ่มมาต้ังแต่กลางเดือนมีนาคม 2563 จนถึงขณะนี้ ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกามีตู้
ปันสุขแล้วประมาณ 400-500 ตู้ แต่ละตู้จ ะติดป้ายแสดงข้อความที่น่าสนใจไว้ ขอ
ยกตัวอย่างค าพูดของแอชลีย์ ฮาเมอร์ (Ashley Hamer) ที่กล่าวถึงตู้แชร์อาหารในชุมชน
แห่งหนึ่งในชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ซ่ึงมีป้ายติดข้อความไว้ว่า “เพ่ือช่วยเพ่ือนบ้านของเราที่
ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด19 ห้องสมุดเล็ก ๆ แห่งนี้ถูกเปลี่ยนเป็นห้องครัวเล็ก ๆ เชิญ
หยิบสิ่งที่คุณต้องการไปได้ฟรี กรุณาบริจาคสิ่งที่คุณสามารถให้ได้” (PPTV Online, 2563) 
  จากป้ายขอความดังกล่าวจะเห็นว่า นอกจากจะบอกให้คนที่ขาดแคลนสามารถ
หยิบสิ่งของที่ตนไม่มีไปรับประทานหรือใช้สอยแล้วก็ยังเชิญชวนให้บริจาคสิ่งของที่แต่ละคน
สามารถบริจาคได้ เป็นการต่อยอดน้ าใจให้หลั่งไหลเพ่ือต่อลมหายใจให้แก่ผู้ขาดแคลน ให้
ด ารงชีพอยู่ได้ สะท้อนถึงปรัชญาแห่งการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เรื่องหนึ่ง คือ “การอยู่แบบ
ร่วมทุกข์ ร่วมสุข” ตามหลักอัปปมัญญาหรือความรักสากลในพระพุทธศาสนา (ที.ปา. 
(ไทย) 11/308/280) 
  จากรูปแบบใหม่ของกา รแบ่ งปั น ( New Normal) ไ ด้ขยาย โมเดลนี้ไป
ประยุกต์ใช้ทั่วโลก ประเทศไทยเองก็ได้น ามาใช้ในรูปแบบของ “ตู้ปันสุข” บางแห่งเรียกว่า 
“ตู้แบ่งสุข” “ตู้เติมใจให้กัน” “ตู้ปันน้ าใจ” ที่มีอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทย ไม่ว่าจะ
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เรียกตู้ดังกล่าวด้วยค าใดก็ตาม แต่สาระส าคัญของตู้นี้ก็คือ น้ าใจของผู้ที่ ต้องการแบ่งปันสิ่ง
ที่ตนมีให้กับคนที่ยากไร้ ขาดแคลนปัจจัยยังชีพ ในสถานการณ์โควิด 19  
  มิติแห่งการแบ่งปันจากตู้ปันสุขแสดงให้เห็นถึงน้ าใจที่เป็นต้นทุนทางสังคม ตาม
หลักพระพุทธศาสนาด้วย คือ เมตตาธรรมค้ าจุนโลก และการกระจายความสุขให้แก่คนทั่ว
โลกตามหลักอัปปมัญญาเมตตา ความรักสากลหรือความรักที่ไร้พรหมแดนในพรหมวิหาร
ธรรม (ที.ปา. (ไทย) 11/308/280) หากน าโรงทานในสมัยพุทธกาลมาเปรียบเทียบกับตู้ปัน
สุขในปัจจุบัน สาระส าคัญคงไม่แตกต่างกัน อาจพูดได้ว่า ตู้ปันสุขก็คือ โรงทานเล็ก ๆ 
นั่นเอง 
 2. ภาพสะท้อนชีวิตและสังคม 
 โรงทานและตู้ปันสุขที่กล่าวข้างต้นมุ่งไปที่มิติแห่งการแบ่งปัน เพ่ือสะท้อนความ
จริงเก่ียวกับชีวิตและสังคม และความส าคัญของการแบ่งปันในฐานะเป็นคุณธรรมที่จะท าให้
ทุกชีวิตอยู่รอดร่วมกันทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ดังข้อสรุปดังนี้ 
  2.1 ภาพสะท้อนชีวิต หมายถึง เรื่องแสดงความจริงของในด้านต่าง ๆ โดย
วิเคราะห์จากโรงทานและตู้ปันสุขโดยสังเขปต่อไปนี้ 
   2.1.1 ต้นทุนของชีวิต บ่อยครั้งที่เรามักได้ยินค าพูดว่า “ต้นทุนชีวิตของแต่
ละคนไม่เท่ากัน” ค าพูดดังกล่าวได้สะท้อนภาพของของความยากจนของคนบางส่วน บาง
คนแทบไม่มีอาหารจะรับประทาน ไม่มีเสื้อผ้าดี ๆ สวมใส่ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่แร้นแค้น แต่
ในขณะที่คนบางส่วนมีทุกสิ่งพร้อมสรรพ มีความสุขจากความพรั่งพร้อมทางวัตถุ นี่ คือความ
จริงของชีวิตที่เราพบเห็นได้ทั่วไปในสังคมไทย และภาพแห่งความจริงนี้ ก็มิใช่เพ่ิงเกิดขึ้นใน
ปัจจุบันเท่านั้น อย่างน้อยตัวอย่างเรื่องโรงทานที่กล่าวไว้ข้างต้นก็ได้แสดงให้เห็นว่า คน
ยากจน คนตกยาก ความขัดสน ขาดแคลนมีมานานแล้วในอดีต อาจกล่าวได้ว่า เรื่องเหล่านี้
เป็นความจริงที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์ ถ้าถามว่า อะไรคือปัจจัยที่ท าให้คนมีต้นทุนแตกต่างกัน 
ค าตอบในพระพุทธศาสนาก็คือ กรรม ตามข้อสรุปในจูฬกัมมวิภังคสูตรที่ว่า “กรรมย่อม
จ าแนกสัตว์ท้ังหลายให้เลวและดีต่างกัน” (ม.ม. (ไทย) 14/289/350) เพ่ือความกระจ่างใน
เรื่องนี้ขอแยกแสดงเรื่องกรรมกับชีวิตมนุษย์ไว้ 2 นัย คือ 
   1) กรรมในอดีตชาติ คงจะเป็นเรื่องยากที่จะท าให้ผู้ อ่านทุกคนเชื่อว่า
ความยากจนในชาตินี้มาจากผลกรรมในอดีตชาติ เพราะไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นประจักษ์
ชัดด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ แต่มีหลักฐานจากพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าตรัสถึง
สาเหตุของความยากจนว่า มาจากการไม่ให้สิ่งใด ๆ แก่คนอ่ืนไว้ในจูฬกัมมวิภังคสูตร (ม.ม. 
(ไทย) 14/294/353) และผู้อ่านสามารถพิจารณาความจริงเรื่องนี้จากผลกรรมในอดีตของ
ชาตินี้ก็ได้ เช่น คนบางคนไม่สนใจที่จะศึกษาเล่าเรียนเพ่ือสร้างต้นทุนให้แก่ตนเองในวัย
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เยาว์ ใช้ชีวิตเสเพล พอโตขึ้นก็ไม่มีวิชาความรู้ที่จะไปประกอบอาชีพ ส่งผลให้เขาต้อง
ประสบกับความยากจน เป็นต้น 
   2) กรรมในชาติปัจจุบัน ตัวอย่างในข้อที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า คนบางส่วนที่
ยากจนเพราะไม่สร้างต้นทุน เช่น วิชาความรู้ ให้แก่ชีวิต และคนบางส่วนได้ท าลายต้นทุน
ของชีวิตที่มีอยู่ในปัจจุบันให้พินาศไป เรื่องนี้ผู้อ่านสามารถวิเคราะห์ได้จากหลักอบายมุข 6 
คือ การติดสุราและยาเสพติด การชอบเที่ยวกลางคืน การชอบเที่ยวดูการละเล่น การติด
การพนัน การคบคนชั่วเป็นมิตร และการเกียจคร้านในการท างา น (ที.ปา . (ไทย ) 
11/247/202) การกระท าเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นสาเหตุที่ท าให้ทรัพย์สินพินาศและ
ท าให้ผู้หมกมุ่นในอบายมุขต้องพบกับความยากจน แสดงให้เห็ นว่า ความยากจนไม่ได้มี
สาเหตุมาจากผลกรรมในอดีตชาติเพียงอย่างเดียว แต่ส่วนใหญ่แล้ว ความยากจนมาจากผล
กรรมในปัจจุบันที่ทุกคนสามารถพิสูจน์ได้  
   2.1.2 ภัยคุกคามชีวิตและวิธีการเอาตัวรอด  เรื่องเล่าถึงโรงทานเหตุการณ์ 
และบุคคลข้างต้นได้สะท้อนความจริงของชีวิตอีกประการหนึ่ง คือ ภัยคุกคามชีวิตทั้งโรคภัย 
ไข้เจ็บ มนุษย์ สัตว์ร้าย ธรรมชาติ และอุบัติเหตุ ไม่มีใครหนีภัยคุกคามชีวิตเหล่านี้ได้ตาม
หลักของโลกธรรม เรื่องธรรมดาที่มนุษย์จะต้องประสบทั้งเรื่องที่น่าปรารถนาและไม่น่า
ปรารถนา (องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) 23/6/204-206) จากตัวอย่างที่กล่าวข้างต้นก็คือ การประสบ
กับอหิวาตกโรค จัดอยู่ในโลกธรรมข้อว่า ทุกข์ และวิธีการเอาตัวรอดจากภัยคุกคามดังกล่าว
ด้วยการทิ้งบ้านเรือน หนีไปอยู่ที่อ่ืน เพ่ือให้รอดพ้นความตาย คล้ายกับเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นกับชาวเมืองล าพูนในสมัยของพญาจุเลราช พ.ศ. 1590 จากโรคระบาด ผู้คนล้มตายเป็น
จ านวนมาก คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้พากันหนีโรคระบาดไปอาศัยอยู่ที่ เมืองสุธรรมาวดี (เมือง
สะเทิม ประเทศรามัญในอดีต) (สงวน โชติสุขรัตน์, 2553)   
   การแพร่ระบาดของโรคในอดีตดังกล่าวจนถึงการแพร่ระบาดของโควิด 19 
ในปัจจุบันล้วนเป็นภัยคุกความชีวิตที่มนุษย์หลีกเลี่ยงไม่ได้ สะท้อนถึงธรรมชาติของชีวิต
มนุษย์ที่ต้องไปเป็นตามกฎธรรมชาติ คือ แก่ เจ็บ ตาย แต่เราสามารถถือประโยชน์จาก
ความจริงเรื่องนี้ได้ คือ การด ารงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท ระมัดระวัง ป้องกันตัวเองให้
มากขึ้น เพราะเราไม่ทราบว่า อะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตในวันข้างหน้าบ้าง ผู้ที่ เตรียมพร้อมอยู่
เสมอจะมีโอกาสรอดสูง ตรงกันข้ามกับผู้ที่ประมาทก็มีโอกาสสูงที่จะได้รับอันตรายที่ไม่อาจ
คาดเดาได้เช่นกัน โดยยึดพุทธด ารัสที่ว่า “ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย คนผู้ไม่
ประมาทย่อมไม่ตาย คนที่ประมาทก็เหมือนคนที่ตายแล้ว” (ขุ .ธ. (ไทย) 25/21/31) เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทในทุกด้าน 
   2.1.3 ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน ภาพสะท้อนความจริงข้อนี้ พิจารณาได้จาก
ครอบครัวของภัททวติยเศรษฐีที่เคยม่ังค่ังด้วยทรัพย์สินจ านวนมาก แต่พอเกิดวิกฤ ติจาก
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โรคระบาด เงินทอง ทรัพย์สินก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร ? จ าต้องละถิ่นฐานหนีไปอยู่ที่ อ่ืนเพ่ือ
เอาชีวิตรอด ในที่สุดก็ต้องไปขออาหารคนอ่ืนยังชีพ หากหันกลับมาดูเหตุการณ์ในช่วงการ
ระบาดของโควิด 19 ก็ไม่ต่างกันนัก บางคนเคยมีงานท า มีห้องอยู่อาศัย มีปัจจัยยังชีพที่ท า
ให้ชีวิตด าเนินไปได้ กลับต้องมาตกงาน ถูกเลิกจ้าง ไม่มีเงินค่าเช่าห้อง ไม่มีเงินซ้ืออาหาร
และปัจจัยยังชีพ นี่คือตัวอย่างของชีวิตที่ไม่มีอะไรแน่นอน มีแล้วกลับยากจน มีงานแล้ว
กลับตกงานตามหลักโลกธรรมข้อว่า เสื่อมลาภ เสื่อมยศ(องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) 23/6/204-206)  
หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ต าแหน่ง หน้าที่การงานที่เคยได้มาหรือมีหมดไป และยังสะท้อนถึง
ความไม่แน่นอนของสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ที่ว่า เกิดขึ้น ต้ังอยู่  ดับไป (ขุ .ธ. (ไทย) 
25/277-279/118) ประโยชน์ที่จะได้จากการเรียนรู้เรื่องนี้ ก็คือ ความไม่ประมาทในการ
เตรียมความพร้อมด้วยการสร้างต้นทุนให้แก่ชีวิตในทุกด้าน เพราะเราไม่ทราบว่า ชีวิตของ
เราจะเจอกับวิกฤติใดบ้างในอนาคตข้างหน้า 
   2.1.4 มนุษย์กับการแบ่งปัน ความจริงเรื่องนี้จะวิเคราะห์ไปที่มนุษย์และ
ธรรมชาติของชีวิตตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาผ่านบุคคลที่เก่ียวข้องกับหัวข้อหลัก
ของบทความ คือ ผู้ให้ กับผู้รับ เพ่ือให้ผู้ อ่านเห็นความจริงและสามารถโยงเข้ากับเรื่อง
ปัจจุบันได้ ดังต่อไปนี้ 
   1) ผู้ให้ : ผู้ต่อลมหายใจผู้ยากไร้ ไม่ว่าสังคมมนุษย์จะเผชิญกับวิกฤติใดก็
ตาม แต่วิกฤติเหล่านั้นไม่ได้ท าให้ต้นทุนทางสังคม คือ น้ าใจ ต่อเพ่ือนร่วมสังคมหายไป เรา
ยังเห็นน้ าใจของคนไทยจ านวนมากหลั่งไหลช่วยเหลือกันทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้น
ในสังคมไทย หากเราวิเคราะห์ผู้ให้ตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาจะพบลักษณะของ
ผู้ให้หลายประเภท แต่หัวข้อนี้ขอกล่าวไว้เป็นกรณีศึกษาเพียง 3 ประเภท ตามนัยที่พระ
สิริมังคลาจารย์ (2524) กล่าวไว้ คือ (1) ทาสทาน หมายถึง ผู้ให้สิ่งที่ ด้อยกว่าสิ่งที่ตน
บริโภค ให้สิ่งเก่า ๆ หรือที่ใช้แล้วแก่คนอ่ืน ส่วนตนบริโภคแต่สิ่งที่ ดี ๆ ถ้าวิเคราะห์ผู้ให้
ประเภทนี้จะเห็นธรรมชาติของจิตผู้ให้ว่า ยังตกเป็นทาสของความตระหนี่ ความหวงแหน 
ความเห็นแก่ตัวอยู่ ยังไม่เป็นอิสระจากกิเลส การให้ในลักษณะนี้ แม้ว่าจะมีคุณน้อยต่อผู้ให้ 
แต่ในแง่ของการปันสุขก็ยังถือว่า สร้างความสุขให้แก่ผู้รับได้ในระดับหนึ่ง แ ต่ไม่มาก เม่ือ
เทียบกับความสุขของผู้รับที่ได้สิ่งใหม่ ๆ สิ่งที่ดี มีคุณภาพ (2) สหายทาน หมายถึง ผู้ให้สิ่งที่
เสมอกันกับสิ่งที่ตนใช้ เป็นการให้ที่ยกระดับจิตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งที่สูงกว่าระดับแรก 
เนื่องจากให้สิ่งที่ตนใช้ตามปกติทั้งดีและไม่ดี ที่กล่าวว่าสูงขึ้นกว่าระดับแรก เนื่องจากผู้ให้
สามารถยกระดับจิตของตนให้อยู่เหนือความตระหนี่ ความหวงแหน ความเห็นแก่ตัวได้  (3) 
สามีทาน หมายถึง ผู้ให้สิ่งที่ประณีตแก่ผู้อ่ืน เป็นการให้ที่ยกระดับจิตให้อยู่ เหนือกิเลส เป็น
อิสระจาก ความตระหนี่ ความหวงแหน ความเห็นแก่ตัวได้ การให้ลักษณะนี้จัดเป็นการให้
ในอุดมคติของพระพุทธศาสนา  
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   ถ้าวิเคราะห์จากผู้ให้ทั้ง 3 ประเภท ข้างต้นจะเห็นวัตถุประสงค์ส าคัญของ
การให้ในฐานะหลักธรรมที่ขจัดกิเลส คือ ความตระหนี่ ความหวงแหน ความเห็นแก่ตัวที่
เป็นสัญชาตญาณพ้ืนฐานของจิตมนุษย์ แต่ส าหรับผู้ที่ฝึกจิตด้วยการให้หรือการเสียสละจน
เป็นสามีทานอย่างสมบูรณ์แล้วจะให้แต่สิ่งที่ ดีแก่ผู้ อ่ืน ให้ ด้วยความปล่อยวาง ไม่หวัง
ผลตอบแทน  แ ต่ มุ่ง เพ่ือให้เ กิดควา มสุ ขแ ก่ผู้ อ่ืน เป็นที่ ต้ั ง นี่ คื อหลั กการปัน สุข ใน
พระพุทธศาสนา ผู้อ่านสามารถศึกษาหลักการให้แบบสามีทานได้ในสัปปุริสทานสูตรที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า คนดีหรือสัตบุรุษจะให้ด้วยปัญญาในสิ่งต่อไปนี้  คือ ให้สิ่งที่ สะอาด 
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ  ให้สิ่งที่ประณีต ให้ตามกาลเวลาที่เหมาะสม ให้สิ่งที่สมควรแก่
ผู้รับ เลือกให้แก่คนที่ดี มีศีลธรรม ให้เป็นประจ า ก าลังให้ก็ท าจิตให้ผ่องใส ครั้นให้แล้วก็ดี
ใจ และตอนท้ายของพระสูตรนี้ พระพุทธเจ้าทรงสรุปถึงคุณสมบัติของสัตบุรุษผู้ให้ทานไว้ 3 
ประการ คือ มีปัญญา มีศรัทธา และมีใจเสียสละ (องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) 23/37/296 -297) 
   ถ้าน าลักษณะการให้ในสัปปุริสทานมาโยงเข้ากับผู้ให้ในสถานการณ์โควิด 
19 ก็จะพบว่า ผู้ที่มีน้ าใจทุกคนจะน าสิ่งที่ดีที่สุดที่ตนมีตามฐานะหรือศักยภาพของตนมา
บริจาคทั้งสิ้น และที่ส าคัญการให้นั้นเกิดจากเมตตาจิต ปรารถนาจะให้ผู้ที่ได้รับความเดือน
ร้อนจ ากโควิด  19 พ้นจา กความทุ กข์ มีควา มสุขทั้งนั้ น ตรงตามลั กษณะกา รให้ ที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสัปปุริสทานสูตร 5 ประการ คือ ให้ด้วยศรัทธา ให้ด้วยความเคารพ 
ให้ตามกาลเวลาอันควร ให้ด้วยจิตอนุเคราะห์ และให้โดยไม่กระทบตนและผู้ อ่ืน (องฺ.ปญฺ
จก. (ไทย) 22/148/244-245) และตรงกับลักษณะของการให้ที่ถูกต้องในอสัปปุริสทานสูตร
อีก 5 ประการ คือ ให้โดยเคารพ ให้โดยความอ่อนน้อม ให้ด้วยมือตนเอง ให้ของที่ไม่เป็น
เดน และเห็นผลท่ีจะพึงมาถึงจึงให้ (องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 22/147/244)  ผู้ให้ตามลักษณะที่
กล่าวได้ชื่อว่า “สามีทาน” เพราะสามารถยกระดับจิตให้อยู่เหนือกิเลสได้ 
   2) ผู้รับ : ผู้ได้รับการต่อลมหายใจ เนื่องจากเขาไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ใน
ขณะนั้น จ าเป็นต้องพ่ึงคนอ่ืนยังชีพ ไม่ว่าจะด้วยความขาดแคลนโดยฐานะ ความจ าเป็น
หรือสถานการณ์บางอย่างบีบค้ันก็ตาม ขอวิเคราะห์ไปที่ผู้รับปัจจัยยังชีพจากตู้ปันสุขเพ่ือ
สะท้อนถึงประเภทผู้รับตามพฤติกรรมจากหลักการทางพระพุทธศาสนาที่ จ าแนกได้ 2 
ประเภท คือ (1) ผู้รับที่ดี เรียกว่า “สัตบุรุษ” ผู้รับที่มีศีลธรรม เป็นกัลยาณชน ภาพสะท้อน
จากตัวผู้รับประเภทนี้ก็คือ การรู้จักประมาณ ไม่โลภมาก ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว เห็น
แก่ผู้อ่ืนและส่วนรวม (2) ผู้รับที่ไม่ดี เรียกว่า “อสัตบุรุษ” ผู้รับที่ขาดธรรม โลภมาก เห็นแก่
ตัว ค านึงแต่ประโยชน์ส่วนตัว ไม่ค านึงถึงความทุกข์ยากของเพ่ือนมนุษย์ ภาพที่เราเห็น
ตรงกันข้ามกับตัวอย่างของเด็กชายที่เก็บผักมาแลกกับสิ่งของในตู้ปันสุขก็คือ มีบางคนน า
ถุงมาใส่สิ่งของในตู้ปันสุขไปจนหมด บางคนน าสิ่งของในตู้ปันสุขที่ผู้มีน้ าใจบริจ าคไว้ไปขาย
ก็มี พฤติกรรมเช่นนี้ตามทัศนะพระพุทธศาสนาเห็นว่าเป็นพฤติกรรมของคนที่ไม่ดี ขาด
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ธรรม คือ เมตตา กรุณา ไม่รัก ไม่สงสารเพ่ือนมนุษย์ผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกับตนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน ขาดแคลนอาหาร และปัจจัยยังชีพจากสถานการณ์โควิด 19 ขาดหลักโภช
เน มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค (องฺ.ติก. (ไทย) 20/16/159) 
  2.2 ภาพสะท้อนสัง คม  จา กโ รงทาน ในสมัยพุทธกาลและตู้ปั นสุ ขใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ขอน าเสนอไว้เป็นแนวทางศึกษา 2 เรื่อง คือ 
   2.2.1 สังคมแห่งการพ่ึงพาอาศัยกัน ทุกสังคมโลกทั้งในอดีตและปัจจุบัน
จะมีภาพแห่งความจริงที่ปรากฏให้เห็นคู่กันหลายเรื่อง เช่น คนยากจนกับคนม่ังมี คนที่มี
โอกาสกับคนที่ขาดโอกาส สังเกตได้จากค าศัพท์บาลีที่แสดงถึงบุคคลที่ยากไร้ในสังคม
อินเดียโบราณ เช่น ทลิททะ คนยากจน ยาจก คนขอทาน วนิพก คนเร่ร่อน อนาถา คนไร้ที่
พ่ึง ทุคคตะ คนตกทุกข์ได้ยาก ค าเหล่านี้บางค าก็ถูกน ามาเรียกคนยากไร้ในสังคมไทย เช่น 
ยาจก วนิพก อนา ถา แม้ประเทศที่ ประกาศว่ าเป็นปร ะเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่ น
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นก็ยังพบว่า มีคนยากจนอยู่ และถ้าย้อนกลับไปดูตัวอย่างโรงทานใน
สมัยพุทธกาลข้างต้นก็จะพบว่า คนไม่มีที่พ่ึง คนยากจน คนเดินทางที่ไม่มีเสบียงพากันมา
ขออาหารที่โรงทานของโฆสกเศรษฐีในแต่ละวันจ านวนมาก ไม่ผิดอะไรกับในสถานการณ์
ช่วงโควิด 19 ระบาด คนจ านวนมากที่ขาดแคลนปัจจัยยังชีพก็มารับของที่ ตู้ปันสุขเช่นกัน 
เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงการพ่ึงพาอาศัยกันระหว่างคนยากจน คนที่ขาดแคลน ปัจจัยยังชีพ
กับคนที่ร่ ารวย คนที่มีมากหรือคนที่พอมี แต่มีน้ าใจ ค านึงความล าบากของผู้ร่วมสังคม
เดียวกัน ถ้าน าหลักสังคหวัตถุธรรม (ที.ปา. (ไทย) 11/210/170-171) ในพระพุทธศาสนา
มาวิเคราะห์จะเห็นภาพแห่งความจริงเรื่องนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นตามองค์ประกอบขององค์ธรรมข้อ
นี้ 4 ประการ คือ ทาน การให้แบ่งปันทั้งในรูปวัตถุสิ่งของ เงิน ปัจจัยยังชีพ เวชภัณฑ์ และ
เครื่องมือป้องกันรักษาโรค (อามิสทาน) การให้ความรู้ การแนะน ากันในการป้องกันตัวจาก
โควิด 19 (ธรรมทาน) เปยยวัชชะ การพูดจาดีต่อกัน พูดให้ก าลังใจซ่ึงกันและกันโดยเฉพาะ
การให้ก าลังใจกับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ท่ีช่วยกันรักษา ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรค อัตถจริยา การบ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือกันกันในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยจิตอาสา 
สมานัตตตา การวางตนได้เสมอต้นเสมอปลาย ไม่ถือยศต าแหน่ง ภาพที่น่าประทับใจในข้อ
นี้เห็นได้จากผู้ว่าราชการจังหวัดเลยที่ออกช่วยเหลือชาวบ้าน พูดคุย พบปะกับชาวบ้านโดย
ไม่ถือยศ ต าแหน่ง น าสิ่งของที่ตนมีหรือซ้ือมาจากตลาดไปแบ่งปันให้กับคนที่ไม่มี นี่ คือภาพ
ที่สะท้อนถึงการพ่ึงพาอาศัยกันของคนในสังคม  
   2.2.2 ต้นทุนทางสังคม มนุษย์จ าเป็นต้องอาศัยกัน ไม่อาจด ารงชีพอยู่
เพียงล าพังโดยไม่อาศัยคนอ่ืนได้ ต้นทุนทางสังคมที่เป็นปัจจัยส าคัญยิ่งประการหนึ่งที่ท าให้
สังคมมนุษย์ด ารงอยู่ได้ นั่นก็คือ น้ าใจ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นความจริงของทุกสังคมต้ังแต่ใน
อดีตจนถึงปัจจุบันว่า น้ าใจไม่เคยเหือดแห้งไปจากใจคนส่วนใหญ่ ผู้ยากไร้ ขัดสน ประสบ
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ภัยพิบัติ ตกยาก ไร้ที่พ่ึงได้รับการช่วยเหลือเจือจุนจากคนในสังคมที่มีน้ าใจ ท าให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้ ดังนั้น น้ าใจจึงถือว่าเป็นต้นทุนทางสังคมที่ส าคัญยิ่ง เห็นได้จากนักวิชา การ
ไทย เช่น วรรณา ประยุกต์วงศ์ (2550) ได้กล่าวถึงน้ าใจที่เป็นต้นทุนทางสังคมไทยที่แสดง
ออกมาด้วยการให้ การบริจาค และการช่วยเหลือกันในรูปแบบต่าง ๆ  
  ถ้าวิเคราะห์โรงทานในสมัยพุทธกาลและตู้ปันสุขในปัจจุบันจะเห็นต้นทุน
ทางสังคมกล่าวคือน้ าใจของคนที่ม่ังมีระดับเศรษฐีหรือคหบดีผู้ ม่ังค่ังในสมัยพุทธกาลจนถึง
บุคคลทั่วไปที่มีน้ าใจต่อผู้ยากไร้ ผู้ได้รับความเดือดร้อน แม้จะเป็นการบริจาคน้อยหรือมาก
ก็ตามก็ล้วนเป็นปัจจัยที่ท าให้ชีวิตและสังคมอยู่ได้ กล่าวโดยสรุป การให้ การแบ่งปัน หรือ
การเสียสละเกิดจากพ้ืนฐานของจิตที่เป็นกุศลตามนัยแห่งสัปปุริสทานสูตรที่ข้อว่า มีจิต
อนุเคราะห์ให้ทานหรือให้เพ่ืออนุเคราะห์ สงเคราะห์ (องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 22/148/245) 
กล่าวคือให้ด้วยเมตตาธรรม ความรัก ความปรารถนาดีอยากให้เพ่ือนร่วมโลกพ้นจากทุกข์ 
กรุณา ความสงสาร ไม่อาจทนนิ่งเฉยต่อความทุกข์ยาก ล าบากของเพ่ือนมนุษย์ได้ต้องรีบ
เข้าไปช่วยเหลือทั้งทางกาย เช่น น าสิ่งของหรือปัจจัยยังชีพไปให้ (เมตตากายกรรม) การพูด
ปลอบใจ ให้ก าลังใจ การแนะน าเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการป้องกัน 
รักษาให้พ้นจากโรคร้าย (เมตตาวจีกรรม) และคิดหาทางช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ที่ก าลังได้รับ
ความเดือดร้อนจากโควิด 19 (เมตตามโนกรรม) อันเป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้
ส าหรับการสงเคราะห์ อนุเคราะห์ตามสารณียธรรม (ที.ปา. (ไทย) 11/ 323/321) ซ่ึง
สะท้อนให้เห็นภาพรวมของทานหรือการแบ่งปันว่า จะช่วยให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันด้วย
น้ าใจ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ สามัคคีกัน ไม่มีใครเพิกเฉยต่อความทุกข์ยากของ
เพ่ือนร่วมสังคม เม่ือเกิดวิกฤติใด ๆ ขึ้นก็สามารถก้าวผ่านวิกฤตินั้น ๆ ไปด้วยกันได้อย่างดี
โดยไม่มีใครถูกทอดทิ้งให้เผชิญวิกฤติแต่เพียงล าพัง นี่คือภาพแห่งสังคมที่อุดมด้วยน้ าใจ 
 3. มิติแห่งการปันในพระพุทธศาสนา 
 หัวข้อนี้จะกล่าวถึงสาระส าคัญของการแบ่งปันในพระพุทธศาสนาภายใต้หลักการ
ของหลักค าสอนเรื่องทานและเรื่องที่เก่ียวข้องโดยสรุปใน 2 ประเด็น คือ 
  3.1 หลักค าสอนท่ีว่าด้วยการปันสุข พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญกับการ
แบ่งปันหรือการปันสุขในฐานะหลักผดุงสังคมให้ด ารงอยู่ได้ เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นความจริงเรื่อง
นี้ขอยกตัวอย่างหลักค าสอนเรื่องทานและเรื่องที่เก่ียวข้องกับหัวข้อนี้ไว้ 4 ประการ คือ  
   3.1.1 ทาน การให้ถือว่า เป็นหลักธรรมพ้ืนฐานของชีวิตและสังคม ในด้าน
ชีวิต หลักธรรมข้อนี้เป็นหลักส าหรับฝึกจิตเพ่ือขจัดสัญชาตญาณ คือ ความตระหนี่  ความ
หวงแหน ความเห็นแก่ตัว รวมถึงความโลภ อยากได้ฝ่ายเดียว ไม่อยากให้สิ่งใด ๆ แก่คนอ่ืน 
เรื่องนี้ปรากฏอยู่ในค าสอนเรื่องอนุปุพพิกถา หมายถึง ถ้อยค าที่แสดงหัวข้อธรรมที่ลุ่มลึกไป
ตามล าดับ มี 5 ประการ คือ ทาน ศีล สวรรค์ โทษของกาม และผลดีของการออกจากกาม 
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(วิ.มหา. (ไทย) 4/26/ 22) ทานเป็นบารมีข้อหนึ่งที่จะท าให้ผู้บ าเพ็ญจนบริบูรณ์บรรลุความ
เป็นบุคคลผู้สูงสุด คือ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พุทธสาวก และทานเป็นปัจจัยที่ท า
ให้ชีวิตเจริญงอกงามด้วยความดีตามนัยแห่งมงคลสูตร (ขุ.ขุ. (บาลี) 25/7/4) ในด้านสังคม 
ทานจะอยู่ในหมวดธรรมที่ผดุงสังคมให้ด ารงอยู่ได้หลายหมวด เช่น สัปปุริสบัญญัติ 3 ทาน
ในฐานะข้อบัญญัติที่คนดีบัญญัติว่าเป็นเรื่องที่ดีงาม (องฺ.ติก. (ไทย) 20/45/207) ทานใน
ฐานะหลักการสงเคราะห์กัน ที่เรียกว่า สังคหวัตถุ 4 (ที.ปา. (ไทย) 11/210/170-171) และ
ทานในฐานะคุณสมบัติของผู้ปกครองที่ ดี คือ ผู้ที่ เสียสละ ช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ใน
ทศพิธราชธรรม 10 ประการ (ขุ.ชา. (ไทย) 28/176/112) 
   จากตัวอย่างหมวดธรรมที่ว่าด้วยทานที่กล่าวข้างต้นแสดงถึงความส าคัญ
ของทานในฐานะหลักธรรมพ้ืนฐานที่ท าให้ชีวิตและสังคมด ารงอยู่ไ ด้ เรื่องนี้วิเคราะห์สรุป
จากทาน 2 ประเภท คือ การให้วัตถุสิ่งของ (อามิสทาน) และการให้ธรรม (ธรรมทาน) ด้วย
การบอก การแสดง การอธิบายธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว (ธัมมเทสนามัย) รวมถึง
องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตของผู้ฟังด้วย หากขาดเรื่องเหล่านี้  มนุ ษย์และ
สังคมมนุษย์จะด ารงอยู่ไม่ได้เลย 
   3.1.2 จาคะหรือปริจจาคะ (บริจาค) จาคะ หมายถึง การเสียสละ และ
ปริจจาคะ หมายถึง การบริจาค หลักค าสอนเรื่องนี้ปรากฏในหลักธรรมหลายข้อ เช่น จาคะ
ในฐานะธรรมส าหรับฝึกเพ่ือละอกุศลของจิต คือ ความโลภ เรียกว่า กุศลมูล รากเหง้าของ
การท าความดีข้อว่า อโลภะ (ที.ปา. 11/305/259) จาคะในฐานะธรรมของผู้ครองเรือน 
สามีภรรยาเสีย สละให้ แก่กันทั้ งวัตถุสิ่ งของและควา มไม่ดี พร้อมที่ จะช่วย เหลือกัน
ตลอดเวลา ไม่ใจแคบ เอาแต่ใจตัวเอง (ส .ส. (ไทย) 15/246/354) จาคะในฐานะธรรมที่น า
ชีวิตและสังคมไปสู่ความเจริญที่เรียกว่า “อริยวัฑฒิ” คือ การเสียสละ มีน้ าใจช่วยเหลือ 
พร้อมที่จ ะให้ควา มร่วมมือกับผู้ อ่ืน และสังคมในกิจ กรรมที่เป็นประโยชน์ ไ ม่เอาแ ต่
ผลประโยชน์ส่วนตัว (องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 22/40/62) และจาคะในฐานะทรัพย์ภายในอัน
ประเสริฐข้อที่ท าให้ผู้มีจาคะเป็นผู้ประเสริฐตามไปด้วย (ที.ปา. (ไทย) 11/330/331) 
   3.1.3 อัตถจริยา การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคม (จิตอาสา)  เป็น
ค าสอนอีกข้อหนึ่งที่แสดงถึงความมีน้ าใจต่อผู้อ่ืนด้วยการช่วยเหลือผู้ อ่ืนและสังคมด้วยกาย 
หลักธรรมข้อนี้ปรากฏอยู่ในสังคหวัตถุธรรม 4 ในฐานะหลักธรรมที่ว่าด้วยการสงเคราะห์ ซ่ึง
กันและกัน (ที.ปา. (ไทย) 11/ 210/170-171)   
   3.1.4 เวยยาวัจจะ การขวนขวายช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม (จิตอาสา) ใน
บุญกิริยาวัตถุ 10 ข้อว่า เวยยาวัจจมัย หมายถึง บุญหรือความดีที่ เกิดจากการขวนขวาย
ช่วยเหลือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคม (ที.อ. (บาลี) 3/246)  
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   จากหลักธรรมที่ว่าด้วยความมีน้ าใจที่เป็นต้นทุนทางสังคมที่กล่าวข้างต้น 
แสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญกับหลักธรรมเรื่องนี้อย่างมากโดยสื่อผ่าน
หลักค าสอนเรื่องทาน จาคะ ปริจจาคะ อัตถจริยา และเวยยาวัจจะ สะท้อนให้เห็นว่า การ
หยิบยื่นน้ าใจเพ่ือปันสุขให้แก่คนอ่ืนสามารถท าได้ด้วยการเสียสละสิ่งของ ธรรม ความรู้ที่
เป็นประโยชน์ การช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืน ๆ ด้วยกาย วาจา ใจ และยังสะท้อนถึง
หลักธรรมเหล่านี้ว่าเป็นหลักพัฒนาชีวิตต้ังแต่ระดับพ้ืนฐาน คือ การลดละอ านาจใฝ่ต่ า 
ได้แก่ ความตระหนี่ ความเห็นแก่ตัว ความหวงแหนจนถึงเป็นบารมีธรรมที่ท าให้บุคคลผู้
บ าเพ็ญทานอย่างบริบูรณ์บรรลุธรรมในระดับสูงสุดได้  
  3.2 หลักการส าคัญของการปันสุข 
  สาระส าคัญที่กล่าวในหัวข้อที่ผ่านมาให้ข้อสรุปว่า การให้ถือว่าเป็นการต่อลม
หายใจให้แก่ผู้รับและท าให้สังคมมนุษย์ด ารงอยู่ได้ เพ่ือให้ผู้อ่านทราบถึงหลักการ แบ่งปันสุข
และปฏิบัติได้ถูกต้อง จึงขอสรุปถึงวิธีปฏิบัติตามนัยแห่งอรรถกถาขุททกนิกาย (ขุ .ธ.อ. 
(ไทย) 22/37/486) ภายใต้หลักการที่ว่า “ทานสมบัติ” 3 ประการ คือ 
   3.2.1 จิ ตตสมบัติ  หมายถึง  ควา มสมบู รณ์ของจิตของผู้ ให้ ตา มที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในทานสูตร (องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 22/37/486) 3 ประการ คือ ก่อนให้ 
ผู้ให้ต้องมีใจดี หมายถึง ให้ด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตา มุ่งหวังให้ผู้รับพ้นจากทุกข์ ขณะที่
ให้จิตต้องผ่องใส และหลังให้เสร็จแล้วจิตต้องเบิกบาน สุขใจจึงจะถือว่า ทานที่ให้มีผล 
   3.2.2 เขตตสมบัติ หมายถึง ความสมบูรณ์ของผู้รับ คือ ผู้รับต้องเป็นผู้
ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เป็นคนที่มีศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในทานสูตรโดยมุ่งไป
ที่สมณะผู้ปฏิบัติเพ่ือขจัดกิเลสเป็นหลัก เช่น พระอริยสงฆ์ในบทสวดสรรเสริญสังฆคุณ 4 
ประเภท ได้แก่ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้า
ตรัสว่าเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลก (ม.มู. (ไทย) 12/74/66) แต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ก็ต้องเป็นคนดี มีศีลธรรมที่ได้รับความเดือดร้อน
จากวิกฤติจริง ๆ แต่ในกรณีที่เราไม่สามารถกลั่นกรองได้ว่าใครเป็นคนดี มีศีลธรรมหรือไม่ 
ก็ขอให้ยึดหลักการให้แบบเดียวกับการถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์  คือ การให้กับผู้ที่
เดือดร้อนทุกคนโดยไม่เจาะจงตัวผู้รับและไม่หวังผลตอบแทนตามหลักอัปปมัญญาเมตตา 
ความรัก ความปรารถนาดีต้องการให้ทุกชีวิตพ้นจากความทุกข์ มีความสุข 
   3.2.3 ไทยธรรมสมบัติ หมายถึง ความสมบูรณ์ของสิ่งของที่เราจะให้ คือ 
สิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ดี มีประโยชน์ต่อผู้รับตามหลักสามีทาน และเป็นสิ่งที่ เราได้มาด้วยความ
บริสุทธ์ิ ชอบธรรม ไม่ผิดศีลธรรมและกฎหมาย จึงจะถือว่า ทานที่เราให้มีผลสมบูรณ์ 
 จากสาระส าคัญที่แสดงมาสรุปได้ว่า หลักการปันสุขให้ผู้อ่ืนในพระพุทธศาสนานั้น
สามารถท าได้ทั้งการให้ การเสียสละ การบริจาค การบ าเพ็ญประโยชน์ และการขวนขวาย
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ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ที่เรียกว่า จิตอาสาในปัจจุบัน และการที่จะท าให้การปันความสุข
เกิดผลมาก ประการแรก ผู้ให้จะต้องดูความพร้อมของจิตของตนว่า ประสงค์จะให้หรือ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยจิตเมตตาอย่างแท้จริงหรือไม่ ไม่ใช่ให้เพราะหวังชื่อเสียงหรือค ายกย่อง 
ชื่นชม ประการท่ีสอง  ต้องพิจารณาตัวผู้รับว่า สมควรให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ 
อนุเคราะห์หรือไม่ เพราะถ้าไม่พิจารณาให้รอบคอบอาจไปสังเคราะห์คนที่ไม่ดี เช่น คนฉก
ฉวยโอกาส เห็นแก่ตัวก็ได้ และประการสุดท้าย ให้พิจารณาสิ่งที่ เราจะน าไปให้หรือ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนว่าเป็นสิ่งที่ดี ใช้ประโยชน์ได้จริง มีความจ าเป็นต่อผู้รับหรือไม่ เรื่องที่ส า คัญ
ยิ่งก็คือ สิ่งเหล่านั้นต้องเป็นสิ่งที่เราหามาได้โดยชอบธรรม ไม่ผิดศีลธรรมและกฎหมายตาม
แนวทางที่พระพุทธเจ้า ทรงตรัสไว้ ในสา ธุสูตร ว่า “ทานที่ บุคคล เลือก ให้ พระสุคต 
(พระพุทธเจ้า) ทรงสรรเสริญแล้ว” (ส .ส. (ไทย) 15/33/41) ซ่ึงหลักการแบ่งปันโดยสรุปทั้ง 
2 ข้อจะช่วยให้เห็นความส าคัญของการให้ในพระพุทธศาสนา คุณธรรมที่ผดุงชีวิตและสังคม
ให้ด ารงอยู่ได้อย่างสันติสุขตามหลักสังคหวัตถุธรรม 4 (ที.ปา. (ไทย) 11/210/ 170-171) 
เป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือ เอ้ืออาทรด้วยน้ าใจหรือเมตตาธรรม 
 

สรุป 
 จากสาระส าคัญที่น าเสนอมาทั้งหมดขอสรุปในภาพรวมของมิติแห่งการแบ่งปันที่
วิเคราะห์จากโรงทานและตู้ปันสุขไว้ 3 ประการ คือ 
 1. หลักการแบ่งปั นเชิ งพุทธ  ถ้า มองในแง่ของผู้ ให้จั ดเป็น วิธีฝึ กจิตเ พ่ือละ
สัญชาตญาณแห่งอัตตา คือ ความตระหนี่ ความเห็นแก่ตัว  ความหวงแหนสู่ความสมบูรณ์
แห่งจิตที่อยู่เหนือกิเลสเหล่านี้ แต่ถ้ามองในแง่สังคมจะเป็นหลักการสงเคราะห์เพ่ือนมนุษย์
ทั้งวัตถุสิ่งของ หลักธรรม องค์ความรู้ที่ เป็นประโยชน์ รวมถึงการขวนขวาย ช่วยเหลือ 
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อกันในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยจิตอาสาโดยไม่หวังผลตอบแทนที่เกิดจากจิต
เมตตา ปรารถนาให้ผู้ประสบภัยพ้นจากทุกข์ ประสบกับความสุขอันเป็นการแบ่งปัน
ความสุขให้แก่คนอ่ืนที่มีค่ายิ่ง  
 2. การแบ่งปันหรือการมีน้ าใจให้แก่กัน คือ ต้นทุนทางสังคมที่ส า คัญยิ่ง สะท้อน
จากโรงทานในสมัยพุทธกาลและตู้ปันสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ซ่ึง
เป็นเรื่องที่ทุกสังคมขาดไม่ได้ การให้ การเสียสละ การบ าเพ็ญประโยชน์ การช่วยเหลือกัน
เป็นการลดช่องว่างในสังคมระหว่างคนจนกับคนมี และช่วยลดทุกข์และปัญหาสังคมที่เกิด
จากความยากไร้ ขัดสน ขาดแคลน และยังช่วยประสานจิตระหว่างผู้ให้กับผู้รับให้เกิด
มิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ รวมถึงการฝึกจิตมนุษย์ให้ลดความเห็นแก่ตัว ความตระหนี่ ความโลภที่
เป็นสาเหตุของปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนในสังคมอีกด้วย 
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 3. แนวทางปฏิบัติต่อเรื่องนี้ คือ ทุกคนควรหันมาทบทวนการให้ การแบ่งปัน การ
เสียสละทั้งในแง่ของความหมาย หลักการ วิธีการ และเป้าหมายตามหลักพระพุทธศาสน า
ให้ถูกต้อง โดยให้มองผ่านวิกฤติที่เกิดขึ้นในสังคม วิถีชีวิตของเราไปยังคนอ่ืน ๆ และลงมือ
เข้าไปช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ เท่าที่สามารถท าได้ หากทุกคนท าได้ดังกล่าวมาก็จะเป็น
หลักประกันได้ว่า สังคมโลกจะเป็นสังคมแห่งความเอ้ืออาทรที่อุดมด้วยน้ าใจ น่าอยู่อาศัย มี
แต่ความสุข ความเจริญอย่างแท้จริงตามหลักปฏิรูปเทสในมงคลสูตร (ขุ.ขุ. (บาลี) 25/4/4) 
 จากสาระส าคัญที่เสนอมาทั้งหมดและข้อสรุปดังกล่าวหวังว่า บทความนี้จะให้
ประโยชน์ในด้านองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการด าเนินชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมได้
บ้างไม่มากก็น้อย อีกทั้งอาจเป็นแรงกระตุ้นให้ทุกคนหยิบยื่นน้ าใจต่อกันให้มากยิ่งขึ้นและ
รักษาไว้ให้เป็นต้นทุนทางสังคมอันทรงค่าต่อไป 
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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 
การอ้างอิงในเน้ือหาบทความ 

รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อเรื่องใช้วิ ธีการอ้างอิงระบบนาม - ปี ตามรูปแบบของ 
American Psychological Association (APA) โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1. การอ้างอิงต้นเน้ือความ ให้ใช้ระบบตัวอักษรโดยระบุชื่อ-นามสกุล ตามด้วย วงเล็บ 
เปิด-ปิ ด แล้ วระบุปีที่ ตี พิมพ์  เช่น  .. .สอดคล้องกับงานวิ จัยของกฤษฎา แซ่หลี (2 562 )  
เป็นต้น 

2. การอ้างอิงท้ายเน้ือความ ให้ใช้ระบบตัวอักษรโดยใช้ วงเล็บ เปิด-ปิด แล้วระบุชื่อ-
นามสกุลของผู้เขียนและปีที่ตีพิมพ์ กํากับท้ายเนื้อความที่ได้อ้างอิง ดังนี้ 

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 สุนนฺโ ท 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 ( ,) และปีที่พิมพ์ 
เช่น (Hersey & Blanchard, 2010) 

3) ถ้ามีผู้แต่งมากกว่า 2 รายให้อ้างนามสกุลของผู้แต่งรายแรกตามด้วย et al. ตามด้วย
เครื่องหมายจุลภาค (,) และปีที่พิมพ์ (Kaiser et al., 2010) 

เอกสารอ้างอิงที่ใช้อ้างอิงในเนื้อหาบทความ จะต้องปรากฏในเอกสารอ้างอิงท้าย
บทความทุกรายการ  
 

เอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม 
(1) พระไตรปิฎก อรรถกถา ทุกเล่มให้อ้างอิงท้ายเล่มด้วยรูปแบบเดียวกันดังน้ี 

ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อพระไตรปิฎก อรรถกถา.//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ . 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
________. (2539). พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
(2) หนังสือ  

ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ//(ครั้งที่พิมพ์).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.  
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร. (2548). เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้  และการจัดการ  (พิมพ์ครั้งที่ 

2). กรุงเทพฯ: พิสิษฐ์ ไทย ออฟเซต. 
James, C. (2013). Office markets & public policy. Chichester, West Sussex: Wiley.  

(3) บทความในหนังสือ  
ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน ชื่อบรรณาธิการ(บรรณาธิการ).//ชื่อเรื่อง.//(เลขหน้าที่

อ้าง).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.  
พระสุกิจจ์ สุจิณโณ. (2559). การสร้างความคิดนามธรรมในวัฒนธรรมไทย . ใน ปวิตร ว่องวีระ, 

ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม. (น. 112). กรุงเทพฯ: อัมรินทร์. 
(4) บทความในวารสาร 

ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,//ปีที่(ฉบับที่ ) ,//เลขหน้าแรกที่ตีพิมพ์-เลขหน้า
สุดท้ายที่ตีพิมพ์.  

ธิติวุฒิ หม่ันมี.  (2557).  การวางแผนและการติดต่อประสานงานเชิงพุทธ.   วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์,  3(1),  25-31. 



343 
 

 (5) บทความในสารานุกรม  
ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน/ชื่อสารานุกรม//(เล่มที่ อ้าง, หน้า เลขหน้าที่อ้าง). 
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อักษร ก, น. 12-16). 
 (6) หนังสือพิมพ์  
ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์,/วันที่/เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ์,//เลขหน้า. 
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 (7) สารนิพนธ์, วิทยานิพนธ์, ดุษฎีนิพนธ์ 
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ตัวอย่างการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย (8-15 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) 

Corresponding Author E-mail: E-mail: 
 
บทคัดย่อ (18 pt) (ไม่เกิน 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) (แปลตามภาษาไทย) 
(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 และเขียนให้ครอบคลุมทุกประเด็น) 
 (16 pt) กล่าวถึงความเป็นมาของเรื่องที่ทําการวิจัยครั้งนี้ ว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้าง 
พร้อมทั้งอ้างอิงที่มาของข้อมูลนั้นอย่างถูกต้อง                                                          . 
.                                                                                                                . 
 .                                                                                                               . 
 .                                                                                                               . 
 .                                                                                                               . 

 (16 pt) กล่าวถึงปัญหาที่นํามาสู่การวิจัย ให้ตรงประเด็นกับเรื่องที่วิจัยและเชื่อมโยงกับ
พ้ืนที่วิจัย ปัญหานั้นเป็นปัญหาที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและต้องการได้รับการแก้ไข นําเสนอ
ผลงานวิจัยที่ผู้อ่ืนได้เคยศึกษาไว้แล้ว พร้อมทั้งอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล                         .                                          
                                                                                                               . 

 (16 pt) ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่นํามาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้และหรือทฤษฎีที่
เก่ียวข้องกับงานวิจัยพร้อมทั้งอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล                                             .. 
.                                                                                                                . 
 .                                                                                                               . 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .         

 (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) 

          คําอธิบายภาพ                                                                                     . 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .         
.                                                                                                                .         
.                                                                                                                .         
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ตารางท่ี 1 (ชื่อตาราง) (ถ้ามี) 

 
 

   
     
     

     

    
          คําอธิบายตาราง                                                                                   . 
                                                                                                                . 
 
อภิปรายผลการวิจัย (18 pt)  
 (16 pt) อภิปรายผลการวิจัยที่พบตามวัตถุประสงค์ (ค้นพบอะไร สะท้อนให้เห็นถึงอะไร 
สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของใคร พร้อมทั้งอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล              . 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .         
 
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                                                                                                        .  
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
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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. 

http://www.dhammathai.org/thailand/thailand.php


349 
 

วุฒิชัย มูลศิลป์. (2549). กฎหมายตราสามดวง. ใน สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย   (เล่ม 1, 
อักษร ก, น. 12-16). 

สุชาติ เผือกสกนธ์. (2549, 9 มิถุนายน). ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. ผู้จัดการรายวัน, น. 13. 
Buddhism Meditation Triratna Find us Community.  (2020).  Who Was The 

Buddha?.  Retrieved March 20, 2020, from https://thebuddhist 
centre.com/text/who-was-buddha. 

James, C. (2013). Office markets & public policy. Chichester, West Sussex: Wiley.  
 
 

  

https://thebuddhistcentre.com/text/who-was-buddha
https://thebuddhistcentre.com/text/who-was-buddha


350 
 

ตัวอย่างการเตรียมต้นฉบับบทความวิชาการ (8-15 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) 

Corresponding Author E-mail: E-mail: 
 
บทคัดย่อ (18 pt) (ไม่เกิน 300 ค า) 
 (16 pt)                                                                                             . 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .         

ค าส าคัญ: 3-5 คํา (16 pt) เช่น พระพุทธศาสนา; การบริหารจัดการเชิงพุทธ; นวัตกรรม 
 
Abstract (18 pt) (แปลตามภาษาไทย) 

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



351 
 

                                                                        
บทน า (18 pt)  

(16 pt) เขียนทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่นํามาเป็นฐานคิดในวิพากษ์ประเด็นต่างๆใน
การเขียนบทความวิชาการ                                                                                . 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
. 



352 
 

เน้ือหา (18 pt) 
 (16 pt)                                                                                            .. 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        

 
ภาพท่ี 1 (ชื่อภาพ) (ถ้ามี) 

          คําอธิบายภาพ                                                                                     . 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .         
 
ตารางท่ี 1 (ชื่อตาราง) (ถ้ามี) 
 

 
 

   
     
     
     

    

          คําอธิบายตาราง                                                                                  . 
                                                                                                                . 
 



353 
 

สรุป (18 pt)  
 (16 pt)                                                                                             . 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .         
เอกสารอ้างอิง (18 pt)  
 (16 pt)   รูปแบบการอ้างอิงท้ายเรื่องใช้วิธีการอ้างอิงระบบนาม -ปี ตามรูปแบบ
American Psychological Association (APA) จํานวนการอ้างอิงในเนื้อหาและท้ายเรื่องต้อง
ตรงกัน                                                                                                        .  
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .         
  



354 
 

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 


	_00.pdf (p.1)
	_001 - หน้าเครดิต กำหนดการเผยแพร่ 9-4.pdf (p.2-6)
	_002 - คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ 9-4.pdf (p.7-10)
	_003-บทบรรณาธิการปีที่ 9  เล่ม  4.pdf (p.11-17)
	_004 - สารบัญ ปีที่ 9 เล่มที่ 4.pdf (p.18-21)
	1 ศิริรัตน์ ชาวนา 1-13.pdf (p.22-34)
	2 ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ 14-26.pdf (p.35-47)
	3 ปัญม์ณิสาธ์ องค์ปรัชญากุล 27-39.pdf (p.48-60)
	4 สาธิต ทิพย์มณี 40-52.pdf (p.61-73)
	5 วิศิษฎ์สร เอกกิตตินันท์53-63.pdf (p.74-84)
	6 พระครูปลัดชาติชาย ญาณโสภโณ 64-75.pdf (p.85-96)
	7 ภูษิต วิเศษคามินทร์ 76-87.pdf (p.97-108)
	8 ณัฏฐกร วัธโท 88-101.pdf (p.109-122)
	9 พระสมุทรวชิรโสภณ 102-113.pdf (p.123-134)
	10 Ashin Aggacara 114-126.pdf (p.135-147)
	11 ธเนศพล อินทร์จันทร์ 127-136.pdf (p.148-157)
	12 พัทธนัญพร พิพิธวรโภคิน 137-150.pdf (p.158-171)
	13 เสาวลักษณ์ หิรัญรักษ์ 151-162.pdf (p.172-183)
	14 ชัชวาล มะโนวัฒนา 163-175.pdf (p.184-196)
	15 ธีรวีร์ พึ่งตำบล 176-189.pdf (p.197-210)
	16 ปรีดา สามงามยา 190-200.pdf (p.211-221)
	17 นิธิ เรืองสุขอุดม 201-214.pdf (p.222-235)
	18 ภาณุรัตน์ 215-228.pdf (p.236-249)
	19 เหมันต์ พรหมสนธิ์ 229-244.pdf (p.250-265)
	20 พระมหานิกร ฐานุตฺตโร 245-255.pdf (p.266-276)
	21 อภิญญา  ฉัตรช่อฟ้า 256-268.pdf (p.277-289)
	22 พระเอกลักษณ์ อชิโต 269-283.pdf (p.290-304)
	23 พระพงษ์ศักดิ์ สนฺตมโน 284-292.pdf (p.305-313)
	24 มุกรวี ฉิมพะเนาว์ 293-305.pdf (p.314-326)
	25 ชัญญา อุดมประมวล 306-321.pdf (p.327-342)
	26 ธีรโชติ  เกิดแก้ว 322-336.pdf (p.343-357)
	27 ภาคผนวก.pdf (p.358-375)

